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«Όπλο» για το άνοιγμα 
του τουρισμού το «πτυχίο» 

εμβολιασμού
  Για όποιον κάνει και την δεύτερη δόση του 
εμβολίου κατά του κορωνοϊού, του απονέμεται και 
«πτυχίο», αφού τίθεται πλέον σε εφαρμογή η έκδοση 
ανάλογου πιστοποιητικού. Με αυτό το έγγραφο θα 
πιστοποιείται ότι το πρόσωπο που αναφέρεται είναι 
καλυμμένο. Ωστόσο, συζητείται ότι το συγκεκριμένο 
έγγραφο θα αποτελέσει το νέο μας «διαβατήριο», αφού 
πολύ πιθανό για να μπορούμε να μετακινηθούμε 
με ασφάλεια, να πρέπει να διαθέτουμε αυτό το 
χαρτί. Πρόκειται για κάτι που το υποστηρίζει  ο 
πρωθυπουργός και προβάλλεται ως ένα «όπλο» για το 
άνοιγμα του τουρισμού, με την προϋπόθεση φυσικά 
ότι θα το υιοθετήσουν και οι άλλες χώρες . Ίσως 
είναι ένα δίχτυ ασφαλείας ενόψει της πασχαλινής 
και καλοκαιρινής περιόδου για να υπάρξει έλεγχος 
κυρίως στους εισαγόμενους τουρίστες για να μην 
έχουμε δυσάρεστα πισωγυρίσματα.  Σαν σενάριο 
επιστημονικής φαντασίας θα έμοιαζαν όλα αυτά 
πριν από έναν χρόνο, ωστόσο είναι πραγματικότητα. 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Φιλοθέης Αθηναίας,

Φιλήμονος, Κόνωνος οσ.

του Σαββατοκύριακου

ΤουΓιάννηΝτισέλια

Ζήσεγειάσου.Δενθασεέγγραφα,αμάμεπήρεστο
κουνιστόέναςπαλιόφιλος,Βεροιώτης,απτηνΣαλονίκη,
γιαναμερωτήσειπώςταπερνάωεδώστοΣέλιμεαφορ-
μήταπολλάχιόνιακαιτορεζίλιτηςΑθήνας.Μέχριςεκεί
καλά, αμά τι ήθελε και με ρώτησε :Πώς ζεις ρε Γιάννη
εκεί;ΏρεΖήσε,μεανέβηκετοαίμαμέχριτηνκορφήστο
φαλακρό«όρος» του κορμιούμου.Ποιος ρωτάει για το
πώςζάωστοπανέμορφοχωριόμεόλεςτιςφυσιολογικές
ατέλειες, αυτόςπουπροτού κάνει ταπολλά λεφτά είχε
δενείχεδύοβρακιά.Τουθύμισαμερικάαπταπαλαιάμας
χρόνια

Ξεχνάς ρεΜήτσιο που την πράσινη μύξα μας την
σκουπίζαμεμετηνπαλάμηκαιτηνπαλάμηστοπανταλό-
νιπισωκολητά;ΞεχνάςωρέΜήτσοπουόλοιείχαμεμαύ-
ραβρακιά(γιατίάραγε;)καιάσπροφορέσαμεστονστρα-
τό τηνπερίφημησκελέαπουάνετα γινόταν έναμεγάλο
σεντόνιαπτομέγεθοςπουείχε;Τοκαλύτεροχαρτίυγείας
εδώστοΣέλιήτανηφτέρη.ΞεχνάςΜήτσομτουςηρωι-
κούςσυμμαθητέςμαςπουκαθημερινάχειμώνακαλοκαίρι
ξεκινούσαναπτοΜουσταλή,τοΚουμανίτσι,τοΑριάχωβο
κλπ για να έρθουν στο σχολείο; Ξεχνάςπουφέρναμε
ο καθέναςμαςαπό έναή δύο ξύλα για τησόμπα,που
τηνανάβαμε εμείς, εμείς ταποντιάκια ταβλαχάκια ή τα
μικρασιατόπουλα;Ξεχνάςπουο δάσκαλος ήθελε βίτσα
απόαγριοκρανιά,ψιλήγιανατσούζειτηνφέρναμεκιας

μαςτις«έριχνε».Ταπόδιαμαςείχανραβδώσειςζέβρας.
Το ξύλοστην«βάση» και τα χάδιαστην ελίτ. Στοσπίτι,
ένατζάκιήμίασόμπαζέσταινετονοντάπουκάθοντανη
φαμίλια.Ότανήτανώραγιαύπνοτονχειμώνα,παίρναμε
φόρακαι τρέχαμεστοκρύοδωμάτιοκαιβολίδακάτωα-
πτηνφλοκάτητωνδέκαοκάδων.Πούνακουνηθείς!!Άμα
σέπιανεκατούρημαπούνασηκωθείςναπαςστουδιαό-
λουτημάνακαιναγυρίσεις.Αναβολήγιατοξημέρωμα.

Αμά τώρα εσύΜήτσομ έχεις τον οντά για ύπνο  και
νταχντιρντί, δίπλα την κουζίνα για ντερλίκωμακαι δίπλα
οχαλές.Τιωραία!!Τρίασεσυσκευασίαενός.Περιβάλλον
πλήρεςμεπροδιαγραφέςυγείας.

Αμά τώρα, «εκαμε η μύγα κώλο κι έχεσε τον κόσμο
όλο»,έτσικαισύΜήτσομ,αποράςκαιψιλοειρωνεύεσαι
γιατοπώςζάωστοΣέλι.Ξεχνάςτισέλεγεοαλάνηςπου
μαςάφησεοκεφάλαςκαιέφυγεέτσιάξαφνα.Όποιοςέχει
πολλά λεφτάσέλεγε άς αποδείξει ότι τάκανε με σωστό
τρόπο.Καισυμούγκακαιντιπτίποτα.

ΚάτσεστηΣαλονίκη,βλέπεκαρσίτιχρώμαβρακίστε-
γνώνειηκαψούρασου,βάλετοπροφυλακτικόστοπρό-
σωπόσου, κάνεμιαβόλταστηνπαραλία, μετάπήγαινε
σπίτι και αποχαυνώσουμε τουςπολύξερους«ειδικούς»
που τα ξέρουν τα ξεράδια όλα, βλέπε τον Ερντογάνη
σου,πουσανταμυρμήγκια,πουότανείναιναψοφήσουν
βγάζουνφτερά, έτσι και αυτός λέει έπεαπτερόενταως
άλλοςυποψήφιοςΤραμπ.

ΑυτάγιασήμερακαινασαςέχεικαλάοΘεός.

Σειρά επαφών του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας
με τους ημαθιώτες βουλευτές

ΤηνΠαρασκευήσυναντήθηκανμετονΤάσοΜπαρτζώκα
Συνάντηση στην βιβλιοθήκη του δικη-

γορικούσυλλόγουΒέροιαςστον 1ο όροφο
τουΔικαστικούΜεγάρου είχαν το μεσημέρι
τηςΠαρασκευής 19/2 τα μέλη τουΔ.Σ. με
τονβουλευτήΗμαθίαςτηςΝ.Δ.ΤάσοΜπαρ-
τζώκα. Ενημέρωσαν τον βουλευτή, αλλά
και δικηγόρο και μέλος τουΔ.Σ.Β. ότι έχει
κατατεθείπροσφυγή για ακύρωση τηςΚΥΑ
πουκρατάσχεδόνκλειστάταδικαστήριακαι
ζήτησανναξεκινήσουνοιδίκες,όπωςγίνο-
νται στιςπερισσότερες ευρωπαϊκές χώρες,
με αυστηράυγειονομικάμέτρα.Παράλληλα
υπογράμμισανγιαμιαακόμηφοράτηνσχε-
δόνμηδενική οικονομικήστήριξη τωνδικη-
γόρωναπό τηναρχή τηςπανδημίας,παρά
το γεγονός ότι ουσιαστικά δεν μπορούν να

εργασθούνλόγωτωνπεριοριστικώνμέτρωνσταδικαστήρια,ενώέθεσανκαιάλλαλειτουργικάθέματάτους.
ΟπρόεδροςτουΔ.Σ.Β.ΦώτηςΚαραβασίληςκαιταμέλητουΔ.Σ.ξεκινούνμιασειράεπαφώνμεόλουςτουςβου-

λευτέςτουνομούκαιμετάτονΤάσοΜπαρτζώκα,ακολουθούντοΣάββατο20/2μετονεπίσηςδικηγόροκαιβουλευτή
τηςΝ.Δ.ΛάζαροΤσαβδαρίδη, τηνΔευτέραμετηνβουλευτήτουΣΥΡΙΖΑΦρόσωΚαρασαρλίδου,ενώαναμένουν
απάντησηγιατηνοριστικοποίησητουραντεβούμετονυφυπουργόΟικονομικώνΑπόστολοΒεσυρόπουλο.

Γιατουςλόγουςπουτηνοδήγησανστην
παραίτησηαπότηνθέσητηςπροέδρουτου
ΔΗΠΕΘΕΒέροιας, μίλησε το μεσημέρι της
ΠαρασκευήςσταΛαϊκά&ΑιρετικάηΓεωργία
Μπατσαρά. Η αντιδήμαρχος ανέφερε ότι
έχειήδηκαταθέσει τηνπαραίτησή τηςστον
πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου από
πρόεδρος και μέλος τουΔΗΠΕΘΕ και έχει
εισαχθείωςπρώτο θέμαστηνσυνεδρίαση
τηςΔευτέρας.Ξεκαθάρισε ότι είναι ανυπό-
σταταόσαγράφτηκανπερίσύγκρουσήςτης
μετονδήμαρχοΚώσταΒοργιαζίδηκαιπως
ηπαραίτησηείναιπροσωπικήτηςαπόφαση
χωρίς να έχει δημιουργηθεί τοπαραμικρό
πρόβλημα.

ΗκαΜπατσαράεξήγησεότι τόσουςμή-
νες λόγω κορωνοϊού η δραστηριότητα του
ΔΗΠΕΘΕ είναι περιορισμένη και σε καμία
περίπτωση αυτήπου είχαν σχεδιάσει.Πα-
ράλληλατόνισεότιοιυποχρεώσειςτηςστηναντιδημαρχία
ΚοινωνικήςΠολιτικής έχουναυξηθεί λόγω τηςπανδημίας
καιηεπιθυμίατηςείναινααφοσιωθείσεαυτότοέργο.Η
καΜπατσαράδιευκρίνισεότιδενυπολόγισεποτέτηναντι-
μισθίακαιγι’αυτόμετάτιςεκλογέςηεπιλογήτηςδενήταν
μιααντιδημαρχίαως επικαφαλής, αλλά τοΔΗΠΕΘΕ.«Τα 
προβλήματα που υπήρξαν στην παράταξή μου και οι 
εξελίξεις με ανάγκασαν να πάρω και την αντιδημαρχία 
μαζί με την προεδρία του ΔΗΠΕΘΕ, αναλαμβάνοντας 
το πολιτικό κόστος, αλλά πλέον δεν χρειάζεται να δια-
τηρώ και τις δύο θέσεις»,εξήγησεηκαΜπατσαρά.

Στην συνέχεια η αντιδήμαρχος ανέφερε ότι ανέλαβε
τονΟκτώβριο 2019 τηνπροεδρία τουΔΗΠΕΘΕ και στα
μέσαΜαρτίου2020πάγωσανταπάνταστηνΕλλάδαλόγω
Covid-19 και μοιραία μπήκεστονπάγο και τοΔΗΠΕΘΕ.

«Κάναμε προσπάθειες και ανεβάσαμε τις Τρωάδες το 
καλοκαίρι, ωστόσο η δραστηριότητα δεν είναι αυτή 
που θα επιθυμούσαμε λόγω των συνθηκών».Σεερώτη-
σηανυπήρξανπροβλήματαμετονκαλλιτεχνικόδιευθυντή
ήτοπροσωπικό,ηκαΜπατσαράκατηγορηματικάείπεότι
όχιμόνοδεντίθεταιτέτοιοζήτημα,αλλάαισθάνεταιτυχερή
καιτοθετικόαπότηνθητείατηςστοΔΗΠΕΘΕείναιηγνω-
ριμίατηςμετονκαλλ.δ/ντηκ.Παρασκευόπουλοκαιησυ-
νεργασίατηςμεόλουςτουςεργαζομένουςκαιταμέλητου
Δ.Σ.μετουςοποίουςδιατηρείάριστεςσχέσεις.

Για τοναντικαταστάτη της η καΜπατσαράδιευκρίνισε
ότιαναπληρωτήςτηςείναιοΔημήτρηςΠυρινός,ωστόσο
τοθέμαθατεθείκαιπάλιστοδημοτικόσυμβούλιο.Ηπρό-
τασή τηςαφούηπροεδρία τουΔΗΠΕΘΕπαραμένειστην
παράταξήτης,θαείναιοκ.Πυρινός.

Εδώ  Σέλι…
Μηνξεχνάςαπόπούείσαι

Γ.ΜπατσαράστονΑΚΟΥ99.6:«Ταπροβλήματα
στηνπαράταξήμουμεανάγκασανναπάρω
τηναντιδημαρχίαμαζίμετοΔΗΠΕΘΕ»
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Ο Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας 
ευχαριστεί τον Διονύση Κούγκα 
για την εξαιρετική συνεργασία

Η Διοίκηση του Εµπορικού Συλλόγου Βέροιας, µε επιστολή της ευχαριστεί τον Ταξίαρχο ε.α κ. Κούγκα 
Διονύσιο, για την εξαιρετική συνεργασία που είχε κατά την διάρκεια της θητείας του. Στην επιστολή αναφέ-
ρονται τα παρακάτω:

 «Αξιότιµε Ταξίαρχε ε.α κ. Κούγκα Διονύσιε, 
Με την παρούσα επιστολή τα µέλη της Διοίκησης του Εµπορικού Συλλόγου Βέροιας κ εγώ προσωπικά 

, θα θέλαµε να σας εκφράσουµε τις ολόθερµες και εγκάρδιες ευχές µας , για την εξαιρετική και αποτελεσµατική συνεργασία που 
είχαµε, από την πρώτη µέρα της ανάληψης των καθηκόντων σας ως Αστυνοµικός Διευθυντής Ηµαθίας. 

Το αµείωτο ενδιαφέρον σας, για την ασφάλεια κ εύρυθµη λειτουργία της αγοράς, ήταν υπέρ του δέοντος. Ανταποκριθήκατε 
επάξια ακόµη και στις ποιο δύσκολες εποχές , ( lockdown, click away), κερδίζοντας την αγάπη κ τον σεβασµό όλων µας. Στην πο-
λύχρονη καριέρα σας, διακριθήκατε για το Ήθος, την Εντιµότητα, την Συνέπεια, την Εργατικότητα κ το υπέρµετρο ΦΙΛΟΤΙΜΟ σας. 

Το Διοικητικό Συµβούλιο σας εύχεται υγεία και καλή επιτυχία στους νέους στόχους σας».
Με Τιµή

Η Πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Βέροιας 
Αθηνά Πλιάτσικα Τσιπουρίδου

Covid-19: Διαθέσιμο πλέον, 
μέσω του gov.gr, 

το πιστοποιητικό εμβολιασμού 
για όσους έχουν λάβει 
και τη δεύτερη δόση

 
Διαθέσιμο είναι πλέ-

ον το πιστοποιητικό (βε-
βαίωση) εμβολιασμού,  
για τους πολίτες που 
έχουν λάβει και τη δεύ-
τερη δόση του εμβολίου 
κατά του κορωνοϊού, ό-
πως ενημέρωσε χθες ο 
υπουργός Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης, Κυριάκος 
Πιερρακάκης.

Το  π ιστοπο ιητ ικό 
εκδίδεται μετά και την 
τελευταία δόση εμβολι-
ασμού, ανάλογα με το 
είδος του εμβολίου, μέ-
σα από την ηλεκτρονική 
σελίδα gov.gr και για την 
έκδοσή του απαιτούνται 
οι προσωπικοί κωδικοί 
πρόσβασης στο Taxisnet 
και ο ΑΜΚΑ.

Το πιστοποιητικό που 
θα εκδοθεί έχει μοναδικό 
κωδικό επαλήθευσης και 
προηγμένη ηλεκτρονική 
σφραγίδα και μπορεί: 
είτε να αποσταλεί ηλε-
κτρονικά, είτε να εκτυ-
πωθεί για χρήση ή κατάθεση σε δημόσια υπηρεσία.

Παράλληλα, όσοι επιθυμούν, θα μπορούν να το λαμβάνουν από τη Δευτέρα 22 Φεβρουρίου, από τα ΚΕΠ κατόπιν ραντεβού.
Τα στοιχεία λαμβάνονται από το μητρώο εμβολιασμών της ΗΔΙΚΑ και την παραγωγή του εγγράφου έχει το ΕΔΥΤΕ.
Όπως επεσήμανε ο κ. Πιερρακάκης, το ψηφιακό πιστοποιητικό είναι ασφαλές, δεν μπορεί να πλαστογραφηθεί και φέρει ψηφιακή σφρα-

γίδα, κωδικό επαλήθευσης και κωδικό QR, ώστε να είναι εύκολη και άμεση η διαδικασία ελέγχου της γνησιότητητάς του.
Μητσοτάκης: Είμαι βέβαιος ότι και η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή θα κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση
Παράλληλα, στο πλαίσιο του Nueva Economia Forum της 

Ισπανίας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπερα-
σπίστηκε την πρωτοβουλία του για το πιστοποιητικό εμβολι-
ασμού, το οποίο-όπως είπε- είναι μία σχετικά απλή ιδέα, να 
έχουμε δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα ενιαίο πιστοποιητι-
κό εμβολιασμού το οποίο θα διευκολύνει τα ταξίδια για αυτούς 
που έχουν εμβολιαστεί, ώστε να μην υποβάλλονται στους 
επιπλέον περιορισμούς που υφίστανται σήμερα.

«Πιστεύω πως αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τις χώρες 
μας, καθώς ελπίζουμε σε μια καλύτερη τουριστική περίοδο σε 
σχέση με πέρυσι. Και είμαι βέβαιος ότι στο τέλος η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά ακόμα κι 
αν δεν συμβεί αυτό, τα κράτη-μέλη θα κινηθούν σε αυτή την 
κατεύθυνση, καθώς θέλουν να δώσουν στους πολίτες τους 
την δυνατότητα να έχουν ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού, το 
οποίο θα είναι σε θέση να επιδεικνύουν σε άλλες χώρες, διευ-
κολύνοντας έτσι τα ταξίδια τους» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Την Τετάρτη 17-2-2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του βουλευτή 
Ν.Δ. κ. Μπαρτζώκα Αναστασίου, με τους προέδρους Μονοσπίτων και 
Λευκαδίων , κ. Παπαδάκη Δημήτριο και κ. Δημητρούση Νικόλαο, κατά την 
οποία συζητήθηκε το ψήφισμα Κοινοτήτων Δήμου Ηρωικής πόλης Νά-
ουσας σχετικά με το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο που αφορά στην τοπική 
αυτοδιοίκηση. Οι προαναφερθέντες πρόεδροι ως αιρετοί σύμβουλοι της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και ως εκπρόσωποι όλων των κοινοτήτων Νάου-
σας γνωστοποίησαν τις θέσεις τους για το εν λόγω θέμα,οι οποίες είναι:

1. Συμμετοχή στον επίσημο διάλογο για το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο 
για την Αυτοδιοίκηση.

2. Αποφασιστικές αρμοδιότητες και πόρους για τις Κοινότητες.
3. Διατήρηση ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ Κοινοτήτων, με το ξεχωριστό Ψηφο-

δέλτιο, όπως στις εκλογές του 2019.
4. Διατήρηση της 4ης Κάλπης, όπως στις εκλογές του 2019.
5. Ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των επιπέδων της 

αυτοδιοίκησης.
6. Η κρατική επιχορήγηση από το πρόγραμμα (ΣΑΤΑ) να πηγαίνει α-

πευθείας στις Κοινότητες και όχι στους Δήμους, οι οποίες να μπορούν να 
εκτελούν έργα μικρής εμβέλειας.

