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 -Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα 
Σπουδών σε όλες σχεδόν τις Επιστήμες, στο 

μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο  της Κύπρου

Με επιστολές σε ΔΕΥΑΒ, Δήμο και Εισαγγελία 
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37 καταστηματάρχες και κάτοικοι 
της περιοχής ΚΤΕΛ Βέροιας, 

ζητούν άμεση αποκατάσταση των 
δρόμων, μετά τα έργα της ΔΕΥΑΒ

Για τα Προγράμματα Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, 

μιλάει ο Δρ. Γρηγόρης Μιχαηλίδης

Τάσος Μπαρτζώκας: 
Από το ερώτημα 
«εμείς οι νέοι θα 

πάρουμε 
άραγε σύνταξη;» 

αφαιρούμε 
οριστικά

 το ερωτηματικό!
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Χάθηκε ο τελευταίος
των «Χρυσών Ελλήνων»!!!

  Η απώλεια του Μίκη Θεοδωράκη δεν είναι 
απλά ο χαμός μιας τεράστιας προσωπικότητας, ενός 
μεγάλου δημιουργού. Πρόκειται για τον τελευταίο 
«Χρυσό ‘Ελληνα» που παρέα με τον Ελύτη, τον 
Ρίτσο, τον Χατζηδάκι, τον Κακογιάννη, την Μελίνα 
έκαναν γνωστή την Ελλάδα στα πέρατα του κόσμου. 
Το συρτάκι του Ζορμπά είναι ίσως από τους πιο 
αναγνωρίσιμους ήχους στον πλανήτη που κάποιοι 
ξένοι τον θεωρούν «Εθνικό μας Ύμνο»! Δεν τολμώ 
να προσεγγίσω τον τεράστιο ανάστημα του Μίκη 
Θεοδωράκη, που είναι από τους βασικούς κίονες 
του νεοελληνικού πολιτισμού. Το έργο και η ζωή του 
θα μιλούν για τον χαρισματικό άντρα στο διηνεκές 
του χρόνου, με τις μουσικές του αλλά και  τους 
πολιτικούς αγώνες του για ελευθερία και ανθρώπινα 
δικαιώματα. Διαβάζω ότι η Ελλάδα «φτώχυνε» με τον 
θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη. Να συμπληρώσω ότι 
η Ελλάδα θα «χρεωκοπήσει» αν το έργο του Μίκη 
δεν παραμείνει ζωντανό και φάρος πολιτισμού για 
τις επόμενες γενιές. Αθάνατος! 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Ανθίμου, Θεοκτίστου,

Χαρίτωνος, Φοίβης

Νέο επίδομα 600 ευρώ ετησίως σε όσους διαμένουν
στα ορεινά - Άνοιξαν προχθές οι αιτήσεις   

‘Άνοιξεπροχθές(01/9)ηψηφιακήπλατφόρμα,ηοποίαπροέκυψεέπειτααπόσυνεργασίαΟΠΕΚΑκαιΗΔΙΚΑκαιη
οποίααφοράστηχορήγησηεισοδηματικήςενίσχυσηςσεοικογένειες,τουλάχιστον2ατόμων,πουδιαμένουνσυνεχώς
σεορεινέςκαιμειονεκτικέςπεριοχέςγιαχρονικόδιάστηματουλάχιστονδύοετών.

Ηυποβολήτωναιτήσεωνθατρέξειέως30-10-2021μετουςκωδικούςτουTAXIS.Οιπολίτεςτωνοποίωνηαίτηση
του2020απορρίφθηκεπρέπειναυποβάλουνξανάγιατοέτος2021νέααίτηση,προκειμένουναεξεταστείανπληρούν
τιςπροϋποθέσεις.

Ηηλεκτρονικήδιαδικασίαλαμβάνειυπόψητηςκαιόσουςαπότουςπολίτεςγιαοποιονδήποτελόγοδενείναιεξοι-
κειωμένοιμετιςψηφιακέςπλατφόρμες.ΑυτοίθαμπορούννααπευθύνονταιστοΚΕΠτηςπεριοχήςτους,όπουδιαπι-
στευμένοιυπάλληλοιθααναλαμβάνουνναδιεκπεραιώσουναντ’αυτώντοσύνολοτηςδιαδικασίαςμέχριτηνοριστική
κατάθεσηκαιτησχετικήαπάντηση.

Οιπολίτες τωνοποίωνηαίτηση για το2020 εγκρίθηκε, θα κληθούν–μέσωαυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων
μεemailκαιsms–ναπροβούν,εντόςτουανωτέρωχρονικούδιαστήματος,είτεμετηνείσοδότουςστηνηλεκτρονική
διεύθυνσητηςεφαρμογής,είτεμέσωΚΕΠ,νασυμπληρώσουνκαιναεπικαιροποιήσουν,στηνεκκρεμήαίτησηέτους
2021,ταεπιπλέοναναγκαίαστοιχείαγιατιςαυτόματεςδιασταυρώσεις(ΤΚ,κλπ)καιενσυνεχείανατααποθηκεύσουν
ώστεναεκτελεστούνοιαπαραίτητοιαυτόματοιέλεγχοι.

Τοποσότηςενίσχυσηςείναι600ευρώετησίως,εφόσοντοοικογενειακόεισόδηματουαιτούντοςανάέτοςδενυ-
περβαίνειτα3000ευρώ,ή300ευρώετησίως,εφόσοντοοικογενειακόεισόδημαανάέτοςκυμαίνεταιμεταξύ3000,01
έως4.700ευρώ.

Βιδώστετηναιωρούμενησιδερένιαβάση
στουςκάδουςτηςΒενιζέλου…γιατί«ξυρίζει»!!!

Σεπαγίδαεξελίχθηκεησιδερένιαβάσηπουοριοθετείτονχώροπουτοποθετούνταιοικάδοιαπορριμμάτωνακρι-
βώςαπέναντιαπόταγραφείατουΛΑΟΥεπίτηςοδούΒενιζέλου.Ησυγκεκριμένηβάσηαιωρείταιαφούέχουνξηλωθεί
οιβίδεςπουτηνκρατούσανπακτωμένηστηνάσφαλτοκαιπλέονλειτουργείως«ξυράφι»γιαόσουςδεντηνπροσέ-
ξουνότανπάνεναπετάξουντασκουπίδιατους.Όπωςμαςκαταγγέλλειοφαρμακοποιόςπουδιατηρείτοκατάστημά
τουστοσημείομόνοτιςτελευταίεςημέρεςμπήκανδύοσυμπολίτεςμαςστοφαρμακείοτουμεσκισμέναρούχα,τους
παρείχετιςπρώτεςβοήθειες,ενώστηνμίαπερίπτωσηχρειάστηκεναγίνουνράμματα.Οίδιοςμαςεπισημαίνειότιτο
συμβάντοέχειαναφέρειεπανειλημμέναστουςδιερχόμενουςδημοτικούςαστυνομικούςγιαναενημερώσουναρμοδίως,
ωστόσοδενέχειυπάρξειαπολύτωςκαμίαπαρέμβαση.Ελπίζουμεκαιμετηνδικήμαςδημόσιαπαρέμβασηναεπιδεί-
ξουναντανακλαστικάκαιναλυθείκάτιαπλό…ωστόσοεπικίνδυνο!

Μίκης Θεοδωράκης: Μεσίστιες οι σημαίες
και αναστολή εκδηλώσεων λόγω εθνικού πένθους

ΣετριήμεροπένθοςβρίσκεταιαπόχθεςηχώραμεαπόφασητουΚυριάκουΜητσοτάκη,τιμώνταςτημνήμητουκορυ-
φαίουδημιουργούΜίκηΘεοδωράκη.

Όλοαυτότοδιάστημα,οισημαίεςθακυματίζουνμεσίστιεςσεόλαταδημόσιακτίρια,ενώαναστέλλονταιοιδημόσιες
εορταστικέςεκδηλώσεις.

Γιατονλόγοαυτόαναβλήθηκεηχθεσινοβραδινήμουσικήπαράστασητου«Αργαλειού»πουήτανπρογραμματισμένη
ναγίνειστηνΕβραϊκήσυνοικίαστοπλαίσιοτης«ΕύηχηςΠόλης»τηςΚΕΠΑΔήμουΒέροιας.

Νεότερηημερομηνίατηςεκδήλωσηςθαανακοινωθείαπότουςδιοργανωτές.

Αλλαγέςστηνπρόσβασηανεμβολίαστων
στασούπερμάρκετ;

Αλλαγέςστοντρόπολειτουργίαςτωνσούπερμάρκετ,προτείνειηΕπιτροπήΕμπειρογνωμόνωνενώδεναποκλείεταιτο
επόμενοδιάστημακαιανάλογαμετηνεπιδημιολογικήεικόνατηςχώραςναεπανέλθουνμεπιοαυστηρέςπροτάσεις.

Ηεισήγησηκαιστασούπερμάρκετ-κυρίως-θέτει«μπλόκα»στουςανεμβολίαστουςπελάτες.
Σύμφωναμεπληροφορίες(Αυτοδιοίκηση),θαεπιτρέπεται1άτομοανά9τ.μ.ενώθαεπιβάλλειτηχρήσημάσκαςσε

όλουςτουςδιαδρόμους–πουέτσικαιαλλιώς-είναιυποχρεωτικήγιατουςκλειστούςχώρους.
Έτσι,μέχριναανακοινωθούντανέαμέτρα,τασούπερμάρκετθασυνεχίσουνναλειτουργούνωςεξής:
·Έναςπελάτηςανά15τετραγωνικάμέτρα
·Μεαποστάσειςκαιυποχρεωτικήχρήσημάσκας
Σε κλειστούς χώρουςσούπερμάρκετπουυπάρχουν εστιατόρια και καφέήδη ζητείταιπιστοποιητικό,σεπερίπτωση

πουκάποιοςκαθίσειμέσα.Οι«υπόλοιποι»μπορούνναπάνεσευπαίθριουςχώρους.
Πρόσβαση«παντού»,έχουνκαιθαέχουνμόνοοιπλήρωςεμβολιασμένοι,πουκαιαυτοίωστόσοθαπρέπεινατηρούν

αποστάσειςκαιναλαμβάνουνμέτραασφαλείας.
Ανάλογαμετηννέαεισήγησητωνειδικών,θααλλάξουνκαιοιαριθμημένεςκάρτεςεισόδου,πουσήμεραδίνονταιαπό

εργαζόμενουςστηνείσοδοτωνσουπερμάρκετ.



14 Σεπτεμβρίου : Η Ύψωση του Τιμίου 
Σταυρού στην Ι. Μ. Παναγίας Σουμελά

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη, στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά, θα πραγματοποιη-
θεί Θεία Λειτουργία για την μεγάλη δεσποτική εορτή της χριστιανοσύνης, με την οποία τιμάται η διπλή ανεύρεση του Σταυ-
ρού στον οποίο μαρτύρησε ο Ιησούς Χριστός. 

Στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά φυλάσσετε ο Τίμιος Σταυρός του Αυτοκράτορα της Τραπε-
ζούντας Εμμανουήλ του Γ΄ του Μεγαλοκομνηνού. Το σπουδαίο αυτό κειμήλιο της Χριστιανοσύνης, με μέγιστο τμήμα Τίμιου 
Ξύλου, είναι μοναδικό και αποτελεί υπέρτατη κληρονομιά. Αυτός ο τίμιος Σταυρός παρείχε ευλογία στην Ιερά Μονή της 
Παναγίας Σουμελά του αλησμόνητου Πόντου και 
στο σύνολο του Ποντιακού Ελληνισμού. Όταν με 
βίαιο τρόπο σίγησαν οι καμπάνες της Σουμελιώ-
τισσας, ο Σταυρός μαζί με τη θαυματουργή εικό-
να της Σουλιώτισσας και το Ευαγγέλιο του οσίου 
Χριστοφόρου διασώθηκαν και με θαυμαστό 
τρόπο έφθασαν στη νέα Σουμελά στο φιλόξενο 
Βέρμιο.

