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Τάσος 
Μπαρτζώκας:  

«Όλη η αλήθεια 
για το φυσικό 

αέριο στη Βέροια 
και τα καλά νέα»

Καθαριότητα και 
αρχοντιά, στο Σέλι!

Μέχρι 31 Μαϊου  
οι αιτήσεις εγγραφής-
επανεγγραφής στους 

Δημοτικούς Παιδικούς – 
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Επαναλειτουργούν όλα τα 
Τμήματα καλλιτεχνικής 

εκπαίδευσης του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας

Η εταιρεία 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ 

με έδρα τα Γιαννιτσά , στα πλαίσια
 επενδύσεων και ανάπτυξης 

των παραγωγικών της δραστηριοτήτων, 
αναζητά μηχανικούς – τεχνικούς 

και χειριστές κλαρκ με άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος.

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



2 www.laosnews.gr  ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2020

Διεθνής αναγνώριση και 
διδασκαλία της Γενοκτονίας 

των Ποντίων 
  Αγώνα διπλό και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, 
σύστησε ο Κώστας Καραπαναγιωτίδης μιλώντας χθες στα 
Λαϊκά&Αιρετικά στον ΑΚΟΥ 99.6, με βασική προϋπόθεση 
να είμαστε ενωμένοι και ενεργοποιημένοι οι Έλληνες στο 
εσωτερικό για να αναδειχθεί το θέμα. Είναι πραγματικά 
κρίμα έναν αιώνα μετά την θηριωδία εναντίον των 
Ελλήνων Ποντίων, το ελληνικό κράτος ακόμη να κινείται 
διστακτικά και να μην τοποθετεί με υπευθυνότητα, όπως 
έχει υποχρέωση το ζήτημα διεθνούς αναγνώρισης της 
Γενοκτονίας ψηλά στην ατζέντα. Πώς θα γίνει αυτό όταν 
ψάχνεις και δεν βρίσκεις στα σχολικά βιβλία το κομμάτι 
που αρμόζει σε ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της 
ελληνικής ιστορίας; Πώς θα γίνει αυτό όταν ακόμη υπάρχει 
«διχόνοια» μεταξύ των οργανωμένων ποντιακών συλλόγων 
και σωματείων, που αντί να ενωθούν και με ισχυρή φωνή 
να απαιτήσουν την δικαίωση των προγόνων τους που 
σφαγιάστηκαν, κοκορομαχούν; Πώς θα ενεργοποιηθούν 
επιχειρηματίες, καλλιτέχνες και άνθρωποι με διεθνές 
κύρος και επιρροή για να διεθνοποιήσουν την Ποντιακή 
Γενοκτονία, όταν στο εσωτερικό ασχολούνται μόνο κάποιοι 
σύλλογοι και αυτοί βάζοντας μεταξύ τους «χαρακώματα»; 
Όταν επιλυθούν προς την σωστή κατεύθυνση αυτά τα 
ερωτήματα, τότε θα υπάρξουν ελπίδες και προοπτική η 
Γενοκτονία των Ποντίων να λάβει την αναγνώριση και την 
θέση που της αξίζει.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΣ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑΤΣΙΚΑΣΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣΕ.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣΜΙΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣΖ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βενιζέλου10,Βέροια
Τ.Κ.59132
ΤΗΛ.2331502603
FAX2331502481
www.laosnews.gr
laosveroia@gmail.com
news@laosnews.gr

e-mailλογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές
Ετήσιαιδιωτών
εσωτερικού100ευρώ+ΦΠΑ
Εξαμηνιαίαιδιωτών
εσωτερικού50ευρώ+ΦΠΑ
ΕτήσιαΔήμων,Περιφερειών,Τρα-
πεζών,Οργανισμών&εταιριώνΑ.Ε.
300ευρώ+ΦΠΑ

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλειστηριασμώνκαι
Διακηρύξεων5,00ευρώ.
ΙσολογισμώνΑ.Ε.-Ε.Π.Ε.5,00ευρώ.
ΔημοσιεύσειςΔημοσίου2,00ευρώ.
Ιδιωτικέςδημοσιεύσειςκατόπινσυ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2020
Μήνας:5

Εβδομάδα:21

ΑνατολήΉλιου:05.11

ΔύσηΉλιου:19.33

141-225

ΤΕΤΑΡΤΗ
20

ΜΑΪΟΥ
Ανακομ. Λειψ. Αγίου Νικολάου,

Λυδίας Φιλιππησίας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
σε Αγίου Δημητρίου,

Καστανιάς και πάροδο 
Κοντογεωργάκη

Γιατην ασφα-
λή διεξαγωγή της
οδικής κυκλοφο-
ρίας, την πρό-
ληψη τροχαίων
ατυχημάτων, την
εξυπηρέτηση και
ασφάλεια τουκοι-
νούκατά τηδιάρ-
κεια οικοδομικών
εργασιών ανέ-
γερσης κατοικίας,
στην οδόΑγ.Δη-

μητρίουκαιΚαστανιάς,στηνπόλητηςΒέροιας.ΗΔιεύθυνση
Αστυνομίαςαποφάσισε:

ΣήμεραΤετάρτη20ΜαΐουκαιαύριοΠέμπτηαπότις8:30
έως τις 14:30, τηναπαγόρευση της κυκλοφορίας,παντός εί-
δουςοχημάτων,στηνοδόΑγίουΔημητρίου,απότηνσυμβολή
της με την οδόΑνοίξεως έως την συμβολή της με την οδό
Καστανιάς, στηνπάροδοΚοντογεωργάκη, από τηνσυμβολή
τηςμε τηνοδόΚοντογεωργάκη έως τηνσυμβολή τηςμε την
οδόΑγίουΔημητρίου,στηνοδόΈλληςαπότηνσυμβολήτης
μετηνοδόΑγ.ΔημητρίουέωςτηνσυμβολήτηςμετηνοδόΚα-
μαριωτίσσης,στορεύμαπορείαςαπό τηνοδόΑγ.Δημητρίου
προς την οδόΚαμαριωτίσσης και στην οδόΚαμαριωτίσσης
απότηνσυμβολήτηςμετηνοδόΈλληςέωςτηνσυμβολήτης
με την οδόΚαστανιάς, εξαιρουμένων τωνοχημάτωνπου ευ-
ρίσκονται.Η κυκλοφορία τωνοχημάτωνθαπραγματοποιείται
απόπαρακείμενεςοδούς.

Βίντεο της Ευξείνου 
Λέσχης Βέροιας για τη 
Γενοκτονία των Ποντίων
 Σε ένασύντομοβίντεο ηΕύξεινοςΛέσχηΒέροιας

παρουσιάζει τα βασικά που θα πρέπει να γνωρίζει
κάποιος για τη Γενοκτονία τωνΠοντίων. «Εμείς, οι α-
πόγονοιτωνγενοκτονημένωνΕλλήνωντουΠόντου,θα
θυμόμαστε και θα τιμούμε τους άταφους νεκρούςμας
δίνονταςυπόσχεσηότιδενθατουςξεχάσουμε»,αναφέ-
ρει τοσωματείοσεανακοίνωσήτου.Γιατηνεξαιρετική
προσπάθειαμίλησεστονΑΚΟΥ99.6, οπρόεδρος της
ΕυξείνουΛέσχηςΒέροιαςΝίκοςΤουμπουλίδης,οοποί-
οςευχαρίστησεόσουςστήριξαντοεγχείρημα,πουέγινε
χωρίς καμία απολύτως χρηματοδότηση, ενώ έλαβε τα
εύσημακαιαπότον«ΕυστάθιοΧωραφά»,διατουπρο-

έδρουτουΑντώνηΚαγκελίδη,πουυπογράμμισετηνεπιτυχίαπουαναμένεταιναέχειτοβίντεο,ενώπρόβλεψερεκόρ
προβολώντου!

Mιαπολύσημαντικήπροσπάθεια καθαρισμού τουΣε-
λίουαπόκλαδιά,μπάζακαισκουπίδιαπουήτανπεταμένα
μέσαστο χωριό, έγινε χθεςαπόΣελιώτεςσεσυνεργασία
μετηνΑντιδημαρχίαΚαθαριότηταςτουΔήμουΒέροιας.Το
συνεργείομεφορτηγόκαιφορτωτή,έκανεαποτελεσματική
δουλειά, ενώαλλάχτηκανκαι οιμεγάλοι κάδοι -κοντέινερ

σκουπιδιώνστηνάκρητουχωριούμεκαθαρισμόόληςτης
αλάνας.

Και εννοείταιοτικαιφέτος  τοΣέλι,περιμένει τουςκα-
λοκαιρινούςεπισκέπτεςκαικατοίκους.Επόμενοραντεβού
καθαριότητας,λίγοπριντηνγιορτήτωνΑποστόλων!

Καθαριότητακαιαρχοντιά,στοΣέλι!

Φύτεψανλουλούδι
στηνλακούβα!

Έναν πρω-
τότυπο τρόπο
βρήκε μια πα-
ρ έα  ν εαρών
για να καλύψει
μ ια  λακούβα
σε δρόμο της
Βέροιας.Ταξη-
μερώματα της
προηγούμενης
Κυριακής κά-
ποιο ι  νεαροί
βεροιώτες κι-
νούμενοι από
τον Προμηθέα
προς Εργοχω-
ρι,επίτηςοδού
Ακροπόλεως,
στο σημείο της
μεγάλης δια-
σ τ α υ ρωση ς ,
εντόπισαν μια
λακούβα στο
ο δ όσ τ ρωμα .
Την κάλυψαν
με χώμα και
φύτεψαν ένα
π α ν έ μ ο ρ φ ο
λουλούδιγιανα
επ ισημάνουν

τηνπαρέμβασή τους.Αν και ηΔιεύθυνσηΤεχνικών του
δήμουΒέροιαςπροχώρησε το τελευταίο διάστημαστην
κάλυψηκαιεπισκευήπολλώνσημείωνστουςδρόμουςτης
πόλης, αυτό τους ξέφυγε!Θα εξακολουθήσει ναστέκεται
τολουλούδιστημέσητουδρόμου,θατοκόψεικάποιοαυ-
τοκίνητοήθατοαφαιρέσειτοσυνεργείοπουθαεπισκευά-
σειτηνλακούβα;Περιμένουμεναδουμε...

«Κουνήθηκε»
χθες η Βέροια
από 3,1 ρίχτερ

Σεισμικήδόνηση«κούνησε»χθεςστις5.05τοαπόγευ-
ματηνΒέροια,ηοποίαπαρότιήτανσύντομη,έγινειδιαί-
τερααισθητήστηνπεριοχήμας,αλλάκαιστην ευρύτερη
περιοχήτηςΘεσσαλονίκης.ΣύμφωναμετοΓεωδυναμικό
Ινστιτούτο,οσεισμόςείχεένταση3,1τηςκλίμακαςΡίχτερ
είχε  επίκεντρο περίπου 9 χλμ. βόρεια-βορειοανατολικά
τηςΒέροιας και το εστιακόβάθοςυπολογίζεται στα10,6
χλμ.



101 χρόνια πέρασαν από 
την Γενοκτονία των Ποντίων. 
101 χρόνια από την ημέρα 
Μνήμης των 353.000 θυμά-
των του Πόντου και όλη η χώ-
ρα έστειλε και φέτος  ηχηρά 
μηνύματα προς πολλούς α-
ποδέκτες.

Η Βουλή των Ελλήνων, 
στις 24 Φεβρουαρίου 1994, 
αναγνώρισε επίσημα τη γε-
νοκτονία των Ποντίων από 
το τουρκικό κράτος και ψή-
φισε ομόφωνα τον ορισμό 
της 19ης Μαΐου ως Ημέρας 
Μνήμης της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου με τον 
νόμο 2193/1994. Δεν φτάνει 
όμως μόνο αυτό. Ο αγώνας 
συνεχίζεται για την διεθνοποί-
ηση του Θέματος, στην οποία 
εστιάζουν πλέον Πολιτεία, 
σύλλογοι, φορείς, ανεξαρτή-
τως κομματικών πεποιθήσε-
ων, για τη διεθνή αναγνώριση 
της Γενοκτονίας των Ποντίων.

Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού οι εκ-
δηλώσεις μνήμης έγιναν φέτος με διαφορετικό 
τρόπο, με γενικό σημαιοστολισμό, με 101 χρό-
νια των δημοσίων κτιρίων και των δημοτικών 
και περιφερειακών καταστημάτων, τέλεση δο-
ξολογιών, ομιλιών και καταθέσεις στεφάνων 
στις έδρες των Περιφερειών και των Περιφερει-
ακών Ενοτήτων.

Η  Βουλή των Ελλήνων τίμησε την Ημέρα 
Μνήμης δηλώνοντας «το διαρκές αίτημα της 
ιστορικής αποκατάστασης» για την εξόντωση 
των Ελλήνων του Μικρασιατικού Πόντου.

Στη Βέροια η πρόσοψη του Δημαρχείου φω-
τίστηκε με κόκκινο και μαύρο συμβολίζοντας 
προφανώς το αίμα των αθώων θυμάτων της 
Γενοκτονίας και το διαχρονικό πένθος.

Για την Ημέρα στην χθεσινή εκπομπή  Λα-
ϊκά&Αιρετικά του ΑΚΟΥ 99.6, μίλησε ο πρόε-
δρος της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας Νίκος Του-
μπουλίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στο χρέος 
και την ευθύνη των νεότερων απέναντι στους 
χιλιάδες άταφους νεκρούς που μαρτύρησαν 
για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία και να α-
ναδείξουν την Γενοκτονία. Μίλησε για το έργο 
των συλλόγων που «ανθεί και φέρει κι άλλο», 
αφού γίνεται αγώνας να περάσει στις νεότερες 
γενιές  η ιστορία και τα βιώματα των παππού-
δων και υπάρχει δίψα και διάθεση από την 
πλευρά των παιδιών. Στη συνέχεια τον λόγο 
πήρε ο Αντώνης Καγκελίδης, πρόεδρος του 

Πολιτιστικού Συλλόγου Πατρίδας ‘Ευστάθιος 
Χωραφάς’, ο οποίος μίλησε για τα αισιόδοξα 
βήματα που γίνονται προς την κατεύθυνση της 
διεθνούς αναγνώρισης της Γενοκτονίας των 
Ποντίων, μετά από ένα διεθνές συνέδριο που 

πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα 
της Ελληνικής Βουλής, παρουσία 
και του πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη. Παράλληλα υπογράμ-
μισε τις προσπάθειες που πρέπει 
να γίνουν για να ενταχθεί αυτό το 
κομμάτι της ελληνικής ιστορίας στα 
σχολικά βιβλία. Τέλος, ο Κώστας 
Καραπαναγιωτίδη, ένας άνθρωπος 
που υπηρετεί επί δεκαετίες την πο-
ντιακή παράδοση και ως καλλιτέ-
χνης και ως ενεργός πολίτης και 
πολιτικός, μίλησε σκληρά για την 
ελληνική πολιτεία, η οποία, όπως 
ανέφερε δεν έχει κάνει τίποτα μέχρι 
τώρα για την διατήρηση και διάδο-
ση αυτού του σημαντικού μέρους 
της ελληνικής ιστορίας. «Ευτυχώς 
που υπήρξαν κάποιοι ανήσυχοι  
Πόντιοι, που έγραψαν βιβλία και 
διδαχθήκαμε τα γεγονότα της Γε-
νοκτονίας», υπογράμμισε ο κ. Κα-
ραπαναγιωτίδης. Αναφέρθηκε στην 
ανάγκη για αγώνα εντός και εκτός 
Ελλάδας, με την αξιοποίηση ισχυ-
ρών ανθρώπων με διεθνή επιρροή 

και ακτινοβολία για να γίνει παγκοσμίως γνω-
στό το θέμα, με συστράτευση  πρωτίστως στο 
εσωτερικό όλων των οργανωμένων Ποντίων 
και του κράτους. (δείτε το βίντεο στο laosnews.)
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Μήνυμα για την Ημέρα 
Μνήμης και Τιμής για τη 
Γενοκτονία των Ποντίων

«Η 19η Μαΐου είναι η Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων του Πόντου. Την ημέρα αυτή, θλίψης και ιστο-
ρικής μνήμης, αποτίουμε φόρο τιμής σε όλους εκείνους που 
έχασαν τις ζωές τους, τους αγαπημένους τους, τις πατρο-
γονικές τους εστίες, τις περιουσίες τους, πέφτοντας θύματα 
ανείπωτων εγκλημάτων με τραγικές συνέπειες.

