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Ο Κ. Βοργιαζίδης συνεχίζει 
με την ίδια ομάδα,

χωρίς αλλαγές στο ημίχρονο
  Μάλλον λιγάκι «προφητική» ήταν η προχθεσινή θέση 
μας, αφού με ποδοσφαιρική ορολογία κάναμε λόγο για 
αλλαγές στην διοίκηση του δήμου Βέροιας με σκοπό οι 
όποιοι νέοι αντιδήμαρχοι να σκοράρουν και όχι απλώς 
να πάρουν χρόνο συμμετοχής στην ομάδα. Ο δήμαρχος-
προπονητής Κώστας Βοργιαζίδης αν και οι πληροφορίες 
μας λένε ότι έσβηνε και έγραφε κάποια ονόματα για την 
αρχική σύνθεση, ωστόσο κατέληξε στο δόγμα «ομάδα που 
κερδίζει δεν αλλάζει» και άλλαξε μόνο την αντιδημαρχία 
Τουρισμού. 
  Σίγουρα πιστώνεται ότι δεν υπολόγισε το πολιτικό κόστος 
και τις εσωτερικές ισορροπίες στην παράταξή του, αλλά 
και με την συνεργαζόμενη παράταξη Μπατσαρά και δεν 
μοίρασε ξανά την τράπουλα για να ηρεμήσει κάποιους 
που ήδη θεωρούσαν εαυτούς αντιδημάρχους(πραγματικά 
κάποιοι βιάστηκαν) και τελικά τους άφησε στον πάγκο. 
Δεν ξέρουμε σε τι βαθμό η ομάδα χρειαζόταν φρεσκάρισμα 
και αν αυτοί που ήδη παίζουν 2 χρόνια έχουν κουραστεί 
ή έχουν κουράσει, μένει να το αποδείξουν με έργο. Από 
την άλλη ο δήμαρχος μάλλον γνωρίζει ότι οι γκρίνιες, 
τα παράπονα, ίσως και η εσωτερική αντιπολίτευση θα 
περισσέψουν από τις επιλογές του, που θα κριθούν 
ωστόσο όχι βάσει προσώπων, αλλά εκ του αποτελέσματος.  

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Μάμαντος, Ιωάννου νηστευτού

Μετηνπλάτηστον τοίχοείναιπολλέςε-
πιχειρήσεις,πουλόγωτηςυποχρεωτικήςδι-
ασύνδεσηςτωνλογιστηρίωντουςμε τηνΕ-
φορίαμέχριτοΝοέμβριο2021,πρέπειεκτός
ενόςεπιπλέονυπολογιστήκαιεκτυπωτή,να
προμηθευτούν και εξειδικευμένα λογισμικά
προγράμματαγιατηνέκδοσητιμολογίωνκαι
αποδείξεωνπου θα διαβιβάζονται αμέσως
στααρχείατηςΕφορίας.  Μιανέαεφαρμο-
γή, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και
τις μικρές επιχειρήσεις,που δεν διαθέτουν
μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης και δια-
βίβασηςπαραστατικών στοmyDATA ή το
σύστημά τουςδενκαλύπτει τις καθημερινές
τους ανάγκες, δημιούργησε και εγκαινίασε
χθεςηΑΑΔΕ.Είναι το timologio (timologio.
aade.gov.gr), παρέχεται δωρεάν από την
ΑΑΔΕκαι μέσωαυτής, δίνεται η δυνατότη-
τα να εκδίδονται ψηφιακά ταπαραστατικά
των επιχειρήσεων και να διαβιβάζονται ταυτόχρoναστο
myDATA.

Πώςλειτουργείτοtimologio
Μέσω της εφαρμογήςαυτής, μια επιχείρησημπορεί

να:
-Διαμορφώσειτοπροφίλτης

-Συνθέσειτοπελατολόγιοτης,
-Οργανώσειταπροϊόντακαιτιςυπηρεσίεςτηςκαι
-Εκδώσεικαιαποθηκεύσεισεμορφήpdfτακάθεεί-

δουςπαραστατικάτης(τιμολόγια,αποδείξειςκλπ)
Με την έκδοση των παραστατικών μέσα από το

timologio,ηεφαρμογήαποστέλλειταυτόχρονακαιαυτό-
ματατησύνοψητηςσυναλλαγήςστοmyDATAτουεκδότη
(έσοδα)καιτουλήπτη(έξοδα).

Αλλάζει
το απογευματινό 

ωράριο της Αγοράς
στη Βέροια

Με απόφαση τηςΔιοίκησης τουΕμπορι-
κούΣυλλόγουΒέροιας,από1ηΣεπτεμβρίου
αλλάζειτοαπογευματινόωράριολειτουργίας
των καταστημάτων. Συγκεκριμένα, τα κατα-
στήματαθαανοίγουνστις5:30τοαπόγευμα
καιθακλείνουνστις9:00τοβράδυ.

Κινητοποιήσειςγιατιςαναστολές–Υψηλάποσοστά
εμβολιασμώνστουςνοσοκομειακούςτηςΗμαθίας

ΤομέτροτηςυποχρεωτικότηταςτουεμβολιασμούκατάτηςCovid-19καιτηςαναστολήςκαθηκόντωνέχειπροκαλέσει
έντονεςαντιδράσειςεργαζομένωνσεδημόσιεςδομέςυγείας.ΗΠανελλήνιαΟμοσπονδίαΕργαζομένωνσταΔημόσιαΝο-
σοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) έχει εξαγγείλεισυγκεντρώσεις διαμαρτυρίαςσεόλα ταΝοσοκομεία τονίζονταςότι «σεπερίπτωση
έκδοσηςαπόφασηςαναστολής ηΠΟΕΔΗΝ την επόμενημέραπροχωράσεαπεργία και συγκέντρωσηστο υπουργείο
Υγείας».Διαδικασίεςπαράδοσηςμεδικαστικόκλητήρα,ενεργοποιείτοΥπουργείοΥγείας,ενώτοΣτΕαπέρριψετοαίτημα
τηςΠΟΕΔΗΝσχετικάμε τηναναστολή τουμέτρου της υποχρεωτικότητας  του εμβολιασμούστους εργαζόμενους των
δημόσιωννοσοκομείων.ΤώραπλέοναναμένεταιηκρίσητηςΟλομέλειαςτουΑνωτάτουΑκυρωτικούΔικαστηρίουπουθα
συζητήσειτησχετικήαίτησηακύρωσηςστις8Οκτωβρίου.

ΣτηνΗμαθία
Χθες τοπρωί, εργαζόμενοι στα νοσοκομείαΒέροιας καιΝάουσας,πουαντιδρούνστον υποχρεωτικό εμβολιασμό,

προχώρησανσεπαράστασηδιαμαρτυρίαςστηνκεντρικήπύλητωνιδρυμάτων,ωστόσο,σύμφωναμεπληροφορίες,στην
Ημαθίατοποσοστότωνεμβολιασμένωνγιατρώνξεπερνάτο99%καιτωννοσηλευτώνξεπερνάτο90%…

Βαρυχειμωνιάβλέπουνταμερομήνια
ΠαραμονέςΧριστουγέννωνπροβλέπεταιοτιθααρχίσειοεπερχόμενοςχειμώνας,σύμφωναμεταμερομήνιαπουβγή-

κανκαιδείχνουνανατροπέςστοκαιρικόσκηνικόμεταξύΧριστουγέννωνκαιΠρωτοχρονιάς.Πιοαναλυτικά,οΔεκέμβριος
απότιςαρχέςέωςκαιτις20περίπουτουμήναπροβλέπεταιήπιοςμεαρκετέςβροχέςστομεγαλύτερομέροςτηςχώρας,
στησυνέχειαόμωςπροβλέπεταικατακόρυφηπτώσητηςθερμοκρασίαςμεχιονοπτώσειςσεόλητηνχώρα,εκτόςαπότην
νότιαΕλλάδα.Αυτήηκακοκαιρίαδεθααλλάξειμέχρικαιτις5Ιανουαρίουτου2022.

ΘαακολουθήσουνΑλκυονίδεςμέρεςέωςτις15τουΙανουαρίου,αλλάμετάέρχεται μεγάλοξέσπασματουκαιρούμε
κύριοχαρακτηριστικότιςπολικέςθερμοκρασίεςσεολόκληρητηχώρα.

Μάλιστα,σύμφωναμεταμερομήνιαθαέχουμεκακοκαιρίαδιαρκείαςέωςτιςαρχέςΦεβρουαρίου,μεσυχνέςχιονοπτώ-
σεις,ακόμηκαιμέχριταμέσατουΜαρτίου.Μετάτις15Μαρτίουθαδούμεκάποιεςήπιεςημέρες,ωστόσοθασημειώνο-
νταιβροχέςμέχριτιςΑρχέςΑπριλίου.

ΤαμερομήνιαπροκύπτουναπότηνειδικήπαρατήρησητουκαιρούτουΑυγούστουγια12ημέρες,εκτωνοποίωνκάθε
μίααντιπροσωπεύειτονκαιρότονεπόμενωνμηνών.

Τimologio.aade.gov.gr: Νέα δωρεάν εφαρμογή για 
άμεση ψηφιακή έκδοση παραστατικών για ελεύθερους 

επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις



Ανακοινώθηκαν χθες το πρωί από τον Δήμο Βέροιας τα ο-
νόματα των Αντιδημάρχων για την θητεία από 1/9/2021 έως και 
31/8/2022, με μια αλλαγή μόνο στην Αντιδημαρχία Τουρισμού. Μετά 
την ανακοίνωση των ονομάτων, ο δήμαρχος Βέροιας, ερωτηθείς σχε-
τικά, δήλωσε στο ΛΑΟ ότι η Δημοτική Αρχή, προχωράει και συνεχίζει 
το έργο της προς όφελος των πολιτών. «Η επόμενη διετία έχει πολλά 
έργα, ήδη έχουν δημοπρατηθεί πολλά συγχρηματοδοτούμενα κι έρχο-
νται κι άλλα για δημοπράτηση», τόνισε ο κ. Βοργιαζίδης.

 Οι 8 αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητές τους για την επόμενη διετία, 
είναι:

 1. Στυλιανός Ασλάνογλου, στον οποίο παρέ-
χεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με  θέμα-
τα Οικονομικών, ως εξής :

- Την εποπτεία των παρεχόμενων υπηρεσιών 
της Διεύθυνσης Οικονομικών, που σχετίζονται ειδι-
κότερα με :

• Τον προγραμματισμό και είσπραξη όλων των 
φόρων, εισφορών, τελών και δικαιωμάτων,

• Την παρακολούθηση εξέλιξης του ετήσιου Προ-
ϋπολογισμού και την υπογραφή του ετήσιου ισολο-
γισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης,

• Τον έλεγχο διενέργειας όλων των εισπράξεων και όλων των δα-
πανών,

• Την τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών για τις προμήθειες 
λειτουργίας των υπηρεσιών και τη διαχείριση υλικών.

• Την παραλαβή όλων των κατασχετηρίων εγγράφων και των διατα-
γών πληρωμής.

 Την υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών των σχετι-
κών με τη λειτουργία των Τμημάτων της πιο πάνω Διεύθυνσης.

-Την εποπτεία του Τμήματος Αδειών Εμπορίου και Καταστημάτων 
(άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδια-
φέροντος, άσκησης πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου, διαφήμισης, 
περιπτέρων, κ.λ.π.)

- Την εποπτεία του Γραφείου Προστασίας Καταναλωτή (σύσταση – 
λειτουργία και συντονισμός επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την 
εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε κατα-
ναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών).

- Την αρμοδιότητα της έγκρισης των δαπανών και της διάθεσης 
όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας 
πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται 
σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής Απόφασης Α-

νάληψης Υποχρέωσης.
 2. Γεωργία Μπατσαρά, στην οποία παρέ-

χεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με την 
Κοινωνική Προστασία, την Υγεία και τον Εθελο-
ντισμό, ως εξής :

• Τον σχεδιασμό και την εποπτεία Κοινωνικής 
Μέριμνας και το συντονισμό εφαρμογής προγραμ-
μάτων Κοινωνικής Προστασίας και Προαγωγής της 
Δημόσιας Υγείας.

• Την ευθύνη συντονισμού δικτύωσης εθελοντι-
κών φορέων.

• Την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας, 
όπως αυτή απορρέει από την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να δια-
σφαλισθεί η Τοπική Υγεία και Πρόνοια με Ανθρώπινο Πρόσωπο.

• Τον σχεδιασμό και την εποπτεία θεμάτων σχετικά με την ένταξη 
των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

• Την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων εμβολιασμών.
• Την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων τήρησης κανόνων υγιει-

νής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.
3. Αλέξανδρος Τσαχουρίδης, στον οποίο πα-

ρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέ-
ματα Τεχνικών – Πολεοδομίας – Κτηματολογίου 
– Περιουσίας, ως εξής :

-Την εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε-
σιών και συγκεκριμένα των Τμημάτων Τεχνικού-Συ-
ντήρησης Έργων (πλην του έργου «Κατασκευή 
Γέφυρας Αφών Κούσιου»), Ηλεκτρομηχανολογικών, 
Έργων-Εξοικονόμησης Ενέργειας, Υδραυλικών & 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων (εκτός των προγραμ-

μάτων άρδευσης εκτάσεων των δημοτικών ενοτήτων Απ. Παύλου, 
Βεργίνας, Μακεδονίδος) και Συγκοινωνιών – Κυκλοφορίας – Αδειών 
Μεταφορών. 

-Την εποπτεία της Διεύθυνσης Υ.ΔΟΜ.– Κτηματολογίου – Περιουσί-
ας και ειδικότερα :

• Την ευθύνη συντονισμού αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας, 
με πλήρη ηλεκτρονική χαρτογράφηση της περιουσίας του Δήμου.

• Την εποπτεία όλων των συνενωμένων πολεοδομικών υπηρεσιών 
και υπογραφή όλων των εγγράφων αρμοδιότητάς του.

• Την ευθύνη συντονισμού για την προστασία και ανάδειξη του ιστο-
ρικού κέντρου της πόλης (διατηρητέα κ.λ.π.).

• Την ευθύνη συντονισμού εκπόνησης Γ.Π.Σ. για τον Ενιαίο Δήμο 
Βέροιας.

• Την ευθύνη συντονισμού και εφαρμογής πολεοδομικών σχεδίων 
και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρα-
κτήρα.

• Την εποπτεία και ευθύνη συντονισμού σύνταξης των πράξεων 
αναλογισμού αποζημίωσης, τακτοποίησης, προσκύρωσης κατά τις 

διατάξεις του ν.δ. 17.7.1923 συμπεριλαμβανομένων και όλων των 
προβλεπόμενων διαδικασιών.

• Την ευθύνη συντονισμού για την μεταγραφή και καταχώριση στο 
Ελληνικό Κτηματολόγιο τίτλων ιδιοκτησίας, συμβολαίων κλπ, την έ-
ρευνα και την σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για την σύνταξη 
αγωγών για ακίνητα ιδιοκτησίας του Δήμου Βέροιας.

• Την υποβολή αιτήσεων προς το Κτηματολογικό Γραφείο Βέροιας 
και την επιμέλεια για την εκπόνηση του δικτύου Γεωγραφικών Πληρο-
φοριών.

 4. Καλλίστρατος Γρηγοριάδης, στον οποίο 
παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με 
θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφια-
κής Πολιτικής και Καινοτομίας, ως εξής:

Την εποπτεία του Τμήματος Τεχνολογιών-Πλη-
ροφορικής-Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), καθώς και την 
εποπτεία του Γραφείου Διαφάνειας, ήτοι :

• Την απρόσκοπτη λειτουργία της πύλης https://
www.veria.gr

• Τον σχεδιασμό και αναδιοργάνωση του διαδι-
κτυακού τόπου του Δήμου καθώς και την εποπτεία 

ενημέρωσής του (επικαιροποίηση, βελτίωση λειτουργίας, ανάρτηση 
αποφάσεων, νέα του Δημάρχου κτλ.)

• Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της παροχής υπηρεσιών η-
λεκτρονικής διακυβέρνησης προς τους δημότες και η αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων.

• Την εναρμόνιση του Δήμου με το ισχύον (εθνικό και κοινοτικό) 
πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαλει-
τουργικότητας.

• Την ψηφιακή σύγκλιση και τις υπηρεσίες ΤΠΕ.
• Τις διαδικτυακές εφαρμογές ενίσχυσης της Συμμετοχικής Διακυ-

βέρνησης και τη δημιουργία ενός λειτουργικού πλαισίου επικοινωνίας 
και αλληλεπίδρασης μεταξύ του Δήμου και της Κοινωνίας των Πολιτών.

• Τον εκσυγχρονισμό εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε 
δράσεις και εργαλεία σχετικά με τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργί-
ας του Δήμου αλλά και της εξυπηρέτησης του πολίτη.

• Την ανάπτυξη δράσεων σχετικών με την Αστική Καινοτομία και 
την παρακολούθηση νέων τεχνολογιών ευφυών πόλεων.

• Σε συνεργασία με το γραφείο τύπου του δημάρχου την εκκίνηση 
εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών σχετικά 
με τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρμογών

• Σε συνεργασία με το νομικό σύμβουλο μέριμνα για την τήρηση 
του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές των δημοτών.

• Την παρακολούθηση των εξελίξεων και βέλτιστων πρακτικών σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με εφαρμογές ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης και «Έξυπνης Πόλης» και εξετάζει τις δυνατότητες εν-
σωμάτωσης τους στο δήμο.

