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Κάτω τα χέρια από τον
«Αθλητισμό για Όλους»!!!
Η ραδιοφωνική συνέντευξη με τον πρόεδρο του ΚΑΠΑ
Λεωνίδα Ακριβόπουλο με κύριο θέμα την διακοπή
της χρηματοδότησης από την Γ.Γ. Αθλητισμού του
προγράμματος «Αθλητισμός για Όλους» πραγματικά
δημιουργεί απορία και έκπληξη για την λογική και
τον σχεδιασμό του υπουργείου αναφορικά με ένα
πρόγραμμα με χιλιάδες ωφελούμενους στην Ελλάδα.
Πώς είναι δυνατόν να διακόπτεις κάτι που είναι πηγή
ζωής για τόσο κόσμο, κάνει ουσία και πράξη την έννοια
του μαζικού αθλητισμού και μάλιστα σε μια περίοδο

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(τακτικό μέλος Σ.Η.Π.Ε.)

που τα δεινά του περιορισμού και εγκλεισμού λόγω
κορωνοϊού είναι πλέον εμφανή; Τι θα πει το πρόγραμμα
σταματά και θα επανασχεδιαστεί κύριε Αυγενάκη; Ότι

Ιδρυτής
+ ΖΗΣΗΣ Χ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ

διακόπτεται δύσκολα παίρνει μπρος γι’ αυτό διορθώστε
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ότι δεν σας αρέσει όσο το πρόγραμμα είναι ζωντανό
απαξιώθηκε έως έσβησε ο σχολικός αθλητισμός και
οι σχολικοί αθλητικοί αγώνες, μην «τελειώνετε» και
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τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού. Τι θέλετε να
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του Σαββατοκύριακου

μείνει; Η ασχήμια και η διαφθορά του επαγγελματικού
λίγο σχέδιο και λίγο όραμα για βασικές αρχές και αξίες
που αναπτύσσουν με υγεία το αθλητικό ιδεώδες!
Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Κάθε χρόνο στις 21
Νοεμβρίου, εκτός από
τα Εισόδια της Θεοτόκου
και την Εορτή των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι
για εμάς στην οικογένεια
του ΛΑΟΥ ημέρα μνήμης για τον ιδρυτή της
εφημερίδας μας Ζήση
Πατσίκα, που έφυγε από
την ζωή αυτή την ημέρα
το 1987. Αν και πέρασαν
34 χρόνια από τον θάνατό του, αν και μέσα σε
αυτά τα χρόνια έχει γίνει
αναφορά στην πολυσχιδή προσωπικότητά του,
τις επαγγελματικές δραστηριότητες, το έργο και
την προσφορά του στην
κοινωνία, είναι ελάχιστες
γραμμές και φτωχά λόγια
για να περιγράψουν έναν άνθρωπο-φαινόμενο όχι μόνο για την εποχή του, αλλά και με τα σημερινά δεδομένα.
Με αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων Προσκοπισμού στην Ελλάδα, ανέτρεξα στο πλούσιο φωτογραφικό αρχείο
του παππού μου, Ζήση Πατσίκα, από την προσκοπική του δράση, αφού υπήρξε υψηλόβαθμο στέλεχος και ένας από τους
ιδρυτές των αεροπροσκόπων στην Ελλάδα. Εντυπωσιακές φωτογραφίες από εκδηλώσεις, παρελάσεις και συναντήσεις με
τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του ελληνικού και παγκόσμιου προσκοπισμού. Το μάτι μου, ωστόσο, έμεινε σε μια φωτογραφία που θεωρώ ότι αντιπροσωπεύει τον παππού, έναν άνθρωπο της ουσίας, του αποτελέσματος και της προσφοράς.
Ο Ζήσης Πατσίκας το 1948, λίγους μήνες αφότου επέστρεψε από την Αίγυπτο, μετά την λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όπου μαχόταν μαζί με άλλους Έλληνες αξιωματικούς και τις συμμαχικές δυνάμεις, πήρε την πρωτοβουλία και ζήτησε
από τους Έλληνες ομογενείς της Αιγύπτου, με τους οποίους διατηρούσε άριστες σχέσεις, να δωρίσουν 100 προσκοπικές
στολές σε ελληνόπουλα στην Αθήνα, όπου είχε πλέον εγκατασταθεί με την οικογένειά του. Μια κίνηση που μπορεί να μην
μας εντυπωσιάζει σήμερα, αλλά είχε άλλη σημασία και βαρύτητα σε μια Ελλάδα ρημαγμένη αμέσως μετά τον πόλεμο,
που προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια της και ο παππούς ήθελε με αυτή την ενέργεια να στηρίξει πάνω απ’ όλα τα παιδιά που πάντα φρόντιζε και είχε την έγνοια τους, από όποιες θέσεις ευθύνης κι αν υπηρέτησε.  
Η φωτογραφία στο πίσω μέρος της γράφει ότι δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΕΘΝΟΣ το 1948 και αναφέρει: «Εις τον
περίβολον του επί της οδού Βεϊκου Δημοτικού Σχολείου ετελέσθη εορτή κατά την οποία διενεμήθησαν 100 ενδυμασίες, δωρεά των εξ Αιγύπτου ομογενών εις τους προσκόπους Κουκακίου-Βεϊκου. Εις την εικόνα οι λαβόντες
ενδυμασίας.»
Αιωνία σου η μνήμη!
Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Η νεότερη γενιά του βεροιώτικου προσκοπισμού
Στη Στέγη Γραμμάτων κ Τεχνών Βέροιας, τα στελέχη του
βεροιώτικου προσκοπισμού, Κώστας Στεργιόπουλος (ο Κόμης
του Κάμελοτ της βεροιώτικης νεολαίας), παλιός αρχηγός του 3ου
Δασοπροσκόπων, ο Νίκος Καλογήρου της Ενώσεων Παλαιών
Προσκόπων Βεροίας, ο Θανάσης
Τσολοζίδης γιός του Λάζαρου, με
το ομπρελάδικο στο κέντρο της
πόλης, το Γεράκι του βεροιώτικου
αεροπροσκοπισμού, συνεργάτης
του Τάσου Κανελλίδη, ο Σωκράτης Κιοσέογλου, έμπορος, παιδί
του 1ου Συστήματος, τιμηθείς το
1983 από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμανλή με την μαντήλα του Έθνους, και μπροστά μπροστά, ο Νίκος Ουσουλτζόγλου, ο
πάνθηρας μαθηματικός, Πρόεδρος της Ενωσης Παλαιών Προσκόπων και αρχηγός του 3ου με την ναουσαία σύζυγο
του Μάτα Γουργουλιάτου. Ο εμπορικός κόσμος της Βέροιας, ο ανθός της οικονομικής ζωής της πόλης πέρασε στο
σύνολο του  από τις τάξεις του βεροιώτικου προσκοπισμού και παρακολουθεί τις εκδηλώσεις των 100 χρόνων του βεροιώτικου προσκοπισμού.
(Φωτο Αρχείου Δημήτρη Π. Τόλιου)

Προβλήματα με την απογραφή
στα ορεινά χωριά της Ημαθίας;
Μετ’ εμποδίων συνεχίζεται
η διαδικασία της απογραφής,
αφού έχουμε πολλές αναφορές από πολίτες ότι ακόμη
δεν έχουν λάβει τον φάκελο
για να αυτοαπογραφούν, ούτε
πέρασε από την οικία τους ο
απογραφέας. Ακόμη μεγαλύτερη έκταση έχει το πρόβλημα
σε ορεινά χωριά της περιοχής
μας, ενώ για το θέμα έκανε
τηλεφωνική παρέμβαση στην
εκπομπή Λαϊκά&Αιρετικά του
ΑΚΟΥ 99.6, ο πρώην υποψήφιος πρόεδρος του Σελίου και
μόνιμος κάτοικος του χωριού Γιώργος Φαρσαρώτος. Όπως ανέφερε στην εκπομπή, ελάχιστοι στο Σέλι έχουν λάβει
φακέλους, ενώ οι πληροφορίες που είχε, έκαναν λόγο για παραιτήσεις των απογραφέων που καλύπτουν το ορεινό χωριό,
κάτι που αντίστοιχα πρέπει να συμβαίνει και για το Ξηρολίβαδο, την Καστανιά, την Κουμαριά κ.α.
Μετά από επικοινωνία που είχε ο κ. Φαρσαρώτος με την υπεύθυνη της Απογραφής για την περιοχή μας Σοφία Κοκκαλιάρη, τον διαβεβαίωσε ότι ενεργοποιήθηκαν αναπληρωτές και τουλάχιστον 4 άτομα θα βρίσκονται το σαββατοκύριακο
στο Σέλι για να προχωρήσει η διαδικασία. Το ακόμη πιο θετικό στην εξέλιξη της υπόθεσης είναι η παραχώρηση από τον
Πολιτιστικό-Τουριστικό όμιλο των γραφείων του, προκειμένου να περνούν οι ενδιαφερόμενοι και να μην χρειάζεται να παιδεύονται οι απογραφείς. Ας ελπίσουμε ότι κάτι αντίστοιχο θα γίνει και στα υπόλοιπα χωρία μας.
Τελικά με καλή πρόθεση και σωστή συνεννόηση μπορεί να επιτευχθεί το καλύτερο!

του Σαββατοκύριακου
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Μετά την απόφαση Αυγενάκη για διακοπή χρηματοδότησης του προγράμματος «Αθλητισμός για όλους»

Λ. Ακριβόπουλος: «Να μην χαθεί για φέτος
το πρόγραμμα-περιμένουμε το ΦΕΚ να το τρέξουμε μόνοι μας»
Το 40% του προσωπικού στο ΚΑΠΑ ανεμβολίαστοι με 2 αναστολές εργασίας
Στην συνεδρίαση της Δευτέρας
15 Νοεμβρίου, ο πρόεδρος του
ΚΑΠΑ δήμου Βέροιας Λεωνίδας
Ακριβόπουλος ενημέρωσε το δημοτικό συμβούλιο και υπήρξε ομόφωνη υπογραφή ψηφίσματος
προς τον αρμόδιο υφυπουργό
Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη,
με το αίτημα της συνέχισης του
προγράμματος «Αθλητισμός για όλους», αφού έχει ανακοινωθεί από
τον Αύγουστο η διακοπή της χρηματοδότησής του από το υπουργείο. Ο κ. Ακριβόπουλος ήταν καλεσμένος του Ζήση Μιχ. Πατσίκα
στο στούντιο του ΑΚΟΥ 99.6 και
στην ραδιοφωνική εκπομπή Λαϊκα&Αιρετικά, όπου μίλησε για την
εξέλιξη του θέματος, έδωσε στοιχεία και ανέφερε τι περιμένουμε
αυτή την στιγμή από το υπουργείο. Φυσικά λόγω της επικαιρότητας ερωτήθηκε για την κατάσταση
στους παιδικούς σταθμούς λόγω
κορωνοϊού, αλλά και για τα ποσοστά εμβολιασμένων υπαλλήλων
στο ΚΑΠΑ.
Ο πρόεδρος του ΚΑΠΑ αναφέρθηκε στο σύντομο ιστορικό της υπόθεσης λέγοντας ότι ενώ ως
νομικό πρόσωπο είχαν κάνει τον προγραμματισμό τους και είχαν
στείλει αρμοδίως τις προτάσεις τους από τον Μάρτιο, έλαβαν από
το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στις 13 Αυγούστου χωρίς
καμία προηγούμενη ειδοποίηση την απόφαση να μην χρηματοδοτηθούν για την φετινή χρονιά τα προγράμματα «Αθλητισμός για
Όλους»!
Τα προγράμματα «Αθλητισμός για όλους» έχουν την ιδιαιτερότητα ότι δίνουν την ευκαιρία σε συμπολίτες της πόλης, αλλά και
σε όσους δεν ζουν στον αστικό ιστό να ωφεληθούν με πολύ μικρό
κόστος. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο κ. Ακριβόπουλος για το
2019 που ήταν μια φυσιολογική χρονιά εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 500 ωφελούμενοι δημότες και απασχολήθηκαν 10 γυμναστές,
εκτός από την Βέροια και σε 8 διαφορετικές τοπικές κοινότητες
όπως η Πατρίδα, Νέα Λυκογιάννη, Μακροχώρι, Ραχιά, Τριπόταμο,
Παλατίτσια, Βεργίνα για τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα. Η
σημασία του προγράμματος ενισχύεται από το γεγονός ότι εξυπηρετούσε και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, ενώ υπήρχε τμήμα
για Α.Μ.Ε.Α. και μάλιστα χωρίς κανένα οικονομικό αντίτιμο. Ακόμη
όμως και για τους ωφελούμενους που πλήρωναν, στην πλειοψηφία τους γυναίκες που παρακολουθούσαν προγράμματα πιλάτες,
αεροβικής κ.α. πλήρωναν μόλις 20 ευρώ το τρίμηνο! Τα προγράμματα «έτρεχαν» καταξιωμένοι γυμναστές που είχαν μεράκι για την
άθληση και διάθεση να βοηθήσουν τους ωφελούμενους.
Αναφορικά με την ουσία του προβλήματος ο κ. Ακριβόπουλος

περιέγραψε ότι όλα τα έξοδα που είχε το ΚΑΠΑ για την υλοποίηση
του προγράμματος καλυπτόταν κατά 50% από την Γ.Γ. Αθλητισμού. Αυτό το ποσοστό χρηματοδότησης αποφάσισε τον Αύγουστο να διακόψει ο κ. Αυγενάκης και αμέσως υπήρξε από το ΚΑΠΑ
του δήμου Βέροιας, όπως και από αντίστοιχα νομικά πρόσωπα
άλλων δήμων επαφή με την Γ.Γ. Αθλητισμού, όπως και γραπτή
διαμαρτυρία με την οποία ζητήθηκε να μην διακοπεί για φέτος η
χρηματοδότηση και να συζητηθεί με προτάσεις το θέμα από του
χρόνου, άλλως αν η απόφαση είναι ειλημμένη να ορίσει ο υφυπουργός το οργανωτικό πλαίσιο και να δώσει τη νομιμοποίηση να
τρέξει ο δήμος έστω και με περικοπές το πρόγραμμα. Φυσικά κάτι
τέτοιο δεν μπορεί να το σηκώσει μόνιμα ο δήμος, αφού το πρόγραμμα είναι ανταποδοτικό και θα πρέπει να κοπούν χρήματα από
άλλες δράσεις(κοινωνική πολιτική κλπ).
Δυστυχώς το πρόγραμμα «Αθλητισμός για Όλους» ενώ έχει μεγάλη ανταπόκριση σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει ο πρόεδρος του ΚΑΠΑ, η Γ.Γ. Αθλητισμού αποφάσισε να το διακόψει γιατί όπως αναφέρεται στην απόφαση υπάρχουν
τρωτά σημεία και χρειάζεται επανασχεδιασμός. «Αντί δηλαδή να
διορθώσουμε τις όποιες ατέλειες του προγράμματος ενώ αυτό
τρέχει και είναι σε εξέλιξη, το διακόπτουμε, μια πρακτική χωρίς λογική» υπογράμμισε ο κ. Ακριβόπουλος.
Ο πρόεδρος του ΚΑΠΑ επεσήμανε ότι η εμπειρία των λοκνταουν τους έκανε να προετοιμαστούν και να διαμορφώσουν το πρόγραμμα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να πραγματοποιείται είτε
σε ανοιχτούς χώρους, είτε ακόμη μέσω τηλεδιάσκεψης και τόνισε
την σημασία του ειδικά αυτή την περίοδο που ο κόσμος δεν έχει

επιλογές, τα γυμναστήρια είναι κλειστά ή
υπολειτουργούν και οι δημότες χρειάζονται απεγνωσμένα διέξοδο. Δεν παρέλειψε να αναφέρει τα καθημερινά παράπονα
των ωφελούμενων που περιμένουν πότε
θα ξεκινήσει και πάλι το πρόγραμμα και
δυστυχώς δεν έχει να τους απαντήσει κάτι
συγκεκριμένο. Η τελευταία επικοινωνία με
την Γ.Γ. ήταν τον Σεπτέμβριο, ανέφερε ο
κ. Ακριβόπουλος, όταν δεσμεύθηκαν να
υπογραφεί και να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ
το οργανωτικό πλαίσιο, ώστε να δώσει
στους δήμους την εξουσιοδότηση να τρέξουν το πρόγραμμα. Έχουν περάσει πάνω από δύο μήνες και αυτή η υπογραφή
ακόμη εκκρεμεί…
«Να μην χαθεί το πρόγραμμα και
να το τρέξουμε για φέτος, ωστόσο δεν
απεμπολούμε το δικαίωμα χρηματοδότησης του, που πρέπει να επανεξεταστεί από τον κ. Αυγενάκη. Είναι κρίμα
να καταργηθεί το πρόγραμμα «Αθλητισμός για Όλους», μετά από την απαξίωση και υποβάθμιση του σχολικού
αθλητισμού και την κατάργηση των
Αθλητικών Σχολείων», υπογράμμισε ο
πρόεδρος του ΚΑΠΑ.
Το 40% του προσωπικού στο ΚΑΠΑ ανεμβολίαστοι
με 2 αναστολές εργασίας
Για την κατάσταση με τον κορωνοϊό και τις δομές που υποστηρίζει το ΚΑΠΑ του δήμου Βέροιας, ο πρόεδρος ενημέρωσε ότι τον
τελευταίο μήνα είναι καλή η κατάσταση στους παιδικούς σταθμούς
και μόνο ένα τμήμα στο Εργοχώρι είναι κλειστό. «Γίνεται προσπάθεια και είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα σε
σχέση και με την συνολική εικόνα και των αριθμό κρουσμάτων στα σχολεία, αλλά και συνολικά στην πόλη», πρόσθεσε ο
πρόεδρος.
Αναφορικά με το προσωπικό του ΚΑΠΑ, ο κ. Ακριβόπουλος
είπε ότι το 60% είναι εμβολιασμένο, υπάρχουν δομές του νομικού
προσώπου που δεν είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός και οι εργαζόμενοι προσέρχονται με ραπιντ τεστ, ενώ στις δομές όπως ΚΑΠΗ, δημοτικό ιατρείο κλπ, πρέπει υποχρεωτικά να είναι εμβολιασμένοι και γι΄ αυτό αναγκάστηκαν σε 2 περιπτώσεις εργαζομένων
να τους θέσουν σε αναστολή. «Δεν είναι ευχάριστο για κανέναν
μας να λαμβάνονται τόσο βαριά μέτρα, ωστόσο όλα συνηγορούν ότι ο εμβολιασμός βοηθά την κατάσταση και πρέπει να
επικρατήσει η λογική και να ενημερωθούν και αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν πεισθεί για να φτάσουμε στο επιθυμητό
ποσοστό εμβολιασμού.»
(Δείτε το βίντεο της συνέντευξης στο laosnews.gr)
Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Eορτασμός της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων
Την 21η Νοεμβρίου 2021 εορτάζεται σε ολόκληρη τη χώρα η ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων. Από την ΠΕ Ημαθίας επισημαίνεται ότι, λόγω των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κοροναϊού COVID-19, οι
εορταστικές εκδηλώσεις θα γίνου σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για λόγους δημόσιας υγείας.
Κατά την ημέρα της εορτής θα λάβει χώρα γενικός σημαιοστολισμός και φωταγώγηση σε ολόκληρη την Επικράτεια. Κατόπιν τούτου, παρακαλούνται ο Δήμος Βέροιας, οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ., για τον σημαιοστολισμό και την φωταγώγηση των καταστημάτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρόγραμμα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Βέροια λόγω δοξολογίας στην Παλαιά Μητρόπολη

