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Καλλωπίζουν τα πέριξ της γέφυρας Κούσιου
οι κάτοικοι της περιοχής!
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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!

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η μεταμεσονύκτια συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

της Δευτέρας για το θέμα(δεν άξιζε να είναι πρώτο θέμα
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θέμα, που θα επηρεάσει αναπτυξιακά όλο το νομό. Γιατί
μεταξύ ακόμη και εντεταλμένων ή των επικεφαλής των
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…

Αν μη τι άλλο, οι κάτοικοι της γειτονιάς, αποφάσισαν να καλλωπίσουν το χώρο, πλαγίως της γέφυρας Κούσιου. Έτσι, κατέβηκαν με τα σύνεργα, ξεχορτάριασαν, φύτεψαν λουλούδια, πότισαν και περιποιήθηκαν το πράσινο! Πολύ καλή
κίνηση! Γιατί όχι, με λίγη διάθεση εθελοντισμού, να γίνει και μία έκταση με κηπευτικά που θα φροντίζει η γειτονιά…
Να θυμίσουμε ότι κάτι τέτοιο είχε ξεκινήσει και παλαιότερα ως ιδέα για τη Βέροια, αλλά δεν ευδοκίμησε, δυστυχώς…

Είδη πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες της Καρδίτσας
συγκεντρώνει ο Δήμος Νάουσας

Στην συγκέντρωση ειδών πρώτης   ανάγκης για τους πληγέντες
τόσο του Δήμου Καρδίτσας όσο  
και των όμορων πληγέντων δήμων
του Νομού, προχωράει ο Δήμος
Νάουσας και το Κέντρο Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης   σε
συνεννόηση με τον Δήμο Καρδίτσας.   Για τον σκοπο αυτό καλεί
τους τους δημότες  να συνδράμουν,
εφόσον έχουν την δυνατότητα, σε
αυτήν την πρωτοβουλία.
Τα είδη πρώτης ανάγκης (νερά,
μακαρόνια-όσπρια γάλα εβαπορέ, κονσέρβες, δημητριακά, λάδι,
καφές, πελτέδες, κλινοσκεπάσματα, πετσέτες) θα συγκεντρώνονται
καθημερινά από τις 8:00 έως τις
14:00 στο κτίριο του ΚΑΠΗ του Δήμου Νάουσας.  Από την πλευρά μας να επισημάνουμε πόσο σημαντικό είναι επίσης,
να είναι καθαρά και σε καλή κατάσταση, κουβέρτες και πετσέτες… Συνιστά πραγματικό σεβασμό σε συνανθρώπους μας
που βρέθηκαν ξαφνικά σε τραγικές συνθήκες, κάτι που μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή στον καθένα από εμάς…

Πανελλαδική απεργία
αύριο από την τις Ενώσεις
Νοσοκομειακών Γιατρών
Ελλάδας
Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωράει ο κλάδος των νοσοκομειακών γιατρών αύριο Πέμπτη 24
Σεπτεμβρίου και σε συγκέντρωση στην Αθήνα στις 12
το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Υγείας. Η απόφαση
ελήφθη από την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), που διεκδικεί μαζικές
προσλήψεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
μόνιμων γιατρών, όλου του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση του δημόσιου συστήματος
υγείας καθώς και καμία απόλυση Επικουρικού, καμία
απόλυση συμβασιούχου», όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΟΕΝΓΕ. Για το Νοσοκομείο Ημαθίας,
μέχρι σήμερα, δεν υπήρξε κάποια πληροφορία
συμμετοχής στην αυριανή κινητοποίηση.

Και επίσημα από χθες…
Φθινόπωρο!

Τόσο οι ισημερίες, όσο και τα ηλιοστάσια, συμβαίνουν δύο φορές τον χρόνο και σηματοδοτούν την
έναρξη των εποχών του έτους. Από τα αρχαία χρόνια,
σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης, τέτοια φαινόμενα γιορτάζονταν από τους λαούς, που τους απέδιδαν
μυθικές σημασίες.Το απόγευμα της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, στις 16:31 ώρα Ελλάδας, άρχισε και τυπικά το
φθινόπωρο, καθώς συμβαίνει η φθινοπωρινή ισημερία
στο βόρειο ημισφαίριο(βρίσκεται και η Ελλάδα), όπου η
νύχτα και η μέρα έχουν σχεδόν την ίδια διάρκεια. Αυτό
σημαίνει πρακτικά ότι στο βόρειο ημισφαίριο η μέρα θα
μικραίνει και η νύχτα θα μεγαλώνει, ώσπου η τελευταία
θα φθάσει στο ζενίθ της στο χειμερινό ηλιοστάσιο του
Δεκεμβρίου( 21). Η ισημερία σηματοδοτεί την αστρονομική έναρξη του φετινού φθινοπώρου, ενώ αντίστοιχα
στο νότιο ημισφαίριο θα αρχίσει η άνοιξη.
Πάντως εκτός από την αστρονομική έναρξη του φθινοπώρου, σα να καταλάβαμε και την «γήινη» έλευση,
αφού η θερμοκρασία ειδικά νωρίς το πρωί και το βραδάκι απαιτεί πανωφόρι.

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 Πηγαδιών, 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 χρηματοδότησης 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, προτείνοντας την 25ετή μίσθωση του χιονοδρομικού, με όρους του διαγωνισμού 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 Πηγαδιών 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 συνάντηση 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 χιονοδρομικό.
«Το δίλημμα του περασμένου Σεπτεμβρίου ήταν παραχώρηση ή εκμίσθωση. 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 ακούστηκαν από τον δήμαρχο ο Νίκος
Κουτσογιάννης, λέγοντας ότι η διοίκηση κάνει το ίδιο λάθος με πέρυσι.
Πρότεινε δε ως μοναδική περίπτωση να λειτουργήσει το χιονοδρομικό
φέτος, να αναλάβουν οι σημερινοί
μισθωτές τον έλεγχο, και να επιδιώξει
μια χρηματοδότηση 100.000 ευρώ από τον υπουργό Αθλητισμού Λευτέρη
Αυγενάκη για τον έλεγχο πενταετίας
και τον μονοετή, καθώς και παράταση
στην αδειοδότηση των χιονοδρομικών, αφού θα χρειαστούν 45 μέρες
γι’ αυτό.
«Δεν είναι ο πενταετής το πρόβλημα, αλλά το τι θα προκύψει από τον
έλεγχο σε δαπάνες. Αυτό δεν μπορούσαν 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’ αυτά, 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, λέγοντας ότι ο ‘Κοινός Τόπος’ δεν στηρίζει την πρόταση, αλλά είναι διατεθειμένος 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 συνεδρίαση 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 ορθογραφικά 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 Κουτσογιάννη, όπως είχε προτείνει και πέρυσι.
Βαλσαμίδης: Ο μπαμπούλας άλλαξε!
Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων:
Σταύρος Βαλσαμίδης. Ο μπαμπούλας άλλαξε. Πέρυσι η μακροχρόνια παραχώρηση, φέτος τα 10,7 εκατ. Δεν αντιδρώ καλά στους μπαμπούλες. 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 απάντηση. 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 οργανωθούμε. 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 εισήγηση. Αλλά μπορεί να με πείσει κανείς ότι λύση είναι η συνέχιση της σημερινής 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 Αυγενάκης 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 μοναδικό ασφαλές μονοπάτι που έχουμε μπροστά μας είναι η μακροχρόνια 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 δήμαρχος.

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 ενημέρωσε το δημοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος Νικόλας Καρανικόλας, επισημαίνοντας 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 εκκαθαρίσεων, 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 χιονοδρομικό 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 αστικής ανάπτυξης) και κάποια ακόμη έργα της προηγούμενης διοίκησης.
«Θα βλέπατε φέτος το ηλεκτρικό απορριμματοφόρο αν γινόταν η διεθνής 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 Αράπιτσας.
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 Λακηνάνος.
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.
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Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Κ. Μακεδονίας

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

Του Γιάννη Καμπούρη
Πριν μερικές μέρες στα τοπικά ΜΜΕ
κοινοποιήθηκε η είδηση, ότι στο ΦΕΚ
485/20 Αυγ.2020 τέταρτο τεύχος, δημοσιεύτηκε 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 σχολιασμός γι αυτό. Αναφέρομαι βέβαια στις
τοπικές ηγεσίες, που παραδόξως το εκτίμησαν ως επουσιώδες και δεν τους
απασχόλησε στο ελάχιστο. Το χωροταξικό
πλαίσιο όμως είναι η «πολιτική» βάση πάνω στην οποία θα καταρτιστούν τα επόμενα 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 επιτυχημένα σχολίασε φίλος, είναι σαν να πάει η
Βέροια να βρει το δίκαιο της στο εφετείο,
έχοντας χάσει ήδη πρωτόδικα.
Πολύ θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω αν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης
του, αναλήφθηκε κάποια σχετική πρωτοβουλία για παρέμβαση από τις τοπικές 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 Συμβούλιο ; 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, Καθηγητή στο Τμήμα Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας την
περίοδο 2017-2018 - και εδώ με μια δόση
πικρού χιούμορ θα ρωτήσω αν μας θυμίζει τίποτα ο τίτλος του τμήματος. Πήγε
κάποιος να μιλήσει μαζί του ;
Θα αντιτείνει κάποιος, μα αυτό
είναι ευθύνη της Περιφέρειας. Σωστά αλλά 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 πολύ καλά ότι μιλάμε πλέον για μια «ατυχή»
κληρονομιά.
Και γιατί τόση πρεμούρα με αυτό ; Γιατί η Βέροια λείπει από παντού,
υποβιβαζόμενη σε ένα πρωτεύοντα πόλο
περιφερειακής εμβέλειας - ωραίος τίτλος
θα πείτε, αλλά μη ψάχνετε άδικα, παρακάτω διαβάθμιση δεν υπάρχει !

Καλό ταξίδι σ’ έναν αληθινό
«εργάτη» του Πολιτισμού
Εκ μέρους της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας θα ήθελα να εκφράσω τη
βαθιά μου θλίψη για τον ξαφνικό
χαμό του Γρηγόρη Βλαχογιάννη
, του Κινηματογράφου ΣΤΑΡ , ενός ακάματου και αόρατου «εργάτη» του πολιτισμού , με ορατό
όμως αποτύπωμα στο πολιτιστικό
γίγνεσθαι της πόλης μας . Ο Γρηγόρης 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 ελαφρύ το χώμα , καλό ταξίδι ..
Θεόφιλος Κορωνάς
Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΠΑ

