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Τα ίδια Παντελάκη μου…
με τα 3-5 Πηγάδια

στη Νάουσα!!!
  Ίσως πρόκειται για παγκόσμια πρωτοτυπία αυτό που 
συμβαίνει με το χιονοδρομικό κέντρο 3-5 Πηγάδια στη 
Νάουσα. Ενώ έχει περάσει από 40 ταλαίπωρα κύματα η 
κατάσταση, με λύσεις της τελευταίας στιγμής κάθε φορά 
για να μην μείνει κλειστό το χιονοδρομικό, ενώ κατάφερε 
ο δήμαρχος να δεσμεύσει τον ίδιο τον πρωθυπουργό και 
στην συνέχεια τον Άδωνη για 10,7 εκ. ευρώ προκειμένου 
να αναβαθμισθούν οι εγκαταστάσεις, ωστόσο είναι μπροστά 
και πάλι σε αδιέξοδο! 
  Η μεταμεσονύκτια συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο 
της Δευτέρας για το θέμα(δεν άξιζε να είναι πρώτο θέμα 
ή ακόμη και μια ειδική συνεδρίαση μόνο γι’ αυτό;;;) δεν 
οδήγησε πουθενά, αφού υπάρχει διαφωνία αν θα πρέπει 
να γίνει μακροχρόνια παραχώρηση ή μίσθωση(γιατί δεν 
ρωτάτε έναν δικηγόρο;;;), ενώ υπήρξε δρυμεία κριτική για 
την σύντομη και κατά κάποιους «πρόχειρη» εισήγηση για 
το θέμα. Σε κάθε περίπτωση είναι ηλίου φαεινότερο ότι 
και πάλι την τελευταία στιγμή έρχεται ένα τόσο σοβαρό 
θέμα, που θα επηρεάσει αναπτυξιακά όλο το νομό. Γιατί 
δεν προηγήθηκαν τεχνικές διεργασίες και συζητήσεις 
μεταξύ ακόμη και εντεταλμένων ή των επικεφαλής των 
παρατάξεων για να προετοιμάσουν το θέμα; 
  Ο κίνδυνος να μείνει κλειστό το χιονοδρομικό για μια 
σεζόν δεν είναι κάτι φοβερό και μάλιστα με την κατάσταση 
της πανδημίας. Το τραγικό θα είναι να χαθούν τα χρήματα 
της επιχορήγησης και να δοθεί με κακούς και επαχθείς 
όρους για τον δήμο Νάουσας. Αυτό προσέξτε το…
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Καλλωπίζουν τα πέριξ της γέφυρας Κούσιου
οι κάτοικοι της περιοχής!

Ανμητιάλλο,οικάτοικοιτηςγειτονιάς,αποφάσισαννακαλλωπίσουντοχώρο,πλαγίωςτηςγέφυραςΚούσιου.Έ-
τσι,κατέβηκανμετασύνεργα,ξεχορτάριασαν,φύτεψανλουλούδια,πότισανκαιπεριποιήθηκαντοπράσινο!Πολύκαλή
κίνηση!Γιατίόχι,μελίγηδιάθεσηεθελοντισμού,ναγίνεικαιμίαέκτασημεκηπευτικάπουθαφροντίζειηγειτονιά…

Ναθυμίσουμεότι κάτι τέτοιο είχε ξεκινήσει καιπαλαιότεραως ιδέα για τηΒέροια,αλλάδεν ευδοκίμησε, δυστυ-
χώς…

Πανελλαδική απεργία 
αύριο από την τις Ενώσεις 
Νοσοκομειακών Γιατρών 

Ελλάδας
Σε24ωρηπανελλαδικήαπεργίαπροχωράει ο κλά-

δος των νοσοκομειακών γιατρών αύριο Πέμπτη 24
ΣεπτεμβρίουκαισεσυγκέντρωσηστηνΑθήναστις12
τομεσημέριέξωαπότοΥπουργείοΥγείας.Ηαπόφαση
ελήφθηαπό τηνΟμοσπονδίαΕνώσεωνΝοσοκομεια-
κώνΓιατρώνΕλλάδας (ΟΕΝΓΕ),πουδιεκδικείμαζικές
προσλήψειςπλήρουςκαιαποκλειστικήςαπασχόλησης
μόνιμων γιατρών, όλου του αναγκαίου μόνιμουπρο-
σωπικού για τηστελέχωση τουδημόσιουσυστήματος
υγείας καθώς και καμία απόλυσηΕπικουρικού, καμία
απόλυσησυμβασιούχου», όπως αναφέρει στην ανα-
κοίνωσήτηςηΟΕΝΓΕ.ΓιατοΝοσοκομείοΗμαθίας,
μέχρι σήμερα, δεν υπήρξε κάποια πληροφορία
συμμετοχήςστηναυριανήκινητοποίηση.

Καιεπίσημααπόχθες…
Φθινόπωρο!

Τόσο οι ισημερίες, όσο και τα ηλιοστάσια, συμ-
βαίνουν δύοφορές τον χρόνο και σηματοδοτούν την
έναρξητωνεποχώντουέτους.Απότααρχαίαχρόνια,
σεόλα ταμήκηκαι ταπλάτη τηςΓης, τέτοιαφαινόμε-
να γιορτάζονταναπό τους λαούς,που τουςαπέδιδαν
μυθικέςσημασίες.ΤοαπόγευματηςΤρίτης22Σεπτεμ-
βρίου,στις16:31ώραΕλλάδας,άρχισεκαι τυπικά το
φθινόπωρο,καθώςσυμβαίνειηφθινοπωρινή ισημερία
στοβόρειοημισφαίριο(βρίσκεταικαιηΕλλάδα),όπουη
νύχτακαιημέραέχουνσχεδόντηνίδιαδιάρκεια.Αυτό
σημαίνειπρακτικάότιστοβόρειοημισφαίριοημέραθα
μικραίνεικαιηνύχταθαμεγαλώνει,ώσπουητελευταία
θαφθάσειστο ζενίθ τηςστοχειμερινόηλιοστάσιο του
Δεκεμβρίου(21).Ηισημερίασηματοδοτείτηναστρονο-
μική έναρξη τουφετινούφθινοπώρου, ενώαντίστοιχα
στονότιοημισφαίριοθααρχίσειηάνοιξη.

Πάντωςεκτόςαπότηναστρονομικήέναρξητουφθι-
νοπώρου,σα να καταλάβαμε και την«γήινη» έλευση,
αφούηθερμοκρασίαειδικάνωρίςτοπρωίκαιτοβρα-
δάκιαπαιτείπανωφόρι.

ΕίδηπρώτηςανάγκηςγιατουςπληγέντεςτηςΚαρδίτσας
συγκεντρώνειοΔήμοςΝάουσας

Στηνσυγκέντρωση ειδώνπρώ-
της  ανάγκης για τους πληγέντες
τόσο τουΔήμου Καρδίτσας όσο
καιτωνόμορωνπληγέντωνδήμων
του Νομού, προχωράει οΔήμος
ΝάουσαςκαιτοΚέντροΚοινωνικής
Προστασίας καιΑλληλεγγύης  σε
συνεννόηση με τονΔήμο Καρδί-
τσας.  Για τον σκοπο αυτό καλεί
τουςτουςδημότεςνασυνδράμουν,
εφόσον έχουν την δυνατότητα, σε
αυτήντηνπρωτοβουλία.

Τα είδηπρώτηςανάγκης (νερά,
μακαρόνια-όσπρια γάλα εβαπο-
ρέ, κονσέρβες, δημητριακά, λάδι,
καφές, πελτέδες, κλινοσκεπάσμα-
τα,πετσέτες) θασυγκεντρώνονται
καθημερινά από τις 8:00 έως τις

14:00στοκτίριοτουΚΑΠΗτουΔήμουΝάουσας.Απότηνπλευράμαςναεπισημάνουμεπόσοσημαντικόείναιεπίσης,
ναείναικαθαράκαισεκαλήκατάσταση,κουβέρτεςκαιπετσέτες…Συνιστάπραγματικόσεβασμόσεσυνανθρώπουςμας
πουβρέθηκανξαφνικάσετραγικέςσυνθήκες,κάτιπουμπορείνασυμβείοποιαδήποτεστιγμήστονκαθένααπόεμάς…

Άρειος  Πάγος:
Με αυτόφωρο και φυλάκιση έως ένα έτος ή 

χρηματική ποινή κινδυνεύουν όσοι αρνούνται
να φορέσουν μάσκες… Σε επαγρύπνηση και οι εισαγγελείς

της χώρας για την τήρηση των μέτρων.
Προβλέπεται μεγάλος… συνωστισμός

στα Δικαστήρια!
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Δημοτικό συμβούλιο Νάουσας: 
Δεν ψηφίστηκε η μακροχρόνια μίσθωση των 3-5 Πηγαδιών

-Κινδυνεύει να μείνει κλειστό για πρώτη φορά, το χιονοδρομικό Κέντρο;
Δεν ψηφίστηκε το θέμα της μακροχρόνιας μίσθωσης των 3-5 Πηγα-

διών, στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νάουσας, γύρω στη 1 
μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας. Κατά της εισήγησης ψήφισε ο ‘Κοινός 
Τόπος’, η ΛΑΣ και η Ίλια Ιωσηφίδου με την Πασχαλίνα Δούμου, καθώς 
και ο ανεξάρτητος Γρηγόρης Σαμαράς. Θετικός ήταν οι κ. Τσέλιος και 
Τόσιος, καθώς και οι δημοτικοί σύμβουλοι του ΕΝΑ Μαζί. Λευκό ψήφισε 
ο Γιάννης Μυλωνάς.

Η συζήτηση
Ως το μόνο μοντέλο που μας οδηγεί στην εξασφάλιση της χρημα-

τοδότησης των 10,7 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Ανάπτυξης, με τον 
επενδυτή να έχει παράλληλα τη δυνατότητα να ενταχθεί σε επενδυτικά 
σχέδια του αναπτυξιακού νόμου για ένα 12μηνο resort, χαρακτήρισε 
την επιλογή της μίσθωσης αντί της παραχώρησης για το χιονοδρομικό 
κέντρο των 3-5 Πηγαδιών ο δήμαρχος Νικόλας Καρανικόλας.

Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος Αντώνης Καραγιαννίδης, προ-
τείνοντας την 25ετή μίσθωση του χιονοδρομικού, με όρους του διαγωνι-
σμού που θα εγκριθούν από την οικονομική επιτροπή. Ο αντιδήμαρχος 
μίλησε για ανάγκη 25ετούς μίσθωσης, με τον μισθωτή να αναλαμβάνει 
το σύνολο ή μέρος της ανακαίνισης-ανακατασκευής του ακινήτου.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό πρέπει να γίνει. Το μέλλον των 3-5 Πηγα-
διών είναι αυτής της μορφής…» τόνισε κλείνοντας ο αντιδήμαρχος.

Καρανικόλας: Στον Άδωνη 
για την ανανέωση των 10,7 εκατ. ευρώ

«Η απόφαση σήμερα είναι αν θα 
λειτουργήσει το χιονοδρομικό μας με 
ασφάλεια, αλλιώς θα μείνει για πρώτη 
φορά κλειστό…» τόνισε στη συνέχεια 
ο δήμαρχος, λέγοντας ότι έχει συνά-
ντηση με τον Άδωνη Γεωργιάδη την 
Τετάρτη για ανανέωση της δέσμευσης 
των χρημάτων.

Ο κ. Καρανικόλας ανέφερε ότι δεν 
ήταν στον σχεδιασμό της διοίκησης 
η 25ετής μίσθωση τώρα, ωστόσο η 
εταιρεία που είναι σήμερα αδυνατεί 
να συνεχίσει και πρέπει να είμαστε 
έτοιμοι για λύση αν καταγγελθεί η 
σύμβαση, ώστε να μην κλείσει το χιο-
νοδρομικό.

«Το δίλημμα του περασμένου Σε-
πτεμβρίου ήταν παραχώρηση ή εκμί-

σθωση. Τα 10,7 εκατ. θα χάνονταν αν πηγαίναμε στην παραχώρηση, 
όπως μας είπαν από το υπουργείο Ανάπτυξης. Μόνο αυτό το μοντέλο 
μάς οδηγεί στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης, με τον επενδυτή να 
έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί σε επενδυτικά σχέδια του αναπτυξιακού 
νόμου για ένα 12μηνο resort. Αν δεν πάρουμε απόφαση σήμερα, θα 
μείνει κλειστό…» τόνισε ο δήμαρχος, απαντώντας στα ερωτήματα των 
συμβούλων.

Κουτσογιάννης: Σαν πάγκο με μαλλί της γριάς 
ασχολείστε με το θέμα

Κάθετα αντίθετος ήταν στα όσα α-
κούστηκαν από τον δήμαρχο ο Νίκος 
Κουτσογιάννης, λέγοντας ότι η διοί-
κηση κάνει το ίδιο λάθος με πέρυσι. 
Πρότεινε δε ως μοναδική περίπτω-
ση να λειτουργήσει το χιονοδρομικό 
φέτος, να αναλάβουν οι σημερινοί 
μισθωτές τον έλεγχο, και να επιδιώξει 
μια χρηματοδότηση 100.000 ευρώ α-
πό τον υπουργό Αθλητισμού Λευτέρη 
Αυγενάκη για τον έλεγχο πενταετίας 
και τον μονοετή, καθώς και παράταση 
στην αδειοδότηση των χιονοδρομι-
κών, αφού θα χρειαστούν 45 μέρες 
γι’ αυτό.

«Δεν είναι ο πενταετής το πρόβλη-
μα, αλλά το τι θα προκύψει από τον 
έλεγχο σε δαπάνες. Αυτό δεν μπο-

ρούσαν να αναλάβουν οι μισθωτές, που έβαλαν πλάτη πέρυσι. Από τον 
Ιούνιο σας ενημέρωσαν για το dead line της 15ης Οκτωβρίου, ζητώντας 
απλώς διασφάλιση της συνδρομής αν το κόστος αυτό ήταν μεγάλο. Δεν 
έλαβαν καμία απάντηση. Ο κ. Αυγενάκης έβγαλε πριν λίγες μέρες ένα 
ποσό για το χιονοδρομικό του Σελίου. Εμείς γιατί δεν διεκδικήσαμε ένα 
ποσό για τον έλεγχο; Επιδείξατε ολιγωρία ως διοίκηση, και για πρώτη 
φορά κινδυνεύει να μην λειτουργήσει το χιονοδρομικό με δική σας 
καθαρά ευθύνη. Λέμε όχι στα εκβιαστικά διλήμματα…» τόνισε ο τέως 
δήμαρχος. Ο οποίος παράλληλα αναρωτήθηκε αν υπάρχει έγγραφο 
για το ότι δεν μπαίνει στον αναπτυξιακό επενδυτής με παραχώρηση 
χρήσης; «Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει ζήτημα με το δίκαιο του 
ανταγωνισμού; Θα μπει κάποιος με ελάχιστο μίσθωμα κι εμείς θα του 
βάλουμε και 10,7 εκατ. ευρώ; Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας γι’ αυ-
τά, τώρα ακόμη ψηφίσαμε τις μελέτες. Η ουσία τώρα είναι να πάρουμε 
100.000 ευρώ από τον Αυγενάκη. Με όρους αναψυκτηρίου μισθώνουμε 
το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο του δήμου…» υπογράμμισε, λέ-
γοντας ότι ο ‘Κοινός Τόπος’ δεν στηρίζει την πρόταση, αλλά είναι διατε-
θειμένος να βοηθήσει για τη λειτουργία. «Όχι καντίνα, αλλά σαν πάγκο 
με μαλλί της γριάς είναι ο τρόπος που ασχολείστε με το θέμα…» είπε 

κλείνοντας ο τέως δήμαρχος.
Ίλια Ιωσηφίδου: Στο γόνατο 

και σε μια σελίδα; Μην το κάνετε!
Για προσπάθεια υποβάθμισης του θέματος μίλησε η Ίλια Ιωσηφίδου, 

που ήλθε ως 20ο θέμα και μία σελίδα εισήγηση, φυσικά σε μια συνε-
δρίαση χωρίς κοινό. «Δεν θα είναι σωστή η απόφαση, που φέρνετε με 
εκβιαστικό τρόπο, ότι το χιονοδρομικό θα κλείσει και θα φταίτε εσείς αν 
δεν ψηφίσετε. Πέρυσι μας υποσχεθήκατε εμπεριστατωμένη μελέτη και 
φέτος μάς φέρατε εισήγηση μιας σελίδας, στο γόνατο και με ορθογραφι-
κά λάθη ακόμη! Δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς, μην το κάνετε ούτε 
κι εσείς…» υπογράμμισε η κ. Ιωσηφίδου. «Εγώ δεν είμαι δήμαρχος. Τη 
λύση να τη βρείτε εσείς, αλλά όχι στο γόνατο. Για 25 χρόνια, θέλουμε 
σχέδια εδώ μέσα, προβληματισμό, ιδρώτα…» σημείωσε κλείνοντας, 
προτείνοντας επικαιροποίηση της προκήρυξης της διοίκησης Κουτσο-
γιάννη, όπως είχε προτείνει και πέρυσι.

Βαλσαμίδης: Ο μπαμπούλας άλλαξε!
Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων:
Σταύρος Βαλσαμίδης. Ο μπαμπούλας άλλαξε. Πέρυσι η μακροχρό-

νια παραχώρηση, φέτος τα 10,7 εκατ. Δεν αντιδρώ καλά στους μπα-
μπούλες. 25 χρόνια ανασφάλειας επιλέγει η διοίκησή σας. Τα ποιοτικά 
κριτήρια μιας επένδυσης υπάρχουν μόνο στην παραχώρηση χρήσης. 
Κάνετε το ίδιο σφάλμα δύο φορές, περιμένοντας διαφορετική απάντη-
ση. Τα 10,7 δεν έχουν καμία επιρροή στη διαδικασία. Μπαίνουμε σε 
περιπέτειες με μακροχρόνια μίσθωση.

Λάκης Λακηνάνος. Το δίλημμα είναι ανάμεσα στη Σκύλλα και στη 
Χάρυβδη. Συνεχής η υποβάθμιση με τους ιδιώτες. Να βρούμε και άλλες 
διεξόδους. Με 100.000 να το λειτουργήσουμε φέτος. Δεν δεχόμαστε 
εκβιασμούς.

Σταύρος Τσέλιος. Καμία προετοιμασία με τους αρχηγούς, όπως 
είχατε δεσμευτεί πέρυσι. Δύσκολο να προλάβουμε τον διαγωνισμό σε 
συνδυασμό με τη λειτουργία του φέτος. Είμαστε ανέτοιμοι.

