CMYK

ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 • Αρ. Φύλλου 12.476 • Τιμή 0,60 ευρώ

Πρόβα
εγκλωβισμού της
χώρας μας, οι 12
ημέρες
της Τουρκικής
Navtex νότια
του Καστελόριζου

Προετοιμάζεται ο Δήμος Βέροιας
για το πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης»

Του Γιάννη Μαγκριώτη

Σελ. 2

Σελ. 7

Τροπολογίες για προσλήψεις
σχολικών καθαριστριών και
πληρωμή σχολικών τροχονόμων
Σελ. 16

Μέχρι τις 31 Ιουλίου

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόγραμμα επίγειας
καταπολέμησης κουνουπιών
στο Δήμο Αλεξάνδρειας
Σελ. 4

Σήμερα και αύριο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
στην Ανοίξεως μπροστά από το
Αρχαιολογικό Μουσείο
Σελ. 2

26 και 27 Αυγούστου στην Ημαθία,
«Τρωάδες» του Ευριπίδη σε
σκηνοθεσία Γ. Παρασκευόπουλου

ΑΠΟ ΔΗ. ΠΕ. ΘΕ. Βέροιας – Κ. Θ. Β. Ε. – ΚΕ. ΠΟ. ΘΕ

Σελ. 4
SPORT

SPORT

Στο Ταγαροχώρι
ο Παύλος Δερμιτζάκης
συνοδευόμενος
από τον γενικό
αρχηγό Αχιλλέα Μπίκα
Σελ. 8
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ορος, Τίμωνος,
Προχόρου, Νικάν
οβαλάντου
Ειρήνης οσ. Χρυσ

Η χαλάρωση φέρνει
την υποχρεωτική μάσκα...
Όλα δείχνουν και κυρίως η αύξηση των εγχώριων
κρουσμάτων κορωνοϊού, ειδικά σε μικρότερες
ηλικίες, ότι οι ειδικοί σκέφτονται να προτείνουν
την γενικευμένη υποχρεωτική χρήση της μάσκας
σε όλους τους εσωτερικούς χώρους. Ξεκάθαρα
όπως ανέφερε χθες σε τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων
μέλος της επιτροπής των ειδικών η χαλάρωση των
μέτρων και ο αυξημένος συγχρωτισμός ευθύνεται
για την αύξηση των κρουσματων, ενώ τα εισαγόμενα
κρούσματα λόγω τουρισμού είναι πολύ περιορισμένα,
μόλις στο 3 τοις χιλίοις. Η παράταση που δόθηκε
για την υποχρεωτική μάσκα στα σούπερ μάρκετ,
πιθανότατα να γενικευθεί και σε άλλους χώρους,
αφού η κυβέρνηση θέλει να ανακόψει το β’ κύμα
της πανδημίας, που ήδη χτυπάει πολλές χώρες
και μάλιστα ακόμη και στη γειτονιά μας. Έρχεται
καύσωνας, ο Αύγουστος είναι μπροστά...αλλά μην
ξεχνάτε ότι ο κορωνοιος είναι ακόμη εδώ και θα
προσπαθήσει να μας ξανακλειδωσει μέσα. Διατηρείτε
αποστάσεις!

Τροχαίο χθες το πρωί στην
οδό Σταδίου της Βέροιας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο
στην οδό Ανοίξεως μπροστά από το Μουσείο

Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση
και ασφάλεια του κοινού
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
εργασιών φορτοεκφόρτωσης και εγκατάστασης
μεταλλικών στοιχείων του
στέγαστρου της υπαίθριας έκθεσης στην αυλή του  
Αρχαιολογικού Μουσείου
Βέροιας, ελήφθησαν από
την Διεύθυνση Αστυνομίας
τα παρακάτω κυκλοφοριακά μέτρα:
Σήμερα Τρίτη 28-072020 και αύριο Τετάρτη 2907-2020, από τις 08:00΄
π.μ. έως τις 7.00 μ.μ., στένωση λωρίδας κυκλοφορίας με εναλλάξ κυκλοφορία
των οχημάτων από το εναπομείναν ρεύμα κυκλοφορίας, στην οδό Ανοίξεως, από τη συμβολή της με την οδό Κονίτσης έως τη συμβολή της με την οδό Σκρα και για μήκος
αποκλεισμού 50 μέτρων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Νάουσα. Στο σημείο, θα τοποθετηθεί σήμανση προειδοποίησης
για στένωση της λωρίδας κυκλοφορίας και χρήση κώνων περιμετρικά των οχημάτων.

Προετοιμάζεται ο Δήμος Βέροιας για το πρόγραμμα
“Αντώνης Τρίτσης”
Μετά από αρκετό καιρό σχετικών εξαγγελιών εκδόθηκαν την Παρασκευή 24
Ιουλίου, οι πρώτες έξι από τις 12 προσκλήσεις του προγράμματος “Αντώνης
Τρίτσης”, που περιλαμβάνουν έργα για
υποδομές ύδρευσης, παρεμβάσεις και
δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων. Ανάπτυξη της
υπαίθρου - Αγροτική Οδοποιία, Αστική Αναζωογόνηση και δράσεις για υποδομές
που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας.
Πράγμα που σημαίνει ότι οι Δήμοι ετοιμάζονται για τις προτάσεις τους και τις
προτεραιότητές τους.
Ο Δήμος Βέροιας προσανατολίζεται
μεταξύ άλλων, σε έργα αποχέτευσης
στους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, σε εγκατάσταση Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας στον Βιολογικό της
ΔΕΥΑΒ, στην ύδρευση του Μακροχωρίου από τις πηγές που υδροδοτείται η Βέροια, σε συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, σε αγροτική οδοποιΐα και θα ακολουθήσουν και άλλα έργα, τα οποία θα εξαρτηθούν από το κονδύλιο που θα
έχει στη διάθεσή του από το νέο πρόγραμμα. Πάντως, οι δήμαρχοι λένε ότι το ποσό είναι σεβαστό, αλλά δεν φτάνει…

«Θα μας φάνε τα κουνούπια, στον κάμπο!»
Μπορεί να ανακοινώνει ο Δήμος Αλεξάνδρειας πρόγραμμα καταπολέμησής τους μέσω της
Περιφέρειας που είναι αρμόδιος φορέας, αλλά ο
κόσμος διαμαρτύρεται καθημερινά για την έντονη
κινητικότητα των κουνουπιών στον κάμπο. «Γίνεται πόλεμος» μας λένε «θα μας φάνε τα κουνούπια που φέτος είναι ιδιαίτερα καλοζωισμένα».
Και αναρωτιούνται πότε επιτέλους, θα γίνουν
εγκαίρως οι ψεκασμοί, για να αποκλιμακωθεί η
ένταση και οι κουνουπομαχίες, μέσα στο καλοκαίρι…

e-mail λογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές

Ετήσια ιδιωτών
εσωτερικού 100 ευρώ + ΦΠΑ
Εξαμηνιαία ιδιωτών
εσωτερικού 50 ευρώ + ΦΠΑ
Ετήσια Δήμων, Περιφερειών, Τραπεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

Μειωμένη ορατότητα στη Βερμίου
λόγω αυξημένης βλάστησης

Δημοσιεύσεις ανά
εκατοστό στήλης

Πλειστηριασμών και
Διακηρύξεων             5,00 ευρώ.
Ισολογισμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συνεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα
ή όχι
δεν επιστρέφονται
ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Κωδικός 1801

Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή ΙΧ και μηχανής σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί της Δευτέρας 27 Ιουλίου 2020,
στην οδό Σταδίου της Βέροιας, στο ύψος της διασταύρωσης με
Λαζοχώρι.
Σύμφωνα με πληροφορίες του InVeria.gr, από τη σύγκρουση του ΙΧ με τη μηχανή μεγάλου κυβισμού τραυματίστηκες ο αναβάτης της, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
στο Νοσοκομείο Βέροιας.

Η βλάστηση έχει
φουντώσει και η ορατότητα όσων μπαίνουν
στην οδό Βενιζέλου της
Βέροιας από την Βερμίου, μπροστά από το
πρώην ζαχαροπλαστείο
‘Ελίτ’ (πίσω από τον Άγιο Αντώνιο) είναι μειωμένη, προκαλώντας εύλογες διαμαρτυρίες των
οδηγών που κάνουν
λόγο για επικινδυνότητα στο σημείο αυτό. Ας
το εξετάσει η αρμόδια
υπηρεσία του δήμου,
πριν έχουμε συγκρούσεις στα καλά καθούμενα…
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Επενδύσεις 270 εκατ. ευρώ από τη ΔΕΔΑ τα επόμενα πέντε χρόνια

Εγκρίθηκε η διανομή φυσικού αερίου σε 34 πόλεις της Ελλάδας,
μεταξύ αυτών η Βέροια και η Αλεξάνδρεια
-Εντός των ημερών βγαίνουν οι διαγωνισμοί για τα πρώτα έργα

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το επενδυτικό πρόγραμμα της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής
Αερίου (ΔΕΔΑ), ύψους 270 εκατ. ευρώ για την επόμενη πενταετία, μετά την έγκριση του Προγράμματος
Ανάπτυξης 2020-2024 από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, όπως ανακοινώνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Ο σχεδιασμός της εταιρείας παρουσιάστηκε στην
πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ σε σύσκεψη με τη συμμετοχή του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Κωστή Χατζηδάκη, του υφυπουργού Γεράσιμου Θωμά, του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΔΑ κ. Μάριου Τσάκα και του προέδρου της ΔΕΠΑ Υποδομών
(μητρικής εταιρείας της ΔΕΔΑ), κ. Χάρη Κυριαζή.
Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα της ΔΕΔΑ προβλέπει:
1. Την ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου αρχικά στις ακόλουθες 34 πόλεις της ελληνικής
περιφέρειας:
-Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Δράμα, Ξάνθη,
Ορεστιάδα και Καβάλα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης
-Κατερίνη, Κιλκίς, Σέρρες, Βέροια, Γιαννιτσά και Αλεξάνδρεια
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
-Λαμία, Χαλκίδα, Θήβα, Λιβαδειά, Άμφισσα, Καρπενήσι, Οινόφυτα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
-Καστοριά, Γρεβενά, Άργος Ορεστικού, Μανιάκοι, Αμύνταιο,
Φλώρινα, Πτολεμαΐδα και Κοζάνη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
-Πάτρα, Αγρίνιο, Πύργο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
-Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα της Περιφέρειας Ηπείρου
Είναι ζήτημα ημερών να βγουν στον αέρα οι διαγωνισμοί για την
υλοποίηση των πρώτων έργων, καθώς έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία διαβούλευσης επί των τευχών δημοπράτησης στις Περιφέρειες
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς
Ελλάδας. Σημειώνεται ότι η ΔΕΔΑ υπέβαλε αίτηση αναθεώρησης για τις
πόλεις της Πελοποννήσου.
2. Την κατασκευή συνολικά 1.830 χιλιομέτρων δικτύου διανομής
φυσικού αερίου
3. Τουλάχιστον 57.000 συνδέσεις καταναλωτών όλων των κατηγοριών (οικιακών, εμπορικών, βιομηχανικών).
Ο σχεδιασμός της ΔΕΔΑ για την ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην ελληνική περιφέρεια επεκτείνεται μέχρι το 2036,
προβλέποντας περισσότερες από 170.000 συνδέσεις καταναλωτών και
επενδύσεις άνω των 470 εκατ. ευρώ.
Τα δίκτυα της εταιρείας έχουν σχεδιαστεί αξιοποιώντας τις δυνατότητες εναλλακτικής τροφοδοσίας προκειμένου το φυσικό αέριο να φθάσει
σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές της χώρας με ασφάλεια και
αξιοπιστία. Η ανάπτυξη των δικτύων θα δρομολογηθεί με τον ασφα-

λέστερο δυνατό τρόπο και στις πιο αυστηρές προδιαγραφές, ώστε τα
δίκτυα διανομής στις πόλεις να είναι απόλυτα ασφαλή, χωρίς κανένα
κίνδυνο (αρχή μηδενικού ατυχήματος) και χωρίς εκπομπές.
Μάλιστα, η εταιρεία πρωτοπορεί, αναπτύσσοντας, για πρώτη φορά
στην Ελλάδα υποδομές φυσικού αερίου μέσω των έργων μικρής κλίμακας Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Small Scale LNG) σε συνεργασία
με τον ΔΕΣΦΑ και τους αρμόδιους φορείς. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορέσει να γίνει η τροφοδότηση των πόλεων της Ηπείρου και της Δυτικής
Ελλάδας νωρίτερα σε σχέση με τον χρόνο άφιξης του φυσικού αερίου
με αγωγό.
Ταυτόχρονα, η ΔΕΔΑ επενδύει σε καινοτόμες τεχνολογίες προκειμένου να εξασφαλίσει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας,
αξιοπιστίας και εξυπηρέτησης στους καταναλωτές. Είναι ο μοναδικός
διαχειριστής διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα που τοποθετεί
αποκλειστικά «έξυπνους» μετρητές σε όλους τους καταναλωτές οι οποίοι τροφοδοτούνται από τα δίκτυά τους. Με τους μετρητές αυτούς, οι
καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή και με
ακρίβεια, μέσω ηλεκτρονικής ένδειξης πάνω στον μετρητή, την κατανάλωση φυσικού αερίου σε πραγματικό χρόνο.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε σχετικά: «Το φυσικό αέριο επεκτείνεται γρήγορα και
δυναμικά. Το δίκτυο της ΔΕΔΑ θα επεκταθεί σε 34 πόλεις της Ελλάδας
μέσα σε μία πενταετία, με στόχο να καλύψει σε πρώτη φάση 57.000 καταναλωτές. Μιλάμε για έργα που αλλάζουν την καθημερινότητα των περιοχών στις οποίες αναπτύσσονται και αποφέρουν σημαντικά οφέλη για
τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, το περιβάλλον αλλά και την οικονομία».
Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεράσιμος Θωμάς υπογράμμισε: «Ελπίζουμε οι δημοπρατήσεις των έργων να ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι και να υπάρχουν εγκατεστημένοι εργολάβοι
για να ξεκινήσουν τα έργα από τις αρχές του επόμενου χρόνου. Αυτό
είναι πολύ σημαντικό και για τη ΔΕΔΑ και τους Έλληνες καταναλωτές,

αλλά και για τη μητρική εταιρεία ΔΕΠΑ Υποδομών που ως γνωστόν
είναι σε φάση ιδιωτικοποίησης. Έχει μεγάλη αξία o σχεδιασμός που έχει
βάλει μπροστά η ΔΕΔΑ, καθώς όλα τα επιχειρησιακά σχέδια των εταιρειών φυσικού αερίου είναι δεσμευτικά για πέντε χρόνια, όποιος και να
είναι ο ιδιοκτήτης των εταιρειών αυτών».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΑ κ. Μάριος Τσάκας σημείωσε:
«Το Σχέδιο Ανάπτυξης της ΔΕΔΑ είναι αρκετά τολμηρό και πρωτόγνωρο
αν αναλογιστεί κανείς την πυκνότητα με την οποία αναπτύσσεται το
δίκτυο, εντός λίγων μόνο ετών, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στο
φυσικό αέριο οι πολίτες 34 πόλεων ανά την Ελλάδα. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι με την προσπάθεια όλων μας, θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε
το σχέδιο αυτό και να φτάσει το φυσικό αέριο σε όσο το δυνατό περισσότερες πόλεις της ελληνικής περιφέρειας, μειώνοντας τα ενεργειακά
κόστη για τις εταιρείες και δίνοντας φθηνότερη ενέργεια στους οικιακούς
καταναλωτές».

Πολυαρχιερατικό συλλείτουργο στη Βέροια για την εορτή
του Αγίου Παντελεήμονος και τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη
-Χειροτονία
Διακόνου
Με την ευκαιρία της εορτής του
Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού, κατά την
οποία άγει τα ονομαστήρια του ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.
Παντελεήμων, το πρωί της Δευτέρας 27 Ιουλίου 2020, στον Παλαιό
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων
Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας τελέστηκε
λαμπρό Αρχιερατικό Συλλείτουργο
προεξάρχοντος του εορτάζοντος
Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεήμονος.
Στον όρθρο χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ. Θεόκλητος, ενώ
στο αρχιερατικό συλλείτουργο έλαβαν ακόμη μέρος οι Μητροπολίτες

Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ, Άρτης κ. Καλλίνικος, Κίτρους,
Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος, Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος και
Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος.