Σε αντίθεση με εμάς, έστω και τις κατανομές ανά νομό από τα προημε μια πρόχειρη ανάγνωση της απόφα- γούμενα Εθνικά και Περιφερειακά χρημασης αντιλαμβάνεται κανείς δύο πράγματα. τοδοτικά πακέτα, έτσι για να δούμε που
Την προνομιακή μεταχείριση κινήθηκε ο νομός μας και πόση σημασία
των Σερρών έναντι όλης της περιφέρειας του δόθηκε.
Ο σχεδιασμός για το νέο Πανελλαδικό
- εξαιρείται βέβαια η Θεσσαλονίκη. Και
όπως τονίζεται στο κείμενο, η τοποθέτη- Πρόγραμμα της Ελλάδας για την περίοδο
ση της στην κατηγορία πόλεων Εθνικής 2021-2027 μόλις ξεκίνησε και θα πρέπει
Εμβέλειας στη βαθμίδα Δευτερεύοντες επιτέλους να δούμε κατάματα τις ευκαιρίπόλοι, «αποτελεί επιλογή πολιτικής (όχι ε- ες αλλά και τις δομικές –πια –αδυναμίες
πικύρωση υπάρχουσας κατάστασης) που μας. Ας ελπίσουμε από εδώ και πέρα να
υποστηρίζεται μέσω κατάλληλων μέσων μη συνεχίσουμε την ίδια τακτική αι «μωτου παρόντος και πρέπει να υποστηριχθεί ραί παρθένες», μπας και σωθεί κάτι και
και από άλλα σχέδια και πολιτικές». Τι να μη μείνουμε για μια ακόμα φορά εκτός
σημαίνουν αυτά και με τη βοήθεια των λί- - χρηματοδοτικού - νυμφώνος, αν και τα
γων ελληνικών που ξέρω. Θα υπάρχει μια μέχρι τώρα προμηνύματα μόνο αισιοδοξία
«προνομιακή» μεταχείριση των Σερρών δε γεννούν.
Και με την ευκαιρία και μιας και
σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις των
επόμενων ΕΣΠΑ αλλά και των εθνικών περί ανάπτυξης ο λόγος. Εκείνα τα Τετραπρογραμμάτων, που δεν αιτιολογούνται ετή Επιχειρησιακά Προγράμματα και τα
απόλυτα από τη σημερινή πραγματική της Ετήσια Προγράμματα Δράσης Δήμων τα
ξεσκονίζει κανείς. Μήπως έχουν συνταθέση.
Τα ίδια αφορούν τη μεταχείριση χθεί με copy paste, έτσι για να φύγουμε
της Κατερίνης, που την κατατάσσει και από την υποχρέωση σύνταξής τους και
αυτή στους πόλους εθνικής εμβέλειας - τελικά δεν υπηρετούν κανένα αναπτυξιαΔωρεάν Σεμινάρια
λοιποί πόλοι. Η αιτιολόγηση αυτής της κό στρατηγικό στόχο ;
Δημιουργικής Γραφής διΜε όλα αυτά και με τα άλλα,
θέσης έχει να κάνει με τον τουρισμό της
οργανώνει ο Δήμος Νάπεριοχής αλλά και την υπερτιμημένη κατά αντιλαμβάνομαι ότι η Βέροια τελικά επιουσας, με εκπαιδευτή
την κρίση μου αξία του «Αρχαιολογικού λέγει (;) να παίζει ερασιτεχνική. Και προς
τον συγγραφέα κ. Γιώργο
πάρκου Ολύμπου». Και δεν υπάρχει λό- επίρρωση αυτής της πραγματικότητας, ας
Δάμτσιο. Στα σεμινάρια
γος να μπω σε μια απαρίθμηση των αντί- θυμηθούμε ότι πριν χρόνια ο δήμος μας
θα λειτουργήσουν τμήμαστοιχων προτεινόμενων πολιτικών - εσείς συγκρότησε αναπτυξιακή εταιρεία, που τη
τα ενηλίκων και εφήβων
διαβάστε χρηματοδοτήσεις - για τις πόλεις διέλυσε στη συνέχεια χωρίς να καταλάβει
και θα εφαρμόζονται όλα
αυτές. Βρίσκονται σε όλους τους άξονες κανείς το λόγο. Και το αστείο είναι ότι
τα μέτρα προστασίας και
σήμερα έρχεται το υπουργείο εσωτερικών
με ονοματισμένες «πολιτικές».
ασφάλειας που έχουν εΦαίνεται λοιπόν ότι η ιεράρχηση και ξαναζεσταίνει το θέμα της τοπικής
πιβληθεί για τη νόσο
είναι αρκετά «ελαστική» σε ότι αφορά τα ανάπτυξης, μιλώντας για αναπτυξιακούς
Covid-19.
κριτήρια κατάταξης και ότι υπήρχαν αρ- οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. ΑλΠληροφορίες δίνονται
κετά περιθώρια ακόμα και για εμάς, αλλά λά αν δεν έχεις αναπτυξιακή πυξίδα τι να
στο Κέντρο Πληροφόρητα κάνεις όλα αυτά ; Και όπως θα έλεγε η
εμείς περί άλλων τυρβάζαμε.
σης Επισκεπτών στο τηλέΔε το κρύβω ότι μου προξενεί Μαρία Ρεζάν, βιώνουμε «μια θητεία έτσι,
φωνο 2332052186 (υπεύαλγεινή εντύπωση η απαξίωση της πό- χωρίς πρόγραμμα»...
θυνη υπάλληλος Ελένη ΣιΚατά τα άλλα η όμορφη πόλη
λης μας, που ουσιαστικά υποβιβάζεται σε
αμίδου, email: siamidou@
μια «συνοικία», άντε σε πόλη δορυφόρο μας, όμορφα μαραζώνει ...
naoussa.gr).
της Θεσσαλονίκης, χωρίς αναπτυξιακή
αυτοτέλεια. Μα κανένα συγκριτικό πλεονέκτημα να μη της αναγνωρίζουν
! Τουρισμός, πολιτισμός, γεωργία,
κτηνοτροφία και ότι άλλο δεν υπάρ17/9/20 - 23/9/20
χουν καν και αν κάπου αναφέρονται,
η αναφορά δεν συνεπάγεται καμιά
«πρακτική» αξία. Μάλιστα υπάρχει
Θερινό σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη
ονοματισμένη η σύνδεση της Εγναδιασκέδαση.
τίας με τη Βεργίνα, έτσι για να μη
--> απολύμανση πριν κάθε προβολή,
δυσκολεύονται οι από τη Θεσσαλο--> μεγάλες αποστάσεις
νίκη, αν θελήσουν να επισκεφθούν
--> Μη υποχρ, χρήση μάσκας
αυθημερόν τη Βεργίνα !
--> αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο
Και από περιέργεια και αν
--> Φρέσκος αέρας
έχετε διάθεση να μελαγχολήσετε,
ενδεικτικά διαβάστε το άρθρο 11 ΜΟΥΛΑΝ (ΜΕΤΑΓΛ στα Ελληνικά)
στρατηγική και ειδικές κατευθύνσεις
Προβολές: Σάββατο 19/9 και Κυριακή 20/9
για το τοπίο - για να ανακαλύψετε ότι
ΚΡΙΣ ΣΠΑΡΛΙΝΓΚ
Σενάριο:
στις 19.45
χαρακτηρίζονται ως Ζώνες Τοπίου
ΤΖΕΡΑΡΝΤ ΜΠΑΤΛΕΡ, ΣΚΟΤ ΓΚΛΕΝ,
Ηθοποιοί:
(Θερινή αίθουσα – Μη υποχρ, χρήση μάσκας)
Διεθνούς Αξίας, ο Εθνικός Δρυμός
ΜΟΡΕΝΑ ΜΠΑΚΑΡΙΝ, ΡΟΤΖΕΡ ΝΤΕΪΛ ΦΛΟΪΝΤ
Σκηνοθεσία: ΝΙΚΙ ΚΑΡΟ
και Αρχαιολογικός Χώρος Ολύμπου
Προβολές : Πέμπτη 17/9 – Παρασκευή 18/9 – ΔευΣενάριο:
ΡΙΚ ΤΖΑΦΑ
και η Ζώνη Ελιάς της Χαλκιδικής !
Ηθοποιοί:
ΤΖΕΤ ΛΙ, ΓΚΟΝΓΚ ΛΙ, ΝΤΟΝΙ ΓΙΕΝ, τέρα 21/9 – Τρίτη 22/9 – Τετάρτη 23/9 στις 21.45
Η Βεργίνα - κοιλάδα Αλιάκμονα είναι
στην Θερινή αίθουσα - (Θερινή – Μη υποχρ, χρήΛΙΟΥ ΓΙΦΕΪ, ΤΖΕΪΣΟΝ ΣΚΟΤ ΛΙ
απλά Ζώνες Τοπίου Εθνικής Αξίας,
ση μάσκας)
που περιλαμβάνονται στην πεδιάδα
Σάββατο 19/9 και Κυριακή 20/9 στις 21.00 στην αίΜΟΥΛΑΝ (στα Αγγλικά με Ελληνικούς Υποτιτλ)
της Θεσσαλονίκης - ναι σωστά τα
Προβολές: Πέμπτη 17/9 – Παρασκευή 18/9 – Δευ- θουσα 1
αντέγραψα !!!
(Αιθ1 – Υποχρεωτική χρήση μάσκας)
τέρα 21/9 – Τρίτη 22/9 – Τετάρτη 23/9 στις 19.45
Δεν ξέρω αν σας κουράΣάββατο 19/9 και Κυριακή 20/9 στις 21.45
ζουν όλα αυτά, αλλά οφείλω να επιΕπίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το
(Θερινή αίθουσα – Μη υποχρ, χρήση μάσκας)
σημάνω και κάτι ακόμα. Στον τελικό
πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακαταρτισμό των νέων ΕΣΠΑ, η θέση
κάτω σύνδεσμο: http://www.cinestar.gr
GREENLAND: ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
μας θα είναι ακόμα πιο δυσμενής
http://www.facebook.com/cinestarveria
Σκηνοθεσία: ΡΙΚ ΡΟΜΑΝ ΓΟΥΟ
γιατί θα συνεκτιμηθεί και η απογραφή 2021 που θα μας κατατάξει σε
Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
δυσμενέστερη θέση από τη σημερινή. Και έχει ενδιαφέρον να μάθουμε

Δωρεάν σεμινάρια
δημιουργικής γραφής από
τον Δήμο Νάουσας

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»
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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, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας
21.09.2020 τηλεδιάσκεψη 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 καταβολή 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 έπειτα, 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 χρηματοδότησης του ΕΛΓΑ για τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται το συντομότερο 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 Οργανισμός 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.

www.laosnews.gr
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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 εντάχθηκαν στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER, κατά την 1η
Πρόσκληση για έργα Ιδιωτικού χαρακτήρα. Είκοσι δύο
(22) επενδυτικά έργα, με
συνολικό προϋπολογισμό
7.216.095,35 ευρώ και Δημόσια Δαπάνη 3.832.656,01
ευρώ, έχουν ήδη ξεκινήσει
ή αναμένεται άμεσα να ξεκινήσουν να υλοποιούνται,
προσφέροντας μια, έστω και
μικρή, ανάσα στην τοπική οικονομία.
Η πλήρης αξιοποίηση των
πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υ.Π.Α.Α.Τ., σε
συνδυασμό με την διάθεση
πόρων εκ μέρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, επέτρεψε την ένταξη του
συνόλου των επενδυτικών
σχεδίων που είχαν χαρακτηρισθεί ως επιλέξιμα, με
αποτέλεσμα την αύξηση της
διατιθέμενης δημόσιας δαπάνης κατά 1.457.656,01 ευρώ,
ήτοι 61,3%, σε σχέση με το
αρχικό διαθέσιμο ποσό.
Ολοκληρώνεται έτσι μια
πολύμηνη διαδικασία, η οποία ξεκίνησε στα τέλη της
Άνοιξης του 2019 με την δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, με ένα
τελικό αποτέλεσμα αντάξιο
των προσπαθειών που κατέβαλλαν 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 συνέδραμε 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
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ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 στις 5.00 μ.μ. από τον
Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Αγίου Γεωργίου Δοβρά η Μαρία Ντίνα σε ηλικία 86 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Kηδεύτηκε χθες Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 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

Ανακοίνωση

Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου
Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστοποιούμε ότι
όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν , η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``, αναλαμβάνει να φιλοξενήσει
και να περιθάλψει αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό
διάστημα χρειάζονται.
Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Οι τρόφιμοι και οι συνεργάτες της Τράπεζας Αγάπης-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 μνήμην Αικατερίνης.
Την κ. Αναστασία Γεωργιάδου για προσφορά 60 € εις
μνήμην Βασιλικής Ραφαηλίδου και 20 € εις μνήμην Δέσποινας Δερμεντζόγλου.
Ανώνυμο κύριο για προσφορά 250 € υπέρ υγείας.
Ανώνυμο κύριο για προσφορά 170 € υπέρ προσφιλών 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

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 (Εσπερινός-Αρτοκλασίες-Όρθρος-Θεία Λειτουργία).

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΕΛΕΣΗ
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ
Ανακοινώνεται ότι από την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου,
αρχίζει η καθημερινή τέλεσις του Μικρού Αποδείπνου κάθε βράδυ στις 8 μ.μ.
Από Κυριακή έως Παρασκευή στον Ιερό Ναό Αγίων
Νικολάου και Φανουρίου και κάθε Σάββατο στον Ιερό
Ναό Παναγίας Φανερωμένης.

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 Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης &
Καμπανίας ανακοινώνεται
ότι από την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 άρχισαν
οι εγγραφές σε όλα τα τμήματα στην Βέροια & Νάουσα.
Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται καθημερινά
από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή τις απογευματινές
ώρες από τις 5.30 έως τις
8.30 μ.μ.
Στο Ωδείο & στη Σχολή
Βυζαντινής Μουσικής λειτουργούν τα εξής:
-ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
-ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΩΔΙΑΣ
- ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ - ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ
-ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ: Αρµονία,
Αντίστιξη, Φούγκα.
-ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ: Πιάνο, Κιθάρα, 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 (Νάουσα)
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.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας 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
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ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ:
Πρόταση για δημιουργία
Ταμείου για την ενίσχυση
των Ενόπλων Δυνάμεων
με ιδιωτικές χορηγίες
Τη θεσμοθέτηση Ταμείου Ενίσχυσης Ενόπλων Δυνάμεων το οποίο
θα χρηματοδοτείται από
δωρεές ιδρυμάτων, επιχειρήσεων αλλά και ιδιωτών με στόχο την αγορά
αμυντικών εξοπλισμών,
όπως αυτές θα καθορίζονται και θα ιεραρχούνται
από τους επιτελείς των
τριών όπλων, ζητά από
τους αρμόδιους Υπουργούς 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 διατηρήσουν 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 προκάλεσαν 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 αδικήματα 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 συνεπλάκησαν 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),
όπο υ πα ρ α πέμφθηκαν να
δικαστούν στο
Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βέροιας».
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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 βουλευτής 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 Ημαθίας. Από τις συναντήσεις αναδύθηκαν
τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν 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 αποφάσεις για τα μέτρα χωρίς να συμβουλευτεί τις ενώσεις γονέων και κηδεμόνων. 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 εκπαιδευτικούς 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. Εκφράστηκε 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 υγειονομικές 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 εκπαιδευτικών - 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 πρόληψης. Οι δηλώσεις συμμετοχής της παραπάνω δράσης ξεκινούν 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 υποβάλλονται 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 θέλουν να περάσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς της συγκεκριμένης
δράσης. Οι ενδιαφερόμενες γυναίκες που επιθυμούν να συμμετέχουν στην συγκεκριμένη δράση, μπορούν να επικοινωνήσουν
με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βέροιας στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2331353834 και 2331353815 ώρες 9:00πμ-13:00μμ.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
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Θετικός στον κορονοιό
παίκτης της Βέροιας

Μπάσκετ Φίλιππος Βέροιας

Διαδικτυακή μετάδοση
εντός έδρας αγώνων

Ξανά σε τέστ όλοι οι παίκτες και συνοδοί
που ήταν στην προετοιμασία
Ξαφνικό  πρόβλημα στην ομάδα της Βέροιας μετά το κρούσμα κορονοιού που παρουσιάστηκε σε παίκτη.
Αυτό σημαίνει οτι σταματάνε οι προπονήσεις και ακυρώνονται τα φιλικά μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα. Σήμερα το πρωί στις 8.30  θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις
Αργά χθες το βράδυ αναμενόταν ανακοίνωση από το Δ.Σ. της ομάδας για το θέμα...