Γιάννης Μυλωνάς. Όπως στρώσαμε θα κοιμηθούμε. Έπρεπε να 
αξιοποιήσουμε τα δύο χρόνια που είχαμε στη διάθεσή μας για να ορ-
γανωθούμε. Κόμπρα στα χέρια του δημάρχου, που την τραβάει για να 
μην τον τσιμπήσει. Δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση του. Καλύτερα να 
λειτουργήσουμε με τις δικές μας δυνάμεις.

Γιώργος Βασιλείου. Κι εγώ ταρακουνήθηκα με τη μονοσέλιδη εισή-
γηση. Αλλά μπορεί να με πείσει κανείς ότι λύση είναι η συνέχιση της ση-
μερινής μίσθωσης. Αναφανδόν υπέρ του μακροχρόνιου διαγωνισμού, 
αλλά γνωρίζω ότι θα έχουμε μεγάλες δυσκολίες. Τους όρους να τους 
κάνει το δημοτικό συμβούλιο. Ας κάνουμε συμβούλιο σε τρεις μέρες.

Καρανικόλας: Μοναδικό ασφαλές μονοπάτι
 η μακροχρόνια μίσθωση

Απαντήσεις έδωσε στο τέλος ο δήμαρχος. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι: 
Αν κλείσει το χιονοδρομικό θα επηρεαστεί πάρα πολύς κόσμος. Ο Αυ-
γενάκης υποσχέθηκε χρήματα σε χιονοδρομικό της ΓΓΑ, όπως το Σέλι. 
Μηδέν εις το πηλίκον πέτυχαν όλες οι διοικήσεις μέχρι σήμερα. Εμείς 
καταφέραμε να αντλήσουμε 10,7 εκατ. ευρώ, ίσως και παραπάνω. Το 
υπουργείο υποστηρίζει όσα λέμε για τη μακροχρόνια μίσθωση. Θα 
χάναμε την κρατική ενίσχυση αλλιώς. Οι ίδιοι οι μισθωτές ζήτησαν να 
φύγουν, εμείς τους στηρίξαμε. Συνεχής η εργασία μας, κανείς δεν έφερε 
ούτε ένα ευρώ στον δήμο για τα 3-5 Πηγάδια. Δεν απειλώ, αλλά το μο-
ναδικό ασφαλές μονοπάτι που έχουμε μπροστά μας είναι η μακροχρό-
νια μίσθωση. Είναι έτοιμη η κοινωνία, μας έχει ξεπεράσει.

«Αύριο κιόλας, να βάλουμε τους όρους, φέρνουμε τους όρους στο 
δημοτικό συμβούλιο τη Δευτέρα, και δεσμεύομαι προσωπικά ότι ο 
πενταετής έλεγχος θα είναι έτοιμος σε 15 μέρες και το χιονοδρομικό 
ανοικτό, αφού υπάρχει ενδιαφέρον επενδυτών» είπε κλείνοντας ο δή-
μαρχος.

Μέσα στο Νοέμβριο οι εκκαθαρίσεις 
για 3-5 Πηγάδια και ΚΕΠΑΠ Νάουσας

Μέσα στον Νοέμβριο θα γίνει η ειδική συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου Νάουσας για τις δύο εκκαθαρίσεις, της ΤΑΒ (3-5 Πηγάδια) 
και της ΚΕΠΑΠ (πολιτιστικός οργανισμός). Γι’ αυτή την εξέλιξη ενημέ-
ρωσε το δημοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος Νικόλας Καρανικόλας, επιση-
μαίνοντας τις δύσκολες για τον δήμο συνθήκες που μπορεί να οδηγήσει 
σε τεράστιο ζήτημα βιωσιμότητας και λειτουργίας, όπως είπε. 

Ο τέως δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάννης, ζήτησε ανοικτή συνεδρίαση 
και όχι τηλεδιάσκεψη για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση των εκκαθαρίσε-
ων, αν το επιτρέπουν οι συνθήκες. Θα γίνει η προσπάθεια αυτή για την 
ειδική συνεδρίαση των εκκαθαρίσεων, απάντησε ο δήμαρχος, ο οποίος  
πρόκειται να επισκεφθεί τις επόμενες μέρες την Αθήνα, για το χιονοδρο-
μικό στα 3-5 Πηγάδια. 

.Στη Νάουσα το πρώτο ηλεκτρικό απορριμματοφόρο

Ο Δήμος Νάουσας θα είναι ο πρώτος που θα προμηθευτεί και θα 
αποκτήσει το πρώτο ηλεκτρικό απορριμματοφόρο στην Ελλάδα! Αυτό 
τόνισε ο δήμαρχος Νικόλας Καρανικόλας στη δευτεριάτικη συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου, απαντώντας στην Ίλια Ιωσηφίδου που τον 
ρώτησε για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα του ΣΒΑΑ (σχέδιο βιώσιμης αστι-
κής ανάπτυξης) και κάποια ακόμη έργα της προηγούμενης διοίκησης. 

«Θα βλέπατε φέτος το ηλεκτρικό απορριμματοφόρο αν γινόταν η δι-
εθνής έκθεση Θεσσαλονίκης και θα έγραφε επάνω ‘δήμος Νάουσας’…» 
τόνισε ο δήμαρχος, συμπληρώνοντας ότι και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα 
προχωρούν, σχολιάζοντας ωστόσο ότι κάποιες από τις προτάσεις του 
δήμου στο ΣΒΑΑ δεν γίνονται, ειδικά χωρίς την οριοθέτηση της Αράπι-
τσας.

Αναφερόμενος ειδικότερα στο νέο δημαρχείο (πρώην Βέτλανς), ο 
δήμαρχος εστίασε στην πίστη του στο συγκεκριμένο έργο, αλλά και 
στην αναγκαία έξτρα χρηματοδότηση που πέτυχε η δική του διοίκηση 
για να σώσει το έργο, όπως είπε.

«Αντί για έξυπνες εφαρμογές προτιμούμε να εργάζονται έξυπνοι 
άνθρωποι…» τόνισε σχετικά ο επικεφαλής της ΛΑΣ, Θωμάς Τσουκαλάς.

«Με τα ίδια χρήματα θα μπορούσαμε να πάρουμε δέκα μηχανήματα 
για περισσότερα σημεία του δήμου…» είπε λίγο αργότερα ο Λάκης Λα-
κηνάνος.

Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η διοίκηση προχωρά τα έργα 
που ξεκίνησαν επί των ημερών του (στη συνεδρίαση συζητήθηκαν το 
open mall, το ΣΒΑΑ, ο αρχιτεκτονικός φωτισμός τοποσήμων, η ύδρευση 
Μαρίνας από το Γιαννακοχώρι, το νέο δημαρχείο, νέος εξοπλισμός κ.ά.) 
εξέφρασε ο Νίκος Κουτσογιάννης, σχολιάζοντας παράλληλα ότι πριν 
λίγο καιρό κάποιοι ισχυρίζονταν ότι παρέλαβαν άδειους φακέλους.

Κ.Π.



Του Γιάννη Καμπούρη

Πριν μερικές μέρες στα τοπικά ΜΜΕ 
κοινοποιήθηκε η είδηση, ότι στο ΦΕΚ 
485/20 Αυγ.2020 τέταρτο τεύχος, δημοσι-
εύτηκε η έγκριση της αναθεώρησης του 
Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και η 
Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού.

 Και όμως αν και πρόκειται για 
ένα ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας για 
την ανάπτυξη του νομού και της πόλης 
μας, δεν καταγράφηκε κανένας σχολια-
σμός γι αυτό. Αναφέρομαι βέβαια στις 
τοπικές ηγεσίες, που παραδόξως το ε-
κτίμησαν ως επουσιώδες και δεν τους 
απασχόλησε στο ελάχιστο. Το χωροταξικό 
πλαίσιο όμως είναι η «πολιτική» βάση πά-
νω στην οποία θα καταρτιστούν τα επόμε-
να ΕΣΠΑ και συνεπακόλουθα θα οριστούν 
οι μελλοντικές χρηματοδοτήσεις και όπως 
είναι δομημένο, αποτελεί για εμάς μια 
αρνητική αφετηρία. Βέβαια πάντα υπάρχει 
περιθώριο αλλαγών, αλλά όπως επιτυχη-
μένα σχολίασε φίλος, είναι σαν να πάει η 
Βέροια να βρει το δίκαιο της στο εφετείο, 
έχοντας χάσει ήδη πρωτόδικα.  

 Πολύ θα ήθελα λοιπόν να γνω-
ρίζω αν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης 
του, αναλήφθηκε κάποια σχετική πρω-
τοβουλία για παρέμβαση από τις τοπι-
κές μας αρχές και τι αποτέλεσμα είχε. 
Ας απαντήσει κάποιος, προσκλήθηκαν 
ή όχι οι τοπικοί φορείς (βλέπε Δήμος) να 
συζητήσουν και εκφράσουν τις απόψεις 
τους ; Έγινε καμιά ενημέρωση σε κάποιο 
Περιφερειακό ή σε κάποιο Δημοτικό Συμ-
βούλιο ; Μα κανένας σ’ αυτή την πόλη δεν 
αντιλήφθηκε τίποτε από ότι συνέβαινε, με 
αποτέλεσμα να βρεθούμε προ αυτών των 
αρνητικών τετελεσμένων !

Το αναθεωρημένο σχέδιο καταρτίστηκε 
με πρωτεργάτη τον κ. Μιχαηλίδη, Καθη-
γητή στο Τμήμα Χωροταξίας και Περιβάλ-
λοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας την 
περίοδο 2017-2018 - και εδώ με μια δόση 
πικρού χιούμορ θα ρωτήσω αν μας θυ-
μίζει τίποτα ο τίτλος του τμήματος. Πήγε 
κάποιος να μιλήσει μαζί του ; 

 Θα αντιτείνει κάποιος, μα αυτό 
είναι ευθύνη της Περιφέρειας. Σωστά αλ-
λά όποιος ενδιαφέρεται για τον τόπο του 
παρεμβαίνει και διεκδικεί όπου δει ! Γιατί 
εκτός των άλλων το χωροταξικό πλαίσιο 
της περιφέρειας είναι μέρος του Εθνικού 
Χωροταξικού Σχεδιασμού της χώρας, θα 
προηγείται και θα λαμβάνεται σοβαρά 
υπόψη σε κάθε καινούργια αναπτυξιακή 
πρωτοβουλία. Οπότε καταλαβαίνουμε πο-
λύ καλά ότι μιλάμε πλέον για μια «ατυχή» 
κληρονομιά. 

 Και γιατί τόση πρεμούρα με αυ-
τό ; Γιατί η Βέροια λείπει από παντού, 
υποβιβαζόμενη σε ένα πρωτεύοντα πόλο 
περιφερειακής εμβέλειας - ωραίος τίτλος 
θα πείτε, αλλά μη ψάχνετε άδικα, παρα-
κάτω διαβάθμιση δεν υπάρχει !

  Σε αντίθεση με εμάς, έστω και 
με μια πρόχειρη ανάγνωση της απόφα-
σης αντιλαμβάνεται κανείς δύο πράγματα. 

 Την προνομιακή μεταχείριση 
των Σερρών έναντι όλης της περιφέρειας 
- εξαιρείται βέβαια η Θεσσαλονίκη. Και 
όπως τονίζεται στο κείμενο, η τοποθέτη-
ση της στην κατηγορία πόλεων Εθνικής 
Εμβέλειας στη βαθμίδα Δευτερεύοντες 
πόλοι, «αποτελεί επιλογή πολιτικής (όχι ε-
πικύρωση υπάρχουσας κατάστασης) που 
υποστηρίζεται μέσω κατάλληλων μέσων 
του παρόντος και πρέπει να υποστηριχθεί 
και από άλλα σχέδια και πολιτικές». Τι 
σημαίνουν αυτά και με τη βοήθεια των λί-
γων ελληνικών που ξέρω. Θα υπάρχει μια 
«προνομιακή» μεταχείριση των Σερρών 
σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις των 
επόμενων ΕΣΠΑ αλλά και των εθνικών 
προγραμμάτων, που δεν αιτιολογούνται 
απόλυτα από τη σημερινή πραγματική της 
θέση. 

 Τα ίδια αφορούν τη μεταχείριση 
της Κατερίνης, που την κατατάσσει και 
αυτή στους πόλους εθνικής εμβέλειας - 
λοιποί πόλοι. Η αιτιολόγηση αυτής της 
θέσης έχει να κάνει με τον τουρισμό της 
περιοχής αλλά και την υπερτιμημένη κατά 
την κρίση μου αξία του «Αρχαιολογικού 
πάρκου Ολύμπου». Και δεν υπάρχει λό-
γος να μπω σε μια απαρίθμηση των αντί-
στοιχων προτεινόμενων πολιτικών - εσείς 
διαβάστε χρηματοδοτήσεις - για τις πόλεις 
αυτές. Βρίσκονται σε όλους τους άξονες 
με ονοματισμένες «πολιτικές».

 Φαίνεται λοιπόν ότι η ιεράρχηση 
είναι αρκετά «ελαστική» σε ότι αφορά τα 
κριτήρια κατάταξης και ότι υπήρχαν αρ-
κετά περιθώρια ακόμα και για εμάς, αλλά 
εμείς περί άλλων τυρβάζαμε. 

 Δε το κρύβω ότι μου προξενεί 
αλγεινή εντύπωση η απαξίωση της πό-
λης μας, που ουσιαστικά υποβιβάζεται σε 
μια «συνοικία», άντε σε πόλη δορυφόρο 
της Θεσσαλονίκης, χωρίς αναπτυξιακή 
αυτοτέλεια. Μα κανένα συγκριτικό πλε-
ονέκτημα να μη της αναγνωρίζουν 
! Τουρισμός, πολιτισμός, γεωργία, 
κτηνοτροφία και ότι άλλο δεν υπάρ-
χουν καν και αν κάπου αναφέρονται, 
η αναφορά δεν συνεπάγεται καμιά 
«πρακτική» αξία. Μάλιστα υπάρχει 
ονοματισμένη η σύνδεση της Εγνα-
τίας με τη Βεργίνα, έτσι για να μη 
δυσκολεύονται οι από τη Θεσσαλο-
νίκη, αν θελήσουν να επισκεφθούν 
αυθημερόν τη Βεργίνα !

 Και από περιέργεια και αν 
έχετε διάθεση να μελαγχολήσετε, 
ενδεικτικά διαβάστε το άρθρο 11 - 
στρατηγική και ειδικές κατευθύνσεις 
για το τοπίο - για να ανακαλύψετε ότι 
χαρακτηρίζονται ως Ζώνες Τοπίου 
Διεθνούς Αξίας, ο Εθνικός Δρυμός 
και Αρχαιολογικός Χώρος Ολύμπου 
και η Ζώνη Ελιάς της Χαλκιδικής ! 
Η Βεργίνα - κοιλάδα Αλιάκμονα είναι 
απλά Ζώνες Τοπίου Εθνικής Αξίας, 
που περιλαμβάνονται στην πεδιάδα 
της Θεσσαλονίκης - ναι σωστά τα 
αντέγραψα !!!

 Δεν ξέρω αν σας κουρά-
ζουν όλα αυτά, αλλά οφείλω να επι-
σημάνω και κάτι ακόμα. Στον τελικό 
καταρτισμό των νέων ΕΣΠΑ, η θέση 
μας θα είναι ακόμα πιο δυσμενής 
γιατί θα συνεκτιμηθεί και η απογρα-
φή 2021 που θα μας κατατάξει σε 
δυσμενέστερη θέση από τη σημερι-
νή.  Και έχει ενδιαφέρον να μάθουμε 

τις κατανομές ανά νομό από τα προη-
γούμενα Εθνικά και Περιφερειακά χρημα-
τοδοτικά πακέτα, έτσι για να δούμε που 
κινήθηκε ο νομός μας και πόση σημασία 
του δόθηκε. 

Ο σχεδιασμός για το νέο Πανελλαδικό 
Πρόγραμμα της Ελλάδας για την περίοδο 
2021-2027 μόλις ξεκίνησε και θα πρέπει 
επιτέλους να δούμε κατάματα τις ευκαιρί-
ες αλλά και τις δομικές –πια –αδυναμίες 
μας.  Ας ελπίσουμε από εδώ και πέρα να 
μη συνεχίσουμε την ίδια τακτική αι «μω-
ραί παρθένες», μπας και σωθεί κάτι και 
να μη μείνουμε για μια ακόμα φορά εκτός 
- χρηματοδοτικού - νυμφώνος, αν και τα 
μέχρι τώρα προμηνύματα μόνο αισιοδοξία 
δε γεννούν.  

 Και με την ευκαιρία και μιας και 
περί ανάπτυξης ο λόγος. Εκείνα τα Τετρα-
ετή Επιχειρησιακά Προγράμματα και τα 
Ετήσια Προγράμματα Δράσης Δήμων τα 
ξεσκονίζει κανείς. Μήπως έχουν συντα-
χθεί με copy paste, έτσι για να φύγουμε 
από την υποχρέωση σύνταξής τους και 
τελικά δεν υπηρετούν κανένα αναπτυξια-
κό στρατηγικό στόχο ; 

 Με όλα αυτά και με τα άλλα, 
αντιλαμβάνομαι ότι η Βέροια τελικά επι-
λέγει (;) να παίζει ερασιτεχνική. Και προς 
επίρρωση αυτής της πραγματικότητας, ας 
θυμηθούμε ότι πριν χρόνια ο δήμος μας 
συγκρότησε αναπτυξιακή εταιρεία, που τη 
διέλυσε στη συνέχεια χωρίς να καταλάβει 
κανείς το λόγο. Και το αστείο είναι ότι 
σήμερα έρχεται το υπουργείο εσωτερικών 
και ξαναζεσταίνει το θέμα της τοπικής 
ανάπτυξης, μιλώντας για αναπτυξιακούς 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αλ-
λά αν δεν έχεις αναπτυξιακή πυξίδα τι να 
τα κάνεις όλα αυτά ; Και όπως θα έλεγε η 
Μαρία Ρεζάν, βιώνουμε «μια θητεία έτσι, 
χωρίς πρόγραμμα»... 