Για την ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, στην εξυπηρέτηση και
ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια της δοξολογίας εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Βέροιας Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου καθώς και την κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Πεσόντων στην
Πλατεία Ρακτιβάν η Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας αποφάσισε την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης όπου αυτή
επιτρέπεται, παντός είδους οχημάτων, στην οδό 10ης Μεραρχίας, από τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής έως τη συμβολή
της με την οδό Μητροπόλεως. Επίσης, την απαγόρευση της κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης όπου αυτή επιτρέπεται,
παντός είδους οχημάτων: στην οδό Περικλέους, από τη συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως έως τη συμβολή της με την
οδό Κεντρικής και στην οδό Αντωνίου Καμάρα, από τη συμβολή της με την οδό Περικλέους ως τη συμβολή της με την οδό Ε.
Βαρλάμη.
Οι ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν την Κυριακή 21-11-2021 και κατά τις ώρες 07:00΄ έως 12:00΄ και η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης στην παραπάνω οδό θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.
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ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΓΡΑΜΜΑ Σ’ ΕΝΑ ΝΕΟ

Περί πολιτικής (Γ΄ τελευταίο)
Του ιερέως
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Μετά από 15 χρόνια συνδικαλιστικής περιήγησης, 24 χρόνια γάμου και 27 χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας κατέληξα: να ντύνομαι στη «μπουτίκ μπαμπάς & μαμά», να τρώω
από το «μάρκετ πεθερός & πεθερά» και να σας «πολεμώ» με
το πληκτρολόγιο μου».
Φίλοι μου, καλή σας ημέρα,
να έχεις αποφασίσει να λείψεις για λίγες ημέρες, να επιστρέφεις, να έχεις υποστεί το μπούλινγκ της αρκούδας, επειδή είσαι χοντρούλης, σε
λίγο ούτε η σκάλα που σε ανεβάζει στο μεγάλο
πουλί για να πετάξεις, δεν θα σε χωρά, δεν συζητάμε για τα αεροπλανικά καθίσματα (από έξω
εμφάνιση και από μέσα άνεση), και να σκέφτεσαι, θα πέσει το αεροπλάνο και θα οφείλεται στα
γραμμάριά μου!
Και δεν είναι μόνο αυτό, να προσγειώνεσαι
και να ακούς, όλοι το απόγευμα στις οθόνες
σας, για το διάγγελμα του σωτήρος Μωυσέως
και στη συνέχεια «ξεκινά η επίταξη των ιατρών
σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία».
Και αναρωτιέσαι διάγγελμα, επίταξη, τι έγινε
ρε σύντροφοι, ξεκινάει το νέο Πολυτεχνείο, να
ετοιμάσω διαβήτες και χάρακες!
Και ανατρέχοντας στο πρόσφατο, «δημοκρατικό» παρελθόν:
«…μην ξεχνάτε κύριοι ότι ευρισκόμεθα ενώπιον ενός ασθενούς, τον οποίον έχομεν επί
της θεραπευτικής κλίνης και τον οποίον εάν ο
ιατρός δεν προσδέση κατά την διάρκειαν, της
θεραπείας επί της θεραπευτικής κλίνης, υπάρχει περίπτωσις, αντί διά της θεραπείας να τον
οδηγήσουμε εις το θάνατον», για αυτό οι περιορισμοί - τα μέτρα τα οποία θα λάβουμε, είναι
«να επιβάλλωμεν το δέσιμον του ασθενούς επί
τής κλίνης δια να υποστή ακινδύνως την θεραπείαν»!
Στην επόμενη ερώτηση, «ήθελα να γνωρίζω,
πόσον θα διαρκέση η ανάρρωσις, το λοκντάουν
δηλαδή, του ασθενούς», η απάντηση του αγίου
αφοπλιστική «ο χρόνος αναρρώσεως του κορονοασθενούς μετά την θεραπείαν, εξαρτάται από
την βαρύτητα της ασθενείας, την οποίαν αυτήν
την στιγμήν δεν μπορώ να προσδιορίσω»!
Και συνεχίζοντας, σε καλώ φίλε μου, να παίξουμε το παιχνίδι, βρες τις διαφορές:
«η χώρα διήρχετο μια κρίση αναζητούσα διέξοδον εξ ενός ιατρικού αδιεξόδου εις το οποίο
είχε εισέλθει. Από μακρού χρόνου, η αδυναμία
της συνεννοήσεως μεταξύ των υπευθύνων υγειονομικών παραγόντων της χώρας, παρά πάσαν
επίκληση του ανωτάτου άρχοντα της χώρας, του
αγίου Μωυσέως, είχε περιαγάγει τη χώρα εις κορονοαδιέξοδον. Ουδείς εκ των παραγόντων ανελάμβανε να βοηθήσει των ανώτατον άρχοντα για
να αναζητήσει λύση εντός των ιατρικών ορίων,
δια να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο. Η κατάστασις αυτή προστιθεμένη εις μίαν αναρχική
αντίληψη (ο κορονοιός να κάνει ότι γουστάρει),
η οποία είχε επιβληθεί σχεδόν εις όλα τα άτομα
της κοινωνίας, είχε δημιουργήσει τον έσχατον

του Σαββατοκύριακου

Μη νομίσεις, φίλε μου, ότι ο
γράφων τούτο το άρθρο είναι
αντίθετος με την πολιτική έκφραση ή θεωρεί ως αταίριαστη
στην ανάμειξή σου στην πολιτική ζωή ου τόπου μας, ή ακόμη
χειρότερο, ζητά από σένα να
μην έχεις πολιτικές πεποιθήσεις.
Σκοπός μου δεν είναι να επαινέσω τους απολιτικούς νέους, ούτε, πολύ περισσότερο, τους ιδεολογικά
«χαμαιλεοντίζοντες», τους επονομαζόμενους Ο.Φ.Α.
(όπου φυσάει ο άνεμος).
Θα ήθελα, όμως, με τις παρακάτω σκέψεις μου,
να απαντήσω σε ορισμένα ερωτήματα που προκύπτουν αβίαστα στην ψυχή κάθε απροκάλυπτου ανθρώπου. Είναι δυνατόν ένας σωστός άνθρωπος να
αλλοτριώσει τη ζωή του παραδίδοντάς την απόλυτα
στην πολιτική; Η πολιτική ιδεολογία, η στράτευση, η
μάχη για θέσεις και αντιθέσεις πολιτικές, το κοίταγμα
της τόσο πολύπτυχης και πολύπλοκης ζωής, κάτω
από την οπτική γωνία της πολιτικής, είναι δυνατόν να
απορροφήσουν όλη τη νεανική ενεργητικότητά σου;
Είναι σωστό να αντικρίζεται όλη η ζωή κάτω από το
πρίσμα της οποιασδήποτε πολιτικής ιδεολογίας;
Τελικά ο άνθρωπος είναι μόνο πολίτης;
Είναι αλήθεια ότι στην εποχή μας παρατηρείται
από κάθε καλόπιστο άνθρωπο μια σύγχυση – καμία
φορά αθέλητη, όχι σπάνια σκόπιμη – στα λόγια και
στα έργα ακόμη και ώριμων ανθρώπων, σχετικά με
την πολιτικοποίηση. Γι’ αυτό θεωρώ ως πρωταρχικό,
πριν καταπιαστώ με την ουσία, να προβώ σε δύο
βασικές διευκρινήσεις.
Σε κάποιο άλλο άρθρο μου θα σου μιλήσω για μερικές θέσεις μου, στο τόσο επίκαιρο πρόβλημα.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΠΡΩΤΗ: Πρέπει να συνειδητοποιήσεις πως οι πιο πολλοί, όταν μιλάνε για πολιτι-

κίνδυνο να αλωθεί η χώρα από τον κομμουνισμόν, συγνώμη τον αντιεμβολιασμόν. Οι Έλληνες, και κατά ιστορική παράδοση αλλά και κατά
τη βασική κοινωνική αντίληψη και αγωγή δεν
είναι ποτέ ευεπίφοροι προς τον, αντιεμβολιασμόν. Διότι ο αντιεμβολιασμός δεν δύναται να
έχει ουδέν σημείο κοινόν με τον ελληνοχριστιανισμόν, δηλαδή τον εμβολιασμόν που αποτελεί
τη βάση της διαπαιδαγωγήσεως των ελλήνων
κατά τον δρόμο της ιστορίας, της πανδημίας
δηλαδή. Προ αυτής της καταστάσεως ο ιατρικός
στρατός, αι ένοπλαι δυνάμεις, τα νοσοκομεία
της χώρας, η μόνη ουδετέρα εις τον χώρο του
κοινωνικού κατασπαραγμού, έκρινε ότι όφειλε
να παρέμβει για να αποτρέψει τον δρόμο προς
τον κρημνόν».
Τι θέλει να πει ο ποιητής, ο χοντρούλης δηλαδή!
Αρκετά με τα διαγγέλματα της βλακείας, βαρεθήκαμε.
Το διάγγελμα δεν είναι παιχνιδάκι, για να
βλέπω τη φατσούλα μου και να σκέφθομαι
«φτου σου αγορίνα μου, τι τεράστιος ηγέτης
είσαι».
Αρκετά, κούρασες.
Ή μήπως πιστεύεις, επειδή αυτοθαυμάζεσαι
«… παρά την άρτια εκστρατεία που οργάνωσα»
, ότι θα πάω να εμβολιαστώ, εάν δεν το επιθυμώ!
Και επειδή οι καλοί λογαριασμοί
κάνουν τους καλούς φίλους, από
την πρώτη στιγμή μίλησα για άθλια
και μη δημοκρατική διαχείριση.
Και τελειώνοντας οφείλω να παραδεχθώ ότι ο τίτλος του αγίου διΣινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη
καίως σου έχει δοθεί, αφού επί των
διασκέδαση.
ημερών σου, ζήσαμε το θαύμα, τα
• Συσκευές καθαρισμού αέρα (με φίλπαγώνια του πάρκου του Παυσιλύτρα ενεργού άνθρακα και Hepa)
που στην Καρδίτσα, να έχουν απο• Απολύμανση πριν κάθε προβολή,
κτήσει ανθρώπινη ομιλία και καθη• Μεγάλες αποστάσεις (ανά 2 θέσεις
μερινώς να εμφανίζονται στο γυαλί.
– 2 κενές)
Προχώρα λοιπόν στο τελευταίο
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηδιάγγελμα, στο συγχωρώ και ζήτα
ρίων (Πληρότητα 50%)
από τα παγώνια να επιστρέψουν
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έστο πάρκο και να αφήσουν την μιξοδο
κρή οθόνη.
• Είσοδος νωπού αέρα (φρέσκος)
Να τα ξανασυναντήσουμε, τα παγώνια και τα άλλα ιατρικά πουλιά,
Αρχηγός Από Κούνια 2:
στα εκλογικά ψηφοδέλτια, μαζί με
Οικογενειακή Υπόθεση (ΜΕΤΑΓΛ)
τους άλλους επιτήδειους τσαρλατάΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΜΟΥνους, όπως σωστά τόνισες!
ΖΟΥΡΑΚΗ
Η χρηματοδότηση των μεγάλων
Προβολές στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή ”:
μέσων ενημέρωσης, οδηγεί σταδιΠαρασκευή 19/11 - Σάββατο 20/11 - Κυριακή
ακά στην κατάργηση της Δημοκρα21/11 στις 18.00
τίας!
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid
test από 18 ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, είτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.
gr)

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ:
Κάθε Τετάρτη, νέο απογευματινό
Ιατρείο στο Ορθοπαιδικό Τμήμα

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Νάουσας ενημερώνει τους πολίτες του Δήμου
Νάουσας και της ευρύτερης περιοχής
του Νομού Ημαθίας ότι επεκτείνεται η
λειτουργία των Ολοήμερων Ιατρείων του
Ορθοπαιδικού Τμήματος στην Υγειονομική Μονάδα Νάουσας.
Το νέο απογευματινό Ιατρείο θα λειτουργεί κάθε Τετάρτη, από ώρα 16:00,
από τον ιατρό κ. Παπαμιχαήλ Ευθύμιου,
Επιμελητή Α΄ ειδικότητας Ορθοπαιδικής.
Η διαδικασία για το κλείσιμο των ραντεβού γίνεται από την Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων της Μονάδας Νάουσας
στα τηλέφωνα 2332350247 και 2332350248, τις ώρες 07:00 έως 15:00.

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 1943
Κάθε μέρα στις 19.30 και 21.30
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid
test από 18 ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, είτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.
gr)
Σενάριο: Δημήτριος Κατσαντώνης
Σκηνοθεσία: Νικόλας Δημητρόπουλος
Πρωταγωνιστούν: Max Von Sydow, Astrid Roos,
Δανάη Σκιάδη, Νικόλας Παπαγιάννης, Martin Laer,
Alice Krige, Tomas Arana, Γιώργος Βογιατζής, Μάξιμος Λιβιεράτος, Τάσος Καρλής

κοποίηση, εννοούν, άλλοτε φανερά κα άλλοτε καμουφλαρισμένα, την κομματικοποίηση. Δηλαδή την
υποταγή σε δεδομένες απόψεις, την «άνευ όρων»
υπαγωγή σου σε προκατασκευασμένες θέσεις.
Οι υποστηρικτές αυτών των αντιλήψεων συνήθως αναθεματίζουν τον πολιτικό προβληματισμό, απορρίπτουν την πολιτική πολυφωνία και με θράσος
μιλάνε για «Δημοκρατία».
Εσύ στάσου με σοβαρότητα και υπευθυνότητα.
Σκέψου πως αν η πολιτικοποίηση σημαίνει συνειδητοποίηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων
σου ως πολίτη, τότε είναι κάτι που πρέπει να επιδιώξεις. Είσαι μέλος μιας οργανωμένης κοινωνίας που
λέγεται πολιτεία. Αυτή εξαρτάται από σένα και συ από
αυτή. Είναι εγκληματικό να αδιαφορήσεις για τη δομή
της, για τους ανθρώπους που θα την κυβερνήσουν,
για τις διαδικασίες που την συντηρούν, για τις αξίες
που υπηρετεί. Δείχνει αναξιότητα όταν δεν έχεις ζήλο
για τα κοινά.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ: Πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι την πολιτική θα την αντικρύζεις με πίστη,
ενώ την κομματικοποίηση με αμφισβήτηση. Γιατί η
πολιτική σου τοποθέτηση θα πρέπει να στηρίζεται
σε αξίες αιώνιες, ώστε να σου παρέχουν κάθε στιγμή
τη δυνατότητα να κρίνεις την κομματική σου τοποθέτηση. Επειδή πολλές φορές συμβαίνει να υποστηρίζεις ένα πολιτικό κόμμα, κι όταν αυτό εκπροσωπεί
ένα minimum των πολιτικών σου θέσεων, αφού δεν
υπάρχει άλλο εγγύτερο με τις απόψεις σου. Οι απόψεις, όμως, αυτές είναι δικές σου, προσωπικές,
καμωμένες με μελέτη και φρόνηση, με εσωτερικό βάσανο, όχι επιπόλαιες και επιδερμικές, πλασμένες από
προεκλογικά σλόγκαν ή κομματικά διαφημιστικά τρικ.
Έτσι, φρονώ, γίνεται φανερό πως άλλο είναι η
πολιτική θέση και άλλο η κομματική τοποθέτηση. Κι οι
δύο είναι δεκτές. Η πρώτη, όμως, σταθερή, άκαμπτη,
διαρκής. Η δεύτερη, με δυνατότητα εναλλαγής, ευλύγιστη, επίκαιρη.
Θα ήθελα πολύ επάνω σ’ αυτές τις σκέψεις και τις
δικές σου απόψεις. Θα τις έχω;

18/11/21 - 24/11/21

KARDITSA FOREVER
Πέμπτη 18/11 –Σάββατο 20/11 – Κυριακή 21/11
- Δευτέρα 22/11 – Τρίτη 23/11 – Τετάρτη 24/11 στις
20.30
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid
test από 18 ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, είτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.
gr)
Σενάριο, Σκηνοθεσία Στράτος Μαρκίδης
Πρωταγωνιστούν Θανάσης Βισκαδουράκης,
Λευτέρης Ελευθερίου, Τάνια Τρύπη, Τάσος Κωστής, Μαρία Πολυχρονίδη, Κωνσταντίνος Καζάκος,
Δανάη Παππά, Τάσος Παλατζίδης, Ευτυχία Φαναριώτη, Σοφία Παυλίδου, Ελίνα Μάλαμα, Μάκης Πατέλης, Στράτος Κανιαμός, Γιώργος Γιαννόπουλος,
Jerome Kaluta.
Έκτακτη Συμμετοχή: Παύλος Χαϊκάλης, Αλέξανδρος Μυλωνάς
Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1 και Αίθουσα 2 επισκεφθείτε την σελίδα μας: www.cinestar.gr
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το
πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.cinestar.gr
http://www.facebook.com/cinestarveria

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

του Σαββατοκύριακου

Φωταγώγηση
του Δημαρχείου Βέροιας
σήμερα για την
Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού

Σε μία συμβολική πράξη στήριξης για την προστασία των Δικαιωμάτων των Παιδιών
προχωρά ο Δήμος Βέροιας, με τη φωταγώγηση του Δημαρχείου της πόλης το απόγευμα
του Σαββάτου 20 Νοεμβρίου, στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση των ενηλίκων προς την
κατεύθυνση ενός καλύτερου μέλλοντος χωρίς αποκλεισμούς για τα παιδιά όλου του κόσμου. Ο Δήμος Βέροιας ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της ΚΕΔΕ και του Γραφείου της
UNICEF στην Ελλάδα συμμετέχει στη φωταγώγηση με κυανό χρώμα δημαρχιακών κτιρίων, αρχαιολογικών χώρων και εμβληματικών σημείων της χώρας όπως προτρέπουν τα
Ηνωμένα Έθνη, ως ένδειξη στήριξης της επετείου της υπογραφής της Διεθνούς Σύμβασης
του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Η 20η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού, είναι μια ευκαιρία για παιδιά και νέους
να ενώσουν τις φωνές τους για θέματα που έχουν σημασία για τη γενιά τους - από τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, την
ψυχική υγεία, την
εκπαίδευση, την εξάλειψη του ρατσισμού
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το
και των διακρίσεων και να παρακινήσουν
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα
τους ενήλικες να
ότι:
συμβάλουν στο δρόΟ ZANTNER ARTUR RAFALτου
μο για ένα καλύτερο
Roman και της Urszula, το γέμέλλον για όλους.
νος Kwiecien, που γεννήθηκε στο
Η φωταγώγηση
Pyskowice Πολωνίας και κατοικεί
του Δημαρχείου Βέροιας πραγματοποιστο Ludenscheid Γερμανίας και η
είται για να θυμίσει
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του
σε όλους ότι η νέα
Παναγιώτη και της Μαρίας, το γέγενιά αντιπροσωνος Συμεωνίδου, που γεννήθηκε στο Esslingen Am
πεύει την ελπίδα όNeckar Στουτγκάρδης και κατοικεί στο Ludenscheid
λων μας για ένα καΓερμανίας, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό
λύτερο μέλλον.

