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«Βούτα και κολύμπα»
για τους υπαλλήλους

του ενσωματωμένου ΕΦΚΑ 
  Με Βαβέλ που προσπαθούν να μάθουν να μιλούν 
την ίδια γλώσσα φαίνεται ότι είναι ο ενοποιημένος 
ΕΦΚΑ. Στο πρώην κατάστημα του ΙΚΑ Βέροιας μετά 
την ενσωμάτωση του ΤΕΒΕ και ΤΣΜΕΔΕ και την 
εγκατάσταση των πρώην υπαλλήλων τους, καλούνται 
να προσαρμοστούν στα νέα συστήματα και δεδομένα. 
Το κακό είναι ότι ήδη με την κορωνοϊό «ήταν στραβό το 
κλήμα», με ραντεβού, δύσκολη τηλεφωνική επικοινωνία 
και αδυναμία πολλές φορές του προσωπικού να 
ανταπεξέλθει στον τεράστιο όγκο δουλειάς. Φυσικά 
όλα αυτά έχουν άμεση επίδραση και αποδέκτη τον 
ασφαλισμένο και τις επιχειρήσεις που προσπαθούν 
πολλές φορές φιλότιμα να βρουν άκρη στα καθημερινά 
προβλήματα. Καλές οι δραστικές αποφάσεις για 
ενσωματώσεις και συγχωνεύσεις, αλλά προϋποθέτουν 
προετοιμασία και εκπαίδευση των υπαλλήλων, αλλιώς 
παραπέμπει στην λίγο παραφρασμένη λαϊκή φράση 
«βούτα και κολύμπα!!!» 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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+ Το Γενέθλιον τηε Θεοτόκου

Περιορίστηκε άμεσα η χθεσινή φωτιά στο δάσος
Άνω Σελίου στη θέση «Σιδεράκι»

Στις 5.00περίπου χθες το απόγευμα
ξέσπασεφωτιά στο δάσος τουΆνωΣε-
λίου στη θέσηπρος ‘Σιδεράκι’, η οποία
τέθηκευπόμερικόέλεγχογύρωστις8το
βράδυ.Ωςπιθανότερηαιτίατηςφωτιάςε-
κτιμάταιηπτώσηκεραυνούσεπεύκο,την
περασμένηΚυριακήκαιλόγωτηςυγρασί-
ας,πιθανόν εκδηλώθηκεχθεςλόγωτου
αέρα.Απότουςανέμους,εξαπλώθηκεκαι
ηφωτιά,πουωστόσοπεριορίστηκεπερί-
που3ώρεςμετά, χάριςστην επέμβαση
ισχυρής δύναμης τηςπυροσβεστικής (5
οχήματα,πεζοπόρατμήματα,16άντρες),
απόΒέροια,ΝάουσακαιΑλεξάνδρεια.

Η Βέροια αποχαιρέτησε  χθες βράδυ
τον Μίκη Θεοδωράκη, στην Πλατεία Δημαρχείου

Ηδεύτερηφάση τηςδράσης
με τίτλο “Βέροια όμορφηπόλη”
πουαφορούσεστονΜίκηΘεο-
δωράκημέσααπότουςπίνακες
τουΜάκηΒαρλάμη,σεσυνδιορ-
γάνωση  του εμπορικούσυλλό-
γουμετοπειραματικόεργαστήρι
τηςΒεργίνας, τονδήμοΒέροιας
και το Επιμελητήριο Ημαθίας,
ολοκληρώθηκε χθες, από το α-
πόγευμα έως το βράδυ, στην
πλατείαΔημαρχείου,ωςαποχαι-
ρετιστήριοστονμεγάλοΈλληνα
συνθέτη.

Στον τοίχο του δημαρχείου,
«περνούσαν» τα έργα τουΒαρ-
λάμη,όλαμετημορφήτουΜί-
κηΘεοδωράκηως  ελάχιστος

φόροςτιμήςενώημουσικήτουακουγότανγύρωαπότοδημαρχείο,στοκέντροτηςπόλης.ΚάπωςέτσιηΒέροια,του
είπετούστατοχαίρε…

Τόσοδύσκολοπια,ναμηνπετάμε
σκουπίδιαστοδρόμο;

«Οδρόμος απόΠρομηθέα γιαΕργοχώρι, μέσασε δύο μήνες γέμισε
σκουπίδιαπουπετάνεοιοδηγοί,όπως:Πλαστικάμπουκάλιανερού,χάρτι-
ναποτήριαμιαςχρήσηςπαντόςείδους,χαρτιά,χαρτόνια,μπουκάλιαγυάλι-
να,κουτάκιαμπίραςαλουμινένια,τζάμιακαιοτιδήποτετουπερισσεύειμέσα
απότοαυτοκίνητοτου.Πουεννοείταιπωςτοέχεικαθαρό.Εμείςοιεθελο-
ντέςκαθαριότηταςόμωςεπιμένουμε».ΑυτήείναιηανάρτησητωνΕθελοντώνγιατηνΚαθαριότητατηςΒέροιας.

Μπράβοστην ομάδα, αλλά να επιβραβεύουμε τοφιλότιμο και τον εθελοντισμόστηνπράξη: στοπστοπέταμα των
σκουπιδιώνστοδρόμο…Τόσοδύσκολοπια;

Οεπίτιμοςαρχηγός
ΓΕΣΦράγκος
Φραγκούλης
στοφιλικό
Βέροια-ΠΑΟΚ

Μια ιδιαίτερηπαρουσία τίμησε τα επίσημα του
Σταδίου τηςΒέροιας το απόγευμα τουΣαββάτου.
Πρόκειται για τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΣ καιπρώην
υπηρεσιακόυπουργόΆμυναςΦραγκούληΦράγκο,
οοποίοςδενέχασετηνευκαιρίαναεπισκεφθείτην
Βέροιαπου έχει δηλώσει ότι αγαπά και έχει αρκε-
τούςφίλουςγιαναπαρακολουθήσειτοναγαπημένο
τουΠΑΟΚστηνφιλικήαναμέτρησημετηνΒασίλισ-
σατουΒορρά.

(ΣτηνφωτογραφίαοΑρχηγόςπουσυνοδεύεται
από τοναξιωματικόΔημήτρη Ιωαννίδη,πίσωαπό
τουςΧρήστοκαιΑχιλλέαΜπίκα,ενώδίπλαδιακρί-
νεταιοΠαύλοςΠαυλίδης)



3www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021  

Η πρέσβειρα της Κούβας 
την Παρασκευή 

στη Βέροια
Στη Βέροια θα βρίσκεται την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 

η πρέσβειρα της Κούβας Zelmys Maria Dominguez Cortina 
όπου το πρωί θα έχει συναντήσεις με τις τοπικές αρχές καθώς 
και με μαζικούς φορείς του νομού.

Στις 12.30 θα δώσει συνέντευξη Τύπου στα τοπικά ΜΜΕ 
στην «Ελια».

Το απόγευμα θα μιλήσει στις 7.30 στο αμφιθέατρο της Α-
γίας Παρασκευής στη Βέροια, σε εκδήλωση που διοργανώνει 
η Ελληνική Επιτροπή για το Νόμπελ Ειρήνης 2021 στην Κου-
βανική Ιατρική  Ταξιαρχία «Henry Reeve» και η εφημερίδα «Η 
ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ» 

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν οι:  Βελισσάριος Κοσσυβά-
κης Συντονιστής της Επιτροπής  και ο Νίκος Μόττας, Γενικός 
Γραμματέας  Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Θεσσαλονίκης

Στο χώρο της εκδήλωσης θα βρίσκονται αντίτυπα από το 
συλλεκτικό εικαστικό λεύκωμα «Η Κούβα δεν είναι μόνη της» 
και ο ίδιος ο δημιουργός τους  εικαστικός Τάκης Βαρελάς, που 
το εμπνεύστηκε από τον αγώνα του κουβανικού λαού και το 
φιλοτέχνησε -μετά από πρόταση της Ελληνικής Επιτροπής 
Νόμπελ, που έχει αναλάβει και τη διακίνηση.

*Θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα

Δικηγορικός Σύλλογος 
Βέροιας: Παράταση 
αποχής δικηγορών 

για α’ κατοικία 
ευάλωτων νοικοκυριών
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, στην 

συνεδρίασή του της 6.9.2021, σε εκτέλεση απόφασης της Ολομέλειας 
των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας που λήφθηκε στη 
συνεδρίαση της 31.8.2021, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ομόφωνα την παράταση της 
αποχής των μελών του από την άσκηση των καθηκόντων τους από την 
7.9.2021 έως και την 30.9.2021, από την εκτελεστική διαδικασία για επί-
σπευση πλειστηριασμών, με εντολείς Τράπεζες ή Εταιρείες διαχείρισης 
απαιτήσεων κατά της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών, όπως 
ορίζονται με το Ν. 4738/2020, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει συσταθεί 
ο  προβλεπόμενος φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης και δεν έχει 
θεσπιστεί δια νόμου δεοντολογικό πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών δια-
χείρισης απαιτήσεων.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΦΩΤΗΣ Α. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ
Η  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ Μ. ΚΥΡΤΣΙΟΥ 

Στη σύσταση νέων Τοπικών Διευθύνσεων με 
την κατάργηση των παλαιών δομών και ενσω-
μάτωσή τους στις νέες Τοπικές, προχωράει πα-
νελλαδικά  ο e-ΕΦΚΑ «για τη βελτίωση της εξυ-
πηρέτησης των ασφαλισμένων, συνταξιούχων 
και εργοδοτών, την ταχύτερη διεκπεραίωση των 
υποθέσεων τους, την επιτάχυνση της έκδοσης 
συνταξιοδοτικών αιτημάτων και την καλύτερη ορ-
γάνωση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυνα-
μικού», όπως αναφέρει η Διοίκηση του Ενιαίου 
πλέον Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στο πλαίσιο αυτό ενοποιήθηκαν και στην Ημα-
θία οι υπηρεσίες του πρώην ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ και 
του ΤΣΜΕΔΕ και συστεγάζονται πλέον στο κτίριο 
του ΕΦΚΑ -πρώην ΙΚΑ της Βέροιας, στην οδό 
Εμμ. Παππά 22, ως Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ 
Α΄ Ημαθίας, όπου θα εξυπηρετείται το σύνολο 
των ασφαλισμένων εντός των ορίων των Δήμων 
Βέροιας και Νάουσας. Παράλληλα λειτουργεί και 
στην Αλεξάνδρεια (Βετσοπούλου130) η Τοπική 
Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Β΄ Ημαθίας για τους  α-
σφαλισμένους του e- ΕΦΚΑ εντός των ορίων του 
Δήμου Αλεξάνδρειας.

Μεταβατικό στάδιο
Η  διαδικασία εξελίσσεται από τις αρχές του κα-

λοκαιριού και ήδη μεταφέρθηκαν στο κτίριο του  ΕΦΚΑ (Βέροιας), 
όλοι οι εργαζόμενοι (17) του ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) του οποίου τα 
γραφεία στην πλατεία Αγίου Αντωνίου έχουν κλείσει, 6 εργαζόμενοι 
από το ΙΚΑ Νάουσας και 4 από το πρώην ΤΣΜΕΔΕ. Μαζί με τους 
υπαλλήλους που εργάζονταν στο χώρο, το ανθρώπινο δυναμικό 
φτάνει περίπου στους 60 εργαζόμενους στην ενιαία Υπηρεσία, οι 
οποίοι βιώνουν ένα δύσκολο μεταβατικό στάδιο, παρότι ο καθένας 
έχει π.χ. μία καρέκλα κι ένα γραφείο στο Τμήμα που εντάχθηκε.

Και μιλάμε για πρακτικές δυσκολίες, καθώς ο κάθε ασφαλιστικός 
φορέας αντιμετώπιζε με διαφορετικό τρόπο το θέμα της ασφάλισης 
επαγγελματιών ή μισθωτών, οπότε η διευθέτηση των ζητημάτων 
που θα προκύψουν από αυτόν τον διαφορετικό τρόπο λειτουργίας 
του κάθε φορέα πριν την ενοποίηση, χρειάζεται έναν εύλογο χρόνο 
προσαρμογής. Επιπλέον, ο διπλασιασμός σχεδόν του αριθμού των 
υπαλλήλων στον υπάρχοντα χώρο, αυτονόητα δημιουργεί και την 
ανάγκη περεταίρω τεχνικής υποστήριξης. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία πανελλαδικά, θα δοθούν 

πρακτικές,  διαδικαστικές οδηγίες για την εύρυθμη λειτουργία και 
«δικτύωση» των Διευθύνσεων.

Ως τμήμα της Βέροιας λειτουργεί και η Νάουσα με 7 υπαλλή-
λους.

Πέντε Τμήματα και αντίστοιχοι προϊστάμενοι
Η νέα ενοποιημένη μονάδα της Τοπικής Διεύθυνσης Α΄ Ημαθίας 

στη Βέροια, περιλαμβάνει πέντε Τμήματα: Συντάξεις, Μητρώο, Έσο-
δα, Γραφείο διοικητικού και Παροχές.

Με τη σύστασή τους και την τοποθέτηση των υπαλλήλων, υ-
πήρξε και η ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένων για κάθε Τμήμα 
που είναι οι: Συντάξεων - Σωτηρία Κακάτσου, Μητρώου- Βίκυ 
Παπαστάμκου, Εσόδων -Γεωργία Καραγιάννη, Διοικητικού - Άννα 
Αθανασάκη και  Παροχών -Γιώργος Θώμογλου.

Στο τμήμα της Νάουσας, προϊσταμένη είναι η κ. Αθανασία Φω-
τιάδου. 

Διευθυντής  της Τοπικής Α΄ Ημαθίας είναι ο κ.  Στέφανος Παυλίδης.
Στην Τοπική e-ΕΦΚΑ Β΄ Ημαθίας, στην Αλεξάνδρεια, διευθύντρια 

είναι η κα Μαρία Παυλίδου.

Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων
Οι ασφαλισμένοι των  παραπάνω ταμείων εξυπηρετούνται προς 

το παρόν, λόγω covid,με ηλεκτρονικό ραντεβού στο e-efka και πα-
ραπέμπονται στο κατάλληλο τμήμα και υπάλληλο, ανάλογα με το 
αίτημα. Σε περίπτωση που κάποιος αδυνατεί να έχει ηλεκτρονική 
πρόσβαση, μπορεί να επισκεφθεί τον ΕΦΚΑ και στο  θυρωρείο του 
ισογείου να κλείσει το ραντεβού του ή να εξυπηρετηθεί αναλόγως 
της περίπτωσής του.

Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση και επικοινωνία των πολιτών στην 
Τοπική της Βέροιας, γίνεται μέσω του td.aimathias@efka.gov.gr  ή 
μέσω των τηλεφωνικών γραμμών: 2331078000, 2331023180 και 
με το αποκεντρωμένο τμήμα Νάουσας μέσω του ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου: apoktm.naousa@efka.gov.gr  ή μέσω της τηλεφωνικής 
γραμμής: 2332052620

Για την Αλεξάνδρεια, οι ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν 
με την Τοπική Διεύθυνση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 
td.bimathias@efka.gov.gr ή μέσω των τηλεφωνικών γραμμών: 
2333024849, 2333027328.

Σοφία Γκαγκούση

Στο κτίριο του πρώην ΙΚΑ Βέροιας, μεταφέρθηκαν  
και ενσωματώθηκαν ΟΑΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ

-Δύο Τοπικές Διευθύνσεις e-ΕΦΚΑ Ημαθίας, μία στη  Βέροια και μια στην  Αλεξάνδρεια



Oλοκληρώθηκε η πρώτη εβδομάδα μαθημάτων του 2Ου Σχολείου 
Σκηνοθεσίας, που στον μεγαλύτερο βαθμό είχαν θεωρητικό χαρακτήρα 
με διαλέξεις, συζητήσεις αλλά και πρακτικό με εργαστήρια, αυτοσχε-
διασμούς, σωματικές ασκήσεις, απόπειρες δημιουργίας θεατρικών 
σκηνών. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας οι μαθητές παρακολούθησαν 
προβολές βιντεοσκοπημένων παραστάσεων των δασκάλων τους και 
συζήτησαν τον τρόπο δουλειάς του κάθε σκηνοθέτη. 

Οι  μαθητές του Α’ & Β κύκλου συνάντησαν τον Δημήτρη Τάρλοου ο 
οποίος υπογράμμισε πως στο θέατρο η καταγωγή και οι καταβολές της 
παιδικής ηλικίας μπορούν να αποτελέσουν στοιχείο των δημιουργών. 
Αυτό που είμαστε, αναπόφευκτα συνδέεται με την καταγωγή των έργων 
και των ηρώων. Ο τρόπος που μια ομάδα φτιάχνει την κοινή θεατρική 
της γλώσσα είναι μια συνωμοσία, ένας νέος κοινός κώδικας. Επίσης 
τόνισε πως το σημαντικό στο τέλος μιας  παράστασης είναι να πει ο 
θεατής “Αυτό ήταν? θέλω άλλη μια φορά!”

 Η Αιμιλία Κοντογιάννη στο masterclass της με θέμα “Από τον 
Γλάρο του Τσέχωφ στον Γλάρο Ιωνάθαν: πώς μια ιδέα γίνεται πρότζεκτ” 
παρουσίασε στους μαθητές  τον τρόπο που οργανώνεται μια παραγω-
γή, βασισμένη στην ιδέα του σκηνοθέτη. Μέσα από πρακτικές ασκήσεις 
καθοδήγησε τους μαθητές με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορούν να 
περάσουν από την ιδέα στην υλοποίηση. Να κατανοήσουν με ποιον 
τρόπο μπορεί η παραγωγή να αναζητήσει πόρους χρηματοδότησης και 
πόσο στενή πρέπει να είναι η επικοινωνία της παραγωγής με τον δημι-
ουργό – σκηνοθέτη. Σημείωσε ότι καλλιτέχνες πρέπει να είναι σε θέση 
να οργανώσουν μια καλλιτεχνική πρόταση που αποσκοπεί και στην 
διεκδίκηση επιχορηγήσεων. 

Η Ομάδα Εν Δυνάμει και η Ελένη Δημοπούλου μίλησαν για τον 
τρόπο δημιουργίας  μεικτών ομάδων με άτομα με και χωρίς αναπηρία. 
Συγκεκριμένα μίλησαν για το ποια ανάγκη οδήγησε στη δημιουργία της 
Ομάδας Εν Δυνάμει και πως ο τρόπος που λειτουργούν στηρίζεται στην 
ισότιμη μεταχείριση μεταξύ των μελών της ομάδας. Στόχο τους αποτελεί  
μέσα από τις παραστάσεις τους η διαρκής προσπάθεια να εμπνεύσουν 
όσο περισσότερους ανθρώπους να σταματήσουν να αντιλαμβάνονται 
το κοινωνικό σύμπλεγμα με στερεοτυπικό τρόπο και συμβατικές φόρ-
μες. Στο τέλος του masterclass οι μαθητές και τα μέλη της Ομάδας Εν 
Δυνάμει εργάστηκαν συνδυαστικά και δημιούργησαν μικρής διάρκειας 

παραστάσεις, που τις παρουσίασαν στο Αρχαίο Θέατρο της Μίεζας.
 Με την Γεωργία Μαυραγάνη οι μαθητές του Α’ κύκλου παρακολού-

θησαν μαθήματα πάνω στην δραματολογική ανάλυση και τεκμηρίωση 
πάνω στις Ευμενίδες του Αισχύλου.  Ένα από τα θέματα που τέθηκε 
αφορούσε στην ηθική του σκηνοθέτη και συζητήθηκε η ανάγκη ή μη 
δημιουργίας ενός κώδικα δεοντολογίας, που να διέπει τη δουλειά των 
σκηνοθετών. Η κ. Μαυραγάνη απευθυνόμενη στους σκηνοθέτες είπε: 
«Το κείμενο είναι εκεί, περιμένει να το φωτίσουμε», όπως και «Το θέα-
τρο είναι ένα εργαλείο για να δεις τον κόσμο».

Ο Βασίλης Μυριανθόπουλος στο masterclass του εστίασε στην 
κίνηση του σώματος και πώς αντιμετωπίζει την αρχιτεκτονική του 
σώματος ως μέσο προσέγγισης του ρόλου. Σ’ ένα μεγάλο μέρος του 
μαθήματος εργάστηκε με τους μαθητές ώστε να δημιουργήσουν τους 
χαρακτήρες από το Γλάρο του Τσέχωφ επενδύοντας αποκλειστικά και 
μόνο στη σωματική έκφραση. 

Ο Κώστας Φιλίππογλου πραγματοποίησε ένα εργαστήρι υποκριτι-
κής με τους 45 μαθητές παρόντες σε έναν τεράστιο κύκλο. Τους δίδαξε 
το ποιητικό σώμα της σχολής του Ζακ Λεκόκ, όπου η επικράτηση του 
σώματος και τα εφτά επίπεδα σωματικής έντασης οδηγούν στη δημι-
ουργία των χαρακτήρων και της ατμόσφαιρας του έργου. Τέλος οι μαθη-
τές του Β’ κύκλου σκηνοθέτησαν πεντάλεπτες σκηνές με βάση τα επτά 
στάδια ενέργειας του Ζακ Λεκόκ, έχοντας ως αφορμή τον Γλάρο του 
Τσέχωφ. Ο Γιάννης Λεοντάρης και η  Χριστίνα Χατζηβασιλείου χώρι-
σαν τους μαθητές του Β’ κύκλου, μαθητές του 1ου Σχολείου Σκηνοθεσί-
ας, σε δύο ομάδες. Πιάνοντας το νήμα από το 1ο σχολείο σκηνοθεσίας 
εμβάθυναν με τους μαθητές τους στη μέθοδο που ήδη είχαν εισαγάγει. 
Επίσης θέτοντας στο κέντρο της συζήτησης το ερώτημα του «τι σκη-
νοθέτης θέλω να είμαι», έδωσαν εργαλεία στους μαθητές, ούτως ώστε 

να αναπτύξουν και να εξελίξουν τη δική τους προσωπική καλλιτεχνική 
ταυτότητα. Οι μαθητές μέσα από πρακτικές ασκήσεις και προσομοίωση 
πρόβας προσεγγίσουν τα κείμενα των παραστάσεών τους. Παράλλη-
λα στο πλαίσιο αυτής της μαθητείας  οι καθηγητές λειτούργησαν ως 
coaches στις προσωπικές εργασίες των σκηνοθετών. Η πρώτη βδο-
μάδα αποσκοπούσε στην προετοιμασία των υποψήφιων σκηνοθετών, 
από την σύλληψη της κεντρικής ιδέας μέχρι την προετοιμασία πρόβας, 
ενώ η δεύτερη βδομάδα θα αφιερωθεί στην πρακτική εξάσκηση όλων 
όσων έμαθαν με τους ηθοποιούς τους με παραστάσεις σύντομης δι-
αρκείας, οι οποίες θα παρουσιαστούν στις αποθήκες του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
στον σιδηροδρομικό σταθμό Βέροιας, στο φράγμα του Αλιάκμονα και σε 
κεντρικά σημεία της Βέροιας και στη Νάουσας.  

Η βδομάδα έκλεισε το βράδυ του Σαββάτου με την συνάντηση 
Ημαθιωτών δημιουργών της ταινίας μικρού μήκους «ΤΟΝΙ» με τους 
μαθητές, με αφορμή την προβολή της. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να 
συζητήσουν με συντελεστές της για την ταινία, τον τρόπο παραγωγής 
της, την σκηνοθετική προσέγγιση, το μέλλον της. 

Το Σχολείο Σκηνοθεσίας επέστρεψε για 2η χρονιά, για να μας θυμί-
σει τη δύναμη του θεάτρου, τη σημασία της επανεκκίνησης, την αξία της 
συνάντησης. 

Για τα μαθήματα της πρώτης εβδομάδας μαθητές και καθηγητές 
συναντήθηκαν στον εμβληματικό χώρο του Αρχαίου Θεάτρου στη Μίεζα, 
στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Νάουσα, στον Άγιο Νικό-
λαο, στο Χώρο Τεχνών Δήμου Βέροιας, στις Αποθήκες του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
και στο Φράγμα του Αλιάκμονα.

Διοργάνωση: Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βέροιας  - Υπουργείο 
Πολιτισμού σε συνεργασία με το Δήμο Νάουσας, την Εφορεία Αρχαιοτή-
των Ημαθίας και την  Art BOX.
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Θερινό Σινεμά = η πιο 
ασφαλής και άνετη δια-
σκέδαση.

--> απολύμανση πριν 
κάθε 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 9/9 στις 21.45
Κυριακή 12/9 - Δευτέρα 13/9 - Τρίτη 14/9 - Τετάρτη 

15/9  στις 20.00
Σκηνοθεσία: Γελένα Πόποβιτς
Σενάριο: Γελένα Πόποβιτς
Πρωταγωνιστούν: Άρης Σερβετάλης, Alexander 

Petrov, Mickey Rourke, Χρήστος Λούλης, Καριοφυλλιά 
Καραμπέτη, Νικήτας Τσακίρογλου, Γιάννης Στάνκογλου, 
Τάνια Τρύπη, Μαρθίλια Σβάρνα, Ιερώνυμος Καλετσά-
νος, Γιάννης Αναστασάκης, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, 
Βασίλης Κουκαλάνι

   Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 80 ΗΜΕΡΕΣ (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:   (μόνο χρήση μά-

σκας)  -   Παρασκευή 10/9 και 
Σάββατο 11/9 στις 20.00 

AFTER: ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ
Προβολές στην Θερινή αί-

θουσα:   (μόνο χρήση μάσκας)  
Πέμπτη 9/9 στις 20.00
Παρασκευή 10/9, Σάββατο 

11/9, Δευτέρα 13/9 στις 21.45
Κυριακή 12/9 - Τρίτη 14/9 - 

Τετάρτη 15/9  στις 22.00
Σκηνοθεσία: ΚΑΣΤΙΛ ΛΑ-

ΝΤΟΝ Σενάριο: ΣΑΡΟΝ ΣΟΜΠΟΪΛ & ΑΝΝΑ ΤΟΝΤ
Ηθοποιοί: ΜΙΡΑ ΣΟΡΒΙΝΟ, ΑΡΙΕΛ ΚΕΜΠΕΛ, ΣΤΙ-

ΒΕΝ ΜΟΓΙΕΡ, ΤΖΟΣΕΦΙΝ ΛΑΝΓΚΦΟΡΝΤ, ΧΙΡΟ ΦΑΪΝΣ 
ΤΙΦΙΝ

 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»     9/9/21 - 15/9/21

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    

ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας: Ολοκληρώθηκε η πρώτη εβδομάδα 
μαθημάτων στο 2ο Σχολείο Σκηνοθεσίας
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 7 Σε-

πτεμβρίου 2021 στις 6.30 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ.Αποστό-
λων Πέτρου και Παύλου Τριπο-
τάμου η Αικατερίνη Αποστ. 
Καϊση σε ηλικία 66 ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Έναρξη και ωράριο 
λειτουργίας του Γραφείου

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας 
εύχονται στα μέλη του Συνδέσμου υγεία και καλή χρονιά, για την έναρξη λει-
τουργίας του Γραφείου.

Το Γραφείο λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10:30 π.μ. 
έως 12:30μ.μ. Η θητεία του σημερινού Δ.Σ. του Συνδέσμου έχει λήξει στις 4 
Μαρτίου 2021.

Με το άρθρο 72 του Ν.4756/26-11-2020 πήρε παράταση έως 30-6-
2021. Στη συνέχεια με το Ν.4808/19-6-2021 συνεχίστηκε η παράταση έως 
31-10-2021.΄Εως την ημερομηνία αυτή πρέπει να πραγματοποιήσουμε αρ-
χαιρεσίες, για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συνδέσμου. 

Με την αριθ. 6/19-8-2021 πράξη, το Δ.Σ. αποφάσισε να πραγματοποιήσει 
αρχαιρεσίες την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021.

Αυτονόητο είναι, ότι θα ληφθούν όλα τα υγειονομικά μέτρα για την προφύ-
λαξη από τον κορονοϊό COVID-19.

Επειδή το Γραφείο, λόγω της πανδημίας, έμεινε κλειστό για μεγάλο χρονι-
κό διάστημα, πάρα πολλά μέλη μας δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν 
την συνδρομή τους. Παράκληση θερμή να επισκεφτούν το Γραφείο, τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες για να τακτοποιηθούν ταμειακά. Την ημέρα των εκλο-
γών θα είναι δύσκολο και θα δημιουργηθεί συνοστισμός για την οικονομική 
τακτοποίηση.

Όσα μέλη μας δεν υπέβαλαν αίτηση για επιστροφή των αναδρομικών της 
επικουρικής σύνταξης και επιθυμούν να υποβάλουν, στο Γραφείο υπάρχει 
σχετική αίτηση.

Πρέπει με τη λήψη των απαραίτητων προφυλακτικών μέτρων να υπάρχει 
συμμετοχή στις εκλογές, διότι η δύναμη του Συνδέσμου εξαρτάται από τον 
αριθμό των ψηφισάντων, καθότι οι επιχορηγήσεις της Π.Ο.Π.Σ. γίνονται ανά-
λογα με τον αριθμό αυτό.