 Κατά τα άλλα η όμορφη πόλη 
μας, όμορφα μαραζώνει ... 
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Θερινό σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη 
διασκέδαση.
--> απολύμανση πριν κάθε προβολή,
--> μεγάλες αποστάσεις
--> Μη υποχρ, χρήση μάσκας
--> αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο
--> Φρέσκος αέρας

ΜΟΥΛΑΝ    (ΜΕΤΑΓΛ στα Ελληνικά)
Προβολές:    Σάββατο 19/9 και Κυριακή 20/9 
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

ΜΟΥΛΑΝ    (στα Αγγλικά με Ελληνικούς Υποτιτλ)
Προβολές:    Πέμπτη 17/9 – Παρασκευή 18/9 – Δευ-

τέρα 21/9 – Τρίτη 22/9 – Τετάρτη 23/9  στις 19.45 
Σάββατο 19/9 και Κυριακή 20/9 στις 21.45
(Θερινή αίθουσα – Μη υποχρ, χρήση μάσκας) 

 GREENLAND: ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
Σκηνοθεσία: ΡΙΚ ΡΟΜΑΝ ΓΟΥΟ

Σενάριο: ΚΡΙΣ ΣΠΑΡΛΙΝΓΚ
Ηθοποιοί: ΤΖΕΡΑΡΝΤ ΜΠΑΤΛΕΡ, ΣΚΟΤ ΓΚΛΕΝ, 

ΜΟΡΕΝΑ ΜΠΑΚΑΡΙΝ, ΡΟΤΖΕΡ ΝΤΕΪΛ ΦΛΟΪΝΤ
Προβολές :    Πέμπτη 17/9 – Παρασκευή 18/9 – Δευ-

τέρα 21/9 – Τρίτη 22/9 – Τετάρτη 23/9  στις 21.45
 στην Θερινή αίθουσα -  (Θερινή – Μη υποχρ, χρή-

ση μάσκας) 
Σάββατο 19/9 και Κυριακή 20/9 στις 21.00 στην αί-

θουσα 1 
(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»     17/9/20 - 23/9/20

Δωρεάν σεμινάρια 
δημιουργικής γραφής από 

τον Δήμο Νάουσας
Δωρεάν  Σεμ ινάρ ια 

Δημιουργικής Γραφής δι-
οργανώνει ο Δήμος Νά-
ουσας, με εκπαιδευτή 
τον συγγραφέα κ. Γιώργο 
Δάμτσιο. Στα σεμινάρια 
θα λειτουργήσουν τμήμα-
τα ενηλίκων και εφήβων 
και θα εφαρμόζονται όλα 
τα μέτρα προστασίας και 
ασφάλειας που έχουν ε-
πιβληθεί για τη νόσο 
Covid-19. 

Πληροφορίες δίνονται 
στο Κέντρο Πληροφόρη-
σης Επισκεπτών στο τηλέ-
φωνο 2332052186 (υπεύ-
θυνη υπάλληλος Ελένη Σι-
αμίδου, email: siamidou@
naoussa.gr).

Καλό ταξίδι  σ’ έναν αληθινό 
«εργάτη» του Πολιτισμού 

Εκ μέρους της ΚΕΠΑ Δήμου Βέ-
ροιας θα ήθελα να εκφράσω τη 
βαθιά μου θλίψη για τον ξαφνικό 
χαμό του Γρηγόρη Βλαχογιάννη 
, του Κινηματογράφου ΣΤΑΡ , ε-
νός ακάματου και αόρατου «ερ-
γάτη» του πολιτισμού , με  ορατό  
όμως αποτύπωμα στο πολιτιστικό 
γίγνεσθαι της πόλης μας . Ο Γρη-
γόρης Βλαχογιάννης υπήρξε ένας 
φιλήσυχος άνθρωπος , ο οποίος 
εργάστηκε για πολλά χρόνια στον 
οικογενειακό κινηματογράφο με 
πλήρη αφοσίωση και βαθιά αγάπη 
. Έχαιρε τον σεβασμό όλων μας 

και η είδηση του θανάτου του μας ξάφνιασε δυσάρεστα . Ας είναι ελα-
φρύ το χώμα , καλό ταξίδι ..

Θεόφιλος Κορωνάς 
Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΠΑ 

Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Κ. Μακεδονίας 

Βέροια: απ’ τα ψηλά στα χαμηλά 
και απ’ τα πολλά στα λίγα



www.laosnews.gr 510-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Σε διαδικασία ολοκλήρωσης η υπογραφή των συμβάσεων
ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε: 22 επενδυτικά έργα, 

προϋπολογισμό 7, 2 εκατ. ευρώ 
εντάχθηκαν στο LEADER 

Ολοκληρώνεται πλέον η 
διαδικασία υπογραφής των 
συμβάσεων με τους Τελικούς 
Δικαιούχους που εντάχθη-
καν στο Τοπικό Πρόγραμ-
μα LEADER, κατά την 1η 
Πρόσκληση για έργα Ιδιωτι-
κού χαρακτήρα. Είκοσι δύο 
(22) επενδυτικά έργα, με 
συνολικό προϋπολογισμό 
7.216.095,35 ευρώ και Δη-
μόσια Δαπάνη 3.832.656,01 
ευρώ, έχουν ήδη ξεκινήσει 
ή αναμένεται άμεσα να ξε-
κινήσουν να υλοποιούνται, 
προσφέροντας μια, έστω και 
μικρή, ανάσα στην τοπική οι-
κονομία.

Η πλήρης αξιοποίηση των 
πόρων της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης και του Υ.Π.Α.Α.Τ., σε 
συνδυασμό με την διάθεση 
πόρων εκ μέρους της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονί-
ας, επέτρεψε την ένταξη του 
συνόλου των επενδυτικών 
σχεδίων που είχαν χαρα-
κτηρισθεί ως επιλέξιμα, με 
αποτέλεσμα την αύξηση της 
διατιθέμενης δημόσιας δαπά-
νης κατά 1.457.656,01 ευρώ, 
ήτοι 61,3%, σε σχέση με το 
αρχικό διαθέσιμο ποσό.

Ολοκληρώνεται έτσι μια 
πολύμηνη διαδικασία, η ο-
ποία ξεκίνησε στα τέλη της 
Άνοιξης  του 2019 με την δη-
μοσιοποίηση της Πρόσκλη-
σης Ενδιαφέροντος, με ένα 
τελικό αποτέλεσμα αντάξιο 
των προσπαθειών που κατέ-
βαλλαν η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., τα 
στελέχη της και τα θεσμικά 
της όργανα.

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει, εκτός της πολιτικής ηγεσίας της Περιφέρειας σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο η οποία συνέ-
δραμε στην εξεύρεση των απαραίτητων πόρων, στα μέλη:

• Της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος, κ.κ. Τεληγιαννίδη, Δριστά, Τοπαλίδη, Λογγινίδη, καθώς και στην κ. Ντίνα, 
οι οποίοι έχουν τον τελικό λόγο για την ορθή και αποτελεσματική υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος.

• Της Επιτροπής Ενδικοφανών Προσφυγών, κ.κ. Μιχαλιά, Παπαδόπουλο και Παυλίδη, στο σύνολο τους στελέχη της 
Π.Ε. Ημαθίας, οι οποίοι εν μέσω πανδημίας ανταποκρίθηκαν στην ανάγκη εξέτασης των ενστάσεων που είχαν υποβληθεί, σε 
βάρος των προσωπικών και επαγγελματικών τους υποχρεώσεων.

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER
Τεληγιαννίδης Θεόφιλος

Και το 2021 
η χρηματοδότηση του 
ΕΛΓΑ από τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό
-Τηλεδιάσκεψη του Λ. Τσαβδαρίδη 

και 3 ακόμη βουλευτών της ΝΔ 
με τον Αν. Υπουργό Οικονομικών

Σε συνέχεια της 
συνάντησης με τον 
Πρόεδρο του ΕΛΓΑ 
την προηγούμενη 
εβδομάδα και στα 
πλαίσια της κοινής 
πρωτοβουλίας των 
4 Βουλευτών της 
ΝΔ για την επίλυση 
των ζητημάτων που 
αφορούν τον ΕΛΓΑ 
και τον κανονισμό 
του, πραγματοποι-
ήθηκε το απόγευ-
μα της Δευτέρας 
21.09.2020 τηλεδι-
άσκεψη μεταξύ του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Σκυλακάκη και των Βουλευτών, Ημαθίας κ. 
Τσαβδαρίδη, Πέλλας κ. Σταμενίτη, Κοζάνης κ. Αμανατίδη και Καρδίτσας κ Κωτσού.

Αντικείμενό της ήταν η συνέχιση της χρηματοδότησης του ΕΛΓΑ μέχρι ποσοστό 20% 
επί των αναμενόμενων εσόδων του, βάσει του ν. 3877/2010, όπως πολύ επιτυχημένα 
και έγκαιρα έγινε για τις ζημίες του 2019 σε συνεργασία με τον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βορίδη Μάκη και τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ. Ιδανικά το ποσό 
της επιχορήγησης δεν θα πρέπει να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δεδομένης της θετικής επίδρασης που είχε στον αγροτικό κόσμο η πρόσφατη κατα-
βολή του υπόλοιπου 35% των αποζημιώσεων για το έτος 2019, ύψους 35 εκατ. Ευρώ 
αλλά και της αυτονόητης υποχρέωσης του ΕΛΓΑ να ανταποκρίνεται έγκαιρά και χωρίς 
καθυστερήσεις στις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

Α. Για το έτος 2021, η καταβολή των αποζημιώσεων στους αγρότες, για ζημίες που 
περιλαμβάνονται στις ανταποδοτικές καλύψεις του ΕΛΓΑ, θα αντιμετωπιστεί με τον ίδιο 
τρόπο ήτοι άμεσα και στο σύνολό τους εγκαθιστώντας σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των 
αγροτών και του ΕΛΓΑ και κυρίως με την Πολιτεία. Όσον αφορά το  έτος 2022 και έπει-
τα, ο Αναπληρωτής Υπουργός σημείωσε ότι ανάλογα με τους δημοσιονομικούς όρους 
και περιορισμούς θα αποφασιστεί η συνέχιση της χρηματοδότησης.

Β. Θα διερευνηθεί σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα μίας πάγιας και δίκαιης χρημα-
τοδότησης του ΕΛΓΑ για τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται το συντομό-
τερο στις υποχρεώσεις του.

Κοινό τόπο αποτέλεσε το γεγονός ότι ο ΕΛΓΑ και ο κανονισμός που ρυθμίζει τα 
ζητήματα των ασφαλισμένων αγροτών είναι απαραίτητο να εκσυγχρονιστεί ώστε να 
απαντήσει στις νέες ανάγκες και να μπορέσει να ξεπεράσει τις στρεβλώσεις και τα 
προβλήματα που αυτές δημιουργούν. Σε αυτά τα πλαίσια βασικός στόχος είναι ο Οργα-
νισμός να προχωράει έγκαιρα και συνολικά στην καταβολή των αποζημιώσεων και όχι 
στην τμηματική, αποκαθιστώντας έτσι μια αδικία που καθιερώθηκε ως πρακτική από 
την προηγούμενη κυβέρνηση.
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Ανακοίνωση

Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου 
Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστοποιούμε ότι 
όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης των οικείων υπε-
ρηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν , η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙ-
ΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξενήσει 
και να περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό 
διάστημα χρειάζονται. 

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν 

χρειάζονται , μπορούν  να τα  προσφέρουν για  το  
Γηροκομείο Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημοτικής 
Αγοράς.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Ωδείο 
και τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής 

της Ιεράς Μητροπόλεως 
Από το Ωδείο και τη 

Σχολή Βυζαντινής Μουσι-
κής της Ιεράς Μητροπόλε-
ως Βεροίας, Ναούσης & 
Καμπανίας ανακοινώνεται 
ότι από την Δευτέρα 7 Σε-
πτεμβρίου 2020 άρχισαν 
οι εγγραφές σε όλα τα τμή-
ματα στην Βέροια & Νά-
ουσα.

Οι εγγραφές θα πραγ-
ματοποιούνται καθημερινά 
από Δευτέρα μέχρι Παρα-
σκευή τις απογευματινές 
ώρες από τις 5.30 έως τις 
8.30 μ.μ. 

Στο Ωδείο & στη Σχολή 
Βυζαντινής Μουσικής λει-
τουργούν τα εξής:

-ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ

-ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΩΔΙΑΣ 
- ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ - ΟΡΘΟ-
ΦΩΝΙΑΣ 

-ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ:  Αρµονία, 
Αντίστιξη, Φούγκα.

-ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ: Πιάνο, Κιθά-
ρα, Βιολί, Βιολοντσέλο, Σαξόφωνο, Φλογέρα, Τροµπέτα, Ντραμς.

-ΣΧΟΛΗ ΛΑΪΚΩΝ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: Τραγούδι, Πιάνο, Κιθάρα, 
Μπουζούκι, Αρµόνιο, Κλαρίνο, Ούτι, Κανονάκι, Κρουστά, Ποντιακή Λύρα.

-ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ (Βέροια)
-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
-ΧΟΡΩΔΙΕΣ: ΠΑΙΔΙΚΗ - ΝΕΑΝΙΚΗ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 
-ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ (Νάουσα)
-ΣΧΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Νάουσα)
-ΣΧΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ (Νάουσα)
-ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Νάου-

σα)
 Περισσότερες πληροφορίες στο www.odeio-imv.gr, στα τηλέφωνα:
 α) 2332022572 για τη Νάουσα και β) 2331060784 για την Βέροια.  
Email: odeio.mitropolis@gmail.com.

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Τρίτη 22 Σεπτεμ-

βρίου 2020 στις 10.30 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και Ελένης Π. 
Σκυλιτσίου ο Δημήτριος Μπαζούκης 
σε ηλικία 86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 – 9.00 μ.μ.
Εορτή της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας και των Αγίων 

Σιλουανού του Αθωνίτου – Θέκλας Ισαποστόλου (Εσπερι-
νός-Αρτοκλασίες-Όρθρος-Θεία Λειτουργία).

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Οι τρόφιμοι και οι συνεργάτες της Τράπεζας Αγά-

πης-Συσσιτίου της Ιεράς μας Μητροπόλεως ευχαριστούν 
τους κάτωθι για την προσφορά της αγάπης τους: 

Τους κ. κ. Οικονομίδη Προκόπιο και Οικονομίδου 
Δήμητρα για προσφορά 100 € αντί στεφάνου εις μνήμην 
συζύγου και μητέρας Ζωής.

Την κ. Μ. Λ. για προσφορά 50  € υπέρ υγείας.
Την κ. Μαρία Μπαβέλη για προσφορά 150  € εις μνή-

μην Αικατερίνης.
Την κ. Αναστασία Γεωργιάδου για προσφορά 60  € εις 

μνήμην Βασιλικής Ραφαηλίδου και 20  € εις μνήμην Δέ-
σποινας Δερμεντζόγλου.

Ανώνυμο κύριο για προσφορά 250 € υπέρ υγείας.
Ανώνυμο κύριο για προσφορά 170  € υπέρ προσφι-

λών ψυχών.
Ανώνυμο κύριο για προσφορά 100  € υπέρ υγείας.
Ανώνυμο κύριο για προσφορά 150  € υπέρ υγείας.
Ανώνυμο κύριο για προσφορά 30  € υπέρ προσφιλών 

ψυχών.
Ανώνυμο κύριο για προσφορά πλήρους γεύματος 

υπέρ υγείας.
Ανώνυμη κυρία για προσφορά 40  € υπέρ προσφιλών 

ψυχών.
Ανώνυμη οικογένεια για προσφορά 60 € υπέρ υγείας.
Ανώνυμη οικογένεια για προσφορά 100 € εις μνήμην 

μητέρας Λεμονιάς.
Ανώνυμη οικογένεια για προσφορά 100 € εις μνήμην 

συζύγου Κωνσταντίνου.
Ανώνυμη οικογένεια για προσφορά τροφίμων υπέρ 

προσφιλών ψυχών.
Ανώνυμη οικογένεια για προσφορά τροφίμων υπέρ 

προσφιλών ψυχών.
Ανώνυμη οικογένεια για προσφορά πλήρους γεύματος 

υπέρ υγείας.
Ανώνυμη οικογένεια για προσφορά πλήρους γεύματος 

υπέρ προσφιλών ψυχών.
Ανώνυμη οικογένεια για προσφορά 50 € υπέρ υγείας.
Ανώνυμη οικογένεια για προσφορά 25 € υπέρ υγείας.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΕΛΕΣΗ 
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

Ανακοινώνεται ότι από την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 
αρχίζει η καθημερινή τέλεσις του Μικρού Αποδείπνου κά-
θε βράδυ στις 8 μ.μ.

Από Κυριακή έως Παρασκευή στον Ιερό Ναό Αγίων 
Νικολάου και Φανουρίου και κάθε Σάββατο στον Ιερό 
Ναό Παναγίας Φανερωμένης.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 22 Σεπτεμ-

βρίου 2020 στις 5.00 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Αγίου Γεωργίου Δοβρά η Μαρία Ντί-
να σε ηλικία 86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων  Κέντρου Μέρι-

μνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου  Βέροιας ευχαριστεί θερμά την 
Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας κ. Αθηνά Τσιπουρίδου για την 
αγάπη και την προσφορά της σε κάθε ανάγκη του Κέντρου μας 

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια 
και Πρόεδρος του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα



ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: 
Πρόταση για δημιουργία 
Ταμείου για την ενίσχυση 
των Ενόπλων Δυνάμεων 

με ιδιωτικές χορηγίες
Τη θεσμοθέτηση Τα-

μείου Ενίσχυσης Ενό-
πλων Δυνάμεων το οποίο 
θα χρηματοδοτείται από 
δωρεές ιδρυμάτων, επι-
χειρήσεων αλλά και ιδιω-
τών  με στόχο την αγορά 
αμυντικών εξοπλισμών, 
όπως αυτές θα καθορίζο-
νται και θα ιεραρχούνται 
από τους επιτελείς των 
τριών όπλων, ζητά από 
τους αρμόδιους Υπουρ-
γούς Άμυνας ο Αν. Γεν. 
Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ 
και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

Με σχετική Ερώτησή του, τονίζει ότι η συνεχιζόμενη προκλητικότητα και οι 
ευθείες απειλές της Τουρκίας προς τη χώρα μας αναδεικνύουν ως επιτακτική 
την ενίσχυση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων προκειμένου να διατηρή-
σουν αλλά και περαιτέρω να ισχυροποιήσουν το αξιόμαχό τους ως εγγυήτρια 
δύναμη αποτροπής απέναντι σε κάθε επίβουλο.