7. Ο λογαριασμός της πάγιας προκαταβολής να διαχειρίζεται απευθεί-
ας από τα κοινοτικά συμβούλια τα οποία θα μπορούν να αντιμετωπίζουν 
άμεσα έργα καθημερινότητας παρακάμπτοντας έτσι τη σημερινή δημοτική 
γραφειοκρατία η οποία ουσιαστικά κατάργησε αυτό το σημαντικό εργα-
λείο.

8. Οι Πρόεδροι των Κοινοτικών Συμβουλίων να συμμετέχουν ισότιμα 
με τους Δημοτικούς Συμβούλους στις συνεδριάσεις των Δημοτικών συμ-
βουλίων με δικαίωμα Ψήφου στα θέματα όπως στη ψήφιση του ετήσιου 
Προϋπολογισμού, του Τεχνικού Προγράμματος, του Ο.Π.Δ., των Δημοτι-
κών Τελών καθώς και σε όλες τις θεσμοθετημένες επιτροπές όπως στην 
οικονομική επιτροπή, στην επιτροπή ποιότητας ζωής κλπ.

Το παρόν ψήφισμα θα δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο, θα κατατεθεί 
ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας 
με αίτημα να εκδοθεί αντίστοιχο ψήφισμα υποστήριξης του θεσμού των 
Κοινοτήτων, θα σταλεί στους Βουλευτές του νομού, στο Υπουργείο Εσω-
τερικών και στην Κ.Ε.Δ.Ε.

Οι Πρόεδροι των Κοινοτικών Συμβουλίων του Δήμου Νάουσας:
1. Δ. Κ. Νάουσας: Χατζηστυλλής Κων/νος
2. Τ. Κ. Αγγελοχωρίου: Νησιώτη Πετρούλα
3. Τ. Κ. Γιαννακοχωρίου: Θεοδοσιάδης Θεόδωρος
4. Τ. Κ. Επισκοπής: Ορδουλίδης Γρηγόριος
5. Τ. Κ. Ζερβοχωρίου: Σταμπολίδης Νικόλαος
6. Τ. Κ Κοπανού:  Χαβιαρόπουλος Βασίλειος
7. Τ. Κ. Λευκαδίων:  Δημητρούσης Νικόλαος
8. Τ. Κ. Μαρίνας:  Βίλτσα Σωτηρία
9. Τ. Κ. Μονοσπίτων:  Παπαδάκης Δημήτριος
10. Τ. Κ. Πολυπλατάνου: Πρόιος Χρήστος
11. Τ. Κ. Ροδοχωρίου: Πουλτίδης Ραφαήλ
12. Τ. Κ. Στενημάχου: Σαρακατσιάνος Γεώργιος
13. Τ. Κ. Χαρίεσσας: Σιδηρόπουλος Δημήτριος
14. Τ. Κ. Αρκοχωρίου: Πασχούλας Βασίλειος

Συνάντηση Μπαρτζώκα 
με προέδρους κοινοτήτων 

για το νέο νομοσχέδιο 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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Του ιερέως 
Παναγιώτου 
Σ. Χαλκιά

Μήπως, φίλοι ανα-
γνώστες, σας ενδιαφέρει 
υπερβολικά η κριτική και 
η γνώμη των άλλων; Μή-
πως όλα τα κάνετε για τα 
μάτια του κόσμου; Η κα-
θημερινότητά μας, η ίδια 

μας η ζωή, θα ήταν διαφορετική, αν δεν μας 
ένοιαζε η γνώμη των άλλων.

Το να δίνεις υπερβολική προσοχή στη γνώ-
μη των άλλων, είναι δίκοπο μαχαίρι. Μπορεί 
να σε κολακεύσει, μέχρι και να σε πληγώσει. 
Όλοι μας, λίγο-πολύ, έχουμε υπάρξει υποδου-
λωμένοι στις γνώμες των άλλων, αφού έχουμε 
νιώσει την ανάγκη να ζητήσουμε επιβεβαίωση 
για να νιώσουμε αρεστοί, όμορφοι, έξυπνοι, 
ικανοί. Αυτή μας η στάση είναι απόλυτα δικαιο-
λογημένη, γιατί ως κοινωνικά όντα που είμαστε, 
η ευτυχία μας εξαρτάται από την ποιότητα των 
σχέσεών μας.

Σύμφωνα με μελέτη που έγινε, οι άνθρωποι 
που ανήκουν στην κατηγορία των ευτυχισμέ-
νων, θεωρούν τις στενές σχέσεις αναγκαιότητα 
και όχι πολυτέλεια. Μια άλλη έρευνα έδειξε 
ότι οι 25 πιο αγαπημένες δραστηριότητες στις 
οποίες επιδιδόμαστε, συμπεριλαμβάνουν και 
άλλους ανθρώπους (φαγητό, κοινωνικές συνα-
ναστροφές, καφές…). Δικαιολογημένα, λοιπόν, 
θέλουμε να έχουμε την εύνοια των άλλων, αλλά 
και να τροφοδοτούμε τις σχέσεις μας μαζί τους.

Η ανησυχία μας για τη γνώμη των άλλων, 
πηγάζει από τον φόβο της απώλειας των φίλων 
ή της έλλειψης στενής σύνδεσής μας μαζί τους. 
Αυτός ο φόβος είναι χρήσιμος ως ένα βαθμό, 
αφού η αμηχανία που συνοδεύεται από το αί-
σθημα της ντροπής, μας κινητοποιεί να συμπε-
ριφερόμαστε με πιο ενδεδειγμένους τρόπους. 
Μας κάνει να παραβιάζουμε τους ηθικούς κώδι-
κες, ενώ παράλληλα αυξάνει τις πιθανότητες να 
γίνουμε αποδεκτοί από τους άλλους. Όμως, αν 
τα επίπεδα του φόβου είναι πολύ υψηλά, είναι 
αντιπαραγωγικό. Το να αναρωτιέσαι συνεχώς 
αν είσαι συμπαθής μπορεί να προκαλέσει άγ-
χος και ανασφάλεια και αυτά με τη σειρά τους 
διώχνουν τους άλλους μακριά μας. Αυτό οδηγεί 
σε μια φαυλότητα και τελικά καταλήγουμε και 
κοινωνικά απομονωμένοι και με ανύπαρκτα 
επίπεδα αυτοσεβασμού.

Για να σπάσω, λοιπόν, τον φαύλο κύκλο:
Δεν εγκλωβίζω τη ζωή μου στη γνώμη εκεί-

νων που δεν μα αφορούν, ούτε σε ανθρώπους 
που δεν θα έπρεπε να αποτελούν ζήτημα στη 
ζωή μου. Όπως πρώτος είπε ο Σωκράτης: 

«Δεν πρέπει να τιμούμε όλες τις γνώμες των 
ανθρώπων, αλλά μερικές των επαϊόντων, δη-
λαδή αυτών που έχουν σωστή γνώμη, των 
ειδικών».

Θυμάμαι ότι όταν πρόκειται για τη ζωή μου 
και για οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτή, ο λόγος 
πέφτει αποκλειστικά σε μένα, αφού είμαι ο 
κύριος υπεύθυνος για ό,τι συμβαίνει σ’ αυτήν. 
Φροντίζω, λοιπόν, να μετριάζω τη μεγάλη ευαι-
σθησία μου απέναντι στις ξένες γνώμες. Υπε-
ρασπίζομαι τις αποφάσεις μου και μένω πιστός 
στους λόγους που με ώθησαν στο να δρομολο-
γήσω την καθεμιά από αυτές. Έχω τα λάθη μου 
συμμάχους και όχι εχθρούς, αφού ξέρω καλά 
πως είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπι-
νης φύσης μου.

Πορεύομαι με τη συνειδητοποίηση ότι ο φό-
βος της κριτικής, σε υπερβολικό βαθμό, είναι 
χαμένο παιχνίδι, αφού με απομακρύνει από το 
να παρουσιάσω τον αληθινό μου εαυτό. Δεν 
πρέπει να αποφεύγω να εκφράζω τις προτι-
μήσεις μου και τον εαυτό μου, διαφορετικά θα 
διαμορφώσω μια εικόνα στρεβλή για μένα. 
Έτσι, οι γύρω μου δεν θα αγαπήσουν εμένα, 
αλλά τη μεταμφίεσή μου, και αυτό δεν μου είναι 
καθόλου χρήσιμο.

Παύω να υπερεκτιμώ συστηματικά το πόσο 
πολύ και πόσο συχνά κρίνουν οι άλλοι εμένα 
και τις αποτυχίες μου, αφού αυτή μου η στάση 
με συγκρατεί και μου στερεί τη χαρά και τον 
αυθορμητισμό. Υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι 
είναι απελευθερωτικό να επιτρέπω τις κρίσεις 
σε μια σημαντική για μένα σχέση. Αφουγκράζο-
μαι τη γνώμη εκείνων που με αφορούν αντί να 
εμποδίζω τον εαυτό μου να νιώσει ευάλωτος, 
και στην περίπτωση που ο φόβος με καταβάλ-
λει, κάνω στον εαυτό μου την ερώτηση: Τι είναι 
αυτό που φοβάμαι ότι θα συμβεί, αν με κριτικά-
ρουνε;

Δεν ξεχνώ πως ο ανθρώπινος εγκέφαλος 
δεν έχει απεριόριστα αποθεματικά δεδομένα. 
Οι κρίσεις κατακτούν μια θέση στη ζωή των 
ανθρώπων για περιορισμένο χρονικό διάστη-
μα. Έτσι, η κρίση κάποιου για μένα θα είναι 
κάτι που δεν θα θυμάται λίγες μέρες ή και ώρες 
αργότερα. Το να δίνουμε μεγάλη αξία στο «τι θα 
πουν οι άλλοι», απαιτεί θυσίες και αν συνυπο-
λογίσουμε όλους τους παράγοντες, πιο πολύ 
διαταράσσει την ψυχική μας γαλήνη, παρά 
συμβάλλει σ’ αυτήν.

Οι πραγματικά δικοί μας άνθρωποι, φίλοι 
αναγνώστες, μας αποδέχονται όπως είμαστε 
και αγαπούν ακόμη και τα τρωτά μας κομμάτια. 
Όσον αφορά τους άλλους, ας μην του επιτρέ-
ψουμε να μας κάνουν να νιώθουμε ενοχικά ή 
να αμφιβάλλουμε για την αξία μας.

Μας ενδιαφέρει η γνώμη 
των άλλων για μας;

Την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου
Πρώτη τακτική 

αιμοδοσία 
της «ΑΓΑΠΗΣ» 

το 2021
Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Νικομή-

δειας « Η ΑΓΑΠΗ» καλεί τα μέλη του στην πρώτη τα-
κτική αιμοδοσία για το 2021. Την Κυριακή 21 Φεβρου-
αρίου από τις 9.00 έως τη 13.00 σας περιμένουμε 
όλους στα γραφεία του Συλλόγου στη Νέα Νικομήδεια. 
Τώρα που περνάμε  μια δύσκολη περίοδο, τώρα που 
οι ανάγκες για αίμα είναι μεγαλυτερες από πότε η 
συμμετοχή όλων μας κρίνεται απαραίτητη. 

Αίμα μπορούν να δώσουν όλοι οι υγιείς άνδρες και 
γυναίκες από 18 μέχρι 65 ετών. Πρέπει να είναι ξεκού-
ραστοι, να έχουν πάρει ελαφρύ πρωινό, να έχουν την 
αιμοδοτικη τους κάρτα, ΑΜΚΑ και ταυτότητα.

Η Πρόεδρος
 Καδόγλου Ευτυχία 

Από το κονδύλι… στη γραφομηχανή 
και την τηλεκπαίδευση

Τα εκπαιδευτικά μέσα από το 1821 έως σήμερα…
«Είναι τ’ άρματά μου αυτά, τ ‘ακριβά, τ’ αγαπητά: Το 

κοντύλι μου και η πλάκα, το βιβλίο μου στη σάκα», γράφει 
ο Τέλλος Άγρας για το «οπλοστάσιο» του μαθητή περασμέ-
νων εποχών.

Στους μαθητές και στη διαδικασία της εκπαίδευσης, 
αλλά και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν γι’ αυτήν ,από το 
1821 έως σήμερα είναι αφιερωμένη η διαδικτυακή επετεια-
κή εκδήλωση που διοργανώνει η Περιφερειακή Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης A/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρι-
κής Μακεδονίας,σε συνεργασία με τα 1ο, 2ο, 2ο και 4ο 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κεντρικής Μακεδονίας και το ΝΟΗΣΙΣ.

Το θέμα της πρωτότυπης εκδήλωσης είναι: «Από την 
πλάκα και το κοντύλι στην οθόνη και το πληκτρολόγιο».

Σκοπός της διαδικτυακής εκδήλωσης που θα πραγμα-
τοποιηθεί με ελεύθερη συμμετοχή, είναι η ανάδειξη της πο-
λύπλευρης και σημαντικής συνεισφοράς της εκπαίδευσης 
στον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων και στη διαμόρ-
φωση της ιστορίας του Ελληνικού Έθνους.

Στην προγραμματισμένη για το Σάββατο 20 Μαρτίου 
στις 10 το πρωί εκδήλωση, θα συμμετέχουν μαθητές όλων 
των βαθμίδων και τύπων των σχολείων της Κεντρικής Μακεδονίας με εργασίες που θα αναφέρονται 
μεταξύ άλλων στην εκπαίδευση, τις τεχνολογίες εκπαίδευσης, αλλά και τις εξέχουσες προσωπικότητες 
παιδείας και εκπαίδευσης στα χρόνια της Τουρκοκρατίας.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της δράσης «από την πλάκα και το κοντύλι, στην οθόνη και το πληκτρολόγι-
ο»,από τις 26 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 25 Μαρτίου παρουσιάζονται από το ΝΟΗΣΙΣ, στην ιστοσελίδα 
του και στους λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης, μερικά χαρακτηριστικά μοντέλα γραφομηχανών που 
περιλαμβάνονται στη συλλογή του Μουσείου Τεχνολογίας του Ιδρύματος.

Τα 200 χρόνια από την παλιγγενεσία του έθνους το ‘21, είναι μια καλή αφορμή να θυμηθούμε στοι-
χεία και εργαλεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσα από τα οποία κληροδοτήθηκε ο πνευματικός 
πλούτος ενός πολιτισμού που παραμένει άσβεστος για περισσότερα από 3.000 χρόνια.

Ο υπολογιστής φαίνεται να κυριαρχεί σήμερα, αλλά δεν ήταν πάντα έτσι. Η ομοιόμορφη γραφή, οι 
εύκολες ή και αυτόματες διορθώσεις, η άμεση αντιγραφή και μεταφορά των κειμένων μοιάζουν αυτο-
νόητα για τους νέους, που δεν έχουν καν γνωρίσει το ενδιάμεσο στάδιο της γραφής με γραφομηχανή, 
με την οποία γράφτηκαν πολλά αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, επιστημονικές εργασίες, 
δημοσιογραφικά άρθρα. 

Οι γραφομηχανές, πρόδρομοι του σημερινού πληκτρολογίου, αποτέλεσαν σημαντικό επαγγελματικό, 
επιστημονικό, εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια της ανθρωπότητας.

Μέσα από την παράλληλη αυτή δράση το ΝΟΗΣΙΣ αποκαλύπτει στο ευρύ κοινό την αξιόλογη συλ-
λογή γραφομηχανών που διαθέτει και υπογραμμίζει άλλη μια φορά τη συμβολή του στη διάδοση της 
γνώσης, της επιστήμης, της εκπαίδευσης.

Φωτο: Όλες οι πρώτες γραφομηχανές , όπως της συγκεκριμένης φωτογραφίας τύπωναν το κείμενο 
κάτω από τον κύλινδρο του χαρτιού, χρησιμοποιώντας το τυφλό σύστημα. 

Οι πρώτοι κατασκευαστές απευθύνθηκαν στην εταιρεία κατασκευής όπλων και ραπτομηχανών 
Remington . Η εταιρεία μετά το τέλος του αμερικανικού εμφύλιου πολέμου ήθελε να στραφεί στην παρα-
γωγή  άλλων αγαθών. 

Για περισσότερα πατήστε του συνδέσμους:
https://www.noesis.edu.gr/apo-tin-plaka-prosklisi-gia-simmetoxi/
https://www.facebook.com/NoesisScienceCenter
https://www.insagram.com/noesis_sciencecenter/ 

Δωράκια καρδιάς 
και ευλογίας από το ΥΦΑΔΙ

Με ξεχωριστή αγάπη, ετοιμάσαμε δωράκια καρδιάς και ευλογίας, για καθένα ξεχωριστά από 
τους ασθενείς του νοσοκομείου μας, αλλά και για τις Δ/νσεις των κλινικών. Μέσα σε όμορφο α-
μπαλάζ εικονίτσα φτιαγμένη από τα χεράκια μας, κομποσχοίνι, αλλά και δύο ημερολόγια τσέπης, 
προσφορά του πατέρα Αρσένιου, του μοναχού Αντώνιου από τη Δοβρά και του Άρη Μπαλτατζίδη 
της Μακεδονίας Security, τους οποίους ευχαριστούμε που μας στηρίζουν για 21 ολόκληρα χρόνια. 

Όπως μας είπε η Δ/νουσα του νοσοκομείου κυρία Έλλη Χατζηστυλλή, όλοι οι ασθενείς τα χάρη-
καν ιδιαίτερα!

Για αυτό και εμείς είμαστε διπλά χαρούμενοι!!! 
Τα παιδιά από το ΥΦΑΔΙ
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ΕΡΩΤΙΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ…
Στην 6η και την 12η συμφωνία των αέρηδων 
υπακούω.
Στο ανεξακρίβωτο της Ζήσης πειθαρχώ.
Έπειτα 
την νομοθεσία των δασών μελετώ και
και εξακριβώνω  
πως εκεί
καμμιά παράνομη ερωτική πράξη δεν υφίσταται.

Αυτές οι παρενοχλήσεις που συμβαίνουν 
στις κοινωνίες
είναι διαπιστώσεις πολιτισμένων ανθρώπων
ενώ στους πάνθηρες, ζαρκάδια και γενικώς 
στα ζωντανά
ουδεμία ερωτική εκτροπή παρατηρείτε.

Μπορείτε να σκεφθείτε μια άπιστη χελώνα.
Μια ερωτευμένη αλεπού 
Έναν πανσεξουαληκό λαγό. 
Έναν μεταξοσκώληκα ερωτικό μετανάστη;

Όμως.
η λεπτότητα και τα ευγενή αισθήματα 
διαμαρτύρονται για τα πάθη. 
Με δήλωσή του ο διάσημος ζωοντολόγος
 Πήτες Φαν Ράουστερ αποφάνθει 
πως ποτέ δεν εικούσθει  στο δάσος 
η έκφρασης της ερωτικής λογοτεχνίας 
«τι σου κάνω μάννα μου»
η το πως το τρίβουν το πιπέρι.

Γι` αυτό ας είμαστε προσεκτικοί στις δηλώσεις μας
μην έρθουμε αντίπαλοι με τους νόμους 
της Ζούγκλας! 

Γιάννης Ναζλίδης

Τα αιτήματα των ΚΤΕΛ Αστικών Βέροιας 
έφερε στη Βουλή, η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 

Ημαθίας Φρόσω Καρασαρλίδου 
 Η βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Φρόσω Καρασαρλίδου, κατέθεσε Aναφορά στη 

Βουλή προς τους υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών την επιστολή 
των εκπροσώπων της εταιρείας ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Βέροιας Α.Ε., στην οποία καταγγέλλουν ότι 
δεν έχουν λάβει καμία απολύτως οικονομική ενίσχυση από την κυβέρνηση από την αρχή 
της πανδημίας έως τώρα, ενώ όλο αυτό το διάστημα οι υποχρεώσεις καταβάλλονται κανο-
νικά. 