Να σημειωθεί ότι ο Σεβασμιώτατος δεν δέχθηκε ευχές χθες το
απόγευμα στο αρχονταρίκι της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά όπως
είθισται.
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26 και 27 Αυγούστου στην Ημαθία,
στα Θέατρα Άλσους και Μίεζας
ΔΗ. ΠΕ. ΘΕ. Βέροιας – Κ. Θ. Β. Ε. – ΚΕ. ΠΟ. ΘΕ

«Τρωάδες» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία
Γιάννη Παρασκευόπουλου

Comedy For The Masses
Stand Up Comedy Show!
Κώστας Μαλιάτσης, Ηλίας Φουντούλης και Χρύσα
Κατσαρίνη παρουσιάζουν το πιο αγαπημένo και
πολυταξιδεμένo ελληνικό Stand Up Comedy Show!

-Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα

Σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή σε
όλα τα επίπεδα παγκοσμίως αλλά
και για το θέατρο ανά τον κόσμο
και τη χώρα που το γέννησε, το
ΔΗ. ΠΕ. ΘΕ. Βέροιας, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και
το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας προετοιμάζουν σε συμπαραγωγή μία από τις
τέσσερις κεντρικές θεατρικές παράγωγες αρχαίου δράματος, που
πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Πολιτισμού με τη
στήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και του Δήμου Βέροιας. Οι «Τρωάδες» του Ευριπίδη
σε σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας Γιάννη Παρασκευόπουλου
και τη συμμετοχή ηθοποιών από την Ημαθία,
θα κάνουν πρεμιέρα στο Θέατρο Δάσους στις
20 Αυγούστου. Στην Ημαθία οι παραστάσεις
θα παρουσιαστούν τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων στη Βέροια, Θέατρο άλσους
«Μελίνα Μερκούρη» 26 Αυγούστου 2020, ώρα
8.30μ.μ. και στο Αρχαίο Θέατρο Μίεζας με συνέργεια του Δήμου Νάουσας και της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Ημαθίας, 27 Αυγούστου 2020,
ώρα 6.00μ.μ. με δελτίο ελεύθερης εισόδου.
Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα.
Λίγα λόγια για την παράσταση
Με φόντο την κατεστραμμένη Τροία, οι γυναίκες Τρωαδίτισσες αναμένοντας την ανακοίνωση της τύχης τους, θρηνούν για την άλωση
της πόλης. Ανάμεσά τους, παραδομένη στη
μοίρα της, η γριά Εκάβη σέρνει το εξασθενημένο σώμα της, σηκώνοντας στις γέρικες πλάτες
τα βάρη μιας ζωής από το ένδοξο παρελθόν
στο τραγικό παρόν. Μέχρι το τέλος του έργου η
μια συμφορά διαδέχεται την άλλη, με αποκορύφωμα τον θάνατο του εγγονού της, του Αστυάνακτα -τη μοναδική ελπίδα για την μελλοντική
αναβίωση της Τροίας- τον οποίο οι Έλληνες
αποφάσισαν να γκρεμίσουν από τα τείχη της
πόλης. Οι δυνάμεις της καταστροφής μοιάζουν
πλέον ανεξέλεγκτες, σχεδόν θεϊκές. Ακόμα και
οι θεοί που έδειξαν εύνοια στους Έλληνες, στη
θέα των ανόσιων πράξεων, αλλάζουν τη στάση
τους και προοικονομούν την τραγική έκβαση,
που θα έχει η επιστροφή των πολεμιστών στις
πατρίδες τους. Αλλά στο έργο αυτό, η εκδίκηση
δεν είναι ικανή να απαλύνει τα δεινά των ηττημένων.Μέσα από τις έντονες αντιθέσεις των αφηγήσεων των περασμένων μεγαλείων και του
παροντικού πένθους, ο Ευριπίδης ξεδιπλώνει
την πλοκή σε μια σταδιακή πορεία προς την απόλυτη οδύνη. Ταυτόχρονα, ασκεί κριτική στους
συγχρόνους του για την άγρια επίθεση των Αθηναίων στη Μήλο, αναδεικνύει τα επιχειρήματα
των «βαρβάρων» αντιστρέφοντας ευρηματικά
τον χαρακτηρισμό, και επιδιώκει τον αναστοχασμό πάνω στην Αθηναϊκή ασυδοσία. Οι Τρωάδες, το μόνο διασωθέν έργο της Ευριπίδειας
τριλογίας, που παρουσιάστηκε το 415 π.Χ. στα
Μεγάλα Διονύσια, αποτελούν ένα θρήνο για
όσους βρίσκονται στο έλεος των κατακτητών και
μια κραυγή ανθρωπισμού απέναντι στα θύματα
του κάθε πολέμου. Στο έργο αυτό ο άνθρωπος,
ανάμεσα σε ανθρώπους αλλά και πολύ μακριά
από αυτούς, στέκεται ολομόναχος απέναντι στο
τραγικό, προσπαθώντας να βρει καινούργιο
τρόπο να επιβιώσει μέσα στην αδυσώπητη
μοίρα του.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Μετάφραση: Γιάννης Τσαρούχης

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παρασκευόπουλος
Σκηνικά: Θανάσης Κολαλάς
Κοστούμια: Σοφία Παπαδοπούλου
Μουσική: Μάνος Μυλωνάκης
Κινησιολογία: Τάσος Παπαδόπουλος
Φωτισμοί: Στέλιος Τζολόπουλος
Βοηθοί Σκηνοθέτη: Βαγγέλης Σκυλίτσης, Μαρία Νεφέλη Παρασκευοπούλου
Βοηθός σκηνογράφου: Δημήτρης ΓεωργόπουλοςΦωτογράφηση: Τάσος Θώμογλου
Οργάνωση παραγωγής: Εύα Κουμανδράκη
Επικοινωνία παράστασης για το ΔΗ. ΠΕ.
ΘΕ. Βέροιας: Κατερίνα Γρηγοριάδου
Παίζουν οι ηθοποιοί: Χρήστος ΔιαμαντούΠόλη: Βέροια
δης (Ποσειδών), Ελένη Θυμιοπούλου (Αθηνά),
Ημερομηνία: Τρίτη 28 Ιουλίου
Μαρία Καραμήτρη (Κασσάνδρα), Νικόλας ΜαΧώρος: Θερινό σινεμά Σταρ (Μητροπολεως 57, Βέροια)
ραγκόπουλος (Μενέλαος), Νίκος Μήλιας (ΣτραΕισιτήρια προπωλούνται στο Σταρ καθημερινά 19.00 με 22.00 και στο κατάστημα «Γερμανός»
τιώτης), Γιολάντα Μπαλαούρα (Ελένη), Ιωάννα
(Μητροπόλεως 38, τηλ.2331071041)
Παγιατάκη (Ανδρομάχη), Χρίστος Στυλιανού
Ο Κώστας Μαλιάτσης, ο Ηλίας Φουντούλης και η Χρύσα Κατσαρίνη, αποφάσισαν να ενώσουν
(Ταλθύβιος), Βασίλης Τρυφουλτσάνης (Στρατιώτις δυνάμεις τους για να γυρίσουν όλη την Ελλάδα από άκρη σε άκρη και να παρουσιάσουν την πατης), Γιώτα Φέστα (Εκάβη)
ράσταση “Comedy for The Masses”.
Γυναίκες της Τροίας: Μαριάννα Αβραμάκη,
Μετά από ένα lockdown, μία πανδημία και μέτρα ασφαλείας που αλλάζουν σχεδόν κάθε βδοΝεφέλη Ανθοπούλου, Σταυρούλα Αραμπατζόμάδα, οι τρεις αγαπημένοι κωμικοί είναι πίσω και ετοιμάζονται να “θερίσουν” και πάλι από άκρη σε
γλου, Μομώ Βλάχου, Χρύσα Ζαφειριάδου, Εάκρη την Ελλάδα, με μία παράσταση με νέα κείμενα αλλά με την ίδια τρέλα και όρεξη!
λένη Θυμιοπούλου, Μαρία Καραμήτρη, Άννα
Κυριακίδου, Ιωάννα Παγιατάκη, Εύη
Σαρμή, Ελευθερία Τέτουλα.
Παραστάσεις στην Ημαθία
• 26 Αυγούστου 2020, ώρα
23/7/20 - 29/7/20
8.30μ.μ. Θέατρο άλσους «Μελίνα
Μερκούρη»
Ο Πειρατής Μαυροδόντης
Τιμή προπώλησης και μέσω ηλεκαι το Μαγικό Διαμάντι
κτρονικής κράτησης :10 €
Captain Sabertooth and the
Κανονικό εισιτήριο: 12€
Magic Diamond
Μαθητικό/ Φοιτητικό/ Άνω των 65
Προβολές:
Παρασκευή
/ ΑΜΕΑ/ Άνεργοι 8€
24/7 – Σάββατο 25/7 στις 20.40
Μέλη των ομάδων των Εργαστηρίων της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας
Το Κόλπο του Αιώνα
(μόνο κατά την προπώληση και α(El Robo del Siglo)
ποκλειστικά και μόνο από τα γραΠρωταγωνιστούν: Γκιγιέρμο
φεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας): 8€
Φρανσέγια, Ντιέγο Περέτι, Χου«Ο Καραγκιόζης Διακοπές στον Βόρειο Πόλο»
άν Αλάρι, Πάμπλο Ράγκο
Πληροφορίες: 2331078 140, 142
Tετάρτη 29 Ιουλίου στο Θερινό σινεμά «ΣΤΑΡ»
• 27 Αυγούστου 2020, ώρα 6μ.μ.
στις
19.30
Προβολές: Πέμπτη 23/7 στις 21.00 ,
Αρχαίο Θέατρο Μίεζας
ΑΡΚΑΣ Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ - Ζωή Μετά
Παρασκευή 24/7, Σάββατο 25/7 στις 22.00,
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, και
Τετάρτη 29 ΙΟΥΛΙΟΥ στο Θερινό σινεμά ΣΤΑΡ
Κυριακή 26/7 στις 21.00
το κοινό θα μπορεί, αφού προμηστις
21.30
Δευτέρα 27/7 στις 21.00
θευτεί διαδικτυακά, μέσω της viva,
Οι ξεκαρδιστικές ιστορίες του Αρκά σε καλοκαιΤρίτη 28/7 – Τετάρτη 29/7 - εκτός
το μηδενικής αξίας εισιτήριο του, για
ρινή περιοδεία
να απολαύσει μια αρχαία τραγωδία
Θανάσης Βισκαδουράκης, Γιώργος ΓιαννόπουStand Up comedy – COMEDY FOR THE
υπό το φυσικό φως! Θα διατεθούν
λος, Σοφία Βογιατζάκη, Πέτρος ΜπουσουλόπουMASSES
200 ατομικά δελτία εισόδου.
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΛΙΑΤΣΗΣ – ΗΛΙΑΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ – λος, Χρήστος Τριπόδης, Δημήτρης Αγοράς
Η προπώληση για την παράσταΕπίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο
MIKEIUS
ση στη Βέροια και η διάθεση των
το
πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον
Τρίτη 28 ΙΟΥΛΙΟΥ στο Θερινό σινεμά ΣΤΑΡ στις
μηδενικής αξίας εισιτήριων για την
παρακάτω σύνδεσμο:
21.30
παράσταση στη Μίεζα
http://www.cinestar.gr
ξεκίνησε ηλεκτρονικά στο
http://www.facebook.com/cinestarveria
https://www.viva.gr/tickets/theatre/
Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
periodeia/troades-tou-evripidi/

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»
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Λάζαρος Τσαβδαρίδης: «Μόνο
σεβασμός για το καθημερινό έργο
που με αυταπάρνηση προσφέρει
ο Έλληνας Αστυνομικός»
Στην ετήσια γενική συνέλευση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ημαθίας που πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 παρευρέθηκε ο Αν.
Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ.
Λάζαρος Τσαβδαρίδης.
Στον χαιρετισμό του εξέφρασε τον σεβασμό του
για το έργο που καθημερινά προσφέρουν με αυταπάρνηση, υπερηφάνεια και τεράστια συναίσθηση του
καθήκοντός τους οι Αστυνομικοί Υπάλληλοι, επισημαίνοντας ότι πέρα από την ψυχολογική πίεση, τη
συναισθηματική φόρτιση, τη σωματική κούραση, ο
Έλληνας και η Ελληνίδα Αστυνομικός είναι πάντα εδώ,
με στόχο τη θωράκιση της κοινωνικής γαλήνης, την
προστασία της ασφάλειας του πολίτη, την προάσπιση
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του και
την αμεσότητα στην εξυπηρέτηση του.
Όπως τόνισε ο κ. Τσαβδαρίδης, καθήκον της Πολιτείας είναι η βελτίωση των επαγγελματικών και εργασιακών συνθηκών των στελεχών της Ελληνικής
Αστυνομίας και προς αυτή την κατεύθυνση ως Αν.
Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ, ως Βουλευτής Ημαθίας
αλλά κυρίως ως ενεργός και συνειδητοποιημένος πολίτης θα καταβάλει πάντα κάθε προσπάθεια για την
αναβάθμιση του ρόλου τους, για τον εκσυγχρονισμό

της υλικοτεχνικής υποδομής, για την ανανέωση του
στόλου των οχημάτων και για την αντιμετώπιση της
γραφειοκρατίας με την απλούστευση των διαδικασιών
και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Σώματος.
Ειδικότερα για την Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας, ο Βουλευτής
Ημαθίας σημείωσε ότι στόχος του
είναι η ενίσχυσή της με το απαιτούμενο Αστυνομικό προσωπικό,
μεγεθύνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που προσφέρει επ’ ωφελεία της τοπικής μας
κοινωνίας.

Ευχές στον Μητροπολίτη
κ.κ. Παντελεήμονα

Εκφράζω τις πιο
θερμές ευχές μου
για μακροημέρευση, αγάπη και προσωπική τελείωση
στον Σεβασμιότατο
Μητροπολίτη μας
κ.κ. Παντελεήμονα
επί τη ευκαιρία της
ονομαστικής του εορτής.
Η αταλάντευτη
πίστη του, η εντυπωσιακή ευρύτητα των πνευματικών και κοινωνικών του δραστηριοτήτων, η άοκνη φροντίδα του για το
συνάνθρωπο και η ειλικρινής αφοσίωση του για τη διάδοση και
εδραίωση της Αλήθειας του Θείου Λόγου στις ψυχές όλων των
ανθρώπων, θα αποτελούν πάντα για όλους εμάς, το ταπεινό
ποίμνιο του Κυρίου μας, το πιο φωτεινό παράδειγμα μίμησης και
θαυμασμού.
Χρόνια πολλά και ευλογημένα να έχετε Σεβασμιότατε!
Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Βουλευτλης Ημαθίας
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Τάσος Μπαρτζώκας:
Ενημέρωση για τα ζητήματα
των εργατών γης
Από το πολιτικό Γραφείο του βουλευτή Ημαθίας της Ν.Δ. Τάσο Μπαρτζώκα, ανακοινώθηκαν τα εξής:
«Εν όψει των συνεχιζόμενων αγροτικών εργασιών στο νομό Ημαθίας, συνεπώς και των εκτεταμένων αναγκών
σε εργατικά χέρια, δύο πολύ σημαντικές ρυθμίσεις νομοθετήθηκαν προς
διευκόλυνση των παραγωγών και της
μετακλητής εργασίας.
1. Θεσμοθέτηση της παράτασης
προθεσμίας έως τις 31.12.2020 για τη
μετάκληση εργασίας από αλλοδαπές
χώρες
Σύμφωνα με το τελικό κείμενο του
σ/ν του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις» καθορίζεται ρητά ότι κάθε εργοδότης
που επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης
χώρας, δύναται να υποβάλλει αίτηση προς
την αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Αποκεντρωμένης
έως τις 31.12.2020. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε στις 24.07.2020 και εκκρεμεί η δημοσίευση
του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Για το
διαμορφωθέν κείμενο του νόμου: https://www.
hellenicparliament.gr/UserFiles/18a4e643-14294e6b-a317-d7c6a29adabf/11340891.pdf
2. Έκδοση της Υπουργικής Απόφασης με
την οποία καθορίζεται η διαδικασία απόδοσης
Αριθμού Φορολογικού Μητρώου στους μετακλητούς εργάτες γης
Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. Α.1174/2020 Από-

φαση, σύμφωνα με την οποία η Φορολογική Διοίκηση δύναται να καθορίζει Α.Φ.Μ σε φυσικά
πρόσωπα τρίτων χωρών, που απασχολούνται σε
αγροτικές εργασίες. Ο Α.Φ.Μ ισχύει για 180 ημέρες
από την ημερομηνία απόδοσης. Η χορήγηση του
καθιστά εφικτή την ασφάλιση των μετακλητών
εργατών με εργόσημο, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία. Περισσότερες
πληροφορίες: https://www.aade.gr/sites/default/
files/2020-07/A1174_FEK.pdf
Περαιτέρω, γνωστοποιείται ότι ο Τάσος Μπαρτζώκας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το
συναρμόδια Υπουργεία, σχετικά με το ζήτημα
παράτασης των υφισταμένων αδειών διαμονής,
τρίμηνης διάρκειας, των ήδη απασχολούμενων
εργατών γης. Σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία, το
ζήτημα της νομοθέτησης της επέκτασης των αδειών παραμονής είναι θέμα χρόνου. Για κάθε περαιτέρω γνωστοποίηση, ο βουλευτής θα ενημερώνει
με κάθε πρόσφορο μέσο τους ενδιαφερόμενους
παραγωγούς».