• Το Επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Βέροιας για την «Έξυπνη Πόλη».
5. Βασίλειος Παπαδόπουλος, στον οποίο 

παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με 
θέματα Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περι-
βάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας, ως εξής:

Την εποπτεία (επίβλεψη, κατεύθυνση, έλεγχο) 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος - Καθαριότητας 
– Πολιτικής Προστασίας, τη μελέτη και εισήγηση 
προτάσεων για την αποτελεσματικότερη οργάνωση 
και λειτουργία της υπηρεσίας αυτής. Ειδικότερα :

• Την εποπτεία της προσωρινής αποθήκευσης, 
συλλογής, μεταφόρτωσης - μεταφοράς και διάθε-

σης των σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου.
• Την εποπτεία της προσωρινής αποθήκευσης και συλλογής των 

ανακυκλώσιμων υλικών.
• Την προστασία και διαχείριση των Δημοτικών δασών.
• Την εποπτεία του αστικού και περιαστικού πρασίνου.
• Την παρακολούθηση λειτουργίας των λατομείων.
• Την εποπτεία λειτουργίας των κοιμητηρίων.
• Την εποπτεία του Γραφείου Εκτάκτων Αναγκών και Πολιτικής Προ-

στασίας .
• Την εποπτεία κίνησης & συντήρησης των οχημάτων και μηχανη-

μάτων.
6. Λάζαρος Ασλανίδης, στον οποίο δεν πα-

ρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με 
θέματα Τουρισμού, ως εξής :

Την εποπτεία του Γραφείου Τουρισμού του Δή-
μου. Ειδικότερα :

• Το σχεδιασμό & συντονισμό ενεργειών και την 
εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης του Δήμου 
για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή με 
έμφαση σε όλες τις σύγχρονες μορφές τουρισμού, 
(πολιτιστικός, ιστορικός, θρησκευτικός, συνεδριακός, 
ορεινός, οικοτουρισμός, αγροτουρισμός, κ.λ.π.).

• Το σχεδιασμό υποστήριξης φορέων που συμ-
βάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή 
του Δήμου.

 7. Ηλία Τσιφλίδη, στον οποίο παρέχεται 
αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Άρδευσης, Αγροτικής 
Οδοποιίας, Ποιότητας Ζωής και Κ.Ε.Π. με την 

εποπτεία Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής-Περίθαλψης 
& Προστασίας Αδέσποτων Ζώων, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας.

- Την ευθύνη για τη σύσταση και λειτουργία Γραφείων Γεωργικής 
Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.).

- Την ευθύνη συντονισμού ενημέρωσης του αγροτικού πληθυ-
σμού για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των 
εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και 
διαρθρωτικών προβλημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

- Την εποπτεία – συντονισμό προγραμμάτων άρδευσης εκτάσεων 
των δημοτικών ενοτήτων Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος.

- Τον εντοπισμό και την υπόδειξη στην αρμόδια υπηρεσία, για ε-
κτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν 
στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχε-
τίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα 
έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.

- Την εποπτεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου.
 8. Συρμούλα Τζήμα-Τόπη, στην οποία πα-

ρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με 
θέματα Παιδείας και Ισότητας των Φύλων, ως 
εξής:

-Την εποπτεία των Γραφείων Παιδείας-Δια Βί-
ου Μάθησης και Πολιτισμού-Αθλητισμού- Νέας 
Γενιάς καθώς και της Εφαρμογής Προγραμμάτων 
Ισότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασί-
ας-Παιδείας-Πολιτισμού, και ειδικότερα :

-Το σχεδιασμό και την εποπτεία θεμάτων σχε-
τικά με την Παιδεία, τη Δια Βίου Μάθηση και την 

Ισότητα των Φύλων.

Αναπλήρωση Δημάρχου
 Ο Αντιδήμαρχος Βασίλειος Παπαδόπουλος θα αναπληρώνει τον 

Δήμαρχο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Όταν και ο ίδιος απουσιάζει ή 
κωλύεται, θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο ο Αντιδήμαρχος Αλέξανδρος 
Τσαχουρίδης.

 Ο Αντιδήμαρχος Στυλιανός Ασλάνογλου θα αναπληρώνει τον 
Δήμαρχο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αποκλειστικά για την τέλεση 
των πολιτικών γάμων. Όταν και ο ίδιος απουσιάζει ή κωλύεται, θα 
αναπληρώνει τον Δήμαρχο για την ίδια αρμοδιότητα ο Αντιδήμαρχος 
Αλέξανδρος Τσαχουρίδης.

 Ο Αντιδήμαρχος Βασίλειος Παπαδόπουλος θα αναπληρώνει τον 
Δήμαρχο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αποκλειστικά στο Συντονιστικό 
Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Βέροιας.

Ορισμός Αντιδημάρχων, ως Προέδρων και μελών Οικονομικής 
Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ορίζεται ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέ-
ροιας, ο Αντιδήμαρχος Στυλιανός Ασλάνογλου και μέλη οι αντιδήμαρ-
χοι  Βασίλειος Παπαδόπουλος και Αλέξανδρος Τσαχουρίδης.

Ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Βέροιας, ο αντιδήμαρχος Ηλίας Τσιφλίδης και  μέλη   της   οι αντιδη-
μάρχοι, Λάζαρος Ασλανίδης και Στυλιανός Ασλάνογλου.
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Για την επόμενη διετία…
Παραμένουν οι ίδιοι αντιδήμαρχοι Βέροιας, πλην Λυκοστράτη, 

που αντικαταστάθηκε από τον Λάζαρο Ασλανίδη
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε τοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΣΚΙΠΕΤΑΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣτου Ιωάν-

νη και της Αρετούλας, το γένος Ματζίρη, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΟΥΚΥΡΙΑΚΗ του Ιωάννη 
και της Αγγελικής, το γένος Πρόϊου, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρό-

κειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Νάουσας.

ΘερινόΣινεμά=ηπιοα
σφαλής και άνετη διασκέ
δαση.

>απολύμανσηπρινκά
θεπροβολή,

>μεγάλεςαποστάσεις
>περιορισμένη διαθε

σιμότηταεισιτηρίων
> αντισηπτικάσε κάθε

είσοδοκαιέξοδο
ΟΆνθρωπος τουΘεού 

ManofGod
Προβολές στην Θερινή

αίθουσα:  (μόνοχρήσημά
σκας)

Προβολές:Πέμπτη2/9(εκτός)
Παρασκευή3/9Κυριακή5/9Τρίτη7/9Τετάρτη8/9

στις20.45
Σάββατο4/9Δευτέρα6/9στις21.45
Η ταινία γυρίστηκεσεσυνεργασίαμε την: ΙεράΜε

γίστηΜονήΒατοπαιδίου, ΙνστιτούτοΆγιοςΜάξιμος o
Γραικός,ΙεράΜητρόποληΜεσογαίαςκαιΛαυρεωτικής.

Σκηνοθεσία:ΓελέναΠόποβιτς
Σενάριο:ΓελέναΠόποβιτς
Πρωταγωνιστούν: Άρης Σερβετάλης, Alexander

Petrov,MickeyRourke,ΧρήστοςΛούλης,Καριοφυλλιά
Καραμπέτη,ΝικήταςΤσακίρογλου,ΓιάννηςΣτάνκογλου,

Τάνια Τρύπη,Μαρθίλια Σβάρ
να, Ιερώνυμος Καλετσάνος,
ΓιάννηςΑναστασάκης, Γερά
σιμος Σκιαδαρέσης, Βασίλης
Κουκαλάνι


Σπίριτ:ΟΑτίθασος
SpiritUntamedΜεταγλ,Ελ

ληνικά
Προβολές στηνΘερινή αί

θουσα:Σάββατο4/9καιΔευ
τέρα6/9στις20.00


ΤοΚινηματοθέατροΣΤΑΡδιευκρινίζειότιηπρόσβα

σηστοθερινοκινηματογράφοείναιελεύθερησεόλους,
χωρίςνααπαιτείταικαμιάεπίδειξηαποτελέσματοςτεστ
ήβεβαίωσηςεμβολιασμού(αυτάισχύουνγιατουςκλει
στούςχειμερινούς κινηματογράφους).Απλά, έχετε τη
μάσκασαςμαζίκαιέρχεστε!!


Επίσηςμπορείτεναπληροφορηθείτεγιαόλοτοπρό

γραμμα τουΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡστονπαρακάτω
σύνδεσμο:

http://www.cinestar.gr
http://www.facebook.com/cinestarveria

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     2/9/21 - 8/9/21

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ
«Η ΝΤΟΛΙΑΝΗ»

Τακτική Γενική 
Συνέλευση Μελών

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κουμαριάς «Η ΝΤΟΛΙΑΝΗ» καλεί 
όλα τα μέλη του Συλλόγου σε τακτική Γενική Συνέλευση την Κυ
ριακή5Σεπτεμβρίου2021καιώρα11.00΄π..μ. στο κτίριο του 
συλλόγου με θέμα :

• Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συγκλη-

θεί την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021 στον ίδιο τόπο και χρόνο.
ΑπότοΔ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΝΤΡΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟΚ.Μ.

Θεσσαλονίκη,01Σεπτεμβρίου2021
Α.Π.:545310(672)
ΠΕΤ:2101444723

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σε εφαρμογή των διατάξεων των α) ΚΥΑ 1649/45/2014 

(ΦΕΚ 45/Β’/2014), β) Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2014) γ) το 
H.Π. 37111/2021 (ΦΕΚ 1391/Β/2003) και δ) Ν. 4685/2020 
(ΦΕΚ 92/Α/07.05.2020) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 
γνωστοποιούμε στους αρμόδιους δημόσιους φορείς, υπηρεσίες 
και πολίτες ότι έχει κατατεθεί στην υπηρεσία μας και τίθεταισε
δημόσιαδιαβούλευση, το με αρ. Πρωτ. 185131/26082021  
διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασμού Κ.Μ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
– Θράκης  που αφορά:

1. Το έργο: «ΔιαβίβασηΜελέτηςΠεριβαλλοντικώνΕπι
πτώσεων (Μ.Π.Ε) για το έργο«Κατασκευήκαι λειτουργία
φωτοβολταϊκού σταθμούπαραγωγής ηλεκτρικής ενέρ
γειας (και τωνσυνοδών του έργων), συνολικής ισχύος
19,018MW, με ονομασία «Πολυπλάτανος 2» που θα ε
γκατασταθεί στη θέσηΠολυπλάτανος, στηΔΕ. Ειρηνού
πολης,Ανθεμίων καιΝάουσας,ΠΕΗμαθίας,ΠΚΜ (ΠΕΤ:
2101444723).”.

2. Ανήκει στην: υποκατηγορίαΑ2Ομάδα10η:Ανανεώ
σιμεςπηγέςενέργειας,μεΑ/Α02.

3. Φορέας υλοποίησης του έργου: ABOWINDHELLASΑΕ
4. Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους 

φορείς και υπηρεσίες και  των απόψεων του κοινού στο πλαίσιο 
της δημόσιας διαβούλευσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών από την 02/09/2021έως02/10/2021.

5. Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας – Θράκης είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχε-
διασμού Κ.Μ. (τηλ. 2313–309.364  Δρ. Μ. Γαβριηλίδου).

6. Αρμόδια Υπηρεσία για την παροχή των σχετικών περι-
βαλλοντικών στοιχείων είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περι-
βάλλοντος ΠΕ Ημαθίας (τηλ. 2331353634) κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες ή μπορείτε να βρείτε στη σελίδα: http://www.
pkm.gov.gr/default.aspx?lang=elgr&page=491

7. Το παρόν δημοσιεύεται στην εφημερίδα «ΛΑΟΣ»της Π.Ε 
Ημαθίας την 02Σεπτεμβρίου2021.  

 Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης – 
πρόσκλησης στον Τύπο βαρύνουν τον φορέα υλοποίησης του 
έργου, βάσει της ΚΥΑ αριθ. Οικ.:1649/4/2014 (ΦΕΚ 45  τ.Β’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΟΠρόεδροςτουΠ.Σ.Κ.Μ.
ΒΕΝΙΑΜΙΝΙ.ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΝΤΡΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟΚ.Μ.

Θεσσαλονίκη,01Σεπτεμβρίου2021
Α.Π.:545358(673)
ΠΕΤ:2101444921

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σε εφαρμογή των διατάξεων των α) ΚΥΑ 1649/45/2014 

(ΦΕΚ 45/Β’/2014), β) Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2014) γ) το 
H.Π. 37111/2021 (ΦΕΚ 1391/Β/2003) και δ) Ν. 4685/2020 
(ΦΕΚ 92/Α/07.05.2020) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 
γνωστοποιούμε στους αρμόδιους δημόσιους φορείς, υπηρεσίες 
και πολίτες ότι έχει κατατεθεί στην υπηρεσία μας και τίθεταισε
δημόσιαδιαβούλευση, το με αρ. Πρωτ. 186240/27082021
διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασμού Κ.Μ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
– Θράκης  που αφορά:

1. Το έργο: «ΔιαβίβασηΜελέτηςΠεριβαλλοντικώνΕπι
πτώσεων (Μ.Π.Ε) για το έργο«Κατασκευήκαι λειτουργία
φωτοβολταϊκούσταθμούπαραγωγήςηλεκτρικήςενέργειας
(καιτωνσυνοδώντουέργων),συνολικήςισχύος19,018MW,
μεονομασία«Πολυπλάτανος4»πουθαεγκατασταθείστη
θέσηΠολυπλάτανος,στηΔΕ.Ειρηνούπολης,Ανθεμίωνκαι
Νάουσας,ΠΕΗμαθίας,ΠΚΜ(ΠΕΤ:2101444921).”.

2. Ανήκει στην: υποκατηγορίαΑ2Ομάδα10η:Ανανεώ
σιμεςπηγέςενέργειας,μεΑ/Α02.

3. Φορέας υλοποίησης του έργου: ABOWINDHELLASΑΕ
4. Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσι-

ους φορείς και υπηρεσίες και  των απόψεων του κοινού στο 
πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης εντός αποκλειστικής προ-
θεσμίας τριάντα (30) ημερών από την  02/09/2021 έως02/
10/2021.

5. Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας – Θράκης είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχε-
διασμού Κ.Μ. (τηλ. 2313–309.364  Δρ. Μ. Γαβριηλίδου).

6. Αρμόδια Υπηρεσία για την παροχή των σχετικών περι-
βαλλοντικών στοιχείων είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περι-
βάλλοντος ΠΕ Ημαθίας (τηλ. 2331353634) κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες ή μπορείτε να βρείτε στη σελίδα: http://www.
pkm.gov.gr/default.aspx?lang=elgr&page=491

7. Το παρόν δημοσιεύεται στην εφημερίδα «ΛΑΟΣ» της Π.Ε 
Ημαθίας την 02Σεπτεμβρίου2021. 

 Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης – 
πρόσκλησης στον Τύπο βαρύνουν τον φορέα υλοποίησης του 
έργου, βάσει της ΚΥΑ αριθ. Οικ.:1649/4/2014 (ΦΕΚ 45  τ.Β’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΟΠρόεδροςτουΠ.Σ.Κ.Μ.
ΒΕΝΙΑΜΙΝΙ.ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ

Ευχαριστήριο
Tο Δ.Σ. του Ομίλου προστασίας παιδιού Βέροιας ευχαριστεί θερμα : 1) Την κυρία Αετού Μαρία για τη δωρεά των 50 € στη 

μνήμη του γαμπρού της Βασίλη Γκόγκου 2) Την κυρία Ντουμανοπούλου Αναστασία για τη δωρεά των 50 €  ως οικονομική 
ενίσχυση. 3) Την κυρία Ν.Σ.  για τη δωρεά των 50 €  ως οικονομική ενίσχυση. 4) Την κυρία Μ.Β.  για τη δωρεά των 50 €  ως οικο-
νομική ενίσχυση 5) Τον κύριο Κ.Μ.  για τη δωρεά των 50 €  ως οικονομική ενίσχυση

Σήμερα στο ΣΤΑΡ της Βέροιας
«Πλούτος: Ο Καραγκιόζης 

συναντά τον Αριστοφάνη!»

Μια παράσταση για όλη την οικογένεια, με ζωντανή μουσική και Θέατρο Σκιών 
έρχεται στη Βέροια!

Πλούτος: Ο Καραγκιόζης συναντά τον Αριστοφάνη!
Αγοράστε online εισιτήρια από εδώ:
https://www.viva.gr/.../ploutos-o-karagkiozis-synanta.../
Πέμπτη 2 Σεπτέμβρη στις 20:30
Στο Κιν/θέατρο ΣΤΑΡ Cinema STAR
Μητροπόλεως 57, Βέροια
**
Πίσω από το μπερντέ ο Θίασος Ηλία Καρελλά / Ilias Karellas Theater Company 

δίνει ζωή με τη φωνή του στους χαρακτήρες του έργου, ενώ τη δισδιάστατη σύμβαση 
«σπάει» με την παρουσία του ο γνωστός ηθοποιός Lefteris Eleftheriou- Λευτέρης Ε-
λευθερίου ερμηνεύοντας με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο το ρόλο του Πλούτου, αλλά 
και… της Φτώχειας!

Η μοναδική Αρετή Κετιμέ / Areti Ketime θα μας μαγέψει με τη φωνή και το σαντού-
ρι της, ενώ με πρωτότυπη μουσική και ανατρεπτικές διασκευές το εκρηκτικό δίδυμο 
εγχόρδων String Demons παίζει και τραγουδά ζωντανά στη σκηνή, δίνοντας έναν 
ιδιαίτερο παλμό.

Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η πρόσβαση στο θερινο κινηματογράφο 
είναι ελεύθερη σε όλους, χωρίς να απαιτείται καμιά επίδειξη αποτελέσματος τεστ ή 
βεβαίωσης εμβολιασμού (αυτά ισχύουν για τους κλειστούς-χειμερινούς κινηματογρά-
φους). Απλά, έχετε τη μάσκα σας μαζί!