Το Ιερό κειμήλιο του Τιμίου Σταυρού των 
Μεγαλοκομνηνών Αυτοκρατόρων κατά την διάρ-
κεια της Θείας Λειτουργίας την ημέρα της εορτής 
θα εξέλθει από την προθήκη όπου φυλάσσεται 
και αφού γίνει η λιτάνευση του, θα τεθεί σε προ-
σκύνηση.

Η Θεία Λειτουργία θα ξεκινήσει στις 8:00 π.μ. 
και θα ολοκληρωθεί στις 11:00 π.μ. 

Είναι η ημέρα όπου όλοι μαζί θα ψάλλουμε 
το απολυτίκιον «Σώσον, Κύριε, τον λαόν Σου και 
ευλόγησον την κληρονομίαν Σου». Μετά την Λει-
τουργία θα μοιραστούν κλώνοι βασιλικού. 

Ο Ναός είναι καθημερινά ανοιχτός έως τις 
9:00 μ.μ. 
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Συλλυπητήριο μήνυμα
 Δημάρχου Βέροιας για το 

θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη
Η Ελλάδα όλη θρηνεί σήμερα. Για έναν μεγάλο 

Έλληνα, για έναν άνθρωπο που συνδέθηκε με τις 
σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της 
χώρας μας, έναν αστείρευτο μουσικοσυνθέτη, έναν 
ακούραστο αγωνιστή. Η ανεκτίμητη παρακαταθήκη 
των τραγουδιών και των μελοποιημένων ποιημάτων 
αλλά και η εθνική προσφορά που αφήνει πίσω του ο 
Μίκης Θεοδωράκης, αποτελεί σημαντικότατο κειμή-
λιο για τις επόμενες γενιές.

Η ζωή, η σταδιοδρομία και η πολιτική δράση του 
μεγάλου Έλληνα μουσικοσυνθέτη, η φήμη του οποί-
ου είχε περάσει τα σύνορα εδώ και δεκαετίες, συνο-
δεύτηκε από την υπεράσπιση των αξιών του έθνους 
και τη θεμελίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Μέσα από την τέχνη και τη φιλοσοφία του για 
την Ελλάδα κατάφερε να μεταδώσει την εγχώρια 

νοοτροπία με πρωτότυπο τρόπο στο εξωτερικό, κάνοντάς την γνωστή σε όλο τον 
κόσμο. Ο Μίκης Θεοδωράκης δεν ήταν μόνο ένας συνθέτης, ένας μουσικός και έ-
νας μαέστρος. Ήταν όλα εκείνα που συνέδεσαν και παρηγόρησαν τους Έλληνες σε 
ιστορικά δύσκολες εποχές. Έζησε μια μακρά ζωή γεμάτη τιμές και πόνο, συνυφα-
σμένη με ορισμένα από τα τραγικότερα γεγονότα του προηγούμενου αιώνα.

Τον Νοέμβριο του 2020 ο Δήμος Βέροιας είχε τιμήσει τον Μίκη Θεοδωράκη μέσα 
από τα έργα του αείμνηστου Βεροιώτη ζωγράφου και αρχιτέκτονα, Μάκη Βαρλάμη, 
με τον οποίο συνδεθηκε με στενή φιλία. Καρπός αυτής της σχέσης ήταν να δημι-
ουργήσει ο Βαρλάμης μία τεράστια εικαστική συλλογή -γλυπτά και μεγάλες εγκατα-
στάσεις-  εμπνευσμένα από τη ζωή και το έργο του Έλληνα μουσικού. Αυτά εντά-
χθηκαν σε τιμητικές εκδηλώσεις με τίτλο: «Τέχνη και Αγορά: Βέροια, Όμορφη Πόλη» 
που αποτέλεσε πρωτοβουλία του Πειραματικού Εργαστηρίου Βεργίνας και υποστη-
ρίχθηκε, πέραν του Δήμου Βέροιας, από την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, το Ε-
πιμελητήριο Ημαθίας και το Υπουργείο Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας-Θράκης. 

Ο Δήμος Βέροιας συμμετέχει στο τριήμερο εθνικό πένθος με τις σημαίες του 
Δημαρχείου να κυματίζουν μεσίστιες ως ελάχιστο φόρο τιμής στο σύμβολο του ελ-
ληνικού πολιτισμού, στον άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στη μουσική και την 
πολιτική.

Με επιστολές σε ΔΕΥΑΒ, Δήμο και Εισαγγελία 
37 καταστηματάρχες και κάτοικοι της περιοχής ΚΤΕΛ Βέροιας, 

ζητούν άμεση αποκατάσταση των δρόμων, μετά τα έργα της ΔΕΥΑΒ
Επιστολές έντονης διαμαρτυρίας με 37 υπογρα-

φές, κατέθεσαν χθες καταστηματάρχες και κάτοικοι 
της περιοχής ΚΤΕΛ Βέροιας και συγκεκριμένα  των 
οδών Ήρας, Μπιζανίου, Εδέσσης και Κονίτσης, για 
την κατάσταση των δρόμων μετά τις εργασίες αντικα-
τάστασης των αμιαντοσωλήνων στο δίκτυο ύδρευσης, 
από την ΔΕΥΑΒ.

Όπως αναφέρουν μεταξύ άλλων, «επιχειρήσεις 
και ένοικοι της  περιοχής διαμαρτύρονται για την υ-
περβολική καθυστέρηση μη αποπεράτωσης της α-
σφαλτόστρωσης του δρόμου μετά από τα έργα, με 
αποτέλεσμα να σηκώνεται σύννεφο σκόνης και να εκτι-
νάσσονται χαλίκια στους πεζούς και στις τζαμαρίες των 
καταστημάτων με σοβαρό κίνδυνο τραυματισμού αλλά 
και ολίσθησης δικύκλων από τα χαλίκια, ενώ  δυσχε-
ραίνει η κίνηση πεζών και παιδικών καροτσιών. Σκόνη 
και μικροσωματίδια που αιωρούνται επιβαρύνουν πα-
ράλληλα με την χρήση μάσκας με αναπνευστικά προ-
βλήματα τους κατοίκους, ενώ μεγάλη οικονομική ζημιά 
προκαλείται στις ήδη πληττόμενες από την πανδημία 
επιχειρήσεις και ειδικότερα στα καταστήματα εστίασης, 
λόγω μη προσέλευσης πελατών ως συνέπεια όλων 
των ανωτέρω παραγόντων».

 Οι υπογράφοντες ρωτούν «πότε θα ασφαλτοστρω-
θεί και θα καθαριστεί το οδόστρωμα, απαιτούν  την 
άμεση λύση του προβλήματος και επιφυλάσσονται για 
νομικές ενέργειες», αφού έχουν ήδη προηγηθεί, όπως 
αναφέρουν, «προφορικές αλλά και έγγραφες αναφο-
ρές τους στην ΔΕΥΑΒ, χωρίς να λάβουν απαντήσεις».

Την έγγραφη  διαμαρτυρία τους κατέθεσαν χθες 
Πέμπτη στην ΔΕΥΑΒ όπου και πρωτοκολλήθηκε,  κα-
θώς και στο δήμο Βέροιας.  Στη συνέχεια κατέθεσαν 
σχετικό έγγραφο και στην Εισαγγελία Βέροιας, όλα 
υπογεγραμμένα από 37 καταστηματάρχες και κατοί-
κους-ενοίκους της περιοχής.



Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό Μ.Α.μ.Α
Προσωπικός βοηθός: Ο από μηχανής θεός…
 
Με αφορμή τη δημόσια ηλεκτρονική  διαβούλευση 

για τον προσωπικό βοηθό για τα άτομα με αναπηρίες, 
ο σύλλογός μας ,η Μ.Α.μ.Α θα ήθελε να τονίσει ότι ο 
αποκλεισμός της αναπηρίας του αυτισμού από το θε-
σμό αυτό θα ήταν καταστροφικός! Την αναγκαιότητα της 
ύπαρξης του προσωπικού βοηθού στα άτομα με αυτι-
σμό, θα σας αφήσουμε να τη νοιώσετε μέσα από την 
επιστολή μιας μάνας του συλλόγου μας, που παρομοι-
άζει τον προσωπικό βοηθό με τον’ Από μηχανής Θεό’ 
της Αρχαίας Τραγωδίας. Τα λόγια της αντικατοπτρίζουν 
τις σκέψεις όλων των γονέων του συλλόγου μας και 
περιγράφουν τις συνθήκες που βιώνουμε ζώντας με τον 
αυτισμό και περιμένοντας αυτόν που θα κάνει τη ζωή 
τους πιο ανθρώπινη…

‘Ακόμη μια νύχτα χωρίς ύπνο, τέταρτη στη σειρά ... 
δεν αναρωτιέμαι πλέον πώς αντέχει, έχω πάψει να τα 
ρωτώ αυτά εδώ και χρόνια, ξέρω όμως πως εγώ δεν 
αντέχω ...

«Καλοκαίρι», όλοι σχεδιάζουν να πάνε διακοπές, να 
ξεκουραστούν, το σύμπαν γεμίζει υπέροχες οικογένειες 
που χαίρονται τη θάλασσα, το ταβερνάκι στο κύμα, τον 
καφέ στη δροσερή πλατεία του χωριού και εγώ ΕΔΩ για 
πάντα ΕΔΩ κι αυτός ΕΔΩ γιατί οι αλλαγές τον σκοτώ-
νουν...

«Τα αυτονόητα»  τόσο υπέροχη λέξη !! Είναι όλα αυτά που για τους φίλους μας είναι πανεύκολο 
να συμβούν. Μια βόλτα στην πόλη, ταξίδια, θέατρο, κινηματογράφος, μια δεύτερη ευκαιρία να φτιά-
ξουν ξανά τη ζωή τους, να ερωτευτούν. Να βλέπουν  τα ενήλικα παιδιά τους να τρώνε μόνα τους, να 
φροντίζουν την υγιεινή τους μόνα τους, να ντύνονται μόνα τους, να φλερτάρουν, να βγαίνουν με φί-
λους, να εργάζονται, να ΖΟΥΝ μόνα τους και αυτοί  να τα καμαρώνουν που ανοίγουν τα φτερά τους 
και πετάνε και να έχουν την ευκαιρία να ανοίξουν κι αυτοί τις ώριμες φτερούγες τους να πετάξουν 
εκεί που δεν προλάβανε όσο μεγάλωναν τα παιδιά τους.

Κι εγώ ΕΔΩ  και  πάνω στις γερασμένες μου φτερούγες αυτός. Βάρος; Όχι ! Έγνοια;  Ναι! Κού-
ραση ; Ναι! Αγωνία ; Ναι ! 

Να υπήρχε ένας από μηχανής θεός να σώσει τις ζωές μας, να φυσήξει αέρα και στα δικά μου 
κουρασμένα φτερά και στα δικά του τ’ ανήμπορα. Ένας θεός που θα οργανώνει τη μέρα του, που 
θα μεταφράζει στη δική του γλώσσα το γύρω του και θα με αφήνει κι εμένα να καμαρώνω να τον 
βλέπω να πετάει ,όπως όλοι οι ενήλικες κι ας είναι οι πτήσεις του χαμηλές . Κι εγώ να μπορώ να 
πετάξω να κάνω όχι ότι ονειρεύτηκα, να κάνω τουλάχιστον τα αυτονόητα ! 

