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Αν και οι καιροί χαλεποί…
γιατί όλα «μυρίζουν» εκλογές;

  Η κυβέρνηση μέσω του πρωθυπουργού εξήγγειλε νέα 
μέτρα οικονομικής στήριξης και φοροελαφρύνσεων, 
τα οποία είναι απαραίτητα για να σταθούν όρθιες 
οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι οικογένειες που 
δοκιμάζονται εν μέσω υγειονομικής και οικονομικής 
κρίσης. Από το στρατόπεδο της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, ο Αλ. Τσίπρας προχώρησε σε δομικές 
αλλαγές αφού μετά τον ορισμό προσώπων, ήρθε η 
παρουσίαση του νέου σήματος του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς 
η επιδίωξη τους δεν είναι απλώς εικαστική, αλλά 
στοχεύει σε διεύρυνση στον κεντροαριστερό χώρο. 
Πάντως γιατί όλα αυτά «μυρίζουν» και θυμίζουν 
προετοιμασία για εκλογές; Η συγκυρία σίγουρα 
δεν είναι κατάλληλη, αφού πανδημία, οικονομική 
κρίση και εθνικά θέματα δεν αφήνουν περιθώρια 
για πισωγυρίσματα και εσωτερικές εκλογικές 
συγκρούσεις. Ωστόσο όλες αυτές οι κινήσεις δείχνουν 
ότι τα κομματικά επιτελεία στο πίσω μέρος του 
μυαλού τους κάτι έχουν… 
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Μελιτίνης μαρτ.

Το ΣτΕ απέρριψε το αίτημα 
των καταστηματαρχών

για ακύρωση
του αντικαπνιστικού νόμου

ΤοΣυμβούλιο τηςΕπικρατείας απέρριψεωςαβάσιμη την
αίτηση τουΠανελλήνιουΣωματείουΚαταστημάτων καιΚατα-
ναλωτώνΕστίασης καιΔιασκέδασης, με την οποία ζητούσε
να ακυρωθείως αντισυνταγματική η από 15.11.2019Κοινή
ΥπουργικήΑπόφαση, με την οποίααπαγορεύθηκε το κάπνι-
σμαστουςχώρουςκαταστημάτωνυγειονομικούενδιαφέροντος
(εστιατόρια, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης, μπαρ, κλπ) και
προβλέφθηκανπρόστιμαγιατουςπαραβάτες.

Στην αίτησή του το Σωματείο υποστήριζε, μεταξύ των
άλλων, ότι το μέτρο της απόλυτης απαγόρευσης του καπνί-
σματοςστουςεσωτερικούςχώρουςτωνκαταστημάτωνυγειο-
νομικού ενδιαφέροντος, συνιστάσημαντικόπεριορισμόστην
ελευθερίατωνανθρώπωνοιοποίοιεπιλέγουννακαπνίζουν.

Στην συνέχεια, τοΔ΄Τμήμα του ΣτΕ, με την υπ΄ αριθμ.
1727/2020 απόφασή του, απέρριψεως αβάσιμη την αίτηση
ακύρωσης του Σωματείου, επικαλούμενο και παλαιότερη
απόφαση τηςΟλομέλειας του ΣτΕ για την απαγόρευση του
καπνίσματος.ΤοΣτΕέκρινεότιτομέτροτηςαπαγόρευσηςτου
καπνίσματοςστους χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν
είναιαντίθετοστιςσυνταγματικέςδιατάξεις,ενώανέφερεότιη
πρόβλεψη για την επιβολήπροστίμωνστουςπαραβάτες δεν
αντίκεινταιστηνσυνταγματικήαρχήτηςαναλογικότητας,αλλά
ούτεστοδικαίωματηςδίκαιηςδίκηςπουκατοχυρώνειηΕυρω-
παϊκήΣύμβασηΔικαιωμάτωντουΑνθρώπου.

Ανοίγουν νωρίτερα οι λαϊκές,
με τους μισούς πάγκους;

Στο προηγούμενο καθε-
στώς των μέτρων κατά της
διάδοσης του κορωνοϊού,
επιστρέφουν σύμφωνα με
πληροφορίες οι λαϊκές αγο-
ρές,πριναπότις25Σεπτεμ-
βρίου.

Οι παραγωγοί στενάζουν
και όπωςφαίνεται, από την
Παρασκευή θα ανοίξουν και
πάλιοιλαϊκές(βλέπεΜακρο-
χώρι) αλλά με το 50% των
πάγκων και με απόσταση 5
μέτρωνμεταξύτους.

Εννοείται ότι ηχρήσημά-
σκας είναι υποχρεωτική για
όλους, παραγωγούς και κα-
ταναλωτές.

«Η ζωή μας με… μάσκα», χθες στην Πλατεία Δημαρχείου
Μια ενημερωτική δράσηπου αρχικά

είχε προγραμματισθεί να γίνει στη λα-
ϊκή αγορά της Βέροιας (πριν το τοπικό
“lockdown”) για την ενημέρωση του κό-
σμουσχετικά με τα μέτραπρόληψης και
προστασίαςαπότονκορωνοϊόκαικυρίως
γιατηνανάγκητηςχρήσηςμάσκας,πραγ-
ματοποιήθηκεχθεςτοπρωίστηνΠλατεία
Δημαρχείου,λόγωαναστολήςτωνλαϊκών
αγορών.

Στοσταντπουστήθηκεοι συνδιοργα-
νωτές (Δήμος,ΔημοτικήΑστυνομία και
ΕΛ.ΑΣ., Εμπορικός Σύλλογος και Ερυ-
θρόςΣταυρός)ενημέρωναντονκόσμοκαι
μοίρασανμάσκεςστουςπολίτες.

Εξάλλου, αυτόήταν καιστοσύνθημα,
ότι η ζωή δεν σταματά επειδή φοράμε
μάσκα…

Μεπροσωπική
φροντίδαενός
κατοίκου

τηςγειτονιάς,
έκλεισε

ηλακκούβα
Μια λακκούβα βρισκόταν α-

νοιχτή εδώ και καιρό στο οδό-
στρωμα της οδού Γεροστάθη
Αθανασιάδη, στον Προμηθέα,
και πάνω της έπεφταν Ι.Χ. και
δίκυκλα, με ότι αυτό συνεπά-
γεται…

Ηπρωτοβουλία όμως ενός
κατοίκουτηςγειτονιάς,έλυσετο
πρόβλημα,αφούοσυμπολίτης,
μεπρόχειραμεν,κατάλληλαδε,

υλικάέκλεισετηνλακκούβαμε«χειρουργική»επέμβαση,μέσασεδύοημέρες…
Έτσι,οδρόμοςαποκαταστάθηκεστοεπικίνδυνοσημείομετησυμβολήτουφιλότιμουκατοίκουτηςγειτονιάς!

Μήπωςπρέπεινασταματήσει
αυτότοαλαλούμ
μετααυτοκίνητα
τροφοδοσίας;

ΗΒέροιαείναιΊσωςαπότιςελάχιστεςπόλειςστηνΕλλάδα
που επιτρέπεται ελεύθερα οποιαδήποτεώρα της ημέρας η
τροφοδοσία των καταστημάτων. Επανειλημμένα έχουμε θίξει
τοθέμα,αφούείναισυνήθηςηεικόναφορτηγώννασταματούν
σεώρααιχμήςεπίκεντρικώνοδώντηςπόλης(Μητροπόλεως,
Βενιζέλου,Εληάςκ.λ.π.)γιατηντροφοδοσίακαταστημάτων.Η
ίδιαεικόνακαισεπεζοδρόμουςτηςπόλης,όπωςηπερίπτωση
τηςφωτογραφίαςπουμας έστειλε αναγνώστριααπό την οδό
Κοντογεωργάκη,μπροστάστο1οδημοτικόσχολείοκαι νηπια-
γωγείο.ΗφωτογραφίατραβήχτηκεχθεςμεσημέριΤρίτηςμπρο-
στάστοσχολείο,τηνστιγμήπουσχολούσανοιμικροίμαθητές
καιενώέναεπαγγελματικόβανείχεκλείσειτονπεζόδρομογια
ναεξυπηρετήσειτροφοδοσία.Είναιγνωστόότιφορτηγάτροφο-
δοσίαςπου εξυπηρετούν και άλλεςπόλειςπουυπάρχειωρά-
ριο,επιλέγουνναπάνεεκείνωρίςτοπρωί,αφούστηνΒέροια
ηκατάστασηείναι«χαλαρή»καιμπορούνναξεφορτώσουνότι
ώραθέλουν.

Μετηνλειτουργίατωνμπαρώνστιςεισόδουςτωνπεζοδρό-
μων και τηνσταθεράαυξημένη κίνησηστους κεντρικούς δρό-
μουςτηςπόλης,μήπωςήρθεηστιγμήτοδημοτικόσυμβούλιο
νααποφασίσει ένασυγκεκριμένοωράριο για την τροφοδοσία
τωνκαταστημάτωνγιαναπάψειαυτότοαλαλούμ;
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Ανακοίνωση - 
Διάψευση

Με αφορμή τα δημοσιεύματα και τις ανακοινώσεις 
που αναφέρονται σε επικείμενη απεργιακή κινητοποί-
ηση στον Κλάδο της Εστίασης από τις 16 έως και τις 
22 Σεπτεμβρίου, το Σωματείο Ιδιοκτητών Καφετεριών 
Κέντρων Διασκέδασης & Ψυχαγωγίας  Βέροιας θα 
ήθελε να ενημερώσει τα μέλη του και το κοινό ότι 
ουδέποτε έλαβε τέτοια απόφαση και δεν σχετίζεται 
καθόλου με αυτά.  

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ.

Δήμος Βέροιας: Κλειστή σήμερα 
η Τεχνική Υπηρεσία για απολύμανση 

χώρων, λόγω κρούσματος
Ο Δήμος Βέροιας ενημερώνει ότι, μετά τον εντοπισμό θετικού κρούσματος COVID 19,  η Τεχνική Υπηρεσία  

σήμερα Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020, θα παραμείνει κλειστή έως τις 11:00 προκειμένου να πραγματοποιηθούν 
εργασίες απολύμανσης στους χώρους της. Με αίσθημα ευθύνης και με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των υπαλ-
λήλων και των δημοτών λαμβάνονται από το Δήμο όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης 
ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία όλων των υπηρεσιών του. 

Ολοκληρώνονται σήμερα 
οι εργασίες αποκατάστασης 

του οδοστρώματος από 
Αγία Τριάδα έως Κυψέλη 

Συνεχίζονται από την Π.Ε. Ημαθίας οι εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος στην ε-
παρχιακή οδό Βεργίνας- Κυψέλης, στο τμήμα από Αγία Τριάδα έως Κυψέλη, με πρόβλεψη 
να  ολοκληρωθούν σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. «Είτε μεγάλα, είτε μικρά έργα, όλα είναι 
έργα που εξυπηρετούν τον πολίτη, όλα είναι χρήσιμα. Γι΄αυτό, ένα μεγάλο στοίχημα που κερ-
δίζουμε συνεχώς είναι να κάνουμε πιο εύκολη την καθημερινότητα του κόσμου», δηλώνει ο 
αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας. 

Το Σαββατοκύριακο 19-20 Σεπτεμβρίου

Στο Καστελόριζο 
ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας 

-Σε εκδήλωση της Ολομέλειας των Προέδρων για τις θαλάσσιες ζώνες
Στο Καστελόριζο θα βρεθεί το Σαββατοκύριακο 19-20 Σεπτεμβρίου 2020 αντιπροσωπεία του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας αποτελούμενη από τον 

Πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου, προκειμένου να συμμετάσχει στην εκδήλωση που διοργανώνει στο ακριτικό νησί η Συντονιστική Επιτροπή της Ο-
λομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, στις 19 Σεπτεμβρίου 2020, με θέμα: «Η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Νομικά ζητήματα και προκλήσεις». Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί και θα μιλήσει ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ενώ 
θα συμμετάσχουν Ευρωπαίοι Δικηγόροι και Διεθνολόγοι. 

Οι Δικηγόροι της χώρας, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας, πρωτοστατούμε για άλλη μία φορά τόσο στον αγώνα 
για την επίλυση των κοινωνικών ζητημάτων των πολιτών όσο και  των εθνικών μας θεμάτων. 

Καλούμε και πάλι, όπως κάναμε πριν από λίγες μέρες τοποθετούμενοι στο θέμα του άδικου χαμού της Συναδέλφου μας Ebru Timtik, που πέθανε, στην 
Τουρκία, έπειτα από 238 μέρες απεργίας πείνας, όλους τους αρμόδιους θεσμικούς παράγοντες που δρουν και λειτουργούν στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και 
που κατά δήλωση τους ενδιαφέρονται για την διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ατομικών ελευθεριών και την τήρηση των διεθνών συνθηκών 
και συμβάσεων, να μην μείνουν στα λόγια, να δουν την πραγματικότητα και να αναλάβουν κάθε πρωτοβουλία που χρειάζεται.

               Ο πρόεδρος    Η γεν. γραμματέας
        Φώτης Καραβασίλης     Φωτεινή Κύρτσιου

Απαλλαγή δημοτικών τελών 
σε πληττόμενους  

επαγγελματίες του Δήμου Βέροιας, 
για το διάστημα που έμειναν κλειστοί

-Αντιδήμαρχος Οικονομικών: Αναμένεται 
να προκύψουν έσοδα από αδήλωτα τετραγωνικά

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου παρατάθηκε η προθεσμία 
υποβολής δηλώσεων για τα «ξεχασμένα» τετραγωνικά 
των ακινήτων και οι ιδιοκτήτες σπεύδουν στο αρμόδιο 
γραφείο του Δήμου Βέροιας για να διορθώσουν στο ορ-
θό, το εμβαδόν των «επιφανειών» τους ώστε να ταυτίζο-
νται με αυτά που είναι καταγεγραμμένα στους Δήμους, 
βάση των οποίων, πληρώνονται και τα δημοτικά τέλη.

Οι πολίτες ευνοούνται από το μέτρο αυτό διότι θα 
γλιτώσουν από πρόστιμα και όπως είπε ο αρμόδιος 
αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Στέλιος Ασλάνογλου 
χθες στην εκπομπή «Πρωινές σημειώσεις» του ΑΚΟΥ 
99.6, οι δημότες θα πληρώσουν τα τέλη που αντιστοι-
χούν στα σωστά τετραγωνικά, από το νέος έτος.

Μέχρι στιγμής πάντως, από τις δηλώσεις που έχουν 
γίνει φαίνεται ότι τα έσοδα του Δήμου θα έχουν μια κά-
ποια αύξηση από αυτή τη διαδικασία, αφού προέκυψαν 
μεγάλες διαφορές κυρίως σε επιχειρήσεις (συνεταιρι-
σμοί, βιοτεχνικά και βιομηχανικά κτίρια κ.α). και αναλό-
γως των νέων τετραγωνικών θα καθοριστούν και οι τιμές 
των δημοτικών τελών.

Απαλλαγή τελών για πληττόμενους 
επαγγελματίες

Μια καλή ανάσα ωστόσο αναμένεται να δώσει ο Δή-
μος Βέροιας, με την απόφαση για μείωση τελών σε επαγ-
γελματίες που επλήγησαν από τον κορονοϊό και υποχρε-
ώθηκαν να σταματήσουν τη δραστηριότητά τους. Αυτοί, 
θα απαλλαγούν από τα τέλη που αντιστοιχούν στο  χρονι-
κό διάστημα που παρέμειναν κλειστοί, λόγω των μέτρων.

Το θέμα επίκειται να συζητηθεί και να ψηφιστεί στο ε-
πόμενο δημοτικό συμβούλιο ενώ αναμένεται και σχετική 
ανακοίνωση.

«Επομένως θα έχουμε μία αύξηση από τα αδήλωτα 
τετραγωνικά και μία μείωση από την απαλλαγή των τε-
λών για τους πληττόμενους  επαγγελματίες, με βάση τη 
δήλωσή στους στο «Εργάνη», τον λογαριασμό της ΔΕΗ 
με τα τετραγωνικά του καταστήματός τους και μία υπεύ-
θυνη δήλωση (για την εστίαση) ότι δεν πούλησαν μέσω 
take away…»τόνισε μεταξύ άλλων  ο αντιδήμαρχος, 
επισημαίνοντας ότι η απαλλαγή θα γίνει με συμψηφισμό  
οφειλών, εφ όσον υπάρχουν.

Σοφία Γκαγκούση



Ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία που δη-
μοσιοποιεί το Κέντρο Συμβουλευτικής Υπο-
στήριξης Γυναικών του Δήμου Βέροιας σχετικά 
με τα περιστατικά βίας κατά των γυναικών που 
καταγράφονται στο Νομό Ημαθίας κατά τη 
διάρκεια των 7 χρόνων (Οκτώβριος 2013) της 
αδιάλειπτης λειτουργίας του. Σκοπός είναι να 
αποτυπωθεί η εικόνα που παρουσιάζει το φαι-
νόμενο της ενδοοικογενειακής βίας σε τοπικό 
επίπεδο και να τονιστεί η ανάγκη στήριξης των 
ευάλωτων ομάδων (γυναίκες άνεργες, μονογο-
νείς, ΑμεΑ κα.). 

Ο αριθμός των γυναικών που, έως σήμερα, 
έχουν λάβει κοινωνική, ψυχολογική και νομική 
στήριξη από το Κέντρο ανέρχεται στις 600. 
Από αυτές, το 64% έχουν τη μόνιμη κατοικία 
τους στο Δήμο Βέροιας και την ευρύτερη περι-
οχή, το 12% στο Δήμο Αλεξάνδρειας, το 10% 
στο Δήμο Νάουσας, ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 14% κατάγε-
ται από περιοχές εκτός του Νομού Ημαθίας (ενδεικτικά Ν. Πέλλας, 
Ν. Σερρών, Ν. Κατερίνης).

Το 40% των ωφελούμενων γυναικών ανήκουν στην ηλικιακή 
ομάδα 36-45 ετών και ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα 46-55 ετών με 
ποσοστό 25%. Επιβεβαιωτικό του γεγονότος ότι η βία είναι ανεξάρ-
τητη από το εκπαιδευτικό επίπεδο και άξιο προσοχής, αποτελεί το 
ότι 1 στις 4 γυναίκες που εξυπηρετήθηκαν από το κέντρο είναι α-
πόφοιτες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ – ΤΕΙ), με τις αποφοίτους 
δευτεροβάθμιας και μεταλυκειακής εκπαίδευσης να αποτελούν το 
26% και 20% αντίστοιχα.

Η οικογενειακή κατάσταση της πλειοψηφίας των γυναικών είναι 
έγγαμες (57%) με παιδιά. Ακόμη, από το σύνολο των εξυπηρετού-

μενων το 37% είναι εργαζόμενες, το 6% σε συντα-
ξιοδότηση και ένα μεγάλο ποσοστό που αγγίζει το 
57% άνεργες. 

