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Προσβολή στην μνήμη
των ηρώων η  περιφρόνηση 
του μνημείου στην Πλατεία 

Ωρολογίου
  Η παρούσα στήλη την 28η Οκτωβρίου έγραψε: 
«Οι ήρωες του ΄40 μπορεί να βρήκαν στέγη, αλλά 
τους πρέπει και η ανάλογη τιμή», τονίζοντας ότι 
μπορεί να τοποθετήθηκε το μνημείο βεροιέων ηρώων 
πεσόντων του 1940, ωστόσο μην επαναληφθεί το 
περσινό ατόπημα που δεν ήξεραν που να καταθέσουν 
τα στεφάνια και τελικά τα κατέθεσαν στο γυάλινο 
μνημείο. Δυστυχώς και φέτος χωρίς να υπάρχει 
εξήγηση οι αρχές προσέβαλαν με βάναυσο τρόπο την 
μνήμη των ηρώων. Το μνημείο που αναγράφονται 
τα ονόματα των πεσόντων του ΄40, έμεινε στην σκιά, 
παραμερισμένο και οι τιμές αποδόθηκαν στο γυάλινο 
μνημείο παραδίπλα. Δεν χωρούν πολλά λόγια σε μια 
τόσο μεγάλη προσβολή. Μια εξήγηση, μια συγνώμη 
και αποκατάσταση στο εφεξής… 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Κλειστά τελικά όλα τα καταστήματα την Κυριακή 1η 
Νοεμβρίου, λόγω κορωνοϊού

Οι φθινοπωρινές εκπτώσεις ξεκι-
νούντην1ηΝοεμβρίουκαιόπωςπρο-
βλεπόταν η πρώτη Κυριακή των εκ-
πτώσεων τα  καταστήματα είχαν τη
δυνατότητα να είναι ανοιχτά. Όμως,
λόγω των έκτακτωνμέτρωνπου λαμ-
βάνονται για τηναντιμετώπιση και τον
περιορισμό της διασποράς του κορω-
νοϊούCovid-19, η Γενική Γραμματεία
ΕμπορίουκαιΠροστασίαςΚαταναλωτή
τουΥπουργείουΑνάπτυξης καιΕπεν-
δύσεων, ενημερώνει το καταναλωτικό
κοινό και τις επιχειρήσεις ότι την Κυ-
ριακή 1η Νοεμβρίου 2020, παρά τα
όσα ορίζονται στις διατάξεις, όλα τα
εμπορικά καταστήματα της χώρας θα
παραμείνουνκλειστά.

Παγκόσμια επιτυχία και αναγνώριση για την 
Ημαθιώτισσα «συνθέτρια της χρονιάς 2020», Λίνα Τόνια
Απόταπαιδικάτηςχρόνιαξεχώριζεγια την αγάπητηςστην

μουσική,τηντέχνηκαιστηνποίησηκαιστουςσύγχρονουςΈλλη-
νεςποιητές.Σεηλικίαδεκαπέντεετώνξεκίνησεναγράφειμουσική,
τηνοποίαδενσταματάεινασπουδάζεικαιναυπηρετείμεπάθος.
ΕίναιηΛίναΤόνιααπότηνΑλεξάνδρειαΗμαθίαςόπουγεννήθη-
κε το 1985, αποφοίτησεαπό τοΠανεπιστήμιο τηςΘεσσαλονίκης
(εκείπουσήμεραδιδάσκει),  είναι διεθνούςφήμης ελληνίδασυν-
θέτρια,έχειπολλούςακαδημαϊκούςτίτλουςκαιηλίστατωνέργων
τηςπεριλαμβάνειπάνωαπό100συνθέσειςπουαφορούνμουσική
γιαόπερα,κοντσέρτα,γιαορχήστρακιέργαγιαμικρότερασύνολα
πολλάαπό τα οποία έχουνπαρουσιαστεί και βραβευθεί στις με-
γαλύτερεςπόλεις του κόσμου. «Η επιτυχία ήρθεστη ζωή τηςως
αποτέλεσματηςδουλειάςτης»,λέειηίδια,πιστεύονταςότιόλατα
πράγματαστη ζωήαπαιτούνσυνέπεια,προσπάθεια καιπροσή-
λωση.Φέτοςανακηρύχθηκε  «συνθέτρια της χρονιάς 2020»από
τηνΑμερικανικήΟμοσπονδίαμουσικών, τραγουδιστών και καλλι-
τεχνώντουθεάματος(F.A.M.S.P.A.)καιθαείναιστοπρωτοσέλιδο
του μοντέρνου αμερικανικούπεριοδικού ‘Stars Illustrated’, στην
έκδοσηπουθακυκλοφορήσειτονΙανουάριοτου2021.

ΚυκλοφοριακέςρυθμίσειςστηνοδόΒενιζέλου
τηςΒέροιας,τοπρωίτηςΚυριακής

Αποβλέπονταςστηνομαλήκαιασφαλήδιεξαγω-
γή τηςοδικήςκυκλοφορίας, τηνπρόληψη των τρο-
χαίωνατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια
του κοινού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών
μετακόμισηςοικοσκευών,ηΔιεύθυνσηΑστυνομίας
αποφάσισε την εναλλάξκυκλοφορία τωνοχημάτων
στηνοδόΒενιζέλουτηςΒέροιας,στούψοςτουκτι-
ρίουμεαριθμό22καιστορεύμακυκλοφορίαςαπό
τηνοδόΘεσσαλονίκηςπροςτηνοδόΜητροπόλεως,
τηνΚυριακή1-11-2020απότις9:30΄έωςτις12:00΄.
Για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας θα  υπάρξει
σήμανσηπροειδοποίησηςγιααποκλεισμότηςλωρί-
δαςκυκλοφορίαςμεχρήσηκώνων,ώστεναεκτρέ-
πεταιηκυκλοφορίαστοαντίθετορεύμα.

ΗΑστυνομίαεμπόδισεομάδαπολιτώνναανοίξουν
μεγάληελληνικήσημαίατην28ηΟκτωβρίου

στοκέντροτηςΒέροιας

Μετοπαράπονοέμεινεμιαομάδα30-40περίπουπολιτώνπουγύρωστις12τομεσημέριτηςΤετάρτης28ηςΟκτωβρί-
ουστούψοςτουΔημαρχείουΒέροιαςπροσπάθησανναανοίξουνμιαμεγάληελληνικήσημαία8μέτρωνκαιναψάλλουν
τονΕθνικόύμνο.ΗομάδαπολιτώνμεελληνικέςσημαίεςσταχέριαείχανξεκινήσειπορείααπότηνπλατείαΩρολογίου,
διασχίζονταςτηνοδόΜητροπόλεως.

Αστυνομικέςδυνάμεις τουςεμπόδισανεξηγώνταςτουςότιλόγωτωνμέτρωντουκορωνοιουκαιμε τονκίνδυνοσυ-
νάθροισηςδενμπορούσαννατοκάνουν.ΗομάδατωνπολιτώνσυνέχισεκαικατευθύνθηκεστοπάρκοτηςΕληάςόπου
έψαλλαντονΕθνικόύμνο(βίντεοlaosnews.gr)καιζήτησαναπότουςαστυνομικούςνατουςεπιτραπείέστωγιαλίγοκαι
τηρώνταςτιςαποστάσειςναανοίξουντηνσημαία.Ακολούθησανδιαβουλεύσειςηαστυνομίαδεντοεπέτρεψεκαιοιπολί-
τεςαπογοητευμένοιδιαλύθηκανησύχως.

Σ.Σ.ΗομολογουμένωςσημαντικήκινητοποίησητηςαστυνομίαςμεένστολουςκαιαστυνομικούςτηςΑσφαλείαςαπέ-
τρεψεστοναδημιουργηθούνέκτροπα,ανκαιοιπολίτεςήτανήρεμοικαιδενπροκάλεσαντοπαραμικρό.

Ωστόσοείναιθέμαότιασχολήθηκεόληαυτήηαστυνομικήδύναμημε30ανθρώπουςθέτονταςωςζήτηματαμέτρα
προστασίαςκατάτουκορωνοιου,ενώτριγύρωστιςκαφετέριεςσυνωστίζοντανεκατοντάδεςπολίτες.

Πιάστηκαν άγρια στα χέρια 
και βγήκε μαχαίρι, χθες

το πρωί, στην οδό Βενιζέλου 
της Βέροιας

ΜεσειρήνεςσελειτουργίαδιέσχισεασθενοφόροτουΕΚΑΒ
χθεςλίγομετάτις10τοπρωίτηνοδόΒενιζέλουγιανακατα-
φθάσειστο ύψος τουΑγίουΑντωνίουόπου είχανπιαστεί για
τακαλάσταχέριαδυοάντρεςκαιμιαγυναίκα.Μάλιστακάποια
στιγμήβγήκεκαιμαχαίρι,μεαποτέλεσματοτραυματισμότου
ενός εκ τωνδύοαντρών,πουμεταφέρθηκεστοΝοσοκομείο,
ενώάμεσακατέφθασεΑστυνομίακαιομάδαΔΙΑΣκαισυνέλα-
βαντουςάλλουςδύο.

ΜέραμεσημέριστοκέντροτηςΒέροιας…
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Τρακάρισμα χθες το μεσημέρι κάτω 
από τους Αγ. Αναργύρους στη Βέροια

Ατύχημα στην Λεωφόρο Στρατού στην συμβολή με τον κάθετο δρόμο που κατεβαίνει από την Ανοίξεως στους Αγ. Αναργύρους σημειώθηκε χθες γύ-
ρω στις 2 το μεσημέρι. Συγκεκριμένα αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 63χρονος και έβγαινε από τον κάθετο δρόμο στην Λ. Στρατού συγκρούστηκε 
με δίκυκλο που οδηγούσε 23χρονος και ανέβαινε την Λ. Στρατού με κατεύθυνση από Εργατικά προς Μπάσκετ. Από την σύγκρουση τραυματίστηκε ελα-
φρά στο πόδι ο οδηγός του δικύκλου και προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα οχήματα. Πρόκειται για ένα σημείο με μεγάλη επικινδυνότητα λόγω της κακής 
ορατότητας και της αυξημένης ταχύτητας, που θα πρέπει οι διερχόμενοι οδηγοί να προσέχουν ιδιαίτερα.

Καλλίστρατος Γρηγοριάδης:  
«Μας προκαλείτε θλίψη, 

κ. Παυλίδη!»
-Απάντηση του Αντιδημάρχου Ψηφιακής 

Πολιτικής, στις αιτιάσεις Παυλίδη περί 
ανικανότητας της Δημοτικής Αρχής

Σε πρόσφατο καταγγελτικό δημοσίευμα της δη-
μοτικής παράταξης ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ του Παύλου 
Παυλίδη, με τίτλο «Είναι ανίκανοι», απαντάει αρ-
μοδίως ο αντιδήμαρχος ψηφιακής πολιτικής Καλλί-
στρατος Γρηγοριάδης, ως εξής:

«Είναι πραγματικά λυπηρό και προκαλεί θλίψη 
το πόσο χαμηλά μπορεί να φτάσει ο κ. Παυλίδης 
προκειμένου να κρατηθεί στο προσκήνιο της επικαι-
ρότητας.  

Επί της ουσίας. Η τεχνολογία αλλάζει μέρα με 
τη μέρα. Η στρατηγική του Δήμου, στο κομμάτι της 
έξυπνης ανάπτυξης οφείλει να προσαρμόζεται στις 
εξελίξεις. Αυτά που ίσχυαν το 2007 (ναι, δεκατρία 
χρόνια πριν) δεν ισχύουν σήμερα. Αυτό που ήταν 
ευφυές –και smart- το 2007 σήμερα είναι “χθεσινά 
νέα”. 

Και επειδή πρέπει να ειπωθεί όλη η αλήθεια:  

1. Συμμετείχα στο 5ο ετήσιο συνέδριο «Sm@rt Cities-Digit@l Citizens» με θέμα «Η 
πανδημία ως ευκαιρία ψηφιακού μετασχηματισμού των πόλεων της Ελλάδας». Και όχι μόνο 
συμμετείχα, αλλά λίγες μέρες πριν είχα τηλεφωνικές επικοινωνίες τόσο με τον υφυπουργό 
κ. Γεωργαντά όσο και με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ και Δήμαρχο Τρικάλων κ. Παπαστεργίου. 
Στις οποίες συζητήσαμε αναλυτικά και διεξοδικά πολλά από τα θέματα που αργότερα συζη-
τήθηκαν στο Συνέδριο. 

2. Συμμετείχα επίσης στο Smart Cities Conference 2020 στις 17/9/2020 καθώς και 
στο «Mannheim 2020, 9th European Conference on sustainable Cities and towns», το με-
γαλύτερο συνέδριο στην Ευρώπη, στις 29/9/2020.  

3. Επίσης στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου μας στο πρόγραμμα Civinnet, 
συμμετείχα και στο EIP SCC Smart Cities Marketplace, τις πρώτες μέρες που ανέλαβα το 
χαρτοφυλάκιό μου, σε διήμερο διαδικτυακό συνέδριο. 

Πέραν όμως όλων των συμμετοχών στα Συνέδρια, η δημιουργία μίας στρατηγικής έξυ-
πνης πόλης για τη Βέροια, με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, είναι 
για μένα καθημερινή δουλειά. Είναι συντονισμός υπηρεσιών, είναι παρακολούθηση προ-
γραμμάτων, είναι εξειδίκευση και επιμόρφωση, είναι προσαρμογή και επανασχεδιασμός, 
αναζήτηση για το πιο προηγμένο, αυτό που θα φέρει το Δήμο μας ένα βήμα μπροστά από 
τους άλλους. Το ζητούμενο δεν είναι να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, αλλά να τις συνδι-
αμορφώνουμε. Ο στόχος του Δήμου είναι να περάσει στην επόμενη μέρα, στην επόμενη 
γενιά έξυπνων πόλεων, με όραμα και στρατηγική, χωρίς βιαστικές κινήσεις. 

Αλλά είναι προφανές ότι στα μάτια του αδαή, ο προγραμματισμός φαντάζει ανικανότητα. 
Οι καιροί ου μενετοί, κύριε Παυλίδη.  Και θα είμαι πάντα στη διάθεσή σας για προτάσεις και 
συζήτηση». 

Λιτές, λόγω covid, 
οι επετειακές εκδηλώσεις 

της 28η Οκτωβρίου στη Βέροια

Χωρίς παρέλαση και 
επίσημη κυβερνητική εκ-
προσώπηση έγιναν την 
Τετάρτη στη  Βέροια οι εκ-
δηλώσεις για την επέτειο 
της 28η Οκτωβρίου, με 
Δοξολογία στο Ι. Ναό Αγ. 
Αντωνίου από τον Μητρο-
πολίτη κ. Παντελεήμονα, 
ενώ τον πανηγυρικό της 
Ημέρας εκφώνησε ο δι-
κηγόρος κ. Στέργιος Σου-
ροβίκης. 

Ακολούθησε επιμνη-
μόσυνη δέηση στο Ηρώο 
της Πλ. Ωρολογίου, και 
κατάθεση στεφάνων από 
εκπροσώπους τοπικών 
και πολιτικών Αρχών (Α-
ντιπεριφερειάρχης Ημα-
θίας Κώστας Καλαϊτζίδης,  
Δήμαρχος Βέροιας Κώ-
στας Βοργιαζίδης, διοι-
κητής της 1ης Μεραρχίας 
Κωνσταντίνος Γούναρης, 
διοικητής Πυροσβεστικής 
Ημαθίας Νικόλαος Παλα-
μούτης,  εκπρόσωπος της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Ημαθίας Βάιος Γούναρης,  
Διοικήτρια της Σχολής Με-
τεκπαίδευσης της ΕΛ.ΑΣ. 
Σοφία Γαϊτανίδου, αντι-
δήμαρχοι και δημοτικοί 
σύμβουλοι, εκπρόσωποι 
των Διευθύνσεων Εκπαί-
δευσης, της Ένωσης Α-
πόστρατων και Εφέδρων 
κ.α.). Η λιτή, λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας, τελετή ολοκληρώθηκε με  σιγή ενός λεπτού τον  Εθνικό Ύμνο. 
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ΝΕΑ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙ-
ΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΣΤΑΡ

ΣΥΝΔΕΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ-
ΦΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ – ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΜΕ 
ΜΙΚΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

8/11/202 στις 18.30
Connecting Cinemas - Συνδεόμαστε 

Ευρωπαϊκά! 8/11 στο Κινηματοθέατρο 
ΣΤΑΡ  Το ΚινηματοΘέατρο ΣΤΑΡ είναι 
στην ευχάριστη θέση να σας καλέσει σε 
μια κινηματογραφική βραδιά με προβολή 
ταινίας, ταυτόχρονη σύνδεση με 3 κινη-
ματογράφους στην Ευρώπη: Fortress 
Sibenik στην Κροατία, Amza Pellea 
Cinema στην Ρουμανία και το  Cinema 
Star στην Βέροια, επίσης σε συνεργασία 
με το πανεπιστήμιο: University of Applied Science  στο 
Άμστερνταμ , το ινστιτούτο M2C Institut für angewandte 
Medienforschung, στην Βρέμη και το ερευνητικό κέντρο 
KEA European Affairs, στις Βρυξέλλες.  