Ο ποντιακός ελληνισμός και οι απανταχού Έλληνες τι-
μούμε τους 353.000 νεκρούς, θύματα μιας συστηματικής 
προσπάθειας εξόντωσης του ελληνικού στοιχείου, που έγινε 
μέσω μαζικών εκτελέσεων και ανείπωτων αγριοτήτων. 

Πρόκειται για ένα από τα πιο φρικτά εγκλήματα της σύγχρονης ιστορίας και του Γένους μας.
Η ιστορική μνήμη για τα τραγικά γεγονότα είναι άσβεστη και η διεθνής αναγνώριση της Γε-

νοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου αποτελεί χρέος για όλη την ανθρωπότητα».
Νικόλας Καρανικόλας
Δήμαρχος Νάουσας

Μήνυμα του Δημάρχου 
Αλεξάνδρειας Π. Γκυρίνη 

για την Γενοκτονία 
των Ελλήνων του Πόντου

 
Η 19η Μαϊου 

είναι ημέρα προ-
σευχής και πέν-
θους ενθυμούμε-
νοι τους μάρτυρες 
της Γενοκτονίας , 
353.000 Πόντιοι 
αδερφοί μας υ-
πήρξαν θύματα 
μιας συστηματι-
κής εξόντωσης 
του  ελλην ι κού 
στοιχε ίου στον 
Πόντο και απο-
τελεί μια μαύρη 
σελίδα της Ιστο-
ρίας και ένα βαθύ 
τραύμα στη συλ-
λογική μας μνήμη. Πρόκειται για ένα από τα φρικτά 
εγκλήματα του περασμένου αιώνα, για το οποίο δεν 
έχει ακόμα αποδοθεί δικαιοσύνη.

Ο ξεριζωμός 400.000 ποντίων αδελφών που 
έφθασαν με καραβάνια στη μητέρα Πατρίδα αφή-
νοντας πίσω τους έναν πολιτισμό 3 χιλιετιών, προ-
γονικά εδάφη, εκκλησίες, τάφους και σχολεία και 
ξεκίνησαν έναν αγώνα επιβίωσης προσπαθώντας 
παράλληλα να διατηρήσουν τον ποντιακό πολιτισμό, 
την μουσική, τη γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμά του και 
να κρατήσουν άσβεστη την αγάπη τους για τις «Χα-
μένες Πατρίδες».

Όλοι μας , πιστεύω , εδώ στην περιοχή μας νιώ-
σαμε και μεταλάβαμε από το ιερό δισκοπότηρο των 
«Αλησμόνητων πατρίδων» του Πόντου, τον πόνο 
και τη θλίψη αλλά και μια αστείρευτη αγάπη για εκεί-
να τα ιερά χώματα. Όμως ο πόνος ξαναζωντανεύει 
αν δεν δικαιωθεί. Η μνήμη πεθαίνει αν δεν τροφοδο-
τείται. Η ιστορία επαναλαμβάνεται αν δεν αναγνω-
στεί με το σωστό τρόπο και με ιστορικά στοιχεία.

Έχουμε χρέος όλοι μα ς να στείλουμε ένα ηχη-
ρό μήνυμα στη γειτονική Τουρκία, ότι οφείλει να 
αναγνωρίσει και να παραδεχτεί τη Γενοκτονία των 
Ελλήνων του Πόντου .Έχει ιστορικό χρέος να ζητή-
σει συγνώμη για το μεγάλο πόνο και ξεριζωμό που 
προκάλεσε σε έναν υπερήφανο ,εργατικό και προο-
δευτικό Λαό.

Η διεθνής αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελ-
λήνων του Πόντου είναι ιστορικό καθήκον.

Η σημερινή ημέρα μνήμης στέλνει συγχρόνως 
μηνύματα εναντίον κάθε εθνοκάθαρσης.

Με ευλάβεια στρέφουμε τη σκέψη μας σε όλους 
εκείνους που για το χρέος τους απέναντι στην πα-
τρίδα προσέφεραν τα πάντα, ακόμη και τη ζωή τους.

Ας αποτίσουμε ελάχιστο φόρο τιμής στα θύματα 
της Γενοκτονίας και ας είναι ελαφρύ το χώμα που 
τους σκεπάζει.

Παράταση δηλώσεων ζημιάς 
για χαλάζι και ανεμοθύελλα 

σε Μακροχώρι,
 Διαβατό και Κουλούρα 

Ανακοινώνεται ότι το υποκατάστημα ΕΛΓΑ ΒΕΡΟΙΑΣ, έχει εγκρίνει την παράταση, στην καταλη-
κτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων ζημιάς για το Χαλάζι της 29/4/2020 και την  Ανεμοθύελλα της 
4/5/2020 (μόνο για Ακτινίδια) στις Κοινότητες Μακροχωρίου, Διαβατού και Κουλούρας.

Καλούνται οι παραγωγοί που οι καλλιέργειες τους έχουν υποστεί ζημίες να υποβάλουν δήλωση 
ζημίας:

• έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/5/2020 για το ΧΑΛΑΖΙ και
• έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/5/2020 για την ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ (μόνο ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ)
στους Ανταποκριτές ΕΛΓΑ των παραπάνω Κοινοτήτων σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει τοιχο-

κολληθεί στα κοινότητά Καταστήματα.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα των Ανταποκριτών: 2331351903, 2331350528 και 

2331351926.       

Ενστάσεις για την ζημιά 
από χαλάζι του 2019 στις κοινότητες 

Μακροχωρίου και Διαβατού
Την Τετάρτη 20/5/2020 κοινοποιηθήκανε οι πίνακες ζημιάς για το
• ΧΑΛΑΖΙ της 10/7/2019 και 24/6/2019  κοινότητας ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
• ΧΑΛΑΖΙ της 10/7/2020 κοινότητας ΔΙΑΒΑΤΟΥ. 
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις για τα πορίσματά 

που διαφωνούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
1. Τετάρτη 20/5 στην κοιν. Διαβατού και 27/5 στην κοιν. Μακροχωρίου το απόγευ-

μα από 18:30 έως  20:00.
2. Παρασκευή 22/5 και 29/5 κοινότητα Μακροχωρίου από  09:00 έως 13:30 κατό-

πιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον αρμόδιο ανταποκριτή ΕΛΓΑ στο τηλ. 2331350528 
καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη. 

Τελευταία ημέρα υποβολής των ενστάσεων ορίζεται η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/5/2020

101 χρόνια μετά, ο αγώνας 
συνεχίζεται για την διεθνή αναγνώριση 

της Γενοκτονίας των Ποντίων
-Τουμπουλίδης, Καγκελίδης και Καραπαναγιωτίδης  

στον ΑΚΟΥ 99.6 για την Ημέρα Μνήμης
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ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
6:00, 6:30, 7:15, 8:00, 9:30, 11:00, 

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

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

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

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

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

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

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

ΝΑΟΥΣΑ-ΑΘΗΝΑ 7:25

ΒΕΡΟΙΑ-ΑΘΗΝΑ 8:00

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΑΘΗΝΑ  8:30

ΑΘΗΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-
ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ  8:00

Τηλ. Επικοινωνίας Υπεραστικών 
Γραμμών: 2331022342.
6975906066

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 

E-learning: Πρόγραμμα 
Μαθημάτων  Μαΐου στη Δημόσια 

Βιβλιοθήκη της Βέροιας
Στα πλαίσια της εκστρατείας #μένουμε ασφαλείς ώστε να βοηθήσουμε όλοι στη μη περαιτέρω 

εξάπλωση του Coronavirus (COVID-19), η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας και το Veria Tech Lab 
συνεχίζουν τα δωρεάν μαθήματα στις Νέες Τεχνολογίες με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και της 
σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Για τα μαθήματα θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα του 
Office365 και συγκεκριμένα της Εφαρμογής Microsoft Teams. Το Πρόγραμμα Μαθημάτων για το 
μήνα Μάϊο έχει ως εξής:

Αγγλικά για αρχάριους (διάρκεια 4 μαθήματα x 60’)
Δευτέρα 25/05/2020 έως Πέμπτη 28/05/2020 | 10:00 – 11:00

Εισαγωγή στην 3D Εκτύπωση (διάρκεια 45’)
Δευτέρα 25/05/2020 |12:00-12:45

Εισαγωγή στην Εικονική και Επαυξημένη πραγματικότητα (διάρκεια 35’)
Τρίτη 26/05/2020 | 12:00 – 12:35

Γνωριμία με τον Ηλεκτρονικό Κατάλογο της Βιβλιοθήκης και τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του 
(διάρκεια 30’)

Τετάρτη 27/05/2020 | 12:00 – 12:30

Εισαγωγή στο WordPress (διάρκεια 120’-180’)
Παρασκευή 29/05/2020 |10:00 – 13:00

Σε όλα τα μαθήματα δεν υπάρχει όριο συμμετοχών, παρά μόνο στο μάθημα των αγγλικών ό-
που αυτό ορίζεται στα 10 άτομα που θα δηλώσουν ενδιαφέρον.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν τις επόμενες ημέρες email με πλήρεις οδηγίες για τα μαθή-
ματα. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να είστε σίγουροι πως μας δώσατε σωστά την ηλεκτρονική 
σας διεύθυνση (email).

Μπορείτε να δηλώσετε ενδιαφέρον  στο : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.
aspx?id=gz_kCLuQkU6jBqlw7kITTGJusWigwMhAgcjkH9n0TZFUOEs0VEhXU0FMVERSRzlRWF
ZRUFg2QUswVC4u

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ, email: geobikas@libver.gr   http://www.libver.gr

ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας: Πώς θα 
επαναλειτουργήσουν Δημοτικό Ωδείο 

και Ερασιτεχνική Σχολή Χορού 
Σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ της 16ης Μαΐου 2020 και τα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα, το 

Δημοτικό Ωδείο Βέροιας και η Ερασιτεχνική Σχολή Χορού άρχισαν  τη λειτουργία τους από χθες  
Δευτέρα 18/5/2020, με το νέο πρόγραμμα που προσάρμοσαν οι καθηγητές με τους μαθητές τους. 
Τα παρακάτω ισχύουν μόνο για μαθητές άνω των 11 ετών. 

 Συγκεκριμένα στο Ωδείο θα λειτουργήσουν όλα τα τμήματα εκτός των πνευστών, κρουστών 
οργάνων, φωνητικής διδασκαλίας (μονωδία, σολφέζ, χορωδία, ψαλμωδία) λόγω των υγειονομι-
κών πρωτοκόλλων, έως και τις 24/6/2020. 

Η Σχολή Χορού, θα λειτουργήσει μόνο για ατομική άσκηση και προπόνηση έως και τις 
10/6/2020. 

Το τμήμα του χιπ χοπ θα λειτουργήσει από 25/5/2020 μόνο για ατομική άσκηση και προπόνη-
ση έως και τις 10/6/2020.

Τα τμήματα ζωγραφικής, κοσμήματος, κατασκευών θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους από 
25/5/2020, έως τις 31/5/2020 . 

Τα τμήματα μουσικής προπαιδείας, μουσικοκινητικής αγωγής , δημοτικών χορών και λάτιν λό-
γω των υγειονομικών πρωτοκόλλων δεν μπορούν να λειτουργήσουν.   

Η ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας έχει προσαρμοστεί πλήρως με τις ανακοινώσεις των υπουργείων για 
την ασφαλή επαναλειτουργία των δομών της. 

Ακολουθούν τα σημαντικότερα σημεία για την ασφάλεια των εργαζομένων και των σπουδα-
στών  τα οποία θα είναι αναρτημένα στις εκπαιδευτικές δομές: 

• Παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση ασθένειας ή υποψίας αυτής .
• Αποφυγή αγγίγματος σε σημεία του προσώπου (μάτια, μύτη, στόμα).
• Πλύσιμο χεριών με σαπούνι και νερό ή σε καθαρά χέρια χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου 

διαλύματος (70%) πριν το φαγητό ή το ποτό, μετά την επαφή με κοινόχρηστα αντικείμενα, μετά τη 
χρήση του μπάνιου και πριν την αποχώρηση από την δομή.

• Συστήνεται η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας ή προσωπίδας.
• Θα πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός σε κοινόχρηστους χώρους οπότε σας παρακαλού-

με να μην συνοδεύονται οι μαθητές στα μαθήματά τους εφόσον δεν υπάρχει σημαντικός λόγος.  
• Γενικά δεν επιτρέπεται η σωματική επαφή 
• Χρήση ανελκυστήρα μόνο από ΑμΕΑ και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

Επαναλειτουργούν όλα τα 
Τμήματα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης 

του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας
Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας ανακοι-

νώνει ότι από τις 25 Μαΐου θα ε-
παναλειτουργήσουν  οι ομάδες των 
θεατρικών εργαστηρίων, του ερ-
γαστηρίου θεατρικό τραγούδι, του 
εργαστηρίου φωτογραφίας θεάτρου 
και κινηματογράφου για τους μαθη-
τές άνω των έντεκα 11  ετών. 

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας ακολου-
θώντας τις οδηγίες και συστάσεις 
της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 
COVID-19 του Υπουργείου Υγείας 
παρέχει οδηγίες για την ασφαλή 
λειτουργία των δομών καλλιτεχνι-
κής εκπαίδευσης σε όλους τους μα-
θητές του και είναι καθ’ όλα έτοιμο 
να επαναλειτουργήσει. 

Συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 
25 Μαΐου, με νέο πρόγραμμα ξεκινούν τη λειτουργία τους οι ομάδες των θεατρικών εργαστηρίων: Έκφραση, Σανί-
δι, Δευτέρα Παρουσία, Καθάρματα, Duende, Ονειροπόλοι, Ορίζοντες, Πρώτη Πράξη, Στιχομυθία, Επι Σκηνής.  Οι 
ομάδες του εργαστηρίου θεατρικού τραγουδιού: Πετάει και Romantica. Οι ομάδες του εργαστηρίου φωτογραφίας 
θεάτρου Αμήχανοι Α’ και Αμήχανοι Β’ και η ομάδα του εργαστηρίου κινηματογράφου. 

Το διοικητικό προσωπικό συντονίζει την ομαλή και ασφαλή επαναλειτουργία των μαθημάτων και ενημερώσει συ-
νεχώς τους μαθητές για το νέο πρόγραμμα αλλά και τα μέτρα ασφαλείας μαθητών και καθηγητών, επισημαίνοντας 
ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την απαραίτητη ατομική ευθύνη, προστατεύοντας τον εαυτό 
τους και τα άλλα άτομα. 

Πληροφορίες : στα τηλέφωνα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας 2331078140, 41, 42, 43.

Ανοιχτή - ευχαριστήρια επιστολή του Συλλόγου 
Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» 

   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευ-
χαριστεί εγκάρδια την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, και πιο συγκεκριμένα, τον Α-
ντιπεριφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Καλαϊτζίδη, την κ. Νίκη Καρατζιούλα και ενδεικτικά 
από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας τον Προϊστάμενο 
κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο, τους κ.κ. Αναστάσιο Ορφανίδη, Δήμητρα Τσίτσα, Σταυ-
ρούλα Ανθοπούλου, Αλεξάνδρα Καλαϊτζίδου, καθώς και τους λοιπούς εισηγητές με 
όλο το υπαλληλικό προσωπικό της υπηρεσίας. 