Επειδή το σημερινό Δ.Σ. του Συνδέσμου έχει αρκετά χρόνια, αλλά και με-
γαλώσαμε, παρακαλούνται οι νεώτεροι να έρθουν έως τις 17-9-2021 να υπο-
βάλουν αίτηση και να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΑΥΙΔ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 

ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ

Η Τίμια Κάρα
 του Οσίου Δαβίδ του 

Εν Ευβοία στα Ριζώματα

Το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021 στις 07.30 π.μ. στον 
Ιερό Ναό Αγίου Δαβίδ και Αγίας Άννης στα Ριζώματα θα γίνει 
η υποδοχή της Τίμιας Κάρας του Οσίου Δαβίδ του Εν Ευβοία.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών:
Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021 ώρα 07.30
Αφιξη – Υποδοχή Τίμιας Κάρας του Οσίου Δαβίδ του Εν 

Ευβοία και εν συνεχεία όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουρ-
γία Ιερουργούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Βεροίας 
και Ναούσης Παντελεήμονος.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέ-

ντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου  Βέροιας 
ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους: 

1. Το κρεοπωλείο ΜΟΡΦΙΔΗΣ για την δωρεά κρέατος για το 
γεύμα των παιδιών

2. Την επιχείρηση ΚΑΝΔΥΛΑΣ για την προσφορά προϊόντων 
τους

3. Την επιχείρηση ΓΑΛΛΙΚΑΣ για την δωρεά κρέατος 
4. Την καλή μας φίλη Ιφιγένεια για την δωρεά ωποροκηπευ-

τικών  
5. Τον κ. Κώστα Τσιλογιάννη που φροντίζει προσωπικά για 

την σωστή λειτουργεία του γραφείου μας
6. Τον κ. Σάκη Ακριβόπουλο που μας τιμά με την φιλία και την 

συνεχή βοήθεια του.
7. Την κ. Μπουζίκα Ελιβάσετ για την οικονομική δωρεά της 

υπέρ υγείας της οικογενείας της
8. Την κ. Ιωαννίδου Μαρία για την προσφορά ενός πλήρους 

πρωινού γεύματος στα παιδιά και το προσωπικό 
Η Εθελόντρια  Διευθύντρια

 και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Πρόγραμμα
Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021
Αγιασμός (08.30-09.00 π.μ.)
Πρωινή Θεία Λειτουργία 

(09.00-10.30 π.μ.)
Γεύμα σε όλους τους προσκυ-

νητές
Εσπερινός με Κτητορικό Μνη-

μόσυνο (18.30-20.00 μ.μ.
Δείπνο σε όλους τους προ-

σκυνητές
Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021
Σύναξις Γονέων Θεοτόκου, Ι-

ωακείμ και Άννης
Ορθρος –Θεία Λειτουργία 

(07.30-10.00 π.μ.)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΕΡΑΣΜΟΣ»

Ανοιχτή Πρόσκληση 
για τη διεξαγωγή εκλογών 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κοινωνικής Πα-

ρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» προκηρύσσει Αρχαιρεσίες για την 
ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Ε-
λεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου. Προς τον σκοπό αυτό 
καλεί τα μέλη του να προσέλθουν σε εκλογική – απολογιστική 
Γενική Συνέλευση που θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα άρ-
θρα του Σωματείου του ισχύοντος Καταστατικού το Σάββατο 
18 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 στην αίθουσα του 1ου 
Ορόφου των γραφείων μας επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 
17 στη Βέροια. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα 
επαναληφθεί το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021 την ίδια ώρα 
(11:00) και στον ίδιο χώρο.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Απολογισμός ενημερωτικού, επιμορφωτικού, επιστημονι-

κού και κοινωνικού έργου του Συλλόγου. 
2. Οικονομικός  Απολογισμός. 
3. Προτάσεις προγραμματισμού δράσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να 

προσέλθουν στη Συνέλευση και να συμμετάσχουν ενεργά για 
να διαμορφώσουν από κοινού το μέλλον του Συλλόγου. 

Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους 
για εκλογή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να υπο-
βάλλουν αίτηση στα γραφεία του Συλλόγου επί της οδού Μ. 
Αλεξάνδρου 17 στη Βέροια έως την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 
2021.

Με τιμή για το ΔΣ
Η Πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου

Πανήγυρις 
Ιερά Μονή Θεοτόκου Καλλίπετρας

Η απασχή των εορτών
Το Γενέθιο της Θεότοκου

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Στο Ωδείο μας λειτουργούν οι εξής σχολές:
• ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
• ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΩΔΙΑΣ - ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ - ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ 
• ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ
Αρμονία, Αντίστιξη, Φούγκα, Σύνθεση
• ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩN
Πιάνο, Κιθάρα, Βιολί, Βιολοντσέλο, Σαξόφωνο, Φλογέρα, 

Τρομπέτα, Ντραμς
• ΣΧΟΛΗ ΛΑΪΚΩΝ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Τραγούδι, Πιάνο, Κιθάρα, Μπουζούκι, Αρμόνιο, Κλαρίνο, 

Ούτι, Κανονάκι, Κρουστά, Ποντιακή Λύρα
• ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ 
• ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΙ
• ΧΟΡΩΔΙΕΣ (Παιδική, Νεανική, Ενηλίκων, Βυζαντινή)
• ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
• ΣΧΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
• ΣΧΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
• ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
-  Εκπτώσεις για τις πολύτεκνες οικογένειες, φοίτηση δύο 

ατόμων της ίδιας οικογένειας, φοίτηση ενός σπουδαστή σε 
δύο σχολές κλπ.

-  Δωρεάν τα υποχρεωτικά μαθήματα
-  Δωρεάν μαθήματα πληροφορικής
-  Δωρεάν η συμμετοχή στην παιδική & νεανική χορωδία
  Οι εγγραφές συνεχίζονται και πραγματοποιούνται καθη-

μερινά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
------------------------------------
Εγγραφές στα γραφεία του Ωδείου, 5.30 - 8.30 μ.μ. Πλη-

ροφορίες: Νάουσα 2332022572 | Βέροια 2331060784
www.odeio-imv.gr | odeio.mitropolis@gmail.com

Ζητούνται καθηγητές 
για  το Κοινωνικό 

Φροντιστήριο Βέροιας
Η Διαχειριστική Επιτροπή Του Κοινωνικού Φρον/ρίου Βε-

ροιας που λειτουργεί υπό την Αιγίδα της Ένωσης Συλλόγων 
Γονέων κ Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Δήμου Βέροιας ζητά Εθελοντές Καθηγητές όλων 
των Ειδικοτήτων για να διδάξουν σε μαθητές /τριες Β’ Κ Γ’ 
Λυκείου.  Τηλ. Επικοινωνίας.  Έλενα Μυτηλέκα: 6975978717. 

Αντώνης Καρανάτσιος: 6974745261.
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ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) ΒΕΡΟΙΑΣ 
Στο Εργοχώρι Βέροιας (κτιριακό συγκρότημα, Σταδίου 121) 

 θα λειτουργήσουν, το Σχολικό έτος 2021-2022  
οι παρακάτω Τομείς – Ειδικότητες:  

ΤΟΜΕΑΣ Β’ ΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Γ’ ΤΑΞΗ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών 
 Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας 

Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 
 Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού (ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ) 
 Τεχνικός Οχημάτων 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  

ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων και Δικτύων 

ΥΓΕΙΑΣ  
ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

ΕΥΕΞΙΑΣ  

 Βοηθός Νοσηλευτή 
 Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 
 Βοηθός Φαρμακείου (ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ 
 

Στους απόφοιτους του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.  δίδεται: 
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΙΣΟΤΙΜΟ  με του Γενικού Λυκείου ΚΑΙ  ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ σε Πανεπιστήμια  μέσω πανελλαδικών εξετάσεων με ευνοϊκό ποσοστό για τα 
Εσπερινά ΕΠΑΛ (ισχύει και για τους μαθητές που παρακολουθούν μόνο για πτυχίο) 

Οι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ εγγράφονται στη Β’ τάξη και παρακολουθούν ΜΟΝΟ μαθήματα ειδικότητας 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ από 01 έως 06 Σεπτεμβρίου  2021 

( απαραίτητοι οι κωδικοί TAXISNET και e-mail ) 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ    ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 23310 77527 -6932331840 

WEB: http://3epal-esp-veroias.ima.sch.gr/ 

Νέος Σύλλογος, Λεχοβιτών 
Αλεξάνδρειας και Περιχώρων

 Νέος σύλλογος, ο Σύλλογος Λεχοβιτών Αλεξάνδρειας και Περιχώρων, δημιουργήθηκε και  αφού εγκρίθηκε το κατα-
στατικό του Συλλόγου Λεχοβιτών Αλεξάνδρειας και περιχώρων και αφού ενεγράφη στο Πρωτοδικείο Βέροιας η Προσωρι-
νή Διοικούσα Επιτροπή  κάλεσε τα ιδρυτικά μέλη σε Γενική Συνέλευση για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου και ώρα 19.00 στο κτήμα ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΗΠΟΣ με λήψη 
όλων των μέτρων για την προστασία από τον Κορονοϊό.

Παρέστησαν όλα σχεδόν τα ιδρυτικά μέλη και εξέλεξαν Πρόεδρο της Συνέλευσης τον κ. Τοπάλη Δημήτριο και Γραμμα-
τέα τον κ. Μπούτση Παναγιώτη.

Ακολούθως υπεβλήθησαν υποψηφιότητες, έγιναν οι αρχαιρεσίες και εξελέγη το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική 
Επιτροπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και έλαβε την παρακάτω μορφή.

1. Τοπάλης Δημήτριος, Πρόεδρος 
2. Ζαμπέτας Σταύρος, Αντιπρόεδρος
3. Παπαδημητρίου Αναστασία, Γενική Γραμματέας
4. Τάτσης Βασίλειος, Ταμίας 
5. Μπούτσης Παναγιώτης, Υπεύθυνος επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι εξής:
1. Γαλατσίδα Αικατερίνη
2. Παπαδημητρίου Ουρανία
Ένας νέος Σύλλογος προστίθεται στους υπάρχοντες της πόλης μας και ευχόμαστε να ασχοληθεί επιτυχώς με τους 

στόχους και τους σκοπούς που υπάρχουν στο καταστατικό και να αφήσει το στίγμα του στα πολιτιστικά δρώμενα της πε-
ριοχής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Αποχαιρετιστήριο κατασκήνωσης 
με ευχές και διαβεβαιώσεις 

στήριξης, για το ΥΦΑΔΙ

Στην αποχαιρετι-
στήρια βραδιά της κα-
τασκήνωσης, είχαμε 
τη χαρά να μας επι-
σκεφθεί ο γραμματέας 
της Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης & Καταπολέ-
μησης της Φτώχειας 
κ. Γεώργιος Σταμάτης, 
παλιός γνώριμος και 
φίλος της προέδρου 
μας Ευγενίας Ζάλι-
ου από τα Special 
Olympics. Στο τραπέζι 
που επέλεξε να φάει 
με τα παιδιά του Υφα-
διού μας, κουβεντιά-
ζοντας για τις δράσεις 
μας, αναφερθήκαμε 
και στην προσπάθεια 
που κάνουμε για την 
δημιουργία Στέγης Υ-
ποστηριζόμενης Διαβί-
ωσης. Έδειξε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και υπο-
σχέθηκε να μας βοη-
θήσει όπου μπορεί. 

Παρόντες ήταν ο 
πρόεδρος της  Π.Ο.
Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ κ. Ιωάννης 
Μοσχολιός και ο δή-
μαρχος Μαραθώνα κ. 
Στέργιος Τσίρκας που 
ήδη ξεκίνησε τη δημι-
ουργία Σ.Υ.Δ. 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε 
στη Βέροια το 47ο Φεστιβάλ 

ΚΝΕ – Οδηγητή
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε 

το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου, το 
47ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή 
στην Πλατεία Εληάς στη Βέ-
ροια. Το Φεστιβάλ άνοιξε τις 
πύλες του στις 19:30 υποδε-
χόμενο τα μέλη, τους φίλους 
και οπαδούς της ΚΝΕ και του 
ΚΚΕ, αλλά και δεκάδες άλλους 
οι οποίοι επισκέφθηκαν τον 
χώρο του Φεστιβάλ για να πα-
ρακολουθήσουν την κεντρική 
έκθεση και το πρόγραμμα του.

Όπως αναφέρεται σε σχετι-
κό δελτίο Τύπου, τον τόνο έδω-
σε η κεντρική πολιτική ομιλία 
με τον Ευθύμη Δημάκη, μέλος 
της ΚΕ του ΚΚΕ στην οποία 
ανέδειξε την τεράστια αντίθε-
ση ανάμεσα στις τεράστιες δυ-
νατότητες τις εποχής μας για 
την κάλυψη των λαϊκών ανα-
γκών και την σημερινή πραγ-
ματικότητα που βιώνει ο λαός 
στο φόντο της στρατηγικής του 
κεφαλαίο που υπηρετούν δι-
αχρονικά όλες οι κυβερνήσεις 
από το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και τον 
ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τη ΝΔ με πρό-
σφατη την πείρα του λαού μας 
από την διαχείριση της παν-
δημίας, την σωρεία αντεργατι-
κών νόμων που περάσαν όλο 
το προηγούμενο διάστημα σε 
εργασιακά, ασφαλιστικό και το 
δικαίωμα στην απεργία αλλά 
και τις πρόσφατες πυρκαγιές, 
την αύξηση των τιμών σε βα-
σικά είδη κατανάλωσης που θα 
ροκανίσουν ακόμα περισσότε-
ρο το ήδη πενιχρό λαϊκό εισό-
δημα. Τόνισε στον παραπέρα 
ταξικό διαχωρισμό των μαθητών στο σύστημα εκπαίδευσης 
με πρόσφατο παράδειγμα τον αποκλεισμό 40.000 παιδιών 
των λαϊκών οικογενειών από την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ζήτημα της λεγόμενης 
«πράσινης ανάπτυξης» και τη παγίδα που αυτή εμπερι-
έχει για τα εργατικά-λαϊκά στρώματα με αφορμή και τα 
επενδυτικά σχέδια που ξετυλίγονται στο Βέρμιο αλλά και 
σε δεκάδες ορεινούς όγκους σε όλη την Ελλάδα σε αντιπα-
ραβολή με τις μεγάλες αυξήσεις στην τιμή της ενέργειας και 
την διαιώνιση της ενεργειακής φτώχειας για χιλιάδες λαϊκά 
νοικοκυριά. Ανέδειξε πως η απάντηση σε όλα αυτά μπορεί 
να έρθει μέσα από το δυνάμωμα του αγώνα στους χώρους 
δουλειάς, στα εργοστάσια, στα σχολεία και τις σχολές με 
συσπείρωση γύρω από τα συνδικάτα και τους συλλόγους, 
στη γραμμή πάλης της «οργανωμένης απειθαρχίας» στην 
καταπίεση του κεφαλαίου, στο δρόμο που καλεί το ΚΚΕ και 
η ΚΝΕ για την κοινωνία των σύγχρονων αναγκών μας: «Να 

ζεις, να τολμάς, να προχωράς, για την κοινωνία της πραγ-
ματικής ελπίδας, τον Σοσιαλισμό!»