Δείγματα μιας πολιτικής που σχεδιάζε-
ται στο ποδάρι και υλοποιείται στις πλάτες 
των πολιτών έδωσε για μία ακόμη φορά 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την επιχείρη-
ση «στρίβειν διά του Ανασχηματισμού». Ο 
Πρωθυπουργός, συνεχίζει να ισορροπεί 
στα δήθεν συναινετικά του ανοίγματα προς 
την Κεντροαριστερά, δεν κρύβει όμως την 
κομματικά γονιδιακή συγγένειά του με την 
άκρα δεξιά. «ΛΑ.Ο.Σ.-Ν.Δ. στην εξουσία» 
θα είναι λογικά το νέο σύνθημα του χώρου. 
Και επόμενος συμμέτοχος-συνένοχος του 
κυβερνητικού σχήματος, ίσως και ο ίδιος ο 
Γιώργος Καρατζαφέρης.

Στα θέματα της επικαιρότητας.
1. Σε υπογραφή πενταετούς συμφωνίας 

στρατιωτικής και οικονομικής συνεργασί-
ας με την Τουρκία προχώρησε η Βόρεια 
Μακεδονία. Η συμφωνία προβλέπει ετήσια 
κατανομή κονδυλίων από την Άγκυρα στα 
Σκόπια, για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων, 
την προμήθεια εξοπλισμού πυροβολικού και τον εκσυγχρο-
νισμό του στρατού της χώρας.

Η Τουρκία και η Βόρεια Μακεδονία είναι δύο χώρες - 
μέλη του ΝΑΤΟ, συνεπώς η Αθήνα δεν θα μπορούσε να 
εμποδίσει τη σύναψη μίας συμφωνίας. Είναι φανερό ότι η 
Τουρκία επιχειρεί να ασκήσει επιρροή σε χώρες των Βαλκα-
νίων. Το ερώτημα είναι: τι κάνουμε εμείς γι’ αυτό;

Με τη συμφωνία των Πρεσπών είχαμε αποκτήσει το προ-
βάδισμα σε ό,τι είχε να κάνει με την άμυνα της γειτονικής 
χώρας, αναλαμβάνοντας την επιτήρηση του εναέριου χώρου 
της και την προσπάθεια αναδιοργάνωσης των Ενόπλων 
Δυνάμεων της στα πρότυπα του ΝΑΤΟ. Μήπως τα νέα δε-
δομένα οδηγήσουν στο να χάσουμε τον έλεγχο στη Βόρεια 
Μακεδονία και στα Βαλκάνια εν γένει;

Κυβέρνηση και Πεντάγωνο οφείλουν να αντιδράσουν 
άμεσα και πειστικά, για να μην χαθεί τόσο αδέξια ένα δικό 
μας παιχνίδι.

2. Οι προκαταβολές στους αγρότες για τις ζημιές από 
τους παγετούς της άνοιξης μπορεί να δόθηκαν, όπως και σε 
όσους δόθηκαν, εμβαλωματικά και πρόχειρα, ωστόσο ήταν 
μια κάποια λύση για μερικούς. Τι γίνεται όμως με όλους τους 
άλλους κλάδους που εμπλέκονται στην αγροτική αλυσίδα 
και έχασαν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους εξαι-
τίας ακριβώς του παγετού;

Η κυβέρνηση οφείλει να λάβει άμεσα μέτρα ενίσχυσης 
για όλους τους εποχικά και μόνιμους εργαζόμενους του 
αγροτικού κλάδου, τους συνεταιρισμούς, τους μεταποιη-
τές, τους εξαγωγείς, τους προμηθευτές, τους παραγωγούς 
υλικών συσκευασίας, τους μεταφορείς. Η σεζόν σε λίγο 
ολοκληρώνεται, με κύκλο εργασίας πολύ μικρότερο από τον 
αναμενόμενο και φυσικά πολλά χαμένα εισοδήματα, σε 
πολλές δε περιπτώσεις καθόλου εισοδήματα, αφού κάποιες 
μεταποιητικές μονάδες στην περιοχή μας δεν λειτούργησαν 

ούτε μία μέρα. Δεν νιώθει κανείς στην κυβέρνηση ότι πρέπει 
κάτι να πει, να δεσμευτεί, να προγραμματίσει; Άκρα του τά-
φου σιωπή.

Από τον περασμένο Απρίλιο κατέγραψε τις ανάγκες η 
Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πυρηνόκαρπων, προτεί-
νοντας συγκεκριμένα μέτρα ανακούφισης και επιβίωσης. Στη 
βάση αυτών των προτάσεων, επιβάλλεται να ανακοινωθεί 
άμεσα και να τεθεί σε εφαρμογή ένα σχέδιο στήριξης όλων 
αυτών που έχασαν το εισόδημά τους εξαιτίας των ζημιών 
στην παραγωγή. Κάθε επιπλέον καθυστέρηση, δηλώνει για 
την κυβέρνηση αναξιοπιστία, ανετοιμότητα, αδιαφορία. Που 
φυσικά δεν μας εκπλήσσει.

Συνεπώς, δεν περιμένουμε αντανακλαστικά. Εξάλλου, 
πολιτικοί και πολιτικές των εμπλεκόμενων Υπουργείων 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Εργασίας και Οικονομικών, επικυ-
ρώθηκαν με την παραμονή τους στην κυβέρνηση μετά τον 
χθεσινό Ανασχηματισμό. «ΛΑ.Ο.Σ.-Ν.Δ. στην εξουσία και οι 
αγρότες εξορία»!

Λαέ μην τους φοβάσαι. Ερχόμαστε!
Αντώνης Μαρκούλης

Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης 
του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική Συμμαχία

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: «Πολύπλευρα
 και συνδυαστικά τα οφέλη για τους 

ασφαλισμένους και για την εθνική οικονομία 
από την μεταρρύθμιση της επικουρικής

 ασφάλισης για τη νέα γενιά
 που φέρνει η Κυβέρνηση της ΝΔ»

 
Eμβληματική για τον κόσμο της εργασίας και με πολύ-

πλευρα όσο και συνδυαστικά οφέλη για τους ασφαλισμέ-
νους και για την εθνική οικονομία χαρακτήρισε τη μεταρ-
ρύθμιση της επικουρικής ασφάλισης της νέας γενιάς των 
ασφαλισμένων από την Κυβέρνηση ο Βουλευτής της ΝΔ 
και Αν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης 
στη σημερινή του ομιλία στην ολομέλεια της Βουλής. 

Ο κ. Τσαβδαρίδης υπογράμμισε ότι το νομοθέτημα ανα-
βαθμίζει τη σταθερότητα και τη βιωσιμότητα του δημόσιου 
ασφαλιστικού μας συστήματος, μεγιστοποιεί τις σχέσεις 
εμπιστοσύνης των νέων ασφαλισμένων με την Πολιτεία και 
δίνει προστιθέμενη αξία στις εισφορές τους. Σημείο – κλειδί 
της μεγάλης μεταρρύθμισης η μετατροπή ενός τμήματος 
του σημερινού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης από 
διανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό, τόνισε χαρακτηριστικά, 
σημειώνοντας ότι με τον τρόπο αυτό οι ασφαλισμένοι θα 
νιώθουν ότι τα χρήματά τους έχουν μία δυναμική μέσα στον 

χρόνο που θα μπορεί να τους παρέχει περισσότερες επιλογές και καλύτερο έλεγχο όσον 
αφορά την τελική επικουρική σύνταξη που θα λάβουν. Η Κυβέρνηση της ΝΔ, ανέφερε ο 
Βουλευτής Ημαθίας, ανταποκρίνεται στις αγωνίες της νέας γενιάς των ασφαλισμένων,

• που κάθε μέρα καταθέτει ψυχή στη δύσκολη και απαιτητική αγορά εργασίας χωρίς να 
βλέπει την προοπτική μίας αξιοπρεπούς σύνταξης

• που τα χρήματα που με τόσο κόπο βγάζει και αποδίδει στα ασφαλιστικά ταμεία διοχε-
τεύονται εν πολλοίς στους σημερινούς συνταξιούχους 

• και που χωρίς να το έχει επιλέξει αποτελεί τη μεγάλη χαμένη ενός διανεμητικού συ-
στήματος, το οποίο πλέον είναι παρωχημένο και αναποτελεσματικό αφού όλο και λιγότεροι 
εργαζόμενοι καλούνται να συντηρήσουν όλο και περισσότερους συνταξιούχους

Κυρίως όμως, επισήμανε ότι στη νέα μεταρρύθμιση, όχι απλά κανένας από τους σημε-
ρινούς συνταξιούχους δεν διατρέχει το κίνδυνο να δει μειωμένη επικουρική σύνταξη στο 
τραπεζικό του λογαριασμό αλλά καλλιεργείται και το έδαφος για σημαντικά υψηλότερες 
επικουρικές συντάξεις για όλους τους νέους ασφαλισμένους, από 43 μέχρι 68% σύμφω-
να με μελέτες 
του ΟΟΣΑ που 
βασίζονται στην 
πρακτική άλλων 
ε υ ρ ω π α ϊ κ ώ ν 
κρατών.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΚΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
του Κων/νου και της Παρασκευής, 
το γένος Λαβαντσιώτη, που γεννή-
θηκε και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΤΕΝΤΖΟΓΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Δη-
μητρίου και της Στεργιανής, το γένος 
Τσεπραϊλίδου, που γεννήθηκε στη Βέ-

ροια και κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας, πρόκειται να 
παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον 
Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και Ελένης στη Βέροια.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Στον αγαπημένο μας εγγονό ΚΩΝ/ΝΟ ΤΣΙΑΜΗΤΡΟ του Νικολά-

ου που πέρασε στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανι-
κών Η/Υ του Πολυτεχνείου Ξάνθης ευχόμαστε καλές σπουδές και 
πάντα επιτυχίες να σημαδεύουν τη ζωή του.

Οι παππούδες
Κων/νος και Αναστασία Τσιαμήτρου

Η Δεξιά δεν ξεχνά 
τι σημαίνει Δεξιά



† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ

 ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ 
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΚΤΙΣΕΩΣ
ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ 

ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

 Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ 
ἀγαπητά,

 Ἡ ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου, ἡ ἐπίσημος ἡμέ-
ρα προσευχῶν διά τό φυσικόν περι-βάλ-
λον, εὑρίσκει καί ἐφέτος τήν ἀνθρωπότητα 
ἀντιμέτωπον μέ ἔντονα καιρικά φαινόμενα 
λόγῳ τῆς προϊούσης κλιματικῆς ἀλλαγῆς, 
καταστροφικάς πλημμύρας καί πυρκαϊάς 
εἰς ὅλον τόν πλανήτην, καθώς καί μέ τήν 
πανδημίαν τοῦ κορωνοϊοῦ καί τάς κοινωνι-
κάς καί οἰκονομικάς ἐπιπτώσεις της.

Τό γεγονός ὅτι τά περιοριστικά μέτρα 
εἰς τάς μετακινήσεις καί ἡ ἐπιβολή ὁρί-
ων εἰς τήν βιομηχανικήν παραγωγήν ὡ-
δήγησαν εἰς μείωσιν τῶν ρύπων καί τῆς 
ἐκπομπῆς ἀερίων, ὑπῆρξεν ἕν ἐπί πλέον 
σημαντικόν δίδαγμα περί τῆς ἀλληλουχίας 
τῶν πάντων ἐν τῷ κόσμῳ καί περί τῆς 
ἀλληλοπεριχωρήσεως πασῶν τῶν διαστά-
σεων τῆς ζωῆς. Ἀπεκαλύφθη ἐπίσης ἐκ 
νέου ὅτι αἱ οἰκολογικαί πρωτοβουλίαι τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, αἱ ὁποῖαι ἀπο-
τελοῦν προέκτασιν τῆς θεολογίας καί τῆς 
λειτουργικῆς παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας, 
συμπορεύονται μέ τάς διαπιστώσεις τῆς 
ἐπιστήμης καί τήν προτροπήν ἐκ μέρους 
τῶν εἰδημόνων πρός πολύπλευρον κινητο-
ποίησιν διά τήν προστασίαν τῆς ἀκεραιότη-
τος τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.

Προσευχόμεθα διά τήν ταχεῖαν ὑπέρ-
βασιν τῶν συνεπειῶν τῆς ὑγειονομικῆς 
κρίσεως καί διά τόν ἄνωθεν φωτισμόν 
τῶν κυβερνήσεων παγκοσμίως, ὥστε 
νά μή ἐπιστρέψουν ἤ νά ἐπιμείνουν εἰς 
τόν οἰκονομισμόν, εἰς ἐκείνας τάς ἀρχάς 
ὀργανώσεως τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς, τῆς 
παραγωγῆς καί τῆς καταναλώσεως καί 
τῆς ἐξαντλητικῆς ἐκμεταλλεύσεως τῶν φυ-
σικῶν πόρων, αἱ ὁποῖαι ἴσχυον πρό τῆς 
πανδημίας.

Εἰλικρινής εὐχή τῆς ἡμῶν Μετριότη-
τος εἶναι καί ὁ τερματισμός τῆς διαδόσεως 
ψευδοεπιστημονικῶν ἀπόψεων περί δῆθεν 
ἐπικινδυνότητος τῶν ἐμβολίων κατά τοῦ 
κορωνοϊοῦ Covid-19, τῆς κατασυκοφαντή-
σεως τῶν εἰδικῶν καί τῆς ἀνερματίστου ὑ-
ποβαθμίσεως τῆς σοβαρότητος τῆς νόσου.

Δυστυχῶς, παρόμοιαι θέσεις διαδίδο-
νται καί ἀναφορικῶς πρός τήν κλιματικήν 
ἀλλαγήν, τά αἴτια καί τά ὀλέθρια ἐπακό-
λουθά της. Ἡ πραγματικότης εἶναι τελείως 
διαφορετική, ἐνώπιον δέ αὐτῆς ἀπαιτεῖται 
ὑπευθυνότης, σύμπραξις, συμπόρευσις 
καί κοινόν ὅραμα.

Εἶναι ἀδιανόητον νά ἀδρανῶμεν, ἐν 
ἐπιγνώσει τῶν κοινῶν διά τό ἀνθρώπινον 
γένος μεγάλων συγχρόνων προκλήσεων. 
Ἡ ἀδιαφορία διά τόν πάσχοντα συνάνθρω-
πον καί διά τήν καταστροφήν τῆς «καλῆς 
λίαν» δημιουργίας εἶναι προσβολή τοῦ Θε-
οῦ καί ἀθέτησις τῶν ἐντολῶν του. Ὅπου 
ὑπάρχει σεβασμός πρός τήν κτίσιν καί 
ἔμπρακτος ἀγάπη πρός τόν «ἠγαπημένον 
τοῦ Θεοῦ» ἄνθρωπον, ἐκεῖ εἶναι παρών ὁ 

Θεός. 
Μετά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον 

(Κρήτη 2016), τό Οἰκουμενικόν Πατριαρ-
χεῖον, συμφώνως πρός τό πνεῦμα καί τάς 
ἀποφάσεις αὐτῆς, ὥρισε μίαν ἐπίσημον 
ἐπιτροπήν ἐκ θεολόγων διά τήν κατάρτι-
σιν ἑνός κειμένου περί τῶν κοινωνικῶν 
συνεπειῶν τῆς πίστεώς μας καί περί τῆς 
κοινωνικῆς ἀποστολῆς καί μαρτυρίας τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον 
κόσμον. Εἰς τό κείμενον τοῦτο, τό ὁποῖον 
ἔχει ἐγκριθῆ πρός δημοσίευσιν ὑπό τῆς 
περί ἡμᾶς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί φέ-
ρει τόν τίτλον Ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς.

Τό κοινωνικόν ἦθος ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ 
Ἐκκλησίᾳ, σημειοῦνται προσφυῶς τά ἑξῆς: 
«Ἡ Ἐκκλησία ἐνθαρρύνει τούς πιστούς νά 
εἶναι εὐγνώμονες διά τά εὑρήματα τῶν ἐπι-
στημῶν καί νά δέχωνται ἀκόμη καί ἐκεῖνα 
τά ὁποῖα, ἐνδεχομένως, θά τούς ὑπεχρέω-
ναν νά ἀναθεωρήσουν τάς ἀντιλήψεις των 
διά τήν ἱστορίαν καί τό πλαίσιον τῆς κοσμι-
κῆς πραγματικότητος. Ἡ ἐπιθυμία δι᾿ ἐπι-
στημονικήν γνῶσιν ἀπορρέει ἀπό τήν ἰδίαν 
πηγήν μέ αὐτήν τοῦ ἱμέρου τῆς πίστεως νά 
εἰσέλθῃ ἔτι βαθύτερον εἰς τό μυστήριον τοῦ 
Θεοῦ». (§ 71).

Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία 
προβάλλει μετ᾿έμφάσεως τό ἀδιαί-ρετον 
τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλο-
ντος καί τῆς φιλανθρώπου μερίμνης διά 
τόν πλησίον. Τόσον ἡ οἰκοφιλική συμπε-
ριφορά, ὅσον καί ἡ ἀναγνώρισις τῆς ἱερό-
τητος τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, εἶναι 
«λειτουργία μετά τήν Λειτουργίαν», ζωτικαί 
διαστάσεις τῆς εὐχαριστιακῆς πραγματώ-
σεως τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησί-
ας εἶναι ἔμπρακτος σεβασμός τῆς κτίσεως 
καί τόπος καί τρόπος τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ 
προσώπου καί τῆς ἀλληλεγγύης.

Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα 
τέκνα,        

Εἰς αὐτήν τήν δύσκολον περίοδον, ἡ 
ἀνάληψις πρωτοβουλιῶν διά τόν περι-
ο-ρισμόν τῆς πανδημίας ἀποτελεῖ βασικόν 
ποιμαντικόν καθῆκον διά τήν Ἐκκλησίαν. 
Κατηγορική ἠθική ἐπιταγή εἶναι ἐπίσης ἡ 
στήριξις τῆς γενικῆς προσβάσεως εἰς τόν 
ἐμβολιασμόν κατά τοῦ κορωνοϊοῦ, πρω-
τίστως δέ διά τούς πτωχοτέρους λαούς, 
κατά τόν Κυριακόν λόγον, «ἐφ᾿ ὅσον ἐ-
ποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν μου 
τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε» (Ματθ. 
κε’, 40).

Ὀφείλομεν νά ἀγαπῶμεν ἀλλήλους 
«καθώς ὁ Χριστός ἠγάπησεν ἡμᾶς» (Ἐ-
φέσ. ε’, 2) καί νά ἀναδεικνυώμεθα «ἱερεῖς» 
τῆς δημιουργίας, φυλάσσοντες καί καλλι-
εργοῦντες αὐτήν μέ ἐπιμέλειαν καί στορ-
γήν, ἀναφέροντες τό τιμαλφέστατον τοῦτο 
δῶρον τῆς Θείας Χάριτος μετ᾿ εὐχαριστίας 
εἰς τόν Κτίστην τῶν ἁπάντων.

Κατακλείοντες, εὐχόμεθα ὁλοθύμως 
πᾶσιν ὑμῖν εὐλογημένον, ὑγιές καί καλλί-
καρπον τό νέον ἐκκλησιαστικόν ἔτος καί 
ἐπικαλούμεθα ἐφ᾿ ὑμᾶς, μεσιτείᾳ τῆς Πα-
ναγίας τῆς Παμμακαρίστου, τήν χάριν καί 
τό ἔλεος τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾯ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς 
τούς ἀπεράντους αἰῶνας. Ἀμήν!            

           ,βκα’ Σεπτεμβρίου α’
Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης
 πάντων ὑμῶν
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Tετάρτη 1 

Σεπτεμβρίου 2021 στις 6.00 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Δ. Δοβρά ο Κων/νος 
Βασ. Τόπκας σε ηλικία 86 ε-
τών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 4 

Σεπτεμβρίου 2021 στον Ι-
ερό Ναό Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας 
πατέρα και παππού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΥΤΙΛΕΚΑ

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

Τα τέκνα,
Ο εγγονός, 

Οι λοιποί συγγενείς 
και φίλοι 

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 5 

Σεπτεμβρίου 2021 στον Ι-
ερό Ναό Αγίου Σπυρίδω-
να Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγο, 
πατέρα, παππού, αδελφού 
και θείου

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΓΕΩΡ
ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα,
Τα εγγόνια, 

Η αδελφή, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς 

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 5 

Σεπτεμβρίου 2021 στον Ι-
ερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, παπ-
πού, αδελφού και θείου

ΠΑΡΑΣΧΟΥ (ΠΑΡΗ)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα,
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα 

Τα αδέλφια, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 4 

Σεπτεμβρίου 2021 στον Ιε-
ρό Μητροπολιτικό Ναό των 
Απ. Πέτρου και Παύλου Βέ-
ροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της πολυαγαπημένης 
μας θείας

ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΠΡΙΝΗ
(χήρα Ζήση Πατσίκα)

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

Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι 

IEΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 
– ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Θα τελεσθεί την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 21.00 η ώρα 

επί τη ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκτα-
ρίου επισκόπου Πενταπόλεως στον Ιερό Ναό Αναλήψε-
ως-Αγ. Νεκταρίου Βεροίας.Κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας, 
οι πιστοί θα προσκυνήσουν τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του 
Αγίου που φυλάσσεται μόνιμα στον ναό.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Βεροίας Αντωνίου 
Αυγέρου σαν πληρεξούσιος της Παυλίνας  Γκόβα του Απο-
στόλου, κατοίκου Βέροιας, Μυτιλέκα 10, με ΑΦΜ 038549330, 
επιδόθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βεροίας για τον 
αγνώστου διαμονής Ανδρέα Κοτσόλη του Ηλισέου, πιστό 
αντίγραφο της υπ’αριθμ. 34/ΓΔ-ΔΖ/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας (Εδική Διαδικασία Διαφο-
ρών από την οικογένεια ,το γάμο και την ελεύθερη συμβίω-
ση) , και της οποία το διατακτικό εχει κατά λέξη:

«ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην των εναγομένων.
ΟΡΙΖΕΙ παράβολο για την περίπτωση ασκησης από την 

εναγομένη ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των 250 € .
ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.
ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ τη λύση του γάμου των διαδίκων, ο οποί-

ος τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας παρασκευής στην κοι-
νότυητα Πλατάνου του Δήμου Αλεξάνδρειας στις 4-9-1994.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ τα δικαστικά εξοδα της ενάγουσας σε βάρος 
του εναγομένου , τα οποία ορίζει στο ποσό των 400 € και 
επιδικάζει αυτό το ποσό υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Βέ-
ροια σε εκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του 
στις 31-7-2020 χωρίς την παρουσία των διαδίκων. »

Για την επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 3520 Δ’/30-
8-2021 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της 
Περιφερείας του Εφετείου Θεσσαλονίκης (με έδρα το Πρω-
τοδικείο Βεροίας) Χαράλαμπου ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ, κατοίκου 
Βεροίας, οδός Κεντρικής 61.

Βέροια 30-8-2021     
Ο Δικαστικός Επιμελητής

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ.ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 61 ΒΕΡΟΙΑ

ΤΗΛ. 23310 21442 

Μήνυμα τῆς Ἰνδίκτου τῆς Α. Θ. Π. 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 

κ.κ. Βαρθολομαίου



ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Πρόσκληση σε εκλογική-

απολογιστική Γενική Συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου προστασίας παιδιού Βέροιας προκηρύσσει Αρχαιρεσίες ανάδειξης του νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου και της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου. Προς τον σκοπό αυτόν καλεί τα μέλη του να προσέλθουν σε ε-
κλογική-απολογιστική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα αρθρα του καταστατίκου του τη Δευτέρα 6 Σεπτεμ-
βρίου 2021 και ώρα 17:00 στο Πνευματικό κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως στην οδό Βενιζέλου 29.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας (1/2 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών) η Συνέλευση θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 13 
Σεπτεμβρίου, την ίδια ώρα (17:00) και 
στον ίδιο χώρο, χωρίς άλλη ειδοποίηση 
και θα διεξαχθεί με οποιαδήποτε απαρτία.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης 
είναι:

1.Απολογισμός του Συλλόγου στην 
τριετία Ιουνίου 2012-Ιουνίου 2015

2. Οικονομικός Απολογισμός.
3. Έγκριση ή μη των απολογισμών.
4. Κατάθεση υποψηφιοτήτων για την 

εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και 
νέας Ελεγκτικής Επιτροπής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη 
του Ομίλου να προσέλθουν στη Συνέλευ-
ση μαζικά και να συμμετάσχουν ενεργά, 
τόσο στο διάλογο που θα αναπτυχθεί 
,όσο και στις αρχαιρεσίες , για να διαμορ-
φώσουν από κοινού το μέλλον του Ομί-
λου.
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού και  την 6η/19-8-2021 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
τα μέλη του Συνδέσμου μας σε τακτική εκλογοαπολογιστική  Γενική Συνέλευση 

που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11π.μ.,  στην 
αίθουσα του Συνδέσμου, πάροδος Βερμίου 3 Βέροια, με θέματα:

1. Εκλογή προεδρείου.
2. Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. έτους 2020 και αναφορά σε θέματα που απα-

σχολούν την τάξη των Συνταξιούχων.
3. Οικονομικός απολογισμός έτους 2020.
4. Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής οικον. έτους  2020.
5. Προϋπολογισμός οικ. έτους 2021.
6. Κριτική επί των πεπραγμένων έτους 2020
7. Έγκριση ή μη του απολογισμού 2020, προϋπολογισμού 2021, πεπραγμένων 

του Δ.Σ. έτους 2020 και έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής οικον. έτους 2020.
8. Προτάσεις μελών, ερωτήσεις, διευκρινίσεις.
9.  Δευτερολογία Προέδρου.
10.  Σύντομη τοποθέτηση και παρουσίαση των υποψηφίων από τους επικεφαλείς 

των Συνδυασμών.
11.  Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
12.  Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής καιΑντιπρο-

σώπων στην Π.Ο.Π.Σ., θα αρχίσουν στις 12:00μ. και θα διαρκέσουν μέχρι 5:30μ.μ. 
ενώπιον δικαστικού αντιπροσώπου.     

 Απαραίτητη η επίδειξη Α.Τ., διαβατηρίου, ή άλλου αποδεικτικού στοιχείου. Δικαί-
ωμα ψήφου έχουν όσα μέλη είναι ταμειακά τακτοποιημένα μέχρι 31-12-2020. Έχουν 
τη δυνατότητα να τακτοποιηθούν οικονομικά ή να εγγραφούν νέα μέλη μέχρι Παρα-
σκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 και σε περίπτωση μη  απαρτίας έως Παρασκευή 24 
Σεπτεμβρίου 2021.

 Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τα όργανα του Συνδέσμου και για 
Αντιπρόσωποι στην Π.Ο.Π.Σ., παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο του 
Συνδέσμου, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι  Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 
2021.

 Εάν για διάφορους λόγους δεν θα έχουμε απαρτία την πρώτη Κυριακή, η εκλο-
γοαπολογιστική συνέλευση  θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021, 
την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αυτονόητο είναι ότι θα ληφθούν υγειονομικά μέτρα, (μάσκες, αντισηπτικά, απο-
στάσεις κ.λ.π.), για την προφύλαξη από τον Covid-19.

Ενδέχεται, εάν οι συνθήκες και άλλοι λόγοι το επιτρέψουν, να πραγματοποιηθεί η 
συνέλευση στον εξωτερικό χώρο του Γραφείου.

Για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο του Συνδέσμου, τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες.

Για έκτακτες περιπτώσεις στα τηλέφωνα: 6974297043, 6948053062, 6976019755 
και 6948784342.

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

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Ανδρέ-
α-Γεράσιμου Χαρακτινιώτη εταίρου της Δικηγορικής Εται-
ρείας με τη επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα σαν 
πληρεξούσιος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την ε-
πωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» με ΑΦΜ 
094014201 που εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86) και εκ/ται 
νόμιμα, επιδόθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βεροί-
ας Λευκοθέα Τερζητάνου για την πρώην κάτοικο Βέροιας, 
Κεντρικής 19 αλλως Βερόης 13 και ήδη αγνώστου διαμονής 
Ρόζας Εμινίδου του Γεωργίου, με ΑΦΜ 104477299, επι-
κυρωμένο αντίγραφο της από 9-8-2021 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική 
Διαδικασία) υπέρ της πρώτης και κατά 1) του Εμινίδη Γεωρ-
γίου του Σωφρόνη με ΣΦΜ 114225147 και 2) της Εμινίδου 
Ρόζας του Γεωργίου, με ΑΦΜ 104477299, πρώην κατοίκων 
Βέροιας Κεντρικής 19 αλλως Βερόης 13 και αγνώστων δια-
μονής, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Βέροιας και με την οποία ζητά κατά λέξη:

«Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μας.
Να υποχρεωθουν οι εναγόμενοι να μας καταβάλουν στο 

συνολικό οφειλόμενο ποσό ευρω τριάντα πέντε χιλιάδων τε-
τρακοσίων τριάντα τριών και δεκαεννέα λεπτών (35.433,19 
€) . Η ανωτέρω απαίτηση αναλύεται ως ακολούθως: Σύνολο 
ληξιπρόθεσμων οφειλών ποσού ευρώ 35.433,19, Ληξιπρό-
θεσμα Χρεολύσια ποσού ευρώ 30.052,56, Τόκοι Κεφαλαίου 
ποσού ευρώ 4.709,65, Τόκοι Υπερημερίας ποσού ευρώ 
669,80 και Εξοδα ποσού ευρώ 1,18.

Να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινά 
εκτελεστή.

Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στη δικαστική μας 
δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξουσίου Δικηγόρου μας.

Επιπροσθέτως σύμφωνα με τον Ν. 4640/2019 και ειδι-
κότερα κατά το αρθρο 7 αυτού, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ με τον αντίδικο 
δια της παρούσης για τον ορισμό διαμεσολαβητή κοινής 
αποδοχής με τον οποίο θα μπορεί ο αντίδικος να επικοι-
νωνήσει για να λάβει πληροφορίες και να ενημερωθεί για 
το θεσμό, να ορισθεί η ημερομηνία και να πραγματοποιη-
θε΄σύμφωνα με τον νόμο η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία 
(Υ.Α.Σ.) Σημειώνεται πως εάν δεν προσέλθει ο αντίδικος 
στην Υ.Α.Σ. δύναται να του επιβληθεί από το δικαστήριο 
χρηματική ποινή ποσού από εκατό ευρώ (100,00 €) εως 
πεντακόσια ευρώ (500,00 €) , εφόσον η υπόθεση προχω-
ρήσει σε δικαστική διαδικασία» 

Η ως άνω αγωγή κατατέθηκε από τον Δικηγόρο Βέροιας 
Νιχαήλ Χασιώτη για λογαριασμό του Ανδρέα-Γεράσιμου 
Χαρακτινιώτη με αρ. καταθεσης 146/ΤΜ/12-8-2021 της 
γραμματέως του Πρωτ. Βέροιας και ορίζεται ότι τελική η-
μερομηνία κατάθεσης προτάσεων και αποδεικτικών μέσων 
είναι η 10-1-2022 και ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμ-
βάνονται υπόψη. Σε περίπτωση αργίας ή Σαββατοκύριακου 
η προθεσμία παρατείνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
Για την επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 3534 Δ’/1-9-2021 
έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφερεί-
ας του Εφετείου Θεσσαλονίκης (με έδρα το Πρωτοδικείο 
Βεροίας) Χαράλαμπου ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ, κατοίκου Βεροίας, 
οδός Κεντρικής 61.

Βέροια 1-9-2021    
Ο Δικαστικός Επιμελητής

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ.ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 61 ΒΕΡΟΙΑ

ΤΗΛ. 23310 21442 
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Την ηγεσία 
του Κινήματος 

Αλλαγής διεκδικεί 
ο Χάρης Καστανίδης

Την απόφασή του να 
διεκδικήσει την ηγεσία 
του Κινήματος Αλλαγής, 
γνωστοποιεί επίσημα ο 
Βουλευτής Α’ Θεσσαλο-
νίκης του ΚΙΝΑΛ, Χάρης 
Καστανίδης, με την πα-
ρακάτω δήλωση:

«Υπάρχουν εποχές 
που τα σύνορά τους με-
τατοπίζονται πιο κοντά 
στους ανθρώπους και 
τις ελπίδες τους. Και 
γίνεται η ζωή τους κα-
λύτερη και δικαιότερη. 
Στην πατρίδα μας, τέ-
τοια άλματα προόδου 
συνδέθηκαν πάντοτε με 

τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη, που στα χρόνια της μεταπολίτευσης πήρε το ό-
νομα, τα χρώματα και τη φωνή του ΠΑΣΟΚ. Στη μεγάλη αυτή παράταξη των ιδεών 
του δημοκρατικού σοσιαλισμού, που άλλαξε τη μοίρα της χώρας και των πολιτών 
της, δεν ταιριάζει η κατήφεια ενός ισχνού παρόντος. Δεν της ταιριάζει να ζει ανάμεσα 
στην ανάμνηση ενός λαμπρού παρελθόντος και στη σημερινή μελαγχολία των χαμη-
λών προσδοκιών. Είναι ανάγκη να ξαναβρεί την ψυχή της, την ταυτότητά της και τον 
βηματισμό της, να ξαναγίνει μεγάλη, γιατί μόνο έτσι θα βρουν και τον δικό τους βημα-
τισμό προς το μέλλον η Ελλάδα και οι Έλληνες. Η απόφασή μου να διεκδικήσω την 
ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής αυτή την επιδίωξη υπηρετεί. Είναι και το προσωπικό 
μου χρέος απέναντι στην παράταξη που φιλοξένησε τα πιο ευγενικά όνειρα διαφορε-
τικών γενεών».
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ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Σεπτέμβριος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από30-08-2021

μέχρι05-09-2021

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

ΔυνατότέσττοΣάββατομετο
φιλικόαγώναΒέροιας-ΠΑΟΚ

ΣπουδαίοτέστγιατηνομάδατηςΒέροιας
πουθαυποδεχθείτοΣάββατοτηνομάδα
τουΠΑΟΚσταπλαίσιαπροετοιμασίαςτης

γιατονέοπρωτάθλημα

ΑναλυτικάηανακοίνωσητηςΔιοίκησης
Από την ΠΑΕΝΠΣΒΕΡΟΙΑ ανακοινώνεται ότι το Σάββατο 4

Σεπτεμβρίου2021καιώρα18:00στοΔημοτικόΣτάδιοΒέροιας,θα
διεξαχθείφιλικόςαγώναςμεταξύΒέροιαςκαιΠΑΟΚ.

•Γενικήείσοδος:10€
•ΕίσοδοςστηΘύρα2–VIPμόνογιακατόχουςκάρταςδιαρκείας

σεζόν2021-2022.
Περισσότερεςπληροφορίεςγιατηδιάθεσηκαρτώνδιαρκείαςστο

επίσημοsiteτηςΠΑΕ.
Τονίζεται ότι σύμφωνα με το ισχύον πρωτόκολλο διεξαγωγής

αγώνωνγιατηνείσοδοσεόλεςτιςΘύρεςτουγηπέδουθαείναιαπα-
ραίτητηηεπίδειξηέγκυρουπιστοποιητικούεμβολιασμούήπιστοποι-
ητικούνόσησηςτοτελευταίοεξάμηνο.Γιατηνείσοδοανηλίκων13-17
ετών,η είσοδοςθαεπιτρέπεταιμε τηβεβαίωσηαρνητικούPCR72
ωρώνήrapidtest48ωρών.Ενώγιατουςκάτωτων12ετών,αρνητι-
κόself-testπουέχειδιενεργηθείτηνημέρατουαγώνα.