Ένας από μηχανής θεός που θα μ’ αφήσει να είμαι μόνο μάνα του… τους άλλους ρόλους δεν 
τους θέλω πια ... μεγάλωσα ΕΔΩ ! ‘

Ο σύλλογός μας  πάντα θα διεκδικεί  τα δικαιώματα των αυτιστικών ατόμων .Όλοι οι αυτιστικοί 
πρέπει να έχουν τον προσωπικό τους βοηθό! Είναι η πιο εξουθενωτική αναπηρία μαζί με τις ψυχι-
κές ασθένειες. Στις υπόλοιπες αναπηρίες ,ο προσωπικός βοηθός θα είναι αυτός που θα εξυπηρετεί 
τις ανάγκες του ΑμεΑ, θα είναι η γέφυρα του με την κοινωνία ( πόσο λυτρωτικό !). Στον αυτισμό θα 
είναι τα κοινωνικά γυαλιά του, αφού τα αυτιστικά άτομα είναι τυφλά σε ότι αφορά τη λειτουργία της 
κοινωνίας μας ! Βοηθήστε τα παιδιά μας να βρουν τη θέση τους στην κοινωνία μας! Βοηθήστε όλα 
τα αυτιστικά άτομα να αποκτήσουν τον προσωπικό τους βοηθό ! 

Με εκτίμηση 
 Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό Μ.Α.μ.Α, Βέροια , Ημαθία

*Την παραπάνω επιστολή προσυπογράφει και ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατό-
μων με Αυτισμό ν. Κοζάνης

Η διαβούλευση διαρκεί μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου ! 
Μπείτε στον παρακάτω σύνδεσμο κάντε ένα σχόλιο για την αναγκαιότη-

τα καθιέρωσης του προσωπικού βοηθού και στους αυτιστικούς συνανθρώ-
πους σας !

http://www.opengov.gr/minlab/?p=5369#comments
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Θερινό Σινεμά = η πιο α-
σφαλής και άνετη διασκέ-
δαση.

--> απολύμανση πριν κά-
θε προβολή,

--> μεγάλες αποστάσεις 
--> περιορισμένη διαθε-

σιμότητα εισιτηρίων
--> αντισηπτικά σε κάθε 

είσοδο και έξοδο
Ο Άνθρωπος του Θεού - 

Man of God
Προβολές στην Θερινή 

αίθουσα:  (μόνο χρήση μά-
σκας)  

Προβολές:  Πέμπτη 2/9(εκτός)
Παρασκευή 3/9 - Κυριακή 5/9 - Τρίτη 7/9 - Τετάρτη 8/9  

στις 20.45
Σάββατο 4/9 - Δευτέρα 6/9 στις 21.45
Η ταινία γυρίστηκε σε συνεργασία με την: Ιερά Με-

γίστη Μονή Βατοπαιδίου, Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος o 
Γραικός, Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. 

Σκηνοθεσία: Γελένα Πόποβιτς
Σενάριο: Γελένα Πόποβιτς
Πρωταγωνιστούν: Άρης Σερβετάλης, Alexander 

Petrov, Mickey Rourke, Χρήστος Λούλης, Καριοφυλλιά 
Καραμπέτη, Νικήτας Τσακίρογλου, Γιάννης Στάνκογλου, 

Τάνια Τρύπη, Μαρθίλια Σβάρ-
να, Ιερώνυμος Καλετσάνος, 
Γιάννης Αναστασάκης, Γερά-
σιμος Σκιαδαρέσης, Βασίλης 
Κουκαλάνι

  
Σπίριτ: Ο Ατίθασος
Spirit Untamed  - Μεταγλ,Ελ-

ληνικά    
Προβολές στην Θερινή αί-

θουσα:      Σάββατο 4/9 και Δευ-
τέρα 6/9 στις 20.00

  
Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η πρόσβα-

ση στο θερινο κινηματογράφο είναι ελεύθερη σε όλους, 
χωρίς να απαιτείται καμιά επίδειξη αποτελέσματος τεστ 
ή βεβαίωσης εμβολιασμού (αυτά ισχύουν για τους κλει-
στούς-χειμερινούς κινηματογράφους). Απλά, έχετε τη 
μάσκα σας μαζί και έρχεστε !!

 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-

γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω 
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-
ριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11.00΄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.
Από το Δ.Σ.

Θεία λειτουργία για τη Γέννηση της Υπεραγίας 
Θεοτόκου, από τη Φιλόπτωχο Βέροιας     

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητος 
Κυριών Βέροιας, προσκαλεί τους φίλους, τις φίλες και συνδρομή-
τριες, στην καθιερωμένη θεία λειτουργία για τη Γέννηση  της ΥΠΕ-
ΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, που θα τελεστεί στις 8 Σεπτεμβρίου 2021, 
ημέρα Τετάρτη,  και με την παράκληση να ακολουθήσουμε όλοι  τις 
οδηγίες  του ΕΟΔΥ  ( για τη χρήση μάσκας και τις αποστάσεις) 

                                   ΠΡΟΣΟΧΗ
Για λόγους ασφαλείας, η θεία λειτουργία θα τελεστεί εφέτος, 

στον ιερό ναό των Αγίων Αναργύρων.
                                      ΤΟ Δ.Σ    

Η Λέσχη Κι -
ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο υ 
κα ι  Πολ ι τ ισμού 
Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ι α ς 
« Κ ι ν η μ α τ ό δ ρ α -
σις» εγκαινιάζει το 
πρόγραμμα «Σι-
νεμά στο Χωριό», 
μια πρωτοβουλία 
που ευελπιστεί να 
εξελιχθεί σε ένα 
ακόμα θεσμό για 
την περιοχή μας. 
Η δράση έχει ως 
στόχο την προβο-
λή ποιοτικών ται-
νιών για παιδιά και 
ενήλικες σε όλο το 
χωροταξικό φάσμα 
του Δήμου σε συ-
νεργασία με τοπι-
κούς και πολιτιστι-
κούς φορείς, αλλά και την αναβίωση του ξεχασμένου 
θερινού περιφερόμενου κινηματογράφου στα χωριά, 
μιας πρακτικής που αποτέλεσε αγαπημένη συνήθεια 
των κατοίκων αρκετές δεκαετίες πριν.

Το 1ο Σινεμά στο Χωριό αφορά δύο προβολές ε-
ξαιρετικών παιδικών ταινιών από την εγκεκριμένη από 
το ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής)  Παιδική 
και Νεανική Ταινιοθήκη του Νεανικού Πλάνου πέρα 
από τα συνηθισμένα πρότυπα των blockbusters και 
του Hollywood ενώ ευελπιστούμε πως του χρόνου 
υπό καλύτερες συνθήκες το πρόγραμμα μας θα με-
γαλώσει και θα εμπλουτιστεί με ταινίες για όλες τις 
ηλικίες, θεματικές, ντοκιμαντέρ και πολλές εκπλήξεις.

Το 1ο Σινεμά στο Χωριό τελεί υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Πολιτισμού ενώ η υλοποίησή του στηρί-
ζεται στην δωρεά του οπτικοακουστικού εξοπλισμού 
από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το οποίο και ευχα-
ριστούν.

Πρόγραμμα προβολών:
Μελίκη, Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου, ώρα έναρξης 

προβολής 20:30, Είσοδος Ελεύθερη 
Συνδιοργάνωση: Εθνογραφικό Κέντρο Γιώργη Με-

λίκη Κέντρο Έρευνας Μάσκας
Χώρος προβολής : Εθνογραφικό Κέντρο Γιώργη 

Μελίκη

Ηλικίες : 9+
 Ταινία : Supa Modo / Σούπα Μόντο
Μια ταινία του Likarion Wainaina. Μυθοπλασία, 

έγχρωμο, 74’, Κένυα-Γερμανία
Η ταινία έχει αποσπάσει 25 διεθνή βραβεία.
 
 Πλατύ, Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου, ώρα έναρξης 

προβολής 20:30, Είσοδος Ελεύθερη 
Συνδιοργάνωση: Σύλλογος Καππαδοκών Πλατέος 

«Ο Βαρασός»
Χώρος προβολής : Σπίτι Εποικισμού Πλατύ
Υπό την αιγίδα της Κ.Ε.Δ.Α
Ηλικίες : Όλες οι ηλικίες
 
Ταινία : Το Αγόρι και ο Κόσμος
Μια ταινία του Alê Abreu. Animation χωρίς λόγια, 

έγχρωμο, 81’, Βραζιλία
Μια συναρπαστική ταινία με κινούμενα σχέδια χω-

ρίς λόγια για τις ηλικίες από 7 έως 97 ετών! Η ταινία 
έχει αποσπάσει περισσότερα από 45 διεθνή βραβεία.

  Στην διάρκεια των προβολών θα τηρηθούν όλα 
τα μέτρα προστασίας από την πανδημία (μάσκες , α-
ποστάσεις ) ενώ συστήνουμε τους θεατές να προσέλ-
θουν νωρίτερα για την αποφυγή συνωστισμού. 

«Σινεμά στο Χωριό», από την Λέσχη 
«Κινηματόδρασις» της Αλεξάνδρειας



Η σημασία της 
«ευημερίας του αύ-
ριο»  και η πολιτική 
που επικεντρώνεται 
αποκλειστικά στη 
νέα γενιά, η οποία 
αγωνιά για το «αν θα 
πάρει ποτέ σύνταξη» 
ήταν το συμβολικό 
μήνυμα της τοπο-
θέτησης του Τάσου 
Μπαρτζώκα, επί του 
νομοσχεδίου του Υ-
πουργείου Εργασί-
ας, που εισάγει τον 
κεφαλαιοποιητ ικό 
πυλώνα.

 Όπως τόνισε ο 
Βουλευτής, «με αφετηρία την υψηλή τεχνο-
γνωσία και την ψηφιοποίηση μετατρέπουμε 
σταδιακά και χωρίς κίνδυνο το σημερινό σύ-
στημα επικουρικής ασφάλισης από αναδι-
ανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό, αφήνοντας 
τη νέα γενιά να κάνει τις επιλογές της».

Ξεκαθάρισε ότι οι αιτιάσεις της Αντιπο-
λίτευσης για τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου 
είναι ανυπόστατες, καθώς προβλέπεται ρη-
τά ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ούτε 
για τις μελλοντικές ούτε για τις υφιστάμενες 
συντάξεις. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε 
«Το νομοσχέδιο 
παρουσιάζετα ι 
σαν μια ακόμα 
« μ η τ έ ρ α  τ ω ν 
μαχών», γιατί η 
Αντ ιπολ ί τευση 
αντί να επενδύ-
σει στο αύριο, 
επενδύει  στον 
αιώνιο ύπνο των 
ιδεολογικών κα-
θηλώσεων. Εμείς 
αλλάζουμε το α-
σφαλιστικό υπό-
δειγμα, η Αντιπο-
λίτευση μένει στο 
αντι-παράδειγ-
μα».

Ο  Τ ά σ ο ς 
Μπαρτζώκας α-
πάντησε σε αυ-

στηρό τόνο και στις απαξιωτικές αναφο-
ρές της  Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για 
το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, τονίζοντας 
ότι «εδώ και πάρα πολύ καιρό οι Ένοπλες 
Δυνάμεις και το Ελληνικό Ναυτικό έχει α-
ντιδράσει με υπεύθυνο τρόπο, με υπεύ-
θυνη στάση. Οι δηλώσεις της Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις 
άφηναν το “ Oruc Reis” να κάνει κρουαζιέρα 
είναι απαράδεκτες και δεν τιμάει κανέναν 
μας να ακούγονται αυτά μέσα στο ελληνικό 
Κοινοβούλιο»
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωναμε το

άρθρο 1369 τουΑστικού Κώδικα
ότι:

Ο ΣΤΑΘΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ευ-
άγγελου και της Βάϊας, το γένος Μα-
νωλά, που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στη Θεσ/νίκη και η ΑΝΤΩ-
ΝΙΟΥΜΑΡΙΑ του Γεωργίου και της 
Δήμητρας, το γένος Τύπου, που γεν-

νήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στην Πατρίδα Ημαθίας, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει 
στο Δημαρχείο Βέροιας.

Ανοιχτό «παράθυρο» για 
αλλαγές στην Ελάχιστη Βάση 
Εισαγωγής τη νέα χρονιά, ά-
φησε ο υφυπουργός Παιδείας 
αρμόδιος για την Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, Άγγελος Συρίγος.