Το Φεστιβάλ «ζωντάνεψε» για ακόμη μια φορά υπό την 
μουσική των «baLLada» και στο λαϊκό γλέντι με τους «τρείς 
λαλούν» ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε με αφορμή τον θά-
νατο του Μίκη Θεοδωράκη στην σημαντικότητα του έργου 
του, λαμπρή παρακαταθήκη εμπνευσμένη από τους μεγα-
λειώδεις αγώνες του λαού μας, βγαλμένη από τα σπλάχνα 
του, σάλπισμα για τους νέους αγώνες που έχουμε μπροστά 
μας ενώ προβλήθηκε από το σκηνή του Φεστιβάλ και ένα 
3λεπτο βίντεο αφιερωμένο στον Μίκη Θεοδωράκη και το 
έργο του.

Τέλος στο Φεστιβάλ συγκεντρώθηκαν είδη πρώτης 
ανάγκης για τους πυρόπληκτους που παραδόθηκαν στο 
Συνδικάτο Γάλακτος – Τροφίμων – Ποτών Ημαθίας – Πέλ-
λας για να φτάσουν μέσω των σωματείων, των Εργατικών 
Κέντρων και των Ομοσπονδιών στις πληγείσες περιοχές.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Βέροιας Αντωνίου 
Αυγέρου σαν πληρεξούσιος του Στέργιου Κουμπατή του Νι-
κολάου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης , με ΑΦΜ 027142131, 
επιδόθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βεροίας Λευκο-
θέας Τερζητάνου για την πρώην κάτοικο Βέροιας, Καραβαγ-
γέλη 12 και ήδη αγνώστου διαμονής Σοφίας Τσαντεκίδου 
του Μιχαήλ, πιστό αντίγραφο της υπ’αριθμ. 6/ΓΔ-ΔΖ/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μον. Πρωτ. Βέροιας (Ειδική Διαδικασία 
Διαφορών σπο την Οικογένεια το Γάμο και την Ελεύθερη 
Συμβίωση) και της οποίας το διατακτικό εχει κατά λέξη:

ΔΕΧΕΤΑΙ της αγωγή.
ΑΠΑΓΓΕΛΕΙ τη λύση του μεταξύ των διαδίκων γάμου 

που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στη Βέροια 
την 26-12-1991.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγόμενη στην πληρωμή των δι-
καστικών εξόδων του ενάγοντος , τα οποία καθορίζει στο 
ποσό των 400 € που θα τα καταβάλει υπέρ του Ελληνικού 
Δημοσίου κα τα οποία θα εισπραχθούν από το τελευταίο 
σύμφωνα με τις διατάξεις για την εισπραξη των δημοσίων 
εσόδων.

 Κρίθηκε αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατή-
ριό του σε εκτακτη δημόσια συνεδρίαση στη Βέροια την 21η 
Ιανουαρίου 2020, χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή του 
πληρεξουσίου Δικηγόρου του ενάγοντος.   

Για την επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 3568 Δ’/6-
9-2021 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της 
Περιφερείας του Εφετείου Θεσσαλονίκης (με έδρα το Πρω-
τοδικείο Βεροίας) Χαράλαμπου ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ, κατοίκου 
Βεροίας, οδός Κεντρικής 61.

Βέροια 6-9-2021     
Ο Δικαστικός Επιμελητής

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ.ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 61 ΒΕΡΟΙΑ

ΤΗΛ. 23310 21442 
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Έγινε η κλήρωση τηςΑ1 κα-
τηγορίας στηνΕΠΣΗμαθίας με
τηνσυμμετοχήμόλις10ομάδων
αφού δεν δήλωσαν συμμετοχή
τόσοοΠΑΟΚΑλεξάνδρειαςπου
υποβιβάστηκεφέτος από την Γ’
Εθνική΄όσοκαιοΑχιλλέαςΝά-
ουσας.ηΘύελλαΣταυρούκαιη
ομάδα τουΣχοινά. Ήδη ενημε-
ρώθηκαν οι δήμαρχοι  τουΝο-
μούκαιξεκινάειηνέαχρονιά...

Οιαγωνιστικέςτου1ουγύρου
τηςΑερασιτεχνικής

https://www.eps-imathias.gr/
article.asp?code=2135

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑ-
ΘΛΗΜΑ)-1οςΓΥΡΟΣ

1ηαγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ - ΦΙ-

ΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ:-
ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ -ΑΧΘΟΣ

ΑΡΟΥΡΗΣ:-
ΑΣΤΕΡΑΣΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ-Ε-

ΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ:-
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ - ΓΑΣΚΟΠΑ-

ΝΟΣ:-
ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ - ΓΑΣΡΟ-

ΔΟΧΩΡΙΟΥ:-

2ηαγωνιστική
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ - Α-

ΣΤΕΡΑΣΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ:-
ΠΑΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ - Μ.Α-

ΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ:-
ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ-ΓΑΣΡΟΔΟ-

ΧΩΡΙΟΥ:-
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ -ΝΙΚΗ

ΑΓΚΑΘΙΑΣ:-
ΑΧΘΟΣ ΑΡΟΥΡΗΣ - ΦΑΣ

ΝΑΟΥΣΑ:-

3ηαγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ - Α-

ΣΤΕΡΑΣΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ:-
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ - ΠΑΟ ΚΟΥ-

ΛΟΥΡΑΣ:-
ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΜΕΛΙΚΗΣ:-
ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΧΘΟΣ

ΑΡΟΥΡΗΣ:-
ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ-ΕΝΩΣΗΑΠ.

ΠΑΥΛΟΥ:-

4ηαγωνιστική
ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ - ΓΑΣ

ΚΟΠΑΝΟΣ:-
ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-ΓΑΣΡΟ-

ΔΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ -

ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ:-
ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ - Μ.ΑΛΕΞ.

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ:-
ΑΧΘΟΣΑΡΟΥΡΗΣ -ΕΝΩΣΗ

ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ:-

5ηαγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΝΙΚΗ

ΑΓΚΑΘΙΑΣ:-
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ - Α-

ΧΘΟΣΑΡΟΥΡΗΣ:-
ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ - ΦΑΣ

ΝΑΟΥΣΑ:-
ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ -ΑΣΤΕΡΑΣ

ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ:-

ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ - ΠΑΟ
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ:-

6ηαγωνιστική
ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ -ΦΙΛΙΠ-

ΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ:-
ΑΣΤΕΡΑΣΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ-Α-

ΧΘΟΣΑΡΟΥΡΗΣ:-
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ -ΕΝΩΣΗΑΠ.

ΠΑΥΛΟΥ:-
ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ - ΓΑΣΚΟ-

ΠΑΝΟΣ:-
ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ - Μ.Α-

ΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ:-

7ηαγωνιστική
ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ -ΦΑΣ

ΝΑΟΥΣΑ:-
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ -

ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ:-
ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ - Μ.ΑΛΕΞ.

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ:-
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ - ΓΑΣ

ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΑΧΘΟΣΑΡΟΥΡΗΣ - ΝΙΚΗ

ΑΓΚΑΘΙΑΣ:-

8ηαγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ - Ε-

ΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ:-
ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ

ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ:-
ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ-ΠΑΟΚΟΥ-

ΛΟΥΡΑΣ:-
ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ -ΦΙΛΙΠ-

ΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ:-
ΑΧΘΟΣΑΡΟΥΡΗΣ-ΓΑΣΚΟ-

ΠΑΝΟΣ:-

9ηαγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ - Α-

ΧΘΟΣΑΡΟΥΡΗΣ:-
ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-ΓΑΣΚΟ-

ΠΑΝΟΣ:-
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ -

ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ -ΦΑΣΝΑ-

ΟΥΣΑ:-
ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ - ΦΙ-

ΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ:-

-Στον β’ γύρο οι ομάδες α-
ντίστροφα. 

Έγινε η κλήρωση της Α1 κατηγορίας
στην ΕΠΣ Ημαθίας

Με10ομάδεςτοπρωτάθλημα

ΦιλικότηνΠαρασκευή
ηΒέροια

μετονΗρακλή

Φιλικός αγώνας προετοιμασίας με την ομάδα 
του Ηρακλή  την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρί-
ου 2021, ώρα 18:30 στο Δημοτικό Στάδιο 

Βέροιας. .Ως γνωστόν η ομάδα της Θεσ/νίκης θα αγω-
νίζεται την νέα περίοδο στην SL2 μετά την εξαγορά 
του ΑΦΜ της ομάδας της Τρίγλιας και μάλιστα έχει 
στον πάγκο τον Κώστα Γεωργιάδη. 

•Γενικήείσοδος:10€
•ΕίσοδοςστηΘύρα2 –VIPμόνο για κατόχους κάρτας διαρκείας

σεζόν2021-2022.
•Ισχύουνόλαταεισιτήριαδιαρκείαςσεζόν2021-2022.

Τονίζεται ότι σύμφωναμε το ισχύονπρωτόκολλοδιεξαγωγήςαγώ-
νωνγιατηνείσοδοσεόλεςτιςΘύρεςτουγηπέδουθαείναιαπαραίτητη
η επίδειξη έγκυρουπιστοποιητικού εμβολιασμούήπιστοποιητικού νό-
σησηςτοτελευταίοεξάμηνο.Γιατηνείσοδοανηλίκων13-17ετών,ηεί-
σοδοςθαεπιτρέπεταιμετηβεβαίωσηαρνητικούPCR72ωρώνήrapid
test48ωρών.Ενώγιατουςκάτωτων12ετών,αρνητικόself-testπου
έχειδιενεργηθείτηνημέρατουαγώνα.
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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

Μια ονει-
ρεμένη 
πορεία 

έκανε η βεροιώ-
τισσα τενίστρια 
Λένη Λαζαρίδου 
στην Λάρνακα 
της Κύπρου αυτή 
την εβδομάδα, 
όπου διοργανώ-
θηκε το Junior 
τουρνουά της ITF. 
Η Λένη κατάφερε 
να φτάσει μέχρι 
τα ημιτελικά 
των μονών και 
να σηκώσει τον 
τίτλο στα διπλά 
με την Γαλλίδα 
συμπαίκτριά της 
Lea Bathellier.

Ηνεαρή τενίστρια ξε-
κίνησετιςεμφανίσεις της
στα χωμάτινα γήπεδα
της Κύπρου (τουρνουά
κατηγορίαςG4),ωςΝο.8
τουταμπλόσταμονάτης
διοργάνωσης, σημειώνο-
ντας3συνεχόμενεςνίκες
που της εξασφάλισαν το
εισιτήριοσταημιτελικά.

Να σημειωθεί πως
στην 8άδα, η Ελληνίδα
τενίστρια αγωνίστηκε
κόντραστοΝο.1 του τα-
μπλόNoaMajor από το
Ισραήλ, επικρατώντας
με 7-5, 2-6, 6-4, σε μια

σπουδαίαμάχη.
Στα ημιτελικά αντιμέ-

τωπη τηςΛαζαρίδου ή-
ταν ηΒουλγάραYoanna
Kons tan t inova  Νο .4
του ταμπλό. Η μάχη ο-
λοκληρώθηκε με την
Konstantinova να επι-
κρατείμε6-1,6-3.

Η Λαζαρίδου επικε-
ντρώθηκε αποκλειστικά
στα διπλά όπου επίσης
πραγματοποιούσε εξαι-
ρετική παρουσία και η
οποία ανταμείφθηκε με
τον καλύτερο τρόπο.Με
συμπαίκτρια την Γαλλίδα

Lea Bathellier, τοποθε-
τήθηκαν στο ταμπλοως
Νο.3.

Οι εμφανίσεις τους ή-
ταν εξαιρετικές, κερδίζο-
νταςστηπρεμιέρατουμε
6-0,6-0τηνΕλληνίδαΣι-
μόνΜαρίαΚαραούζακαι
ΗριάνναΔημητρίου από
την Κύπρο. Στην 8άδα
ξεπέρασαν τις Xuanyu
Chen από τη Κίνα και
Kasandra Leoni Djekic
απότηνΑυστρία,με6-2,
3-6,[10-2].

Για μια θέσηστον τε-
λικό μονομάχησαν με

τιςΜαρίαΚωνσταντίνου
από τη Κύπρο και την
Yoana Konstantinova
από την Βουλγαρία, ξε-
περνώντας και αυτό το
εμπόδιομε6-3,7-5.

Το ελληνογαλλικό δί-
δυμο έφτασεστον τελικό
διεκδικώνταςκόντραστις
Νο.4 του ταμπλό, Mille
Moerk από τηΔανία και
JelenaVicoαπότονΚα-
ναδάτοτρόπαιο.

Ο τελικός ολοκληρώ-
θηκε με 7-6 (5), 6-4 για
τηνΕλένηΛαζαρίδου και
την Lea Bathellier, που

έκλεισανμεόμορφοτρό-
πο την εβδομάδα τους
στηνΚύπρο.

Πρόκειται γιαμιααπό
τις μεγαλύτερες διακρί-
σειςπουέχειφέρειαθλη-
τήςτένιςστηνΗμαθίακαι
κατατάσσειπλέοντηνΛέ-
νηΛαζαρίδουπολύψηλά
στηνπαγκόσμια κατάτα-
ξη(έχει κατέβει από το
top800τηςITF).

Πολλά συγχαρητήρια
Λένη και καλή συνέχεια
μεακόμημεγαλύτερες ε-
πιτυχίες!!!

Τεράστια επιτυχία στους διεθνείς αγώνες στην Λάρνακα της Κύπρου !!!

ΗΛένηΛαζαρίδουσήκωσεταδιπλάκαιέφτασε
ημιτελικόσταμονάσετουρνουάτηςITF

ΕΠΣΗμαθίας
Πρόγραμμα αγώνων 1ης φάσης 

κυπέλλου για το Σαββατοκύριακο 
11/12 Σεπτεμβρίου

Η  κλήρωση της α’ φάσης του κυπέλλου της 
ΕΠΣ Ημαθίας  έβγαλε γειτονικό ντέρμπι με 
τον αγώνα Νίκης Αγκαθιάς με τον ισχυρό 

φέτος Φίλιππο Μελίκης του Νίκου Παπανώτα. 