ΠΑΟΚ:Χωρίςτηλεοπτικήκάλυψ
τοφιλικόμετηΒέροιατοΣάββατο

ΟΠΑΟΚθαμεταβείστηΒέροια τοΣάββατο (4/9)για τηνφιλική
αναμέτρησημε τηνομώνυμηομάδα, καθώςοι «ασπρόμαυροι» θέ-
λουνναδώσουναγωνιστικόρυθμόστανέααποκτήματατηςομάδας.

Οιφίλοιτου«ΔικεφάλουτουΒορρά»,ωστόσο,δενθαέχουντην
ευκαιρίαναπαρακολουθήσουντοπαιχνίδι,αφούδενυπάρχει τηλε-
οπτικήκάλυψη,μεαποτέλεσμαόσοιθέλουνναδουνενδράσειτους
νέουςποδοσφαιριστές ναπρέπει ναβρεθούνστοΔημοτικόΣτάδιο
τηςΒέροιας.μεόλαταυγιεινάπρωτόκολλάπουισχύουν...

Ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης
στον Φίλιππο Βέροιας

ΗΔΕ του τμήματος καλαθοσφαίρισης τουΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣμεχαράανακοινώνει τηναπόκτησητουΚωνσταντίνου
Ιατρίδη με τη μορφή δανεισμού ενός έτους από τονΠΑΟΚ.Ο
20χρονοςαθλητής(14/10/2001)έχειύψος2.06καιαγωνίζεταιμε
τηνίδιαεπιτυχίαστιςθέσειςτουCenterκαιτουPowerForward.

Ξεκινώντας από τις ακαδημίες του ΕΟΣ, πέρασε από τον
Μακεδονικό και τονΚεραυνόΩραικάστρουαπό το 2007 έως το
2014, ενώαπό τηναγωνιστικήπερίοδο2014-15αγωνίζεται στα
παιδικο-εφηβικάτμήματατουΠΑΟΚ.ΜετηνομάδατουΠΑΟΚτη
σαιζόν2016-17κατέκτησετην1ηθέσηστοΠρωτάθλημαΠαίδων
τηςΕΚΑΣΘ,ενώτηνίδιαχρονιάκατέκτησεκαιτην1ηθέσηκαιτο
χρυσόμετάλλιοστοΠανελλήνιοΠρωτάθλημαΠαίδων.

Tο καλοκαίρι που μόλιςπέρασε οΚωνσταντίνος αποτέλεσε
μέλος τηςΕθνικής ομάδαςΝέωνΑνδρώνπου αγωνίστηκε στο
FIBAU20EuropeanChallengerπουδιεξήχθηστοΗράκλειο,όπου
σε4παιχνίδιαείχεμέσοόρο5,5ppgκαι4rpgσε14,2λεπτάσυμ-
μετοχής.Καλύτερή του εμφάνιση ήταν αυτή κόντραστοΒέλγιο,
όπουσημείωσε12πόντουςκαιμάζεψε6 reboundsσε19λεπτά
συμμετοχής.

Κωνσταντίνε, είναι μεγάλημας χαράπου καλωσορίζουμε για
πρώτηφοράστηνπόλημας έναν εν ενεργεία διεθνήαθλητήμε
θητείακαιπαραστάσειςστουψηλόεπίπεδοτηςΑ1καισουευχό-
μαστεναέχειςμιαυγιήκαιγεμάτηχρονιάστηνοποίαθαμπορέ-
σεις να ξεδιπλώσεις το ταλέντοσου, βοηθώνταςπαράλληλα την
ομάδαμαςναεκπληρώσειτουςστόχουςπουέχειθέσει.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
30/08/2021 έως 03/09/2021

ΣτοΔημοτικό ΙατρείοτουΔήμουΒέροιας προσφέρονταιΥπηρεσίες
Πρωτοβάθμιας ΦροντίδαςΥγείαςσεανασφάλιστουςκαιάπορουςπο-
λίτεςτουΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπλη-
ροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
νατηλεφωνούνστοτηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809.Για
ναεπισκέπτονται τοΔημοτικό Ιατρείοοιενδιαφερόμενοι,πρέπει
πρώτανακλείνουνραντεβού,  λόγω τωνπεριοριστικώνμέτρων
κατάτουκορωνοϊού(Covid-19).

Τα νεα διαρκείας του ΝΠΣ Βέροια 
2019 για την περίοδο 2021-22
Ξεκίνησε η διάθεση

των εισιτηρίων διαρκεί-
ας ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ
για την αγωνιστικήπε-
ρίοδο 2021-2022. Με-
τά την κατάκτηση του
πρωταθλήματος της
Football League και με
την επιστροφή του κό-
σμουσταγήπεδα,ήρθε
η ώρα ΟΛΟΙ να ΣΤΗ-
ΡΙΞΟΥΜΕ την ομάδα
της πόλης μας για να
συνεχίσει πιο δυνα-
τή στην κατηγορία της
Superleague2.

Αναλυτικάοιτιμές:
-GOLD–VIP/400€

/ 150 ονομαστικές θέ-
σειςστησκεπαστήΘ2(δερμάτινακαθίσματα)

-EXCLUSIVE/200€/στιςσκεπαστέςΘ1,Θ3
-ΘΥΡΑ4/100€/στηνιστορικήΘ4
Ελάτε να αγκαλιάσουμε την ομάδα μας, να δημιουργήσουμε ένα

φίλαθλοπνεύμαστογήπεδοκαιναγράψουμεμαζίνέεςένδοξεςσελίδες
στηνΙστορίατηςΒασίλισσαςτουΒορρά!

Επιπλέονπρονόμια
Οικάτοχοιτωνεισιτηρίωνδιαρκείαςμετηνεπίδειξητηςκάρταςστο

κατάστημαSPOTTEAM(Μ.Αλεξάνδρου28,Βέροια)δικαιούνταιέκπτω-
σησεύψος:GOLD-VIP-20%,EXCLUSIVE-15%,ΘΥΡΑ4-10%.Κατά
τηδιάρκειατηςσεζόν,θαανακοινωθούνκαιάλλαπρονόμιααποκλειστι-
κάγιατουςκατόχουςεισιτηρίωνδιαρκείας.

Διευκρινίσεις
1.ΟικάρτεςδιαρκείαςΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝΟΛΟΥΣτουςεντόςέδρας

αγώνεςπρωταθλήματος τηςSUPERLEAGUE2 2021-2022, αγώνες
ΚυπέλλουΕλλάδος,play-off,μπαράζ,κλπ..

2. Σύμφωνα με το ισχύον πρωτόκολλο διεξαγωγής αγώνων της
διοργανώτριαςαρχής, για την είσοδοσε όλες τιςΘύρες του γηπέδου
θαείναιαπαραίτητηηεπίδειξηέγκυρουπιστοποιητικούεμβολιασμούή
πιστοποιητικούνόσησηςτοτελευταίοεξάμηνο.

3. Για την είσοδοανηλίκων13-17 ετών, η είσοδος θα επιτρέπεται
με τηβεβαίωσηαρνητικούPCR72ωρώνή rapid test48ωρών.Ενώ
γιατουςκάτωτων12ετών,αρνητικόself-testπουέχειδιενεργηθείτην
ημέρατουαγώνα.

Σημείαπώλησης
•ΓραφείαΠΑΕΝΠΣΒέροια,ΔημοτικόΣτάδιοΒέροιας
ΔΕΥΤΕΡΑ–ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:10:00-13:00και18:00–20:00
•KORI,ΠολυχώροςΕλιά,Βέροια
ΔΕΥΤΕΡΑ–ΚΥΡΙΑΚΗ:10:00-14:00και18:00–21:00
Γιαπερισσότερεςπληροφορίες:2331027432

Πέμπτη02-09-2021

13:30-17:30 ΝΙ-

ΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛ-

ΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΑΤΑ-

ΣΟΥ19 (κοντάστο

6ο Δημοτικό σχο-

λείο)23310-66755

21:00-08:00ΠΑ-

ΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕ-

ΝΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ4523310-26757

Φαρμακεία

Νέοπούλμανγιατις
μετακινήσειςτηςομάδας

Μπορείναπήρεταχρώματατηςβασίλισσατουβορράτονέο
πούλμανγιατιςμετακινήσειςτηςομάδαςστοπρωτάθλημακαισε
άλλεςεκδηλώσεις,αλλάπολύσύντομαθαγίνουνκαιεσωτερικές
βελτιώσειςώστενακάνουνάνετοκαιξεκούραστοκάθεταξίδιμα-
κρινόηκοντινόγιαταμέλητηςαποστολής.

Έναακόμη βήμαπου δείχνει την οργάνωση και το επίπεδο
πουθέλουνναφέρουνστονΝΠΣΒέροιαοιαδελφοίΜπίκα.

Καλοτάξιδο...πάνταχαρές



Το γραφείο Τύπου της Ομο-
σπονδίας διενήργησεψηφοφορία
στηνοποίασυμμετείχανοιπροπο-
νητές και οι αρχηγοί τηςHandball
Premier και τηςΑ1 Γυναικών.Με-
γάληήτανη επιτυχία της γυναικεί-
ας ομάδαςΒΕΡΟΙΑ2017, η οποία
σεκάθεθέσηεχεικαιμίαπαίκτρια,
ενώοπροπονητής τηςΤέοΠαυλί-
δης αναδείχθηκε δεύτερος καλύ-
τερος προπονητής. Επίσης ο Π.
Κωστακίδης του Φιλίππου ανα-
δείχθηκε πρώτος σκόρερ με 112
γκόλΑκόμηβραβεύτηκεοπρώτος
σκόρερ του πρωταθλήματος  Π.
ΚωστακίδηςτουΦιλίππουΒέροιας
πουπέτυχε112γκολ

Στηνψηφοφορίαδενυπήρχεκα-
νέναςπεριορισμός,προπονητέςκαι
αρχηγοί μπορούσαν ναψηφίσουν
καιμέλη τηςομάδας τους.Κάθε ε-
κλέκτορας είχε τρεις επιλογές σε
κάθε θέση με διαβάθμισηπόντων
10γιατηνπρώτηεπιλογή,5γιατην
δεύτερηκαι2γιατηντρίτη.

Ταπλήρηαποτελέσματα:
HandballPremier
Τερματοφύλακας
Μπάουερ(ΑΕΚ)191
Άρσιτς(ΠΑΟΚ)131
Παπαντωνόπουλος (Διομήδης

Άργους)67
Παπάζογλου(Δράμα)41,Μπάρ-

μπας(ΆρηςΝικαίας)10
Κοσάνοβιτς (ΑΕΚ)7,Κολλύρης

(ΑΣΕΔούκα)6, Γκίγκοφ (ΠΑΟΚ)5,
Κριούτσκοφ (ΦίλιπποςΒέροιας) 4,
Μπουμπουλέντρας (Ζαφειράκης
Νάουσας)2

Δεξίεξτρέμ
Αραμπατζής(ΑΕΚ)192
Τζηράς(ΑΕΚ)172
Τζωρτζίνης(ΠΑΟΚ)45
Χόγκας (Διομήδης Άργους)

27, Στεφανίτσης (ΑΣΕΔούκα) 15,
Τρούλος (Σαλαμίνα) 4,Μπακαού-
κας (Σαλαμίνα) 2, Παπαγεωργίου
(ΑΕΣΧΠυλαίας)2

Δεξίίντερ
Μπουνέτα(ΑΕΚ)190
Παπάζογλου(Δράμα)131

Τόσκας(Δράμα)42
Καραγκιοζόπουλος (ΠΑΟΚ)

37, Τζωρτζίνης (ΠΑΟΚ) 12, Ρέι-
να (ΑΕΚ) 10, Καρακεχαγιάς (ΑΣΕ
Δούκα)10,Μπαλτατζής(Φίλιππος)
9, Κράλλης (Αερωπός) 6, Χουρ-
σουντιάν (ΆρηςΝ.) 5, Σεϊρεκίδης
(ΠΑΟΚ)2

Πλέιμέικερ
Λέμος(ΑΕΚ)134
Φλορίδο(ΑΕΚ)77
Τσιγαρίδας(ΔιομήδηςΆργους)68
Στογιάνοβιτς (ΠΑΟΚ) 65, Μι-

σαηλίδης (Αερωπός) 36,Δομπρής
(ΑΕΚ) 35, Κουκμίσης (ΑΕΣΧΠυ-
λαίας) 20, Σεϊρεκίδης (ΠΑΟΚ) 11,
Θεοδωρόπουλος (Ζαφειράκης) 7,
Χαντέλης (Διομήδης) 5,Λιόλιος (Ι-
ωνικόςΝΦ)4

Aριστερόίντερ
Μυλωνάς(ΑΕΚ)247
Μπόσκος(Διομήδης)122
Καλόμοιρος(ΑΕΚ)33
Τουνγκελίδης (Δράμα) 16,Αϊ-

βαλιώτης (ΙωνικόςΝΦ) 14, Τρια-
νταφυλλίδης (Φίλιππος) 9, Ελευ-
θεριάδης (Φαίακας Κέρκυρας) 5,
Παλάσκας (ΠΑΟΚ) 5, Σεϊρεκίδης
(ΠΑΟΚ)2,Στογιάνοβιτς (ΠΑΟΚ)2,
Τσαναξίδης (ΠΑΟΚ)2,Δ.Αποστο-
λίδης(ΑΣΕΔούκα)2

Αριστερόεξτρέμ
Κεδέρης(ΑΕΚ)215
Κωστακίδης(Φίλιππος)103
Παπαβασίλης(ΠΑΟΚ)98
Νικολαϊδης(ΠΑΟΚ)16,Χαϊτίδης

(Δράμα)8,Τζίμπουλας (Διομήδης)
7,Μπούτος(ΙωνικόςΝΦ)5,Β.Πα-
παδόπουλος (Ολυμπιακός) 5,Τσί-
λης(Ολυμπιακός)2

Πίβοτ
Παπαδόπουλος(Δράμα)127
Χιμένεθ(ΑΕΚ)116
Λιάπης(ΠΑΟΚ)87
Παπαδιονυσίου (ΑΕΚ)51,Αρα-

πακόπουλος(ΑΕΚ)25,Τσαναξίδης
(ΠΑΟΚ) 23, Γιόσμου (ΑΣΕΔούκα)
9,Μέντουριτς (ΠΑΟΚ) 9,Μάνθος
(Διομήδης)4,Παγιάτης (ΑΣΕΔού-
κα) 2, Τσαμουρίδης (Φαίακας) 2,
Βαφείδης (Αερωπός) 2, Πολύδω-
ρος(Δράμα)2

Αμυντικός
Αραπακόπουλος(ΑΕΚ)124
Παπαδιονυσίου(ΑΕΚ)89
Τσαναξίδης(ΠΑΟΚ)69
Χιμένεθ (ΑΕΚ)29,Λιάπης (ΠΑ-

ΟΚ) 24, Παπαδόπουλος (Δράμα)
24,Πολύδωρος24 (Δράμα),Μαρ-
κατάτος (Διομήδης) 18, Κρεμαστι-
ώτης (Διομήδης) 12, Μέντουριτς
(ΠΑΟΚ)10,Μιχαηλίδης (Ολυμπια-
κός)10,Τσαμουρίδης (Φαίακας)4,
Βαφείδης(Αερωπός)2

Νέος(έως21ετών)
Τόσκας(Δράμα)117
Μπόσκος(Διομήδης)87
Τζωρτζίνης(ΠΑΟΚ)61
Παπάζογλου (Δράμα) 45, Τσι-

γαρίδας(Διομήδης)39,Γιάντσα(Α-
ΕΚ)24,Κοτσιώνης(ΑΕΚ)21,Σίνα
(Δράμα) 9, Παγιάτης (ΑΣΕΔού-
κα) 7, Στεφανίτσης (ΑΣΕΔούκα)
7, Παπαντωνόπουλος (Διομήδης)
7, Στάθης (ΑΕΚ) 2, Καρακεχαγιάς
(ΑΣΕΔούκα) 2,Αναστασίου (ΑΣΕ
Δούκα)2,Παπαβασίλης(ΠΑΟΚ)2

Προπονητής
Δημητρούλιας(ΑΕΚ)235
Γούσιος(ΠΑΟΚ)96
Χαλκίδης(Διομήδης)70
Βαλαβάνης(Δράμα)36,Ανανιά-

δης(ΑΕΣΧΠυλαίας)14,Πηλαλίδης
(Αερωπός) 2,Δεληγιάννης (Ζαφει-
ράκης)2,Γρηγοράκης(ΆρηςΝ.)2.

Πρώτοςσκόρερ
Κωστακίδης(ΦίλιπποςΒέροιας)

112γκολ

MVP
XριστόδουλοςΜυλωνάς(ΑΕΚ)
*Ψηφοφορία εκπροσώπωνΜ-

ΜΕστον2οτελικό
 *Ο Γιώργος Καρασαββίδης

(προπονητής- Ολυμπιακός ΣΦΠ)
επέλεξε να μην συμμετέχει στην
ψηφοφορία.

*OKώσταςΤσιλιμπάρης (αρχη-
γός-Ολυμπιακός ΣΦΠ) έκανε τις
επιλογές τουμεαθλητές τωνομά-
δωνπουσυμμετείχανμέχριτέλους
στοπρωτάθλημακαιστοκύπελλο.