Η παραπομπή των γυναικών έγινε  από λοι-
πούς φορείς σε ποσοστό 43% και ακολουθεί η 
παραπομπή τους από φιλικό – συγγενικό πρόσω-
πο ή άλλη συμβουλευόμενη γυναίκα σε ποσοστό 
35%. Στην αύξηση που παρουσίασε το τελευταίο 
αυτό ποσοστό συνέβαλαν οι δράσεις ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης που διεξήχθησαν από τα 
στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου, αλλά και η 
εδραίωση και ενίσχυση της συμβουλευτικής σχέ-
σης με τις εξυπηρετούμενες γυναίκες. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδο-
ποιεί, μάλιστα, για περαιτέρω αύξηση των πε-
ριστατικών βίας κατά την περίοδο κρίσης που 
βιώνουμε, τονίζοντας ότι η κατάσταση παραμένει 
εύθραυστη κατά τη διάρκεια της πανδημίας του 

κορονοϊού. Παράλληλα παροτρύνει τις εθνικές αρχές να στηρίξουν 
τη λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών ώστε να προστατευθούν 
οι ευάλωτες ομάδες.

Η προοδευτική αύξηση των περιστατικών βίας κατά των γυναι-
κών της τοπικής κοινωνίας που επισκέπτονται το Συμβουλευτικό 
Κέντρο Βέροιας προκαλεί έντονο προβληματισμό και καθιστά ανα-
γκαίο τον μη εφησυχασμό των πολιτών για όσα συμβαίνουν δίπλα 
μας. 

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 
ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). Το έργο συγχρηματο-
δοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο).

Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Βέροιας
Ωράριο Λειτουργίας: 08:00 – 16:00
Διεύθυνση: Καπετάν Άγρα 3Α
Τηλ. Επικ.: 2331065304
mail: isotita@veria.gr
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ΜΟΥΛΑΝ    (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές:    Καθημερινά στις 19.45 
(Θερινή αίθουσα – Μη υποχρ, χρήση μάσκας) 

Σκηνοθεσία: ΝΙΚΙ ΚΑΡΟ
Σενάριο: ΡΙΚ ΤΖΑΦΑ
Ηθοποιοί: ΤΖΕΤ ΛΙ, ΓΚΟΝΓΚ ΛΙ, ΝΤΟΝΙ ΓΙΕΝ, 

ΛΙΟΥ ΓΙΦΕΪ, ΤΖΕΪΣΟΝ ΣΚΟΤ ΛΙ

 
AFTER 2: ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
AFTER WE COLLIDED
Σκηνοθεσία: ΡΟΤΖΕΡ ΚΑΜΠΛ

Σενάριο: ANNA TONT
Ηθοποιοί: ΤΖΟΣΕΦΙΝ ΛΑΝΓΚΦΟΡΝΤ, ΧΙΡΟ ΦΑ-

ΪΝΣ ΤΙΦΙΝ
Προβολές :    καθημερινά στις 21.45 στην Θερινή 

αίθουσα -  (Θερινή – Μη υποχρ, χρήση μάσκας) 
Παρασκευή 11/9 και Σάββατο 12/9:  Έξτρα προβο-

λή στην αίθουσα 1 στις 20.30 
(Αιθ1 – Υποχρεωτική χρήση μάσκας)
 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 

πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρα-
κάτω σύνδεσμο:  http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 
Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     10/9/20 - 16/9/20

Στον μαθητή του 10ου Δημοτικού Σχολείου 
Νάουσας Γιάννη Κοκκινίδη το 1ο  Βραβείο 

Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ζωγραφικής
Το έργο του Γιάννη Κοκκινίδη, μαθητή του 10ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας, έχει λάβει το 1ο  

Βραβείο στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής, με θέμα «Η μάχη των Θερμοπυλών 
και η ναυμαχία της Σαλαμίνας ως θρίαμβος της θέλησης και ως θεμέλιος λίθος του Δυτικού Πολι-
τισμού ».  Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από το Ίδρυμα «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» σε συνερ-
γασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας ως μία 
κίνηση υψηλού συμβολισμού που στέλνει ένα δυνατό μήνυμα πως οι ιδέες και οι εορτασμοί της 
Επετείου των 2.500 χρόνων από τις δύο αυτές επικές στιγμές για τη χώρα μας, την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο θα πρέπει 
πρωτίστως να αφορούν και να γίνουν κτήμα της νέας γενιάς, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην ομογένεια. 

 Μετά από μία πρωτοφανή παν-
στρατιά, στην οποία συμπαρατάχθη-
καν άνθρωποι της βεροιώτικης αγο-
ράς-ελεύθεροι επαγγελματίες, εταιρείες 
και κοινωνικοί φορείς, επιτεύχθηκε η 
ανακατασκευή του ανελκυστήρα της 
οικοδομής επί της οδού Β. Χατζίκου 
10 και Κύπρου, που στεγάζει (στον 
τρίτο όροφο, ιδιοκτησίας του Νομικού 
Προσώπου του Δήμου Βεροίας «Βρε-
φονηπιακός σταθμός Θεανώ Ζωγιο-
πούλου») τη Δομή της Πρωτοβουλίας 
για το Παιδί «Στέγη ημιαυτόνομης δια-
βίωσης νέων». 

   Το έργο αυτό υπήρξε από διετίας 
και πλέον πρωταρχική ανάγκη για τη 
λειτουργία της Δομής μας και η εκτέ-
λεσή του διασφάλισε τον απαράβατο 
όρο της προσβασιμότητας σε αυτήν, 
σημασία που γίνεται μεγαλύτερη λόγω 
της ένταξης της Δομής σε συγχρημα-
τοδοτούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. 
Επιπροσθέτως, το έργο αυτό ήταν τε-
χνικά δύσκολο και απαιτητικό και το 
κόστος του καθόλου ευκαταφρόνητο 
(πλησίασε τις 10.000€).

Σήμερα, με την ολοκλήρωση των 
εργασιών ανακατασκευής του ανελκυ-
στήρα, που επιτρέπει πλέον την απρό-
σκοπτη λειτουργία της Στέγης και την 
πρόσβαση σε αυτήν όλων των εργα-
ζομένων, των νέων που διαβιούν και 
των επισκεπτών, ευχαριστούμε από 
την καρδιά μας όλους τους συντελε-
στές του έργου, οι οποίοι πίστεψαν 
στην αλήθεια, τους στόχους και στις 
προοπτικές του κοινωνικού έργου της 
Πρωτοβουλίας για το Παιδί και επέν-
δυσαν σε αυτό, διαθέτοντας χρήματα, 
υλικά, εργασία και χρόνο. Όλοι όσοι 
συμμετείχαν στην προσπάθεια, εκτός 
από την μεγάλη κοινωνική ευαισθησία 
που επέδειξαν, απέδειξαν ταυτόχρονα 
ότι όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, 
μπορούν να γίνουν μεγάλες συνέργει-
ες, γρήγορες και αποτελεσματικές, με 
στόχο το γενικό όφελος και την κοινω-
νική συνοχή.

   Οι ευχαριστίες μας απευθύνονται 
πρωτίστως:

• Στην κυρία Αθηνά Τζούρτζια, τοπι-
κή σύμβουλο Βεροίας του Δήμου Βε-
ροίας, η οποία άκουσε το αίτημά μας, 
το υιοθέτησε και το έκανε προσωπικό 
της μέλημα. Η κυρία Τζούρτζια κινητο-
ποίησε το σύνολο των επαγγελματιών 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
αυτόν στην πόλη μας και πραγματο-
ποίησε τις αναγκαίες συνεννοήσεις, 
αποδεικνύοντας τεράστια κοινωνική 
ευθύνη και ευαισθησία, αλλά και ικανό-
τητες και αποτελεσματικότητα.

• Στον κύριο Άκη Καμπαϊλή, της ε-
πιχείρησης «Ι. Καμπαϊλής», ο οποίος 
υπήρξε ο ιθύνων νους και ο πυρήνας 
της ομάδας των συναδέλφων του, α-
ναλαμβάνοντας το μεγαλύτερο βάρος, 
τεχνικά, οργανωτικά και οικονομικά. 
Ο κύριος Καμπαϊλής επανέλαβε έτσι 
παλαιότερες και εξίσου σημαντικές χει-
ρονομίες υποστήριξης του έργου μας.

Οι ευχαριστίες μας απευθύνονται 
επίσης:

• Στην Εταιρεία “Kleemann  Hellas” 
και ιδιαιτέρως στον κύριο Νικόλαο Κου-
κούντζο.

• Στην Εταιρεία «Ηλεκτρομετάλ» και 
ιδιαιτέρως στον κύριο Γεώργιο Ματ-
θαίου.

• Στην επιχείρηση του κυρίου Νίκου 
Τσέου.

• Στην επιχείρηση των Αφων Καντζί-
κη και ιδιαιτέρως στον κύριο Γεώργιο 
Καντζίκη.

• Στην επιχείρηση «Μυλωνάς-Οβε-
ζίκογλου» και ιδιαιτέρως στον κύριο 
Ανδρέα Μυλωνά.

• Στην επιχείρηση  «Αφοι Καμπαϊ-
λή» και ιδιαιτέρως στον κύριο Κώστα 
Καμπαϊλή.

• Στην Εταιρεία «ΒΙΑΝΕΛ» και ιδιαι-
τέρως  στον κύριο Χαράλαμπο Βαμβα-
κόπουλο.

• Στην Εταιρεία “Evio Control” και 
ιδιαιτέρως στον κύριο Ευάγγελο Αγγε-
λούση.

Ευχόμαστε σε όλους κάθε καλό 
στην προσωπική, οικογενειακή και ε-
παγγελματική τους ζωή!

ΤΟ Δ.Σ.

Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Βέροιας:
Ανησυχητικά τα στοιχεία για τη γυναικεία 

κακοποίηση και ευαλωτότητα στην Ημαθία

Μήνυμα του ΣΟΦΨΥ 
Ημαθίας, για την

 φετινή «Παγκόσμια 
Ημέρα Ψυχικής Υγείας»

 
Φίλες και φίλοι,
  Κάθε χρόνο στις 10 Ο-

κτωβρίου γιορτάζεται η Πα-
γκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υ-
γείας.

Φέτος, το Σάββατο 10 Ο-
κτωβρίου 2020, ο γιορτασμός 
της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυ-
χικής Υγείας έχει θέμα «Ψυχι-
κή Υγεία για όλους : Μεγαλύ-
τερες επενδύσεις – Μεγαλύτερη πρόσβαση !»

 Όπως γνωρίζετε ο ΣΟΦΨΥ Ημαθίας τα τελευταία χρόνια οργάνωνε διά-
φορες εκδηλώσεις στην πόλη μας τη μέρα αυτή, με στόχο την ενημέρωση, 
την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση της τοπικής μας κοινωνίας γύρω 
από το θέμα αυτό και τον αποστιγματισμό της ψυχικής ασθένειας.

Δυστυχώς φέτος, λόγω της πανδημίας του COVID-19 και των περιοριστι-
κών μέτρων, δεν θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τις εκδηλώσεις που 
είχαμε σχεδιάσει και προγραμματίσει. Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να μείνου-
με αμέτοχοι τη μέρα αυτή. Ετσι ,πέρα από κάποιες δράσεις μας, με τη συνερ-
γασία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Οργανώσεων Ψυχικής Υγεί-
ας (ΠΟΣΟΨΥ) δημοσιοποιούμε τη Διακήρυξη για τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα 
Ψυχικής Υγείας και σας καλούμε να την εκτυπώσετε, να την υπογράψετε και 
να μας τη στείλετε στο email : sofpsim@gmail.com, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, 
πιστεύοντας ότι αποδέχεστε και γίνεστε κοινωνοί των στόχων και προσδο-
κιών που αυτή βάζει και έτσι στηρίζετε τον αγώνα και τις προσπάθειές μας. 
Στις 10 Οκτωβρίου θα ανακοινώσουμε και θα ευχαριστήσουμε όλους όσους 
την υπογράψουν.

  Τη Διακήρυξη μπορείτε να την βρείτε στην ιστοσελίδα : www.sofpsi-ima.
gr και από το  fb : ΣΟΦΨΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

  Με την πίστη μας ότι θα ανταποκριθείτε στο κάλεσμά μας σας ευχαρι-
στούμε!

Το Δ.Σ. 
Πρωτοβουλία για το Παιδί: Χορηγοί 

ανακατασκευάζουν τον ανελκυστήρα στη Στέγη 
ημιαυτόνομης διαβίωσης νέων
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Ευχαριστήριο της Τροχαίας Βέροιας 
προς τους Αδελφούς Μεϊμαρίδη

Η Τροχαία Βέροιας ευ-
χαριστεί τους Αδελφούς 
Μεϊμαρίδη  ( Στέλιο και 
Γιώργο ) οι οποίοι έχοντας 
υπόψιν τους τις ανάγκες 
τις υπηρεσίας μας, δώρι-
σαν γάντια και μάσκες μιας 
χρήσεως, για την προστα-
σία μας από την διασπορά  
του ιού COVID-19. 

Οι αδελφοί Μειμαριδη 
δήλωσαν στον διοικητή της 
Τροχαίας κ. Παρούτογλου 
Ιωσήφ πως θα είναι δίπλα 
τους ,στηρίζοντας τους με 
όποιο τρόπο μπορούν.

Ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, το Δ.Σ. της 
ΕΛΜΕ Ημαθίας  απευθυνόμενο δημόσια προς 
τους γονείς, επισημαίνει τα εξής:

«Ξεκινά μια νέα σχολική χρονιά και εμείς, οι 
καθηγητές του παιδιού σου, δε μπορούμε να σου 
κρύψουμε την ανησυχία και τον προβληματισμό 
μας για το γεγονός πως, εν μέσω πανδημίας, τα 
σχολεία ανοίγουν σε προβληματικές συνθήκες και 
χωρίς ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του 
covid19. Αυτές τις ημέρες και μετά από τέσσερις 
μήνες αδράνειας η κυβέρνηση στο ζήτημα του 
ανοίγματος των σχολείων, του σχεδιασμού της 
λειτουργίας τους και της αντιμετώπισης πιθανών 
κρουσμάτων, κινείται με τρόπο που χαρακτηρί-
ζεται από προχειρότητα και διαπνέεται από ¨το 
πνεύμα της αγοράς¨, αφού βάζει στο ζύγι τις 
ανάγκες των σχολείων και των μαθητών από τη 
μια και τον περιορισμό του  κόστους από την 
άλλη. Τελικά αποφασίζει υπέρ του δεύτερου αντι-
μετωπίζοντας τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς 
και το περιβάλλον τους ως πειραματόζωα στην 
εφαρμογή της “ανοσίας της αγέλης”. 

Τον Μάιο, και με περιορισμένο αριθμό ημερή-
σιων κρουσμάτων, τα σχολεία άνοιξαν με μειωμέ-
νο αριθμό μαθητών και βάρδιες. Τότε το Υπουρ-
γείο επικαλούμενο «τη γνώμη των ειδικών» όριζε 
τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα στους 15 και 
τον απαιτούμενο χώρο για κάθε μαθητή στα 7m2 
. Σήμερα, με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων και 
πολλές περιοχές της χώρας, ανάμεσα τους και η 
Ημαθία, σε καθεστώς περιοριστικών μέτρων, τα 
παιδιά στοιβάζονται σε τμήματα των 27 ατόμων 
και η μάσκα έχει αναχθεί σε μοναδικό και πρώτι-
στο μέτρο που σώζει ζωές. Πώς αλήθεια δικαιο-
λογείται από τη μία να μην επιτρέπεται συνάθροι-
ση περισσότερων των εννέα ατόμων και από την 
άλλη, μέσα σε μια τάξη να υπάρχουν 28 άτομα; 
Πώς δικαιολογείται να συναθροίζονται, έστω οι μι-
σοί μαθητές, σε αυλές ελαχίστων τετραγωνικών; 
Ακόμη και σε μεγαλύτερες αυλές πώς μπορεί να 
συναθροίζονται π.χ. 370 μαθητές, που αντιστοι-
χούν στη μισή δύναμη του ΕΠΑΛ Βέροιας;  

Αλλά και ο σχεδιασμός αντιμετώπισης κρού-
σματος γεννά πολλά ερωτηματικά. Το Υπουργείο 
λέει πως σε περίπτωση κρούσματος θα απομο-
νώνεται το τμήμα όπου αυτό εντοπίστηκε και το 
υπόλοιπο σχολείο θα λειτουργεί κανονικά. Πόσο 
αποτελεσματικό μπορεί να είναι αυτό όταν το 
τμήμα θα έχει διαφορετική σύνθεση στα μαθή-
ματα Γενικής Παιδείας και διαφορετική στις κα-
τευθύνσεις, στις ξένες γλώσσες, στους τομείς και 
τις ειδικότητες; Επίσης ο κάθε  καθηγητής –τρια 
δε διδάσκει μόνο σε ένα τμήμα αλλά σε όλα τα 
τμήματα και ενδεχομένως σε όλες τις τάξεις του 
σχολείου. Και σα να μη φτάνει αυτό, οι περισσό-
τεροι καθηγητές χρειάζεται να γυρνούν ακόμη και 
σε περισσότερα των τεσσάρων σχολεία για να 
συμπληρώσουν το απαιτούμενο ωράριο. Είναι 

προφανές πως ο περιορισμός της μετάδοσης δε 
μπορεί να βασίζεται σε μια τέτοια λογική.  

Από την πρώτη στιγμή οι εκπαιδευτικοί, αλλά 
και οι γονείς, διεκδικήσαμε το αυτονόητο: Τμή-
ματα με μέγιστο αριθμό 15 μαθητές-τριες ώστε 
να υπάρχει φυσική απόσταση μεταξύ τους. Αυτό 
αυτομάτως συνεπάγεται διορισμούς προσωπικού 
ώστε να στελεχωθούν τα σχολεία και να περιορι-
στούν οι μετακινήσεις, άρα και η πιθανή διασπο-
ρά. Ζητήσαμε επίσης να υπάρχει πληρότητα σε 
υλικά, όπως μάσκες και αντισηπτικά. Ζητήσαμε 
τακτική απολύμανση χώρων, που απαιτεί μόνιμο 
και επαρκές προσωπικό καθαριότητας και επάρ-
κεια απορρυπαντικών στα σχολεία. Ζητήσαμε 
δωρεάν μαζικά τεστ σε τακτική βάση. Ζητήσαμε 
την παρουσία νοσηλευτή στα σχολεία. 