Μέλλων Γάμος

γάμο που θα γίνει στο δημαρχείο Ludenscheid Γερμανίας.
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Συνεργασία του Αντιπεριφερειάρχη
Κ. Καλαϊτζίδη με τη Συμπαραστάτη του
Πολίτη στην Περιφέρεια, Νιόβη Παυλίδου
Την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, επισκέφθηκε την
Τρίτη 16 Νοεμβρίου, η Συμπαραστάτης του Πολίτη &
της Επιχείρησης Νιόβη Παυλίδου η οποία συναντήθηκε με
τον Αντιπεριφερειάρχη Κώστα
Καλαϊτζίδη, τους διευθυντές
όλων των υπηρεσιών και την
ειδική σύμβουλο του Αντιπεριφερειάρχη, Νίκη Καρατζιούλα.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας αφού την καλωσόρισε,
παρουσίασε την κατάσταση
λειτουργίας των υπηρεσιών
στην Π.Ε. Ημαθίας αναφερόμενος μεταξύ άλλων και στη
θετική έκβαση της ανέγερσης
του Διοικητηρίου, γεγονός
που, όπως τόνισε, θα επιτρέψει στη συγκέντρωση όλων των υπηρεσιών σε ένα σημείο, με αποτέλεσμα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Εστίασε επίσης τη συζήτηση στην σημασία του πρωτογενούς και του μεταποιητικού τομέα για την τοπική οικονομία αλλά και
γενικότερα για όλη την περιφέρεια, κάτι που φάνηκε ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πανδημίας.
Από τη μεριά της η Νιόβη Παυλίδου ανέπτυξε εν συντομία τη σημασία του θεσμού του Συμπαραστάτη, καταθέτοντας
την εμπειρία της από την δίχρονη λειτουργία του και σημειώνοντας πως, τα αιτήματα από την Ημαθία ήταν ευτυχώς πολύ
λίγα.
Αναφέρθηκε επίσης σε σημαντικά ζητήματα που μπορούν να βελτιώσουν την λειτουργία της Περιφέρειας συνολικά,
όπως:
1) στον ομοιόμορφο τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών, ανεξάρτητα από Περιφερειακή Ενότητα στην οποία ανήκουν και
2) στην υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της εργασίας όλων για μια καλύτερη διακυβέρνηση της περιφέρειας.
Η Ημαθία πρωτοπορεί στην εφαρμογή ψηφιακών λειτουργών προς όφελος του πολίτη
Οι διευθυντές των υπηρεσιών της Π.Ε. Ημαθίας τόνισαν ιδιαίτερα το γεγονός πως η Ημαθία πρωτοπορεί στην εφαρμογή ψηφιακών λειτουργιών, κάτι που ήδη διευκολύνει κατά πολύ τις τρέχουσες εργασίες, προς όφελος του πολίτη.
Αναφέρθηκαν όμως και σε θεσμικές δυσλειτουργίες στην δομή της Περιφέρειας, όπως για παράδειγμα ότι, για ίδιες
αρμοδιότητες και ευθύνες, τα στελέχη της ΠΕ Ημαθίας καταλαμβάνουν χαμηλότερες διοικητικές βαθμίδες, σε σχέση με
τους συναδέλφους της ΠΕ Θεσσαλονίκης. Μίλησαν επίσης για φαινόμενα έλλειψης ορθής επικοινωνίας και συνεννόησης,
καθώς και για το ζήτημα πλεονάζοντος προσωπικού στην διοικητική έδρα, τη Θεσσαλονίκη.
Η Νιόβη Παυλίδου από τη μεριά της, τόνισε πως, ως αρχή, είναι δίκαιο για τις ίδιες αρμοδιότητες και ευθύνες, να καταλαμβάνονται οι ίδιες ακριβώς θέσεις ευθύνης
από τα στελέχη (διευθυντές, υποδιευθυντές),
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
και ότι η Διοίκηση και ο Εσωτερικός Έλεγχος,
εξετάζουν τέτοια αιτήματα. Τόνισε επίσης ότι, με
τις ψηφιακές τεχνολογίες, καταργούνται τα γεωγραφικά εμπόδια στην διοικητική διάρθρωση των
οργανισμών και γίνεται πλέον δυνατό, να ορισθεί
Η Διεύθυνση, το Εκπαιδευτικό Προσωπικό, οι Μαθητές
διευθυντής της ΠΚΜ ή και γενικός διευθυντής, ένα στέλεχος του οποίου η μόνιμη θέση, βρίσκεται
και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού
σε οποιαδήποτε άλλη Περιφερειακή Ενότητα.
Σχολείου Μακροχωρίου ευχαριστούν θερμά τον εξουσιοΤέλος, ευχαρίστησε τον Αντιπεριφερειάρχη
δοτημένο συνεργάτη Service της ΜΑΝ Ελλάς Α.Ε., ΑΦΟΙ
και τους διευθυντές για την πολύ ενδιαφέρουσα
Π. ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ Ο.Ε. – Μακροχώρι Βέροιας
συζήτηση- συνεργασία και εξέφρασε την ανα,για τη δωρεά ειδών γραφείου για την κάλυψη αναγκών
γκαιότητα να ενημερώνονται συνεχώς οι πολίτες,
του σχολείου.
για την ύπαρξη και τη λειτουργία του θεσμού
του Συμπαραστάτη συνολικά στην Περιφέρεια
Ο Διευθυντής του Σχολείου
Κεντρικής Μακεδονίας
Παπαχαρίτων Αναστάσιος

Ευχαριστήριο
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21
Νοεμβρίου 2021 στον Ιερό
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου
στον Αγιο Γεώργιο Δ.Δ. Δοβρά
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
για την ανάπαυση της ψυχής
του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς
το Θεό.
Η σύζυγος, Τα παιδιά,
Τα εγγόνια, Τα αδέλφια, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύεται σήμερα Σάββατο
20 Νοεμβρίου 2021 στις 11.00
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων
Κων/νου και Ελένης στο Διαβατό ο Γρηγόριος Ταλαπανίδης
σε ηλικία 82 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύεται σήμερα Σάββατο
20 Σεπτεμβρίου 2021 στις 4.00
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου Γεωργιανών ο Κων/
νος Γεωργ. Αμοιρίδης σε ηλικία 90 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2021 στις
10.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό
Αγίου Γεωργίου Καμποχωρίου
Ημαθία η Μαρία Μπαλτζή σε
ηλικία 94 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Αρ. Πρωτ. 5215
Ημ/νια 18/11/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημοπρασία πλειοδοτική φανερή και προφορική για την εκμίσθωση κυλικείου του ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΥ δημοτικού γυμναστηρίου Βέροιας που βρίσκεται στο Δήμο Βέροιας, στον ισόγειο χώρο
της δυτικής πλευράς του κλειστού γυμναστηρίου - οδός: 16ης
Οκτωβρίου 5Α, εμβαδού 26,40 τ.μ., η οποία θα διενεργηθεί στα
γραφεία Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ., επί της οδού Θ. Ζωγιοπούλου
5, 4ος όροφος, την Πέμπτη 02/12/2021 και ώρα 10:00π.μ. ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών. Σε περίπτωση
που δεν προσέλθει κάποιος πλειοδότης η δημοπρασία θα επαναληφθεί σε μια εβδομάδα, στις 09/12/2021 στον ίδιο χώρο και
την ίδια μέρα και ώρα.
Δικαίωμα συμμετοχής στην Δημοπρασία έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα τα οποία αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους
όρους της διακήρυξης, δεν έχουν καταδικαστεί ή τελούν υπό
πτώχευση και δεν έχουν καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το
Ν.Π. «ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας» και στο Δήμο Βέροιας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει
να καταθέσει τα δικαιολογητικά μέχρι την 1η Δεκεμβρίου
2021 και ώρα 13:00, στην Διοικητική έδρα του ΚΑΠΑ Δ. Βέροιας, Θ. Ζωγιοπούλου 5 - 4ος όροφος.
Η διάρκεια της σύμβασης είναι για τέσσερα (4) χρόνια (με
δικαίωμα παράτασης για ένα έτος) και αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού και εγκατάστασης του μισθωτή.
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του
Νομικού Προσώπου και στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Βέροιας, όπως επίσης θα καταχωρηθεί και στην ιστοσελίδα,
στη διεύθυνση (URL): www.veriakapa.gr
Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί, από τα
Γραφεία Διοίκησης του «ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας», και να παραλάβει τους όρους της παρούσας διακήρυξης, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση: Θεανώ Ζωγιοπούλου 5, Πληροφορίες: κ.Δημήτριο Τζιμούρτο - Τηλέφωνο: 2331022178-26230.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

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:
-Την κυρία Κωσταντίνα Χατζησταύρου για την προσφορά φρούτων για τη διατροφή των ωφελουμένων.
-Τον κύριο Άγγελο Διαβατούδη και την κυρία Ελένη
Καρπούζη για τη χρηματική δωρεά είς μνήμη της μητέρας τους Ελισάβετ Καρπούζη.
-Το σύλλογο ζαχαροπλαστών Βέροιας για τη χρηματική δωρεά προς το Σύλλογο για την ανέγερση του νέου
ΚΔΗΦ.
-Το πτηνοτροφείο ΜΠΕΝΤΙΛΑ από την Αλεξάνδρεια
για την προσφορά τροφίμου για την διατροφή των ωφελουμένων.
-Το ψητοπωλείο ΜΑΣΑΜΠΟΥΚΑ στην Αλεξάνδρεια,
τον ιδιοκτήτη του κύριο Δημήτρη Κάργα, για τη προσφορά εδέσματος προς τους ωφελούμενους.
-Ανώνυμο κατάστημα από την Αλεξάνδρεια για τη
συνεχή προσφορά γευμάτων προς τους ωφελούμενους.
-Τη Βιομηχανία ΜΥΛΟΙ ΚΑΡΑΝΙΚΑ Α.Ε. στην Αλεξάνδρεια, για την προσφορά πρωινού, καθώς και την
προσφορά σε αλεύρι για τις διατροφικές ανάγκες των
ωφελουμένων.
-Τον κύριο Μωϋσιάδη Παναγιώτη - Χρύσανθος (Κλειδαράς - Κλειδιά και Κλειδαριές) στην Αλεξάνδρεια, για
την παροχή υπηρεσιών προς το Κέντρο.
-Την οικογένεια του κυρίου Νίκου Ελευθερίου για τη
χρηματική δωρεά για τις ανάγκες του ΚΔΗΦ εις μνήμη
του γιού τους Λουκά Νίκου.
«Στηρίζουμε το έργο μας στην συμμετοχή σας»
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ιερό σαρανταλείτουργο
Εις τον Ι.Ν. Αγίου Σάββα-Κυριωτίσσης Βεροίας
θα τελείται κάθε ημέρα Θεία Λειτουργία από 15 Νοεμβρίου 2021 έως 25 Δεκεμβρίου 2021.

του Σαββατοκύριακου

Η κίνηση
του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων:
Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Παλαιό
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
των Αγίων Αποστόλων
Παύλου και Πέτρου Βεροίας επί τη εορτή των
Εισοδίων της Θεοτόκου.
Στο τέλος θα τελέσει Δοξολογία με την ευκαιρία
του εορτασμού της ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων.
Την Τρίτη 23 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στην Ιερά
Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας με
την ευκαιρία της εορτής
του Αγίου Κλήμεντος
Αρχιεπισκόπου Αχρίδος.
Στην διάρκεια της Θείας Λειτουργίας θα τεθεί σε προσκύνηση η Τιμία Κάρα
του Αγίου Κλήμεντος που αποθησαυρίζεται στην Ιερά Μονή.
Την Τρίτη 23 Νοεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό
και στην Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον Ιερό Ναό του στην
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολουθία θα μεταδοθεί απευθείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο
Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου

Αρχιερατική Θεία
Λειτουργία στην Παλαιά
Μητρόπολη
Τήν Κυριακή 21 Νοεμβρίου, ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων θά
λειτουργήσῃ στόν Παλαιό Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Ἀγίων Ἀποστόλων Παύλου καί Πέτρου καί στή συνέχεια θά τελέσῃ Δοξολογία
μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.

του Σαββατοκύριακου
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Εσωκομματικές εκλογές
και ηλεκτρονική ψηφοφορία
ΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ
Π Λ Α Τ Ι Α…
Κάθομαι στο τραπέζι. Ίσως για μια στιγμή.
Είναι δύσκολο να μεγαλώνεις για ΠΑΝΤΑ.
Περίμενα νάρθει ο Χρόνος να τσακωθώ.
Να δώσει λόγο για τις παλιές γερασμένες
ερωτήσεις.
Γιατί,
δεν μ` ένοιαζε καθόλου ο χειμώνας
και το τσάι με την γραφειοκρατία
των σκέψεων.
Λέγανε τότε,
πως η «κλιματική αλλαγή»
θα αλλάξει την ποιότητα της μεσημβρίας.
Θα έμενε μονάχα η δύναμη
της μυθολογίας
που ήξερε πάντα να θριαμβεύει.
Με τέτοιες σκέψεις ξεκίνησα την Αγάπη!
Σαν εγχειρίδιο μαθηματικών λύσεων,
για την συνεχή μεταβαλλόμενη γεωγραφία
των ονείρων.
Όλοι και Όλα ήτανε εκεί!
Πως πηγαίνουν οι άνθρωποι βόλτα στους
αιώνες;
Πως η ψυχή ξεπόρτιζε
απ` τις πολυκατοικίες;
Ποια είναι η συνισταμένη της ανθρώπινης
ιστορίας;
Γιατί τα ξεφωνητά πέφτουν απ` τα
παράθυρα;
Τι χρώμα έχουν τα ξέφρενα άλογα
της φαντασίας;
Τότε,
ο Πρωθυπουργός διέταξε να δημιουργηθεί
το Σώμα Α.Π.Α.
Το σώμα Αναζωογόνησης
της Περιφρονημένης Αθωότητας,
οι δε Υπουργοί να μεταφέρουν
την καλοσύνη «χλιμιντρίζουσα»
στις συσκέψεις ,
και ,
να δωρηθεί ένας Μήνας του Μέλιτος
στους Ανωνύμους των ΠΟΘΩΝ.
Γιάννης Ναζλίδης

Συντάκτης:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΑΔΗΣ
Παρά την επικέντρωση του γενικότερου ενδιαφέροντος
στην επιδημική έξαρση του κορωνοϊού
και τα συνεπακόλουθα της, σημαντικό
μέρος της καθημερινής ειδησεογραφίας
καταλαμβάνουν οι
επίκαιρες εσωτερικές διεργασίες των πολιτικών κομμάτων για την εκλογή ηγεσιών και οργάνων που
συνθέτουν την συγκρότηση τους.
Όσο και αν οι διεργασίες αυτές τυπικά αφορούν
τα μέλη των κομματικών οργανισμών, στην πράξη
διεγείρουν το γενικότερο ενδιαφέρον όλων των πολιτών, καθώς τα πολιτικά κόμματα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην καθημερινότητα και τις εν γένει
εξελίξεις του τόπου.
Με το γεγονός ότι αυτές οι εκλογικές διεργασίες
εξελίσσονται εν μέσω της επιδημικής κρίσης και των
περιοριστικών μέτρων υγειονομικής προστασίας, αναζωπυρώνεται και η συζήτηση για την ηλεκτρονική
ψηφοφορία.
Είναι γνωστό ότι η ηλεκτρονική τεχνολογική εξέλιξη, χαρακτηρίζει την εποχή μας και υπεισέρχεται
πλέον όχι μόνο στις κοινωνικές δραστηριότητες αλλά
και στην ιδιωτικότητα των πολιτών.
Αναγνωρίζεται ωστόσο οτι αποτελεί και ένα προηγμένο βήμα, το οποίο δίνει την δυνατότητα μέσω
των ψηφιακών διαδικτυακών εφαρμογών να επιτελούνται σε ελάχιστο χρόνο και με άνεση, λειτουργίες
που παλαιότερα απαιτούσαν χρόνο, κόπο και δαπάνες για να προχωρήσουν.
Η ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι μία από τις ηλεκτρονικές εφαρμογές που ξεκίνησαν πριν από
χρόνια και συνεχίζονται πειραματικά, ενώ υπάρχει
σχετική νομοθετική πρόβλεψη και αναμένεται η γενίκευση της, αφού εξασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, που θα διασφαλίζουν την ιδιωτικότητα του
ψηφοφόρου και την μυστικότητα της ψήφου.
Τα θεμελιώδη στοιχεία που συνθέτουν την ηλεκτρονική ψηφοφορία και την διαφοροποιούν από τα
συστήματα της λεγόμενης συμβατικής διαδικασίας
που γενικώς εφαρμόζονται, είναι η δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος από απόσταση και η
χρήση υπολογιστικού συστήματος για την οργάνωση
και διεξαγωγή της όλης εκλογικής διαδικασίας.
Απαραίτητο στοιχείο για την συνολική εφαρμογή
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις εκλογικές διαδικασίες είναι η διασφάλιση της μυστικότητας της
ψήφου, που αποτελεί συνταγματική επιταγή, η οποία
συνδέεται άμεσα με το δικαίωμα της ιδιωτικότητας
του πολίτη.
Η μυστικότητα της ψήφου διασφαλίζεται πλήρως
κατά την συμβατική ψηφοφορία που πραγματοποιείται υπό την εγγύηση και εποπτεία της εφορευτικής επιτροπής, η οποία και έχει την ευθύνη της εκλογικής
διαδικασίας.
Σύμφωνα με αυτήν την διαδικασία, ο ψηφοφόρος
εισέρχεται υποχρεωτικά μόνος στον ειδικό απομονωμένο χώρο (paravan), που είναι διαμορφωμένος
κατά τρόπο ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα άσκησης πιέσεων επί των εκλογέων, όπως διλήμματα,
απειλές, εκφοβισμοί, ή άσκηση βίας, προκειμένου
να διαμορφώσουν την ψήφο τους σύμφωνα με υποδείξεις.