Α1Γυναικών

Τερματοφύλακας
Καμπόιμ(Βέροια2017)121
Τσικνάκη(ΠΑΟΚ)91
Μακρή(ΟΦΝΙωνίας)72
Καπρινιώτη (ΑΕΣΧ Πυλαίας)

26,Λύτρα (Βέροια 2017) 22, Κα-
γιούμοβα (ΠΑΟΚ) 20,Κουτσιμάνη
(Πανόραμα) 14,Όλιατς (ΠΑΟΚ)9,
Ράτσικα (Προσοτσάνη) 7,Βασιλεί-
ου (ΓΑΣΚαματερού)2,Χοτοκουρί-
δου(Βέροια2017)2

Δεξίεξτρέμ
Γκάτζιου(ΠΑΟΚ)240
Βασιλειάδου(Βέροια2017)86
Κερλίδη(Βέροια2017)24
Αμβροσιάδου (Προσοτσάνη)

12,Τσιτλακίδου (ΑΕΣΧΠυλαίας)
7, Καραγιάννη (Κορυδαλλός) 7,
Μανιά (ΟΦΝ Ιωνίας) 6,Αμανα-
τίδου (Πανόραμα) 4, Φράγκου
(ΟΦΝ Ιωνίας) 4, Στουγιαννίδου
(ΟΦΝΙωνίας)4

Δεξίίντερ
Μανιά(ΟΦΝΙωνίας)17
Κωστοπούλου (Βέροια 2017)

93
Σεβδίλη(ΠΑΟΚ)58
Φράγκου (ΟΦΝ Ιωνίας) 29,

Μπελέτσκα (ΠΑΟΚ) 24,Αμβρο-
σιάδου(Προσοτσάνη)10,Κερλίδη
(Βέροια 2017) 9,Αργυροπούλου
(ΟΦΝΙωνίας)9

Πλέιμέικερ
Χατζηπαρασίδου(ΠΑΟΚ)201
Ανδρίτσου (ΑναγέννησηΆρ-

τας)62
Γιούρισιτς(Βέροια2017)43
Κεπεσίδου (ΟΦΝ Ιωνίας) 23,

Τροχίδου (Μέγας Αλέξανδρος
Γιαννιτσών)21,Μ.Κουκμίση (Α-
ΕΣΧ Πυλαίας) 21, Τσιομπάνου
(ΑναγέννησηΆρτας)20,Βασιλεί-
ου(ΓΑΣΚαματερού)5,Μ.Σεβδί-
λη (Προσοτσάνη)5,Προκοπίδου
(Πανόραμα)5,Κουλούρη (Πανό-
ραμα)2

Aριστερόίντερ
Ζενέλι(Βέροια2017)96
Γιοβανόφσκα(ΠΑΟΚ)84
Αργυροπούλου (ΟΦΝ Ιωνίας)

56
Κεπεσίδου (ΟΦΝ Ιωνίας) 44,

Τσιγαρίδα (ΑΕΣΧΠυλαίας) 29,
Ζυγούρα(ΠΑΟΚ)20,Κ.Κουκμίση
(ΠΑΟΚ) 16,Μούρνου (Αναγέν-
νησηΆρτας) 15,Κάμπα (Βέροια
2017) 15,Κούρτη (ΓΑΣΚαματε-
ρού) 11,Μ.Σεβδίλη (Προσοτσά-
νη)7

Αριστερόεξτρέμ
Στουγιαννίδου (ΟΦΝ Ιωνίας)

137
Παναγιωτίδου(ΠΑΟΚ)99
Νούσια(Βέροια2017)43
Μεντεσίδου (ΠΑΟΚ) 37,Τρο-

χίδου (ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννι-
τσών)33,Εμμανουηλίδου(Βέροια
2017) 24,Τσαουσίδου (Πανόρα-
μα) 13, Καραμπατζάκη (Βέροια
2017)10, Σαββαλάκη (Κορυδαλ-
λός)4,Νούλα(ΑναγέννησηΆρτας)
2

Πίβοτ
Νίκολιτς(ΠΑΟΚ)172
Στογιάνοβιτς(ΠΑΟΚ)67
Μάστακα(Βέροια2017/Αναγέν-

νησηΆρτας)57
Νταβίντοβιτς (Αναγέννηση

Άρτας/Βέροια 2017) 56, Καρέλα
(ΟΦΝ Ιωνίας) 34,Σαραντάκου (Ά-
ρηςΝ.)10,Ζηνωνίδου(ΟΦΝΙωνί-
ας)8,Ανθίτση(Βέροια2017)4

Αμυντικός
Κεπεσίδου(ΟΦΝΙωνίας)81
Γκάτζιου(ΠΑΟΚ)73
Αργυροπούλου(ΟΦΝΙωνίας)72
Γιοβανόσφκα (ΠΑΟΚ)46,Νίκο-

λιτς (ΠΑΟΚ) 25, Ζυγούρα (ΠΑΟΚ)
20,Σαραντάκου (Κορυδαλλός) 20,
Νταβίντοβιτς (ΑναγέννησηΆρτας/
Βέροια2017)12,Αναστασίου(Μέ-
γαςΑλέξανδρος Γιαννιτσών) 10,
Παναγιωτίδου (ΠΑΟΚ) 10, Καρέ-
λα (ΟΦΝ Ιωνίας) 7, Στογιάνοβιτς
(ΠΑΟΚ) 5, Κωστοπούλου (Βέροια
2017) 5, Ζενέλι (Βέροια 2017) 5,
Τσιγαρίδα (ΑΕΣΧΠυλαίας) 2, Ζη-
νωνίδου (ΟΦΝ Ιωνίας) 2, Χριστο-
πούλου (ΓΑΣ Καματερού) 2, Πα-
πουτσιδάκη(Αθηναϊκός)2

Νέα(έως21ετών)
Σεβδίλη(ΠΑΟΚ)142
Κεπεσίδου(ΟΦΝΙωνίας)50

Τροχίδου (ΜέγαςΑλέξανδρος
Γιαννιτσών)35

Κ. Κουκμίση (ΠΑΟΚ) 32, Μ.
Κουκμίση(ΑΕΣΧΠυλαίας)31,Τσι-
γαρίδα(ΑΕΣΧΠυλαίας)30,Καπρι-
νιώτη (ΑΕΣΧΠυλαίας)24,Κούρτη
(ΓΑΣ Καματερού) 18, Κουλούρη
(Πανόραμα) 14, Βασιλείου (ΓΑΣ
Καματερού) 10, Νοροτσέα (ΟΦΝ
Ιωνίας)7,Κουτσιμάνη(Πανόραμα)
4,Αμβροσιάδου(Προσοτσάνη)

Προπονητής
Πελεκίδης(ΠΑΟΚ)145
Παυλίδης(Βέροια2017)77
Ζιβούλοβιτς(ΟΦΝΙωνίας)69
Σκανδάλης (ΑΕΣΧ Πυλαίας)

40,Δανήλος(ΓΑΣΚαματερού)26,
Ανταλής (Κορυδαλλός) 12, Σαρά-
φης (ΜέγαςΑλέξανδρος Γιαννι-
τσών) 12,Δρανόβαλης (Προσο-
τσάνη) 10, Τζουανόπουλος (Α-
θηναϊκός) 5, Βακάλης (ΠΑΟΚ) 5,
Κουμιτσάρσκα(Πανόραμα)2

Πρώτησκόρερ
Τροχίδου (ΜέγαςΑλέξανδρος

Γιαννιτσών)62γκολ

MVP
ΒάσιαΓκάτζιου(ΠΑΟΚ)
*Ψηφοφορία εκπροσώπωνΜ-

ΜΕστον2οτελικό
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Πολλές διακρίσεις για την ομάδα της ΒΕΡΟΙΑΣ 2017
2ος καλύτερος προπονητής ο Τ. Παυλίδης

Δήλωσε συμμετοχή
στο βαθμολογούμενο money prize 

«ΛΑΟΣΒΕΡΟΙΑOPEN»

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη και ξεκίνησαν οι δηλώσεις για το
βαθμολογούμενο τουρνουά τένιςΑνδρών-Γυναικων«ΛΑΟΣΒΕΡΟΙΑ
OPEN»2021,πουθαδιοργανωθεί από τηνΓ’Ενωση και τον Γ.Α.Σ
ΚαράτεΕρμήςμετηνυποστήριξητηςεφημερίδαςΛΑΟΣ,στα5green
setγήπεδατουΔΑΚΜακροχωρίουΒέροιαςστις7με12Σεπτεμβρίου.

Στοσυγκεκριμένο τουρνουάμπορούν νασυμμετέχουν όσοι είναι
γεννημένοιτο2007καιπριν,ενώοισυμμετέχοντεςέχουντηνευκαιρία
νασυγκεντρώσουνβαθμούςγιατοεπόμενοπανελλήνιοπρωτάθλημα
ανδρών-γυναικών,αλλάκαιναδιεκδικήσουνταχρηματικάέπαθλασε
όλεςτιςκατηγορίες(μονά-διπλά).

Ημεγάληεπιτυχίατου1ουΛΑΟΣΒΕΡΟΙΑOPENτο2019με70
συμμετοχέςαπόόλητηνΕλλάδα,συνεχίζεταικαιφέτοςμεπροσθήκη
τηςκατηγορίαςδιπλάγυναικώνκαιμικρούςτελικούςσταμονάμεεπι-
πλέονχρηματικάέπαθλα.

Έλακι εσύσεμιαγιορτή του τένιςστηνημαθιώτικηπρωτεύουσα
παίξεκαικέρδισεεμπειρία,εντυπώσεις,βαθμούςκαιmoneyprize!!!
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο
διαμερίσματα στο Μα-

κροχώριΒεροίαςαπό80

τ.μ. τοκαθένα,σεκαλή

κατάσταση και σε τιμή

ευκαιρίας 48.000 ευρώ

καιταδύοδιαμερίσματα.

Πληρ.τηλ.:6987234784

και6987239560.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέ-
ρισμα 91 τ .μ.  στην

οδό Ηρακλέους (Α-

κρόπολη)στηΒέροια

στο ισόγειο σε άρι-

στη κατάσταση.Πλη-

ροφορίες τηλ.: 6944

910329.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέ-
ρισμα σταΑστικά 88

τ.μ. 50.000 ευρώ, δι-

αμπερές ,  κόπλαμ ,

χ ω ρ ί ς  α σ α ν σ έ ρ .

Τηλ.:  6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονο-
κατοικία 200 τμ,στη

Φυτε ιά με πανορα-

μ ική  θέα ,  σε  ο ικό -

πεδο 1.500 τ.μ.  Τι-

μή ευκαιρ ίας.  Τηλ. :

2 3310  93389  κο ς

Χρήστος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέ-
ρισμα 2ου ορόφου,

άρ ιστο,  85 τ .μ . ,  χ .

ασανσέρ, στην Μη-

τ ρόπολη ,  σ ε  τ ι μ ή

ε υ κα ι ρ ί α ς  3 8 . 0 0 0

ε υρώ .  Τηλ . :  6 945

122583.

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  δ ι α -

μέρισμα κοντά στο

Μουσε ίο ,  90  τ . μ . ,

ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

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

ΔήμοςΒέροιαςΔημοτικήΕνότηταΒέροιας
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

ΔήμοςΝάουσαςΔημοτικήΕνότηταΝάουσας
Δημαρχείο: 2332350300
Fax: 2332024260
ΚΕΠ: 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΤοΑστικόΚΤΕΛΒεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινόπωςστοπλαίσιο του νέου
lockdownτροποποιούνταιταδρομολόγιαόλωντωνσυγκοινωνιακώνγραμμών.Ταδρομο-
λόγιατωνλεωφορείωναπότην17Νοεμβρίου2020διαμορφώνονταιωςεξής:

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΑΤΡΙΔΑ  πω-
λείται οικόπεδο 1
στρέμμα με ημιτε-
λές κτίσμα 91,50
τ.μ., με αποθήκη
εκτός σοιτ ιού 25
τ.μ.,  με υπέροχη
θέα χωρίς εμπό-
δια, περιφραγμένο,
συρταρωτή πόρτα,
πλήρως τακτοποι-
ημένο.Τιμή 95.000
ευρώ. Τηλ.: 6942
775199.
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34.000 ευρώ.Τηλ.: 6934

888738ΜεσιτιοκόΑκίνη-

ταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπεδο
700τ.μ.στηνΑγ.Βαρβά-

ρασεπλαγιά,μεθέατον

Αλιάκμονα, στην πλατεία

του χωριού. Πληρ. Τηλ.

6981058526.

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  α γ ρό ς
χέρσος11.000τ.μ.στον
Άγ ιο  Γεώργ ιο ,  θέση
«ΣΥΚΙΕΣ» τιμή 15.000
ε υ ρώ .  Τη λ . :  6 9 4 5
122583,Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωρο-
πωλείο επί της οδού
Μητροπόλεως στη Βέ-
ροια. Πληροφορίες τηλ.
6976063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοι-

κιάζεται  γκαρσονιέρα,
1ος όροφος, σε πολύ
καλή κατάσταση. Πληρ.
τηλ.:2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μη-

τροπόλεως 35, χώρος
90 τ.μ. περίπου, με 3
χώρους κα ι  κουζινα,
W.C., για επαγγελματι-
κή χρήση ή για διαμέρι-
σμα, 3ος όρ.Τηλ.: 6932
471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

BISTRO49  ζητείται
μάγειρας και  βοηθός
μάγειρα για μόνιμη ερ-
γασία. Πληρ. τηλ.: 6983
000623.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,γκαρσονιέρα30

τ.μ.,κατασκευή1982,1χώρος,2οςόροφος,
βλέπεισεανοιχτωσιά,ανακαινισμένηκομπλέ,
σεάψογηκατάσταση,συνθετικάκουφώματα
μεδιπλάτζάμια,ατομικήθέρμανσημεκλι-
ματιστικόκαιμεμίαντουλάπα,ενοίκιο170€.
ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Θαείναιελεύθεροαπό1/09/2021.

Κωδ: 23132 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέραεπιπλωμένησυνολικήςεπιφά-
νειας32τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελεί-
ταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνακαι
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο1972και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεκλιματιστικό ,
έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλάτζάμια
καιΑνελκυστήρα,έχειΗλ.Συσκευές,Τιμή:200
€.Επιθυμητήμόνογυναίκαεκπαιδευτικός.

Κωδ:107053-ΒέροιαΚέντροΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙγκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας
54τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό1
υπνοδωμάτιο,σαλοκουζίνα,μπάνιο .Είναι
κατασκευασμένητο1978μεενεργειακήκλάση
Δκαιδιαθέτειθέασεπάρκο,κουφώματααλου-
μινίουσυρόμενα,πατώματααπόμάρμαροκαι
ξύλο,εντοιχιζόμενεςντουλάπες,ανελκυστήρα,
τέντες,διπλάτζάμια,ανοιχτωσιά,μπαλκόνια4
τ.μ.-Τιμή:220€.

Κωδ:115434-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας55
τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνο-
δωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικα-
τασκευασμένητο1982καιθατοποθετηθούν
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,μεΗλ.Συσκευές,Τέντες,Μπαλκόνια10
τ.μ.-ηθέρμανσημεκλιματιστικόΤιμή:220€.

Κωδ:23449ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Διαμέρισμα75
τ.μ.,κατασκευή1983,2υ/δ,2οςόροφος,με
απεριόριστηθέαστονκάμπο,καλοδιατηρη-
μένο,ατομικήθέρμανσηπετρελαίουκαιμε
ανελκυστήρα,ενεργειακήςκλάσηςΕ,έχειμία
ντουλάπα, άνετουςχώρουςκαιμεparking
πιλοτής ,διαμπερές,σεπολύκαλήγειτονιά,
μόνο250€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρι-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106992ΕΛΙΑ,ΕνοικιάζεταιΔιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,σε1οόροφο
υπερυψωμένο,με2υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κου-
ζίνακαιμπάνιο,διαθέτεικουφώματααλουμινίου
μεδιπλάτζάμια,ηθέρμανσητουμεθερμοσυσ-
σωρευτέςκαι2κλιματιστικά,μεδυοντουλάπες,
ηλιακόθερμοσίφωνα,διαμπερές,σεπολύκαλή
τοποθεσία,βλέπεισεανοιχτωσιά,μεμηνιαίο
μίσθωμα350€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ:107009ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Ενοικιάζεται
μιακαταπληκτικήμεζονέτασυνολικήςεπιφά-
νειας150τ.μ.κατασκευήςτου2000,επεκτεί-

νεταισεδύοεπίπεδασε1οκαι2οόροφο.
Ο1οςόροφοςαποτελείταιαπόμίατεράστια
σαλονοκουζίναμαζίμετραπεζαρίακαιένα
πολυτελέστατομπάνιοκαιο2οςόροφοςο

οποίοςεπικοινωνείμεεσωτερικήσκάλα,απο-
τελείταιαπό3υ/δ,ένανεπιπλέονχώροσαν
αποθήκηκαιέναμπάνιοακόμη.Καιταδυο
μπάνιαδιαθέτουντζακούζι.Είναισεάριστη
κατάσταση,μεενδοδαπέδιαθέρμανση,με
ύφοςαπέριττηςπολυτέλειαςπουδιαχέεται
στοχώρο,μεηλεκτρικέςσυσκευές,μεγάλες
βεράντες,ηλιόλουστο,μετζάκι,μηνιαίομί-
σθωμα500€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράεν-
διαφερόμενομισθωτή.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχεια-
περιόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετικά,
μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαι
μεγάληαυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια  ,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα ,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας,350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:106994ΚΕΝΤΡΟ,Ενοικιάζεταιυ-

πόγειαΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας18τ.μ.
Αποτελείταιαπόένανενιαίοχώρο,Είναικα-
τασκευασμένητο1999καιβρίσκεταισεκαλή
γειτονιά,τιμήμόνο50€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται
αποθήκη120τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπό
τηνείσοδοτηςοικοδομής,σεημιυπόγειο,τιμή
πολύχαμηλήμόνο100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1ος
ορ..Αποτελείταιαπό2Χώρους,Είναικατα-
σκευασμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμιακαιμία
αποθήκη-Τιμή:150€.