Μέλλων Γάμος

Μέλλων Γάμος

Γνωσ τοποιε ίται σύμφ ων α με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Κων/
νου και της Ευδοξίας, το γένος Μπόσκαλη, που γεννήθηκε στη Βέροια και
κατοικεί στο Ζερβοχώρι Ημαθίας και η
ΚΑΡΑΚΟΥΤΣΗ ΑΡΓΥΡΩ του Γεωργίου
και της Ατζέλικα, το γένος Σορμπαλά,
που γεννήθηκε στη Λεμεσό Κύπρου και
κατοικεί στον Αρχάγγελο Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό
Αγ. Νικολάου στο Άλσος Αγ. Νικολάου Νάουσας.

Γνωσ τοποιε ίται σύμφ ων α με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΜΑΡΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Δημητρίου και της Φωτεινής, το γένος Χαμιδιελή, που γεννήθηκε και κατοικεί στη
Βέροια και η ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του
Ορέστη και της Λίας, το γένος Κεσίδου,
που γεννήθηκε στη Γκουνιακάλα Τσαλκάς Γεωργίας και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει Ιερό Ναό
Αγ. Αντωνίου Βέροιας.
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 8 Αυγούστου 2020 στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της
ψυχής της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής

ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ
ΝΤΙΚΑ
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το
Θεό.
Ο σύζυγος,
Τα παιδιά, Τα εγγόνια,
Τα αδέλφια, Οι λοιποί συγγενείς

«Έφυγε»
σε ηλικία 67 ετών
ο Σίμος Ματσκάνης
Έφυγε από τη ζωή την Κυριακή
26 Ιουλίου 2020, σε ηλικία 67 ετών
ο Σίμος (Συμεών) Ματσκάνης συνταξιούχος υπάλληλος της ΔΕΗ και
γνωστός αγιογράφος. Η κηδεία του
έγινε χθες Δευτέρα στις 11.30 π.μ,
από τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων
Ο ΛΑΟΣ εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 στις 11.30 π.μ. από τον
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Μάρθα Σιδηροπούλου σε ηλικία 85 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 στις 5.00 μ.μ. από τον Ιερό
Ναό Αγίου Νικολάου στη Ν. Νικομήδεια ο Γεώργιος Κυρικλίδης σε
ηλικία 81 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Η κίνηση
του Μητροπολίτη
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων:
Την Τρίτη 28
Ιουλίου το πρωί
θα ιερουργήσει
στο χωριό της Αγίας Τριάδος επί
τη εορτή της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου.
Την Τρίτη 28
Ιουλίου στις 7:00
μ . μ . θ α χο ρ ο στατήσει στον Εσπερινό και στην
παράκληση του
Αγίου Λουκά του
ιατρού αρχιεπ.
Συμφερουπόλεως
(στον υπό κατασκευή ναό του)
στην Ιερά Μονή
Παναγίας Δοβρά
Βεροίας.

Αγγελτήριο εκδημίας
της αδελφής
του Μητροπολίτη Βεροίας
Ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων
ἀγγέλει τήν πρός Κύριον εκδημία τῆς κατά
σάρκα ἀδελφῆς αὐτοῦ
μακαριστῆς Δεσποίνης Δερμεντζόγλου.
Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία αὐτῆς τελεσθήσεται ἐν τῷ Ἱερῷ Κοιμητηριακῷ Ναῷ Ἁγίων
Ἀρχαγγέλων Εὐόσμου
σήμερον Τρίτη 28 Ἰουλίου 2020 καί ὥραν 11:00 π.μ..
Οἱ ἀδελφοί
† Ὁ Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης
καί Καμπανίας Παντελεήμων,
Τηλέμαχος καί Μαρία Καλπακίδου,
Τά τέκνα,
Τά ἀνήψια,
Οἱ λοιποί συγγενείς

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 στις 6.30 μ.μ. από τον
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Αθηνά Βύζα σε
ηλικία 89 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 25 Ιουλίου 2020 στις 11.00 π.μ. από τον
Ιερό Ναό Προφήτου Ηλία Ταγαροχωρίου η Αριστέα Γκαζγκάζη σε
ηλικία 78 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειάζονται , μπορούν να τα προσφέρουν για το Γηροκομείο Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς.

Θερινό ωράριο
λειτουργείας
φαρμακείων
στην Ημαθία
Ο ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ,
ανακοινώνει ότι κατά το χρονικό διάστημα από 15/07
έως 15/08 το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων
της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας καθορίζεται
συνεχές από Δευτέρα έως Παρασκευή, τις ώρες
από 08:00 έως 16:00, βάσει της απόφασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Η Πρόεδρος
Η Γ. Γραμματέας
Κατή Σοφία
Οικονομοπούλου Αικατερίνη

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ TOY BΕΡΟΙΕΩΣ

Τὸ Σάββατον 1ην Αὐγούστου 2020, πανηγυρίζει
ὁ Ἱερὸς Προσκυνηματικὸς
Ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ
Βεροιέως.
Παρασκευὴ 31/7/2020
ὥρα 7.00 μ.μ. Ὑποδοχὴ
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Μέγας
Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινός.
ὥρα 11 νυκτερινὴ Ἱερὰ Ἀγρυπνία.
Σάββατον 1/8/2020
ὥρα 7.00 π.μ. Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία. Πρόοδος
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ Ἁγιασμός.
ὥρα 7.00 μ.μ. Ἑσπερινός.
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Οι δώδεκα ημέρες
της Τουρκικής Navtex νότια
του Καστελόριζου, πρόβα
εγκλωβισμού της χώρας μας
Του Γιάννη Μαγκριώτη
Η Το υ ρ κ ί α έ χει πρώτο στόχο
την ακύρωση του
ενεργειακού σχεδιασμού Ελλάδας
και Κύπρου και της
περιφερειακής συνεργασίας, που ξεκίνησε η χώρα μας
το 2010.
Η Τουρκική κυβέρνηση εξέδωσε δωδεκαήμερη
Navtex, με ισχύ από
τις 22 Ιουλίου έως
τις 2 Αυγούστου.
Η Άγκυρα έχει
προγραμματίσει ερευνητικές εργασίες σε περιοχές που η
χώρα μας και η Κύπρος θεωρούν, σύμφωνα με το διεθνές
δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας ότι τους ανήκουν.
Ελλάδα και Κύπρος ορθώς έχουν αυτην την θέση, μόνο
που η Ελλάδα δεν έχει κατοχυρώσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, αφού δεν έχει ανακηρύξει την δική της ΑΟΖ στην
περιοχή αυτή.
Οι ΗΠΑ του Τράμπ, προτρέπουν τις δύο χώρες να αποφύγουν επιθετικές ενέργειες, εξισώνοντας την Ελλάδα με
την Τουρκία, ακόμη χειρότερα χαρακτηρίζουν την περιοχή
αμφισβητούμενη, υιοθετώντας ουσιαστικά την θεωρία των
γκρίζων ζωνών.
Ο Μακρόν δεν έχει μιλήσει τις τελευταίες ημέρες, ενώ
ο Πούτιν μιλάει συχνά με τον Ερντογάν για τα κοινά τους
συμφέροντα, όπως αναφέρει το Κρεμλίνο.
Μένει η Γερμανία, που ασκεί και την προεδρία της
ΕΕ, να μεσολαβήσει για την αποτροπή της σύγκρουσης,
Ελλάδας-Τουρκίας, μέσα σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, με τον Ερντογάν να πρωταγωνιστεί σε μείζονος
σημασίας θέματα για την Γερμανία και τις χώρες της ΕΕ,
όπως το προσφυγικό, την Συρία και την Λιβύη.

Είναι βέβαιο ότι η ΕΕ θα καταδικάσει και πάλι τις
Τουρκικές ενέργειες και θα ζητήσει από όλες τις πλευρές
αυτοσυγκράτηση.
Ο Ερντογάν, όπως έχει ήδη ανακοινώσει, θα κάνει την
μεγάλη κίνηση το Φθινόπωρο, λίγο πριν τις εκλογές των
ΗΠΑ για ευνόητους λόγους, διεξάγοντας έρευνες Νοτιοανατολικά της Κρήτης, πολύ πιθανόν λίγο έξω από τα 6
μίλια των χωρικών μας υδάτων.
Τώρα κάνει την τελική πρόβα, για να προκαλέσει την
ΕΕ και την Ουάσιγκτον να πιέσουν την Ελλάδα να καθίσει
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με βάση τα τετελεσμένα πού έχει δημιουργήσει με την ανακήρυξη της ΑΟΖ
Νοτιοανατολικά της Ρόδο-Κρήτης και την υπογραφή του
Τουρκολιβυκού συμφώνου καθορισμού των θαλασσίων
ζωνών μεταξύ τους, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου
και του δικαίου της θάλασσας.
Η Ελληνική κυβέρνηση, αντί να μένει στα μεγάλα λόγια πατριωτισμού, ψυχραιμίας και αυτοπεποίθησης, για
να αποφύγει έστω και τώρα τον εγκλωβισμό της, πρέπει
να ανακηρύξει την δική της ΑΟΖ και να καλέσει τις άλλες
χώρες, Τουρκία, Κύπρο, Λιβύη και Αίγυπτο σε διαπραγμάτευση και προσφυγή στην Χάγη, σύμφωνα με το διεθνές
δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, για τον οριστικό καθορισμό των θαλασσίων ζωνών.
Μόνο έτσι η χώρα μας θα ακυρώσει τα Τουρκικά τετελεσμένα, θα αποφύγει την Τουρκική παγίδα, και θα έχει τις
πρωτοβουλίες η ίδια.
Τώρα πρέπει να μιλήσουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης δημόσια, να πείσουν την κυβέρνηση να αφήσει
την φοβική και λάθος πολιτική της.
Ο Ερντογάν κάλεσε το Εθνικό Συμβούλιο της Τουρκίας. Ο Πρωθυπουργός της χώρας μας οφείλει να συγκαλέσει την συνάντηση των αρχηγών των κομμάτων, με την
προεδρία της Προέδρου της Δημοκρατίας, και να ανακοινώσουν μαζί την απόφαση για την ανακήρυξη της ΑΟΖ
και την προσφυγή στην Χάγη.
Κάθε ημέρα καθυστέρησης, μας οδηγεί σε εθνικά αδιέξοδα και σε κίνδυνο τα εθνικά συμφέροντα.

Κλειστός σήμερα
ο Β΄ Βρεφονηπιακός Αλεξάνδρειας
λόγω διακοπής νερού
Από τον Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώνεται ότι σήμερα Τρίτη 28-7-2020 ο Β΄Βρεφονηπιακός Σταθμός Αλεξάνδρειας (οδός Κατρανίτσα 11) θα παραμείνει κλειστός λόγω διακοπής νερού.

Από χθες έως και τις 31 Ιουλίου
Πρόγραμμα επίγειας
καταπολέμησης κουνουπιών
στο Δήμο Αλεξάνδρειας
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει το
πρόγραμμα Αστικής Επίγειας Καταπολέμησης
Κουνουπιών για την εβδομάδα από χθες Δευτέρα 27, έως και Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020.
Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν
από τα ειδικά συνεργεία είναι οι εξής:
• Εφαρμογές προνυμφοκτονίας σε ιδιωτικούς χώρους (βόθροι, φρεάτια, δοχεία συλλογής νερού κ.α.) με υγρά και στερεά σκευάσματα σε μορφή ταμπλέτας.
• Εφαρμογές επίγειων υπολειμματικών ψεκασμών ακμαιοκτονίας (LV) σε επιλεγμένες
θέσεις ανάπαυσης ή δραστηριότητας των κουνουπιών στο αστικό και περιαστικό σύστημα
του Δήμου Αλεξάνδρειας, όπως αποδεικνύεται
βάσει των ευρημάτων των παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών.
Το προβλεπόμενο πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και υπάρχει δυνατότητα αλλαγών, ανάλογα με την εξέλιξη του
έργου και τις καιρικές συνθήκες.
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Φρόσω Καρασαρλίδου
για τα προβλήματα
των κτηνοτρόφων:
«Απογοήτευση και αγανάκτηση
για απουσία στήριξης του
κλάδου από την κυβέρνηση»