Επισημαίνει δε ότι με δεδομένη την οικονομική στενότητα της χώρας 
μας έπειτα από μία σχεδόν δεκαετία επιτηρήσεων αλλά και με παρούσα 
την οικονομική κρίση λόγω της πανδημίας του κορονοϊού,  η θεσμοθέτηση 
του συγκεκριμένου Ταμείου και η δυνατότητα δωρεών σε αυτό, το ύψος των 
οποίων θα μπορεί να ξεκινάει ακόμη και από 1 ευρώ, θα ενισχύσει ακόμη 
περισσότερο την έννοια της απτής και άμεσης ατομικής συνεισφοράς του 
Έλληνα στην Πατρίδα.

Συνελήφθησαν στη Βέροια
 4 άτομα και ταυτοποιήθηκαν τα 

στοιχεία από 7 ακόμα για απόπειρα 
επικίνδυνης σωματικής βλάβης

 και παρακώληση συγκοινωνιών
Δόθηκε και επίσημα το αστυνομικό δελτίο για τα επεισόδια που προκά-

λεσαν ομάδες ρομά την περασμένη Κυριακή στο κέντρο της Βέροιας, επι 
της οδού Μητροπόλεως. Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει:

«Συνελήφθησαν την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020, το μεσημέρι 
στην Βέροια, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βέροιας, με 
τη συνδρομή και αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής 
Εγκληματικότητας και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., συνολικά  4 ημεδαποί, για τα α-
δικήματα της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παρακώλυσης 
συγκοινωνιών. Για την ίδια υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε ακόμα 
7 ημεδαπούς, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. Ειδικότερα, το 
μεσημέρι της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, τα παραπάνω άτομα συνεπλάκη-
σαν μεταξύ τους για προσωπικούς λόγους, εκσφενδονίζοντας αντικείμενα, 
προκαλώντας φθορές σε κατάστημα και παρακωλύοντας την κυκλοφορία 
των οχημάτων, χωρίς ωστόσο να προκύψει τραυματισμός οποιουδήποτε.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας 
και συνεχίζεται η κράτηση τους έως αύριο Πέμπτη (24 Σεπτεμβρίου 2020), 

όπου παρα-
πέμφθηκαν να 
δικαστούν στο 
Αυτόφωρο Τρι-
μελές Πλημμε-
λειοδικείο Βέ-
ροιας». 
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Φρόσω Καρασαρλίδου: “Ελλιπή 
τα μέτρα προστασίας στα σχολεία. 

Η κυβέρνηση επικίνδυνη 
για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας”

-Με γονείς και εκπαιδευτικούς συναντήθηκε η βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ
Ολοκληρώνοντας τις επαφές της με 

φορείς του νομού μας για τα ζητήματα 
της εκπαίδευσης με την ευκαιρία έναρξης 
της νέας σχολικής χρονιάς, η βουλευ-
τής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία 
Φρόσω Καρασαρλίδου συναντήθηκε με 
αντιπροσωπεία της Ένωσης Συλλόγων 
Γονέων και Κηδεμόνων Βέροιας, την 
πρόεδρο του σωματείου καθαριστριών 
Ημαθίας, τους συλλόγους Εκπαιδευτικών 
Α’βάθμιας Εκπαίδευσης και την ΕΛΜΕ Η-
μαθίας. Από τις συναντήσεις αναδύθηκαν 
τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν σήμερα οι μαθητές, οι γονείς και 
η εκπαιδευτική κοινότητα, με τα σχολεία 
να είναι ουσιαστικά ανοχύρωτα απέναντι 
στην πανδημία.

*Οι εκπρόσωποι των γονέων τόνισαν 
ότι αισθάνονται παραγκωνισμένοι από 
το Υπουργείο Παιδείας γιατί πήρε τις α-
ποφάσεις για τα μέτρα χωρίς να συμβου-
λευτεί τις ενώσεις γονέων και κηδεμό-
νων. Ζητούν μικρότερα τμήματα για τους 
μαθητές και παράλληλα εκφράζουν την 
ανησυχία τους για τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς και καθαρίστριες, 
καθώς και για τις μεταφορές των μαθητών που γίνονται με 100% 
πληρότητα στα λεωφορεία.

*Ζητούν επίσης να αλλάξει η χωροταξική κατανομή των παιδιών 
στα σχολεία (παιδιά αναγκάζονται να μεταφέρονται σε περιοχές 
μακριά από το σπίτι τους) και να γίνονται τακτικά τεστ για εκπαιδευ-
τικούς και μαθητές.

*Από τους εκπαιδευτικούς τονίστηκε ότι δεν αξιοποιήθηκε όλο το 
προηγούμενο διάστημα του καλοκαιριού ώστε να υπάρξει σωστός 
σχεδιασμός και προετοιμασία για το άνοιγμα των σχολείων. Εκφρά-
στηκε η ανησυχία για τον αριθμό των παιδιών που αντί να μειωθεί 
αυξήθηκε, ενώ υπάρχουν στην πόλη της Βέροιας πολλά τμήματα 
με 25 παιδιά. Ζητούν μείωση του αριθμού των παιδιών ανά τμήμα 
με ανώτατο όριο 15 μαθητές. Ζητούν μαζικούς μόνιμους διορισμούς 
εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα τώρα που με τον Covid θα υπάρχουν 
απουσίες ευπαθών ομάδων, αυξημένη χρηματοδότηση για την 
κάλυψη όλων των αναγκαίων μέσων προστασίας και καθαριότητας, 
μείωση και αναδιάταξη της ύλης, μαζικά και επαναλαμβανόμενα 
τεστ σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

*Κατά τη συνάντηση με τις καθαρίστριες, τονίστηκε ότι στο νομό 
ήρθαν 62 καθαρίστριες πλήρους απασχόλησης και 91 μερικής, 
αριθμός που δεν επαρκεί για τον σωστό καθαρισμό των σχολείων. 
Δεν υπάρχουν αρκετά προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης. 
Δεν έχουν στολές όπως θα έπρεπε και υπάρχει έλλειψη σε γάντια 
και μάσκες. Εργάζονται σε συμβάσεις όπου ακόμα δε γνωρίζουν το 
μισθό τους και οι μερικής απασχόλησης εάν παίρνουν μισό ένσημο 
δε θα μπορούν να βγουν το καλοκαίρι στο ταμείο ανεργίας.

Μετά τις συναντήσεις, η κα Καρασαρλίδου δήλωσε:  Όσο και 
αν η κυβέρνηση προσπαθεί να ωραιοποιήσει την κατάσταση στα 
σχολεία, η πραγματικότητα για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς 
είναι πολύ επώδυνη για να συγκαλυφθεί. Ερασιτεχνισμός παντού, 
απόλυτη έλλειψη σχεδιασμού και ανικανότητα σε δημόσια θέα. Η 
απόφαση του υπουργείου Παιδείας να ανοίξουν τα σχολεία χωρίς 
μείωση των μαθητών ανά τάξη και χωρίς αυστηρότερες υγειονομι-
κές προδιαγραφές αποδεικνύεται καταστροφική επιλογή.

Ο ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, με παρεμβάσεις του στη 
Βουλή και στο δημόσιο διάλογο, κατέθεσε έγκαιρα τις προτάσεις 
του για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων, όπως: Έκτακτο κονδύλι 
από τον προϋπολογισμό για την υγειονομική θωράκιση των σχολεί-

ων και την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού. - Αυξημένα τεστ για 
εκπαιδευτικούς και ευάλωτες κατηγορίες μαθητών. - Δωρεάν μάσκες 
στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. - Σχολαστική καθαριότητα 
των αιθουσών με πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού. - Όπου 
απαιτείται, τάξεις 10-12 μαθητών με προσθήκη ή αναδιαμόρφωση 
αιθουσών - Επιτάχυνση των 10.500 μόνιμων διορισμών εκπαιδευ-
τικών - Πρόσληψη επιπλέον αναπληρωτών φέτος - Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση μέσω των δημόσιων δικτύων,  χωρίς αποκλεισμούς, εκεί 
όπου οι επιδημιολογικές συνθήκες την επιβάλλουν.

  Το υγειονομικά ασφαλές σχολείο αποτελεί πλέον ένα νέο πεδίο 
αγώνα και διεκδίκησης για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας 
και των υγειονομικών. Σε αυτούς τους αγώνες για το δικαίωμα στη 
μόρφωση, στην υγεία, στην ίδια τη ζωή, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι δίπλα 
τους, μέσα και έξω από τη Βουλή.

Δωρεάν τεστ Παπ από Κέντρο 
Υγείας και Δήμο Βέροιας

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής μέσω του Κέντρου 
Κοινότητας Δήμου Βέροιας, διοργανώνει σε συνεργασία με το 
Μαιευτικό-Γυναικολογικό Τμήμα του Κέντρου Υγείας Βέροιας, 
ΔΩΡΕΑΝ εξέταση τεστ Παπανικολάου (test Pap), με στόχο να 
μεταφέρει σε όλες τις γυναίκες το μήνυμα για την αξία της πρό-
ληψης. Οι δηλώσεις συμμετοχής της παραπάνω δράσης ξεκι-
νούν από σήμερα, 22-9-2020, έως και τις 9-10-2020.

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι Οργανισμοί Υγείας 
τάσσονται υπέρ της εξατομικευμένης φροντίδας που σχετίζονται 
με τους παράγοντες κινδύνου που αφορούν κάθε άνθρωπο. 
Ειδικότερα όλες οι γυναίκες ηλικίας  έως 65 ετών πρέπει να υπο-
βάλλονται σε ετήσια βάση σε τεστ Παπανικολάου, που ανιχνεύει 
τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων, ο οποίος ευθύνεται για τον 
καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

 «Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές» είναι το μήνυμα που θέ-
λουν να περάσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς της συγκεκριμένης 
δράσης.  Οι ενδιαφερόμενες γυναίκες που επιθυμούν να συμμε-
τέχουν στην συγκεκριμένη δράση, μπορούν να επικοινωνήσουν 
με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βέροιας στα τηλέφωνα επι-
κοινωνίας 2331353834 και 2331353815 ώρες  9:00πμ-13:00μμ. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
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CMYK

Στη φετινή περίοδο (2020 – 2021), 
οι κάτοχοι κάρτας διαρκείας – 
στήριξης θα έχουν τη δυνατότη-

τα να παρακολουθήσουν τους εντός 
έδρας αγώνες του ανδρικού τμήματος 
διαδικτυακά υπό την προϋπόθεση ότι 
διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση … @
gmail.com.

Για να υλοποιηθεί η διαδικασία, μέχρι την 25-9-
2020οικάτοχοι τέτοιαςκάρτας πρέπεινααποστεί-
λουν ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@
filipposbc.gr, μέσω της οποίας θα γνωστοποιήσουν
α) το ονοματεπώνυμό τους, β) τον αύξοντααριθμό
του εισιτηρίου τους,  γ) την ηλεκτρονική τους διεύ-
θυνση…@gmail.comκαιδ)τοναριθμότουκινητού
τουςτηλεφώνου.

Στη συνέχεια, λίγεςώρεςπριν από την έναρξη
κάθε εντός έδραςαγώναθαλαμβάνουν ειδοποίηση

μετοσύνδεσμό(link)πουθαχρησιμοποιούνγιατη
διαδικτυακήπαρακολούθηση (προσοχή: το link θα
είναιδιαφορετικόσεκάθεαγώνα).

Μετηνευκαιρίαενημερώνουμεότιέχουνεκδοθεί
250εισιτήριαδιαρκείας   (αυτάαντιστοιχούνστο20
% της χωρητικότητας του γηπέδου «Δ. Βικέλας»),
επειδήφημολογείταιότιστοποσοστόαυτόθαανέρ-
χεται ο αριθμός τωνφιλάθλωνπου θα επιτρέπεται
να εισέρχονταιστο γήπεδοβάσει τωνυγειονομικών
πρωτοκόλλων. Επομένως, κατάπάσαπιθανότητα
στηφετινήπερίοδοΔΕΝθα κυκλοφορούνμεμονω-
μένα εισιτήρια για κάθε αγώνα και, άρα, η είσοδος
στογήπεδο(εφόσονεπιτραπεί)ή,εναλλακτικά,ηδι-
αδικτυακήπαρακολούθησητωνεντόςέδραςαγώνων
θαείναιεφικτήγιατουςκατόχουςαυτήςτηςκάρτας.
Επειδή, λοιπόν, έχουν απομείνει αδιάθετες μόνο
50 κάρτες διαρκείας –στήριξης, οι ενδιαφερόμενοι
φίλοιτηςομάδαςπαρακαλούνταινασπεύσουννατις
προμηθευτούναπόταγνωστάσημείαπώλησης(κα-
ταστήματαBENETTON&ΟΧΕΤΤΕ)ήαπό ταμέλη
τηςδιοικούσαςεπιτροπής.

Αναβλήθηκε η 
προγραμματι-
σμένη για χθες 

Τρίτη 22/9 κλήρωση 
του πρωταθλήματος 
της Volley League 
2020-2021.

Αναλυτικά ηανακοίνωσηα-
ναφέρει:

Λόγω των εκτάκτων υγειο-
νομικών μέτρων και των νέων
πρωτοκόλλων με τους περιο-
ρισμούς για την αντιμετώπιση
τουCOVID-19που ισχύουνα-
πό τηνΠαρασκευή18Σεπτεμ-
βρίου για τις συναθροίσεις σε
ανοικτούς και κλειστούς χώ-
ρους στην επικράτεια τηςΠε-
ριφέρειαςΑττικής ηΕ.Σ.Α.Π. είναι υποχρεωμένη
νααναβάλλειτηνπρογραμματισμένηκλήρωσητου
πρωταθλήματοςVolleyLeague2020-21πουήταν
προγραμματισμένηχθεςΤρίτη22Σεπτεμβρίουκαι
ώρα19.00στοξενοδοχείοCoral(ΛεωφόροΠοσει-
δώνος35)σεαπ΄ευθείαςμετάδοσηαπότηνΕΡΤ
SportsHD.

Η Ε.Σ.Α.Π. με αίσθημα ευθύνης έναντι στις
αποφάσεις της κυβέρνησης, μεπροτεραιότητα τη
δημόσιαυγείακαιπάντασεσυνεννόησημετονυ-
φυπουργόαθλητισμούΛευτέρηΑυγενάκηαλλάκαι
τον υπεύθυνο του αθλητικού τμήματος τηςΕ.Ρ.Τ.
Α.Ε. ΓιώργοΛυκουρόπουλοθα επανεξετάσει όλα
τα νέα δεδομέναπου θαπροκύψουν εντός των

ημερώνσχετικάμε την εξέλιξη τηςπανδημίας και
μενέααπόφασητηςθαανακοινώσειτηνέαημερο-
μηνία καιπιθανότατα νέο τόπο για την διεξαγωγή
τηςκλήρωσης.

Ζητούμετηνκατανόησητωνσωματείωνκαιτων
προπονητώνκαιείμαστεσίγουροιπωςαντιλαμβά-
νονταιτησοβαρότητατηςκατάστασης.

Στηνπερίπτωσηπουηπορεία τηςπανδημίας
COVID-19στηχώραείναιτέτοιαπουδενεπιτρέπει
χαλάρωση τωνπεριοριστικών μέτρων ηΕ.Σ.Α.Π.
θαεξετάσειτοενδεχόμενοναδιεξάγειτηνκλήρωση
ακόμα και διαδικτυακά και πάντα σε απ΄ευθείας
μετάδοσηαπότηνΔημόσιαΤηλεόρασηκαιτοΕΡΤ
SportsHD.

Μπάσκετ Φίλιππος Βέροιας

Διαδικτυακήμετάδοση
εντόςέδραςαγώνων

Αναβλήθηκε η χθεσινή κλήρωση του 
πρωταθλήματος Volley League 2020-21

Θετικός στον κορονοιό
παίκτης της Βέροιας

Ξανάσετέστόλοιοιπαίκτεςκαισυνοδοί
πουήτανστηνπροετοιμασία

ΞαφνικόπρόβλημαστηνομάδατηςΒέροιαςμετάτοκρούσμακορονοιούπουπαρουσιάστηκεσεπαίκτη.
Αυτόσημαίνειοτισταματάνεοιπροπονήσειςκαιακυρώνονταιταφιλικάμέχριναβγουντααποτελέσματα.Σή-
μερατοπρωίστις8.30θαξεκινήσουνοιεξετάσεις

ΑργάχθεςτοβράδυαναμενότανανακοίνωσηαπότοΔ.Σ.τηςομάδαςγιατοθέμα...



13M. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 www.laos-epea.gr 9ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 www.laosnews.gr

CMYK

Αθλητές του Ομίλου Κλασικού 
Αθλητισμού «Βικέλας Βέροιας», 
οι οποίοι συνοδεύονταν από 

τους προπονητές του συλλόγου Κυριά-
κο Μηνά και Νίκο Κελεπούρη, υποδέ-
χτηκε ο Δήμαρχος Βέροιας, Κωνστα-
ντίνος Βοργιαζίδης, την Παρασκευή 
18 Σεπτεμβρίου 2020, προκειμένου 
να τους συγχαρεί για τις πρόσφατες 
επιτυχίες τους στο Πανελλήνιο Πρω-
τάθλημα Στίβου που διεξήχθη 9-10 
Αυγούστου 2020 στην Πάτρα.

Ησυνολικήπαρουσία τουσυλλόγουστοΠανελ-
λήνιο Πρωτάθλημα Στίβου ήταν ιδιαίτερα αξιοση-
μείωτη, σημειώνονταςσημαντικές διακρίσεις, με τη
γυναικεία ομάδα να κατατάσσεται 5ηπανελλαδικά
και πρώτη από τους επαρχιακούς συλλόγους.Πιο
συγκεκριμένα, ηΣοφίαΥφαντίδου κατέλαβε την 1η
θέσηστοΈπταθλοκαιτην2ηστονΑκοντισμόΓυναι-
κών,ηΔήμητραΜποχώρητη2ηθέσηστα20.000μ.
Βάδην, η Ελένη Ιωαννίδου τη 2η θέση στα 800μ.
καιστα1500μ.ΝέωνΓυναικώνκαιτην3ηθέσηστα
1500μ. Γυναικών, ηΑνδρομάχηΚωστογλίδου στα
400μ. Εμπόδια Γυναικών, οΆνθιμος Κελεπούρης
την 3η θέσηστα 20.000μ.ΒάδηνΑνδρών και οΑ-
ναστάσιοςΣτάμοςτην1ηθέσηστα20.000μ.Βάδην
ΝέωνΑνδρώνκαι την4ηθέσηστα20.000μ.Βάδην
Ανδρών.