Στα πλαίσια της έγκρισης του Κινηματοθέατρου 
ΣΤΑΡ στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δημιουργίας πολιτι-
στικών κέντρων σε μικρές πόλεις, ανάμεσα σε διαφο-
ρετικά 50 projects, το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ κατάφερε 
και αναδείχτηκε το μοναδικό κινηματοθέατρο σε όλη 
την Ελλάδα και το 4ο στην Ευρώπη πληρώντας όλα τα 
κριτήρια εκλεξιμότητας :

• ποιοτικό πρόγραμμα    
• αναβαθμισμένος εξοπλισμός
• προοπτική αναβάθμισης εικόνας 4Κ και ήχου σε 

7.1 (με την προϋπόθεση προαγοράς  και εγκατάστασης 
το 2021)

• Ποιοτικός και ποσοτικός αριθμός προβολών
Σας προσκαλούμε σε μια υπέροχη βραδιά με προβο-

λή της ταινίας
(Το πορτραίτο μιας γυναίκας που φλέγεται),
Βραβείο Σεζάρ Καλύτερης διεύθυνσης φωτογραφίας 

-2020 • Claire Mathon
Βραβείο Φεστιβάλ των Καννών Καλύτερου σεναρίου 

-2019 • Σελίν Σιαμά
Βραβείο Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου Καλύτερου 

σεναριογράφου -2019 • Σελίν Σιαμά
Νάστρο ντε Αρτζέντο Καλύτερου Β’ 

γυναικείου ρόλου -2020 • Βαλέρια Γκο-
λίνο

Βραβείο της Εθνικής Ένωσης Κρι-
τικών των ΗΠΑ Καλύτερης διεύθυνσης 
φωτογραφίας

2020 • Claire Mathon
Βραβείο Καλύτερου Διευθυντή Φω-

τογραφίας της Ένωσης Κριτικών Κινη-
ματογράφου της Νέας Υόρκης -2019 • 
Claire Mathon

Βραβείο Καλύτερου Διευθυντή Φω-
τογραφίας της Ένωσης Κριτικών Κινη-
ματογράφου του Λος Άντζελες - 2019 • 
Claire Mathon

European University Film Award -2019 • Σελίν Σιαμά, 
Μπενεντίκτ Κουβρέρ

Μετά την προβολή, θα υπάρξει ταυτόχρονη σύνδεση 
με τους 6 προορισμούς, συζήτηση και σχολιασμό της 
ταινίας (q&a), ΔΩΡΕΑΝ κρασί, γνωριμία με το κοινό των 
άλλων χωρών (Κροατία, Γερμανία, Άμστερνταμ, Ρουμα-
νία, Βρυξέλλες). 

Το πρόγραμμα Connecting Cinemas, αφορά στην 
δημιουργία καινοτόμων πολιτισμικών κέντρων, στα 
πλαίσια δράσεων της Ευρωπαϊκής ένωσης. Το πρό-
γραμμα συγχρηματοδοτείται  από το ΚινηματοΘέατρο 
ΣΤΑΡ και από την Ευρωπαϊκή ένωση.  

Θα υπάρξει περιορισμένος αριθμός συμμετοχών για 
την αποφυγή συγχρωτισμού. 

Θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα υγειονομικά πρωτό-
κολλα

Υποχρεωτική χρήση μάσκας
Γενική είσοδος 5€
Προπώληση εισιτηρίων (μόνο για την συγκεκριμένη 

εκδήλωση) καθημερινά από το ταμείο του Κινηματοθέα-
τρου (ώρες λειτουργίας κινηματογράφου) και ηλεκτρονι-
κά στην σελίδα:

 https://www.viva.gr/tickets/cinema/cine-star 
Για περισσότερες πληροφορίες: www.cinestar.gr
email: cinestar@otenet.gr Τηλ: 2331022373

Μητροπόλεως 57, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     29/10/20 - 4/11/20

Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας - Ημαθίας
Συλλυπητήριο

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα Μέλη του Συλλόγου Καρκινοπαθών Βέροιας - Ημαθί-
ας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ» 

εκφράζουν θερμά συλλυπητήρια στην Κα Καραδήμου Βασιλική Ακτινολόγου ΚΥ Βέ-
ροιας και φίλη του Συλλόγου για τον θάνατο της προσφιλούς Μητέρας της.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάζει...

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Βέροιας εύχεται θερμά Συλλυπητήρια 

στην κα Καραδήμου Βασιλική Ακτινολόγου του Κ.Υ. Βέροιας για τον θάνατο της 
προσφιλούς μητέρας της.

Πανελλήνια Εβδομάδα 
Μητρικού Θηλασμού: 

Υποστηρίζουμε τον Θηλασμό για έναν 
πιο Υγιή Πλανήτη

 Στα πλαίσια του εορτασμού της Πανελλήνιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού (1-7 
Νοεμβρίου) το Μαιευτικό Τμήμα του Κέντρου Υγείας Βέροιας διοργανώνει σεμινάρια με 
θέμα «Υποστηρίζουμε το θηλασμό για έναν πιο υγιή πλανήτη ». 

Η #ΠΕΘ2020 / #WBW2020 θα επικεντρωθεί στην επίδραση της βρεφικής διατροφής 
στην περιβαλλοντική/κλιματική αλλαγή και την επιτακτική ανάγκη να προστατέψουμε, 
προωθήσουμε και υποστηρίξουμε τον θηλασμό για την υγεία του πλανήτη και των κατοί-
κων του. Τα σεμινάρια φέτος λόγω της κατάστασης θα  πραγματοποιηθούν διαδικτυακά 
μέσω Skype, από 2/11/20 - 6/11/20 από τις  10:00π.μ – 12:00μ.μ. Καλούμε όλες τις μέλ-
λουσες μητέρες να συμμετέχουν.

Δηλώσεις συμμετοχής από 26/10/2020 έως 30/10/2020 (8:00π.μ.- 14:00μ.μ.) στο τηλέφωνο 2331024661 (κα Δά-
τσιου Κωνσταντίνα & κα Καλλιούπη Αναστασία,)

Κλειστός σήμερα ο Παιδικός 
Σταθμός 
Πλατέος 

λόγω 
διακοπής 

νερού 
 Ανακοινώνεται από τον Δημο Αλε-

ξάνδρειας ότι σήμερα Παρασκευή  30-
10-2020 ο Παιδικός Σταθμός Πλατέος 
θα παραμείνει κλειστός λόγω διακοπής 
νερού.

Σε πορτοκαλί συναγερμό 
από σήμερα και η Ημαθία, 

με μάσκα παντού
-Νέο σχέδιο δράσης ενός μήνα 

ανακοινώνει σήμερα ο Πρωθυπουργός

Αναφορά στο δεύτερο κύμα της πανδημίας και προαναγγελία της αυριανής ανακοίνωσης 
περαιτέρω μέτρων για την αντιμετώπισή του περιλάμβανε η εισαγωγική τοποθέτηση του πρω-
θυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, μέσω τηλεδιά-
σκεψης.

Ο πρωθυπουργός πρόκειται να  ανακοινώσει σήμερα ένα νέο σχέδιο δράσης διάρκειας ενός 
μήνα, με  στόχο την αποφυγή ενός καθολικού lockdown για αυτό και θα προχωρήσει σε μια πε-
ραιτέρω ενίσχυση των στοχευμένων περιορισμών. «Μια πολιτική η οποία όμως πρέπει να εφαρ-
μοστεί με τρόπο απόλυτο» όπως είπε.

Ήδη οι περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας και της Ροδόπης περνούν στο «επίπεδο 4» 
όπου θα ισχύσουν τα μέτρα για τις περιοχές που βρίσκονται «στο κόκκινο, που σημαίνει ότι ανα-
στέλλονται οι περισσότερες λειτουργίες πλην του λιανεμπορίου και των σχολείων.

Στο επίπεδο 3 μπαίνει η Ημαθία
Επίσης, σε πορτοκαλί συναγερμό, δηλαδή στο επίπεδο τρία τίθενται από σήμερα Παρασκευή 

οι : Πέλλα, Δράμα, Έβρος, Ξάθη, Κιλκίς, Πιερία, Χαλκιδική, Ημαθία, Καβάλα.
Το επίπεδο 3 προβλέπει, μεταξύ άλλων, απαγόρευση κυκλοφορίας(00:30 έως 05:00). Εξαι-

ρούνται μετακινήσεις για λόγους εργασίας και έκτακτης ανάγκης (λόγοι υγείας), υποχρεωτική 
χρήση μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, λήψη μέτρων για περιορι-
σμό συναθροίσεων , έως 9 άτομα με μάσκες καθώς και  τήρηση απόστασης 1.5 μ.

Επίσης σε ζωντανά θεάματα και ακροάματα, λοιπές παραστατικές τέχνες , μόνο καθήμενοι, 
με 30% πληρότητα με υποχρεωτική χρήση μάσκας και έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου καθώς 
και αναστολή διενέργειας σε χώρους κλειστών γηπέδων και γυμναστηρίων, ενώ σε κέντρα δια-
σκέδασης συμπεριλαμβανομένων χώρων δεξιώσεων, catering, μπαρ,  χωρίς ζωντανή μουσική, 
μόνο καθήμενοι, 4 άτομα ανά τραπέζι.  Σε ταξί μέχρι 2 επιβάτες και μέχρι 4 άτομα  σε ΙΧ.
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Βρέθηκαν κλειδιά
Βρέθηκαν κλειδιά στην οδό Βενιζέλου, κοντά 

στην εκκλησία της Υπαπαντής. Όποιος τα έχασε 
βρίσκονται στα γραφεία της εφημερίδας «ΛΑΟΣ», 
Βενιζέλου 10.

Ρυθμίσεις λειτουργίας 
της Κυριακάτικης Αγοράς  στα  Ριζώματα  λόγω  COVID 19

 
Σύμφωνα με την  υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 67924/ 23-10-2020 (ΦΕΚ 4709 Β’) από σήμερα έως και την Παρασκευή 6.11.2020 επιτρέπεται η 

συμμετοχή  στην Κυριακάτικη Αγορά της κοινότητας Ριζωμάτων του Δήμου Βεροίας, από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες), που 
δραστηριοποιούνται σε αυτήν σε ποσοστό 50% ανά κατηγορία πωλητών και με σκοπό την τήρηση των ελάχιστων αποστάσεων μεταξύ των πά-
γκων των πωλητών που ορίζεται σε πέντε  (5)  μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα καθώς και την εύρυθμη λειτουρ-
γία αυτής. 

 Ο Αντιδήμαρχος 
Στυλιανός  Ασλάνογλου   

Αντιδράσεις 
ιδιοκτητών της 
Εστίασης και 

Ψυχαγωγίας Βέροιας, 
για δηλώσεις Τσιόδρα 

και Χαρδαλιά:
 «Στην συντριπτική μας  

πλειονότητα, 
τηρούμε  στο ακέραιο 

τα μέτρα Υγιεινής»
Τη λύπη τους για τις αναφορές Τσιόδρα και Χαρδα-

λιά σχετικά με την λειτουργία του κλάδου της εστίασης 
και διασκέδασης,   εκφράζει το Δ.Σ. του Σωματείου 
Ιδιοκτητών Καφετεριών Κέντρων Διασκέδασης & Ψυ-
χαγωγίας Βέροιας, με το παρακάτω δημοσίευμά τους:

«Με λύπη μας παρακολουθούμε οι ιδιοκτήτες κα-
ταστημάτων εστίασης τις δηλώσεις του - κατά τα άλλα 
εξαιρετικά συμπαθούς - επικεφαλής λοιμοξιολόγου, κ. 
Σωτήρη Τσιόδρα που εμμέσως πλην σαφώς στοχοποι-
εί τις επισκέψεις σε εστιατόρια, καφέ και μπαρ ως επι-
κίνδυνες για τη μετάδοση του κορονοϊού, αναφέροντας 
δημόσια ότι «έχει να επισκεφθεί καφέ ή εστιατόριο από 
τον περασμένο Φεβρουάριο». 

Σε ανάλογο πνεύμα και η αναφορά του υφυπουρ-
γού Πολιτικής Προστασίας, κ. Νίκου Χαρδαλιά ο ο-
ποίος βάζει στο ίδιο «τσουβάλι» ευσυνείδητους και 
ασυνείδητους επαγγελματίες με τους τελευταίους να 
συνιστούν μια απειροελάχιστη μειοψηφία. 

Οι ιδιοκτήτες της εστίασης και καταστηματάρχες εί-
ναι σε θέση να διαβεβαιώσουν ότι τηρούν στο ακέραιο 
στην συντριπτική τους πλειονότητα τα μέτρα Υγιεινής, 
έχοντας επενδύσει σημαντικά κονδύλια για την προ-
στασία των πελατών τους και συμμορφώνονται πλή-
ρως με τις υποδείξεις της Πολιτείας για την τήρηση των 
νέων ωραρίων και των αποστάσεων. 

Κάθε γενικόλογο και ατεκμηρίωτο επιχείρημα προς 
την αντίθετη κατεύθυνση πλήττει τόσο τον κλάδο όσο 
και τις χιλιάδες οικογένειες που ζουν από αυτόν».

Με αφορμή την εμφάνιση κρουσμάτων 
covid-19 σε σχολείο της πόλης της Βέροιας, αντι-
προσωπεία του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ημαθίας συναντή-
θηκε με τον Δήμαρχο Βέροιας και την Αντιδήμαρχο 
Παιδείας τη Δευτέρα 26/10/2020 στις 13.30 στο 
Δημαρχείο της πόλης. 

Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ημαθίας, αφού εξέφρασε 
την ανησυχία του εξαιτίας του μεγάλου μεγέθους 
του συγκεκριμένου σχολείου, τόσο σε μαθητικό 
δυναμικό όσο και σε εκπαιδευτικό και άλλο προ-
σωπικό, ζήτησε τη συνδρομή της Δημοτικής Αρ-
χής ώστε να πραγματοποιηθούν άμεσα από κλι-
μάκιο του ΕΟΔΥ, δωρεάν τεστ στους μαθητές και 
το προσωπικό του σχολείου. 

Η Διοίκηση του Δήμου θεώρησε δικαιολογη-
μένη την ανησυχία του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ημαθίας 
και, παρόλο που διευκρίνισε ότι δεν ανήκει στην 
αρμοδιότητά της η διενέργεια των τεστ, θα αιτηθεί 
εγγράφως στον ΕΟΔΥ, για να τονίσει την ανάγκη 
πραγματοποίησής τους. 

Στη συζήτηση τέθηκε επίσης το θέμα της ασφαλούς μεταφοράς των μα-
θητών καθώς παρατηρήθηκαν συνθήκες συνωστισμού σε δρομολόγια της 
αστικής συγκοινωνίας που επιλέγονται από τους μαθητές για την πρόσβαση 
τους στα σχολικά συγκροτήματα της πόλης. 

Και σε αυτό το θέμα η Δημοτική Αρχή συμμερίστηκε την ανησυχία του 
Δ.Σ. και, παρότι ούτε αυτό ανήκει στις αρμοδιότητές της, έδειξε τη διάθεση 
να διερευνήσει περισσότερο το θέμα. 

Οι τελευταίες εξελίξεις στην εξάπλωση του covid-19 φανερώνουν την 
αναγκαιότητα των προληπτικών μέτρων που προτείνουμε στις θέσεις και τα 
αιτήματα της ΕΛΜΕ Ημαθίας και καταδεικνύουν την επικαιρότητά τους. 

Διεκδικούμε: 
 • Μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα με ανώτατο όριο τους 15 μαθη-

τές.
• Μαζικούς – μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών.
• Εύρεση χώρων, για να λειτουργήσουν ως σχολικές αίθουσες.
• Αυξημένη χρηματοδότηση, για κάλυψη όλων των αναγκαίων μέσων 

προστασίας και   καθαριότητας από το κράτος (δωρεάν μέσα ατομικής προ-
στασίας πχ μάσκες, αντισηπτικά κλπ).

• Διενέργεια μαζικών επαναλαμβανόμενων δωρεάν τεστ σε όλους, στους 

μαθητές, τους συναδέλφους και εργαζόμενους στα σχολεία, ώστε να υπάρ-
ξει άμεση παρέμβαση σε περίπτωση που χρειαστεί, και να ελέγχεται η διά-
δοση του ιού.

• Προσλήψεις του απαραίτητου μόνιμου προσωπικού καθαριότητας σε 
κάθε σχολείο.