Με τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων κ. Στέργιο Κίρτσο συναντήθηκε η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
Ημαθίας Φρόσω Καρασαρλίδου εν όψει του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο κ. Κίρτσος εξέφρασε την απογοήτευση αλλά και την αγανάκτηση των αιγοπροβατοτρόφων για τη μη στήριξη του κλάδου από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού. Έκανε
λόγο για απώλεια πάνω από 80 εκατ. ευρώ του κλάδου από τις τιμές αμνοεριφίων το Πάσχα,
ενώ η κυβέρνηση δήλωσε ότι θα καλύψει μόνο τα 32 εκ. ευρώ, τα οποία και αυτά είναι ακόμη
“στον αέρα”.
Εξέφρασε τη διαμαρτυρία του για τη μη πρόσκλησή τους ως βασικού εταίρου στη διαβούλευση για το κατατεθέν νομοσχέδιο, ιδιαίτερα για τις προτάσεις στο κεφάλαιο των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, το οποίο, όπως τόνισε, αυξάνει τη γραφειοκρατία ακόμη και για τις
παραδοσιακού τύπου μονάδες, ενώ με τη νέα παράταση στις άδειες λειτουργίας μέχρι το 2022
αφήνει έκθετη τη χώρα μας στην Ε.Ε. Το πιο επικίνδυνο όμως, όπως επισήμανε ο κ. Κίρτσος,
είναι ότι δίνει άδειες έγκρισης χωρίς κανέναν έλεγχο,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
AΔΑ: ΩΘΘ7Ω9Ο-5ΜΠ
με αποτέλεσμα να οδηγήΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
σει τους κτηνοτρόφους σε
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
περιπέτειες στο στάδιο της
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
Βέροια 27 Ιουλίου 2020
άδειας λειτουργίας των σταβλικών εγκαταστάσεών τους.
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. πρωτ.: 14259
Οι κτηνοτρόφοι προτείΤΜΗΜΑ : Διοικητικό
νουν στις περιπτώσεις νομαΓΡΑΦΕΙΟ : Προσωπικού
δικής κτηνοτροφίας μικρού
Θέμα : Τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθ. 20500/2-9-2019
αριθμού ζώων και ύπαρξης
απόφασης
Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και Αναπληρωτή
πρόχειρων σταβλικών εγκαΔημάρχου Βέροιας
ταστάσεων τη χορήγηση έΑΠΟΦΑΣΗ
γκρισης λειτουργίας χωρίς
Ο Δήμαρχος Βέροιας
την ύπαρξη οικοδομικής
άδειας υπό την προϋπόθεΈχοντας υπόψη
ση τήρησης των διατάξεων
1.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6ευζωίας των ζώων. Επίσης
10) «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
από τους κτηνοτρόφους το2.Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν. 3463/2006
νίζεται ότι οι τιμές στο γάλα
(ΦΕΚ 114 Α΄/06) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
παραμένουν καθηλωμένες
3.Την αριθ. 20500/2-9-2019 απόφασή μας περί ορισμού Αντιδηκαι ο χρόνος πληρωμής αόμάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημάρχου Βέροιας, όπως
ριστος, γιατί το μείζον θέμα
τροποποιήθηκε με την αριθ.10215/3-6-2020 όμοια απόφασή μας.
των ελληνοποιήσεων συΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
νεχίζεται. Ένα χρόνο μετά
Τροποποιούμε-συμπληρώνουμε την αριθ. 20500/2-9-2019
την ανάληψη της διακυβέρνησης, η πολιτική ηγεσία
απόφασή μας, σχετικά με την Ζ΄ παράγραφο , ως εξής:
του Υπουργείου Αγροτικής
«Ζ) Ο αντιδήμαρχος Βασίλειος Παπαδόπουλος θα αναπληΑνάπτυξης και Τροφίμων
ρώνει τον Δήμαρχο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Όταν και ο ίδιος
δεν έχει να επιδείξει ούτε μια
απουσιάζει ή κωλύεται, θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο ο αντιδήμαρπερίπτωση επιβολής προχος Αλέξανδρος Τσαχουρίδης
στίμων στον τομέα των ελΚατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 20500/2-9-2019 απόφασή μας.
ληνοποιήσεων!
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
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Αύριο Τετάρτη
η συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αλεξάνδρειας
κόλλου οριστικής παραλαβής που
αφορά την υπηρεσία με τίτλο:
“Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας
και προμήθεια ανταλλακτικών(ΟΜΑΔΕΣ:Α.1.1, Α.1.2, Α.1.3, Α.1.4,
Α.1.5) ”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
6. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος οικίας του τέως Δημοτικού Σχολείου
Νησελουδίου της Κοινότητας Πρασινάδας του Δήμου Αλεξάνδρειας.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ )
7. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για ηλεκτροδότηση προσωρινών παροχών στην Αλεξάνδρεια. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
8. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση
δικτύου ΦΟΠ στην Επισκοπή. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
9. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση
δικτύου ΦΟΠ στο Λιανοβέργι. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
10. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση
δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Προδρόμου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
11. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση
δικτύου ΦΟΠ στο Π. Σκυλίτσι. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
12. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση
δικτύου ΦΟΠ στο Π. Σκυλίτσι. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
13. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με
τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση του
Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας (Γ’ Φάση)». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
14.
Α. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Δημιουργία
Δικτύου Πράσινων Σημείων στο Δήμο Αλεξάνδρειας» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη» του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.
Β. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή και υποβολή του τεχνικού δελτίου της
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑ- ως άνω πρότασης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΣΜΟΣ», διοργανώνει νέο κύκλο Βιωματικών Σεμι- ΧΟΣ)
15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη
ναρίων στην Αλεξάνδρεια με θέματα: «Αυτογνωσία» ,«Τα όρια- καθορισμός ορίων», «Εκτίμηση της αύξησης της ετήσιας συνδρομής του Δήαναγκών», «Αυτοεκτίμηση», «Αγχώδεις Διαταραχές» μου Αλεξάνδρειας στο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΑΥ ΘΕΡ(πανικού, αγοραφοβίας, ύπνου, διατροφής, φοβίες), ΜΑΪΚΟΥ ΑΜΚΕ». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΙΟΠΟΥ«Διαχείριση πένθους» κ.α. Σκοπός της δράσης εί- ΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
16. Λήψη απόφασης περί
ναι να προσφέρει ερεθίσματα στους συμμετέχοντες
να εκφραστούν ελεύθερα, να πειραματιστούν, να έγκρισης κατασκευής και τευεπεξεργαστούν τις εμπειρίες τους και να αναπτύξουν προσωπικές και χών μελέτης – δημοπράτησης
του υποέργου 2 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
κοινωνικές δεξιότητες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περεταίρω πλη- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑροφόρηση και δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία του «Έρασμου» Μ. ΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Αλεξάνδρου 17, στη Βέροια Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00. Στο τηλ. ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ
23310 74073 ή στο Email: erasmos.veria@gmail.com Θα τηρηθεί σειρά Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε Ι Α Σ Ν . Η Μ Α ΘΙΑΣ». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΙΟπροτεραιότητας
ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

Τακτική Συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης (κεκλεισμένων
των θυρών) αύριο Τετάρτη 29
Ιουλίου 2020 στις 20:00, για
συζήτηση και λήψη απόφασης
στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης:
1.για την αποδοχή των όρων της Απόφασης ένταξης
της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Αλεξάνδρειας»
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
2.περί 11ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2020 σύμφωνα με την 218/2020 Απόφαση ΟΕ.
3.για την τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος και
του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2020.
4.για την έγκριση της διενέργειας της προμήθειας και τον
ορισμό Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2. 12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2020» ( σχετική απόφαση αριθμ. 240/2020 Οικονομικής Επιτροπής) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
3. Λήψη απόφασης περί παροχής γνώμης για το σχέδιο
του τεχνικού προγράμματος του Περιφερειακού Συνδέσμου
ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο:
“Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια ανταλλακτικών(ΟΜΑΔΕΣ:Α.1.7, Β.1.7)
”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτο-

Νέος κύκλος Βιωματικών
Σεμιναρίων στην Αλεξάνδρεια
από τον «Έρασμο»

Κεφαλαιοκρατική Κρίση

Αλλοτρίωση
της ωφέλιμης εργασίας
Γράφει ο Τάσος Σεβαστιάδης
Ό πω ς α ναφέραμε σε
προηγούμενο
άρθρο ότι κάθε εμπόρευμα «περιέχει»
ή «ενσωματώνει» αφηρημένη ΕΡΓΑΣΙΑ. Πού
μπορούμε να
τη βρούμε;
Ας πάρουμε ένα παράδειγμα για
ένα παλτό. Πού μπορούμε να βρούμε την αφηρημένη εργασία που εμπεριέχει; Στη φόδρα, στα μανίκια ή
στο γιακά; Όχι. Ακόμα και αν ξεφτίσει
και γίνει κουρέλι, η αφηρημένη ΕΡΓΑΣΙΑ που περιέχει δεν μπορεί ποτέ
να βρεθεί.
Μόνο τα χρήσιμα πράγματα και η
ωφέλιμη εργασία μπορούν να γίνουν
αντιληπτά από τις αισθήσεις. Ένας
βασιλιάς είναι ένας άνθρωπος σαν
όλους τους άλλους – στη συμπεριφορά, στην όψη και στην ψυχοσύνθεση. Βλέποντάς τον δεν μπορείς
να πεις ότι είναι βασιλιάς – μοιάζει
απλός άνθρωπος. Ο μονάρχης θεωρείται όμως από τους υπηκόους του
σαν βασιλιάς. Είναι βασιλιάς, γιατί
οι υπήκοοί του τον συμπεριφέρονται
έτσι.
Οι «βασιλικές» εξουσίες είναι κοινωνικές, όχι φυσικές. Κανείς δεν θα
ανακάλυπτε ένα ίχνος της βασιλικής
του ιδιότητας στο σώμα ενός νεκρού
βασιλιά. Από φυσική και ουσιαστική
άποψη ο βασιλιάς είναι ένας άνθρωπος. Οι ουσιαστικές του ικανότητες
είναι ανθρώπινες ικανότητες. Από
κοινωνική άποψη όμως στις δραστηριότητές του, στον τρόπο που οι
άνθρωποι υπακούν σ’ αυτόν, ο βασιλιάς είναι αυτό που οι υπήκοοί του

Ευχαριστήριο του Γηροκομείου Βέροιας

«Ημερίδα για την
παρουσίαση των
αποτελεσμάτων του
προγράμματος
ERASMUS+»

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά για
την αξιέπαινη κίνηση των:
- Την οικογένεια Παντελή και Ντίνας Μορφίδη για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος εις μνήμην του πατέρα τους Γεωργίου Νικολαΐδη.
- Ανώνυμη κυρία για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος εις μνήμην προσφιλών
προσώπων.
- Ανώνυμο κύριο για την ευγενική προσφορά 3 θήκες αυγά για τις ανάγκες του ιδρύματος.
- Ανώνυμο καφεκοπτείο για την ευγενική προσφορά καφέ.
- Το Καφεκοπτείο κ.Κων/νου Μπαρμπαρούση , για την ευγενική προσφορά καφέ , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.
- Την κυρία Ιωαννίδου Ευθυμία για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος εις μνήμην του συζύγου της Ελευθερίου Ιωαννίδη.
Το Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας παραθέτει ένα πλήρες γεύμα εις μνήμην του αποβιώσαντος
τροφίμου του ιδρύματος Αντωνίου Κυλίκη, με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατό του.
Εκ της Δ/νσεως

Τα «Παιδιά της Άνοιξης» θα πραγματοποιήσουν ημερίδα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος ERASMUS+,
την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 στις 9:00 το
πρωί στον αύλειο χώρο του Κέντρου των
Παιδιών της Άνοιξης, έχοντας λάβει όλα τα
απαραίτητα μέτρα για την προστασία της
υγείας και της ασφάλειάς μας. Η ημερίδα
έχει τίτλο: Παρουσίαση αποτελεσμάτων προγράμματος Erasmus+ το οποίο αφορούσε
την «Αναβάθμιση Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών
Εθελοντών και Προσωπικού για στήριξη Ατόμων με Αναπηρίες».
ΜΕ ΤΙΜΗ
ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

φαντάζονται ότι είναι.
Οι άνθρωποι τον κάνουν βασιλιά,
αντιμετωπίζοντάς τον σαν βασιλιά.
Το ίδιο ισχύει και για την αξία.
Κανένα χρήσιμο αντικείμενο (αξία
χρήσης) δεν ενσωματώνει υλικά αφηρημένη ΕΡΓΑΣΙΑ. Ένα χρήσιμο
αντικείμενο μπορεί να είναι εμπόρευμα – ενσωμάτωση αξίας – μόνο
εφόσον ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ σαν εμπόρευμα.
Κοιτάζουμε ένα διαμάντι και τίποτε
δεν μας δίνει να καταλάβουμε πως
είναι εμπόρευμα όταν εξυπηρετεί τεχνικές και αισθητικές ανάγκες. Στο
λαιμό μιας πλούσιας είναι διαμάντι
και όχι εμπόρευμα.
Το εμπόρευμα πρέπει απαραίτητα να είναι αξία χρήσης, ενώ η αξία
χρήσης δεν έχει σημασία αν είναι
εμπόρευμα ή όχι. Δεν υπάρχουν
εμπορεύματα στη φύση. Προσπαθήστε να βρείτε αξία στο βυθό της
θάλασσας ή στη ζούγκλα ή στο διάστημα. Αν δεν υπάρχουν άνθρωποι
τίποτε δεν είναι «ανταλλάξιμο». Η
Ανταλλαγή αποτελεί μέρος των ανθρώπινων σχέσεων. Η ανταλλακτικότητα είναι εφικτή μόνο στο πλαίσιο
των ανθρώπινων κοινωνικών σχέσεων. Η ανταλλακτικότητα είναι υπαρκτή παρόλο που είναι αφύσικη.
Οι άνθρωποι μετατρέπουν σε ανταλλάξιμα τα χρήσιμα αντικείμενα –
παράγοντας για την ανταλλαγή. Όταν
η ανταλλαγή γίνεται παγκόσμιος και
συστηματικός νόμος της παραγωγής
– όπως στην καπιταλιστική κοινωνία
– τότε η ανταλλαξιμότητα γίνεται ένα
κοινωνικό πραγματικό γνώρισμα των
προϊόντων γενικά. Η «στοιχειωμένη»
αξία είναι πολύ, πολύ πραγματική.
Δοκιμάστε να επιζήσετε στην καπιταλιστική μας κοινωνία χωρίς να πουλάτε ή να αγοράζετε πράγματα. Με
ελάχιστες εξαιρέσεις ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΟ
στην καπιταλιστική κοινωνία αγοράζει και πουλάει εμπορεύματα.

CMYK
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Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας

Ανανέωση συνεργασίας
με τον Στέφανο Μανιώτη

«Η διοικούσα επιτροπή του Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει

την ανανέωση της συνεργασίας του με
τον Στέφανο Μανιώτη, ο οποίος την αγωνιστική σεζόν 2020-2021 της Volley
League θα εκτελεί χρέη βοηθού προπονητή στο πλευρό του τεχνικού μας,
Σωκράτη Τζιουμάκα.
Ο έμπειρος στατιστικόλογος της ομάδας, με τη σημαντική του συμβολή στην
κατάκτηση του τίτλου της Α2 Ανδρών και
την ιστορική άνοδο στα «σαλόνια του ελληνικού βόλεϊ», μετά την ανανέωση της
συνεργασίας του με το Φίλιππο Βέροιας,
δήλωσε μεταξύ άλλων τα εξής:
«Έπειτα από την άψογη συνεργασία
που είχαμε πέρυσι με τον προπονητή και
την διοίκηση της ομάδας, η απόφαση να
συνεχίσω και φέτος στον Φίλιππο ήταν
πολύ εύκολη.
Φέτος συμμετέχοντας στη Volley
League ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει,
αλλά χωρίς πολλά λόγια και με σκληρή
δουλειά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε
τον κάθε φίλαθλο της Βέροιας περήφανο
για την ομάδα της πόλης του».
Ευχόμαστε στον Στέφανο Μανιώτη να
έχει ακόμη μία νέα χρονιά με υγεία και επιτυχία στο
έργο του».

Χάντμπολ

Στην τελική φάση των παίδων
ο Ζαφειράκης Νάουσας

Στην τελική φάση του πρωταθλήματος παίδων
στο χαντ-μπολ, που θα γίνει 5-8 Αυγούστου στη

Θεσσαλονίκη, προκρίθηκε η ομάδα του
Ζαφειράκη νικώντας σε αγώνα μπαράζ το
απόγευμα της Κυριακής στην Κατερίνη το
Πανόραμα με 29-25. Η ομάδα του Φώτη
Παπουτσή πήρε το προβάδισμα στο παιχνίδι από την αρχή και δεν το έχασε ποτέ.
Τα πεντάλεπτα.3-4, 5-6, 8-12, 11-13,
12-17 ημίχρ. 15-20, 17-23, 19-25, 21-28,
22-28, 25-29 τελικό.
η σύνθεση του Ζαφειράκη. ( Δεληχρήστος ) Δάιος, Λένος 6, Μπιλιούρης 5, Μουρατίδης, Γκαδίνης 2, Δημητρίου 4, Μουραφετλής, Πετρίδης 7, Μαρτίνος, Τ. Δημητρίου
2, Δούτσης , Τσαγγαρός , Μάλλιος, Τσακίρης, Βαρβισιώτης 1, Μιχαήλ 2.
Στην τελική φάση συμμετέχουν
επίσης: Ολυμπιακός, Αερωπός Έδεσσας, Αξιούπολη, Δούκας, Διομήδης Άργους, Φοίβος και ένας εκ των
Άρη Νίκαιας και Α.Ο. Ιωαννίνων.

Στο Ταγαροχώρι ο Παύλος
Δερμιτζάκης συνοδευόμενος
από τον Γ. Αρχηγό Αχιλλέα Μπίκα

Ό

πως είχε γράψει
από την Κυριακή
το Laosnews.gr
ο νέος προπονητής της
Βέροιας Παύλος Δερμιτζάκης επισκέφτηκε στις
μια το μεσημέρι τις αθλητικές εγκαταστάσεις της
ομάδας στο Ταγαροχώρι
συνοδευόμενος από τον
Γενικό Αρχηγό της βασίλισσα του βορρά Αχιλλέα
Μπίκα. Στην συνάντηση
παρευρέθηκε και ο προπονητής των τμημάτων
υποδομής Τάσος Ανθυμιάδης.

