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Σε τι εξυπηρετούν αλήθεια  οι 
συνεντεύξεις κλιμακίων στα 

κατά τόπους ΜΜΕ, ελέω ΔΕΘ;
  Tο ξέρουμε ότι εδώ και χρόνια στο πλαίσιο της Διεθνούς 
Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της ανόδου εκπροσώπων της 
πολιτικής ζωής της χώρας στην συμπρωτεύουσα, είθισται 
να γίνονται και κάποιες εθιμοτυπικές επισκέψεις στους 
όμορους νομούς, από κυβερνητικά ή κομματικά κλιμάκια 
για να ενημερωθούν για τα κατά τόπους θέματα και 
προβλήματα ώστε να τα μεταφέρουν στον πρωθυπουργό 
ενόψει της ομιλίας του στα εγκαίνια της ΔΕΘ.
 Όμως οι επισκέψεις αυτές ακολουθούνται και από 
συνεντεύξεις Τύπου, όπως η χθεσινή στη Βέροια,  στις 
οποίες τα κλιμάκια δεν προλαβαίνουν προφανώς να 
ενημερωθούν μέσα σε δύο-τρεις ώρες για όλα τα θέματα 
του νομού, με αποτέλεσμα όταν καλούνται να απαντήσουν 
σε ερωτήσεις δημοσιογράφων να μην είναι επαρκώς 
ενημερωμένοι και να μην έχουν απαντήσεις.
  Κάπως έτσι έγινε και χθες που το κλιμάκιο αναφέρθηκε 
μόνο σε δυο -τρία θέματα με κυρίαρχο την παραγωγή 
έργου στο νοσοκομείο και την νέα πτέρυγα της Βέροιας 
και στο αίτημα στήριξης των συνεταιριστικών επιχειρήσεων 
του νομού(ήταν τα δύο σημεία που επισκέφθηκαν).  
Για τα υπόλοιπα που ρωτήθηκαν, καθότι υπάρχουν κι 
άλλα θέματα, όπως τελωνείο, παλιό δικαστικό μέγαρο, 
μονάδα covid στη Νάουσα, κ.α. δεν δόθηκαν  απαντήσεις 
διότι, όπως είναι λογικό, δεν τα γνώριζαν και ήταν σαν 
να τα άκουγαν πρώτη φορά. Αναρωτιόμαστε άραγε, τι 
ακριβώς θα μεταφέρουν σε κεντρικό επίπεδο και πως 
θα ενημερώσουν τον πρωθυπουργό. Κάτι που έτσι κι 
αλλιώς κάνουν οι τοπικοί βουλευτές και οι πολιτικοί 
εκπρόσωποι του τόπου. Εάν κρίνεται ότι είναι απαραίτητες 
για κάποιον λόγο αυτές οι επισκέψεις, τουλάχιστον ας μην 
ακολουθούν συνεντεύξεις… Δεν υπάρχει λόγος, εάν δεν 
υπάρχει πλήρης ενημέρωση και επάρκεια απαντήσεων.
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Χρυσοστόμου Σμύρνης, Αμβροσίου

Μια ζέστη και μια κρύο ο καιρός…
Την εξέλιξη του καιρού με την τάση του

έως και τα τέλη της επόμενης εβδομάδας
παρουσίασεομετεωρολόγοςΣάκηςΑρναού-
τογλου.Όπωςλέει,οκαιρόςθασυνεχίζεινα
είναιάστατοςμέχριτοπρωίτηςΠαρασκευής
αλλά…τοκύμακακοκαιρίαςθακινηθείπρος
ταΔυτικά και ξαφνικά τοΣάββατοκύριακο…
καλοκαιρίακαιηλιοφάνεια,μεκάποιασύννε-
φαστηΔυτικάΕλλάδαπροερχόμενααπότην
Ιταλία, ίσωςκαι τοπικέςκαταιγίδες,κατάστα-
σηγιατηνοποίαακόμηυπάρχειδιχογνωμία.

ΤοΣαββατοκύριακο,αναλόγωςτων«βρο-
χοσύννεφων»τηςΙταλίας,μπορείνααγγίξου-
με και τους 30 βαθμούς, με κορύφωση την
Τρίτηπουμπορείναπιάσουμεκαι32.

Από τις 19Σεπτεμβρίουόμως…«φθινο-
πωρινός»καιρόςξανάκαιπτώσηθερμοκρα-
σίας.

Από Δευτέρα τα μέτρα διαχωρισμού εμβολιασμένων
και μη στους κλειστούς χώρους

Από τις 13 Σεπτεμβρίου θα τεθούν σε
εφαρμογή τα μέτρα διαχωρισμού εμβολι-
ασμένων και μη, σε εστίαση και κλειστούς
χώρους.

Συγκεκριμένααπό την ερχόμενηΔευτέρα
αυστηροποιείται τοπλαίσιο λειτουργίας των
κλειστών χώρων εστίασης και ψυχαγωγίας
γιατουςανεμβολίαστους.

Σύμφωναμεταμέτραπουέχειανακοινώ-
σειηκυβέρνηση,σεκάποιεςδραστηριότητες
θα έχουνπρόσβαση αποκλειστικά οι εμβο-
λιασμένοι και οι νοσήσαντες, ενώσε άλλες
επιτρέπεται και σε ανεμβολίαστους με την
προϋπόθεσηβέβαια να επιδείξουναρνητικό
rapid test 48ωρών, το κόστους τουοποίου
θαεπιβαρύνειτουςίδιους.

Χώροι εργασίας, διασκέδασης, πολιτι-
σμού,άθλησηςθαλειτουργούνπλέονμενέ-
ους κανόνες για εμβολιασμένους και μη. Για

τηνείσοδοσεκλειστούςχώρουςθαείναιαπαραίτηταγιατουςανεμβολίαστουςtestαντιγόνουήμοριακό,πιστοποιητικό
νόσησηςήεμβολιασμούγιατουςεμβολιασμένους.

Ξαναγυρίζουμεδηλαδήκατάκάποιοντρόποσταπαλιά,σανναμηνκάναμεούτεβήμα…

Ετοιμάζονταιγιαεκλογή
νέωνδιοικήσεων
σεΝΟΔΕΗμαθίας
καιΔΗΜΤΟ

Από τις οργανώσεις με τα πιο πολλά στελέχη  εί-
ναι οι νομαρχιακές – τοπικές τηςΝέαςΔημοκρατίας,
σύμφωναμετονκ.Κονταδάκη,αφού,όπωςείπε,στις
προηγούμενες εκλογές συμμετείχαν 155.000 στελέ-
χη  καιφέτος ηπρόβλεψη είναι να  ξεπεράσουν κατά
πολύαυτόντοναριθμό.Οιεσωκομματικέςεκλογέςγια
ανάδειξηνέωνδιοικήσεων (ΝΟΔΕ,ΔΗΜΤΟ)θαγίνουν
στις24Οκτωβρίουκαιοιδιαδικασίεςθαορισθούναπό
την σχετική εγκύκλιο που αναμένεται να σταλεί κατά
τόπους, από την Κεντρική διοίκηση. Παράλληλα θα
εκλεγούν και οι 12σύνεδροιπου θα εκπροσωπήσουν
τηνΗμαθία στο συνέδριο του κόμματοςπου θα γίνει
στιςαρχέςΔεκεμβρίου.

«ΜετονπρόεδροτηςΝΟΔΕ(Παλπάνας)καιόλοτο
συμβούλιο,είχαμεπολύκαλήσυνεργασία,λειτούργησαν
με τρόπο υποδειγματικό και εύχομαι και ο επόμενος
πρόεδροςνατοσυνεχίσει…»είπεοΓραμματέαςΟργα-
νωτικού τηςΝέαςΔημοκρατίας,στοπλαίσιο της χθεσι-
νήςσυνέντευξηςΤύπουαπόκλιμάκιοτουκόμματοςπου
επισκέφθηκετηνΗμαθία.

Σπάειταμείατελικάο«ΆνθρωποςτουΘεού»
Ο«ΆνθρωποςτουΘεού»ηταινίαγια

τον βίο τουΑγίουΝεκταρίουπουπαρά
τησυκοφάντησηκαιτονπόλεμοπουδέ-
χθηκε από ορισμένους κληρικούς στην
Αλεξάνδρεια,παρέμεινεπιστόςστις αρ-
χές τουμέχρι το τέλος, εμπνέοντας τους
ανθρώπους γύρω του, παρότι ξεκίνησε
με κάποιες αρνητικές κριτικές, τελικά α-
ποδείχθηκεηταινίαπουεμπορικάτουλά-
χιστον,σπάειταμεία!

 Σε 11 μέρες, την παρακολούθησαν
πανελλαδικά170.000θεατέςκαιαπέδειξε
ότι ακόμα και η αρνητική κριτική είναι η
καλύτερηδιαφήμιση…

ΣτηΒέροιαοιπροβολέςσυνεχίζονται
στο ΣΤΑΡ και την ερχόμενη εβδομάδα
και όλες είναι  γεμάτες καθημερινά, από
τημεγάληπροσέλευσητουκόσμου.ΟΆ-
ρηςΣερβετάληςείναιστορόλοτουΑγίου
ΝεκταρίουκαιπρωταγωνιστούνμεταξύάλλωνοΜίκιΡουρκκαιοΑλεξάντερΠετρόφμαζίμεέναπλούσιοκαστΕλλήνων
ηθοποιών,ενώτηνσκηνοθεσίαυπογράφειηΓέλεναΠόποβιτς.



Στην  Ημαθία βρέθηκε χθες, ως είθισται ενόψει της ΔΕΘ, κλιμάκιο 
της Νέας Δημοκρατίας, αποτελούμενο από τον  Βουλευτής Α΄ Θεσσαλο-
νίκης κ. Στράτο Σιμόπουλος και τον Γραμματέα Οργανωτικού της Νέας 
Δημοκρατίας κ. Στέλιο Κονταδάκη, οι οποίοι μαζί με τους βουλευτές 
του νομού Τάσο Μπαρτζώκα και Λάζαρο Τσαβδαρίδη, τον πρόεδρο 
και μέλη της ΝΟΔΕ , επισκέφθηκαν τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, το 
Νοσοκομείο Βέροιας και  παραγωγική μονάδα της περιοχής, ενώ είχαν 
και σύσκεψη  με  κομματικά στελέχη της ΝΟΔΕ Νέας Δημοκρατίας εν 
όψει των εσωκομματικών εκλογών( για νέες διοικήσεις ΝΟΔΕ, ΔΗΜΤΟ, 
κ.α.) που θα γίνουν στις 24 Οκτωβρίου.

Ενημερώθηκαν για τα τοπικά θέματα
Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε το μεσημέρι στο ξενοδοχείο 

«Αιγές Μέλαθρον», με την παρουσία του προέδρου της ΝΟΔΕ, Πανα-
γιώτη Παλπάνα και της προέδρου της ΔΗΜΤΟ Βέροιας, Συρμούλας 
Τζήμα, ο κ. Σιμόπουλος τόνισε ότι κατά τη διάρκεια των επισκέψεων 
τους στην Ημαθία

και τις συναντήσεις τους με φορείς, αναδείχθηκαν δύο από τα θέ-
ματα του Νομού: η νέα Πτέρυγα του νοσοκομείου Βέροιας και θέματα 
που αφορούν την αντικαρκινική εταιρεία και τον τρόπο που θα πρέπει 
να διανέμονται τα ειδικά φάρμακα στους ασθενείς και οι αποζημιώσεις 
της αγροτικής παραγωγής που καταστράφηκε από τον παγετό της ά-
νοιξης, παράλληλα με τις αποζημιώσεις  ιδιωτικών και συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων που επίσης επλήγησαν από τη μείωση της παραγωγής. 
Αναφέρθηκαν επίσης και τα επικείμενα εγκαίνια του νέου μουσείου των 
Αιγών στη Βεργίνα. «Θεωρώ ότι φεύγω από τη Βέροια περισσότερο 
ενημερωμένος για τα τοπικά θέματα, που αγγίζουν τα ευρύτερα πολιτικά 
ζητήματα», τόνισε ο κ. Σιμόπουλος.