   Σε κάθε βήμα του Συλλόγου μας, από τη λειτουργία Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας θυμάτων βίας, 
μέχρι και τις επικοινωνιακές μας δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (ημερίδες, εκδηλώσεις κ.α.) 
των πολιτών, η Π.Ε. Ημαθίας υπήρξε σημαντική μας αρωγός, ως λειτουργικό κομμάτι της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας, με κάθε τρόπο, σε κάθε περίσταση και ευελπιστούμε να συνεχίσει απρόσκοπτα την 
υποστήριξή μας, με κοινό μας στόχο την αναβάθμιση του μέσου όρου της ποιότητας ζωής των Ημαθιω-
τών, σε μια κοινωνία προάσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωματων, της Αλληλεγγύης, της Ισότητας και της 
κοινωνικής ευημερίας για όλους!

Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος

Φωστηροπούλου Γεωργία

Ευχαριστήριο
  Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Νομού Ημαθίας, το 

Μικτό Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα παιδιά της 
Άνοιξης», οι ωφελούμενοι και το προσωπικό, ευχαριστούν θερμά: 

-Το Τμήμα  Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Αντιπεριφέρειας Ν. Ημαθίας, όπου για 2η 
συνεχόμενη φορά προσφέρανε τρόφιμα προς το Κέντρο, για τις διατροφικές ανάγκες των ωφελουμένων.

-Την οικογένεια του κυρίου Θεοδωρακίδη Εμμανουήλ για τη δωρεά των 150€ για τις ανάγκες του Κέ-
ντρου, στη μνήμη της αδερφής του Μαρίας Θεοδωρακέλη.  

-Ανώνυμη οικογένεια από τη Βέροια, για την προσφορά χρηματικού ποσού εις μνήμη προσφιλούς 
προσώπου. 

-Ανώνυμο κύριο από τη Βέροια για την δωρεά χρηματικού ποσού.
-Ανώνυμες κυρίες από την περιοχή της Αλεξάνδρειας για τη δωρεά χρηματικού ποσού.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 



Απαντώντας από το βήμα της Βουλής 
σε Επίκαιρη Ερώτηση, ο Υφυπουργός Ε-
νέργειας, κ. Γεράσιμος Θωμάς, ξεκαθάρι-
σε δια παντός τα ζητήματα της επέκτασης 
του δικτύου φυσικού αερίου στη Βέροια. 

Συγκεκριμένα, διευκρινίζοντας τα της 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), η 
οποία στο πλαίσιο της ανταλλαγής επι-
στολών με τη Δημόσια Επιχείρηση Δικτύ-
ων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) προχώρησε 
σε απένταξη του έργου στη Βέροια (και 
σε λοιπές περιοχές), από το σχέδιο ε-
πέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου, 
λόγω αθέτησης των όρων που θέτουν 
τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του 
έργου, ξεκαθάρισε ότι ο ρόλος της έχει 
καθοριστεί με νόμο, ο οποίος φέρει την 
υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ. Κατά συνέπεια, για 
τις αρμοδιότητες της δεν κομίζει ευθύνες 
η Νέα Δημοκρατία.

Περαιτέρω, γνωστοποίησε ότι μέχρι πρότινος, η ΔΕΔΑ, 
η αρμόδια δημόσια επιχείρηση, στην οποία είχε ανατεθεί 
η κατασκευή του έργου, λειτουργούσε χωρίς εγκεκριμένο 
επιχειρησιακό σχέδιο. Αντίθετα, το επιχειρησιακό σχέδιο 
ολοκληρώθηκε με την ανάληψη της νέας διοίκησης, η οποία 
συγκροτήθηκε σε σώμα τον Οκτώβριο του 2019, δηλαδή 
λίγους μήνες μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη 
Νέα Δημοκρατία. 

Η ΔΕΔΑ, προκειμένου να αναστρέψει την αρνητική κα-
τάσταση που διαμορφώθηκε με την απένταξη των έργων, 
λόγω των αβλεψιών της απελθούσας κυβέρνησης, προ-
χώρησε με ταχύτατες διαδικασίες, στην κατάστρωση νέου 
προγράμματος Ανάπτυξης, το οποίο και κατέθεσε στις 18 

Μαΐου, προς τη ΡΑΕ. Σύμφωνα με 
το νέο πρόγραμμα, τα έργο επέ-
κτασης φυσικού αερίου σε Βέροια 
και Γιαννιτσά επανεξετάστηκαν και 
επανεντάχθηκαν.  Μάλιστα, όπως 
ανέφερε ο κ. Θωμάς, στο καινούριο 
αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΔΕ-
ΔΑ, υφίσταται πρόβλεψη για αύξη-
ση των δαπανών σε επενδύσεις σε 
ΑΠΕ, καθώς και για αύξηση των χι-
λιομετρικών γραμμών του δικτύου.

Κατά συνέπεια, το ζήτημα με 
την επέκταση του δικτύου φυσικού 
αερίου στη Βέροια θεωρείται λήξαν, 
καθώς δεν υφίστανται οι παράγο-
ντες που το δημιούργησαν, ενώ 
αναμένεται να προχωρήσει με τα-
χύτατες διαδικασίες. Όπως δήλωσε 
ο βουλευτής Τάσος Μπαρτζώκας 

«Η απάντηση του Υφυπουργού Ενέργειας και η προοπτική 
για επιτάχυνση των διαδικασιών μας γεμίζει ικανοποίηση. Η 
επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στη Βέροια, αλλά και 
σε άλλες περιοχές της Ημαθίας, θα ενισχύσει την αναπτυ-
ξιακή δυναμική του νομού και θα ωφελήσει τις επιχειρήσεις 
και τα νοικοκυριά.  Την εξέλιξη θα την παρακολουθώ στενά, 
όπως έκανα όλο αυτό το διάστημα.»

Τ. Μπαρτζώκας για τη  Γενοκτονία 
των Ποντίων: Δε λησμονούμε…

Δήλωση του βουλευτή Ημαθίας Τάσου Μπαρτζώκα για 
την  επέτειο  της Γενοκτονίας των Ποντίων:

«101 χρόνια μετά την τραγωδία της γενοκτονίας των 
Ποντίων, δε λησμονούμε ένα από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα 
της ιστορίας, κατά των Ελλήνων. Τιμούμε τη μνήμη των θυ-
μάτων της γενοκτονίας, η οποία παραμένει ζωντανή. Παρά 
το γεγονός ότι απογοητευόμαστε βαθιά, που η, απολύτως 
ξ ε κ ά θ α ρ α 
γενοκτονική 
πολιτική των 
Ν ε ό τ ο υ ρ -
κ ω ν ,  δ ε ν 
έχε ι  τ ύχε ι 
της παγκό-
σ μ ι α ς  κα ι 
κ α θ ο λ ι κ ή ς 
α ν α γ ν ώ ρ ι -
σης που της 
αξίζει, εμείς 
θα συνεχί-
σουμε να α-
γωνιζόμαστε 
γι΄ αυτήν. Ο 
Π ο ν τ ι α κ ό ς 
ελληνισμός 
υπέστη γε-
νοκτονία!»
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

του Παναγιώτη και της Θωμαής, το 
γένος Τυριακίδου, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΘΕΟΔΩΡΑ-
ΚΑΚΗΑΓΓΕΛΙΚΗ του Βασιλείου και 
της Μαρίας, το γένος Αβασκαντήρα, 
που γεννήθηκε στο Αγρίνιο Αιτωλοα-
καρνανίας και κατοικεί στο Ευηνοχώρι 

Αιτωλοακαρνανίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρη-
σκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύ-
ρων Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΤΣΟΥΛΤΖΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

του Σάββα και της Γεωργίας, το γένος 
Μπίτη, που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στο Διαβατό Ημαθίας και η 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Α-
θανασίου και της Μελανίας, το γένος 
Κωστίδου, που γεννήθηκε στη Βέροια 

και κατοικεί στο Διαβατό Ημαθίας, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρ-
χείο Βέροιας.

Μήνυμα του Αν. Γεν. Γραμματέα 
ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτή 

Ημαθίας Λάζαρου Τσαβδαρίδη 
για την Γενοκτονία 

των Ελλήνων του Πόντου
Η επέτειος της Γενοκτονίας 

του Ποντιακού Ελληνισμού είναι 
μία ημέρα οδύνης, αλλά κυρίως 
μία ημέρα μνήμης για ολόκληρο 
το Γένος μας και την πολιτισμένη 
ανθρωπότητα.

Οι σφαγές, οι βιασμοί και οι 
εξορίες πάνω από 350.000 Πο-
ντίων από τους Νεότουρκους 
του Κεμάλ και τους συνεχιστές 
του, αποτελεί μία από τις πλέον 
μαύρες σελίδες στην σύγχρονη 
Ιστορία.

Ευτυχώς, όμως, δεν κατόρ-
θωσαν ούτε να σβήσουν τη λάμ-
ψη του ηρωισμού και της αυτο-
θυσίας του Ποντιακού Λαού, ού-
τε να βυθίσουν στη λησμονιά την 
αγάπη τους για τις αλησμόνητες 
πατρίδες.

Ως Έλληνες, οφείλουμε να 
στείλουμε ηχηρό το μήνυμα στην 
Τουρκία, ότι οφείλει επιτέλους να αναγνωρίσει ρητά την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πό-
ντου. Έχει ιστορικό χρέος να ζητήσει συγνώμη, για όλα τα δεινά που προκάλεσε σε έναν 
υπερήφανο, προοδευτικό Λαό που για πάνω από τρεις χιλιάδες χρόνια έζησε δημιουργικά 
και ειρηνικά στον Ιστορικό Πόντο, παράγοντας έναν Πολιτισμό, οι ρίζες του οποίου είναι 
βαθιές και στέρεες ακόμα και σήμερα, παρά την τραγωδία και τον ξεριζωμό.

Αποτελεί χρέος της Πολιτείας μας να διατηρήσει ζωντανά στις νεότερες γενεές τα δι-
δάγματα της τραγωδίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Αποτελεί χρέος όλων των Ελλήνων να 
σπάσουν επιτέλους το απόστημα της λήθης για τη Γενοκτονία των Ποντίων και να διεκδι-
κούν διαρκώς την αναγνώρισή της από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας.

Τάσος Μπαρτζώκας:  
«Όλη η αλήθεια για το φυσικό 

αέριο στη Βέροια και τα καλά νέα» 
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 23 Μαΐου 

2020 στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανα-
σίου Ραχιάς ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής 
του αγαπημένου μας συζύγου, πα-
τέρα και παππού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ 

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά,
Τα εγγόνια

ΚΕΠ Υγείας Δήμου 
Βέροιας: Έγκυρη 

ενημέρωση Δημοτών
 για την προφύλαξη τους 

από τον κορωνοϊό 
Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και ο Δήμος Βέ-

ροιας έχει εξασφαλίσει για όλους τους Δημότες την δωρεάν χρήση 
του λογισμικού των ΚΕΠ Υγείας, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από 
τον Δήμο και σαν βασικό εργαλείο επικοινωνίας και ενημέρωσης 
των Δημοτών  για την προφύλαξη τους από το νέο κορωνοϊό 
COVID-19. 

Βασικός στόχος των ΚΕΠ Υγείας είναι η ενημέρωση όλων των 
πολιτών και η διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων για 8 κύρια 
νοσήματα, προτεινόμενα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 
για τα οποία έχει αποδειχθεί με μελέτες πως η έγκαιρη προληπτική 
παρέμβαση και ανίχνευση τυχόν συμπτωμάτων κρίνεται αποτελε-
σματική και μπορεί να σώσει ζωές. Μέσα από το νέο λογισμικό, 
εφαρμόζονται διεθνή πρωτοκόλλα screening του πληθυσμού και 
τα στελέχη των ΚΕΠ Υγείας επιβλέπουν το follow up της διατή-
ρησης της υγείας των Πολιτών. Αυτοματοποιημένα το λογισμικό 
ενημερώνει τους πολίτες, μέσα από τον προσωπικό τους προφίλ, 
σχετικά με τις προληπτικές εξετάσεις που προτείνει ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας για την ηλικία και το φύλο τους, καθώς και με 
την πάροδο του χρόνου υπενθυμίζει την επανεξέταση τους. Τα 8 
νοσήματα στα οποία επικεντρώνεται το ΚΕΠ Υγείας μέσα από το 
λογισμικό είναι ο Καρκίνος του παχέος εντέρου, ο Καρκίνος του 
τραχήλου της μήτρας, ο Καρκίνος του μαστού, ο Καρδιαγγειακός 
κίνδυνος, το Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, ο Καρκίνος του προ-
στάτη, το  Μελάνωμα και η Κατάθλιψη. Παρόλα αυτά στο πλαίσιο 
της πανδημίας το έχουν προσθέσει στο προφίλ των Δημοτών και 
χρήσιμες πληροφορίες για τον  COVID-19. 

Για να ενημερώνεσαι και εσύ για τις Δράσεις του Δήμου σχετικά 
με την Πρόληψη της Υγείας και για να λαμβάνεις συμβουλευτικές 
πληροφορίες σχετικά για τον COVID-19 εγγράψου στο Λογισμικό 
των ΚΕΠ Υγείας https://exetaseis.kepygeias.org/identity/account/
register

  Για περισσότερες διευκρινήσεις επικοινωνήσετε με το ΚΕΠ 
Υγείας του Δήμου στο τηλ. 2331353817

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Το  Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ 

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΝ για την 
ευγενική τους προσφορά:

1) Τα αδέλφια Αικατερίνη-Τίνα Βαρακλή και Ιωάννη Βαρα-
κλή και τις οικογένειές τους για τη δωρεά των 1000 ΕΥΡΩ στη 
μνήμη του αγαπημένου πατέρα τους, Δημητρίου Ι. Βαρακλή 
(1925-2020) με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θά-
νατό του, αντί μνημόσυνου.

2) Τον κ. Ναλμπαντίδη Φίλιππο για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ 
στη μνήμη της αδελφής του Παπαδοπούλου Παρθένας, με τη 
συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατό της.

3) Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, στη μνήμη 
των γονέων του.

4) Το φούρνο στην Κυψέλη Ημαθίας και τον κ. Τράχωνα 
Γιάννη για τα εβδομήντα τσουρέκια.

5) Ανώνυμη κυρία για τα έξι κιλά όσπρια στη μνήμη προσφι-
λών νεκρών.

6) Ανώνυμο κύριο για τα δύο λίτρα λάδι.
7) Ανώνυμο κύριο για τα δέκα πακέτα μακαρόνια.
8) Ανώνυμη κυρία για τα τέσσερα κιλά φασόλια και τέσσερα 

λίτρα λάδι.
9) Ανώνυμο κύριο για τα τέσσερα λίτρα λάδι.
10) Τον κ. Κίρτσιο για τα δέκα λίτρα ηλιέλαιο.

Μέχρι 31 Μαϊου  
οι αιτήσεις εγγραφής-επανεγγραφής 

στους Δημοτικούς Παιδικούς – 
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Σύμφωνα με τον «Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ Β΄4249/5-12-2017) η κατάθεση των αιτήσεων 
εγγραφής-επανεγγραφής υποβάλλονται από 10 Μαϊου έως 31 Μαϊου  κάθε 
έτους και σε όλη την διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν 
εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί. 