Αναβλήθηκε η χθεσινή κλήρωση του
πρωταθλήματος Volley League 2020-21

Α

ναβλήθηκε η
προγραμματισμένη για χθες
Τρίτη 22/9 κλήρωση
του πρωταθλήματος
της Volley League
2020-2021.

Σ

τη φετινή περίοδο (2020 – 2021),
οι κάτοχοι κάρτας διαρκείας –
στήριξης θα έχουν τη δυνατότητα 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 25-92020 οι κάτοχοι τέτοιας κάρτας   πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@
filipposbc.gr, μέσω της οποίας θα γνωστοποιήσουν
α) το ονοματεπώνυμό τους, β) τον αύξοντα αριθμό
του εισιτηρίου τους,   γ) την ηλεκτρονική τους διεύθυνση … @gmail.com και δ) τον αριθμό του κινητού
τους τηλεφώνου.
Στη συνέχεια, λίγες ώρες πριν από την έναρξη
κάθε εντός έδρας αγώνα θα λαμβάνουν ειδοποίηση

με το σύνδεσμό (link) που θα χρησιμοποιούν για τη
διαδικτυακή παρακολούθηση (προσοχή: το link θα
είναι διαφορετικό σε κάθε αγώνα).
Με την ευκαιρία ενημερώνουμε ότι έχουν εκδοθεί
250 εισιτήρια διαρκείας    (αυτά αντιστοιχούν στο 20
% της χωρητικότητας του γηπέδου «Δ. Βικέλας»),  
επειδή φημολογείται ότι στο ποσοστό αυτό θα ανέρχεται ο αριθμός των φιλάθλων που θα επιτρέπεται
να εισέρχονται στο γήπεδο βάσει των υγειονομικών
πρωτοκόλλων. Επομένως, κατά πάσα πιθανότητα
στη φετινή περίοδο ΔΕΝ θα κυκλοφορούν μεμονωμένα εισιτήρια για κάθε αγώνα και, άρα, η είσοδος
στο γήπεδο (εφόσον επιτραπεί) ή, εναλλακτικά,  η διαδικτυακή παρακολούθηση των εντός έδρας αγώνων
θα είναι εφικτή για τους κατόχους αυτής της κάρτας.
Επειδή, λοιπόν, έχουν απομείνει αδιάθετες μόνο
50 κάρτες διαρκείας – στήριξης, οι ενδιαφερόμενοι
φίλοι της ομάδας παρακαλούνται να σπεύσουν να τις
προμηθευτούν από τα γνωστά σημεία πώλησης (καταστήματα BENETTON & ΟΧΕΤΤΕ) ή από τα μέλη
της διοικούσας επιτροπής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:
Λόγω των εκτάκτων υγειονομικών μέτρων και των νέων
πρωτοκόλλων με τους περιορισμούς για την αντιμετώπιση
του COVID-19 που ισχύουν από την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου για τις συναθροίσεις σε
ανοικτούς και κλειστούς χώρους στην επικράτεια της Περιφέρειας Αττικής η Ε.Σ.Α.Π. είναι υποχρεωμένη
να αναβάλλει την προγραμματισμένη κλήρωση του
πρωταθλήματος Volley League 2020-21 που ήταν
προγραμματισμένη χθες Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου και
ώρα 19.00 στο ξενοδοχείο Coral (Λεωφόρο Ποσειδώνος 35) σε απ΄ ευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ
Sports HD.
Η Ε.Σ.Α.Π. με αίσθημα ευθύνης έναντι στις
αποφάσεις της κυβέρνησης, με προτεραιότητα τη
δημόσια υγεία και πάντα σε συνεννόηση με τον υφυπουργό αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη αλλά και
τον υπεύθυνο του αθλητικού τμήματος της Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε. Γιώργο Λυκουρόπουλο θα επανεξετάσει όλα
τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν εντός των

ημερών σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας και
με νέα απόφαση της θα ανακοινώσει τη νέα ημερομηνία και πιθανότατα νέο τόπο για την διεξαγωγή
της κλήρωσης.
Ζητούμε την κατανόηση των σωματείων και των
προπονητών και είμαστε σίγουροι πως αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της κατάστασης.
Στην περίπτωση που η πορεία της πανδημίας
COVID-19 στη χώρα είναι τέτοια που δεν επιτρέπει
χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων η Ε.Σ.Α.Π.
θα εξετάσει το ενδεχόμενο να διεξάγει την κλήρωση
ακόμα και διαδικτυακά και πάντα σε απ΄ευθείας
μετάδοση από την Δημόσια Τηλεόραση και το ΕΡΤ
Sports HD.
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Με αθλητές του Ο.Κ.Α. «Βικέλας Βέροιας»
συναντήθηκε ο Δήμαρχος Βέροιας

Α

θλητές του Ομίλου Κλασικού
Αθλητισμού «Βικέλας Βέροιας»,
οι οποίοι συνοδεύονταν από
τους προπονητές του συλλόγου Κυριάκο Μηνά και Νίκο Κελεπούρη, υποδέχτηκε ο Δήμαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, την Παρασκευή
18 Σεπτεμβρίου 2020, προκειμένου
να τους συγχαρεί για τις πρόσφατες
επιτυχίες τους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξήχθη 9-10
Αυγούστου 2020 στην Πάτρα.

Η συνολική παρουσία του συλλόγου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, σημειώνοντας σημαντικές διακρίσεις, με τη
γυναικεία ομάδα να κατατάσσεται 5η πανελλαδικά
και πρώτη από τους επαρχιακούς συλλόγους. Πιο
συγκεκριμένα, η Σοφία Υφαντίδου κατέλαβε την 1η
θέση στο Έπταθλο και την 2η στον Ακοντισμό Γυναικών, η Δήμητρα Μποχώρη τη 2η θέση στα 20.000μ.
Βάδην, η Ελένη Ιωαννίδου τη 2η θέση στα 800μ.
και στα 1500μ. Νέων Γυναικών και την 3η θέση στα
1500μ. Γυναικών, η Ανδρομάχη Κωστογλίδου στα
400μ. Εμπόδια Γυναικών, ο Άνθιμος Κελεπούρης
την 3η θέση στα 20.000μ. Βάδην Ανδρών και ο Αναστάσιος Στάμος την 1η θέση στα 20.000μ. Βάδην
Νέων Ανδρών και την 4η θέση στα 20.000μ. Βάδην
Ανδρών.
Ο Δήμαρχος Βέροιας συνεχάρη και ευχαρίστησε
εκ μέρους της πόλης όλους τους διακριθέντες αθλητές για τις επιτυχίες που σημείωσαν στο πρόσφατο
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου, οι οποίες όπως
τόνισε «αντανακλούν σε όλη την τοπική κοινωνία και

αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους
νέους», ενώ τους ευχήθηκε υγεία και ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο άμεσο μέλλον.
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΚΑΠΑ,
Λεωνίδας Ακριβόπουλος, που συμμετείχε επίσης στη
συνάντηση, έδωσε συγχαρητήρια στους αθλητές και
τόνισε ότι «Ο Δήμος Βέροιας και το ΚΑΠΑ κάνουν
ότι είναι δυνατόν για να βελτιωθούν οι συνθήκες εκγύμνασης και προπόνησης όλων των αθλητών του
κλασικού αθλητισμού στην πόλη», σημειώνοντας
επίσης πως «το επόμενο διάστημα αναμένονται
κάποιες σημαντικές παρεμβάσεις που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα των εγκαταστάσεων στο ΔΑΚ
ΒΙΚΕΛΑΣ με σκοπό να διευκολύνουμε το έργο των
αθλητών ώστε να έχουμε και στο μέλλον αντίστοιχες
επιτυχίες».
Κατά τη συνάντηση, τέθηκαν επίσης και μια σειρά
ζητημάτων από τους αθλητές και τους προπονητές
του Ο.Κ.Α. «Βικέλας Βέροιας» σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών προπόνησης στις εγκαταστάσεις
του Δ.Α.Κ. ΒΙΚΕΛΑΣ στο Μακροχώρι, με τον κ. Βοργιαζίδη να σημειώνει ότι επίκειται κατάθεση πρότασης σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα για την ολική
αντικατάσταση του τάπητα στίβου (ταρτάν) στο ΔΑΚ
ΒΙΚΕΛΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 900.000€,
έργο που αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά της
συνθήκες προπόνησής τους όπως υπογράμμισε, ενώ τόνισε ότι θα γίνει άμεση παρέμβαση σε παρακείμενο υφιστάμενο κτήριο «για τη δημιουργία χώρων
υγιεινής αποκλειστικά για τους αθλητές», ικανοποιώντας ένα από τα πάγια αιτήματα των αθλητών.
Τέλος, ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι η Δημοτική
Αρχή θα είναι πάντα δίπλα τους ώστε να προσφέρει
στο βαθμό του δυνατού άμεσες λύσεις στα αιτήματά
τους.
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Βόλει Φίλιππος

Δύο ακόμη δυνατά φιλικά στην Αθήνα
Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ Βέροιας ευχαριστεί τον Φοίνικα Σύρου
για την φιλοξενία

Έ

πειτα από τα δύο φιλικά στην
Σύρο, η αποστολή του Α.Π.Σ.
Φίλιππου Βέροιας Volleyball
βρίσκεται από το βράδυ της Παρασκευής στην Αθήνα, για δύο ακόμη
ιστορικά αναμετρήσεις με πολύ δυνατές ομάδες της Volleylegaue.

H αρχή γίνεται σήμερα Τετάρτη με τον πρωταθλητή Παναθηναϊκό και αύριο Πέμπτη με την σκληροτράχηλη Κηφισιά.
Την αποστολή του Α.Π.Σ Φίλιππος Βέροιας στο
«κλεινόν άστυ» απαρτίζουν οι αθλητές Προύσαλης, Γ. Τζιουμάκας, Στ. Τζιουμάκας, Μπουράκης,
Γάτσης, Τσιάρας, Παπάζογλου, Μπουτόπουλος,
Αρτακιανός, Μπίσετ, Φέρελ, Μπέατι, Εντουάρντο,
και το τεχνικό δίδυμο των Σωκράτη Τζιουμάκα και
Τάκη Χριστοφορίδη. Επικεφαλής της αποστολής
είναι ο πρόεδρος της ομάδας, Δ. Πιτούλιας, ενώ
μετέχουν επίσης οι κ.κ. Ξανθόπουλος (γενικός
αρχηγός), Αναστασίου (team manager), Κορωνάς
(Φυσικοθεραπευτής), Στεργιόπουλος (Φροντιστής),
Παπαϊωάννου (Υπεύθυνος Επικοινωνίας).
Αναλυτικά οι αντίπαλοι και οι ημερομηνίες των
φιλικών του Α.Π.Σ Φίλιππος Βέροιας στην Αθήνα

Σύλλογος Δρομέων Βέροιας

Με τέσσερις αθλητές
στον 14ο γύρο της λίμνης
στα Γιάννενα

Στα Γιάννενα την Κυριακή 20/9 πραγματοποιήθηκε ο 14ος Γύρος
λίμνης Ιωαννίνων. Αν και στον Σύλλογο μας δεν δόθηκε δυνατότητα
να συμμετάσχει λόγω περιορισμού του αριθμού των συμμετεχόντων, 4
δρομείς του Συλλόγου μας κατάφεραν όμως να συμμετάσχουν με τον
ΣΕΕΔΑ (Σύλλογος Ελλήνων Εξαιρετικά Διακριθέντων Αθλητών).
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των δρομέων του Συλλόγου μας.
11ος ΜΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Minas Coaching Team 2:00:23
29ος ΒΕΡΓΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Sportstraining-Karagiannis 2:06:30
100ος ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:24:59
158ος ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 2:35:02