.Με καινοτομίες οι εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ
«Ήρθαμε εδώ για να ακούσουμε τα προβλήματα της τοπικής κοινω-

νίας και του νομού, φεύγουμε έχοντας αποκομίσει τις πληροφορίες που 
χρειαζόταν για να μεταφέρουμε και στον πρωθυπουργό αλλά και στους 
αρμόδιους φορείς, για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπί-
ζει η περιοχή», πρόσθεσε ο κ. Κονταδάκης με την ιδιότητα του κομματι-
κού στελέχους της ΝΔ. Ως εκ τούτου, ευχαρίστησε τα κομματικά στελέχη 
του νομού για «την αξιόλογη δουλειά που έχουν κάνει όλο αυτό το διά-
στημα αισθανόμενος  ότι η οργάνωση της Ημαθίας λειτούργησε άψογα 
και ήταν πάντοτε παρούσα σε οποιοδήποτε κάλεσμα και προσκλητήριο 
της κεντρικής διοίκησης, είτε σε εθνικές εκλογές, είτε σε αυτοδιοικητικές, 
ή  εθελοντικές δράσεις», είπε και πρόσθεσε: «Η ΝΔ είναι ένα σύγχρονο 
ευρωπαϊκό κόμμα και οι επόμενες εκλογές θα γίνουν και με παραδοσια-
κή κάλπη αλλά και με μια καινοτομία αφού τα μέλη της Νέας Δημοκρατί-
ας θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν ηλεκτρονικά».

Ραντεβού στα Υπουργεία για τη στήριξη 
συνεταιριστικών επιχειρήσεων

Παίρνοντας τον λόγο ο κ. Τσαβδαρίδης αναφέρθηκε στις επαφές 
και συναντήσεις που είχαν με τον αντιπεριφερειάρχη και παραγωγι-
κούς φορείς για να ενημερωθούν για τα έργα, ώστε να καταρτιστεί 
ένα πρόγραμμα – σχέδιο, το οποίο θα τεθεί υπόψιν του Μητσοτάκη, 
προκειμένου να δρομολογηθεί η επίλυση των τοπικών προβλημάτων. 
Για τη νέα πτέρυγα του νοσοκομείου που επισκέφθηκαν είπε ότι «τε-
λειώνει σύντομα για να προσφέρει  υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους 
κατοίκους της Ημαθίας και των όμορων νομών». Για την επίσκεψη 
στις  αγροτικές επιχειρήσεις και  τη στήριξή τους, είπε οτι «έμεινε λίγο 
πίσω λόγω των πυρκαγιών, υπάρχει όμως σχεδιασμός και βούληση του 
πρωθυπουργού και συμφωνήθηκε να υπάρξει την επόμενη εβδομάδα 
ραντεβού με εκπροσώπους συνεταιριστικών οργανώσεων και ιδιωτικών 
επιχειρήσεων και μεταφορείς και τους  υπουργούς Οικονομικών και Ερ-
γασίας, διότι οι ενισχύσεις που ζητούν οι επιχειρήσεις αφορούν αυτά τα 
δύο υπουργεία». Ο κ. Τσαβδαρίδης εκτίμησε ότι τα αιτήματα βρίσκονται 
σε λογική βάση και μπορούν να στηριχτούν, άρα επίκεινται πρωτοβου-

λίες της κυβέρνησης και σε αυτόν τον τομέα μετά τις συναντήσεις στην 
Αθήνα.

«Προχωράει σταθερά το μεταρρυθμιστικό έργο της ΝΔ»
Ο Τάσος Μπαρτζώκας ευχαρίστησε ιδιαίτερα τα τοπικά Μέσα Ενη-

μέρωσης για την βοήθειά τους στην επικοινωνία των πεπραγμένων της 
κυβέρνησης και των βουλευτών με τον κόσμο και την τοπική κοινωνία 
και για την βοήθειά τους στο υγειονομικό κομμάτι, στηρίζοντας την δια-
δικασία του εμβολιασμού και των μέτρων.

«Από τη στιγμή που η χώρα βρέθηκε στον κυκεώνα της πανδημίας, 
παρά τις πρωτόγνωρες καταστάσεις, η κυβέρνηση δεν σταμάτησε κα-
θόλου, παράλληλα με την αντιμετώπιση της πανδημίας, να προχωράει 
το μεταρρυθμιστικό της έργο. Στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται και το κλιμάκιο 
στην Ημαθία καθώς δε σταματήσαμε να ακούμε τα προβλήματα των 
τοπικών κοινωνιών. Επισημαίνοντας  τα ζητήματα που τέθηκαν στο 
κλιμάκιο θα  μεταφερθούν εκεί που πρέπει και θα αναληφθούν πρωτο-
βουλίες», τόνισε ο κ. Μπαρτζώκας.

Και για «άλλα θέματα» του νομού
Στις ερωτήσεις που δέχθηκε το κλιμάκιο και για άλλα, επίσης βασι-

κά θέματα του νομού, όπως το Τελωνείο στην Κουλούρα, το δικαστικό 
μέγαρο της πλατείας Ωρολογίου, η μετατροπή  του νοσοκομείο Νάου-
σας σε Μονάδα κόβιντ, κ.λ.π., το κλιμάκιο δεν ήταν ενημερωμένο επ΄ 
αυτών και γι αυτό απάντησαν οι τοπικοί βουλευτές που εξ αντικειμένου 
παρακολουθούν τα τοπικά δρώμενα. Ωστόσο δεν υπάρχουν νεότερες 
εξελίξεις για κανένα από αυτά… Πλην, της διαβεβαίωσης Τσαβδαρίδη 
ότι δεν τίθεται θέμα αποκλειστικής χρήσης κόβιντ για το νοσοκομείο της 
Νάουσας εφ όσον αντιμετωπίζονται τα περιστατικά και από τα δύο νο-
σοκομεία, και της διαβεβαίωσης Μπαρτζώκα ότι δεν υπάρχει καμία πε-
ρίπτωση να απαξιωθεί κατ΄ ελάχιστον, κανένα από τα δύο νοσοκομεία, 
Βέροιας και Νάουσας.

Περί τοπικών Οργανώσεων της ΝΔ
Σε ερώτηση για την λειτουργία των τοπικών Οργανώσεων της ΝΔ  

και κατά πόσο είναι  ενεργός ο ρόλος τους σε σχέση με το κόμμα και 
την  τοπική κοινωνία, ενόψει μάλιστα εσωκομματικών εκλογών, ο κ. 
Κονταδάκης, απάντησε: «Το  κόμμα στηρίζει τις τοπικές οργανώσεις 
που ήταν οι μοναδικές από όλα τα κόμματα που παρέμειναν ζωντα-
νές και ενεργές κατά την δύσκολη περίοδο της πανδημίας, κάνοντας 

εκατοντάδες τηλεδιασκέψεις με στελέχη υπουργείων, υπουργούς, υφυ-
πουργούς, και γενικούς γραμματείς, όπου σε δύο διασκέψεις προέδρων 
συμμετείχε κι ο ίδιος ο πρωθυπουργός, αποδεικνύοντας ότι μπορούν 
να λειτουργούν με τις πλέον αντίξοες συνθήκες και θα συνεχίσουν να 
λειτουργούν. Πρέπει να πω ότι έχουμε αξιόλογα στελέχη τα οποία βρί-
σκονται πάντα  δίπλα στην κυβέρνηση, αναδεικνύουν τα τοπικά τους 
προβλήματα και γίνονται ιμάντας, που παίρνει τα μηνύματα από την κε-
ντρική διοίκηση και τα  μεταφέρει στις τοπικές κοινωνίες, ενώ αντίστρο-
φα μεταφέρουν τα προβλήματα του τόπου τους στα Κεντρικά, ώστε να  
διευθετούνται και να οδηγούνται προς  επίλυση. Πρόθεση του κόμματος 
είναι  να έχουμε δυνατές, ενεργές και ζωντανές τοπικές οργανώσεις, με 
τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων μελών».

Πρόβλεψη για μεγάλη συμμετοχή στις εκλογές των ΝΟΔΕ
Ο κ. Κονταδάκης, ανέφερε, ότι  υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στελε-

χών -  μελών της Νέας Δημοκρατίας που θέλουν να είναι υποψήφιοι 
στις εκλογές των ΝΟΔΕ και εκτίμησε ότι, όπως στην υπόλοιπη Ελλάδα, 
έτσι και στην Ημαθία θα υπάρξει  η ανάλογη προσφορά συμμετοχής 
στις εσωκομματικές εκλογές, διότι «βλέπουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι 
το κόμμα όχι μόνο του παρόντος αλλά και του μέλλοντος και θέλουν 
όλοι να βρίσκονται πάνω σε αυτό το τρένο».

Αυτοδιοίκηση και κόμματα
Ερωτηθείς για τις εκλογές της Αυτοδιοίκησης και τη συνεργασία 

στελεχών της ΝΔ με παρατάξεις άλλου κομματικού χώρου, τόσο ο κ. Σι-
μόπουλος, όσο και ο κ. Κονταδάκης, τάχθηκαν υπερ των συνεργασιών 
μεταξύ διαφορετικών στελεχών σε διαφορετικές παρατάξεις στους δή-
μους, εκτιμώντας ότι «η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι ακηδεμό-
νευτη, χωρίς να μπερδεύονται τα κόμματα, διότι είναι δύο διαφορετικά 
πράγματα».

Σοφία Γκαγκούση
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Δήμος Αλεξάνδρειας: Σε ετοιμότητα 
για ασφαλές άνοιγμα των σχολείων 

-Ευχές του Δημάρχου για τη νέα σχολική χρονιά
Σε πλήρη ετοιμότητα είναι τα σχολεία του Δήμου Αλεξάνδρειας για τη νέα σχολική χρονιά, σύμφωνα με τις οδη-

γίες των αρμόδιων υπουργείων και της επιστημονικής κοινότητας για να δεχθούν τους μαθητές μας και εκπαιδευτι-
κούς.

Όπως ενημερώνει ο Δήμος, «σε όλα τα σχολεία έχουν γίνει παρεμβάσεις τόσο στη συντήρηση των κτιρίων, όσο 
και στο καθαρισμό των αύλειων χώρων.

Οι σχολικές μονάδες, έχουν εφοδιαστεί με το απαιτούμενο υγειονομικό υλικό.
Στα σχολεία, τοποθετήθηκαν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, οι οποίοι θα πραγματοποιούν συνεχείς καθα-

ρισμούς κατά τη διάρκεια της ημερήσιας λειτουργίας των σχολείων, ώστε η απολύμανση και η υγιεινή των χώρων 
των σχολείων να είναι η βέλτιστη δυνατή.

Μέλημα και βασική προτεραιότητα μας είναι η ασφάλεια των μαθητών μας στα σχολεία, γνωρίζουμε τις δυσκολί-
ες της πανδημίας του ιού, και καλούμαστε καθημερινά να τις αντιμετωπίσουμε σε συνεννόηση με την εκπαιδευτική 
κοινότητα.

Ως δημοτική αρχή, είμαστε παρόντες, παραμένουμε δίπλα στα παιδιά μας, με μοναδικό σκοπό την ασφάλεια 
τους».

Ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης εκφράζει τις ευχές του σε όλους καλή και ασφαλή σχολική χρονιά.