 Οι εκπρόσωποι της εταιρείας δηλώνουν ότι οι υποσχέσεις που δόθηκαν από την κυβέρ-
νηση για την στήριξη του κλάδου τους δεν έχουν πραγματοποιηθεί, σε αντίθεση με άλλους 
κλάδους που έχουν λάβει ενίσχυση κατά τη διάρκεια της πανδημίας.  Εκφράζουν, λοιπόν, τα 
δίκαιά αιτήματά τους για χρηματοδότηση των ΚΤΕΛ Αστικών από την κυβέρνηση προκειμέ-
νου να μπορέσουν να επιβιώσουν επαγγελματικά.

 Πρέπει να τονιστεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στέκεται στο πλευρό των επαγγελματιών – μελών 
και εργαζομένων στις αστικές συγκοινωνίες, κατανοώντας τα προβλήματα που έχουν προ-
κύψει λόγω των μέτρων πρόληψης για τον κορωνοϊό και στηρίζοντας τα αιτήματά τους. Από 
την αρχή της πανδημίας πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα για όλες τις πληττόμενες επιχειρή-
σεις που έχουν αυξημένες ανάγκες σε ρευστότητα: μη επιστρεπτέα ενίσχυση, μόνιμη μείω-
ση προκαταβολής φόρου, επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών και των μισθών για τους 
εργαζομένους, καθώς και ενεργοποίηση του θεσμού των μικροχρηματοδοτήσεων μέσω της 
Αναπτυξιακής Τράπεζας. 

 Η βουλευτής καλεί την κυβέρνηση να εισακούσει τα αιτήματα των ιδιοκτητών - οδηγών στις αστικές συγκοινωνίες και να μεριμνήσει εγκαί-
ρως για τη στήριξή τους, πριν οδηγηθούν στην πτώχευση.  

Συνελήφθη για κατοχή κάνναβης
Συνελήφθη στις 18 Φεβρουαρίου 2021 το μεσημέρι σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέ-

ροιας, ένας ημεδαπός άνδρας, καθώς στην κατοχή του και σε έρευνα της οικίας του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κάν-
ναβης βάρους 39,5 γραμμαρίων, έλαιο κάνναβης και χρηματικό ποσό 105 ευρώ.

Επαναλειτουργία του Τμήματος 
Ένδυσης-Υπόδησης-Ψυχαγωγίας του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου του Δήμου Αλεξάνδρειας
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας και ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος του Αυτοτελούς 

Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αλε-
ξάνδρειας ενημερώνει τους ωφελούμενους του προγράμματος του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου, ότι ξεκινάει η λειτουργία του Τμήματος ειδών ένδυσης, υπόδη-
σης, ψυχαγωγίας στην οδό Βεροίας (δίπλα στην Πολεοδομία) από τη Δευτέρα 
22/2/2021 και η εξυπηρέτηση των ωφελουμένων θα γίνεται αποκλειστικά και μό-
νο κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού προς αποφυγή των 
άσκοπων μετακινήσεων και του συνωστισμού και τηρώντας όλα τα απαραίτητα 
μέτρα προστασίας για την προστασία της δημόσιας υγείας και αποτροπή της 
διασποράς της πανδημίας του covid-19.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΤΗΛ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΤΡΙΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 9:00 – 14:00 Τηλ.: 23330 53071 – 53072
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες 

μας έχουν φάρμακα 
που δεν χρειάζονται 
, μπορούν  να τα  
προσφέρουν για  το  
Γηροκομείο Βέροιας 
,στο υπόγειο της Δη-
μοτικής Αγοράς.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την  οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου 
Βέροιας , οι τραπεζικοί λογαριασμοί ,που μπο-
ρείτε να βοηθήσετε είναι οι εξής :

-ALPHA  BANK  IBAN:  
GR78 0140 8290 8290 0200 1000 024  ,
-Τράπεζα Πειραιώς IBAN: 
GR60 0172 2430 0052 4301 6849 781 και 
-Εθνική Τράπεζα ΙΒΑΝ: 
GR7401103250000032548030355
 καθώς και του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ  ALPHA  BANK  ΙΒΑΝ: GR80 0140 
8300 8300 0200 1000 070.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Επαναληπτική 
Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί καλεί τα μέλη 
του σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, με σκοπό:

-την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου 
-την έγκριση του οικονομικού απολογισμού του 2020 και του ειδικού 

απολογισμού του 2020
-την έγκριση του απολογισμού των δράσεων για το 2020
-θέματα που θα τεθούν από το ΔΣ και τα μέλη
Η Συνέλευση, λόγω των εκτάκτων μέτρων κατά της πανδημίας,  θα πραγ-

ματοποιηθεί υπό διαφορετικές συνθήκες από τις κρατούσες μέχρι τώρα, ως 
εξής:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω πλατφόρμας τη-

λεδιασκέψεων της Πρωτοβουλίας για το Παιδί.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο χρόνος πραγματοποίησης μετατίθεται, προκειμένου να υπάρξει η 

κατάλληλη προετοιμασία. Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 
22 Φεβρουαρίου 2021 (αντί της Τετάρτης 17/2/2021), στις 18:00.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Όλα τα μέλη θα ειδοποιηθούν με e-mail ή με sms και θα ανακοινωθεί 

εγκαίρως ο σύνδεσμος μέσω του οποίου θα μπορούν να παρακολουθή-
σουν. Όσα μέλη δεν έχουν δηλώσει e-mail ή αριθμό κινητού  παρακαλού-
νται να επικοινωνήσουν  με τη Διοίκηση στο 2331029571, προς εξεύρεση 
τρόπου επικοινωνίας και συμμετοχής.

Κατά τα λοιπά η Συνέλευση διέπεται από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 
10 παρ. α, β και θ, 11, 12 13,25  και 26 του ισχύοντος Καταστατικού, και 
θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε, ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων 
μελών. 

Τα θέματα της Ημερήσιας  Διάταξης είναι:
1.Απολογισμός του ενημερωτικού, επιμορφωτικού, επιστημονικού και 

κοινωνικού έργου του Συλλόγου μέσα στο 2020.
2.Έγκριση οικονομικού Απολογισμού έτους 2020.
3.Προτάσεις προγραμματισμού δράσης  για την επόμενη περίοδο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν 

στη Συνέλευση μαζικά και να συμμετάσχουν ενεργά, για να διαμορφώ-
σουν  από κοινού το μέλλον του Οργανισμού της Πρωτοβουλίας για το 
Παιδί και των Δομών του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο κοινωνικό έργο 
που επιτελείται.

Για το Διοικητικό  Συμβούλιο
  Ο Πρόεδρος                              Ο Γραμματέας

Αριστοτέλης  Σιδηρόπουλος              Ανδρέας Καπράρας

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων:

Την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στην δεύτερη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί 
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης. 

Τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα 
ομιλήσει με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Πο-
λυκάρπου Επισκόπου Σμύρνης, στο πλαίσιο της 
σειράς ομιλιών «Αγιολογία και ζωή», μέσα από την 
ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη 
σελίδα στο Facebook  και τον ραδιοφωνικό σταθμό 
«Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM.

 Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα 
ομιλήσει με θέμα την Κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του 
Σιναΐτου, μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητρο-
πόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον 
ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 
FM.

 Την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου στις 7:00 μ.μ. 
θα ομιλήσει με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας 
Φωτεινής της Σαμαρείτιδος, στο πλαίσιο της σειράς 
ομιλιών «Αγιολογία και ζωή», μέσα από την ιστοσε-
λίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα 
στο Facebook  και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύ-
λειος Λόγος» στους 90.2 FM.

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Με διευρυμένο 
ωράριο 07:00-21:00

λειτουργεί το 
Κέντρο Υγείας 

Βέροιας

Ανακοινώνεται ότι το Κέντρο Υγείας Βέροιας (επί 
της οδού Μοράβα 2 ) λειτουργεί από 18/01/2021 σε 
διευρυμένο ωράριο, ήτοι κατά τις εργάσιμες μέρες 
από 07:00 έως 21:00. Σκοπός, η αρτιότερη παροχή 
υπηρεσιών υγείας και η εξυπηρέτηση των αναγκών 
των πολιτών της περιοχής ευθύνης του.

Τηλέφωνα επικοινωνίας του Κέντρου Υγείας σε ώ-
ρες λειτουργίας του, είναι:

• 23310 24661     • 23310 22332



Γράφει ο  
Αναστάσιος 
Βασιάδης
 
Τα έντονα καιρικά 

φαινόμενα των τελευ-
ταίων ημερών, με τις 
χιονοπτώσεις, τις κατα-
στροφές που συντελέ-
στηκαν και τις μεγάλες 
δυσλειτουργίες που 
καταγράφονται από την 
διακοπή της ηλεκτρο-

δότησης με κρίσιμες συνέπειες, επαναφέρουν 
στην επικαιροτητα ένα καίριο ζήτημα που αποτε-
λεί και διαχρονικό αίτημα των πολιτών. 

Πρόκειται για την κοινωνική απαίτηση της 
υπόγειας μεταφοράς των δικτύων.

Οι εργασίες που αυτές τις ημέρες βρίσκονται 
σε εξέλιξη για την αποκατάσταση των ζημιών 
που υπέστησαν τα δίκτυα ηλεκτρισμού από τις 
πολλαπλές πτώσεις δέντρων, συνεπεία των 
έντονων χιονοπτώσεων, αναδεικνύουν και ένα 
επάγγελμα που ελάχιστοι θα ήθελαν να κάνουν, 
αυτό των εναεριτών.

Οι εναερίτες είναι οι 
εργαζόμενοι οι οποίοι ε-
πιδίδονται επαγγελματικά 
στις πλέον επικίνδυνες 
δραστηριότητες, βρίσκο-
νται σε ετοιμότητα επί 
24ωρου βάσεως, εργάζο-
νται σε μεγάλο ύψος, κρέ-
μονται από τις κολώνες, 
τα ηλεκτροφόρα σύρμα-
τα, ή ακόμα και από τους 
γιγαντιαίους μεταλλικούς 
πυλώνες μεγάλης τάσης, 
που φτάνουν σε ύψος τα 
δεκάδες μέτρα, προσπα-
θώντας να εντοπίσουν 
πιθανές βλάβες, να συ-
ντηρήσουν το δίκτυο, να 
μετατοπίσουν γραμμές 
και να αποκαταστήσουν 
τις ζημιές συνεπεία της 
κακοκαιρίας. 

Είναι ιδιαίτερα ανη-
συχητικά τα στατιστικά 
στοιχεία σύμφωνα με τα 
οποία, κάθε χρόνο χάνο-
νται έως και πέντε εργα-
ζόμενοι από ατυχήματα 
ενώ ο απολογισμός ανα-
δεικνύει κι έναν σημαντικό 
αριθμό σοβαρών τραυμα-
τισμών.

Το δέος που καταλαμ-
βάνει τους περαστικούς 
καθώς αντιλαμβάνονται 
τους εναερίτες να είναι 
σκαλωμένοι ψηλά στις κο-
λώνες σαν αφύσικα μυθι-
κά πτηνά, είναι εξαιρετικά 
έντονο. 

Εύλογα ανακύπτει το 
ερώτημα, κατά πόσο θα 
ήταν δυνατόν να αποφεύ-
γονται αυτές οι δραστη-
ριότητες που στοιχίζουν 
σε ανθρώπινες ζωές η 
επιφέρουν βαρείς τραυ-
ματισμούς, με τις γνωστές 
δυσμενείς συνέπειες για 
τους ίδιους τους εργαζο-
μένους και τις οικογένειες 
τους.

Η απάντηση υπάρχει 
και ήδη εφαρμόζεται από 
πολλά χρόνια στις προ-

ηγμένες χώρες, ενώ περιορισμένα έχει ξεκινήσει 
και σε περιοχές του τόπου μας. 

Ο λόγος φυσικά γίνεται για την υπόγεια μετα-
φορά των δικτύων. 

Με αυτό τον τρόπο θα γίνεται συχνότερη και 
καλύτερη η συντήρηση τους, θα υπάρχουν λιγό-
τερες φθορές και η πρόσβασή σε αυτά δεν θα 
απαιτεί να βρίσκονται σε διαρκή κίνδυνο ζωής 
οι εργαζόμενοι, όπως συμβαίνει τώρα με τους 
εναερίτες.

Πέραν τούτων με την υπόγεια μεταφορά των 
δικτύων θα αναβαθμιστεί λειτουργικά, αισθητικά 
και σε συνθήκες ασφαλείας το αστικό τοπίο, το 
οποίο είναι τώρα ιδιαίτερα βεβαρημένο.

Είναι κατανοητό ότι η συνολική υπόγεια με-
ταφορά των δικτύων στις αστικές περιοχές, 
αποτελεί ένα σημαντικό έργο που πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί από εθνικά και ευρωπαϊκά προ-
γράμματα, που μπορούν να αναζητηθούν και να 
ενεργοποιηθούν, από τις αρχές, τους φορείς, 
τους παράγοντες και κάθε αρμόδιο.

Αυτό το έργο οι πολίτες το περιμένουν και οι 
κοινωνίες το απαιτούν.
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Ευχαριστήριο 
Ευχαριστώ θερμά τους ιδιο-

κτήτες του καταστήματος, “OLIVE 
Bistro Wine Bar”,  στον πεζόδρομο 
Αλεξάνδρειας, κ.κ. Αθηνά Πλατσά 
και Απόστολο Κούγκα, που καθη-
μερινά προσφέρουν μερίδες φαγη-
τού σε οικογένειες που ανήκουν σε 
ευπαθείς ομάδες, οι οποίες μοιρά-
ζονται από τις κοινωνικές υπηρεσί-
ες του Δήμου μας.

Τέτοιες προσπάθειες είναι αξιέ-
παινες, οφείλουμε να τις αναγνω-
ρίζουμε και αξίζουν θερμά συγχα-
ρητήρια.

 Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
Παναγιώτης Γκυρίνης 

Η ανάγκη υπόγειας 
μεταφοράς των δικτύων 

υπό το δέος των εναεριτών

Του Γιάννη Δ. Μοσχόπουλου

6. ΟΙ  ΦΡΟΥΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ και ΤΑ ΡΟΥΓΚΑΤΣΙΑ
Σε περίπτωση που παρουσιαζόταν δράση κλεφτών, οι αρματολοί 

έπρεπε χωρίς προφάσεις να αναλάβουν δράση για την εξασφάλιση της 
τάξης. Όμως η οθωμανική πρακτική επέβαλε, όταν σε κάποια περιοχή 
παρουσιαζόταν κρούσμα ληστείας, τότε όλοι οι κάτοικοι εκείνης της περι-
οχής έπρεπε να αποζημιώσουν τον/τους ζημιωθέντες, δια της επιβολής 
σχετικής φορολογικής επιβάρυνσης. Αρκετές φορές όμως ήταν γνωστή 
η συνεργασία, συνεννόηση ή ανοχή μεταξύ των ομάδων των αρματολών 

(χωροφυλάκων) και των κλεφτών, οπότε δεν έμενε αλώβητη η «φυλασσόμενη» περιοχή και τις περισ-
σότερες φορές οι οικονομικά επιφανείς (οθωμανοί, κοτζαμπάσηδες, μονές κλπ) υποχρεώνονταν σε 
καταβολές δώρων ή λύτρων. 

Αρκετές φορές ομάδες άτακτων ή λιποτακτών γενιτσάρων αλλά και Αλβανοί αργότερα πραγμα-
τοποιούσαν επιθέσεις στα χωριά, δηλαδή εγκαθίσταντο στο χωριό, απαιτούσαν πλουσιοπάροχα 
εδέσματα, ζητούσαν ή έκλεβαν κορίτσια για να διασκεδάσουν μαζί τους. Στο τέλος υποχρέωναν τους 
κατοίκους να τους πληρώσουν το «ντις παρασί», δηλαδή χρήματα για αποζημίωση της φθοράς και 
του κόπου που υπέστησαν τα δόντια τους … να μασήσουν τα φαγητά τους.

Ορισμένα μεγάλα και εύπορα χωριά του Ρουμλουκιού για την αποτελεσματικότερη προστασία τους 
προσλάμβαναν άνδρες από μεγάλες αρματολικές οικογένειες, στις οποίες ανέθεταν τη φύλαξη του 
οικισμού και των δημόσιων περασμάτων  που τυχόν υπήρχαν κοντά στο χώρο ευθύνης τους, δηλαδή 
σε δρόμους, γέφυρες (π.χ. στο Κλειδί), στενά περάσματα (ντερβένια) στις ανωφέρειες των Πιερίων 
(π.χ. Νεόκαστρο – Μελίκη), σε πορθμεία ποταμών κλπ. Αυτό γινόταν με την συνεργασία, συγκατάθε-
ση ή ανοχή έστω του επικεφαλής κύριου αρματολού της όλης περιφέρειας.

Είναι πιθανόν πως μία τέτοια ισχυρή ομάδα φρουρών ήταν ο λόγος που οι κάτοικοι του Γιδά, σύμ-
φωνα με δημοτικό τραγούδι, επαίρονταν ότι το χωριό τους ήταν απάτητο (από γενίτσαρους,  κλέφτες 
και ληστές):

«Οι Γιδιώτις οι Μανιώτις, όπ’ να πάνουν μόν’ πινιούντι.
- Του χουργιό μας δεν πατιέτι, έχουμι χίλια ντουφέκια, 
τιτρακόσια παλικάρια κι ιβδουμήντα-δυό κουράσια,…». 
Κατά τη γνώμη μου ο αρματολός και τα παλικάρια του μία φορά το χρόνο κατέβαιναν ένοπλοι στα 

χωριά του κάμπου και τα περιέτρεχαν σπίτι – σπίτι προκειμένου να «ρουγκατσέψουν», δηλαδή να α-
παιτήσουν (rogo : ζητώ, απαιτώ) τον ετήσιο μισθό τους για τη φύλαξη της περιοχής. Αυτό γινόταν κατά 
το Δωδεκαήμερο των Χριστουγέννων, επειδή τότε, λόγω και του χειμώνα, η κάθε οικογένεια είχε συ-
γκεντρωμένα στο σπίτι όλα της τα υπάρχοντα, ζώα και γεννήματα, οπότε μπορούσε εύκολα να αποτι-
μηθεί η φοροδοτική της ικανότητα. Οι αρματολοί με την δύναμη των όπλων τους φορολογούσαν  τους 
κατοίκους των χωριών του Ρουμλουκιού, συνήθως με όσα προέβλεπαν οι επίσημοι κατάλογοι, αλλά 
πολλές φορές εισέπρατταν ή άρπαζαν περισσότερα με βίαιο τρόπο.  Συνήθως  όμως οι Ρουμλου-
κιώτες δέχονταν με  χαρά την επίσκεψη των αρματολών, κυρίως όταν επρόκειτο για χρονιά που τους 
είχαν προστατέψει αποτελεσματικά από ληστείες και αυθαιρεσίες κακοποιών ή άτακτων στρατιωτών. 
Οι κάτοικοι των πεδινών χωριών σ’ αυτούς προσέτρεχαν σε κάθε περίσταση κινδύνου και από αυ-
τούς έβρισκαν προστασία, ενώ παράλληλα ήταν και το αποκούμπι τους για απονομή δικαιοσύνης. Οι 
κλεφταρματολοί ήταν ο ένοπλος βραχίονας της ελληνικής πλευράς, διότι συνήθως ήταν τα δικά τους 
χριστιανικά ένοπλα σώματα, στα οποία συχνά συμμετείχαν ομοχώριοί τους, οπότε τις περισσότερες 
φορές οι Ρουμλουκιώτες ήταν περήφανοι γι’ αυτούς. 