Ο κ. Δερμιτζάκης αφού επιθεώρησε τους αγωνιστικούς χώρους
και τα αποδυτήρια όπως και την αίθουσα των οργάνων γυμναστικής ,
στην συνέχεια είχε συνεργασία στην αίθουσα εκδηλώσεων με τον Αχιλλέα Μπίκα για προτάσεις και
βελτιώσεις υχόν παραλείψεων στους χώρους των
αθλητικών εγκαταστάσεων
.Αυτό σημαίνει οτι σύντομα θα αρχίσει και ο
προγραμματισμός για την νέα  ομάδα στην νέα περίοδο και σε ισχυρή κατηγορία.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες σε πρώτη

φάση υπάρχει μία λίστα 10 παικτών που μάλλον
θα αποτελέσουν παρελθόν από την βασίλισσα ,
με αντίστοιχη απόκτηση 10-15 ποιο έμπειρων και
ικανών παικτών
Ήδη αποκτήθηκαν δύο πολύ καλοί τερματοφύλακες (Βελλίδης και Καλογεράκης) . και με την επίσημη ανακοίνωση της αναδιάρθρωσης  η διοίκηση
έχει λίστα ,αλλά θα περιμένει και τις προτάσεις του
νέου προπονητού  Παύλου Δερμιτζάκη.

Στο Σέλι θα «χτιστεί» η νέα ομάδα
βόλεϊ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ Βέροιας

Σ

ε ένα από τα ψηλότερα χωριά
της Ελλάδας, το μαγευτικό Σέλι,
στις δυτικές πλαγιές του όρους
Βερμίου, θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της φετινής προετοιμασίας
του Φίλιππου Βέροιας, ενόψει της
νέας αγωνιστικής περιόδου της Volley
League.

Στο Σέλι, σε υψόμετρο 1408 μέτρων -ανάλογο των υψηλών φετινών στόχων- και σε ιδανικές
κλιματολογικές συνθήκες,
οι αθλητές του Σωκράτη
Τζιουμάκα και το υπόλοιπο τεχνικό επιτελείο   θα
βάλουν τις στέρεες βάσεις
για το σωστό «χτίσιμο»
της φετινής μας ομάδας.
Με φόντο το καταπράσινο δάσος και τις απα-

ράμιλλης ομορφιάς διαδρομές στην φύση,   μέσα
στο καθαρό   οξυγόνο και   την πλούσια βλάστηση,
οι αθλητές μας θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν
κυρίως σε φυσική κατάσταση και βάρη, με θέα στην
πεδιάδα της Ημαθίας, τον Θερμαϊκό κόλπο και τον
ποταμό Αλιάκμονα, εικόνες που κόβουν την ανάσα!
Κατά την διαμονή της η αποστολή της ομάδας
θα νιώσει «σαν στο σπίτι της», καθώς το Σέλι είναι
το χωριό του προέδρου της ομάδας Δημήτρη Πιτούλια, αλλά και των ανθρώπων της διοίκησης, Γιάννη
Γαλίκα, Δημήτρη Μπιτέρνα   και Γιώργου Γιακουμοπούλου.
Παράλληλα, ο Γιώργος Πιτούλιας, αδελφός του
«ισχυρού άνδρα» του Φίλιππου Βέροιας και πρόεδρος του Α.Σ.Δ.Δ. Δασοκτήματος Σελίου, θα φροντίσει να παρέχει όλες τις ανέσεις, ώστε άπαντες να
είναι συγκεντρωμένοι και μόνο στην άρτια και πλήρη
προετοιμασία τους, ενόψει των δύσκολων και απαιτητικών υποχρεώσεων της νέας σεζόν.
Η αποστολή της ομάδας μας θα αναχωρήσει από
την Βέροια στις 10 Αυγούστου και θα επιστρέψει
στην έδρα της στις 14 του μήνα.

CMYK

M. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Στον ΠΑΟΚ ο Νίκος Τζωρτζίνης Μπάσκετ Α2
Επιστροφή του Αντώνη Καραγεωργίου
από τον Φίλιππο

Μ

ε τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα
αγωνίζεται από τη νέα σεζόν ο
νεαρός ταλαντούχος αθλητής
Νίκος Τζωρτζίνης, ο οποίος πριν από
λίγη ώρα ανακοινώθηκε επίσημα από
τον Δικέφαλο.

Ο Τζωρτζίνης «ανδρώθηκε» χαντμπολικά στον
Φίλιππο Βέροιας, εκεί που έπαιζε μέχρι πέρσι έχοντας αρκετές διακρίσεις με τα ηλικιακά τμήματα του
συλλόγου. Τα τελευταία χρόνια έχεις επίσης αρκετές
συμμετοχές στην ανδρική ομάδα, ενώ είναι εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική ομάδα Εφήβων.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του συλλόγου και οι δηλώσεις του αθλητή:
Ο ΠΑΟΚ και το τμήμα χάντμπολ ανδρών του Συλ-

λόγου μας, ανακοινώνουν
την έναρξη συνεργασίας με
τον αθλητή, Νίκο Τζωρτζίνη,
για την αγωνιστική περίοδο
2020-21.
Γεννημένος το 2002, ο
Νίκος Τζωρτζίνης έχει ύψος
194cm και αγωνίζεται τόσο
ως δεξιός εξτρέμ όσο και ως
δεξιός ίντερ.
Η καριέρα του ξεκινά από τον Φίλιππο Βέροιας, εκεί
όπου ανδρώνεται χαντμπολικά. Σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο δυνατά «projects»
του ελληνικού χάντμπολ.
Διεθνής σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες των εθνικών
ομάδων της χώρας μας, αναμένει καρτερικά την «χρυσή»
κλίση στην Εθνική Ανδρών.
Μετά την συμφωνία έναρξης συνεργασίας με τον
ΠΑΟΚ, ο Νίκος Τζωρτζίνης δήλωσε στην επίσημη
ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr:
«Είμαι πολύ χαρούμενος και νιώθω ιδιαίτερη τιμή
με το γεγονός ότι τη νέα σεζόν θα ανήκω σε έναν
μεγάλο Σύλλογο όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Θα προσπαθήσω να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό ώστε η ομάδα
να ανταποκριθεί στους στόχους της. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, τον Πρόεδρο, κ. Αθανάσιο Κατσαρή, τον
έφορο, κ. Δημήτρη Χασεκίδη, και τον προπονητή,
Παναγιώτη Γούσιο, για την εμπιστοσύνη που έδειξαν
στο πρόσωπο μου καθώς επίσης και τον κ. Σαράφη,
ο οποίος με μεγάλωσε «χαντμπολικά» και με βοήθησε να φτάσω σε αυτό το επίπεδο που βρίσκομαι
τώρα. Εύχομαι μία χρονιά με υγεία για όλους».
Καλώς ήρθες Νίκο!

Η 9 μελής αποστολή του «Εν Σώματι
Υγιεί» Βέροιας στο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Στίβου ΑμεΑ ΟΠΑΠ 2020

Tο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου ΟΠΑΠ
2020, η πρώτη εγχώρια διοργάνωση των ΑμεΑ
στην μετα-καραντίνα εποχή, θα διεξαχθεί το τριήμερο 31 Ιουλίου-2 Αυγούστου 2020 στο Κεντρικό
Στάδιο του Ολυμπιακού Σταδίου Αθηνών. Συνολικά
θα συμμετέχουν 390 αθλητές και αθλήτριες από
52 αθλητικά σωματεία ΑμεΑ της Ελλάδας. Η άφιξη
των αποστολών και η αξιολόγηση των νέων αθλητών θα γίνουν το διήμερο 29 και 30 Ιουλίου, ενώ
οι αγώνες θα γίνουν σε δύο περιόδους (πρωί και
απόγευμα).
Με 6 αθλητές και συνολικά 9 άτομα η αποστολή του «Εν Σώματι Υγιεί» Α.Σ. ΑμεΑ Βέροιας
Με τον μεγαλύτερο αριθμό αθλητών από την
ίδρυσή του θα συμμετέχει το σωματείο μας. Συνολικά θα αγωνιστούν 6 αθλητές σε 9 αγωνίσματα
και οι ελπίδες να φέρουν στην πόλη της Βέροιας
αρκετά χρυσά μετάλλια και Πανελλήνια Ρεκόρ είναι πάρα πολλές, σύμφωνα με την πρόβλεψη του
επικεφαλής προπονητή και τεχνικού διευθυντή του
«Εν Σώματι Υγιεί» κ. Καραϊωσήφ Αλέξανδρου.
Αναλυτικά η αποστολή του «Εν Σώματι Υγιεί»
για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου ΑμεΑ ΟΠΑΠ 2020:
1. Κοντονής Κωνσταντίνος (F36) - Ακοντισμός
και Δισκοβολία
2. Κολίσογλου Ανδρέας (F35) - Ακοντισμός

3. Γουρλομάτης Παναγιώτης
(T20) - 100μ και Άλμα σε Μήκος
4. Akid Soleman (Τ44) - 100μ
και 200μ
5. Τσιάτσης Αριστείδης (T11/
U17) - 100μ και 200μ +
6. Αλεξάνδρου Κλεάνθη (Guide
Runner T11)
7. Tσιάτση Χριστίνα - Συνοδός
8. Οικονόμου Γεώργιος - Προπονητής
9. Καραϊωσήφ Αλέξανδρος - Αρχηγός Αποστολής
Να επισημάνουμε ότι ο αθλητής
Κοντονής είναι ο κάτοχος του Πανελληνίου Ρεκόρ στον Ακοντισμό
της Κατηγορίας 36, ενώ οι αθλητές
Γουρλομάτης και Κολίσογλου, είναι
πάντα μέσα στα μετάλλια, όταν αγωνίζονται. Ο
αθλητής Τσιάτσης Αριστείδης είναι ο πρώτος αθλητής του σωματείου μας με πρόβλημα όρασης και
θα είναι από τους μικρότερους αθλητές της διοργάνωσης, αφού ακόμα δεν έχει συμπληρώσει τα 14
έτη. Ο αθλητής Akid Soleman, είναι ενταγμένος στο
ενταξιακό πρόγραμμα άθλησης για πρόσφυγες πολέμου της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής
και του ιδρύματος Agitos Foundation.
Για τους λάτρεις των αριθμών, αναφέρουμε ότι
το «Εν Σώματι Υγιεί» στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Στίβου ΑμεΑ το 2016-17-18-19, συμμετείχε
συνολικά με 10 αθλητές και έχει κατακτήσει 17 μετάλλια (8 χρυσά - 8 ασημένια- 1 χάλκινο) και έχει 2
αθλητές κατόχους Πανενελληνίων Ρεκόρ.
Στο περιθώριο των αγώνων, την Παρασκευή το
μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση του προγράμματος ένταξης προσφύγων με
αναπηρία στην Αίθουσα Τύπου του ΟΑΚΑ, στην
οποία εκτός από τον αθλητή Akid, προσκεκλημένοι
της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής είναι
ο προπονητής του κ. Οικονόμου Γεώργιος και ο
Τεχνικός Διευθυντής του «Εν Σώματι Υγιεί» κ. Καραϊωσήφ Αλέξανδρος.
Η αποστολή θα αναχωρήσει οδικώς από τη Βέροια την Πέμπτη 30 Ιουλίου και θα επιστρέψει την
Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020.

στον ΦΙΛΙΠΠΟ Βέροιας

Μία ακόμη επιλεκτική ενίσχυση   της  
ομάδας μπάσκετ του
ΦΙΛΙΠΠΟΥ, που ανακοίνωση   την επιστροφή
στην ομάδα του νεαρού
Αντώνη Καραγεωργίου.
Αναλυτικά:
Η ΔΕ του τμήματος
καλαθοσφαίρισης του
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ με χαρά ανακοινώνει την επιστροφή
στην ομάδα του Αντώνη Καραγεωργίου.   Ο
19χρονος (16/4/2001)
βεροιώτης PF/C έχει
ύψος 2.01, προέρχεται από τις Ακαδημίες
του συλλόγου μας και
αποτελεί ζωντανό παράδειγμα της παραγωγικής διαδικασίας των
τμημάτων υποδομής.  
Μεταγράφηκε πριν από 3 χρόνια στον ΠΑΟΚ,
όπου και αγωνίστηκε για 1 χρόνο στα παιδικοεφηβικά τμήματα, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε για 2
χρόνια με τα χρώματα της ΧΑΝΘ στο πρωτάθλημα
της Β´ Εθνικής.
Την περασμένη σαιζόν αγωνίστηκε σε 21 παιχνίδια, επιτυγχάνοντας συνολικά 142 πόντους (6,8
ppg).   Τώρα, όντας πλέον φοιτητής και μπασκετικά πιο ώριμος, επανέρχεται στη γενέτειρά του,
παίρνοντας την ευκαιρία να αγωνιστεί για πρώτη
φορά στα σαλόνια της Α2 Εθνικής.  Παραμένοντας
διαχρονικά πιστοί στο δόγμα της ενδυνάμωσης του
ποιοτικού τοπικού στοιχείου στο ρόστερ της ομάδας μας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοι-

νώσουμε ότι ο Αντώνης αποτελεί τον έκτο αθλητή
της ομάδας για τη σαιζόν 2020-21 που κατάγεται είτε από το νομό Ημαθίας, είτε από όμορους νομούς
της ΕΚΑΣΚΕΜ.   Άρα, τουλάχιστον το 50% του
ρόστερ της ομάδας μας για τη σαιζόν 2020-21 θα
αποτελείται από τοπικούς αθλητές, κάτι το οποίο
σε επίπεδο Α2 Εθνικής αποτελεί ένα αξιοσημείωτο
επίτευγμα.
“Αντωνάκη, καλωσόρισες και πάλι στο σπίτι
σου. Σου ευχόμαστε να έχεις υγεία και τύχη και
με το πάθος σου να βοηθήσεις την ομάδα μας
να επιτύχει τους στόχους της και μέσω αυτών να
ικανοποιήσεις και τις προσωπικές σου φιλοδοξίες.”
αναφέρει η ανακοίνωση του συλλόγου

Ήττα του Φιλίππου στον τελικό
εφήβων με 41-22 από την ΑΕΚ
2η θέση και αργυρό μετάλλιο

Δεν άντεξε η ομάδα του
Φιλίππου απέναντι στην πολύ
καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος την ΑΕΚ και γνώρισε
βαριά ήττα με 41-22 ( ημίχρ.
19-9) στον τελικό του Εφηβικού πρωταθλήματος που έγινε
στην Αθήνα.
Οι παίκτες του Τέο Παυλίδη
αντιμετώπισαν τους ποιο δύσκολους αντιπάλους και πέτυχαν τρεις νίκες για να φθάσουν
στον τελικό με την ΑΕΚ που
από την αρχή φάνηκε οτι ήταν
το φαβορί με τις 40άρες που
μοίραζε. Nα σημειώσουμε οτι
στην ομάδα μετείχαν 8 παίκτες
που ανήκουν στην κατηγορία των παίδων.!!
Για τον Φίλιππο που κατέχει με τον Δούκα το ρεκόρ των 8 κατακτήσεων η 2η θέση είναι μεγάλη επιτυχία  και τίμησε για μία ακόμη την πόλη της Βέροιας
και τον ιστορικό σύλλογο.
Πεντάλεπτα: 3-1, 5-3, 9-3, 13-6, 17-8, 19-9 (ημχ.), 24-13, 28-16, 29-17, 32-20, 38-21, 41-22
ΑΕΚ (Αλβανός): Βασιλακάκης, Λαζάρου 4, Αθανασάκος 4, Δικαιούλιας 6, Γιάντσα 5, Ασλής, Βασιλόπουλος 2, Μ. Στάθης 3, Κοτσιώνης 9, Σφαέλος-Παπαϊωάνου 2, Τσάφος-Βασιλείου 5, Ζαφειράκης, Κοβάνης 1,
Σίγαλος, Μπαμπατζανίδης, Βαρδαξόπουλος.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ: Στανκίδης, Γιάννου, Νιώπας 1, Καραγιοβάννης 4, Τζωρτζίνης 6, Πετρομελίδης 1, Παπαγιάννης 7, Δούρδας, Χατζηαντώνογλου, Κακαφίκας
2, Γεωργιάδης, Αμπρικίδης 1, Ιωαννίδης, Ντιβανίδης,
Αντωνιάδης.
Διαιτητές: Μερτινιάν- Φωτακίδης, Δίλεπτα: 2-2,
Πέναλτι: 0/0-1/1
All star team
Τερματοφύλακας: Μπαμπατζανίδης (ΑΕΚ)
Δεξιός εξτρέμ: Στεφανίτσης (ΑΣΕ Δούκα)
Δεξιός ίντερ: Κουκουλάς (Ολυμπιακός)