Τα αιτήματα αυτά, αν προ πανδημίας θεω-
ρούνταν υπερβολικά, σήμερα αποδεικνύονται  
λογικά, ρεαλιστικά και επιβεβλημένα. Αυτό το κα-
ταλαβαίνουν οι πάντες εκτός του Υπουργείου. Το 
οποίο προτιμάει τη φθηνότερη λύση που είναι η 
μάσκα – για την ακρίβεια οι δύο μάσκες πολλών 
χρήσεων και το παγούρι χορηγία - και την προτι-
μάει ακριβώς γι’ αυτό!

Μάλιστα η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας 
τις τελευταίες ημέρες, αντιλαμβανόμενη πως τα 
προηγούμενα επιχειρήματά της περί Μέσων Ό-
ρων, κλειστής κάψουλας κτλ είναι στα όρια της 
αστειότητας, δεν προσπαθήσει να κρύψει καν 
πως απέρριψε τη λύση των λιγότερων παιδιών 
ανά τμήμα ως ακριβή. Δηλαδή εξετάζει τόσο το 
ζήτημα της υγείας μας και της υγείας των παιδιών 
μας, όσο και το ζήτημα της εκπαίδευσης με αμι-
γώς οικονομικά κριτήρια. 

Αγαπητέ γονέα,
Θέλουμε ανοικτά  σχολεία για όλους τους 

μαθητές, με κανόνες υγιεινής, με ασφάλεια και με 
ουσιαστικό μαθησιακό και παιδαγωγικό ρόλο.

Για αυτό και επιμένουμε:
• Ολιγομελή τμήματα τώρα με μέγιστο αριθμό 

τα 15 άτομα σε συνάρτηση πάντα με το εμβα-
δόν της αίθουσας διδασκαλίας. Εξασφάλιση των 
απαραίτητων πρόσθετων χώρων όπου αυτοί 
χρειαστούν.

• Διορισμούς εκπαιδευτικού προσωπικού.
• Διανομή δωρεάν υγειονομικού υλικού (αντι-

σηπτικά, μάσκες).
• Τακτικές απολυμάνσεις. 
• Μόνιμο και επαρκές προσωπικό καθαριότη-

τας σε όλα τα σχολεία.
• Διενέργεια τακτικών, δωρεάν τεστ.
• Ρεαλιστικό πρωτόκολλο αντιμετώπισης 

κρουσμάτων στα σχολεία.
• Ενίσχυση του δημόσιου Συστήματος Υγείας.

Για το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ
Ο Πρόεδρος    Η Γ. Γραμματέας

Μόσχος Αλέκος   Σπυρίδου Νατάσα

Ερώτηση της Φρόσως Καρασαρλίδου 
για τα μέτρα προστασίας 

των εργαζομένων από τον κορωνοϊό
 
Ερώτηση προς τον 

υπουργό Εργασίας κα-
τέθεσαν βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ –Προοδευτική 
Συμμαχία, μεταξύ των ο-
ποίων και η βουλευτής 
Ημαθίας Φρόσω Καρα-
σαρλίδου, με θέμα τους 
επιβεβλημένους ελέγ-
χους από το ΣΕΠΕ για 
την προστασία από τη 
διασπορά του κορωνο-
ϊού στους εργασιακούς 
χώρους. Όπως σημειώ-
νουν:

-  μια παραγωγική 
μονάδα στα Γιαννιτσά α-
ποτελεί εδώ και ημέρες 
εστία υπερμετάδοσης και 
μαζικής διασποράς του 
κορωνοϊού σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας.

- τα ελλιπή μέτρα ελέγχου από τα αρμόδια ελεγκτικά σώματα επέτρεψαν την ιλιγγιώδη αύξηση των κρουσμά-
των μεταξύ των εργαζομένων με αποτέλεσμα σήμερα να νοσούν 114 άτομα από τον ίδιο εργασιακό χώρο.

- η κατάργηση της αυτονομίας του ΣΕΠΕ τον Ιούλιο του 2019, η υποβάθμισή του και η υπαγωγή του στη Γενική 
Γραμματεία Εργασίας αιτιολογήθηκε ως μέτρο ενίσχυσης του Σώματος.

Ρωτούν τον υπουργό:
1. Ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη διαφύλαξη και 

προστασία της υγείας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας τους;
2. Ποιο είναι το πρόγραμμα ελέγχων που πραγματοποιεί το Σώμα για τα μέτρα προστασίας και πρόληψης της 

διασποράς του κορωνοϊού που υποχρεούνται να λαμβάνουν οι εργοδότες κατά το διάστημα της πανδημίας;
3. Σε τι συχνότητα πραγματοποιούνται οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις, πόσα άτομα απαρτίζουν τα συνεργεία που 

τους διενεργούν και ποια είναι η ακολουθούμενη διαδικασία;

Επιστολή της ΕΛΜΕ Ημαθίας 
προς τους γονείς για τις συνέπειες 

της πανδημίας και τα μέτρα στα Σχολεία
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ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Σας  ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί γραφείο  στο υπόγειο 

της Δημοτικής Αγοράς (Γ.Γενηματάς),για τις ανάγκες του 
Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας και επίσης υπάρχουν 
τραπεζικοί λογαριασμοί προς οικονομική ενίσχυση του 
Γηροκομείου Βέροιας, στην ALPHA  BANK .Αρ.Λογ: 829 
00 2001 000024 , IBAN:  GR78 0140 8290 8290 0200 
1000 024και του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
Αρ.Λογ.:830 00 2001 000070 , ΙΒΑΝ: GR80 0140 8300 
8300 0200 1000 070.

   Οι δωρεές και οι χορηγίες για το Γηροκομείο Βέροιας  , 
εκπίπτουν από την Εφορία.  

Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
Ι. ΝΑΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 
ΑΓΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΠΑΤΜΩ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
6.30 μ.μ. Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου 

Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
7.00 π.μ. Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του 

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμονος.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλο-

γος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών 
Δεξιοτήτων του Δήμου  Βέροιας ευχαριστεί θερμά 
τον Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Κεντρικής 
Μακεδονίας κ. Χρήστο Μήττα για την μέριμνα και 
προσφορά του σε υγειονομικό υλικό  στα παιδιά και 
το προσωπικό του Κέντρου Μέριμνας.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Αντιπεριφερειάρχη 
Ημαθίας κ. Κώστα Καλαιτζίδη για το αληθινό ενδι-
αφέρον για την άμμεση επίλυση προβλημάτων της 
καθημερινότητας μας. Είναι σημαντικό για εμάς να 
γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε 
στην καθημερινότητα μας  μεταφέρονται αυτούσια 
στην Κεντρική Διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας   όπου και επιλύονται  

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια 
και Πρόεδρος του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 20 Σεπτεμ-

βρίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγ. Στέ-
φανου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής  της 
αγαπημένης μας αδελφής και θείας 

ΕΛΕΝΗΣ
ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ

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

Η αδελφή, Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 19 Σεπτεμ-

βρίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγ. Αθα-
νασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής  της αγαπημένης 
μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και 
θείας 

ΣΟΦΙΑΣ ΝΙΚ.
ΚΟΥΛΑ

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

Τα παιδιά, Τα εγγόνια, Ο αδελφός, 
Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 15 Σεπτεμ-

βρίου 2020 στις 4.00 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου στο Λαζοχώρι Η-
μαθίας ο Αριστοτέλης Ηλ. Πετρίδης 
σε ηλικία 84 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης  
Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων: 

Την Τετάρτη 16 
Σεπτεμβρ ίου  το 
πρωί θα ιερουργή-
σει στον Ιερό Ναό 
Αγίου Δημητρίου 
Τριλόφου επί τη ε-
ορτή της Αγίας Ευ-
φημίας.  

 Την Τετάρτη 16 
Σεπτεμβρίου στις 
6:00 μ.μ. θα χο-
ροστατήσει στον 
Εσπερινό στο Κου-
στοχώρι (Κατασκη-
νώσεις ΓΕΧΑ) επί 
τη εορτή της Αγίας 
Σοφίας και των τρι-
ών θυγατέρων αυ-
τής. 

 Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων στον Τριπόταμο επί τη εορτή 
της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων αυτής. 

 Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6:30 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στον Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα επί τη εορτή του 
Οσίου Αμφιλοχίου του εν Πάτμω Ιερό Ναό των Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης και Οσίου Νικοδήμου Βεροίας. 

 Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
πανηγυρίζοντα επί τη εορτή του Οσίου Αμφιλοχίου του εν Πά-
τμω Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Οσίου 
Νικοδήμου Βεροίας. 

 Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και Αγίας Ιερουσαλήμ Καμπο-
χωρίου.  

Ο Μητροπολίτης Παντελεήμων στη 
εορτή της Υψώσεως του Τιμίου και 
Ζωοποιού Σταυρού στην Κοζάνη 

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια το διήμερο 13 και 14 Σεπτεμβρί-
ου πανηγύρισε ο Ιερός Ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Κοζάνη 
τη μεγάλη δεσποτική εορτή της παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού 
Σταυρού.

Ανήμερα της εορτής το πρωί τελέστηκε Αρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρ-
χοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμονος, ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο, ενώ έλαβαν μέρος οι Σεβα-
σμιώτατοι Μητροπολίτες Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ και ο οικείος 
Ποιμενάρχης Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλος.

 Την πανήγυρη λάμπρυνε η παρουσία της Ιερής Εικόνας της Παναγίας Ελεού-
σης από την Ιερά Μητρόπολη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας καθώς και η τιμία 
κάρα του Οσίου Δαβίδ από την Εύβοια, την οποία μετέφερε ο Καθηγούμενος της 
Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ Αρχιμ. Γαβριήλ. 

 Στην διάρκεια της Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη τελε-
τή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, ενώ στο τέλος ο οικείος Ποιμενάρχης Σεβ. 
Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλος εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες 
του προς τους Αγίους Αρχιερείς που λάμπρυναν με την παρουσία τους την πα-
νήγυρη αλλά και προς όσους συμμετείχαν και συνέβαλαν στην άρτια διοργάνω-
ση της με πρώτο τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κο-
ζάνης και Προϊστάμενο του Ιερού Ναού, Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου 
π. Χριστοφόρο Αγγελόπουλο. 
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Ευχαριστήριο του «Έρασμου» για την ανακατασκευή 
του ανελκυστήρα στον Ξενώνα Φιλοξενίας

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί θερμά 
τις τεχνικές εταιρείες που ανέλαβαν, όχι απλώς με πνεύμα εθελοντισμού 
και ανιδιοτέλιας, αλλά επιπλέον με δική τους οικονομική δαπάνη συνει-
σφοράς αξιοσέβαστων ποσών, την  εκτέλεση όλων των απαραίτητων 
εργασιών για την ανακατασκευή και επαναλειτουργία του ασανσέρ στην 
οικοδομή του ξενώνα βραχείας φιλοξενίας της δομής μας. 

Αναλυτικότερα ευχαριστούμε τους:
- «Kleemann Hellas» και τον κ.Κουκούντζο Νικόλαο(800€)
- «Ηλεκτρομετάλ» και τον κ. Ματθαίου Γεώργιο (800€)
- «Evio Control» και τον κ. Αγγελούση Ευάγγελο (100€)
- «Ν.Τσέος»  και τον κ. Νίκο Τσέο (500€)
- «Αφοι Καντζίκη» και τον κ. Κατζίκη Γεώργιο (500€)
- «Μυλωνάς – Οβεζίκογλου» και τον κ. Μυλωνά Ανδρέα (500€)
- «Αφοι Καμπαϊλή» και τον κ. Καμπαϊλή Κώστα (500€)
- «ΒΙΑΝΕΛ» και τον κ. Βαμβακόπουλο Χαράλαμπο (500€)
- «Ι. Καμπαϊλής» και ειδικότερα τον κ. Καμπαϊλή Άκη (5000€)
Το συγκεκριμένο τεχνικό έργο (ριζική ανακαίνιση μηχανισμού ανέλ-

κυσης και θαλάμου μεταφοράς) θα εξυπηρετεί αυτονόητες ανάγκες 
ωφελούμενων και εργαζομένων συμβάλλοντας καθοριστικά σε μια λει-
τουργικότερη καθημερινότητα. Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά από τον 
τοπικό επιχειρηματικό κόσμο προς τον «Έρασμο» συμβάλλει σημαντικά 
στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ευάλωτων συνανθρώπων μας  
αλλά και στην ενίσχυση του κύρους και του κοινωνικού προφίλ των χορη-
γών στην τοπική μας κοινωνία και αγορά. 

Ευχαριστήριο του «Έρασμου» προς 
την Τοπική Σύμβουλο Βέροιας κ. Αθηνά Τζούρτζια

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί θερμά την Τοπική Σύμβουλο Βεροίας του Δήμου κ. Αθηνά 
Τζούρτζια για το πνεύμα του εθελοντισμού και τη σταθερή υποστήριξή της στο πολυετές κοινωνικό μας έργο, στο πλαίσιο της 
οποίας οφείλεται εν πολλοίς και η σημαντική συμβολή της για την ανακατασκευή του ανελκυστήρα στην οικοδομή στέγασης του 
Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας της δομής μας. 

Η προσωπική ευαισθησία, η κοινωνική ευσυνειδησία και η αποφασιστικότητα, ως χαρακτηριστικά γνωρίσματα αλλά και χα-
ρίσματα της προσωπικότητάς της, υπήρξαν τα «κινητήρια ελάσματα» των συστηματικών της συντονισμένων ενεργειών, για τη 
συστράτευση επιχειρηματιών της τοπικής αγοράς του τεχνικού αντικειμένου και τη συγκέντρωση μιας χορηγίας χιλιάδων ευρώ 
από πλευράς τους, για την επίτευξη του στόχου μας.    

Του Μάξιμου 
Χαρακόπουλου

Όταν στις 15 Δεκεμβρίου 2019, κατά 
την συζήτηση του προϋπολογισμού του 
2020, έλεγα από το βήμα της Βουλής 
ότι “η χώρα επιβάλλεται να προχωρήσει 
άμεσα στην ενίσχυση των ενόπλων δυ-
νάμεων” και ότι στο δίλημμα “βούτυρο 
ή κανόνια”, η απάντηση πρέπει να είναι 
“κανόνια”, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε 
ούτε “βούτυρο”, κάποιες φωνές από 
τα αντιπολιτευτικά έδρανα επιχειρού-
σαν να λοιδορήσουν την επιχειρημα-
τολογία μου κάνοντας λόγο για “βου-
τυροφάγους”. Την επομένη, διάφοροι 
“προοδευτικοί” έφτασαν στο σημείο να 
χαρακτηρίσουν την ομιλία μου ως... 
“μιλιταριστικό παραλήρημα γαλάζιου 
βουλευτή”!

Έκτοτε, όμως, τα γεγονότα απέ-
δειξαν περίτρανα ποια είναι η σκληρή 
πραγματικότητα, η οποία μας αναγκάζει 
να δούμε και πάλι τον σχεδιασμό για 
την άμυνά μας. Δυστυχώς, η ελληνική 
κοινωνία για πολλά χρόνια είχε συνη-
θίσει να ζει μέσα σε ένα σύννεφο ψευ-
δαισθήσεων για τους κινδύνους που α-
πειλούσαν τη χώρα. Αυτό ίσχυε για την 
οικονομία, καθώς για χρόνια ήμασταν 
πεπεισμένοι ότι “λεφτά υπάρχουν”. Μέ-
χρι που ανακαλύψαμε ότι ήμασταν χρε-
ωκοπημένοι μέχρι τον λαιμό και τότε 
λίγο έλειψε να τινάξουμε τα πάντα στον 
αέρα, γιατί κάποιοι αρνούνταν να το 
πιστέψουν. Η ίδια ελαφρότητα επικρά-
τησε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. 
Ενώ ο νεοσουλτάνος από απέναντι, 
εδώ και καιρό, φώναζε πως θέλει να 
αναστήσει την οθωμανική αυτοκρατο-
ρία, εισβάλλοντας στη Συρία, στο Ιράκ 
και στη Λιβύη, μέσω αντιπροσώπων 
ισλαμιστών, πολλοί από εμάς έτρεφαν 
φρούδες ελπίδες ότι οι τουρκικές απει-
λές είναι για εσωτερική τουρκική κατα-
νάλωση, ενώ κάποιοι δεν δίσταζαν να 
υποστηρίζουν ότι “το Αιγαίο ανήκει στα 
ψάρια του”…

Σήμερα, λοιπόν, στην πιο παρατε-
ταμένη -εδώ και δεκαετίες- ελληνοτουρ-
κική κρίση, κατά την οποία η Άγκυρα 
έχει βγάλει όλο τον πολεμικό της στόλο 
“παγανιά” στα νερά του Αιγαίου και της 
Ανατολικής Μεσογείου και κάθε μέρα 
είμαστε στην κόψη του ξυραφιού ενός 
θερμού επεισοδίου, αντιλαμβανόμαστε 
ότι οι Τούρκοι εξοπλίζονταν σαν αστα-
κοί για συγκεκριμένο σκοπό. Την ώρα 
που εμείς, λόγω και της οικονομικής 
κρίσης, περικόπταμε τις αμυντικές δα-
πάνες από 9,628 δισ. δολάρια το 2009 
στα 5,472 δισ. το 2019, η Τουρκία από 
11.385 δισ. δολάρια το 2009 έφθασε 
πέρυσι στα 20.448 δισ.!1 Επιπλέον, η 
Άγκυρα επένδυσε στην αμυντική της 
βιομηχανία και κατόρθωσε να καλύπτει 
σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των εγχώ-
ριων αναγκών της.

Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά, για τα 
οποία κομπάζει ο Ερντογάν, δεν δίνουν 
το σαφές πλεονέκτημα που θα ήθελε 
έναντι της Ελλάδος. Γιατί οι ελληνικές 
ένοπλες δυνάμεις, όπως απέδειξαν α-

πό τον Φεβρουάριο έως σήμερα, σε 
πολλές ευκαιρίες, και αξιόμαχες είναι 
και υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυ-
ναμικό, με ακμαίο πατριωτικό φρόνη-
μα, διαθέτουν. Ταυτόχρονα, όμως, η 
τουρκική επιθετικότητα αντιλαμβανό-
μαστε ότι θα έχει διάρκεια, και ότι δυ-
στυχώς ο εξ ανατολών γείτονας με τις 
αναχρονιστικές ιδεοληψίες, ως κύριο 
διπλωματικό επιχείρημα αποδέχεται 
την ισχύ. Η χώρα μας, επομένως, είναι 
υποχρεωμένη να καλύψει το χαμένο 
έδαφος της προηγούμενης δεκαετίας. 
Επιβάλλεται άμεσα να προχωρήσου-
με σε εξοπλιστικά προγράμματα τέτοια 
που θα μεγιστοποιήσουν την αποτρε-
πτική μας ισχύ, αλλά θα ενισχύσουν και 
τις συμμαχίες μας και τα διπλωματικά 
μας όπλα. Η κυβέρνηση του Κυριάκου 
Μητσοτάκη, αντιμέτωπη με πολλαπλές 
σοβαρές προκλήσεις, έχει δείξει ως τώ-
ρα ότι ξέρει να ακούει τις επιταγές των 
καιρών. Η εκπεφρασμένη απόφαση για 
την αγορά νέων αεροσκαφών και φρε-
γατών -και μάλιστα με όρους που θα 
δίνουν λύσεις και στις άμεσες ανάγκες 
μας- είναι απόλυτα ορθή και οφείλουμε 
όλοι να στηρίξουμε. Βεβαίως, το οικο-
νομικό πρόβλημα είναι δεδομένο και 
επιτείνεται λόγω των συνεπειών της 
πανδημίας. Ενώπιον, όμως, της υπερά-
σπισης της εδαφικής ακεραιότητας, της 
εθνικής κυριαρχίας και της ελευθερίας 
της πατρίδας δεν χωρούν αμφιταλα-
ντεύσεις και αναβλητικότητες. Ακόμη 
κι αν οι επιλογές μας δεν αρέσουν σε 
μερικούς άσπονδους “φίλους” στην ΕΕ 
ή σε κάποιους μονίμως διαμαρτυρό-
μενους εγχώριους “πασιφιστές”. Γιατί 
πλέον είναι φανερό σε όλους ότι η ρήση 
“αν θέλεις ειρήνη, προετοίμαζε πόλεμο” 
είναι περισσότερο από ποτέ αληθινή με 
όσα συμβαίνουν γύρω μας.

 h t t ps : / /www.s i p r i . o rg / s i t es /
default/files/Data%20for%20all%20
countries%20from%201988–2019%20
in%20constant%20%282018%29%20
USD.pdf

*Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι 
πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής 
Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τά-
ξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, 
βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημο-
κρατίας.

Βουτυροφάγοι...Επιστολή προς αρμοδίους 
από τους περιοίκους 

της γέφυρας Κούσιου, στην 
περιοχή Κτηνιατρείου Βέροιας

-Ζητούν αγάπη, ευαισθησία και σεβασμό στο περιβάλλον
Εικοσιτρείς (23) κάτοικοι της περιοχής της πλατείας Κτηνιατρείου στη Βέροια συγκέντρωσαν υπογραφές για το παρακάτω 

κείμενο που έδωσαν στη δημοσιότητα με την αποστολή του στο Λαό, περιγράφοντας το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εδώ και 
αρκετό καιρό στην γειτονιά τους και  ζητώντας την παρέμβαση των αρμοδίων.

Στην επιστολή τους αναφέρουν:
  «Δυστυχώς το στολίδι όχι μόνο της Βέροιας αλλά και της περιοχής, η γέφυρα Κούσιου, τους οποίους αδελφούς Κούσιου 

μνημονεύουμε και τιμούμε, καταντάει επικίνδυνη και ρυπογόνα.
Η συνέχεια της κατασκευής της γέφυρας από την Δημοτική αρχή στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία.
Η γέφυρα διευκολύνει όλους τους κατοίκους Βέροιας και όχι μόνο. Περισσότερο δε τους κατοίκους του Προμηθέα και τους 

περιφερειακούς.
Το περιβάλλον μας που είναι καλύτερο και από το σπίτι μας πρέπει να το προστατεύουμε από κάθε είδους ρύπανση, ακόμα 

και από ηχορύπανση.
Τα παιδιά που είναι το μέλλον της χώρας μας πρέπει να κατευθυνθούν να σέβονται περισσότερο το περιβάλλον για να γί-

νουν πολιτισμένοι πολίτες και να σέβονται τον εαυτό τους.
Το πάρκο της Ζωγιοπούλου όμως και δεξιά και αριστερά της γέφυρας για τα παιδιά μας ίσως και για μερικούς μεγάλους, 

είναι χώρος σκουπιδιών. Ο χορτοτάπητας και τα πυξάρια γύρω από το πάρκο κοντεύουν να εξαφανιστούν. Το ενδιαφέρον 
της γειτονιάς και οι προτροπές προς τα παιδιά, και όχι οι παραξενιές της ηλικίας, για να διατηρηθεί όλος αυτός ο χώρος, είναι 
μεγάλο.

Δυστυχώς όμως η Αστυνομική Υπηρεσία δεν έχει την ίδια γνώμη. Οι ομάδες ΔΙΑΣ αντί να βοηθήσουν χειροτερεύουν την 
κατάσταση. Όταν υπάρχουν φθορές μπροστά στα παιδιά παροτρύνουν τους πολίτες να κάνουν μηνύσεις. Με μερικές καλές 
συστάσεις προς τα παιδιά θα διευκολύνουν την υπόθεση.

Στην υπενθύμιση ότι ο κορωνοϊός στην Ημαθία απαγορεύει συγχρωτισμό άνω των 50 ατόμων η ομάδα Δίας απάντησε ότι 
μπορούν να μαζεύονται περισσότερα των 100 ατόμων δημιουργώντας φασαρία και πέραν των ωρών κοινής ησυχίας. Τα παι-
διά μετά τις 9.00 το βράδυ καταλαμβάνουν το οδόστρωμα, προκαλούν τους οδηγούς, ενώ με τα ποδήλατα κινούνται επικίνδυ-
να, χωρίς ανακλαστικό ή φώτα και από τύχη δεν έχει συμβεί κάτι χειρότερο.

Όποια λοιπόν δημόσια αρχή θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει πολιτισμός και να πάμε μπροστά όχι μόνο με τους γραπτούς νό-
μους αλλά και με τους άγραφους και ηθικούς ας πάρει αποφάσεις.

Η Δημοτική Αστυνομία τουλάχιστον στο μέτρο του δυνατού δείχνει ανθρώπινο ενδιαφέρον.
Τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό, οι γονείς πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους είναι πολύ επικίνδυνο το σημείο να γίνουν 

αυτοκινητιστικά ατυχήματα.
(Ακολουθούν υπογραφές, που είναι στη διάθεση της εφημερίδας)
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Συγκεκριμένα, οι 12 ΠΑΕ έχουν 
στα χέρια τους το προσχέδιο της 
προκήρυξης του πρωταθλήματος 

2020-2021 της Σού-
περ Λιγκ 2. Οι ομάδες 
θα πρέπει μέχρι την 
Τετάρτη (16/9) θα 
πρέπει να δηλώσουν 
συμμετοχή στο νέο 
Πρωτάθλημα. 

Μετά την κανονική διάρ-
κεια τουπρωταθλήματοςθα
ακολουθήσουν τα πλέι-οφ
(θέσεις 1-6) και πλέι-άουτ
(θέσεις7-12),κάτιπουίσχυε
και πέρσι. Οι δύο πρώτοι
προβιβάζονταιστηνΣούπερ
Λιγκ 1. Οι δύο τελευταίοι
(11ηκαι12η)υποβιβάζονται
στηνΦούτμπολΛιγκ.

Οι 12 ομάδεςπου έχουν
δικαίωμα συμμετοχής στο
νέο Πρωτάθλημα της Σού-
περΛιγκ 2 είναι οι εξής:Α-
πόλλωνΛάρισας,ΑΟΞάνθη,
ΑΕΚαραϊσκάκης,ΔόξαΔρά-

μας,Εργοτέλης, Ιωνικός,Λεβαδειακός,Παναχαϊκή,
Πανιώνιος,Πλατανιάς,ΤρίκαλακαιΧανιά.

Η διοικούσα επιτροπή τουΑΠΣΦίλιπποςΒέ-
ροιας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει
την έναρξη συνεργασίας της με τον Βραζιλιάνο
Eduardo Studzinski, που θα αποτελέσει τον 4ο
φετινόξένοάσοτηςομάδαςμας, ενόψει τηςπρε-
μιέραςτηςVolleyleague2020-2021.

ΟEduardoMatheusStudzinskiRodrigues, ό-
πωςείναιτοπλήρεςόνοματουνέουάσουτηςομά-
δαςμαςγεννήθηκεστοΠόρτοΑλέγκρετηςΒραζιλί-
αςστις18Σεπτεμβρίου1994,έχειύψος1,97μκαι
αγωνίζεταιωςακραίος.

ΤονέοαπόκτηματουΑ.Π.ΣΦίλιπποςΒέροιας,
πουαναμένεται ταπροσεχή 24ωραστηνΒέροια,
τηντελευταίασεζόναγωνίστηκεστηΘεσσαλονίκη,
όπουμε τα χρώματα τουΗρακλήςΠετοσφαίριση
2015ήτανσυμπαίκτηςμετουςεπίσηςνεοαποκτη-
θέντεςάσους τηςομάδαςμας,ΚώσταΠρούσαλη,
ΓιώργοΤζιουμάκακαιΑντωνηΜπουράκη.

ΟΒραζιλιάνοςαθλητής,πουθα είναι κανονικά
στηδιάθεση του τεχνικούΣωκράτηΤζιουμάκα για
ταπροσεχήφιλικά ματςπροετοιμασίας σε Σύρο
καιΑθήνα,λόγωτουμακρόσυρτουονόματόςστην
χώρατουέχειτοπαρατσούκλι«Composto».

ΗΕλλάδα είναι η δεύτερη χώραπουαγωνίζε-
ται στην καριέρα τουπλην τηςΒραζιλίας, καθώς
τησεζόν 2018-19πέρασε τονΑτλαντικό για χάρη
της ιταλικήςCastelanaGrotte, στα “χρώματα της
οποίας,έναχρόνονωρίτεραήταν«ντυμένος»καιο

διεθνήςμας,ΓιώργοςΤζιουμάκας.
Ο26χρονος ξένος τουΑ.Π.ΣΦίλιπποςΒέροι-

ας έχει αγωνιστεί στοπαρελθόνστις εξής βραζι-
λιάνικες ομάδες:CanoasVolleyball (2016-2018),
Voleisul/PaquetáEsportes (2015-2016,Unincor/
TrêsCorações (2014-2015),UCSSogipa&Sesi
SãoPaulo (2013-2014), ενώ έχει στην τροπαιο-
θήκη του τρία Κύπελλα σε διοργανώσεις της ο-
μοσπονδίας βόλεϊ των βραζιλιάνικων πολιτειών
Farroupilha, Parana, Sao Paolo και έναν τίτλο
πρωταθλήματοςPaulista,.

ΣτιςομάδεςτηςΣούπερΛιγκ2έχεισταλεί
τοπροσχέδιοτουνέουπρωταθλήματος

πουθαδιεξαχθείμε12ομάδες

Βόλεϊ

Ο Eduardo Studzinski
στον Φίλιππο Βέροιας
Ο4οςφετινόςξένοςάσοςτηςομάδας

αγωνίζεταιωςακραίος

Στο τεχνικό team του ΓΠΣ Βέροια
ο Γιώργος Μυλωνάς

Η διοίκηση της Veria Ladies
είναι στην ευχάριστη θέση να α-
νακοινώσει την ένταξη στο προ-
πονητικό stuff της ομάδας ενός
από τους καλύτερους εν ενεργεία
τερματοφύλακες στο ερασιτεχνικό
ποδοσφαιροτηςΗμαθίας.

ΟλόγοςγιατονΓιώργοΜυλω-
νά,κάτοχοςδιπλώματοςUefaC,o
oποίος θα αναλάβει χρέηπροπο-
νητήτερματοφυλάκων.

Καλωσορίζουμε τον Γιώργο
στηνομάδακαιτουευχόμαστεμα-
κροημέρευσηκαιπολλέςεπιτυχίες!

ΗμάσκατωνΑετώνΒέροιαςμεπαραλαβήκάρτας
οικονομικήςενίσχυσης!

Νέαήθη και έθιμααπό τουςΑετούςΒέροιας!
Διανύουμε άλλωστε την εποχή της μάσκας και
ιδιαίτεραστηνπεριοχήτηςΗμαθίας,όπουμετάτα
πρόσφαταμέτρα,ηχρήση της είναι υποχρεωτική
καιστους εξωτερικούςχώρους.Για τολόγοαυτό,
η διοίκηση της ομάδας ανακοινώνειπωςμε την
αγοράκάρταςοικονομικήςενίσχυσης-διαρκείαςτου
συλλόγου,παραλαμβάνετε δώρομίαυφασμάτινη
μάσκαμετοέμβληματωνΑετώνΒέροιας!
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Απόδύοασημένιακαιδύοχάλκιναμετάλλιαστα
ΟμαδικάκασταΑτομικά επέστρεψανστηΒέροιαοι
αθλητέςμας

Mε ειδικές συνθήκες για την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού,αλλάμε τηναγωνιστικήδιάθεσηναπε-
ρισσεύει και τους διοργανωτές ναπετυχαίνουν σε
μίαακόμηαποστολήτους,πραγματοποιήθηκετοεξ
αναβολήςΠανελλήνιο Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας
ΑντισφαίρισηςΑμεΑγια το2020.Τόποςδιεξαγωγής
τοΒυζαντινόΑθλητικόΚέντροκαιηευρύχωρηκοινή
προπονητικήαίθουσατουΑ.Ο.ΤαταύλακαιτουΑ.Σ.
ΠέραΑθηνών.52αθλητέςαπό11σωματείαέδωσαν
γιαένατριήμεροτονκαλύτεροεαυτότουςστααγω-
νίσματατουαπλούκαι τουομαδικούκι έχει ξεχωρι-
στήσημασία ν’ αναφερθεί ότι οιπερισσότεροι από
αυτούςπήραν ξανάμέροςσε επίσημηδιοργάνωση
ύστερααπόπερίπου16μήνες.

Όπως είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι μέσα
σεαυτή τη δύσκολη κατάστασηαπό την υγειονομι-
κή κρίση μετακινήθηκαν στηνΑθήνα αθλητές από
σωματεία τηςΘεσσαλονίκης, τηςΧίου και τηςΒέ-
ροιας. Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα οργάνωσε η
ΕθνικήΑθλητικήΟμοσπονδίαΑτόμωνμεΑναπηρίες
(Ε.Α.ΟΜ.-Α.με.Α.) με την ΕλληνικήΦίλαθληΟμο-
σπονδίαΕπιτραπέζιαςΑντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.)
να αναλαμβάνει και φέτος την τεχνική και γραμμα-
τειακή υποστήριξη και βέβαια να εξασφαλίζει τη
διαιτησία.

Τοετήσιοeventαποτέλεσετηνπρώτηδιοργάνω-
ση της ΕΑΟΜ-ΑμεΑσε κλειστή εγκατάσταση μετά
τηνκαραντίνακαιτηρήθηκεευλαβικάτουγειονομικό
πρωτόκολλομεθερμομέτρηση,μάσκες,αντισηπτικά
και απολυμαντικά, απαγορεύτηκε ηπαρουσία θεα-
τώνκαιδενέγιναναπονομές.

Τοπρόγραμμα άρχισε το απόγευμα τηςΠαρα-

σκευής με το ομαδικό (έγιναν 4 κα-
τηγορίες, όλες ανδρών) και ολοκλη-
ρώθηκε χτες το μεσημέρι με όλους
τους πανελληνιονίκες στα ατομικά
(11κατηγορίες).

Τααποτελέσματα
τωναθλητώνμας:

Οιαγωνιστικές υποχρεώσεις των
αθλητών μας ξεκίνησαν τηνΠαρα-
σκευή11/09με ταΟμαδικά των κα-
τηγοριώνΤΤ6-8καιΤΤ10.Οι τέσσε-
ρις αθλητές του «Εν ΣώματιΥγιεί»
σχημάτισανδύοομάδες(ανάλογαμε
τηνκατηγορίαπουανήκαν)ωςεξής:

ΟμαδικόΤΤ6-8 --> ΚάπαςΚων-
σταντίνος / ΚαραγιάννηςΘωμάς-Α-
ριστοτέλης

3ηθέσηκαιΧάλκινοΜετάλλιο
ΕνΣώματιΥγιεί-ΠΑΣΚΑ=1-2Η
Εν ΣώματιΥγιεί - Τριπτόλεμος=

0-2Η

ΟμαδικόΤΤ10 -->Πετρόπουλος
Στράτος/ΤσιάμηςΘεολόγος

2ηθέσηκαιΑσημένιοΜετάλλιο
ΕνΣώματιΥγιεί-ΑετοίΘεσ/νικης

=2-1Ν
ΕνΣώματιΥγιεί-ΠΑΣΚΑ=0-2Η

ΕνΣώματιΥγιεί - Παναθηναϊκός
ΑμεΑ=2-1ΝΣταΑτομικάπρωταθλή-
ματα των κατηγοριών τους οι αθλη-
τές μαςΚάπαςΚων/νος καιΠετρό-
πουλοςΣτράτος, κατάφεραν και κα-
τεταγησανδεύτεροςστην κατηγορία
ΤΤ8και τρίτοςστηνκατηγορίαΤΤ10
αντίστοιχα.

ΟΚαραγιάννηςΘωμάς-Αριστοτέ-
ληςμεμίανίκηκαιδύοήττεςστονό-
μιλοαποκλείστηκεαπόταημιτελικά,
ενώοΤσιάμηςΘεολόγοςμε5ήττες
σε ισάριθμαπαιχνίδια κατετάγη 5ος
στονόμιλοτηςκατηγορίαςΤΤ8.

Πετρόπουλος Στράτος (ΤΤ10) -
3ηθέση/ΧάλκινοΜετάλλιο

VsΔιακουμάκος(ΠΑΣΚΑ)=0-3Η
VsΣίμης (ΑετοίΘεσ/νικης) =3-0

Ν

Ημιτελικός
VsΤέλογλου(ΠΑΣΚΑ)=0-3Η

ΚάπαςΚωνσταντίνος(ΤΤ8)-2ηθέση/Ασημένιο
Μετάλλιο

VsTσανάβα(Τριπτόλεμος)=1-3Η
VsΚοκκινομάτης(ΑετοίΘεσ/νικης)=3-1Ν
VsΓιαννακάρας(ΠαναθηναϊκόςΑμεα)=3-0Ν
VsTσιάμης(ΕνΣώματιΥγιεί)-3-0Ν

ΤσιάμηςΘεολόγος(ΤΤ8)
VsTσανάβα(Τριπτόλεμος)=0-3Η
VsΚοκκινομάτης(ΑετοίΘεσ/νικης)=0-3H
VsΓιαννακάρας(ΠαναθηναϊκόςΑμεα)=0-3H
VsΚάπας(ΕνΣώματιΥγιεί)=0-3Η

ΚαραγιάννηςΘωμάς-Αριστοτέλης(ΤΤ6)
VsΜαύρης(Τριπτόλεμος)=2-3Η
VsMεγακλής(ΠΑΣΚΑ)=3-1Ν
VsΧατζηκυριάκος(ΠΑΣΚΑ)=0-3Η

Γιατηνιστορίακαιτουςλάτρειςτωναριθμών,να
αναφέρουμεότιταμετάλλιαπουκατέκτησανοιαθλη-
τέςμαςστοΠανελλήνιοΠρωτάθλημαΕπιτραπέζιας
Αντισφαίρισης 2020, ήταν τα υπ΄αριθμόν 21-24 για
τοσυγκεκριμένοάθλημα(12ασημένια-12χάλκινα)
καισυνολικάταυπ’αριθμόν49-52(14-23-15)σεόλα
τααθλήματαγια το«ΕνΣώματιΥγιεί»απότο2016
πουσυμμετέχεισεΠανελλήνιαΠρωταθλήματαΑμεΑ

ΗΔιοίκησητου«ΕνΣώματιΥγιεί»ΑΣΑμεΑΒέροι-
ας,συγχαίρειτουςαθλητέςκαιτονπροπονητήςτους
κ.ΚαραϊωσήφΑλέξανδρο για τις επιτυχίες τους και
τους εύχεται αντίστοιχες και μεγαλύτερες επιτυχίες
στομέλλον!