Δεδομένων των υφιστάμενων συνθηκών και των περιοριστικών μέτρων που 
έχουν επιβληθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωναϊού και την απο-
φυγή ταλαιπωρίας των γονέων προτείνουμε η περίοδος υποβολής αιτήσεων 
εγγραφών-επανεγγραφών να οριστεί για την τρέχουσα και μόνο περίοδο από  
25 Μαϊου  έως 15 Ιουνίου και θα γίνονται ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία 
κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο γραφείο του Φορέα 

Δικαίωμα εγγραφής στο Βρεφικό Σταθμό  έχουν βρέφη ηλικίας από οκτώ 
(8) μηνών έως 2,5 ετών και στους Παιδικούς Σταθμούς νήπια από 2,5 ετών .Οι 
αιτήσεις θεωρούνται πλήρεις και μοριοδοτούνται εφόσον έχουν συμπληρωθεί 
και αξιολογηθεί τα δικαιολογητικά και πληρούνται οι προϋποθέσεις  ως προς 
την ηλικία των βρεφών που φιλοξενούνται στο βρεφικό σταθμό επιλογής των 
γονέων. Αιτήσεις των οποίων τα στοιχεία δεν επαληθεύονται από τα προσκομι-
σθέντα δικαιολογητικά ή δεν έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
χαρακτηρίζονται ως ελλιπείς και δε μοριοδοτούνται. 

Σε περίπτωση γονέων που επιθυμούν την επανεγγραφή του παιδιού τους 
οφείλουν να ακολουθήσουν τις τυπικές διαδικασίες που ορίζονται από τον Πρό-
τυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθ-
μών (ΦΕΚ 4249/Β/5-12-2017).

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για την εγγραφή των βρεφών στο  Βρεφονηπιακό Σταθμό απαιτούνται τα 

κάτωθι δικαιολογητικά: 
1) Αίτηση  της μητέρας ή του πατέρα .  
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό 

ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή /και ληξιαρχική πράξη συμφώνου 
συμβίωσης και θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς μήνες πριν της ανακοί-
νωσης. Στις επανεγγραφές στη περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην 
οικογενειακή κατάσταση αντί για το σχετικό δικαιολογητικό μπορεί να κατατεθεί 
υπεύθυνη δήλωση του γονέα που θα βεβαιώνει τη μη μεταβολή των στοιχείων 
της οικογενειακής κατάσταση.

3) Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να 
εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιο-
ρισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης 
της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης. Περιστασιακά Αυτοαπασχολούμε-
νοι ή Απασχολούμενοι αντίγραφο πρόσφατου εργόσημου ή πρόσφατα ένσημα. 
Ελεύθεροι Επαγγελματίες φωτοτυπία τελευταίας απόδειξης πληρωμής ασφαλι-
στικού ταμείου ή φωτοτυπία πρόσφατης απόδειξης παροχής υπηρεσιών όπου 
αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία

 δ) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα 
ή των γονέων που είναι άνεργοι. 

ε)  Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από 
Παιδίατρο καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που 
προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

στ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 2020 που αφορά εισοδή-
ματα του 2019. 

ζ)  Υπεύθυνη Δήλωση γονέα
η) Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός των άλλων δικαιο-

λογητικών απαραίτητα προϋπόθεση είναι η άδεια παραμονής (φωτοτυπία) και 
των δύο γονέων και των τέκνων τους.

4. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Με το σύστημα μοριοδότησης  διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αντικειμενι-

κότητα στον τρόπο κατάταξης και επιλογής των αιτήσεων και αποφεύγεται κάθε 
πιθανότητα αδικίας ή αλλοίωσης του κοινωνικού χαρακτήρα του θεσμού των 
Δημοτικών Σταθμών.

Η επιλογή των παιδιών που θα εγγραφούν την περίοδο 2020-2021 στο  
Βρεφονηπιακό Σταθμό « Θ. Ζωγιοπούλου» του Δήμου Βέροιας ,θα γίνει με 
κριτήρια βάσει μορίων που θα υπολογίζονται σύμφωνα με την οικογενειακή, 
οικονομική και εργασιακή κατάσταση της οικογένειας ως εξής:

Α. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΡΙΑ
1. Μονογονεϊκή  οικογένεια (παιδιά άγαμων γονέων ή γονέων 
που τελούν σε χηρεία ή διαζευγμένοι γονείς) 20
2. Στρατευμένος γονέας 20
3. Γονέας σπουδαστής ή φοιτητής 20
4. Οικογένεια με οποιοδήποτε μέλος της ΑΜΕΑ 
(πατέρας-μητέρα-παιδιά) πάνω από 67% 20
5.Πολύτεκνη οικογένεια 20
6. Τρίτεκνη οικογένεια 10
6.  Ένας γονέας με δελτίο ανεργίας 10
7. Δύο γονείς με  δελτίο ανεργίας  20
8. Για κάθε ανήλικο παιδί της οικογένειας  5
Β. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. Εργαζόμενες μητέρες  μισθωτές ΜΟΡΙΑ5 0
2.Εργαζόμενες  με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ 
ωρομίσθιες, αυτοαπασχολούμενες 40
3.Εργαζόμενος  πατέρας 20
Γ.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΟΡΙΑ
1.Εισόδημα  0-12.000  30
2.Εισόδημα 12.001-25.000   20
3.Εισόδημα 25.001-45.000  10
4.Εισόδημα 45.001 και άνω 0
 Δ.ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΟΥ ΜΟΡΙΑ
1.Επανεγγραφή νηπίων-βρεφών 80
Σε περίπτωση ισοψηφίας στα μόρια, κριτήριο επιλογής είναι: 
     α)ο αριθμός των παιδιών
     β) το οικογενειακό εισόδημα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 23 Μαΐου 

2020 στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου 
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής της 
αγαπημένης μας συζύγου και μη-
τέρας

ΜΑΡΙΩΡΙΤΣΑΣ
ΣΙΝΩΛΑ 

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

Ο σύζυγος, 
Τα τέκνα,

Οι λοιποί συγγενείς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται , μπορούν  να τα  προσφέρουν για  
το  Γηροκομείο Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημοτι-
κής Αγοράς.
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Τετάρτη 20-5-2020

14:30-21:00 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6ο Δημοτι-
κό σχολείο) 23310-29101

14:30-21:00 ΖΑΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26 23310-24123

19:00-21:00 ΠΑΠΑΡΗ Χ. ΟΛΥΜΠΙΑ 
ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 4 23310-67420

21:00-08:00 ΠΑΠΑΡΗ Χ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 4 23310-
67420

Φαρμακεία



Συνεδριάζει την Πέμπτη 
η Οικονομική Επιτροπή 

Δήμου Νάουσας 
Δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου συνεδρίιάζει 

η  Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάουσας,  την Πέ-
μπτη 21-5 -2020,  από τις 11:00 π.μ. έως 12:00 μ. 
για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρα-
κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1 Έγκριση ή μη δαπανών 2ης συνάντησης το-
πικών φορέων υποστήριξης στο πλαίσιο του ευρω-
παϊκού προγράμματος «INTERREGEUROPECult-
CreaTE» για την ανάπτυξη και ανάδειξη του Δημι-
ουργικού και Πολιτιστικού Τουρισμού στη Νάουσα 
και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

2 Οικονομική ενίσχυση σε Πολιτιστικούς Συλλό-
γους  

3 Έγκριση ή μη, της 5ης παράτασης των εν-
δεικτικών τμηματικών προθεσμιών , καθώς και 
της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: 
«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕ-
ΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» (με 
Αρ. Μελ. 67/2017) ,κατά (3) 
τρεις μήνες  έκαστη -με ανα-
θεωρήσεις

4 Έγκριση ή μη της δι-
ενέργειας, τον καθορισμό  
της διαγωνιστικής διαδικα-
σίας (συνοπτικός διαγωνι-
σμός), το κριτήριο κατακύ-
ρωσης, την έγκριση ή μη 
των   τεχνικών προδιαγρα-
φών - ενδεικτικού προϋπο-
λογισμού  και τον καθορισμό 
των όρων διενέργειας του 
διαγωνισμού, για τις «ΕΡΓΑ-
ΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗ-
ΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ 
ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ »  
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Το νομοσχέδιο, 
που συνέταξε η ηγε-
σία του ΥΠΑΙΘ χω-
ρίς να έχει προηγηθεί 
κανένας διάλογος 
με τους αρμόδιους 
εκπαιδευτικούς και 
κοινωνικούς φορείς, 
δρομολογεί μια θλι-
βερή οπισθοδρόμη-
ση στις αντιεκπαι-
δευτικές ρυθμίσεις 
των αλήστου μνήμης 
υπουργών Διαμαντο-
πούλου και Αρβανι-
τόπουλου. Σχεδιάζο-
νται νέα εμπόδια  στη 
μόρφωση της νέας 
γενιάς, διογκώνονται οι ταξικοί φραγμοί 
στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, διευρύνεται ο χώρος για την εμπο-
ρευματοποίηση της γνώσης. Ουσιαστικά, 
επανέρχονται οι πλέον συντηρητικές ρυθ-
μίσεις που τόση ζημιά επισώρευσαν στην 
εκπαίδευση πριν καταργηθούν από την 
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ότι είναι δημόσιο και δημοκρατικό, 
επειδή ακριβώς είναι κοινωνικό, με μια 
προκρούστεια πρακτική πρέπει να μπει 
στα καλούπια της ιδιοτέλειας, της πειθάρ-
χησης και της χειραγώγησης.

Η σημερινή κυβέρνηση:
1) Μετατρέπει το σχολείο (Γυμνάσιο και 

Λύκειο) σε ένα απέραντο εξεταστικό κέ-
ντρο, αυξάνοντας τα γραπτώς εξεταζόμενα 
μαθήματα σε όλες τις τάξεις του Γυμνασί-
ου (σχεδόν τα διπλασιάζει από 12 σε 21), 
θεσμοθετώντας την τράπεζα θεμάτων σε 
όλο το Λύκειο καθιστώντας αναιτιολόγητα 
πολύ πιο δύσκολη τη διαδικασία προαγω-
γής και απόλυσης.

2) Πιστή στο δόγμα «νόμος και τάξη» 
και στην εκπαίδευση, επιχειρεί την αυστη-
ροποίηση των ποινών των μαθητών και 
μαθητριών, επαναφέροντας ακραίες ανα-
χρονιστικές ρυθμίσεις, που καταργήθηκαν 
από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ (πολυή-
μερες αποβολές), δίνοντας εκ νέου βάρος 
στην τιμωρία και όχι την πρόληψη και την 
παιδαγωγική διαδικασία.

3) Η αξιολόγηση ως θεσμική λειτουργία 
υπήρχε, με το νομοθετημένο πλαίσιο της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Το σχέδιο νόμου 
επαναφέρει μια αυταρχική μορφή εσωτερι-
κής και κυρίως πολλαπλής εξωτερικής αξι-
ολόγησης για σχολεία και εκπαιδευτικούς, 
με τιμωρητική σκοπιμότητα.

4) Αυξάνει τον αριθμό των πρότυπων 
σχολείων, με απροσδιόριστα κριτήρια, χω-
ρίς να αναλογίζεται τις καταστροφικές επι-
πτώσεις που αυτό θα επιφέρει συνολικά 
στο εκπαιδευτικό σύστημα, δημιουργώ-
ντας έτσι, συνειδητά και σκόπιμα, σχολεία 
δύο κατηγοριών.

5) ``ΚλείνεΙ΄΄ ΕΠΑΛ, θεσμοθετώντας 
ηλικιακό όριο και αποκλείοντας την επανα-
φοίτηση αποφοίτων  λυκείου.

6) Επιχειρεί 
να περάσει και 
άλλες δυσμενείς 
αλλαγές στις ερ-
γασιακές σχέσεις 
των εκπαιδευτι-
κών, όπως την 
αύξηση των ετών 
ποινής στους α-
ναπληρωτές εκ-
παιδευτικούς που 
δεν αναλαμβά-
νουν υπηρεσία,

7) Επιδιώκει 
να αλλάξει την ί-
δια τη φιλοσοφία 
του νηπιαγωγεί-
ου δίνοντάς του 

χαρακτηριστικά Γυμνασίου με εκτεταμένη 
εισαγωγή ξεχωριστών διδακτικών αντικει-
μένων (!), αγνοώντας τα αναλυτικά προ-
γράμματα και τα περί διαθεματικότητας και 
ολιστικής γνώσης, την ίδια την έννοια της 
Προσχολικής Αγωγής.

8) Βηματίζοντας προς τα πίσω, με το 
σχέδιο νόμου αυξάνει τον ανώτερο αριθμό 
μαθητών/τριών σε νηπιαγωγεία και δημο-
τικά, ανά τμήμα  από 22 μέχρι και σε 26, 
σε απόλυτη αντίθεση με κάθε παιδαγωγική 
θεωρητική αρχή και εμπειρία.

9) Η λειτουργία ξενόγλωσσων προ-
πτυχιακών προγραμμάτων από ΑΕΙ η τα 
θερινά προγράμματα σπουδών δεν απο-
τελούν καινοτομία.  Το νέο που εισηγείται 
το σχέδιο νόμου είναι η δημιουργία ενός 
προγεφυρώματος ιδιωτικοποίησης στο πε-
δίο των δημόσιων Πανεπιστημίων, με επι-
κίνδυνες ασάφειες τυπικής συγκρότησης 
και λειτουργίας, διδάκτρων, διαβάθμισης 
πτυχίων που διαμορφώνουν εν συνόλω 
προσχεδιασμένα ελλείμματα νομιμότητας.

10) Η εισαγωγή βαθμολογικών κριτη-
ρίων στις μετεγγραφές είναι απαράδεκτη, 
δεδομένου του γεγονότος πως η αναγκαι-
ότητα των μετεγγραφών είναι κοινωνικής 
φύσης. Πρόκειται για επίδειξη κοινωνικής 
αναλγησίας εν ονόματι μιας καλύτερης η 
χειρότερης βαθμολογικής επίδοσης.

11) Στην διαδικασία ανάδειξης Πρυ-
τανικών Αρχών στα ΑΕΙ, αναδεικνύεται η 
πολιτική αλλεργία της ΝΔ σε κάθε έννοια 
ουσιαστικής δημοκρατικής λειτουργίας.

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, είναι 
ηθικά αδίστακτη και κοινωνικά ανάλγητη. 
Αντί να θέσει τις πολιτικές της στη βάσανο 
της δημοκρατικής διαβούλευσης και αντι-
παράθεσης, σε εύλογο χρόνο, επιλέγει την 
επιβολή σιωπητηρίου. Δυστυχώς για την 
ίδια και τη κυβέρνηση, τα μαθήματα Δημο-
κρατίας δεν διακόπτονται ποτέ…

Η κυβέρνηση ανοίγει στην Παιδεία τον 
ασκό του Αιόλου. Βάζει κάμερες και νομι-
μοποιεί την απουσία των μαθητών από το 
σχολείο. Η νέα διαδικασία ξεφεύγει από 
την αναγκαστική διαχείριση μιας κρίσης 
και γίνεται μόνιμη κατάσταση η εξαίρεση.

                                                                       
Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ                                              
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ                                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 Θεσσαλονίκη, 19 Mαϊου 2020
Αρ. Πρ. : 242240(372)

ΠΕΤ: 2003267826
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4014/2004 (ΦΕΚ 209 τ.Α) σε συν-
δυασμό με την Κ.Υ.Α. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45 τ.Β) ανακοινώνει 
στους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησης τους για να 
λάβουν γνώση θέτοντας στη διάθεση τους κάθε περιβαλλοντική 
πληροφορία, περί του με αρ. πρ.:  2955/06-05-2020  έγγραφο 
του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. 
της ΑΔΜΘ που αφορά την «Διαβίβαση Φακέλου Μ.Π. μέσω 
του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (Η.Π.Μ.) και με 
αριθμό Περιβαλλοντικής Ταυτότητας (ΠΕΤ) 2003267826, για 
την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων που αφορούν τη 
δραστηριότητα «Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα 
long-line» στο τεμάχιο Η5+9, τρέχουσας ιδιοκτησίας των κ. 
Ζακαλκά Νικολάου και Ζακαλκά Αριστοτέλη, στη θαλάσσια 
περιοχή της Τ.Κ. Κλειδίου, της Δ.Ε. Πλατέος, του Δ. Αλε-
ξάνδρειας, της Π.Ε. Ημαθίας σε έκταση 30 στρ. και δυνα-
μικότητας έως 210 τον./έτος (υποκατηγορία Α2 - Ομάδα 8η 
– Εκτροφή Καρκινοειδών και Μαλακίων, με Α/Α 04)»

Φορέας υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας:  ΖΑ-
ΚΑΛΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

 Αρμόδια υπηρεσία το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού 
Σχεδιασμού Κ.Μ. της ΑΔΜΘ (Τηλ. 2313 - 309248  Φ. Ζαχάρο-
γλου, εργάσιμες ημέρες και ώρες).