Εντός του ειδικού χώρου, ο ψηφοφόρος ασκεί το από μη διασφαλισμένους χώρους.
Σε αυτές τις περιπτώσεις η άσκηση του εκλογικού
εκλογικό του δικαίωμα και τοποθετεί το ψηφοδέλτιο
στον ειδικό αδιαφανή φάκελλο, που στην συνέχεια δικαιώματος με ηλεκτρονικό τρόπο γίνεται από οποιοδήποτε ιδιωτικό χώρο, χωρίς τον έλεγχο και την
ρίπτει στην κάλπη.
Η εποπτεία της εφορευτικής επιτροπής διασφα- εποπτεία της αρμόδιας εφορευτικής επιτροπής.
Ο χώρος που βρίσκεται η ηλεκτρονική συσκευή,
λίζει εν προκειμένω, ότι οι ψηφοφόροι δεν θα συναντήσουν προσκόμματα κατά την άσκηση του εκλογι- μέσω της οποίας ο ψηφοφόρος καταθέτει την ψήφο
κού τους δικαιώματος, ενώ ταυτόχρονα αποτρέπεται του, εποπτεύεται από τον ίδιο αλλά και από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που μπορεί να βρίσκεται
η εκδήλωση φαινομένων πλαστοπροσωπίας.
Αυτή η παραδοσιακά εφαρμοζόμενη διαδικασία πλησίον.
Ο χώρος αυτός μπορεί να είναι η οικία, ο επαγεγγυάται απόλυτα για την μυστικότητα της ψήφου και
γελματικός χώρος του ψηφοφόρου, κάποιος δημόδεν μπορεί να αμφισβητηθεί.
Δεν ισχύει όμως απόλυτα το ίδιο για την ηλεκτρο- σιος χώρος όπως τα «internet cafe», η οποιοδήποτε
νική ψηφοφορία, παρά το γεγονός ότι νομικά προ- σημείο που υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Το σύστημα αυτό της ψηφοφορίας είναι προφαβλέπεται ως εκλογική διαδικασία.
Και αυτό διότι, παρά την ύπαρξη ψηφιακών εξυ- νές ότι μεγιστοποιεί την ευκολία συμμετοχής στην
πηρετητών και σταθμών εργασίας που επικοινωνούν εκλογική διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα ικανοποιεί
με θεωρητικώς ασφαλείς υποδομές, παρά την ενερ- την ανάγκη προστασίας της ατομικής και δημόσιας
γοποίηση κρυπτογραφικών πρωτοκόλλων και παρά υγείας με την τήρηση των μέτρων πρόληψης και
την πρόβλεψη φραγών ασφαλείας, πάντα υπάρχουν προστασίας από τον κορωνοϊό
Εγείρει, όμως, σημαντικές επιφυλάξεις για τις
οι ελλοχεύοντες παράμετροι που απειλούν ανά πάσα στιγμή την μυστικότητα της ψηφοφορίας, όπως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ψηφοφόρος ασκεί
επιδέξιοι εισβολείς των υπολογιστικών συστημάτων το δικαίωμα του, καθώς και για το εάν η σύγχρονη
του διαδικτύου, τα κακόβουλα λογισμικά, η ορθότητα τεχνολογία, είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι το περιεχόμενο της ψήφου θα παραμείνει μυστικό και αναλτου εφαρμοζόμενου λογισμικού κλπ.
Η ηλεκτρονική ψηφοφορία πραγματοποιείται είτε λοίωτο.
Οι ίδιες επιφυλάξεις διατυπώνονται και για την
στα καθορισμένα εκλογικά τμήματα, είτε σε οποιοδήποτε άλλο χώρο στον οποίο υπάρχει η δυνατότητα επιστολική ψήφο εξ αποστάσεως.Σε κάθε περίπτωση η διάκριση μεταξύ της εποπτευόμενης και μη
πρόσβασης στο διαδίκτυο.
Προκύπτει επομένως μια ουσιαστική διάκριση με- εποπτευόμενης ηλεκτρονικής και επιστολικής ψήφου
ταξύ των τρόπων που μπορεί να πραγματοποιηθεί η είναι ουσιαστική και καθοριστική για την εκλογική
ηλεκτρονική ψηφοφορία, που συναρτάται με το χώ- διαδικασία, καθόσον συνδέεται άμεσα με το επίπεδο
ρο από τον οποίο ο ψηφοφόρος επιλέγει να ασκήσει ελέγχου που ασκούν στην όλη διαδικασία οι εφορευτο εκλογικό του δικαίωμα.
τικές επιτροπές ως αρμόδια όργανα.
Καταρχήν προβλέπεται η διενέργεια της ηλεκτροΗ απουσία της απαραίτητης εποπτείας που πρένικής ψηφοφορίας εντός των εκλογικών τμημάτων.
πει να ασκείται από την εφορευτική επιτροπή σε
Στην περίπτωση αυτή, η ψηφοφορία γίνεται στα κάθε στάδιο της εκλογικής διαδικασίας, ενέχει το
εκλογικά τμήματα, υπό την εποπτεία και εγγύηση της ενδεχόμενο παραβίασης της μυστικότητας και της εαρμόδιαςεφορευτικής επιτροπής, η οποία έχει και λευθερίας της ψήφου, καθώς δεν υφίσταται ασφαλής
την ευθύνη για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του εγγύηση για την γνησιότητα και εγκυρότητά της.
λογισμικού του υπολογιστικού συστήματος.
Εξ αυτών συμπεραίνεται ότι έως ότου εξασφαΟ ψηφοφόρος εισέρχεται στον ειδικό χώρο όπου λιστούν όλες οι προϋποθέσεις, που θα μπορούν να
υπάρχει ηλεκτρονική συσκευή, δια της οποίας με την εγγυηθούν εκ του ασφαλούς για την μυστικότητα,
χρήση του ειδικού λογισμικού, επιτελείται η μυστική την εγκυρότητα και το αναλλοίωτο της ηλεκτρονικής
ψηφοφορία, όπως συμβαίνει και με τον συμβατικό
ψηφοφορίας, αυτή παραμένει σε πειραματικό στάτρόπο.
διο, με αμφισβητούμενη την γνησιότητα των αποτεΗ εποπτεία της εφορευτικής επιτροπής, διαφυ- λεσμάτων που προκύπτουν, όπου αυτή εφαρμόζεται
λάσσει τον μυστικό χαρακτήρα της διαδικασίας.
ως έχει.
Επιφύλαξη πλέον υπάρχει για την
εξασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας, ως προς την ηλεκτρονική
επεξεργασία της ψήφου, λόγω του
ενδεχομένου ενεργοποίησης των παΓνωστοποιείται σύμφωνα με το
ραμέτρων που περιγράφησαν προηγουμένως.
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα
Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώότι:
σεις όπου η άσκηση του εκλογικού
δικαιώματος γίνεται με ηλεκτρονικό
Ο ΠΑΓΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευτρόπο σε κατάλληλα διαμορφωμένα
σταθίου και της Μαρίας, το γένος
περίπτερα ή θαλάμους, που έχουν
Καλλίδου, που γεννήθηκε στη Θεσπροσδιοριστεί και βρίσκονται σε χώρους όπου είναι ευχερής η προσέγσαλονίκη και κατοικεί στη Βέροια και
γιση από τους ψηφοφόρους και λειη ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
τουργούν ως απομακρυσμένα εκλογικά τμήματα, υπό την εποπτεία και
του Θωμά και της Σοφίας, το γένος
ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής.
Παπαγεωργίου, που γεννήθηκε στη Βέροια και καΙσχυρή ωστόσο επιφύλαξη ως προς
τοικεί στην Κατερίνη Πιερίας, πρόκειται να παντρευτην διασφάλιση της μυστικότητας της
ψηφοφορίας εγείρεται στις περιπτώτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο
σεις όπου η ηλεκτρονική ψηφοφορία
Κατερίνης Πιερίας.
πραγματοποιείται από απόσταση και

Μέλλων Γάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα
ότι:
Ο ΒΕΡΒΑΝΤΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
του Ιωάννη και της Άννας, το γένος Τσελιοπούλου, που γεννήθηκε
στη Βέροια και κατοικεί στο Ντίσσελντορφ Γερμανίας και η ΛΟΪΖΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΑ του Λοΐζου και της Ιωάννας, το γένος Σεργίδου, που γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου και κατοικεί στο Ντίσσελντορφ Γερμανίας, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που
θα γίνει στο Δήμο Στροβόλου Λευκωσίας Κύπρου.

Μέλλων Γάμος
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Η Παιδόπολη «Καλή Παναγιά»
Του Πάρη Παπακανάκη
Η 20η Νοεμβρίου είναι η ημερομηνία κατά την οποία το
1959 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε
τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Είναι επίσης
η ημερομηνία της υπογραφής της Διεθνούς σύμβασης του
ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού το 1989, από 193
κράτη παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας,
για να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα
παιδιά, μετατρέποντάς τους από παθητικούς αποδέκτες φιλανθρωπίας σε ανθρώπινα όντα με ένα ξεχωριστό σύνολο

δικαιωμάτων.
Διαβάζοντας κάποιο σχετικό κείμενο, αμέσως «ξεδιπλώθηκε» στη σκέψη μου η
εικόνα της μητέρας μου να με προτρέπει με πάθος: «Χειροκρότησε, χειροκρότησε
δυνατά! Περνάνε τα παιδιά της Παιδόπολης!», καθώς παρακολουθούσαμε την
παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, το 1968. Το έκανα, εμπιστευόμενος την κρίση της
μητέρας μου, παρόλο που με κατέτρωγε η απορία: «Τι είναι τα παιδιά της Παιδόπολης;». Είναι, νομίζω, μια κατάλληλη συγκυρία να κάνουμε μια μικρή αναφορά* στο
θέμα, αγαπητοί φίλοι.
[ * Για εκτενέστερη και βαθύτερη μελέτη προτείνονται:
Δαλιάνη, Μ. & Mazower, Μ. (2003). «Παιδιά στη δίνη του Εμφυλίου πολέμου:
οι ενήλικες του σήμερα», στο: Mazower, M. (επιμ.), Μετά τον πόλεμο. Η ανασυγκρότηση της οικογένειας του έθνους και του κράτους στην Ελλάδα, 1943 - 1960,
Αλεξάνδρεια
Γ. Ατζακάς (2008), «Θολός Βυθός», εκδ. Άγρα.
Αντωνία Χαρίση (2017), «Παιδόπολη «Καλή Παναγία»: Εκεί που η ιστορία συνάντησε τα παιδιά», ΕΜΙΠΗ ]
Τον Ιούλιο του 1947 κι ενώ ο Εμφύλιος Πόλεμος ήταν σε εξέλιξη, η τότε βασί«Καλή-Παναγιά» 1951. Έπαρση-σημαίας. Δ. Χαρισιάδης, φωτογράφος. Συλλογή Μουσείου Μπενάκη.
λισσα Φρειδερίκη ανακοίνωσε την οργάνωση ενός πανελλήνιου εράνου με σκοπό
να βοηθηθούν, σύμφωνα με το διάγγελμα της, οι βόρειες ελληνικές επαρχίες. Η
Πρόνοια Βορείων Επαρχιών Ελλάδος, όπως ονομάστηκε η επιτροπή του εράνου,
Το προσωπικό της παιδόπολης αρχικά ήταν μόνο διοικητικό και βοηθητικό με επικεφαλής τον Διευχρηματοδότησε την ίδρυση ενός δικτύου 53 παιδοπόλεων, όπου φιλοξενήθηκαν (χωρίς παραταξιακές θυντή. Στη διοικητική πυραμίδα ακολουθούσε η Αρχηγός, η υπαρχηγός και οι ομαδάρχες/ισσες, που
διακρίσεις) ορφανά ή απροστάτευτα παιδιά από τις εμπόλεμες περιοχές της χώρας. Μεταξύ αυτών ήταν έμμισθοι υπάλληλοι του Υπουργείου Πρόνοιας. Αξίζει να σημειωθεί ότι (σύμφωνα με μαρτυρίες
συμπεριλαμβανόταν η Παιδόπολη «Καλή Παναγιά», η οποία λειτούργησε στις πλαγιές του Βερμίου των ίδιων των παιδιών) διακατέχονταν από συναισθήματα αγάπης προς αυτά.
έως και το 1986, στον χώρο όπου βρίσκεται σήμερα το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Δοβρά.
Πιο συγκεκριμένα, το 1947 σε έκταση της μονής χτίστηκε ένα σύνθετο κτηριακό συγκρότημα από
το Διεθνές Κομιτάτο του Ερυθρού Σταυρού σε συνεργασία με την Αποστολή της Ελβετικής Δωρεάς,
για την περίθαλψη των ορφανών και άπορων Ελληνόπουλων των κατεστραμμένων από τις πολεμικές
συγκρούσεις χωριών. Απ’ τον επόμενο χρόνο φιλοξένησε αγόρια από διάφορα μέρη της Ελλάδας,
κυρίως ορφανά του εμφυλίου πολέμου.
Οι εγκαταστάσεις περιλάμβαναν δύο μεγάλα κτηριακά συγκροτήματα που διαβιούσαν 400 περίπου
παιδιά ηλικίας 5 έως 17 ετών. Ήταν κατασκευασμένα από ξύλο με πολλά παράθυρα και κεραμιδένιες
στέγες. Κάθε συγκρότημα διέθετε ένα ειδικό κτήριο-βιβλιοθήκη, στο οποίο υπήρχαν πολλά βιβλία
για την μελέτη και την ψυχαγωγία των παιδιών. Οι θάλαμοι των παιδιών χωρίζονταν μεταξύ τους με
ξύλινο διαχωριστικό ως το ταβάνι και στους ενδιάμεσους χώρους είχαν τοποθετηθεί διπλά σιδερένια
κρεβάτια και φωριαμοί, όπως ακριβώς στους στρατώνες. Συμπεριλαμβάνονταν κοινές βρύσες για το
πρωινό πλύσιμο, τουαλέτες και κοινά λουτρά με πολλά ντους-για όλα τα παιδιά μιας ομάδας- με ζεστό
νερό που θερμαινόταν με ξύλα. Υπήρχαν ακόμη ιατρείο και αναρρωτήριο, όπου ο γιατρός και οι νοσοκόμες φρόντιζαν για κάθε ασθένεια ή ατύχημα των παιδιών, εστιατόριο και διάφορα εργαστήρια.

Στην αυλή του Σχολείου «Καλής Παναγιάς». (Αρχείο: Αηδονίδη Χρήστου)

Πανοραμική εικόνα της παιδόπολης «Καλή Παναγιά» (Πηγή Εφήμερος Λόγος)
Το καθημερινό πρόγραμμα ξεκινούσε με εγερτήριο υπό τον ήχο σάλπιγγας νωρίς το πρωί, στρώσιμο των κρεβατιών, πλύσιμο στις βρύσες, ντύσιμο, επιθεώρηση, έπαρση σημαίας, πρωινό ρόφημα,
σχολείο, δεκατιανό, κ.λπ. Στις διαδικασίες συμπεριλαμβάνονταν οι τιμωρίες (τα πρώτα χρόνια συχνά
σωματικές) και οι αγγαρείες, που χρησιμοποιήθηκαν, σύμφωνα και με τις παιδαγωγικές αντιλήψεις
της εποχής, ως μέσο διαπαιδαγώγησης των παιδιών.
Το Σάββατο, μετά το σχολείο, γίνονταν γενική καθαριότητα, μπάνιο στα ομαδικά λουτρά και ακολουθούσε ξεκούραση. Τις Κυριακές τα παιδιά εκκλησιάζονταν στην εκκλησία της Ι. Μονής Δοβρά κι
έπειτα ψυχαγωγούνταν στις λέσχες-αναγνωστήρια με βιβλία, επιτραπέζια παιχνίδια ή με εξωτερικές
δραστηριότητες στην ύπαιθρο, όποτε οι καιρικές συνθήκες το επέτρεπαν.