Εντυπωσιακό αυτό που συμ-
βαίνει φέτος στους Αετούς 
Βέροιας! Παρά το γεγονός πως 

η χώρα μας βίωσε (και βιώνει) τις 
επιπτώσεις της πανδημίας, εντούτοις 
οι επιχειρήσεις της πόλης βρίσκονται 
στο πλευρό της ομάδας και στηρί-
ζουν την προσπάθεια της διοίκησης 
και των παικτών.

Καιφέτος, ταMikelΒέροιας είναι δίπλαμας
στοπρωτάθλημα της Γ Εθνικής και εμείς δεν
έχουμεπαρά να ευχαριστήσουμε θερμά τον κ.
ΣπετσάΑθανάσιογιατηνεμπιστοσύνητου!

Μαζίμαςθαείναικαιτηνέασεζόνο“ΝΕΟΣ
ΙΚΑΡΟΣCarrier“, μια εταιρία που δραστηρι-
οποιείται εδώ και 30 χρόνια στον χώρο των
μεταφορών,μειδρυτήτονκ.ΔημήτρηΚατσαβό,
οοποίοςξεκίνησετότεμεέναφορτηγάκιδιανο-
μών, (το περίφημο «Τρίκυκλα») και ανέπτυξε
τηνεταιρίασεεπίπεδουποδομώνκαιανθρώπι-

νουδυναμικού,τέτοιοπουναμπορείσήμερανα
προσφέρει καθετοποιημένες λύσειςσεπελάτες
καισυνεργάτες,σεμεταφορέςκαιυπηρεσίεςσε
όλητηνΕλλάδα.

Τέλος, έχουμε τη χαρά νααναγγείλουμε την
έναρξη της συνεργασίας μας με την εταιρία
“ΤσερκέζοςΠαναγιώτης & σίαΟΕ“, που δρα-
στηριοποιείται στον χώρο των ελαστικών από
το 1991. Ιδρυτής της εταιρείας είναι οΘωμάς
Τσερκέζοςπουξεκίνησετηνεπιχείρησηκαιστην
συνέχειαμεταβιβάστηκεστουςυιούςτου.

Ηεταιρείαασχολείταιμετηνεμπορίακαιεπι-
σκευήελαστικών(επιβατικώναυτοκινήτων,φορ-
τηγών,μοτοσικλετών,αγροτικώνοχημάτων,χω-
ματουργικών, βιομηχανικών κλπ), την εμπορία
και επισκευή ζαντών αλουμινίου, την εμπορία
αναρτήσεων αυτοκινήτων, την ευθυγράμμιση
επιβατικών και ελαφρώνφορτηγών καθώς και
τηνζυγοστάθμισηεπιβατικώνκαιφορτηγών.

ΕυχαριστούμεθερμάτονΠαναγιώτηΤσερκέ-
ζογιατηστήριξηστονσύλλογομας!

ΤέσσεριςΠανελλήνιεςΝίκεςοαπολογισμός
του«ΕνΣώματιΥγιεί»Α.Σ.ΑμεΑΒέροιας
στοΠανελλήνιοΠρωτάθλημαΕπιτραπέζιας

Αντισφαίρισης2020

ΜπάσκετΓ’Εθνική

Τρεις ακόμη επιχειρήσεις
στο πλευρό των Αετών Βέροιας!

Διεθνής
αγώνας
ρόλλερσκι
σεΒέροια
καιΝάουσα

Ένας ακόμη διεθνής αγώνας
ρόλλερσκιθαδιεξαχθεί τις26και
27 Σεπτεμβρίου 2020 στηνΝά-
ουσα και στηΒέροια αντίστοιχα,
σύμφωναμε τον επίσημο εθνικό
πρωτάθλημα της ΕΟΧΑ και της
FIS.Επισυνάπτεται η ξενόγλωσ-
σηπρόσκλησητουαγώνα
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Από την ΤΕ ΗΜΑΘΙΑΣ του ΚΚΕ, γνωστοποι-
ούνται τα εξής: «Η εκπαιδευτική κοινότητα και οι 
Σύλλογοι Γονέων-Κηδεμόνων βρίσκονται σε μεγά-
λη αναστάτωση και προβληματισμό, καθώς δια-
πιστώνουν ότι, παρά τις επίσημες διαβεβαιώσεις  
πως έχουν παρθεί όλα τα μέτρα υγειονομικής προ-
στασίας στις σχολικές μονάδες, για τα παιδιά και 
τους εκπαιδευτικούς, κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν 
πάρθηκε, ενόψει του 2ου κύματος της Πανδημίας. 

Τέσσερεις ολόκληρους μήνες είχε η κυβέρνηση, 
για να καταγράψει/αξιοποιήσει χώρους κατάλλη-
λους για να στεγάσουν τον αριθμό των παιδιών 
που θα προέκυπταν από το σπάσιμο των τμημά-
των, για να διορίσει/προσλάβει για αυτό το μαθητι-
κό δυναμικό το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπι-
κό, για να προσλάβει προσωπικό καθαριότητας, για 
να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα Μέσα Ατομικής 
Προστασίας, να φροντίσει για τη διενέργεια δωρε-
άν, μαζικών, επαναλαμβανόμενων τεστ στην εκπαι-
δευτική κοινότητα (και όχι μόνο). Κι αυτή αρκέστηκε 
στην εξαγγελία διανομής «ενός παγουρίνο και δύο 
μασκών», οι οποίες μάλιστα, ακόμη δεν έφτασαν 
στις Σχολικές Μονάδες. Αύξησε μάλιστα τον αριθμό 
μαθητών στα τμήματα με το πρόσφατο πολυνομο-
σχέδιο για την εκπαίδευση, τους στρίμωξε σε ακα-
τάλληλους χώρους/αίθουσες ( ανήλιαγα υπόγεια , 
κοντέϊνερ), κομπάζει για την πρόσληψη των μισών 
από τους περσινούς αναπληρωτές – επινόησε και 
μία νέα εργασιακή σχέση για αυτούς, αυτή των 
3μηνων συμβάσεων – προσέλαβε προσωπικό 
καθαριότητας κυριολεκτικά την τελευταία  στιγμή κι  
ενώ  οι εκπαιδευτικοί  ήταν ήδη  δυο  εβδομάδες  
στα  σχολεία, εξωθώντας τους Συλλόγους Γονέων  
και τους εκπαιδευτικούς σε ανάληψη καθηκόντων 
καθαριότητας ,στέλνει και μέσω ΕΟΔΥ,  πολλές 
οδηγίες  εκτός πραγματικότητας! 

Το διάστημα που κερδήθηκε από την άνοιξη 
ως τώρα, με την αποφασιστική στάση του λαού, η 
Κυβέρνηση δεν το αξιοποίησε. Οι αντιφάσεις και 
οι παλινωδίες της  δημιουργούν ένα διάχυτο τοπίο 
ανησυχίας, προβληματισμού, χαλαρότητας και άρ-
νησης.

Για την κυβέρνηση, δεν περισσεύει τίποτε απ’ 
«το αναπτυξιακό πακέτο» των 70 δις ευρώ, για την 
Παιδεία και την Υγεία, παρά μόνο για τις απαιτήσεις 
των μεγαλοξενοδόχων, των εφοπλιστών και των 
αεροπορικών εταιριών (με πλήρη αδιαφορία για τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα), ενώ  εξακολουθεί να δι-
ασφαλίζει 4 δις κάθε χρόνο για το ταμείο του ΝΑΤΟ 
(για τη «γεωστρατηγική αναβάθμιση» της χώρας, 
δηλαδή για τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, και όχι 
για την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας), όπως 
και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. 

Πάγια αιτήματα του εκπαιδευτικού και γονεϊκού 
κινήματος (διορισμοί, μικρότερος αριθμός μαθητών 
στα τμήματα, μονιμοποίηση του προσωπικού καθα-
ριότητας, σύγχρονες υποδομές, πρόσληψη νοση-
λευτών/ψυχολόγων/κοινωνικών λειτουργών), που 
θα έπρεπε να ικανοποιηθούν εδώ και τώρα, για 
μία ασφαλή εκπαιδευτική διαδικασία, αφήνουν πα-
ντελώς αδιάφορη την κυβέρνηση, αφήνοντας την 
εντύπωση ότι, τελικά η «ανοσία της Αγέλης» δεν 
είναι έξω από το σκεπτικό της. Ότι η αρχική φαινο-
μενική «ευαισθησία» που έδειξε στην αντιμετώπιση 
της «πρωτόγνωρης υγειονομικής κατάστασης» (ο 
απόλυτος εγκλεισμός δηλαδή και η τρομοκρατία 
που τον συνόδευε) δεν ήταν παρά αναγκαία μέτρα 
για την προστασία της «βαριάς μας βιομηχανίας», 
μπροστά στο ξεκίνημα της τουριστικής περιόδου, 
στην φιλοσοφία του «πρώτα η Οικονομία», παρά ο 
Άνθρωπος. Ότι η Υγεία δεν είναι αδιαπραγμάτευτο, 
ανεκτίμητο, αυτονόητο Δικαίωμα, αλλά περιττό κό-
στος για το Σύστημα και πεδίο κερδοφορίας για το 
Κεφάλαιο και ότι οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι 
οικογένειές τους είναι αναλώσιμοι.

Η πανδημία αντιμετωπίζεται ως μια ευκαιρία 
από την κυβέρνηση, ώστε να προωθήσει μια σειρά 
από αντιλαϊκά μέτρα (περικοπές μισθών και ημε-
ρομισθίων, αντιασφαλιστικές αναδιαρθρώσεις ως 
συνέχεια του νόμου Κατρούγκαλου, χτύπημα του 
δικαιώματος στη διαδήλωση και των κοινωνικών 
δικαιωμάτων και λαϊκών ελευθεριών). 

Αποδεικνύεται καθημερινά πως η Παιδεία και 
Υγεία του λαού (όπως και η Πολιτική Προστασία), 
δεν είναι «επιλέξιμα πεδία για κρατικές επενδύ-
σεις», αντιθέτως, αποτελούν «κόστος» για τις σ-
στικές κυβερνήσεις και λαμπρό πεδίο κερδοφορίας 
για τον ιδιωτικό τομέα, που, στο καπιταλιστικό 
σύστημα, μονίμως παρασιτεί σε βάρος του Δημο-

σίου. Γι’ αυτό και συνεχίζουν να αναμασούν τα περί 
«ατομικής ευθύνης» των εκπαιδευτικών – μαθητών 
– γονιών και να τους «κουνάν το δάχτυλο», για να 
μπορούν να τους ενοχοποιούν, αποποιούμενοι τις 
δικές τους ευθύνες.

Και  στο  Νομό   μας  τα  προβλήματα  είναι 
μεγάλα.

 Στα μεγάλα σχολεία  θα λειτουργήσουν τμήμα-
τα με πάνω από 20 μαθητές (σε αντίθεση με τις 
προτάσεις των επιστημόνων για 15μελή τμήματα) 
, γεγονός  που ακυρώνει στην πράξη τα μέτρα για 
μη συνωστισμό-συγχρωτισμό τη   στιγμή  που  στο 
Νομό μας  με  τα νέα  περιοριστικά μέτρα  απαγο-
ρεύονται ακόμα και οι δημόσιες  συναθροίσεις άνω  
των 9  ατόμων.

Το προσωπικό  καθαριότητας   είναι  ίδιο  στον 
αριθμό  με  την περσινή  χρονιά , η οποία ξεκίνησε  
χωρίς  τα  προβλήματα  της πανδημίας.

Δεν  εγκρίθηκαν  ολιγομελή   τμήματα  ειδικοτή-
των  και  ομάδων   προσανατολισμού στα παρακά-
τω  σχολεία:

Στο 1ο ΓΕΛ Αλεξάνδρειας: δεν εγκρίθηκε η ομά-
δα προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής 
με 9 μαθητές.

Στο ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας: δεν εγκρίθηκε ο τομέ-
ας Β’ Γεωπονίας με 7 εγγραφές

Στο 1ο ΕΠΑΛ Νάουσας: δεν εγκρίθηκε το τμήμα 
Ηλεκτρολογίας Β τάξης με 4 μαθητές.

 Το  ΚΚΕ  απευθύνει αγωνιστικό κάλεσμα  σε 
γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς, να αγωνιστούν 
και να διεκδικήσουν όλους τους όρους και τις προϋ-
ποθέσεις μιας ασφαλούς λειτουργίας των σχολείων:

-Έκτακτο κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογι-
σμό, ώστε να προσληφθεί ο απαραίτητος αριθμός 
εκπαιδευτικών, που να ικανοποιεί τους 15, το πολύ, 
μαθητές ανά τμήμα. 

-δώ και τώρα να γίνει Β’ φάση προσλήψεων 
αναπληρωτών, για όλα τα κενά σε όλες τις ειδικότη-
τες, χωρίς αποκλεισμούς από τους πίνακες (λόγω 
λαθών στη μοριοδότηση). Ίσα δικαιώματα μονίμων 
και αναπληρωτών. 

-Τουλάχιστον ένας επιπλέον δάσκαλος στη δι-
άθεση κάθε Δημοτικού. Αντίστοιχη διάθεση εκπαι-
δευτικών όλων των ειδικοτήτων για την κάλυψη των 
εκτάκτων αναγκών. Στη διάθεση των Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης αντίστοιχου αριθμού Νηπιαγωγών για 
τις ανάγκες της Προσχολικής Αγωγής. 

-Μονιμοποίηση όλων των εκπαιδευτικών και 
του βοηθητικού προσωπικού που δουλεύουν τα 
τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση. Κατάργηση εδώ 
και τώρα του απαράδεκτου θεσμού των ΑΜΩ και 
των 3μηνιαίων αναπληρωτών. Κατάργηση του ν. 
4692/20 της Κεραμέως και του νόμου Γαβρόγλου. 

-Μείωση – αναδιάταξη της ύλης.
-Κατάργηση κάθε νομοθετικής διάταξης (τρο-

πολογία, Π.Ν.Π., κλπ) που επιτρέπει κάμερες στα 
σχολεία και on – line μετάδοση των μαθημάτων.

-Εξασφάλιση όλου του απαραίτητου αριθμού 
μόνιμων εργαζομένων στην καθαριότητα των σχο-
λείων, ώστε να διασφαλίζονται οι υγειονομικοί όροι 
καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου. 
Κανένας αποκλεισμός μετανάστη/ριας. 

-Εξασφάλιση του απαραίτητου αριθμού λεωφο-
ρείων με το αντίστοιχο προσωπικό συνοδείας και 
σχολικών τροχονόμων, ώστε να διασφαλίζεται η 
ασφαλής μετάβαση του κάθε μαθητή από και προς 
το σχολείο, χωρίς να απαιτείται η συνοδεία συγγενι-
κού προσώπου. 

-Ουσιαστική προστασία των εργαζομένων στην 
εκπαίδευση που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. 

-Εξασφάλιση κονδυλίων στις σχολικές επιτρο-
πές για την επαρκή προμήθεια με το απαραίτητο υ-
λικό (Μέσα Ατομική Προστασίας, είδη καθαρισμού, 
αντισηπτικά κλπ.) 

-Δημιουργία σχολιατρικής υπηρεσίας που θα 
έχει την ευθύνη για τον έλεγχο λειτουργίας των 
σχολείων αλλά και τη διαχείριση των κρουσμάτων. 

-Διενέργεια μαζικών επαναλαμβανόμενων τεστ 
σε όλους τους εκπαιδευτικούς αλλά και στους μα-
θητές, ώστε να υπάρξει άμεση παρέμβαση σε πε-
ρίπτωση που χρειαστεί, και να ελέγχεται η διάδοση 
του ιού. 

-Πλήρη, επαρκή κι αποκλειστική χρηματοδότη-
ση από τον κρατικό προϋπολογισμό του δημόσιου 
συστήματος υγείας με προσλήψεις μόνιμου ιατρι-
κού και νοσηλευτικού προσωπικού. 

Τα δικαιώματα στη μόρφωση και την υγεία δεν 
τα παζαρεύουμε.

ΚΚΕ ΗΜΑΘΙΑΣ: Η ώρα της Αλήθειας 
για τη διαχείριση της Πανδημίας 

στη Δημόσια Εκπαίδευση 
από την κυβέρνηση, έφτασε 

Ο Δήμαρχος Βέροιας στο 5ο ΓΕΛ
Τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020, 

τελέστηκε στο 5ο ΓΕΛ Βέροιας, πα-
ρουσία του Δημάρχου της πόλης, ο 
αγιασμός για την έναρξη της νέας 
σχολικής χρονιάς. Ο Δήμαρχος αφού 
ευχήθηκε σε μαθητές και καθηγη-
τές μια δημιουργική χρονιά σε πεί-
σμα των δυσκολιών, είχε μια γόνιμη 
συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς 
του σχολείου. Σε αυτή έγινε αναφορά 
στη στενή συνεργασία του σχολείου 
με τον Δήμο, στο πλαίσιο των Ευρω-
παϊκών Προγραμμάτων  Erasmus+ 
που αυτό εκπονεί και επισημάνθηκε 
πως η εξωστρέφεια του σχολείου α-
ποτελεί εξωστρέφεια όλης της πόλης 
και όφελος γι’ αυτή, ενώ η Δημοτική 
Αρχή δεσμεύτηκε για περαιτέρω συ-
νεργασία. Παράλληλα, τέθηκαν από 
τους εκπαιδευτικούς οι ανάγκες που 
προκύπτουν λόγω της πανδημίας, τό-
σο στο συγκεκριμένο σχολείο όσο και 
συνολικά στην εκπαίδευση και ο Δή-
μαρχος επιβεβαίωσε την πρόθεσή του 
για αρωγή σε οποιοδήποτε πρόβλημα. 
Ήταν πράγματι μια εποικοδομητική 
συνάντηση, ενώ κοινή ήταν η επιθυμία 
και για νέα επαφή.