23/9, 17.00, Κλειστό Άγιος Θωμάς: Παναθηναϊκός Α.Ο– Α.Π.Σ Φίλιππος Βέροιας
24/9, 16.00 , Κλειστό Κηφισιάς «Ιωάννης Ζηρίνης»: Α.Ο. Π. Κηφισιάς– Α.Π.Σ Φίλιππος Βέροιας
Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ Βέροιας ευχαριστε
τον Φοίνικα Σύρου για την φιλοξενία
Ευχαριστήριο προς την διοίκηση του Φοίνικα
Σύρου εξέδωσε ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ Βέροιας. για την άψογη φιλοξενία στο όμορφο νησί.
Αναλυτικά η ανακοίνωση
“Η διοικούσα επιτροπή του Α.Π.Σ Φίλιππος
Βέροιας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει
θερμά την διοίκηση του Φοίνικα Σύρου ΟΝΕΧ, για
την άψογη φιλοξενία της απέναντι στην αποστολή
της ομάδας μας, στο πλαίσιο της παρουσίας μας
στο νησί για τις μεταξύ μας φιλικές αναμετρήσεις
στην Ερμούπολη (19-21/9).
Τέτοιες ενέργειες προάγουν το ελληνικό βόλεϊ
και επιφυλασσόμαστε ν’ ανταποδώσουμε το συντομότερο στη Βέροια την υποδειγματική φιλοξενία
που τύχαμε στη «Βασίλισσα των Κυκλάδων».
Έως τότε ευχόμαστε στη διοίκηση του Φοίνικα
Σύρου ΟΝΕΧ και στους αθλητές του μία νέα σεζόν
γεμάτη υγεία και επιτυχίες στους αγωνιστικούς
χώρους”.
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Εκπαιδευτική Κοινότητα
Ημαθίας: Τα σχολεία πρέπει
να λειτουργούν
σε συνθήκες ασφάλειας
για μαθητές και εκπαιδευτικούς
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 μονάδων. 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 προηγούμενο 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 εκπαιδευτικό 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 Κυβέρνησης 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 ευθύνης» των εκπαιδευτικών – μαθητών – γονιών, για να
μπορούν να κρύβουν τις δικές τους.
Ταυτόχρονα, ο πολυδιαφημιζόμενος «καλός» και
«έγκαιρος» προγραμματισμός της νέας σχολικής χρονιάς 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 υποδομών κοστίζουν και τα δημοσιονομικά του κράτους
δεν αντέχουν».
Τραγικά είναι και τα κενά στην πρόσληψη προσωπικού 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 αυτές, 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 σχολικές αίθουσες (επισκευή, αξιοποίηση κλειστών/συγχωνευμένων σχολείων ή άλλων δημόσιων κτιρίων).
-Αυξημένες προσλήψεις αναπληρωτών, για την κάλυψη όλων των απαραίτητων εκπαιδευτικών αναγκών
σε όλες τις ειδικότητες και όλες τις δομές. Άμεση πλήρωση των κενών που δεν καλυφθήκαν στη Β΄ φάση
προσλήψεων αναπληρωτών
-Κανένας συνάδελφος απολυμένος, κανένας εκτός
πινάκων.
-Να διορθωθούν άμεσα όλα τα λάθη στη μοριοδότηση των συναδέλφων.
-Ίσα δικαιώματα μονίμων και αναπληρωτών. Πλήρη 9μηνη άδεια ανατροφής σε νεοδιόριστους και αναπληρωτές.
-Αυξημένη χρηματοδότηση, για κάλυψη όλων των
αναγκαίων μέσων προστασίας και καθαριότητας από
το κράτος (δωρεάν μέσα ατομικής προστασίας πχ μάσκες, 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 προσωπικού καθαριότητας για να καλύψουν 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 απαραίτητου αριθμού λεωφορείων και
σχολικών τροχονόμων, ώστε
να διασφαλίζεται η ασφαλής μετάβαση του κάθε μαθητή από
και προς το σχολείο, χωρίς να
απαιτείται η συνοδεία συγγενικού
προσώπου.
-Δημιουργία Κρατικής, νοσοκομειακής Δομής που θα συνεργάζεται με τις σχολικές μονάδες
και θα έχει την ευθύνη για τον
υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας
των σχολείων (γενικά εμβολιασμούς, προληπτικούς ελέγχους,
εξετάσεις μαθητών-εκπ/κών και
παραπομπή σε Νοσοκομεία, διαχείριση κρουσμάτων).
-Πλήρη, επαρκή κι αποκλειστική χρηματοδότηση από τον
κρατικό προϋπολογισμό του δημόσιου συστήματος υγείας με
προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΕΛΜΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση σε Διαδικτυακή
Ημερίδα της Πρωτοβουλίας
για το Παιδί
Το Σπίτι της Βεργίνας και το Κέντρο αναφοράς, παροχής συμβουλευτικής και Κέντρο θεραπείας τραύματος της Πρωτοβουλίας για το
Παιδί καλεί το κοινό στη Διαδικτυακή Ημερίδα
με θέμα «Η πρόληψη, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη 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 υλοποιείται στα πλαίσια των Πράξεων «Επέκταση,
διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μακράς φιλοξενίας παιδιών
σε κίνδυνο από το Σπίτι της Βεργίνας» και
«Επέκταση και αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών από το Κέντρο αναφοράς και παροχής συμβουλευτικής Βέροιας. Διεύρυνση με
λειτουργία Κέντρου θεραπείας τραύματος» /
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 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 Παιδαγωγού 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.

Οριστικοποίηση Εγγραφών
στο ΙΕΚ Βέροιας
Παρακαλούνται οι επιτυχόντες
των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής 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 εγγραφές) 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 (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία),
4) Προαιρετικά εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής σας σε οριστική μορφή (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
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Ορειβάτες Βέροιας

Από την κορυφή του Γράμμου 2520 μ.
Του Νίκου Τσιαμούρα

O Γράμμος   είναι το τέταρτο
ψηλότερο βουνό της   Ελλάδας  
μετά τον Όλυμπο, τον   Σμόλικα  
και  τον  Βόρα  ( Καϊμακτσαλάν ).
Οι μάχες στον Γράμμο τον Αύγουστο του 1949   ήταν   η τελευταία πράξη στο δράμα του εμφυλίου πολέμου που σπάραζε την
Ελλάδα από τις αρχές του 1946.
Ένα βουνό   ασύγκριτης   ομορφιάς  και  μοναδικό  στην Ευρώπη  
σε χλωρίδα  και  πανίδα.
Ξυπνήσαμε χαράματα και φύγαμε   για   Καστοριά – Νεστόριο,
10 φίλοι ορειβάτες από την Βέροια. Διαδρομή  Βέροια – Σιάτιστα
- Καστοριά -  Νεστόριο – Γράμμος.
Ανάμεσα   από τα βουνά   Βίτσι και Γράμμο και σε υψόμετρο
630 μέτρων ξεπροβάλλει η πόλη
της Καστοριάς   με την πανέμορφη  λίμνη της. Γνώρισε πολιορκίες
και κατακτήσεις από Βούλγαρους,
Νορμανδούς και Τούρκους διατηρώντας όμως   μέχρι σήμερα ένα
σημαντικό   αριθμό   Βυζαντινών
εκκλησιών.
Kτισμένο σε μια πλαγιά του
Γράμμου σε υψόμετρο 890μ. το
Νεστόριο μας υποδέχεται   έρημο
χωρίς καθόλου κίνηση.
Τα τελευταία χρόνια έγινε γνωστό στο Πανελλήνιο από την παραποτάμια γιορτή (river party) που
διοργανώνει το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου.
Έχει ειρηνοδικείο, επιθεώρηση δημοτικής εκπαίδευσης και εφορία. Οι κάτοικοι ασχολούνται
με την γεωργία . Αφήσαμε πίσω
μας το Νεστόριο τις   ανηφορικές
στροφές του δρόμου και μπήκαμε
σε χωματόδρομο που οδηγεί στο
βουνό και στο χωριό Γράμουστα.
Ακολουθούμε τον βατό χωματόδρομο. Διανύουμε μια  πανέμορφη
διαδρομή   μέσα από εκπληκτικά
χρώματα του Σεπτεμβρίου.
Έχει περισσότερο μοναξιά   το
τοπίο  τούτη την ώρα και το μυαλό
και οι αισθήσεις ταξιδεύουν στο
βαθύ πράσινο χρώμα του πεύκου
και της οξιάς που ξετυλίγεται σαν
πολύχρωμο χαλί  στις πλαγιές των
γύρω βουνοπλαγιών. Ο Γράμμος
αποτελεί το βορειότερο  τμήμα της
οροσειράς της Πίνδου μέσα στον
ελλαδικό χώρο. Σχηματίζεται από
δυο κορυφογραμμές που συναντιούνται κάθετα μεταξύ τους.
Πλούσια   δασική βλάστηση,
αλπικά λιβάδια και λίμνες, άφθονα
νερά που τρέχουν σαν ασημένιες
φλέβες στις πλαγιές του.
Λιβάδια απέραντα που φιλοξενούν σήμερα   πολλά μεγάλα   κοπάδια πρόβατα και αγελάδες  που
βόσκουν αμέριμνα.
Θαυμάζουμε από μακριά τον

μεταβυζαντινό ναό με τρούλο του
Αγίου Ζαχαρία βρίσκεται στην κοιλάδα του Γράμμου και στη διαδρομή από το χωριό Πεύκος προς
τη Γράμμουστα. Με τις τελευταίες
βροχές, είναι πιο έντονο και πιο
δυνατό το άρωμα   της φύσης και
του χώματος που ποτίζεται από
τη δυνατή βροχή. Στα δάση κυριαρχούν οξιές, μαυρόπευκα, το έλατο, οι βελανιδιές και πιο ψηλά τα
ρόμπολα. Στην περιοχή βρίσκουν
καταφύγιο η καφετιά αρκούδα, ο
λύκος, η αγριόγατα, το αγριογούρουνο, το ζαρκάδι, το αγριοκάτσικο. Τα πτηνά που ζουν εδώ και
αναπαράγονται είναι ο χρυσαετός,
ο φιδαετός , η πετροπέρδικα, η
κοκκινοκαλιακούδα. Από εδώ πηγάζουν ο ποταμός Αλιάκμονας και
ο Σαραντάπορος.
Η πλούσια ιστορία του Γράμμου αρχίζει από την αρχαιότητα,
περνά στους Ρωμαϊκούς   χρόνους, το Βυζάντιο, την Τουρκοκρατία, τον   Μακεδονικό αγώνα ως
την περίοδο του εμφυλίου (1949),
όπου η περιοχή έγινε πεδίο σκληρών και πολύνεκρων μαχών.
Τώρα οδηγούμε σε χωματόδρομο . Φθάσαμε στο χωριό
Γράμμος  ή Γράμμουστα, κτισμένη  
σε υψόμετρο 1380 μέτρων μας
υποδέχεται έρημη και μόνη μέσα
στην πρωινή καταχνιά.
Τόπος ανόθευτος ακόμη, γλυκός, πανέμορφος. Είναι ένας τόπος γεμάτος ιστορία. Από τον 17ο
αιώνα , τότε που ήταν μια από
τις σημαντικότερες μητροπόλεις
του Βλαχόφωνου Ελληνισμού με
1100 σπίτια και ελληνικό   Σχολείο
(1756), ως την εισβολή των Ιταλών και τον εμφύλιο πόλεμο.
Η Γράμμουστα έζησε την ακμή ,την ερήμωση, την βία του πολέμου. Το χωριό ξαναχτίζεται στα
ερείπια των παλιών σπιτιών, απαριθμώντας σήμερα 28 πέτρινα
σπίτια. Λίγο παραπέρα το ποτάμι κατεβάζει τα νερά της βροχής
(σήμερα έχει ελάχιστο νερό), εί-