ΟΔήμαρχοςΒέροιαςσυνεχάρη και ευχαρίστησε
εκμέρουςτηςπόληςόλουςτουςδιακριθέντεςαθλη-
τές για τις επιτυχίεςπουσημείωσανστοπρόσφατο
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου, οι οποίες όπως
τόνισε«αντανακλούνσεόλητηντοπικήκοινωνίακαι

αποτελούνπαράδειγμαπροςμίμησηγιαόλουςτους
νέους»,ενώτουςευχήθηκευγείακαιακόμημεγαλύ-
τερεςεπιτυχίεςστοάμεσομέλλον.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΚΑΠΑ,
ΛεωνίδαςΑκριβόπουλος,πουσυμμετείχεεπίσηςστη
συνάντηση,έδωσεσυγχαρητήριαστουςαθλητέςκαι
τόνισε ότι «ΟΔήμοςΒέροιας και τοΚΑΠΑ κάνουν
ότιείναιδυνατόνγιαναβελτιωθούνοισυνθήκεςεκ-
γύμνασης καιπροπόνησης όλων τωναθλητών του
κλασικού αθλητισμού στην πόλη», σημειώνοντας
επίσης πως «το επόμενο διάστημα αναμένονται
κάποιες σημαντικέςπαρεμβάσειςπου θα αναβαθ-
μίσουν τηνποιότητα των εγκαταστάσεωνστοΔΑΚ
ΒΙΚΕΛΑΣμεσκοπό να διευκολύνουμε το έργο των
αθλητώνώστεναέχουμεκαιστομέλλοναντίστοιχες
επιτυχίες».

Κατάτησυνάντηση,τέθηκανεπίσηςκαιμιασειρά
ζητημάτωναπό τουςαθλητές και τουςπροπονητές
τουΟ.Κ.Α.«ΒικέλαςΒέροιας»σχετικάμετηβελτίω-
ση τωνσυνθηκώνπροπόνησηςστις εγκαταστάσεις
τουΔ.Α.Κ.ΒΙΚΕΛΑΣστοΜακροχώρι,μετονκ.Βορ-
γιαζίδη νασημειώνει ότι επίκειται κατάθεσηπρότα-
σηςσεχρηματοδοτούμενοπρόγραμμαγιατηνολική
αντικατάστασητουτάπηταστίβου(ταρτάν)στοΔΑΚ
ΒΙΚΕΛΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 900.000€,
έργοπου αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά της
συνθήκεςπροπόνησής τουςόπωςυπογράμμισε, ε-
νώτόνισεότιθαγίνειάμεσηπαρέμβασησεπαρακεί-
μενο υφιστάμενο κτήριο «για τη δημιουργία χώρων
υγιεινήςαποκλειστικάγιατουςαθλητές»,ικανοποιώ-
νταςένααπόταπάγιααιτήματατωναθλητών.

Τέλος, οΔήμαρχος υπογράμμισε ότι ηΔημοτική
Αρχήθαείναιπάνταδίπλατουςώστεναπροσφέρει
στοβαθμότουδυνατούάμεσεςλύσειςστααιτήματά
τους.

Έπειτα από τα δύο φιλικά στην 
Σύρο, η αποστολή του Α.Π.Σ. 
Φίλιππου Βέροιας Volleyball 

βρίσκεται από το βράδυ της Παρα-
σκευής στην Αθήνα, για δύο ακόμη 
ιστορικά αναμετρήσεις με πολύ δυνα-
τές ομάδες της Volleylegaue.

Hαρχή γίνεται σήμεραΤετάρτημε τονπρωτα-
θλητήΠαναθηναϊκόκαιαύριοΠέμπτημετηνσκλη-
ροτράχηληΚηφισιά.

ΤηναποστολήτουΑ.Π.ΣΦίλιπποςΒέροιαςστο
«κλεινόν άστυ» απαρτίζουν οι αθλητέςΠρούσα-
λης, Γ.Τζιουμάκας, Στ.Τζιουμάκας,Μπουράκης,
Γάτσης, Τσιάρας, Παπάζογλου,Μπουτόπουλος,
Αρτακιανός,Μπίσετ,Φέρελ,Μπέατι,Εντουάρντο,
και το τεχνικόδίδυμο τωνΣωκράτηΤζιουμάκακαι
ΤάκηΧριστοφορίδη. Επικεφαλής της αποστολής
είναι οπρόεδρος της ομάδας,Δ.Πιτούλιας, ενώ
μετέχουν επίσης οι κ.κ. Ξανθόπουλος (γενικός
αρχηγός),Αναστασίου (teammanager),Κορωνάς
(Φυσικοθεραπευτής),Στεργιόπουλος(Φροντιστής),
Παπαϊωάννου(ΥπεύθυνοςΕπικοινωνίας).

Αναλυτικά οι αντίπαλοι και οι ημερομηνίες των
φιλικώντουΑ.Π.ΣΦίλιπποςΒέροιαςστηνΑθήνα

23/9,17.00,ΚλειστόΆγιοςΘωμάς:Παναθηναϊ-
κόςΑ.Ο–Α.Π.ΣΦίλιπποςΒέροιας

24/9,16.00 ,ΚλειστόΚηφισιάς«ΙωάννηςΖηρί-
νης»:Α.Ο.Π.Κηφισιάς–Α.Π.ΣΦίλιπποςΒέροιας

ΟΦΙΛΙΠΠΟΣΒέροιαςευχαριστε
τονΦοίνικαΣύρουγιατηνφιλοξενία

Ευχαριστήριοπρος την διοίκηση τουΦοίνικα
ΣύρουεξέδωσεοΦΙΛΙΠΠΟΣΒέροιας.γιατηνάψο-
γηφιλοξενίαστοόμορφονησί.

Αναλυτικάηανακοίνωση
“Η διοικούσα επιτροπή τουΑ.Π.ΣΦίλιππος

Βέροιας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει
θερμάτηνδιοίκησητουΦοίνικαΣύρουΟΝΕΧ,για
τηνάψογηφιλοξενία τηςαπέναντιστηναποστολή
της ομάδας μας, στοπλαίσιο τηςπαρουσίας μας
στο νησί για τις μεταξύμαςφιλικές αναμετρήσεις
στηνΕρμούπολη(19-21/9).

Τέτοιες ενέργειεςπροάγουν το ελληνικό βόλεϊ
και επιφυλασσόμαστε ν’ ανταποδώσουμε το συ-
ντομότεροστηΒέροιατηνυποδειγματικήφιλοξενία
πουτύχαμεστη«ΒασίλισσατωνΚυκλάδων».

Έως τότε ευχόμαστεστη διοίκηση τουΦοίνικα
ΣύρουΟΝΕΧκαιστουςαθλητέςτουμίανέασεζόν
γεμάτη υγεία και επιτυχίες στους αγωνιστικούς
χώρους”.

ΜεαθλητέςτουΟ.Κ.Α.«ΒικέλαςΒέροιας»
συναντήθηκεοΔήμαρχοςΒέροιας

ΒόλειΦίλιππος
Δύο ακόμη δυνατά φιλικά στην Αθήνα

Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ Βέροιας ευχαριστεί τον Φοίνικα Σύρου
για την φιλοξενία

Σύλλογος Δρομέων Βέροιας
Μετέσσεριςαθλητές

στον14ογύροτηςλίμνης
σταΓιάννενα

Στα Γιάννενα τηνΚυριακή 20/9πραγματοποιήθηκε ο 14ος Γύρος
λίμνης Ιωαννίνων.Αν και στονΣύλλογο μας δεν δόθηκε δυνατότητα
νασυμμετάσχειλόγωπεριορισμούτουαριθμούτωνσυμμετεχόντων,4
δρομείς τουΣυλλόγουμας κατάφερανόμωςνασυμμετάσχουνμε τον
ΣΕΕΔΑ(ΣύλλογοςΕλλήνωνΕξαιρετικάΔιακριθέντωνΑθλητών).

ΑναλυτικάτααποτελέσματατωνδρομέωντουΣυλλόγουμας.
11οςΜΗΝΑΣΠΕΤΡΟΣMinasCoachingTeam2:00:23
29οςΒΕΡΓΩΝΗΣΚΩΣΤΑΣSportstraining-Karagiannis2:06:30
100οςΚΑΝΤΖΙΚΗΣΓΙΩΡΓΟΣ2:24:59
158οςΠΑΠΑΝΩΤΑΣΝΙΚΟΣ2:35:02



Παρότι διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα από το 
άνοιγμα των σχολείων, η κυβέρνηση της Ν.Δ. και το 
Υπουργείο Παιδείας εξακολουθούν να κωφεύουν στα 
δίκαια αιτήματα τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των 
γονιών σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών μονά-
δων. Αναλώνονται σε επικοινωνιακές έως αντιφατικές 
δηλώσεις αντί να πάρουν ουσιαστικά μέτρα, ώστε 
τα σχολεία να λειτουργήσουν με τη μέγιστη δυνατή 
ασφάλεια.                                    

   Ο χρόνος που εξασφαλίστηκε όλο το προηγούμε-
νο διάστημα της Πανδημίας -  4 ολόκληροι μήνες - με 
μεγάλες θυσίες από τους εργαζόμενους, δυστυχώς, 
δεν αξιοποιήθηκε για να σχεδιαστεί με τις καλύτερες 
δυνατές προϋποθέσεις η νέα σχολική χρονιά. 

   Η δήλωση του Υπ. Εσωτερικών ότι με την έναρξη 
του διδακτικού έτους θα δοθούν μάσκες σε κάθε εκ-
παιδευτικό και μαθητή, γεγονός το οποίο επιτεύχθηκε 
μετά την επίμονη παρέμβαση Δ.Ο.Ε., ΟΛΜΕ αλλά και 
λόγω της γενικότερης αντίδρασης, δεν απαλλάσσει 
συνολικά την κυβέρνηση από τις τεράστιες ευθύνες σε 
έλλειψη προσωπικού, χώρων, χρηματοδότησης, αλλά 
και του απαραίτητου υγειονομικού υλικού.     

   Επιπλέον, τραγική είναι η επιμονή της Κυβέρνη-
σης και του Υπουργείου Παιδείας να υπεραμύνονται 
των επιλογών τους και να μη μειώνουν τον αριθμό 
παιδιών ανά τμήμα αλλά να τον αυξάνουν(!). Γι’ αυτό 
και συνεχίζουν να αναμασούν τα περί «ατομικής ευθύ-
νης» των εκπαιδευτικών – μαθητών – γονιών, για να 
μπορούν να κρύβουν τις δικές τους.

   Ταυτόχρονα, ο πολυδιαφημιζόμενος «καλός» και 
«έγκαιρος» προγραμματισμός της νέας σχολικής χρο-
νιάς από το Υπουργείο Παιδείας αποδείχτηκε έωλος, 
αφού, πέρα από τη υλοποίηση του νόμου Γαβρόγλου, 
που καταδικάστηκε από την πλειοψηφία του κλάδου,  
προστέθηκε και ο εμπαιγμός χιλιάδων αναπληρωτών 
τόσο στις προσλήψεις, όσο και στους αποκλεισμούς 
ή τα λάθη στους πίνακες κατάταξης. Επιπλέον, είναι 
προκλητικό να επικαλείται η Υπουργός το μέσο όρο 

μαθητών ανά τάξη (17-20!!) και να δηλώνει ότι «οι 
προσλήψεις εκπαιδευτικών και η δημιουργία νέων υ-
ποδομών κοστίζουν και τα δημοσιονομικά του κράτους 
δεν αντέχουν».

   Τραγικά είναι και τα κενά στην πρόσληψη προ-
σωπικού καθαριότητας, τρεις μόνο μέρες πριν την 
έναρξη των μαθημάτων: με μόνο 9.500 καθαρίστριες, 
για 13.500 σχολικές μονάδες και με τις 4.500 από αυ-
τές, να είναι μειωμένου ωραρίου.  

Διεκδικούμε:
-Μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα με ανώτατο 

όριο τους 15 μαθητές.
- Μαζικούς – μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. 
-Κατάργηση του νόμου Γαβρόγλου (ν.4589/19). 

Κατάργηση του νόμου Κεραμέως (ν.4692/20).
-Εύρεση χώρων, για να λειτουργήσουν ως σχολι-

κές αίθουσες (επισκευή, αξιοποίηση κλειστών/συγχω-
νευμένων σχολείων ή άλλων δημόσιων κτιρίων).

-Αυξημένες προσλήψεις αναπληρωτών, για την κά-
λυψη όλων των απαραίτητων εκπαιδευτικών αναγκών 
σε όλες τις ειδικότητες και όλες τις δομές. Άμεση πλή-
ρωση των κενών που δεν καλυφθήκαν στη Β΄ φάση 
προσλήψεων αναπληρωτών 

-Κανένας συνάδελφος απολυμένος, κανένας εκτός 
πινάκων. 

-Να διορθωθούν άμεσα όλα τα λάθη στη μοριοδό-
τηση των συναδέλφων. 

-Ίσα δικαιώματα μονίμων και αναπληρωτών. Πλή-
ρη 9μηνη άδεια ανατροφής σε νεοδιόριστους και ανα-
πληρωτές.

-Αυξημένη χρηματοδότηση, για κάλυψη όλων των 
αναγκαίων μέσων προστασίας και καθαριότητας από 
το κράτος (δωρεάν μέσα ατομικής προστασίας πχ μά-
σκες, αντισηπτικά κλπ)

-Μείωση – αναδιάταξη της ύλης.
-Διενέργεια μαζικών επαναλαμβανόμενων τεστ σε 

όλους τους συναδέλφους, αλλά και στους μαθητές, 
ώστε να υπάρξει άμεση παρέμβαση σε περίπτωση 

που χρειαστεί, και να ελέγχεται η 
διάδοση του ιού.

-Προσλήψεις μόνιμου προσω-
πικού καθαριότητας για να κα-
λύψουν τις αυξημένες ανάγκες 
λόγω covid-19.

-Κατάργηση κάθε νομοθετικής 
διάταξης (τροπολογία, Π.Ν.Π., 
κλπ) που επιτρέπει κάμερες στα 
σχολεία και on – line μετάδοση 
των μαθημάτων.

-Εξασφάλιση του απαραίτη-
του αριθμού λεωφορείων και 
σχολικών τροχονόμων, ώστε 
να διασφαλίζεται η ασφαλής με-
τάβαση του κάθε μαθητή από 
και προς το σχολείο, χωρίς να 
απαιτείται η συνοδεία συγγενικού 
προσώπου.

-Δημιουργία Κρατικής, νοσο-
κομειακής Δομής  που θα συνερ-
γάζεται με τις σχολικές μονάδες 
και θα έχει την ευθύνη για τον 
υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας 
των σχολείων (γενικά εμβολια-
σμούς, προληπτικούς ελέγχους, 
εξετάσεις μαθητών-εκπ/κών και 
παραπομπή σε Νοσοκομεία, δια-
χείριση κρουσμάτων).

-Πλήρη, επαρκή κι αποκλει-
στική χρηματοδότηση από τον 
κρατικό προϋπολογισμό του δη-
μόσιου συστήματος υγείας με 
προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και 
νοσηλευτικού προσωπικού. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 
ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΝΑΟΥΣΑΣ
ΕΛΜΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
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Οριστικοποίηση Εγγραφών 
στο ΙΕΚ Βέροιας

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες 
των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγρα-
φής να προσέλθουν απαραιτήτως 
από τη Παρασκευή 18-09-2020 έως 
και την Πέμπτη 24-09-2020 στο ΙΕΚ 
Βέροιας, για να υποβάλουν Αίτηση 
Οριστικοποίησης Εγγραφής. 

Το ωράριο λειτουργίας (για τις εγ-
γραφές) του ΙΕΚ Βέροιας είναι 12:30 
πμ - 20:00 μμ.

Προθεσμία υποβολής Αιτήσεων 
Εγγραφής: 

έως και την Πέμπτη 24-09-2020 μέχρι τις 20:00 μ.μ.
Ειδικότητες Εγγραφής:
1) Βοηθός Φαρμακείου
2) Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας
3) Φύλακας Μουσείων & Αρχαιολογικών Χώρων
4) Θρησκευτικού Τουρισμού & Προσκυνηματικών Περιηγήσεων
5) Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης & Μακιγιάζ
6) Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης
7) Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση & Σχεδιασμός Αντικειμένων
8) Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών & Παρεμφερών Προϊόντων
Δικαιολογητικά: 
1) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σας, 
2) Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής σας (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο 

ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ κ.λπ.), 
3) Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων σας (κοι-

νωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία), 
4) Προαιρετικά εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής σας σε οριστική μορ-

φή (με αριθμό πρωτοκόλλου)
----------------------------
ΔΙΕΚ Βέροιας
Σταδίου 121 59131 Βέροια
Τηλ: 2331071743,2331022707
Φαξ: 2331065528
Email: grammateia@iek-veroias.ima.sch.gr
Ιστολόγιο: https://iekverias.blogspot.com

Πρόσκληση σε Διαδικτυακή 
Ημερίδα της Πρωτοβουλίας 
για το Παιδί

Το Σπίτι της Βεργίνας και το Κέντρο αναφο-
ράς, παροχής συμβουλευτικής και Κέντρο θε-
ραπείας τραύματος της Πρωτοβουλίας για το 
Παιδί καλεί το κοινό στη Διαδικτυακή Ημερίδα 
με θέμα «Η πρόληψη, η ψυχοκοινωνική υπο-
στήριξη και η μακρά φιλοξενία στη νέα εποχή 
της Πρωτοβουλίας για το Παιδί», την Τετάρτη 
23 Σεπτεμβρίου 2020 στις 11:00 πμ.

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλους, με 
προεγγραφή στη σελίδα της Πρωτοβουλίας για 
το Παιδί (www.propaidi.org). Η ημερίδα υλο-
ποιείται στα πλαίσια των Πράξεων «Επέκταση, 
διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών μακράς φιλοξενίας παιδιών 
σε κίνδυνο από το Σπίτι της Βεργίνας» και 
«Επέκταση και αναβάθμιση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών από το Κέντρο αναφοράς και πα-
ροχής συμβουλευτικής Βέροιας. Διεύρυνση με 
λειτουργία Κέντρου θεραπείας τραύματος» / 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδο-
νία 2014-2020» (ΕΣΠΑ).