Μιλώντας στο Πρώτο Πρό-
γραμμα της ΕΡΤ ο κ. Συρίγος 
έκανε λόγο για αρρυθμίες που 
εντοπίστηκαν σε ειδικά μαθή-
ματα, ειδικά στις αρχιτεκτο-
νικές σχολές. Μάλιστα έκανε 
ειδική μνεία στην Αρχιτεκτονι-
κή Ξάνθης, όπου εισήχθησαν 
μόνο 10 άτομα.

«Ήτανπρόβληματης
ίδιατηςσχολής»

Όπως είπε, μόνοι τους οι 
υπεύθυνοι της σχολής έκαναν 
λάθος βάζοντας μια εξαιρετικά 
υψηλή Ελάχιστη Βάση Εισα-
γωγής (17,4) στο γραμμικό 
σχέδιο. «Όταν το κατάλαβαν, ζήτησαν να το αλλάξουν, αλλά 
είχαν παρέλθει οι σχετικές προθεσμίες», σημείωσε.

Παράλληλα, πρόσθεσε: «Στην αρχιτεκτονική Ξάνθης 
ήταν πρόβλημα η επιλογή της ίδιας της σχολής να έχει πολύ 
υψηλές βάσεις μη αντιλαμβανόμενη τις συνέπειες που θα 
είχε η κίνηση αυτή».

Για το τμήμα Μαθηματικών της Σάμου, στο οποίος ει-
σήχθησαν μόλις 5 φοιτητές, εξήγησε ότι δεν προτιμούν να 
πηγαίνουν στα νησιά για σπουδές. «Το 2019 δημιουργήθη-
καν πολλές τμήματα στην ηπειρωτική χώρα, και οι φοιτητές 
προτιμούν να πηγαίνουν σε αυτά, παρά σε ένα νησί», υπο-
γράμμισε ο υφυπουργός.

«ΗΕΒΕαποτελείμίαουσιαστικήμεταρρύθμιση»
Στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής αναφέρθηκε τις προη-

γούμενες ημέρες και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης 
Οικονόμου. Υποστήριξε ότι με τις μεταρρυθμίσεις «ανα-
βαθμίζουμε τα ελληνικά πανεπιστήμια δίνοντας μεγαλύτερη 
αξία στον κόπο των νέων και στις θυσίες των γονιών τους». 
Αναφερόμενος στη θεσμοθέτηση της ΕΒΕ, είπε ότι μέχρι και 
πέρυσι δεκάδες χιλιάδες παιδιά κατέφευγαν σε σχολές που 
δεν ήθελαν να σπουδάσουν. «Πολλά τμήματα μετατράπη-
καν τα προηγούμενα χρόνια σε μία νύχτα σε ΑΕΙ. Ήταν μία 
κατάσταση αιμορραγίας  χρόνου και χρήματος. Η ΕΒΕ απο-
τελεί μία ουσιαστική μεταρρύθμιση, που δίνει σημασία, αξία 

και νόημα στις σπουδές», τόνισε.
Πρόσθεσε, δε, ότι τα ίδια τα πανεπιστημιακά έχουν λόγο 

στον καθορισμό της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής: «Με 
βάση και τα φετινά αποτελέσματα θα έχουν τη δυνατότητα 
να προβούν σε διορθωτικές κινήσεις την επόμενη χρονιά».

Σεδίλημμαοιυποψήφιοι
Μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής επικρατεί 

προβληματισμός, καθώς η θεσμοθέτηση της Ελάχιστης 
Βάσης Εισαγωγής, έφερε ένα ντόμινο εκρηκτικής ανόδου σε 
μία σειρά σχολών χαμηλής και μεσαίας ζήτησης, αφήνοντας 
έτσι τμήματα της περιφέρειας με ελάχιστους ή ακόμη και 
μηδενικούς αριθμούς πρωτοετών φοιτητών.

Όπως ήταν αναμενόμενο, άφησε εκτός ΑΕΙ χιλιάδες 
υποψηφίους, οι οποίοι θα βρίσκονται στο δίλημμα εάν θα 
φοιτήσουν σε κάποιο δημόσιο ΙΕΚ ή αν θα μπουν στη δια-
δικασία να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές της επόμενης 
χρονιάς.

Μετά από μία δύσκολη χρονιά λόγω κοροναϊού, με τους 
μαθητές της Γ΄ λυκείου να προετοιμάζονται μέσω τηλεκ-
παίδευσης για αρκετούς μήνες, αρκετοί από αυτούς είδαν 
να μπαίνουν σε τμήματα που δεν ήταν στις πρώτες προτι-
μήσεις τους, ή να αποκλείονται εντελώς από την ανώτατη 
εκπαίδευση.

(πηγή:in.gr)

Εξιχνίαση κλοπής σε περιοχή της Ημαθίας
Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, καθώς ό-

πως προέκυψε από την έρευνα, τον Ιούλιο του 2021, ενεργώντας μαζί με συνεργό του, αφαίρεσαν από οικόπεδο 
ημεδαπού σε περιοχή της Ημαθίας, μία μεταλλική πλατφόρμα 4 μέτρων, την οποία έδεσαν με ιμάντες σε όχημα 
που χρησιμοποιούσαν. Η κλεμμένη πλατφόρμα εντοπίσθηκε από περιπολούντες αστυνομικούς του Αστυνομικού 
Τμήματος Αλεξάνδρειας, κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της. Επίσης εντοπίσθηκε και κατασχέθηκε 
το παραπάνω όχημα που χρησιμοποίησαν ως μέσο τέλεσης κλοπής.

Τάσος Μπαρτζώκας: 
Από το ερώτημα 

«εμείς οι νέοι θα πάρουμε 
άραγε σύνταξη;» αφαιρούμε 
οριστικά το ερωτηματικό!

Έρχονται αλλαγές στην Ελάχιστη Βάση 
Εισαγωγής από τη νέα χρονιά



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 Επι-
τροπής του Σωματείου. Προς τον σκοπό αυτόν καλεί τα μέλη του να προσέλθουν σε 
εκλογική-απολογιστική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα αρθρα 
του καταστατίκου του τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 17:00 στο Πνευματι-
κό 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 Συνέλευση 

μαζικά και να συμμετάσχουν ενεργά, τόσο στο διάλογο που θα αναπτυχθεί ,όσο και 
στις αρχαιρεσίες , για να διαμορφώσουν από κοινού το μέλλον του Ομίλου.

6 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έ-

χουν φάρμακα που δεν χρει-
άζονται  και θέλουν   να τα  
προσφέρουν στο  Γηροκο-
μείο Βέροιας  , το τηλέφωνο 
του Γηροκομείου Βέροιας εί-
ναι 2331024891.

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 

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 5 

Σεπτεμβρίου 2021 στον Ιε-
ρό Ναό Αγίου Αθανασίου Βέ-
ροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπη-
μένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού, αδελφού και θείου

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡ.
ΧΑΤΖΗΣΑΛΑΤΑ

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 παιδιά,
Τα εγγόνια,  

Τα αδέλφια, 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 

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 αίθου-
σα 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. Δικαίω-
μα ψήφου έχουν όσα μέλη είναι ταμειακά τακτοποιημένα μέχρι 31-12-2020. Έχουν τη 
δυνατότητα να τακτοποιηθούν οικονομικά ή να εγγραφούν νέα μέλη μέχρι Παρασκευή 
17 Σεπτεμβρίου 2021 και σε περίπτωση μη  απαρτίας έως Παρασκευή 24 Σεπτεμβρί-
ου 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 εκλογο-
απολογιστική 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, αποστά-
σεις 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

Λειτουργεί και φέτος 
το Κοινωνικό 

Φροντιστήριο της 
Μητρόπολης

-Κάλεσμα εθελοντών καθηγητών
Και φέτος θα λειτουργήσουν τμήματα του Συμβουλευ-

τικού Κέντρου Νεότητας (Κοινωνικό Φροντιστήριο) της 
Μητροπόλεως. Ο σκοπός του Συμβουλευτικού Κέντρου 
είναι η δωρεάν ενισχυτική (φροντιστηριακή) διδασκαλία 
σχολικών μαθημάτων σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασί-
ου και Λυκείου.  

Καλούνται όσοι καθηγητές ή καθηγήτριες θα ήθελαν 
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Κέντρο, να απευ-
θυνθούν στα γραφεία της Ιεράς μας Μητροπόλεως (τηλ. 
2331022270 εσωτ. 7). 



Ρυθμίσεις λειτουργίας της  Κυριακάτικης Αγοράς 
στα Ριζώματα Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με την  υπ ΄αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 52666 (Φ.Ε.Κ. 3958 Β/27-08-2021) Υπ. Απόφαση από την Δευτέρα 30-08-2021 και ώρα 06.00 έως την Δευτέ-
ρα  6-9-2021 και ώρα 06:00 ισχύουν τα κάτωθι : 

α) Επιτρέπεται η συμμετοχή των πωλητών (παραγωγοί και έμποροι), που δραστηριοποιούνται στην  Κυριακάτική Αγορά των Ριζωμάτων, με την τήρηση 
της απόσταση του ενός  (1)  μέτρου  εκατέρωθεν των πάγκων πώλησης με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα (απαραίτητη προϋπόθεση 
για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς είναι η  αντίστοιχη μείωση των μέτρων του  πάγκου τους σε κάθε  κατηγορία πωλητών) και την τήρηση ενάμιση (1,5) 
μέτρου απόστασης μεταξύ των ατόμων και την τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά πάγκο πώλησης. 

β)  Είσοδος της αγοράς θα γίνεται από την συμβολής των οδών  Παπαγεωργοπούλου με Ρήγα Φεραίου και έξοδός από την συμβολή των οδών Ρήγα 
Φεραίου με Αγίου Αθανασίου.   

γ) Υποχρεωτική η χρήση μάσκας από τους πωλητές, τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και τους επισκέπτες.  
 δ) Διενέργεια και αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self-/test) τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα για πωλητές και εργαζόμενους στην αγορά, σύμ-

φωνα με  την  υπ΄αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.  32209/24-05-2021 (ΦΕΚ  2192 /Β΄) όπως τροποποιήθηκε με την Δ1α/ΓΠ.οικ.  35098/04-06-2021 (ΦΕΚ 2372/Β΄) , 
Δ1α/ΓΠ.οικ.41588/2.7.2021 (Β’ 2891), Δ1α/ΓΠοικ.48485/30.07.2021 
(Β΄3493) κοινές Υπ.  Αποφάσεις.

 Επιπλέον συνιστούμε στους καταναλωτές κατά την παρουσία 
τους στην Αγορά και στα πλαίσια της ατομικής ευθύνης:  

•Να τηρούν τις οδηγίες για τον περιορισμό της διασποράς του 
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ- covid 19.

•Να φροντίζουν την αποφυγή του συνωστισμού στους πάγκους 
και στους διαδρόμους των  λαϊκών αγορών και την τήρηση της από-
στασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων. 

• Να αποφεύγουν  την επαφή με τα χέρια, των προς πώληση 
προϊόντων (φρούτα και λαχανικά). Η δε τοποθέτηση αυτών σε σα-
κούλες, για  λόγους υγιεινής, να γίνεται από τους πωλητές.   

Ο  Αντιδήμαρχος 
Ασλάνογλου Στυλιανός    

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί 

ευχαριστεί θερμά:
1.Τον κύριο Αδάμ Σεμερτζίδη, για την χορηγία ημερήσιας 

εκδρομής στην Έδεσσα, που περιλάμβανε ξεναγήσεις, φα-
γητό και ψυχαγωγία, σε όλα τα παιδιά του Οργανισμού μας.

2.Τον κύριο Γρηγόριο Φεΐζατίδη για τη δωρεά ποσού 
300€.

3.Τον κύριο Κωνσταντίνο Μαμάτσιο και την κυριά Αρτεμι-
σία Καραγγέλου για τη δωρεά ποσού 300€.