Από το 1950 έως το 1983 λειτούργησε στον χώρο και το Δημοτικό Σχολείο «Καλής Παναγιάς». Το
κτήριο του σχολείου βρίσκονταν στο χαμηλότερο σημείο της παιδόπολης, στην άκρη ενός πολύ μεγάλου γηπέδου, το οποίο χρησίμευε και για αυλή του. Ήταν 6/θέσιο με μεγάλο αριθμό μαθητών (σε κάθε
τάξη αναλογούσαν περισσότεροι από 50 μαθητές). Ο διορισμός των δασκάλων, η χρηματοδότηση
της Σχολικής Εφορείας, το ωράριο και το πρόγραμμα λειτουργίας του καθορίζονταν από το Υπουργείο Παιδείας, στο οποίο ανήκε. Τα διδασκόμενα μαθήματα και τα βιβλία ήταν τα ίδια με των άλλων
σχολείων, όπως και οι εκδηλώσεις στις εθνικές επετείους και τις θρησκευτικές εορτές. Οι μαθητές
του έπαιρναν μέρος στις εθνικές
παρελάσεις στη
Β έ ρ ο ι α , όπο υ
«τιμής ένεκεν»
είχαν το προβάδισμα έναντι των
άλλων σχολείων.
Ιανουάριος
1957. Υγιεινή
δοντιών. Δ. Χαρισιάδης, φωτογράφος. Συλλογή Μουσείου
Μπενάκη.
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Η Παιδόπολη «Καλή Παναγιά»
Τακτοποίηση
ενδυμάτων στον φωριαμό Δ. Χαρισιάδης,
φωτογράφος. Συλλογή Μουσείου Μπενάκη
Οι απολυόμενοι έδιναν
εξετάσεις στη Βέροια μαζί
με τους υπόλοιπους μαθητές για την εισαγωγή τους
στο γυμνάσιο. Αν πετύχαιναν, μεταφέρονταν στην
Παιδόπολη «Αγ. Δημήτριος» Ωραιοκάστρου για να
φοιτήσουν στο Γυμνάσιο,
αλλιώς στην Παιδόπολη
του «Άγιου Ανδρέα» για να
μάθουν μια τέχνη.
Η παιδόπολη «Καλής Παναγιάς» ήταν τόπος ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την τοπική κοινωνία.
Ιδιαίτερα οι γιορτές τελούνταν με μεγάλη επισημότητα, καθώς συμμετείχαν πολλές προσωπικότητες
της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της Βέροιας. Βέβαια άλλοι παρευρίσκονταν από πραγματικό
ενδιαφέρον και φιλανθρωπία κι άλλοι για χάρη της δημοσιότητας…
Μάθημα στο Σχολείο «Καλής Παναγιάς» (Αρχείο Λέοντα Γερασίμου)

Μάθημα σε εργαστήριο της Παιδόπολης «Καλή Παναγιά». Δ. Χαρισιάδης, φωτογράφος.
Συλλογή Μουσείου Μπενάκη.

είχε παιδιά όλων των ηλικιών. Το ίδιο συνέβαινε και με τις άλλες ομάδες, ώστε τα μικρά να συμβιώνουν με τους μεγάλους στην ηλικία, σαν αδέλφια…
Η κυρία Χρυσούλα Κωστή, η δασκάλα μας ήταν μια απίθανα ευγενική και χαμογελαστή δεσποινίδα
που μας αγαπούσε, όχι μόνο γιατί ήμασταν ορφανά, αλλά και επειδή διαβάζαμε και ήμασταν οι καλύτεροι μαθητές της τάξης.
Περνούσαμε από μια τάξη στην άλλη δίνοντας γραπτές εξετάσεις! Στην Ε’ τάξη είχαμε τον κ. Νικηφορίδη, ένα βέρο πόντιο με γκρίζα μαλλιά, ενώ στην Στ’ τάξη είχαμε τον κ. Σπύρο Παντρεμένο, ένα
πολύ υπεύθυνο και αγαπημένο δάσκαλο.
Όταν κατεβήκαμε στη Βέροια στα 1954, μετά το τέλος του Δημοτικού σχολείου, να δώσουμε εισαγωγικές εξετάσεις για το Γυμνάσιο-τότε δίναμε γραπτά και προφορικά- αν και αριστούχος εγώ δεν
κατάφερα να περάσω στο Γυμνάσιο! Σε πανελλαδική κλίμακα, τα παιδιά είχαμε αποτυχία 40%, κάτι
που μάλλον έδειχνε το αριστοκρατικό πνεύμα που κυριαρχούσε τότε στην Παιδεία: όποιος ήταν καλά
προετοιμασμένος και οι γονείς του είχαν λεφτά σπούδαζε.
Υπουργός Παιδείας ήταν κάποιος Γεροκωστόπουλος.
Όταν η κα Στεφανίδου, η αρχηγός της “Καλής Παναγιάς” μας ανακοίνωσε την αποτυχία μας, μόνο
που δεν άνοιξε η γης να με καταπιεί! Δεν μπόρεσα ούτε ένα λυγμό να βγάλω, ούτε να ξεσπάσω σε
δάκρυα.
Ο Πρόδρομος (ο Μάκης) που πέρασε στο Γυμνάσιο, και βρισκόταν δίπλα μου σ’ αυτήν την κρίσιμη
στιγμή της ζωής μας, ξέσπασε σε γοερό κλάμα, για… λογαριασμό μου!
Έπειτα χωρίσαμε. Αυτός πήγε στην Παιδόπολη του “Αγ. Δημητρίου” στη Θεσσαλονίκη για το Γυμνάσιο, ενώ εγώ βρέθηκα στην Παιδόπολη του “Αγ. Ανδρέα” κοντά στη Ραφήνα, για να μάθω την
οικοδομική τέχνη.
Για ένα χρόνο (1954-1955) δεν τα είπαμε! Ίσως να αλληλογραφούσαμε που και που.
Τον επόμενο χρόνο, με την επιμονή μου για τα γράμματα, καταφέραμε εκ παραλλήλου με την
τέχνη να ξαναδώσουμε, με άλλα παιδιά, εξετάσεις στην Αθήνα. Πέρασα στο Γυμνάσιο. Οπότε ξαναβρεθήκαμε στον “Άγ. Δημήτριο Θεσσαλονίκης” (Βαρδάρι) και ξαναείδα τον Πρόδρομο, αλλά μια τάξη
μεγαλύτερό μου». (Στ.Γ.Κ.)

Επετειακή παρέλαση του Σχολείου «Καλή Παναγιά».
Βέροια δεκαετία ‘60 (Πηγή Εφήμερος Λόγος)
Τραπεζαρία-άνω συγκρότημα-φαγητό (Από το βιβλίο της Αντωνίας Χαρίση)
Ένας οικότροφος θυμάται:
«Στην “Καλή Παναγιά” ζήσαμε με τον Μάκη και τα αδέλφια μας, τον Κώστα και τον Ανέστη, περίπου 4 χρόνια μαζί. Το 1950-1951 βρεθήκαμε μαζί στην Γ΄ τάξη του Δημοτικού και καθίσαμε στο ίδιο
θρανίο. Ήδη με τον Εμφύλιο είχαμε χάσει μια χρονιά. Όπως ήμασταν καχεκτικοί και μικρόσωμοι, εκείνα τα παλιά θρανία με λίγο στρίμωγμα μπορούσαν να χωρέσουν και τρία παιδιά μαζί. Είχαμε λοιπόν
και τον Σπύρο τον Σ…… συμμαθητή στο ίδιο θρανίο με τον Μάκη.
Η ομάδα μου, η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, στο κάτω Συγκρότημα (δεύτερη από αριστερά-με φόντο το χωριό)

Γενικότερα οι παιδοπόλεις είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα, που προκαλεί ως σήμερα έντονες διαμάχες, τόσο για τη σκοπιμότητα της ίδρυσής τους και τις συνθήκες διαβίωσης, όσο και για τη μετέπειτα τύχη των παιδιών που φιλοξένησαν ή για άλλους κατακράτησαν…
Αντί για σπινθήρας αντιλογίας όμως, το σημερινό αφιέρωμα φιλοδοξεί να γίνει αφορμή για εκδηλώσεις έμπρακτης (κατά τη δύναμη καθενός) ευαισθησίας. Και στις μέρες μας υπάρχουν παιδιά που
έχουν ανάγκη να μεγαλώσουν με αγάπη, σεβασμό κι ασφάλεια σε έστω και μη τυπικό «οικογενειακό»
περιβάλλον, το οποίο έχουν δεσμευθεί και αφιερωθεί να παρέχουν μέλη αρκετών αναγνωρισμένων
φιλανθρωπικών σωματείων ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως: τα «παιδικά χωριά SOS», το «Χαμόγελο του παιδιού», η «Κιβωτός του Κόσμου» κ.α.
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Φαρμακεία
Σάββατο 20-11-2021
08:00-14:30 ΠΑΠΑΡΗ ΧΡ. ΟΛΥΜΠΙΑ
ΕΛΗΑΣ 4 2331060064
08:00-14:30 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6, ΚΤΕΛ - ΑΣΤΙΚΑ 23310-63620
08:00-14:30 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
32 23310-22968
14:30-21:00 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΟΥ 2
& ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑ 23310-66812
19:00-21:00 ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 18
(μπροστά από πιάτσα ταξί) 23310-63102
21:00-08:00 ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 18
(μπροστά από πιάτσα ταξί) 23310-63102

Κυριακή 21-11-2021
08:00-14:30 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6ο Δημοτικό σχολείο) 23310-29101
14:30-21:00 ΒΕΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 19
ΚΑΙ ΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ) 23310-64102
19:00-21:00 ΓΚΡΕΖΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΝΔΟΥ 11 (κάτω
από τα αστικά) 23310-23023
21:00-08:00 ΓΚΡΕΖΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΝΔΟΥ 11 (κάτω
από τα αστικά) 23310-23023

Δευτέρα 22-11-2021
14:30-21:00 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΕΡΙΩΝ
53 23310-26789
14:30-21:00 ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82
23310-67530
19:00-21:00 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 3
(απέναντι από μάρκετ Γαλαξίας) 23310-75180
21:00-08:00 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 3
(απέναντι από μάρκετ Γαλαξίας) 23310-75180

Συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ

Νοέμβριος 2021

Το συνεργείο επι

φυλακής της ΔΕΥΑΒ
κατά το διάστημα
από 22-11-2021
μέχρι 28-11-2021
θα είναι το εξής:
Αυτόματος τηλεφω
νητής βλαβών: τηλ.
2331021814.

Κάλεσμα του ΝΠΣ Βέροια στους φιλάθλους
για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό Βόλου
Τον Ολυμπιακό Βόλου υποδέχεται η ομάδα της Βέροιας
στο πλαίσιο της 3 ης αγωνιστικής το πρωταθλήματος Betsson
Superleague 2. Την Κυριακή 21
Νοεμβρίου, ώρα 15:00, η ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ   καλεί όλο τον φίλαθλο κόσμο της Βέροιας και της Ημαθίας να δώσει βροντερό παρών
και να στηρίξει   την ομάδα μας!
Θυμίζουμε ότι η είσοδος για όλα
τα παιδιά, τις νέες και τους νέους
έως 17 ετών είναι ελεύθερη, ενώ
επιπλέον δίνεται η δυνατότητα και
σε όλες τις ακαδημίες του νομού
να παρακολουθήσουν οργανωμένα τους εντός έδρας αγώνες της
Βασίλισσας του Βορρά.
Εισιτήρια:
- Θύρες 1 & 3: 15€
- Θύρα 4: 10€
- Είσοδος ανηλίκων ως 17 ετών: ΔΩΡΕΑΝ
- Είσοδος ανέργων στη Θύρα
4: 5€
- Θύρα 2: Μόνο για κατόχους
κάρτας διαρκείας
Τα εκδοτήρια του Σταδίου και

οι Θύρες θα ανοίξουν μία (1) ώρα
πριν τον αγώνα.
Τονίζεται ότι σύμφωνα με το
ισχύον πρωτόκολλο διεξαγωγής
αγώνων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΕΛΕΥΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΗ

ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ. Για
την είσοδο σε όλες τις  Θύρες του
γηπέδου θα είναι απαραίτητη η
επίδειξη έγκυρου πιστοποιητικού
εμβολιασμού ή   πιστοποιητικού
νόσησης το τελευταίο εξάμηνο
ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟ-

ΠΡΟΣΩΠΙΑΣ (ταυτότητα).
Για την είσοδο ανηλίκων 13-17
ετών, η είσοδος θα επιτρέπεται με
τη βεβαίωση αρνητικού PCR 72  
ωρών ή rapid test 48 ωρών.

Α’ ΕΠΣΗ

Με ντέρμπι κορυφής τελειώνει ο α’ γύρος
Νίκη Αγκαθιάς- ΦΑΣ Νάουσα

Με ντέρμπι κορυφής ολοκληρώνεται το Σάββατο (20/11) ο
πρώτος γύρος του πρωταθλήματος της Α’ ΕΠΣΗ, όπου θα διεξαχθεί η 9η αγωνιστική.
Στο γήπεδο της Αγκαθιάς, η
τοπική Νίκη που βρίσκεται στην
πρώτη θέση με 20 βαθμούς, θα
υποδεχτεί την δεύτερη της βαθμολογίας Νάουσα (18β.), σε ένα
ματς που θα κρίνει τον πρωταθλητή χειμώνα της Α’ κατηγορίας.
Φαινομενικά εύκολο έργο έχει
ο Τριπόταμος (ισοβαθμεί στην
2η θέση με τη Νάουσα) που υποδέχεται το Ροδοχώρι έχοντας
παράλληλα το βλέμμα του στο
ντέρμπι κορυφής της Αγκαθιάς.
Από εκεί και πέρα, το Μακροχώρι θα υποδεχτεί την Μελίκη
σε ένα αμφίρροπο παιχνίδι, ενώ
τέλος η Κουλούρα θα φιλοξενήσει
τον Κοπανό και η Αγία Μαρίνα
τον Άχθο Αρούρη.

Α’ ΕΠΣΗ - 9η αγωνιστική
Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021
(15:00)

Αγ. Μαρίνα - Άχθος Αρούρης
ΠΑΟ Κουλούρας  - Κοπανός
Τριπόταμος - Ροδοχώρι

Νίκη Αγκαθιάς-  ΦΑΣ Νάουσα
Μακροχώρι - Μελίκη

Έχασαν τα παιχνίδια στα χαρτιά Καβάλα και Ζάκυνθος
Απόλλων Πόντου και Καλλιθέα πήραν την
νίκη με 3-0 α.α. κόντρα σε Καβάλα και Ζάκυνθο, αντίστοιχα.
Καβάλα και Ζάκυνθος μπορεί να κέρδισαν
τη συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα της Super
League 2 στο 90′, ωστόσο για τη μη προσέλευσή τους στα παιχνίδια της πρεμιέρας με
Απόλλωνα Πόντου και Καλλιθέα, αντίστοιχα,
τιμωρήθηκαν με αφαίρεση τριών βαθμών και
πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ.
Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό
Όργανο της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 Εθνικής Κατηγορίας έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:
-ΔΕΧΕΤΑΙ ότι η ΠΑΕ ΚΑΒΑΛΑ τέλεσε την
αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην ΠΑΕ ΚΑΒΑΛΑ α) Ποινή απώλειας του αγώνα στον οποίο θεωρείται ότι ηττήθηκε με σκορ 3-0 από την ΠΑΕ Απόλλων Πόντου, β) χρηματική ποινή τεσσάρων χιλιάδων
(4.000) ευρώ και γ) αφαίρεση τριών βαθμών

από το Πρωτάθλημα Betsson Super League 2,
αγωνιστικής περιόδου 2021-2022
-ΔΕΧΕΤΑΙ ότι η ΠΑΕ ΖΑΚΥΝΘΟΣ τέλεσε
την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση, ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην ΠΑΕ ΖΑΚΥΝΘΟΣ α)
Ποινή απώλειας του αγώνα στον οποίο θεω-

ρείται ότι ηττήθηκε με σκορ 3-0 από την ΠΑΕ
Καλλιθέα, β) χρηματική ποινή τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ και γ) αφαίρεση τριών
βαθμών από το Πρωτάθλημα Betsson Super
League 2, αγωνιστικής περιόδου 2021-2022.
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Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
AΔΑ: ΨΧΗΘΩΨΠ-Λ0Ι
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Α/Α

Αλεξάνδρεια , 19-11-20212
Αρ. πρωτ. : 22978

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου-ων εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ »
με συνολικό προϋπολογισμό 71.920,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α
1 . Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός (1) Ρυμουλκούμενου
Κλαδοτεμαχιστή για την επεξεργασία της φυτικής μάζας, για τις ανάγκες ελαχιστοποίησης των παραγόμενων αποβλήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας όπως αναφέρονται
και περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της Διακήρυξης αυτής.
Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 34223300-9: Ρυμουλκούμενα οχήματα.
1. Προσφορές υποβάλλονται όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΙΔΟΣ
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ
ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ

CPV
34223300-9

μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε
του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
τρίτες χώρες
δεν εμπίπτουνΟικονομικού
στην προηγούμενη
περίπτωση
και έχουν
συνάψει
διμερείς
ή πολυμερείς
μέλους
τουπου
Ευρωπαϊκού
Χώρου
(Ε.Ο.Χ)
ή σε
τρίτες
χώρες
που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίσυμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
πτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
εγγεγραμμένοι ανάθεσης
σε αντίστοιχαδημοσίων
επαγγελματικά
ή εμπορικάαπαιτείται
μητρώα. Οινα
εγκατεστημένοι
στην Ελλάδασε
διαδικασιών
συμβάσεων,
είναι εγγεγραμμένοι
αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικοοικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
νομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή ΒιομηΕπιμελητήριο
ή στο Μητρώο
Κατασκευαστών
Αμυντικού Υλικού. Αμυντικού Υλικού.
χανικό
Επιμελητήριο
ή στο
Μητρώο Κατασκευαστών
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επι5.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής,
στολής συμμετοχής, ύψους ως εξής:
ύψους ως εξής:

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)
58.000,00

ΤΕΜ.
1

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
(€)

ΦΠΑ 24%
(€)

ΣΥΝΟΛ
Ο (€)