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει τις εισηγήσεις:
«Σπίτι της Βεργίνας: απολογισμός έργου και προοπτική»
Από την Ελισάβετ Καραβασίλη, Συντονίστρια στο Σπίτι της Βεργίνας, Κοινωνική Λειτουργό
«Παιδαγωγικές αρχές και πρακτική εφαρμογή σε παιδιά με τραύμα: ο ρόλος του Παιδαγω-

γού στο Σπίτι της Βεργίνας»
Από τη Ναταλία Μύτιλη, Παιδαγωγό στο Σπίτι της Βεργίνας
«Αντιϊδρυματική λειτουργία: τρόποι και μέθοδοι για ένα δύσκολο πρόβλημα»
Από τον Κώστα Μακρίδη, Παιδαγωγό στο Σπίτι της Βεργίνας
«Κέντρο αναφοράς και παροχής συμβουλευτικής-ΚΕΘΕΤ: απολογισμός έργου και δράσεων
Από τη Μαρία Πανταζή, Ψυχολόγο στο ΚΑ/ΣΚ/ΚΕΘΕΤ
«Σκιαγράφηση του προβλήματος της παραβατικότητας ανηλίκων στην πόλη της Βέροιας»
Από την Θεοδώρα Νιώπα, Συντονίστρια στο Κέντρο αναφοράς και παροχής συμβουλευτικής 

και στο Κέντρο θεραπείας τραύματος της Βέροιας, Κοινωνική Λειτουργό
«Το τραύμα και η αντιμετώπισή του στο Κέντρο θεραπείας τραύματος»
Από την Μαρία Δραμιλαράκη, Επόπτρια Παιδοψυχίατρο στον Οργανισμό
«Μικρή σύνοψη-συμπεράσματα»
Από τον Αριστοτέλη Σιδηρόπουλο, Πρόεδρο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Εκπαιδευτική Κοινότητα 
Ημαθίας: Τα σχολεία πρέπει 

να λειτουργούν 
σε συνθήκες ασφάλειας 

για μαθητές και εκπαιδευτικούς



ΤουΝίκουΤσιαμούρα

O Γράμμος  είναι το τέταρτο
ψηλότερο βουνό της  Ελλάδας
μετά τονΌλυμπο, τον  Σμόλικα
καιτονΒόρα(Καϊμακτσαλάν).

ΟιμάχεςστονΓράμμοτονΑύ-
γουστο του 1949  ήταν  η τελευ-
ταίαπράξηστο δράμα του εμφυ-
λίου πολέμου που σπάραζε την
Ελλάδααπότιςαρχέςτου1946.

Έναβουνό ασύγκριτης ομορ-
φιάςκαιμοναδικόστηνΕυρώπη
σεχλωρίδακαιπανίδα.

Ξυπνήσαμε χαράματα και φύ-
γαμε  για  Καστοριά –Νεστόριο,
10 φίλοι ορειβάτες από την Βέ-
ροια.ΔιαδρομήΒέροια–Σιάτιστα
-Καστοριά-Νεστόριο–Γράμμος.

Ανάμεσα  από τα βουνά  Βί-
τσι και Γράμμο και σε υψόμετρο
630 μέτρων ξεπροβάλλει ηπόλη
τηςΚαστοριάς  με τηνπανέμορ-
φηλίμνητης.Γνώρισεπολιορκίες
καικατακτήσειςαπόΒούλγαρους,
Νορμανδούς καιΤούρκους διατη-
ρώντας όμως  μέχρι σήμερα ένα
σημαντικό  αριθμό  Βυζαντινών
εκκλησιών.

Kτισμένο σε μια πλαγιά του
Γράμμου σε υψόμετρο 890μ. το
Νεστόριο μας υποδέχεται  έρημο
χωρίςκαθόλουκίνηση.

Τατελευταίαχρόνιαέγινεγνω-
στόστοΠανελλήνιοαπό τηνπα-
ραποτάμιαγιορτή(riverparty)που
διοργανώνει το τελευταίο Σαββα-
τοκύριακοτουΙουλίου.

Έχει ειρηνοδικείο, επιθεώρη-
ση δημοτικής εκπαίδευσης και ε-
φορία. Οι κάτοικοι ασχολούνται
με την γεωργία .Αφήσαμεπίσω
μας τοΝεστόριο τις  ανηφορικές
στροφέςτουδρόμουκαιμπήκαμε
σε χωματόδρομοπουοδηγεί στο
βουνόκαιστοχωριόΓράμουστα.

Ακολουθούμετονβατόχωματό-
δρομο.Διανύουμεμιαπανέμορφη
διαδρομή  μέσα από εκπληκτικά
χρώματατουΣεπτεμβρίου.

Έχειπερισσότερομοναξιά  το
τοπίοτούτητηνώρακαιτομυαλό
και οι αισθήσεις ταξιδεύουν στο
βαθύπράσινοχρώματουπεύκου
και της οξιάςπου ξετυλίγεται σαν
πολύχρωμοχαλίστιςπλαγιέςτων
γύρωβουνοπλαγιών.Ο Γράμμος
αποτελείτοβορειότεροτμήματης
οροσειράς τηςΠίνδουμέσαστον
ελλαδικό χώρο.Σχηματίζεται από
δυο κορυφογραμμές που συνα-
ντιούνταικάθεταμεταξύτους.

Πλούσια  δασική βλάστηση,
αλπικάλιβάδιακαιλίμνες,άφθονα
νεράπου τρέχουνσανασημένιες
φλέβεςστιςπλαγιέςτου.

Λιβάδιααπέρανταπουφιλοξε-
νούνσήμερα πολλάμεγάλα  κο-
πάδιαπρόβατακαιαγελάδεςπου
βόσκουναμέριμνα.

Θαυμάζουμε από μακριά τον

μεταβυζαντινό ναόμε τρούλο του
ΑγίουΖαχαρίαβρίσκεταιστηνκοι-
λάδα του Γράμμου και στη δια-
δρομήαπότοχωριόΠεύκοςπρος
τη Γράμμουστα.Με τις τελευταίες
βροχές, είναι πιο έντονο και πιο
δυνατό τοάρωμα  τηςφύσης και
του χώματος που ποτίζεται από
τη δυνατή βροχή. Σταδάσηκυρι-
αρχούν οξιές, μαυρόπευκα, το έ-
λατο,οιβελανιδιέςκαιπιοψηλάτα
ρόμπολα. Στηνπεριοχήβρίσκουν
καταφύγιο η καφετιά αρκούδα, ο
λύκος, η αγριόγατα, το αγριογού-
ρουνο, το ζαρκάδι, τοαγριοκάτσι-
κο. Τα πτηνά που ζουν εδώ και
αναπαράγονταιείναιοχρυσαετός,
ο φιδαετός , η πετροπέρδικα, η
κοκκινοκαλιακούδα.Από εδώπη-
γάζουνοποταμόςΑλιάκμοναςκαι
οΣαραντάπορος.

Ηπλούσια ιστορία του Γράμ-
μου αρχίζει από την αρχαιότητα,
περνά στους Ρωμαϊκούς  χρό-
νους,τοΒυζάντιο,τηνΤουρκοκρα-
τία, τον Μακεδονικό αγώναως
τηνπερίοδοτουεμφυλίου (1949),
όπουηπεριοχήέγινεπεδίοσκλη-
ρώνκαιπολύνεκρωνμαχών.

Τώρα οδηγούμε σε χωματό-
δρομο . Φθάσαμε στο χωριό
ΓράμμοςήΓράμμουστα,κτισμένη
σε υψόμετρο 1380 μέτρων μας
υποδέχεται έρημη και μόνη μέσα
στηνπρωινήκαταχνιά.

Τόπος ανόθευτος ακόμη, γλυ-
κός,πανέμορφος. Είναι ένας τό-
ποςγεμάτοςιστορία.Απότον17ο
αιώνα , τότε που ήταν μια από
τις σημαντικότερες μητροπόλεις
τουΒλαχόφωνουΕλληνισμού με
1100σπίτιακαι ελληνικό Σχολείο
(1756),ως την εισβολή των Ιτα-
λώνκαιτονεμφύλιοπόλεμο.

ΗΓράμμουσταέζησετηνακ-
μή,τηνερήμωση,τηνβίατουπο-
λέμου.Τοχωριόξαναχτίζεταιστα
ερείπια τωνπαλιών σπιτιών, α-
παριθμώνταςσήμερα28πέτρινα
σπίτια.Λίγοπαραπέρα τοποτά-
μι κατεβάζει τα νερά τηςβροχής
(σήμερα έχει ελάχιστο νερό), εί-

ναιοποταμόςΑλιάκμονας.
Στανερά τουΑλιάκμοναυπάρ-

χει ακόμηκαι τώραάφθονοψάρι.
Πέστροφες,μπριάνες,κέφαλοι,κ.α.

Τοπρωινόφωςτουήλιουαπο-
καλύπτει τουςαπίθανους χρωμα-
τισμούςτηςφύσης.

Αφήσαμετοαυτοκίνητοκαιπή-
ραμε τομονοπάτι  τοπίο τριγύρω
ερημωμένο, χλόηκαι ερημιά,μια
απόλυτηησυχίαμαςτύλιξε.

Ανεβαίνουμε συνεχώς  λίγο
ψηλότερα, ανεβαίνοντας ψηλό-
τερα έναπαγωμένο αεράκι κρυ-
στάλλινο βουνίσιο μας υποδέχε-
ται.Μετάαπόμιαανοδικήπορεία
δυο ωρών πλησιάζουμε στην
δρακόλιμνη. Φθάσαμε στην  λί-
μνηΓκιστόβα,σε υψόμετρο2350
μέτρων,ηψηλότερηαλπικήλίμνη
τηςΕλλάδος.Το όνομαπροέρχε-
ται απόμιαβρύσηπουβρίσκεται
μέσαστοΑλβανικό έδαφος. Εκεί
κάποιος ληστής συνέλαβε καμιά
δεκαριάγυναίκεςκαιτιςανάγκασε
ναχορεύουνγυμνέςμπροστάτου.
Απόαυτόντονχορόπήρετοόνο-
ματηςηβρύσηαλλάκαιηλίμνη.

Τριγύρωτώραερημιά,αφήνου-
μεπίσωμαςτηνλίμνηκαισυνεχί-
ζουμε για την ομώνυμη κορυφή
του Γράμμουπου έχει υψόμετρο
2520μέτρων.Λέγεταικαι΄΄Τσού-
κα Πέτσικ΄΄. Ορειβατούμε τώρα
στηνκορυφογραμμήδίπλααπότα
αλβανικά σύνορα, το ανηφορικό
μονοπάτιμαςδυσκολεύει.

Ο καιρός ακόμη καλά κρατεί
και έχουμε ορατότητα,στοβάθος
φαίνεται ο ψηλός ορεινός όγκος
τηςκορυφήςπουμαςκαλείνατην
διαβούμε και να την κατακτήσου-
με.Βρισκόμαστεστοδυσκολότερο

σημείο τηςανάβασης,  αναρρίχη-
ση κανονική χέρια και πόδια σε
έναρυθμό.Ανηφορίζουμεσεβρα-
χώδηαπότομοτοπίο,μιαπαράξε-
νη γοητεία γεμάτη μυστήριο μας
τυλίγει,τώρατοτοπίοαγριεύει.

Χρειάζεται προσοχή πρέπει
ναπροσπεράσουμε τον βράχινο
όγκο που είναι επικίνδυνος για
να ανέβουμεψηλότερα .Με ένα
περήφανο ήλιο να μας συνοδεύ-
ει  φθάσαμε στην κορυφή.Ένας
παγωμένος αέρας  έρχεται  από
παντούτοκρύοέντονο.

Φοράμε γάντια και σκούφους
και ότι ζεστό έχουμεπάνωμας .
Δεν έχουμε περιθώριο, πήραμε
τονδρόμοτηςκατάβασηςαπόάλ-
ληδιαδρομή λίγοκατηφορικόκαι
απότομο μονοπάτι. Η κατάβαση
μας δυσκολεύει αφάνταστα όμως
συνεχίζουμετηνκαθοδικήπορεία,
πρέπει να κατέβουμε χαμηλότερα
όσο γίνεται γρηγορότερα και με
ασφάλεια.Ευτυχώςχαμηλότεραο
καιρόςπαραμένει ήρεμος  να΄μα-
στε τώρα δίπλα στις πηγές που
σχηματίζεται ο ποταμόςΑλιάκ-
μονας, ξεκινά το μακρινό ταξίδι
τουαπόεδώκαιστηνπορείατου
μέχρι το χωριό Γράμμος χάνεται
σε όμορφες χαράδρες και καταρ-
ράκτες.Μετάαπόμια κοπιαστική
πορεία6ωρώναπότηναρχήτης
ορειβασίας,φθάσαμεσηΓράμου-
στα.Οκαφέςκαιτοτσίπουρομας
δίνουν δυνάμεις για την επιστρο-
φή.Ακολουθούμε τον βατό χω-
ματόδρομομέσααπό εκπληκτικά
χρώματατουΦθινοπώρου.

Σεόλητηνδιαδρομήμέχρικαι
τοΝεστόριοδενχορταίνουνταμά-
τιανααποτυπώνουνεικόνεςπρά-
σινουκαιγαλήνιατοπία.

Μυρίζεις την μυρωδιά τηςφύ-
σηςανακατεμένημεταφύλλατων
δένδρων και ακούς το φτερούγι-
σμα των πουλιών που τρέχουν
να κρυφτούν, από την δικιά μας
παρουσία.Μπράβοσεόλουςμας
γιααυτήτηδυνατήπορεία.

Πήραμε τον δρόμο της επι-
στροφής, γίναμε σοφότεροι από
τηνσυμπεριφορά τηςφύσης και
τομεγαλείοτης.

ΑφήσαμεπίσωμαςτονΓράμ-
μοπουπερνάστηφάση τηςσι-
ωπής. Σήμερα  όλες μας οι αι-
σθήσειςυποκλίθηκανστηνμαγεία
τουβουνούκαιτουΦθινοπώρου.

Πάλι  θαχαθούμεστουςρυθ-
μούςτηςτσιμεντένιαςπόλης.

11ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 www.laosnews.gr

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
21/09/2020 έως 25/09/2020

ΣτοΔημοτικό Ιατρείο τουΔήμουΒέροιαςπροσφέρονταιΥπη-
ρεσίες ΠρωτοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείας σε ανασφάλιστους και
άπορουςπολίτες τουΔήμουΒέροιας,  από εθελοντές επαγγελ-
ματίες υγείας. Γιαπληροφορίες και ραντεβούγιαόλα τα ιατρείαοι
ενδιαφερόμενοιμπορούννα τηλεφωνούνστο τηλεφωνικόνούμερο
23313-53821και53809ήναεπισκέπτονταιτοΔημοτικόΙατρείοστη
διεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιοκάτωαπότογήπεδοτηςΒέροιας.

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

Τοσυνεργείοεπι-
φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
κατάτοδιάστημααπό
21-9-2020 μέχρι27-
9-2020 θαείναιτο
εξής:Αυτόματοςτηλε-
φωνητήςβλαβών:τηλ.
2331021814.

Τετάρτη 23-9-2020

14:30-21:00 ΚΑΛΑ-
ΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα
ΚΤΕΛ)23310-62989

14:30-21:00 ΣΙΜΟΥ
ΜΙΜΙΚΑ  ΚΑΠΠΟΥ 4
(πεζόδρομος αγοράς)
23310-73124

19:00-21:00 ΧΑΤΖΗ-
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥΘΥΜΙΑΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8(στενόΝ.Δη-
μαρχείου)23310-25669

21:00-08:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥΘΥΜΙΑΑΓ.ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΥ8(στενόΝ.Δημαρχείου)23310-25669

Φαρμακεία

Ορειβάτες Βέροιας

ΑπότηνκορυφήτουΓράμμου2520μ.
ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε

και τον Τσόλακ
HΠΑΕΠΑΟΚανακοίνωσετηναπόκτησητουΚροάτηεπιθετικού

ΑντόνιοΤσόλακ,οοποίοςυπέγραψεσυμβόλαιοτεσσάρωνετώνκαι
θαφοράειτηφανέλαμετοΝο.25.ΠαίκτηςτουΠΑΟΚείναικιεπί-
σημαοΑντόνιοΤσόλακ.ΜετάτονΜούσαΒαγκέ,η«ασπρόμαυρη»
ΠΑΕανακοίνωσε τηναπόκτηση τουΚροάτη επιθετικού, οοποίος
υπέγραψεσυμβόλαιοτεσσάρωνετώνκαιθαφοράειτηφανέλαμε
τοΝο.25.H Ριέκα αποδέχθηκε τη βελτιωμένηπρόταση (ύψους
3.000.000ευρώ)τουΔικεφάλουκαιο27χρονοςΚροάτηςολοκλή-
ρωσετημετακίνησήτουστονΠΑΟΚ.

Ηανακοίνωση:
ΗΠΑΕΠΑΟΚανακοινώνει τηναπόκτηση τουΑντόνιοΤσόλακ

απότηΡιέκα.ΟΚροάτηςεπιθετικόςυπέγραψεσυμβόλαιοσυνερ-
γασίαςτεσσάρωνετώνκαιθαφοράειτηφανέλαμετονούμερο25.

ΗοικογένειαΤσόλακτο1992ενμέσωπολέμουστηΓιουγκοσλα-
βία μετανάστευσεστην Γερμανία όπουστις 17Σεπτεμβρίου του
1993γεννήθηκεοΑντόνιο.

Ηπρώτητουποδοσφαιρικήεμπειρίαήτανσεηλικίατεσσάρων
ετώνότανκιεντάχθηκεστηνΑκαδημίατηςΦράιμπουργκ.Το2000
πήγεστουςΚίκερςΣτουτγάρδης,όπουπαρέμεινεγιαοκτώχρόνια
πρινεπιστρέψειστηΦράιμπουργκτο2008.Απόεκείτο2010εντά-
χθηκεσταΤμήματαΥποδομήςτηςΧόφενχάιμ,γιαέναμόλιςχρόνο
και το 2011πήγε στη δεύτερη ομάδα τηςΚαρλσρούη, όπου και
πραγματοποίησε το επαγγελματικό τουντεμπούτοστιςμικρέςκα-
τηγορίεςτηςΓερμανίας.Το2012αποκτήθηκεαπότηΝυρεμβέργη,
αρχικάγιατηδεύτερηομάδα,καιτονΟκτώβριοτου2013πραγμα-
τοποίησετοντεμπούτοτουστηBundesliga.