Στην εξαγωγή αυτού του συμπεράσματος συνηγορεί, το γεγονός, ότι αργότερα, από τότε που στα-
μάτησε η δράση των αρματολών (περί τα μέσα ή τέλη του 19ου αι.), τελούνταν κατά τον ίδιο χρόνο 
του Δωδεκαήμερου το αγαπημένο ρουμλουκιώτικο δρώμενο «ρουγκάτσια», που αναπαριστά την 
«επίσκεψη» της ομάδας  αρματολών με τον καπετάνιο της στα χωριά, κατά την οποία ζητούσαν – 
«απαιτούσαν» να εισπράξουν σε είδος (κούτλες σιταριού, καλαμποκιού ή άλλων δημητριακών) την 
ετήσια εισφορά  - έρανο για την χρηματοδότηση εκτέλεσης έργων για το «βακούφι» (κοινότητα) του 
χωριού που τα διοργάνωνε.- 

Γιάννης Δ. Μοσχόπουλος, Το Ρουμλούκι [Kαμπανία] κατά την πρώιμη και μέση οθωμανο-
κρατία [14ος αιώνας -1830], Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Εντευκτηρίου 2012, 

σελ. 130 επ., 141 επ., 146, 170. 
12.2.2021/ mosio@otenet.gr / 6977336818

1821 – 2021, 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Το ΡΟΥΜΛΟΥΚΙ  
πριν (κατά-μετά) την επανάσταση
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Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

Είμαστεβέβαιοιότιθαέχουμεαγαστήσυνεργασίακαιότιμέσα
από τηνπαροχή τεχνογνωσίαςστο επιτελείο και σταπαιδιά της
ακαδημίας,θαπετύχουμετουςστόχουςμαςκαιοιδύοπλευρές.

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

Yπεύθυνος επικοινωνίας: Μάριος Κατικαρίδης
τηλ: 6973054709
e-mail: mariokati@hotmail.com

Η Ακαδημία του Αετού Λαζοχωρίου ανακοινώνει ότι υοθετει 
την «Εβδομάδα Γνωριμίας».

Όποιος γονέας- μέλος θα επιθυμούσε να γνωρίσει τον τρό-
πο λειτουργίας καθώς και την φιλοσοφία μας παρακαλούμε 
να επικοινωνήσει μαζί μας.

Ο πρώην σύμβουλος της ΠΑΕ 
ΠΑΟΚ, Στέφανος Σαράτσης και 
ο πρόεδρος του ΑΣ Ημαθίας,-

Βοργιάδης Χρήστος την Κυριακή 21/2 
στην εκπομπή «ΕΛ ΜΑΝΤΡΙΓΑΛ». Μην 
χάσετε αυτή την Κυριακή 21 Φεβρου-
αρίου την ραδιοφωνική εκπομπή του 
ΑΚΟΥ 99,6FM «ΕΛ ΜΑΝΤΡΙΓΑΛ»  με 
καλεσμένους τους Στέφανο Σαράτση 
και Βοργιάδη Χρήστο.

Ο γνωστός επιχειρηματίας από τον χώρο της
εστίασης και πρώην σύμβουλος της ΠΑΕΠΑΟΚ,
ΣτέφανοςΣαράτσης, μιλά για ταπροβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του χώρου για το
πέρασμάτουαπόταδιοικητικάτηςΠΑΕΠΑΟΚαλλά
και για την ιδέα δημιουργίας της υπηρεσίαςHome
Service,μίαςυπηρεσίαςδιανομήςφαγητούμευψη-

λάστάνταρκαισημείαεξυπηρέτησηςστονΕύοσμο,
στηνΚαλαμαριάκαιστοΜόναχοΓερμανίας.

ΟΠρόεδρος τουΑΣΗμαθίας,Βοργιάδης Χρή-
στος,«ανοίγει»ταχαρτιάτουκαιαπαντάσε«καυτά»
ερωτήματα.Οι τελευταίες εξελίξεις,σχετικάμε τις κι-
νητοποιήσειςτωναγροτώνκαιτααιτήματάτους.Ποια
η στάση των βουλευτών τουΝομούΗμαθίας αλλά
καιποιεςείναιοιεπόμενεςκινήσειςτους.

ΜανώληςΠεχλιβανίδης καιΠαναγιώτηςΠαντσε-
ρίδης κάθεΚυριακή σου μεταφέρουν τα τελευταία
νέα του αθλητικού χώρου με συνεντεύξεις των α-
θλητώνκαιτωνπαράγοντωντουΝομούμαςκαιόχι
μόνο.

ΣτέφανοςΣαράτσης καιΒοργιάδηςΧρήστος την
Κυριακή 21Φεβρουαρίου 18:00μ.μ - 20:00μ.μ. σε
μιασυνέντευξηεφ’όληςτηςύλης.

Πού αλλού!!!! «ΕΛΜΑΝΤΡΙΓΚΑΛ» στονΑΚΟΥ
99,6FM

Μεσεβασμόστους ακροατές και στους ανθρώ-
πουςτουΑθλητισμού!

Στην  εκπομπή της ΕΡΤ3 Ο 
κόσμος των σπόρ « φιλοξενή-
θηκε ο προπονητής της ΒΕΡΟΙ-

ΑΣ Παύλος Δερμιτζάκης, ο οποίος 
μίλησε για τις ιδιαίτερες συνθήκες 
της φετινής σεζόν, για το ξεκίνημα 
των προπονήσεων και τους στόχους 
της ομάδας του.

Αναλυτικάταόσαείπε:
«Μας έλλειψε, όχι μόνο στην δική μας οικο-

γένεια αλλά και σε όλη της FL, αυτόπου γίνεται
πλέον από την περασμένηΔευτέρα, δηλαδή οι
ομαδικέςπροπονήσεις.

Θα πάμε σε ένα μίνι πρωτάθλημα, αφού θα
ολοκληρωθεί μέσα σε λίγους μήνες. Είναι κάτι
πρωτόγνωρο, αλλά εγώπροσωπικά το σέβομαι,
όπωςσέβομαι καιόλες τιςαποφάσεις τωνλοιμω-
ξιολόγων.

Δενείναιόμωςτοποδόσφαιροκάτιδιαφορετικό
και καλώς ξεκινήσαμε τις ομαδικέςπροπονήσεις.
Εκείνοπουπροέχειωστόσοείναιηασφάλειατων
παικτών,ώστενααρχίσεικαινατελειώσειτοπρω-
τάθλημαχωρίςσοβαράπροβλήματα».

Για το πότε θα ξεκινήσει και πότε θα ολοκλη-

ρωθεί το νέο πρωτάθλημα της FL:
«Η ενημέρωσήμας είναι ότι η έναρξη θα γίνει

στις28Μαρτίου,ενώτοτέλοςτουπρωταθλήματος
πηγαίνειγιατέληΙουνίου.Θαέχουμεδηλαδήπερί-
που6παιχνίδιατομήνακαιθαυπάρξουνκάποιες
εμβόλιμες.Αυτόδείχνειαπόμόνοτουότιθαυπάρ-
χειμεγάληπίεσηκαιεπιβάρυνσηστουςπαίκτες».

Για την προετοιμασία και τα τεστ:
«Ευθύνηγια την3μηνηδιακοπήδεν έχει μόνο

ο κορονοϊόςαλλά και οι άνθρωποιπου έχουν τις
τύχες του αθλητισμούστα χέρια τους. Εμείς σαν
ΒΕΡΟΙΑ είμαστε τυχεροί καθώςστην ομάδα μας
βρίσκεταιηοικογένειαΜπίκα,ηοποίαμαςπαρέχει
ταπάντα.Έχουμε κάνει μέχρι τώραπέντε ράπιντ
τεστ, ενώ τηνπρώτημέρα τωνομαδικώνπροπο-
νήσεωνκάναμεκαιτομοριακότεστκαιτοευχάρι-
στοήτανότιόλαβγήκαναρνητικά».

Για τους στόχους της «Βασίλισσας»:
«Η ΒΕΡΟΙΑ μπορεί να είναι μια νεοσύστατη

ΠΑΕ, αλλά είναι χτισμένηπάνωστα θεμέλια της
«Βασίλισσαςτουβορρά».Είναιμιαομάδαμεπολ-
λάχρόνιαστηνμεγάληκατηγορία,μιαομάδαπου
έχειαναδείξεισπουδαίαονόματαστοΕλληνικόπο-
δόσφαιρο.Έχουμεαποκτήσεικαλούςπαίκτεςπου
συνδυάζουν το ταλέντο με τηνπείρα.Μοναδικός
σκοπός μαςφέτος είναι η άνοδος στην επόμενη
κατηγορίακαιμετάκάθεχρόνοακόμαπιοψηλά».

ΟπρώηνσύμβουλοςτηςΠΑΕΠΑΟΚ,
ΣτέφανοςΣαράτσηςκαιοπρόεδρος

τουΑΣΗμαθίας,Βοργιάδης
ΧρήστοςτηνΚυριακή21/2στηνεκπομπή

«ΕΛΜΑΝΤΡΙΓΑΛ»

Παύλος Δερμιτζάκης: «Η Βέροια
έχει πάντα υψηλούς στόχους»
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
«Ο εξοχώτατος εν Ιατροίς» -που πρόσφερε πολλά στη Βέροια- (1861-1930)

Του Παύλου Δ. Πυρινού

Κάθε πόλη χαίρεται να
προβάλλει τουςένδοξουςάν-
δρεςπου γεννήθηκαν ή έζη-
σανσ’αυτήν.

ΚαιηΒέροιαέχειναδείξει
τους δικούς της άνδρεςπου
δόξασαν και αυτήν και τον
Ελληνισμό.

Ανάμεσασ’αυτούςδιακρί-
νεται και ο ΝικόλαοςΑντω-
νιάδης (ο «Νικολούσης» ή
«Νικολούς»), ιατρός, που η
δράσηκαιπροσφοράτουστα
τέλητου19ουαιώνακαιστις
πρώτες δεκαετίες του 20ου
αιώνα, αποτυπώθηκε στη
μνήμη των συγχρόνων του
και μεταγενεστέρων, στους
κώδικες της ΙεράςΜητροπό-
λεως Βεροίας, των Γενικών
Αρχείων του ΚράτουςΝ. Η-
μαθίας και στα βιβλία των
συγγραφέων (Αν.Χριστοδού-
λου, Ι. Παπαδάκη Στάϊκου,
Γ. Χιονίδη,ΠαύλουΠυρινού,
ΣταύρουΠολυζωίδου,Αντώνη
Κολτσίδακ.ά.).

Απότουςσυγγραφείςπου
ανέφερα,πληροφορούμαστε:

Ο ΝικόλαοςΑντωνιάδης
γεννήθηκε στη Βέροια το
1861απόπάμπτωχηοικογέ-
νεια.

Σπούδασε στην Ιατρική
ΣχολήΑθηνών με την ηθική
και υλικήσυνδρομή του δια-
κεκριμένουΒεροιαίουνομικού
Κ.Ρακτιβάν.

Μετεκπαιδεύτηκεστοεξω-
τερικό,στηχειρουργική.

Οι δύσκολες υγειονομικές
συνθήκες της εποχής εκείνης
στηΒέροιατονανάγκασαννα
διατηρεί όχι μόνοφαρμακείο,
αλλάκαιμιαμικρήκλινική4-5
κλινώνγιαναεξυπηρετούνται
σοβαρέςκαιεπείγουσεςπερι-
πτώσεις.

Ήταν από τους καλύτε-
ρους γιατρούς της εποχής
του, Παθολόγος-Μαιευτή-
ρας-Γυναικολόγος.

Παρακολουθούσε την ε-
ξέλιξη της επιστήμης τουμε-
ταφράζοντας στην Ελληνική

ιατρικάσυγγράμματα.
Η πολυμελής οικογένειά

τουαποτελείτοαπότηγυναί-
κα τουΕλισάβετΓεμιτζόγλου,
τους τέσσερις γιους και τρεις
κόρεςτου.

Απότουςγιουςοπρώτος,
οΑντώνιος έγινε φαρμακο-
ποιός (ο γνωστός μεγάλος
ευεργέτηςτηςΒέροιας),οιδε
ΔημήτριοςκαιΣόλωνιατροί.

Ο Ν. Αντωνιάδης ανα-
μείχθηκε ενεργάστονΜακε-
δονικόΑγώνα. Ήταν πολύ-
τιμος συνεργάτης των Μα-
κεδονομάχων και από τους
«έμπιστους» του Ελληνικού
Προξενείου Θεσσαλονίκης.

Πρόσφερεπολύτιμεςπληρο-
φορίες.

Πνεύμα προοδευτικό και
θέλοντας την πολιτιστική,
πνευματική ανάπτυξη και φι-
λανθρωπικήδράσηστηνπό-
λη του, εκλέχθηκεπρόεδρος
του Συλλόγου «Μέλισσα» το
1911 με απίστευτες δραστη-
ριότητες.

Τάσσεται στοπλευρό των
πτωχών και τους υπερασπί-
ζεται κατά τέτοιο τρόποπου
ονομάζεται Γιατρός τωνπτω-
χών και γίνεται αρχηγός της
παράταξηςτωνπτωχών.

Από τη θέση τουΔημάρ-

χουΒέροιας (1919-1920 και
1922-1923)παρουσίασε ση-
μαντικόέργο.

Παίρνει μέροςστα εκπαι-
δευτικά δρώμενα καιως μέ-
λος Εξεταστικής Επιτροπής

Προόδουτωνκαθηγητών-μα-
θητών του σχολείου και ως
εφοροεπίτροπος πρόσφερε
πολύτιμες υπηρεσίεςστα εκ-
παιδευτικά ιδρύματα τηςπό-
ληςτου.

Στο πλευρό της τοπικής
εκκλησίας πρόσφερε πολλά
στηνκαλύτερηλειτουργίατων
σχολείων. Προσπάθησε με
την ανάπτυξη της Παιδείας
νατονίσειτηθρησκευτικήκαι
εθνική συνείδηση της μαθη-
τειώσης νεολαίας, μακριά α-
πό τις ανθελληνικέςπροπα-
γάνδες.

Πέρα από τις πληροφο-
ρίες αυτές που έχουμε από

τους συγγραφείς, υπάρχουν
και άλλες διάσπαρτες ειδή-
σεις για τηνπροσωπικότητα
και δραστηριότητα τουΝ.Α-
ντωνιάδηστους κώδικες των
αρχείων της ΙεράςΜητροπό-
λεως Βεροίας και των Γενι-
κώνΑρχείωντουΚράτουςΝ.
Ημαθίας.

Ερευνώντας τους κώδικες
αυτούς,διεπίστωσαότιέχουν
πολύτιμες πληροφορίες για
τονΝικόλαοΑντωνιάδη, ιδιαί-
τερα ο κώδικας υπ’ αύξοντα
αριθμό 22 της ΙεράςΜητρο-
πόλεωςΒεροίας.

Απότονκώδικααυτόπλη-
ροφορούμαστε τη δράση και
προσφορά του Ν.Αντωνιά-
δηωςμέλος τηςΕξεταστικής
Επιτροπής Προόδου των
δασκάλων και μαθητών των
σχολείων, Εφοροεπιτρόπου,
Δημογεροντίας,Διευθυνού-
σηςΕπιτροπήςκαιΑνωτέρας
ΕνοριακήςΑντιπροσωπείας
(Α.Ε.Α.).

Στησυνεδρία τηςΔημογε-
ροντίας(23-5-1911,σ.13)για
την εκλογή του προσφωνεί-
ται οΝ.Αντωνιάδης από το
μητροπολίτη «ωςο εξοχώτα-
τοςεν Ιατροίς»καιστις23-9-
1911, σ. 37, εκλέχθηκε από
τηΔημογεροντία ως μέλος
των 57 εκλεκτόρων για την
αναθεώρηση του Κοικτικού
Κανονισμού.

Μία εκλογή τιμητική που
προϋποθέτει εμπειρία και
γνώσεις.

Στονκοινωνικότομέαήταν
υπέρμαχος στο να δίδονται
επιδόματα σε πάμπτωχους
μαθητές-τριεςγιασπουδέςεί-
τεγιαφοίτησηστοΗμιγυμνά-
σιο, είτε για ανώτερεςσπου-
δές (ΣυνεδρίαΔημογεροντίας
23-9-1911,σ.40).

Με απόφαση τηςΔημο-
γεροντίας, ορίστηκε ναπρο-
σαγορεύσει το νέο Βασιλέα
Κωνσταντίνο, τον Ελευθέριο
Βενιζέλο και την Βασίλισσα
για την ανάρρησηαυτούστο
θρόνο των Ελλήνων και να
υποβάλλει σ’ αυτόν εγκάρδια
συλλυπητήριατηςΚοινότητας
για τον αδόκητο και στυγε-
ρόθάνατο τουπατρόςαυτού
καιΒασιλέωςημώνΓεωργίου
τουΑ΄ (συνεδρία 3-3-1923,
σ.96).

Όλες οι υπεύθυνες οικο-
νομικέςυποθέσειςτηςΚοινό-
τητας,ανετίθετοστονΝικόλαο
Αντωνιάδη.

Αυτός ήταν σε γενικές
γραμμές «ο Νικολούσης» ή
«Νικολούς», ο αγαπημένος
τωνπτωχών και μη της Βέ-
ροιας. Αν και πέρασαν 90
χρόνια από το θάνατό του,
δεν ξεχάστηκε, γιατί η προ-
σφορά του υπήρξεπολύ με-
γάληκαιταίχνητηςδιάβασής
τουπαράμεινανκαιθαπαρα-
μείνουνανεξάλειπτα.

Αυτόοφείλεται:
α) Στις σπάνιες αρετές

τουκαι τουςαγώνες του, κα-
τά τους χρόνους της Τουρ-
κοκρατίας και μετέπειτα, για
την πνευματική πρόοδο της
πόληςτου,

β) Στους αγώνες του για
τηνανακούφιση τωνπτωχών
συνανθρώπωντου,

γ)Στοεπάγγελμάτου,Για-
τρός τωνπτωχών,φαρμακο-
ποιόςκαικλινικάρχης,

δ)Στουςγιους του (Αντώ-
νιοκαιΣόλωνα)μετιςευεργε-
σίεςτους

ε)Το σημερινό διευθυντή
τηςΚλινικής«Ευαγγελισμός»
κ.Ν.Αντωνιάδη

Πιστεύωότιμιαολοκληρω-
μένηβιογραφικήΜονογραφία
καιτωνδράσεωντουΝικολάου
Αντωνιάδη,θασυμβάλλειστην
συμπλήρωση και βαθύτερη
γνώσητης ιστορίαςτηςπόλης
μαςστηνπερίοδο1861-1930.

ΟιΒεροιώτεςκαιοισυγγε-
νείς τουςπουφέρουντοεπί-
θετο«Αντωνιάδης»πρέπεινα
είναι υπερήφανοι για το άξιο
τέκνο τηςΒέροιαςΝΙΚΟΛΑΟ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ.


Κώδικας21ος

ΠρακτικάΕφορείας
(1892-1911),σ.σ.86α-86β

Ιεράς Μητροπόλεως 

Βεροίας
Από τον οποίον φαίνεται

η πραγματική έκφρασης ευ-
γνωμοσύνηςτουΝικολάουΑ-
ντωνιάδηπρος τονΔημήτριο
Ρακτιβάν

Συνεδρία της 21ηςΟκτω-
βρίου1907

(Προεδρεία τηςΑ.Σ. του
ΜητροπολίτουΑποστόλου)

Κατόπιν προτάσεως της
Α.Σ.τουκ.Προέδρουαπεφα-
σίσθηνατελεσθήαρχιερατικό
μνημόσυνοπαράτωνπαντός
του προσωπικού διδάσκο-

ντός τε και διδασκομένου τη
26η 8/βρίου υπέρ αιωνίου
μνήμης και αναπαύσεως του
Μεγάλου των Εκπαιδευτη-
ρίων ΕυεργέτουΔημητριου
Ρακτιβάν,ουμόνονπροςέκ-
φρασιν της οφειλομένης υπό
της κοινότητας ευγνωμοσύ-
νης εις τονμεταστάνταμεγά-
θυμον άνδρα αλλά καιπρος
διδδασκαλίαν των επιζώντων
περί της καλής χρήσεως του
πλούτου.