58.000,00 13.920,00 71.920,00

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
58.000,00

13.920,00 71.920,00

2.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης
στον ειδικό, ελεύθερη,
δημόσια προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρονικοί
πύλης
2. Προσφέρεται
πλήρης, άμεση
και δωρεάν διαγωνισμοί”
ηλεκτρονικήτηςπρόσβαση
www.promitheus.gov.gr,
καθώς και στην
της αναθέτουσας
αρχής (www.alexandria.gr).
Η
στα έγγραφα της σύμβασης
στονιστοσελίδα
ειδικό, δημόσια
προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρονικοί
διακήρυξη
του έργου
συνταχθεί
κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα
για και
τη σύναψη
ηλ. Δημόσιων της
διαγωνισμοί”
της έχει
πύλης
www.promitheus.gov.gr,
καθώς
στην ιστοσελίδα
αναθέτουσας
αρχήςκάτω
(www.alexandria.gr).
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά
συμβάσεων
προμήθειας
των ορίων του Ν.4412/2016

το εγκεκριμένο υπόδειγμα για τη σύναψη ηλ. Δημόσιων συμβάσεων προμήθειας κάτω
των ορίων του Ν.4412/2016
Είδος Αναθέτουσα
αναθέτουσας αρχής:
Ο.Τ.Α.
αρχή:
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Ταχ.Κωδ.:
593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Οδός:Οδός:
Εθνικής Εθνικής
ΑντίστασηςΑντίστασης
42, Ταχ.Κωδ.: 42,
593 00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350115, Telefax: 2333350159, Αρμόδιος υπάλληλος: Κιρτικίδου ΕυθυΤηλ.:
Telefax: 2333350159, Αρμόδιος υπάλληλος:
Κιρτικίδου
Ευθυμία
μία 2333350115,
E-mail: kirtikidou@alexandria.gr,
Ιστοσελίδα:
http://www.alexandria.gr
NUTS: EL521
E-mail:Κωδικός
kirtikidou@alexandria.gr,
Ιστοσελίδα: http://www.alexandria.gr
3. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται
Κωδικός NUTS: EL521
η 06-12-2021, ημέρα Δευτέρα
λήξης τηςλήξης
υποβολής
προσφορών
ορίζεται
η 15:00 μ.μ.
Ως ημερομηνία
της προθεσμίας
υποβολής
των προσφορών
ορίζεται η 06-12-2021, ημέρα
3. Ώρα
ΩςΔευτέρα
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 1012-2021,
ημέρα
Παρασκευή.
Ώρα
λήξης της
υποβολής
προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.
Ως ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
Κριτήριοηλεκτρονικής
ανάθεσης
είναι η πλέον
συμφέρουσα
οικονομική
άποψη προΩς ημερομηνία
αποσφράγισης
των προσφορών
ορίζεταιαπό
η 10-12-2021,
ημέρα Παρασκευή.
σφορά με βάση την τιμή.
Ως ώρα
αποσφράγισης
των προσφορών
ορίζεται η 10:00οικονομικοί
π.μ.
4. ηλεκτρονικής
Στο διαγωνισμό
δικαιούνται
να συμμετάσχουν
φορείς που ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της
Ένωσης
απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι
σε ένα
τα επαγγελματικά
4.Ευρωπαϊκής
Στο διαγωνισμό
δικαιούνται
να συμμετάσχουν
οικονομικοί φορείς
πουαπό
ασκούν
εμπορική ή
ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν
βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (€)
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

58.000,00

1.160,00

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ
ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ

6. 6. ΗΗ εγγύηση
εγγύηση συμμετοχής
πρέπειπρέπει
να έχει να
χρονική
τουλάχιστον
μήνα από την 1καταληκτική
συμμετοχής
έχει ισχύ
χρονική
ισχύ 1τουλάχιστον
μήνα από
την
καταληκτική
ημερομηνία
ισχύος
της
προσφοράς.
ημερομηνία ισχύος της προσφοράς.
7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
7.
ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
8. ΗΟ χρόνος
σύμβαση
περιλαμβάνεται στην Πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης
βιοαποβλήτων
Αλεξάνδρειας»
η οποία
έχει ενταχθεί
Επιχειρησιακό
Πρό8.
Η σύμβασηΔήμου
περιλαμβάνεται
στην Πράξη
«Προμήθεια
εξοπλισμούστο
διαχείρισης
βιοαποβλήτων
γραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
Δήμου Αλεξάνδρειας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών,
με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 3208/17.06.2020 του Περιφερειάρχη
Κεντρικής
έχει λάβει
κωδικόμεMIS
5047436.
Η παρούσα
χρηΠεριβάλλον Μακεδονίας
και Αειφόρος και
Ανάπτυξη
2014-2020»
βάση
την Απόφαση
Ένταξης σύμβαση
με αρ. πρωτ.
ματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους
3208/17.06.2020 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5047436. Η
μέσω του ΠΔΕ και συγκεκριμένα από τον κωδικό ενάριθμο 2020ΣΕ27510061.
9. Ο σύμβαση
ανάδοχος
υποχρεούταιαπό
νατην
παραδώσει
τα υλικά
εντός
ενενήντα
(90)εθνικούς
ημέρες
παρούσα
χρηματοδοτείται
Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ταμείο
Συνοχής)
και από
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και την ανάρτησή της στο Κεντρικό
πόρους μέσω του ΠΔΕ και συγκεκριμένα από τον κωδικό ενάριθμο 2020ΣΕ27510061.
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
διαγωνισμός
θα πραγματοποιηθεί
χρήση
πλατφόρμας
του από
Εθνικού
9. 10. ΟΟ ανάδοχος
υποχρεούται
να παραδώσει τα με
υλικά
εντόςτης
ενενήντα
(90) ημέρες
την
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και την ανάρτησή της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
πύλης www.promitheus.gov.gr. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό αριθμό 142916, στο Κεντρικό
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ηλεκτρονική διεύ10.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
θυνση του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα
Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)Μητρώο
μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr.
Η
αναρτηθεί
στο
Κεντρικό
Ηλεκτρονικό
Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ), στο
πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr
διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό
και θα αποσταλεί στο επιμελητήριο.
αριθμό
142916, στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό
Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ)ορίζεται
και στην η
Ημερομηνία
έναρξης
υποβολής
προσφορών
στο σύστημα
19.11.2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία
ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα
υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
αναρτηθεί στοΕΣΗΔΗΣ
Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων
πρόγραμμα
συστήματος
ορίζεται η 06.12.2021,
ημέρα
Δευτέρα(ΚΗΜΔΗΣ),
και ώραστο
15:00
μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr και θα αποσταλεί στο
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
επιμελητήριο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή.
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Αλεξάνδρειας.
12. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστείΣελίδα
ή ενδέχεται
να υποστεί ζημία από εκτελεστή
3
πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις
που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για
την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε
αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Γκυρίνης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
Αρωγός
στην προσπάθεια
μετάφρασης
των κωδίκων
του Οθωμανικού
Ιεροδικείου Βεροίας
Όπως είναι γνωστό στα Γενικά Αρχεία Κράτους (Γ.Α.Κ.)
Ημαθίας φυλάσσεται το Αρχείο
του Οθωμανικού Ιεροδικείου
Βέροιας, το οποίο αποτελείται
από οθωμανικούς κώδικες και
λοιπά σπαράγματα, χρονολογούμενα μεταξύ των ετών 1602
και 1882, γραμμένα στην παλαιοτουρκική.
Το εν λόγω αρχειακό υλικό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό για την πρόοδο της ιστορικής έρευνας, καθώς μπορεί
συμβάλει στην ανάδειξη άγνωστων πτυχών της ιστορίας
του τόπου, αλλά και στην τεκμηρίωση άλλων που γίνονται γνωστές μέσα από άλλες πηγές. Δυστυχώς, όμως
το εν λόγω υλικό στο μεγαλύτερο ποσοστό του είναι
απροσπέλαστο λόγω της παλαιοτουρκικής γραφής, η
οποία χρησιμοποιούνταν κατά την περίοδο των οθωμανικών χρόνων. Η εν λόγω γραφή δεν χρησιμοποιείται
στις μέρες μας, ενώ είναι πολύ λίγοι οι επιστήμονες που
έχουν τη γνώση και την ικανότητα να προβούν στην ανάγνωση εγγράφων στην παλαιοτουρκική.
Πριν λίγο καιρό ο τοπικός ιστορικός ερευνητής και
επίτιμος Πρόεδρος της Ε.Μ.Ι.Π.Η. κ. Παύλος Πυρινός
πήρε την πρωτοβουλία και ξεκίνησε μία προσπάθεια
κινητοποίησης φορέων και προσώπων από τη Βέροια
και την Ημαθία ευρύτερα, με σκοπό την ευαισθητοποίηση, τόσο του κοινού, όσο και των υπευθύνων για την
αναγνώριση της αξίας και του ιστορικού πλούτου που
κρύβεται στα παλαιοοθωμανικά αρχεία, αλλά και την
ενεργοποίηση όλων για την μετάφρασή τους στα Ελληνικά, από ομάδα επιστημόνων.
Η Ε.Μ.Ι.Π.Η. από καιρό έχει αναφερθεί στη σπουδαιότητα του οθωμανικού αρχείου και έχει αξιοποιήσει
μεταφρασμένο υλικό σε διάφορες δράσεις και εκδόσεις
της. Είναι αναντίρρητα ορθή η κινητοποίηση και συστράτευση όλων των αρμοδίων φορέων για την οργάνωση
και υποστήριξη μιας προσπάθειας με απώτερο σκοπό
την μετάφραση των κωδίκων και του λοιπού υλικού του
Οθωμανικού Ιεροδικείου Βεροίας. Στην προσπάθεια
αυτή η Ε.Μ.Ι.Π.Η. τίθεται αρωγός και πρόθυμη να συμβάλει με τον τρόπο που θα της ζητηθεί.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
Δρ. Εμμανουήλ Γ. Ξυνάδας Ολυμπία Σ. Μπέτσα

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του

Εκπαιδευτική Επίσκεψη
του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας
στο Λαογραφικό Μουσείο Νάουσας

Την Τρίτη 16/11/2021 οι
εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου
Δεύτερης Ευκαιρίας Νάουσας επισκέφτηκαν το
Ιστορικό και Λαογραφικό
Μουσείο της Νάουσας.
Στη διάρκεια της επίσκεψης είχαμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε στους
χώρους του μουσείου και
να δούμε μια σειρά από
πολύ ενδιαφέροντα εκθέματα που σχετίζονται με
την ιστορία και την παράδοση της περιοχής μας.
Το Σχολείο ευχαριστεί
θερμά το Δήμο Νάουσας
και ιδιαίτερα τον κ. Παναγιώτη Μόκιο για την εξαιρετική φιλοξενία και ξενάγηση.

Σελίδα 2

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
στην Αλεξάνδρεια λόγω
επιτακτικών έργων οδοποιίας αποκατάστασης οδοστρώματος
Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια
του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης οδοστρώματος, επί
της οδού Μακεδονομάχων στην πόλη της Αλεξάνδρειας, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας, αποφάσισε: Την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων από το
εναπομένον κάθε φορά ρεύμα κυκλοφορίας με αποκλεισμό της άλλης λωρίδας
κυκλοφορίας επί της οδού Μακεδονομάχων, στο τμήμα της οδού μεταξύ των
οικοπέδων 654 - 704 εντός της Τ.Κ. Αλεξάνδρειας, εκ’ περιτροπής και στις δύο
κατευθύνσεις, σύμφωνα με ανωτέρω α/α 3 εγκεκριμένη μελέτη.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από την 08:00΄ ώρα της
Δευτέρας 22-11-2021 έως την 16:30΄ ώρα της Παρασκευής 26-11-2021. Β.
Ανωτέρω εργασίες θα ξεκινούν από την 08:00΄ ώρα και θα ολοκληρώνονται την
16:30΄ ώρα έκαστης ημέρας, πλην των ημερών που επικρατούν επικίνδυνες,
για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση,
ομίχλη κ.τ.λ.)
Η εργοταξιακή σήμανση που θα χρησιμοποιηθεί, θα τοποθετηθεί αρχικά
πριν την έναρξη των εργασιών, θα παραμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας
και θα απομακρυνθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών όπου και η οδός
θα αποδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία απόλυτα καθαρή από φερτές ύλες και
ασφαλής για την κυκλοφορία των οχημάτων.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφο διαμέρισμα,
1ος και 2ος όροφος με εσωτερικη
σκάλα, 170 τ.μ., 40
τ.μ. βεράντες, περιοχή παλαιού Νοσοκομείου, διαμπε-

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
Το Αστικό ΚΤΕΛ Βεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως στο πλαίσιο του νέου
lockdown τροποποιούνται τα δρομολόγια όλων των συγκοινωνιακών γραμμών. Τα δρομολόγια των λεωφορείων από την 17 Νοεμβρίου 2020 διαμορφώνονται ως εξής:

ρές, θέα, ντουλά-

ΠΑΤΡΙΔΑ πωλείται οικόπεδο
1 στρέμμα με ημιτελές κτίσμα
91,50 τ.μ., με
αποθήκη εκτός
σοιτιού 25 τ.μ.,
με υπέροχη θέα
χωρίς εμπόδια,
περιφραγμέν ο , σ υ ρτα ρ ωτ ή
πόρτα, πλήρως
τα κ τοπο ι η μ έ ν ο .
Τιμή 95.000 ευρώ. Τηλ.: 6942
775199.

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο  	
23313 50100
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 	 23313 50102
Πυροσβεστική   	
23310199,23310 68400
Νοσοκομείο κέντρο 	
23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες	 23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού 	
23313 51400
ΕΚΑΒ 	
166
ΔΕΥΑΒ
2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες
2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό
11500 & 1
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.)
2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες 	
121 κλήση από σταθερό
ΟΤΕ Βλάβες
13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά) 	
2331022.342
ΚΤΕΛ 	
14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)	 2331022.282  
ΟΣΕ	 2331024.444  
ΕΛΤΑ
23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 	
2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ)
23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία)
23313 53124
23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ	 2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ 	
2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας
231330-9636 έως 9640
και 231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών 	
2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας
23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών: 	
2331353416, 7
Τελωνείο	 2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)	 2331060.066
Ι δ ι ω τ ι κ ό Κ Τ Ε Ο Β έ ρ ο ι α ς ( Μ α κ ρ ο χ ώ ρ ι )              
2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο 	
2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο 	 2310894.463,
	 2310894.562  
ΟΑΕΔ 	
2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας	 2331073.353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
2331096.342  
ΤΟΕΒ 	
2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072.303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου»
2331024.879  
Αλσος Παπάγου	 2331072.654  
I. Mητρόπολη	 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 	
2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
2331078100
Οδική Βοήθεια
HELLAS SERVICE 	
2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE 	
1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN 	
168
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 	
2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής: 	
2331020.240, 76.612

Β’ Υποδ/ντής: 	
2331076.611
Υπασπιστής: 	
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100, 	
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής: 	
2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.643
Γραμματεία: 	
2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:	 2331076650
Ταυτότητες:
2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής: 	
2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.653
Γραμματεία: 	
2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: 	
2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής: 	
2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.669
Γραμματεία: 	
2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα):
2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών
2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:
2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών 	
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών
2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας:
2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας:
2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:
2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου:
2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων:
2331350564
Κ.Ε.Π.:
2331350000
Δημοτική Αστυνομία
2331350610
Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: 	
2332 3 50300
Fax: 	
2332 0 24260
ΚΕΠ: 	
2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: 	
2333 3 50100
Δημοτολόγιο
23333 50150
Ληξιιαρχείο
23333 50130
Πρωτόκολλο
23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών
23333 50144
Γραφείο Προσωπικού
23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου
23333 50142
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ: 107185 ΠΙΕΡΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητη γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 38
τ.μ. καθ. 1ος υπερυψωμένος . Αποτελείται από
1υ/δ, σαλόνι , κουζίνα, και WC. Είναι κατασκευασμένη το 2008 με ενεργειακή κλάση Β+ και διαθέτει θέρμανση ατομική με κλιματιστικό inverter
18btu, απεριόριστη θέα, σε σημείο μοναδικής
προβολής, κουφώματα συνθετικά με διπλά τζάμια, πατώματα από πλακάκι, πόρτα θωρακισμένη, εντοιχιζόμενες ντουλάπες, ανελκυστήρα,
ανοιχτό πάρκινγκ στην αυλή της οικοδομής, με
μηνιαίο μίσθωμα: 280€. Πληροφορίες μόνο στη
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΚΩΔ: 106992 ΕΛΙΑ, Ενοικιάζεται Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90τ.μ., σε 1ο όροφο
υπερυψωμένο, με 2υ/δ, σαλόνι, καθιστικό, κουζίνα και μπάνιο, διαθέτει κουφώματα αλουμινίου
με διπλά τζάμια, η θέρμανση του με θερμοσυσσωρευτές και 2 κλιματιστικά, με δυο ντουλάπες,
ηλιακό θερμοσίφωνα, διαμπερές, σε πολύ καλή
τοποθεσία, βλέπει σε ανοιχτωσιά , με μηνιαίο
μίσθωμα 350€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.23784 ΚΕΝΤΡΟ , κοντά στην Εληά
ενοικιάζεται  διαμέρισμα 113 τ.μ., 3 υ/δ, Ημιόροφος , έχει αλουμινίου συρόμενα κουφώματα ,
είναι επιμελημένης κατασκευής και σε μία όμορφη πολυκατοικία, με κουζίνα ανεξάρτητη και με
κεντρική θέρμανση πετρελαίου που λειτουργεί,
με θωρακισμένη πόρτα, ενοίκιο μόνο 250€.
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 107009 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Ενοικιάζεται
μια καταπληκτική μεζονέτα συνολικής επιφάνειας 150τ.μ. κατασκευής του 2000, επεκτείνεται σε
δύο επίπεδα σε 1ο και 2ο όροφο. Ο 1ος όροφος
αποτελείται από μία τεράστια σαλονοκουζίνα
μαζί με τραπεζαρία και ένα πολυτελέστατο μπάνιο και ο 2ος όροφος ο οποίος επικοινωνεί με
εσωτερική σκάλα, αποτελείται από 3υ/δ, έναν
επιπλέον χώρο σαν αποθήκη και ένα μπάνιο
ακόμη. Και τα δυο μπάνια διαθέτουν τζακούζι.  
Είναι σε άριστη κατάσταση, με ενδοδαπέδια
θέρμανση, με ύφος απέριττης πολυτέλειας που
διαχέεται στο χώρο, με ηλεκτρικές συσκευές,
μεγάλες βεράντες, ηλιόλουστο, με τζάκι, μηνιαίο
μίσθωμα 500€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο μισθωτή. Αποκλειστική διάθεση και
υπόδειξη από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη και
με ηλεκτρικές συσκευές , συνολικής επιφάνειας
200 τ.μ. σε δύο επίπεδα . Αποτελείται από 2
υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι
κατασκευασμένη το 1998 και διαθέτει θέρμανση
ατομική - Πετρέλαιο. Έχει απεριόριστη θέα, τα
κουφώματα της συνθετικά, με διπλά τζάμια  ,