ΣτηΝυρεμβέργηέμεινεμέχριτο2015,παίζονταςσεεπτάαγώ-
νες,ενώτημίασεζόνπαραχωρήθηκεδανεικόςστηΛέγκιαΓκντάν-
σκ,μετηφανέλατηςοποίαςσε31αγώνεςσκόραρε10φορέςκαι
μοίρασε δύο ασίστ.Το 2015 επέστρεψε στηΧοφενχάιμ από την
οποίαπαραχωρήθηκε δανεικός διαδοχικά σε Καισερσλάουτερν,
ΝτάρμσταντκαιΊνγκολσταντ.Στηνπρώτηκαιστηντρίτηέπαιξεστη
2.Bundesliga,ενώμετηΝτάρμσταντ,έπαιξεμίαγεμάτησεζόνστην
κορυφαία κατηγορία τηςΓερμανίας, όπουσε22αγώνες είχε τέσ-
σεραγκολκαιδύοασίστ.Ηστιγμήπουαπογείωσετηνκαριέρατου
ήρθε τον Ιανουάριο του 2018, όταν καιπαραχωρήθηκε δανεικός
στηΡιέκαγια1,5χρόνο.

ΣτηνΚροατία οΤσόλακ βρήκε την… Ιθάκη του και άρχισε να
εντυπωσιάζειμετιςεπιδόσειςτου.Μετάτονδανεισμότουαποκτή-
θηκεμεμεταγραφή το καλοκαίρι του2019 και μέσασε2,5σεζόν
πρόλαβε νασκοράρει 51φορέςσε 90παιχνίδια ενώ είχε και 15
ασίστ.Τησεζόν2019-20μάλιστα,αναδείχθηκεπρώτοςσκόρερτου
κροατικούπρωταθλήματοςμε20γκολ,ενώμετηΡιέκακατέκτησε
καιδύοΚύπελλαΚροατίας.

Οι επιδόσεις του τον έφεραν και στην αποστολή τηςΕθνικής
Κροατίας, με την οποία όμως δεν έχει κάνει ακόμα το επίσημο
ντεμπούτο του.ΟΑντόνιοΤσόλακήτανη επιλογή τωνανθρώπων
τουΠΑΟΚγιατηνκορυφήτηςεπίθεσηςμετονΚροάτηναγίνεται
κιεπίσημαπαίκτηςτουΔικεφάλουγιαταεπόμενατέσσεραχρόνια.

ΚαλώςήρθεςΑντόνιο!
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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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

στο κέντρο με 2ΔΣΚ, 2ος

όροφος, Χ.Αδ., αρχοντική

κατασκευή, 45.000 ευρώ.

Τηλ.:6945122583.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά
γκαρσονιέρα στο κέντρο,

με ασανσέρ, 1ος και άνω,

μέχρι 20.000 ευρώ. Τηλ.:

6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικία
κοντάστο7οΔημοτικό,75

τ.μ.,μευπόγειο75τ.μ.και

οικόπεδο 200 τ.μ., 60.000

ευρώ.Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ  Ρωσο-

προσφύγων 44, ενοικι-

άζεται διαμέρισμα 109

τ.μ., 1ος όροφος, 3ΔΣΛΚ,

2W.C., αποθήκη, μπαλ-

κόνια γύρω-γύρω και θέα.

Τηλ.:6974071926&6942

201941.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ21-9.Κωδ:23132-Κέντρο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓκαρσονιέραεπιπλωμένησυ-
νολικήςεπιφάνειας32τ.μ.1οςΥπερυψωμέ-
νος.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,
ΚουζίνακαιΜπάνιο.Είναικατασκευασμένητο
1972καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεκλιμα-
τιστικό,έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλά
τζάμιακαιΑνελκυστήρα,έχειΗλ.Συσκευές,
Τιμή:180€.Επιθυμητήμόνογυναίκαεκπαι-
δευτικός.

Κωδ.23415ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρσο-
νιέρα35τ.μ.,κατασκευή1977,1υ/δ,1οςόρο-
φος,ανακαινισμένοεπιμελώς,καινούργιομπά-
νιοκαικουζίνα,καινούργιασυνθετικάκουφώ-
ματαμεδιπλάτζάμια,επιμελημένηςκατασκευής
,ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικάκαιμεμία
ντουλάπα,ενοίκιο240€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12770ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕνοικιάζεται
Γκαρσονιέρασεπολύκαλήκατάσταση,κατα-
σκευήςτου1998μεθέατονκάμπο37τ.μ.,με
1υ/δ,σαλοκουζίνακαιμπάνιο,ηθέρμανσητης
ανεξάρτητημεκλιματιστικόinverterκαιμελίγα
κοινόχρηστα,ενοίκιο200€.Θαείναιελεύθερο
από1/10/2020.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.104969ΚΕΝΤΡΟΒέροιας,επιπλω-
μένοκομπλέδιαμέρισμα85τ.μ.,ανακαινισμέ-
νοεκβάθρων,διαθέτει2υ/δσαλόνι,ξεχωρι-
στήκουζίνακαιέναμεγάλομπάνιο,ευρίσκεται
στον1οόροφο,καταπληκτικόδιαμέρισμα,με
καινούργιακουζίνακαικαινούργιασυνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,έχειατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιμίαντουλάπα,χωρίς
κοινόχρηστα,ενοίκιο300€.

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

Κωδ.13175ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑπεριοχήΔΕ-
Η-ΓΗΠΕΔΟ ,κομπλέεπιπλωμένο108τ.μ.
3οςορ.του1985με2υ/δ,,ηθέατουκαλή
καιηκατάστασητου,ξύλιναπατώματα,και
θέρμανσημεσόμπαπετρελαίουκαιθερμο-
πομπούς,με2κλιματιστικά,για σοβαρούς
μισθωτές,ΑποκλειστικήανάθεσηστηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ζητούμενομίσθωμα250€.
Θαείναιελεύθεροαπό15/09/2020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ                   
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια  , χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι

ηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24292-ΚέντροκοντάστηνΕληά

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητααπο-
θήκησυνολικήςεπιφάνειας23τ.μ.ισόγειαμε
εξαιρετικάκαλήπρόσβαση.Αποτελείταιαπό
1Χώρο.Ενοίκιο140€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:106403-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας45
τ.μ.στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώ-
ρους,καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1970
καιδιαθέτειθέρμανσηΚλιματισμός,Κουφώ-
ματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,A/C,
Διπλάτζάμια,Σκαλιάεισόδου,Ανοιχτωσιά
-Τιμή:170€.

Κωδ:106449 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ανακαινισμένοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας
50τ.μ.στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό3
Χώρους,καιWC.Είναικατασκευασμένοτο
1975καιδιαθέτειΚουφώματαΣυνθετικάμε
Διπλάτζάμια,ηθέρμανσηείναιμεδύοκλι-
ματιστικά,μεπολύκαλήπροβολή,βλέπεισε
ανοιχτωσιά,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρή-
σεις,Τιμή:200€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106621ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΓραφείοσυνολικήςε-
πιφάνειας50τ.μ.σε1οΥπερυψωμένοόροφο,
μεάριστηπροβολή,σεάκρωςεμπορικόση-
μείο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιένακοι-
νόχρηστοWC.Διαθέτειμοναδικήπροβολήγια
τονεπαγγελματία,ΚουφώματαΑλουμινίουμε
Διπλάτζάμια,Ανελκυστήρα,Σκαλιάεισόδου,
Τιμήμόνο:270€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυ-
πόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,καιμεΑ-
νελκυστήρα-Τιμή:170€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙΚΙ-

ΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας20τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιμεδικότου
WC.Ενοίκιο150€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23626 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚατάστημαεπίτηςΜητροπόλεωςσυνολικής
επιφάνειας55τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό2
Χώρουςκαι2WC,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,σεσημείομεγάληςπροβολής,μίσθω-
μα600€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23146-ΕργοχώριεπίτηςΣταδίου
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας65τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο
ενιαίο ,είναιφωτεινόκαιέχειμεγάληβιτρίνα

.-Τιμήπολύπολύχαμηλήμόνο110€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22959-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
110τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρομε
δικότουWC.Είναικατασκευασμένοτο1970
-Μίσθωματα300€.Τογραφείομαςδιαθέτει
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακι-
νήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΠΑΡΚΙΝΓΚμεράμπα,σεπλήρηλειτουργία,
κοντάστηνΒενιζέλουτιμήαπό80€/μήναμόνο.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαπο-

κλειστικάαπότογραφείομαςσπάνιομεγάλο
Studio-γκαρσονιέρα39τ.μ.καιμε17,5τ.μ.
αποθήκηστουπόγειο1οςόρ.ψηλόςοικοδο-
μήτου1999,σεπολύκαλήκατάστασηκαισε
εξαιρετικάκαλήτιμή,χωρίςθέρμανση.Πρόκει-
ταιγιαέναπολύφωτεινόκαιγωνιακόακίνητο
στοκέντροτηςπόλης,μεανοιχτωσιάμπροστά
του,Τιμή28.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106619-ΓΗΠΕΔΟΠΩΛΕΙΤΑΙανα-
καινισμένοΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας
50τ.μ.καθ.στοΙσόγειο .Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1960καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
μεδύοΚλιματιστικά,ΚουφώματαΑλουμινίου
συρόμεναμεΔιπλάτζάμια,σεπολύκαλήγει-
τονιά,μεαναμονήγιαWCηοποίαθααποπε-
ρατωθείαπότοναγοραστή,αυτήντηνστιγμή
χρησιμοποιείταιωςαποθήκη,σετιμήευκαιρίας
μόνο:18.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106424 -ΑΝΟΙΞΕΩΣΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταανακαινισμένηΓκαρ-
σονιέρασυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3ο
όροφοχωρίςανελκυστήρα.ΜαζίμετοΔιαμέ-
ρισμαδίνεταικαιηΑέρινηΣτήλημεΔικαίωμα

Δόμησηςακόμη70τ.μ.επιπλέον.Αποτελείται
από1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο
.Είναικατασκευασμένητο1991καιανακαινί-
στηκετο2010.ΔιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομη
ΠετρελαίουμεΩρομετρητές,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΑλουμινίουμεΔιπλάΤζάμια,Επι-
πλωμένοήκαιχωρίςέπιπλα,Τέντες,Σκαλιά
εισόδου,BBQ,μεΑνοιχτωσιά,μεπολύμεγά-
ληβεράντα55τ.μ.,σετιμήπροφοράςμόνο:
38.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ: 106454 ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα
70τ.μ.μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντρο
τηςΒέροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο (
σαν1οςόροφος),με2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,
μπάνιο,σεπολύκεντρικόσημείο,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,τοοποίοχρήζειανακαί-
νισης.Τοακίνητομπορείναγίνεικαιμίαάνετη
γκαρσονιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκουζίνακαι
μπάνιο.Προσφέρεταισεπολύκαλήτιμήμόνο
23.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13275ΣΠΑΝΙΑΒΙΛΑστηΡάχητης

Βέροιαςμεαποκλειστικήκαιανεμπόδιστηθέα
σεόλοντονκάμποσυνολικήςεπιφάνειας120
τ.μ.κτίσμα,σε4.250τ.μ.οικόπεδομεκήπο
φανταστικό,μειδιωτικήπισίναστοκαλύτερο
σημείοτηςπεριοχήςκαιμέσαστηνκαταπρά-
σινηφύση.Γιαπολύσοβαρούςενδιαφερόμε-
νους,θαυπάρξειυπόδειξηκατόπινραντεβού.
Τιμή290.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13262-ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότητανεόδμητημονοκατοικίασυ-
νολικήςεπιφάνειας120τ.μ.σε2επίπεδα.Απο-
τελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνα,
ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένητο2001
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,έχει
απεριόριστηΘέα,τακουφώματααλουμινίουκαι
μίααποθήκη.Έχεικήπο,Τζάκι,BBQ,καιηλ.
Συσκευές,Μπαλκόνια24τ.μ.-Τιμή:200.000€.

Κωδ:106692ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΗΜΑΘΙΑΣ,

ΠωλείταικατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα,
κατασκευήςτου1999.ΤοΙσόγειοαποτελείται
απόένα1υ/δ,υπερπολυτελέςσαλόνιμαζί
μετραπεζαρία,μετζάκι,κουζίναανεξάρτητη
καιμπάνιο.Ο1οςόροφοςέχειπρόσβασημε
εσωτερικήσκάλακαιαποτελείταιαπό4υ/δ,
καθιστικόκαιέναυπερπολυτελέςμπάνιο,η
θέρμανσηείναιμεδύοεπιλογές,έχειατομική
πετρελαίουκαιυπάρχεικαιξυλολέβητας.Ευ-
ρίσκεταισεπεριφραγμένοοικόπεδο500τ.μ.με
πολύωραίοκήπο,διαθέτειεπίσηςμιαανοιχτή
θέσηστάθμευσηςαυτοκινήτουκαιαποθήκη
στηναυλήπερίπου15τ.μ.,ζητούμενοτίμημα
230.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδια-
φερόμενο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13568-ΆνωΖερβοχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
220τ.μ.2επιπέδωνσεοικόπεδο1000τ.μ.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια, καιWC.
Είναικατασκευασμένητο2000καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,ΠόρταΘωρα-
κισμένη,Αποθήκη,Κήπο,Τζάκι,Συναγερμό,
Τέντες,Διπλάτζάμια-Τιμή:ευκαιρίας80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σε
υπόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρο
μεεύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως

πωλούνταιγραφειακοίχώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδικήτους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976,είναιανακαινισμένοικαισε
πολύκαλήκατάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμηλή
μόνο50.000€.

Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους, .Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακι-
σμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:54.000€.Διαθέ-
τουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

ΚΩΔ.13186 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,πωλούνται
Γραφειακοίχώροι1ουορ.με243τ.μ.μικτά
και212τ.μ.καθαράσυνολικά7χώροιόλοι
νοικιασμένοιμεσυνολικόμίσθωματα900€
μεωραίαδιαρρύθμισηκαιπροσφέρονται σε
τιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα,μόνο190.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58

τ.μ., ισόγειο,με45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.
πατάρι,εξαιρετικό,πολύφωτεινόκαιμεμε-
γάληβιτρίνα ,χωρίςθέρμανση ,αυτοτελές,

κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,πρόκειται
δεγιαέναπολύαξιόλογοακίνητοτοοποίο
προσφέρεταισεμίαπολύλογικήτιμή,μόνο
80.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12783ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιΚατά-
στημα65τ.μ.Ισόγειο,κατασκευή1974,οιχώ-
ροιτουλειτουργικοί,σεπρονομιακήτοποθεσία
,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,μεμεγά-
ληβιτρίνα,σεπολύκαλήτιμήμόνο35.000€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13548.ΒΕΡΟΙΑστηνπεριοχήΞη-

ρόκαμποςπωλείται,ένααγροτεμάχιομε3,5
στρ.μεδένδραροδάκινα.Νερόκαιρεύμαε-
ξασφαλισμένα,τιμήπολύκαλήμόνο10.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13865ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-

δοσυνολικήςεπιφάνειας386τ.μ.μέσαστο
χωριό,άρτιοοικοδομήσιμο,γωνιακό,σετιμή
ευκαιρίαςμόνο15.000€.

Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ,Οικόπεδο529τ.μ.,
σπάνιο,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
αμφιθεατρικόοικόπεδοφιλέτο,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,μόνογιααποφασιστικόαγοραστή.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,16.000€.

Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο
745τ.μ.,μεελιές,αμφιθεατρικό , ελαφρώς
επικλινές,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνο10.000€,

Κωδ:13859-ΣτονΤρίλοφοευκαιρίαΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσεσημείομεανοιχτωσιάσυ-
νολικήςεπιφάνειας884τ.μ.Τιμήμόνο20.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ13807ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Οικόπεδομε
συνολικά4.003τ.μ.,αποαυτάτα2.902τ.μ.
έχουντεθείεντόςτουσχεδίουπόλεως,τα685
τ.μ.είναιρυμοτομούμενακαιτα440τ.μ.εκτός
σχεδίου,διαθέτειμίαεκπληκτικήκαιανεμπό-
διστηθέα , είναι ελαφρώςεπικλινές ,πολύ
κοντάστηνΕληάπρονομιούχοοικόπεδο.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
ευκαιρίαμόνογιααποφασιστικόαγοραστή
,προσφέρεταισε τιμήευκαιρίαςμόνοαπό
120.000€όλομαζίτώραμόνο90.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:14100.ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Οικόπεδο

576τ.μ.,πρόκειταιγιαέναεκπληκτικόγωνιακό
οικόπεδο,ελαφρώςεπικλινέςκαισεεξαιρετικά
συμφέρουσατιμή,μόνο58.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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
-Γκαρσονιέρα35 τ.μ.,πίσωαπο τοΣτάδιοΒέ-

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

στικό.
Τηλ.:6996436044,6972236144

&2331062812.



ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥΜΑΝΙΟΥ 2,
κοντάστονΑγ.Αντώνιο, ενοικι-

άζεται γκαρσονιέρα επιπλωμέ-

νη.Τηλ.:2331024072.

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-
σονιέρες 50 τ.μ. και 55 τ.μ.

(σαλόνι, κουζίνα, υπνοδωμά-

τιο,W.C.) στην περιοχή Ζω-

γράφου,δίπλασταΠανεπιστή-

μια.Τηλ.:6977782641&6971

884916.

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα, ανακαινισμένη,

κοντά στηΛέσχηΑξωματικών.

Τηλ.: 6949 408554 & 6948

726845.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΡ. ΗΛΙΑΣ 15, ενοικιάζεται

γραφείο 20 τ.μ., επιπλωμένο.

Τηλ.:2331024072.

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 ενοικιάζεται
επαγγελματικός χώρος 50 τ.μ.,

πλήρως ανακαινισμένος, 1ος

όρ.,γωνιακό,δίπλασταΑστικά.