Κλιμάκιο της ΝΔ χθες στην Ημαθία
Ενημερώθηκαν για τοπικά θέματα, για να τα μεταφέρουν 

στον Πρωθυπουργό και είχαν σύσκεψη με τοπικά στελέχη 
ενόψει των εσωκομματικών εκλογών



Το 5ο ΓΕΛ Βέροιας 
συμμετέχει στο Ευρωπαϊ-
κό πρόγραμμα Erasmus+ 
KA1 μετά την έγκριση της 
αίτησής του σε σχέδιο κι-
νητικότητας προσωπικού 
σχολικής εκπαίδευσης 
με τίτλο Επενδύοντας σε 
ένα Σχολείο Αποδοχής, 
Ευημερίας και Πληρότη-
τας.  Το Ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα Erasmus+ KA1 
χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή  
και προσφέρει την ευκαι-
ρία σε στελέχη σχολικών 
μονάδων να βιώσουν μια 
μαθησιακή εμπειρία σε 
μια άλλη χώρα με σκοπό 
την απόκτηση νέων δεξι-
οτήτων και γνώσεων σε 
σχέση με τις ανάγκες του 
σχολείου. 

Στα πλαίσια του συ-
γκεκριμένου σχεδίου το 5ο ΓΕ.Λ Βέροιας υλοποίησε δύο  κινητικότητες 

στις 8/8/2021 και στις 23/8/2021. Η πρώτη αφορούσε  την εκπαιδευτικό 
του 5ου ΓΕΛ Βέροιας, Αξούριστου Χαρά φιλόλογο, που συμμετείχε σε 

διαρθρωμένα προγράμματα μαθημάτων στην Ιταλία με θέμα «Δια-
χείριση συγκρούσεων, Συναισθηματική νοημοσύνη και Πρόληψη του 
Εκφοβισμού». Στη δεύτερη κινητικότητα συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί 
Χρυσής Σταμάτιος, φιλόλογος και Διευθυντής του 5ου ΓΕ.Λ Βέροιας, 
Γιαννάκη Ελένη, καθηγήτρια Αγγλικών και Λιακοπούλου Ευσταθία, 
φιλόλογος, οι οποίοι επίσης παρακολούθησαν διαρθρωμένα προ-
γράμματα μαθημάτων στην Ισπανία με θέμα «Η Εμπειρία ενός Σχο-
λείου που προσφέρει Πληρότητα και Ικανοποίηση- Στρατηγικές και 
Δεξιότητες για τους Εκπαιδευτικούς»

Η συμμετοχή των τεσσάρων εκπαιδευτικών στο Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα επιμόρφωσης συνέβαλε στην επαγγελματική τους βελτί-
ωση και στην απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων και εμπειριών, 
προκειμένου  να εκσυγχρονιστούν οι διδακτικές πρακτικές και πα-
ράλληλα να περιοριστούν οι ενδοσχολικές συγκρούσεις και η σχολική 
διαρροή και να θεμελιωθεί ένα γόνιμο μαθησιακό κλίμα στο σχολικό 
οργανισμό. Ταυτόχρονα η επαφή τους με συναδέλφους άλλων 
ευρωπαϊκών σχολείων και η ανταλλαγή εμπειριών και διδακτικών 
πρακτικών ενίσχυσε την Ευρωπαϊκή διάσταση και εξωστρέφεια του 
σχολείου και καλλιέργησε το έδαφος για μελλοντικές συνεργασίες.

Ειδικότερα στην πρώτη κινητικότητα, αυτή της Φλωρεντίας της 
Ιταλίας η συμμετέχουσα εκπαιδευτικός επιμορφώθηκε σχετικά με το 

πώς μπορεί να αναπτυχθεί η συναισθηματική νοημοσύνη των μαθητών 
στο πλαίσιο του σχολείου και να ελεγχθεί δημιουργικά το συναίσθημα, 
ώστε να αποτελέσει τη βάση για μια αποδοτικότερη μαθησιακή λειτουρ-
γία. Τα μαθήματα διάρκειας μίας εβδομάδας που διοργανώθηκαν από 
τους έμπειρους εκπαιδευτές του ευρωπαϊκού οργανισμού Europass 
Teacher Academy, πλούσια σε βιωματικές ασκήσεις και πρακτικές συμ-
βουλές κατάφεραν να προσδώσουν στους συμμετέχοντες την πεποίθη-
ση ότι είναι άμεσα εφαρμόσιμα στο ωρολόγιο πρόγραμμα του δημόσιου 
σχολείου. 

Όσον αφορά τη δεύτερη κινητικότητα, στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, 
αυτή εστίασε στο θετικό κλίμα που μπορεί να διαμορφωθεί στο σχολικό 
περιβάλλον μέσω της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας και της 
συμπερίληψης στον σχολικό χώρο. Αναπτύχθηκαν με βιωματικό τρόπο 
οι έννοιες της ενσυνειδητότητας (mindfulness) και της ψυχικής υγείας 
(mental health) ως στόχοι προκειμένου να επιτευχθεί η ενεργοποίηση 
και η δημιουργικότητα μαθητών και εκπαιδευτικών. Παρουσιάστηκαν 
ακόμα πρακτικές για την αντιμετώπιση τόσο των συγκρούσεων μέσα 
στο σχολικό περιβάλλον, όσο και της κόπωσης (burn out). Η εμπειρία, 
η επιστημονική επάρκεια και η οργανωτικότητα των εκπαιδευτών του 
ευρωπαϊκού οργανισμού Europass Teacher Academy ανταποκρίθηκαν 
πλήρως στις προσδοκίες και τις ανάγκες των επιμορφούμενων εκπαι-
δευτικών.
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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

ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ: Σήμερα
 στην Αλεξάνδρεια η παιδική ταινία 

«Το Αγόρι και ο Κόσμος»
Η Λέσχη Κινημα-

τογράφου και Πολι-
τισμού Αλεξάνδρει-
ας ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑ-
ΣΙΣ ανακοινώνει 
πως η παιδική ται-
νία «Το Αγόρι και ο 
Κόσμος» που ανα-
βλήθηκε λόγω και-
ρικών φαινομένων 
θα προβληθεί την 
Παρασκευή 10/9 και 
ώρα 20:30 στο Σπί-
τι Εποικισμού στο 
Πλατύ.

Πλατύ,  Παρα-
σκευή 10 Σεπτεμ-
βρίου, ώρα έναρξης 
προβολής 20:30, 
Είσοδος Ελεύθερη. 
Συνδ ιοργάνωση: 
Σύλλογος Καππα-
δοκών Πλατέος «Ο 
Βαρασός»

Μ ι α  τ α ι ν ί α 
του  A lê  Ab reu . 
Animation χωρίς 
λόγια, έγχρωμο, 81’, Βραζιλία

Μια συναρπαστική ταινία με κινούμενα σχέδια χωρίς λόγια για τις 
ηλικίες από 7 έως 97 ετών! Η ταινία έχει αποσπάσει περισσότερα από 
45 διεθνή βραβεία.

Σύνοψη
Στην διάρκεια της προβολής θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας 

από την πανδημία (μάσκες , αποστάσεις ) ενώ συστήνουμε τους θεατές 
να προσέλθουν νωρίτερα για την αποφυγή συνωστισμού. 

«Επενδύοντας σε ένα Σχολείο Αποδοχής, Ευημερίας και Πληρότητας»

Με δύο δράσεις συμμετέχει το 5ο ΓΕΛ Βέροιας 
στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA1



Σύσκεψη παρουσία του Προέδρου του ΕΛΓΑ 
κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου και του Προέδρου του 
Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας κ. Τάσου Χαλκίδη, 
πραγματοποιήθηκε χθες στο Γραφείο του Αντιπε-
ριφερειάρχη Ημαθίας κ. Κώστα Καλαϊτζίδη κατά 
την οποία συζητήθηκαν θέματα που αφορούν 
τους αγρότες παραγωγούς της περιοχής μας.

 Όπως ενημερώνει η Π.Ε. Ημαθίας, η  με-
γάλη είδηση που έφερε ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ 
στις αποσκευές του, η απόφαση της Διοίκησης 
του Οργανισμού σε χθεσινή του συνεδρίαση να 
διακηρύξει διαγωνισμό για την ψηφιοποίηση του 
εκτιμητικού έργου.  Αυτό σημαίνει ότι πλέον, οι 
εκτιμήσεις των ζημιών θα γίνονται στο χωράφι, 
με τη χρήση της νέας τεχνολογίας, κάτι που θα 
επιτρέψει στον μεν παραγωγό να έχει γνώση για 
την πραγματική  ζημία η οποία υπέστη και την 
αποζημίωση που δικαιούται, το πόρισμα να απο-
στέλλεται αυτόματα στους κεντρικούς υπολογι-
στές του ΕΛΓΑ, με αποτέλεσμα να κερδίζονται 6 
με 9 μήνες χρόνος για την αποπληρωμή των α-
ποζημιώσεων. Επίσης με τη διαδικασία αυτή, θα 
έχουμε ένα απολύτως αξιόπιστο σύστημα διότι ο 
εκτιμητής θα έχει στη διάθεσή του στον φορητό 
υπολογιστή τα γεωχωρικά στοιχεία του κτήματος 
το οποίο έχει  επισκεφθεί για να εκτιμήσει, θα 

μπορεί να προσθέτει στο πόρισμά του εποπτικό 
υλικό με φωτογραφίες τις οποίες θα λαμβάνει με 
τις ζημίες που προκλήθηκαν είτε στο φυτικό είτε 
στο ζωικό κεφάλαιο και αυτό θα καταφέρει στο 
τέλος να μειωθούν έως και να καταργηθούν οι 
ενστάσεις αφού δεν θα έχουν πλέων καμιά πρα-
κτική αξία αφού το πόρισμα θα συντάσσεται με 
απόλυτη διαφάνεια και το σπουδαιότερο και με 
την σύμφωνη γνώμη του παραγωγού.

Ο κ. Καλαϊτζίδης αφού συνεχάρη του Πρό-
εδρο του ΕΛΓΑ προχώρησε στην παρακάτω 
δήλωση: «Πρόκειται για μια καινοτόμο διαδικασία 
που θεσπίζει ο Οργανισμός, μια διαδικασία  που  
θα φέρει πολλές αλλαγές σε όφελος του παρα-
γωγού, ακόμα μεγαλύτερη διαφάνεια  και προ-
παντός  σημαντική μείωση του χρόνου αναμονής 
των αποζημιώσεων. Μια είδηση που ανέμεναν ε-
δώ και καιρό οι παραγωγοί μας και που θα βάλει 
τέλος μια για πάντα στις χρονοβόρες διαδικασίες 
και στην ταλαιπωρία τους. Συγχαρητήρια στον 
φίλο μου, Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Λυκουρέντζο 
που, όπως είχε δεσμευθεί, κατάφερε σε σύντομο 
διάστημα να δώσει λύση σε ένα μεγάλο πρό-
βλημα που ταλαιπωρεί σχεδόν κάθε χρόνο τον 
Ημαθιώτη  παραγωγό». 

Συνάντηση ερ-
γασίας μεταξύ του 
Προέδρου του ΕΛ-
ΓΑ, κ. Ανδρέα Λυ-
κουρέντζου,  του 
Δημάρχου Βέροιας, 
κ.  Κωνσταντίνου 
Βοργιαζίδη, του Α-
ντιδημάρχου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, κ. 
Ηλία Τσιφλίδη και 
της Προϊσταμένης 
του Υποκαταστήμα-
τος ΕΛΓΑ Βέροιας, 
κας Μαρία Παππά 
π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή -
θηκε στο επίσημο 
γραφείο δημάρχου 
χθες, μεσημέρι της 
Πέμπτης, 9 Σεπτεμ-
βρίου 2021.

Κατά τη διάρκεια 
της σύσκεψης συζη-
τήθηκε το θέμα της 
κλιματικής αλλαγής 
και οι επιπτώσεις 
από την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων 
στην αγροτική παραγωγή. Ο Δήμαρχος Βέροιας υ-
περθεμάτισε την πρόταση του Προέδρου του ΕΛΓΑ 
για αναθεώρηση των όρων και των προϋποθέσεων 
χρηματοδότησης του Οργανισμού με αλλαγές στην 
Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Στη συζήτηση επισημάνθηκε η σημασία επιτάχυν-
σης της διαδικασίας των αποζημιώσεων, αφού η δι-
οίκηση του ΕΛΓΑ διέθεσε έκτακτο προσωπικό και στο 
υποκατάστημα του Οργανισμού στην Βέροια, με την 

Προϊσταμένη κα Παππά, να επιτελεί καθοριστικό ρόλο 
στον συντονισμό του έργου των ελεγκτών.