• Εξασφάλιση του απαραίτητου αριθμού λεωφορείων και σχολικών τρο-
χονόμων, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής μετάβαση του κάθε μαθητή 
από και προς το σχολείο.

• Δημιουργία Κρατικής, νοσοκομειακής Δομής που θα συνεργάζεται με 
τις σχολικές μονάδες και θα έχει την ευθύνη για τον υγειονομικό έλεγχο λει-
τουργίας των  σχολείων (γενικά εμβολιασμούς, προληπτικούς ελέγχους, εξε-
τάσεις μαθητών- εκπαιδευτικών και παραπομπή σε Νοσοκομεία, διαχείριση 
κρουσμάτων).

• Πλήρη, επαρκή κι αποκλειστική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋ-
πολογισμό   του δημόσιου συστήματος υγείας με προσλήψεις μόνιμου ιατρι-
κού και νοσηλευτικού   προσωπικού.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος   Η Γεν. Γραμματέας

Μόσχος Αλέκος    Σπυρίδου Νατάσα

ΕΛΜΕ Ημαθίας προς Δήμαρχο 
και Αντιδήμαρχο Παιδείας Βέροιας: 

Δωρεάν τεστ σε όλα τα σχολεία
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ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Σας  ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί γραφείο  στο υπόγειο της Δημοτι-

κής Αγοράς (Γ.Γενηματάς),για τις ανάγκες του Αδελφάτου Γηροκομείου 
Βέροιας και επίσης υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί προς οικονομική 
ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροιας, στην ALPHA  BANK.

Αρ.Λογ: 829 00 2001 000024 , IBAN:  GR78 0140 8290 8290 
0200 1000 024και του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
Αρ.Λογ.:830 00 2001 000070 , ΙΒΑΝ: GR80 0140 8300 8300 0200 
1000 070.

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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 31 Οκτωβρί-

ου 2020 στον Ιερό Ναό Αγ. Αντωνίου 
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της αγαπη-
μένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, 
αδελφής και θείας 

ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΩΝ. 
ΚΑΡΑΦΩΛΑ

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

Ο σύζυγος, Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 31 Οκτωβρί-

ου 2020 στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασί-
ου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής 
του αγαπημένου μας πατέρα, παπ-
πού και θείου 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚ. 
ΛΟΛΑ

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

Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 
Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στο καφέ «ΝΕΩΝ» δίπλα στη ΔΕΗ

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 1 Νοεμβρί-

ου 2020 στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασί-
ου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής 
του αγαπημένου μας συζύγου, πατέ-
ρα, υιού, αδελφού και θείου 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 
ΦΩΤΙΑΔΗ

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά, 
Η μητέρα, 

Η αδελφή, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες 

μας έχουν φάρμακα 
που δεν χρειάζονται 
, μπορούν  να τα  
προσφέρουν για  το  
Γηροκομείο Βέροιας 
,στο υπόγειο της Δη-
μοτικής Αγοράς.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ 
 
Τὴν Κυριακὴ 1 Νοεμβρίου στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα στὸν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό 

Ἁγ. Ἀποστόλων Πέτρου & Παύλου Βεροίας ὁμιλητής στούς «Ἀκαδημαϊκούς Δια-
λόγους» θὰ εἶναι ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Πορφύριος Προδρομίτης, 
Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας, ὁ ὁποίος θά ἀνα-
πτύξει τό θέμα: «Περί Ρασσοφόρων». 

 Εἴσοδος ἐλεύθερη 

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ 
 
Τὴν Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα στὸν Ἱερό Ναό Ἁγ. Γεωργίου 

Βεροίας ὁμιλήτρια στή Σχολή Γονέων θά εἶναι ἡ ἐρίτιμος κ. Ἀθηνᾶ Παπαϊωάν-
νου, Φιλόλογος - Λογοτέχνις, μέ θέμα: «Ὅταν ἡ ποίηση συναντᾶ τό παιδί». 

 Εἴσοδος ἐλεύθερη 

Ιερά πανήγυρις Αγίων Αναργύρων 
Στενημάχου 

Το Σάββατο  31 Οκτωβρίου ώρα 18:00 στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Στε-
νημάχου θα τελεσθεί  Πανηγυρικός Εσπερινός   και θα τεθούν τα Χαριτόβρυτα  
Ιερά Λείψανα  των Αγίων δια προσκύνηση και Αγιασμό των πιστών.

Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου στις 7:30 θα τελεσθεί  Όρθρος και εν συνεχεία 
Πανηγυρική  Θεία Λειτουργία επί τη   εορτή των Αγίων Ενδόξων και ιαματικών 
Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού.

Ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βεροί-
ας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελε-
ήμων:

Το Σάββατο 31 
Οκτωβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Αγίας Παρα-
σκευής και Αγίου Πο-
λυκάρπου Πρασινά-
δας και στη συνέχεια 
θα τελέσει το τριετές 
μνημόσυνο του μακα-
ριστού πατρός Γεωρ-
γίου Σαράφη. 

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 6:30 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στον πανηγυρικό Εσπερινό στον πανηγυρίζο-
ντα Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νησίου.

Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Βε-
ροίας.

Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Κεφαλοχωρίου επί τη 
εορτή του Οσίου Δαβίδ του εν Ευβοία.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 29 

Οκτωβρίου 2020 στις 3.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Τιμίου Προ-
δρόμου Καστανιάς η Βιολέτα 
Δημ. Ράπτη σε ηλικία 86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρα-

σκευή 30 Οκτωβρίου 2020 στις 
11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
η Δέσποινα (Νίνα) Παν. Σου-
μελίδου σε ηλικία 89 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 29 

Οκτωβρίου 2020 στις 3.30 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασί-
ου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Βα-
λεντίνη Καλκετινίδου σε ηλικία 
84 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Τετάρτη 28 Ο-

κτωβρίου 2020 στις 2.30 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου 
και Αγ. Ιακώβου Άμμου Βέροιας 
η Δήμητρα Ιωάννου σε ηλικία 
88 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Τετάρτη 28 Ο-

κτωβρίου 2020 στις 4.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασί-
ου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Ευ-
μορφία Μπαλαρη σε ηλικία 99 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ



Της Μαριλίζας 
Ξενογιαννακοπούλου*

Η κυβέρνηση της ΝΔ, αμέ-
σως μετά τις εκλογές έδειξε το 
στυγνό νεοφιλελεύθερο πρόσω-
πο της. Απελευθέρωσε τις απο-
λύσεις, αποδιάρθρωσε το πλαί-
σιο των συλλογικών διαπραγ-
ματεύσεων και λησμόνησε όλες 
τις προεκλογικές δεσμεύσεις της 
προς τους συνταξιούχους. Κα-
τάργησε τη 13η σύνταξη και δεν 
έχει λάβει σε αυτήν τη δύσκολη 
συγκυρία κανένα μέτρο για τους 
χαμηλοσυνταξιούχους. Η αποκα-
λυπτική προειδοποίηση του Κλά-
ους Ρέγκλινγκ για τις 300.000 
εκκρεμείς συντάξεις επιβεβαίωσε την κριτική μας για τον τριπλασιασμό των εκκρεμών συντάξεων 
από τις εκλογές του 2019 μέχρι σήμερα εις βάρος χιλιάδων συνταξιούχουν που ζούν στην ανέχεια 
και στην ανασφάλεια σε μια περίοδο που βαθαίνει η οικονομική και κοινωνική κρίση.

Ο μεγαλύτερος όμως εμπαιγμός των συνταξιούχων από την κυβέρνηση της ΝΔ αφορά στα 
αναδρομικά που δικαιούνται. Η κυβέρνηση αποφάσισε να δοθούν τα αναδρομικά μόνο σε 1 εκατ. 
συνταξιούχους, αποκλείοντας 1,5 εκατ. συνταξιούχους σε αντίθεση με την απόφαση του ΣΤΕ. Ε-
πιπλέον, η κυβέρνηση με αντισυνταγματική τροπολογία αφαίρεσε το δικαίωμα των συνταξιούχων 
να προσφύγουν για τις διεκδικήσεις τους στα δικαστήρια. Ακόμη, όμως, και στους συνταξιούχους 
που δεσμεύθηκε να χορηγήσει τα αναδρομικά, 80.000 συνταξιούχοι είτε είδαν στις συντάξεις τους 
μειωμένα αναδρομικά είτε δεν έλαβαν ούτε ένα ευρώ, ενώ είναι άγνωστο πότε τελικά θα τα λάβουν.

Τα κυβερνητικά σχέδια στοχοποιούν το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα και την προοπτική του 
προαναγγέλοντας σχέδιο νόμου έως το τέλος του έτους που θα εισάγει το κεφαλαιοποιητικό σύστη-
μα, στη γραμμή του σχεδίου Πισσαρίδη. Μια αρνητική και επικίνδυνη εξέλιξη που θα υπονομεύσει 
τον δημόσιο και αναδιανεμητικό χαρακτήρα του ασφαλιστικού μας συστήματος και την βασική αρχή 
της Αλληλεγγύης των γενεών με δραματικές συνέπειες. Οι νέοι ασφαλισμένοι και οι εισφορές τους 
θα οδηγηθούν σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που συνεπάγεται ρίσκο και αβεβαιότητα. Επι-
πλέον, η επιβολή αυτού του συστήματος θα προκαλέσει άμεσο πρόβλημα καταβολής των σημερι-
νών επικουρικών συντάξεων και τεράστιο έλλειμμα στον προϋπολογισμό. Κατά συνέπεια, είτε θα 
μειωθούν οι συντάξεις, είτε το έλλειμμα θα κληθούν να πληρώσουν οι πολίτες με αύξηση φόρων-ει-
σφορών και περικοπή μισθών-επιδομάτων. 

Στον κοινωνικό οδοστρωτήρα που επιβάλει η κυβέρνηση της ΝΔ στεκόμαστε αποφασιστικά 
απέναντι. Δίνουμε τη μάχη μας στη Βουλή, στους χώρους δουλειάς και στην κοινωνία μαζί με τους 
εργαζόμενους, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες που αγωνιούν για την επιχείρηση τους, τους 
ανθρώπους του μόχθου, τους συνανθρώπους μας  που εξωθούνται στην κοινωνική περιθωριοποί-

ηση, τους ανέργους που συνεχώς αυξάνονται, τους νέους που 
αναζητούν προοπτική και τους συνταξιούχους που απαιτούν 
σεβασμό και αξιοπρέπεια. Προβάλουμε τις προτάσεις και τη 
δέσμευση μας για έναν άλλο προοδευτικό δρόμο προοπτικής 
και δικαιοσύνης για την κοινωνική πλειοψηφία που σήμερα 
πλήττεται.

*Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής πολιτικής της ΚΟ 
του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής Β1’ Βό-
ρειας Αθήνας
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Συνεδριάζει σήμερα η  
Οικονομική Επιτροπή 

Δήμου Βέροιας
Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας θα γίνει 

σήμερα Παρασκευή  30-10-2020 στις  11:00 π.μ., με τα εξής θέματα ημερήσιας 
διάταξης:

-Έγκριση ή μη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροι-
ας και του Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (ΔΕΠΑΝ) για «Υποστή-
ριξη Δήμου Βέροιας για την εκπόνηση των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για 
την κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στον συνοικισμό Κυψέλης».

-Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Λοιπές δαπάνες 
δημοσίων σχέσεων» για τη διοργάνωση δράσης με τίτλο «Τέχνη και Αγορά: Βέ-
ροια, Όμορφη Πόλη».

-Κατάρτιση ή μη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος δημοτικού 
χώρου στο Πάρκο Εληάς για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών μέ-
σων (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ). 

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα προκειμένου να επισπευστεί η λήψη των 
παραπάνω αποφάσεων λόγω προθεσμιών για την απρόσκοπτη και εύρυθμη 
λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Συναντήσεις του Δημάρχου 
Νάουσας με δημότες 

σε Μονόσπιτα και Στενήμαχο 

Ζητήματα βελτίωσης της καθημερινότητας των κατοίκων των Μονοσπίτων και του Στενημάχου συζητήθη-
καν στις συναντήσεις που πραγματοποίησε την Τρίτη (27/10/2020) ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικό-
λας, στις εν λόγω περιοχές, παρουσία του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Μονοσπίτων (Δημήτρη  Παπα-
δάκη) και Στενημάχου (Γεωργίου Σαρακατσάνου), των αντιδημάρχων, του προέδρου της ΔΕΥΑΝ, δημοτικών 
και τοπικών συμβούλων. 

Στις διαδοχικές συναντήσεις με τους δημότες καταγράφηκαν προβλήματα των εν λόγω Τοπικών Κοινοτή-
των και ορίστηκαν τρόποι αντιμετώπισής τους. Ειδικότερα, συζητήθηκαν διεξοδικά θέματα συντήρησης και 
βελτίωσης  υποδομών, διαχείρισης απορριμμάτων, θέματα δικτύου ύδρευσης, αθλητικών εγκαταστάσεων κ.ά. 

ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ ΙΚΕ – 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Το «Δίκτυο Πυρηνοκάρπων» δημιουργήθηκε από εταιρείες 
και φορείς εμπλεκόμενους στην παραγωγή και μεταποίηση του 
βιομηχανικού ροδάκινου, αχλαδιού και βερίκοκου. Σκοπός του, η 
βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων φρούτων με παράλληλη 
αύξηση της στρεμματικής τους απόδοσης και μείωση του περιβαλ-
λοντικού τους αποτυπώματος.

Η επίτευξη του σκοπού αυτού βασίζεται στην υιοθέτηση και 
εφαρμογή των αρχών και μεθόδων των πιο επιτυχημένων παγκο-
σμίως Αγροδιατροφικών Clusters, ώστε να ενισχυθεί η σταθερότητα 
και η αξιοπιστία της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω της ανάληψης 
ευθυνών και της δέσμευσης κάθε συμμετέχοντος.

Η δέσμευση αυτή θα αφορά στην τήρηση αναλυτικών Πρωτο-
κόλλων παραγωγής και Συμβάσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων 
μερών στην αλυσίδα παραγωγής των μεταποιημένων φρούτων.

Την τήρηση των αμοιβαίων δεσμεύσεων ελέγχουν, αξιολογούν 
και τεκμηριώνουν οι Γεωτεχνικοί Επιθεωρητές του Δικτύου. 
Αυτοί καθοδηγούνται και συντονίζονται από τον Επικεφαλής Γεω-
τεχνικό Σύμβουλο.

Για τις ανάγκες του Δικτύου ζητούνται:
Α) Ένας Επικεφαλής Γεωτεχνικός Σύμβουλος με:
• Πτυχίο Γεωπόνου
• Ελάχιστη εργασιακή εμπειρία 5 ετών σε θέση Γεωπόνου
• Εμπειρία τεχνικού συμβούλου δενδροκομικών εκμεταλλεύσεων
• Καλή γνώση χειρισμού προγραμμάτων γραφείου
• Μεταφορικό μέσο και άδεια οδήγησης
• Ικανότητες επικοινωνίας με πλήθος συνεργατών που ανήκουν 

σε διαφορετικές ομάδες συμφερόντων του πρωτογενούς, δευτερο-
γενούς και τριτογενούς παραγωγικού τομέα

• Επιθυμητές οι σπουδές σε διοίκηση επιχειρήσεων
• Επιθυμητή η γνώση ξένων γλωσσών
Β) Πέντε (5) Γεωτεχνικοί Επιθεωρητές με: 
• Πτυχίο Γεωπόνου
• Ελάχιστη εργασιακή εμπειρία 2 ετών σε θέση Γεωπόνου
• Εμπειρία τεχνικού συμβούλου δενδροκομικών εκμεταλλεύσεων
• Καλή γνώση χειρισμού προγραμμάτων γραφείου
• Μεταφορικό μέσο και άδεια οδήγησης
• Ικανότητες επικοινωνίας με πλήθος συνεργατών που ανήκουν 

σε διαφορετικές ομάδες συμφερόντων του πρωτογενούς, δευτερο-
γενούς και τριτογενούς παραγωγικού τομέα

Βιογραφικά στο diktyocv@gmail.com μέχρι και την Παρα-
σκευή 30 Οκτωβρίου.

Τηλ. επικοινωνίας 2332043237, ώρες 10:00-13:00, 
κ. Πασχάλης Παπαθεοφίλου

«Κοινωνικός 
οδοστρωτήρας και εμπαιγμός 

των συνταξιούχων»
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Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

Είμαστεβέβαιοιότιθαέχουμεαγαστήσυνεργασίακαιότιμέσα
από τηνπαροχή τεχνογνωσίαςστο επιτελείο και σταπαιδιά της
ακαδημίας,θαπετύχουμετουςστόχουςμαςκαιοιδύοπλευρές.

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

Yπεύθυνος επικοινωνίας: Μάριος Κατικαρίδης
τηλ: 6973054709
e-mail: mariokati@hotmail.com

Η Ακαδημία του Αετού Λαζοχωρίου ανακοινώνει ότι υοθετει 
την «Εβδομάδα Γνωριμίας».