4.Την οικογένεια Αθανασίου Τσιαμήτρου για τη δωρεά 
ποσού 100€ στη μνήμη Δημητρίου Ζαρκάδα με τη συμπλή-
ρωση 40 ημερών από τον θάνατό του.

5.Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά ποσού 100€ στη μνήμη 
Ελένης Γόκτση.

6.Την κυρία Διονυσία Σταυράκη για τη δωρεά ποσού 50€ 
στη μνήμη του αδελφού της Σταυράκη Ιωάννη.

7.Την κυρία Ευμορφία Ντόβα για την οικονομική ενίσχυ-
ση με ποσό 20€.

8.Την κυρία Μαρία Γεωργιάδου για την προσφορά γεύ-
ματος στα παιδιά του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας.

9.Την οικογένεια Παπαϊωάννου για την προσφορά βιβλί-
ων στη μνήμη του Πέτρου Παπαϊωάννου.

10.Την κυρία Μελίνα Αϊδινίδου για την προσφορά βιβλί-
ων.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Ευχαριστήριο του Ομίλου 
προστασίας παιδιού Βέροιας

Το Δ.Σ. του Ομίλου προστασίας παιδιού Βέροιας ευχαριστεί θερμα :
1) Τις κυρίες Ανθούλα Νένου και Άννα Καρανάσιου για τη προσφορά μεγάλης 

ποσότητας σχολικών ειδών και τσαντών.
2) Το βιβλιοπωλείο «Καρανίκας» για τη δωρεά σχολικών ειδών και τσαντών.
3) Ανώνυμες κυρίες για την προσφορά τσαντών και τετραδίων.
4) Την κυρία Μαρίνα Γαβριηλίδου για τη προσφορά  τσαντών και σχολικών 

ειδών.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ        
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ.Μ.                                

Θεσσαλονίκη, 02 Σεπτεμβρίου 2021
Α.Π. : 548935(682)
ΠΕΤ: 2101445027

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 τίθεται σε 
δημόσια διαβούλευση, το με αρ. Πρωτ. 190192/30-08-2021  
διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασμού Κ.Μ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
– Θράκης  που αφορά:

1. Το έργο: «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων (Μ.Π.Ε) για το έργο «Κατασκευή και λειτουργία 
φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας (και των συνοδών του έργων), συνολικής ισχύος 
17,125MW, με ονομασία «Πολυπλάτανος 5» που θα ε-
γκατασταθεί στη θέση Πολυπλάτανος, στη ΔΕ. Ειρηνού-
πολης, Ανθεμίων και Νάουσας, ΠΕ Ημαθίας, ΠΚΜ (ΠΕΤ: 
2101445027).”.

2. Ανήκει στην: υποκατηγορία Α2 - Ομάδα 10η: Ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειας, με Α/Α 02.

3. Φορέας υλοποίησης του έργου: ABO WIND HELLAS ΑΕ
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  03/ 09/ 2021  έως 03/ 
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=el-gr&page=491

7. Το παρόν δημοσιεύεται στην εφημερίδα «ΛΑΟΣ» της Π.Ε 
Ημαθίας την 03 Σεπτεμβρίου 2021.  

 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.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.  
ΒΕΝΙΑΜΙΝ Ι. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ                  

Εγγραφές επιτυχόντων υποψηφίων καταρτιζομένων με τη διαδικασία 
του παράλληλου μηχανογραφικού για τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ

Κατόπιν της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων για τα Δημόσια ΙΕΚ, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, καλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι σε ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, που υπέβαλλαν παράλληλο μηχανογραφικό να προσέλθουν 
από την Πέμπτη 02/09/2021 έως και την Παρασκευή 10/09/2021 από 9:00 έως 14:00, στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ για να υποβάλλουν Αίτη-
ση Εγγραφής.Τα στοιχεία επικοινωνίας με τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ βρίσκονται στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr ή στον παρακάτω 
σύνδεσμο https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr/index.php/site/contact

Όσοι επιτυχόντες δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή:
1. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β΄Κύκλου)
2. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους
3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
4. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία ) 
Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση ΑΕΙ και Δη-

μόσιο ΙΕΚ.

«Η διαφάνεια και η δικαιοσύνη στον τομέα των αγρο-
τικών ενισχύσεων είναι βασική πολιτική προτεραιότητα 
του ΥΠΑΑΤ. Ένα ακόμα βήμα προς την κατεύθυνση αυτή 
είναι η ενσωμάτωση των γεοχωρικών δεδομένων των 
Περιφερειών στο υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άμεσα, με 
μηχανογραφικό τρόπο, θα διασταυρώσουμε ποιοι παρα-
νόμως δήλωσαν δημόσιες εκτάσεις για ιδιωτικές,  για να 
διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των συνεπών παραγω-
γών. Είμαι πεπεισμένος ότι όλοι οι Περιφερειάρχες θα 
ανταποκριθούν και μάλιστα άμεσα». 

Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός, ο οποίος συνεχίζει με ε-
ντατικούς ρυθμούς και σειρά πρωτοβουλιών  την υλοποί-
ηση της δέσμευσής του για διαφάνεια παντού και μηδενι-
κή ανοχή σε περιπτώσεις παρατυπιών και παρανομιών, 
προκειμένου να διασφαλιστούν πλήρως τα συμφέροντα 
των συνεπών παραγωγών αλλά και η ασφάλεια και ενη-
μέρωση των καταναλωτών. 

Παράλληλα με την εντατικοποίηση των ελέγχων που 
πραγματοποιεί ο ΕΛΓΟ για να αποτραπούν φαινόμενα 
«ελληνοποιήσεων» προϊόντων και παρατυπιών, ιδιαίτε-
ρα στα προϊόντα ΠΟΠ/ΓΕΠ, το ΥΠΑΑΤ αναλαμβάνει μία 
εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας και δικαιοσύνης στη χορήγηση των αγροτικών ενισχύσεων, οι 
οποίες καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Συγκεκριμένα, με επιστολή που απέστειλε προς τους 13 Περιφερειάρχες 
της χώρας, o κ. Λιβανός τους ζητεί να καταθέσουν τάχιστα στο ΥΠΑΑΤ τα 
συγκεντρωτικά ψηφιακά γεωχωρικά δεδομένα μορφής για τις δημόσιες 
εκτάσεις που τελούν υπό τη διαχείρισή τους, τις παραχωρημένες εκτάσεις 
καθώς και τυχόν άλλες εκτάσεις που δεν εμπίπτουν στις δύο παραπάνω 

κατηγορίες.
Το ΥΠΑΑΤ δίνει προθεσμία το αργότερο ως τις 20 Σεπτεμβρίου για την 

παράδοση των σχετικών στοιχείων από τους Περιφερειάρχες, καθώς κρί-
νεται επιτακτική η συνδρομή τους  για την απλούστευση των διαδικασιών 
διενέργειας των διασταυρωτικών ελέγχων που είναι αναγκαίοι για να περι-
βληθεί με απόλυτη διαφάνεια – και άρα με δικαιοσύνη – η διαδικασία χορή-
γησης των αγροτικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Έως τις 20 Σεπτεμβρίου η παράδοση στοιχείων από τους Περιφερειάρχες

Υπό έλεγχο όσοι δήλωσαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ 
δημόσιες εκτάσεις ως ιδιωτικές

Σπ. Λιβανός : Διαφάνεια και μηδενική ανοχή σε περιπτώσεις 
παρατυπιών και παρανομιών
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Σε φιλικό αγώνα 
που έδωσε η 
Βέροια στο γήπε-

δο Νικοτσάρας με αντί-
παλο τον Απόλλωνα 
Παραλιμνίου πήρε την 
νίκη με 2-1 χάρις σε 
γκόλ που πέτυχαν οι 
Πασάς στο 32’ και ο 
Μυστακίδης στο 75’’. 
Οι γηπεδούχοι ισοφά-
ρισαν σε 1-1 στο 73’ 
με τον  Ηλιόπουλο 

Ο Παύλος Δερμιτζάκης ξε-
κίνησε τον αγώνα με την εξής

εντεκάδα: Βελίδης, Μουχάλης,
Πεταυράκης,Δημόπουλος,Μα-
ραγκός(c), Οικονόμου, Γαβριη-
λίδης, Πόζογλου, Οικονομίκος,
Baidoo,Πασάς.

Αναπληρωματικοί:Τσιμόπου-
λος, Σκόνδρας,Μπουκουβάλας,
Παπαχρήστος,Μπλέτσας, Ισαα-
κίδης,Manssour, Χαλκιαδάκης,
Τασιόπουλος,Ντίνας,Μούργος,
Μυστακίδης.

Θετικάήταντασυμπεράσμα-
τα για τον τεχνικό της Βέροιας
που χρησιμοποίησε όλους τους
παίκτες ( εκτός από τους τρεις
τραυματίες) αν και βρίσκονται
στο πιό δύσκολο στάδιο της
προετοιμασίας.

Φιλική νίκη της Βέροιας 2-1
τον Απόλλωνα Παραλιμνίου

Τα νεα διαρκείας του ΝΠΣ Βέροια 
2019 για την περίοδο 2021-22
Ξεκίνησεηδιά-

θεση των εισιτηρί-
ωνδιαρκείαςΠΑΕ
ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ για
τηναγωνιστικήπε-
ρίοδο 2021-2022.
Μετά την κατάκτη-
ση τουπρωταθλή-
ματος τηςFootball
Leagueκαι με την
επιστροφή τουκό-
σμουστα γήπεδα,
ήρθεηώραΟΛΟΙ
να ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ
τηνομάδατηςπό-
ληςμαςγιανασυ-
νεχίσειπιοδυνατή
στην κατηγορία
τηςSuperleague2.

Αναλυτικά οι
τιμές:

-GOLD–VIP / 400€ / 150 ονομαστικές θέσεις στησκεπαστήΘ2
(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

Με ανα-
κοίνωση 
του ο 

ΟΚΑ Βικέλας 
προσκαλεί τους 
νέους και τις 
νέες να εγγρα-
φούν στα τμή-
ματα κλασικού  
αθλητισμού του 
συλλόγου.

Αναλυτικά η ανακοί-
νωση

Ο μοναδικός σύλλο-
γος με επαγγελματίες
προπονητές με εμπειρία
πολλώνδεκαετιών.

????Οσύλλογος των
Πρωταθλητών.????

Είναιέτοιμοςναυπο-
δεχτεί να νέα του μέλη

και να τα μυήσει στον
χώροτουαθλητισμού.

Του βασιλιά των α-
θλημάτων.

Τον κλασσικό αθλη-
τισμό.

Καθημερινά από τις
18:00 έως τις 19:30στο
στάδιο στίβου τουΔΑΚ
Δημήτριος Βικέλας(Μα-
κροχώρι).

Για  περ ισσότερες
πληροφορίες στα τηλέ-
φωνα των υπεύθυνων
προπονητώνμας:

Κελεπούρης Νίκος:
6973534440

Υφαντ ίδου Σοφία:
6945226789

Καραντουμάνης Κώ-
στας:6973556449

Μήνας Κυρ ιάκος :
6977464665

Σαςπεριμένουμε!!!

Οι εγγραφές ξεκίνησαν στον ΟΚΑ Βικέλας
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Όταν αγαπάς το ποδόσφαιρο
και τη δουλειά με τα παιδιά το μέλλον διαγράφεται 

δημιουργικό!!!
Τα γήπεδα είναι έτοιμα, οι προπονητές

στη θέση τους , δεν μένει μόνο οι μικροί αθλητές 
να γεμίσουν με χαμόγελο τους χώρους μας!

ΑκαδημίαΑΕΚΒέροιας.
Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται

στα γήπεδα Λαζοχωρίου. 
Πληροφορίες:

ΚατικαριδηςΜάριος6973054709
ΓκουργκουταςΘεοφάνης6973667697

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!!!