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Α-
νάπτυξης έθεσε των θέμα των άμεσων αποζημιώσεων 
στο 100% της ζημίας σε όλες τις δενδρώδεις καλλιέρ-
γειες που επλήγησαν από τους πρόσφατους παγετούς. 

Τέλος, ο κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος σημείωσε πως 
ο ΕΛΓΑ θα συνεχίσει τον σχεδιασμό του, ώστε να ολο-
κληρωθούν οι προκαταβολές όπως έχει προαναγγελθεί 
μέχρι τις 31/10/2021 και η συνολική καταβολή των 
αποζημιώσεων έως τις 31/12/2021.
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Η πρέσβειρα της Κούβας σήμερα 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 Αγίας Παρασκευής στη Βέροια, σε εκδήλωση που διορ-

γανώνει η Ελληνική Επιτροπή για το Νόμπελ Ειρήνης 2021 στην Κουβανική Ιατρική  Ταξιαρχία «Henry Reeve» 
και η εφημερίδα «Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ» 

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν οι:  Βελισσάριος Κοσσυβάκης 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

Για διαφάνεια και μείωση του χρόνου αναμονής των αποζημιώσεων

ΕΛΓΑ: Ψηφιακά οι εκτιμήσεις 
ζημιών στην φυτική 
και ζωική παραγωγή

-Στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας 
χθες ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ

Η κλιματική αλλαγή στο επίκεντρο 
της συνάντησης του Δημάρχου 

Βέροιας με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 9 

Σεπτεμβρίου 2021 στις 4.30 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Α-
θανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
ο Νικόλαος Δημοσ. Ζάγαρης 
σε ηλικία 71 ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρα-

σκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 
στις 4.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Αλεξάνδρειας ο Γεώργιος Κα-
λεϊτζής σε ηλικία 70 ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

H κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων: 

 Την Παρασκευή 10 Σε-
πτεμβρίου στις 11:00 π.μ. 
θα ομιλήσει στη Σύναξη Ιε-
ρέων στον υπό κατασκευή 
Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά 
του Ιατρού στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά Βεροίας.  

 Το Σάββατο 11 Σεπτεμ-
βρίου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον Ιερό Ναό του 
Οσίου Δαβίδ και της Αγίας 
Άννης στα Ριζώματα, όπου 
και θα υποδεχθεί την τιμία 
κάρα του Οσίου Δαβίδ από 
την Εύβοια. 

 Την Κυριακή 12 Σε-
πτεμβρίου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Αθανασίου Ρά-
χης. 

 Την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στο Βήμα του Αποστό-
λου Παύλου στη Βέροια θα τελέσει Αγιασμό για την έναρξη των μαθημάτων 
του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως. 

 Τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου στις 10:00 π.μ. θα τελέσει Αγιασμό για την 
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο 2ο Γυμνάσιο – Λύκειο Αλεξάνδρειας.  

 Τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου το απόγευμα θα λάβει μέρος στον Πολυαρ-
χιερατικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης στην Κοζάνη επί τη εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. 

 Την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου το πρωί θα προεξάρχει στο Αρχιερατικό Συλ-
λείτουργο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης στην Κοζάνη επί τη εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.  

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
τα μέλη του Συνδέσμου μας σε τακτική εκλογοαπολογιστική  Γενική Συνέλευση που 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

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.

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

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.

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
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Σύναξις Ιεραρχίας 
του Οικουμενικού 

Θρόνου 2021
 

 Από 1 έως και 3 Σεπτεμβρίου συνεκλήθη στην Κωνσταντινούπολη Σύναξις της Ιεραρχίας του 
Οικουμενικού Θρόνου, κατά την οποία συμμετείχε και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. 
Παντελεήμων, ο οποίος την 31η Αυγούστου το μεσημέρι έγινε δεκτός από την Α.Θ.Π. τον Οικουμε-
νικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο στο Φανάρι και είχαν κατά᾽ίδιαν συζήτηση. Το απόγευμα της ίδιας 
ημέρας τελέστηκε Εσπερινός στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή με Πατριαρχική χορο-
στασία. Στο τέλος του Εσπερινού ο Παναγιώτατος χειροθέτησε σε Άρχοντα Πρωτοασηκρήτη της 
Μ.τ.Χ.Ε. τον Εντιμολογιώτατο κ. Σωτήριο Τσιόρδα, καθηγητή Ιατρικής.

Την Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου τελέστηκε πανηγυρική θεία Λειτουργία στον Πατριαρχικό Ιερό Ναό 
Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι με Πατριαρχική χοροστασία επί τη αρχή της νέας Ινδίκτου. Στο τέλος 
της θείας Λειτουργίας ο Παναγιώτατος ανέγνωσε την σχετική ευχή και υπέγραψε το πρακτικό της 
νέας Ινδικτου κατά το έθος. Ακολούθησε η υπογραφή από όλους τους μετέχοντες επαρχιούχους 
Ιεράρχες. Η τελετή ολοκληρώθηκε με αναμνηστική φωτογραφία έμπροθεν του Πατριαρχικού Ιερού 
Ναού.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ξεκίνησαν σε κεντρικό Ξενοδοχείο της Κωνσταντινουπόλεως, 
όπου κατέλυσαν όλοι οι Ιεράρχες για λόγους ασφαλείας, οι έργασίες της Συνάξεως που διήρκεσαν 
μέχρι και την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι.

Στις 4 Συνεδρίες της Συνάξεως αναπτύχθηκαν ενδιαφέροντα θέματα μεταξύ των οποίων και το 
θέμα της πανδημίας σε σχέση με την Εκκλησία με εισήγηση του κ. Σωτηρίου Τσιόρδα.

Παρατείνεται έως την Κυριακή 
12 Σεπτεμβρίου στη Νάουσα η προβολή 

της ταινίας «Ο Άνθρωπος του Θεού 
Λόγω των καιρικών συνθηκών που δεν επέτρεψαν χθες (Τετάρτη (08.09.2021) την προβολή της ταινί-

ας στον Θερινό Κινηματογράφο Νάουσας, παρατείνεται έως και την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου  η ταινία «Ο 
Άνθρωπος του Θεού (Man of God). 

Ο βίος του Αγίου Νεκταρίου που παρά τη συκοφάντηση και τον πόλεμο που δέχθηκε από ορισμένους 
κληρικούς στην Αλεξάνδρεια, παρέμεινε πιστός στις αρχές του μέχρι το τέλος, εμπνέοντας τους ανθρώ-
πους γύρω του...

Σκηνοθεσία: Γέλενα Πόποβιτς. Παίζουν: Άρης Σερβετάλης, Αλεξάντερ Πετρόφ, Μίκι Ρουρκ κ.ά.
Έναρξη: 21:00 το βράδυ. Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος και για την αποφυγή συνωστισμού εισιτή-

ρια θα πωλούνται στην είσοδο του Θερινού Θεάτρου από τις 20:00.
Γενική είσοδος: 5€. Ισχύουν όλα τα μέτρα προστασίας για τη νόσο Covid-19, καθώς και το πλαίσιο 

λειτουργίας που εφαρμόζεται για τις αίθουσες εκδηλώσεων σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία των αρμό-
διων Υπουργείων.

https://www.youtube.com/watch?v=WsFsWHpJNbs

Οικονομική Ενίσχυση 
Πυρόπληκτων Ευβοίας: 

Ολοκληρώθηκε 
η Φιλανθρωπική Κίνηση με 

μπροστάρη των Μάνο Χαρισιάδη
Ο Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, έκανε δεκτή την Οικονομική Ενίσχυση του Εν Σώματι Υγιεί - 

Α.Σ. ΑμεΑ Βέροιας για την βοήθεια των πυρόπληκτων οικογενειών του Δήμου που κατά τεκμήριο, υπέστη 
τις σοβαρότερες καταστροφές από τις πρόσφατες πυρκαγιές. 

Μέρος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν από την φιλανθρωπική καμπάνια του δρομέα Μάνου Χαρι-
σιάδη, αποδόθηκαν σε ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη αυτή τη στιγμή..

Συμμετοχή της Νάουσας 
στο 4ο Ετήσιο Φόρουμ των 

ιστορικών κήπων της Ευρώπης, 
με το Δημοτικό της Πάρκο

Στο 4ο Ετήσιο Φόρουμ Ευρω-
παϊκών Ιστορικών Κήπων με τίτλο 
«Ο ρόλος των Ιστορικών Κήπων 
στην διαμόρφωση της Ευρωπαϊ-
κής ταυτότητας», που πραγματο-
ποιήθηκε στο Ανόβερο της Γερμα-
νίας (3-5 Σεπτεμβρίου), συμμετεί-
χε διαδικτυακά ο Δήμος Ηρωικής 
Πόλης της Νάουσας, με το Δημο-
τικό Πάρκο. 

Τον Δήμο Νάουσας εκπροσώ-
πησε ο προϊστάμενος του Τμή-
ματος Πρασίνου κ.  Νικόλαος 
Μπάμπος. Επισημαίνεται ότι η 
συμμετοχή της Νάουσας στο φό-
ρουμ,  ως πλήρες μέλος πλέον με 
δικαίωμα ψήφου, είναι ιδιαίτερα 
σημαντική, καθώς εκπροσώπησε 
τη χώρα μας, με το Δημοτικό Πάρ-
κο, που αποτελεί τον  μοναδικό 
ελληνικό ιστορικό κήπο ο οποίος 
έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δί-
κτυο του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης (ERHG). 

Το φόρουμ περιελάμβανε τη 
γενική συνέλευση και άλλες δρά-
σεις, όπως: 

• εισηγήσεις πάνω σε θέματα αξιοποίησης-ανάδειξης των ευρωπαϊκών ιστορικών κήπων
• ανάλυση των πεπραγμένων του προηγούμενου έτους
• ψήφιση τεχνικού συμβούλου του δικτύου
• οπτικοακουστική παρουσίαση των νέων μελών
•επίδοση επίσημων πιστοποιητικών και βραβείων
•ψήφιση για την αποδοχή νέων μελών
•επίσκεψη στον ιστορικό κήπο Herrenhäuser Gärten του Ανόβερου
 
Σημειώνεται ότι ο Δήμος Νάουσας προσκλήθηκε για συμμετοχή στο φόρουμ δια ζώσης αλλά λόγω της παν-

δημίας, εκπροσωπήθηκε από τον κ. Μπάμπο, μέσω διαδικτύου. 
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Την απόφαση 
να ανεβαίνει 
μια ομάδα της 

Super League 2 στην 
Super League 1 πήρε 
η Εκτελεστική Επιτρο-
πή της ΕΠΟ. Το χατήρι 
της Super League 1 
έκανε η Εκτελεστική 
Επιτροπή της ΕΠΟ. Με 
ψήφους 11-5 πέρασε η 
προκήρυξη της SL1 για 
έναν απευθείας υποβι-
βασμό και μπαράζ.

Αυτό σημαίνει πως από την
Super League 2 θα προβιβαστεί
μιαΠΑΕαπευθείας,πράγμα οξύ-
μωροαπότηνστιγμήπουτοπρω-
τάθλημαθαγίνεισε2ομίλους!

Γιατηνσυγκεκριμένηαπόφαση
υπήρξεμάλιστααντίδρασηαπότη

διοργανώτρια, με τονΛεωνίδαΛε-
ουτσάκο να εξηγεί στηνΕπιτροπή
-σεέντονούφος-πωςαυτόδενέ-
πρεπεναπεράσει.Όπωςγράψαμε
καιπαραπάνω:είναιαδιανόητονα
μηνανεβαίνουν απευθείας δύοο-
μάδεςκαιοιλόγοιείναιαυτονόητοι!