 Αρμόδια υπηρεσία για παροχή πληροφοριών και στοιχείων:
1. Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. (Τηλέφωνο 

2313319659 κ. Η. Κουκίδου εργάσιμες ημέρες και ώρες)
2. Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Ημαθίας 

(Τηλ. 2331353634)
Η παρούσα ανακοίνωση είναι αναρτημένη στην επίσημη 

ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, http://
www.pkm.gov.gr και ειδικότερα στη διαδρομή Ενημέρωση/
Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων/Δη-
μοσιοποιήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου/Α.Ε.Π.Ο. Το σχετικό 
τεύχος Μελέτης Τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων είναι 
αναρτημένο στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (https://
eprm.ypen.gr).  

Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα 
«ΛΑΟΣ» στις 20 Μαϊου 2020. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στον 
Τύπο, βαρύνουν το φορέα υλοποίησης του έργου ή της δρα-
στηριότητας, (Άρθρο 19, παρ. 8 του Ν. 4014/2011 ΦΕΚ 209 τ. 
Α).

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.
ΒΕΝΙΑΜΙΝ Ι. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ

CMYK

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Δη-

μητρίου και της Αγγελικής, το γένος 
Μπαβέλη, που γεννήθηκε στο Χολαρ-
γό Αττικής και κατοικεί στο Άργος Αρ-
γολίδας, και η ΜΟΥΓΤΟΥΣΙΔΟΥ ΕΛΕ-
ΝΗ του Λεωνίδα και της Ευαγγελίας, το 
γένος Στεργιοπούλου, που γεννήθηκε 

και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Α-
ντωνίου Βέροιας.

Φρόσω Καρασαρλίδου 
για την Γενοκτονία 

των Ποντίων: 
Να στοχαστούμε και να 
κάνουμε την Ιστορία, 
δύναμη για το μέλλον

 
  Η 19η 

Μαΐου είναι 
ημέρα μνή-
μης για τους 
353.000 δο-
λ ο φ ο ν η μ έ -
νους και τις 
χιλιάδες δι-
ωγμένους α-
πό τις πατρο-
γονικές τους 
εστίες Έλλη-
νες Πόντιους.

Αποτίουμε 
φόρο τ ιμής 
στα θύματα 
και απαιτούμε από την πολιτική και πνευματική 
ηγεσία της Τουρκίας την αναγνώριση των διωγμών 
και των δραματικών συνεπειών τους στον Ποντια-
κό Ελληνισμό. Έχουμε καθήκον να θυμόμαστε και 
να τιμούμε τα θύματα της Γενοκτονίας του ποντι-
ακού ελληνισμού και να μετατρέπουμε τη γνώση 
της Ιστορίας σε δύναμη για το μέλλον.

   Σήμερα δεν αρκεί μόνο να θυμόμαστε. Δεν 
αρκεί να νοσταλγούμε. Χρειάζεται να στοχαστούμε 
και να μάθουμε. Να αντλήσουμε διδάγματα από τα 
προγονικά μας παθήματα. Εμείς, που υποστήκαμε 
όλα αυτά τα δεινά, που κληρονομήσαμε τις αβά-
σταχτες μνήμες των προγόνων μας, οφείλουμε να 
καταδικάζουμε κάθε εθνικιστική ή απολυταρχική α-
ντίληψη εξόντωσης ολόκληρων λαών και να στεκό-
μαστε αλληλέγγυοι στους συνανθρώπους μας που 
καλούνται να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους και 
να πάρουν τον δύσκολο δρόμο της προσφυγιάς.

ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας: Αναχρονισμός 
και νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία 

το νέο νομοσχέδιο της 
κυβέρνησης για την παιδεία
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  Η Διεύθυνση  Δημόσιας Υγείας  και  Κοινωνικής  Μέριμνας  Π.Ε Η-
μαθίας, με αφορμή τα κρούσματα που καταγράφονται τα τελευταία έτη 
με περιστατικά λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου και ελονοσίας 
σε αρκετές περιοχές της χώρας μας, καθώς και της ύπαρξης κινδύνου 
εισαγωγής άλλων ιών που μεταδίδονται με κουνούπια (π.χ. ιών Zika, 
Chikungunya, Δάγκειου πυρετού), επισημαίνει ότι η ενημέρωση και 
η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών, αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της επιτυχίας ενός ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμη-
σης κουνουπιών.

Yπενθυμίζει  τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται για την 
προστασία από τα κουνούπια :

Αποφυγή των κουνουπιών στους εξωτερικούς χώρους
• Διατήρηση όλων των δοχείων νερού ή άλλων υγρών ανάποδα 

ώστε να μη μαζεύουν νερό της βροχής ή κάλυψη των δοχείων τα ο-
ποία χρησιμοποιούνται ειδικά για την φύλαξη νερού (π.χ. πηγάδια) με 
κατάλληλα εφαρμοστά καπάκια.

• Απομάκρυνση του νερού που μαζεύεται στα πιατάκια από τις γλά-
στρες μας τακτικά.

•Απομάκρυνση ή κάλυψη των μεταχειρισμένων και μη χρησιμοποι-
ούμενων ελαστικά αυτοκινήτων.

• Καθαρισμός στα λούκια της βροχής από τα φύλλα, ώστε να μην 
υπάρχει στάσιμο νερό.

• Κάλυψη των αγωγών εξαερισμού των βόθρων με κατάλληλες 
σήτες.

• Τακτικός καθαρισμός στις ποτίστρες των ζώων και ανανέωση του 
νερού.

• Επισκευή στις βρύσες της αυλής μας που στάζουν.
• Αντικατάσταση των σπασμένων σωλήνων που έχουν διαρροή.
•Συνεχής λειτουργία φίλτρων σε πισίνες και άλλες διακοσμητικές 

κατασκευές που διατηρούν στάσιμα νερά π.χ. σιντριβάνια.
• Κάλυψη των βαρκών, ώστε να μην μαζεύουν νερό της βροχής.
•Χρησιμοποίηση συνθετικών λουλουδιών στα νεκροταφεία και όχι
ανθοδοχείων με νερό.
• Κούρεμα του γρασιδιού και των θάμνων, όπου είναι αναγκαίο, για 

να μην
βρίσκουν καταφύγιο τα ενήλικα κουνούπια.
•Πότισμα του κήπου κατά προτίμηση το πρωί
.Αποφυγή των κουνουπιών στο σπίτι
• Χρησιμοποίηση προστατευτικών αντικουνουπικών πλεγμάτων 

στα ανοίγματα του σπιτιού, όπως σε παράθυρα, αεραγωγούς, φεγγίτες 
κ.α., με κατά περιόδους έλεγχο, συντήρηση και επισκευή όπου χρειά-
ζεται.

• Χρήση κουνουπιέρας όπου αυτό είναι απαραίτητο.
• Χρήση κλιματιστικών και ανεμιστήρων για τη μείωση της θερμο-

κρασίας και την μείωση της υγρασίας στην ατμόσφαιρα του σπιτιού.

Πως αποφεύγουμε τα τσιμπήματα των κουνουπιών;
• Εντομοαπωθητικά. Χρησιμοποιούμε εντομοαπωθητικά και στο 

ακάλυπτο
δέρμα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χημικές και φυσικές ου-

σίες, όπως π.χ. DEET, πικαριδίνη/ικαριδίνη, IR3535, αιθέριο έλαιο του 
ευκαλύπτου. Τα εντομοαπωθητικά προϊόντα πρέπει να επαλείφονται 
πάνω από τα αντηλιακά και να μην έρχονται σε επαφή με το στόμα, τα 
μάτια και το βλεννογόνο της μύτης. Σε κάθε περίπτωση τηρούμε της 
οδηγίες του κατασκευαστή για δική μας προφύλαξη.

• Εντομοκτόνα αέρος. Χρησιμοποιούμε εντομοκτόνα αέρος τα ο-
ποία περιέχουν πυρεθρίνες. Στο εμπόριο θα τα βρούμε σαν αεροζόλ, 
ταμπλέτες, εξατμιζόμενα διαλύματα, σπιράλ κ.α. Δεν τα εφαρμόζουμε 
στο δέρμα μας και ακολουθούμε και εδώ τις οδηγίες του κατασκευα-
στή.

• Χρήση κατάλληλων ενδυμάτων.

• Χρησιμοποιούμε ρούχα τα οποία καλύπτουν όσο περισσότερο 
γίνεται το

σώμα μας, π.χ. παντελόνια, μακριά μανίκια κ.λ.π. ανοιχτόχρωμα 
και φαρδιά ρούχα.

• Συχνά λουτρά καθαριότητας για την απομάκρυνση του ιδρώτα. 
Λιγότερο

χρόνο σε έκθεση στα κουνούπια. Τα περισσότερα κουνούπια 
τσιμπούν το χάραμα και το σούρουπο (λίγα τσιμπούν όλο το εικοσιτε-
τράωρο), οπότε φροντίζουμε ώστε να είμαστε λιγότερο χρόνο εκτεθει-
μένοι.

 Επισημαίνουμε ότι η ρήψη  οικιακών λυμάτων (προερχόμενα από 
κουζίνες, πλυντήρια, τουαλέτες κλπ) στα αυλάκια όμβριων υδάτων, 
είναι παράνομη και αποτελούν εστίες ανάπτυξης κουνουπιών.

  Γενικά  πρέπει  να  αποφεύγεται  η  συγκέντρωση στάσιμων υδά-
των γιατί  αποτελούν    εστίες  ανάπτυξης  κουνουπιών.

Η Κίνηση πολιτών της Βέροιας για τα ζώα, «Ακρόπολη», απα-
ντάει σε δημοσίευση του Υπεύθυνου Αντιδημάρχου του Δήμου 
Βέροιας για τα ζώα, Ηλία Τσιφλίδη, σε τοπικά μέσα  ενημέρωσης, 
αναφέροντας τα εξής: 

«Σε απάντηση της δημοσίευσης σας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης 
με τον τίτλο : «Μηνύσεις στους “δήθεν φιλόζωους” που επιτίθενται σε 
δημοτικούς υπαλλήλους που περισυλλέγουν επιθετικά αδέσποτα», 
σας θυμίζουμε, κύριε Αντιδήμαρχε, όπως ήδη οφείλετε να γνωρίζετε, 
ότι κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις και έχουμε χρέος να τις βλέπουμε και 
τις δύο για να αντιληφθούμε αν είναι κάλπικο ή αληθινό.

Αυτό είναι στοιχειώδες για τον καθένα από μας αλλά πολύ περισ-
σότερο για σας που λαμβάνετε αποφάσεις για το κοινό καλό ανθρώ-
πων και ζώων, όπως ισχυρίζεσθε. Και από το κοινό καλό είναι ολοφά-
νερο και δίκαιο ότι κανείς δεν πρέπει να εξαιρείται. 

Δημοσιεύσεις, όμως, όπως αυτή που κάνατε κάθε άλλο παρά προ-
άγουν το κοινό καλό. Αντίθετα, διαιρούν και στοχοποιούν πολίτες και 
συμπολίτες μας επιβάλλοντας ένα καθεστώς απολυτότητας και  μισαλ-
λοδοξίας που είναι διάχυτο, που καθόλου δε σας τιμά και που όλο και 
περισσεύει.

Γιατί, κύριε αντιδήμαρχε, οι διαφορετικές απόψεις των πολιτών μια 
χαρά συνυπάρχουν όταν έχει τη βούληση να τις διαχειρίζεται σωστά η 
Πολιτεία ώστε να είναι όλοι σε ένα βαθμό ευχαριστημένοι. Αυτό, εξάλ-
λου, επιδιώκει και ο Νόμος για τα ζώα που ισχύει εδώ και χρόνια.

Γι’ αυτό το κοινό καλό των ανθρώπων και των ζώων νοιαζόμαστε 
και μεις σαν ενεργοί πολίτες αυτής της πόλης, διαθέτοντας χρόνο και 
χρήμα, δίχως καμία δεύτερη σκέψη. Είμαστε αυτοί που μας ένωσε η 
κακή καθημερινότητα που βιώνουμε για χρόνια στην πόλη μας. Βεροι-
ώτες που μιλάμε  στο διαδίκτυο, στις τοπικές φιλοζωϊκές ιστοσελίδες, 
στη γειτονιά μας. 

Εμείς, που βαρεθήκαμε να σας περιμένουμε τόσα χρόνια να 
δώσετε, επιτέλους, μια λύση έτσι ώστε τα ζώα και οι άνθρωποι να 
ανασάνουν και κάνουμε μεγάλη και ειλικρινή προσπάθεια για να εξα-
σφαλίσουμε μια γωνιά ανθρώπινη και πολιτισμένη στη γειτονιά και την 
πόλη μας. 

Κανείς από μας δεν επιθυμεί να δημιουργούνται αγέλες δυστυ-
χισμένων και επιθετικών ζώων που, συχνά, εσείς, αν και οι βασικοί 
υπεύθυνοι για τη διαβίωσή τους, πάντα με βάση το Νόμο, αγνοείτε την 

ύπαρξή τους και τα ανακαλύπτετε μετά από καταγγελίες συμπολιτών 
μας.  

Στην περιοχή της Ακρόπολης ζούμε, επαρκώς, τη γενικότερη θλιβε-
ρή εικόνα της πόλης μας με μια διαρκή ανακύκλωση των ζώων (άλλα 
ζώα τα παίρνετε, χωρίς καμία αποδεδειγμένη επιθετικότητα, απλά γιατί 
γαυγίζουν και άλλα εξαφανίζονται για να έρθουν άλλα και άλλα στη 
θέση τους που πολλά πεθαίνουν με το φριχτό βασανιστήριο της φόλας 
μπροστά σε μας και τα παιδιά μας και πάει λέγοντας). 

Έτσι, τα ζώα συνεχίζουν να υποφέρουν στους δρόμους, η πόλη να 
έχει ακόμη πιο ανυπόφορη καθημερινότητα κι όσο για μας, συνεχίζετε  
να τραυματίζετε και να προσβάλλετε βάναυσα τον ανθρωπισμό και την 
ευαισθησία μας, που τα θεωρούμε πλούτο και μοναδικό ηθικό πλεονέ-
κτημα και οφείλουμε να τα διαφυλάξουμε. 

Τα ζώα, τον πιο αδύναμο κρίκο, μια και δε διαθέτουν φωνή προς 
ελάχιστη υπεράσπισή τους, αντί να τα περισυλλέγεται, όταν είναι νό-
μιμο, σε χώρους όπου η διαβίωση να είναι ανθρώπινη, κάτι που δίχως 
άλλο είστε υποχρεωμένοι να το πράξετε από το Νόμο, τα στοιβάζετε 
σε ένα  κυνοκομείο - καταφύγιο όπου πολλά από αυτά  θα αναρωτιού-
νται μαζί μας,  γιατί  «ζουν» ή πεθαίνουν σε έναν τόσο άθλιο χώρο!

Μην προσπαθείτε, λοιπόν, απεγνωσμένα να ρίξετε σε μας τις ευθύ-
νες για να αποποιηθείτε τις τεράστιες δικές σας! 

«Το χρονικό μιας περισυλλογής»
Σε ό,τι αφορά το γεγονός της περισυλλογής το οποίο εσείς διαστρε-

βλώνετε απόλυτα στο όνομα του Δήμου, δηλώνουμε δημόσια (υπάρ-
χουν πολλοί κάτοικοι, αυτόπτες μάρτυρες της περιοχής που το είδαν) 
ότι στην Ακρόπολη ήρθε ένας δημοτικός υπάλληλος του κυνοκομείου 
μαζί με έναν συμπολίτη μας, ο οποίος έκανε δήλωση ότι δαγκώθηκε 
και ήρθε να  υποδείξει το σκυλί στον κυνοκόμο.