Όποιος γονέας- μέλος θα επιθυμούσε να γνωρίσει τον τρό-
πο λειτουργίας καθώς και την φιλοσοφία μας παρακαλούμε 
να επικοινωνήσει μαζί μας.

Την ερχόμε-
νη Κυριακή 
1/11, στις 

11.30 στο Δημοτικό 
Γήπεδο Νέας Νικο-
μήδειας, η Veria 
Ladies θα αγωνιστεί 
για πρώτη φορά και 
συγκεκριμένα σε 
φιλικό παιχνίδι με 
τις Νεφέλες Πιερίας.

Η ιδέα τωνανθρώπων
της διοίκησης, για τη δη-
μιουργία μιας καινούριας
ομάδαςποδοσφαίρου γυ-
ναικών,παίρνεισάρκακαι
οστά και είμαστε ιδιαίτερα
υπερήφανοιγιαυτό!

Να θυμίσουμε πως ο
αγώνας είναι κεκλεισμέ-
νωντωνθυρών(όπωςκαι
οιεπίσημοιπουθαξεκινή-
σουνστις15/11)λόγωτων
μέτρωνγιατονCovid-19.

Έγινε τηνΤρίτη η κλήρωση της β’ φάσης του
κυπέλλουτηςΕΠΣΗμαθίαςκαιτοπρόγραμματης
Γ’κατηγορίας.

ΗκλήρωσητηςΓΕρασιτεχνικής(α’γύρος)
ΓΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
1ηαγωνιστική
ΑΠΣΡΙΖΩΜΑΤΩΝ-ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ:
ΑΚΑΔ.ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-ΑΟΣΥΚΙΑΣ:-
ΔΟΞΑΝΑΟΥΣΑΣ-ΠαλασιδειοςΑκαδημια:-
ΑΣΝΕΑΣΓΕΝΕΑΣ-ΜΑΣΒΕΡΓΙΝΑ:-

2ηαγωνιστική
ΑΚΑΔ.ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-ΑΠΣΡΙΖΩΜΑΤΩΝ:-
ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΔΟΞΑΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΟΣΥΚΙΑΣ-ΑΣΝΕΑΣΓΕΝΕΑΣ:-
ΜΑΣΒΕΡΓΙΝΑ-ΠαλασιδειοςΑκαδημια:-

3ηαγωνιστική
ΑΠΣΡΙΖΩΜΑΤΩΝ-ΔΟΞΑΝΑΟΥΣΑΣ:-
ΑΣΝΕΑΣΓΕΝΕΑΣ-ΑΚΑΔ.ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ:-
ΜΑΣΒΕΡΓΙΝΑ-ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ:-
ΠαλασιδειοςΑκαδημια-ΑΟΣΥΚΙΑΣ:-

4ηαγωνιστική
ΑΣΝΕΑΣΓΕΝΕΑΣ-ΑΠΣΡΙΖΩΜΑΤΩΝ:-
ΔΟΞΑΝΑΟΥΣΑΣ-ΜΑΣΒΕΡΓΙΝΑ:-
ΑΚΑΔ.ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-ΠαλασιδειοςΑκαδημια:-

ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΑΟΣΥΚΙΑΣ:-

5ηαγωνιστική
ΑΠΣΡΙΖΩΜΑΤΩΝ-ΜΑΣΒΕΡΓΙΝΑ:-
ΠαλασιδειοςΑκαδημια-ΑΣΝΕΑΣΓΕΝΕΑΣ:-
ΑΟΣΥΚΙΑΣ-ΔΟΞΑΝΑΟΥΣΑΣ:-
ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΑΚΑΔ.ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ

6ηαγωνιστική
ΠαλασιδειοςΑκαδημια-ΑΠΣΡΙΖΩΜΑΤΩΝ:-
ΜΑΣΒΕΡΓΙΝΑ-ΑΟΣΥΚΙΑΣ:-
ΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΑΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑ-

ΣΤΡΟΥ:
ΔΟΞΑΝΑΟΥΣΑΣ-ΑΚΑΔ.ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ:-

7ηαγωνιστική
ΑΟΣΥΚΙΑΣ-ΑΠΣΡΙΖΩΜΑΤΩΝ:
ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΠαλασιδειοςΑκαδημια
ΑΚΑΔ.ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-ΜΑΣΒΕΡΓΙΝΑ:
ΔΟΞΑΝΑΟΥΣΑΣ-ΑΣΝΕΑΣΓΕΝΕΑΣ:

Βφάσηκυπέλλου
ΑΕΚΑΒΑΣΙΛΩΝ–Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΓ.ΜΑΡΙ-

ΝΑΣ
ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ–ΕΘΝΙΚΟΣΡΑΧΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ–ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ
Οιαγώνεςείναινοκάουτκαιθαδιεξαχθούντην

Τετάρτη11Νοεμβρίου2020.

Οπρώτοςφιλικόςαγώνας
τηςομάδαςVeriaLadies

ΕΠΣΗμαθίας
Οι αγωνιστικές της Γ ερασιτεχνικής

και τα ζευγάρια της Β φάσης κυπέλλου

Κρούσμα κορονοϊού στην ανδρική ομάδα
μπάσκετ των Αετών Βέροιας

Ηδιοίκηση τωνΑετώνΒέροιας ανακοινώνει πως
αθλητής της ανδρικής μας ομάδας βρέθηκε θετικός
στονCovid-19. Ωστόσο ο ίδιος λειτούργησε άκρως
επαγγελματικά και θεωρώνταςπως τοσώφρων είναι
ναπαραμείνειαπομονωμένοςστοσπίτιτου,τοέπραξε
απότηνπροηγούμενηεβδομάδακαιαπότηνεμφάνιση
των συμπτωμάτων, δεν ήρθε καθόλου σε επαφή με
τουςσυναθλητέςκαιπροπονητέςτου.

ΕπικοινωνήσαμεάμεσαμετονιατρότηςΕΟΚ,στον
οποίο αναλύσαμε επακριβώς την κατάσταση και μας
έδωσε τοΟΚγια νασυνεχιστούν κανονικάοιπροπο-
νήσεις αλλά και ναπραγματοποιηθεί βάσειπρογράμ-
ματοςοαγώναςτηςΚυριακής(1/11-17.00)μεαντίπαλο
τονΑριστοτέληΦλώρινας.
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Μόνοπαιχνίδια τηςΑ1γυναικώνκαιΑ2ανδρών
θαδιεξαχθούναυτό τοΣαββατοκύριακοαφού λόγο
των αγώνων τηςΕθνικής ομάδας αναβλήθηκαν τα
παιχνίδιατηςHandballPremier.ΓιατηνΑ1γυναικών
η ομάδα τηςΒέροιας 2017 θα αντιμετωπίσει στην
Κοζάνη τονΕθνικό αν το επιτρέψουν οι συνθήκες
λόγο τωνπεριοριστικώνμέτρωνπου έχει επιβληθεί
στηνπερίφερειακήενότητατουΝομούΚοζάνης

Αναλυτικάτοπρόγραμμα
Α1 Γυναικών (4η αγωνιστική)

Σάββατο31Οκτωβρίου2020
ΣπίτιτουΧάντμπολ15:00,ΠΑΟΚMateco-Honda

Πανόραμα
(Βαγγελτζίκης-Τορνικίδης,Μεϊμαρίδης)

Γιαννιτσών18:00,ΜέγαςΑλέξανδρος-Αναγέννη-
σηΆρτας

(Λινάρδος-Νικολαϊδης,Σίσκου)

ΔΑΚΚοζάνης18:00,EθνικόςΚοζάνης-Βέροια2017
(Πατιός-Τέμης,Αγγελίδης)

ΝέαςΙωνίας18:30,ΟΦΝΙωνίας-ΓΑΣΚαματερού
(Παπαματθαίου-Χρηστίδη,Ανταλής)

Κυριακή1ηΝοεμβρίου2020
Σπίτι του Χάντμπολ 14:00,ΑΕΣΧΠυλαίας-ΑΟ

Προσοτσάνης
(Γράψας-Κυριακού,Παρτεμιάν)

Ρέντη16:00,ΑΟΑΟΔΚορυδαλλού-Αθηναϊκός
(Σκλαβενίτης-Ψύλλος,Τσάκωνας)

Την παρθενική της νίκη στο 
πρωτάθλημα της Β’ εθνικής 
σημείωσε Ο ΓΑΣ  Μελίκης. 

Επικράτησε με 78-80 της ΜΕΝΤ στην 
Θεσσαλονίκη, μετά από ένα συγκλο-
νιστικό ματς.

Ο ΓΑΣ Μελίκης  προηγήθηκε ακόμη και με
18 πόντους διαφορά (ημίχρονο 32-48) αλλά οι
γηπεδούχοι κάλυψαν την διαφορά και στο τελευ-
ταίο λεπτό έφτασανστην ισοφάριση (78-78).Στην
τελευταίατηςεπίθεσηηΜελίκηέφτασεστολέιαπ
μετονΙμερίδηκαιέγραψετο78-80.Οιγηπεδούχοι
εκδήλωσανμια επίθεσηστον χρόνοπουαπέμενε
αλλάτοτρίποντοπουεπιχείρησανήτανάστοχο.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ:8-25,32-48,54-64,78-80
Διαιτητές:Ντούρας-Δημάδης-Ισιγώνης
ΜΕΝΤ (Ντολόπουλος):Ντεμιρσά,Ζεϊμπέκης2,

Ρόπουτης 18(3), Γκύζης 3(1),Μιχαηλίδης 22(3),
Παπαπασχάλης 6(1),Καρασίμος,Κωνσταντινίδης
10,Πασχαλίδης 11,Μαλανδρής,Τριανταφύλλου,
Σιόλογκας6.

ΜΕΛΙΚΗ (Ασλανίδης-Τσάτσας):Λιόλιος 24(6),
Μαυρίδης 14(1),Μώρας 9, Κυριάκου, Εσερπό-
γλου,Πεϊμανίδης,Ημερίδης18(1),Τζαφέρης,Καρ-
κάρας6(2),Λέφας,Ιωάννου9(3),Ρογκότης.

Ηβαθμολογία
1ΑΙΟΛΟΣΤΡΙΚΑΛΩΝ.................................... 4
2ΔΟΞΑΛΕΥΚΑΔΑΣ....................................... 4
3ΝΙΚΗΒΟΛΟΥ.............................................. 4
4ΙΩΑΝΝΙΝΑ................................................... 3
5ΜΑΧΗΤΕΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ.......................... 3
6ΓΑΣΜΕΛΙΚΗΣ............................................. 3
7ΕΡΜΗΣΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ.............................. 2
8ΕΣΠΕΡΟΣΛΑΜΙΑΣ..................................... 2
9ΜΕΝΤ.......................................................... 2
10ΑΚΧΑΛΚΙΔΑΣ........................................... 2
11ΙΚΑΡΟΙΤΡΙΚΑΛΩΝ.................................... 2
12ΠΡΩΤΕΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝ............................. 2

ΠρόγραμμακαιΔιαιτητέςΑ1Γυναικών
(4ηαγωνιστική)

Πρώτη νίκη του ΓΑΣ Μελίκης
στη Β’ εθνική

ΚέρδισεστηνΜΕΝΤ78-80

Επιτέλους ποσοστό από το στοίχημα
οι ΠΑΕ σε SL1, SL2 και FL!

Όπως αποκάλυψε η “Δίκη στο
Open”,ηπιομεγάληαλλαγήστοελ-
ληνικόποδόσφαιρο την τελευταία ει-
κοσαετίαέρχεταιμετοποσοστόπου
θα δοθεί στις ομάδες από το Στοί-
χημα.

Ηταν έναπάγιοαίτημα του επαγ-
γελματικού ποδοσφαίρου, το οποίο
υλοποιείταιαπότηνκυβέρνηση.

Ηδη επήλθε συμφωνία με τον υ-
πουργόΕπικρατείαςΓιώργοΓεραπε-
τρίτη και ο υπουργόςΟικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας θα υπογράψει
εντόςτωνεπόμενωνημερώνσχετική
απόφαση.

ΗδιαδικασίαεπιταχύνθηκεγιατίηΠολιτείααναγνώρισεόχιμόνοτοδίκαιοτουαιτήματος,αλλάκαιτο
γεγονόςπωςοιομάδεςλόγωτηςπανδημίαςέχουνπεριορισμέναέσοδα.

ΗσυμφωνίαπροβλέπειναδίδονταιετησίωςσεκάθεΠΑΕτηςSL1από1,5εκατ.ευρώ,σεκάθεΠΑΕ
τηςSL2από300χιλ.ευρώκαισεκάθεΠΑΕτηςFLαπό225χιλ.ευρώ.

Ταχρήματαθαπαρακρατούνται από τα κερδισμέναδελτία τωνπαικτών τουΣτοιχήματοςόλων των
στοιχηματικώνεταιρειών.



Γράφει ο Νίκος Τσιαμούρας

Όλες  μας  οι αισθήσεις  απο-
λαμβάνουν το πρωινό  που μας
προσφέρει απλόχερα  η αθάνατη
ελληνική φύση.Ηφύσηχάρισε  ε-
δώ τα καλύτερα στοιχεία της, ένα
εκπληκτικό βουνό δένδρα παντού
και στιςπιο απότομεςπλαγιές  και
στημέση να κυλάοθερμοπόταμος
«Τοπλίτσας».Φύγαμεστις 7+30α-
πότηνΕλιάμιαπαρέα8ορειβατών
γιαταΛουτράΠόζαρκαιτηνκορυφή
Πανόραμα.ΔιαδρομήΒέροια –Κο-
πανός–Σκύδρα–Άψαλος–Πολυ-
κάρπη-Όρμα–λουτράΠόζαρ.

Πλησιάζουμε στηνΆψαλο, μας
ακολουθεί και η βροχή, μια βροχή
που σταδιακά ανεβαίνει ο ρυθμός
και η διάρκεια της  και μας χαλάει
τηνορειβατικήδιάθεση.

ΒρισκόμαστεστηνΑλμωπία.
Ήθη και έθιμαανασυρμένααπό

τα βάθη των αιώνων, σε μια πε-
ριοχή γεμάτη ιστορία. ΗΑλμωπία
πιστεύεταιότικατοικήθηκεαπότους
Άλμωπες κατά την εποχή του χαλ-
κού. Στα μέσα του 6ουπ.Χ. αιώνα
εκδιώχθηκαν από τουςΜακεδόνες
(Θουκιδίδης).ΟιΆλμωπεςήτανφυ-
λή γιγάντων.Πήραν το όνομα τους
απότοναρχηγότους(Άλμωπο)γιο
τουΠοσειδώνακαιτηςΈλλης.Απο-
τελούσε επαρχία τουΜακεδονικού
Βασιλείου(μιααπότις17επαρχίες).
Κύριεςπόλεις ήτανηΆλωρος, ηΆ-
ψαλος και η Όρμα.Φθάσαμε στα
Λουτρά–Πόζαρ.(πο-κάτωζαρ-φω-
τιά) «κάτωαπό τηφωτιά».Η ιστο-

ρίατωνιαματικώνπηγών
αρχίζει από την αρχαία
Ελλάδα. Ο πρώτος πα-
ρατηρητήςτωνπηγώνμε
τις θεραπευτικές ιδιότη-
τες ήταν ο ιστορικός Η-
ρόδοτος(484-410π.Χ.).