Ο τρόπος με τον οποίο θα
προκύψει η ομάδα που θα ανέ-
βειαπευθείαςαλλάκαι τοπωςθα
διεκδικήσει το μπαράζ ανόδου η
δεύτερη, θα ξεκαθαριστεί τηνΠα-
ρασκευή στην Γενική Συνέλευση
τηςSuperLeague2.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα
υπάρξει έντονη διαμαρτυρία από
τηςομάδεςτηςsl2γιατίπρόκειται
για μεγάλοσκάνδαλο.Δεν μπορεί
ταμεγάλαπρωταθλήματα τηςΕυ-
ρώπης να διεξάγονται με 20 ομά-
δες και στην Ελλάδα επειδή έτσι
βολεύει σε κάποιους μόνο με 14
ομάδες Είναι έναακόμη εμπόδιο
για την ανάπτυξη τουποδοσφαί-
ρουκυρίωςστηνεπαρχία.

Απόεκείκαιπέρα,γιαταΧανιά
που δεν αδειοδοτήθηκαν η ΕΠΟ
ζήτησε να γίνει αναψηλάφηση της
υπόθεσης για τα δελτία τωνπαι-
κτώνπουανανέωσανμετάτις30/6
καιπλέονείναιελεύθεροι.

Σεό,τιαφοράτιςαδειοδοτήσεις

και περιπτώσεις όπως τουΑιγά-
λεωπουκόπηκεαπότηναρμόδια
επιτροπή δίχως χρέη, επικρατεί
αναμονή.Όλα δείχνουν όμως ότι
ηυπόθεσηθαπάειστηνUEFAκαι
αναμένονταιεξελίξεις.

Το μεγαλύτερο σκάνδαλο των τελευταίων χρόνων !!
ΜόλιςμίαομάδαανεβαίνειαπευθείαςαπότηνSuperLeague2!

ΣτέλιοςΠόζογλου:«Είμαστε
ενωμένοι,σανμίαοικογένεια»

Ο27χρονοςμεσοεπιθε-
τικός της ΒΕΡΟΙΑΣ Στέλι-
ος Πόζογλου, μίλησε στο
Metropolis95,5FMκαιτην
εκπομπή«ΣτηΣέντρα»για
την προσπάθεια που γί-
νεται στη «Βασίλισσα του
Βορρά».

Αναλυτικάόσαδήλωσε:
Για τη φετινή προ-

σπάθειατηςΒΕΡΟΙΑΣ:
«Είμαστε πάρα πολύ

καλά, ενωμένοι, όλα πη-
γαίνουν ρολόι. Κάναμε
μεταγραφές φέτος και αν
είμαστε συγκεντρωμένοι
στοστόχο μας θα τονπε-
τύχουμε».

Για το παρελθόν του
στονΠΑΟΚκαιτοότιείναι

ονεότεροςσκόρερστηνιστορίατουΔικέφαλου:
«Ήμουν17χρονώνότανσκόραρα.Ξέρωότι είμαιονεότεροςσκό-

ρερ στην ιστορία τουΠΑΟΚ.Πέρασαν 8 χρόνια από τότε.ΟΠΑΟΚ
ξέρουμεότιείναιμιαομάδαανόχιηκαλύτερη,απότιςκαλύτερεςστην
Ελλάδα.Ήτανέναπάραπολύδυνατόφιλικό.,Θαπάειπάραπολύκαλά
οΠΑΟΚφέτος».

Διαθέσιμα τα 
εισιτήρια διαρ-
κείας για τα 

εντός έδρας παιχνίδια 
των Αετών Βέροιας.

Οιφίλοιτηςομάδαςθαέχουν
τη δυνατότητα μόλις με 20€ να
παρακολουθήσουν τα εννιά (9)
εντός έδρας παιχνίδια των “α-
σπρόμαυρων”,γιατοπρωτάθλη-
ματηςΓΕθνικήςπουξεκινάστις
24/10/2021.

Τασημείαδιάθεσης:
Simparts Γαβριηλίδης (Σταδί-

ου101)
Ανταλλακτ ικά  Φωτ ιάδης

(Θεσσαλονίκης15)
ΆρωμαΠόληςΒέροια(ΕΟΑ-

λεξάνδρειαςΚοζάνης)
Cashop – Βασίλης Γκανάς

(Κεντρικής152)

Παράλληλα, με την αγορά ε-
νός εισιτηρίου διαρκείας, ο κά-
τοχοςθαπαραλαμβάνει ένα λα-
χείο της μεγάλης λαχειοφόρου
αγοράςπου έχει ήδηανακοινω-
θεί και στην οποία μπορείτε να
κερδίσετε ένα I-Phone2020 της
Apple (64MB) ή ένα ηλεκτρικό
πατίνιXiaomiMIEssentialήένα
minismartwatchAMAZFITGTS
2ήένατριήμεροταξίδι!

Ηκλήρωσηθαπραγματοποι-
ηθεί στις 30Δεκεμβρίου 2021,
παρουσίαδικηγόρου

ΚυκλοφόρησανταδιαρκείαςτωνΑετώνΒέροιας,
δώροέναςλαχνός!
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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

Μέσω επι-
στολής 
στον 

Υπουργό Επι-
κρατείας, Γιώργο 
Γεραπετρίτη, ο 
Θοδωρής Ζαγο-
ράκης επιση-
μοποίησε την 
παραίτησή του 
από την προεδρία 
της ΕΠΟ και γνω-
στοποίησε τους 
λόγους. Ο Θοδω-
ρής Ζαγοράκης 
ανακοίνωσε οτι 
παραιτείται από 
την θέση του 
προέδρου της 
ΕΠΟ , εξηγώντας 
μέσω επιστολής 
στον Υπουργό 
Επικρατείας, 
Γιώργο Γερα-
πετρίτη, τους 
λόγους της από-
φασης του. 

Η επιστολή παραίτη-
σηςτουΘοδωρήΖαγορά-
κη στον Γιώργο Γεραπε-
τρίτη:

«Στιςεκλογέςτης27ης
Μαρτίου οι εκπρόσωποι
των Ενώσεων και των
ΠΑΕμουέκαναντηντιμή,
εκλέγοντάςμεστηνκορυ-
φαία θέση τουΕλληνικού
Ποδοσφαίρου.

Ηπροεδρία,όμως,της
ΕλληνικήςΠοδοσφαιρικής
Ομοσπονδίαςδενυπήρξε
ποτέγιαμέναπροσωπικά

ούτε εργαλείο επίτευξης
άλλωνστόχων,ούτεαυτο-
σκοπός.

Η απόφαση μου να
ηγηθώ της προσπάθει-
ας αυτής ενείχε από την
αρχήπολλούς κινδύνους
και μεγάλο προσωπικό
κόστος.Η κρισιμότητα, ό-
μως, των στιγμών, αλλά
και οι κίνδυνοιπου ελλό-
χευανγιατοελληνικόπο-
δόσφαιροδενμουεπέτρε-
παν να μείνω αμέτοχος.
Τοδιακύβευμαγιατομέλ-
λον του αθλήματος στην
χώραήταντεράστιο.

Για αυτό το λόγο, από
τηνπρώτη στιγμή της α-
νακοίνωσης της υποψη-
φιότητας μου απηύθυνα
προσκλητήριο συσπεί-
ρωσης και συνεννόησης
προς κάθε κατεύθυνση.
Μίλησα για μια μοναδική
ευκαιρία για να αλλάξου-
με, αφήνονταςστηνάκρη
όλα όσα δημιουργούν
συνθήκες διχασμού.Δυ-
στυχώς,όπωςαποδεικνύ-
εται, ηώρααυτήδεν έχει
έρθειακόμη.Δενείναισκο-
πός μου να κατηγορήσω
κανένανήναεπιρρίψωτις
ευθύνες στην μία ή στην
άλληπλευρά.Προφανώς,
υπάρχειμιαδιαφοράαντί-
ληψηςγιατοποδόσφαιρο
και για τοπωςπρέπει να
προχωρήσουμεμπροστά.
Όποιος, όμως, προσπα-
θήσειναβρειτουςκακούς
και τους καλούς σε αυτή
την ιστορία θα κάνει λά-
θος.Δεν υπάρχουν καλοί
καικακοί.Υπάρχουνμόνο
ένοχοι. Όλοι μας φταίμε
για την κατάντια του ελ-

ληνικούποδοσφαίρου και
όλοι μαςφέρουμεμερίδιο
ευθύνης.Το νααναλωνό-
μαστεσυνεχώςστοπόσο
μεγάλοήμικρόείναιαυτό,
είναι μια συζήτηση που
δεν με αφορά και σίγου-
ραδεν έχει ναπροσθέσει
τοπαραμικρόστηνόποια
προσπάθεια βελτίωσης
του ελληνικούποδοσφαί-
ρου.

Όσο κάποιοι συνειδη-
τά συνεχίζουν να απαξι-
ώνουν το ελληνικόποδό-
σφαιρο,συμβάλλονταςμε
τηνστάσητουςστηδιατή-
ρηση ενός τοξικού κλίμα-
τος,άνευλόγουκαιαιτίας,
όπου ο καθένας διεκδικεί
μονίμως το ρόλο του θύ-
ματος, τόσο θα μικραίνει
το άθλημαστα μάτια των

Ελλήνων φιλάθλων. Το
μόνο θύμα σε αυτή την
υπόθεση είναι το ίδιο το
ποδόσφαιρο.Κανέναςάλ-
λος.

Για αυτούς τους λό-
γους, δηλώνω και επί-
σημα τηνπαραίτηση μου
από την Προεδρία της
ΕλληνικήςΠοδοσφαιρικής
Ομοσπονδίας.

Θέλωνα ευχαριστήσω
ειλικρινάτουςανθρώπους
που συνεργάστηκα στε-
νάαυτότοδιάστημαστην
Ομοσπονδία και ιδιαίτερα
τους υπαλλήλους και το
στελεχιακό δυναμικό της
ΕΠΟΑυτούς τους έξι μή-
νες, παρά ταπροβλήμα-
τα και τις καθυστερήσεις,
κάναμε κάποιασημαντικά
βήματα μαζί για την ίδια

τηνΟμοσπονδία. Η υιο-
θέτηση, μετά από μήνες
σκληρών δ ιαπραγμα-
τεύσεων, της Ολιστικής
Μελέτης των FIFA-UEFA
από την Γενική Συνέλευ-
ση της ΕΠΟ αφήνει μια
σημαντικήπαρακαταθήκη
γιατομέλλον.

Ελπίζω η νέα ηγεσία
της ΕΠΟ να έχει και την
συμπαράσταση και την
ελευθερία κινήσεων για
να εφαρμόσει τις απαραί-
τητες μεταρρυθμίσεις και
να κάνει τις τομέςπουα-
παιτούνταιγιατοκαλότου
ελληνικού ποδοσφαίρου.
Εγώθα είμαιπάνταπρό-
θυμοςναβοηθήσωσεοτι-
δήποτεχρειαστεί»

Θόδωρος Ζαγοράκης

ΕΠΟ-ΗΕπιστολήπαραίτησηςΖαγοράκη:
«Δενυπάρχουνκαλοίκαικακοί,

υπάρχουνμόνοένοχοι»

Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές της 
1ης αγωνιστικής Super League 1

ΗΚΕΔ/ΕΠΟανακοίνωσε τους διαιτητέςπουθασφυρίξουνστην
πρεμιέρατηςSuperLeague1.

ΓιατοπαιχνίδιτουΠΑΟΚμετονΠΑΣΓιάννιναστηνΤούμπαορί-
στηκεοΔιαμαντόπουλος,ενώγιατοματςτουΆρημετονΟΦΗστο
ΒικελίδηςοΤζήλος.