Πλέι μέικερ: Παπαγιάννης (Φίλιππος Βέροιας)
Πίβοτ: Δικαιούλιας (ΑΕΚ)
Αριστερός ίντερ: Κοτσιώνης (ΑΕΚ)
Αριστερός εξτρέμ: Κοβάνης (ΑΕΚ)
Πρώτος σκόρερ: 42 γκολ- Στεφανίτσης (ΑΣΕ Δούκα)
Αμυντικός: Γιάντσα (ΑΕΚ)
MVP: Δικαιούλιας (ΑΕΚ)
Συγχαρητήρια του Δημάρχου Βέροιας
Συγχαρητήριο μήνυμα στην εφηβική ομάδα χάντμπολ του Φίλιππου Βέροιας  που κατέκτησε την 2η
θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων έστειλε
ο δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης ο οποίος αναφέρει
τα εξής
«Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους αθλητές και
προπονητές της εφηβικής ομάδας Χάντμπολ του
Φιλίππου Βέροιας για την κατάκτηση της 2ης Θέσης
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Χειροσφαίρισης Εφήβων που ολοκληρώθηκε, το Σάββατο 25 Ιουλίου,
στην Αθήνα. Η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει ακόμη
μια φορά το υψηλό αθλητικό επίπεδο του Χάντμπολ
στη Βέροια αλλά και την οργανωμένη δουλειά που
συντελείται εδώ και χρόνια από την οικογένεια του
Φιλίππου, δουλειά που έχει μεταφραστεί σε συστηματικές επιτυχίες για το σύλλογο και την πόλη».
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ
27/07/2020 έως 31/07/2020
Η Ελληνική Βιομηχανία Χυμών Κ. Δέδες ΑΣΠΙΣ ΑΕ, μια από τις
μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών,
ΑΝΑΖΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, για την κάλυψη θέσεων εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων στο εργοστάσιο της στο Ζερβοχώρι Ημαθίας.
Η εταιρεία αναζητά:
• Εργάτες Παραγωγής
• Χειριστές / Βοηθούς Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων
• Τεχνίτες / εργατοτεχνίτες
• Αναλυτές χημείου
Η εταιρεία προσφέρει:
• Δωρεάν μεταφορά εργαζομένων από και προς το εργοστάσιο
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας σε υπερσύγχρονες δομές
• Κλιματιζόμενος χώρος εργασίας
• Παροχή πλήρους εξοπλισμού εργασία  • Εγγυημένες-υψηλές
αποδοχές
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας
(www.aspis.gr) ή απευθείας στα γραφεία της εταιρείας στο Ζερβοχώρι Ημαθίας.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την πρόσληψη:
• Αποδεικτικό ΑΦΜ – ΑΜΚΑ – Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ
• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
• Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας
• Πιστοποιητικό Υγείας
• Φωτογραφία
• Ασφαλιστική Ενημερότητα για ασφαλισμένους Ο.Γ.Α.  Για όλα τα
έγγραφα απαιτείται μια απλή φωτοτυπία.
Επιπλέον πληροφορίες Δ/νση: Ζερβοχώρι Ημαθίας, 59034
Τηλ: +30 – 23323 03100, Τμήμα Προσωπικού: κα Αλέκα Μπαράκου

Στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Βέροιας προσφέρονται Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε ανασφάλιστους και άπορους πολίτες του
Δήμου Βέροιας,  από εθελοντές επαγγελματίες υγείας. Για πληροφορίες και
ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν στο
τηλεφωνικό νούμερο 23313-53821 και 53809 ή να επισκέπτονται το Δημοτικό Ιατρείο στη  διεύθυνση οδός Σταδίου 51, πιο κάτω από το γήπεδο της
Βέροιας.
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Έκτακτη συνεδρίαση
σήμερα
του Περιφερειακού
Συμβουλίου Κεντρικής
Μακεδονίας

Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, ηλεκτρονικά, την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020, στις 10.00 π.μ.
Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις προβλέψεις των διατάξεων α) της παρ. 2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως
ισχύει,   β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-32020) και γ) της με αριθμό 4/12-3-2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δια
περιφοράς, ηλεκτρονικά, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της
Ανώνυμης Εταιρείας «ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε.» την Τετάρτη 29 Ιουλίου
2020
Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
Η συνεδρίαση συγκαλείται εκτάκτως «με σκοπό την εμπρόθεσμη έκδοση της απόφασης του θέματος και την προσκόμισή
της από τον εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
“ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε.”, που έχει προγραμματιστεί για τις 29 Ιουλίου
2020, στις 10.00π.μ».

Φαρμακεία
Τρίτη 28-7-2020
16:00-21:00 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχεται εγγραφές προσωπικού για την
σεζόν των κερασιών 2020 που ξεκινάει περίπου από τις
15/05/2020.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1.Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
2.Α.Φ.Μ.
3.Α.Μ.Κ.Α
4.Αριθμός μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ)
5.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
6.Πιστοποιητικό Υγείας
7.Αρ. Λογαριασμού Τράπεζας (Πειραιώς).
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:
 2331072700 (9π.μ.- 2μ.μ.)

ΑΪΒΑΛΙΟΥ 2 & ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑ 23310-66812

Συνεργείο επιφυλα
κής της ΔΕΥΑΒ
Ιούλιος 2020
Το συνεργείο επιφυλακής
της ΔΕΥΑΒ κατά το διάστη
μα από 27-7-2020 μέχρι

Επίσης η εταιρεία “Tasty Fruit” δέχεται δηλώσεις
παραγωγής στις καλλιέργειες κερασιών, βερίκοκων,
νεκταρινιών και ροδάκινων
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:
 2331072700 (9π.μ.- 2μ.μ.)

-Κεντρικό: Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια

2-8-2020 θα είναι το εξής:
Αυτόματος τηλεφωνητής βλα
βών: τηλ. 2331021814.

16:00-21:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 2331024534
19:00-21:00 ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 20 23310-23416
21:00-08:00 ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 20 23310-23416
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ δι-

ρίπου ο κάθε ό-

στημα 63 τ.μ. με πατά-

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

όροφ η κατοικία

ροφος, κοντά στη

ρι και υπόγειο στη Βέ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

του ‘71, 140 τ.μ.

Μ Ε Β ΓΑ Λ . Τη λ . :

ροια, οδός Τρύφωνος

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

συνολικά, κάτω

6971 706894.

3. Τηλ.: 6944 024468.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για

από Πιερίων, ε-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή Ε-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονο-

α γ ο ρ ά γ κα ρ σ ο -

ντός οικοπέδου,

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον

κατοικία κοντά στο

νιέρα στο κέντρο

55.000

ευρώ.

κεντρικό δρόμο του

7ο Δημοτικό, 75 τ.μ.,

και Καλλιθέα, με

Τηλ.: 6945 122583

Διαβατού μαγαζί 111

με υπόγειο 75 τ.μ.

ασανσέρ, 1ος και

EUROMESITIKI.

τ.μ. Τιμή συζητήσιμη.

και οικόπεδο 200

Τηλ.: 6942 067283

τ.μ., 48.000 ευρώ.

κος Γιώργος.

Τηλ.: 6945 122583

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

άνω, μέχρι 20.000

ΠΩΛΕΙΤΑΙ δι-

ευρώ. Τηλ.: 6945

όροφη οικοδομή

122583.

από 100 τ.μ. πε-

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
Το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει του πολίτες ότι λόγω των έκτακτων μέτρων που ισχύουν, αναπροσαρμόζει
τα καθημερινά δρομολόγιά του από 15-5-2020 έως 30-6-2020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά-

Euromesitiki.

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο  	
23313 50100
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 	 23313 50102
23310199,23310 68400
Πυροσβεστική   	
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
23313 53124
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία)
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
2331350536
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:
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
2332 3 50300
Δημαρχείο: 	
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 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13512 - ΕΛΗΑ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ.
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το
1980 και διαθέτει Κουφώματα Ξύλινα, Ανελκυστήρα, Ανοιχτωσιά - Τιμή: 150 €. Αποκλειστικά
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.23898 ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται κομπλέ
επιπλωμένη γκαρσονιέρα 29 τ.μ., μικτά κατασκευή 1978, 1 υ/δ σαλοκουζίνα και μπάνιο , 1
ος όροφος , με ανεξάρτητη θέρμανση , A/C και
ελάχιστα κοινόχρηστα μόνο 200€. Θα είναι ελεύθερο και επισκέψιμο από 1/05/2020.
Κωδ: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, επιπλωμένη  κομπλέ
, γκαρσονιέρα 30 τ.μ., κατασκευή 1982, 1 χώρος
,  2 ος όροφος, βλέπει σε ανοιχτωσιά , ανακαινισμένη κομπλέ, σε άψογη κατάσταση, συνθετικά
κουφώματα με διπλά τζάμια, ατομική θέρμανση
με κλιματιστικό και με μία ντουλάπα, ενοίκιο 150€.
Αποκλειστικά από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106563 ΚΕΝΤΡΟ, Ξενοικιάζεται
Studio 35τ.μ., 1ου ορόφου υπερυψωμένου,
σε άριστη κατάσταση, αποτελείται από έναν
μεγάλο ενιαίο χώρο και WC, βρίσκεται σε πολύ
κεντρικό σημείο, με ατομική θέρμανση πετρελαίου, σε πολύ καλή τιμή μόνο: 170€. Θα είναι
ελεύθερο από 1/08/2020. Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23771 - ΣΤΟ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας
40 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1
Υπνοδωμάτιο, Σαλοκουζίνα, Μπάνιο μερικώς
επιπλωμένη. Είναι κατασκευασμένη το 1978
και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα,
Ανελκυστήρα, Θέρμανση  με κλιματιστική  Τιμή:
200€ .Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24438 ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ περιοχή Ανοίξεως , ενοικιάζεται μερικώς ανακαινισμένη γκαρσονιέρα 50 τ.μ., με καλή κουζίνα και μπάνιο
κατασκευή 1972, 1 υ/δ, 3 ος όροφος , χωρίς
ασανσέρ , με ατομική θέρμανση και ελάχιστα
κοινόχρηστα , καινούργια συνθετικά κουφώματα
και ενοίκιο μόνο 180€. Θα είναι ελεύθερο από
20/7/2020. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106569 ΚΕΝΤΡΟ Ενοικιάζεται Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 75τ.μ. στον 5ο όροφο, Ρετιρέ, με 2υ/δ, σαλόνι, ανακαινισμένη κουζίνα, μπάνιο, έχει ατομική θέρμανση πετρελαίου,
επιπλωμένο κομπλέ, με ηλεκτρικές συσκευές
και πλυντήριο ρούχων, με μία ντουλάπα, διαμπερές, βλέπει σε μεγάλη ανοιχτωσιά, ηλιόλουστοι χώροι, κουφώματα αλουμινίου συρόμενα,
με ανελκυστήρα, ηλιακό θερμοσίφωνα, σε πολύ
κεντρικό σημείο, μίσθωμα 350€. Πληροφορίες
μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 115202 ΑΝΟΙΞΕΩΣ , Διαμέρισμα 77
τ.μ., καθ. και 87 τ.μ. μικτά κατασκευή 1980, 2
υ/δ, 4 ος όροφος, διαθέτει θέα απρόσκοπτη,
ανακαινισμένο πολυτελώς , άψογα συντηρημένο, καταπληκτικό διαμέρισμα, σε εξαιρετική
κατάσταση, σύγχρονες προδιαγραφές , καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια,
απίστευτα εργονομικό, οι χώροι του λειτουργικοί,
ατομική θέρμανση πετρελαίου, επιπλωμένο
, με ανελκυστήρα, με δύο ντουλάπες , με ηλιακό θερμοσίφωνα, με κλιματιστικό , με πολύ
μεγάλη βεράντα,  με θωρακισμένη πόρτα, με
πολύ ωραίο μπάνιο, για απαιτητικούς μισθωτές,

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

γωνιακό,  τιμή 280 €.
ΚΩΔ: 106507 ΕΛΗΑ, Διατίθεται ένα ωραιότατο Διαμέρισμα 80τ.μ. σε Ημιόροφο, με 2υ/δ,
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, κομπλέ επιπλωμένο,
με ηλεκτρικές συσκευές, η θέρμανση είναι με 2
κλιματιστικά Inverter, με πολύ μοντέρνα διακόσμηση, διαμπερές, με μία ντουλάπα, θωρακισμένη πόρτα εισόδου, ηλιακό θερμοσίφωνα, σε
πολύ καλή τοποθεσία, μηνιαίο μίσθωμα 380€.
Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23712 - Βέροια Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένο Διαμέρισμα συνολικής
επιφάνειας 98 τ.μ. μικτά και 88 τ.μ. καθ. στον
3ο όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1968 και διαθέτει Ατομική
θέρμανση Πετρελαίου, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, Πόρτα Ασφαλείας με τρίαινα, Ανελκυστήρα, A/C, Έπιπλα, Διπλά τζάμια
- Τιμή: 270 €.
Κωδ: 12742 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ενοικιάζεται πολύ άνετο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105
τ.μ. μικτά και 78 τ.μ. καθ. ευρισκόμενο στον 2ο
όροφο. Αποτελείται από 2 υ/δ , σαλονοκουζίνα
, μπάνιο και αποθήκη. Είναι κατασκευασμένο
το 1995, έχει Κουφώματα Αλουμινίου, με διπλά
τζάμια, χωρίς θέρμανση, Αποθήκη 4 τ.μ.,, Τιμή
200 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Θα είναι ελεύθερο από 1/08/2020.
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υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
2 Χώρους και δικό του wc αλλά και με κουζινάκι
. Είναι κατασκευασμένο το 2005 και διαθέτει
θέρμανση με κλιματιστικό , τα κουφώματα του
Συνθετικά και Διπλά τζάμια, πόρτα θωρακισμένη
, με Ανελκυστήρα μεγάλο , A/C,  Τιμή: 250 €.
Κωδ: 104786 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 1
ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC.
Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, και με  Ανελκυστήρα - Τιμή: 170 €.
Κωδ: 24748  Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC. Είναι
κατασκευασμένο το 1981 και διαθέτει κουφώματα συνθετικά, με  έπιπλα και με  διπλά τζάμια
- Τιμή: 300 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ: 14039 - ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην οδό Σαλαμίνος μία Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας
100 τ.μ. ισόγεια σε σχετικά καλή κατάσταση με
οικόπεδο 600 τ.μ.. Αποτελείται από 2-3 Υπνοδωμάτια σαλονοκουζίνα και μπάνιο Διαθέτει
επίσης θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο και μία
μεγάλη αποθήκη . - Τιμή: 220€.
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 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106566 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 25τ.μ. Ισόγειο
και 15τ.μ. πατάρι, με μεγάλη πρόσοψη σε κεντρικό δρόμο, σε σημείο μεγάλης προβολής
και εμπορικότητας, κατάλληλο για πολλαπλές
χρήσεις, με μηνιαίο μίσθωμα 220€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106195 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημα 105τ.μ. Ισόγειο και 20τ.μ. πατάρι,
με πολύ μεγάλη βιτρίνα, σπάνιας προβολής,
σε εμπορικό δρόμο, κατάλληλο για πολλαπλές
χρήσεις, με WC, μίσθωμα πολύ λογικό μόνο
500€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 1112 - ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον πεζόδρομο κατ΄ αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής
επιφάνειας 160 τ.μ. αναλυτικά με 60 τ.μ. ισόγειο,
60 τ.μ. υπόγειο και 40 τ.μ πατάρι, με πολύ μεγάλη βιτρίνα , σπάνιο το σημείο και η ευκαιρία
μοναδική. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρό ενδιαφερόμενο μισθωτή. Τιμή: 1.200 €. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106447 - ΠΙΕΡΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Νεόδμητο Κατάστημα συνολικής επιφάνειας
172 τ.μ. Ισόγειο και 172τ.μ. Υπόγειο. Είναι κατασκευασμένο το 2005, διατίθεται για πολλαπλές
χρήσεις, ιδανικό για γραφειακούς χώρους, με
πολύ μεγάλη βιτρίνα και προαύλιο χώρο, Τιμή:
550 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24291 - Στον Κοπανό Νάουσας   ,
ενοικιάζεται αποθήκη συνολικής επιφάνειας
650 τ.μ. σε ισόγειο χώρο με αυλή μπροστά .
Αποτελείται από έναν ενιαίο  Χώρο, και WC. .
Μίσθωμα  650 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.24763 ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο 35 τ.μ.,
κατασκευή 2000, με δύο χώρους , 3 ος όροφος, καινούργιο εντελώς, σε άψογη κατάσταση,
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, άψογα
συντηρημένο, με ωραία διαρρύθμιση, με υδραυλικό ανελκυστήρα , κεντρικότατο, με μίσθωμα
τα 200€.
Κωδ: 24716 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ.
κομπλέ επιπλωμένο 1ου ορ.  Αποτελείται από