ΑναλυτικάτοπρόγραμματουΣαββατοκύριακου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/9/2021
ΕΝΩΣΗΞΑΠΟΣΤΟΛΟΥΠΑΥΛΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΡΜΗΣΤΡΙΛΟΦΟΥ-ΑΧΘΟΣΑΡΟΥΡΗΣ
ΑΣΤΕΡΑΣΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ-ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ
ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ
ΑΕΚΚΑΒΑΣΙΛΩΝ-ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΕΚΑΨΟΧΩΡΑΣ-ΑΕΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΟΞΑΒΡΥΣΑΚΙΟΥ-ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/9/2021
ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ-ΛΕΥΚΑΔΙΑ
ΑΤΛΑΣΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ-ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ
ΜΠΣΒΕΡΟΙΑ-ΔΟΞΑΑΣΩΜΑΤΩΝ
ΑΓ.ΑΣΤΗΡΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΑΣΠΑΤΡΙΔΟΣ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΜΑΣΒΕΡΓΙΝΑ
ΕΘΝΙΚΟΣΡΑΧΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Σεπτέμβριος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από06-09-2021 

μέχρι 12-09-2021 

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Τριπλή επιτυχία για τους αθλητές
της Σύγχρονης Λέσχης Μπριτζ Βέροιας 

στο Περιφερειακό πρωτάθλημα
Αν. Μακεδονίας & Θράκης

ΤριπλήεπιτυχίαγιατουςαθλητέςτηςΣύγχρονηςΛέσχηςΜπριτζΒέ-
ροιας(ΣΛΕΜΒ)στοΠεριφερειακόπρωτάθλημαΑν.Μακεδονίας&Θρά-
κηςπου διοργανώθηκε από τονΌμιλοΑγωνιστικούΜπριτζ Σερρών,
στις3με5Σεπτεμβρίου2021.

1ηθέσηστηνκατηγορία1-9ΤριανταφυλλίδηςΝ.-ΑγγελήςΒ.
1ηθέσηστηνκατηγορία1-6ΚαλόγηροςΓ.-ΧατζηλάμπρουΑ.
3ηθέσηστηνκατηγορία1-6ΝικολαΐδουΧ.-ΠαπαρουσόπουλοςΓ.

Ο Σ.Φ. ΒΕΡΟΙΑΣ «Θύρα 4» 
τίμησε τον παλιό πρόεδρό του, 

Φώτη Κυριακόπουλο

Πριν την έναρξη του  φιλικού  αγώνα  της 
ΒΕΡΟΙΑΣ με τον ΠΑΟΚ που έγινε στο 
Δημοτικό στάδιο και βρήκε νικητή τον 

δικέφαλο με σκορ 1-0, οι εκπρόσωποι του Συν-
δέσμου Φιλάθλων Βέροιας «Θύρα 4» Σωτήρης 
Λιάκος, Γιώργος Μπούτσης και Κατερίνα Ραπτο-
πούλου, επέδωσαν στον Φώτη Κυριακόπουλο 
τιμητική πλακέτα.

ΟΦώτηςείναιΒεροιώτης,παλιοςπρόεδροςτουΣ.Φ.ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ«Θύρα4»,ενώεδώκαιδύοδεκαετίεςείναιοδηγόςστηνΠΑΕ
ΠΑΟΚ.

ΩστόσοδενέπαψεστιγμήναενδιαφέρεταιγιατηΒΕΡΟΙΑκαι
καμαρώνεισεκάθεεπιτυχίατης«βασίλισσαςτουβορρά»γιατην
οποίαστανεανικάτουχρόνιατην«υπηρέτησε»απότηνκερκίδα.

Τετάρτη 08-09-2021

1 4 : 3 0 - 2 1 : 0 0

Χ ΑΤ Ζ Η Γ Ε Ω Ρ -

ΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΡΕΜΠΕΣ ΙΝΑΣ

6, ΚΤΕΛ -ΑΣΤΙΚΑ

23310-63620

14:30-21:00Α-

ΝΤΩΝΙΑΔΟΥΤΡΙ-

ΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙ-

ΕΡΙΩΝ 53 23310-

26789

19:00-21:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΑΓ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8(στενόΝ.Δημαρχείου)23310-25669

21:00-08:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΑΓ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8(στενόΝ.Δημαρχείου)23310-25669

Φαρμακεία

Διεθνείς αγώνες ρόλλερσκι
ΠρωτιέςγιατονΕΟΣΝάουσας

Στις 24-26 Σεπτεμβρίου αγώνες
στην Αγ. Βαρβάρα

Μια εξαιρετική διεθνήδιοργάνωσηπραγματοποιήθηκεστοΒίτσι
τις4και5Σεπτεμβρίου2021,συνδιοργανωτέςοΑΟΦκαιηΕΟΧΑ,
μετηνσυμμετοχήσπουδαίωναθλητώναπό10χώρες.

Τις δύο ημέρες διεξήχθησαναγωνίσματαρόλλερσκι σε όλες τις
κατηγορίες με τους/τις  ελλήνες/ιδεςαθλητές/τριες να καταφέρνουν
ναανέβουνστοβάθροτωννικητών.ΣτηνκατηγορίααντρώνοΑπό-
στολοςΑγγέλης τερμάτισεστηδεύτερηθέσηστοαγώνισμα των10
χλμΚΛμεχρόνο40:46,2.Στοαγώνισματων10χλμΕΛοκαλύτερος
έλληναςήτανοΝικόλαοςΤσουρέκαςοοποίοςκατετάγητέταρτοςμε
χρόνο39:44,7.Στιςγυναίκεςστοαγώνισματων5χλμΕΛηΚωνστα-
ντίναΧαραλαμπίδουκέρδισετοχάλκινομετάλλιομεχρόνο22:12,5.
Ενώστοαγώνισματων5χλμΚΛηΠαρασκευήΛαδοπούλου,χρόνος
23:47.6,κέρδισετοδεύτεροχάλκινομετάλλιογιατηνελληνικήομά-
δα.ΣτουςΠαίδεςοΕυάγγελοςΑθανασίουκαιο ΙωάννηςΑναστασι-
άδης κέρδισαν δύοαργυρά και δύο χάλκινα μετάλλιασε ισάριθμα
αγωνίσματα (2,5 χλμ ΕΛ) αντίστοιχα. Στις Κορασίδες η Χριστίνα
ΡόζακαιΓεωργίαΤσιάρκαμοιράστηκανταχρυσάμετάλλιασταδυο
αγωνίσματα των 2,5 χλμ.Τέλος στις κατηγορίες τωνΠαμπαίδων
καιΠαγκορασίδων, στα αγωνίσματα των 1,5 χλμΕΛ, οΒασίλειος
ΤσουρέκαςκαιηΑνθούλαΠίπιλαανέβηκανστουψηλότεροσκαλίτο
βάθρουκαιέλαβαντοχρυσόμετάλλιο.

-Σύμφωναμετοπρόγραμμακαιήδηέχεισταλείστασωματείαη
προκήρυξηγιαναγίνουνδιεθνείςαγώνεςρολλερσκιστηνΒέροιακαι
συγκριμένααπό24έως26ΣεπτεμβρίουστηνπεριοχήτηςΑγ.Βαρ-
βάραςστονΑλιάκμωνα.

Ξεκινούν οι εγγραφές στο 
Αθλητικό Σωματείο Αιγές Ατόμων 

με Αναπηρίες Ν. Ημαθίας

Μεανάρτησηστο fb τουσυλλόγουηΔιοίκηση ενημερώνει για την
έναρξητωνπροπονήσεωντωναθλητώντου.Αναλυτικάηανακοίνωση:

Είμαστε έτοιμοι γιαμιαμοναδική& ξεχωριστήχρονιά , μεόλες τις
απαραίτητεςπροφυλάξειςγιαταπαιδιάμας!

Έναρξηνέωνεγγραφώναπό7/9/2021έως30/9/2021
Ώρεςπροπονήσεων για τα ήδη υπάρχοντα και νέα τμήματα στο

ΔΑΚΔ.ΒικέλαςστοΜακροχώρικάθε
Τρίτη6:00μμ-7:30μμ&7:30μμ-9:00μμ
Τετάρτη4:00μμ-6:00μμ
Παρασκευή5:00μμ-6:00μμ&6:00μμ-7:00μμ
Σάββατο5:30μμ-7:00μμ&7:00μμ-8:30μμ
ΟιπροπονήσειςόλωντωντμημάτωνΣτίβουτουσωματείουξεκινούν

τηνΤρίτη7ΣεπτεμβρίουστοΔΑΚΔ.ΒικέλαςΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
Υπεύθυνοι εθελοντέςπροπονητές:ΠαναγιώτηςΣιστάκος,Θωμάς

Μαυρόπουλος,ΑγγελικήΠαπαδοπούλου
Ηέμπειρηκαιεξειδικευμένηπροπονητικήομάδαθαπροπονείαλλά

και θα διαπαιδαγωγεί, με συνεχώς ελκυστικές και χαρούμενες αθλη-
τικές δράσεις, κάθε αθλητή ξεχωριστάαλλάσυγχρόνως και ομαδικά,
διαθέτοντας άρτια υλικοτεχνική υποδομή για όλα τα αγωνίσματα του
στίβου.Επιπρόσθεταοιαθλητικέςεκδηλώσειςπουθαδιοργανώσουμε,
τυγχάνουν ιδιαίτερηςαποδοχήςαπό τουςσυμμετέχοντες αθλητές και
γονείς, καθιερώνοντας τες,ως«θεσμό»για τααθλητικάδρώμενα της
περιοχής.

Σαςπεριμένουμελοιπόν,ναΖΗΣΟΥΜΕΤΟΝΣΤΙΒΟκαιευχόμαστε
σεόλουςτουςαθλητέςμαςκαλήαγωνιστικήχρονιάμεεπιτυχίεςσεα-
τομικόκαισυλλογικόεπίπεδο!!!

Δώστεσταπαιδιάμεαναπηρίες τηδυνατότητα ναασχοληθούνμε
τοναθλητισμό...!

Οιεπιχειρήσεις“SOULIS”
και“TsipouridisFlyLine”
στουςυποστηρικτές
τωνΑετώνΒέροιας

Δυναμώνει το groupυποστηρικτών τωνΑετώνΒέροιας,που για
μιαακόμηχρονιάθααγωνιστούνστηΓΕθνική.

Μαζί μας τη νέα χρονιά θα είναι η εταιρία «SOULIS» (10ο χλμ.
Βέροιας –Νάουσας),που ειδικεύεται επίπολλά χρόνιαστηνΨύξη
Μεταφορώνκαιπαρέχειπλήρηυποστήριξησεservice,εμπορίαψυ-
κτικώνμηχανημάτων,ψυκτικούς θαλάμους και καταγραφικά θερμο-
κρασίας,σεσυνεργασίαμεκορυφαίουςοίκουςστοχώρο.

Επίσης, καλωσορίζουμε στην ομάδα μας την επιχείρηση
“Tsipouridis Fly Line” στο κέντρο της αγοράς τηςΒέροιας (Παναγή
Τσαλδάρη34), όπου θαβρείτε νεανικάανδρικά ενδύματααλλά και
ρουχαλάκιαγιαταπαιδιά,στοκατάστημα“TsipouridisKidswear”στην
ΠαναγήΤσαλδάρη42

Να ευχαριστήσουμε θερμά τη διεύθυνση και τοπροσωπικό των
επιχειρήσεων και τους ευχόμαστε καλέςδουλειές καιπολλές επιχει-
ρηματικέςεπιτυχίες!

ΤηνΠέμπτηησυγκέντρωση
τηςομάδαςγυναικώντουΑγρ.

ΑστέραΑγ.Βαρβάρας
ΓιατηνπροσεχήΠέμπτηορίστηκεηπρώτησυνάντησηστογυναι-

κείοποδόσφαιροτηςΑγ.Βαρβάραςόπουαπ΄οτιφαίνεταιθαξεκαθα-
ρίσουνταπράγματα,καιθαπροχωρήσειηΔιοίκησηστηνανανέωση
τηςομάδας.Αποχώρησανβασικέςπαίκτριεςκαιμπορείνααποχωρή-
σουνκαιάλλες,απλάτοΔ.Σενημερώνειγιατηνέγκαιρηπαρουσίααυ-
τώνπουθέλουννααποχωρήσουνγιαναμηνχαθούνοιημερομηνίες.

ΗΑνακοίνωσητουΔΣ.αναφέρει
«ΑπότονΑγροτικόΑστέραΑγίαςΒαρβάραςγίνεταιγνωστόότιηέναρ-

ξητωνπροπονήσεωντουγυναικείουτμήματοςορίστηκεγιατηνΠέμπτη,
9Σεπτεμβρίουκαιώρα20.00.Συγκέντρωσηαθλητριώνστις19.00.

Καλούνται όλεςοι αθλήτριες ναδώσουν τοπαρόν.Όσες επιθυ-
μούν νααποχωρήσουναπό τοΣωματείο για οποιοδήποτε λόγο να
προσέλθουνέγκαιραγιαυπογραφήτωνεντύπων.»



11www.laosnews.gr16-17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021  

Από την Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Συνοριακών Φυλάκων, ανακοινώνο-
νται τα εξής:

«Κατά την συνεδρίαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. την 
30η Αυγούστου 2021 συζητήθηκε ε-
κτενώς το ενδεχόμενο επιβολής του 
μέτρου του υποχρεωτικού εμβολια-
σμού στο προσωπικό της Ελληνικής 
Αστυνομίας από την Κυβέρνηση, όπως 
αναφέρεται σε κάθε δημόσιο διάλογο 
το τελευταίο διάστημα. Ως Πανελλή-
νια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων, 
πολλές φορές στο παρελθόν από την 
αρχή ακόμη του πρώτου κύματος που 
μας βρήκε σε «μάχες» μπροστά στα 
σύνορα μας στον Έβρο, το Μάρτιο του 
2020, αναζητούσαμε εξ αρχής προμή-
θεια υγειονομικού υλικού όπως μάσκες 
και αντισηπτικά, καθώς η πρώτη επαφή 
με μετανάστες στο ποτάμι εγκυμονούσε 
ιδιαίτερο υγειονομικό κίνδυνο λόγω της 
ύπαρξης επιβεβαιωμένων εισερχόμε-
νων κρουσμάτων στη χώρα, χωρίς να 
υπάρχει ουδεμία προληπτική δράση. Η 
ανωτέρω ανάγκη σε συνδυασμό με τις 
ιδιαιτερότητες της εργασίας που προέ-
κυψαν αργότερα με την άμεση εμπλοκή 
σε όλη τη χώρα ολόκληρου του αστυνο-
μικού προσωπικού στους ελέγχους για 
την τήρηση των μέτρων κατά της δια-
σποράς του covid-19, μας επέβαλαν να 
απαιτήσουμε αμεσότητα στον εθελού-
σιο εμβολιασμό, χωρίς να περιμένουμε 
τα ηλικιακά κριτήρια χορήγησης του εμ-
βολίου για το γενικό πληθυσμό. Αίτημα 
που ικανοποιήθηκε από το Αρχηγείο 
της Ελληνικής Αστυνομίας και δόθηκε 
προτεραιότητα στον εθελούσιο εμβολι-
ασμό για κάθε συνάδελφο που το είχε 
αποφασίσει. Διανύοντας ήδη το δεύτερο 
χρόνο της πανδημίας, το προσωπικό 
της Ελληνικής Αστυνομίας, επιφορτί-
στηκε με περαιτέρω αρμοδιότητες και 
καθήκοντα για την τήρηση των μέτρων 
κατά της διασποράς του covid-19 σε 
πολύ ιδιαίτερες συνθήκες, διενεργώντας 
ελέγχους σε πολίτες και επιχειρήσεις, 
φέροντας εις πέρας τον πιο άχαρο - αλ-
λά δυστυχώς αναγκαίο – ρόλο.