ναι ο ποταμός Αλιάκμονας.
Στα νερά του Αλιάκμονα υπάρχει ακόμη και τώρα άφθονο ψάρι.
Πέστροφες, μπριάνες, κέφαλοι, κ. α.
Το πρωινό φως του ήλιου αποκαλύπτει τους απίθανους χρωματισμούς της φύσης.
Αφήσαμε το αυτοκίνητο και πήραμε το μονοπάτι   τοπίο τριγύρω
ερημωμένο,   χλόη και ερημιά, μια
απόλυτη ησυχία μας τύλιξε.
Ανεβαίνουμε συνεχώς   λίγο
ψηλότερα, ανεβαίνοντας ψηλότερα ένα παγωμένο αεράκι κρυστάλλινο βουνίσιο μας υποδέχεται. Μετά από μια ανοδική πορεία
δυο ωρών πλησιάζουμε στην
δρακόλιμνη. Φθάσαμε στην   λίμνη Γκιστόβα, σε υψόμετρο 2350
μέτρων, η ψηλότερη αλπική λίμνη
της Ελλάδος. Το όνομα προέρχεται από μια βρύση που βρίσκεται
μέσα στο Αλβανικό έδαφος. Εκεί
κάποιος ληστής συνέλαβε καμιά
δεκαριά γυναίκες και τις ανάγκασε
να χορεύουν γυμνές μπροστά του.
Από αυτόν τον χορό πήρε το όνομα της η βρύση αλλά και η λίμνη.
Τριγύρω τώρα ερημιά, αφήνουμε πίσω μας την λίμνη και συνεχίζουμε για την ομώνυμη κορυφή
του Γράμμου που έχει υψόμετρο
2520 μέτρων. Λέγεται και ΄΄ Τσούκα Πέτσικ΄΄. Ορειβατούμε τώρα
στην κορυφογραμμή δίπλα από τα
αλβανικά σύνορα, το ανηφορικό
μονοπάτι μας δυσκολεύει.
Ο καιρός ακόμη καλά κρατεί
και έχουμε ορατότητα, στο βάθος
φαίνεται ο ψηλός ορεινός όγκος
της κορυφής που μας καλεί να την
διαβούμε και να την κατακτήσουμε. Βρισκόμαστε στο δυσκολότερο

σημείο της ανάβασης,   αναρρίχηση κανονική χέρια και πόδια σε
ένα ρυθμό. Ανηφορίζουμε σε βραχώδη απότομο τοπίο, μια παράξενη γοητεία γεμάτη μυστήριο μας
τυλίγει, τώρα το τοπίο αγριεύει.
Χρειάζεται προσοχή πρέπει
να προσπεράσουμε τον βράχινο
όγκο που είναι επικίνδυνος για  
να ανέβουμε ψηλότερα . Με ένα
περήφανο ήλιο να μας συνοδεύει   φθάσαμε στην κορυφή.Ένας  
παγωμένος αέρας   έρχεται   από
παντού το κρύο έντονο.
Φοράμε γάντια και σκούφους
και ότι ζεστό έχουμε πάνω μας .
Δεν έχουμε περιθώριο, πήραμε
τον δρόμο της κατάβασης από άλλη διαδρομή   λίγο κατηφορικό και
απότομο μονοπάτι. Η κατάβαση
μας δυσκολεύει αφάνταστα όμως
συνεχίζουμε την καθοδική πορεία,
πρέπει να κατέβουμε χαμηλότερα
όσο γίνεται γρηγορότερα και με
ασφάλεια. Ευτυχώς χαμηλότερα ο
καιρός παραμένει ήρεμος   να΄μαστε τώρα δίπλα στις πηγές που
σχηματίζεται ο ποταμός Αλιάκμονας, ξεκινά το μακρινό ταξίδι
του από εδώ και στην πορεία του
μέχρι το χωριό Γράμμος χάνεται
σε όμορφες χαράδρες και καταρράκτες. Μετά από μια κοπιαστική
πορεία 6 ωρών  από την αρχή της
ορειβασίας, φθάσαμε ση Γράμουστα. Ο καφές και το τσίπουρο μας
δίνουν δυνάμεις για την επιστροφή. Ακολουθούμε τον βατό χωματόδρομο μέσα από εκπληκτικά
χρώματα του Φθινοπώρου.
Σε όλη την διαδρομή μέχρι και
το Νεστόριο δεν χορταίνουν τα μάτια να αποτυπώνουν εικόνες  πράσινου και γαλήνια τοπία.
Μυρίζεις την μυρωδιά της φύσης ανακατεμένη με τα φύλλα των
δένδρων και ακούς το φτερούγισμα των πουλιών που τρέχουν
να κρυφτούν, από την δικιά μας
παρουσία.Μπράβο σε όλους  μας
για αυτή τη δυνατή πορεία.
Πήραμε τον δρόμο της επιστροφής, γίναμε σοφότεροι από
την συμπεριφορά της φύσης και
το μεγαλείο της.
Αφήσαμε  πίσω μας τον Γράμμο που περνά στη φάση της σιωπής. Σήμερα   όλες μας οι αισθήσεις υποκλίθηκαν στην μαγεία
του βουνού και του Φθινοπώρου.
Πάλι   θα χαθούμε στους ρυθμούς  της τσιμεντένιας πόλης.

Φαρμακεία
Τετάρτη 23-9-2020
14:30-21:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα

Συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ

ΚΤΕΛ) 23310-62989
14:30-21:00 ΣΙΜΟΥ

Σεπτέμβριος 2020

Το συνεργείο επι

Μ Ι Μ Ι Κ Α Κ Α Π Π ΟΥ 4

φυλακής της ΔΕΥΑΒ

(πεζόδρομος αγοράς)

κατά το διάστημα από

23310-73124
19:00-21:00 ΧΑΤΖΗ-

21-9-2020 μέχρι 279-2020 θα είναι το

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν. Δη-

εξής: Αυτόματος τηλε

μαρχείου) 23310-25669

φωνητής βλαβών: τηλ.
2331021814.

21:00-08:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν. Δημαρχείου) 23310-25669
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ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε
και τον Τσόλακ

H ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κροάτη επιθετικού
Αντόνιο Τσόλακ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τεσσάρων ετών και
θα φοράει τη φανέλα με το Νο.25. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι κι επίσημα ο Αντόνιο Τσόλακ. Μετά τον Μούσα Βαγκέ, η «ασπρόμαυρη»
ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κροάτη επιθετικού, ο οποίος
υπέγραψε συμβόλαιο τεσσάρων ετών και θα φοράει τη φανέλα με
το Νο.25. H   Ριέκα αποδέχθηκε τη βελτιωμένη πρόταση (ύψους
3.000.000 ευρώ) του Δικεφάλου και ο 27χρονος Κροάτης ολοκλήρωσε τη μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ.
Η ανακοίνωση:
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Αντόνιο Τσόλακ
από τη Ριέκα. Ο Κροάτης επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας τεσσάρων ετών και θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 25.
Η οικογένεια Τσόλακ το 1992 εν μέσω πολέμου στη Γιουγκοσλαβία μετανάστευσε στην Γερμανία όπου στις 17 Σεπτεμβρίου του
1993 γεννήθηκε ο Αντόνιο.
Η πρώτη του ποδοσφαιρική εμπειρία ήταν σε ηλικία τεσσάρων
ετών όταν κι εντάχθηκε στην Ακαδημία της Φράιμπουργκ. Το 2000
πήγε στους Κίκερς Στουτγάρδης, όπου παρέμεινε για οκτώ χρόνια
πριν επιστρέψει στη Φράιμπουργκ το 2008. Από εκεί το 2010 εντάχθηκε στα Τμήματα Υποδομής της Χόφενχάιμ, για ένα μόλις χρόνο
και το 2011 πήγε στη δεύτερη ομάδα της Καρλσρούη, όπου και
πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στις μικρές κατηγορίες της Γερμανίας.Το 2012 αποκτήθηκε από τη Νυρεμβέργη,
αρχικά για τη δεύτερη ομάδα, και τον Οκτώβριο του 2013 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη Bundesliga.
Στη Νυρεμβέργη έμεινε μέχρι το 2015, παίζοντας σε επτά αγώνες, ενώ τη μία σεζόν παραχωρήθηκε δανεικός στη Λέγκια Γκντάνσκ, με τη φανέλα της οποίας σε 31 αγώνες σκόραρε 10 φορές και
μοίρασε δύο ασίστ.Το 2015 επέστρεψε στη Χοφενχάιμ από την
οποία παραχωρήθηκε δανεικός διαδοχικά σε Καισερσλάουτερν,
Ντάρμσταντ και Ίνγκολσταντ. Στην πρώτη και στην τρίτη έπαιξε στη
2.Bundesliga, ενώ με τη Ντάρμσταντ, έπαιξε μία γεμάτη σεζόν στην
κορυφαία κατηγορία της Γερμανίας, όπου σε 22 αγώνες είχε τέσσερα γκολ και δύο ασίστ.Η στιγμή που απογείωσε την καριέρα του
ήρθε τον Ιανουάριο του 2018, όταν και παραχωρήθηκε δανεικός
στη Ριέκα για 1,5 χρόνο.
Στην Κροατία ο Τσόλακ βρήκε την… Ιθάκη του και άρχισε να
εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του. Μετά τον δανεισμό του αποκτήθηκε με μεταγραφή το καλοκαίρι του 2019 και μέσα σε 2,5 σεζόν
πρόλαβε να σκοράρει 51 φορές σε 90 παιχνίδια ενώ είχε και 15
ασίστ.Τη σεζόν 2019-20 μάλιστα, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του
κροατικού πρωταθλήματος με 20 γκολ, ενώ με τη Ριέκα κατέκτησε
και δύο Κύπελλα Κροατίας.
Οι επιδόσεις του τον έφεραν και στην αποστολή της Εθνικής
Κροατίας, με την οποία όμως δεν έχει κάνει ακόμα το επίσημο
ντεμπούτο του.Ο Αντόνιο Τσόλακ ήταν η επιλογή των ανθρώπων
του ΠΑΟΚ για την κορυφή της επίθεσης με τον Κροάτη να γίνεται
κι επίσημα παίκτης του Δικεφάλου για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.
Καλώς ήρθες Αντόνιο!

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
21/09/2020 έως 25/09/2020
Στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Βέροιας προσφέρονται Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε ανασφάλιστους και
άπορους πολίτες του Δήμου Βέροιας,   από εθελοντές επαγγελματίες υγείας. Για πληροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν στο τηλεφωνικό νούμερο
23313-53821 και 53809 ή να επισκέπτονται το Δημοτικό Ιατρείο στη  
διεύθυνση οδός Σταδίου 51, πιο κάτω από το γήπεδο της Βέροιας.
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Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
Το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει του πολίτες ότι λόγω των έκτακτων μέτρων που ισχύουν, αναπροσαρμόζει
τα καθημερινά δρομολόγιά του από 7-9-2020 έως 30-6-2021.

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

Β’ Υποδ/ντής: 	
2331076.611
Υπασπιστής: 	
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100, 	
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής: 	
2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.643
Γραμματεία: 	
2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:	 2331076650
Ταυτότητες:
2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής: 	
2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.653
Γραμματεία: 	
2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: 	
2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής: 	
2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.669
2331076.663
Γραμματεία: 	
Γραμ. (Μοτοποδήλατα):
2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών
2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:
2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών 	
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών
2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας:
2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας:
2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:
2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου:
2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων:
2331350564
Κ.Ε.Π.:
2331350000
Δημοτική Αστυνομία
2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: 	
2332 3 50300
Fax: 	
2332 0 24260
ΚΕΠ: 	
2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: 	
2333 3 50100
Δημοτολόγιο
23333 50150
Ληξιιαρχείο
23333 50130
Πρωτόκολλο
23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών
23333 50144
Γραφείο Προσωπικού
23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου
23333 50142

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ 21-9 . Κωδ: 23132 - Κέντρο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα επιπλωμένη συνολικής επιφάνειας 32 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι,
Κουζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το
1972 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με κλιματιστικό , έχει Κουφώματα Αλουμινίου με διπλά
τζάμια και Ανελκυστήρα, έχει Ηλ. Συσκευές,
Τιμή: 180 €. Επιθυμητή μόνο  γυναίκα εκπαιδευτικός.
Κωδ.23415 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρσονιέρα 35 τ.μ., κατασκευή 1977, 1 υ/δ, 1 ος όροφος, ανακαινισμένο επιμελώς ,  καινούργιο μπάνιο και κουζίνα , καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, επιμελημένης κατασκευής
, ατομική θέρμανση με κλιματιστικά και με μία
ντουλάπα, ενοίκιο 240€. Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.12770 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ Ενοικιάζεται
Γκαρσονιέρα σε πολύ καλή κατάσταση, κατασκευής του 1998 με θέα τον κάμπο 37 τ.μ. ,  με
1υ/δ, σαλοκουζίνα και μπάνιο, η θέρμανση της  
ανεξάρτητη με κλιματιστικό inverter και με λίγα
κοινόχρηστα , ενοίκιο 200€. Θα είναι ελεύθερο
από 1/10/2020. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.104969 ΚΕΝΤΡΟ Βέροιας , επιπλωμένο κομπλέ διαμέρισμα 85 τ.μ., ανακαινισμένο εκ βάθρων , διαθέτει 2 υ/δ σαλόνι , ξεχωριστή κουζίνα και ένα μεγάλο μπάνιο , ευρίσκεται
στον 1ο όροφο, καταπληκτικό διαμέρισμα, με
καινούργια κουζίνα και καινούργια συνθετικά
κουφώματα με διπλά τζάμια, έχει ατομική θέρμανση πετρελαίου και μία ντουλάπα, χωρίς
κοινόχρηστα , ενοίκιο 300 €.
ΚΩΔ.12864   ΚΕΝΤΡΟ ωραιότατο   διαμέρισμα επιπλωμένο κομπλέ και με ηλεκτρ.
συσκευές 80 τ.μ., με 2 υ/δ, σαλοκουζίνα και
μπάνιο, 1ος όροφος , χωρίς ανελκυστήρα, με
ωραία διαρρύθμιση , έχει ατομική θέρμανση
πετρελαίου και μηνιαίο μίσθωμα στα 300€ .
Άμεσα διαθέσιμο.
Κωδ. 13175 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ περιοχή ΔΕΗ-ΓΗΠΕΔΟ , κομπλέ επιπλωμένο 108 τ.μ.
3ος ορ. του 1985 με 2 υ/δ,  , η θέα του καλή
και η  κατάσταση του  ,  ξύλινα πατώματα, και
θέρμανση με σόμπα πετρελαίου και θερμοπομπούς, με 2 κλιματιστικά, για   σοβαρούς
μισθωτές , Αποκλειστική ανάθεση στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ζητούμενο μίσθωμα 250€.
Θα είναι ελεύθερο από 15/09/2020.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. , με
ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο 40 τ.μ.
,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2 σαλόνια
5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, και δύο
μπάνια   , χωρίς θέρμανση, με δυνατότητα
τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει καμινάδα), επιπλωμένη , με αποθήκη και με δύο
ντουλάπες , έχει ηλεκτρικές συσκευές αλλά και