Δεν υπήρξε καμία φραστική επίθεση εναντίον του κυνοκόμου, εκτός 
αν εννοείτε τις φωνές τριάντα ατόμων που του φώναζαν από τα μπαλ-
κόνια να μην πάρει το σκυλί. Εσείς μπορεί να το βλέπετε παράλογο 
αλλά όταν ακούς να κλαίει γοερά ένα ζώο, το μοναδικό που απόμεινε, 
και συμβιώνατε αρμονικά μαζί του μικροί και μεγάλοι, εδώ και επτά 
χρόνια, είναι απόλυτα ανθρώπινο να αντιδράς έτσι. 

Ο κόσμος εξαγριώθηκε, επίσης, από τον παθόντα συμπολίτη μας 
που ήταν εριστικότατος και μας επιτέθηκε πολλές φορές φραστικά, με 
εκφράσεις που δε μπορούν να αναφερθούν εδώ.Τότε κατέβηκαν πολ-
λοί απο τα μπαλκόνια για να του ζητήσουν το λόγο. 

Προς τον υπάλληλό σας δεν υπήρξε καμία απειλή, αντίθετα τον 
πλησιάσαμε κάποιοι από μας και μιλήσαμε μαζί του πολύ ήρεμα.

Πράγματι, το σκυλί το πήρε κάποιος από την ομήγυρη των γει-
τόνων αλλά του είπε ότι μόλις φύγει ο συμπολίτης μας που ήρθε να 
υποδείξει το ζώο που λέει ότι τον δάγκωσε-εφόσον δεν υπήρχε λόγος 
να μείνει άλλο- θα του το έδινε αγκαλιά ο ίδιος πίσω. Έτσι κι έγινε. 
Το ζώο το πήραμε οι ίδιοι αγκαλιά και το βάλαμε στο αυτοκίνητο του 
υπαλλήλου σας.

Λυπούμαστε που ήδη αυτό το ζώο το χαρακτηρίσατε εσείς στη 
δήλωσή σας  επιθετικό. Αν είναι έτσι, «προς τι έχομεν χρείαν»  κτηνιά-
τρου και ειδικών;

Μεταφέρω σε σας και στους συμπολίτες μας αυτούσια τα λόγια του 
υπαλλήλου σας που τα άκουσαν όλοι: «Ήρθα να πάρω ένα επικίνδυνο 
σκυλί και αυτό είναι αρνάκι.»

Αναφέρετε ότι χρειάστηκε να έρθει η αστυνομία για την περισυλλο-
γή. Την αστυνομία την καλέσαμε, κύριε αντιδήμαρχε, όταν ο συμπολί-
της μας δήλωσε μπροστά σε όλους μας ότι θα κάνει κακό στο ζώο και 
σε όποιο ζώο γουστάρει και μας εξύβριζε.

 Ρωτήσατε όμως το συμπολίτη  μας, ο οποίος πολλές φορές επικα-
λέσθηκε μπροστά σε μάρτυρες ότι είναι «πολύ γνωστός σας», γιατί ο 
κόσμος ήταν εξαγριωμένος μαζί του; Τι προηγήθηκε;

Εφόσον τον δάγκωσε, δικαιούται, όπως και έκανε, να κάνει τις νόμι-
μες διαδικασίες και να επιληφθούν οι υπεύθυνοι. Δε δικαιούται, όμως, 
να επιστρέφει ξανά και ξανά τις επόμενες μέρες από το δάγκωμα και 
να επιτίθεται αλλόφρονας για να σκοτώσει το ζώο με φονικά αντικείμε-
να, φωνάζοντας «Τώρα θα σε σκοτώσω, ρε!», μπροστά σε παιδιά και 
σε όλους εμάς που τον κοιτούσαμε έντρομοι.

Και για να μην κάνετε το άσπρο, μαύρο,  όλα τα παραπάνω τα 
παραδέχτηκε ο ίδιος, προκλητικά, μπροστά σε μας και στους αστυνο-
μικούς, τη μέρα της περισυλλογής του ζώου, εξαπολύοντας διαρκώς 
απειλές! 

Τέλος, εφόσον εκφράζετε μια πρόωρη κρίση για το ζώο και το κρί-
νετε επιθετικό, πώς θα κρίνατε και το συγκεκριμένο συμπολίτη μας; 

ΑΥΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΘΕΝ ΦΙΛΟΖΩΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑ-
ΜΕΙΝΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΕΣΕΙΣ, ΚΥΡΙΕ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΕ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΙ-
ΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΘΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ». 

Π.Ε Ημαθίας: Μέτρα προστασίας από τα κουνούπια 

 Κίνηση Πολιτών Βέροιας για τα ζώα, «Ακρόπολη»: 
Για ποιο «καλό» ανθρώπων και ζώων μιλάμε;!
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Έσπασαν τζαμαρία και ρολά και σήκωσαν 
χρηματοκιβώτιο από κοσμηματοπωλείο της Αλεξάνδρειας

Κινηματογραφική ληστεία σημειώθηκε γύρω στις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης 19 Μαϊου 2020 σε κοσμηματοπωλείο στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι κουκουλοφόροι δράστες, επτά στον αριθμό, εισέβαλαν στο κατάστημα ανεβάζοντας τα ρολά και σπάζοντας την τζαμαρία .
Οι δράστες άρπαξαν το  βαρύ, γεμάτο χρηματοκιβώτιο αφού το έδεσαν, επιβιβάστηκαν σε τρία τουλάχιστον αυτοκίνητα και εξαφανίστηκαν.
Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστη η ακριβής λεία τους όμως  σύμφωνα με πληροφορίες αγγίζει τις 100.000ευρώ. H αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Η Μάχη της Κρήτης
«….ου μετά λήθης ούτοι άσημοι κείνται, αλλά μετά μνήμης, τον αεί χρόνον υμνούμενοι θάλλουσι..»

«Του Αιγαίου το κύμα εκόχλαζε κι από τον Ψηλορείτη
βροντές σαλπίζαν μια βαριά προγόνων προσταγή.
Δεν ήταν πάλη η μάχη σου μα ήταν αντάρα, ω Κρήτη
ότι συντρόφευε άγριατων όπλων η κραυγή
Στ. Σπεράντζας»

20 Μάη 1941. Ο Χίτλερ αποφασίζει να καταλάβει την Κρήτη, από αέρος. Είναι το μόνο λεύτερο τμήμα της 
Ελλάδας. Η Μάχη της Κρήτης, που ο ίδιος ο Φύρερ της έδωσε το κωδικό όνομα «Επιχείρηση Ερμής», κρά-
τησε από τις 20 μέχρι τις 31 του Μάη 1941. Για τον αιμοσταγή Χίτλερ, η «Πύρρειος» νίκη στην ιστορική αυτή 
μάχη, σήμαινε την παντελή καταστροφή της αφρόκρεμας του Ναζιστικού στρατού, του 7ου τάγματος Αλεξι-
πτωτιστών, το οποίο αποτελούσαν εθελοντές, σχεδόν παιδιά 19 - 20 χρόνων. 

Βέβαια η Μάχη της Κρήτης, στη γενικότητά της, είναι μια σύγκρουση των λίγων συντεταγμένων Ελληνικών 
και συμμαχικών στρατιωτικών μονάδων με τους Γερμανούς αλεξιπτωτιστές. Κάτω από τούτο το σχήμα, δεν 
έχει άλλη ιδιορρυθμία, παρά μόνο πως για πρώτη φορά προσπαθούν να κυριέψουν μια χώρα μόνον από τον 
αέρα.

Παράλληλα προς τη μάχη αυτή έγινε και μια άλλη, πρωτοφανής και ηθικά ασύγκριτα σημαντικότερη από 
την πρώτη. Ένας λαός άοπλος, εντελώς αυθόρμητα, σπεύδει να συγκρουστεί με το πιο βαριά εξοπλισμένο 
κράτος του κόσμου, που διαθέτει τα πιο καινούργια πολεμικά μέσα και να προασπίσει την εδαφική του ακε-
ραιότητα, την ίδια του τη ζωή.

Θα έμενε ανεξήγητος αυτός ο λυσσαλέος αγώνας, αν ο μεγάλος Κρητικός Νίκος Καζαντζάκης δεν μας με-
τέφερε τη φιλοσοφία του Κρητικού για τη ζωή όπως του την είπαν δυο γέροντες εκατοχρονίτες.

“Χαρά στον άνθρωπο παιδί μου, που βάνει δυό φορές τη μέρα στο νου του το θάνατο” του είπε ο ένας.
Κι όταν ρώτησε τον άλλο.
-Πως σου φάνηκε παππού, η ζωή αυτή, στα εκατό αυτά χρόνια;
-Σαν ένα ποτήρι κρύο νερό, αποκρίθηκε.
-Και διψάς ακόμα παππού;
Στράφηκε, λέει ο Καζαντζάκης, με κοίταξε με τα θολά μικρούτσικα μάτια του, σήκωσε τη χερούκλα του σα 

να καταριόταν και είπε:
-Ανάθεμά τον που ξεδίψασε!

Λίγες μέρες αργότερα η σβάστικα κυματίζει στο νησί. Είναι η αρχή του τέλους. Είναι η αρχή της αντίστα-
σης του Κρητικού λαού. Στρατόπεδα συγκέντρωσης, ομαδικές εκτελέσεις, πυρπολημένα χωριά και αμέτρητοι 
φόνοι έρχονται να προστεθούν στους ανηλεής βομβαρδισμούς. Αλλά η Κρήτη, ο Λαός της αντιστέκεται και 
στέλνει απ΄ άκρη σ΄ άκρη το μήνυμα.

Αυτή είναι η μοναδικότητα της Μάχης, που σήμερα τιμούμε την 79η επέτειό της. Και η αυθόρμητη τούτη 
σύγκρουση του μικρού λαού με το παμμέγιστο κράτος γίνεται ασύλληπτη, όταν αναλογιστούμε πως το λαό 
αυτό τον αποτελούσαν κυρίως άντρες ηλικιωμένοι και γυναικόπαιδα, αφού η νεολαία της Κρήτης πολεμούσε 
σ’ άλλα μέτωπα.

Οφείλουμε να το τονίσουμε αυτό που  αναφέρει επίσης ο Νίκος Καζαντζάκης. Το ότι στην Κρήτη υπάρχει 
κάποια φλόγα,  ας την πούμε ψυχή, κάτι πιο πάνω απ’ τη ζωή κι απ’ το θάνατο, που είναι δύσκολο να το ορί-
σεις. Υπάρχει αυτή η περηφάνια, το πείσμα, κάτι άλλο  ανέκφραστο κι αστάθμητο, που σε κάνει να χαίρεσαι 
που είσαι άνθρωπος. Μήπως δηλαδή η αξία του ΟΧΙ των Ελλήνων και στη συνέχεια του ΟΧΙ των Κρητικών 
έγκειται στο γεγονός ότι μπόρεσαν να πράξουν αυτό που δεν ήταν ανθρωπίνως δυνατό να πράξουν λόγω του 
συντριπτικού γι’ αυτές συσχετισμού δυνάμεων. 

Μήπως δηλαδή η ουσία των παραδόσεών μας είναι η υπέρβαση, η θυσία στη υπεράσπιση ορισμένων αρ-
χών απαράβατων, αλλά τόσο ισχυρών, τόσο δυνατών και τόσο ζωντανών που να κάνουν τον απλό Λαό της 
Κρήτης να σηκωθεί και να αψηφήσει τον θάνατο; 

Γιατί κάποια φωνή μέσα του τού έλεγε: «Ίσαμε εδώ! Από το σύνορο αυτό του Χρέους και πέρα δε θα 
σε αφήσω να περάσεις. Ας είσαι και δράκος. Ας είσαι και Χίτλερ. Ας είσαι και ο ίδιος ο διάβολος. Έτσάμ’ ε-
γώ!»……….

Και αλλοίμονο μας, αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι αναγνώστες, αν σβήσει από τα χείλη μας κι από τα 
χείλη των γενεών που έρχονται αυτό το «Έτσαμ’ εγώ».

Από την άποψη αυτή η Μάχη της Κρήτης δεν αποτελεί μόνο ένα στρατιωτικό ιστορικό γεγονός αλλά κυρί-

ως μια ολόκληρη Φιλοσοφία, ένα ηθικό Σύμβολο, μια 
πράξη που επανατοποθετεί τον Άνθρωπο στο βάθρο 
που του αξίζει.

Εμείς όλοι, οι νεότεροι, μιλούμε με δέος, αναλο-
γιζόμενοι τα όσα έγιναν στην Κρήτη το ‘41.  Φέτος 
όπως και κάθε χρόνο: 

Γιορτάζουμε, όχι μια ψυχρή στρατιωτική ήττα αριθ-
μητικής υπεροχής, αλλά μια νίκη της απροσμέτρητης 
Λευτεριάς της Κρητικής ψυχής. 

Γιορτάζουμε την επικράτηση του πατριωτισμού και 
της ακλόνητης πίστης του Κρητικού λαού στα ιδανικά 
της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της Αξιοπρέπειας 
και την άρνηση του να υποταχθεί σε τετελεσμένα της 
βίας. 

Γιορτάζουμε, τον μέχρι τέλους αγώνα του, την αυ-
θόρμητη, αυτονόητη κι αξεπέραστη στα παγκόσμια 
χρονικά συμμετοχή του, που σκόρπισε ρίγη συγκίνη-
σης σε κάθε γωνιά της γης. 

Γιορτάζουμε τη συγκρότηση, αμέσως μετά τη Μά-
χη, των πρώτων πυρήνων της επικής και μεγαλειώ-
δους Εθνικής μας Αντίστασης.

Γιορτάζουμε για να τιμήσουμε για μια ακόμη φορά 
τους ηρωικούς συμπατριώτες μας, που τις ζοφερές 
εκείνες μέρες του Μάη του ‘41 παραμέρισαν και τον 
παραμικρό δισταγμό και στάθηκαν στο ύψος των τρα-
γικών περιστάσεων της δοκιμαζόμενης Πατρίδας. Η πράξη τους εκείνη δεν ήταν μια στιγμιαία έξαρση οφειλό-
μενη στο ανθρώπινο ένστικτο της άμυνας. Ήταν πράξη συνειδητή, που πήγαζε από τη βαθύρριζη ιστορική 
τους παράδοση. Ήταν αναγκαιότητα και πίστη στην ιδέα της Ελευθερίας, που τους οδήγησε στην Αθανασία.  

Τιμούμε την επέτειο των γεγονότων εκείνων όχι γιατί οι πρόγονοί μας νίκησαν τους Γερμανούς, αλλά γιατί 
αποφάσισαν να ξεσηκωθούν και να πολεμήσουν σ’ έναν άνισο αγώνα, ακόμη και χωρίς ελπίδα νίκης. 

Κι ας αναλογιστούμε τι κάνουμε εμείς σήμερα στον κατ αναλογία πόλεμο που βιώνουμε. 
Σήμερα σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη και εξαιρετικά επώδυνη για την χώρα μας και παρά τις αδιάκο-

πες απειλές και προκλήσεις που δέχεται καθημερινά η Ελλάδα μας, όλοι καλούμαστε να αποδείξουμε για μια 
ακόμη φορά ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, να ξεπεράσουμε όποια πρόκληση, με σύμπνοια και ομοψυχία, 
αξιοποιώντας όλα όσα μας καθιστούν ξεχωριστούς: το θάρρος, το πείσμα, την αλληλεγγύη, το φιλότιμο, την 
επινοητικότητα, την πρωτοποριακή σκέψη, την αποφασιστικότητα, τον πολιτισμό μας. Συντάσσουμε όλες μας 
τις δυνάμεις σε μια αδιάκοπη μάχη για την ανάπτυξη και την δημιουργία. Είναι ο «σύγχρονος πόλεμος» που 
δίνουμε για την Ελλάδα του αύριο με όπλα την αγάπη για την πατρίδα και το ενδιαφέρον για το μέλλον των 
παιδιών μας 

Η σημερινή ημέρα δίνει μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας ότι η αντίσταση απέναντι σε κάθε τι που φαντάζει 
ανέφικτο, απίθανο είναι δυνατή. Ο λαός μας απέναντι σε κάθε δοκιμασία έχει να αντιτάξει τις αξίες και τα ιδα-
νικά της κληρονομιάς του. 