 Δεν περίσσευε κανείς, ούτε ένας 
από τους 55.000 συναδέλφους μας που 
βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή σε ο-
λόκληρη την ελληνική επικράτεια, στε-
ρούμενοι όλοι μας άδειες και ημερήσιες 
αναπαύσεις για μήνες. Σήμερα δυστυ-
χώς, οι δημόσιες διαβουλεύσεις περί υ-
ποχρεωτικότητας των εμβολιασμών και 
με την απειλή της αναστολής εργασίας 
σε όσους δεν συμμορφωθούν, δημιουρ-
γούν άλλα δεδομένα από την έως τώρα 
συλλογική προσπάθεια όλων για να 
ξεπεράσουμε την πανδημία. 

Ξεκαθαρίζοντας αρχικά πως ως α-
στυνομικοί και συνδικαλιστές, δεν είμα-
στε ειδικοί, δεν είμαστε γνώστες, δεν 
διαθέτουμε ιατρική κατάρτιση και ως εκ 
τούτου δεν μπορούμε να εκφράζουμε 
επιστημονικές απόψεις ή να δίνουμε 
ιατρικές συμβουλές στους συναδέλ-
φους μας. Θεωρούμε πως ο καθένας 
έχει υποχρέωση να το συζητήσει με 
τον προσωπικό του γιατρό και από ε-
κεί να αντλήσει πληροφορίες σχετικές 
με τη σπουδαιότητα του εμβολιασμού, 
όπως ακριβώς θα έκανε για οποιοδή-
ποτε πρόβλημα ιατρικής φύσης που τον 
απασχολεί. Ο καθολικός εμβολιασμός 

φρονούμε ότι πρέπει να στηριχθεί με 
μια ευρεία επιστημονική ενημερωτική 
καμπάνια πειθούς, πρωτοπόροι της ο-
ποίας θα τεθούν οι γιατροί μας, στους 
οποίους εμπιστευόμαστε την υγεία μας 
και την υγεία της οικογένειάς μας. Ιδι-
αίτερη ευθύνη στην προσπάθεια αυ-
τή έχει το Κράτος, το οποίο οφείλει να 
προστατεύει την υγεία των πολιτών του, 
των παιδιών, των εργαζόμενων και των 
ευπαθών ομάδων. Σεβαστή όμως πρέ-
πει να είναι και η άποψη, η αντίληψη και 
η θέση όσων επιφυλάσσονται είτε λόγω 
φόβου είτε λόγω άλλων διλλημάτων να 
εμβολιαστούν. Εμείς δεν τους κρίνουμε 
για την επιλογή τους, ούτε βέβαια τους 
βάζουμε απέναντι. Μόνο να τους προ-
τρέψουμε επιθυμούμε να εμπιστευθούν 
την επιστήμη και να ακολουθήσουν τις 
συμβουλές της επιστημονικής κοινό-
τητας. Σε αυτό όμως που οφείλουμε 
να πάρουμε θέση ως συνδικαλιστικός 
φορέας και ως εκπρόσωποι εργαζο-
μένων είναι το μέτρο της ενδεχόμενης 
αναστολής εργασίας όσων δεν θα εμ-
βολιαστούν. 

Δηλώνουμε ξεκάθαρα και χωρίς α-
στερίσκους πως είμαστε κάθετα αντί-
θετοι με κάθε είδους μέτρο αναστολής 
εργασίας από όπου και αν προέρχε-
ται. Το δικαίωμα στην εργασία αποτελεί 
κατάκτηση διαχρονική και επιτάσσεται 
συνταγματικά. Το μέτρο αυτό δεν έχει 
λογική πειθούς, είναι βέβαιο πως θα 
φέρει αντίδραση και οι ελλείψεις σε αν-
θρώπινο δυναμικό θα ενταθούν υπέρ-
μετρα, παρά τις πρώιμες αποφάσεις 
της δικαιοσύνης για συνταγματικότητα 
του μέτρου. Διατρανώνουμε την συμπα-
ράσταση μας σε κάθε εργασιακό κλά-
δο και σε κάθε εργαζόμενο, που μέσα 
από τέτοια μέτρα επιβολής, στερείται 
το εισόδημα του με το οποίο πασχίζει 
να βιοπορίσει την οικογένειά του και 
ο οποίος διατηρεί ακόμη αμφιβολίες 
και διλλήματα για ένα εμβόλιο που ε-
φαρμόζεται ένα έτος τώρα. Γιατί άραγε 
να φταίει ο εργαζόμενος που διατηρεί 
επιφυλάξεις για ένα νέο εμβόλιο και όχι 
οι δομές και η επιστημονική κοινότητα 
που δεν κατάφεραν να εκφραστούν πει-
στικά μέσα από ένα δημόσιο διάλογο 
για την ασφάλεια του εμβολίου, για τις 
περιορισμένες παρενέργειες και για τα 
πλεονεκτήματά του; Όχι στα εκβιαστικά 
διλήμματα, όχι στη δημιουργία κλίματος 
φόβου, όχι στην εξώθηση στην ανεργία 
και σε ψυχαναγκαστικές διαδικασίες και 
βέβαια όχι σε κάθε μέτρο πρόληψης 
όπως τα διαγνωστικά Rapid – test με 
οικονομική επιβάρυνση των δημοσιών 
λειτουργών επειδή απλά δεν κάνουν 
το εμβόλιο. Με υπεύθυνο λόγο και στά-
ση, όπως κάνουμε διαχρονικά τώρα, 
καλούμε τόσο την Κυβέρνηση όσο και 
την ηγεσία του Yπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη, όχι μόνον να μην προβούν 
σε τέτοια μέτρα, αλλά να σταματήσουν 
κάθε δημόσια διαβούλευση και επικοι-
νωνιακή ζύμωση για τέτοια ενδεχόμενα. 
Ήδη προκαλούνται αρνητικές συνέπειες 
στην εργασιακή συνοχή και τη συλλογι-
κή προσπάθεια για να ξεπεράσουμε ως 
έθνος την πανδημία. Είναι βέβαιο πως 
η διατήρηση στην επιφάνεια τέτοιων 
απαράδεκτων μέτρων θα επιφέρει τα 
αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που 
επιθυμούμε ή τουλάχιστον επιθυμούσα-
με όλοι μαζί έως σήμερα».

Αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα (για τα οποία υπάρχουν 
ήδη ώριμες μελέτες), αντισεισμικές δράσεις, ιδιαίτερα για την 
Κεντρική Μακεδονία, αλλά και η αξιοποίηση νέων τεχνολογι-
ών στο πεδίο της Πολιτικής Προστασίας -με αφορμή και τις 
πρόσφατες πυρκαγιές - για το σύνολο της χώρας,  βρίσκο-
νται ψηλά στην ιεράρχηση  προτάσεων, μαζί με εμπεριστα-
τωμένες εισηγήσεις για την Ανάπτυξη, που περιλαμβάνει το 
Υπόμνημα του ΤΕΕ/ΤΚΜ, το οποίο παρέδωσε ο Πρόεδρος 
της ΔΕ κ. Γιώργος Τσακούμης,  στον Πρωθυπουργό κ. Κυριά-
κο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της καθιερωμένης συνάντησής 
του με εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων της Θεσσα-
λονίκης, ενόψει της 85ης ΔΕΘ.

Στο Υπόμνημα, περιλαμβάνονται βέβαια οι θέσεις του 
Τμήματος, για σειρά θεμάτων που άπτονται του επαγγέλμα-
τος του Μηχανικού και των συνθηκών εξάσκησής του, καθώς 
και οι θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την πορεία των έργων υποδο-
μής και των αναπτυξιακών εγχειρημάτων που εξελίσσονται 
σε Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία. 

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων:
Για την Κεντρική Μακεδονία

• Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και ενίσχυση των 
αστικών υποδομών, ανάδειξη του Δημόσιου Χώρου μέσω 
Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών που θα υλοποιούνται και αξι-
οποίηση των Στρατοπέδων με απόδοσή τους στις τοπικές 
κοινωνίες.

• Αντισεισμικές Δράσεις με πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθ-
μιο έλεγχο των κατασκευών (ιδιωτικών και δημόσιων), risk 
management, καθώς και σύσταση Μητρώου Γεφυρών με 
βάση και την πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ που έχει μελετήσει το 
θέμα με Ομάδα Εργασίας.

• Αντιπλημμυρική Προστασία με άμεση χρηματοδότηση 
των αντιπλημμυρικών έργων για τα οποία υπάρχουν ήδη 
ώριμες μελέτες (ενδεικτικά:  Έργα κόμβου Λαχαναγοράς Κ16, 
έργα περιφερειακής τάφρου, έργα διευθέτησης Ανθεμούντα, 
Δενδροποτάμου, έργα διευθέτησης ρεμάτων Δήμου Θερμα-
ϊκού) και επικαιροποίηση του  Master Plan Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας και αποχέτευσης Ομβρίων Ν. Θεσσαλονίκης  και 
των νέων σχετικών μελετών.

• Βάρος στον Πολιτισμό με επίκεντρα το ιστορικό τρίγωνο 
Δίον – Βεργίνα – Πέλλα, την αξιοποίηση του εμβληματικού 
Τύμβου Καστά και τη  σύνταξη ενός Γενικού Σχεδίου (master 
plan) για όλη την περιοχή της Αμφίπολης, την ανάπτυξη ενός 
σύγχρονου και ασφαλούς οδικού δικτύου πρόσβασης προς 
το λιμάνι της Ουρανούπολης, το οποίο αποτελεί την πύλη 
εισόδου προς το Άγιον Όρος, κ.α.

• Ολοκληρωμένο πρόγραμμα απορρύπανσης, αναβάθμι-
σης και αξιοποίησης των προστατευόμενων περιοχών των λι-
μνών Κεντρικής Μακεδονίας, ειδικότερα Κορώνειας, Βόλβης, 
Κερκίνης, Δοϊράνης. Θυμίζουμε ότι για την λίμνη Κορώνεια το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει ζητήσει από το 2000 να αναδειχθεί σε εθνικό 
στόχο.

• Εξυγίανση και οργάνωση των Άτυπων Βιομηχανικών 
Συγκεντρώσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
με τελικό ζητούμενο μία δέσμη κατευθύνσεων και μέτρων 
σε επίπεδο χωρικού σχεδιασμού και οργάνωσης ώστε να 
επιλυθούν τα υφιστάμενα προβλήματα και να εξασφαλιστεί η 
συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων δραστηριοτήτων 
με όρους βιωσιμότητας.

• Υποδομές Μεταφορών με εξασφάλιση χρηματοδοτή-
σεων για α) ολοκλήρωση και βελτίωση κύριων οδικών τμη-
μάτων των όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων, β) τη Σιδη-
ροδρομική Εγνατία την οποία το ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε προτείνει 
(με μελέτη και χαράξεις) από το 2004. γ) τον Προαστιακό 
Σιδηρόδρομο για τη σύνδεση της Θεσσαλονίκης  με τα αστικά 
κέντρα της Κεντρικής Μακεδονίας αναγκαιότητα που είχε 

επίσης επισημάνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ (προτάσεις, χαράξεις 2003).
• Ενεργειακά Δίκτυα (επέκταση του δικτύου Φυσικού 

Αερίου στα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές περιοχές και τα 
βιομηχανικά πάρκα της Κεντρικής Μακεδονίας, και Ευρυζω-
νικά Δίκτυα και Δίκτυα Νέας Γενιάς, των οποίων άλλωστε  η 
ενίσχυση και εξάπλωση απαιτείται για όλη την Επικράτεια.

Για τους Μηχανικούς
•  Ασφαλιστικά θέματα όπως τα γνωστά τα προβλήματα 

και οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην διεκπεραίωση 
των ασφαλιστικών υποθέσεων, αφενός των ενεργών μηχανι-
κών, αφετέρου των μηχανικών που έχουν ολοκληρώσει τον 
εργασιακό τους βίο και έχουν αιτηθεί την έκδοση οριστικής 
σύνταξης, σφάλματα στη διεκπεραίωση υποθέσεων παλαιών 
ασφαλισμένων ή άλλα που δημιουργούν προβλήματα στην 
χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας σε 
νέους κυρίως στην αγορά εργασίας μηχανικούς, το οξύτατο 
πρόβλημα της καθυστέρησης απονομής των συντάξεων, την 
ανάγκη πλήρους ψηφιοποίησης σε ηλεκτρονική βάση δεδο-
μένων του ασφαλιστικού βίου των μηχανικών, την ανάγκη 
διαλειτουργικότητας και επικοινωνία των εμπλεκόμενων τομέ-
ων ασφάλισης, για την βέλτιστη αξιοποίησης του διαδοχικού 
ή/και παράλληλου χρόνου ασφάλισης, κ.α.

• Θέματα φορολογίας και μη μισθολογικού κόστους, για 
μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων 
των ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών, για μείωση μη 
μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων ώστε αυτές να μπο-
ρέσουν να προσελκύσουν έμπειρα στελέχη υψηλών προσό-
ντων και μείωση ασφαλιστικών εισφορών και των φόρων των 
μισθωτών μηχανικών του ιδιωτικού τομέα, 

• Θέματα Πιστοποίησης Τεχνικών Επαγγελμάτων  και 
Τεχνικής Παιδείας με την επισήμανση ότι το νέο σύστημα 
περιλαμβάνει προβλέψεις που βελτιώνουν την εικόνα της 
Τεχνικής/Επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και 
την καθιστούν περισσότερο ελκυστική ως επιλογή εκπαίδευ-
σης, αλλά  στην τριτοβάθμια τεχνική εκπαίδευση κυριαρχεί 
η παράδοξη επιλογή να αυξηθεί ο αριθμός των μηχανικών 
της υψηλότερης βαθμίδας τεχνικής ευθύνης, πέρα από τις 
πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και της Ελληνικής 
οικονομίας.