Την μεταγραφή του
ποδοσφαιριστήΠαναγιώ-
τηΔελιοπουλου στην ο-
μάδαΚ17τουΠΑΟΚανα-
κοίνωσεοΜέγαςΑλέξαν-
δροςΤρικάλων.Ένας α-
κόμηνεαρόςπουξεκίνησε
ταπρώτατουβήματααπό
τηνΑκαδημία τουΑστέρα
Αλεξάνδρειας  του Πόλυ
και τουΤάσουΧουρσου-
ζίδη. Μάλισταστηνφωτό
διακρίνεται ο υπεύθυνος
τωνΑκαδημιώντουΠΑΟΚ
κ.Πουρλιοτόπουλος

Αναλυτικάηανακοίνω-
ση

Είμαστε στην ευχάρι-
στη θέση να ανακοινώ-
σουμε την μετεγγραφή
τουΔελιοπουλου Πανα-
γιώτηστηνομάδατηςΚ17
τουΠΑΟΚ.

Ο νεαρός μεσοεπιθε-
τικός (13/10/2005) ξεκί-
νησε τα πρώτα του πο-
δοσφαιρικά βήματα από
την ακαδημία τουΑστέρα
Αλεξάνδρειας παίζοντας
σεόλατατμήματαυποδο-
μής.Τηνπερσινήχρονιάη

ομάδα μας τον απέκτησε
από τηνομάδα τουΣταυ-
ρού (όπουαγωνίστηκεσε
πολύλίγαπαιχνίδια,λόγω
Covid-19, στηνΑ1 Ημα-
θίας).

Ο Παναγιώτης απο-
τελεί χαρακτηριστικόπα-
ράδειγμαποδοσφαιριστή

που με σκληρή δουλειά
και επιμονή επιτυγχάνει
τουςστόχους του καιπα-
ρουσιάζει μια σταθερή ε-
ξέλιξη.

Ηδιοίκησηκαιτοπρο-
πονητικό επιτελείο της ο-
μάδας μας συνεχίζει την
φιλοσοφία να δίνει ευκαι-

ρίες σε νεαρούς ποδο-
σφαιριστέςνααγωνιστούν
ώστε να δείξουν το ταλέ-
ντοτουςκαινακάνουντα
όνειρά τους πραγματικό-
τητα.

Επίσης, θέλουμε να
ευχαριστήσουμε τονΔιευ-
θυντή τωνακαδημιών της
ΠΑΕ ΠΑΟΚ κ. Πουρλιο-
τοπουλοΒαγγέλη για την
ολοκλήρωση αυτής της
μετεγγραφής.

ΕυχόμαστεστονΠανα-
γιώτηυγείακαιναπετύχει
τουςστόχουςτου.

ΑνακοίνωσητουΑ-
στέραΑλεξάνδρειαςγια
τηνμεταγραφήτουΔε-
λιόπουλουστονΠΑΟΚ
Με αφορμή την με-

ταγραφή του Παναγιώτη
Δελιόπουλου από τονΜ.
ΑλέξανδροΤρικάλωνστον
ΠΑΟΚ,οΑστέραςΑλεξάν-
δρειας αναφέρεται στον
ποδοσφαιριστή και τους
γονείςτου,κάνονταςλόγο
για την εργατικότητα του
παίκτη, αλλά και τηνστά-
σητωνγονιώντουστα10

χρόνιαπαρουσίαςτουστα
γήπεδα.

Συγκεκριμένα αναφέ-
ρει:

Αποτο2011-2020ενα
ταξίδι10ολόκληρωνχρό-
νων με ζήλο και αγάπη
για ποδόσφαιρο πέραν
του κανονικού. Πρότυπο
συμπεριφοράς και αγωνι-
στικότητας για τους υπό-
λοιπουςαθλητές.

Συγχαρητήρια Πανα-
γιώτημας..απέδειξεςπως
τα όνειρα γίνονται βήμα
βήμαπραγματικότητα και
πόσο μάλλον στην ομά-
δαπουλατρεύειςαπόμι-
κρός.

Ένα τεράστιο μπράβο
στους γονείς Κώστα και
Ντίναγια ταάπειραχιλιό-
μετρα,τονχρόνοτηνστή-
ριξη στονπαιδί τους, την
διακριτική τουςπαρουσία
σε κάθε εύκολη και δύ-
σκολη στιγμή και την ε-
μπιστοσύνη που έδειξαν
όλα αυτά τα χρόνια στο
πρόσωπο τουΑστέρα.Το
μέλλοντουανήκει».

ΑπότονΜέγαΑλέξανδροΤρικάλωνστηνομάδαΚ17
τουΠΑΟΚοΠαναγιώτηςΔελιόπουλος!

ΧΡΥΣΑ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Χρυσόμετάλλιοσταστεφάνια-κορίνεςκαιχάλκινοστοσύνθετοομα-
δικόensembleκατέκτησαντακορίτσιατουΑ.Ο.‘Αλέξανδρος’Βέροιας,
στοπανελλήνιοπρωτάθλημα ρυθμικής γυμναστικής ,που έγινε στη
Θεσσαλονίκη,στοεθνικόγυμναστήριοΜίκρας.Οιαθλήτριες τουσυλ-
λόγουΒαρβέρηΑναστασία,ΒράναΕλισάβετ,ΖουγιούΕλένη,ΜίληΜα-
ρία-Ελένη καιΠαυλίδουΦωτεινήανταμείφθηκαν για τιςπροσπάθειές
τουςμε τονκαλύτεροδυνατό τρόπο,αφούεξασφάλισανκαι ταμόρια
γιατηνεισαγωγήτουςστηνΤριτοβάθμιαΕκπαίδευση,φέρνονταςστην
πόλη τηςΒέροιας δύομετάλλια, υπό την καθοδήγηση της έμπειρης
προπονήτριας,ΜαργαρίταςΑτανάσοβα.ΟΑ.Ο.Αλέξανδροςείναιομο-
ναδικόςσύλλογοςπουκαλλιεργείαδιάκοπατοensembleστηρυθμική
γυμναστικήαπότο2015.Προσδοκώνταςσενέεςεπιτυχίες,ευχαριστεί
πολύτονδήμοΒέροιαςκαιτοΚΑΠΑγιατηναμέριστηστήριξήτους.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Σεπτέμβριος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από30-08-2021 

μέχρι 05-09-2021 

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Συνάντηση Π.Σ.Α.Χ.
με Κ.Ε.Δ. για την εξέλιξη 

του αθλήματος

Πραγματοποιήθηκε  ηπρώτη θεσμικήσυνάντησηστην ιστορία
τουαθλήματοςμεταξύαντιπροσώπων τουΠ.Σ.Α.Χ. και τηςΚ.Ε.Δ.,
μετά απόπρόσκληση–πρωτοβουλία του νέουπροέδρου τηςΚε-
ντρικήςΕπιτροπήςΔιαιτησίας (Κ.Ε.Δ.)κυρίουΚώσταΚατσίκη,στην
οποίασυζητήθηκανθέματαπουμπορούννασυμβάλουνστηνεξέλι-
ξητουαθλήματοςστηχώραμαςμέσααπότονεκατέρωθενσεβασμό
μέσαστογήπεδο.

Επίκεντροτηςσυζήτησηςμεταξύτωνδύοπλευρώναποτέλεσεη
αναγκαιότηταδιατήρησηςυψηλούαγωνιστικούρυθμούκατάτηδιάρ-
κειατωναγώνων,στοιχείαπουεπηρεάζονταισεμεγάλοβαθμόαπό
τηναγωνιστικότητα τωναθλητών και τασφυρίγματα τωνδιαιτητών
καιπουμακροπρόθεσμαμπορούννααποτελέσουνσοβαρόέρεισμα
στηνάνοδο του επιπέδουαθλητών και ομάδωνκαιστηνανάπτυξη
τηςδημοφιλίαςτουαθλήματος.

Επίσης από τηνπλευρά του κυρίουΚατσίκη διευκρινίστηκαν οι
κανονισμοί και η γενικότερηφιλοσοφίαπουπρόκειται να τηρηθούν
σταεπερχόμεναπρωταθλήματακαιεπισημάνθηκεηπολύκαλήσυ-
νεργασίακαιηδιάθεσηπουυπάρχειστιςτάξειςτωνδιαιτητώνμεκα-
τεύθυνσητηναπόλυτηαμεροληψίαστιςαποφάσεις τουςμέσαστον
αγωνιστικόχώρο.Απότηνάλληπλευράδιατυπώθηκανοιανησυχίες,
οιπροβληματισμοίκαιοιαπορίεςτωναθλητώνσχετικάμετουςκα-
νονισμούς του αθλήματος και την απρόσκοπτη εφαρμογή τους.Η
συζήτησηολοκληρώθηκεμε τηνανανέωση τηςσυνάντησηςμεταξύ
τωνδύοπλευρώνστηνπρώτηευκαιρία,μεστόχοτηδιαρκήαλληλε-
πίδρασηκαιτησυχνήεπικοινωνίααπόεδώκαιπέρα.

ΦίλιπποςΜελίκης:Τίμησε
τημνήμητουΑντώνη

Τζουνόπουλου
Κέρδισε 5-2 τον Αιγινιακό

Σεέναπαιχνίδιμε έντονησυγκινησιακήφόρτισηαφού τοΔ.Σ
τηςομάδαςτίμησετηνμνήμητουπρώηναρχηγούΑντώνηΤζου-
νόπουλουενώοΦίλιπποςεπικράτησεστοφιλικόπουακολούθη-
σετουΑιγινιακούμε5-2.

Λίγοπριν τηνέναρξητουπαιχνιδιούεκμέρουςτουΦιλίππου
ΜελίκηςοχρηματοδότηςτηςομάδοςΑνδρέαςΚαλαϊτζίδηςέδωσε
στην οικογένεια του εκλιπόντος αρχηγού τουΦιλίππουΑντώνη
τηναγαπημένητουφανέλαμετονούμερο3,ενώδενπαρέλειψε
να τους ευχαριστήσει  για τηνπροσφορά των καινούργιωνπά-
γκωνπου θα τοποθετηθούνστην απέναντι μεριά του γηπέδου.
Την οικογένεια ευχαρίστησε εκ μέρους τουΦιλίππου για την
προσφοράτουκαιοΓιώργοςΝτάμτσιος,ενώαπότηνμεριάτου
ΑιγινιακούμίλησεοΓιώργοςΚαρανικόλας.

Στα τουπαιχνιδιού τώρα οι γηπεδούχοι δείχνοντας το καλό
τουςπρόσωποστοδεύτεροημίχρονοότανκαιέπαιξεηκαλήτους
ενδεκάδαεπικράτησανσχετικάεύκολατουΑιγινιακούμε5-2.

Αξίζεινασημειωθείότιοιφιλοξενούμενοιπουέχουνπροπονη-
τήτοΓιώργοΝτάμτσιοέβαλανδύσκολαστουςγηπεδούχουςμετο
επίμέροςσκορστοπρώτομισότουπαιχνιδιούναδιαμορφώνεται
στο1-2.ΣτααξιοσημείωτατουπαιχνιδιούοτραυματισμόςτουΠα-
σχάληΜελιόπουλουπουυπέστηκάταγμαεπιγονατίδας.

Για τονΦίλιπποσκόραραν οΗλιάδης,ΘυμιόπουλοςΔ.,Τσι-
κόπουλος Σάκης, Κούκλας,  καιΜπρέγκου .Για την ομάδα του
ΓιώργουΝτάμτσιουσκόραρανοιΚαπετάνοςκαιΚιρκιλιανίδηςμε
πέναλτι.