Μετά την απόφασιν ταύ-
την τηςΕφορείας ο εφοροε-
πίτροπος κ.ΝικόλαοςΑντω-
νιάδης προς πραγματικήν
έκφρασιν της ευγνωμοσύνης
τουπρος τον μεγάθυμον, α-
είδοιμονΔημήτριονΡακτιβάν
διατηςεπιδαψιλευθείσαςαυ-
τώ υποστηρίξεως εν καιρώ
των σπουδών του, εδήλωσε
τη Εφορεία ότι αναλαμβάνει
εφέτοςόληντηνδαπάνηντην

γενησομένην δια το μνημό-
συνον.

Επί τούτοις διελύθηησυ-
νεδρία.

ΟΠρόεδρος–ΟΒεροίας

καιΝαούσηςΑπόστολος
Τα μέλη – Εμμανουήλ

Βελτσίδης,ΝικόλαοςΑντωνιά-
δης,Θ.Μ.Χατζηνικολάκης

Θα ήταν παράλειψη αν
δεν αναφέραμε και τις μεγά-
λες ιατρικές υπηρεσίες που
πρόσφερεδωρεάνγιαχρόνια
στηνΦιλόπτωχοΑδελφότητα
ΚυριώνΒέροιας, η οποία για
το λόγο αυτό τον ανεκήρυξε
ευεργέτητηςΑδελφότηταςκαι
τουέστειλετοεξήςέγγραφο:

Τω ευεργέτη τηςΑδελφό-
τηταςτωνΚυριών

ΚύριονΝικόλαονΑντωνιά-
δην,Ιατρόν,Ενταύθα

ΑξιότιμεΚύριε,
Η από τριετίας και πλέον

πρόθυμος υμετέρα επιστη-
μονική δωρεάν αγωγήπρος
αναξιοπαθούντας ασθενείς
της πατρίδος μας…Πληροί
ευγνωμοσύνηςαπείρουάπα-
σαν την ολομάλειαν τουΣω-
ματείου.

Διερμηνεύοντας ήδη υμίν
την ευγνωμοσύνην ταύτην
δηλοποιούμεν υμίν ότι…Επί
τούτοιςπαρακαλούμεν όπως
δεχθήτετηνδιαβεβαίωσιντης

εξαιρέτουπρος υμάς ευγνω-
μοσύνηςκαιυπολήψεως.

ΗΠρόεδρος – ΕλένηΜ.
Χριστοδούλου

Η Γεν. Γραμματέας –Α-
φροδίτηΤριανταφύλλου

ΕνΒεροία τη 23 Ιανουα-
ρίου1911

Πέρα από τις ιατρικές υ-
πηρεσίες, βοήθησε και οικο-
νομικάτηνΑδελφότητα(Παύ-

λου Πυρινού, Φιλόπτωχος
ΑδελφότηταΚυριώνΒέροιας,
σ.σ.40και43).

Ο ΝικόλαοςΑντωνιάδης
είχε την αρετή της «ευγνω-
μοσύνης» και ήταν έμπλεος
χριστιανικών αρετών και άν-
θρωπος που έθεσε σκοπό
στη ζωή του να υπηρετεί το
συνάνθρωπότου.

Και η σύζυγος τουΝικο-
λάου Αντωνιάδη Ελισάβετ
Αντωνιάδη, το γένος Γεμιτζό-
γλου, ανακηρύχθηκεΜεγάλη
ευεργέτηςτηςΦιλοπτώχουΑ-
δελφότηταςΚυριώνΒεροίας,
γιατίτηνστήριξεοικονομικά.

Ακόμη, την υπηρέτησε
καιωςταμίαςτουΔιοικητικού
Συμβουλίου το1912μεπρό-
εδρο την Πηνελόπη Καμπί-
τογλου.

Τέτοιοι άνθρωποι πρέπει
συχνά να προβάλλονται για
παραδειγματισμόκαιμίμηση.

ΠαύλοςΔ.Πυρινός

Πηγές-Βοηθήματα
1.Κώδικας22τηςΙ.Μ.Βέ-

ροιας, ΠρακτικάΔημογερο-
ντίαςαπό27-3-1911έως18-
4-1936, διαστάσεων24,5χ42
ύψος, σ. 3ου.Ανέκδοτος, σε
καλήκατάσταση(σ.σ.10,12,
19,32,37,56,63,95-96,98,
116-117,129,164και173).

2. Γ.Χιονίδης,ΤαΣχολεία
τηςΒέροιαςκατάταέτη1849-
1912, ΒάσειΑνέκδοτων Εγ-
γράφων(ΑνάτυπονεκτουΙΑ΄
τόμουτων«Μακεδονικών»).

3.Αναστασίου Εμμ. Χρι-
στοδούλου, Η Συμβολή της
ΒέροιαςειςτονΜακεδονικόΑ-
γώνα1902-1908,Βέροια1965.

4.  Ιωάννου Παπαδά-
κη-Στάϊκου, Μισός Αιώνας
ΠολιτικώνΑγώνων και Εθνι-
κήςΔράσεως,Αθήναι1974.

5.ΠαύλουΔ.Πυρινού,Η
Συμβολή τηςΜητροπόλεως
Βεροίας στην Παιδεία κατά
τον 19οαιώνα,Θεσσαλονίκη
1983. Του ιδίου, Τα Σχολεία
τηςΒέροιας (1901-1912) και
η ΙερατικήΣχολήΤιμίουΠρο-
δρόμουΒεροίας(1909-1915),
Θεσσαλονίκη1989.

6.ΣταύρουΝ.Πολυζωΐδη,
ΗΙατρικήστηΒέροια,Έκδοση
τουΙατρικούΣυλλόγουΗμαθί-
ας,Βέροιας2002(σ.σ.32-33).

7.ΑντωνίουΜ.Κολτσίδα,

ΙστορίαΒέροιας,ΤόμοιΑ, Β,
έκδοση Εκδοτικού οίκουΑ-
δελφώνΚυριακίδηΑ.Ε.,Θεσ-
σαλονίκη 1912 (σ.σ. 426,
525,599,670,754,756,808-
809,1585-1586).

8. Χρονικά Ιστορίας και
Πολιτισμού Ν. Ημαθίας, έκ-
δοση της ΕΜΙΠΗ, τόμοςΑ΄
(2008-2010), Βέροια 2011
(σ.σ.18-20).

Ο Νικόλαος Αντωνιάδης

Ελισάβετ Αντωνιάδου το γένος Γεμιτζόγλου. 
Σύζυγος Ν. Αντωνιάδου (Νικολούς). Μεγάλη ευερ-

γέτιδα της ΦΑΚ Βεροίας και του Αγ. Αντωνίου

«Πνεύμα προοδευτικό και 
θέλοντας την πολιτιστική, 
πνευματική ανάπτυξη και 

φιλανθρωπική δράση στην πόλη 
του, εκλέχθηκε πρόεδρος του 

Συλλόγου «Μέλισσα» το 1911 με 
απίστευτες δραστηριότητες»

«Αν και πέρασαν 90 χρόνια από το 
θάνατό το, δεν ξεχάστηκε, γιατί η 

προσφορά του υπήρξε πολύ μεγάλη 
και τα ίχνη της διάβασής του 

παρέμειναν και θα παραμείνουν 
ανεξάλειπτα»

«Ο Νικόλαος Αντωνιάδης είχε την 
αρετή της “ευγνωμοσύνης” και ήταν 
έμπλεος χριστιανικών αρετών και 

άνθρωπος που έθεσε σκοπό στη ζωή 
του να υπηρετεί το συνάνθρωπό του»
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιανουάριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

22-02-2021 μέχρι 

28-02-2021 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Σάββατο 20-02-2021

08:00-14:30ΤΕΡ-

ΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε.

ΕΔΕΣΣΗΣΚΑΙΜΕΓ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩ-

ΝΙΑ23310-60279

08:00-14:30 ΧΑ-

ΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕ-

ΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕ-

ΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία

αστικών, διπλ. στα

ΚΤΕΛ)23310-63620

08:00-14:30ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑΠΙΝΔΟΥ15ΚΑΙ

ΚΑΡΑΤΑΣΟΥΓΩΝΙΑ23310-65931

14:30-21:00ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΚΑΡΑΤΑΣΟΥ

19(κοντάστο6οΔημοτικόσχολείο)23310-66755

19:00-21:00ΝΕΔΕΛΚΟΥ(ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΟΡΑ-

ΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)23310-66649

21:00-08:00ΝΕΔΕΛΚΟΥ(ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΟΡΑ-

ΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)23310-66649

Κυριακή 21-02-2021

08:00-14:30ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7

23310-28594

14:30-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ

20-ΚΤΕΛ23310-27355

19:00-21:00ΜΑΖΑΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΠΑΠΑ-

ΓΟΥ-ΔΙΠΛΑΣΤΟΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ23310-23200

21:00-08:00ΜΑΖΑΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΠΑΠΑ-

ΓΟΥ-ΔΙΠΛΑΣΤΟΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ23310-23200

Δευτέρα 22-02-2021

16:00-21:00 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28

23310-25130

16:00-21:00ΠΑΠΑΡΗ-ΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑΛ.ΣΤΡΑ-

ΤΟΥ27-ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ23310-23360

16:00-21:00 ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82

23310-67530

21:00-08:00ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45

23310-26757

Φαρμακεία

ΑπότηΔευτέρα(22/2)οιομά-
δες τηςκατηγορίας επιστρέφουν
στις ομαδικές προπονήσεις με
εβδομαδιαία τεστ. H Επιτροπή
ΑντιμετώπισηςΕκτάκτωνΣυμβά-
ντωνΔημόσιαςΥγείας απόΛοι-
μογόνους Παράγοντες εισηγή-
θηκεθετικάτηνεπανέναρξητων
ομαδικώνπροπονήσεων στη Γ’
Εθνική.

Η ενημέρωση της ΓΓΑ: «H
ΕπιτροπήΑντιμετώπισης Εκτά-
κτωνΣυμβάντωνΔημόσιαςΥγεί-
ας απόΛοιμογόνους Παράγο-
ντες εισηγήθηκε θετικά, αναφο-
ρικά με αιτήματα τουΥφυπουρ-
γείουΑθλητισμούγιατηνέναρξη
αγώνων πρωταθλημάτων και
προπονήσεωνκαιηΕθνικήΕπι-
τροπήΠροστασίας τηςΔημόσι-
αςΥγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19ενέκρινεομόφωνα:

• Την έναρξη των αγώνων,
τοαργότεροστις27-28/02/2021,
τωνπρωταθλημάτων:

-Α1μπάσκετΓυναικών,
-Α1 χάντμπολΑνδρών και

Γυναικών
-Α1πόλο Γυναικών καιΑν-

δρώνπόλο
μεβάσηταισχύοντααυστηρά

υγειονομικάπρωτόκολλα και με
την επισήμανση της επιστροφής
τωνομάδωνστηνέδρατουςαυ-

θημερόν,ότανσυμμετέχουνστην
διεξαγωγήαγώνωνεκτόςνομού.

•Τηνέναρξητωνπροπονήσε-
ωνσταπρωταθλήματα:

-Α’ΕθνικήςποδοσφαίρουΓυ-
ναικών,

-Γ’ΕθνικήςποδοσφαίρουΑν-
δρών,

-Α2μπάσκετΑνδρών
- Α’ Εθνικής Ποδοσφαίρου

ΣάλαςΑνδρών,
με τις προϋποθέσεις διενέρ-

γειαςεβδομαδιαίωντεστ.
•Τηνέναρξητωνπροπονήσε-

ωνκαιστακλειστάκολυμβητήρια
για:

-αθλητέςσωματείωνσεαγω-
νιστικόεπίπεδο,

-υποψηφίουςτωνΣΕΦΑΑκαι
τωνΣτρατιωτικώνΣχολών,

- άτομαπου αντιμετωπίζουν
προβλήματα υγείας (θεραπευτι-
κήκολύμβηση),υπό τουςόρους
τήρησης των αποστάσεων (ένα
άτομοανά 30 τ.μ. κολυμβητικής
δεξαμενής),μεκλειστάαποδυτή-
ριακαιδιενέργειαςεβδομαδιαίων
τεστ.

•Τηνέναρξηλειτουργίαςεπτά
χιονοδρομικών κέντρων (χωρίς
τηνλειτουργίατωνσαλέ)γιατην
προπόνηση των αθλητών που

ανήκουνσεσωματεία χιονοδρο-
μίας (με λίστες επικυρωμένεςα-
πό τηνΟμοσπονδία), ώστε να
καταστεί εφικτήηδιεξαγωγή του
πρωταθλήματος τονΜάρτιο, με
τις προϋποθέσεις της χρήσης
των lift από ένα άτομο, της υ-
ποχρεωτικής χρήσης προστα-
τευτικής μάσκας και διενέργειας
τεστ.Περισσότερες λεπτομέρει-
ες θα υπάρχουν με την έκδοση
τηςσχετικήςΚοινήςΥπουργικής
Απόφασης και κατόπιν με την
εξειδίκευσηπουθαακολουθήσει
απότηΓΓΑγιακάθετομέααθλη-
τικήςδραστηριότητας».

ΠΣΑΠ:«Ευχάριστανέα»
Μάλιστα, οΠΣΑΠσεανακοί-

νωσή τουαναφέρει: «Ευχάριστα
είναι τα νέα, καθώς οι ομάδες
τηςΑ’ Εθνικής Γυναικών, της Γ’
ΕθνικήςΑνδρώνκαι τηςΑ’Εθνι-
κής Futsal πήραν το «πράσινο
φως» για την επιστροφή τους
στιςομαδικέςπροπονήσεις,από
τηΔευτέρα22Φεβρουαρίου.

ΟΠΣΑΠθασυνεχίσειναμά-
χεται για το γενικό άνοιγμα του
αθλητισμού, που είναι για εμάς
ηασπίδακατάτουκορονοϊούκαι
όχι η πηγή μετάδοσης και δια-
σποράςτου».

«Πράσινο φως» για Γ’ Εθνική, ομαδικές προπονήσεις 
από τη Δευτέρα 22/2 /21

Όνειροήταν και...παίρνει αναβολή
γιαάλληχρονιά.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πάλεψε
σκληρά απέναντι στον κακό του δαί-
μονα, τον ΡώσοΝτανίλΜεντβέντεφ,
για την πρόκριση στον τελικό του
AustralianOpen,όμως έπεσεηρωικά,
παράτο3-0σετ.

ΟΜεντβέντεφ εκμεταλλεύτηκε τα
εξαιρετικάσερβίς του (σταδύοπρώτα
σετδεδέχθηκεκανέναbreak)και επι-
κράτησεμε3-0σετ τουΤσιτσιπά (6-4,
6-2,7-5),οοποίοςφαινότανχωρίςτην
ίδια ενέργεια που του επέτρεψε την
τεράστιαανατροπήαπέναντιστονΝα-
δάλπριναπόδύοημέρες.

ΟΈλληναςτενίσταςπροσπάθησεαλλάδεν
είχεαπαντήσειςστασερβίςτουΜεντβέντεφ,ο
οποίος έκανεσπάνια λάθη κι εκμεταλλεύτηκε
όλα τα λάθη τουΤσιτσιπάσε κρίσιμασημεία,
σπάζονταςτουτοσερβίς5φορές.

Την Κυριακή, θα αντιμετωπίσει τον Τζό-
κοβιτς στον τελικό τουAustralianOpen, με
τονΣέρβοπολυνίκη του θεσμού να μην έχει
εύκολο έργο απέναντι στονΡώσο, ο οποίος
δείχνεισε...δαιμωνιώδηκατάστασητοντελευ-
ταίοκαιρό.

ΟΜεντβέντεφπήρε τη νίκη έπειτα από2

ώρεςκαι9λεπτάαγώναστηRodLaver
Arenaκαιέφθασεστην20ησυνεχόμενη
νίκη του.Με εντυπωσιακό σερβίς και
τρομερή σταθερότητα, ο Ρώσος είχε
τοναπόλυτοέλεγχοτουαγώνακαιμό-
νογιαέναμικρόδιάστημασταμέσατου
3ουσετ, έχασε την αυτοσυγκέντρωση
του,αλλάστο τέλος κατάφερε ναφθά-
σειστηνίκη.

Έτσι,πήρετηνπρόκρισηγιατοδεύ-
τερο τελικόGrandSlam της καριέρας
του, μετά τοUSOpen2019, όπουητ-
τήθηκεαπότονΝαδάλ,καιτηνΚυριακή
θα τεθεί αντιμέτωποςμε τον «μόνιμο»
πρωταθλητή τα τελευταία χρόνια στη

Μελβούρνη,Τζόκοβιτς, στην 8η μεταξύ τους
αναμέτρησηστο tour,με τονΣέρβοναπροη-
γείται4-3στιςνίκες.

Ο «Νόλε» είναι οκτώ φορές νικητής του
AustralianOpenκαιθαεπιδιώξειτηνκατάκτη-
σητουένατουτίτλου.

Τσιτσιπάς:AποκλεισμόςαπότονΜεντβέντεφμε3-0σετ,
σταημιτελικάτουAustralianOpen

Έξι παίκτες κατέθεσαν κατά
ομάδων της ΣούπερΛιγκ 2 και
τηςΦούτμπολΛιγκ2στοΔιαιτη-
τικόΔικαστήριοτηςΕΠΟ,διεκδι-
κώνταςοφειλόμενα.

Συγκεκριμένα, ο Χαντί κατά
τουΟΦΙεράπετρας,οΚαλίκατά
της Βέροιας, ο Ράντι κατά του
Ολυμπιακού Βόλου, ο Σιατρα-
βάνης κατά της Παναχαϊκής, ο
Λόπεζ κατά τουΑπόλλωναΠό-
ντουκαιοΨιάνοςκατάτηςΝίκης
Βόλου στράφηκαν κατά πρώην
ομάδωντους,διεκδικώνταςοφει-
λόμενα.

Αναλυτικά οι υποθέσεις που
θα εκδικαστούν στις 22 και 23
Φεβρουαρίου:

«ΔΕΥΤΕΡΑ 22/2
Αίτηση του επαγγελμα-

τία ποδοσφαιριστή ΜΙGUEL
SEBASTIANGARCIA κατά της
ΠΑΕΠΑΣΓΙΑΝΝΙΝΑ1966.

Αίτηση του επαγγελματία
ποδοσφαιριστή ΑΓΓΕΛΟΥ Α-
ΜΠΝΤΕΛΧΑΝΤΙ κατά τηςΠΑΕ
ΟΦΙ1970.

Αίτηση του επαγγελματίαπο-
δοσφαιριστή CYRIL KALI κατά
τηςΠΑΕΝΠΣΒΕΡΟΙΑ2019.

Αίτηση του επαγγελματίαπο-
δοσφαιριστήΒΑΣΙΛΕΙΟΥΚΑΡΑ-
ΓΚΟΥΝΗκατάτηςΠΑΕΑΣΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣΟΑΡΗΣ.

Έφεση του επαγγελματίαπο-
δοσφαιριστή ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΓΛΥ-
ΝΟΥκατάτηςΠΑΕΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΓΣΣ και της υπ’ αριθ. 35/2021
απόφασηςτηςΠΕΕΟΔ/ΕΠΟ.

ΤΡΙΤΗ 23/2
Αίτηση του επαγγελματία

ποδοσφαιριστή IBAN IYANGA
TRAVIESO κατά τηςΝΕΑΠΑΕ
ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΒΟΛΟΥ1937.