πες εντοιχισμένες. Τιμή διαπραγματεύσιμη.
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διαθέτει τζάκι , αποθήκη και μεγάλη αυλή .   
Τιμή: 320 € .
Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. , με
ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο 40
τ.μ. ,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2 σαλόνια 5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, και
δύο μπάνια  , χωρίς θέρμανση, με δυνατότητα
τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει καμινάδα), επιπλωμένη , με αποθήκη και με δύο
ντουλάπες , έχει ηλεκτρικές συσκευές αλλά και
ηλιακό θερμοσίφωνα , προσφέρεται σε τιμή
πραγματικής ευκαιρίας , 350€. Πληροφορίες
μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.    
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 106994 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται υπόγεια Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 18τ.μ.
Αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο, Είναι κατασκευασμένη το 1999 και βρίσκεται σε καλή γειτονιά, τιμή μόνο 50€. Αποκλειστική διάθεση και
υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23850 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα ένα πολύ μικρό γραφείο συνολικής επιφάνειας 8 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος
κατάλληλο και για έδρα επιχείρησης. Μηνιαίο
μίσθωμα 80 €.
Κωδ: 23705 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. στον 2 ο
όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, Ανελκυστήρα - Τιμή: 100 €.
Κωδ: 23706 - Κέντρο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται
από 3 χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 1970
και διαθέτει ανοιχτωσιά , έχει Κουφώματα Συνθετικά, Ανελκυστήρα και A/C - Μίσθωμα 300 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24010 - Κέντρο σε παράλληλο της
Βενιζέλου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα ισόγειο κατάστημα συνολικής επιφάνειας
20 τ.μ. Αποτελείται από 1 Χώρο  και έχει  ωραία
βιτρίνα.  Μίσθωμα  μόνο  170 € .
Κωδ: 24070 - Κέντρο σε πάροδο της Μητροπόλεως ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα κατάστημα συνολικής επιφάνειας 30
τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και με
δικό του WC. Διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου.
Ενοίκιο μόνο  150 €. Πληροφορίες μόνο στην
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΚΩΔ. 23954 ΚΕΝΤΡ0, Κατάστημα  με 100
τ.μ. ισόγειο και 55 τ.μ. υπόγειο συνολικά 155
τ.μ., κατασκευή καινούργια , σε πολύ καλή τιμή,
μόνο 400€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24008 - Κέντρο κοντά στην Εδέσσης
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα κατά-

Τηλ.: 6973 227521.
Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι δ ι α μ έ -

ENOIKIAZETAI
Παστέρ 8, διαμέρισμα ρετιρέ, 1ΔΧΛΚ πλήρως
επιπλωμένο (δωμάτιο κομπλέ, κουζίνα με ηλεκτρικό κουζινάκι, ψυγείο) με κεντρική θέρμανση
και κλιματιστικό, θερμοηχομόνωση, κουφώματα
με διπλό  υαλοπίνακα (από 01/12/2021). Πληροφορίες στο τηλ. 22310 24939, 6973015833 (από
8 π.μ. – 13.00 μ.μ. και 15 μ.μ. – 20.00 μ.μ.).

τζάμια και θερμοπρόσοψη 10cm πρόσφατη .
Η θέρμανση είναι τριών επιλογών , πετρέλαιο
ατομικό με λέβητα Buderus , Λέβητα Pellet , η
Λέβητα με δεξαμενή υγραερίου.  Το οικόπεδο
μεγάλο στα  5680 τ.μ. περιφραγμένο, ζητούμενο
τίμημα 370.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη
συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο. Αποτελείται από 6 Χώρους, και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
στημα συνολικής επιφάνειας 70 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο ενιαίο , με A/C - Ενοίκιο:
250 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΥΠΟΔΕΙΞΗ
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ: 106990 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, Πωλείται Διαμέρισμα Ισόγειο 91 τ.μ. καθ. με 2υ/δ, σαλόνι,
κουζίνα, μπάνιο και αποθήκη, κατασκευής του
1988, σε πολύ καλή κατάσταση, με ατομική
θέρμανση πετρελαίου, ηλιόλουστους χώρους,
μερικώς ανακαινισμένο, σε τιμή προσφοράς μόνο: 49.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106848 ΚΕΝΤΡΟ, Πωλείται Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 93τ.μ. μικτά και
84τ.μ. καθ, 2ος όροφος, αποτελείται από 2υ/δ,
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, χωρίς ανελκυστήρα,
έχει καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά
τζάμια, ανακαινισμένο κομπλέ, διαμπερές, σε
καλή κατάσταση, η θέρμανση του είναι με σόμπα pellet η οποία μπορεί να παραμείνει και
με κλιματισμό, είναι σε προνομιακή τοποθεσία,
ιδανικό για ιδιοκατοίκηση, σε τιμή προσφοράς
μόνο 56.000€. Πληροφορίες στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 117191 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Διατίθεται ένα
διαμέρισμα των 100 τ.μ., κατασκευής 1983, με 3
υ/δ, 1 ος όροφος, θέα με φόντο τον κάμπο, είναι
μερικώς ανακαινισμένο, έχει ατομική θέρμανση
πετρελαίου,  υπάρχει και δυνατότητα στάθμευσης του αυτ/του , σε τιμή προσφοράς 90.000€.  
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ. 14216 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. με
ανεξάρτητη μεγάλη αυλή, με υπόγειο 40τ.μ. ,κατασκευή 1980, 4 υ/δ, διαθέτει θέα απρόσκοπτη,
με πολύ μεγάλες βεράντες, άψογα συντηρη-

μένο, ξύλινα κουφώματα, ανεξάρτητη μεγάλη
κουζίνα, γεωμετρικά δομημένο , ορθολογικά
και λειτουργικά άριστο, χωρίς θέρμανση, με
δυνατότητα τοποθέτησης για τζάκι ή σόμπα(υπάρχει καμινάδα), επιπλωμένο , με αποθήκη
, με δύο ντουλάπες , με ηλεκτρικές συσκευές,
με ηλιακό θερμοσίφωνα, εντυπωσιακοί χώροι
υποδοχής, ηλιόλουστοι χώροι, με δύο μπάνια ,
διαμπερές, σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας μόνο
130.000€, Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.14674 ΡΑΧΗ , σπάνια Βίλα τριών  επιπέδων 352 τ.μ., κατασκευή 1981, αποτελείται
από υπόγειο , ισόγειο και 1 ο όροφο , πολύ
καλά   διατηρημένη , σε πολύ σπάνιο φυσικό
περιβάλλον , ποιοτική κατασκευή τόσο οι εσωτερικοί της χώροι όσο και έξω είναι σε άριστη
κατάσταση φροντισμένοι από νοικοκύρηδες  ,
οι χώροι της μέσα πολύ λειτουργικοί, με πολλές
ντουλάπες , με δύο πάρκινγκ στεγασμένα έξω
, πωλείται σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας μόνο
325.000€, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Υπόδειξη
μόνο σε πραγματικό ενδιαφέρον. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.14390 Στα ΚΑΒΑΚΙΑ Βέροιας , πωλείται σπάνια Βίλα συνολικά 377 τ.μ.,  σε τρία
επίπεδα , η θέα της μοναδική , σε κατάσταση
εξαιρετική , άνετοι χώροι, άριστη διαρρύθμιση ,
πολύ αυστηρών τεχνικών προδιαγραφών, γεωμετρικά δομημένη , για πολύ πολύ απαιτητικούς
αγοραστές. Πρόκειται για μία Μεζονέτα δύο επιπέδων συνολικά 207 τ.μ. και έναν ξενώνα στο
υπόγειο /ισόγειο 70 τ.μ. με αποθήκες , λεβητοστάσιο  και διπλό πάρκινγκ ενσωματωμένο
άλλα 100 τ.μ.. Με αρμονικές αναλογίες παντού ,  
διαθέτει ηλιακό θερμοσίφωνα , ψησταριά , ενεργειακό τζάκι και άλλα δύο γκαράζ έξω σκεπαστά
, έχει  ντουλάπες σε όλα τα υ/δ , διαθέτει δρύινα
δάπεδα στα υπνοδωμάτια και επιλεγμένο λευκό μάρμαρο Βεροίας στο σαλόνι , συνθετικά
κουφώματα   τριπλής υάλωσης με ενεργειακά

ρισμα 2ου ορόφου,

11.000 τ.μ. στον Άγιο

χω ρ ί ς α σ α ν έ ρ , 2 Δ -

Γεώργιο, θέση «ΣΥΚΙ-

ΣΚ Α.Θ. Κόπλαμ, σε

ΕΣ» τιμή 15.000 ευρώ.

άριστη κατάσταση,

Τηλ.: 6945 122583,

περιοχή Κυριώτισ-

Euromesitiki.

σας 38.000 ευρώ.
Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση
οδοντιατρείο, πλήρως εξοπλισμένο, ανακαινισμένο,
στο κέντρο της Βέροιας,
με μεγάλο ενεργό πελατολόγιο. Συζητείται διακανονισμός. Τηλ. επικοινωνίας:  
6948 690414.

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι ο ι κόπ ε δ ο 7 0 0 τ . μ .
στην Αγ. Βαρβάρα σε πλαγιά, με
θέα τον Αλιάκμονα,
στην πλατεία του
χωριού. Πληρ. Τηλ.
6981058526.
Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι
γρός

www.laosnews.gr

α-

χέρσος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση-εστιατόριο στο κέντρο
της Βέροιας, 120 τ.μ. με 10ετή επιτυχημένη και
ανοδική πορεία στο χώρο της εστίασης, πλήρως
εξοπλισμένη και ενεργή ακόμα, λόγω παράλληλης
απασχόλησης και αλλαγής προσωπικής κατάστασης. Τηλ.: 6987 285364.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ. 117036 ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον πεζόδρομο
της Βέροιας μεγάλη Επαγγελματική Στέγη 213
τ.μ. αποτελούμενη από 7 χώρους ανεξάρτητους
, φωτεινούς σε εξαιρετικά καλή κατάσταση με
2 WC και ασανσέρ, σε εξαιρετικά συμφέρουσα
τιμή 150.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23559 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 28 τ.μ. Ισόγειο και
28τ.μ. Υπόγειο. Αποτελείται από 2 Χώρους,
Είναι κατασκευασμένο το 1980 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, Γωνιακό-Προσόψεως, σε
τιμή προσφοράς 20.000€.
Κωδ: 13964 πωλείται κοντά στα ΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειο κατάστημα 70 τ.μ., τετραγωνισμένο και με πολύ μεγάλη φάτσα , ακίνητο
ευκαιρίας , τιμή έκπληξη,  Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Μόνο σοβαρές προτάσεις , τιμή πώλησης  
80.000€ τώρα 50.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 22959 - ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατάστημα Ισόγειο συνολικής επιφάνειας
110 τ.μ. μικτά και 89 τ.μ. καθ. με δυνατότητα
δόμησης και μίας μεζονέτας πάνω από αυτό
άλλα 127 τ.μ. μικτά η 114 τ.μ. καθ.  Αποτελείται
από έναν ενιαίο χώρο χωρίς κολώνες με δικό
του WC . Είναι κατασκευασμένο το 1970 - Τιμή
πώλησης τα 130.000 €.Το γραφείο μας διαθέτει
την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 115505 -  ΒΕΡΓΙΝΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κάτω
από το χωριό ,  άδειο αγροτεμάχιο με Πομόνα  
και με εξαιρετική ανοιχτωσιά   συνολικής επιφάνειας 8.500 τ.μ. Τιμή: 15.000 € τελική.
Κωδ:.107102 ΠΑΤΡΙΔΑ, Πωλείται Αγροτεμάχιο συνολικής επιφάνειας 12.770τ.μ. σε
πολύ καλό σημείο, 2ο από τον κεντρικό δρόμο
Βέροιας-Νάουσας, κατάλληλο για πολλαπλές
χρήσεις, σε τιμή προσφοράς όλο μαζί μόνο:
65.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 115745 - ΣΤΟ ΣΑΑΚ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
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πριν του Μπονάνου αριστερά πωλείται ωραιότατο αγροτεμάχιο σε σχήμα ορθογώνιο με
σύνδεση στο δίκτυο υψηλής πίεσης , συνολικής
επιφάνειας 26.100 τ.μ. άδειο η και μισθωμένο ,
με δική του βάνα , Τιμή: 58.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120
τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς επικλινές ,
σε απίστευτα χαμηλή τιμή, Αποκλειστική διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία
χωρίς αμφιβολία, μόνο 15.000 €.
Κωδ. 12763  Στο Πανόραμα Βέροιας πωλείται  οικόπεδο 464τ.μ., εντός σχεδίου  , άρτιο
και οικοδομήσιμο , διαθέτει θέα απρόσκοπτη
προς τη Βέροια, για απαιτητικούς αγοραστές ,
σε άριστο σημείο και σε τιμή προσφοράς , μόνο
60.000€. ¨Έχει και ισχύουσα άδεια ανέγερσης
για δύο Μεζονέτες έτοιμη η οποία και  είναι εκτός
τιμής.
Κωδ: 12764 ΑΚΡΟΠΟΛΗ πωλείται ένα ωραιότατο οικόπεδο 505 τ.μ. γωνιακό ανατολικό
με σ/δ 0,8 κατάλληλο και για οικοδομή , τιμή
πολύ καλή μόνο , 50.000€.
Κωδ: 12904 - Άγιος Γεώργιος ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 863 τ.μ.εντός
σχεδίου , με σ/δ 0,8 σε τιμή ευκαιρίας μόνο  
14.000 € .
Κωδ: 12917 - Πατρίδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1336 τ.μ. εντός σχεδίου πόλεως τιμή: 60.000 €.
Κωδ: 12745 - Κοντά στην οδό Σαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας
2.183 τ.μ. Τιμή: 33.000 €.
Κωδ. 12878 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,   κοντά στην
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου , πωλείται μεγάλο
χωραφοοικόπεδο 6.850 τ.μ., το οποίο ευρίσκεται στην επέκταση του σχεδίου και μάλιστα στο
2ο στάδιο , μετατρέπεται σε δύο οικοδομικά
τετράγωνα εξαιρετικό για επένδυση, ευρίσκεται
σε δύο δρόμους και πάνω σε άσφαλτο , τιμή
όλο από 85.000€, τώρα μόνο 18.000€.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΣΠΑΝΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Κωδ: 14213 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βέροιας ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ.
σε δύο επίπεδα ,  Ισόγειο 100 τ.μ. και υπόγειο
το οποίο από την κάτω μεριά είναι ισόγειο με
βεράντα εμπρός και πίσω σε οικόπεδο 384τ.μ.
Αποτελείται από 4 Υπνοδωμάτια , και 2 WC.
Είναι κατασκευασμένη το 1991 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κήπο, Διπλά τζάμια.
Τιμή: 125.000 €.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός

ΖΗΤΕΙΤΑΙ: 1) Μηχανι-

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικι-

για τη Βέροια. Πληρ. τηλ.:

κός αυτοκινήτων, ηλεκτρο-

άζεται   γκαρσονιέρα, 1ος

2331125374. Ώρες για πληρο-

λόγος αυτοκινήτων απο ε-

όροφος, σε πολύ καλή κα-

φορίες: 6.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.

πιχείρηση στη Βέροια για

Τηλ.: 6947 073926.