Ο ΄΄κήπος τηςΕδέμ΄΄
όπως έχει επικρατήσει
να χαρακτηρίζονται τα
λουτράΠόζαρ, διασχίζε-
ταιαπότονθερμοπόταμο
΄΄Τοπλίτσα΄΄πουπηγά-
ζει από το όρος Βόρας.
Θρύλοι και παραδόσεις,
αλλάκαιευρήματακάνουνλόγογια
χρήση των ιαματικών νερών, τόσο
από την εποχή τουΜεγάλουΑλε-
ξάνδρουόσοκαιεπίΡωμαϊκήςκαι
Βυζαντινήςπεριόδου.Φυσικέςιαμα-
τικέςπηγέςπουαναβλύζουν δίπλα
στακρυστάλλινανεράτουποταμού,
«Τοπλίτσα»,πλούσιαβλάστηση,  ε-
πιβλητικά δασωμέναβουνά. Για τις
ευεργετικές ιδιότητες των ιαματικών
πηγών ασχολήθηκε και οπατέρας
της λουτροθεραπείας  Ιπποκράτης
τον5οαιώναπ.Χ.Ταιαματικάνερά
τωνΛουτρώνΠόζαρ  ενδείκνυνται
για ρευματοπάθειες, αρθροπάθει-
ες,ισχιαλγίες,βρογχίτιδες,νευρικές,
δερματολογικές και γυναικολογικές
παθήσεις.Ηπεριοχήαισθητικά θε-
ωρείται από τις ομορφότερες της
περιοχήςκαι ευτυχώςακόμηπαρα-
μένει ανεξερεύνητη από τους αν-
θρώπους.Τα νεράανακηρύχθηκαν
ιαματικά το 1920.Η ζωή εδώ είναι
λιτή, χωρίς την «χλιδή»που άλλα

θέρετραπροσφέρουν. Η τουριστι-
κή ανάπτυξη είναι ήπιας μορφής.
Ένα spaπουηφύση τηςΑριδαίας
προσφέρει απλόχερα.Από τα αρ-
χικά της λατινικής φράσης sanitas
par aquaπουσημαίνει «υγεία από
τονερό». Αλλάκαιαπό την πόλη
ΣπαπουβρίσκεταιστοΒέλγιοστην
περιφέρεια τηςΛιέγης.Έχει δώσει
τοόνοματηςγιαευνόητουςλόγους
σταυδρομασάζπουσυνηθίζεταιγια
λόγους αισθητικούς και θεραπευ-
τικούς. Γνωστά από την Ρωμαϊκή
εποχή.ΗπόληΣπα, απέκτησε ευ-
ρωπαϊκήφήμητον18οαιώναμ.Χ.,
όταν καθιερώθηκεως μόνιμη λου-
τρόπολη τηςαριστοκρατικήςΕυρώ-
πηςκαιεκτόςαπότηναριστοκρατία
συγκέντρωνεόλουςτουςδιανοούμε-
νουςτηςΕυρώπης.ΒίκτωρΟυγκώ,
ΑλέξανδροςΔουμάς, ο Καζανόβα
και άλλοι πολλοί οι οποίοι πρωτο-
γνώρισαντιςαρωματοθεραπείες,τα
ζεστάκαικρύαλουτρά.Ηπεζοπορία
ξεκινά λίγοψηλότερα  από ταΛου-
τράΠόζαρμε τιςφυσικές ιαματικές
πηγές.Τώραακολουθούμε  χωμα-
τόδρομολασπωμένο,μας ταλαιπω-
ρεί  και μας λασπώνει παπούτσια
και την διάθεση.Ευτυχώςη βροχή
-προςτοπαρών–σταμάτησε.

Είναιπρωί, είναιΟκτώβρηςμή-
νας, με τα χρώματα τουΦθινοπώ-
ρου συνεχίζουμε την πορεία μας.
Ανάβασηδύσκοληανηφορικήαλλά
συνάμαπανέμορφη.Ορειβατικάση-
μάδιαμαςοδηγούν,όσοανεβαίνου-
μεηβλάστησηπυκνώνει.Οιαισθή-
σεις χαλαρέςδέχονται ταδώρα του
δάσους.Οιοξιέςκαιταπεύκαψηλό-
τερα καλύπτουνσχεδόν το σύνολο
τουορεινούόγκουπουξεπροβάλλει
μπροστά μας.Μια άγρια βουνίσια
ατμόσφαιρα μας υποδέχεται, αφή-
σαμεαριστεράμαςτομαύροδάσος,
δεσπόζει επιβλητικά στις πλαγιές
τουΚαιμάκτσαλάν.Τόσοπυκνόπου
οι αχτίδες του ήλιου δεν φτάνουν
ποτέστοέδαφος.ΟΜέγαςΑλέξαν-
δροςπρομηθεύτηκε από το μαύρο
δάσος τηςΌρμας και εξόπλισε την
μακεδονικήφάλαγγαμεακόντια (τη
γνωστή σάρισα που είχε μήκος 6
μέτρα).  Ορειβατούμε, η  γαλήνη
και ηομορφιάαναδύονται μέσα και
δίπλααπότιςβουνοπλαγιές.

Μετά από μια επίπονη ανηφό-
ρα40λεπτώνφθάσαμεσεξέφωτο,
απολαμβάνουμε τις μαγευτικές ει-
κόνεςπου ξεδιπλώνονται μπροστά
μας και κάτω χαμηλά τηνπεδιάδα
τηςΑλμωπίας. Τώρα μονοπάτι α-

νηφορικό φιδοσέρνεται
ανάμεσα σε  πεύκα  και
θάμνους με χαμηλή βλά-
στηση.Δεξιά μας όπως ο-
ρειβατούμε τοφαράγγι και
κάτω χαμηλά το ποτάμι.
Αφεθήκαμε για λίγο στην
ομορφιά τουφαραγγιού.Η
βροχή ξαναρχίζει με ρυθ-
μό έντονο,φοράμε τα αδι-
άβροχα και συνεχίζουμε…
Βαδίζουμεστηνβουνοπλα-
γιά,κάτωχαμηλάτοποτά-
μι,τοκελάρυσματουνερού
μας ταξιδεύει.Τοπαραπο-

τάμιοοικοσύστημαεντυπωσιάζειμε
το πλήθος των ειδώνπου εκπρο-
σωπούντηνπανίδακαιτηνχλωρίδα
της περιοχής. Τοποτάμι συνεχίζει
την αιώνια διαδρομή του, κατηφο-
ρίζει. Πλησιάζουμε την βουνοκορ-
φή,βρισκόμαστεσεδιάσελοσελίγο
στρίβουμεδεξιάμε κατεύθυνση την
κορυφήΠανόραμα.

Τώραανάβασηδύσκολη,τομονο-
πάτιχαμένοσεπυκνήβλάστησημας
ταλαιπωρεί αφάνταστα, εμείς όμως
απτόητοι συνεχίζουμε..!Μετά από
1+30λεπτά ώρεςπορείαςφθάσαμε
στονπροορισμόμας.Μιαεικόνααπί-
στευτηςομορφιάςμαςκαρτερεί,το
βλέμμαχάνεταιστιςγύρωβουνοπλα-
γιές και κάτω χαμηλά.Η επιφάνεια
τωννερώνησυνένωση της εικόνας
τουβυθού της με εκείνη τηςφύσης
τριγύρωμουγεννούντηνψευδαίσθη-
σηπωςέσκυβαπάνωαπόέναβυθι-
σμένολουτρόαρχαίωνχρόνων.Από
εδώψηλάθέααπεριόριστη.Όλεςμας
οιαισθήσειςξυπνούναπότηνορχή-
στρατηςμαγευτικήςφύσης.Είναι τα
πουλιά, τοθρόισμα τωνφύλλων, το
ελαφρύαεράκι, οιμυρωδιές τουδά-
σους.Ηεπιστροφήμαςσημαδεύτηκε
απόβροχή…Πεζοπορούμετώραστο
φαράγγιΡάμνο–μπόρ(ίσιοπεύκο),
ονομάσθηκεέτσιαπότοπαρακείμενο
δάσοςπουαπλώνεταισευψόμετρο
(1090–1600μ.).Βρισκόμαστεστην
κοιλάδατουρέματοςτουΑγίουΝικο-
λάουπαλιότεραλεγόταν«Τόπλιτσα»
θερμοπόταμοςσταΣλάβικα.Τορέμα
συνεχίζει την αιώνια διαδρομή του,
κατηφορίζει,υψώνειόχθεςκαιορίζει
κοίτη,ξυπνάπροσδοκίες,λειαίνειπέ-
τρεςστησκιάτωνπλατάνων.Ακούμε
τοκροτάλισμααπόταλεπτάβότσαλα
της κοίτης και τομουρμουρητόπου
βγάζει τοποτάμιπουκυλάαβίαστα.
Αφεθήκαμεστηνάγριαομορφιά του
φαραγγιού.Μεσημέρι και άνθρωποι
κάθε ηλικίας απολαμβάνουνστα υ-
παίθρια τραπεζάκια τον καφέ τους
καιτομπάνιοτουςστονκαταρράκτη
καιτηνπισίνα.Οιμεγάλοιέφηβοιάν-
δρες–γυναίκες με ταμπουρνούζια
περιφέρονται  (σαν από ταινία του
μεσοπολέμου)απόταπανδοχείαστα
λουτρά.Τώραβουλιάζωστοζεστόνε-
ρό(37βαθμοί)τηςπισίνας.Χαλάρω-
μακαιξεκούρασησεέναπραγματικό
φυσικόspa.Η σημερινήπεζοπορία
πουήτανγεμάτηεναλλαγέςτουτο-
πίουμε«πρωταγωνίστρια» τηφύση
δίπλασεέναπολύβουοποτάμιπήρε
τέλοςμεεπιτυχία.

Συγχαρητήριασεόλουςεμάς.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Οκτώβριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

26-10-2020 μέχρι 

01-11-2020 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
26/10/2020 έως 30/10/2020

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

Παρασκευή 30-10-2020
13:30-17:30ΜΑΖΑ-

ΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΙ-
ΠΛΑΣΤΟΓΕΝ.ΝΟΣΟ-
ΚΟΜΕΙΟ23310-23200

21:00-08:00 ΜΑ-
ΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ1823310-
23132

Φαρμακεία

Θετικός στον κορωνοϊό 
Βεροιώτης διεθνής 

χαντμπολίστας
ΜαταιώνονταιταφιλικάστηνΑίγυπτο

Σε δύσκολη κατάσταση η ΕθνικήΑνδρώνπου αναγκάζει να
αλλάξειάρδηνταπλάνατηςενόψειτωνπροκριματικώντουEURO
2020.OMπάμπηςΔομπρήςβρέθηκεθετικόςστονCovid-19(ευτυ-
χώςείναικαλάκαιδενέχεισυμπτώματα),οιαθλητέςτηςΑΕΚτέθη-
κανσεκαραντίνακαιόλααυτάοδήγησανσεματαίωσητωνδιεθνών
φιλικώνστηνΑίγυπτο.

ΗανακοίνωσητηςΟμοσπονδίας:
“ΗΟμοσπονδίαΧειροσφαιρίσεωςΕλλάδος ανακοινώνει ότι α-

πό ταμοριακά τεστcovid-19σταοποίαυποβλήθηκαν ταμέλη της
ΕθνικήςΑνδρών, βρέθηκε θετικό το δείγμα του διεθνούς αθλητή
ΧαράλαμπουΔομπρή.

Ο26χρονοςπεριφερειακός είναι ασυμπτωματικός,ωστόσοβά-
σει του υγειονομικούπρωτοκόλλου τέθηκεσε 10ημερη καραντίνα
καιδενθαμπορέσειναακολουθήσει τιςυποχρεώσεις τηςΕθνικής
ομάδας.ΗΟμοσπονδία εύχεταιπεραστικάστον νεαρόαθλητή και
γρήγορηεπιστροφήστουςαγωνιστικούςχώρους

.Επιπλέονσύμφωναμε τις επικαιροποιημένες οδηγίες ΓΓΑ-Ε-
ΟΔΥ τίθενται σε περιορισμό και αποχή από τις προπονήσεις οι
διεθνείς αθλητές Αραμπατζής,Αραπακόπουλος,Καλόμοιρος,Μυ-
λωνάς,Νικολαΐδης,Παπαδιονυσίου καιΤζηράς,που θεωρούνται
επαφές,αφούπήρανμέροςστηνπροπόνησητηςΑΕΚτηνΔευτέρα
τοαπόγευμα.Οισυγκεκριμένοιαθλητέςθαυποβληθούνσενέοτεστ
μετάτοπέρας5ημερώνκαιεφόσονείναιαρνητικοί,θαμπορέσουν
ναακολουθήσουνκανονικάτοπρόγραμματηςΕθνικής.

Μετάτηνσυγκεκριμένηεξέλιξηματαιώνονταιτόσοηπρογραμμα-
τισμένησημερινήπροπόνηση (εξάλλου τογήπεδοστοΟΑΚΑείναι
σεδιαδικασίααπολύμανσης),όσοκαιταδιεθνήφιλικάτηςΕθνικής
ΑνδρώνστηνΑίγυπτο.Παράλληλαθαυπάρξεινεότερηενημέρωση
για τοανθασυνεχιστεί και υπόποιεςπροϋποθέσεις το camp της
ΕθνικήςΕφήβωνστηΘεσσαλονίκη”

Ανακοίνωση των ομάδων
της Football League

κατά της Νίκης Βόλου!
ΟιομάδεςτηςFootballLeague,τουλάχιστονστοσύνολότους,με

ανακοίνωση-ψήφισμαέκανανφουλεπίθεσηστηΝίκηΒόλου.
Την ανακοίνωση υπογράφουν 16ΠΑΕ κάτι πουσημαίνει πως

απουσιάζουνοιΑλμωπός,Καβάλα,ΑΕΠΚοζάνηςκαιφυσικάηΝίκη
Βόλου.

Εντός της ανακοίνωσηςαναφέρεται μεταξύ άλλωςπωςηΝίκη
Βόλουμε τιςπρακτικές της«εκβιάζειπαράνομαγια τηνάνοδο της
στηνSuperLeague2»καιότι«είναιδικομανής…»

ΙδούηανακοίνωσηπουδόθηκεσταΜΜΕ:

ΜετουςΟρειβάτεςΒέροιαςστηνκορυφήΠανόραμα
σταΛουτράΠόζαρ
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Συνάντηση του «Έρασμου» 
με τον Δήμαρχο Νάουσας

Με τον Δήμαρχο Νάουσας κ. Ν. Καρανικόλα συναντήθηκε το πρωί της Τρίτης 27 Οκτωβρίου 2020 α-
ντιπροσωπεία του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» προκειμένου να τον ενημερώσουν για 
τις δράσεις κοινωνικής ευαισθητοποίησης και πιο συγκεκριμένα για τα Βιωματικά Σεμινάρια και τις Σχολές 
Γονέων που διεξάγονται με πολύ μεγάλη επιτυχία και αποδοχή και από τον κόσμο της Νάουσας την τρέχου-
σα διετία. Ο κ. Καρανικόλας έλαβε γνώση, τόσο από την Πρόεδρο του Δ.Σ. Γεωργία Φωστηροπούλου, όσο 
και από την Κοινωνική Λειτουργό Ολυμπία Λαζαρίδου, για τη σημασία των δράσεων αυτών ως εργαλείων 
πρόληψης και σταδιακής απομείωσης του φαινομένου της βίας, ενώ έγινε λόγος και για τον υποστηρικτικό 
ρόλο της επιστημονικής ομάδας του «Έρασμου» σε επίπεδο ψυχοκοινωνικής βοήθειας σε όσους το είχαν, 
το έχουν και θα το έχουν ανάγκη, σε συνδυασμό και με την κρίση που επηρεάζει τον κοινωνικό ιστό από την 
εξάπλωση της επιδημίας COVID19 και τις συνέπειές της. 

Τέλος εκφράστηκε και από τις δύο πλευρές η πρόθεση για την υλοποίηση πρωτοκόλλου συνεργασίας 
ανάμεσα στον «Έρασμο», τον Δήμο Νάουσας και λοιπούς τοπικούς φορείς, για την αποτελεσματικότερη ε-
πίτευξη των κοινών στόχων που αφορούν την κατάκτηση μιας κοινωνίας με λιγότερη βία και αναβαθμισμένο 
τον μέσο όρο ποιότητας ζωής, χωρίς ανισότητες και κοινωνικούς αποκλεισμούς.

Το Τμήμα Φυλλοβόλων 
Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας στο 

28ο Διεθνές Συνέδριο του Επιστημονικού 
Κέντρου για τα Λιπάσματα

Το Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ι-
.Γ.Β.&Φ.Π., πρόκειται να συμμετάσχει διαδικτυακά στο 28ο Διεθνές Συ-
νέδριο του ‘Διεθνούς Επιστημονικού Κέντρου για τα Λιπάσματα’, που θα 
διεξαχθεί στην Αθήνα από τις 3-4 Νοεμβρίου, με προφορική παρουσίαση 
του Δρ. Θωμά Σωτηρόπουλου με τίτλο:

“Effect of foliar calcium fertilizers on fruit quality and nutritional status 
of the ‘Red Chief’ apple cultivar”.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί καλεί τα μέλη του σε τακτική Γενική Συνέ-
λευση, με σκοπό:

-την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου 
-την έγκριση της αναθεώρησης του Προϋπολογισμού του 2020 
-την έγκριση του Προϋπολογισμού του 2021
-θέματα που θα τεθούν από το ΔΣ και τα μέλη
Προς τον σκοπό αυτόν καλεί τα μέλη του να προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση, που θα γίνει κα-

τά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10 παρ. α, β και θ, 11, 12 13,25  και 26 του ισχύοντος Καταστατικού, 
την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Βε-
ροίας, που βρίσκεται στην Πλατεία Ρακτιβάν 1, στη Βέροια. Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί 
οπωσδήποτε (είναι επαναληπτική).

Τα θέματα της Ημερήσιας  Διάταξης είναι:
1.Απολογισμός του ενημερωτικού, επιμορφωτικού, επιστημονικού και κοινωνικού έργου του Συλ-

λόγου μέσα στο 2020.
2.Έγκριση της αναθεώρησης του Προϋπολογισμού του 2020. 
3.Έγκριση του Προϋπολογισμού του 2021.
.3.Προτάσεις προγραμματισμού δράσης  για την επόμενη περίοδο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν στη Συνέλευση μαζικά και να 

συμμετάσχουν ενεργά, για να διαμορφώσουν  από κοινού το μέλλον του Οργανισμού της Πρωτοβου-
λίας για το Παιδί και των Δομών του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο κοινωνικό έργο που επιτελείται.