Η  Διεύθυνση του Σχολείου

Ο Δήμος Βέροιας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο 
του εορτασμού των Ελευθερίων της πόλης όπως 
κάθε χρόνο έτσι και φέτος πρόκειται να βραβεύσει 
τους αθλητές, τις ομάδες και τους προπονητές 
της πόλης μας που διακρίθηκαν σε Πανελλήνιους, 
Βαλκανικούς, Μεσογειακούς, Πανευρωπαϊκούς, 
Παγκόσμιους και Ολυμπιακούς αθλητικούς αγώνες 
οι οποίοι διεξήχθηκαν από τον Οκτώβριο 2019 έως 
τον Σεπτέμβριο 2020, καταλαμβάνοντας την 1η, 2η 
και 3η θέση.

Σημειώνεται ότι λόγω των έκτακτων μέτρων για 
τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού και 
την προστασία της δημόσιας υγείας η καθιερωμένη 
εκδήλωση-τελετή δεν πρόκειται να πραγματοποιη-
θεί φέτος ενώ τα βραβεία θα απονεμηθούν απευ-
θείας στους συλλόγους, κατόπιν συνεννόησης με το 
Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του 
Δήμου Βέροιας, εντός του μήνα Οκτώβριου. 

Διευκρινίζεται επίσης ότι δεκτές θα γίνουν α-
ποκλειστικά οι διακρίσεις που επετεύχθησαν κατ’ 
ελάχιστο σε πανελλήνιο επίπεδο και μόνο μετά τη 

χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης της εκάστοτε 
αθλητικής ομοσπονδίας. Η αδυναμία χορήγησης 
βεβαιώσεων συνιστά αυτόματο αποκλεισμό από τη 
διαδικασία. 

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε, τους αθλητι-
κούς συλλόγους να μας γνωρίσουν το αργότερο 
μέχρι την Παρασκευή 02/10/2020 στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση presver@otenet.gr του Γραφείου Επικοι-
νωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Βέροιας, 
τα ονοματεπώνυμα των διακριθέντων αθλητών, τα 
τηλεφωνά τους, το αγώνισμα στο οποίο συμμετεί-
χαν, τη θέση που κατέλαβαν, μαζί με την επίσημη 
βεβαίωση της εκάστοτε Ομοσπονδίας. 

Η παραπάνω ημερομηνία είναι δεσμευτική για 
όλους και εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν πρόκειται να 
γίνουν δεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επι-
κοινωνήστε με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και 
Επικοινωνίας του Δήμου Βέροιας στο τηλέφωνο του 
2331350617.

To Δημόσιο ΙΕΚ Βέροιας καλεί Πτυχιούχους Ε-
ΠΑ.Λ, Τ.Ε.Ε. Β’ΚΥΚΛΟΥ, Ε.Π.Λ., ΕΠΑΣ να κατα-
ταγούν κατά περίπτωση στο Γ’ εξάμηνο φοίτησης 
σε συναφείς ειδικότητες χωρίς όριο φοίτησης. Η 
διαδικασία κατάταξης δεν γίνεται ηλεκτρονικά αλλά 
με απευθείας κατάθεση αίτησης των ενδιαφερομέ-
νων στο Ι.Ε.Κ., συνοδευόμενης με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων κατάταξης: 
από 1 έως 30-9-2020

Η φοίτηση είναι δωρεάν και δίνεται αναβολή 
στράτευσης. 

 Οι ειδικότητες στις οποίες μπορεί να γίνει κατά-
ταξη στο Γ΄ εξάμηνο φοίτησης είναι:

• Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων 
& Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού 
Αερίου

• Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
• Γραμματέας Ανωτέρων & Ανωτάτων Στελεχών 
• Τέχνη φωτογραφίας
• Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσε-

ων Φιλοξενίας
• Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας 

(Chef)
• Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής

• Φύλακας Μουσείων & Αρχαιολογικών Χώρων
----------------------------
ΔΙΕΚ Βέροιας
Σταδίου 121 59131 Βέροια
Τηλ: 2331071743,2331022707
Φαξ: 2331065528
Email: grammateia@iek-veroias.ima.sch.gr
Ιστολόγιο: https://iekverias.blogspot.com

Ονόματα διακριθέντων αθλητών 
για βράβευση στο πλαίσιο

 των Ελευθερίων της πόλης
 συγκεντρώνει ο Δήμος Βέροιας 

ΙΕΚ Βέροιας: Δίπλωμα Επιπέδου 5 στους Απόφοιτους 
ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΕΠΛ με κατάταξη στο Γ΄ εξάμηνο
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

14/09/2020 έως 18/09/2020
ΣτοΔημοτικόΙατρείοτουΔήμουΒέροιαςπροσφέρονταιΥπηρεσίεςΠρω-

τοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείας σε ανασφάλιστους και άπορουςπολίτες του
ΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπληροφορίεςκαι
ραντεβούγιαόλαταιατρείαοιενδιαφερόμενοιμπορούννατηλεφωνούνστο
τηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809ήναεπισκέπτονται τοΔημο-
τικό ΙατρείοστηδιεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιοκάτωαπότογήπεδοτης
Βέροιας.

ΓράφειοΝίκοςΤσιαμούρας

Στεκόμαστεδίπλαστησκιά
τουβουνού,  σβήνουμεαπό τη
μνήμη μας  στεναχώριες  και
βάσανα.Ταμάτιαμαςσυγκρα-
τούν ένα σωρό εικόνες  που
μας προσφέρει  απλόχερα  το
θρυλικό  βουνό. Η  διαδρομή
μας΄΄γεμίζει΄΄,μαςαναζωογο-
νείμαςγοητεύειτοννου,μας
ταξιδεύει…Με το πρώτο φως
συνάντηση στην έρημη σιωπή
της πόλης εμείς οι αθεράπευ-
τα ρομαντικοί  και αναχώρηση
στις 6+30.Διαδρομή   Βέροια
-Koζάνη-Σιάτιστα–Γρεβενά-
Ανήλιο–Χαλίκι.

Αφήνουμε τηνΕγνατία στην
έξοδοΑνήλιο,ηπαρθέναφύση
τριγύρωμαςεντυπωσιάζει.

Απέραντα δάση μας υπο-
δέχονται  και μας καλωσορί-
ζουν.Δρυς, οξιές, πεύκα και έ-
λατασεένααιώνιοαγκάλιασμα.
Μέσααπόμιατέτοιαεκπληκτική
ομορφιάσυνεχίζουμε.

Απέναντι τοΜέτσοβο,πανέ-
μορφοκαι γραφικόστέκει  αγέ-
ρωχοστα 1200 μ.Κάτω χαμη-
λότερατοχωριόΑνήλιοκαιστα
δεξιάμαςόπωςκατηφορίζουμε,
δεντοβλέπειοήλιος,  εμείςό-
μως θαυμάζουμε τις ομορφιές
του. Ο δρόμος τώρα κατηφο-
ρίζει και φιδοσέρνεται μέσασε
μιαπανδαισία βλάστησης, (βο-
σκοτόπια και δάση) δεξιά μας
έναπολύβουορέμαμαςκρατά
συντροφιάγιαμερικάλεπτάτης
ώρας. Κατεβάζει το πολύτιμο
φορτίοτουκάτωστονκάμπομε
νεράπεντακάθαρα.

Ο τόπος αναδίδει μια μονα-
δική γοητεία, το πράσινο μας
ηρεμεί. Τριγύρω πανέμορφες
βουνοκορφές  πνιγμένες σε ο-
ξιέςκαιέλατα.

Ηπεριοχήπρωτοκατοικήθη-
κε από τουςΑθαμάνες ( 2000
–1900π.Χ.).

Γενάρχης τους ήταν οΑθά-
μας,βασιλιάςτουΟρχομενού.

Στιςπλαγιέςαυτού τουθρυ-
λικού βουνού γεννιέται οΑχε-
λώος, δημιουργήθηκε από τα
δάκρυα τηςΝιόβης,ότανοιθε-
οί σκότωσαντονάντρατηςκαι
τα14παιδιά της.Φθάσαμεστο
Χαλίκι, στο βορειότερο χωριό
του της κοινότηταςΑσπροπο-
τάμου του νομού Τρικάλων.
Σκαρφαλωμένοστα1150μέτρα
κτισμένο σε πλαγιά και κάτω
χαμηλά στην άκρη του χωριού
να κυλά έναρέμα, ανάμεσασε
πανύψηλεςκορφέςκαιπεριτρι-
γυρισμένοαπόνεράπηγέςκαι
ρέματα. Στην ίδια θέση υπήρξε
΄΄ηπαράτουΑχελώου΄΄ηαρ-
χαίαΧαλκίς.Μέχριτον18οαιώ-
ναμ.Χ.είχεαυτήτηνονομασία
μετάκαθιερώθηκετοόνομαΧα-
λίκι, από τα άσπρο χαλίκι του
ποταμούΑχελώου.

Από τιςπλαγιές τουβουνού
πηγάζει ο ποταμός, ο οποίος

σχηματίσθηκε από τα δάκρυα
τηςΝιόβης. Κόρη του βασιλιά
τηςΦρυγίαςΤάνταλου και της
Διώνης, σύζυγος τουΘηβαίου
Αμφίωνα.Θαυμάζουμε την εκ-
κλησία τηςΑγίας Παρασκευής
στην πλατεία του χωριού. Η
πλατείαπέτρινη, όμορφη, λιθό-
στρωτη μεπέτρινη βρύσηπου
τηνκρατούνσυντροφιάδυομε-
γάλαπλατάνιακαιμιακαρυδιά.

Τοχωριόυπήρξεπρωτεύου-
σατουδήμουΛάκμωνος.Έδρα
δυναμικών αρχόντων όπως ο
ΒλαχοπασάςΔημάκης ο οποί-
ος υπήρξε τύραννος, επέβαλε
στους κατοίκους πολλούς φό-
ρους και τους εισέπραττε με
σκληρότρόπο.

Λέγεται ότι οΑλή - Πασάς
των Ιωαννίνων εργάστηκεως
φύλακαςστοαρχοντικότου.

Προχωράμε παράλληλα με
τοποτάμι, δεξιά μας τα τελευ-
ταίασπίτιατουχωριού.

Χωματόδρομος  ανηφορκός
καιφτάνουμεπιοψηλάαπό το
ποτάμι.Πέτρινοςκούκοςβαμμέ-
νοςμεκόκκινημπογιάκαικόκ-
κινημπογιάσταβράχια,περνά-
μεαπέναντικαισυνεχίζουμεστο
πλάτωμααφήνονταςτοδρόμο

Η βουνοπλαγιά μπροστά
μαςδενέχειναεπιδείξει τίποτα
περισσότερο από αποσαθρω-
μένα και γυμνά εδάφη, σπάνια
ο βιαστικός ταξιδιώτης θα ενδι-
αφερθεί  για αυτό το ιδιαίτερο
βουνό. Προετοιμασία για ανα-
χώρηση.10παράδέκα ηώρα
και η πορεία αρχίζει. Ορειβα-
τούμε στην πλαγιά κάθετα για
να κερδίσουμε ύψος  ανάσες
κοφτές,βήματααργάαλλάστα-
θερά. Όλες μας οι αισθήσεις
ξυπνούν από την μαγευτική
ορχήστρα της φύσης. Είναι τα
πουλιά,οιπεταλούδες,ταέντο-
μα,τατρεχούμενανερά..

Χλόη  καιπέτρεςλιβάδιαμε
δεκάδες εκατοντάδες πρίμου-
λεςγεμίζουνκαισυμπληρώνουν
το σκηνικό.Όλο το βουνό λά-
μπει με χιλιάδες αποχρώσεις
καιμοσχοβολάει αρώματααπό
τα χιλιάδεςαγριολούλουδα. Τα
μάτια μαςσυγκρατούν ένασω-
ρό εικόνεςπουμαςπροσφέρει
απλόχερατοτοπίο.Εδώηστιγ-
μή κρατάαιώνια.Οδοιπορούμε
γιαπερισσότεροαπό40 λεπτά
τηςώρας και συνεχίζουμε την
ανάβαση.ΟΛάκμος (μεγάλος
ασβεστολιθικόςορεινόςόγκος),
αποτελεί τμήμα της οροσειράς
τηςΝότιαςΠίνδουκαιβρίσκεται
στα όρια των νομώνΤρικάλων
καιΙωαννίνων.

Διαθέτει αλπικούς λειμώνες,
απόκρημνεςπλαγιέςκαιφαράγ-
για. Έχει 10 κορυφές που ξε-
περνούντα2000μέτρα.

Λίγοχαμηλότερα,μικτάδάση
(πλατύφυλλακαιφυλλοβόλα).

Αυτοφυή κωνοφόρα δάση,
λιβάδια αλπικά και υποαλπικά.
Μεγάλοτμήματηςπεριοχήςκα-
λύπτεται από δάσος οξιάς και
ελάτης.

Τώρα αρχίζει το αλπικό το-
πίο,άγριο,σκληρόβραχώδες.

Το βουνό έχει ενταχθεί στο
Natura 2000. Ο Αχελώος ο
θρυλικότερος και ομορφότερος
ποταμόςπηγάζει από το ορο-
πέδιο της Βερλίκας ( στα βλά-
χικα σημαίνει γύρω – γύρω ,
αποτελείταιαπόφιδόμορφεςνε-
ροσυρμές ,σανμαίανδρος )σε
υψόμετρο2050μέτρων.

Ο μύθος  λέει πως οΑχε-
λώος ήταν ο μεγαλύτερος από
τους 3000 γιους τουΩκεανού
καιτηςΤηθύος(γαίας),πατέρας
τωνΝυμφώνκαιτωνΣειρήνων.

Μεταμορφωμένος σε ταύρο
πάλεψεμε τονΗρακλή για την
καρδιά τηςΔηιάνειρας.ΟΗρα-
κλής έσπασε το κέρατο ταύρου
–Αχελώουκαιτηνέκανεγυναίκα
του

Βρισκόμαστε σε  χαράδρα,
τώρατοπίοάγριοπετρώδες,τα-
λαιπωρημένο από τις βροχές
καιτουςαέρηδες.

Κάτω γκρεμός όμως εμείς
δενπτοούμαστεσυνεχίζουμε….

Σταδιακάη διαδρομή γίνεται
δυσκολότερη, συνεχής ανάβα-
ση.Μετάαπόπορεία 2ωρών,
μπροστά μας ξεπροβάλλει η
κορυφή άγρια και απόμακρη,
αισθάνεσαι δέος  με την απα-
ράμιλλη  ομορφιά της.Βρισκό-
μαστε στην κορυφογραμμή,
παντού τριγύρω πανύψηλες
βουνοκορφέςστοβάθοςαχνο-
φαίνεται και ηπόλη των Ιωαν-
νίνων με τη λίμνη της. Πλησι-
άζουμε στην κορυφή. Ησυχία
μόνοοδικόςμαςθόρυβος και
τα κελαηδήματα τωνπουλιών.
μΓύρω μας ξετυλίγεται όλο το
μεγαλείοτηςΝότιαςΠίνδου.A-
πότηνκορυφήαπολαύσαμετις
πανύψηλες  κορφές , τηνΤύμ-
φη, τονΣμόλικακαι τηνΒασιλί-
τσα ταΤζουμέρκα  και τηνΚα-
καρδίτσα.Μείναμε αρκετήώρα
απολαμβάνοντας την ομορφιά
τωνβουνοκορφών.

Eπιστροφή……..!
Tοφωςδιαχέεται μέσααπό

τα σύννεφα και για λίγα λεπτά
φωτίζειτογυμνότοπίο,ενώπά-
νωμαςβλέπουμετοβαρύκαι
γκρίζοουρανό,   νααπομακρύ-
νεται μακριάμας.Εδώψηλάοι
απότομεςεναλλαγέςτουκαιρού
είναιτακτικόφαινόμενοκαιπρο-
καλούνσυναρπαστικέςεικόνες.

Ηεπιστροφήγίνεταιαπόάλ-
ληδιαδρομή,τηναπόλυτηησυ-
χία διακόπτει μόνο το ελαφρύ
σφύριγμα τουαέραπουπερνά
ανάμεσα μας  και το πέταγμα
τηςπέρδικαςπουπέταξε ξαφ-
νικάμπροστάμας.Κατεβαίνου-
με τις πλαγιές,  πλησιάζουμε
στααυτοκίνητα εκτόςαπόεμάς
πρόβατα και κατσίκια βόσκουν
αμέριμναστιςπλαγιέςκαιψηλά
στονουρανόπεριφέρονταιπου-
λιά και γεράκι.Ο καφές   στην
πλατεία του χωριούστοΧαλίκι
πίνεταιευχάριστα,μαςδίνειδυ-
νάμεις για τησυνέχεια. Η επι-
στροφή μας από τα χωριά του
Ασπροποτάμου. Σήμερα ζήσα-
με μια  ορειβασία με δυνατές
συγκινήσεις,άλλημιαμέραπή-
ρετέλοςμεεπιτυχία,συγχαρη-
τήριασεόλουςεμάς.

ΜετουςΟρειβάτεςΒέροιας
στηνκορυφήΤσουκαρέλα

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

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

14-9-2020 μέχρι20-

9-2020 θαείναιτο

εξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Τετάρτη 16-9-2020
14:30-21:00 ΚΑΛΑΜΠΑ-

ΛΙΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ
23310-71601

14:30-21:00 ΚΑΛΟΥΔΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΜΟΡΑΒΑ3
(έναντιΙΚΑ)23310-27507

19:00-21:00 ΠΟΤΑΜΟ-
ΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠΙΕΡΙ-
ΩΝ4423310-26914

21:00-08:00ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠΙΕΡΙΩΝ44
23310-26914

Φαρμακεία

Οριστικά στη Θεσσαλονίκη η ΓΣ
της ΟΧΕ. Θα οριστεί νέα ημερομηνία 

προς τιμή του Χρ. Καψάλη
ΗΟμοσπονδίαΧειροσφαιρίσε-

ωςΕλλάδοςανακοινώνειότιλόγω
των ειδικώνπεριοριστικών υγει-
ονομικώνμέτρωνπου επιβλήθη-
κανστηνΠΕΗμαθίας,αποφάσισε
τηνμεταφορά της έδρας της Γ.Σ.
στηΘεσσαλονίκη και το κλειστό
γυμναστήριοΜίκρας3.