Το αποδείξαμε πρόσφατα στην πανδημία που έπληξε όλο τον κόσμο, ότι μπορούμε να κατορθώσουμε 
πολλά. Το σύνθημα του αγώνα και τότε και τώρα είναι το ίδιο: Ο εχθρός δεν θα περάσει! 

Οφείλουμε σήμερα, να ‘χομε το νου μας τι σημαίνουν αυτά. 
Γιατί τέτοι¬ες επετείους τιμούμε, δεν πανηγυ¬ρίζουμε. 
Γιατί η σημερινή ημέρα δεν είναι γιορτή. 
Είναι ημέρα περισυλλογής, ημέρα μνήμης και χρέ¬ους.
Περισυλλογής για τα διδάγματα που οφείλουμε να αντλούμε.
Μνήμης, για το τι σημαίνει πόλεμος και φασισμός, δεν ξεχνάμε αλλά συγχωρούμε.
Χρέους προς όλους εκείνους που αγωνίστηκαν για να είμαστε εμείς ελεύθε¬ροι. 
Είναι χρέος που το οφείλουμε στους νεκρούς μας, στην ιστορία και τον πο¬λιτισμό μας.
Ένα χρέος στην μνήμη τους.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΡΜΑΡΑΚΗΣ



H Mέριμνα Ατόμων με Αυτισμό 
και το κδαπ μεΑ Μ.Α.μ.Α με έδρα 
την Βέροια, σε συνεργασία με ακό-
μη περισσότερους συλλόγους ΑμεΑ 
αλλά και διαδικτυακές ομάδες από 
όλη την Ελλάδα, έστειλαν  επιστο-
λή προς τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ  , 
Παναγιώτη Αρκουμανέα, με σκοπό 
να λάβουν απάντηση για το τι μέλλει 
γενέσθαι’ όσον αφορά το ασφαλές 
άνοιγμα ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΑ 
των οποίων η επαναλειτουργία είναι 
επιβεβλημένη! 

Στην παρακάτω επιστολή που 
προτείνουν και τρόπους ασφαλούς επαναλειτουργίας λόγω 
κορονοϊού με σκοπό  να ακουστούν οι φωνές των παιδιών 
τους, αναφέρουν:  

Αξιότιμε κ. πρόεδρε ,
Η επιστολή αυτή είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπά-

θειας Σωματείων και Συλλόγων που εκπροσωπούν άτομα 
με αναπηρίες, αυτισμό, νοητική υστέρηση , Διάχυτες Ανα-
πτυξιακές Διαταραχές , την συνυπογράφουν κι άλλοι φορείς 
και διαδικτυακές ομάδες και αποσκοπεί στη διεκδίκηση του 
δικαιώματος των παιδιών ΑΜΕΑ στην Παιδεία τους (άρθρο 
16 Σύνταγμα)

Έκπληκτοι παρατηρήσαμε την ανακοίνωσή ότι προ-
βλέπεται αναστολή λειτουργίας για όλα τα Ειδικά σχολεία, 
μη λαμβάνοντας υπόψιν το άρθρο 5 και το άρθρο 24 της 
Σύμβασης του Ο.Η.Ε που αντιστοίχως αναφέρεται στην 
‘’Ισότητα και μη διάκριση’’ και ΄΄Ισότιμη συμμετοχή του συνό-
λου του μαθητικού πληθυσμού στην εκπαίδευση’’. Και αυτό 
παρ’όλες τις εκκλήσεις του Ο.Η.Ε προς όλες τις κυβερνήσεις 
να ληφθεί μέριμνα ώστε η πανδημία του κορωνοϊού να μην 
εντείνει τις ανισότητες και να διασφαλιστούν τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία και η πρόσβασή τους σε ευκαιρίες 
εκπαίδευσης και συμμετοχής τους στην κοινωνία.

Η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων που εύ-
λογα αποφασίστηκε για την αποφυγή κινδύνου διασποράς 
του ιού και την προστασία της δημόσιας υγείας είχε ολέθριες 
συνέπειες στη λειτουργικότητα και τον ψυχισμό των παιδιών 
ΑΜΕΑ.(παλινδρόμηση, έκπτωση δεξιοτήτων, κοινωνικός 
αποκλεισμός).

Είναι ζωτικής σημασίας τα ΑμεΑ να επιστρέψουν στην 
καθημερινότητα τους, για την σωματική ,αλλά και ψυχική 
τους υγεία.

• Σωματική, διότι όπως είναι γνωστό όταν η καθημερινό-
τητα ενός ατόμου π.χ. με Νοητική Στέρηση ή Αυτισμό διατα-
ραχθεί, θα υπάρξουν σε αρκετές περιπτώσεις αυτοτραυμα-
τισμοί (χτύπημα του κεφαλιού στον τοίχο,δαγκώματα) και σε 
πολλές περιπτώσεις και επιθετικότητα προς το οικείο περι-
βάλλουν. Επίσης συνήθεις είναι οι διατροφικές διαταραχές 
και οι διαταραχές ύπνου

• Ψυχική, διότι όπως γνωρίζει η επιστημονική κοινότητα 
τα περισσότερα άτομα ΑμεΑ (μαζί με τους γονείς τους) έ-
χουν δαπανήσει χιλιάδες ώρες σε ειδικές θεραπείες για να 
αποκτήσουν είτε απλές είτε πιο σύνθετες δεξιότητες, για να 
έχουν ένα όσο το δυνατόν καλύτερο βιοτικό επίπεδο και με-
γαλύτερη αυτοπεποίθηση.

• Με τον εγκλεισμό και τον πλήρη αποκλεισμό τους επ΄ 
αόριστον, αφού δεν έχει γίνει ειδική μνεία –μέριμνα, για την 
επανένταξη τους στην κοινωνία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ,ΚΔΗΦ –Α-
ΜΕΑ, Ειδικά σχολεία) θα υπάρξει ολική παλινδρόμηση, κοι-
νωνικός αποκλεισμός και το κόστος ψυχικό και οικονομικό 
θα είναι τεράστιο και πολύπλευρο.

Η Ειδική αγωγή δεν είναι μόνο Παιδεία, είναι θεραπεία…

Με την σημερινή μας επιστολή 
σας προτείνουμε μία σειρά μέτρων 
που θα εξασφαλίσουν την ασφαλή 
επαναλειτουργία όλων των δομών 
ειδικής αγωγής, Ειδικών σχολείων, 
ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ΚΔΗΦ κοκ :

• Μειωμένος αριθμός μαθητών 
ανά τμήμα (όπως γνωρίζεται ο προ-
βλεπόμενος αριθμός μαθητών ανά 
τμήμα στα ειδικά σχολεία είναι μετα-
ξύ 3 και 5 μαθητών)

• Εκ περιτροπής προσέλευση 
μαθητών

• Μαθήματα σε ανοιχτούς χώ-
ρους ή σε περιπτώσεις έλλειψης κατάλληλων χώρων στα 
Ειδικά σχολεία ,διάθεση άλλων δημοτικών κτιρίων για τη 
δημιουργική απασχόληση των παιδιών, όπως προτείνεται 
και από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων

• Προσαρμογή των μεθόδων διδασκαλίας
• Ατομικές συνεδρίες όπως ήδη προβλέπεται για λογοθε-

ραπείες, εργοθεραπείες, φυσικοθεραπείες.
• Παράταση της διάρκειας του Σχολικού έτους
• Επέκταση του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι με εξει-

δικευμένο προσωπικό για τις ομάδες υψηλού κινδύνου
Μέρος αυτών των μέτρων έχει εφαρμοστεί τόσο στην 

Ελλάδα στα σχολεία τυπικής εκπαίδευσης όσο και στο εξω-
τερικό στα Ειδικά σχολεία όπως γνωρίζετε στην Γερμανία 
και την Γαλλία.

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι μαθητές που ανήκουν σε ο-
μάδες υψηλού κινδύνου φοιτούν τόσο σε σχολεία τυπικής 
εκπαίδευσης όσο και σε ειδικά σχολεία.

Από κανένα στατιστικό στοιχείο ή επιστημονική μελέτη 
δεν προκύπτει ότι στην Ελλάδα οι μαθητές που φοιτούν στα 
ειδικά σχολεία είναι στις λεγόμενες ομάδες υψηλού κινδύνου 
όπως αυτές έχουν οριστεί από τον οργανισμό σας για την 
περίπτωση του SARS-COV2 . Αντιθέτως η πλειοψηφία των 
μαθητών είναι χωρίς σύνοδα νοσήματα, χαίρουν άκρας υγεί-
ας και το ανοσοποιητικό τους είναι ισχυρό όπως συνάδει με 
την ηλικία τους.

Για τους μαθητές όμως που ανήκουν στις λεγόμενες 
ομάδες υψηλού κινδύνου θα μπορούσε λοιπόν να υπάρξει 
πρόβλεψη να επεκταθεί το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι 
με εξειδικευμένο προσωπικό έτσι ώστε τα παιδιά ή ενήλικες 
που χρειάζονται βοήθεια και ειδική αγωγή και δεν πρέπει να 
συγχρωτιστούν να εξυπηρετηθούν στην οικία τους

θα ήταν λυπηρό για την τιτάνια προσπάθεια τόσο του 
οργανισμού σας, καθώς και του κρατικού μηχανισμού στο 
σύνολο του ,στο επιμύθιο της να στιγματιστεί με την υποψία 
πολιτικής διακρίσεων απέναντι στην ασθενέστερη κοινωνικά 
ομάδα, τα παιδιά με αναπηρίες. Η έλλειψη πρόνοιας σε ένα 
τέτοιο ευαίσθητο θέμα είναι εύκολο να εκληφθεί ως αμέλεια 
ακόμα και ως μισαναπηρισμός από την κοινή γνώμη.

Με οδηγό το μέχρι τώρα έργο σας, αναμένουμε να α-
νταποκριθείτε άμεσα και θετικά στο δίκαιο αίτημα μάς για 
δίκαιη μεταχείριση των παιδιών με αναπηρία και στην εξα-
σφάλιση του δικαιώματος τους στη δημόσια παιδεία όπως 
αυτό περιγράφεται στην παράγραφο 16, άρθρο 2 και 4 το 
Συντάγματος.

Απευθύνουμε έκκληση σε εσάς και όλους τους αρμό-
διους φορείς να ληφθούν ΑΜΕΣΑ όλα τα απαραίτητα μέτρα 
τόσο για τους μαθητές/τριες όσο και για τους/τις εκπαιδευτι-
κούς της ειδικής αγωγής και το ειδικό βοηθητικό προσωπικό 
και να επαναλειτουργήσουν ΟΛΕΣ οι δομές ειδικής αγωγής 
και εκπαίδευσης , καθώς και τα ΚΔΗΦ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ.

Ευχαριστίες στον
 Γεράσιμο Καλλιγά

Η Μέριμνα ατόμων με Αυτισμό και το 
κδαπ μεα Μ.Α.μ.Α ευχαριστούν θερμά τον 
κύριο Γεράσιμο Καλλιγά και τον εκδοτικό 
οίκο ‘Super Course’για την προσφορά 
προστατευτικών μασκών για τις ανάγκες 
του εκπαιδευτικού προσωπικού ,των εθε-
λοντών  και των παιδιών –ωφελούμενων 
του συλλόγου μας. Η δωρεά σας αποτε-
λεί δείγμα γενναιοδωρίας και κατανόηση 
της κοινωνικής ευθύνης γι αυτούς που 
μπορούν να προσφέρουν ειδικά σε μία 
τέτοια δύσκολη συγκυρία  για όλο τον 
κόσμο.

Με εκτίμηση το ΔΣ 
του συλλόγου Μ.Α.μ.Α
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ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ:

 Κανόνες λειτουργίας
 αθλητικών εγκαταστάσεων 

εντός των σχολικών 
συγκροτημάτων

  Ο Δήμος Βέροιας ενημερώνει 
τους αθλητικούς συλλόγους που 
κάνουν χρήση γυμναστηρίων, αι-
θουσών και αυλών σχολικών συ-
γκροτημάτων ότι σύμφωνα με το 
αρθρο 3 της υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 
30608 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1868/Β/17-5-20) 
– Επιβολή του μέτρου της προσω-
ρινής απαγόρευσης λειτουργίας επι-
μέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και 
άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, 
στο σύνολο της Επικράτειας, για το 
χρονικό διάστημα από 18.5.2020 
έως και 24.5.2020, προς περιορι-
σμό της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, ισχύουν τα εξής: 

« Κατ’ εξαίρεση λειτουργία α-
θλητικών εγκαταστάσεων από τις 
18.5.2020

1. Κατ’ εξαίρεση των απαγορεύ-
σεων που επιβάλλονται δυνάμει του 
άρθρου 1, από τις 18.5.2020 επι-
τρέπεται: α) Η λειτουργία όλων των 
ανοικτών και κλειστών αθλητικών 
εγκαταστάσεων και κολυμβητηρί-
ων και η χρήση τους αποκλειστικά 
και μόνον για την κάλυψη αναγκών 
προπόνησης (μόνο με ατομικές 
προπονήσεις, χωρίς επαφές ή ομα-
δική άσκηση) από αθλητές σωματεί-
ων, Τμημάτων Αμειβομένων Αθλη-
τών (Τ.Α.Α.) και Ανωνύμων Αθλητι-
κών Εταιριών (Α.Α.Ε.) ηλικίας δεκα-
τριών (13) ετών και άνω (γεννημέ-
νους έως και τις 31.12.2007) και με 
τους όρους και τους περιορισμούς 
που αναφέρονται στο Παράρτημα, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας. Οι αθλητές 
όλων των προ-ολυμπιακών και των 
εθνικών ομάδων κάνουν χρήση των 
παραπάνω αθλητικών εγκαταστάσε-
ων κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.

β) Η λειτουργία των ανοικτών ε-
γκαταστάσεων σε όλους τους δη-
μόσιους και ιδιωτικούς χώρους αδι-
ακρίτως νομικής προσωπικότητας 
που χρησιμοποιούν τα αθλητικά 
σωματεία και όμιλοι που διαθέτουν 
νόμιμη άδεια λειτουργίας για τα α-
θλήματα: αντισφαίριση, γκολφ, κρί-
κετ, ιππασία, σκοποβολή, τοξοβο-
λία, αεραθλητισμός, μηχανοκίνητος 
αθλητισμός, υποβρύχια δραστηριό-
τητα και ορειβασία - αναρρίχηση και 
η χρήση τους από αθλητές και α-
θλούμενους ηλικίας δεκατριών (13) 
ετών και άνω (γεννημένους έως και 
τις 31.12.2007) αποκλειστικά και 
μόνο για προπονητικούς σκοπούς.

γ) Η χρήση των αθλητικών εγκα-
ταστάσεων από τους εν ενεργεία 
διαιτητές ομαδικών αθλημάτων.