Για το Διοικητικό  Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος    Ο Γραμματέας

Αριστοτέλης  Σιδηρόπουλος     Ανδρέας Καπράρας

Κοινοί προβληματισμοί και 
στη 2η συνάντηση πολιτιστικών 

συλλόγων Δήμου Βέροιας
   Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση πολιτιστικών συλλόγων 

της περιοχής Δήμου Βέροιας.
   Στο φιλόξενο χώρο του συλλόγου Βλάχων Βέροιας και με τη συμμετοχή 20 συλλόγων, έπειτα 

από το καλωσόρισμα του προέδρου κ.Πίσκου Δημητρίου, αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος με θέματα 
:1ο Τα προβλήματα που δημιούργησε στους πολιτιστικούς συλλόγους η πανδημία και 2ο η δημιουρ-
γία προϋποθέσεων για την ίδρυση ενιαίου φορέα εκπροσώπησης των πολιτιστικών συλλόγων της 
περιοχής.   Όπως ενημερώνει η  επιτροπή πολιτιστικών συλλόγων, εγκρίθηκαν ομόφωνα  τα αποτε-
λέσματα της συζήτησης  και με πλήρη αποδοχή διορίσθηκε επιτροπή, που ανέλαβε να πραγματοποι-
ήσει τις εντολές της συνέλευσης.

   Η διορισθείσα επιτροπή θα διενεργήσει τα δέοντα προς το συμφέρον των πολιτιστικών συλλό-
γων, έτσι ώστε να λυθούν όποιας φύσης προβλήματα προκύπτουν από τις σημερινές συνθήκες. 

Η ανακατασκευή του δρόμου 
στην κατολίσθηση της περιοχής 
‘Μύλοι’ στην Αγία Τριάδα (φωτο-
γραφία), ένα σιντριβάνι στον κυκλι-
κό κόμβο της οδού Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου, έργα πυροπροστασίας, 
συντηρήσεις σχολικών κτηρίων, 
πλακοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις 
κ.ά., συνολικού προϋπολογισμού 
540.000 ευρώ, είναι τα νέα έργα 
του δήμου Νάουσας στο τεχνικό 
πρόγραμμα για το 2021. Το ειση-
γήθηκε στη συνεδρίαση του δημο-
τικού συμβουλίου της Πέμπτης ο 
αντιδήμαρχος Βασίλης Τζουβάρας. 

Συμφώνησε με το τεχνικό πρό-
γραμμα ο τέως δήμαρχος Νίκος 
Κουτσογιάννης, σχολιάζοντας ότι 
το 90% είναι συνεχιζόμενα έργα της δικής του διοί-
κησης («οι περίφημοι άδειοι φάκελοι…» σημείωσε). 
Διαφώνησε ως προς το σιντριβάνι στον κυκλικό 
κόμβο της Μ. Αλεξάνδρου για λόγους ασφάλειας 
(«ζητούμενο η ασφάλεια εκεί και όχι η αισθητική»), 
τις τσιμεντοστρώσεις αντί ασφαλτικών και τις με-
λέτες 60.000 ευρώ με συμφωνία-πλαίσιο για την 
εκπόνησή τους, χωρίς σχέδιο και προγραμματισμό.

Να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ και ούτε ένα έργο 
από αυτά που παρέλαβε η σημερινή διοίκηση, ζή-
τησε η Ίλια Ιωσηφίδου, ψέγοντάς την όμως επειδή 
έναν χρόνο μετά δεν έχει ολοκληρώσει κάποια από 
τις μελέτες που παρέλαβε.

Στην έλλειψη αντιπλημμυρικών και αντισεισμι-
κών έργων εστίασε ο Θωμάς Τσουκαλάς, μιλώντας 
ειδικότερα για το κτήριο του δημαρχείου.

Τεχνικό πρόγραμμα ανάγκης χαρακτήρισε αυτό 
του 2021 ο αντιδήμαρχος κ. Τζουβάρας. «Αν δεν 
θέλετε να δίνουμε μελέτες έξω γιατί είναι ύποπτες, 
ελάτε να δουλέψουμε μαζί. Τόσοι αξιόλογοι τεχνικοί 
υπάρχουν στο δημοτικό συμβούλιο…» υπογράμμι-
σε, σχολιάζοντας ότι τα αιτήματα των κοινοταρχών 
ήταν 50 εκατ. ευρώ και τα διαθέσιμα κονδύλια μόλις 
400.000.

Δεν ήταν όλα τα έργα ώριμα, είπε ο δήμαρχος 
Νικόλας Καρανικόλας, όπως το θέμα του δημαρχεί-
ου -όπου η χρηματοδότηση είναι πλημμελής, ενώ 
κάποια άλλα ήθελαν αλλαγή σχεδίων. Παράλληλα, 
τόνισε ότι δεν είναι όλες οι επιλογές των έργων των 
δήμων επιλέξιμες, ενώ για το αναπτυξιακό σχέδιο 

του δήμου τόνισε ότι είναι θέμα συζήτησης με τους 
φορείς.

Για έλλειψη αναπτυξιακού σχεδίου της διοίκησης 
του δήμου μίλησε στη δευτερολογία του ο Νίκος 
Κουτσογιάννης, κάνοντας λόγο για παραδοχή από 
την πλευρά του δημάρχου ότι δεν έχει αναπτυξιακό 
σχέδιο και κατηγορώντας τη διοίκηση ότι δεν έκανε 
τίποτε για την ανάπλαση της πλατείας Καρατάσου, 
το open mall, το νέο δημαρχείο κ.ά. «Καλύπτεστε 
στο ότι δεν εργάζεστε, πίσω από τον κορωνοϊό. 
Φτάνει πια! Είπαμε να βάλουμε πλάτη, αλλά δεν 
σας έχουμε πια εμπιστοσύνη. Ξέρουμε ότι δεν ε-
παρκούν τα χρήματα από την κεντρική εξουσία, 
αλλά δουλέψτε. Η αγορά βογκάει, δουλέψτε πάνω 
στο open mall» τόνισε, σχολιάζοντας ότι ο δήμαρχος 
εκλέχθηκε γιατί είχε μεγαλύτερη πρόσβαση στην 
κυβέρνηση.

«Σήμερα άκουσα ότι είχα προσβάσεις στην κε-
ντρική εξουσία, γι’ αυτό εκλέχθηκα. Άρα, έναν χρόνο 
μετά κάποιοι δεν κατάλαβαν γιατί έχασαν. Να πω 
μόνο ότι ο φάκελος για τις εκδηλώσεις των 200 χρό-
νων από το 2021 καταψηφίστηκε από τη μειοψηφία, 
όταν σε προηγούμενη συνεδρίαση μας το ζητούσαν. 
Καμία συνέχεια στον λόγο μας. Πάντως εμείς δεν 
είπαμε ποτέ ότι είμαστε στην κορυφή της Ευρώ-
πης…» απάντησε ο δήμαρχος.

Για δεμένα χέρια από την κεντρική εξουσία μί-
λησε ο Θωμάς Τσουκαλάς, ενώ η Ίλια Ιωσηφίδου 
έθεσε εαυτόν στη διάθεση του δήμου να βοηθήσει 
προκειμένου να γίνουν έργα και μελέτες.

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε με συζήτηση για τα 
3-5 Πηγάδια.

Συνεδριάζει την Τετάρτη 
η Κοινότητα Βέροιας

Τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Βέροιας, θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, 
Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, την Τετάρτη 4-11-2020, στις 18:00, για τα παρακάτω θέματα της ημερή-
σιας διάταξης:

-Έκφραση γνώμης για τη σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς του Δήμου 
Βεροίας.

-Έγκριση τροποποίησης της υπ΄αριθ.188/2015 απόφασης Δ.Σ. : «Κανονισμός χρήσης κοινόχρηστων 
χώρων του Δήμου Βέροιας»

-Κατάργηση θέσης μετακινηθέντος περιπτέρου.

Ψηφίστηκε το τεχνικό 
πρόγραμμα από το 

Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας, 
πλην της ΛΑ.Σ

-Κριτική για την έλλειψη αναπτυξιακού σχεδίου
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙστηΝά-
ουσακαιστηνοδόΔιο-
νυσίουΣολωμού,γρα-
φείο-στούντιο,πρώτου
ορόφου,εμβαδού53τ.
μ μεξεχωριστήκουζί-
να,μπάνιοκαιμπαλκό-
νι.Τηλ6932374118.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο
κατάστημα επί της ο-
δούΠιερίων στη Βέ-
ροια εμβαδού 54,16
τ.μ. με υπόγειο απο-
θηκευτικόχώροεμβα-

δού 41,63 τ.μ.. Τιμή
70.000 €Τηλ: 23310
21523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-
ντροοροφοδιαμέρισμα
2ου ορόφου 105 τ.μ.,
85τ.μ.καθαράμε3υ-
πνοδωμάτια,σαλοκου-
ζίνα,μπάνιο, τζάκιB/Q
κατασκευή2001.Τιμή
ευκαιρίας75.000ευρώ!!!
Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-
ρισμα στο κέντρο με
2ΔΣΚ, 2ος όροφος,
Χ.Αδ.,αρχοντικήκατα-
σκευή, 45.000 ευρώ.
Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-
τοικίακοντάστο7οΔη-
μοτικό,75τ.μ.,μευπό-
γειο75τ.μ.καιοικόπε-
δο200τ.μ.,60.000ευ-
ρώ.Τηλ.:6945122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Π.
Σκυλίτσι, επάνωστον
κεντρικό δρόμο, οικό-

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ75,
μικρόδιαμέρισμα40
τ.μ., εξ ενός δωμα-
τίουμ σαλοκουζίνα
λουτρόμ νε πλήρη
εξοπλισμό κουζίνας,
πλυντήριο ρούχων,
θέρμανσημεσώμα-
ταπάνελυπέρυθρης
θέρμανσηςμκλιματι-
στικό,TV, με μηδέν
κοινόχρηστα.Πληρ.
Τηλ.: 6973 015833,
2331024939.

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  ο ι -
κόπεδο 1.350 τ.μ.
με συντελεστή 1,2,
επί της οδούΑμπε-
λο κ ήπων .  Τη λ . :
2331100888 καΑλε-
ξάνδρα.



13 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 www.laosnews.gr

πεδο 3.500 τμ ολόκληρο
η ανεξάρτητα τεμάχια.
Τηλ.6932374118.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χωρά-

φι2,5στρ.,πίσωαπότη
ΔΟΥΒέροιας, πιο κάτω
από το Σιδ. Σταθμό Βέ-
ροιας γιαΦΩΤΟΒΟΛΤΑ-
ΪΚΑ.Τηλ.:6983285942.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέρα2ουορόφου,πε-
ριλαμβάνειΔ,Κ,Χ,W.C.,

βεράντα, ατομική θέρ-
μανση και air condition.
ΠεριοχήΒυζαντινούΜου-
σείου.Τηλ. επικοινωνίας:
6973 551477 κοςΔημή-
τρης.

ΑΘΗΝΑ ενοικιάζονται
γκαρσονιέρες 50 τ.μ. και
55 τ.μ. (σαλόνι, κουζίνα,
υπνοδωμάτιο,W.C.)στην
περιοχή Ζωγράφου, δί-
πλα στα Πανεπιστήμια.
Τηλ.: 6977 782641 &
6971884916.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΡ. ΗΛΙΑΣ 15, ενοι-

κιάζεται γραφείο 20 τ.μ.,
επιπλωμένο.Τηλ.: 23310
24072.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ιατρεί-
ο-γραφείο 42 τ.μ. καθα-
ρό, λήρως ανακαινισμέ-
νο στην οδό Βενιζέλου
αρ. 46 Βέροια. Πληρ.
τηλ.: 6932 361080, 6945
535719.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πε-
ρίπτερο Ακροπόλεως,
στην καινούργια γέφυρα
«Κούσιου». Τηλ.: 6984
108684.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για
φροντίδαηλικιωμένηςκυ-
ρίας από 8.30 π.μ. έως
1.30μ.μ.,μισθός300ευ-
ρώ.Τηλ.:6979977336.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απο εταιρία

στηΒέροια, άτομο 19-29
ετών με κάρτα ανεργίας
σε ισχύ, που να γνωρί-
ζει Η/Υ και να χειρίζεται
πρόγραμμαεμπορικήςδι-
αχείρισης.Πληρ.στοτηλ.:
6977 433485 (9.00 π.μ.
-9.00μ.μ.).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  βοηθός
φαρμακείου ή φαρμα-
κοποιός να εργαστεί σε
φαρμακείο στη Βέροια
για πλήρη απασχόληση.
Απαραίτητη προϋπό-
θεση κάρατ αεργίας για
τουλάχιστον ένα μήνα.
Τηλ. επικοινωνίας: 6974
637289.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
καφέ ουζερί, δίπλα στο
παλιό Κρατικό ΚΤΕΟ
στο δρόμο Μακροχω-
ρίου-Λυκογιάννης, για
απογευματινή εργασία.
Τηλ.: 6977 755040 &
6984427753.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ19-10.Κωδ.105233Σπάνια

Γκαρσονιέρα72τ.μ.στοκέντροτηςΒέροιας
προςενοικίασημεπολύάνετοσαλόνι,ξεχωρι-
στήκουζίνακαι1υ/δμεμιαμεγάληντουλάπα
, 2οςόροφοςσεπολύαξιόλογηοικοδομή,
ηθέρμανσητηςμεδύοκλιματιστικάInverter.
ενοίκιο230€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23727ΑΚΡΟΠΟΛΗ,ενοικιάζεται
ένακαινούργιοδιαμέρισμα84τ.μ.,μικτάκαι75
τ.μ.καθ.σεεξαιρετικήκατάσταση,κατασκευής
2005,1οςόροφος,μεμοναδικήθέαστονκά-
μπο,έχεικαινούριασυνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,διαμπερές,άριστηκατασκευή,
γεωμετρικάδομημένοιχώροι,μεφανταστικό
μπάνιο,διαθέτειατομικήθέρμανσηπετρελαί-
ου,μεμηνιαίομίσθωμα300€.Διαθέσιμοαπό
1/11/2020.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

κωδ.23478ΚΕΝΤΡΟ,Διαμέρισμα114τ.μ
κατασκευής1985με3υ/δσαλόνι,κουζίνα,δι-
αμπερέςμεκαινούριασυνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,ανακαινισμένοπλήρως,ατομική
θέρμανσηπετρελαίουκαιμενυχτερινόρεύμα,
χωρίςκοινόχρηστα,τοδεενοίκιοτου280€.

Κωδ:115481ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπλη-
σίονΚΤΕΛανακαινισμένοδιαμέρισμασυνολι-
κήςεπιφάνειας115τ.μ.στον3οόροφο.Απο-
τελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα
ξεχωριστήκαιμπάνιο,βλέπεισεανοιχτωσιά,
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,με
καινούργιακουφώματααλουμινίου,τηνπόρτα
τουΘωρακισμένηκαιμεδιπλάτζάμια-Τιμή:
300€.ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητατοπο-
θέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικαμινάδα),
επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύοντουλά-
πες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαιηλιακό
θερμοσίφωνα,προσφέρεταισετιμήπραγματι-
κήςευκαιρίας,350€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

αποθήκη120τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπό
τηνείσοδοτηςοικοδομής,σεημιυπόγειο,τιμή
πολύχαμηλήμόνο100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23560-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας54τ.μ.1οςό-
ροφοςΥπερυψωμένος, Αποτελείταιαπό2
Χώρους, .Είναικατασκευασμένοτο1979,
βλέπεισεανοιχτωσιά,μεπολύκαλήπροβο-
λή,τακουφώματατουείναιαλουμινίουσυ-
ρόμενα,μεWCαποκλειστικάδικότουστον
όροφομεμηνιαίο,ενοίκιο130€.Πληροφορίες
μόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από3χώρους, .Είναικατασκευασμένοτο
1970καιδιαθέτειανοιχτωσιά,έχειΚουφώματα
Συνθετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C-Μίσθωμα
300€.

Κωδ:23610-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακι-
σμένη,Ανελκυστήρα,Διπλάτζάμια-Τιμή:230€

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευασμένο
το1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουκαι
Ανελκυστήρα-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.24367ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,επίτης

οδούΚεντρικήςενοικιάζεταικατάστημα75τ.μ.,
ισόγειοκαιμε35τ.μ.πατάρι , σεεξαιρετικά
καλήκατάσταση,έτοιμοκαιμερολάασφαλείας
,ενιαίοςχώρος,μεγάληβιτρίνα,ενοίκιοπολύ
λογικό,μόνο280€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105035-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκαι
στηΜητρόποληκοντάκατάαποκλειστικότητα
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ. ισό-
γειο.ΑποτελείταιαπόένανενιαίοχώροκαιWC
,ενοίκιο200€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:24669-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας97τ.μ.ισόγειολίγουπε-
ρυψωμένοαπότοέδαφος.Αποτελείταιαπό2
ΧώρουςκαιέναWCμεγάλο.Τιμή:350€.