ηλιακό θερμοσίφωνα , προσφέρεται σε τιμή
πραγματικής ευκαιρίας , 350€. Πληροφορίες
μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24292 - Κέντρο κοντά στην Εληά
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα αποθήκη συνολικής επιφάνειας 23 τ.μ. ισόγεια με
εξαιρετικά καλή πρόσβαση. Αποτελείται από
1 Χώρο . Ενοίκιο 140 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 106403 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 45
τ.μ. στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1970
και διαθέτει θέρμανση Κλιματισμός, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, A/C,
Διπλά τζάμια, Σκαλιά εισόδου, Ανοιχτωσιά
- Τιμή: 170 €.
Κωδ: 106449 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ανακαινισμένο Γραφείο συνολικής επιφάνειας
50 τ.μ. στον 1 ο όροφο . Αποτελείται από 3
Χώρους, και WC. Είναι κατασκευασμένο το
1975 και διαθέτει Κουφώματα Συνθετικά με
Διπλά τζάμια, η θέρμανση είναι με δύο κλιματιστικά, με πολύ καλή προβολή, βλέπει σε
ανοιχτωσιά, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις,  Τιμή: 200 €.  Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και
ΥΠΟΔΕΙΞΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106621 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. σε 1ο Υπερυψωμένο όροφο,
με άριστη προβολή, σε άκρως εμπορικό σημείο . Αποτελείται από 2 Χώρους, και ένα κοινόχρηστο WC. Διαθέτει μοναδική προβολή για
τον επαγγελματία, Κουφώματα Αλουμινίου με
Διπλά τζάμια, Ανελκυστήρα,  Σκαλιά εισόδου,
Τιμή μόνο: 270 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 104786 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 1
ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC.
Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει
Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, και με  Ανελκυστήρα - Τιμή: 170 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22965 - Στην Πλ. Ωρολογίου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 20 τ.μ.
Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο και με δικό του
WC.  Ενοίκιο 150 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23626 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημα επί της Μητροπόλεως συνολικής
επιφάνειας 55 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 2
Χώρους και 2 WC, κατάλληλο για πολλαπλές
χρήσεις, σε σημείο μεγάλης προβολής, μίσθωμα 600€ . Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23146 - Εργοχώρι επί της Σταδίου
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 65 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο
ενιαίο , είναι φωτεινό και έχει μεγάλη βιτρίνα

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
. - Τιμή πολύ πολύ χαμηλή μόνο 110 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 22959 - ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας
110 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο με
δικό του WC . Είναι κατασκευασμένο το 1970
- Μίσθωμα τα 300 €. Το γραφείο μας διαθέτει
την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 14498 ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ  με ράμπα , σε πλήρη λειτουργία,
κοντά στην Βενιζέλου   τιμή από 80€ /μήνα μόνο.
ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.116300 ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποκλειστικά από το γραφείο μας σπάνιο μεγάλο
Studio - γκαρσονιέρα  39 τ.μ. και με 17,5 τ.μ.
αποθήκη στο υπόγειο 1ος όρ. ψηλός  οικοδομή του 1999, σε πολύ καλή κατάσταση και σε
εξαιρετικά καλή τιμή, χωρίς θέρμανση. Πρόκειται για ένα πολύ φωτεινό και γωνιακό ακίνητο
στο κέντρο της πόλης, με ανοιχτωσιά μπροστά
του , Τιμή 28.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και
ΥΠΟΔΕΙΞΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106619 - ΓΗΠΕΔΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινισμένο Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας
50 τ.μ. καθ. στο Ισόγειο . Αποτελείται από 2
Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, . Είναι κατασκευασμένο το 1960 και διαθέτει θέρμανση Ατομική
με δύο Κλιματιστικά, Κουφώματα Αλουμινίου
συρόμενα με Διπλά τζάμια, σε πολύ καλή γειτονιά, με αναμονή για WC η οποία θα αποπερατωθεί από τον αγοραστή, αυτήν την στιγμή
χρησιμοποιείται ως αποθήκη, σε τιμή ευκαιρίας
μόνο: 18.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106424 - ΑΝΟΙΞΕΩΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα ανακαινισμένη Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 3ο
όροφο χωρίς ανελκυστήρα. Μαζί με το Διαμέρισμα δίνεται και η Αέρινη Στήλη με Δικαίωμα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

όροφος, Χ.Αδ., αρχοντική

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

κατασκευή, 45.000 ευρώ.

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

στο κέντρο με 2ΔΣΚ, 2ος

Τηλ.: 6945 122583.

Δόμησης ακόμη 70τ.μ. επιπλέον. Αποτελείται
από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο
. Είναι κατασκευασμένη το 1991 και ανακαινίστηκε το 2010. Διαθέτει θέρμανση Αυτόνομη
Πετρελαίου με Ωρομετρητές, Απεριόριστη Θέα,
Κουφώματα Αλουμινίου με Διπλά Τζάμια,  Επιπλωμένο ή και χωρίς έπιπλα, Τέντες, Σκαλιά
εισόδου, BBQ, με Ανοιχτωσιά, με πολύ μεγάλη βεράντα 55 τ.μ., σε τιμή προφοράς μόνο:
38.000 €.  Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΚΩΔ: 106454 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα
70τ.μ. μικτά και 59τ.μ. καθαρά, στο Κέντρο
της Βέροιας, σε ημιόροφο υπερυψωμένο (
σαν 1ος όροφος), με 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα,
μπάνιο, σε πολύ κεντρικό σημείο, με ατομική
θέρμανση πετρελαίου, το οποίο χρήζει ανακαίνισης. Το ακίνητο μπορεί να γίνει και μία άνετη
γκαρσονιέρα με 1υ/δ, μεγάλη σαλοκουζίνα και
μπάνιο. Προσφέρεται σε πολύ καλή τιμή μόνο
23.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 13275 ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΛΑ στη Ράχη της
Βέροιας με αποκλειστική και ανεμπόδιστη θέα
σε όλον τον κάμπο συνολικής επιφάνειας 120
τ.μ. κτίσμα, σε 4.250 τ.μ. οικόπεδο με κήπο
φανταστικό , με ιδιωτική πισίνα  στο καλύτερο
σημείο της περιοχής και μέσα στην καταπράσινη φύση. Για πολύ σοβαρούς ενδιαφερόμενους , θα υπάρξει υπόδειξη κατόπιν ραντεβού.  
Τιμή 290.000€.  Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13262 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητη μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. σε 2 επίπεδα . Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα,
Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 2001
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, έχει
απεριόριστη Θέα, τα κουφώματα αλουμινίου και
μία  αποθήκη. Έχει κήπο , Τζάκι , BBQ, και ηλ.
Συσκευές, Μπαλκόνια 24 τ.μ. - Τιμή: 200.000 € .
Κωδ: 106692 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΗΜΑΘΙΑΣ,

Euromesitiki.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΑΠΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ βιοτεχνία ενδυμάτων

γκαρσονιέρα στο κέντρο,

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) Λογιστής με γνώσεις Γερ-

με ασανσέρ, 1ος και άνω,

ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ρωσο-

μέχρι 20.000 ευρώ. Τηλ.:

προσφύγων 44, ενοικι-

6945 122583.

άζεται διαμέρισμα 109

μανικών ή Αγγλικών, 2) υπευθ. παραγωγής,
3) υπεύθ. δειγμάτων, να γνωρίζει όλες τις
μηχανές, 4) έμπειρες γαζώτριες, κοπτοράπτριες, πλακοραφούδες. Τηλ.: 6996 882201
& 6996 939909 & lakosto1966@gmail.com.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία

τ.μ., 1ος όροφος, 3ΔΣΛΚ,

κοντά στο 7ο Δημοτικό, 75

2W.C., αποθήκη, μπαλ-

τ.μ., με υπόγειο 75 τ.μ. και

κόνια γύρω-γύρω και θέα.

οικόπεδο 200 τ.μ., 60.000

Τηλ.: 6974 071926 & 6942

ευρώ. Τηλ.: 6945 122583

201941.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

-Γκαρσονιέρα 35 τ.μ., πίσω απο το Στάδιο Βέροιας.
-Οικόπεδο 1.250 τ.μ. κέντρο Λαζοχωρίου
-Χωράφι 6 στρ. στο δρόμο προς Αγ. Μαρίνα
-Χωράφι 3 στρ., στο κανάλι Λαζοχωρίου, ποτιστικό.
Τηλ.: 6996 436044, 6972 236144
& 23310 62812.

www.laosnews.gr
Πωλείται κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία
συνολικής επιφάνειας 200τ.μ. σε δύο επίπεδα,
κατασκευής του 1999. Το Ισόγειο  αποτελείται
από ένα 1υ/δ, υπερπολυτελές σαλόνι μαζί
με τραπεζαρία, με τζάκι, κουζίνα ανεξάρτητη
και μπάνιο. Ο 1ος όροφος έχει πρόσβαση με
εσωτερική σκάλα και αποτελείται από 4υ/δ,
καθιστικό και ένα υπερπολυτελές μπάνιο, η
θέρμανση είναι με δύο επιλογές, έχει ατομική
πετρελαίου και υπάρχει και ξυλολέβητας. Ευρίσκεται σε περιφραγμένο οικόπεδο 500τ.μ. με
πολύ ωραίο κήπο, διαθέτει επίσης μια ανοιχτή
θέση στάθμευσης αυτοκινήτου και αποθήκη
στην αυλή περίπου 15τ.μ., ζητούμενο τίμημα
230.000€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13568 - Άνω Ζερβοχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας
220 τ.μ. 2 επιπέδων σε οικόπεδο 1000 τ.μ.
Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, και WC.
Είναι κατασκευασμένη το 2000 και διαθέτει
θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη
Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, Πόρτα Θωρακισμένη, Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, Συναγερμό,
Τέντες, Διπλά τζάμια - Τιμή: ευκαιρίας 80.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε
υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο  χώρο
με εύκολη πρόσβαση.   Τιμή: 30.000 € .
ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13833 ΚΕΝΤΡΟ , Μητροπόλεως
πωλούνται γραφειακοί χώροι 1ου ορ. αποτελούμενοι από 3 χώρους και με δική τους
τουαλέτα. Το συνολικό τους μέγεθος  86 τ.μ.,
κατασκευή 1976, είναι ανακαινισμένοι και σε
πολύ καλή κατάσταση , τιμή εξαιρετικά χαμηλή
μόνο 50.000€.
Κωδ: 13504 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται
από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το
2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Διπλά τζάμια - Τιμή: 54.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του
ακινήτου αυτού.
ΚΩΔ. 13186   ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ , πωλούνται
Γραφειακοί χώροι 1ου ορ. με 243 τ.μ. μικτά
και 212 τ.μ. καθαρά συνολικά 7 χώροι όλοι
νοικιασμένοι με συνολικό μίσθωμα τα 900€
με ωραία διαρρύθμιση και προσφέρονται  σε
τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα, μόνο 190.000€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14210 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 58
τ.μ., ισόγειο, με 45 τ.μ. υπόγειο και 27 τ.μ.
πατάρι , εξαιρετικό , πολύ φωτεινό και με μεγάλη βιτρίνα , χωρίς θέρμανση , αυτοτελές,
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κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , πρόκειται
δε για ένα πολύ αξιόλογο ακίνητο το οποίο
προσφέρεται σε μία πολύ λογική τιμή , μόνο
80.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 12783 ΚΕΝΤΡΟ , πωλείται Κατάστημα 65 τ.μ. Ισόγειο, κατασκευή 1974, οι χώροι του λειτουργικοί, σε προνομιακή τοποθεσία
, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , με μεγάλη βιτρίνα , σε πολύ καλή τιμή μόνο 35.000€,
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13548. ΒΕΡΟΙΑ στην περιοχή Ξηρόκαμπος πωλείται , ένα αγροτεμάχιο με  3,5  
στρ.  με δένδρα  ροδάκινα . Νερό και ρεύμα εξασφαλισμένα , τιμή πολύ καλή μόνο 10.000€.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13865 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 386 τ.μ. μέσα στο
χωριό, άρτιο οικοδομήσιμο, γωνιακό, σε τιμή
ευκαιρίας μόνο 15.000 €.
Κωδ. 13793 ΜΕΤΟΧΙ , Οικόπεδο 529 τ.μ.,
σπάνιο , με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα ,
αμφιθεατρικό οικόπεδο φιλέτο, ευκαιρία χωρίς
αμφιβολία, μόνο για αποφασιστικό αγοραστή.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 16.000 €.
Κωδ 13860 ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ, Οικόπεδο
745 τ.μ., με ελιές, αμφιθεατρικό , ελαφρώς
επικλινές , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε τιμή
πράγματι χαμηλή μόνο 10.000€,
Κωδ: 13859 - Στον Τρίλοφο ευκαιρία ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο σε σημείο με ανοιχτωσιά συνολικής επιφάνειας 884 τ.μ. Τιμή μόνο 20.000€.
Κωδ: 13826 - Στα Παλατίτσια ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 980 τ.μ. σε
πολύ καλό σημείο . Τιμή μόνο 15.000 €.
Κωδ 13807 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, Οικόπεδο με
συνολικά 4.003 τ.μ., απο αυτά τα 2.902 τ.μ.
έχουν τεθεί εντός του σχεδίου πόλεως , τα 685
τ.μ. είναι ρυμοτομούμενα και τα 440 τ.μ. εκτός
σχεδίου , διαθέτει μία εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , είναι ελαφρώς επικλινές , πολύ
κοντά στην Εληά προνομιούχο οικόπεδο. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,
ευκαιρία μόνο για αποφασιστικό αγοραστή
, προσφέρεται σε τιμή ευκαιρίας μόνο από
120.000€ όλο μαζί τώρα μόνο 90.000€.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 14100. ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, Οικόπεδο
576 τ.μ., πρόκειται για ένα εκπληκτικό γωνιακό
οικόπεδο, ελαφρώς επικλινές και σε εξαιρετικά  
συμφέρουσα τιμή , μόνο 58.000€.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΠΑΤΡΙΔΑ 10 ΣΤΡ ΜΕ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ Φωτοβολταικα 24000€

Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€

ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 16.400 στρ στην ασφαλτο σοβαρες

ΑΝΟΙΞΕΩΣ  πλησιον ,42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€

προτασεις

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85 τ.μ  2ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης 21000€

ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€

ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75+75 τ.μ Οικ.200

ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 19 στρ. με πωμονα 50000€

τ.μ 50000€

ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ στην ασφαλτο 7500 τ.μΒιομηχανικο μόνο

ΚΕΝΤΡΟ 94 τ.μ. 2ος με Θεα Α.Θ. ασανσερ,κοπλαμ 2-3 ΔΣΚ 70000€

28000€

ΠΙΕΡΙΩΝ κοντά  διπλοκατοικία 80 τ.μ+ ισογειο σε οικοπ.220 τ.μ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-

60000€

ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

ΣΤΑΣΟΥ ΜΥΓΔΑΛΑ ισογειο 87 τ.μ 2ΔΣΚ χρηση αυλης,16000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 85 τ.μ 2ος χ.ασανσερ Αρχοντοσπιτο 2ΔΣΚ Α.Θ 45000€

ΑΓΟΡΑ 85 τ.μ για Ιατρειο,Ινστντουτο κτλπ.70000€

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 97 Τ.Μ 30 ετων 1ος 2Δσκ Αν.Θερμ. μονο 40000€

ΕΜ. ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€

ΠΑΣΤΕΡ Υμιυπ. Διαμερισμα 111 τ.μ 3ΔΣΚ  Α.Θ  30000€

ΓΚΑΡΑΖ Κλειστο 18 τ.μ στα παπακια 7000€

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  8 διατηρητεο 1ος 54 τ.μ-ισογειο 27τ.μ 55000€

ΚΕΝΤΡΟ στον Αγ.Παταπιο καταστημα 18 τ.μ καταλληλο για παρκιγκ
28000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΑΛΣΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ  1ΔΣ-Κ Α.Θ Θέα 200€

Π. ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  από 37000  τωρα
15000€

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1Δ-Σ-Κ Θερμ/τες,Θεα,κοπλαμ 200€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΤΡΙΔΑ επιπλ.Μονοκατοικια 1δσκwc 280
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ επιπλωμενο 2ΔΣΚ,Θεα,Α/C Α.Θ 350€

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7χωρη επαγ. στεγη 2ος χωρις ασαν.  για φροντιστη-

ΠΡΟΣ ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ κτημα με καστανιες και αγροικια εξοχικη 1200Ε

ριο700€

ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ επαγ.χωρος -270 τ.μ για φροντιστηριο-δια βιου μαθηση κτλπ
ΠΡΩΗΝ ΦΟΥΡΝΟΣ κοντα στα Αστικα  με πελατεια αξιολογη 600€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  από

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-

150 εως 2000€

Ν.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη

ΠΑΡΚΙΓΚ υπαιθριο  στην αγορα 50€

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ οικοπεδο 450 τ.μ χτιζει 50 τ.μ,με Θεα Θαλασσα με

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Γραφειο μονοχωρο που χωριζει με γυψοσανιδα 50

αδεια 15000€

τ.μ. 280€

Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 22000 τ.μ  για Φωτοβολταικά 35000€

ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 στρ. Θεση Συκιες για φωτοβολταικα η καλλι-

ΠΑΡΚΙΓΚ κλειστο 25 τ.μ Εργοχωρι  50€

εργειες 22000€

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 85 τ.μ Εργοχωρι καινουριο 300€

ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€

ΠΡΟΣ ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6 στρ.70 μετρα από ασφαλτο 14000€

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  καταστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ Σοβαρες

ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€

προτασεις

Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ Οικοπεδο σ.δ 020  600 τ.μ 50000€

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,
ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.600 μέτρα , 8.000 €
ΚΑΒΑΣΙΛΑ 6.000 μέτρα, 10.000 €
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.000 μέτρα, με δέντρα 6 ετών, 26.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 14.000 μέτρα, 28.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 26.000 μέτρα στον δρόμο, 95.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 160 μέτρα, με θέα, 29.000 €
ΔΟΒΡΑ 420 μέτρα, 55.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 450 μέτρα, με οικοδομική άδεια, 50.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 460 μέτρα, γωνιακό, με σπίτι, 14.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 570 μέτρα, γωνιακό, με σπίτι, 27.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατη επιχείρηση καφενείο – ουζερί με σταθερή
πελατεία λόγω συνταξιοδότησης, 6.000 €
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση υγιής & επικερδής επιχείρηση καφέ στο κέντρο
της Βέροιας, 28.000 €
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εργοστάσιο χρωμάτων με κτιριακές εγκαταστάσεις, σε πλήρη λειτουργία & με 2 υποκαταστήματα λιανικής πώλησης, 300.000 €

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

γράφου, δίπλα στα Πανεπιστή-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

κοντά στον Αγ. Αντώνιο, ενοικι-

μια. Τηλ.: 6977 782641 & 6971

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

άζεται γκαρσονιέρα επιπλωμέ-

884916.

361080, 6945 535719.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο

ΧΩΡΩΝ

Ακροπόλεως, στην καινούργια

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ενοικιάζεται

ΠΡ. ΗΛΙΑΣ 15, ενοικιάζεται

γέφυρα «Κούσιου». Τηλ.: 6984

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, κέντρο Αγ. Νι-

γκαρσονιέρα, ανακαινισμένη,

γραφείο 20 τ.μ., επιπλωμένο.

κολάου 17, πάνω από Αγ. Δη-

κοντά στη Λέσχη Αξωματικών.

Τηλ.: 23310 24072.

108684.
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ιατρείο-γρα-

επαγγελματικός χώρος 50 τ.μ.,

φείο 42 τ.μ. καθαρό, λήρως ανα-

πλήρως ανακαινισμένος, 1ος

επιπλωμένη, ηλεκτρ. συσκευές,

καινισμένο στην οδό Βενιζέλου

όρ., γωνιακό, δίπλα στα Αστικά.

αέριο & κάμερα εισόδου. Τηλ.:

αρ. 46 Βέροια. Πληρ. τηλ.: 6932

Τηλ.: 6946 740621.

μήτριο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-

Τηλ.: 6949 408554 & 6948

νιέρα, 2ος όρ., ανακαινισμένη,

726845.

6937 045440 κα Ελένη.
ΑΘΗΝΑ ενοικιάζονται γκαρσονιέρες 50 τ.μ. και 55 τ.μ.
(σαλόνι, κουζίνα, υπνοδωμάτιο, W.C.) στην περιοχή Ζω-

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ. επιπλωμένο & ανακαινισμένο, 22.000 €
ΚΤΕΛ 50 τ.μ., ευκαιρία, 17.000 €
ΑΝΟΞΕΩΣ 65 τ.μ. ευκαιρία, 16.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. μονοκατοικία με οικόπεδο, 14.000 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70 τ.μ. ευκαιρία, επενδυτικό, 23.000 €
ΡΟΛΟΙ 70 τ.μ. επενδυτικό, 33.000 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70 τ.μ. γωνιακό, καλό, 47.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 75 τ.μ. 15ετίας, εξαιρετικό, λουξ, 65.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. διαμπερές, ΕΥΚΑΙΡΙΑ, 39.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό, ανακαινισμένο, ευκαιρία, 25.000 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 95 τ.μ. νεόδμητο, λουξ, 85.000 €
ΡΟΛΟΙ 100 τ.μ. καλό, 50.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. θέα, καλό, 37.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα, 28.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 101 τ.μ. θέα, διαμπερές, καλό, 67.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 105 τ.μ. 10ετίας, εξαιρετικό, 105.000 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. μονοκατοικία με γωνιακό οικόπεδο, 62.000 €
ΕΛΗΑ 120 τ.μ. 20ετίας, εξαιρετικό, 138.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 120 τ.μ. τζάκι, parking, 127.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. ημιτελής μονοκατοικία, 22.000 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 140 τ.μ. μονοκατοικία, επενδυτικό, 57.000 €
ΝΑΟΥΣΑ 150 τ.μ. πανέμορφη μεζονέτα , ευκαιρία, 120.000€
ΒΕΡΟΙΑ 187 τ.μ. τρομερή βίλα με όλα τα κομφόρτ, 220.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 270 τ.μ. ημιτελές κτίριο, ευκαιρία, 125.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 20 τ.μ. καλό, 190  €
ΠΙΝΔΟΥ 35 τ.μ. καλό, 220 €
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. έτοιμο για καφέ – αρτοποιείο, 260 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40 τ.μ. καλό, 380 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό, 450 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 45 τ.μ. καλό, 200 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 65 τ.μ. πολύ καλό, 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. πολύ καλό, 670 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. ( κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. 14ετίας, καλό, 480 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 130 τ.μ. καλό, 700 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 170 τ.μ. καλό, 800 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ, 1.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 550 τ.μ. καλό, 1.200 €
ΒΕΡΟΙΑ 2.200 τ.μ. εξαιρετικό κτίριο, 5.500 €

ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ ΜΑΝΙΟΥ 2,

νη. Τηλ.: 23310 24072.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 τμ.
με κτίσμα δυόροφο σε τιμή ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδομή και κατάστημα με υπόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ. περιοχή Παπάγου
στα μπετά 100 τ.μ. ο κάθε όροφος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα Πιερίων καινούργια 90 τ.μ.
και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/ΝΑ με
κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 85.000
ευρώ και 110.000 ευρώ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστικό
11 στρέμματα στη Μελίκη (περιοχή

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. επιπλωμένο, 140 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 30 τ.μ. με ντουλάπα, 140 €
ΡΟΛΟΙ 30 τ.μ. λουξ, επιπλωμένο, 220 €
ΡΟΛΟΙ 30 τ.μ. επιπλωμένο, 160 €
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ 35 τ.μ. επιπλωμένο, 180 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 40 τ.μ. επιπλωμενο, καλό, parking, 270 €
TΣΕΡΜΕΝΙ 40 τ.μ. καλό, με ντουλαπα, 240 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 220 €
ΚΤΕΛ 50 τ.μ. θέα, επιπλωμένο, 220 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 50 τ.μ. ανακαινισμένο, θέα, 190 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, 220 €
ΝΑΟΥΣΑ 60 τ.μ., πολύ καλό, επιπλωμένο, 260 €
ΚΕΝΤΡΟ 60 τ.μ. ανακαινισμένο, με ντουλάπες, καλό, A/C, 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 65 τ.μ. εξαιρετικό, θέα, ατομ.λέβητας, 280 €
ΝΑΟΥΣΑ 80 τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 200 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 95 τ.μ. οροφοδιαμέρισμα, καλό, 310 €
ΕΛΗΑ 95 τ.μ. 12ετίας, τζάκι, θέα, 360 €
ΡΟΛΟΙ 95 τ.μ. καλό, ντουλάπες, 230 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 150 τ.μ. εξαιρετικό, ηλιακό, τζάκι, ατομ. λέβητας, 440 €
ΝΑΟΥΣΑ 190 τ.μ. μονοκατοικία, πολύ καλή, 350€

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος γραφείου - βοηθός Λογιστή για Λογιστικό Γραφείο στη Βέροια.
Τηλ.: 6932 245383.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

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

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
νήτων, ηλεκτρολόγος αυτοκινή-

ας. Τηλ.: 23310 27507, 6947

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

των από επιχείρηση στη Βέροια

259696.