Στο Υπόμνημα του ΤΕΕ/ΤΚΜ υπογραμμίζονται τέλος τα 
εξής: «Βασική αρχή για την οργάνωση της πυραμίδας του 
τεχνικού κόσμου είναι ότι το επίπεδο  ευθύνης θα πρέπει να 
αναλογεί στο επίπεδο σπουδών και τα προσόντα του κάθε 
επαγγελματία. Το ΤΕΕ δεν μπορεί να αποδεχθεί την παραβί-
αση αυτής της αρχής για τους διπλωματούχους μηχανικούς 
των Ελληνικών Πολυτεχνικών Σχολών, πενταετών σπουδών 
επιπέδου integrated master Η μεταρρύθμιση των προηγού-
μενων χρόνων με την «αναβάθμιση» σχολών κατ’ όνομα, 
αντί επί της ουσίας, αύξησε τα τμήματα μηχανικών Ανωτάτης 
Εκπαίδευσης από 47 σε 71 και αποτέλεσε ένα πρώτο βήμα 
προς την απαξίωση των σπουδών και των τίτλων των μη-
χανικών αποφοίτων των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, 
σε μια πορεία που δυστυχώς είχε συνέχεια. Ακολούθησαν: Η 
αναγνώριση των πτυχίων των νέων τμημάτων, ως integrated 
master, με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, καθ’ υπέρβαση της  διαδικασίας που προβλέπει ο 
Ν.4485/2017, αλλά και η μεταφορά από το ΤΕΕ, στο Υπουρ-
γείο Παιδείας, της αρμοδιότητας να αποφαίνεται σχετικά με 
την επαγγελματική ισοδυναμία των πτυχίων, όσων σπού-
δασαν θέματα μηχανικών σε κάποιο κολέγιο στην Ελλάδα 
ή στην ΕΕ,  με τα διπλώματα των Ελληνικών Πολυτεχνικών 
Σχολών. Οι παραπάνω επιλογές υποτιμούν την αξία της 
ποιότητας, της πληρότητας και του επιπέδου των σπουδών 
των μηχανικών που αντιστοιχούν στο υψηλότερο επίπεδο 
τεχνικής ευθύνης.» 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Είσαι άνω των 18 ετών και δεν έχεις τελειώσει το Γυμνάσιο; Φοιτώντας για δύο μόνο χρόνια παίρνεις 
απολυτήριο ισότιμο του Γυμνασίου με πρόγραμμα σπουδών που προσαρμόζεται στις ανάγκες σου, χωρίς 
εξετάσεις και διαγωνίσματα.

Το σχολείο λειτουργεί καθημερινά, απογευματινές ώρες (5.00-8.30 μ.μ.)
Για την εγγραφή σου θα χρειαστούμε:
• Απολυτήριο δημοτικού ή βεβαίωση φοίτησης από γυμνάσιο
• Πιστοποιητικό γέννησης
• Δελτίο ταυτότητας
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2332052161 (5-8 μ.μ.)
http://sde-naous.ima.sch.gr/wp/           

ΠΟΣΥΦΥ για τον 
υποχρεωτικό 

εμβολιασμό:  Όχι σε 
μέτρα που επιφέρουν 
αναστολή εργασίας

Πολιτική Προστασία 
και Ανάπτυξη στο επίκεντρο 

του Υπομνήματος του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
προς τον Πρωθυπουργό
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙδύοδια-
μερίσματαστοΜακροχώ-
ριΒεροίαςαπό80τ.μ.το
καθένα,σεκαλήκατάστα-
σηκαισε τιμήευκαιρίας
48.000 ευρώκαι ταδύο
διαμερίσματα.Πληρ.τηλ.:
6987 234784 και 6987
239560.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιαμέ-
ρ ισμα 91 τ .μ .  στην
οδό Ηρακλέους (Α-
κρόπολη) στη Βέροια

σ το  ι σόγ ε ι ο

σε άριστη κατάσταση.
Πληροφορ ί ε ς  τ ηλ . :
6944910329.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμασταΑστικά88τ.μ.
50.000 ευρώ, διαμπε-
ρές,  κόπλαμ, χωρίς
ασανσέρ. Τηλ.: 6945
122583Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονο -
κατοικία 200 τμ, στη
Φυτειά με πανοραμι-
κή θέα, σε οικόπεδο
1 .500 τ .μ .  Τιμή  ευ-
καιρίας. Τηλ.: 23310
93389κοςΧρήστος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιαμέ-
ρ ισμα 2ου ορόφου,

άρ ιστο ,  85  τ .μ . ,  χ .
ασανσέρ,  στην Μη-
τρόπολη, σε τιμή ευ-
καιρίας 38.000 ευρώ.
Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα κοντά στο Μου-
σείο, 90 τ.μ., 34.000
ε υ ρώ .  Τη λ . :  6 9 34
888738ΜεσιτιοκόΑκί-
νηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο 700 τ.μ. στηνΑγ.
Βαρβάρα σε πλαγιά,

με  θέα  τον  Αλ ιάκ -
μονα, στην πλατεία

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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του χωριού. Πληρ. Τηλ.
6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός χέρ-
σος 11.000 τ.μ. στονΆγιο
Γεώργιο, θέση «ΣΥΚΙΕΣ»
τιμή 15.000 ευρώ. Τηλ.:

6945122583,Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικόΜε-
σιτικό γραφείο στηΒέροια.

Πληρ.τηλ.:6945122583.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωροπω-

λείοεπίτηςοδούΜητροπό-
λεωςστηΒέροια.Πληροφο-
ρίεςτηλ.6976063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΓΚΑΡΑΖ

ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΗ
24 τ.μ., Καλλιθέα, Μιλτι-
άδου 20, πόρτα με μηχα-
νισμό, ρεύμα, βαμμένο.
Τιμή ενοικίου 50 ευρώ.
Τηλ.:6947073926.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
Κωδ.23185 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ποιοτική

γκαρσονιέρα49τ.μ.,κατασκευή2005,1και
μισόυ/δ,1οςόροφος,μεπροσανατολισμό
ανατολικό,σενεόδμητηοικοδομήκαιμεκαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζά-
μια,αυτόνομηθέρμανσημεογκομετρητές ,
ευρίσκεταισεάριστοπεριβάλλον,φωτεινήκαι
ευχάριστη ,ενοίκιο250€.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Από
1/10/21διαθέσιμη.

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
σαλονοκουζίναμαζίμε τραπεζαρίακαι ένα
πολυτελέστατομπάνιοκαιο2οςόροφοςο
οποίοςεπικοινωνείμεεσωτερικήσκάλα,απο-
τελείταιαπό3υ/δ,ένανεπιπλέονχώροσαν
αποθήκηκαιέναμπάνιοακόμη.Καιταδυο
μπάνιαδιαθέτουντζακούζι.Είναισεάριστηκα-
τάσταση,μεενδοδαπέδιαθέρμανση,μεύφος
απέριττηςπολυτέλειαςπουδιαχέεταιστοχώ-
ρο,μεηλεκτρικέςσυσκευές,μεγάλεςβεράντες,
ηλιόλουστο,μετζάκι,μηνιαίομίσθωμα500€.
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο
μισθωτή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.
,μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2
σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκου-
ζίνα,καιδύομπάνια ,χωρίςθέρμανση,με
δυνατότητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας
(υπάρχεικαμινάδα),επιπλωμένη ,μεαπο-
θήκηκαιμεδύοντουλάπες,έχειηλεκτρικές
συσκευέςαλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα ,
προσφέρεταισετιμήπραγματικήςευκαιρίας
,350€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:106994ΚΕΝΤΡΟ,Ενοικιάζεταιυ-

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

Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας,
ενοικιάζεταιαποθήκησυνολικήςεπιφάνειας
650τ.μ.σε ισόγειοχώρομεαυλήμπροστά.
ΑποτελείταιαπόένανενιαίοΧώρο,καιWC..
Μίσθωμα650€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23850-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-

τάαποκλειστικότηταέναπολύμικρόγραφείο
συνολικήςεπιφάνειας8τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένοςκατάλληλοκαιγιαέδραεπιχείρησης.
Μηνιαίομίσθωμα80€.

Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜητρό-
ποληγραφείο47τ.μ.στον3οόροφο,κατάλ-
ληλογιακάθεχρήση,2χώροιμεκοινόwc
ενοίκιο140€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106566ΚΕΝΤΡΟ,ΕνοικιάζεταιΚα-

τάστημασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ. Ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,μεμεγάληπρόσοψησε
κεντρικόδρόμο,σεσημείομεγάληςπροβολής
καιεμπορικότητας,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεμηνιαίομίσθωμα220€.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13374ΣΤΟΚΕΝΤΡ0ΤΗΣΒΕΡΟΙ-
ΑΣ,ενοικιάζεταισπάνιοκατάστημα ισόγειο
31τ.μ.,καθ.καιμε28τ.μ.πατάρι,διαμπερές
μεβιτρίνα3,5και3,5μ.,κατάλληλογιακάθε

χρήση,υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενους,τιμή650€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115091-ΤριπόταμοςΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας80τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
από3χώρουςκαιWC.Είναικατασκευασμένο
το2003καιδιαθέτειΑπεριόριστηΘέακαιπολύ
μεγάλοοικόπεδο,Τιμή:200€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106848ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΔιαμέ-

ρισμασυνολικήςεπιφάνειας93τ.μ.μικτάκαι
84τ.μ.καθ,2οςόροφος,αποτελείταιαπό2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,χωρίςανελκυστήρα,
έχεικαινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδι-
πλάτζάμια,ανακαινισμένοκομπλέ,διαμπερές,
σεκαλήκατάσταση,ηθέρμανσητουείναιμε
σόμπαpelletηοποίαμπορείναπαραμείνεικαι
μεκλιματισμό,είναισεπρονομιακήτοποθεσία,
ιδανικόγιαιδιοκατοίκηση,σετιμήπροσφοράς
μόνο65.000€.ΠληροφορίεςστηΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24141-ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενο
απόέναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλ
καιτρίακαταστήματα72και24και24 τ.μ.
περίπουισόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρικού
δρόμουκαιαποτελείμιασπάνιαευκαιρίααγο-
ράς.Τιμήόλαμαζίμόνο45.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

όδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο.Είναικατασκευασμένητο2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,Έχει
απεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιποδόμη-
σηςοικοπέδουκαικήπο,Τιμήμόνο30.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ. 14158 ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΤΡΙΠΟΤΑ-
ΜΟΣ,πωλείταιισόγειακατοικίαηκατάστημα
80τ.μ.,σεοικόπεδο8.000τ.μ. ,κατάλληλο
καιγιαμονοκατοικίααλλάκαιγιαάλληχρήση.
Μέσαστηφύση,σεήρεμοπεριβάλλον,ιδιαί-
τεροακίνητοτοοποίοευρίσκεταισεεξαιρετικό
σημείο ,είναικατάλληλογιαπολλέςχρήσεις
καιπροσφέρεταισεαπίστευταχαμηλήτιμή,
πολύσπάνιαευκαιρία,μόνο70.000€.

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.με
ανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρό-
σκοπτη,μεπολύμεγάλεςβεράντες,άψογα
συντηρημένο,ξύλινακουφώματα,ανεξάρτητη
μεγάληκουζίνα,γεωμετρικάδομημένο ,ορ-
θολογικάκαιλειτουργικάάριστο,χωρίςθέρ-
μανση,μεδυνατότητατοποθέτησηςγιατζάκι
ήσόμπα(υπάρχεικαμινάδα),επιπλωμένο,με
αποθήκη,μεδύοντουλάπες,μεηλεκτρικές
συσκευές,μεηλιακόθερμοσίφωνα,εντυπω-
σιακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλουστοιχώροι,με
δύομπάνια,διαμπερές,σετιμήπραγματικής
ευκαιρίαςμόνο130.000€,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας,πω-
λείταισπάνιαΒίλασυνολικά380τ.μ.,σετρία
επίπεδα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάσταση
εξαιρετική ,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμι-
ση ,πολύαυστηρώντεχνικώνπροδιαγρα-
φών,γεωμετρικάδομημένη,γιαπολύπολύ
απαιτητικούςαγοραστές.Πρόκειταιγιαμία
Μεζονέταδύοεπιπέδων200 τ.μ. και έναν
ξενώναστο ισόγειο70τ.μ.μεαποθήκεςκαι
διπλόπάρκινγκενσωματωμένο.Μεαρμο-
νικέςαναλογίεςπαντού ,  διαθέτει ηλιακό
θερμοσίφωνα ,ψησταριά ,ενεργειακότζάκι
καιάλλαδύογκαράζέξωσκεπαστά , έχει
ντουλάπεςσεόλαταυ/δ,διαθέτειδρύιναδά-
πεδασταυπνοδωμάτιακαιεπιλεγμένολευκό
μάρμαροΒεροίαςστοσαλόνι ,συνθετικά

κουφώματατριπλήςυάλωσηςμεενεργειακά
τζάμιακαιθερμοπρόσωψη10cmπρόσφατη.
Ηθέρμανσηείναιτριώνεπιλογών,πετρέλαιο
ατομικόμελέβηταBuderus,ΛέβηταPellet,η
Λέβηταυγραερίουμεδεξαμενή.Τοοικόπεδο
μεγάλοστα5680τ.μ.περιφραγμένο,ζητού-
μενοτίμημα380.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως
πωλούνταιγραφειακοίχώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδικήτους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976,είναιανακαινισμένοικαισε
πολύκαλήκατάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμηλή
μόνο50.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58

τ.μ., ισόγειο,με45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.
πατάρι,εξαιρετικό,πολύφωτεινόκαιμεμε-
γάληβιτρίνα ,χωρίςθέρμανση ,αυτοτελές,
κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,πρόκειται
δεγιαέναπολύαξιόλογοακίνητοτοοποίο
προσφέρεταισεμίαπολύλογικήτιμή,μόνο
80.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13964πωλείταικοντάσταΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ.,τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα,ακίνητο
ευκαιρίας ,τιμήέκπληξη, Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις,τιμή
πώλησης80.000€τώρα50.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13548.ΒΕΡΟΙΑστηνπεριοχήΞη-

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

Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο
απότονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472
τ.μ.,χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,ευκαιρίαμόνογιαα-
ποφασιστικόαγοραστή,Αποκλειστικήδιάθεση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαιυπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,τιμή25.000€.

Κωδ.12784 ΛΑΖΟΧΩΡΙπριντοχωριό

,κοντάστοκανάλιαγροτεμάχιομε ,δένδρα
σεπλήρηπαραγωγήκαιμενερόάφθονο ,
πωλείται9.120τ.μ..,στηνεκπληκτικήτιμήτων
25.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:14248-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥπωλεί-

ταιοικόπεδογωνιακό,συνολικήςεπιφάνειας
209τ.μ.μεσ/δ1,2.Τιμή:100.000€.Αποκλει-
στικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.14028ΒΕΡΓΙΝΑμέσαστοχωριό
πωλείταιοικόπεδο500τ.μ.,άδειομεμεγάλη
φάτσα , τιμήεξαιρετικάσυμφέρουσαμόνο
22.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ απότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14100.ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Οικόπεδο
576τ.μ.,πρόκειταιγιαέναεκπληκτικόγωνιακό
οικόπεδο,ελαφρώςεπικλινέςκαισεεξαιρετικά
συμφέρουσατιμή,μόνο58.000€.