ΦίλιπποςΜελίκης
Πάνου, Ζούρας,  Παπαδόπουλος,  Ηλιάδης,Μελιόπουλος,

Σαμιώτης,  Καραγιάννης,  Κίτσα, Μουστάκας, Θυμιόπουλος,
Καφετζής

Έπαιξανκαιοι
Ζηνόβιος, Βενιόπουλος,ΘυμιόπουλοςΔημ,Τσιφλίδης,Μπα-

τσίλας,Μπρέγκου, Κίτσα, Λέκκα,Παρσόπουλος,Τσικόπουλος
Σάκης,Γίδαρης,Μπούθας,Καραγκιοζόπουλος.

Αιγινιακός
Γιανκίδης,  Κακατάτσιος,Μιχαηλίδης,  Εμιλιάνο,Ορφανίδης,

Κιρκιλιανίδης,Λαναράς,Δαράης,ΚαπετάνοςΤασιώνας,Ζαφεί-
ρηςΠαντερμαλής,Μαλάκης,Μαριγκλέν,Μουρίζι,Γκέκας.

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).

ΣΧΟΒέροιαςΈναρξη
προπονήσεωναλπικούσκι

Το ερχόμενοΣάββατο4Σεπτεμβρίουθα γίνει ηπρώτησυνάντηση
καιπροπόνησητηςομάδαςαλπικούσκι τουΣΧΟΒέροιαςενόψει της
νέαςσεζόν.

Ηπροπόνηση θα γίνει στοΕΑΚΜακροχωρίου στις 10:30 και με
αυτόν τον τρόποανοίγουμε τονπρώτο κύκλοπροπονήσεων, όπουο
στόχος θα είναι η βελτίωση τηςφυσικής κατάστασηςπριν την άνοδο
στο(ελπίζουμεγιαφέτος)κάτασπροβουνό.

Σε αυτήν τηνπρώτηπροπόνησηθασυμμετέχουν τα τμήματα της
αγωνιστικήςομάδας,καθώςκαιοιακαδημίεςτουσυλλόγου.

Παράλληλα γίνεται και ο προγραμματισμός για νέες δράσεις στο
βουνόσυνεχίζοντας από εκείπουσταματήσαμεπριν τις καλοκαιρινές
διακοπές.

Ελπίζουμεσεμια νέααθλητική χρονιά χωρίς τραυματισμούς και υ-
γείαγιαόλους!

Παρασκευή 03-09-2021

1 3 : 3 0 - 1 7 : 3 0
ΜΠΟΥΛΑΣ ΙΚΗΣ
Α Ν Α Σ ΤΑ Σ Ι Ο Σ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117
ΚΑΙ  ΜΕΓ.  ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ
23310-60340

2 1 : 0 0 - 0 8 : 0 0
ΠΑΠΑΡΗ - ΦΥ-
ΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ27-Ε-
ΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕΝΙ-
ΤΗ23310-23360

Φαρμακεία

Πανελλήνιο ποδοσφαιρικό τουρνουά 
Κ14 και Κ16 από την Ακαδημία

του Αστέρα Αλεξάνδρειας
Η Ακαδημία του Α-

στέραΑλεξάνδρειας δι-
οργανώνει πανελλήνιο
ποδοσφαιρικό τουρνουά
στιςαθλητικέςεγκαταστά-
σειςτουΔ.Δ.Νησίουστις
11 και 12 Σεπτεμβρίου
πρωί και απόγευμα για
τα τμήματαΚ14 καιΚ16.
Θα τηρηθούν όλα τα υ-
γειονομικά πρωτόκολλα
μεβάσητις ισχύουσεςυ-
ποδείξεις και αποφάσεις
του Υπουργείου Υγείας
καιΕΟΔΥ.Δηλώσειςσυμ-
μετοχήςστο6937295972
(ΧουρσουζίδηςΠόλυς)

ΗσύνθεσητηςΚΕΔ/ΕΠΟ
γιατηνέαχρονιά

Μόνο ξένοι διπλα στον Κλάτενμπεργκ
ΗΕΠΟέκανεγνωστέςτιςεπιλογές

για τη νέα σύνθεση της ΚΕΔ ενόψει
τηςέναρξηςτηςSuperLeague1.

ΟΜαρκΚλάτενμπεργκπαραμένει
στηνπροεδρία τηςΚΕΔ, όπωςκαι οι
δύο βοηθοί του, Γιάκομπ Κόλιν και
ΖοάοΚαπέγια.Παράλληλα, οΆγγλος
αρχιδιατητής απέκτησε έναν ακόμα
βοηθό, τονΣτέφενΜπένετ, ο οποίος
θαείναιυπεύθυνοςτωνπαρατηρητών
διαιτησίαςκαιγιατιςδύοεπαγγελματι-
κέςκατηγορίες.

Αναλυτικάηανακοίνωση:
‘’ΗΚεντρικήΕπιτροπήΔιαιτησίας(ΚΕΔ)ανακοινώνειτηΣύνθεση

τωνμελώντηςκαθώςκαιτιςαρμοδιότητεςτωντελευταίωνγιαθέμα-
τα διαιτησίαςστοΕπαγγελματικόΠοδόσφαιρο, για την αγωνιστική
περίοδο2021/22.

ΣύνθεσηκαιΑρμοδιότητεςΚεντρικήςΕπιτροπήςΔιαιτησίας:
Μπράβοπρόεδρε τηςΕΠΟΘοδωρήΖαγοράκη ...αν και συδεν

μπορείςνααλλάξειτίποτακρίμαστοΕλληνικόποδόσφαιροκαικυρί-
ωςστηνΕθνικήομάδα...
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2020 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ο.Π. – Α.Σ.ΟΠ. ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ 
ΕΔΡΑ: Ειρηνούπολη-Ημαθίας 

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. 099615892 / Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ 
 

Α/Α ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 
1 Αριθμός και ημερομηνία αναγνώρισης 6/340207/13171/15-7-2019 
2 Προϊόν ή προϊόντα και Κοινοτικός Κανονισμός Βιομηχανικά Ροδάκινα, Επιτραπέζια Ροδάκινα, 

Νεκταρίνια, Δαμάσκηνα, Βερίκοκα και Κεράσια 
με τον ΕΚ 1308/13 

3 Έτος λειτουργίας από την αναγνώριση  
(από/ έως ημερομηνίες) 

 
2ο έτος  (01/01/2020 έως 31/12/2020) 

4 Προϊόν Έκταση που 
καλλιεργήθηκε 

Όγκος 
παραγωγής 

Αξία Μέση τιμή 

 Ροδάκινα 
επιτραπέζια ΚΛ I 824,5 

 

1.085.520,61 703.481,73€ 0,65€ 

 Ροδάκινα 
επιτραπέζια  ΚΛ II 2.010 83,08€ 0,04€ 

 Ροδάκινα 
Βιομηχανικά ΚΛ I 229,9 

112.637 28.220,33€ 0,25€ 

 Ροδάκινα 
Βιομηχανικά ΚΛ II 12.404 1.279,16€ 0,10€ 

 Νεκταρίνια ΚΛ I 
648,9 

624.866,80 444.678,99€ 0,71€ 
 Νεκταρίνια ΚΛ II 1.282 55,18€ 0,04€ 
 Δαμάσκηνα ΚΛ I 97,4 49.130,60 34.520,26€ 0,70€ 
 Βερίκοκα ΚΛΙ 72,8 8.108,10 7.261,07€ 0,90€ 
 Κεράσια ΚΛ I 70,5 4.764,20 10.861,34€ 2,28€ 
5 Κοινωνική Απόσυρση -   Δωρεάν διανομή 
 Προϊόν  Όγκος Μέση τιμή διάθεσης Αξία προϊόντος 
 Ροδάκινα επιτραπέζια ΚΛ II 0,00 € 0,00  € 0,00 € 
 Νεκταρίνια ΚΛ II 0,00 € 0,00  € 0,00 € 
6 Αξία προϊόντων που παρήχθησαν και διετέθησαν στην 

αγορά 1.230.441,14€ 

7 Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 
λειτουργίας 138.058,85€ 

8 Ενισχύσεις 0 
9 Επιχειρησιακό ταμείο 0 
10 Λογαριασμοί εκμετάλλευσης - εκκαθάριση  
   α) Έσοδα 1.681.375,66€ 
   β) Έξοδα 1.664.922,81€ 
   γ) Τακτικό αποθεματικό 0 
   δ) Έκτακτο αποθεματικό 0 
   ε) Ειδικό αποθεματικό 0 
 στ) Καθαρή θέση (θετική-αρνητική) 25.422,10€ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19/08/2021 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 
 

 
ΠΑΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ  1 ως 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 

 ώρες 08:30 - 13:00
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : 2331351145 , 

 6986623716, 6973215667 
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλογή των υ-

ποψήφιων καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ αποτελούν τα ακό-
λουθα:

1. Σχετική αίτηση που θα δίδεται και θα συμπληρώ-
νεται στο Δ. Ι.Ε.Κ

2. πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο Λυκείου 
ΓΕΛ, ΕΠΑ.Λ, ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ή πτυχίο)

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προ-

κειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πο-
λύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οι-
κογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την 
ισχύουσα νομοθεσία

5. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών 
εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών απαιτείται η κατά-
θεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και 
της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός 
Ε.Ε.

Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Λύκειο 
ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπου-
δών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτι-
μίας του, εκδοθέντων από δημόσια Ελληνική υπηρεσία.

Το νέο βιβλίο “Ο θησαυρός του Γαλακτού” 
του Αλέξανδρου Ακριτίδη, παρουσιάζεται στη Μελίκη 

Οι Εκδόσεις Αποστακτήριο και ο συγγραφέας, Αλέξανδρος Ακριτί-
δης σάς προσκαλούν στην παρουσίαση του μυθιστορήματος “Ο θη-
σαυρός του Γαλακτού”

Την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021, στις 7:30 μ.μ.στο Εστιατόριο 
- καφέ, “Αρχοντικό” (1ο χλμ Μελίκης-Βεργίνας)

Για το βιβλίο θα μιλήσουν εκτός από τον συγγραφέα: Ζάρρου Μα-
ρία, Φιλόλογος Γούτση Δήμητρα, Φιλόλογος                                                                        

«Ο θησαυρός του Γαλακτού» είναι ένα ταξίδι στα άγνωστα μονοπά-
τια της Ελληνικής Ιστορίας. Μέσα από τα μάτια των παιδιών φωτίζεται 
ο ηρωισμός και η αυταπάρνηση επτά Βλάχων γυναικών, οι οποίες 
αψήφησαν τα ασκέρια των μαινόμενων Οθωμανών και θυσιάστηκαν 
για τα ιδανικά και την τιμή τους. Μια ηρωική σελίδα της πολύπαθης 
Ελληνικής Ιστορίας, που πρέπει να βγει από το σκοτάδι της λήθης στο 
φως της αλήθειας.

Εύξεινος Λέσχη Ποντίων 
Νάουσας: Παρουσίαση 
του νέου βιβλίου του 

Βασίλη Ασβεστά
Η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων 

Νάουσας - Εθνική Βιβλιοθήκη 
Αργυρουπόλεως, διοργανώνει 
και σας προσκαλεί στην εκδή-
λωση παρουσίασης του νέου 
βιβλίου του Βασίλη Ασβεστά, 
με τίτλο: «Τα Παιχνίδια των Ελ-
λήνων του Ανατολικού Πόντου 
και του Κυβερνείου του Καρς 
κατά την περίοδο 1880-1923». 
Η εκδήλωση θα πραγματοποι-
ηθεί το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 
2021 και ώρα 6:30 μ.μ. στο αί-
θριο του Πολιτιστικού Κέντρου Σχολής Αριστοτέλους. Για 
το βιβλίο θα μιλήσουν ο συγγραφέας και χοροδιδάσκα-
λος παραδοσιακών χορών κ. Βασίλης Ασβεστάς, ο λα-
ογράφος κ. Τάκης Μπάϊτσης και η μουσικοπαιδαγωγός 
κα. Δήμητρα Μητρέντση.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί τηρουμένων 
όλων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας για την 
αποφυγή διασποράς της νόσου COVID-19.
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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 . ,

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
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.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
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€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:106994ΚΕΝΤΡΟ,Ενοικιάζεταιυ-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
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.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
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€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:12773- ΠΩΛΕΙΤΑΙπίσωαπότο

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
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.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-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€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
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€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
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.