Κωδ:24675 -ΕΠΙΤΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-
ΚΟΥΒΕΡΟΙΑΣΝΑΟΥΣΑΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητοΚατάστημαστεγασμένηςσυνολικής
επιφάνειας850τ.μ.σιδηροκατασκευή,  ισό-
γειογιαπολύαπαιτητικούςμισθωτές,σίγουρα
εκπληκτικόκαιξεχωριστόακίνητο,μεάριστη
προβολήκαισεοικόπεδο4.000τ.μ.Μηνιαίο

μίσθωμα2.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΠΑΡΚΙΝΓΚστηνκαρδιάτηςπόληςμεράμπα
εισόδου,σεπλήρηλειτουργία,κοντάστην
Βενιζέλουτιμήαπό70-80€/μήναμόνο.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14545-ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας84τ.μ.καθαρόστον3οόροφο.
Αποτελείταιαπό2μεγάλαΥπνοδωμάτια,Σα-
λονοκουζίνακαιμπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1995καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουκαι-
νούργια,έχειανελκυστήρα,πάρκινγκπυλωτής
καιμίααποθήκημέσα.Διαθέτειεπίσηςκαιηλια-
κόθερμοσίφωνα-Τιμή:53.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτης
ΒενιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκειται
γιαέναμοναδικόακίνητο,εξολοκλήρουανα-
καινισμένοτοοποίοαποτελείταιαπό2Υπνο-
δωμάτια,Σαλοκουζίνα,έναμπάνιοπολυτελείας
καθώςκαιαποθήκη.Έχεικαινούργιασυνθετι-
κάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,ευρίσκεταισε
πολυκατοικίααξιώσεων,μεάνετουςχώρους,
μεθωρακισμένηπόρταεισόδουκαιαποτελεί
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,τιμή:89.000€.Ιδανικό
ακίνητογιακάποιονπουαναζητείκάτιμοναδικό
στηνκαρδιάτηςπόληςκαιμεδυνατότηταθέσης
στάθμευσηςσεκλειστόπάρκινγκμεκάποια
επιβάρυνση.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδι-
αφερόμενο.

Κωδ:104996-ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον1οορ.Αποτελείταιαπό
2υ/δ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο2006καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Διαθέτειαπερι-
όριστηθέα,ταδεκουφώματατουείναικαινούρ-

γιασυνθετικά.Διαθέτεικαικλειστόπάρκινγκμε
πολύεύκοληπρόσβαση.-Τιμή:78.000€.

Κωδ:105028ΑΚΡΟΠΟΛΗ,πωλείταικαι-
νούργιοσπάνιοδιαμέρισμα110τ.μ.μικτά,3ος
όροφος,κατασκευή2005,2υ/δ,σαλόνι,κουζί-
να,μπάνιο,υπάρχειδυνατότητακαιγια3ου/δ,
βλέπειτονκάμποτηςΒέροιας,διαθέτειπολύ
μεγάληκουζίνα,ατομικήθέρμανσηπετρελαί-
ου,κλειστόγκαράζ78τ.μ.καιαποθήκηστο
ισόγειο,σεαμφιθεατρικήθέση,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία.Προσφοράσετιμήεκπληκτικάσυμ-
φέρουσα110.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13262-ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙκα-

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

Κωδ.13275ΣΠΑΝΙΑΒΙΛΑστηΡάχητης
Βέροιαςμεαποκλειστικήκαιανεμπόδιστηθέα
σεόλοντονκάμποσυνολικήςεπιφάνειας120
τ.μ.κτίσμα,σε4.250τ.μ.οικόπεδομεκήπο
φανταστικό,μειδιωτικήπισίναστοκαλύτερο
σημείοτηςπεριοχήςκαιμέσαστηνκαταπράσι-
νηφύση.Γιαπολύσοβαρούςενδιαφερόμενους
,θαυπάρξειυπόδειξηκατόπινραντεβού.Τιμή
290.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106692ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΗΜΑΘΙΑΣ,
ΠωλείταικατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα,
κατασκευήςτου1999.Το Ισόγειο αποτελεί-
ταιαπόένα1υ/δ,υπερπολυτελέςσαλόνιμαζί
μετραπεζαρία,μετζάκι,κουζίναανεξάρτητη
καιμπάνιο.Ο1οςόροφοςέχειπρόσβασημε
εσωτερικήσκάλακαιαποτελείταιαπό4υ/δ,
καθιστικόκαιέναυπερπολυτελέςμπάνιο,η

θέρμανσηείναιμεδύοεπιλογές,έχειατομική
πετρελαίουκαιυπάρχεικαιξυλολέβητας.Ευρί-
σκεταισεπεριφραγμένοοικόπεδο480τ.μ.με
πολύωραίοκήπο,διαθέτειεπίσηςμιαανοιχτή
θέσηστάθμευσηςαυτοκινήτουκαιαποθήκη
στηναυλήπερίπου15τ.μ.,ζητούμενοτίμημα
200.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδια-
φερόμενο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΑΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
ΚΩΔ.23569ΠΑΝΟΡΑΜΑΗμιτελήςοικοδο-
μήαποτελούμενηαπόοικόπεδο388τ.μ.και
αναδρομή355τ.μ.ηοποίακατανέμεταισεα)
έναδιαμ/μαισόγειο59τ.μ.β)δεύτεροδιαμ/μα
ισόγειο124τ.μ.γ)τρίτοδιαμ/μαισόγειο56τ.μ.
καιδ)τέταρτοδιαμ/μα1οςορ.με116τ.μ.τιμή
ευκαιρίαςόλαμαζίμόνο120.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.Α-
ποτελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικατα-
σκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας27τ.μ.1οςΥπε-
ρυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναι
κατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιάεισόδου
-Τιμή:12.000€.

Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψωμέ-
νος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

Κωδ:116755-ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας54τ.μ.1οςόροφος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Χώρους,.
Είναικατασκευασμένοτο1979,βλέπεισεανοι-
χτωσιά,μεπολύκαλήπροβολή,τακουφώματα
τουείναιαλουμινίουσυρόμενα,μεδιπλάτζάμια
,μεWCαποκλειστικάδικότουστονόροφο,σε
τιμήπροσφοράς20.000€.Πληροφορίεςμόνο
στηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.13186 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,πωλούνται
Γραφειακοίχώροι1ουορ.με243τ.μ.μικτάκαι
212τ.μ.καθαράσυνολικά7χώροιόλοινοικια-
σμένοιμεσυνολικόμίσθωματα900€μεωραία
διαρρύθμισηκαιπροσφέρονταισετιμήεκπλη-
κτικάσυμφέρουσα,μόνο190.000€.Αποκλει-
στικήΔΙΑΘΕΣΗκαιτηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13964πωλείταικοντάσταΚΤΕΛ

σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ.,τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα,ακίνητο
ευκαιρίας,τιμήέκπληξη,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις,τιμήπώλησης

80.000€τώρα50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ14217ΕΡΓΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΧωράφι

220τ.μ.,σεπρονομιακήτοποθεσία,ευκαιρία
γιαμεγάληυπεραξία,σχεδόνχαρίζεται,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνοαπό10.000€τώραμό-
νο5.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.14452ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟστο

ΠανόραμαΒέροιας416τ.μ.μεσ/δ0,8άρτιοοι-
κοδομήσιμοαπότηνκάτωπλευράτωνπαραλ-
λήλων,εξαιρετικάπρονομιακόκαιμεαπεριόρι-
στηθέατιμήμόνο50.000€.Γιααποφασιστικό
αγοραστήέτοιμο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14527ΣτοΣταυρόΗμαθίαςπωλείται
μοναδικόκαισπάνιοοικόπεδο650τ.μ.εντός
σχεδίουμεσ.δ0,8.Τιμήμόνο15.000€┐Υ-
πόδειξημόνοσεπολύσοβαράενδιαφερόμενο
αγοραστή. ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ105574.ΤΡΙΛΟΦΟΣπωλείταιοικό-
πεδο1500τ.μ.μέσαστοχωριόστηνπεριοχή
Αυλαγάς,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,μεμεγάλη
φάτσα,σετιμήευκαιρίαςμόνο20.000€.Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14757ΠΑΤΡΙΔΑ-ΕΥΚΑΙΡΙΑΜΟΝΑ-
ΔΙΚΗπωλείταιοικόπεδοεντόςζώνηςοικισμού
με2.200τ.μ.άρτιοοικοδομήσιμομεαντικει-
μενικήαξία100.000€, τιμήπώλησης μόνο
25.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105088ΠΑΤΡΙΔΑ,Οικόπεδο2.608
τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίσημο,εντόςζώνηςοικι-
σμούπριντηνΠατρίδα,κτίζει300τ.μ.σεεξαι-
ρετικάόμορφηπεριοχήπροσφέρεταισεπολύ
χαμηλήτιμή,μόνο32.000€.Αποκλειστικήα-
νάθεσηκαιπληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14449-ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-
δοεντόςσχεδίουπόλεωςσυνολικήςεπιφάνειας
3.747τ.μ.Τιμή:110.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:105963ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο

συνολικήςεπιφάνειας544τ.μ.μέσαστοχωριό,
άρτιοκαιοικοδομήσιμο,μερεύμακαινερό,
κατάλληλογιαανέγερσηκατοικίας,τιμήμόνο
15.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ..

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ



ΤΟ COFFEE ISLAND ,
Βενιζέλου 31 (κέντρο), ανα-
ζητείbarista και διανομέα.
Αποστολή βιογραφικών στο
e-mail: coffeeislandveria@

gmai l .com.  Τηλ . :  6976
633096.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός κομμω-
τηρίου με βασικές γνώσεις
κομμωτικής, χωρίς υποχρεώ-

σεις, για πλήρη απασχόληση
σεκομμωτήριοστοκέντροτης
πόλης.Τηλ.:6974628212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχοςΤΕ-
ΦΑΑ με εξειδίκευση στην κο-

λύμβηση για να εργαστεί ως
προπονητής στο κολυμβητή-
ριο “ΠΗΓΑΣΟΣAquaCenter”
στη Βέροια.Ασφάλιση και α-
ποδοχέςσύμφωναμετονόμο.

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ160μέτρα,μεθέα,29.000€
ΔΟΒΡΑ420μέτρα,55.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ450μέτρα,μεοικοδομικήάδεια,50.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ460μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,14.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ570μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,27.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατη επιχείρηση καφενείο – ουζερί μεσταθερή
πελατείαλόγωσυνταξιοδότησης,6.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεπιχείρησηυγιής&επικερδήςεπιχείρησηκαφέστοκέντρο
τηςΒέροιας,28.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεργοστάσιοχρωμάτωνμεκτιριακέςεγκαταστάσεις,σεπλή-
ρηλειτουργία&με2υποκαταστήματαλιανικήςπώλησης,300.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΩΡΟΛΟΙ69τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ42000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,26000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50τ.μ3ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερΑρχοντοσπιτο2ΔΣΚΑ.Θ45000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2-3ΔΣΚΑν.Θερμ.μονο40000€
[ΠΛΑΤΕιΑΡΑΚΤΙΒΑΝ85τ.μ2ΔΣΚΘεα,ασανσερ50000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση65000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ30000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι25000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ55000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ1οςμεθεα,Α.Θ.2ΔΣΚ280ΑΛΣΟΣΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣ-Κ
Α.ΘΘέα200€
ΕΛΗΑ1ΔΚWC2οςπροσοψηςασανσερ,χωριςΘερμ170€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1Δ-Κ-ΣΤραπεζαριαΚεραμικηθερμ+σομπαεπιπλ260€
ΠΑΤΡΙΔΑεπιπλ.Μονοκατοικια1δσκwc280
ΑΛΣΟΣ2ΔΣΚΑ.Θερμ.,Θεα,θεσηπαρκιγτκ,κοπλαμ,διαμπερες270€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣεπιπλωμενο2ΔΣΚ,Θεα,Α/CΑ.Θ350€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη1200Ε
ΤΟΝΧΡΟΝΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσαμε
αδεια15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαηκαλλι-
εργειες22000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€

ΜΕΣΣΗΑγροοικοπεδοεντοςοικισμου9000τ.μ4000τοστρεμμα
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ020600τ.μ50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρστηνασφαλτοσοβαρεςπροτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικομόνο
28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογιαπαρκιγκ
28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-poyγινεταιγκαραζ,25τ.μαπό37000τωρα15000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθηση
κτλπ700€
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικαμεπελατειααξιολογη600€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μαπό
150εως2000€
ΠΑΡΚΙΓΚυπαιθριοστηναγορα50€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€Σοβαρες
προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετώνστον

ΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλαζικήπροστασια.Επίσης
ένατρακτέρUNIMOK,μίαπλατφόρμακαινούργιακαιμίαφρέζα
συρταρωτή1,70σχεδόνκαινούργια.Πληροφορίεςστο τηλέφω-
νο:6973616847.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστονΤρίλοφο,περιοχήαμυγδαλιά
625τ.μ.Περισσότερεςπληροφορίεςστο:6981088721.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεταχειρισμένο έπιπλο γραφείο εξαιρετικής
ποιότητας, σε άριστη κατάσταση, με πολυθρονα, συρτα-
ριέρα, τραπεζάκια και 2πολυθρόνες συνομιλητού. Επίσης
πωλείταικαναπέςκαι2πολυθρόνεςγιααίθουσααναμονής,
σχεδόναχρησιμοποίητα.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.:2331041985,
Κιν.:6933331177.



Κατάθεση βιογραφικών στη
γραμματεία του κολυμβητηρί-
ου Σταδίου 125Βέροια.Τηλ:
2331125087.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτο-
κινήτων, ηλεκτρολόγος αυτο-
κινήτων από επιχείρηση στη
Βέροια γιαπλήρηαπασχόλη-
ση.Ικανοποιητικήαμοιβή.ΖΗ-
ΤΕΙΤΑΙοδηγόςΤαξίγιαπλήρη
απασχόληση καθώς και ΠΩ-
ΛΗΣΗ γαϊδουράκια.Τηλέφω-
να επικοινωνίας: 2331071553
& 2331062900.Ώρες επικοι-
νωνίας:9:00με18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποι-
ός ή βοηθός φαρμακοποι-
ού με εμπειρία για φαρμα-
κείο στο Νομό Ημαθιας.
Αποστολή βιογραφικού στο:

aggeliesfarmakio@gmail.com.
ΗΕΤΑΙΡΙΑALU-SYNζητάει

άτομογιαμόνιμηεργασίαμεε-
μπειρίασεκατασκευήκαιτοπο-
θέτησηκουφωμάτων.Επικοινω-
νία γιαραντεβού2331073281
υπεύθυνοςπροσωπικουΒύρων
Σταμπούλογλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ερ-
γασίασεφαρμακείομεεπιδό-
τηση και σχετική εμπειρία.Α-
παραίτητηπροϋπόθεσηκάρτα
ανεργίας.Τηλ.: 2331027507,
6947259696.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDISSECURITY’’ζητάει
ναπροσλάβει γιαμόνιμηαπα-
σχόληση, εξωτερικόπωλητήή
πωλήτρια για τουςΝομούςΗ-
μαθίας,Πέλλας,Θεσσαλονίκης.

Απαραίτηταπροσόντα, ευχέ-
ρεια λόγου,αγγλικήγλώσσα,
δίπλωμα αυτοκινήτου, άδεια
εργασίαςπροσωπικούασφα-
λείας, εμπειρίαμεβιογραφικό
καισυστάσεις.Μισθός,ασφά-
λιση και ποσοστά.Παραλα-
βήδικαιολογητικώνμεσυνέ-
ντευξηστα κεντρικά γραφεία
μας, Θεσσαλονίκης 45 Βέ-
ροιαwww.securitytsiflidis.gr-
sales@securitytsiflidis.gr-Τηλ.
2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φύλαξη και περιποίηση ηλι-
κιωμένουσε 24ωρη βάση ή
καικάποιεςώρες.Τηλ.:6986
276287.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη
φροντίδα γερόντων για κά-
ποιεςώρες ή και για 24ωρη
βάση, καθαριότητα σπιτιών,
γραφείων και σκάλες. Τηλ.:
6940998054.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη
φροντίδα και περιποίηση η-
λικιωμένωνσε 24ωρηβάση.
Τηλ.:6993678697.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: κρεβατοκά-

μαραμεκομοδίνα,συρταριέ-
ρα,καθρέφτης,φωτιστικάκαι
στρώμα.Παιδικό κρεβάτι με
στρώμα, κομοδίνο, ντουλά-
πα, αχρησιμοποίητα και τα
δύο.Τηλ.:6939576993.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ντουλάπα
4φυλλη, σε χρώμα καφέ, βε-
λέντζες χειροποίητες σε διά-
φορα χρώματα, μεγάλο χαλί
μάλλινοσεδιάφοραχρώματα,
χαλί μεγάλο με «τρίχες», κε-
ντήματαμετρητοίς.Τηλ.:6982
293097.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καυστήραςπε-
τρελαίου,σεκαλήκατάσταση.
Τηλ.:2331070048.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη
τηςCICUσεπολύκατάσταση,
400ευρώόλαμαζί.Τηλ.:23310
62621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ 75 ετών, ζητά

γωνριμίαμεκυρίααπό60έως
70 ετών για σοβαρή σχέση.
Τηλ.:6989007541.