ΑναλυτικάοιδιαιτητέςτηςπρεμιέραςτουΠρωταθλήματος:

Σάββατο11Σεπτεμβρίου
18:15Παναιτωλικός-ΑστέραςΤρίπολης:Τσακαλίδης(Μπουξμπά-

ουμ,Αλεξέας,4οςΓκάμαρης,VAR:Σκουλάς,Πάτρας)
20:30Παναθηναϊκός-Απόλλων:Σιδηρόπουλος(Κωσταράς,Λ.Δη-

μητριάδης,4οςΑγγελάκης,VAR:Ευαγγέλου,Φωτόπουλος)

Κυριακή12Σεπτεμβρίου
18:15Βόλος -Λαμία:Καραντώνης (Δημητριάδης,Καραγκιζόπου-

λος,4οςΠαπαπέτρου,VAR:Παπαδόπουλος,Τριανταφύλλου)
19:00ΠΑΟΚ - ΠΑΣ Γιάννινα:Διαμαντόπουλος (ΚούλαΧασάν,

Ψαρρής,4οςΤσέτσιλας,VAR:Ευαγγέλου,Σπυρόπουλοςς)
20:30ΑΕΚ-Ιωνικός:Τζοβάρας(Νικολακάκης,Σινιοράκης,4οςΖα-

μπάλας,VAR:Μανούχος,Μπαλτάς)
20:30Ολυμπιακός-Ατρόμητος:Γκορτσίλας(Νικολαΐδης,Παπαδά-

κης,4οςΚουτσιαύτης,VAR:Φωτιάς,Κωνσταντίνου)

Δευτέρα13Σεπτεμβρίου
19:30Άρης-ΟΦΗ:Τζήλος(Πετρόπουλος,Απτόσογλου,4οςΠερ-

ράκης,VAR:Περράκης,Σαμοΐλης)

ΤηνΚυριακή3Οκτωβρίου
ησέντραστηΓ’Εθνική

Την Κυριακή 3 Οκτωβρίου (αντί για τις 
19/9 που είχε προγραμματιστεί αρχικά), 
αποφασίστηκε να γίνει η σέντρα στην Γ’ 

Εθνική κατηγορία, κατά την σημερινή (9/9) συνε-
δρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ.

Αναλυτικάηανακοίνωση:
«Συνεδρίασε σήμερα ηΕκτελεστικήΕπιτροπή τηςΕΠΟ και

έλαβε,μεταξύάλλων,τιςακόλουθεςαποφάσεις:
Εγκρίθηκε,κατόπινεισήγησηςτηςΕπιτροπήςΔιοργανώσεων,

ηπαράτασηστηνέναρξητουΠρωταθλήματοςΓ’Εθνικής,ηοποία
επαναπροσδιορίστηκεγιατις3Οκτωβρίου».
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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.

GREECE RALLY 2021:
Μέρα 3η SS3 Πάικο

Η 3η αγωνιστική ημέρα κατευθύνθηκε στο όροςΠάικο.Οι
αγωνιζόμενοι χάρηκανμιαμεγάλη εδαφικήποικιλία, μεπυκνά–
σκοτεινά δάση, εγκαταλελειμμέναδρομάκια,παμπάλαιαπέτρινα
καλντερίμια και γρήγορους δασικούς δρόμους.Μια ειδική 210
χιλιομέτρων συνοδευόταναπό2απλές διαδρομές 130 χιλιομέ-
τρων,καθιστώνταςτην3ημέρατηνμακρύτερηαγωνιστικήημέρα
σεχιλιόμετρα.

Το τερέν δενσταμάτησε τονπρωτοπόροΣλοβάκο #1Stefan
SVITKOναξαναπάρειτηνπρώτηθέσημετονΛιθουανό#2Arunas
GELAZNINKAS2οκαιτονΙταλό#4RobertoBARBIERIτρίτο.

1οςΈλληναςαυτήτηφοράοΒεροιώτης#12ΒασίληςΣτογιά-
νοςπολύκοντάμετοναδελφότου#11ΓιώργοΣτογιάνο,οιοποίοι
μάχονταικαθημερινάμεταξύτους!

Top5#
#1StefanSVITKO
#322TobiasEBSTER
#2ArunasGELAZNINKAS
#4RobertoBARBIERI
#24RobinLYNCH

Overall:
#1StefanSVITKO
#2ArunasGELAZNINKAS
#4RobertoBARBIERI
#3MartinBENKO
#322TobiasEBSTER
Η4ημέραείμαιμιαμικρήημέραπουθαεπιτρέψειτηνξεκού-

ρασηστουςαναβάτες.

Παρασκευή10-09-2021

13:30-17:30 ΑΥΓΕ-
ΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 26

(6ο Δημοτικό σχολείο)

23310-29101

21 :00 -08 :00  ΖΕ-
ΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ& ΣΙΑ
Ο.Ε.  ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15

ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩ-

ΝΙΑ(περ ΚΤΕΛ) 23310-

62163

Φαρμακεία

ΑναλυτικάοιαποφάσειςτηςΕ-
ΣΑΠέχουνωςεξής:

«Στησυνεδρίαση τουΔιοικητι-
κούΣυμβουλίουτηςΕ.Σ.Α.Π.που
έγινε με τηλεδιάσκεψη τηνΔευ-
τέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 συζη-
τήθηκαν και αποφασίστηκαν τα
ακόλουθαθέματα:

*Αποφασίστηκεηκλήρωση του
πρωταθλήματος Volley League
2021-22καθώςκαιηκλήρωσητου
ΛιγκΚαπΝίκοςΣαμαράς2021-22
ναγίνειτηνΔευτέρα13Σεπτεμβρί-
ου 2021 σεπανηγυρική εκδήλω-
σηστοΚτήμαΚρωπίαςΓη (Λεωφ.
Λαυρίου 177, Κορωπί 194 00).
Θαυπάρχει livestreamingαπό το
volleyleague.gr.Θαυπάρξεινέαα-
νακοίνωσηγιατηνώραέναρξηςτης
κλήρωσης.Στηνκλήρωσηθαβρα-
βευτούνοιαθλητές,προπονητέςκαι
διαιτητέςπουστελέχωσαν την κο-
ρυφαίαομάδατηςσεζόν2020-21ό-
πωςαναδείχτηκεαπότηνψηφοφο-
ρίατωνπροπονητώντωνομάδων.

*Το  πρωτάθλημα  Vo l l ey
League2021-22θααρχίσει16Ο-
κτωβρίου2021.

Στις16Οκτωβρίου2021ξεκινάειηVolleyLeague
Στις 13/9 η κλήρωση

ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιο(Δ.Σ.)
τηςΟμοσπονδίας Χειροσφαιρί-
σεωςΕλλάδος (Ο.Χ.Ε.), κατά τη
συνεδρίασή του, αποφάσισε ό-
πως, σύμφωνα με τις διατάξεις
τουΚαταστατικού τηςΟμοσπον-
δίας και του ν.2725/1999, όπως
αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει,
τη σύγκλησηΈκτακτης Γενικής
Συνέλευσης (Γ.Σ.), στην οποία
καλούνταινασυμμετάσχουνοια-
ντιπρόσωποι τωνσωματείων-με-
λών τηςΟΧΕ, την17ηΟκτωβρί-
ου2021,ημέραΚυριακήκαιώρα
11:00, στοΑμαρούσιοΑττικής,
στοΟ.Α.Κ.Α. (αίθουσαΓεώργιος
Κασσιμάτης), επί τηςοδούΚηφι-
σιάς αρ.37, προς συζήτηση και
λήψηαποφάσεων επί τωνθεμά-
τωντηςΗμερήσιαςΔιάταξης.

Εναλλακτικά αν οι επιδη-
μιολογικές συνθήκες, λόγω του
COVID-19, δεν επιτρέψουν τη
διεξαγωγή της Γ.Σ. με τη φυσι-
κή παρουσία των αντιπροσώ-
πων των σωματείων-μελών,το
Δ.Σ. επιφυλάσσεται του δικαιώ-
ματος να αποφασίσει, σύμφω-
ναμετοάρθρο2τηςΚΥΑυπ΄α-
ριθμ.72664/23-2-2021(ΦΕΚ712,-
Β΄,24-2-2021),όπως η Γ.Σ. διε-
ξαχθεί και οισχετικέςαποφάσεις
επί των θεμάτων τηςΗμερήσιας
Διάταξης ληφθούν με τη χρήση

οποιασδήποτε σύγχρονηςψηφι-
ακήςπλατφόρμαςπου υποστη-
ρίζει την ταυτόχρονηεπικοινωνία
με εικόνα και ήχο περισσοτέ-
ρων από δύο φυσικώνπροσώ-
πων(Zoom,Skype,Webexκλπ).

Σε περίπτωση μη επίτευξης
απαρτίας,ηΓ.Σ.θαεπαναληφθεί
τηνΚυριακή17Οκτωβρίου2021
καιώρα12:00,στον ίδιοπιοπά-
νω τόπο και χώροκαι με τα ίδια
θέματαΗ.Δ.Στηνπερίπτωσηαυ-
τή η Γ.Σ. θα βρίσκεται σε απαρ-
τία, ανεξάρτητα από τον αριθμό
τωνπαρευρισκομένων αντιπρο-
σώπωντωνσωματείων-μελών.

Θέματαημερησίαςδιάταξης:
1.Εκλογήπροέδρουκαιγραμ-

ματέατηςΓενικήςΣυνέλευσης
2.Έγκρισηπροϋπολογισμού

έτους2022
3.Έγκριση τροποποιήσεων

τουΚανονισμούΑγώνων.
4.Έγκριση τροποποιήσεων

τουΚανονισμούΔιαιτησίας.
5.Παρουσίαση του νέουπρο-

γράμματος ανάπτυξης και πρω-
ταθλημάτων και συζήτηση επ΄
αυτού.

Στη Γ.Σ. έχουν δικαίωμα να
συμμετάσχουν όλα τα σωματεία
μέλητηςΟ.Χ.Ε.μεήχωρίςδικαί-
ωμαψήφου.

Δικαίωμαψήφου στη Γ.Σ. έ-
χουνμόνοτασωματείαμέλητης
Ο.Χ.Ε., τα οποία πληρούν τις
προϋποθέσεις του ν.2725/1999,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
καιτουΚαταστατικούαυτής.

Ωςαντιπρόσωποι(τακτικός-α-
ναπληρωτής) ορίζονται όσοι
πληρούν τις προϋποθέσεις του
ν.2725/1999 και των τροποποι-
ήσεωναυτού.Δηλαδή, ορίζονται
αντιπρόσωποιμόνοτακτικάμέλη
τουΔ.Σ. του σωματείου που έ-
χουν αποκτήσει, κατά το χρόνο
τουορισμούτους,τοδικαίωμανα
εκλέγουν και να εκλέγονται στο

σωματείο. Η απόφαση των σω-
ματείωνγιατονορισμότωναντι-
προσώπων τους γνωστοποιείται
στην Ο.Χ.Ε.. με έγγραφό τους
οκτώ (8) ημέρες πριν από την
ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ.,
δηλαδή μέχρι τηνΠαρασκευή 8
Οκτωβρίου 2021, συνοδευόμε-
νηαπόαπόσπασμαήαντίγραφο
πρακτικούΔ.Σ.για τηναπόφασή
τουπερίτουορισμού.

Κάθε σωματείο-μέλος της
Ο.Χ.Ε. εκπροσωπείται με έναν
αντιπρόσωπο, ο οποίος διαθέτει
μία ψήφο και εκπροσωπεί ένα
μόνοσωματείο.