ΚΩΔ: 105942 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται
γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ., 1ος
όροφοςυπερυψωμένος,σεσημείομεγάλης

εμπορικότηταςκαιπροβολής,ενιαίοςχώρος,
μεWC,σεπολύκαλήκατάσταση,ηθέρμανση
τουμεκλιματιστικόinverter,ηλιόλουστοιχώροι,
σετιμήπροσφοράςμόνο:200€,διατίθεταικαι
πλήρωςεπιπλωμένοόπωςτιςφωτογραφίες
στα250€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14025Ενοικιάζεταιστονπεζόδρομο
τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη213
τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανεξάρτη-
τους,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκατάστα-
σημε2WCκαιασανσέρ,μεμηνιαίομίσθωμα
700€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106023ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.Ισό-
γειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Βρίσκε-
ταισεμεγάλοεμπορικόδρόμοκαισεσημείο
εξαιρετικήςπροβολής,σπάνιοκατάστημα,με
πολύλογικόμίσθωμαμόνο270€.Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106001ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κοντάστονΑγ.Αντώνιο,κατάαποκλειστικό-
τηταΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
θέρμανσηΚλιματισμός,-Τιμή:200€.

Κωδ105261Ενοικιάζεταικατάστημαστον
Πεζόδρομο τηςΒέροιαςκατάλληλοκαιγια
υγειονομικούενδιαφέροντος62τ.μ.καθ.Ισό-
γειοκαι30τ.μ.πατάρι,τιμήπολύλογικήμόνο
400€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14267-στηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνο-
λικήςεπιφάνειαςμε113τ.μ.μικτάκαι90τ.μ.
καθαρά, 1οςορ.Αποτελείταιαπό2Υπνο-

δωμάτιαμεγάλα Σαλονοκουζίνα,αποθήκη
καιμεγάλομπάνιο .Είναικατασκευασμένο
το1995καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομημε
σόμπα,ΚουφώματαΑλουμινίουκαινούργια,
ΑνελκυστήρακαιθέσηστάθμευσηςστηνΠυ-
λωτή,έχειεπίσηςκαιΗλιακόθερμοσίφωνα.
προσφέρεταισετιμήευκαιρίαςμόνο55.000€.

Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σεδυόρο-
φηοικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείται
από3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνακαιδύο
Μπάνια .Είναικατασκευασμένοτο2005και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρελαίου,έχει
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Κλει-
στόΠάρκινγκμεγάλομετηλεχειριστήριο,κήπο
κοινόχρηστοκαιΤζάκι.Διαθέτειηλιακόθερμο-
σίφωνα,BBQ,είναιγωνιακόκαιμεδύοπολύ
μεγάλεςβεράντες-Τιμήμόνο120.000€τελική.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13681ΒΙΛΑ,σπάνιασεαπόσταση

12χιλ.απότηΒέροιασεστυλΜεζονέταςμε
170τ.μ.,κατοικήσιμοςχώροκαιμελοιπούς
βοηθητικούςχώρουςσυνολικά250τ.μ.ανοδο-
μή,διατίθεταιπροςπώληση.Πρόκειταιγιαμία
μοναδικήπερίπτωσηκατοικίαςμεεκπληκτική
καιανεμπόδιστηθέα,μεύφοςαπέριττηςπο-
λυτέλειαςπουδιαχέεταιστονχώρο,διαθέτει
παραδοσιακάξύλινακουφώματαμεδιπλά
τζάμια,κτίστηκεμεπολύμεράκικαιμευλικά
ανώτερηςποιότητας,οιχώροιτηςλειτουργικοί
καιμεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,διαθέτει
τζάκι,3υ/δκαιδύουπερπολυτελήμπάνια,ανα-
φέρεταιμόνοσεπολύαπαιτητικούςαγοραστές
,ευρισκόμενησεήσυχοπεριβάλλονκαισε
οικόπεδο1680τ.μ.διαθέτονταςένανπολύω-
ραίοκήπομεδένδρα,γκαζόνκαιλαχανόκηπο
,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή160.000€.
Στηνπαραπάνωτιμήσυμπεριλαμβάνεταιο-
λόκληροςοεξοπλισμόςκαιηεπίπλωσητης.

Μόνοσοβαρέςπροτάσειςδεκτές.
Κωδ.13825ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠωλείται

Μονοκατοικίαμε200τ.μ.,υπερυψωμένοισό-
γειοκαι150τ.μ.υπόγειο ,έχειανεγερθείσε
οικόπεδο4000τ.μ.,σαλόνικουζίναανεξάρ-
τητηκαι4υ/δ,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,πρόκειταιγιαμίαωραιότατηκατασκευή
αυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,μεπολυ-
τέλειακαιζεστασιά,έχειατομικήθέρμανσημε
υγραέριο,,διαθέτειτζάκι,διπλόπάρκινγκκαι
αναφέρεταιμόνοσεαπαιτητικούςαγοραστές,
είναιμίαευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,ζητούμενο
τίμημα115.000€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκα-
τοικίαστοΛοζίτσι συνολικάσεδύοεπίπεδα
220τ.μ.,σε3.850τ.μοικόπεδο,ηκατασκευή
τηςέγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι3δσκλ
στονπρώτοόροφο,ανοιχτωσιά,εξαιρετικής
κατασκευής,γεωμετρικάδομημένο,ηλιόλου-
στοιχώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,σεπολύ
καλήτιμήαπό340.000€μόνο270.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους, .Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακι-
σμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:52.000€.Διαθέ-
τουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23559 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας28τ.μ. Ισόγειο
και28τ.μ.Υπόγειο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,
Είναικατασκευασμένοτο1980καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίου,Γωνιακό-Προσόψε-
ως,σετιμήπροσφοράς20.000€.

Κωδ:106842ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΚατά-
στημασυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ. Ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,αποτελείταιαπόένανενιαίο
χώρομεWC,σεκαλήκατάσταση,προσόψε-
ως,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,σετιμή
προσφοράς47.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:12773- ΠΩΛΕΙΤΑΙπίσωαπότο

Κυδωνοχώριαγροτεμάχιο πολύκαλόδίπλα
στοκανάλιάδειοσυνολικήςεπιφάνειας5800
τ.μ.στηντιμήτων19.000.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12740ΣτηνΕγνατίαδεξιάπροςτα
έπιπλατουΚόγιαπωλείταιαγροτεμάχιο7.677
τ.μ.εντόςζώνηςοικιστικούελέγχουστηνεξαι-
ρετικάχαμηλήτιμήτων25000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13865ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-

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

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

Κωδ: 13859 - ΣτονΤρίλοφο ευκαιρία
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσεσημείομεανοιχτω-
σιάσυνολικήςεπιφάνειας884τ.μ.Τιμήμόνο
20.000€.

Κωδ.13897ΟικόπεδοπωλείταιστουςΓε-
ωργιανούςΒέροιας892τ.μ.άρτιοκαιοικοδο-
μήσιμοσεμοναδικήσημείοτουχωριού,τιμή
28.000€.ΥπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ.13883ΟικόπεδοκάτωαπότοΜπά-
σκετμε2.000τ.μ.δίπλαστονΣκλαβενίτηστο
υπόένταξησχεδίουπόλεωςτμήμα,πωλείται
σεεξαιρετικάκαλήτιμή ,μόνο35.000€. Α-
ποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ:106990ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,ΠωλείταιΔι-

αμέρισμαΙσόγειο91τ.μ.καθ.με2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιοκαιαποθήκη,κατασκευήςτου
1988,σεπολύκαλήκατάσταση,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,ηλιόλουστουςχώρους,
μερικώςανακαινισμένο,σετιμήπροσφοράς
μόνο:55.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή για λογιστικό γραφείο
στη Βέροια. Θέση εργασίας πλήρης απασχόληση.
Προσόντα απαραίτητα: γνώσεις λογιστικής-μισθοδο-
σίας. Γνώσηπρογραμμάτων λογιστικής μισθοδοσί-
ας (θα προτιμηθούν όσοι γνωρίζουν προγράμματα
EPSILONET).Επιθυμητήκάρταανεργίας.Τηλ.επικοι-
νωνίας:2331063666ΚΑΙ6944771766.

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  ΦΑΡ -
ΜΑΚΟΠΟΙΟΣήυπάλ-
ληλος για φαρμακείο
στο Δήμο Νάουσας.
Θέση πλήρους απα-
σχόλησης. Θα εκτιμη-
θεί εμπειρία στις πω-
λήσειςήσχετικήμετο
χώρο προϋπηρεσία.
Αποστολή βιογραφι-
κών: pharmajob7@
yahoo.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωρά-
φι 3 στρέμματα στην
είδοσο τουΛαζοχωρί-
ου,δεξιά,ποτιστικό.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ενοι-
κιάζεται γκαρσονιέ-
ρα-studio 35 τ.μ. πί-
σωαπότογήπεδο.

Τηλ.:6996436044.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος
και μηχανικός αυτοκινήτων
σε εταιρία στη Βέροια και ο-
δηγός ΤΑΧΙ με ειδική άδεια
γιαεταιρίαΤΑΧΙστηΒέροιια.
Τηλ.:2331062900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτηςσυ-
νέταιρος για κεντρικό μεσιτι-
κό γραφείο με ικανοποιητικό
πελατολόγειο. Πληρ. τηλ.:
23310 63283 ώρες 20.00-
22.00&08.00-09.00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο κυρίες
για την κουζίνα από την τα-
βέρνα «Φίνα Κότα». Πληρ.
τηλ.:6944427812.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙοδηγοίμεδπι-
πλωμαΓ΄κατηγορίαςγιαΟδι-
κήΒοήθειαστηΒέροια.Τηλ.:
2331041601&6980136902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιατύλιγ-
μαγύρου.Ημερομίσθιοπολύ
καλό.Τηλ.:6972012622κος

Χρήστος.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας και

ψητάς σε ταβέρνα για κα-
θημερινη εργασία. Μισθός
ικανοποιητικός. Τηλ.: 6972
012622κοςΧρήστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  προσωπικό
για τα ψητοπωλεία «ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ» στη Βενιζέλου και στο
Τσερμένι. Τηλ. επικ.: 23310
25170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρια μαγειρι-
σα γιασπιτι στηΜυκονο, να
βοηθα και στις δουλειες του
σπιτιου. εργασια καθημερινη
και ΙΚΑ . Παρεχεται διαμο-
νη. Τηλ Επικοινωνιας 6977
352085κοςΧρηστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙνεοςγενικωνκα-
θηκοντων για χειρωνακτικες
εργασιες σε καταστημα στη
Μυκονο, μεπιθανησυνεργα-
σιακαιστηνΑθηνα.Παρεχεται
διαμονη.Τηλ.Επικοινωνιαςκ.
Χρηστος6977352085.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ερ-
γασία σε εργαστήριο κρεά-
των. Τηλ.: 23310 42680, ώ-
ρες επικοινωνίας: 10μ. έως
1.00μ.μ. Βιογραφικά στο e-
mail:koktsidis14@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας για το
ψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ»στη
Βενιζέλου.Πληρ. τηλ.: 23310
25170.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ αναλαμβά-

νωπαιδιά τουΔημοτικούαπό
10 ετώνγια τηνπροετοιμασία
των μαθημάτων τους! Ανα-
λαμβάνω επιμέλεια κειμένων,
ολοκλήρωση φοιτητικών /
πτυχιακών/διπλωματικών και
μεταπτυχιακών εργασιών, με
γνώσηκαιεμπειρία!Τηλ.6984
534226.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή
εμπειρία σε μεγάλα φροντι-
στήρια,παραδίδει μαθήματα
Νεοελληνικής Γλώσσας και
Λογοτεχνίας σε μαθητέςΑ΄,
Β΄, Γ΄ ΓενικούΛυκείου και
ΕΠΑΛ.Τηλ.6979962003.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ ,  επιστή-

μων με μεγάλη κινητή και α-
κίνητη περιουσία, καθώς και
μεγάλαεισοδήματα,ζητείσύ-
ζυγο-σύντροφο. Τηλ.: 6949
215864.

ΑΝΔΡΑΣ 40 ετών, ζητά
γνωριμία με γυναίκα από 30
έως40ετών.Πληρ.τηλ.:6974
706470.

ΚΥΡΙΟΣζητείγιαγνωριμία
σοβαρή κυρία  έως 55 ετών.
Πληρ.τηλ.:6984040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά εί-

δη τηςCICU:καροτσάκι (χει-
μωνιάτικο-καλοκαιρινό), κα-
λαθούνα με βάση, τραπεζάκι
φαγητού, κάθισμα αυτοκινή-

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
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Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-
ΔΗΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ζητάΜηχα-
νικόαυτοκινήτωνγιαπλήρη
απασχόληση. Τηλ.: 23310
62780&6978770066.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50τ.μ3ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.μισογειαμονοκατοικιαμεοικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ20000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση
62000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑισογειουπερυψ.Καταστημα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.14000€
ΚΩΣΤΤΟΧΩΡΙ8,5στ.6χιλ.αποκεντροκτημαμεαγροικια75τ.μ45000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ45000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαιαγροικιαπαλια1200ΕΤΟΝ
ΧΡΟΝΟ
ΕΛΗΑ2ΔΣΚΤζακι,Ωρ/σηπαρκιγκ.αποθηκηκοπλαμ400€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟεπιπλωμενοκομπλε1Δ-ΣΚ-αποθηκη
Α.Θκηπος350€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα
μεαδεια15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαη
καλλιεργειες15000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικοπεδο
2στρ.130000€

ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη75000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο6στρσεασφαλτομεκτισματασοβα-
ρεςπροτασεις
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο24000€
ΜΕΛΙΚΗ17στρ.μεγεωτρησηκδικτυο34000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8στρσεασφαλτο,μεροδακινα22000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστιντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογια
παρκιγκ28000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθη-
σηκτλπ700€
ΑΓΟΡΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΜΕΜΕΓΑΛΗΠΡΟΣΟΨΗ180+180+40
παταρι3500€
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120μεπε-
λατειααξιολογη500€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙεπιχείρησηκα-
τασκευής κορνιζών, πώλη-
σηςπινάκων, ειδών ζωγρα-
φικής, υλικών για κόσμημα
κ.ά. Παρέχεται το πελατο-
λόγειο και τεχνική υποστή-
ριξη. Πληρ. στο τηλ.: 6977
205016.

Η νηματουργείαΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣΑ.Ε με έδρα τηνΝά-
ουσαΗμαθίαςζητάειναπροσλάβειάμεσα:

·Χειριστήκλαρκ(μεάδεια)
Η θέση εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης. Πε-

ρισσότερες πληροφορίες κα Όλγα Ρούσσου στο
email rolga@varvaressos.eu , ή στα τηλ.της εταιρίας
2332052650-60

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ θέα δάσους στηΦυτειά, 200 τ.μ., τριών
επιπέδων οκόπεδο 1500 τ.μ., 60 τ.μ. βοηθητικοί χώροι, κλει-
στό γκαράζ, 3w.c., εργαστήριο, κουφώματαμε θερμομόνωση,
θέρμανσηπετρελαίου-ξύλων, τροφοθήκι, εκκλησάκι.Δωρεάν
τρέϊλορμεγάλο,σκάλες,3μεταλλικέςντουλάπες,ηλεκτρικήκου-
ζίναNEF.Τιμήακινήτου160.000 ευρώ.ΠληροφορίεςΧρήστος
Καϊμάκης2331093389,6938903144.

ΚΟΠΑΝΟΣενοικιάζονταιδύοεπαγγελματικοίχώροιαπό350
τ.μ.οκαθέναςμεδυνατότηταναγίνειέναςχώρος,στονπεριφε-
ρειακόδρόμοΚοπανού,δίπλαστοβενζινάδικοΣαρδέλη,με5μ.
καθαρόύψος,χωρίςεσωτερικέςκολώνεςκαιπεριφραγμένηαυ-
λή600τ.μ.Τιμή1,00ευρώτοτετραγωνικό.Τηλ.:6944687267
&2332041088.