Αίτηση του επαγγελματίαπο-
δοσφαιριστήΣΑΒΒΑΣΙΑΤΡΑΒΑ-

ΝΗκατά τηςΠΑΕΓΕΠΑΝΑΧΑ-
ΪΚΗ1891.

Αίτηση του επαγγελματίαπο-
δοσφαιριστήSAMIRRADOVAC
κατά της ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
1966.

Αίτηση του επαγγελματίαπο-
δοσφαιριστή JONATAN LOPEZ
PEREZ κατά της ΠΑΕΑΠΟΛ-

ΛΩΝΠΟΝΤΟΥ.
Αίτηση του επαγγελματίαπο-

δοσφαιριστήΣΤΥΛΙΑΝΟΥΤΣΟΥ-
ΚΑΝΗ κατά της ΠΑΕΟΑΡΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Αίτηση του επαγγελματία
ποδοσφαιριστήΣΤΕΡΓΙΟΥΨΙΑ-
ΝΟΥ κατά της ΠΑΕΝΙΚΗ ΒΟ-
ΛΟΥ1924.».

ΑιτήσειςεπιβολήςποινώνκατάέξιΠΑΕ
Ο Σιρίλ Καλί κατά της Βέροιας
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Ο ΦΑΡΙΣΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ!

Φίλοι μου, 
καλή σας ημέ-
ρα, 

Σήμερα, λέω 
να αφήσουμε 

κατά μέρος τη μπόχα των ημερών, διότι όπως ο 
πρώην βουλευτής της ΝΔ ήθελε αγοράκια και ό-
λοι το γνωρίζανε και δυστυχώς κάποιοι ή κάποιες 
τον υποστηρίζανε και μετά τις καταγγελίες, έτσι 
είναι προφανές ότι και τώρα ξέρανε, όταν δίνανε 
υπεύθυνες θέσεις στο χώρο του πολιτισμού, σε 
κάθε λογής «λουλούδι»!

Φίλοι μου, την ερχόμενη Κυριακή αρχίζει μία 
καταπληκτική περίοδος για τους Χριστιανούς, 
αρχίζει το Τριώδιο και έχουμε Φαρισαίο (πρώτο 
και καλύτερο), Τελώνη, Άσωτο υιό, επουράνιο 
Δικαστήριο, και Νηστεία!

Με λίγα λόγια έχουμε ταπείνωση, μετάνοια, 
κρίση και αμαρτία γαστριμαργίας (και εδώ με 
πιάνει)!

Βρισκόμαστε στο ναό, φίλοι μου, στην Εκκλη-
σία και πρώτο τραπέζι πίστα, ο Φαρισαίος, αυτός 
που τα κάνει όλα καλά και κρίνει τους πάντες και 
τα πάντα, όπως και ο χοντρός με το σάμαλι!

Κεφάλι ψηλά και κοίταξε να δεις Θεέ, εμένα 
θα προσέχεις, διότι είμαι ο άριστος, έχω πτυχία 
από εδώ μέχρι … τα κινέζικα εργαστήρια, που 
διώξανε τον ιό.

Από την άλλη ο τελώνης, ο σιχαμερός, ο τι-
ποτένιος, ο σκούληκας, με το βλέμμα καταγής να 
κλαίει για την κατάντια του!

Αν φίλοι μου, μεταφερθούμε στο τώρα και 
μάλιστα ακριβώς στη σημερινή περίοδο που 
κατατέθηκε και το «σωτήριο» νομοσχέδιο για 
τα πανεπιστήμιά μας, εάν στη θέση του ναού 
τοποθετήσουμε το Ελληνικό πανεπιστήμιο, τότε 
τι έχουμε;

Ποιος είναι άραγε ο Φαρισαίος, αυτός που δη-
μιουργεί και συντηρεί το πρόβλημα και φροντίζει 
να καταδιώκει κάθε υγιώς σκεπτόμενο συνωμο-
σιολόγο!

Τι κάνει νιάου, νιάου στα κεραμίδια, μα φυσι-
κά, … μία κατσαρόλα μακαρόνια με κιμά, σας την 
έσκασα, περιμένατε ταψί με σάμαλι! 

Στην περίπτωσή μας φίλοι μου, ο φαρισαίος 

της παιδείας, είναι ο άριστος, ο καθηγητής/τρια 
πανεπιστημίου, αυτός, αυτή που εκπροσωπεί 
χρόνια τώρα, το άθλιο κατεστημένο της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης, ένα κατεστημένο που δεν 
έχει τολμήσει να αγγίξει κανείς, διότι αυτοί που 
διοικούνε χρόνια τώρα την πατρίδα μας είναι οι 
διάφοροι υποκριτές και οι φαρισαίοι, που τώρα 
χτυπιούνται στο κλάμα για την υγεία μας!

Αλλά βέβαια ποιος να τολμήσει να αγγίξει τον 
άριστο, ο βολικός είναι ο τελώνης, το φοιτηταριό 
το αιώνιο, αυτό που δεν παρακολουθεί, που 
δεν διαβάζει, αλλά μόνο καταστρέφει, οπότε θα 
βάλουμε και την ασφάλεια, για να τους κάνει ντα!

Βγάζουνε και οικονομικές αναλύσεις για να 
δούμε το κόστος των αιωνίων, πρέπει άλλωστε 
να εξοικονομηθούνε χρήματα για να δώσουμε 
στα Μέσα Μαζικής Εξόντωσης και στους οπα-
δούς της Πόρτο!

Και αντί «άριστοι» καθηγητάδες να βγείτε 
μπροστά, ως πνευματικοί ηγέτες και να συμβου-
λέψετε και την υπουργό άνοιξε κάμερα - κλείσε 
κάμερα, για τα πραγματικά προβλήματα της παι-
δείας, τα πατάτε κάτω από το κόκκινο χαλί!

Με το δίκιο σας θα πείτε, ρε μοντελάκι επικοι-
νωνείς με την πραγματικότητα, πας καλά, είναι 
δυνατόν να υποστηρίζεις ότι το πρόβλημα της 
παιδείας μας είναι οι καθηγητές πανεπιστημίου;

Βεβαίως!
Για τα χάλια μας οι πρώτοι υπεύθυνοι, ου κύ-

ριοι, οι βασικοί, υπεύθυνοι είναι οι λειτουργοί της, 
δηλαδή οι καθηγητές της και εάν μπει κάποιος 
στη λογική να πραγματοποιήσει αληθινή έρευνα, 
τότε θα διαπιστώσει ότι απαιτούνται χιλιάδες σε-
λίδες για να περιγραφεί, όλο το καθηγητικό μας 
μεγαλείο!

Σε όλο τον κόσμο, πανεπιστήμιο ίσον, το δι-
δακτικό προσωπικό του!

Δηλαδή ρε υπουργοί σπουδαγμένοι στο εξω-
τερικό και πρωθυπουργοί, τι θέλετε να μας πείτε, 
ότι στα πανεπιστήμια που σπουδάσατε, οι καθη-
γητές σε ποσοστό άνω του 85%, είναι κάτω του 
μετρίου, επειδή έχουνε προκύψει από κομματική 
συναλλαγή ή μήπως δεν ξέρετε τι συμβαίνει στα 
ελληνικά ιδρύματα;

Αλήθεια δεν γνωρίζετε ότι για τα περισσότερα 

μέλη ΔΕΠ, τα πανεπιστημιακά καθήκοντα, είναι 
το πάρεργο και όχι η κύρια ενασχόλησή τους;

Αλήθεια δεν γνωρίζετε ότι η διδασκαλία των 
φοιτητών, τους είναι αδιάφορη, αλλά ενδιαφέρο-
νται κυρίως για τις συντεχνίες, τα πακέτα, τα προ-
γράμματα, τις συναλλαγές, τη διαπλοκή!

Δεν γνωρίζετε για τις αρχαιρεσίες, κοσμητό-
ρων, πρυτάνεων και λοιπών θέσεων!

Και εάν κάποια μέρα κάποιος καθηγητής κοι-
μηθεί στραβά και ξυπνήσει με τις ανάποδες και 
αρχίσει και σας τα χώνει, τότε συκοφαντία, απα-
ξίωση, συνωμοσίες, ανίκανος, εγκάθετος και ένα 
σωρό ηλιθιότητες, για βλαμμένους υπηκόους!

Αλήθεια δεν έχετε ακούσει για εκμετάλλευση 
φοιτητριών σε σχολές εξισώσεων, σε σχολές 
εφαρμογής των νόμων!

Υποκριτές και Φαρισαίοι!
Ο δρόμος για την άνοιξη στα πανεπιστήμια 

θα ανοίξει και θα γίνει προσπελάσιμος, όταν 
εμφανιστεί κυβέρνηση που θα χτυπήσει το άθλιο 
κατεστημένο των καθηγητάδων!

Αλήθεια γιατί δεν μας λέτε αρχικά, ποιο είναι 
το ποσοστό της οικογενειοκρατίας στα πανεπι-
στήμια, έτσι απλά, να γνωρίζουμε.

Στη συνέχεια, πείτε μας, σε ποιο βαθμό συγ-
γένειας είναι οι «άριστοι» καθηγητές, πατέρας και 
γιός, ξάδελφος, κουμπάρος, μπατζανάκης, … και 
στο τέλος να μας πείτε και σε ποιες σχολές, για 
να δούμε οι φίλαθλοι της συνωμοσίας, κυρίως, 
ποιες σχολές ενδιαφέρουν, σε κάποιους να «ε-
λέγχονται»!

Η παιδεία μας θα πάρει τα πάνω της, αφού 
πρώτα βρεθούνε οι καθηγητές (δηλαδή ποτέ!) και 
στη συνέχεια τα κτίρια και τα χρήματα!

Και αφού ο λόγος για την ανώτατη εκπαίδευ-
ση και την επιστήμη, και επειδή κάποιοι μας τα  
παχύνατε τα …μούσια (πάλι σας την έσκασα), 
τον τελευταίο χρόνο με την θειική επιστήμη και 
τους επιστήμονες, για λύστε μου μία απορία, 
στο εργαστήριο από το οποίο δραπέτευσε ο ιός, 
εργαζότανε αμόρφωτοι τσοπαναραίοι και γελαδά-
ρηδες ή επιστήμονες με κάτι πτυχία να! 

Εξαιρέσεις εννοείται ότι υπάρχουν, ως συνή-
θως λίγες και φωτεινές!  

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Μετά από 15 χρόνια συνδικαλιστικής περιήγησης, 24 χρόνια γάμου και 27 χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας κατέ-
ληξα: να ντύνομαι στη «μπουτίκ μπαμπάς & μαμά», να τρώω από το «μάρκετ πεθερός & πεθερά» και να σας «πολεμώ» 
με το πληκτρολόγιο μου».

Τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροι-
ας,  θα γίνει την Τρίτη 23-02-2021 από ώρα 10:00 έως 11:00, δια 
περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα 
παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Έγκριση ή μη αποδοχής χρηματοδότησης από το Πράσινο 
Ταμείο, σύμφωνα με το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, Άξονας Προτεραιότητας 
4 (Α.Π. 4) «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)».

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξης αναδό-
χου για το έργο «Κατασκευή κυκλικών κόμβων».  

-Έγκριση ή μη της αριθ. 9/2021 απόφασης  του Ν.Π. με την 
επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλη-
τισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας (ΚΑ-
ΠΑ)», περί  αναμόρφωσης (1ης) του Προϋπολογισμού του, έτους 
2021.

-Έγκριση ή μη της αριθμ.4/2021 του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας», επί του Απολογι-
σμού της, έτους 2020.

-Έγκριση ή μη της αριθμ. 4/2021 του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας», επί του Απολογι-
σμού της, έτους 2020.

-Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών 
του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας».

-Έγκριση ή μη Επικαιροποιημένου 5ου Τελικού-Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. 
του έργου «Ανέγερση 1ου Φιλίππειου Γυμνασίου και 2ου ΓΕΛ. Βέροιας 
στο Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βεροίας».

-Έγκριση ή μη τροποποίησης χρονοδιαγράμματος των παραδοτέων 
της υπηρεσίας «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)».

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

-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου διαχειριστή της παγίας προκαταβο-
λής έτους 2020.

-Έγκριση ή μη έκτακτης μετακίνησης Αντιδημάρχου στην Λάρισα και 
Τρίκαλα.

-Έγκριση ή μη γενόμενης ενέργειας Δημάρχου περί άσκησης ανακο-
πής του αριθμ. 933 ΚΠολΔ στο Μονομελές Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλο-
νίκης. 

-Έγκριση ή μη γενόμενης ενέργειας Δημάρχου για ορισμό δικηγόρου 
Αθηνών να παραστεί στον Άρειο Πάγο στη συζήτηση αίτησης αναίρεσης 
του Γ.Π. κατά του Δήμου Βέροιας.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                           Αλεξάνδρεια:18-02-2021
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ       Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2960
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
1.Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για 

την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑ-
ΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» με προϋπολογι-
σμό 1.240.017,63 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24%,

Κωδικοί CPV:  45211360-0 : «Κατασκευαστικές εργασίες για 
ανάπτυξη αστικής περιοχής», 

51100000-3 : «Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού» 

77310000-6 :  «Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου»
και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών: 736.191,74€ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 132.514,51€ 
Απρόβλεπτα: 130.305,94€, 
Πρόβλεψη Αναθεώρησης: 1,002.03€,
ΦΠΑ: 240.003,41€. 
Το έργο είναι κατηγορίας ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 
2.  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρο-

νική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια 
προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.
promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής (www.alexandria.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί 
κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημό-
σιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2333 3 50145, FAX επικοινωνίας 
2333 3 50108.

3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών ορίζεται η 10.03.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
15.00μ.μ.  Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγι-
σης των προσφορών ορίζεται η 16.03.2021, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00 π.μ. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Η οικονομική 
προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα των 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα τιμών του τιμολογίου 
και του προϋπολογισμού και έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016.

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηρι-

οποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ,  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ-
ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ και που είναι εγκατε-
στημένα σε:

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

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

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

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

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα θα 
πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει-
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ), όπως αυτό ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμε-
να στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά τη μεταβατική περίοδο εφαρμο-
γής του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 
(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) (άρθ.65)  για έργα κατηγορίας: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέ-
λος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 
στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του 
Ν.4412/2016, πρέπει να δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έρ-
γων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
και ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ και να περιλαμβάνουν βασική στελέχω-
ση αντίστοιχη με αυτή των απαιτούμενων τάξεων του Μ.Ε.Ε.Π. με 
ανάλογη εφαρμογή του αρ.52 του Π.Δ. 71/2019.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής ύψους 20.000,00€  υπέρ του Κυρίου του 
Έργου ή του Φορέα Κατασκευής και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) 
μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού 
δηλ. μέχρι 09.01.2022. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
εννέα (9) μήνες.

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Πρό-
γραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2019, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Α-
στική Αναζωογόνηση» (ΣΑΕ 190.3/2020, 408.020,00€) σε συνέχεια 
της με αρ. πρωτ. 7035/02-12-2019 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019» Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου, και από 
ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (831.997,63€), και είναι εγγεγραμ-
μένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2021 στον Κ.Α. 
02.35.7322.03.

7. Το ποσό που θα προκύψει με το ποσοστό της έκπτωσης 
μετά την υπογραφή της σύμβασης, θα  καλυφθεί αρχικά από την 
χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου, και το υπόλοιπο ποσό από 
ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ.  Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο 
Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Αλεξάν-
δρειας του έτους 2021 με κωδικό Κ.Α. 02.35.7322.03, ανήκει στην 
κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016.

8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 
τριακόσιες (300 συνολικά) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης.

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.

10. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜ-
ΔΗΣ στις 18.02.2021 και φέρει αριθμό ΑΔΑΜ:21PROC008161097, 
ενώ ο συστημικός αριθμός του ΕΣΗΔΗΣ είναι 93822.

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Γκυρίνης

Συνεδριάζει την Τρίτη 
η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
διόροφη στοΠανόρα-
μαμε 3 υπνοδωμάτια,
σαλοκουζινα, μπάνιο,
βεράντα. Κάτω διαμέ-
ρισμαπιο μικρόσαλο-
κουζίναμετζάκι,δωμά-
τιο.Μεπρόσβασηστην
αυλή. Αυτόνομη θέρ-
μανσησεήσυχηπεριο-
χή.Τιμή135.000ευρώ.
Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα
κοντά στοΜουσείο, 90

τ.μ.,34.000ευρώ.Τηλ.:
6934888738Μεσιτιοκό
ΑκίνηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑι χωράφι
10 στρέμματα με ρο-
δάκ ινα συμπήρυνα
ANDROSS στην πε-
ρ ιοχή ΠΑΛΙΟΛΑΚΑ
κοντά στο γήπεδοΔΙ-
ΑΒΑΤΟΥ. Η περιοχή
είναι κατάλληλη για
καλλιέργεια ακτνιδί-
ων.Τηλ. επικοινωνίας:
6982384407.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωρο-
πωλείοεπίτηςοδούΜη-
τροπόλεωςστηΒέροια.
Πληροφορίες τηλ.6976
063527

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

στο κέντρο της Βέ-
ροιας: 1) υπόγεια α-
ποθήκη 110 τ.μ., τιμη
150 ευρώ, 2) πατάρι

περίπου 100 τ.μ., τιμή
100 ευρώ.Πληρ. τηλ.:
6970019994.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα κέντρου με
ατομική θέρμανση 3
δωμάτια σαλόνι κου-
ζίνα μπάνιο σε άρι-
στη κατάσταση, 280
ευρώ. Τηλ. :  23310
68080.

του Σαββατοκύριακου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα 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

ΤοΑστικόΚΤΕΛΒεροίας ενημερώνει το επιβατικόκοινόπωςστοπλαίσιο του
νέου lockdownτροποποιούνταιταδρομολόγιαόλωντωνσυγκοινωνιακώνγραμ-
μών.Ταδρομολόγιατωνλεωφορείωναπότην17Νοεμβρίου2020διαμορφώνο-
νταιωςεξής:

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο 1.350 τ.μ. με
συντελεστή 1,2, ε-
πί της οδούΑμπε-
λοκήπων .  Τηλ . :
2331100888 καΑ-
λεξάνδρα.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝAΝΕΩΣΗ06-02-21Κωδ:24236ΡΑ-

ΧΗ,Διαμέρισμαπολύάνετο,σανΜονοκατοι-
κία,127τ.μ.καθ.μεαυλή,κατασκευή1985,
με3υ/δ,κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο,υπε-
ρυψωμένοςΗμιώροφος,μεευχάριστηθέα,
καλοδιατηρημένοκαιμεκαινούργιασυνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,θατοποθετηθεί
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,μεδύοντου-
λάπες,ναισεκατοικίδιακαισετιμήπράγματι
χαμηλή ,μόνο250€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣΚωδ:
23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμη-
τηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαιμε
ηλεκτρικέςσυσκευές ,συνολικήςεπιφάνειας
200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτελείταιαπό2
υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρ-
μανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστη
θέα,τακουφώματατηςσυνθετικά,μεδιπλά
τζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαιμεγάλη
αυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.,
μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σα-
λόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμε
δύοντουλάπες , έχειηλεκτρικέςσυσκευές
αλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεται
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας,
ενοικιάζεταιαποθήκησυνολικήςεπιφάνειας
650τ.μ.σεισόγειοχώρομεαυλήμπροστά.
ΑποτελείταιαπόένανενιαίοΧώρο,καιWC..
Μίσθωμα650€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23850-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-

τάαποκλειστικότηταέναπολύμικρόγραφείο
συνολικήςεπιφάνειας8τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένοςκατάλληλοκαιγιαέδραεπιχείρησης.
Μηνιαίομίσθωμα80€.