OXE Έκτακτη ΓΣ στις 17 Οκτωβρίου 2021

ΟΡοντρίγκο Σοάρες ακολού-
θησε ένα μέρος του κανονικού
προγράμματος στηνπροπόνηση
τηςΤετάρτης (8/9) δείχνοντας ότι
πλησιάζει η επιστροφή του στις
αγωνιστικέςυποχρεώσειςτουΠΑ-
ΟΚ.Λίγα 24ωραπριν τον αγώνα
τηςπρεμιέραςμετονΠΑΣΓιάννι-
ναοΠΑΟΚ(12/9,19:00)συνεχίζει
τηνπροετοιμασία του χωρίς τους
διεθνείς τουκαικυρίωςχωρίς τον
ΆντριγιαΖίβκοβιτς.

ΟΣέρβοςπουθαβρίσκεταισε
υποχρεωτική καραντίναμέχρι την
Παρασκευή (10/9), δεν υπολογί-
ζεταιγιατοναγώνατηςπρεμιέρας
καιπλέον το ενδιαφέρονστρέφε-
ται στο παιχνίδι με τηνΛίνκολν
στο Γιβραλτάρ την επόμενη Πέ-
μπτη.Και αυτόδιότι γιαμπειστο
αεροπλάνο της επιστροφής στη

Θεσσαλονίκη θαπρέπει να
έχει αρνητικό τεστ κορονο-
ϊού.

Όσοι βρίσκονται ήδηστη
διάθεσητουΡαζβάνΛουτσέ-
σκου δούλεψαν τακτική με
τον προπονητή του ΠΑΟΚ
να επιμένει στην επιθετική
ανάπτυξη και το αμυντικό
transition.ΟΡουμάνος είδε
σήμερα τονΡοντρίγκοΣοά-
ρεςπουτραυματίστηκεστον
πρώτο αγώνα με τη Ριέκα
στηνΤούμπα νασυμμετέχει
σε έναμέρος τουκανονικού
προγράμματος των υπολοίπων
συμπαικτώντου.ΟΊνγκιΊνγκασον
ακολούθησε δικό του πρόγραμ-
μα στο γήπεδο ενώ οΟμάρ Ελ
Καντουρί συνεχίζει τις θεραπείες
του.«Οιμέρεςπερνούνκαιηαντί-

στροφημέτρησηγια την επιστρο-
φήστηναγωνιστικήδράσηφτάνει
σιγάσιγάστοτέλοςτης.ΟΡάζβαν
Λουτσέσκου με τους ποδοσφαι-
ριστές τουσυνεχίζουν τησκληρή
δουλειά προκειμένου να είναι έ-

τοιμοι για τηνπρεμιέρα της
Super League Interwetten
2021-22 κόντρα στον ΠΑΣ
Γιάννινα.

Την Τετάρτη (08.09) η
προπόνησηήτανάκρωςπο-
δοσφαιρική.Μετά τηνπρο-
θέρμανσηκαικάποιαπαιχνί-
δια κατοχής, οπροπονητής
με τουςσυνεργάτες τουπα-
ρέδωσαν ιδιαίτερα…μαθή-
ματα πάνω στην επιθετική
ανάπτυξη της ομάδας, αλλά
καιστιςμεταβάσειςαπόεπί-
θεσησεάμυνα.

ΟΡοντρίγκο Σοάρες ακολού-
θησε μέρος του προγράμματος
και συνέχισε με ατομικό, ο Ίνγκι
Ίνγκασονδούλεψεμόνος τουστο
γήπεδο,ενώοΟμάρΕλΚαντουρί
έκανεθεραπεία.

ΠΑΟΚ:ΣερυθμούςεπανένταξηςοΡοντρίγκο
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ  1 ως 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 

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

 6986623716, 6973215667 
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλογή των υ-

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

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

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

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

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

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

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

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/           

Δωρεάν μαθήματα 
γνωριμίας με τη μουσική 

και το χορό από το 
Δημοτικό Ωδείο Νάουσας

Το Δημοτικό Ωδείο 
Νάουσας από την 1η 
Οκτωβρίου 2021 και 
για ένα μήνα δίνει την 
ευκαιρία σε όσους 
μαθητές και μαθή-
τριες, νέους και νέες, 
σκέφτονται στο άμεσο 
μέλλον να ξεκινήσουν 
την εκμάθηση ενός 
μουσικού οργάνου, να 
λάβουν δωρεάν αυτά 
τα πρώτα μαθήματα 
γνωριμίας με το όργα-
νο της αρεσκείας τους, 
καθώς επίσης και να 
παρακολουθήσουν τα 
τμήματα του μουσικού 
νηπιαγωγείου και του 
μπαλέτου.

Επίσης το Ωδείο θα 
παρέχει δωρεάν

-το 1ο έτος στο 
τμήμα μουσικού νηπι-
αγωγείου για παιδιά 
προσχολικής ηλικίας 
(3-5 ετών) και 

-τα μαθήματα μου-
σικής τεχνολογίας-ε-
πεξεργασίας ψηφια-
κής παρτιτούρας σε 
όλους τους μαθητές 
των ανώτερων θεωρη-
τικών τμημάτων. 

Το Δημοτικό Ωδείο 
Νάουσας «Εστία Μου-
σών» ακολουθεί τις υ-
ψηλότερες προδιαγρα-
φές που ισχύουν στην 
ωδειακή εκπαίδευση 
στη χώρα μας. 

Τα μαθήματα που 
διδάσκονται στην Ε-
στία Μουσών είναι τα 
ακόλουθα:

μουσικό νηπιαγω-
γείο (μουσική προπαι-
δεία), κλασικός και σύγχρονος χορός, φλάουτο, κλαρινέτο, φλογέρα, 
τσέλο, βιολί, κιθάρα, πιάνο (κλασικό και τζαζ), σαξόφωνο (τζαζ), ντραμς, 
ηλεκτρικό μπάσο, βυζαντινή μουσική, τραγούδι, σύνθεση, ανώτερα θε-
ωρητικά, μουσική τεχνολογία-επεξεργασία ψηφιακής παρτιτούρας. 

Πληροφορίες για τα μαθήματα και τις εγγραφές δίνονται στη γραμμα-
τεία του ΔΩΝ: τηλ. 23320 242340).

Τ.Ε  ΗΜΑΘΙΑΣ του ΚΚΕ: 
77 χρόνια από το τέλος 

της Κατοχής στη Νάουσα
 Από την   Τ.Ε  ΗΜΑΘΙΑΣ του ΚΚΕ 

ανακοινώνονται τα εξής:
 «Στις 9 του  Σεπτέμβρη συμπληρώ-

νονται 77 χρόνια  από τη  μέρα  που  οι  
δυνάμεις του ΕΛΑΣ μπήκαν στην πόλη 
της Νάουσας δίνοντας τέλος  στη  μαύρη 
Κατοχή της πόλης από τους Ναζί- Φασί-
στες και τους ντόπιους συνεργάτες  τους.

  Τιμή και  δόξα  στην ηρωική  γενιά  
της  αθάνατης  Εθνικής  μας  Αντίστα-
σης, του  ΕΑΜ -ΕΛΑΣ   της  ΕΠΟΝ ,  του  ΔΣΕ, στους  αγωνιστές  και τις  
αγωνίστριες  σε  εκείνους  που  δεν λύγισαν  στα μπουντρούμια   των 
κατακτητών και  της Ασφάλειας.  

Τιμή  και  δόξα  σε  όλους όσοι  έπεσαν  στα πεδία των μαχών , που 
εκτελέστηκαν ,βασανίστηκαν , εξορίστηκαν  πέρασαν μέσα από  φωτιά 
και σίδερο για να  κρατήσουν  τη  φλόγα  του  αγώνα  ζωντανή  ώστε να 
ξημερώσει  ένα  καλύτερο  μέλλον  για τα λαϊκά  στρώματα   και  τη  νέα 
γενιά της Πατρίδας  μας.

  Στη  διάρκεια  της  Κατοχής  οι αστικές  πολιτικές  δυνάμεις  και τα 
όργανά  τους  προσπάθησαν  να καλλιεργήσουν στη  λαϊκή  συνείδηση 
την  ηττοπάθεια , τη “φρονιμάδα”. Να πείσουν  τον λαό ότι  οι  χιτλερικές  
στρατιές  ήταν αήττητες, πως  η αναμέτρηση  μαζί  τους  ισοδυναμούσε  
με  τρέλα.

  Σήμερα  προσπαθούν  να πείσουν τον  λαό  ότι  οι κρίσεις , η  φτώ-
χεια , η  ανεργία, η προσφυγιά  είναι  φυσικά φαινόμενα, ότι  η  συμμετο-
χή   της  χώρας μας  στους  διεθνείς   ιμπεριαλιστικούς   ανταγωνισμούς  
κάτω  από  την  ομπρέλα   του  ΝΑΤΟ  και της ΕΕ είναι μονόδρομος.

  Από  την  απελευθέρωση  και  μέχρι  σήμερα  στο  όνομα  της  α-
ντικειμενικότητας  της Ιστορίας  και των “ίσων αποστάσεων”  επιχειρείται  
από τις  αστικές δυνάμεις , από  την ΕΕ  να  ξαναγραφτεί  η  Ιστορία και  
να  εξισωθούν οι  θύτες  με τα θύματα. Να  εξισωθούν  εκείνοι  που  έ-
δωσαν  τη ζωή  τους ,το αίμα  τους για  την απελευθέρωση της πατρίδας  
μας , με  τους δοσίλογους, τους χίτες  και τους ταγματασφαλίτες που  
συνόδευαν  τους Ναζί κατακτητές  μέχρι  τα  σύνορα  της χώρας  κατά  
την αποχώρησή  τους  και  που στη  συνέχεια  συνεργάστηκαν  με τους 
Άγγλους  και  Αμερικανούς ιμπεριαλιστές  τσακίζοντας  ξανά  το λαό.

  Χρησιμοποιούν  την Ιστορία  για  να αποθεώσουν  τον ρεαλισμό  
της υποταγής και  να σκοτώσουν  το  ρεαλισμό  των αναγκών  και της 
προοπτικής, της ανατροπής  του  βάρβαρου καπιταλιστικού  συστήμα-
τος. Μιλάνε  για  την Ιστορία  του  ΕΑΜ- ΕΛΑΣ  θέλοντας  ουσιαστικά  να 
την απογυμνώσουν  από  τη θεμελιακή  σχέση  της με το ΚΚΕ.

Όμως  στην πόλη  της Νάουσας ,στη γύρω περιοχή  ,στο  Βέρμιο και    
στα  άλλα   βουνά  που  περιτριγυρίζουν τον κάμπο  της Θεσσαλονίκης 
,το  ΚΚΕ  δέθηκε  με  κάθε  τους σπιθαμή  και οικοδόμησε  δεσμούς αί-
ματος και αγώνα. Εδώ  ο λαός μας ονειρεύτηκε και πάλεψε  για μια  Ελ-
λάδα  χωρίς δυνάστες ντόπιους και ξένους. Εδώ η ταξική πάλη και  η  ό-
ξυνσή  της  απέδειξε ότι αυτά που  φαίνονται  σήμερα στάσιμα  μπορούν  
να  ανατραπούν ,να αλλάξουν  με  πρωταγωνιστή  τον  ίδιο  το λαό. Εδώ  
αποδείχτηκε  ότι  οι πιο λαμπρές  σελίδες  της Ιστορίας του  λαού  μας  
γράφτηκαν  όταν  χειραφετήθηκε  από  τους  εκβιασμούς και  τα  διλήμ-
ματα της αστικής  τάξης  και  άγγιξε  με  τα  χέρια του  την   Λευτεριά. 

  Αποδεικνύεται  ότι οι λαοί  μπορούν  να νικήσουν , οργανωμένοι, 
αποφασισμένοι, μαχητικοί. Το ΚΚΕ  οργάνωσε  και  οργανώνει , ενέ-
πνευσε και  εμπνέει  τους εργάτες , τη  νεολαία ,  το λαό  ,τους οδηγεί 
σ’ αυτόν  τον αγώνα , σ’  αυτήν την προοπτική. Έτσι έγινε  τότε έτσι θα 
ξαναγίνει  αύριο  όσες φορές  χρειαστεί  μέχρι  να χαθούν  στο  βάθος 
του  ιστορικού  χρόνου η   εκμετάλλευση ανθρώπου από  άνθρωπο , οι 
πόλεμοι και  όλα τα  εγκλήματα  που εκπορεύονται  από τη  συνθήκη 
αυτή».