Ωςεκτούτουηειδικήεκδήλω-
ση στη μνήμη του ΧρήστουΚα-
ψάλη αναβάλλεται και θαπραγ-
ματοποιηθεί στην πόλη της Βέ-
ροιας,σενέαημερομηνία,όταντο
επιτρέψουνοισυνθήκες.

ΗπρόσκλησηγιατηνΓενική
Συνέλευση

-ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιο (ΔΣ)
τηςΟμοσπονδίαςΧειροσφαιρίσε-
ωςΕλλάδος(ΟΧΕ)αποφάσισε,σύμφωναμετιςδιατάξειςτουΚαταστατικού
τηςΟΧΕ,τησύγκλησηΤακτικήςΓενικήςΣυνέλευσης(ΓΣ)στηνοποίακαλού-
νται νασυμμετάσχουνοιαντιπρόσωποι τωνσωματείων–μελών τηςΟμο-
σπονδίας,τηνΚυριακή20Σεπτεμβρίου2020καιώρα11:00στηΘεσσαλο-
νίκη(κλειστόγυμναστήριοΜίκρας3)μεταεξήςθέματαημερήσιαςδιάταξης:

1.-ΕκλογήΠροεδρείου
2.-Διοικητικός-Οικονομικός-ΤαμειακόςΑπολογισμόςαπό1-1-2019έως

31-12-2019– Ισολογισμόςαπό1-1-2019έως31-12-2019–ΈκθεσηΕξελε-
γκτικήςΕπιτροπής-Έγκρισηαυτών

3.-Έγκρισηπροϋπολογισμούέτους2021
4.-ΤροποποίησηκανονισμούντόπινγκΣεπερίπτωσηπουδενυπάρχει,

σύμφωναμετοΚαταστατικόηαπαιτούμενηαπαρτία,ηΓενικήΣυνέλευσηθα
επαναληφθεί την ίδιαπιοπάνωημερομηνία20Σεπτεμβρίου2020καιώρα
12:00στονίδιοχώρο,μεταίδιαθέματαημερήσιαςδιάταξης.

Συγχαρητήριο
ΗΛ.Α.ΒΕΡΟΙΑΣσυγχαίρειτα

μέλη τηςΣΤΕΡΓΙΑΔΗΘΑΝΑΣΗ
ΚΓΑΖΓΑΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗγιατην
κατάκτηση της 6ης θέσης στη
γενικήκατάταξητην3ηθέσητης
κατηγορίαςF2 και την 1η θέση
τηςκατηγορίαςC5στο53οΡΑ-
ΛΥΔΕΘ και με το αποτέλεσμα
αυτό έχουνε  τεθεί πρώτοι στο
πρωτάθλημα στις κατηγορίες.
F2καιC5.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ.
ΠΑΝΤΑ ΝΙΚΕΣ
ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΛΟΓΛΟΥΔΗΜΗΤΡΗΣ



12 ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020www.laosnews.gr

ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε.ενημερώνειτουπολίτεςότιλόγωτωνέκτακτωνμέτρωνπουισχύουν,αναπροσαρμόζει
τακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό7-9-2020έως30-6-2021.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙγιααγοράγκαρ-
σονιέραστοκέντρο,μεασαν-
σέρ,1οςκαιάνω,μέχρι20.000
ευρώ.Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  δ ι ό ρ οφη
κατοικία του ‘71, 140 τ.μ.
συνολικά, κάτω από Πι-
ερίων, εντός οικοπέδου,
55.000 ευρώ. Τηλ.: 6945
122583EUROMESITIKI.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία
κοντά στο 7οΔημοτικό, 75
τ.μ., με υπόγειο 75 τ.μ. και
οικόπεδο 200 τ.μ., 60.000
ευρώ. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ7-9 .Κωδ:24263ΓΗΠΕ-

ΔΟ,γκαρσονιέρα30τ.μ.,κατασκευή1982,1
χώρος,2οςόροφος,βλέπεισεανοιχτωσιά
,ανακαινισμένηκομπλέ,σεάψογηκατάστα-
ση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικόκαιμεμία
ντουλάπα,ενοίκιο150€.Αποκλειστικάαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23132 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέραεπιπλωμένησυνολικήςεπιφά-
νειας32τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελεί-
ταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνακαι
Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο1972και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεκλιματιστικό,
έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλάτζάμια
καιΑνελκυστήρα,έχειΗλ.Συσκευές,Τιμή:180
€.Επιθυμητήμόνογυναίκαεκπαιδευτικός.

Κωδ:23457ΚΑΛΛΙΘΕΑ,κομπλέεπι-
πλωμένηγκαρσονιέρα60τ.μ.,κατασκευή
1983,1υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο,σε
εξαιρετικάκαλήκατάσταση,μεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιελάχιστακοινόχρηστα
,2οςόροφος,χωρίςανελκυστήρα,ενοίκιο
250€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύθεροαπό1/09/2020.

ΚΩΔ.12864ΚΕΝΤΡΟωραιότατοδια-
μέρισμαεπιπλωμένοκομπλέκαιμεηλεκτρ.
συσκευές80τ.μ.,με2υ/δ,σαλοκουζίνακαι
μπάνιο,1οςόροφος,χωρίςανελκυστήρα,με
ωραίαδιαρρύθμιση,έχειατομικήθέρμανση
πετρελαίουκαιμηνιαίομίσθωμαστα300€.
Άμεσαδιαθέσιμο.

Κωδ.13175ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑπεριοχήΔΕ-
Η-ΓΗΠΕΔΟ,κομπλέεπιπλωμένο108τ.μ.
3οςορ.του1985με2υ/δ,,ηθέατουκαλή
καιη κατάστασητου , ξύλιναπατώματα,
καιθέρμανσημεσόμπαπετρελαίουκαιθερ-
μοπομπούς,με2κλιματιστικά,για σοβα-
ρούςμισθωτές,Αποκλειστικήανάθεσηστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ζητούμενομίσθωμα
250€.Θαείναιελεύθεροαπό15/09/2020.

Κωδ:115481ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
πλησίονΚΤΕΛανακαινισμένοδιαμέρισμα
συνολικήςεπιφάνειας115τ.μ.στον3οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο ,βλέπεισε
ανοιχτωσιά,διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμε
Πετρέλαιο,μεκαινούργιακουφώματααλου-
μινίου,τηνπόρτατουΘωρακισμένηκαιμε
διπλάτζάμια-Τιμή:300€.Αποκλειστικάαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.
,μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2
σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκου-
ζίνα,καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,με
δυνατότητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας

(υπάρχεικαμινάδα),επιπλωμένη,μεαπο-
θήκηκαιμεδύοντουλάπες,έχειηλεκτρικές
συσκευέςαλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα,
προσφέρεταισετιμήπραγματικήςευκαιρίας
,350€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14543ΠΙΕΡΙΩΝστηνΒοσπόρου

29 ενοικιάζεται ισόγειαμικρήαποθήκη4
τ.μ.,κατασκευή2011,σεκαλόσημείοε-
νοίκιο25€μόνο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
καιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23705-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναι
κατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα
-Τιμή:100€

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό3χώρους, .Είναικατασκευασμένο
το1970καιδιαθέτειανοιχτωσιά,έχειΚου-
φώματαΣυνθετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C-
Μίσθωμα300€.

Κωδ:23610 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας94τ.μ.στον3οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό4Χώρους,.Είναικατα-
σκευασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,
ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλά
τζάμια-Τιμή:230€

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουκαιΑνελκυστήρα-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22955 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας69τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό
ένανενιαίοχώρο.Είναικατασκευασμένοτο
1975καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουμε
Διπλάτζάμια-Τιμή:300€.Τογραφείομας
διαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

ΚΩΔ.22801. ΣΤΟΝΣΤΑΥΡΟΗΜΑ-
ΘΙΑΣενοικιάζεταικατάστημαμε258τ.μ. ι-
σόγειοκαιμεπολύαύλιοχώροελεύθερο,
μεγάληβιτρίναμπροστάκατάλληλογιακάθε
χρήσημεάδειακαταστήματοςτιμήεξαιρετικά
προσιτή ,μόνο420€. ολόκληρο.Αποκλει-
στικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22849-ΣτονΚόμβοτηςΒέροιας
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμητοΚατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας600τ.μ.Ισόγειοσεοικόπεδο

4στρ.σετιμήεξαιρετικάχαμηλήστα2.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΠΑΡΚΙΝΓΚμεράμπα,σεπλήρηλειτουρ-
γία,κοντάστηνΒενιζέλουτιμήαπό80€/
μήναμόνο.


ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Κωδ:24141-ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενο
απόέναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλ
καιτρίακαταστήματα72και24και24τ.μ.
περίπουισόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρι-
κούδρόμουκαιαποτελείμιασπάνιαευκαι-
ρίααγοράς.Τιμήόλαμαζίμόνο45.000€ .
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ:105837ΑΚΡΟΠΟΛΗ ,πωλείται
καινούργιοσπάνιοδιαμέρισμα103τ.μ.μικτά
και83τ.μ.καθ.ολοκληρωμένοαπότοννυν
ιδιοκτήτη,3οςόροφος,κατασκευή2005,2
υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,υπάρχειδυ-
νατότητακαιγια3ου/δ,βλέπειτονκάμπο
τηςΒέροιας,διαθέτειπολύμεγάληκουζίνα,
ατομικήθέρμανσημεαντλίαθερμότηταςκαι
μεγάλοκλειστόγκαράζ,αποθήκηστο ισό-
γειο,σεαμφιθεατρικήθέση,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία.Προσφοράσετιμήεκπληκτικά
συμφέρουσα110.000€ .Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105028ΑΚΡΟΠΟΛΗ ,πωλείται

καινούργιοσπάνιοδιαμέρισμα110τ.μ.μικτά
,3οςόροφος,κατασκευή2005,2υ/δ,σαλό-
νι,κουζίνα,μπάνιο,υπάρχειδυνατότητακαι
για3ου/δ,βλέπειτονκάμποτηςΒέροιας,
διαθέτειπολύμεγάληκουζίνα,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,κλειστόγκαράζ,αποθήκη
στοισόγειο,σεαμφιθεατρικήθέση,ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία.Προσφοράσετιμήεκπλη-
κτικάσυμφέρουσα110.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13262-ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότητανεόδμητημονοκα-
τοικίασυνολικήςεπιφάνειας120τ.μ.σε2
επίπεδα.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,
Σαλονοκουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατα-
σκευασμένητο2001καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,έχειαπεριόριστηΘέα,
τακουφώματααλουμινίουκαιμίααποθήκη.
Έχεικήπο,Τζάκι ,BBQ,καιηλ.Συσκευές,
Μπαλκόνια24τ.μ.-Τιμή:200.000€.

Κωδ: 13568 -Άνω Ζερβοχώρι ΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας220τ.μ.2επιπέδωνσεοικόπεδο
1000τ.μ.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,
καιWC.Είναικατασκευασμένητο2000και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Α-
περιόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,
ΠόρταΘωρακισμένη,Αποθήκη,Κήπο,Τζά-
κι,Συναγερμό,Τέντες,Διπλάτζάμια-Τιμή:
ευκαιρίας80.000€.

ΠΡΟΣΟΧΗΟΧΙΑΠΛΗΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
ΚΩΔ.23569ΠΑΝΟΡΑΜΑΗμιτελήςοικοδομή
αποτελούμενηαπόοικόπεδο388τ.μ.καια-
ναδρομή355τ.μ.ηοποίακατανέμεταισεα)
έναδιαμ/μαισόγειο59τ.μ.β)δεύτεροδιαμ/μα
ισόγειο124τ.μ.γ)τρίτοδιαμ/μαισόγειο56τ.μ.
καιδ)τέταρτοδιαμ/μα1οςορ.με116τ.μ.τιμή
ευκαιρίαςόλαμαζίμόνο120.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαπο-

θήκησυνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπό-
γειο.Αποτελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Εί-
ναικατασκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας27τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:12.000€.

Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος

τηςπαλαιάςΚεντρικήςπωλείταικατάστημα
44τ.μ.,ισόγειο,αυτοτελέςκαιμε22τ.μ.πα-
τάρι,κατασκευή1998,διαθέτειμεγάληβιτρί-
να,πρόκειταιγιαέναπολύαξιόλογοακίνητο
καιδιατίθεταισετιμήευκαιρίας,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμήμόνο40.000€.

Κωδ:13964πωλείταικοντάσταΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ.,τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα,ακίνητο
ευκαιρίας,τιμήέκπληξη,Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις,τιμή
πώλησης80.000€τώρα50.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14158ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,πωλείται
ισόγειοκατάστημα80τ.μ.,σεοικόπεδο8.000
τ.μ.,κατάλληλοκαιγιαυγειονομικούενδιαφέ-
ροντος,τσιπουράδικοκ.τ.λμέσαστηφύση,
ιδιαίτεροακίνητοτοοποίοευρίσκεταισεεξαι-
ρετικόσημείο,είναικατάλληλοκαιγιαάλλες
χρήσειςκαιπροσφέρεταισεαπίστευταχαμη-
λήτιμή,πολύσπάνιαευκαιρία,μόνο70.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.12810Πωλείται επί τουδρόμου

πρώτοΠατρίδα -Νάουσα  αγροτεμάχιο
6226τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,ευκαιρία
τιμήμόνο30.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ13766ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-

πεδοεντόςσχεδίουπόλεως,ορθογώνιο425
τ.μ.,ελαφρώςεπικλινές,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμομεσ/δ0,8,πρόκειταιγιαευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,τιμήμόνο40.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
494τ.μ.,εντόςσχεδίουπόλης,διαθέτειθέα

απρόσκοπτη,ελαφρώςεπικλινές ,ευκαιρία
χωρίςαμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο
40.000€.

κωδ13715ΒΕΡΓΙΝΑ,Οικόπεδο1.070
τ.μ.,εκπληκτικόοικόπεδο,ευκαιρίαχωρίςαμ-
φιβολία,σετιμήπροσφοράςμόνο52.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13637ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Πωλείταιοι-
κόπεδο3.007τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίσημο,
εντόςζώνης,προσφέρεταισετιμήευκαιρίας
,μόνο20.000€.

Κωδ:13752ΡΑΧΗ,πωλείταιέναοικό-
πεδοεντόςζώνης5.100τ.μ.είναισεανοι-
χτωσιά ,κατατμείταικαισεδύοοικόπεδα
άρτιακαιοικοδομήσιμα ,εκπληκτικόπραγ-
ματικάκαισεάριστοσημείο ,αλλάκαισε
τιμήπραγματικήςευκαιρίας,μόνο35.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13787  ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο
1.820τ.μ.,εντόςζώνης,άρτιοκαιοικοδομί-
σημο,εξαιρετικόγιαεπένδυσηκαιγιαανέ-
γερσημονοκατοικίας ,ητιμήτουεξαιρετικά
συμφέρουσα,μόνο25.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτης

ΒενιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκει-
ταιγιαέναμοναδικόακίνητο,εξολοκλήρου
ανακαινισμένοτοοποίοαποτελείταιαπό2Υ-
πνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,έναμπάνιοπολυ-
τελείαςκαθώςκαιαποθήκη.Έχεικαινούργια
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,ευρί-
σκεταισεπολυκατοικίααξιώσεων,μεάνετους
χώρους ,μεθωρακισμένηπόρταεισόδου
καιαποτελείευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,τιμή:
89.000€.Ιδανικόακίνητογιακάποιονπουα-
ναζητείκάτιμοναδικόστηνκαρδιάτηςπόλης.
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.

ΚΩΔ:106495ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο70τ.μ.
μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέ-
ροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1ος
όροφος),αποτελείταιαπόένανμεγάλοενιαίο
χώρογραφείων,ξεχωριστό2ογραφειακό
χώροκαιμπάνιο,σεπολύκεντρικόσημείο,
μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,τοοποίο
χρήζειανακαίνισης.Τοακίνητομπορείνα
γίνεικαιμίαάνετηγκαρσονιέραμε1υ/δ,μεγά-
λησαλοκουζίνακαιμπάνιο.Προσφέρεταισε
πολύκαλήτιμήμόνο25.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 120 τ.μ.
+ 35 τ.μ.πατάρι, με μεγάληπρόσοψη,
γωνιακό, εξαιρετικήςπροβολής,πλησίον
τηςνέαςΓέφυραςΚούσιου,κατάλληλογια
πολλές χρήσεις.Πληροφορίες τηλ.: 6972
269839κ.Γιώργος.

ΑΠΟΕΞΑΓΩΓΙΚΗ βιοτεχνία ενδυμάτων
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1)Λογιστής με γνώσεις Γερ-
μανικώνήΑγγλικών,2)υπευθ.παραγωγής,
3) υπεύθ. δειγμάτων, να γνωρίζει όλες τις
μηχανές, 4) έμπειρες γαζώτριες, κοπτορά-
πτριες,πλακοραφούδες.Τηλ.:6996882201
&6996939909&lakosto1966@gmail.com.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
-Γκαρσονιέρα 35 τ.μ., πίσω απο το Στάδιο

Βέροιας.
-Οικόπεδο1.250τ.μ.κέντροΛαζοχωρίου
-Χωράφι6στρ.στοδρόμοπροςΑγ.Μαρίνα
-Χωράφι 3στρ., στο κανάλιΛαζοχωρίου,πο-

τιστικό.
Τηλ.:6996436044,6972236144

&2331062812.



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδοστηΜέ-
σηΒέροιας, 6 στρέμματα, τιμή
130.000ευρώ(συζητήσιμη).Κιν.:
6972913645κ.Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, κέντροΑγ. Νι-
κολάου 17,πάνωαπόΑγ.Δη-
μήτριοΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα, 2ος όρ., ανακαινισμένη,
επιπλωμένη, ηλεκτρ.συσκευές,

αέριο& κάμερα εισόδου.Τηλ.:
6937045440καΕλένη.

ΑΘΗΝΑ ενοικιάζονται γκαρ-
σονιέρες50τ.μ.και55τ.μ. (σα-
λόνι, κουζίνα, υπνοδωμάτιο,
W.C.)στηνπεριοχήΖωγράφου,
δίπλασταΠανεπιστήμια.Τηλ.:
6977782641&6971884916.