Κωδ:23753ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΓραφείοσυνολικήςεπιφά-
νειας35 τ.μ.1οςόροφοςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό1ενιαίοχώροκαιWCκαι
διαθέτειθέρμανσημεΚλιματιστικό,μεΑνελ-
κυστήραΤιμή:120€.

ΚΩΔ:23843ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Γρα-

φείο38τ.μ.,ανακαινισμένοεκβάθρωνκαι
βαμμένο ,κατασκευή1974,2χώροι,1ος
όροφος,ατομικήθέρμανσημεθερμοπο-
μπούς,μεανελκυστήρακαινούργιοκαιθω-
ρακισμένηπόρτα,έχεικαινούργιασυνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,πολύφωτεινό
καιμεδικότουWC,ενοίκιο200€,Πληρο-
φορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜη-
τρόποληγραφείο47 τ.μ.στον3οόροφο,
κατάλληλογιακάθεχρήση,2χώροιμεκοινό
wcενοίκιο140€.

Κωδ:24748 ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον
3οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,και
WC.Είναικατασκευασμένοτο1981καιδια-
θέτεικουφώματασυνθετικά,με έπιπλακαι
μεδιπλάτζάμια-Τιμή:250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23146-ΕργοχώριεπίτηςΣταδίου

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας65τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο
ενιαίο ,είναιφωτεινόκαιέχειμεγάληβιτρίνα
.-Τιμήπολύπολύχαμηλήμόνο110€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24008-ΚέντροκοντάστηνΕδέσ-
σηςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητα
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας70τ.μ.Ισό-
γειο.Αποτελείταιαπό1Χώροενιαίο,μεA/C
-Ενοίκιο:250€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23656ΕΛΗΑ , ενοικιάζεταισπά-
νιο ισόγειο κατάστημα86 τ.μ., μεμεγάλη
βιτρίνακαισίγουρα εξαιρετικήςπροβολής
και μοναδικής εμπορικότητας , με43 τ.μ.
πατάρι ,σεπολύκαλή τιμή,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,μίσθωμα2.000€.Διαθέ-
τουμε τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ:22959-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
110 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο
μεδικότουWC.Είναικατασκευασμένοτο
1970-Μίσθωματα300€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΚΛΕΙΣΤΟΠΑΡΚΙΝΓΚστηνκαρδιάτηςπό-
ληςμεράμπαεισόδου,σεπλήρηλειτουργία
,κοντάστηνΒενιζέλου   τιμήαπό75-80€ /
μήναμόνο.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106424 -ΑΝΟΙΞΕΩΣΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταανακαινισμένηΓκαρ-
σονιέρασυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3ο
όροφοχωρίςανελκυστήρα.ΜαζίμετοΔιαμέ-
ρισμαδίνεταικαιηΑέρινηΣτήλημεΔικαίωμα
Δόμησηςακόμη70τ.μ.επιπλέον.Αποτελείται
από1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπά-
νιο.Είναικατασκευασμένητο1991καιανα-
καινίστηκετο2010.ΔιαθέτειθέρμανσηΑυτό-
νομηΠετρελαίουμεΩρομετρητές,Απεριόρι-
στηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίουμεΔιπλά
Τζάμια, Επιπλωμένοήκαιχωρίς έπιπλα,
Τέντες,Σκαλιάεισόδου,BBQ,μεΑνοιχτωσιά,
μεπολύμεγάληβεράντα55τ.μ.,σετιμήπρο-
φοράςμόνο:38.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24141-ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενο
απόέναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλ
καιτρίακαταστήματα72και24και24 τ.μ.
περίπουισόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρι-
κούδρόμουκαιαποτελεί μιασπάνιαευκαι-
ρίααγοράς.Τιμήόλαμαζίμόνο45.000€ .
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:104996-ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον1οορ.Αποτελείται
από2υ/δ ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαι
μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο2006και
διαθέτειθέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Δι-
αθέτειαπεριόριστηθέα, ταδεκουφώματα
τουείναικαινούργιασυνθετικά.Διαθέτεικαι
κλειστόπάρκινγκμεπολύεύκοληπρόσβαση.
-Τιμή:78.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106692ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΗΜΑΘΙΑΣ,

Πωλείται κατάαποκλειστικότηταΜονοκα-

τοικίασυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύο
επίπεδα,κατασκευής του1999.Το Ισόγειο
αποτελείταιαπόένα1υ/δ,υπερπολυτελές
σαλόνιμαζίμετραπεζαρία,μετζάκι,κουζίνα
ανεξάρτητηκαιμπάνιο.Ο1οςόροφοςέχει
πρόσβασημεεσωτερικήσκάλακαιαποτε-
λείταιαπό4υ/δ,καθιστικόκαιέναυπερπο-
λυτελέςμπάνιο,ηθέρμανση είναιμεδύο
επιλογές,έχειατομικήπετρελαίουκαιυπάρχει
και ξυλολέβητας.Ευρίσκεταισεπεριφραγ-
μένοοικόπεδο480τ.μ.μεπολύωραίοκήπο,
διαθέτειεπίσηςμιαανοιχτήθέσηστάθμευσης
αυτοκινήτουκαιαποθήκηστηναυλήπερίπου
15τ.μ.,ζητούμενοτίμημα200.000€.Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14674ΡΑΧΗ,σπάνιαΒίλατριών
επιπέδων352 τ.μ., κατασκευή1981,απο-
τελείταιαπόυπόγειο,ισόγειοκαι1οόροφο
,πολύκαλά διατηρημένη ,σεπολύσπά-
νιοφυσικόπεριβάλλον,ποιοτικήκατασκευή
τόσοοι εσωτερικοί τηςχώροιόσοκαι έξω
είναισεάριστηκατάστασηφροντισμένοια-
πόνοικοκύρηδες ,οιχώροιτηςμέσαπολύ
λειτουργικοί,μεπολλέςντουλάπες ,μεδύο
πάρκινγκστεγασμέναέξω,πωλείταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίαςμόνο325.000€,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Υπόδειξημόνοσε
πραγματικόενδιαφέρον.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗΟΧΙΑΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
ΚΩΔ.23569ΠΑΝΟΡΑΜΑΗμιτελήςοικοδομή
αποτελούμενηαπόοικόπεδο388 τ.μ. και
αναδρομή355τ.μ.ηοποίακατανέμεταισεα)
έναδιαμ/μαισόγειο59τ.μ.β)δεύτεροδιαμ/
μα ισόγειο124τ.μ.γ) τρίτοδιαμ/μα ισόγειο
56τ.μ.καιδ)τέταρτοδιαμ/μα1οςορ.με116
τ.μ.τιμήευκαιρίαςόλαμαζίμόνο120.000€.

ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθή-

κησυνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 116755 - ΩΡΟΛΟΙ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικής επιφάνειας54 τ.μ.1ος
όροφοςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2
Χώρους, .Είναικατασκευασμένοτο1979,
βλέπεισεανοιχτωσιά,μεπολύκαλήπροβο-
λή,τακουφώματατουείναιαλουμινίουσυρό-
μενα,μεδιπλάτζάμια,μεWCαποκλειστικά
δικό τουστονόροφο,σε τιμήπροσφοράς
20.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106495ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο70τ.μ.
μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέ-
ροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1ος
όροφος),αποτελείταιαπόένανμεγάλοενιαίο
χώρογραφείων, ξεχωριστό2ογραφειακό
χώροκαιμπάνιο,σεπολύκεντρικόσημείο,
μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου, τοοποίο
χρήζειανακαίνισης.Τοακίνητομπορείναγίνει
καιμίαάνετηγκαρσονιέραμε1υ/δ,μεγάλη
σαλοκουζίνα και μπάνιο.Προσφέρεταισε
πολύκαλήτιμήμόνο23.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαι υπόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως
πωλούνταιγραφειακοίχώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδικήτους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976,είναιανακαινισμένοικαισε
πολύκαλήκατάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμη-
λήμόνο50.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ.12789ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,Χωραφοοι-

κόπεδο5.000τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίσημο ,
μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,αμφιθε-
ατρικό ,σεμοναδικήτοποθεσίακαισίγουρα
σεπρονομιακήθέση,κατάλληλογιαανέγερ-
σηΒίλλας,τιμή130.000€.

Κωδ.12810Πωλείται επί του δρόμου
πρώτοΠατρίδα-Νάουσααγροτεμάχιο6226
τ.μ. ,άρτιοκαιοικοδομήσιμο ,ευκαιρίατιμή
μόνο30.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13865ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-

δοσυνολικήςεπιφάνειας386τ.μ.μέσαστο

χωριό,άρτιοοικοδομήσιμο,γωνιακό,σετιμή
ευκαιρίαςμόνο15.000€.

ΚΩΔ.14028ΒΕΡΓΙΝΑμέσαστοχωριό
πωλείταιοικόπεδο500τ.μ.,άδειομεμεγάλη
φάτσα , τιμήεξαιρετικάσυμφέρουσαμόνο
22.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ απότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14100.ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Οικόπεδο
576τ.μ.,πρόκειταιγιαέναεκπληκτικόγω-
νιακόοικόπεδο, ελαφρώςεπικλινέςκαισε
εξαιρετικάσυμφέρουσατιμή,μόνο58.000€.

Κωδ:14220 -ΠΡΟΜΗΘΕΑΣσε εξαι-
ρετικάκαλόσημείο προσφέρεται οικόπεδο
συνολικής επιφάνειας744 τ.μ. κατάλληλο
γιαοικοδομήΤιμή:200.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ14156ΑΣΩΜΑΤΑ,Οικόπεδο780
τ.μ.,με εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,
βλέπεισεδύοδρόμους , χωρίζεται καισε
δύοάρτιακαιοικοδομήσιμαοικόπεδα ,α-
πό100.000€τώραμόνο60.000€.Ευκαιρία
σπάνια.

κωδ14106ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Σπάνιοοικό-
πεδο802τ.μ.,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,μεσ/δ0,8και70%κάλυψη,αμφιθεατρι-
κό,μεπολύμεγάληφάτσαπάνωσεδρόμο,
προσφέρεταισετιμήεκπληκτικάσυμφέρου-
σα,80.000€.

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

κωδ14147ΒΕΡΓΙΝΑ,Οικόπεδο1.880
τ.μ.,σεπρονομιούχοθέση , πρόκειταιγια
έναγωνιακόκαιμεμεγάληφάτσαοικόπε-
δο,εκπληκτικόαπόκάθεάποψητιμή,όλο
120.000€,πωλείταικαιτομισόστις60.000€,

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟ-

ΠΕΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο ,Κέντρο
Αποκατάστασης ,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίας
καιόχιμόνοστηθέσηΚαβάκιαδίπλαστο
λόφοΜαγούλαπάνωστοδρόμογιατηΡα-
χιά 12.000τ.μ. αμφιθεατρικόμεθέαόλον
τονκάμποτηςΗμαθίαςκαιορατότηταμέχρι
τηνΘεσ/νίκη.Πρόκειταιγιαοικόπεδοφιλέτο,
προνομιούχοαπόκάθεάποψη,αναφέρεται
μόνοσεπολύσοβαρόεπενδυτή , ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο,τιμή450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιδιώτη για ενοικίαση/αγοράδι-
αμέρισμα κατά προτίμηση δύο υπνοδωματίων
εντός τηςπόλης τηςΒέροιας, σε όσο το δυνα-
τόνπιο καινούρια οικοδομή η τουλάχιστονπρό-
σφατα ανακαινισμενο. Σεπερίπτωσηπου είναι
στο κέντρο είναι απαραίτητη η θέσηπαρκινγκ.
Τηλ.694245660.

Από την εταιρίαΤΕΧΝΗΜΑΕ, με έδρα το 65ο χιλ.
παλ.εθν.οδ.Θεσ/νίκης–Βέροιας,ΜακροχώριΗμαθίας,
ζητούνταιγιαμόνιμηαπασχόληση:

1.ΠολιτικόςΜηχανικόςΑ.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι
2.ΜηχανολόγοςΜηχανικόςΑ.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι
3.ΑδειούχοςΨυκτικός
4.ΑδειούχοςΥδραυλικός
5.ΑδειούχοςΗλεκτροσυγκολλητής
Θα ληφθούν υπόψιν εμπειρία, γνώσεις αγγλικής

γλώσσαςκαιχειρισμούΗ/Υ.
Αποστολήβιογραφικούστοtecnimgr@otenet.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας 23310 39827, 39445 (από

8:00έως16:30)

Απότηνεταιρία
ΟΙΚΟΒΙΟΑ.Ε.,με
έδρα το 65ο χιλ.
παλ.εθν.οδ.Θεσ/νί-
κης–Βέροιας,Μα-
κροχώρι Ημαθίας,
ζητούνταιγιαμόνιμη
απασχόληση:

1)ΓεωπόνοςαπόφοιτοςΑ.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.
Επιθυμητάπροσόντα:Εμπειρίασεκαλλιέργειαοπωρο-

κηπευτικών,  γνώσεις αγγλικής γλώσσας, χειρισμούΗ/Υ
καιάδειαοδήγησης.

2)ΒοηθόςΛογιστηρίου-ΓραμματειακήΥποστήριξη
Επιθυμητά προσόντα: Γνώσεις λογιστικής, αγγλικής

γλώσσας,χειρισμούΗ/Υκαιάδειαοδήγησης.
Αποστολήβιογραφικούστοoikobio@otenet.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας 23310 38356 (από 8:00 έως

16:30)



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπό-

λεως 35, χώρος 90 τ.μ.περί-
που,με3χώρουςκαικουζινα,
W.C., για επαγγελματική χρή-
ση ή για διαμέρισμα, 3ος όρ.
Τηλ.: 6932 471705 & 23310
21100.

ΠΡ.ΗΛΙΑΣ15, ενοικιάζεται
γραφείο 20 τ.μ., επιπλωμένο.
Τηλ.:2331024072.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός-ηλε-
κτρονικός, με γνώσεις υπολο-
γιστώνκαιαγγλικήςγλώσσας,
γιαπλήρηαπασχόληση.Αντι-
κείμενο: ιατρικά μηχανήματα.
Έδρα εταιρείαςΑγκαθίαΗμα-
θίας.Τηλέφωνο επικοινωνίας
:6985996674.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανειδίκευτος ερ-
γάτης από εταιρία κρεάτων
για μόνιμη εργασία. Πληρ.
2332042608–2332041875.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) χειριστής
αντλίας μπετόν, 2) χειρι-
στήςWagondrill, 3) χειριστής
Dumper για μόνιμη εργα-
σία στη Βέροια. Τηλ.: 23310
21904κ.Κώστας.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ ΙΚΕ - GREEN
MARKETS, αναζητά βοηθό
λογιστή για πλήρη ή μερική
απασχόληση,πτυχιούχο σχο-
λής λογιστικής με εμπειρία
σε γ’ κατηγορίας βιβλία, για
τηνοργάνωσητουλογιστήρι-
ουτηςστηΒέροια.Αποστολή
βιογραφικών στο career@
greenmarkets.gr.
ZHTEITAI βοηθός λογιστή

για εργασίασε λογιστικό γρα-
φείο.Απαραίτητη, τριετής του-
λάχιστονπροϋπηρεσία.Τηλέ-
φωνο:2331021106.Αποστολή
βιογραφικών στο ygronat@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομοως  βοη-

θός λογιστή για εμπορική επι-
χείρησημε τριετή τουλάχιστον
προϋπηρεσίασεανάλογηθέση
καθώςκαιάριστηγνώσηαγγλι-
κώνσε επίπεδο επικοινωνίας
καιπροαιρετικά   επικοινωνία
σεμια τουλάχιστονγλώσσαα-
κόμακατάπροτίμησηιταλικών
ή γερμανικώνκαθώςκαιπολύ
καλέςγνώσειςMicrosoftOffice
(Excel ,Word ,Outlook).ΑΠΟ-

ΣΤΟΛΉΒΙΟΓΡΑΦΙΚΏΝ ΣΤΟ
email: olympialandike@gmail.
com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτο-
κινήτων από επιχείρηση στη
Βέροια γιαπλήρη απασχόλη-
ση. Ικανοποιητικήαμοιβή.ΖΗ-
ΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί για πλή-
ρη απασχόληση. Τηλέφωνα
επικοινωνίας: 2331071553&
2331062900.Ώρες επικοινωνί-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ30τ.μ.μεντουλάπα,140€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ35τ.μ.επιπλωμένο,190€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,λουξ,250€
ΚΕΝΤΡΟ45τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,250€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,180€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.16ετών,πολύκαλό,320€
ΚΤΕΛ90τ.μ.καλό,μπορείναμπεισόμπα,200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,330€
ΕΛΗΑ95τ.μ.12ετών,τζάκι,θέα,360€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.12ετών,θέα,λουξ,450€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ.επιπλωμένο,300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ35τ.μ.15ετών,33.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 50 τ.μ. ανακαινισμένη & μισθωμένη,
28.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.ευκαιρία,επενδυτικό,21.000€
ΡΟΛΟΙ70τ.μ.επενδυτικό,33.000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ70τ.μ.γωνιακό,καλό,47.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ75τ.μ.15ετίας,εξαιρετικό,λουξ,65.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μκαλό,με2αποθήκες,72.000€
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ90τ.μ.καλό,ευκαιρία,48.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΡΟΛΟΙ100τ.μ.καλό,50.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα,
28.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ105τ.μ.νεόδμητο,εξαιρετικό,105.000€
ΕΛΗΑ120τ.μ.20ετίας,εξαιρετικό,138.000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ.επενδυτικό,ανακαινισμένο,66.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.τζάκι,parking,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ130τ.μ.τζάκι,parking,ανακαινισμένο,147.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλούξ110.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 50 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέτρων,
16.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ70τ.μ.σεοικόπεδο324μέτρων,48.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ100τ.μ.σεοικόπεδο800μέτρων,35.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ110 τ.μ.σεοικόπεδο240μέτρων, γωνιακό,
62.000€

ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.σεοικόπεδο550μέτρων,22.000€
ΝΑΟΥΣΑ150 τ.μ.σεοικόπεδο280μέτρων, εξαιρετική,
120.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ220 τ.μ.σεοικόπεδο400μέτρων, λουξ,
220.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ20τ.μ.καλό,190€
ΠΙΝΔΟΥ35τ.μ.καλό,220€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ45τ.μ.καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΒΕΡΟΙΑ2.200τ.μ.εξαιρετικόκτίριο,5.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΕΛΗΑ270μέτρα,ευκαιρία,29.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 520 μέτρα, επάνωστηνΑριστοτέλους,
44.000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ750μέτρα,δίπλασεπάρκο,κτίζει600τ.μ.,
55.000€
ΡΑΧΙΑ750μέτρα,στοχωριό,28.000€
ΝΑΟΥΣΑ7.000μέτρα,στονΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ,50.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ15τ.μ.επενδυτικό,16.000€
ΤΟΥΜΠΑ60τ.μ.ευκαιρία,επενδυτικό,25.000€
ΤΣΙΜΙΣΚΗ80τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,135.000€
ΠΑΡΑΛΙΑ110τ.μ.ευκαιρία,θέαθάλασσα,240.000€

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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ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστονΤρίλοφο,περιοχήαμυγδαλιά
625τ.μ.Περισσότερεςπληροφορίεςστο:6981088721.

Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡ-
ΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ζητάΜηχανικό αυτοκι-
νήτων γιαπλήρη απα-
σχόληση. Τηλ.: 23310
62780&6978770066.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπόεταιρίαταπητοκαθαρισμών:εργατοτεχνί-
της,1άτομογιαγραμματειακήυποστήριξη(γνώσηΑγγλι-
κής γλώσσας και υπολογιστή) και οδηγόμε ερασιτεχνικό
και επαγγελματικό δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας. Πληρ. τηλ.:
6974814606&6974312313.

H ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΧΥΜΩΝΚΑΙΚΟΜΠΟ-
ΣΤΑΣ ΑΣΠΙΣ Α.Ε.–
ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣ,

ΕΠΙΘΥΜΕΙ  ΝΑ -
ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ  ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΛΟΓΟ.ΑΠΑΡΑΙ-
ΤΗΤΑΠΡΟΣΟΝΤΑ:

*ΠΤΥΧΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
*ΓΝΩΣΗΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣΧΕΔΙΟΥ
*ΒΑΣΙΚΕΣΓΝΩΣΕΙΣΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
*ΒΑΣΙΚΕΣΓΝΩΣΕΙΣΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ-

ΚΟΥΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑΠΡΟΣΟΝΤΑ:
*ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΕΜΠΕΙΡΙΑΣΕΑΝΑΛΟΓΕΣΘΕΣΕΙΣ
*ΓΝΩΣΗΑΓΓΛΙΚΗΣΓΛΩΣΣΑΣ
*ΒΑΣΙΚΕΣΓΝΩΣΕΙΣΧΕΙΡΙΣΜΟΥΗ/Υ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑΓΙΝΟΝΤΑΙΔΕΚΤΑΣΤΟΕ-maila.barakou@aspis.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2332303100

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκινήτων – εργατοτεχνίτης
αυτοκινήτωνμε τουλάχιστον 5ετή εμπειρία γιασυνεργείο
αυτοκινήτωνστηΒέροια.Πληρ.Τηλ.6977354180.

ΑγγελίαγιαΛογιστή
 Η εταιρίαΣ.Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ& ΣΥΝΕΡ-

ΓΑΤΕΣΑ.Ε. ΣύμβουλοιΛογιστικών και
ΧρηματοοικονομικώνΥπηρεσιών, με
έδρατοκέντροτηςΘεσσαλονίκηςκαιυπο-
κατάστημαστηνΒέροια, επιθυμεί ναπρο-
σλάβει ένανΛΟΓΙΣΤΗστο υποκατάστημα
της ΒΕΡΟΙΑΣ, με εμπειρία σεΛογιστική
ΔημοσίουΤομέα.

ΑπαραίτηταΠροσόντα:
•Εμπειρία σε κατάρτιση προϋπολογι-

σμού(ΟΤΑ,ΝοσοκομείωνκαιΝ.Π.Δ.Δ.)
•ΠτυχίοΑΕΙ-ΤΕΙΟικονομικήςκατεύθυνσης
•ΠολύκαλήγνώσηΑγγλικήςγλώσσας
•ΓνώσηΗ/ΥκαιMSOffice
•Εμπειρίασεθέματαεσωτερικούελέγχου
Παροχές:
•Μισθόςανάλογαμεταπροσόντα
•Προοπτικέςεξέλιξης
•Άριστοκαισύγχρονοεργασιακόπεριβάλλον
•Συνεχήςεκπαίδευσηκαιπροοπτικέςεξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοιπουπιστεύουν ότι μπορούν να ανταποκρι-

θούν δυναμικάστις απαιτήσεις της θέσηςπαρακαλούνται ναστεί-
λουντοβιογραφικότουςστοveria@sroussos.gr

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:κρεβατο-
κάμαραμεκομοδίνα,συρ-
ταριέρα,καθρέφτης,φωτι-
στικάκαιστρώμα.Παιδικό
κρεβάτιμεστρώμα,κομο-
δίνο, ντουλάπα, αχρησι-
μοποίητακαιταδύο.Τηλ.:
6939575993.



ας:9.00με18.00.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με έ-

δρα τη Βέροια, αναζητά χει-
ριστήμηχανημάτωνέργουμε
ικανότητα οδήγησης επαγ-
γελματικού φορτηγού για να
εργαστεί σε έργο ύδρευσης
στη Θεσσαλονίκη. Τηλ. ε-
πικοινωνίας: 23310 23400,
Κιν.:6977443518.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός σε επι-
χείρησηεισαγωγής&εμπορί-
αςκαταναλωτικώνπροϊόντων
με έδρα το Νομό Ημαθίας.
Απαραίτητα προσόντα: κά-

τοχος διπλώματος οδήγησης
Γ΄ κατηγορίας,ΠΕΙ, ηλικία έ-
ως 38 ετών (εκπληρωμένες
στρατιωτικές υποχρεώσεις),
προϋπηρεσία σε αντίστοι-
χη θέση θεωρείται επιπλέον
προσόν. Ικανοποιητικός μι-
σθός.Βιογραφικάστοe-mail:
vbotzori@otenet.gr και στο
Fax:2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαποεταιρίαστη
Βέροια,άτομο19-29ετώνμε
κάρταανεργίαςσε ισχύ,που
ναγνωρίζειΗ/Υκαιναχειρί-
ζεται πρόγραμμα εμπορικής

διαχείρισης.Πληρ.στοτηλ.:
6977 433485 (9.00 π.μ. -
9.00μ.μ.).

ΤΟ COFFEE ISLAND,
Βενιζέλου 31 (κέντρο), α-
ναζητε ί  barista  κα ι  δι-
ανομέα .  Αποστολή  β ι -
ογραφικών στο  e -ma i l :
coffeeislandveria@gmail.
com.Τηλ.:6976633096.

Η   ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ  ΦΥΛΑ -
Ξ Ε Ω Ν  ‘ ’ T S I F L I D I S
SECURITY ’’  ζη τάε ι  να
προσλάβει για μόνιμη α-
πασχόληση ,  ε ξωτ ερ ι κό
πωλητή ή πωλήτρια γ ια
τους  Νομούς  Ημαθ ίας ,
Πέλλας ,  Θεσσαλον ίκης .
Απαρα ί τη τα  προσόντα ,
ευχέρεια λόγου, αγγλική
γλώσσα, δ ίπλωμα αυτο-
κ ινήτου,  άδεια εργασίας
προσωπικού ασφαλείας,
εμπε ιρ ία  με  β ιογραφικό
κα ι  συστάσε ις .  Μισθός,
ασφάλιση κα ι  ποσοστά.
Παραλαβή δ ικα ιολογητ ι -
κών με  συνέντευξη στα
κ εν τρ ι κά  γραφε ία  μας ,
Θεσσαλονίκης 45 Βέροια
www.secur i ty ts i f l id is .gr -
sales@securitytsiflidis.gr-
Τηλ.2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει τη

φροντίδα γερόντων για κά-
ποιεςώρεςήκαι για24ωρη
βάση, καθαριότητα σπιτιών,
γραφείων και σκάλες. Τηλ.:
6940998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφ ι κά

είδη της CICU: καροτσάκι
(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό),
καλαθούνα με βάση, τραπε-
ζάκι φαγητού, κάθισμα αυ-
τοκινήτου και 2 ποδήλατα
παιδικάσεπολύκατάσταση,
400 ευρώ όλα μαζί. Τηλ.:
2331062621.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ντουλάπα
4φυλλη, σε χρώμα καφέ, βε-
λέντζες χειροποίητες σε διά-
φορα χρώματα, μεγάλο χαλί
μάλλινο σε διάφορα χρώμα-
τα, χαλί μεγάλο με «τρίχες»,
κεντήματα μετρητοίς. Τηλ.:
6982293097.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ, χωρίς υποχρε-
ώσεις,ζητάγιαγνωριμιακυ-
ρια 50-55 ετών, για σοβαρή
σχέση.Τηλ.:6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ  75 ετών, ζητά
γωνριμίαμεκυρίααπό60έ-
ως70ετώνγιασοβαρήσχέ-
ση.Τηλ.:6989007541.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-
ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδραήγυναίκαγια
βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος γραφείου - βοηθός

Λογιστή γιαΛογιστικό Γρα-
φείοστηΒέροια.Τηλ.:6932

245383.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα όριαΑκρολίμνης καιΑρχαγγέλου 2
χωράφια κολλητά, 25 και 11στρέμματα,περιφραγμένα,
παλμέτταβερύκοκα6 ετώνσεφούλπαραγωγή,άριστης
κατάστασης, 4 εξαιρετικέςποικιλίες, με μπεκάκια.Παρα-
καλώμόνοσοβαρέςπροτάσεις.Κινητό:6945769920.

Η εταιρίαΑΛΕΞΑ-
ΝΤΕΡ Α.Ε. η οποία
εδρεύει στη Βέροια,
λόγω της ανάπτυξης
τουτομέατωνΝΩΠΩΝ
ΦΡΟΥΤΩΝ καιΛΑΧΑ-
ΝΙΚΩΝενδιαφέρεταινα

προσλάβει υπάλληλογιαυποστήριξη, οργάνωσηκαι διαχείριση
τωνπωλήσεωντωνπροϊόντωντης.

Προφίλυποψηφίουκαιαρμοδιότητες:
•Γνώσητεχνικώνπωλήσεων
•ΕπιθυμητήγνώσηχειρισμούERPπρογραμμάτων
•ΆριστηγνώσηΗ/Υ
•Δίπλωμαοδήγησηςκαιδυνατότηταμετακινήσεων
•Ικανότηταδιαχείρισηςυφιστάμενωνπελατών
•Συνεργασίαμετμήμαπαραγωγήςκαιχειρισμού
•Παρακολούθησηεκτέλεσηςτηςπαραγγελίας
Ηεταιρίαπροσφέρειμισθό,ασφάλιση,μεταφορικόμέσο,δυ-

ναμικόκαιευέλικτοεργασιακόπεριβάλλον.
Οιυποψήφιοιθαπρέπεινααποστείλουνμέχριτις20Φεβρου-

αρίου2021βιογραφικό,σεηλεκτρονικήμορφήστοemailhr@aqf.
gr.Επιβάλλεταιφωτογραφίαυποψηφίου.

Στο βιογραφικό να αναγράφεται οΚωδικός της αγγελίαςΥ-
ΠBGSAL.

Σεόλεςτιςεπαφέςθατηρηθείαπόλυτηεχεμύθεια.
Πληροφορίες :  Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού τηλ:

2331023774

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ για εργασία σε τυπο-
γραφείο στηνΠτολεμαϊδα, με εμπειρία στην εκτύπωση
OFFSET και ευρύτερες γνώσεις-εμπειρία στις γραφικές
τέχνες.Μισθόςικανοποιητικός.

Βιογραφικά:apougaridis@gmail.com
Τηλ.Επικοινωνίας:6983623212

Α π ό  τ η ν
TASTY FRUIT 
O.E. εξαγωγική
εταιρία τυποποί-
ησης φρούτων
καιλαχανικώνΖΗΤΕΙΤΑΙΤεχν.ΤροφίμωνήΓεωπόνοςμε
άριστη γνώση τηςΑγγλικής γλώσσας, όρεξη για δουλειά
απόηλικία24-30ετών,κατάκύριολόγοάνδρας.Τηλ.επι-
κοινωνίας6945105091.



Ολοκληρώθηκε το έργο αποχιονισμού του Δήμου 
Βέροιας. Η κατάσταση στο οδικό δίκτυο ευθύνης του 
Δήμου έχει ομαλοποιηθεί απολύτως, ενώ η εικόνα 

είναι ίδια στους πεζοδρόμους και τις αυλές όλων των 
Σχολικών Μονάδων.

Σε σχετικό Δελτίο Τύπου, ο Δήμαρχος Βέροιας, 
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, συγχαί-
ρει τους υπαλλήλους του Δήμου Βέ-
ροιας που εργάστηκαν επί 24ωρου 
βάσεως από το πρωί του Σαββάτου 
13 Φεβρουαρίου, επιδεικνύοντας 
υπομονή και σθένος απέναντι στα 
έντονα καιρικά φαινόμενα. Επίσης  
ευχαριστεί την πλειονότητα των πο-
λιτών για τη συνδρομή και τη στάση 
που κράτησε στην επιχείρηση απο-
χιονισμού.

Συνολικά, εντός του πολεοδομι-
κού συγκροτήματος και στις πέντε 
Δημοτικές Ενότητες το ανθρώπινο 
δυναμικό που συμμετείχε στο έργο 
ήταν: 46 άτομα πληρώματα 14 ο-
χημάτων-μηχανημάτων (αλατιέρες, 
σκαπτικά με λεπίδες και 4 επί 4 με 
μαχαίρι), 16 άτομα διοικητικό προ-
σωπικό υπεύθυνο για την επικοινω-
νία με τους πολίτες και 20 εργαζό-
μενοι που συνέδραμαν πεζοί από 
τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου, στον 
καθαρισμό σχολικών αυλών, σε κοι-
νόχρηστους χώρους και σε σημεία 
ενδιαφέροντος της πόλης. 

Ο Δήμος Βέροιας επισημαίνει 
πως παρά τις σφοδρές χιονοπτώ-
σεις καταβλήθηκε κάθε δυνατή προ-
σπάθεια για τον αποχιονισμό και τα 
αποτελέσματα ήταν αρκούντως ικα-
νοποιητικά.

Κάθε ΑΕΙ, με κριτήριο το μέγε-
θός του, τις ιδιαίτερες ανάγκες, τη 
συχνότητα εμφάνισης παραβατικών 
συμπεριφορών και τη διαβάθμιση 
του επιπέδου ασφάλειας και προ-
στασίας του, τοποθετεί ηλεκτρονι-
κά και λοιπά συστήματα ασφάλειας 
που καλύπτουν μέρος ή το σύνολο 
των εσωτερικών και εξωτερικών χώ-
ρων του

Την πρόσληψη στην ΕΛ.ΑΣ. 
1.300 ειδικών φρουρών για τη φύ-
λαξη των πανεπιστημίων και τη 
δυνατότητα τοποθέτησης καμερών 
ασφαλείας στα ΑΕΙ περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, το ΦΕΚ με το οποίο 
γίνεται νόμος του κράτους το ψηφι-
σθέν νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.

Ετσι, ιδρύονται οι Ομάδες Προστασίας Πα-
νεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.), οι οποίες 
συγκροτούνται από αστυνομικό προσωπικό και 
ειδικούς φρουρούς που προσλαμβάνονται για τον 
σκοπό αυτό.

Αποστολή τους είναι η προστασία και ασφά-
λεια τόσο των προσώπων που βρίσκονται στους 
χώρους των ΑΕΙ όσο και των υποδομών αυτών.

Οι Ο.Π.Π.Ι. είναι αρμόδιες για την άσκηση 
αστυνομικών καθηκόντων εντός των χώρων των 
Α.Ε.Ι. και ιδίως για:

α) Την πρόληψη της τέλεσης και την αντιμετώ-
πιση κάθε αξιόποινης πράξης εντός των χώρων 
των Α.Ε.Ι.,

β) τη στελέχωση και λειτουργία των Κέντρων 
Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων μαζί 
με το προσωπικό των Α.Ε.Ι., γ) την πραγματο-
ποίηση περιπολιών στο πλαίσιο των καθηκόντων 
τους.

Στους ειδικούς φρουρούς που στελεχώνουν 
τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυ-
μάτων (Ο.Π.Π.Ι.) επιτρέπεται η άσκηση προ-
ανακριτικών καθηκόντων για το διάστημα που 
υπηρετούν σε αυτές και για υποθέσεις των οποί-
ων επιλαμβάνονται κατά την άσκηση των καθη-
κόντων τους.

Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι κατά την άσκηση 
των καθηκόντων του, το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι. 
δεν φέρει πυροβόλο όπλο, συνεργάζεται με τις 
αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες και ασκεί όλες τις 
κατά νόμο αρμοδιότητες.

«Τα Α.Ε.Ι. εφαρμόζουν τεχνικά ή άλλα ανα-
γκαία μέτρα για την τήρηση της τάξης και της 
ασφάλειας εντός των χώρων τους, καθώς και 
για την προστασία της ζωής και της σωματικής 
ακεραιότητας του διδακτικού, διοικητικού και λοι-
πού προσωπικού, των φοιτητών και τρίτων φυ-
σικών προσώπων - επισκεπτών και της ακίνητης 
και κινητής περιουσίας των 
Α.Ε.Ι», αναφέρεται επίσης 
στο σχετικό άρθρο.

Κάθε Α.Ε.Ι., με κριτήριο 
το μέγεθός του, τις ιδιαίτε-
ρες ανάγκες, τη συχνότητα 
εμφάνισης παραβατικών 
συμπεριφορών και τη δια-
βάθμιση του επιπέδου α-
σφάλειας και προστασίας 
του, τοποθετεί ηλεκτρονικά 
και λοιπά συστήματα ασφά-
λειας που καλύπτουν μέρος 
ή το σύνολο των εσωτερι-
κών και εξωτερικών χώρων 
του. Ως τέτοια συστήματα 
λογίζονται ιδίως:

α) μέσα επιτήρησης με 
τη λήψη ή καταγραφή εικό-
νας και ήχου σε εσωτερι-
κούς και εξωτερικούς χώ-
ρους του Α.Ε.Ι.,

β) ηλεκτρονικά μηχα-
νήματα ανίχνευσης απα-
γορευμένων αντικειμένων 
και ουσιών στις εισόδους 
εξωτερικών ή εσωτερικών 
χώρων των Α.Ε.Ι.,

γ) μέσα ειδοποίησης ά-
μεσου κινδύνου με φωτεινή 
ένδειξη και ηχητικά, όπως 
συναγερμός και

δ) αισθητήρες ανίχνευ-
σης κίνησης και αποσυναρ-

μολόγησης. Πέραν των τεχνικών ή τεχνολογικών 
μέτρων ασφάλειας της παρούσας, κάθε Α.Ε.Ι. 
δύναται να λαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν 
στην ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας και προ-
στασίας, όπως η εφαρμογή φωτισμού ασφάλειας 
σε εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι., καθώς και η 
πρόσληψη προσωπικού ασφαλείας.

Διευκρινίζεται ότι «η εγκατάσταση και λει-
τουργία των τεχνικών μέτρων της περ. α΄ εντός 
των Α.Ε.Ι. επιτρέπεται μόνο για την πρόληψη 
και αντιμετώπιση των αξιόποινων πράξεων που 
προβλέπονται στα κεφάλαια έκτο, δέκατο τρίτο, 
δέκατο πέμπτο, δέκατο έκτο, δέκατο όγδοο, δέ-
κατο ένατο και εικοστό τρίτο του Ειδικού Μέρους 
του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95) και τα 
κακουργήματα της νομοθεσίας περί εξαρτησιογό-
νων ουσιών. Αντικείμενο της αντιμετώπισης του 
προηγούμενου εδαφίου συνιστά και η απόδειξη 
τέλεσης αξιόποινων πράξεων και ταυτοποίησης 
του δράστη».

Σε κάθε Α.Ε.Ι. εγκαθίσταται «Κέντρο Ελέγ-
χου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων», το οποίο 
συνδέεται με όλα τα τεχνολογικά συστήματα α-
σφάλειας και επικοινωνιών που εγκαθίστανται 
και λειτουργούν εντός του Α.Ε.Ι., η λειτουργία του 
οποίου υποστηρίζεται από το προσωπικό των 
άρθρων 14 και 18.

Η απόφαση για την εγκατάσταση και λειτουρ-
γία του «Κέντρου Ελέγχου και Λήψης Σημάτων 
και Εικόνων» εκδίδεται ύστερα από διενέργεια 
Μελέτης Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χα-
ρακτήρα Πέραν των τεχνικών ή τεχνολογικών 
μέτρων ασφάλειας της παρούσας, κάθε Α.Ε.Ι. 
δύναται να λαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν 
στην ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας και προ-
στασίας, όπως η εφαρμογή φωτισμού ασφάλειας 
σε εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι., καθώς και η 
πρόσληψη προσωπικού ασφαλείας.
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Δήμος Βέροιας: Απολογισμός 
του αποχιονιστικού έργου και 

ευχαριστίες Βοργιαζίδη σε 
εργαζόμενους και πολίτες

Πανεπιστημιακή Αστυνομία: 
Προσλαμβάνονται 1.300 ειδικοί 

φρουροί χωρίς όπλα 
- Τι περιλαμβάνει το ΦΕΚ
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