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται
Πάρκινγκ 15τ.μ. κλειστό με άνετη πρόσβαση με
μηνιαίο μίσθωμα μόνο 50€.
ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 104996 - ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμα καινούργιο ακατοίκητο συνολικής
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 1ο ορ. Αποτελείται από
2 υ/δ , σαλόνι, κουζίνα ξεχωριστή και μπάνιο
. Είναι κατασκευασμένο το 2006 και διαθέτει
θέρμανση ατομική με πετρέλαιο. Διαθέτει απεριόριστη θέα, τα δε κουφώματα του είναι καινούργια συνθετικά. Διαθέτει και κλειστό πάρκινγκ με
πολύ εύκολη πρόσβαση. - Τιμή: 78.000 €.
Κωδ: 12870 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. μικτά και
80τ.μ. καθ., στον 2ο όροφο. Αποτελείται από 2
υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1967 και διαθέτει απεριόριστη Θέα,
οι χώροι του λειτουργικοί, κουφώματα ξύλινα,
ανελκυστήρα, χωρίς θέρμανση, με εξαιρετική διαρρύθμιση, σκαλιά εισόδου,  σε μοναδική τοποθεσία, σε τιμή προσφοράς μόνο: 52.000 €. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 12743 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 2 ο
όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο
το 1995 και διαθέτει θέρμανση με σόμπα η
ότι άλλο θελήσει ο αγοραστής  , έχει καινούργια
κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια, και
ανελκυστήρα, έχει επίσης πάρκινγκ πυλωτής  ,
αποθήκη μέσα και ηλιακό θερμοσίφωνα - Τιμή:
50.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13084 ΡΟΔΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οροφοδιαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105 τ.μ. στον
5ο όροφο Ρετιρέ, αποτελείται από 3 υπνοδωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1997 και διαθέτει θέρμανση ατομική
με κλιματιστικό, απεριόριστη Θέα στον κάμπο,
κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια, ηλιακό
θερμοσίφωνα, θωρακισμένη πόρτα εισόδου,
ανελκυστήρα, με τέντες, κλειστό πάρκινγκ 18τ.μ.
καθώς και μια αποθήκη 9 τ.μ., σε πολύ καλή γειτονιά, άνετοι χώροι, σε τιμή προσφοράς
95.000€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο αγοραστή.Αποκλειστική διάθεση και

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13977 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας
50 τ.μ. Αποτελείται από 1 υ/δ , Σαλονοκουζίνα
και μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 2002 και
διαθέτει θέρμανση Ατομική με  Ηλεκτρικό, Έχει
απεριόριστη Θέα και μεγάλο υπόλοιπο δόμησης
οικοπέδου και κήπο,  Τιμή μόνο 30.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του
ακινήτου αυτού.
Κωδ. 13971 ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπάνια μονοκατοικία στο Λοζίτσι   συνολικά σε δύο επίπεδα
220 τ.μ., σε  3.850τ.μ  οικόπεδο  , η κατασκευή
της έγινε το 2005, 2 υ/δ στο ισόγειο και 3 δσκλ
στον πρώτο όροφο , ανοιχτωσιά, εξαιρετικής
κατασκευής, γεωμετρικά δομημένο , ηλιόλουστοι
χώροι, έχει τζάκι, με δύο μπάνια , σε πολύ καλή
τιμή μόνο: 300.000€.
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 συντηρημένο,
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.14390 Στα ΚΑΒΑΚΙΑ Βέροιας , πωλείται σπάνια Βίλα 400 τ.μ., συνολικά σε τρία επίπεδα , η θέα της μοναδική , σε κατάσταση εξαιρετική
, άνετοι χώροι, άριστη διαρρύθμιση , πολύ αυστηρών τεχνικών προδιαγραφών, γεωμετρικά
δομημένη , για πολύ απαιτητικούς αγοραστές ,
επιβλητική στην όψη , με αρμονικές αναλογίες ,  
διαθέτει ηλιακό θερμοσίφωνα , ψησταριά , ενεργειακό τζάκι, μια μεγάλη αποθήκη και ένα δεύτερο
διαμέρισμα ξενώνα στο ισόγειο , με διπλό γκαράζ
κλειστό και άλλα δύο γκαράζ έξω σκεπαστά με
ντουλάπες παντού, διαθέτει δρύινα δάπεδα στα
υπνοδωμάτια και επιλεγμένο λευκό μάρμαρο
Βεροίας στο σαλόνι , αλουμινίου κουφώματα  με
θερμογέφυρα και με διπλά τζάμια και 3 μπάνια .
Το οικόπεδο του είναι 5680 τ.μ. περιφραγμένο ,
ζητούμενο τίμημα 380.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο  χώρο με
εύκολη πρόσβαση.   Τιμή: 30.000 € .
ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12808 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 27 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι
κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, Σκαλιά εισόδου
- Τιμή: 12.000 €.
Κωδ: 12741 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο
συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1978 και διαθέτει θέρμανση Ατομική
- Ηλεκτρικό, - Τιμή: 27.000 €.
ΚΩΔ.116300 ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ απο-
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κλειστικά από το γραφείο μας σπάνιο γραφείο  
39 τ.μ. και με 17,5 τ.μ. αποθήκη στο υπόγειο
1ος όρ. ψηλός  οικοδομή του 1999, σε πολύ
καλή κατάσταση και σε εξαιρετικά καλή τιμή, χωρίς θέρμανση. Πρόκειται για ένα πολύ φωτεινό
και γωνιακό ακίνητο στο κέντρο της πόλης, με
ανοιχτωσιά μπροστά του , Τιμή 28.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΥΠΟΔΕΙΞΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13504 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται
από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 2002
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Διπλά
τζάμια - Τιμή: 54.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 105097 ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Κατάστημα 70 τ.μ., κατασκευή 90, ενιαίος χώρος , Ισόγειο, γωνιακό, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε πολύ καλή
τιμή, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 20.000 €.
Κωδ: 105093 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 114 τ.μ. Ημιυπόγειο. Αποτελείται από
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1979 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου,  Τιμή: 18.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 115745 - ΣΤΟ ΣΑΑΚ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριν του Μπονάνου πωλείται αγροτεμάχιο 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: 12745 - Κοντά στην οδό Σαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας
2183 τ.μ. Τιμή: 33.000 €.
Κωδ.12734  ΑΓΚΑΘΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ πωλείται
οικόπεδο 4.420 τ.μ.  τ.μ., μέσα στο χωριό, εντός
σχεδίου άρτιο και οικοδομήσιμο, με , σε πολύ
καλή γειτονιά μόνο 45.000€ όλο μαζί. Πωλείται
και το μισό στις 25.000€ Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 12811 - ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ημιτελές μεγάλο και  ακατοίκητο διαμέρισμα  συνολικής επιφάνειας 156 τ.μ. στον 1 ο
όροφο με μοναδική θέα , σπάνια ανοιχτωσιά ,
επιβλητικό με 4 υ/δ και πολύ άνεση. Πωλείται
σε τιμή σπάνιας ευκαιρίας μόνο 42.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.  

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr

(συζητήσιμη). Κιν.:

ΣΛΚ, 2 W.C., 1ος ό-

Π Ι Ν ΔΟΥ & Ε Μ .

φροντίδα ηλικιωμένης

ηλικιωμένου με άνοια

τη Μεταφορική «Ν.

6972913645 κ. Τάσος.

ροφος μονοκατοικίας.

ΠΑΠΠΑ γωνία ενοι-

στην Αγ. Βαρβάρα για

σε 24ωρη βάση στο Δι-

Ίκαρος» Carrier με

Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.:

κιάζεται κατάστημα 45

24ωρη βάση. Πληρ.

αβατό Ημαθίας. Τηλ.:

δίπλωμα Γ΄ ή Ε΄ κα-

6981 760123.

τ.μ. με πατάρι & W.C.,

τηλ.: 2331300216.

6970 307198 & 6980

τηγορίας. Επιθυμητή

489597.

προϋπηρεσία/ Τηλ.:

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

ανακαινισμένο με και-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για

πεδο στη Μέση Βέ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

γκαρσονιέρα επιπλωμέ-

νούργια κουφώματα.

περιποίηση και φύλαξη

ροιας, 6 στρέμματα,

ΔΙΑΒΑΤΟΣ ενοικι-

νη, Πλατεία Ωρολογίου,

Τηλ.: 6936 554258.

τιμή 130.000 ευρώ

άζεται διαμέρισμα 3Δ,

οδός Μιαούλη 17, Βέ-

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοι-

ροια. Τηλ.: 6977 174457.

κιάζεται επαγγελματικός χώρος 50 τ.μ.,

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

πλήρως ανακαινισμέ-

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

νος, 1ος όρ., γωνια-

ΧΩΡΩΝ

κό, δίπλα στα Αστικά.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πε-

Τηλ.: 6946 740621.

ρίπτερο Ακροπόλεως,
στην καινούργια γέφυ-

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ρα «Κούσιου». Τηλ.:

ΕΡΓΑΣΙΑ

6984 108684.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
έμπειρο προσωπικό για να
εργαστεί στα
ψ η τοπωλ ε ί α
«ΓΙΑΝΝΗΣ».
Πληρ.  ηλ.:
23310 25170
& 25178.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από

23310 22022.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ   94 τ.μ  χωρις, ασανσέρ 3ΔΣΚ Χρήζει μικρης  ανακαιν. 50000€
Β. ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  πλησιον ,42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85 τ.μ  2ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης 21000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 44000€
ΚΕΝΤΡΟ Διατηρητεο με 3ΔΣΚ και αδεια από αρχαιολογια για
εργασιες μονο 25000€
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€
ΠΙΕΡΙΩΝ κοντά  διπλοκατοικία 80 τ.μ+ ισογειο σε οικοπ.220
τ.μ 58000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 97 Τ.Μ 30 ετων 1ος 2Δσκ Αν.Θερμ. μονο 40000€
ΠΑΣΤΕΡ Υμιυπ. Διαμερισμα 111 τ.μ 30000€
ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ διαμερισμα  με 2ΔΣ-Κ 75 τ.μ διαμπερες,με
θερμ/τες 34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  8 διατηρητεο 1ος 54 τ.μ-ισογειο 27τ.μ 55000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ  2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας 380€
ΚΕΝΤΡΟ μικρη γκαρς 40 τ.μ με Α.Θ κοπλαμ,χωρις κοιν,ανακ.250€
ΠΑΡΚΙΓΚ ΥΠΑΙΘΡΙΟ στην αγορα 50€
ΑΝΩΓΕΙΟ  Διαμερισμα στα Παπακια 2ΔΣΚ Ατ.Θ. ,200€
ΚΕΝΤΡΟ επιπλωμενο Στουντιο 2ος καλο 250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 3ΔΣΚ Α.Θ Κοπλαμ 330
ΚΕΝΤΡΟ Στουντιο επιπλωμενο 150€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3ΔΣΚ τζακι Α.Θ.  300€
ΕΡΜΟΥ Ισογειο 1ΔΣΚ σε ιδιοκτητη τριοροφη οικοδομγη 150€
ΠΡΟΣ ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ κτημα με καστανιες και αγροικια εξοχικη
1200Ε ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Ν. Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 22000 τ.μ  για Φωτοβολταικά 35000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης 1000 τ.μ αρτιο οικοπεδο 2000 μ. από
παραλια 45000€
ΠΡΟΣ ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6 στρ.70 μετρα από ασφαλτο 14000€
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ Οικοπεδο 450 τ.μ με θεα Θαλασσα αποστ.1800μ, 15000€

ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€
Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ Οικοπεδο σ.δ 020  600 τ.μ 50000€
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 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 10 ΣΤΡ ΜΕ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ Φωτοβολταικα 24000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 16.400 στρ 1.200.στην ασφαλτο
σοβαρες προτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 19 στρ. με πωμονα 50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ στην ασφαλτο 7500 τ.μΒιομηχανικο
μόνο 28000€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ
ΑΓΟΡΑ 85 τ.μ για Ιατρειο,Ινστντουτο κτλπ.70000€
ΕΜ. ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
ΚΕΝΤΡΟ στον Αγ.Παταπιο καταστημα 18 τ.μ καταλληλο για
παρκιγκ 28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€ τωρα
15000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ επαγ.χωρος -270 τ.μ για φροντιστηριο-δια βιου
μαθηση κτλπ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Γραφειο μονοχωρο που χωριζει με γυψοσανιδα
50 τ.μ. 280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΠΑΡΚΙΓΚ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κεντρο 4τραχωρη επαγγελματικη στεγη ,Ιατρεια,ινστιντουτα,κτλπ 349€
ΓΚΑΡΑΖ (θεση) ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  τ.μ 60€
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.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€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 120€
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,
ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 30 τ.μ.  κοπλαμ, 130 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 30 τ.μ. 15ετίας, πολύ καλό, 200 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 35 τ.μ. υπερλουξ, ανακαινισμένο & επιπλωμένο, 260 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 35 τ.μ. υπερλουξ, ανακαινισμένο & επιπλωμένο, 270 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 35 τ.μ. ανακαινισμένο & επιπλωμένο, 200 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 40 τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 190 €
ΚΕΝΤΡΟ 40 τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 200 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 50 τ.μ. επιπλωμένο, θέα, 220 €
ΡΟΛΟΙ 50 τ.μ. 12ετίας, καλό, 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 50 τ.μ. ανακαινισμένο, καλό, 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 60 τ.μ. ανακαινισμένο, ντουλάπα, 200 €
ΕΛΗΑ 60 τ.μ. 10ετίας, τζάκι, θέα, λουξ, 300 €
ΚΕΝΤΡΟ 70 τ.μ. γωνιακό, ανακαινισμένο, 270 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 75 τ.μ. 12ετίας, επιπλωμένο, θέα, 320 €
ΚΤΕΛ 75 τ.μ. κόπλαμ, θωρακισμένη, καλό, 200 €
EΛΗΑ 80 τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, καλό, 400 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 90 τ.μ. καλό, επιπλωμένο, 250 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 95 τ.μ. καλό, ατομ. λέβητα, θέα, 370 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 100 τ.μ. καλό με 3 υ/δ, 290 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 100 τ.μ. 10ετίας, λουξ, 370 €
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ. , ανακαινισμένο & επιπλωμένο, 280 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ μεζονέτα, 400 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 40 τ.μ. ευκαιρία, 13.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΡΟΛΟΙ 55 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο, 34.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας με αποθήκη & ηλιακό 37.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 65 τ.μ., ευκαιρία, με parking, 35.000 €
ΑΝΟΞΕΩΣ 65 τ.μ. ευκαιρία, 16.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. μονοκατοικία με οικόπεδο,
18.000 €
ΡΟΛΟΙ 78 τ.μ. ευκαιρία, θέα, επενδυτικό, 29.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. ανακαινισμένο , καλό, θέα, 54.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό, ανακαινισμένο, ευκαιρία, 25.000 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 95 τ.μ. νεόδμητο, λουξ, 85.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. θέα, καλό, 37.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα, 28.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 101 τ.μ. θέα, διαμπερές, καλό, 67.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 105 τ.μ. 18 ετών με 3 υ/δ, ευκαιρία, 75.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. ημιτελής μονοκατοικία, 22.000 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ:
A) ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - Άνδρες, Γυναίκες
B) ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
·ΓΕΩΠΟΝΟΣ
·ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ
·ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ / ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
·ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
·ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718
Υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων στο:
ergasiamrk@gmail.com
Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 τμ.
με κτίσμα δυόροφο σε τιμή ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδομή και κατάστημα με υπόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ. περιοχή Παπάγου
στα μπετά 100 τ.μ. ο κάθε όροφος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα Πιερίων καινούργια 90 τ.μ.
και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/ΝΑ με
κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 85.000
ευρώ και 110.000 ευρώ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστικό
11 στρέμματα στη Μελίκη (περιοχή

Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα κέντρο
2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όροφος 90 τ.μ.,
55.000 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμένα διαμερίσματα κέντρο με 2 και Σ,
Κ 80 τ.μ. και 110 τ.μ. 280 ευρώ και
400 ευρώ και 200 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα
κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και με 2Δ,
Σ, Κ, WC από 180 ευρώ και 220
ευρώ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μητροπόλεως δύο διαμερίσματα 90, 100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώ και 70.000 ευρώ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 140 τ.μ. μονοκατοικία, επενδυτικό, 57.000 €
ΝΑΟΥΣΑ 150 τ.μ. ημιτελής μεζονέτα , ευκαιρία, 29.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ 35 τ.μ. πολύ καλό, 220 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό, 450 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. πολύ καλό, 670 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. ( κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. 14ετίας, καλό, 480 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 130 τ.μ. με καλή προβολή, 700 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ, 1.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 250 τ.μ. 1.200 €
ΛΑΙΚΗ 300 τ.μ. 2.200 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.600 μέτρα , 8.000 €
ΚΑΒΑΣΙΛΑ 6.000 μέτρα, 10.000 €
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.000 μέτρα, με δέντρα 6 ετών, 26.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 14.000 μέτρα, 28.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 26.000 μέτρα στον δρόμο, 95.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 160 μέτρα, με θέ€α, 29.000 €
ΔΟΒΡΑ 420 μέτρα, 55.000
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 450 μέτρα, με οικοδομική άδεια, 50.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 460 μέτρα, γωνιακό, με σπίτι, 18.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 570 μέτρα, γωνιακό, με σπίτι, 27.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κρεοπωλείο πλήρως εξοπλισμένο, σε χωριό δίπλα στην Βέροια, ενοίκιο 380 € / μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εργοστάσιο χρωμάτων με κτιριακές εγκαταστάσεις, σε πλήρη λειτουργία & με 2 υποκαταστήματα λιανικής
πώλησης, 300.000 €

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα τη Βέροια,
ζητά άνδρα ή γυναίκα από 30 έως 50 ετών για
το Τμήμα Πωλήσεων.
Προσφέρει μισθό, πλήρη
ασφάλιση, αυτοκίνητο και
κινητό. Πληροφορίες στο
6947 021868.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Τιμές προσιτές.
Πληρ. τηλ.: 6934 447574.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αισθητικός, απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ για να εργασθεί με πλήρες ωράριο στο
κατάστημα Hair Shop. Τηλ.:
23310 24141.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετών στον
Βάλτο Σταυρού Βέροιας και με αντιχαλαζική προστασια. Επίσης ένα τρακτέρ UNIMOK, μία πλατφόρμα καινούργια και μία
φρέζα συρταρωτή 1,70 σχεδόν καινούργια. Πληροφορίες στο
τηλέφωνο: 6973 616847.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη Χαρίεσσα Ναούσης
εντός του οικισμού, 2.300 τ.μ. το οικόπεδο και 100 τ.μ.
περίπου το σπίτι με επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.
Πληρ. τηλ.: 6981 906509.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος

ρίας για οδική βοήθεια

πωλητή ή πωλήτρια για

για το κρεοπωλείο «Κα-

στη Βέροια. Τηλ.: 23310

τους Νομούς Ημαθίας,

ρατζούλας» στη Βέροια,

41601 & 6980 136902 &

Πέλλας, Θεσσαλονίκης.

με εμπειρία. Τηλ.: 6937

6988 564576.

Απαραίτητα προσόντα,

Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι π τ υ χ ι ο ύ -

ευχέρεια λόγου, αγγλι-

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από ε-

χος βοηθός φαρμακείου

κή γλώσσα, δίπλωμα

ταιρία κρεάτων ξεκο-

στη Βέροια. Τηλ.: 6947

αυτοκινήτου, άδεια ερ-

καλιστής και οδηγός με

564217.

γασίας προσωπικού α-

249048.

επαγγελματικό δίπλω-

Η   ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑ-

σφαλείας, εμπειρία με

μα. Πληρ. τηλ.: 23320

ΞΕΩΝ

‘’TSIFLIDIS

βιογραφικό και συστά-

42608.

SECURITY’’ ζητάει να

σεις. Μισθός, ασφάλιση

Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι ο δ η γ ό ς

προσλάβει για μόνιμη α-

και ποσοστά. Παραλαβή

με διπλωμα Γ΄ κατηγο-

πασχόληση, εξωτερικό

δικαιολογητικών με συνέντευξη στα κεντρικά

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή με γνώσεις διπλογραφικών βι-

γραφεία μας, Θεσσαλο-

βλίων. Δεν απαιτείται οποιαδήποτε προϋπηρεσία. Απαιτείται

νίκης 45 Βέροια www.

βασική γνώση αγγλικών και εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων.  Νικόλαος Γκίκας & ΣΙΑ Ο.Ε., Εμπόριο Ξυλείας,

securitytsiflidis.gr-

5,5ο χλμ. ΠΕΟ Βέροιας – Νάουσας, Τηλ. 6983438046.

sales@securitytsiflidis.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευρώ. Η παραλαβή γίνεται από
τον αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι χαμηλή. Η περιοχή είναι
έξω από τη Βέροια στα 8 χλμ. Περισσότερες πληροφορίες στο
6981 088721.

gr- Τηλ. 2331027102.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ με πείρα και αγάπη για τα παιδιά α-

www.laosnews.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερικό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτητη
οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο και
2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€.
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής  500€( Π2Δ17)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 1ου ορόφου 95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ μπάνιο,
διαμπερές, ατομική θέρμανση. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή
32.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 2ου ορόφου με άνετες σκάλες σε καλή κατάσταση γινεται με τρια δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνι στα φανάρια
Κύπρου κοντά. Πολύ ευχάριστο και άνετο. Τιμή 35.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κουζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δωμάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη η κατοικία.
Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή 120.000€(κωδ
ΠΔ24)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμένο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ
Π2Δ6)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδΠΔ21)
Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση,
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κουζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα
μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαίου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώροι.

ναλαμβάνει τη φύλαξη
βρεφών και νηπίων.
Τηλ.: 6987 910004.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά
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Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο, ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜπάνιο, ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 270€
Στο Δημαρχείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου ορόφου με 3ΔΣΚουζίνα μεγάλη, χώρια σαλόνι, δύο τουαλέτες, ατομική
θέρμανση. Τιμή 360€
Στο Ρολόι, 2ος, άνετες σκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 200€
20ς όροφος, μεγάλο, άνετο διαμέρισμα, 2ΔΣΚουζίνα μεγάλη,
κεντρική θέρμανση, διαμπερές με θέα. Τιμή 250€
Γραφείο υπέροχο στην οδό Ελιάς, 2ου ορόφου με έξι χώρους, κατάλληλο και για συστέγαση, πολύ άνετο. Τιμή 420€
Γραφείο στην οδό Καρακωστή με τρεις χώρους κατάλληλο
για κάθε χρήση. Τιμή 250€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC,
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)
ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ  προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1) τιμή
συζητήσιμη.
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευρώ(κωδ ΧΠ4)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δένδρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια Τιμή
30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε παραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ροδάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)
Τα ως άνω ακίνητα είναι μερικά από αυτά που διαθέτει
το γραφείο μας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2331068080 και
6973735020. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

τών. Τηλ.: 6974 706470.

είδη της CICU σε πολύ

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-

καλή κατάσταση, 400 ευ-

ρίς υποχρεώσεις ζητά

Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση. Τηλ.: 6984
040769.

ρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310
62621.

νοσοκ. κρεβάτι ηλεκτρ.
με κομπιούτερ σε άρι-

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

στη κατάσταση. Τηλ.:

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

6977 402239 κος Γιώρ-

ΑΝΔΡΑΣ 38 ετών από

γος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

τη Βέροια, επιθυμεί γνω-

μ2   1ος όροφος   4ΔΣΚΧΛΚ

30.000€

ριμία με κοπέλα 25-40 ε-

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-

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

σμα εντός οικοπέδου 900 μ2

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ

40.000€

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

-Υπόγειο κυρια χρήση

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

90 τ.μ.

ΣΛΑΒΕΙ:

-Ισόγειο κύρια χρήση

www.mesitikoveria.gr

α) Άνδρα ή γυναίκα για

90 τ.μ.

48.000€ Καλλιθέα

βοηθό λογιστή που να

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287

-Όροφος κύρια χρήση

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68

γνωρίζει το πρόγραμμα

μ2 με θέα 40.000€

90 τ.μ.

μ2   2ος όροφος λούξ τζάκι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110

ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ.

μ2 κέντρο 75.000€

65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα

-2ος όροφος κύρια
χρήση 90 τ.μ., σύνολο
360 τ.μ.. Έχει κλιματισμό
κα ασανσέρ. Αριστοτέλους 21, στο κέντρο της
Βέροιας. Πληροφορίες:
6945 541642 (Ζαφείρης) &

β) Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄ κατηγορίας
γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ
Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς σ το
τηλ.: 6947 021868

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85
μ2   4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ.
κέντρο 55.000€
6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία
90 μ2  εντός οικοπέδου 800 μ2
σούπερ λούξ 80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο)
140.000€
13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444 μ2 Γιοτζαλίκια
14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409
μ2 Γιοτζαλίκια

CMYK
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P Θα πεθάνουμε ρε και δεν θα μπουν οι
Τούρκοι…
P Κανονικά έπρεπε να στείλουμε τον λογαριασμό από τη νέα παρτίδα κονσέρβες και
μακαρόνια στον Ερντογάν.
P Εντέλει δεν είναι πατρίδες, είναι χαμένες
παρτίδες.
P Ήθελε να μπει ο Τούρκος, αλλά κάπου
στα σύνορα έμαθε ότι είμαστε 90 χρόνια υπό
επιτροπεία. Τον μπελά σου γυρεύεις;
P Για να μην τους αδικούμε, όμως, μια εισβολή και κατοχή, λέμε τώρα, είναι και η μόνη τους
ευκαιρία να γίνουν για λίγο Ευρωπαϊκή Ένωση.
P Να δείτε που τελικά δεν… που δεν στο
Αιγαίο, εντέλει πάνε για ψάρεμα.

P Το κακό όμως είναι ότι εμείς ‘τσιμπάμε’.
Τύπου: τραβάμε κι ας κλαίω.
Τελικά ο μόνος πόλεμος στο Αιγαίο γίνεται παραδοσιακά με ‘καμάκι’.

P

P Ακολουθεί ένα κείμενο (απόσπασμα) που
πρέπει να διαβαστεί:
«… Στην πραγματικότητα το μόνο πράγμα
που έπρεπε να πει κανείς για το θέμα της Αγίας
Σοφίας είναι “ανάρμοστο” και “ντροπή”. Σκέπτομαι, όμως, ότι οι συνομιλητές μου δεν διαθέτουν
την πολιτιστική λεπτότητα να αντιληφθούν το
νόημα αυτών των λέξεων. Γι’ αυτό θα μιλήσω
ανοιχτά για το θέμα και με τον τρόπο που θα τον
καταλάβουν. Αυτό που έγινε στην Αγία Σοφία είναι
ένα ξεκάθαρο δείγμα βαρβαρότητας. Αποτελεί τη
διακήρυξη των Τούρκων ότι είναι απολίτιστοι και
καταστροφικοί.

Γιατί; Επειδή με αυτό που έκαναν δήλωσαν σε
όλο τον κόσμο ότι “όσο κι αν ζούμε στον 21ο αιώνα διατηρούμε τη νοοτροπία του κατακτητή του
1453. Εμείς ακόμα και στον 21ο αιώνα δεν έχουμε την αγωνία να προστατεύσουμε μια παγκόσμια
κληρονομιά της ανθρωπότητας”.
Δεν έχουμε αποθέματα πολιτισμού για να πάμε
πάρα πέρα την πολιτιστική κληρονομιά που μας
κληροδότησαν.
Δεν έχουμε να προσθέσουμε ούτε ένα λιθαράκι στην παγκόσμια κληρονομιά. Εμείς δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα πολιτισμική
αξία. Μπορούμε μόνο να την κατακτήσουμε, να
τη χαλάσουμε, να την γκρεμίσουμε και να την καταστρέψουμε. Αυτό συνέβη με ένα από τα σπουδαιότερα μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς,
την Αγία Σοφία, που μετατρέψαμε σε τζαμί και

Τροπολογία για τις
σχολικές καθαρίστριες
με προσλήψεις,
εκτός ΑΣΕΠ,
μόνο ορισμένου χρόνου

-Το θέμα ανατίθεται οριστικώς στους Δήμους
Με τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών, που κατατέθηκε στη Βουλή το Σάββατο 25 Ιουλίου, σχετικά με το
ζήτημα των σχολικών καθαριστριών, που εκκρεμεί εδώ και χρόνια,η Κυβέρνηση προχωρά σε τροποποίηση του σχετικού θεσμικού πλαισίου, και το θέμα ανατίθεται οριστικώς στους Δήμους. Σύμφωνα με την τροποποίηση, «ορίζεται
ότι, αν οι ανάγκες των Δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το μόνιμο προσωπικό
τους, μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος, οι οποίες καταρτίζονται από τους οικείους Δήμους, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.
Οι συμβάσεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των ΟΤΑ που προβλέπεται στο αρ.89 του ν.4604/2019 και δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν.2190/1994,
όσον αφορά τις διαδικασίες και τα τυπικά προσόντα πρόσληψης. Οι εν λόγω εξαιρέσεις κρίνονται άκρως απαραίτητες για την ταχύτητα της διαδικασίας πρόσληψης, ενόψει ενάρξεως του νέου σχολικού έτους αρχές Σεπτεμβρίου
τρέχοντος έτους. Ρητά ορίζεται δε, ότι αποκλείεται η μετατροπή των εν λόγω συμβάσεων σε συμβάσεις αορίστου
χρόνου. Τέλος, προβλέπονται ότι με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται η διαδικασία πρόσληψης, οι όροι της σύμβασης εργασίας, ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης»
Τροπολογία και για την πληρωμή
σχολικών τροχονόμων
Από την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων, λόγω των ληφθέντων μέτρων για την αποτροπή διάδοσης
του κορωνοϊού, ανέκυψε ζήτημα καταβολής της -προβλεπόμενης αποζημίωσης, που καταβάλλεται στους εθελοντές
σχολικούς τροχονόμους.
Με το άρθρο 3 της Τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών, που κατατέθηκε στη Βουλή επίσης το Σάββατο 25
Ιουλίου, ρυθμίζεται το εν λόγω ζήτημα και ορίζεται η καταβολή της και για το διάστημα της αναστολής λειτουργίας των
σχολικών μονάδων.
Το άρθρο μάλιστα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Μαρτίου, για να καλύψει το σύνολο της αναστολής λειτουργίας.
Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι: « Ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020, η προβλεπόμενη στην υπ’ αρ. 46455/2007
Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 1734) αποζημίωση, καταβάλλεται, υπό τους λοιπούς προβλεπόμενους στην εν λόγω
Απόφαση όρους και προϋποθέσεις, στους εθελοντές σχολικούς τροχονόμους και κατά το διάστημα υποχρεωτικής
αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, λόγω των ληφθέντων μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Η διάταξη ισχύει από την 1ηΜαρτίου 2020».

την κατακτήσαμε ξανά όπως το 1453, αλλά στον
21ο αιώνα. Αυτό που έγινε είναι μια πολιτισμική
καταστροφή…»

P Συγκλονιστικό απόσπασμα από συνέντευξη του έγκριτου Τούρκου ακαδημαϊκού
και ιστορικού Τανέρ Ακσάμ, στη διαδικτυακή
εφημερίδα Ahval.
P Το περίεργο είναι ότι κυκλοφορεί ακόμη
ελεύθερος.
P Εξ ου και το:

– Πώς λέγεται η λίμνη των κύκνων στα τούρκικα;
– Παπί χαβούζ!
Κ.Π.