ΕΡΓΑΣΙΑ

για πλήρη απασχόληση. Ικανο-

Η   ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός κομμωτη-

ποιητική αμοιβή. ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδη-

‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζητάει

ρίου με βασικές γνώσεις κομ-

γός Ταξί για πλήρη απασχόληση

να προσλάβει για μόνιμη απα-

μωτικής, χωρίς υποχρεώσεις,

καθώς και ΠΩΛΗΣΗ γαϊδουρά-

σχόληση, εξωτερικό πωλητή ή

για πλήρη απασχόληση σε κομ-

κια. Τηλέφωνα επικοινωνίας:

πωλήτρια για τους Νομούς Η-

μωτήριο στο κέντρο της πόλης.

2331071553 & 2331062900. Ώ-

μαθίας, Πέλλας, Θεσσαλονίκης.

Τηλ.: 6974 628212.

ρες επικοινωνίας: 9:00 με 18:00.

Απαραίτητα προσόντα, ευχέρεια

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος λογι-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποιός

λόγου, αγγλική γλώσσα, δίπλω-

στικού γραφείου. ΑΠοστείλετε

ή βοηθός φαρμακοποιού με ε-

μα αυτοκινήτου, άδεια εργασίας

βιογραφικό σημείωμα στη διεύ-

μπειρία για φαρμακείο στο Νο-

προσωπικού ασφαλείας, εμπει-

θυνση: info@giouros.gr.

μό Ημαθιας. Αποστολή βιογρα-

ρία με βιογραφικό και συστά-

φικού στο: aggeliesfarmakio@

σεις. Μισθός, ασφάλιση και πο-

gmail.com.

σοστά. Παραλαβή δικαιολογητι-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ με εξειδίκευση στην κολύμβηση για να εργαστεί ως

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανοτεχνίτης

κών με συνέντευξη στα κεντρικά

προπονητής στο κολυμβητή-

αυτοκινήτων για μόνιμη εργα-

γραφεία μας, Θεσσαλονίκης 45

ριο “ΠΗΓΑΣΟΣ Aqua Center”

σία. Τηλ.: 23310 21904 κος Κώ-

Βέροια www.securitytsiflidis.gr-

στη Βέροια. Ασφάλιση και α-

στας.

sales@securitytsiflidis.gr- Τηλ.

ποδοχές σύμφωνα με το νό-

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ALU-SYN ζητά-

μο. Κατάθεση βιογραφικών στη

ει άτομο για μόνιμη εργασία με

γραμματεία του κολυμβητηρί-

εμπειρία σε κατασκευή και το-

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ου Σταδίου 125 Βέροια. Τηλ:

ποθέτηση κουφωμάτων. Επικοι-

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγητής,

2331125087.

νωνία για ραντεβού 2331073281

τελειόφοιτος του ΑΠΘ, με φρο-

υπεύθυνος προσωπικου Βύρων

ντιστηριακη πείρα, παραδιδει

Σταμπούλογλου.

ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκι-

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γερμανικών, με φροντιστηριακή
πείρα, παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα όλων των επιπέδων. Τηλ.: 6931 155908.

2331027102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργα-

Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκεί-

σία σε φαρμακείο με επιδότηση

ου (με εξειδίκευση στην Έκθε-

και σχετική εμπειρία. Απαραίτη-

ση). Τιμές προσιτές μεμονω-

τη προϋπόθεση κάρτα ανεργί-

μένα και σε γκρουπάκια. Τηλ.:

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

6973 707829.
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη
της CICU σε πολύ κατάστα-

www.laosnews.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερικό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτητη
οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο και
2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€.
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής  500€( Π2Δ17)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 1ου ορόφου 95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ μπάνιο,
διαμπερές, ατομική θέρμανση. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή
32.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 2ου ορόφου με άνετες σκάλες σε καλή κατάσταση γινεται με τρια δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνι στα φανάρια
Κύπρου κοντά. Πολύ ευχάριστο και άνετο. Τιμή 35.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κουζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δωμάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη η κατοικία.
Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή 120.000€(κωδ
ΠΔ24)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμένο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ
Π2Δ6)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδΠΔ21)
Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση,
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κουζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα
μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαίου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώροι.
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Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο, ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜπάνιο, ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 270€
Στο Δημαρχείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου ορόφου με 3ΔΣΚουζίνα μεγάλη, χώρια σαλόνι, δύο τουαλέτες, ατομική
θέρμανση. Τιμή 360€
Στο Ρολόι, 2ος, άνετες σκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 200€
20ς όροφος, μεγάλο, άνετο διαμέρισμα, 2ΔΣΚουζίνα μεγάλη,
κεντρική θέρμανση, διαμπερές με θέα. Τιμή 250€
Γραφείο υπέροχο στην οδό Ελιάς, 2ου ορόφου με έξι χώρους, κατάλληλο και για συστέγαση, πολύ άνετο. Τιμή 420€
Γραφείο στην οδό Καρακωστή με τρεις χώρους κατάλληλο
για κάθε χρήση. Τιμή 250€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC,
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)
ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ  προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1) τιμή
συζητήσιμη.
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευρώ(κωδ ΧΠ4)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δένδρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια Τιμή
30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε παραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ροδάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)
Τα ως άνω ακίνητα είναι μερικά από αυτά που διαθέτει
το γραφείο μας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2331068080 και
6973735020. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ση, 400 ευρώ όλα μαζί. Τηλ.:
23310 62621.
ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονομικά ανεξάρτητος αναζητά σοβαρή εμφανίσιμη κυρία χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις άνω
των 65 ετών έως 75 ετών με
την προοπτική γνωριμίας και
συμβίωση. Τηλ.: 6977 951301.
ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος, ζητά γνωριμία με κυρία από 55
ετών έως 68 ετών, με σκοπό
τη συμβιωση ή το γάμο. Τηλ.:
6986 585060.
ΚΥΡΙΑ 60 ετών, συνταξιούχος, κοινωνική, αξιοπρεπής,
αναζητά σύντροφο έως 68 ε-

Η εταιρία Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. επιθυμεί να προσλάβει με πλήρη απασχόληση πωλητή/πωλήτρια έως
30 ετών για το νομό Ημαθίας.
Απαραίτητη η κατοχή διπλώματος ΙΧ αυτοκινήτου. Η προϋπηρεσια σε αντίστοιχη θέση
θα συνεκτιμηθεί. Προσφέρεται
εταιρικό αυτοκίνητο και ελκυστικό πακέτοι αποδοχών. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:
logistirio@oikobros.gr.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κερδοφόρα
επιχείρηση, εργαστήριο
ζυμαρικών, με σταθερή
πελατεία και μηχανήματα
σε εξαιρετική κατάσταση.
Τηλ.: 23310 92777 & 6983
607757.

τών με τα ίδια χαρακτηριστικά

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

για μία ουσιαστική σχέση ζω-

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

ής. Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Τηλ.: 6997 933246.

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

ΣΛΑΒΕΙ:
α) Άνδρα ή γυναίκα για
βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
β) Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄ κατηγορίας
γ) Αποθηκάριο που

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε
μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Τιμές προσιτές.
Πληρ. τηλ.: 6934 447574.

www.mesitikoveria.gr
1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

μ2   1ος όροφος   4ΔΣΚΧΛΚ

30.000€

WC ΑΠ διαμπερές 110.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 90

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ

50.000€

θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

σμα εντός οικοπέδου 900 μ2

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ

40.000€

48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68

μ2 με θέα 40.000€

μ2   2ος όροφος λούξ τζάκι

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110

ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ.

μ2 κέντρο 75.000€

65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85
μ2   4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ.
κέντρο 55.000€

να έχει γνώσεις χειριστή

6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία

κλαρκ

90 μ2  εντός οικοπέδου 800 μ2

Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς σ το
τηλ.: 6947 021868

σούπερ λούξ 80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

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

CMYK

16
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10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
20162020

www.laosnews.gr

P Οι Έλληνες, λέει, μέσα στους
βαρύτερους καπνιστές. Και να φανταστεί 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 προγαμιαίων σχέσεων. Μέχρι να αποκτήσουν
κόρη.
Γυναίκες και άντρες γεννήθηκαν ίσοι. Οι γυναίκες όμως εξακολουθούν
να εξελίσσονται.
Ο άντρας είναι η απόδειξη. Ότι κι ο
Θεός κάνει λάθη.

P Τι άλλο μας έμεινε δηλαδή να
ζήσουμε το 2020; Μόνο η αποκάλυψη…
P Εκείνο που φοβάμαι είναι μήπως 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 ντάουν, τώρα εντρυφούμε στο λοκ.
P Όταν βλέπω κάποιον αδύνατο και γυμνασμένο, με ησυχάζει το ότι τρώει μόνο κουνουπίδι
βραστό.
P Η αγάπη δεν ξέρει καν τι είναι το κουνουπίδι. Αν μάθει, ίσως ζητήσει να μάθει και

P Σιγά το νέο! Εδώ ρε έκανε
λάθη μέχρι και ο Τσιόδρας.

να βράζει.

P Κατά το ανυπέρβλητο: Αν είχα μπέικον, θα
σου έκανα αβγά με μπέικον. Αλλά δεν έχω αβγά.
Η αγάπη είναι τρανή απόδειξη ότι στη
σύγχρονη εποχή ακόμη και η γκρίνια απέκτησε πόδια.

P

P Τελικά αυτός ο Ερντογάν κάνει τους πειραματισμούς του στην ανατολική Μεσόγειο τη Χάγη
και στη φέξη.

P Και:
Ένας παππούς πηγαίνει τη γριά του στον γιατρό. Αφού αυτός την εξετάζει, θέλοντας να πειράξει 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 Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο.
– Λοιπόν παιδί μου, λέει μετά από λίγη σκέψη ο παππούς. Τρίτη και Πέμπτη εντάξει, αλλά
το Σάββατο παίζω τάβλι, αποκλείεται να σου τη
φέρνω!
Κ.Π.

Παρεμβάσεις Βορίδη στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας
της ΕΕ για μεταρρύθμιση της ΚΑΠ μετά το 2020
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης
συμμετείχε στην τακτική σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών
Γεωργίας και Αλιείας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 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 οικολογικών 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, εκτιμώντας ότι δεν απαιτούνται περαιτέρω διαχειριστικοί περιορισμοί που

θα μειώσουν την επικουρικότητα
των κρατών μελών. Αναφερόμενος στους μικροκαλλιεργητές, ο
κ. Βορίδης χαιρέτισε τις προσπάθειες της παρούσας Γερμανικής
προεδρίας και της απελθούσας
Κροατικής για την απαλλαγή τους
από διοικητικές κυρώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις, υπογραμμίζοντας ωστόσο την πάγια θέση
της Ελλάδας υπέρ της καθολικής
εξαίρεσης των μικροκαλλιεργητών
από το σύστημα κυρώσεων που
προβλέπει το καθεστώς της αιρεσιμότητας και τονίζοντας παράλληλα ότι μία τέτοια κίνηση δεν θα
επιβάρυνε την περιβαλλοντική
φιλοδοξία της Ένωσης.
Επιπλέον, ο Υπουργός ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο που διαδραμάτισε 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 παρατήρησε, 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 συστήματος 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 πρότεινε την εξαίρεση των Προϊόντων
Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και
των μονοσυστατικών τροφίμων όπως το ελαιόλαδο από ένα τέτοιο
σύστημα. Παράλληλα, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να μπορεί κάθε χώρα να
επιλέγει την υποχρεωτική ή εθελοντική 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 προκειμένου να υιοθετηθούν τα υψηλότερα πρότυπα ευζωίας των ζώων.
Η μετάβαση αυτή πρέπει να υλοποιηθεί με την τήρηση τριών προϋποθέσεων:
1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υιοθετήσει ενιαία νομοθεσία
για όλα τα κράτη μέλη προκειμένου να μην υπάρξει ανταγωνιστική διαφοροποίηση
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 προϋπολογισμού 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.