δ) Η λειτουργία των ναυταθλητι-
κών εγκαταστάσεων για τα αθλήμα-
τα: ιστιοπλοΐα (σε σκάφη με πλήρω-
μα μέχρι δύο [2] ατόμων), κωπηλα-
σία (σε λέμβους με πλήρωμα μέχρι 
δύο [2] ατόμων), κανόε-καγιάκ, όρ-
θια σανιδοκωπηλασία (SUP), κυ-
ματολίσθηση με σανίδα (surf) και 
θαλάσσιο σκι, καθώς και η χρήση 
των εγκαταστάσεων αυτών αποκλει-
στικά και μόνον για προπονητικούς 
σκοπούς από αθλούμενους, ηλικίας 
δεκατριών (13) ετών και άνω (γεν-

νημένους έως και τις 31.12.2007).
2. Επιτρέπονται οι ομαδικές προ-

πονήσεις των αθλητών των ομάδων 
των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Ε-
ταιρειών (Π.Α.Ε.), που μετέχουν στο 
επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α1 
Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super 
League 1).

3. Όσοι είναι υποψήφιοι για να 
εισαχθούν είτε με το σύστημα των 
Πανελληνίων Εξετάσεων σε σχο-
λές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΣΕ-
ΦΑΑ και παραγωγικές σχολές Ε-
νόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 
Ασφαλείας), είτε κατόπιν προκήρυ-
ξης οποιουδήποτε διαγωνισμού των 
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμά-
των Ασφαλείας, δύνανται να κάνουν 
χρήση των ανοικτών και κλειστών 
αθλητικών εγκαταστάσεων, πλην 
των κολυμβητηρίων, με τους όρους 
και περιορισμούς της περ. α΄ της 
παρ. 1.

4. Επιτρέπεται η χρήση των κο-
λυμβητηρίων για θεραπευτική ά-
σκηση από άτομα με αναπηρίες, 
καθώς και από τους συνοδούς τους, 
εφόσον απαιτείται κατά περίπτωση 
η παρουσία συνοδού. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι να έχει συντα-
γογραφηθεί η κολύμβηση ως μέθο-
δος θεραπείας και να προσκομίζεται 
πρόσφατη ιατρική βεβαίωση που 
επιτρέπει τη συγκεκριμένη θερα-
πευτική μέθοδο κατά την τρέχουσα 
χρονική περίοδο.

5. Σε όλες τις περιοριστικά ανα-
φερόμενες περιπτώσεις των παρ. 1, 
2, 3 και 4 η χρήση των εγκαταστά-
σεων γίνεται σύμφωνα με τις οδηγί-
ες ασφαλούς άσκησης της Υγειονο-
μικής Επιστημονικής Επιτροπής της 
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 
(Γ.Γ.Α.) και τις τυχόν ειδικότερες ο-
δηγίες της αντίστοιχης αθλητικής 
ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρ-
χής που εγκρίνονται από την Υγειο-
νομική Επιστημονική Επιτροπή της 
Γ.Γ.Α. και είναι διαθέσιμες στον ιστό-
τοπο της Γ.Γ.Α. 6. Για τη λειτουργία 
και τη χρήση των αθλητικών εγκα-
ταστάσεων και των κολυμβητηρί-
ων, κατά τα οριζόμενα στο παρόν, 
επιτρέπεται από τις 18.5.2020 στα 
αθλητικά σωματεία, τα Τ.Α.Α., τις 
Α.Α.Ε. και τους εν γένει αθλητικούς 
φορείς η απασχόληση του αναγκαί-
ου προσωπικού.»

Οι οδηγίες που πρέπει να ακο-
λουθούνται αυστηρά περιλαμβάνο-
νται στην ιστοσελίδα της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού.

Με αφορμή τα ανωτέρω ο Δήμος 
Βέροιας ενημερώνει όσους αθλη-
τικούς συλλόγους προτίθενται να 
επαναξεκινήσουν τη λειτουργία τους 
εντός των αθλητικών χώρων των 
σχολικών συγκροτημάτων ότι πα-
ρακαλούνται πριν ξεκινήσουν την 
οποιαδήποτε δραστηριότητα να το 
δηλώσουν πρώτα στη γραμματεία 
της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 
(κ. Μουστάκα 2331350596) ώστε 
να ληφθούν προηγουμένως τα κα-
τάλληλα μέτρα σύμφωνα με τις α-
νωτέρω οδηγίες. 

Επιστολή γονέων προς τον πρόεδρο 
ΕΟΔΥ για την επιστροφή των παιδιών 

στις μονάδες ΣΜΕΑΕ Π.Ε & Δ.Ε
 και Δομές ΚΔΗΦ κα ΚΔΑΠ ΜΕΑ
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ΗΕλληνικήΒιομηχανίαΧυμώνΚ.ΔέδεςΑΣΠΙΣΑΕ,μιααπότις
μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίαςφρούτων και λαχανικών,
ΑΝΑΖΗΤΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,γιατηνκάλυψηθέσεωνεργασίαςδιαφό-
ρωνειδικοτήτωνστοεργοστάσιοτηςστοΖερβοχώριΗμαθίας.

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

αποδοχές
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας

(www.aspis.gr)ήαπευθείαςσταγραφείατηςεταιρείαςστοΖερβο-
χώριΗμαθίας.

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

έγγραφααπαιτείταιμιααπλήφωτοτυπία.
ΕπιπλέονπληροφορίεςΔ/νση:ΖερβοχώριΗμαθίας,59034

Τηλ:+30–2332303100,ΤμήμαΠροσωπικού:καΑλέκαΜπαράκου

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

Συγκεκριμένα:
•Εργάτες/εργά-

τριεςπαραγωγής
•Επιστημονικόπροσωπικό (γεωπόνους, χημικούς, τε-

χνολόγουςτροφίμων,τεχνολόγουςγεωπόνους)
•Τεχνίτεςδιαφόρωνειδικοτήτων(μηχανικούς–ηλεκτρο-

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

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

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
Email:info@almifoods.gr

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

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

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

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

 
 

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

 2331072700 (9π.μ.- 2μ.μ.) 
 

 
 

-Κεντρικό:  Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια 

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Εκδηλώσειςμνήμης

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

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

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

Τοπρόγραμμαέχειωςεξής:
ΔΕΥΤΕΡΑ18-ΤΕΤΑΡΤΗ20καιΠΑΡΑΣΚΕΥΗ22-5-2020
θα  πραγματοποιηθεί αιμοδοσία στο  κεντρικό ΚΑΠΗ

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

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

ΠαρασκευήςΚαλλιθέαςΒεροίαςκαι θαακολουθήσει επι-
μνημόσυνοςδέησηςκαικατάθεσηστεφάνουστηνπλατεία
Καπετανίδη.

Μετιμή
ΓιατοΔιοικητικόΣυμβούλιο

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

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

6945122583.
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,μεγάληευκαι-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23128-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Αποθήκηισόγειασυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο.Τιμή:120€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23000-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24009-ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστημέση

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:106289ΡΟΔΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΘέ-

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαποκλει-

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκατοι-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13519ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ,πωλείταιυ-

πόγειααποθήκη65τ.μ.,σεκαινούργιαοικοδο-

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58τ.μ.,

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105272ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιεπιχείρη-

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:106027 ΡΑΧΗστηνπεριοχήΜΑ-

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

Κωδ.12740ΣτηνΕγνατίαδεξιάπροςτα
έπιπλατουΚόγιαπωλείταιαγροτεμάχιο7.677

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13865ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ:106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα65τ.μ.

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοπεδοχώ-

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

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

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

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

ήΑρχιτεχνίτηήΕγκαταστάτηΗλεκτρολόγουΑ’Ειδικότητας

ΤΑΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΓΙΑΤΗΝΥΠΟΒΟΛΗΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΙΝΑΙΤΑΠΑΡΑΚΑΤΩ
(ΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ):

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

ζόμενος),
7.ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΚΑΤΟΙΚΙΑΣ(απόλογαριασμόΔΕΗήτηλεφωνίας)

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

141ή146
Mail:venus@venusgrowers.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗΖΗΤΑΝΑΠΡΟ-
ΣΛΑΒΕΙ:

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

β)Οδηγόμε δίπλω-
μαΓ΄κατηγορίας

γ)Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειρι-
στήκλαρκ

Πληροφορίες στο
τηλ.:6947021868

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

Για αποστολή βιογραφικού vageliscover@
gmail.comΕπικοινωνία6932627614



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτεροΑ-

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

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

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Η  ΕΤΑΙΡ ΙΑ  ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζητάει
ναπροσλάβειγιαμόνιμηαπασχό-
ληση, εξωτερικό πωλητή ή πω-
λήτρια για τους Νομούς Ημαθίας,
Πέλλας, Θεσσαλονίκης.Απαραί-
τητα προσόντα, ευχέρεια λόγου,

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


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

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


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


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



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


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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

κτρονικήδ/νση:sidiropoulosfert@gmail.com.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδομεσπίτι στηΧαρίεσσαΝαούσης εντός τουοικι-

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΓΕΩΡ-
ΓΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ:

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718

Υποβολήβιογραφικώνσημειωμάτωνστο:
ergasiamrk@gmail.com

Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετώνστον

ΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλαζικήπροστασια.Επίσης
ένατρακτέρUNIMOK,μίαπλατφόρμακαινούργιακαιμίαφρέζα
συρταρωτή1,70σχεδόνκαινούργια.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6973616847.

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα4ουορό-

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

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός 
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ» που εδρεύει

στο Διαβατό Ημαθίας ζητεί εργάτες - 
εργάτριες παραγωγής, οδηγούς και 

χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων.
Τηλέφωνοεπικοινωνίας

2331044445,6909202921
καιemailasifaist@otenet.gr



αγγλική γλώσσα, δίπλωμα αυτοκινήτου,
άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας,
εμπειρία με βιογραφικό και συστάσεις.
Μισθός, ασφάλιση και ποσοστά. Παρα-
λαβή δικαιολογητικών με συνέντευξη στα
κεντρικά γραφεία μας, Θεσσαλονίκης 45
Βέροια www.securitytsiflidis.gr-sales@
securitytsiflidis.gr-Τηλ.2331027102.

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ απόφοιτοςΤΕΙ με γνώ-

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

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4, 1800 κυβικά, μο-

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

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

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

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

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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



Στην εκδήλωση μνήμης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Ποντιακών Σωματείων (ΠΟΠΣ), για την Ημέρα Μνήμης της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, παραβρέθηκε σήμε-
ρα το πρωί ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Από-
στολος Τζιτζικώστας.

Συνοδευόμενος από την Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονί-
κης Βούλα Πατουλίδου, ο κ. Τζιτζικώστας παρακολούθησε 

τις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στην 
πλατεία Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη.

Μετά το πέρας των εκδηλώσεων, ο κ. 
Τζιτζικώστας επισήμανε: «Συμπληρώ-
σαμε σήμερα 101 χρόνια από τη Γενο-
κτονία των Ελλήνων του Πόντου. Είμα-
στε εδώ για να αποτίσουμε φόρο τιμής 
στη μνήμη των 
353.000 Ποντί-
ων θυμάτων της 
ανείπωτης θηρι-
ωδίας. Ταυτόχρο-
να είμαστε εδώ 
για να στείλουμε 
ένα ξεκάθαρο μή-
νυμα: Θα συνε-
χίσουμε με όλες 
μας τις δυνάμεις 
να αγωνιζόμαστε 
για την καθολική 

αναγνώριση της Γενοκτονίας. Ήρθε 
η ώρα η Τουρκία να αναλάβει τις ι-
στορικές ευθύνες της και να ζητήσει 
συγγνώμη, αναγνωρίζοντας επιτέ-
λους τη Γενοκτονία. Το ζητάμε όχι ως 
πράξη ρεβανσισμού, αλλά ως πράξη 

δικαιοσύνης, ανθρωπισμού, ειρήνης και αναγνώρισης της 
ιστορικής αλήθειας. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα 
συνεχίσει να τιμά τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου 
κάθε χρόνο. Η 19η Μαΐου δεν είναι μόνο ημέρα μνήμης και 
τιμής, αλλά καθήκοντος και ευθύνης, που έχουμε χρέος να τη 
σηκώσουμε όλοι μαζί».

P Επί ΠαΣοΚ αν φορούσες μάσκα θα 
πέθαινες από τις αναθυμιάσεις…

P Και δεν μου λέτε; Μάσκα πρέπει να 
φοράμε υποχρεωτικά και εμείς οι όμορ-
φοι;

P Να δείτε που έβαλαν χέρι τους ανώτε-
ρους άρχοντες του κόσμου, αυτοί οι άσχημοι.

P Ράβε ξήλωνε, συνομωσία να μην 
σου λείπει.

P Δεν λες που ήλθε κι αυτή η μάσκα και 
γυρίζει καμιά γυναίκα να μας κοιτάξει...

P Εκτός κι αν κοιτάζει τη μάσκα. Τι 
μοντελάκι είναι.

P Τις προάλλες έκανα καμάκι μία με μά-
σκα, και ήταν ο κουμπάρος.

 
P Ακόμη ένας τέτοιος κορωνοϊός και 

θ’ αρχίσει κι ο κουμπάρος τον κουμπάρο 
τρεις φορές την εβδομάδα.

 
P Μάσκα, ξεμάσκα, εμείς στις γυναίκες 

ψάχνουμε πάντα τον εσωτερικό τους κόσμο.
 
P Αυτόν που αρχίζει από το στήθος 

και κάτω.
 
P Κι όσο πιο μεγάλο στήθος, τόσο πιο 

καλό και το κορίτσι.
 
P Μέχρι έξι άτομα λέει θα επιτρέπουν 

στα τραπέζια. Ούτε ένα μπουρλότο να 
μην σε αφήσουν να χαρείς.

 
P Τιμής ένεκεν…
Ο Τσάρλι Τσάπλιν είχε πει κάποτε στο κοι-

νό ένα υπέροχο αστείο και όλοι άρχισαν να 
γελούν. Ο Τσάρλι επανέλαβε το ίδιο αστείο 
και λίγοι γέλασαν... Επανέλαβε ξανά το ίδιο 
αστείο, αλλά αυτή τη φορά κανείς δεν γέλα-
σε...

Τότε είπε αυτά τα σοφά λόγια:
«Αν δεν μπορείς να γελάς με το ίδιο α-

στείο, τότε γιατί κλαις για την ίδια ανησυχία 
ξανά και ξανά;»

 
P Αυτές τις μέρες συμπληρώθηκαν τα 

125α γενέθλια του Τσάρλι Τσάπλιν. Είναι 
μια καλή μέρα για να θυμηθούμε τις τρεις 
δηλώσεις του:

-Τίποτα δεν είναι μόνιμο σε αυτόν τον 
κόσμο, ούτε καν τα προβλήματά μας.

-Μου αρέσει να περπατώ στη βροχή, 
γιατί κανείς δεν μπορεί να δει τα δάκρυά 
μου.

-Η πιο χαμένη μέρα στη ζωή είναι η μέ-
ρα που δεν γελάσαμε.

 
P Και:
 Βλέπει η γραμματέας τον προϊστάμενο να 

μπαίνει στο γραφείο με το φερμουάρ ανοι-
χτό. Ντρέπεται να του το πει και προσπαθεί 
να το φέρει πλαγίως και του λέει:

«Κύριε προϊστάμενε, το πρωί που φύγατε 
από το σπίτι κλείσατε την πόρτα του γκα-
ράζ;»

Αυτός δεν κατάλαβε τι ήθελε να πει, αλλά 
δεν έδωσε και ιδιαίτερη σημασία και συνέχι-
σε προς το γραφείο του.

Κάποια στιγμή καταλαβαίνει πως το φερ-
μουάρ του είναι ανοιχτό και φωνάζει τη 
γραμματέα του για να την πειράξει και της 
λέει πονηρά:

«Όταν είδες την πόρτα του γκαράζ ανοι-
χτή, είδες και την Porsche μέσα;»

Και του απαντάει αυτή:
«Όχι κύριε προϊστάμενε. Εγώ ένα Mini 

Cooper είδα!»
Κ.Π.
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Α. Τζιτζικώστας: «Ήρθε η ώρα η Τουρκία 
να αναλάβει τις ιστορικές της ευθύνες αναγνωρίζοντας
 επιτέλους τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου»
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