τάσταση. Πληρ. τηλ.: 23310
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 40000€
ΑΣΤΙΚΑ 88 Τ.Μ 2ΔΣ-Κ Κοπλαμ,χωρις ασανσερ 50000€
ΩΡΟΛΟΙ 67 τ.μ προσοψης1ΔΣΚ ΚΑΛΟ 43000€
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 80 τ.μ 2ΔΣ-Κ Α/C με κοπλαμ,πορτα ασφ.77000€
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ 2ΔΣΚ του 93΄1ος ΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑ ΑΣΦ ΜΕ
ΩΡ/ΣΗ 90000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ 74+3 τ.μ αποθ  2Δ-Σ-Κ Ισογειο +θεση αυτ.με
χρηση αυλης 21000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο Μονοκατοικια 75+75 τ.μ Οικ.200
τ.μ 50000€
ΚΕΝΤΡΟ 94 τ.μ. 2ος με Θεα Α.Θ. ασανσερ,κοπλαμ 2-3 ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 85 τ.μ 2ος χ.ασανσερ.Αυτ.Θ. κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚ Α.Θ 38000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 56 τ.μ  μονοκατοικια παλια με οικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ 19000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ 67τ.μ 2ΔΣΚ ΛΟΥΞ με θεα,αποθηκη ,θεση,Α.Θ.
66500€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ισογειο υπερυψ. Καταστημα 35 τ.μ 1ΔΣΚ αποθ.14000€
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ 8,5 στ.6 χιλ.απο κεντρο κτημα με αγροικια 75 τ.μ 40000€
ΠΑΣΤΕΡ Υμιυπ. Διαμερισμα 111 τ.μ 3ΔΣΚ  Α.Θ  27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 87 τ.μ 2ΔΣΚ  ΑC Ημ/γειο με μπαλκονι 23000€
ΒΙΛΛΑ 350τ.μ Δ/ση Νοσοκομειου με 2,5στρ. κηπο 340000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  8 διατηρητεο 1ος 54 τ.μ-ισογειο 27τ.μ 40000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ος -4ος καινουρια 101 κ 114 τ.μ ημιτελη7500090000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ πανω από Πιεριων με οικοπ.300 τ.μ 90000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ επιπλωμενο 1Δ-ΣΚ-αποθ  κηπος
400€με την θερμανση.
ΚΕΝΤΡΟ Επιπλωμενο στουντιο 7ος οροφος μονωμενο 150€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Ανακαινισμενη Γκαρσονιερα με A/C 1ΔΣΚ 250€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,ΚουμαριαΝ.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ οικοπεδο 450 τ.μ χτιζει 50 τ.μ,με Θεα Θαλασσα

με αδεια 15000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ Πανοραμικο οικ. 700τ.μ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 22000€
ΡΑΧΙΑ κτημα 3200 τ.μ με νερο κ ροδακινα 12000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ κοντα Κτισμα βιομηχανικο 700 τ.μ με οικοπεδο
2στρ.122000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 15 στρ.με ακτινιδια,πομωνα,περιφραξη 75000€
ΒΕΡΟΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 160τ.μ,155,190τ.μ 30000,26000,22000€
ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  οικοπεδο πανοραμικο 4000τ.μ 200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 14000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 10 στρ σε  ασφαλτο με κτισματα
σοβαρες προτασεις
ΜΕΛΙΚΗ 17 στρ.με γεωτρηση κ δικτυο 34000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ 8 στρ  σε ασφαλτο,με ροδακινα  22000€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ
ΑΓΟΡΑ 85 τ.μ για Ιατρειο,Ινστιντουτο κτλπ.70000€
ΕΜ. ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖ Κλειστο 18 τ.μ στα παπακια 7000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩ
ΠΡΩΗΝ ΦΟΥΡΝΟΣ κοντα στα Αστικα 100τ.μ+υπογ120 με πελατεια αξιολογη 500€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στην Βεροια 4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΠΛ. ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ καταστημα 55 τ.μ 600€
ΠΑΡΚΙΓΚ κλειστο 25 τ.μ Εργοχωρι  50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 85 τ.μ Εργοχωρι καινουριο 300€
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ .καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  καταστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€
Σοβαρες προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,
ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό ΜεΠΩΛΗΣΕΙΣ

σιτικό γραφείο στη Βέροια.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πληρ. τηλ.: 23310 63283,

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΗΡΑ ΕΠΕ

ώρες 08.00 - 10.00.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ENOIKIAZONTAI Γραφεία 61, 37 και 30 τ.μ. ανακαινισμένα στο κέντρο
της πόλεως, και ολόκληρος όροφος 240 τ.μ. Τηλ.
6949087741 ή 6993375249.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητροπόλεως 35, χώρος 90 τ.μ. περίπου, με 3 χώρους και κουζινα,
W.C., για επαγγελματική χρήση
ή για διαμέρισμα, 3ος όρ. Τηλ.:
6932 471705 & 23310 21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα για
βαριά εργασία σε σπίτι να
βοηθάει ΑμΕΑ.   Τηλ.: 6986

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα: σαλόνι με δύο καναπέδες και τραπέζι, μεγάλος μπουφές με καθρέφτη,
βιτρίνα αντίκα και τραπεζαρία με έξι καρέκλες, όλα
από μασίφ ξύλο, σε καλή κατάσταση. Πωλούνται όλα μαζι ή χωριστά.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6981 994659.

413837.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

λογιστηρίου. Αποστολή βι-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ο γ ρ α φ ι κώ ν σ το e - m a i l :

ΓΚΑΡΑΖ
Γ Κ Α ΡΑ Ζ - Α Π Ο Θ Η Κ Η
24 τ.μ., Καλλιθέα, ΜιλτιΗ εταιρία επεξεργασίας και συσκευασίας φρούτων και λαχανικών ΗΡΑ ΕΠΕ με έδρα την Ημαθία (7,5 χλμ. Βέροιας- Νάουσας)  ζητάει για άμεση πρόσληψη:
-Εργάτες – Εργάτριες για το συσκευαστήριο
-Επιστάτη – Υπεύθυνο Παραγωγής
-Μηχανικό – Μηχανοτεχνίτη
-Χειριστή Μηχανημάτων Συσκευασίας
Οι θέσεις αφορούν πλήρη απασχόληση. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις.
Για πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας:
2331093066, 6974020056
Για αποστολή βιογραφικών να αναγράφεται η θέση εργασίας στο: e-mail: info@irafruit.gr

24817.

άδου 20, πόρτα με μηχανισμό, ρεύμα, βαμμένο.
Τι μ ή ε ν ο ι κ ί ο υ 5 0 ε υ ρ ώ .

regivanelle@gmail.com.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνδρας ή
γυναίκα για εργασία σε πρακτορείο ΟΠΑΠ στη Βέροια
για πλήρη απασχόληση.
Τηλ.: 6944 599858.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση (ταβέρνα), εν ενεργεία, στο κέντρο της Βέροιας, με πλήρη εξοπλισμό, λόγω συνταξιοδότησης. Η επιχείρηση λειτουργεί τα τελευταία 10 χρόνια
με σταθερή πελατεία. Πληρ τηλ.: 6973 227071.

Η εταιρεία ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ επιθυμεί να προσλάβει

άμεσα 2 Ηλεκτρολόγους και 1 Ηλεκτρονικό για το τμήμα
συντήρησης της παραγωγής.
Πληροφορίες – Αποστολή Βιογραφικών:
ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ
12ο χλμ. Βέροιας – Νάουσας, 59200 Νάουσα
Τηλ.: 23320 42412
E-mail: hr@daiosplastics.com
ΚΟΠΑΝΟΣ ενοικιάζονται δύο επαγγελματικοί χώροι από 350
τ.μ. ο καθένας με δυνατότητα να γίνει ένας χώρος, στον περιφερειακό δρόμο Κοπανού, δίπλα στο βενζινάδικο Σαρδέλη, με 5μ.
καθαρό ύψος, χωρίς εσωτερικές κολώνες και περιφραγμένη αυλή 600 τ.μ. Τιμή 1,00 ευρώ το τετραγωνικό. Τηλ.: 6944 687267
& 23320 41088.
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ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. ( κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ) 550 €

ΡΟΛΟΙ 30 τ.μ. επιπλωμένο, 160 €

ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €

ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. επιπλωμένο 210 €

ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ με υπόγειο 100τ.μ. 14ετί-

ΡΟΛΟΙ 40 τ.μ. ανακαινισμένο  270 €

ας, καλό, 480 €

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 85 τ.μ. γωνιακό με πυ-

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €

λωτή 250 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 170 τ.μ. με πατάρι, πολύ καλό, 700 €

ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. 15ετίας, αντλία θερμότητας,
350 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ.   ανακαινισμένο, αντλία θερμότητας, 350 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 100 τ.μ. , 15ετίας, 480 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 125 τ.μ. πολύ καλό 3δωμ ατομική θέρμανση, 450 €
ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. πλήρες επιπλωμένο,   ατομ.
θέρμανση, ηλιακό 400 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  90 τ.μ. 2δωμ. ατομική θερμ.  350 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ   90 τ.μ. 2δωμ. επιπλωμένο πλήρες
ατομ. θέρμανση 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 70 ΤΜ 15 ετών 2δωμ.  θέα,  300 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 100 τμ 3δωμ ανακαινισμένο αντλία
θερμότητος, τζάκι κλίμα  450 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τμ   ανακαινισμένο, θέα
ατομ. θέρμ.  θωρακισμένη 400 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 35 τ.μ. καινούργιο  32000 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 84  τ.μ. με ατομικό λέβητα, 79.000 €

105.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. με θέση στάθμευσης,

ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων,

85.000 €

22.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. ρετιρέ 70.000 €

ΣΕΛΙ 40 τ.μ.   πολύ καλό με τζάκι 65.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 86 τ.μ. 15ετίας 67.000 €    

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. αντλία θερμότητος, ανακαινι-

200.000 €

σμένο, 85.000  €

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. παραδοσιακή κατοικία 55.000 €

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 93 τ.μ. 30.000 €

ΑΣΩΜΑΤΑ 175 τ.μ. μεζονέτα σε 3 επίπεδα

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 104 τμ ανακαινισμένο θέα αποθή-

150.000

κη 68.000 €

ΚΑΒΑΣΙΛΑ μονοκατοικία σε 2 επίπεδα 55.000 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 120 τ.μ. 15 ετών αποθήκη, γκα-

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων,

ράζ,  127.000 €

λουξ, 220.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. υπερλούξ, 135.000€

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 70 τ.μ. σε 280τ.μ. οικόπεδο

ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ. πάρκιν 120.000 €

48.000 €

ΕΛΙΑ 120 τ.μ. 130.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο

ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 15 ετών 4 δωμάτια, με απο-

210.000 €

θήκη, γκαράζ, 108.000 €

ΕΡΓΟΧΩΡΙ 200 τ.μ. διαμέρισμα με 2 γκαρσονιέ-

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

ρες 15ετίας  165.000 €

ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΙΑ 65 τ.μ. 10ετίας  62.000  €
ΠΑΠΑΚΙΑ 65  τ.μ. 35.000  €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 67 τ.μ. 15ετίας τζακι θεα 68.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 69 τ.μ. τζάκι, αποθήκη, 55.000 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70  τ.μ. τζάκι ατομ θερμ   43.000 €
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ   2δωμ. κόπλαμ ατομ.θέρμανση
47000 €
ΕΛΙΑ 80 τ.μ. πολύ 15 ετών καλό 85.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΚΤΕΛ 35 τ.μ. έτοιμο για καφέ – αρτοποιείο, 260 €

Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέ-

ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40 τ.μ. καλό, 380 €

τρων, 15.000 €

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό,450 €

ΜΕΛΙΚΗ 35 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων,

ΚΤΕΛ 50 τ.μ., με πατάρι και υπόγειο, 270 €

18.000

ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €

ΚΕΝΤΡΟ 80 τ.μ.  30.000 €

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €

ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,

ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 80 τ.μ. με πατάρι, καλό, 200 €

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 46 τ.μ., επί της οδού Ελ. Βενιζέ-

πλήρη απασχόληση. 2)

άνδρας, από 25 – 40 ετών,

λου, περιοχή Αγίου Αντωνίου, Βέροια. 1ος όροφος, οικο-

Οδηγός ταξί για πλήρη α-

για εργασία σε Πρατήριο Υ-

δομής 1964, τριών ορόφων υπέρ ισογείου, προσόψεως,

πασχόληση. Τηλ. επικοι-

γρών Καυσίμων, με πλήρη

χωρίς ασανσέρ. Ξεχωριστοί χώροι για: κουζίνα, ένα υπνο-

νωνίας: 2331071553 &

απασχόληση. Ώρες επικοι-

2331062900. Ώρες επικοι-

νωνίας 17.00 έως 21.00 και

νωνίας:: 9:30 με 18:30.

στο τηλ. 6977207525.

δωμάτιο, σαλόνι, χωλ, μπάνιο. Η πρόσοψη επί της Βενιζέλου διαθέτει μπαλκόνι στο οποίο βλέπουν ένα παράθυρο
και μία μπαλκονόπορτα. 35.000 ευρώ. Χρίζει ανακαίνισης.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6974191579, 6973015833.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 600 μέτρα, καλό, 16.000 €
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,
24.000 €
ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 700 τ.μ. επάνω στον δρόμο 28.000 €
ΛΟΖΙΤΖΙ  5.000 τ.μ. μεγάλη ευκαιρία 32.000 €
ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ 520 τ.μ. δίπλα στο σχολείο 35.000 €
ΕΛΙΑ 220 τ.μ. ευκαιρία τιμή 39.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ  35–50–60 τ.μ.  προς 1.000 € το τετραγωνικό
ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους   ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
29.000 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ
ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα «ΛΑΟΣ» νέος
με δίπλωμα μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημερίδας (για μόνιμη απασχόληση). Πληροφορίες
εργάσιμές ημέρες και ώρες. Τηλ.: 6974 030005.

ZHTEITAI κοπέλα και
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

www.mesitikoveria.gr

φροντίδα ηλικιωμένων   για

1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

όλο το 24ωρο. Τηλ.: 6993

μ2   1ος όροφος   4ΔΣΚΧΛΚ

30.000€

WC ΑΠ διαμπερές 110.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 90

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ

50.000€

θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

σμα εντός οικοπέδου 900 μ2

εμπειρία σε μεγάλα φροντι-

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ

40.000€

48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68

μ2 με θέα 40.000€

μ2   2ος όροφος λούξ τζάκι

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110

Λογοτεχνίας σε μαθητές Α΄,

ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ.

μ2 κέντρο 75.000€

Β΄, Γ΄ Γενικού Λυκείου και

65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85

118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

μ2   4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ.

140.000€

κέντρο 55.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

& ΣΙΑ Ο.Ε. ζητά Μηχανικό

6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία

1444 μ2 Γιοτζαλίκια

αυτοκινήτων για πλήρη απα-

90 μ2  εντός οικοπέδου 800 μ2

14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409

σχόληση. Τηλ.: 23310 62780

σούπερ λούξ 80.000€

μ2 Γιοτζαλίκια

& 6978 770066.

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

678697.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

στήρια, παραδίδει μαθήματα
Νεοελληνικής Γλώσσας και

ΕΠΑΛ. Τηλ. 6979962003.
Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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του Σαββατοκύριακου

Δήμος Βέροιας: Δύο αιωνόβιες ελιές από χθες
στο Πάρκο της Ελιάς

Μία υπεραιωνόβια και μία αιωνόβια ελιά που φυτεύτηκαν στο Πάρκο Ελιάς στην καρδιά της Βέροιας εμπλουτίζουν από χθες ακόμα περισσότερο το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Τα δέντρα
-σύμβολο ανά τους αιώνες- φυτεύτηκαν από συνεργεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Δήμου
Βέροιας με τη βοήθεια γερανοφόρων οχημάτων του δήμου λόγω του όγκου και του βάρους τους
(φτάνει μέχρι τους 3-4 τόνους).
Ακόμα πέντε δέντρα ελιάς θα φυτευτούν σε κεντρικά σημεία της Βέροιας και θα αναδεικνύονται
ως μνημεία της φύσης στο πλαίσιο υλοποίησης περιβαλλοντικής δράσης της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., η
οποία χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, με σκοπό τη διάσωση των ελαιόδεντρων εντός
των απαλλοτριωμένων εκτάσεων που απαιτούνται για την κατασκευή των νέων σιδηροδρομικών
έργων.
Ο Δήμος Βέροιας μαζί με άλλους δήμους της χώρας προχώρησαν στην εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου με τίτλο: «Διάσωση & μεταφύτευση ελαιόδεντρων από απαλλοτριούμενες εκτάσεις
σιδηροδρομικών έργων». Ειδικότερα για την Βέροια, η φύτευση ελαιόδεντρων προσθέτει στην
εικόνα πρασίνου σε βασικά σημεία ενδιαφέροντος της πόλης και ενισχύει τον χαρακτήρα τους.

Χθες τα ξημερώματα

Αναστάτωση στη Μελίκη από
έκρηξη σε ATM της Alpha Bank
Ώρα 3 παρά τέταρτο περίπου,
τα ξημερώματα της Παρασκευής 19
Νοεμβρίου και ένας έντονος κρότος
αναστάτωσε τη Μελίκη Ημαθίας μέσα στη νύχτα, από έκρηξη σε ATM
της ALPHA BANK.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι
δράστες ανατίναξαν το ΑΤΜ, το ξήλωσαν και το φόρτωσαν σε κλεμμένο όχημα, με το οποίο κατευθύνθηκαν προς τον Λουτρό Αλεξάνδρειας.
Εκεί, αφαίρεσαν τα όποια χρήματα
υπήρχαν στο μηχάνημα, έκαψαν
και το Ι.Χ. και εξαφανίστηκαν… Η
αστυνομία έχει αναλάβει τη σχετική
έρευνα. (φωτο αρχείου)

Δωρεάν rapid tests στη
Νάουσα και το Γιαννακοχώρι
Δωρεάν rapid tests θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, σε συνεργασία με τον Δήμο Νάουσας, με στόχο την πρόληψη και τον περιορισμό της
εξάπλωσης της νόσου Covid-19. Συγκεκριμένα, στη Νάουσα, την Δευτέρα (22.11.2021),
την Τετάρτη (24.11.2021), την Πέμπτη (25.11.2021) και την Παρασκευή (26.11.2021), θα διενεργούνται τεστ, από τις 09:00 έως τις 15:00, στον χώρο του ΚΑΠΗ Νάουσας. Αντίστοιχα,
την Τρίτη (23.11.2021) θα πραγματοποιηθούν δωρεάν rapid tests στην Τοπική Κοινότητα
Γιαννακοχωρίου από τις 09:00 έως και τις 15:00.
Οι πολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία θα πρέπει να έχουν μαζί
τους τον προσωπικό αριθμό υγείας ΑΜΚΑ, ενώ θα πρέπει να δίνουν και τον αριθμό του
κινητού τους, ώστε να ενημερώνονται για το αποτέλεσμα από τον ΕΟΔΥ.

Πρόγραμμα δωρεάν Rapid
Test στον Δήμο Βέροιας
Συνεχίζεται η διενέργεια των δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του νέου κορωνοϊού SARS CoV–2 στον Δήμο Βέροιας, από κλιμάκια της Κινητής Μονάδας
του ΕΟΔΥ στην Ημαθία.
Η διαδικασία των δωρεάν
rapid tests έχει προγραμματιστεί
τις παρακάτω μέρες και ώρες στο
ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας (Μαυρομιχάλη 14, έναντι Βήματος Απ.
Παύλου):
Δευτέρα 22.11.21 έως Παρασκευή 26.11.21 από τις 8:30 έως
τις 15:00 και
Κυριακή 28.11.21 από τις 8:30
έως τις 14:30.
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, δυνατότητα διενέργειας rapid test
έχουν εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι. Βεβαίωση αρνητικού
αποτελέσματος χορηγείται στους
εμβολιασμένους ενώ για τους μη
εμβολιασμένους το αποτέλεσμα
του rapid test δίνεται προφορικά.
Οι πολίτες θα πρέπει γνωρίζουν τo ΑΜΚΑ τους ή τον Αριθμό
Δελτίου Ταυτότητας, καθώς και
τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου.
*Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η ώρα προσέλευσης κοινού είναι αυστηρά έως τις 14:30 γιατί οι δράσεις ολοκληρώνονται καθημερινά
στις 15:00.