Ζητείται Υπάλληλος για την θέση Project 
& Warehouse Manager

για μόνιμη και πλήρη απασχόληση
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

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

Προσφέρεται:
·Ανταγωνιστικόπακέτοαποδοχών:μισθόςκαιπαροχές
·Ευχάριστοπεριβάλλονεργασίαςσεμιαδημιουργικήομάδαπου

απαρτίζεταικυρίωςαπόνέους

Ωράριο Εργασίας:
ΔευτέραέωςΠαρασκευήμεταξύ8:30-17:00
Αποστολή βιογραφικών: monte@montenoulikas.gr

ΑπότηνεταιρείαΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕζητούνταιερ-
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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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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€


ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
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€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
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. Μηχανικό φορτηγών λεωφορείων
ΚύριαΚαθήκοντα:
•Εκτέλεσημηχανικών,μηχανολογικώνδιαγνώσεωνκαι εργασι-

ώνσεφορτηγάκαιλεωφορεία
Απαραίτηταπροσόντα:
•Απόφοιτος (-η)ΤΕΙήΤεχνικήςΕπαγγελματικήςΣχολήςειδικό-

τηταςΜηχανικούΟχημάτων.
•Προϋπηρεσίατουλάχιστον3ετώνσεαντίστοιχηθέσηστοντο-

μέατωνΦορτηγών-Λεωφορείων.
Εκπληρωμένεςστρατιωτικέςυποχρεώσεις(γιατουςάνδρεςυπο-

ψηφίους).
•Προοπτικέςεξέλιξηςκαιανάπτυξηςμέσασεάριστοπεριβάλλον

εργασίας.

2. Βοηθό μηχανικού

3. Ηλεκτρολόγο οχημάτων

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.



Ο Μίκης (Μιχαήλ) Θεοδωράκης, ο Έλληνας συν-
θέτης, στιχουργός, διευθυντής ορχήστρας, συγγρα-
φέας και πολιτικός έφυγε από την ζωή σε ηλικία 96 
ετών χθες Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021, το πρωί. 
Έξω από το σπίτι του πλήθος κόσμου ξέσπασε 
σε χειροκροτήματα, ενώ μεταφερόταν το φέρετρο, 
φωνάζοντας «αθάνατος». Την σορό συνόδευαν συγ-
γενείς και φίλοι.

Για τον θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη κηρύχθηκε 
τριήμερο εθνικό πένθος στη χώρα όπου οι σημαίες 
θα κυματίζουν μεσίστιες σε όλα τα δημόσια κτίρια.

Η είδηση του θανάτου του Μίκη, σκόρπισε θλίψη 
σε εκατομμύρια Έλληνες αλλά και σε πολίτες άλλων 
χωρών που έμαθαν γι’ αυτόν από το έργο του και 
από την πολιτική του ταυτότητα. Με συγκινητικά λό-
για αποχαιρετά ο πολιτικός και καλλιτεχνικός κόσμος 
τον σπουδαίο Έλληνα μουσικοσυνθέτη, ενώ πρώτη 
είδηση είναι ο θάνατός του και στα διεθνή μέσα ενη-
μέρωσης. 

Κρητικής και μικρασιάτικης καταγωγής, ο Μίκης 
Θεοδωράκης υπήρξε ένας από τους σημαντικότε-
ρους σύγχρονους Έλληνες μουσικοσυνθέτες. Ως 
πολιτικός υπήρξε υπουργός και τέσσερις φορές 

εκλεγμένος βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλί-
ου με το Κ.Κ.Ε και την Ν.Δ, ενώ παράλληλα ήταν 
ακτιβιστής τιμημένος με το Βραβείο Ειρήνης Λέ-
νιν το 1983. Παράλληλα, από πολύ νέος ανέπτυξε 
πλούσια αντιστασιακή και πολιτική δράση, ενώ με 
ποικίλες παρεμβάσεις, βιβλία και συνεντεύξεις πα-
ρέμεινε ενεργός ως το τέλος της ζωής του. Εξαιτίας 
της πολιτικής του δράσης, συνελήφθη, βασανίστηκε, 
εξορίστηκε και υπέστη πολλές διώξεις, χωρίς ωστό-
σο να καμφθεί.

Είχε ασχοληθεί με όλα τα είδη της μουσικής, ενώ 
είχε συνθέσει τον ίσως πιο αναγνωρίσιμο ελληνι-
κό ρυθμό διεθνώς, το συρτάκι «Ζορμπάς» (1964), 
βασισμένο σε παραδοσιακή κρητική μουσική. Στις 
συνθέσεις που έχει ολοκληρώσει περιλαμβάνονται 
έργα όπερας, συμφωνική μουσική, μουσική δωμα-
τίου, ορατόρια, μπαλέτα, χορωδιακή, εκκλησιαστική 
μουσική, μουσική αρχαίου δράματος, θεάτρου, κι-
νηματογράφου, έντεχνου, λαϊκού τραγουδιού, λαϊκά 
ορατόρια και μετασυμφωνικά έργα.

Συνθέσεις του έχουν ερμηνευτεί από καλλιτέχνες 
παγκοσμίου φήμης, όπως οι Beatles, η Σίρλεϊ Μπά-
σεϊ, η Τζόαν Μπαέζ και η Εντίθ Πιάφ, ενώ έχει γρά-

ψει μουσική για γνωστές ταινίες όπως: 
Φαίδρα (1962), Αλέξης Ζορμπάς (1964), 
Ζ (1969) και Σέρπικο (1973). Το 1970, 
για τη μουσική στη ταινία Ζ, του απονε-
μήθηκε το βραβείο BAFTA για πρωτότυ-
πη μουσική, ενώ ήταν υποψήφιος στην 
ίδια κατηγορία του 1974, για την ταινία 
State of Siege,[23] και το 1975, για την 
ταινία Serpico.[24] Επίσης ήταν υποψή-
φιος για Γκράμι το 1966 και το 1975 για 
το μουσικό θέμα των ταινιών Ζορμπάς 
και Serpico αντίστοιχα.[25]

Ιδιαίτερα σημαντικό του έργο θεωρεί-
ται η μελοποιημένη ποίηση, χρησιμοποι-
ώντας ως στίχους ποιήματα βραβευμέ-
νων ποιητών ελληνικής και ξένης κατα-
γωγής, όπως οι Γιάννης Ρίτσος (Βραβείο 
Ειρήνης Λένιν 1976), Γιώργος Σεφέρης (Νόμπελ 
1963), Πάμπλο Νερούδα (Νόμπελ 1971), Οδυσσέας 
Ελύτης (Νόμπελ 1979). Από τα εμβληματικά του 
έργα ο «Επιτάφιος», σε στίχους Γιάννη Ρίτσου, έργο 
που έμελλε να επηρεάσει σοβαρά την εξέλιξη της ελ-
ληνικής λαϊκής μουσικής καθώς και το «Άξιον εστί», 

το πρώτο μεγάλο έργο του με χορωδία. Το 2000 
προτάθηκε για βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

 Πλούσιο και το συγγραφικό του έργο, ενώ το 
προσωπικό αρχείο του παραχωρήθηκε από τον ίδιο 
στη Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη και είναι 
προσβάσιμο στους ενδιαφερόμενους μελετητές.
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P Όλοι όσοι φεύγουν μέ-
νουν πάντα μαζί μας. Κανείς 
όμως όσο ο Μίκης…

 
P Τον ευχαριστούμε για όλα 

όσα δια βίου μας πρόσφερε με 
την έμπνευσή του.

 
P Οικουμενική προσωπι-

κότητα ο μέγας εκλιπών. Κάτι 
σαν τον Αποστολάκη.

 
P Ευτυχώς, ο δεύτερος έφυγε 

νωρίς από το υπουργείο που παραλίγο θα ανα-
λάμβανε. Διότι το πολιτικής προστασίας θέλει να 
αντέχεις την πίεση. Όχι να ανεβάζεις την πίεση.

 
P Πολλών λογιών οι αντιεμβολιαστές. 

Κάποιοι φοβούνται την ένεση και κάποιοι τρέ-
μουν τη συναίνεση.

 
P Να δείτε που ως χώρα παίζουμε σε σόου 

τύπου Survivor και θα μας το πουν στο τέλος.
 
P Σε ένα παιχνίδι της υπερβολής και υπο-

κρισίας, όπου όλοι πολεμούν για την ειρήνη.
 
P Κι όπου υγειονομικοί υπονομεύουν την 

υγεία τους και τη δική μας. Αυτογκόλ.
 
P Αλλά και αιτούντες τη δημοκρατία απα-

ντούν με πλήρη αναρχία.
 
P Ακόμη και οι δήθεν προοδευτικοί χάσανε 

εντελώς τον δρόμο για την πρόοδο.
 
P Εδώ η Γεννηματά έχει κοτζάμ ΠαΣοΚ 

μια δεκαετία στο 8% και επιμένει ότι αυτή θα 
είναι η καλύτερη επόμενη πρόεδρος.

 
P Φανταστείτε ότι άρχισε να φαίνεται πιο πει-

στικός από αυτήν ακόμη και ο Χάρης Καστανίδης. 
Ήττα!

 

P Ο Χάρης βγήκε με απλή 
πασοκική γλώσσα προχθές και 
είπε ότι μόνο μαζί του υπάρχει 
περίπτωση να ξαναβρεθούμε 
στους μπαξέδες.

 
P Έτσι κι αλλιώς το κόμμα είχε 

πάντα την καλύτερη πρόταση στο 
αγροτικό.

 
P Δε είναι ότι έφυγε ο Μίκης. 

Αλλά ότι μας άφησε πράγματι 
μόνους.

 
P Και το πρέπον:
 
Ο Μίκης Θεοδωράκης αφηγείται: 

«Βρίσκομαι το φθινόπωρο του 1964 
στις Σέρρες για συναυλία. Οι φαντά-
ροι ουρά μπροστά στο θέατρο, δεν 
έχουν λεφτά για εισιτήριο».

Λέω «να μπούνε τζάμπα». 
Λέει ο εφοριακός, καθοδηγημέ-

νος απ’ τους ασφαλίτες που είναι 
πλάι του, «πρέπει να πληρώσουν τον φόρο».

«Μετράτε κεφάλια και πληρώνω εγώ», τους 
απαντώ.

Εκείνη τη στιγμή, μπροστά στο δισκάδικο που 
ήταν απέναντι απ’ το θέατρο, βλέπω να σχηματί-
ζεται μια μεγάλη ουρά.

– Περί τίνος πρόκειται; ερωτώ.
– Ήρθε ο δίσκος του «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ».
Χάρηκα. Τότε βλέπω να μπαίνει πίσω πίσω 

στην ουρά ένας χωριάτης μαζί με το μουλάρι του. 
Περίεργο. Τον πλησιάζω.

– Πατριώτη, του λέω, γιατί κάθεσαι στην ουρά; 

Τι πουλάνε στο μαγαζί;
Αφού με κοίταξε από πάνω ως κάτω, τέλος α-

ποφάσισε να μου μιλήσει. Είχε, φαίνεται, το φόβο 
πως μπορεί να είμαι αστυνομικός.

– Μάθαμε στο χωριό ότι σήμερα θα ‘ρθει στις 
Σέρρες το ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ και το χωριό μ’ έστειλε ν’ 
αγοράσω τον δίσκο…

– Ά! του είπα, σ’ ευχαριστώ για την πληροφο-
ρία.

Και σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή «Άραγες υπάρ-
χει τίποτα πιο σημαντικό να κάνεις στη ζωή σου; 
Μήπως αυτό είναι η κορυφή;…»

Κ.Π.

Τριήμερο πένθος σε όλη τη χώρα για τον θάνατο 
του Μίκη Θεοδωράκη
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