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

ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος, ζη-
τά γνωριμίαμε κυρίααπό55
ετώνέως68ετών,μεσκοπότη
συμβιωσηήτογάμο.Τηλ.:6986
585060.

ΚΥΡΙΑ 60 ετών, συνταξι-
ούχος, κοινωνική, αξιοπρε-
πής, αναζητά σύντροφο έως
68 ετών με τα ίδια χαρακτη-
ριστικά για μία ουσιαστική
σχέση ζωής. Μόνο σοβα-
ρές προτάσεις. Τηλ.: 6997
933246.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗΖΗΤΑΝΑΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδρα ή γυναίκα για
βοηθόλογιστήπουναγνω-
ρίζει τοπρόγραμμαΚΕΦΑ-
ΛΑΙΟ

β)ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄
κατηγορίας

γ)Αποθηκάριο που να
έχειγνώσειςχειριστήκλαρκ

Πληροφορίεςστο τηλ.:
6947021868

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗ με έδρα τη Βέροια, ζη-
τάάνδραήγυναίκααπό30
έως 50 ετών για το Τμήμα
Πωλήσεων. Προσφέρει μι-
σθό, πλήρη ασφάλιση, αυ-
τοκίνητο και κινητό.Πληρο-
φορίεςστο6947021868.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος γραφείου - βοηθός

Λογιστή γιαΛογιστικό Γρα-
φείοστηΒέροια.Τηλ.: 6932

245383.

Σταπλαίσια της
συνεχούς ανάπτυ-
ξης της εμπορικής
δραστηριότητας της
εταιρείας, επιθυ-
μούμεναπροσλάβουμεάμεσα:

Customer Service Agent
ΟCustomerServiceAgent θαστελεχώσει το τηλεφωνικόμας

κέντροκαιθαείναιυπεύθυνοςγιατηνεξυπηρέτησητωνπελατών,
τηνενημέρωσήτουςγιανέουςτίτλουςβιβλίωνκαιτηδιεκπεραίωση
τωνπαραγγελιών.

Απαιτούμεναχαρακτηριστικά/ικανότητες:
•Απόφοιτοιτριτοβάθμιαςεκπαίδευσης
•Ευχέρειαστηντηλεφωνικήεπικοινωνία
•Πολύ καλή γνώσηH/Y και χειρισμού εφαρμογώνΜSOffice

(Word,Excel)
•Υπευθυνότητακαιεπαγγελματισμός
•Ομαδικότητα
•Ικανότηταεργασίαςυπόπίεση
ΕπιθυμητάΠροσόντα:
•Πτυχίοξενόγλωσσηςήελληνικήςφιλολογίας
•Διδακτικήεμπειρία
•Άριστηγνώση(Γ2/C2)αγγλικήςγλώσσας
•Προϋπηρεσίασετηλεφωνικόκέντρο
ΗΕταιρείαπροσφέρει:
•Δίμηνηεκπαίδευσημεαποδοχές
•Συνεχήεκπαίδευσηαπόκαταρτισμένοκαιέμπειροπροσωπικό
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να συμπληρώσουν τη

φόρμα ενδιαφέροντοςπου θαβρουνστην ιστοσελίδαwww.
supercourse.gr/careers είτε ναστείλουν τοβιογραφικό τους
σημείωμαστο e-mail cv@supercourse.gr, αναφέροντας  τον
κωδικόθέσηςCSA_20,έωςτις30/10/20.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκαθηγήτριαΑγ-
γλικών για να εργαστεί σε
φροντιστήριο στη Βέροια.
Πληρ.τηλ.:6976684172.

Η  εταιρίαΜάρμα-
ρα ΒερμίουΑ.Ε. μέ-
λος τηςStoneGroup
Internat ional ,  του
μεγαλύτερου ομίλου
εταιριών εξόρυξης,
επεξεργασίας και ε-
μπορίας μαρμάρων
στηνΕυρώπη,επιθυ-
μεί να καλύψει  την

θέσητουΕργατοτεχνίτη,στοΛατομείοτηςστηΒέροια.
Ηεταιρίαπροσφέρειικανοποιητικόπακέτοαποδοχώνκαιάρι-

στοπεριβάλλονεργασίας.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε μπορείτε να καλέσετε στο

2394020440(Εσωτ.123)ήνααποστείλετετοβιογραφικόσας,
αναφέρονταςτηνθέση,μεemailστοhr@stonegroup.gr



P Μέχρι κι η Λίτσα Πατέρα είχε πει ότι το 
δεύτερο κύμα θα είναι πιο δύσκολο. Έπρεπε να 
προετοιμαστούμε…

 
P Τώρα, άκουσες τα νέα πατέρα.
 
Πραγματικά με συγκίνησαν τα λόγια του Τσιό-

δρα. Έτσι με είχε χωρίσει η πρώην.
 
P Κι ήλθε μετά η νυν. Αλλά αυτή είναι για το 

επόμενο μήνυμα του καθηγητή.
 
P Πάνε μαζί βλέπετε νοκ ντάουν και λοκ 

ντάουν.
 
P Πάντως η ανακάλυψη της περασμένης ά-

νοιξης είναι ότι η κυριότερη αιτία διαζυγίων είναι ο 
γάμος.

 
P Τα αρνητικά στοιχεία του οποίου, μας έφε-

ρε σε υπερθετικό βαθμό στην επιφάνεια η περίο-
δος της καραντίνας της άνοιξης.

 
P Όσοι είμαστε ακόμη μαζί, θα έχουμε ακόμη 

μια ευκαιρία σύντομα. Μείνετε συντονισμένοι.
 

P Κι όπως φαίνεται, δυστυχώς, δεν θα περι-
μένουμε επί Μακρόν.

 
P Οι ερευνητές τώρα ψάχνουν να βρουν πώς 

από την περίοδο του βαθέος έρωτα περνάς σε φάση 
που λασκάρει η βίδα.

 
P Μέχρι τότε, άλλοι επιστήμονες βρήκαν 

τουλάχιστον νερό στο φεγγάρι. Να έχει για καμιά 
συμπαντική νάφτεξ αύριο μεθαύριο η δραστήρια 
Άγκυρα.

 
P Εμείς πάντως στις νάφτεξ καλό είναι να απα-

ντήσουμε με σόφτεξ. Ό,τι έχει ο καθένας.
 
P Άρχισαν όλα τα κανάλια να ασχολούνται 

με τη σύγκρουση των δύο πλοίων στον Σαρω-
νικό. Κι άντε να βγάλουν άκρη οι ασφαλιστικές.

 
P Και:
 Ο Τραμπ επισκέπτεται ένα νηπιαγωγείο και αρ-

χίζει να μιλάει στα παιδάκια για το πόσο μεγάλη είναι 
η Αμερική, για το πόσο δημοκρατική και σπουδαία… 
χώρα είναι και για το πώς υπερασπίζεται όλο τον 
κόσμο, για την τρομοκρατία και για το πώς τελικά 
θα μας σώσει από όλους τους τρομοκράτες. Αφού 
λοιπόν τελειώνει μετά από κάνα μισάωρο, λέει στα 
παιδάκια να κάνουν ότι ερώτηση θέλουν. Σηκώνει το 
χέρι του ο μικρός Jack, ο πρόεδρος του χαμογελάει 
και ο Jack αρχίζει:

– Έχω τρεις ερωτήσεις κ. πρόεδρε:
1. Πώς είναι δυνατόν να είστε πρόεδρος αφού 

πήρατε λιγότερες ψήφους από τον αντίπαλό σας στις 
εκλογές;

2. Συμφωνείτε πως η βόμβα στη Χιροσίμα ήταν η 
μεγαλύτερη τρομοκρατική πράξη της ιστορίας;

3. Είναι αλήθεια ότι θέλετε να βομβαρδίσετε το 
Ιράκ χωρίς καμία απόδειξη μόνο και μόνο για τα 
πετρέλαια;

Ο Τραμπ χλομιάζει, κομπιάζει και πάνω στην 
ώρα χτυπάει το κουδούνι και βγαίνουν τα παιδιά 
διάλειμμα. Όταν επιστρέφουν λοιπόν, ο πρόεδρος 
ξαναλέει στα παιδιά να κάνουν ότι ερώτηση θέλουν. 

Σηκώνει το χέρι του ο μικρός Danny, ο πρόεδρος του 
χαμογελάει και ο Danny αρχίζει:

– Κύριε πρόεδρε, έχω πέντε ερωτήσεις:
1. Πώς είναι δυνατόν να είστε πρόεδρος αφού 

πήρατε λιγότερες ψήφους από τον αντίπαλό σας 
στις εκλογές;

2. Συμφωνείτε πως η βόμβα στη Χιροσίμα ήταν η 
μεγαλύτερη τρομοκρατική πράξη της ιστορίας;

3. Είναι αλήθεια ότι θέλετε να βομβαρδίσετε το 
Ιράκ χωρίς καμία απόδειξη μόνο και μόνο για τα 
πετρέλαια;

4. Γιατί σήμερα το κουδούνι χτύπησε 20 λεπτά 
νωρίτερα;

5. Πού είναι ο Jack;
Κ.Π.
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Στα πλαίσια της τελικής αξιολόγησης του προγράμ-
ματος το Δημόσιο ΙΕΚ Βέροιας παραθέτει μια σύντομη  
περίληψη των συμπερασμάτων της. Οι σπουδάστριες 
της ειδικότητας «Τεχνικός Αισθητικής & Μακιγιάζ» του 
Δημόσιου ΙΕΚ Βέροιας ολοκλήρωσαν με εξαιρετική 
επιτυχία την πρακτική τους άσκηση στη Λεμεσό της 
Κύπρου μετά από 16ήμερη παραμονή (25 Νοεμβρίου 
ως 10 Δεκεμβρίου 2019) στα πλαίσια του εγκεκριμένου 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης «μαθη-
σιακής κινητικότητας εκπαιδευόμενων και προσωπικού 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης» Erasmus+ 
KA1.

Ο τίτλος του προγράμματος «Πρακτική εξάσκηση 
σπουδαστών της Αισθητικής» με Κωδικό Προγράμ-
ματος: 2019-1-EL01-KA102-062173. Φορέας υποδοχής 
η ERCI. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με Εθνική Μονάδα Συ-
ντονισμού στην Ελλάδα το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφι-
ών (Ι.Κ.Υ.).

Στόχος της εμπειρίας κινητικότητας
Η παροχή όσο το δυνατόν περισσότερων εφο-

δίων στις σπουδάστριες της ειδικότητας «Τεχνικός 
Αισθητικής & Μακιγιάζ» που θα τους εξασφαλίσουν 
την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Την παροχή 
εργασιακής εμπειρίας σε πραγματικές εργασιακές 
συνθήκες, τη σύνδεση της θεωρητικής τους γνώσης 
με την πρακτική άσκηση. Να προάγει την ευρωπαϊκή 
συνείδηση και την προσαρμογή  σε ξένο περιβάλλον.

Εκπαίδευση & κατάρτιση κατά την διάρκεια της 
οποίας ολοκληρώθηκε η εμπειρία κινητικότητας

Πρακτική και θεωρητική on the job κατάρτιση σε 
επιχειρήσεις (Ινστιτούτα Ομορφιάς) με στόχο την επί-
τευξη συγκεκριμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων και 
την απόκτηση δεξιοτήτων:

-Περιποίηση προσώπου: Μεσοθεραπεία με υα-
λουρονικό και κολλαγόνο, Φυτοπίλινγκ, Δερμοαπόξε-
ση, Θεραπείες ακμής & αντιγήρανσης, lifting προσώ-
που-λαιμού.

-Περιποίηση  άκρων: Τζελ σε φυσικό νύχι και ε-
πέκταση με φόρμα, ημιμόνιμου μανικιούρ, περιποίηση 
ποδιών (πεντικιούρ), θεραπείες κάλων & ενυδάτωση 
πέλματος

-Θεραπείες Σώματος: Hot Stone, Θεραπευτικό μασάζ, Λεμφικό  
DRAINAGE, Ηλεκτροθεραπεία, θεραπείες με προϊόντα SPA

Οι καταρτιζόμενες χωρίσθηκαν σε ομάδες και τοποθετήθηκαν σε 
Ινστιτούτα Αισθητικής στην πόλη της Λεμεσού. Στα ινστιτούτα αυτά 
ασκήθηκαν στην εκτέλεση εργασιών αισθητικής. Κατά την διάρκεια 
της παραμονής τους δόθηκε έμφαση στη γνωριμία με τον πολιτισμό 
και την κουλτούρα της Κύπρου, τη δημιουργία νέων επαγγελματικών 
γνωριμιών, τη δημιουργία προϋποθέσεων για βελτίωση του επαγγελ-
ματικού τους προφίλ και της καλλιέργειας της οργανωτικότητας, επιμέ-
λειας, επαγγελματικής ηθικής, συνεργατικού πνεύματος και η ενίσχυση 
της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης την παρακολούθηση σε-
μιναρίων σε απογευματινό χρόνο (θεωρητικό μέρος):

-Κυπριακή διάλεκτος, Ιστορία και πολιτισμός της Κύπρου, 
-Νεανική επιχειρηματικότητα, Αισθητική στην Κύπρο – προοπτικές 

εργοδότησης, 

-Διατήρηση ασφαλούς και υγιεινού περιβάλλοντος εργασίας
Σεμινάρια στην Ειδικότητα: 
-Παρουσίαση των νέων μοντέλων μηχανημάτων θεραπειών αισθη-

τικής: laser αποτρίχωσης Epilream PRO και του KRF (Keramic Radio 
Frequency) για θεραπείες με ραδιοσυχνότητες, από την Alessandra 
Maria, international trainer της ALFAPARF

-Τοποθέτηση προϊόντων για λιανική πώληση σε ινστιτούτο αισθητι-
κής από την Γενική Αντιπρόσωπο της εταιρίας Babor στην Κύπρο.

Πολιτιστικές ξεναγήσεις: 
-γνωριμία & ξεναγήσεις στην πόλη της Λεμεσού (πόλη φιλοξενίας), 
-Πολιτιστική επίσκεψη στη Λευκωσία,  
-Επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους και αξιοθέατα της Πάφου,
-Πολιτιστική επίσκεψη στο χωριό Όμοδος 42 χλμ ΒΔ της Λεμεσού 

στα Κρασοχώρια
Ο Οργανισμός Εταίρος στην Κύπρο είναι ο ERCI, (Educational, 

Research & Consultancy Institute LTD), τον οποίο ευχαριστεί θερμά 

το ΙΕΚ για την εξαιρετικά επιτυχή οργάνωση και ολοκλήρωση του 
προγράμματος και ιδιαίτερα τους Χρήστο Γιαννούλη και Λάμπρο 
Καϊκίτη. Υπεύθυνος επικοινωνίας του προγράμματος ήταν ο Διευ-
θυντής του ΙΕΚ κύριος Νικολόπουλος Νικόλαος και συνοδός των 
σπουδαστριών η κυρία Μπανιώτη Παναγιώτα, Εκπαιδεύτρια Αισθητι-
κός. Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα Erasmus+ 2019-20 έδωσε την 
ευκαιρία στις σπουδάστριες μας της ειδικότητας «Τεχνικός Αισθητικής 
& Μακιγιάζ» να μαθητεύσουν δίπλα σε επαγγελματίες του κλάδου 
τους στην Κύπρο, υιοθετώντας καλές πρακτικές και καλλιεργώντας 
νέες πρωτοποριακές δεξιότητες. Η υλοποίηση ενός προγράμματος κι-
νητικότητας στον Ευρωπαϊκό χώρο σημαίνει την έξοδό του ιδρύματός 
μας από την εσωστρέφεια και την αρχή μιας νέας περιόδου ανάπτυ-
ξης. Έτσι, έχει γίνει ακόμα ένα βήμα για την βελτίωση της εικόνας της 
Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ελλάδα με την καλή λειτουργία του 
Δημοσίου ΙΕΚ Βέροιας.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του Προγράμματος κινητικότητας Erasmus+ 
2019-20  του ΔΙΕΚ Βέροιας «Πρακτική εξάσκηση σπουδαστών της Αισθητικής» 

από 25-11-2019 μέχρι 10-12-2019 στην Λεμεσό Κύπρου
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