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα, ανακαινισμένη,

κοντά στηΛέσχηΑξωματικών
. Τηλ.: 6949 408554 & 6948
726845.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ιατρείο-γρα-

φείο42τ.μ.καθαρό,λήρωςανα-
καινισμένο στην οδόΒενιζέλου
αρ.46Βέροια.Πληρ.τηλ.:6932

361080,6945535719.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο

Ακροπόλεως, στην καινούργια
γέφυρα «Κούσιου».Τηλ.: 6984
108684.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29  ενοικιάζε-
ται επαγγελματικός χώρος 50
τ.μ., πλήρως ανακαινισμένος,
1ος όρ., γωνιακό, δίπλα στα
Αστικά.Τηλ.:6946740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ30τ.μ.κοπλαμ,130€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.15ετίας,πολύκαλό,200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.υπερλουξ,ανακαινισμένο&επιπλω-
μένο,260€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.υπερλουξ,ανακαινισμένο&επιπλω-
μένο,270€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο,200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ40τ.μ.επιπλωμένο,καλό,190€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.επιπλωμένο,καλό,200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ50τ.μ.επιπλωμένο,θέα,220€
ΡΟΛΟΙ50τ.μ.12ετίας,καλό,200€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,200€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένο,ντουλάπα,200€
ΕΛΗΑ60τ.μ.10ετίας,τζάκι,θέα,λουξ,300€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.γωνιακό,ανακαινισμένο,270€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ75τ.μ.12ετίας,επιπλωμένο,θέα,320€
ΚΤΕΛ75τ.μ.κόπλαμ,θωρακισμένη,καλό,200€
EΛΗΑ80τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,καλό,400€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ90τ.μ.καλό,επιπλωμένο,250€
ΠΙΕΡΙΩΝ95τ.μ.καλό,ατομ.λέβητα,θέα,370€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ100τ.μ.καλόμε3υ/δ,290€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετίας,λουξ,370€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.,ανακαινισμένο&επιπλωμένο,280€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξμεζονέτα,400€

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ35τ.μ.πολύκαλό,220€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.πολύκαλό,670€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ130τ.μ.μεκαλήπροβολή,700€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ,1.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ250τ.μ.1.200€
ΛΑΙΚΗ300τ.μ.2.200€

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ94τ.μ1οςχωρις,ασανσέρ3ΔΣΚΧρήζειμικρηςανα-
καιν.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι44000€
ΚΕΝΤΡΟΔιατηρητεομε3ΔΣΚκαιαδειααπόαρχαιολογιαγιαεργα-
σιεςμονο25000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ
60000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ30000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ55000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΑΛΣΟΣΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣ-ΚΑ.ΘΘέα200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ1Δ-Σ-ΚΘερμ/τες,Θεα,κοπλαμ200€
ΠΑΤΡΙΔΑεπιπλ.Μονοκατοικια1δσκwc280
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣεπιπλωμενο2ΔΣΚ,Θεα,Α/CΑ.Θ350€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη1200Ε
ΤΟΝΧΡΟΝΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσαμε
αδεια15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαηκαλλι-
εργειες22000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΟικοπεδο450τ.μμεθεαΘαλασσααποστ.1800μ,
15000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ020600τ.μ50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρ1.200.στηνασφαλτοσοβαρες
προτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικομόνο
28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογιαπαρκιγκ
28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μαπό37000τωρα
15000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ7χωρηεπαγ.στεγη2οςχωριςασαν.γιαφροντιστη-
ριο700€
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθηση
κτλπ
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικαμεπελατειααξιολογη600€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μαπό
150εως2000€
ΠΑΡΚΙΓΚυπαιθριοστηναγορα50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανιδα50
τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€Σοβαρες
προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη ΧαρίεσσαΝαούσης

εντός του οικισμού, 2.300 τ.μ. το οικόπεδο και 100 τ.μ.
περίπου τοσπίτι με επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.
Πληρ.τηλ.:6981906509.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτωνμε μηλιές 8 ετών

στονΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλαζικήπροστα-
σια. Επίσης ένα τρακτέρUNIMOK, μίαπλατφόρμα και-
νούργια και μίαφρέζασυρταρωτή1,70σχεδόν καινούρ-
για.Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6973616847.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλ-
ληλοςγραφείου-βοη-
θόςΛογιστήγιαΛογιστι-
κόΓραφείοστηΒέροια.
Τηλ.:6932245383.



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος ΤΕ-
ΦΑΑ με εξειδίκευση στην κο-
λύμβηση για να εργαστεί ως
προπονητής στο κολυμβητήριο
“ΠΗΓΑΣΟΣAqua Center” στη
Βέροια.Ασφάλισηκαιαποδοχές
σύμφωναμετονόμο.Κατάθεση
βιογραφικών στη γραμματεία
τουκολυμβητηρίουΣταδίου125
Βέροια.Τηλ:2331125087.

ΖΗΤΕΙΤΑΙμηχανικόςαυτοκινή-
των,ηλεκτρολόγοςαυτοκινήτων
από επιχείρησηστηΒέροια για
πλήρηαπασχόληση. Ικανοποιητι-
κήαμοιβή.ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγόςΤαξί
γιαπλήρηαπασχόληση καθώς
καιΠΩΛΗΣΗγαϊδουράκια.Τηλέ-
φωναεπικοινωνίας:2331071553
&2331062900.Ώρεςεπικοινωνί-
ας:9:00με18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποιός
ή βοηθόςφαρμακοποιού με ε-
μπειρία γιαφαρμακείοστοΝο-
μόΗμαθιας.Αποστολήβιογρα-

φικού στο: aggeliesfarmakio@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανοτεχνίτης
αυτοκινήτων για μόνιμη εργα-
σία.Τηλ.:2331021904κοςΚώ-
στας.

ΗΕΤΑΙΡΙΑALU-SYN ζητάει
άτομογιαμόνιμη εργασίαμε ε-
μπειρίασεκατασκευήκαιτοποθέ-
τησηκουφωμάτων.Επικοινωνία
γιαραντεβού2331073281υπεύ-
θυνοςπροσωπικουΒύρωνΣτα-
μπούλογλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργα-
σίασεφαρμακείομε επιδότηση
και σχετική εμπειρία.Απαραί-
τητηπροϋπόθεση κάρτα ανερ-
γίας.Τηλ.: 23310 27507, 6947
259696.

ΖΗΤΕΙΤΑΙυπάλληλοςσεξε-
νοδοχείο στη Βέροια για απο-
γευματινήεργασία.Απαραίτητη
η ικανότητα συνεννόησης στα
Αγγλικά.Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για περι-
ποίηση και φροντίδα ηλικιωμέ-
νου στη Βέροια. Τηλ.: 23310
91098κοςΔημήτρης,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από τη
Μεταφορ ική  «Ν.  Ίκαρος»
CarrierμεδίπλωμαΓ΄ήΕ΄κα-
τηγορίας. Επιθυμητή προϋπη-

ρεσία.Τηλ.:2331022022.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία

κρεάτωνξεκοκαλιστήςκαιοδη-
γόςμεεπαγγελματικόδίπλωμα.
Πληρ.τηλ.:2332042608.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDISSECURITY’’ ζητάει
ναπροσλάβει γιαμόνιμηαπα-
σχόληση, εξωτερικό πωλητή
ή πωλήτρια για τους Νομούς
Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλονί-
κης.Απαραίτηταπροσόντα, ευ-
χέρειαλόγου,αγγλικήγλώσσα,
δίπλωμααυτοκινήτου,άδειαερ-
γασίαςπροσωπικούασφαλείας,
εμπειρίαμεβιογραφικόκαισυ-
στάσεις.Μισθός,ασφάλισηκαι
ποσοστά.Παραλαβήδικαιολογη-
τικώνμεσυνέντευξηστακεντρι-
κάγραφείαμας,Θεσσαλονίκης
45Βέροιαwww.securitytsiflidis.
gr-sales@securitytsiflidis.gr-Τηλ.
2331027102.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣκαθηγητής,τελειό-

φοιτοςτουΑΠΘ,μεφροντιστηριακη
πείρα,παραδιδειιδιαίτεραμαθήμα-
τασεμαθητέςΔημοτικού,Γυμνα-
σίου,Λυκείου(μεεξειδίκευσηστην
Έκθεση).Τιμέςπροσιτέςμεμονω-
μένακαισεγκρουπάκια.Τηλ.:6973
707829.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ τύπου

ΚΟΥΜΠΟΤΑ, τύπου 7100,
17 ίππους,μαζί μεπλατφόρ-
μα,σε καλήκατάσταση.Τηλ.:
6942256821απότις3.00μ.μ.
έως10.00μ.μ.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ επιστήμων
μεμεγάληκινητήκαιακίνητηπε-
ριουσία,καθώςκαιυψηλάεισο-
δήματα,ζητεισύζυγο-σύντροφο
γιασοβαρήκιανθρώπινησχέση.
Τηλ.:6949215864.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονομι-
κά ανεξάρτητος αναζητά σο-
βαρή εμφανίσιμη κυρία χωρίς
οικογενειακές υποχρεώσεις
άνω των 65 ετών έως 75 ε-
τώνμε τηνπροοπτική γνωρι-
μίαςκαισυμβίωση.Τηλ.:6977
951301.

ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος, ζη-
τά γνωριμία με κυρία από 55
ετών έως 68 ετών, με σκοπό
τησυμβιωσηήτογάμο.Τηλ.:

6986585060.
ΚΥΡΙΑ60ετών,συνταξιού-

χος, κοινωνική, αξιοπρεπής,
αναζητά σύντροφο έως 68 ε-
τών με τα ίδια χαρακτηριστικά
για μία ουσιαστική σχέση ζω-
ής.Μόνο σοβαρέςπροτάσεις.
Τηλ.:6997933246.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλαστα600 ευρώ.Ηπαραλαβή γίνεται από
τοναγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι χαμηλή.Ηπεριοχή είναι
έξωαπό τηΒέροιαστα 8 χλμ.Περισσότερεςπληροφορίεςστο
6981088721.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

ΣΛΑΒΕΙ:
α)Άνδραήγυναίκαγια

βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

μαθητέςΓυμνασίου-Λυκείου.Τιμέςπροσιτές.
Πληρ.τηλ.:6934447574.

ΠΩΛΕΙΤΑΙκερδοφόρα
επιχείρηση,εργαστήριο
ζυμαρικών,μεσταθερή
πελατεία και μηχανή-
ματασε εξαιρετικήκα-
τάσταση. Τηλ.: 23310
92777&6983607757.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γερμα-
νικών, με φροντιστηριακή
πείρα,παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματαόλωντωνεπιπέ-
δων.Τηλ.:6931155908.



Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Ε-
πενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκο είχε χθες στην 
έδρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ο Περιφε-
ρειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας.

Αντικείμενο ήταν η πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ 
2014 – 2020, με τις νέες δράσεις που αναμένεται να 
προκηρυχθούν μέχρι το τέλος του 2020, ώστε να 
έχουν ολοκληρωθεί ως το 2023 και να μην υπάρξει 
καμία απώλεια ευρωπαϊκών πόρων. Επίσης συζητή-
θηκε η προετοιμασία για τη νέα Προγραμματική Περί-
οδο 2021 – 2027, ενώ ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε 
τον κ. Σκάλκο και για το πρόγραμμα «Διέξοδος» της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά στην 
ενίσχυση με μη επιστρεπτέο κεφάλαιο κίνησης των 
επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του 
κορονοϊού.

«Ήδη μέσα σε πέντε μέρες από την έναρξη της 
διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, οι επι-
χειρήσεις που κατέθεσαν αίτηση για ένταξή τους στο 
πρόγραμμα ‘Διέξοδος’ ξεπέρασαν τις 10.000», είπε 
χαρακτηριστικά ο κ. Τζιτζικώστας.

«Εξετάσαμε την πορεία υλοποίησης του τρέχοντος ΕΣΠΑ της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο είναι σε πολύ καλό επίπεδο 
απορρόφησης και δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ευρώ από τους διαθέσι-
μους ευρωπαϊκούς πόρους. Σε ό,τι αφορά στην προετοιμασία του νέου 
ΕΣΠΑ συζητήσαμε για τους άξονες προτεραιότητας, αλλά και για σειρά 
έργων, που έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στη νέα Προγραμμα-
τική Περίοδο 2021 – 2027. Είναι επίσης πολύ σημαντική η πρόβλεψη 
της Κυβέρνησης ότι το ένα τρίτο των πόρων του νέου ΕΣΠΑ θα το 
διαχειριστούν οι Περιφέρειες. Επίσης, εξετάσαμε την πορεία υλοποίη-
σης των έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η αξιοποίηση 
των εθνικών πόρων είναι σε εξαιρετικό επίπεδο, ειδικά σε ό,τι αφορά 

στα κονδύλια για αποκαταστάσεις καταστροφών. Έχουμε μπροστά μας 
μια μοναδική ευκαιρία για την υλοποίηση σημαντικών και αναγκαίων έρ-
γων, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και η Περιφέρεια ολοκληρώνει μέσα 
στις επόμενες μέρες τις προτάσεις της προς την Κυβέρνηση για τα έργα 
που θέλουμε να ενταχθούν. Με το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας που 
έχουμε τόσο με τον κ. Σκάλκο, όσο και με τις υπηρεσίες του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να απορ-
ροφήσουμε πολύ σημαντικούς πόρους και να ολοκληρώσουμε μεγάλο 
αριθμό έργων, που έχει ανάγκη η Κεντρική Μακεδονία. Τα τελευταία 
χρόνια άλλωστε ολοκληρώσαμε περισσότερα από χίλια έργα σε όλους 
τους τομείς και σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. Συζητήσαμε και για 
το πρόγραμμα ‘Διέξοδος’, που υλοποιεί πρώτη στην Ελλάδα η Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των 

αιτήσεων άνοιξε και ως τις 9 Οκτωβρίου θα κατατίθενται οι αιτήσεις των 
επιχειρήσεων. Ενδεικτικό του τεράστιου ενδιαφέροντος που υπάρχει 
είναι ότι μέσα στις πρώτες πέντε μέρες υποβλήθηκαν περισσότερες α-
πό 10.000 αιτήσεις, γεγονός που δικαιώνει απόλυτα την επιλογή μας», 
τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

«Ευχαριστώ τον κ. Τζιτζικώστα για την πολύ καλή συνεργασία που 
έχουμε τόσο με τον ίδιο, όσο και με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας, που λειτουργούν άριστα. Η συνεργασία αυτή έχει 
ως αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται σημαντικά βήματα προόδου στην 
Κεντρική Μακεδονία, τόσο στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, όσο και του Ε-
θνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, αλλά και του Ταμείου Ανάκαμψης. Η 
απόφαση της Κυβέρνησης να διαχειριστούν οι Περιφέρειες το ένα τρίτο 
των πόρων του νέου ΕΣΠΑ είναι ειλημμένη. Αν αυτό συνδυαστεί με τις 
πιστώσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και του Εθνικού Προγράμμα-
τος Ανάπτυξης, που αρχίζει από την πρώτη μέρα του 2021, τα χρημα-
τοδοτικά εργαλεία για την κάλυψη των αναγκών των Περιφερειών είναι 
εξαιρετικά σημαντικά. Για να απορροφήσουμε τα κονδύλια απαιτούνται 
ώριμα έργα, με σαφή προστιθέμενη αξία. Απαιτούνται δράσεις πολύ 
συγκεκριμένες, αλλά και συνδυασμός με πολύ συγκεκριμένες μεταρ-
ρυθμίσεις. Έχουμε χρέος όλοι μαζί να διασφαλίσουμε ότι και το τελευ-
ταίο ευρώ θα αξιοποιηθεί και θα πιάσει τόπο», επισήμανε ο κ. Σκάλκος.

P Πιαστήκαμε όλοι με τις μάσκες 
και ξεχάσαμε το φλέγον θέμα του big 
brother…

 
P Ίσως επειδή και οι μάσκες αποδεί-

χθηκαν big.
 
P Κι άντε τώρα να βρεις μάσκες σε 

καλή τιμή, όταν φρόντισες να κλείσουν 
όλα τα μεγάλη νηματουργεία.

 
P Και ενώ πολλά θέματα στη χώρα 

κρέμονται από μία κλωστή.
 
P Έβαλαν διπλό ύφασμα λέει από 

λάθος. Εκτός κι αν την είδαν Νο 2 αγο-
ρά του αιώνα.

 
P Έτσι κάναμε και τα καλά χρόνια. 

Παραγγέλναμε 12 αεροπλάνα και μας έ-
στελναν 24.

 
P Πέσαν οι μάσκες!
 
P Τι καταφέρνουμε με τη μάσκα; Πλέον εκτός 

από τα μάτια θα μας πεταχτούν και τα αυτιά.
 

P Όταν λέτε μάσκα μιας χρήσης, εννοείτε 
μιας ανά ζωή φαντάζομαι ε;

 
P Διότι εγώ έχω μία από τον περασμένο 

Μάρτιο κι άρχισε ήδη να χαλάει. Πεταμένα λεφτά.
 

P Εντάξει, μεταξύ μας, την είχα 
πάρει από τα κινέζικα.

 
P Έλεγα, κάτι θα ξέρουν παρα-

πάνω οι ιδρυτές της πανδημίας.
 
P Βλέπεις τα πιτσιρίκια να πη-

γαίνουν στο σχολείο νυσταγμένα, 
στο ένα χέρι το κολατσιό και στο 
άλλο το παγουρίνο. Είναι σαν να 
πηγαίνουν οικοδομή για μεροκά-
ματο και πήραν το φραπέ από το 
σπίτι.

 
P Επίκαιρο:
-Πιστεύεις στον ιό;
-Όχι!
-Τότε γιατί φοράς μάσκα;
-Πιστεύω στο πρόστιμο!
 
P Αν είχε χιούμορ ο Χαρδα-

λιάς, θα έστελνε με το 112 το πρωί 
της Δευτέρας: ‘Ξυπνήστε, ώρα για 
σχολείο’!

 
P Και:
 
Την ημέρα της Κρίσης πεθαίνουν όλοι και πάνε 

στον παράδεισο. Μπαίνει μέσα ο Θεός και λέει:
-Οι γυναίκες να πάνε στην κόλαση κατευθείαν. 

Όσο για τους άνδρες, θέλω να κάνετε μία σειρά 
όσοι είχατε το πάνω χέρι στον γάμο σας και μια 
άλλη όσοι κάνατε ό,τι σας έλεγαν οι γυναίκες σας.

Φεύγουν λοιπόν οι γυναίκες και κάνουν οι 
άνδρες δύο γραμμές. Η μία (αυτή με τους υποχεί-

ριους άνδρες) έχει μήκος 100 μίλια και στην άλλη 
είναι μόνο ένας άνδρας. Τα παίρνει ο Θεός:

-Ρε εσείς, εγώ έπλασα τη γυναίκα από εσάς, 
άρα έπρεπε να είσαστε από πάνω της και εσείς 
με εξευτελίσατε. Μόνο αυτός εδώ είναι αντάξιος 
για τον Παράδεισο. Πες μου τέκνο μου πώς κατά-
φερες να μείνεις σε αυτή τη γραμμή;

-Εμένα, βασικά, δηλαδή η γυναίκα μου είπε να 
κάτσω εδώ!

K.Π.
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