ΖητείταιΥπάλληλοςγιατηνθέσηProject
&WarehouseManager

γιαμόνιμηκαιπλήρηαπασχόληση
Αρμοδιότητες:
Παρακολούθηση και υλοποίηση αντικειμένου δημόσιων

συμβάσεων.
Έλεγχοςαπαιτήσεωνσύμβασης(αντικείμενοσύμβασης,χρόνος

υλοποίησηςκ.λπ.)
Παραγγελίεςειδώνκαιυλικώναπόπρομηθευτέςεφόσοναπαιτούνται
Οργάνωσησυνεργείου για την υλοποίηση των εργασιώνπου

απαιτούνται
Παράδοση/παραλαβήπροϊόντων
Παρακολούθηση και υλοποίηση της τυπικής διαδικασίας της

σύμβασηςσύμφωναμετιςπροβλεπόμενεςδιαδικασίεςτηςσχετικής
νομοθεσίας

Οικονομικήπαρακολούθηση της σύμβασηςσε συνεργασία με
τονυπεύθυνοτουαντίστοιχουτμήματος

Σύνταξηκαιέλεγχοςτεχνικώνπροδιαγραφώνπωλούμενωνειδών
ΔιαχείρισηΑποθεμάτωνκαιΑποθήκης
Έλεγχοςαποθεμάτωνανταλλακτικώνκαιλοιπώνειδώναποθήκης
Διαχείρισηπαραγγελιώναπόπρομηθευτές
Καταχώρησηειδώνστονκατάλληλοαποθηκευτικόχώρο
Διαχείρισηπαραγγελιώναπόπελάτες
Απογραφήειδώναποθήκης

Προσόντα:
ΕπιθυμητόΠτυχίοΤΕ (ΜηχανολόγουΜηχανικού,Μηχανολόγου

Οχημάτων,Ηλεκτρολόγου)
ΠολύκαλήγνώσηΑγγλικής
ΆριστηγνώσηMicrosoftOffice365
Θαεκτιμηθείπροηγούμενηεμπειρίασεπαρόμοιαθέση
ΘαεκτιμηθείηγνώσηχρήσηςτωνπρογραμμάτωνAsana&Softone

ΑπαραίτητεςΔεξιότητες:
·Ενδιαφέρονκαιζήλοςγιαδουλειάκαιπρόοδο
·Οργανωτικότητακαιεργατικότητα
·Ευχέρειαστηνεπικοινωνία,στονγραπτόκαιπροφορικόλόγο
·Προσαρμοστικότητα,ευελιξίακαιθετικόπνεύμα
·Ομαδικότητα
·Διακριτικότητακαιεχεμύθεια
·Δυνατότηταεργασίαςυπόπίεσηλόγωαυστηρώνdeadline

Προσφέρεται:
·Ανταγωνιστικόπακέτοαποδοχών:μισθόςκαιπαροχές
·Ευχάριστοπεριβάλλονεργασίαςσεμιαδημιουργικήομάδαπου

απαρτίζεταικυρίωςαπόνέους

ΩράριοΕργασίας:
ΔευτέραέωςΠαρασκευήμεταξύ8:30-17:00
Αποστολήβιογραφικών:monte@montenoulikas.gr

ΑπότηνεταιρείαΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕζητούνταιερ-
γάτεςπαραγωγήςσεβάρδιες.

Θα εκτιμηθούν τεχνικές, ηλεκτρολογικές ή μηχανουργικές
γνώσεις,καθώςκαιπροϋπηρεσία.

Πληροφορίες–ΑποστολήΒιογραφικών:
ΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ
12οχλμ.Βέροιας–Νάουσας,59200Νάουσα
Τηλ.:2332042412
E-mail:hr@daiosplastics.com



του και 2 ποδήλατα παιδι-
κά σε πολύ κατάσταση, 400

ευρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310
62621.

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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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΠΑΠΑΚΙΑ30τ.μ.επιπλωμένο,140€
ΚΕΝΤΡΟ22τ.μ.150€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένοπλήρες,
220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ30τ.μ.καινούργιο180€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,240€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.ανακαινισμένο,ατομ.λέβητας,280€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένοατομ.λεβητας,280€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ65τ.μ.νεόδμητο,τζάκι,330€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.15ετίας,320€
ΕΛΙΑ110τ.μ.καλό420€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,400€
ΕΛΙΑ110τ.μ.κεντρικήθέρμανση260€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ200 τ.μ. επιπλωμέ-
νο,καλό,350€
ΠΑΝΟΡΑΜΑΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 180 τ.μ. τζάκι,ατομ.
λέβητας,κλίμα600€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ35τ.μ.καινούργιο34.000€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο,18.000€
ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ65+65τ.μ,σε2ορόφους35.000€
ΕΛΙΑ65τ.μ.10ετίας62.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ65τ.μ.33.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ67τ.μ.15ετίας65.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ69τ.μ.τζάκι,αποθήκη,55.000€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.48.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.καλό,62.000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.μεαποθήκη75.000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.πολύκαλό85.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ84τ.μ.μεατομικόλέβητα,79.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ85τ.μ.μεθέσηστάθμευσης,85.000€

ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.ρετιρέ70.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ86τ.μ.15ετίας67.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ87τ.μ.διαμπερές55.000€
ΚΤΕΛ90τ.μ.καλόευκαιρία25.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.καινούργιο85.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ90τ.μ.μεβεράντα37.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.55.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ93τ.μ.28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.15ετίας68.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ100τ.μ.28.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.μεθέα50.000€
ΓΗΠΕΔΟ95τ.μ.7ετίας95.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ107τ.μ.καινούργιο130.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.αποθήκη,γκαράζ,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.υπερλούξ,130.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ115τ.μ.57.000€
ΓΗΠΕΔΟ120τ.μ.πάρκιν120.000€
ΕΛΙΑ120τ.μ.140.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ130τ.μ.καινούργιο120.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.μεαποθήκη,γκαράζ,108.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.μεβεράντα,82.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ140τ.μ.5ετίας100.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 145 τ.μ. 10ετίας με 2wc γκαράζ,
185.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ150τ.μ.καινούργιο150.000€


ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ50τ.μ.σεοικόπεδο460μέτρων,
16.000€

ΜΕΛΙΚΗ35τ.μ.σεοικόπεδο500μέτρων,18.000€
ΦΑΝΚΥΠΡΟΥ 65 τ.μ. σε οικόπεδο 250 μέτρων,
30.000€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.30.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ100τ.μ.40.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,
105.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων,
22.000€
ΣΕΛΙ40τ.μ.45.000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ90 τ.μ. 2οροφησεοικόπεδο850μέ-
τρων60.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ107τ.μ.ανακαινισμενησε14στρεμ.
75.000€
ΚΟΡΥΦΗ 120τ.μ. παλαιά σε οικόπεδο 1.000 μέ-
τρων20.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. σε 2 επίπεδα, καινούργια
200.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων
20.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ210τ.μ.2μονοκατοικίες65.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.παραδοσιακήκατοικία55.000€
ΑΣΩΜΑΤΑ175τ.μ.μεζονέτασε3επίπεδα150.000€
ΦΥΤΕΙΑ 70+70 τ.μ. σε οικόπεδο 450 μέτρων
150.000€
ΑΣΩΜΑΤΑσεοικόπεδο350μέτρων70.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣημιτελήςοικοδομή125.000€
ΚΑΒΑΣΙΛΑμονοκατοικίασε2επίπεδα55.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.σεοικόπεδο280μέτρων,εξαιρε-

τική,120.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων,
λουξ,220.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ25τ.μ.καλό,250€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ35τ.μ.πάνωστηνΑριστοτέλους,150€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,μεπατάρικαιυπόγειο,270€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ80τ.μ.μεπατάρι,καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,800€
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟ 400 τ.μ. Ξενοδοχείο εξαιρετικό,
16.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ156μέτρα,πολύκαλό,29.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ400μέτρα,καλό,16.000€
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣΚΑΤΟΙΚΙΕΣ460μέτρα,38.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,
24.000€
ΣΚΥΛΙΤΣΙ500μέτρα,καλό,6.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

Η εταιρίαΑφοιΧατζησυμεώνογλουΟΕ,
εξουσιοδοτημένοςεπισκευαστήςοχημάτωνΜΑΝπροσφέρειθέσεις
εργασίαςπλήρουςαπασχόλησηςσε:

1.Μηχανικόφορτηγώνλεωφορείων
ΚύριαΚαθήκοντα:
•Εκτέλεσημηχανικών,μηχανολογικώνδιαγνώσεωνκαι εργασι-

ώνσεφορτηγάκαιλεωφορεία
Απαραίτηταπροσόντα:
•Απόφοιτος (-η)ΤΕΙήΤεχνικήςΕπαγγελματικήςΣχολήςειδικό-

τηταςΜηχανικούΟχημάτων.
•Προϋπηρεσίατουλάχιστον3ετώνσεαντίστοιχηθέσηστοντο-

μέατωνΦορτηγών-Λεωφορείων.
Εκπληρωμένεςστρατιωτικέςυποχρεώσεις(γιατουςάνδρεςυπο-

ψηφίους).
•Προοπτικέςεξέλιξηςκαιανάπτυξηςμέσασεάριστοπεριβάλλον

εργασίας.

2.Βοηθόμηχανικού

3.Ηλεκτρολόγοοχημάτων

Υπεύθυνοιεπικοινωνίας
ΚοςΧρήστοςΧατζησυμεωνογλου2331041353
ΚοςΓιώργοςΧατζησυμεωνογλου2331041629
Ταβιογραφικάσημειώματαθαπρέπεινααποσταλούνστηνηλε-

κτρονικήδιεύθυνση:chatzibr@otenet.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπότηνεφημερίδα«ΛΑΟΣ»νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογηεμπειρία,γιατηδιανομήτηςεφημερί-
δας(γιαμόνιμηαπασχόληση).
Τηλ.:6974030005.

ΕταιρικόπρατήριοΥγρώνΚαυσίμωνστηνΣταδίου
188Βέροιααναζητάγιαάμεσηπρόσληψη:

1)ΥπαλλήλουςΕξυπηρέτησηςΠελατώνΠλατφόρμας
καιαίθουσας

2)Έμπειρεςμπαρίστεςγιαπαραγωγήκαφέ!
Σταθερόςμηνιαίοςμισθόςσυνμηνιαίοbonusεπίτευξης

στόχωνπωλήσεων.
Γνώση υπολογιστών και ξένων γλωσσών θα εκτιμη-

θούν
Αποστολήβιογραφικώνστο:euapanag@yahoo.com

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ

ΠωλείταιΣΤΟΥΝΤΙΟ(pilates-yoga–aerialyoga–TRX)με
άδειαγυμναστηρίου,λόγωδιορισμούστηδημόσιαεκπαίδευση.

ΗΕπιχείρηση λειτουργεί επιτυχώς τα τελευταία 8 χρόνιαμε
σταθερήπελατείακαιπλήρηκαινούργιοεξοπλισμό.

Οχώροςστεγάζεταισε νεόκτιστηοικοδομήστο κέντρο της
Βέροια.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973049700

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
οδηγός με δί-
πλωμα Γ΄ κα-
τηγορίας με
εμπε ιρ ία  σε
διαξονικό και
τριαξονικό ό-
χημα.  Τηλ.:
2331074443.



Η Vitro Hellas Α.Ε. ανακοινώνει την ανάληψη 
καθηκόντων Διευθύνοντος Συμβούλου από τον 
Βασίλη Χάιτα. Ο κ.Χάιτας διαδέχεται τον Αθανάσιο 
Ταμπαρόπουλο, εκ των συνιδρυτών της εταιρείας, 
ο οποίος αναλαμβάνει πλέον τη θέση Αντιπροέ-
δρου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Βασίλης Χάιτας είναι απόφοιτος της Γεω-
πονικής Σχολής του ΑΠΘ, κάτοχος μεταπτυχιακού 
διπλώματος στη γενετική βελτίωση φυτών. Ξεκί-
νησε την επαγγελματική του καριέρα, το 1987 στο 
τεχνικό τμήμα της Σ. Σπύρου ΑΕΒΕ και το 1988 
εντάχθηκε στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της 
Κ+Ν.Ευθυμιάδη ΑΒΕΕ με ευθύνη την ανάπτυξη 
των νέων προϊόντων. Το 1995 μετακινείται στην 
Agrolab AE, όπου οργανώνει το τμήμα μελετών 
, στο οποίο προΐσταται και εγκαθιστά συστήματα 

ποιότητας.  Το 1997 επανέρχεται στην Κ+Ν Ευθυ-
μιάδη ΑΒΕΕ και αναλαμβάνει τη θέση του Εμπορι-
κού Διευθυντή. Το 2001 επιστρέφει στην Agrolab 
ως γενικός Διευθυντής, όπου αναδιοργανώνει την 
εταιρεία και αναπτύσσει το τμήμα πωλήσεων. Το 
2003 μετακινείται στον Όμιλο Θεμελιοδομή, ως 
γενικός διευθυντής και διευθύνων σύμβουλος των 
εταιρειών στον τομέα αγροτουρισμού και οικο-
λογικής γεωργίας. Από το 2008 αναλαμβάνει τη 
γενική διεύθυνση της εταιρείας Agritex Ενεργειακή 
Α.Ε. στην οποία από το 2009 κατείχε τη θέση 
του Διευθύνοντος Συμβούλου. Στην πολύχρονη 
εμπειρία του έχει ασχοληθεί με ανάπτυξη ομάδων 
και διοίκηση προσωπικού, οργάνωση εταιρειών, 
εγκατάσταση συστημάτων ποιότητας, εκπόνηση 
και υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων και στρα-

τηγικών ανάπτυξης εταιρειών.
Ο Αθανάσιος Ταμπαρόπουλος 

διετέλεσε στη θέση του Διευθύνοντος 
Συμβούλου για περισσότερα από 20 
έτη απολαμβάνοντας την πλήρη ε-
μπιστοσύνη του Δ.Σ. και των μετό-
χων εταιρείας, από Ελληνικούς, Ιτα-
λικούς και Ρωσικούς ομίλους.  Κατά 
την περίοδο αυτή η Vitro Hellas κα-
τάφερε να εξελιχθεί στον μεγαλύτε-
ρο ελληνικό οργανισμό παραγωγής 
πολλαπλασιαστικού υλικού και μέχρι 
σήμερα κατέχει κυρίαρχη θέση στην 
ελληνική αγορά, συμβάλλοντας κα-
θοριστικά στην ανάπτυξη του αγροτι-
κού τομέα. Ο κ.Ταμπαρόπουλος συ-

νεχίζει να προ-
σφέρει την πο-
λύτιμη εμπειρία 
του στη Vitro 
Hellas Α.Ε. ως 
Αντιπρόεδρος 
Διοικητικού Συμβουλίου, πα-
ράλληλα με τη δραστηριότητά 
του ως Πρόεδρος Διοικητικού 
της Συμβουλίου ΕΥΡΩΦΑΡΜ 
Α.Ε., ως αντιπρόεδρος της 
ΕΛΒΙΖ Α.Ε. και ως Γενικός Δι-

ευθυντής της NOVACERT ΕΠΕ.
Πλέον, υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Χάιτα, η 

Vitro Hellas στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση του 
μεριδίου της στην ελληνική αγορά, αλλά και στη 
διεύρυνση της εξαγωγικής δραστηριότητας και εξα-
γωγής τεχνογνωσίας.

www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

CMYK

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021  16

P Να ψηφίζεις Μητσοτάκη και 
να σου βγαίνει ομαδικό με Σημίτη 
και Καρατζαφέρη…

 
P Και να συλλαμβάνεται 

μόνον ο Σεμέντο με τον μάνα-
τζέρ του.

 
P Ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε 

ανασχηματισμό συναίνεσης χωρίς 
τον ξενοδόχο.

 
P Αφού κάηκε το χαρτί Α-

ποστολάκη, πρόεδρε, βάλε Α-
νατολάκη! Κι αυτός χέρι-χέρι δεν είναι;

 
P Άσε που με Ανατολάκη πολιτικής προστα-

σίας, ποιος να τολμήσει να κάνει επίθεση.
 
P Έφυγε ο Κικίλιας από το Υγείας και 

πήγε στο Τουρισμού για να βρει την υγειά του.
 
P Ο Πλεύρης νοσηλεύτηκε σε ΜΕΘ, άρα 

είναι κατάλληλος λέει για το υπουργείο Υγείας. Κι 
εγώ που γυρίζω όλη μέρα σπίτι με το μαγιό, να 
μου δώσουν το Τουρισμού.

 
P Εγώ πάντως αν ήμουν αντιεμβολιαστής 

θα το ξανασκεφτόμουν μόνο και μόνο επειδή 
θα υποστήριζα ό,τι και η Ραχήλ Μακρή.

 
P Το κορίτσι διέκρινε δίκιο μέχρι και στη θύ-

ρα 4.

 
P Όταν δεν συναινείς ούτε καν στο όνομα 

του υπουργού πολιτικής προστασίας, τότε 
πού θα συναινέσεις; Άσε που ακυρώνεις και 
τον άνθρωπό σου, που επικύρωσε με την επι-
λογή του ο αντίπαλός σου.

 
P Αυτογκόλ, όπως κι αν το δεις, από όπου κι 

αν το δεις. Να ήταν και το μόνο ε;
 
P Με τον ήλιο τον πράσινο και τη σημαία 

του ΠαΣοΚ κηδεύτηκε ο Άκης. Whatever.
 
P Μας φεύγουν έξω τα καλύτερα μυαλά. Και 

ένας άμυαλος τενίστας.
 
P 50% αύξηση στοn λογαριασμό της ΔΕΗ. 

Να σε ρωτήσει καλεσμένος σου αν μπορεί να 
φορτίσει για λίγο το κινητό του και να διακό-

ψετε σχέσεις.
 
P Και:
 Σε ένα χωριό, υπήρχε ένας γιατρός για τις 

ανάγκες των κατοίκων. Χρειάστηκε να λείψει για 
ένα χρονικό διάστημα και δεν ήξερε ποιον να α-
φήσει για αντικαταστάτη. Προσφέρθηκε λοιπόν ο 
Γιωρίκας και πήρε τη θέση του γιατρού.

Πέρασε ο καιρός, ο γιατρός επέστρεψε στο 
χωριό και ρωτάει τον Γιωρίκα να του πει τι έκανε 
τον καιρό που έλειπε. Αρχίζει ο Γιωρίκας και του 
λέει:

– Ήρθε ένας παππούς και είχε φοβερό πονο-
κέφαλο.

– Και εσύ τι του έδωσες ;

– Ασπιρίνη.
– Ά εσύ είσαι καλός θα σε προσλάβω για βοη-

θό ! Άλλο;
– Ήρθε μια γιαγιά με στομαχόπονο.
– Και εσύ τι της έδωσες ;
– Depon!
– Πω-πω Γιωρίκα είσαι τέλειος! Για πες και 

κάνα άλλο.
– Ήρθε μια όμορφη κοπελιά 25 χρονών και 

μου είπε ότι έχει τόση όρεξη για σεξ, που δεν με 
βλέπει!

– Και εσύ τι τις έδωσες;
– Τι να της δώσω; Κολλύριο!

Κ.Π.

VITRO HELLAS Α.Ε.: Νέος CEO o Βασίλης Χάιτας
– Στη θέση του Αντιπροέδρου Δ.Σ. ο Αθανάσιος Ταμπαρόπουλος
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