Τηλ.:6946740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ30τ.μ.μεντουλάπα,140€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.λουξ,επιπλωμένο,220€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ35τ.μ.επιπλωμένο,180€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ40τ.μ.επιπλωμενο,καλό,parking,270€
TΣΕΡΜΕΝΙ40τ.μ.καλό,μεντουλαπα,240€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ40τ.μ.επιπλωμένο,καλό,220€
ΚΤΕΛ50τ.μ.θέα,επιπλωμένο,220€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,190€
ΚΕΝΤΡΟ55τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,220€
ΝΑΟΥΣΑ60τ.μ.,πολύκαλό,επιπλωμένο,260€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένο,μεντουλάπες,καλό,A/C,200€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ65τ.μ.εξαιρετικό,θέα,ατομ.λέβητας,280€
ΝΑΟΥΣΑ80τ.μ.επιπλωμένο,καλό,200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.οροφοδιαμέρισμα,καλό,310€
ΕΛΗΑ95τ.μ.12ετίας,τζάκι,θέα,360€
ΡΟΛΟΙ95τ.μ.καλό,ντουλάπες,230€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.εξαιρετικό,ηλιακό,τζάκι,ατομ.λέβητας,440€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.μονοκατοικία,πολύκαλή,350€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ.επιπλωμένο&ανακαινισμένο,22.000€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,ευκαιρία,17.000€
ΑΝΟΞΕΩΣ65τ.μ.ευκαιρία,16.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ70τ.μ.μονοκατοικίαμεοικόπεδο,14.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.ευκαιρία,επενδυτικό,23.000€
ΡΟΛΟΙ70τ.μ.επενδυτικό,33.000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ70τ.μ.γωνιακό,καλό,47.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ75τ.μ.15ετίας,εξαιρετικό,λουξ,65.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ85τ.μ.διαμπερές,ΕΥΚΑΙΡΙΑ,39.000€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλό,ανακαινισμένο,ευκαιρία,25.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΡΟΛΟΙ100τ.μ.καλό,50.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.θέα,καλό,37.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.ρετιρέ,ευκαιρία,μεθέα,28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ101τ.μ.θέα,διαμπερές,καλό,67.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ105τ.μ.10ετίας,εξαιρετικό,105.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ110τ.μ.μονοκατοικίαμεγωνιακόοικόπεδο,62.000€
ΕΛΗΑ120τ.μ.20ετίας,εξαιρετικό,138.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.τζάκι,parking,127.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ110.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.ημιτελήςμονοκατοικία,22.000€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ140τ.μ.μονοκατοικία,επενδυτικό,57.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.πανέμορφημεζονέτα,ευκαιρία,120.000€
ΒΕΡΟΙΑ187τ.μ.τρομερήβίλαμεόλατακομφόρτ,220.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξβίλαμισθωμένη350.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ270τ.μ.ημιτελέςκτίριο,ευκαιρία,125.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ20τ.μ.καλό,190€
ΠΙΝΔΟΥ35τ.μ.καλό,220€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ45τ.μ.καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ65τ.μ.πολύκαλό,1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.πολύκαλό,670€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ130τ.μ.καλό,700€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.καλό,800€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ,1.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ550τ.μ.καλό,1.200€
ΒΕΡΟΙΑ2.200τ.μ.εξαιρετικόκτίριο,5.500€

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,μεθέα,29.000€
ΔΟΒΡΑ420μέτρα,55.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ450μέτρα,μεοικοδομικήάδεια,50.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ460μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,14.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ570μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,27.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατη επιχείρηση καφενείο – ουζερί μεσταθερή
πελατείαλόγωσυνταξιοδότησης,6.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεπιχείρησηυγιής&επικερδήςεπιχείρησηκαφέστοκέντρο
τηςΒέροιας,28.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεργοστάσιοχρωμάτωνμεκτιριακέςεγκαταστάσεις,σεπλή-
ρηλειτουργία&με2υποκαταστήματαλιανικήςπώλησης,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
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ
60000€
ΣΤΑΣΟΥΜΥΓΔΑΛΑισογειο87τ.μ2ΔΣΚχρησηαυλης,16000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερΑρχοντοσπιτο2ΔΣΚΑ.Θ45000€
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€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ020600τ.μ50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€

ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρστηνασφαλτοσοβαρες
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€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογιαπαρκιγκ
28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μαπό37000τωρα
15000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ7χωρηεπαγ.στεγη2οςχωριςασαν.γιαφροντιστη-
ριο700€
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθησηκτλπ
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 βοηθός κομμωτη-
ρίου με βασικές γνώσεις κομ-
μωτικής, χωρίς υποχρεώσεις,
γιαπλήρηαπασχόλησησεκομ-
μωτήριοστοκέντρο τηςπόλης.
Τηλ.:6974628212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος λογι-
στικού γραφείου.ΑΠοστείλετε
βιογραφικόσημείωμαστηδιεύ-
θυνση:info@giouros.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος ΤΕ-
ΦΑΑ με εξειδίκευση στην κο-
λύμβηση για να εργαστεί ως
προπονητής στο κολυμβητή-
ριο “ΠΗΓΑΣΟΣAqua Center”
στη Βέροια.Ασφάλιση και α-
ποδοχές σύμφωνα με το νό-
μο.Κατάθεσηβιογραφικώνστη
γραμματεία του κολυμβητηρί-
ου Σταδίου 125 Βέροια. Τηλ:
2331125087.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικόςαυτοκι-

νήτων, ηλεκτρολόγος αυτοκινή-
τωναπόεπιχείρησηστηΒέροια
γιαπλήρηαπασχόληση. Ικανο-
ποιητικήαμοιβή.ΖΗΤΕΙΤΑΙοδη-
γόςΤαξίγιαπλήρηαπασχόληση
καθώς καιΠΩΛΗΣΗγαϊδουρά-
κια. Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2331071553&2331062900.Ώ-
ρεςεπικοινωνίας: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 ζητά-
ει άτομο γιαμόνιμη εργασίαμε
εμπειρία σε κατασκευή και το-
ποθέτησηκουφωμάτων.Επικοι-
νωνίαγιαραντεβού2331073281
υπεύθυνοςπροσωπικουΒύρων
Σταμπούλογλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργα-
σίασεφαρμακείομεεπιδότηση
καισχετικήεμπειρία.Απαραίτη-
τηπροϋπόθεση κάρτα ανεργί-

ας. Τηλ.: 23310 27507, 6947
259696.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDISSECURITY’’ ζητάει
ναπροσλάβει γιαμόνιμηαπα-
σχόληση, εξωτερικόπωλητήή
πωλήτρια για τουςΝομούςΗ-
μαθίας,Πέλλας,Θεσσαλονίκης.
Απαραίτηταπροσόντα,ευχέρεια
λόγου,αγγλικήγλώσσα,δίπλω-
μααυτοκινήτου,άδειαεργασίας
προσωπικούασφαλείας, εμπει-
ρία με βιογραφικό και συστά-
σεις.Μισθός,ασφάλισηκαιπο-
σοστά.Παραλαβήδικαιολογητι-
κώνμεσυνέντευξηστακεντρικά
γραφείαμας,Θεσσαλονίκης45
Βέροιαwww.securitytsiflidis.gr-
sales@securitytsiflidis.gr-Τηλ.
2331027102.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγητής,

τελειόφοιτοςτουΑΠΘ,μεφρο-
ντιστηριακη πείρα, παραδιδει
ιδιαίτεραμαθήματασεμαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου,Λυκεί-
ου (με εξειδίκευσηστηνΈκθε-
ση). Τιμές προσιτές μεμονω-
μένα καισε γκρουπάκια.Τηλ.:
6973707829.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙβρεφικάείδη

τηςCICUσεπολύ κατάστα-
ση,400ευρώόλαμαζί.Τηλ.:
2331062621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονομι-
κάανεξάρτητοςαναζητάσοβα-
ρήεμφανίσιμηκυρίαχωρίςοι-
κογενειακέςυποχρεώσειςάνω
των 65 ετών έως 75 ετών με
τηνπροοπτική γνωριμίας και
συμβίωση.Τηλ.:6977951301.

ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος, ζη-
τά γνωριμία με κυρία από 55
ετών έως 68 ετών, με σκοπό
τησυμβιωσηή το γάμο.Τηλ.:
6986585060.

ΚΥΡΙΑ60ετών,συνταξιού-
χος, κοινωνική, αξιοπρεπής,
αναζητά σύντροφο έως 68 ε-
τώνμε τα ίδια χαρακτηριστικά
για μία ουσιαστικήσχέση ζω-
ής.Μόνοσοβαρέςπροτάσεις.
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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κερδοφόρα
επιχείρηση, εργαστήριο
ζυμαρικών, με σταθερή
πελατείακαιμηχανήματα
σεεξαιρετικήκατάσταση.
Τηλ.:2331092777&6983
607757.

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

Η εταιρίαΣ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΑΙΣΙΑΟ.Ε.επιθυμείναπρο-
σλάβει μεπλήρη απασχόλη-
σηπωλητή/πωλήτρια έως
30ετώνγια τονομόΗμαθίας.
Απαραίτητη η κατοχή διπλώ-
ματος ΙΧαυτοκινήτου.Ηπρο-
ϋπηρεσιασεαντίστοιχηθέση
θασυνεκτιμηθεί.Προσφέρεται
εταιρικό αυτοκίνητο και ελκυ-
στικόπακέτοιαποδοχών.Απο-
στολήβιογραφικούστοe-mail:
logistirio@oikobros.gr.



Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης 
συμμετείχε στην τακτική σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών

Γεωργίας και Αλιείας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμ-
βρίου στις Βρυξέλλες με θέμα την προώθηση της μεταρρύθμισης της 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2020.

 Ο κ. Βορίδης κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του επανέλαβε τη 
θέση της χώρας μας για αποδοχή της εθελοντικής εφαρμογής των οι-
κολογικών σχημάτων (eco-schemes) αποσαφηνίζοντας ωστόσο ότι δεν 
μπορεί να γίνει αποδεκτός ο καθορισμός ενός υποχρεωτικού ελάχιστου 
ποσού δαπανών χωρίς μάλιστα το ύψος του να είναι γνωστό.

 Επ’ αυτού, ο Υπουργός έκανε ιδιαίτερη μνεία στην ευελιξία που 
έχει δοθεί στα κράτη μέλη με τη δυνατότητα να μεταφέρουν πόρους 
μεταξύ των δύο Πυλώνων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την 
εξυπηρέτηση δράσεων που αφορούν το περιβάλλον και το κλίμα, εκτι-
μώντας ότι δεν απαιτούνται περαιτέρω διαχειριστικοί περιορισμοί που 

θα μειώσουν την επικουρικότητα 
των κρατών μελών.  Αναφερόμε-
νος στους μικροκαλλιεργητές, ο 
κ. Βορίδης χαιρέτισε τις προσπά-
θειες της παρούσας Γερμανικής 
προεδρίας και της απελθούσας 
Κροατικής για την απαλλαγή τους 
από διοικητικές κυρώσεις σε ορι-
σμένες περιπτώσεις, υπογραμ-
μίζοντας ωστόσο την πάγια θέση 
της Ελλάδας υπέρ της καθολικής 
εξαίρεσης των μικροκαλλιεργητών 
από το σύστημα κυρώσεων που 
προβλέπει το καθεστώς της αιρε-
σιμότητας και τονίζοντας παράλ-
ληλα ότι μία τέτοια κίνηση δεν θα 
επιβάρυνε την περιβαλλοντική 
φιλοδοξία της Ένωσης.

 Επιπλέον, ο Υπουργός ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο που διαδρα-
μάτισε και τη σημαντική συμβολή που παρείχε η καλλιέργεια των 
ψυχανθών στη διασφάλιση της διατροφικής επάρκειας και αυτάρκειας 
εντός της Ένωσης από την έναρξη ακόμα της πανδημίας της νόσου 
του κορωνοϊού. Παράλληλα, επεσήμανε τη στήριξη της πατρίδας μας 
σε κάθε μέτρο που προωθεί την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, την 
ενίσχυση των ευκαιριών στην αλυσίδα εφοδιασμού και την ανάδειξη 
των ωφελειών των φυτικών πρωτεϊνών στη διατροφή που, όπως πα-
ρατήρησε, αποτελεί και βασικό στόχο της νέα στρατηγικής «από το 
αγρόκτημα στο πιάτο». Ο κ. Βορίδης έφερε μάλιστα ως παράδειγμα 
τη σημαντική δυναμική που έχει αναπτύξει η καλλιέργεια οσπρίων 
στην Ελλάδα, ιδιαιτέρως ως προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ που συμβάλλουν, 
μεταξύ άλλων, στην προστασία του εισοδήματος των παραγωγών, 
κυρίως μειονεκτικών, απομακρυσμένων και ορεινών περιοχών της 
χώρας μας. Εξάλλου, ο κ. Βορίδης εξέφρασε την υποστήριξη της 
πατρίδας μας στη δημιουργία ενός ουδέτερου και μη αξιολογικού συ-
στήματος διατροφικής επισήμανσης στον τομέα των τροφίμων, μέσω 
του οποίου ο καταναλωτής θα έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται 
ως προς τα θρεπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος στην κατεύθυνση 

ενθάρρυνσης της ισορροπημένης 
διατροφής. Διευκρίνισε ωστόσο 
ότι δεν πρέπει το σύστημα αυτό 
να καταφεύγει στη βαθμολόγηση 
της συνολικής διατροφικής αξίας 
ή στη χρήση χρωματικής ή άλλης 
κατηγοριοποίησης προκειμένου 
να μην επηρεάζεται εσφαλμένα η 
κρίση του καταναλωτή και πρό-
τεινε την εξαίρεση των Προϊόντων 
Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και 
των μονοσυστατικών τροφίμων ό-
πως το ελαιόλαδο από ένα τέτοιο 
σύστημα. Παράλληλα, ο Υπουρ-
γός υπογράμμισε ότι είναι σημα-
ντικό να μπορεί κάθε χώρα να 
επιλέγει την υποχρεωτική ή εθελο-

ντική χρήση του εναρμονισμένου σχήματος διατροφικής επισήμανσης 
στην επικράτεια του, προκειμένου να μην επιβαρύνονται υπέρμετρα οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις τροφίμων.

 Επιπροσθέτως, ο κ. Βορίδης επισήμανε την ανάγκη η Ένωση να 
προχωρήσει στην κατάργηση των κλωβών κατά την ωοπαραγωγή προ-
κειμένου να υιοθετηθούν τα υψηλότερα πρότυπα ευζωίας των ζώων.

Η μετάβαση αυτή πρέπει να υλοποιηθεί με την τήρηση τριών προϋ-
ποθέσεων: 

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υιοθετήσει ενιαία νομοθεσία 
για όλα τα κράτη μέλη προκειμένου να μην υπάρξει ανταγωνιστική δια-
φοροποίηση

2. Να μελετηθούν οι επιπτώσεις της μετάβασης για την βιομηχανία 
και να δοθεί επαρκής χρόνος προσαρμογής και

 3. Να εφαρμοστεί η απαίτηση αυτή και για τα εισαγόμενα προϊόντα 
από τρίτες χώρες.

 Τέλος, ο κ. Βορίδης ζήτησε να διατηρηθεί το ύψος του προϋπολογι-
σμού του προγράμματος για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου, τονίζοντας τη 
σημασία του για την ενίσχυση των νησιωτικών περιοχών της πατρίδας 
μας, προκειμένου οι κάτοικοι τους να ανταποκριθούν στις πολλαπλές 
οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

P Τι άλλο μας έμεινε δηλαδή να 
ζήσουμε το 2020; Μόνο η αποκάλυ-
ψη…

 
P Εκείνο που φοβάμαι είναι μή-

πως το 2020 είναι το τρέιλερ του 2021!
 
P Μα θαρρώ δεν θα τ’ αντέξω.
 
P Να μην πάμε μια ώρα πίσω τον 

Οκτώβριο. Όχι κι άλλο 2020.
 
P Δείτε τι έγινε στην Καρδίτσα 

μέσα σε μία μόλις ώρα.
 
P Τεράστιες μάσκες, μικρές αίθουσες. Δεν 

μπορεί, κάπου θα συναντηθούνε.
 
P Μεγαλώσαμε από παιδιά με νοκ ντά-

ουν, τώρα εντρυφούμε στο λοκ.
 
P Όταν βλέπω κάποιον αδύνατο και γυμνα-

σμένο, με ησυχάζει το ότι τρώει μόνο κουνουπίδι 
βραστό.

 
P Η αγάπη δεν ξέρει καν τι είναι το κου-

νουπίδι. Αν μάθει, ίσως ζητήσει να μάθει και 

να βράζει.
 
P Κατά το ανυπέρβλητο: Αν είχα μπέικον, θα 

σου έκανα αβγά με μπέικον. Αλλά δεν έχω αβγά.
 
P Η αγάπη είναι τρανή απόδειξη ότι στη 

σύγχρονη εποχή ακόμη και η γκρίνια απέκτη-
σε πόδια.

 
P Τελικά αυτός ο Ερντογάν κάνει τους πειρα-

ματισμούς του στην ανατολική Μεσόγειο τη Χάγη 
και στη φέξη.

 

P Οι Έλληνες, λέει, μέσα στους 
βαρύτερους καπνιστές. Και να φα-
νταστεί κανείς ότι καπνίζουμε για 
να μην τρώμε πολύ.

 
P Διαβάστε κι αυτό, εκ μέρους 

της αγάπης. (Αλλιώς θα με χωρίσει, 
είπε):

Οι γυναίκες ενθουσιάζονται με μια 
καλή αγορά από ένα κατάστημα. Οι 
άντρες ενθουσιάζονται με το να βρουν 
πάρκινγκ εκεί κοντά.

Οι άντρες είναι υπέρ των προγαμι-
αίων σχέσεων. Μέχρι να αποκτήσουν 
κόρη.

Γυναίκες και άντρες γεννήθηκαν ί-
σοι. Οι γυναίκες όμως εξακολουθούν 
να εξελίσσονται.

Ο άντρας είναι η απόδειξη. Ότι κι ο 
Θεός κάνει λάθη.

 
P Σιγά το νέο! Εδώ ρε έκανε 

λάθη μέχρι και ο Τσιόδρας.
 
P Και:
 
Ένας παππούς πηγαίνει τη γριά του στον για-

τρό. Αφού αυτός την εξετάζει, θέλοντας να πειρά-
ξει τον παππού του λέει:

– Παππού υπάρχει πρόβλημα με την υγεία της 
γιαγιάς και θεραπεία είναι το σεξ.

– Σεξ; Τι εννοείς ρωτάει ο παππούς.
– Σεξ παππού, του λέει ο γιατρός, δεν ξέρεις 

από σεξ;
– A! σεξ! λέει ο παππούς. Και πόσο συχνά 

πρέπει;
– Τουλάχιστον τρεις φορές τη βδομάδα, λέει ο 

γιατρός .
– Δηλαδή; ρωτάει ο παππούς.
– Ε να παππού, λέει ο γιατρός, ας πούμε Τρί-

τη, Πέμπτη, Σάββατο.
– Λοιπόν παιδί μου, λέει μετά από λίγη σκέ-

ψη ο παππούς. Τρίτη και Πέμπτη εντάξει, αλλά 
το Σάββατο παίζω τάβλι, αποκλείεται να σου τη 
φέρνω!

Κ.Π.
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Παρεμβάσεις Βορίδη στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας 
της ΕΕ για μεταρρύθμιση της ΚΑΠ μετά το 2020
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