κωδ14106ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Σπάνιοοικό-
πεδο802τ.μ.,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,μεσ/δ0,8και70%κάλυψη,αμφιθεατρι-
κό,μεπολύμεγάληφάτσαπάνωσεδρόμο,
προσφέρεταισετιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα,
80.000€.

κωδ.14284ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
1.133τ.μ.,μεπαλιάκατοικία56τ.μ.καιαπο-
θήκη40τ.μ.εντόςσχεδίουπόληςκαιμενοτι-
οανατολικόπροσανατολισμό,προσφέρεταισε
πολύκαλήτιμή50.000€.

Κωδ. 14199 ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ
ΟΙΚΟΠΕΔΟάρτιοκαιοικοδομήσιμοεπίτου
κεντρικούδρόμου1544τ.μ.μεμεγάληφάτσα
,εξαιρετικόαπόκάθεάποψηπωλείταιεσπευ-
σμένα.Πολύεύκοληπρόσβασηκαιτιμήμόνο
25.000€.

Κωδ:14220-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣσεεξαιρετι-
κάκαλόσημείοπροσφέρεταιοικόπεδοσυνο-
λικήςεπιφάνειας1400τ.μ.κατάλληλογιαοικο-
δομήΤιμή:350.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:106881ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΜο-

νοκατοικία50τ.μ.Ισόγειο,σεοικόπεδο470τ.μ.,
αποτελείταιαπό1υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κου-
ζίνακαιμπάνιο,επάνωστονκεντρικόδρόμο,
μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,ηλιακόθερ-
μοσίφωνα,σεπολύκαλήτοποθεσία, ιδανικό
για ιδιοκατοίκηση,μεπολύωραίοκήπο,σε
τιμήπροσφοράςμόνο:44.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙ-
ΡΙΑ ALU-SYN ΕΠΕ
(11ο χλμ. Βέροιας-Ν..
Νικομήδειας), ζητείται
για άμεσηπρόσληψη
υπάλληλος γραφείου
με γνώσειςΑγγλικών
κα ι  προϋπηρεσ ία
και στη διαχείριση
Λογιστικών. Αμοιβή
ανταγωνιστική και α-
ναλόγωςπροσόντων.

Δεκτά βιογραφικάσημιεώματαστην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση:alu-syn@otenet.gr. Τηλέφωνα επικοινωνίας:
23310 73281, 6979 808320.Ώρες επικοινωνίας: 8.00
π.μ.-3.00μ.μ.



ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα, 1ος όροφος, σε
πολύ καλή κατάσταση. Πληρ.
τηλ.:2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητροπό-

λεως 35, χώρος 90 τ.μ. περί-
που, με 3 χώρους και κουζινα,
W.C.,γιαεπαγγελματικήχρήση
ήγιαδιαμέρισμα,3οςόρ.Τηλ.:
6932471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ζαχα-
ροπλαστείο-καφέ, με εμπειρία
στηΒέροια.Τηλ.: 6906 565981
&2331029929.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος και
μηχανικός αυτοκινήτωνσε εται-
ρίαστηΒέροιακαιοδηγόςΤΑΧΙ
μεειδικήάδειαγιαεταιρίαΤΑΧΙ

στηΒέροιια.Τηλ.:2331062900.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙδύοκυρίεςγιατην

κουζίνααπότηνταβέρνα«ΦίναΚό-
τα».Πληρ.τηλ.:6944427812.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί με δπι-
πλωμα Γ΄ κατηγορίας γιαΟδική
ΒοήθειαστηΒέροια.Τηλ.:23310
41601&6980136902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τύλιγμα
γύρου.Ημερομίσθιοπολύ καλό.
Τηλ.:6972012622κοςΧρήστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας και ψη-
τάς σε ταβέρνα για καθημερινη
εργασία.Μισθόςικανοποιητικός.
Τηλ.:6972012622κοςΧρήστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπροσωπικόγιατα
ψητοπωλεία «ΓΙΑΝΝΗΣ» στη
Βενιζέλου και στο Τσερμένι.
Τηλ.επικ.:2331025170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυριαμαγειρισαγια
σπιτι στηΜυκονο, ναβοηθα και
στις δουλειες τουσπιτιου. εργα-
σια καθημερινη και ΙΚΑ .Παρε-
χεται διαμονη.ΤηλΕπικοινωνιας
6977352085κοςΧρηστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεοςγενικωνκαθη-
κοντωνγιαχειρωνακτικεςεργασιες
σεκαταστημαστηΜυκονο,μεπι-
θανησυνεργασιακαιστηνΑθηνα.
Παρεχεται διαμονη.Τηλ.Επικοι-
νωνιαςκ.Χρηστος6977352085.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία
σε εργαστήριο κρεάτων. Τηλ.:
2331042680,ώρεςεπικοινωνίας:
10μ.έως1.00μ.μ.Βιογραφικάστο
e-mail:koktsidis14@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέαςγιατοψη-
τοπωλείο«ΓΙΑΝΝΗΣ»στηΒενιζέ-
λου.Πληρ.τηλ.:2331025170.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  Φιλόλογος,

με φροντιστηριακήπείρα και ει-
δίκευσηστηνΈκθεσηπαραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου,Λυκξείου
μεμονωμένακαισεγκρουπ.Τιμές
προσιτές.Τηλ.:6973707829.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ αναλαμβάνω
παιδιάτουΔημοτικούαπό10ετών
γιατηνπροετοιμασίατωνμαθημά-
των τους!Αναλαμβάνωεπιμέλεια
κειμένων,ολοκλήρωσηφοιτητικών
/πτυχιακών/διπλωματικώνκαιμε-
ταπτυχιακώνεργασιών,μεγνώση
καιεμπειρία!Τηλ.6984534226.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή ε-
μπειρία σε μεγάλα φροντιστή-
ρια, παραδίδει μαθήματα Νε-
οελληνικής Γλώσσας και Λο-
γοτεχνίας σε μαθητέςΑ΄, Β΄,
Γ΄ ΓενικούΛυκείου και ΕΠΑΛ.
Τηλ.6979962003.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ, επιστήμων

με μεγάλη κινητή και ακίνητη
περιουσία, καθώς και μεγάλα
εισοδήματα, ζητεί σύζυγο-σύ-
ντροφο.Τηλ.:6949215864.

ΑΝΔΡΑΣ 40 ετών, ζητά γνω-
ριμία με γυναίκααπό30 έως40
ετών.Πληρ.τηλ.:6974706470.

ΚΥΡΙΟΣ ζητεί για γνωριμία
σοβαρή κυρία  έως 55 ετών.
Πληρ.τηλ.:6984040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

τηςCICU: καροτσάκι (χειμωνιά-

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€
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ2ΔΣΚτου93΄1οςΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑΑΣΦΜΕ
ΩΡ/ΣΗ90000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50τ.μ3ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.μμονοκατοικιαπαλιαμεοικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ19000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση
62000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑισογειουπερυψ.Καταστημα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.12000€
ΚΩΣΤΤΟΧΩΡΙ8,5στ.6χιλ.αποκεντροκτημαμεαγροικια75τ.μ
45000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ45000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1ος-4οςκαινουρια101κ114τ.μημιτελη63000-
90000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαιαγροικιαπαλια1200ΕΤΟΝ
ΧΡΟΝΟ
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



τικο-καλοκαιρινό), καλαθούνα
με βάση, τραπεζάκι φαγητού,
κάθισμα αυτοκινήτου και 2 πο-

δήλατα παιδικά σε πολύ κα-
τάσταση, 400 ευρώ όλα μαζί.
Τηλ.:2331062621.

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.



Ανακοινώνεται από 
το Γραφείο Δημάρχου 
του Δήμου Αλεξάνδρει-
ας ότι με απόφασή του 
ο Δημάρχος Παναγιώ-
της Γκυρίνης, με αρ. 
πρωτ. 16630/07-09-
2021, όρισε τους  νέους 
Αντιδημάρχους  του Δή-
μου Αλεξάνδρειας, ως 
εξής:

-Τον κ. Στέφανο Δε-
λιόπουλο, (έμμισθο) 
καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο 
της Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών, με 
θητεία από 07 Σεπτεμ-
βρίου 2021 μέχρι 06 Σε-
πτεμβρίου 2022. 

-Τον κ. Νικόλαο Σα-
ρακατσιάνο, (έμμισθο) καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο της 
Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, Περιβάλλοντος και 
Καθαριότητας, με θητεία από 07 Σεπτεμβρίου 2021 
μέχρι 06 Σεπτεμβρίου 2022. 

-. Τον κ. Στέφανο Δριστά, (έμμισθο) καθ’ ύλην 
Αντιδήμαρχο των Διευθύνσεων Διοικητικών Υπηρε-
σιών, ΚΕΠ και του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής 
Προστασίας και Πολιτισμού, με θητεία από 07 Σε-
πτεμβρίου 2021 μέχρι 06 Σεπτεμβρίου 2022.

- Τον κ. Αθανάσιο Παντόπουλο, (άμισθο) καθ’ 
ύλην Αντιδήμαρχο του Αυτοτελούς Τμήματος σε θέ-
ματα Παιδείας, με θητεία από 07 Σεπτεμβρίου 2021 
μέχρι 06-09-2022. 

-Τον κ. Αθανάσιο Κούγκα, (έμμισθο) από τη 
Δημοτική Παράταξη «ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΛΠΙΔΑΣ» καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος, Πολεοδομία και Καθαριότητας στα 
θέματα Πολιτικής Προστασίας, Κτηματολογίου και 
Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, με θητεία από 07 
Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι 06 Σεπτεμβρίου 2022 .

-Τον κ. Ιερεμία Κιοσέογλου, (έμμισθο) από τη 
Δημοτική Παράταξη «ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΛΠΙΔΑΣ», καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου και Αγροτικής Ανά-
πτυξης, με θητεία από 07 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι 

06 Σεπτεμβρίου 2022. 
Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αθανάσιου 

Κούγκα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδή-
μαρχος κ. Στέφανος Δελιόπουλος ,

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου  κ.  Στέφανο 
Δελιόπουλο     που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο 
Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Σαρακατσάνος,

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ιερεμία 
Κιοσέογλου. που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Α-
ντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δριστάς ,

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ . Νικολάου 
Σαρακατσάνου, που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο 
Αντιδήμαρχος κ Στέφανος Δελιόπουλος.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αθανάσιου 
Παντόπουλου. που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο 
Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δριστάς ,

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Στέφανου 
Δριστά. που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδή-
μαρχος κ. Δελιόπουλος Στέφανος και σε περίπτωση 
απουσίας του ο κ Αθανάσιος Κούγκας.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα 
καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος 
κ. Στέφανος Δελιόπουλος, που αναπληρώνει το 
Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα 
καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Α-
ντιδήμαρχο κ. Στέφανο Δριστά.
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P Μπήκε ο Πλεύρης υ-
πουργός Υγείας και έσπευσε 
να κάνει το εμβόλιο μέχρι και 
ο Πολάκης…

 
P Αυτό θα πει να ξεκι-

νάς τη θητεία σου στο υ-
πουργείο με επιτυχία. Το 
λες και μεταγραφή αερο-
δρομίου.

 
P Ανάθεμα την ώρα, κα-

τάρα στη στιγμή, μπολιάσαν 
οι φασίστες το γελαστό παιδί!

 
P Κακίες. Κάποιος είπε 

ότι ο ιός έσπευσε να εμβο-
λιαστεί με Πολάκη.

 
P Πρόταση. Να γίνει εμ-

βολιαστικό έξω από τους χώ-
ρους που προβάλλεται η ται-
νία ‘ο άνθρωπος του Θεού’. 
Μόνο εκεί κυκλοφορεί κόσμος 
πια.

 
P Ρουμάνοι πυροσβέ-

στες, Σέρβοι αστυνομικοί, 
Κύπριοι υπουργοί… Το πάει λάου λάου ο Κυ-
ριάκος να μας φέρει και ξένο βασιλιά.

 
P Πονηρός ο Μητσοτάκης. Έκανε υπουργό 

από την Κύπρο, μπας και ξαναρχίσουν να μας 
δίνουν το 12άρι στη Γιουροβίζιον.

 

P Γενικευμένες αυξήσεις στο ψωμί και στα 
αρτοσκευάσματα. Μας οδηγούν ολοταχώς 
προς παντεσπάνι.

 
P Πέντε ευρώ ο καφές. Το τσίπουρο είναι μο-

νόδρομος.
 
P Πέντε ευρώ ο καφές, δύο ευρώ το λεξο-

τανίλ. Λύσεις υπάρχουν ντε.
 
P Ευτυχώς που άνοιξαν τα μνημόσυνα.
 
P Το ραδιόφωνο βοήθησε στη διασπορά 

του ρατσισμού. Το facebook εμπλούτισε τον 
ιατρικό κλάδο.

 
P Σήμερα, με ένα λεωφορείο θανάτους τη 

μέρα και 92% ανεμβολίαστους στις ΜΕΘ, εμείς 
εξακολουθούμε να δίνουμε χώρο στη… διατάραξη 
της κοινής λογικής.

 
P Το δικαίωμα στη σαχλαμάρα τούτη την 

περίοδο είναι ελεύθερο, ζημιογόνο και εγκλη-
ματικό. 

 
P Και:
 Ένας άντρας πηγαίνει σε έναν σεξολόγο.
– Γιατρέ μου. Έχω πρόβλημα. Δεν μπορώ να 

κάνω έρωτα…
– Καλά φίλε μου, πάρε αυτά τα χάπια και έλα 

σε μία εβδομάδα να μου πεις τι γίνεται.
Ξαναπηγαίνει λοιπόν μετά από μία εβδομάδα 

ο τύπος.
– Τίποτε γιατρέ!
– Δεν μπορεί! Αυτά τα χάπια ‘ανασταίνουν’ και 

γέρο 80 χρονών!
Σκέφτεται λίγο ο γιατρός και γυρίζει στη νοσο-

κόμα του.
– Έλενα, δώσε τον κύριο ένα χάπι και πήγαινε 

μαζί του πίσω από το παραβάν, της λέει.
Μετά από καμιά ώρα βγαίνει η νοσοκόμα εξα-

ντλημένη.
– Καλά ρε φίλε, με δουλεύεις; Τι δεν μπορείς 

να κάνεις έρωτα μου λες; Εδώ κόντεψες να την 
πεθάνεις τη νοσοκόμα!

Και του απαντά ο τύπος:
– Γιατρέ, άμα βρω γυναίκα, κάνω!

Κ.Π.

Ορισμός Νέων Αντιδημάρχων και 
αρμοδιοτήτων στο Δήμο Αλεξάνδρειας
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