Το Δημόσιο ΙΕΚ Βέροιας καλεί τους αποφοίτους Γενικού Λυ-
κείου & ΕΠΑΛ (Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΤΕΛ) χωρίς όριο 
ηλικίας. Η φοίτηση είναι δωρεάν και δίνεται αναβολή στράτευσης. 
Οι Εγγραφές των υποψηφίων εκπαιδευομένων Δ.ΙΕΚ για το έτος 
κατάρτισης 2021-22 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά.

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων:  
• από την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 15:00 
• μέχρι και την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 23:59
Ηλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων:
https://diek.it.minedu.gov.gr 
Για τη συμπλήρωση της αίτησης είναι απαραίτητο να έχετε 

ΑΜΚΑ (Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης), Αριθμό Αστυνο-
μικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και Απολυτήριο Λυκείου (Γενικού 
ή ΕΠΑΛ), email (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Οι νέες ειδικότητες για το 2021-2022 στο ΙΕΚ Βέροιας:
1. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (Chef)
2. Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής
3. Βοηθός Φαρμακείου
4. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

5. Βοηθός Φυσικοθεραπείας
6. Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων & Υποδομών
7. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/Web 

Designer-Developer/Video Games)
8. Γραμματέας Ανωτέρων &  Ανωτάτων Στελεχών
9. Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση & Σχεδιασμός Αντικει-

μένων
10. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
11. Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών & Παρεμφερών Προϊό-

ντων
12. Φύλακας Μουσείων & Αρχαιολογικών Χώρων

----------------------------
ΔΙΕΚ Βέροιας
Σταδίου 121 59131 Βέροια
Τηλ: 2331071743,2331022707
Φαξ: 2331065528
Email: grammateia@iek-veroias.ima.sch.gr
Ιστολόγιο: https://iekverias.blogspot.com
Ιστοσελίδα: https://iekverias.gr/ 

Εγγραφές (ηλεκτρονικές) 
στο Δημόσιο ΙΕΚ Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο

διαμερίσματα στοΜα-

κροχώρι Βεροίας από

80 τ.μ. το καθένα, σε

καλήκατάστασηκαισε

τιμή ευκαιρίας 48.000

ευρώ και τα δύο δια-

μερίσματα.Πληρ. τηλ.:

6987234784 και 6987

239560.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

σμα 91 τ.μ. στην οδό

Ηρακλέους(Ακρόπολη)

στηΒέροιαστο ισόγειο

σε άριστη κατάστα-

ση.Πληροφορίες τηλ.:

6944910329.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέ-

ρισμα σταΑστικά 88

τ.μ. 50.000 ευρώ, δι-

αμπερές ,  κόπλαμ ,

χ ω ρ ί ς  α σ α ν σ έ ρ .

Τηλ.:  6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονο-

κατοικία 200 τμ, στη

Φυτειά με πανοραμι-

κή θέα, σε οικόπεδο

1.500 τ.μ. Τιμή ευ-

καιρίας. Τηλ.: 23310

93389κοςΧρήστος.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο

700 τ.μ.στηνΑγ.Βαρ-

βάρασεπλαγιά,μεθέα

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 η-
μ ι τελές  κτ ίσμα
91 ,50  τ .μ . ,  με
αποθήκη εκτός
σοιτιού 25 τ.μ.,
με υπέροχη θέα
χωρίς εμπόδια,
π ε ρ ι φ ρ α γ μ έ -
νο,  συρταρωτή
πόρτα, πλήρως
τακτοποιημένο.
Τιμή 95.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6942
775199.



13ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 www.laosnews.gr

τονΑλιάκμονα, στηνπλα-

τείατουχωριού.Πληρ.Τηλ.

6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός χέρ-

σος 11.000 τ.μ. στονΆγιο

Γεώργιο,θέση«ΣΥΚΙΕΣ»τι-

μή15.000ευρώ.Τηλ.:6945

122583,Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικόΜε-

σιτικό γραφείοστηΒέροια.

Πληρ.τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωροπω-

λείοεπίτηςοδούΜητροπό-

λεωςστηΒέροια.Πληροφο-

ρίεςτηλ.6976063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ

ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΗ24

τ.μ., Καλλιθέα, Μιλτιάδου

20, πόρτα με μηχανισμό,

ρεύμα,βαμμένο.Τιμή ενοι-

κίου 50 ευρώ.Τηλ.: 6947

073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52 ενοικιά-

ζεται  γκαρσονιέρα, 1οςό-

ροφος,σεπολύκαλήκατά-

σταση.Πληρ. τηλ.: 23310

24817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητρο-

πόλεως 35, χώρος 90 τ.μ.

περίπου, με 3 χώρους και

κουζινα,W.C.,γιαεπαγγελμα-

τικήχρήσηήγιαδιαμέρισμα,

3οςόρ.Τηλ.:6932471705&

2331021100.

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

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.



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ζαχα-

ροπλαστείο-καφέ, με εμπειρία

στηΒέροια.Τηλ.:6906566981&

2331029929.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος και

μηχανικόςαυτοκινήτωνσεεταιρία

στηΒέροια και οδηγόςΤΑΧΙμε

ειδικήάδειαγιαεταιρίαΤΑΧΙστη

Βέροιια.Τηλ.:2331062900.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο κυρίες για

την κουζίνα από την ταβέρνα

«ΦίναΚότα».Πληρ. τηλ.: 6944

427812.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπροσωπικό για τα

ψητοπωλεία«ΓΙΑΝΝΗΣ»στηΒε-

νιζέλουκαιστοΤσερμένι.Τηλ. ε-

πικ.:2331025170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυριαμαγειρισαγια

σπιτιστηΜυκονο,ναβοηθακαι

στιςδουλειες τουσπιτιου. εργα-

σια καθημερινη και ΙΚΑ .Παρε-

χεταιδιαμονη.ΤηλΕπικοινωνιας

6977352085κοςΧρηστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙνεοςγενικωνκαθη-

κοντων για χειρωνακτικες εργα-

σιεςσεκαταστημαστηΜυκονο,

μεπιθανησυνεργασια καιστην

Αθηνα.Παρεχεται διαμονη.Τηλ.

Επικοινωνιας κ. Χρηστος 6977

352085.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομογια εργασία

σε εργαστήριο κρεάτων. Τηλ.:

23310 42680,ώρες επικοινω-

νίας: 10μ. έως1.00μ.μ.Βιογρα-

φικά στο e-mail: koktsidis14@

gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέαςγιατοψη-

τοπωλείο«ΓΙΑΝΝΗΣ»στηΒενιζέ-

λου.Πληρ.τηλ.:2331025170.

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

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

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

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



ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΦιλόλογος,με

φροντιστηριακήπείρα και ειδί-

κευσηστηνΈκθεσηπαραδίδει

ιδιαίτεραμαθήματασεμαθητές

Δημοτικού, Γυμνασίου,Λυκξεί-

ουμεμονωμένακαισε γκρουπ.

Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6973

707829.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ αναλαμβάνω

παιδιάτουΔημοτικούαπό10ε-

τών για τηνπροετοιμασία των

μαθημάτων τους!Αναλαμβάνω

επιμέλειακειμένων,ολοκλήρωση

φοιτητικών /πτυχιακών/διπλω-

ματικώνκαιμεταπτυχιακών ερ-

γασιών,μεγνώσηκαι εμπειρία!

Τηλ.6984534226.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ μεπολυετή ε-

μπειρίασεμεγάλαφροντιστήρια,

παραδίδειμαθήματαΝεοελληνι-

κήςΓλώσσαςκαιΛογοτεχνίαςσε

μαθητέςΑ΄,Β΄,Γ΄ΓενικούΛυκεί-

ουκαιΕΠΑΛ.Τηλ.6979962003.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ, επιστήμων

μεμεγάληκινητήκαιακίνητηπε-

ριουσία,καθώςκαιμεγάλαεισο-

δήματα, ζητείσύζυγο-σύντροφο.

Τηλ.:6949215864.

ΑΝΔΡΑΣ40ετών,ζητάγνω-

ριμίαμεγυναίκααπό30έως40

ετών.Πληρ.τηλ.:6974706470.

ΚΥΡΙΟΣ ζητεί για γνωριμία

σοβαρή κυρία  έως 55 ετών.

Πληρ.τηλ.:6984040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

τηςCICU:καροτσάκι (χειμωνιά-

τικο-καλοκαιρινό), καλαθούναμε

βάση, τραπεζάκιφαγητού,κάθι-

σμααυτοκινήτουκαι2ποδήλα-

ταπαιδικάσεπολύκατάσταση,

400ευρώόλαμαζί.Τηλ.:23310

62621.

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ
WCΑΠδιαμπερές110.000€
2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ
θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€
3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ
48.000€Καλλιθέα
4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι
ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.
65.000€
5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.
κέντρο55.000€
6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2
σούπερλούξ80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο
30.000€
8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο
50.000€
9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2
40.000€
10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€
11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€
12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)
140.000€
13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια
14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

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

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

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


ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ50τ.μ.σεοικόπεδο460μέτρων,
16.000€

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

ΟΑ.Σ.«Ο ΖΥΓΟΣ»στονΆγιοΓεώργιοΒέροιαςζητά-
ειναπροσλάβειγιατηνχειμερινήπερίοδο:

1)εργάτες-εργάτριεςδιαλογητηρίουκαι
2)χειριστήκλαρκμεάδειαγιαπερίοδο10μηνών
Πληροφορίες και αιτήσεις στα τηλ 2331051093 και 

2331506484, email:aszygos@gmail.com



Από την Διοίκηση του Νοσοκομείου Νάουσας, 
γνωστοποιούνται τα εξής:

«Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι, 
το Νοσοκομείο Νάουσας βραβεύεται Πανελλήνια 
στην εκδήλωση “Healthcare business Awardς 
2021” για την εξαιρετική λειτουργία και επίδοσή 
του με το πρώτο βραβείο ως αναγνώριση κατά 
τη χρονιά που διανύουμε με επίκεντρο τη δια-
σφάλιση της Δημόσιας Υγείας με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο στη διάρκεια της πανδημίας του 
κορωνοϊού. 

Η βράβευση αυτή έγκειται όχι μόνο στην επι-
χειρηματική επίδοση της Υγειονομικής Μονάδας 
Νάουσας αλλά και στη εξαιρετική καθοδήγηση, 
στήριξη και άριστη συνεργασία της Διοίκησης της 
3ης Υ.ΠΕ. και του Υπουργείου Υγείας.

Σημειώνουμε πως το γενικό πλαίσιο της υπο-
ψηφιότητάς μας έγκειται στη σπουδαιότητα ανά-
πτυξης επιχειρηματικής δράσης και στρατηγικής 

των δημόσιων νοσοκομείων, δείχνοντας ευελιξία 
με την ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίη-
ση των εκ της φύσεώς τους σκοπών τους, μέσω 
της χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης – δι-
αχείρισης.

Το αντικείμενο της υποψηφιότητάς μας αφο-
ρά την επιτυχημένη διαχείριση της υγειονομικής 
κρίσης του 2ου κύματος της πανδημίας Covid 
από τον Οκτώβριο του 2020 μέχρι το τέλος του 
3ου κύματος στα τέλη Μαΐου από την Υγειονομι-
κής μας Μονάδα, που είναι μεγέθους μόλις 120 
κλινών. 

Προς σεβασμό στη διοργάνωση ο τίτλος της 
επιβράβευσής μας θα δημοσιοποιηθεί μετά το 
πέρας της απονομής της βράβευσης.

Ο Αναπληρωτής Διοικητής
του Γ.Ν.Ημαθίας – Υγ. Μον. Νάουσας

Δρ. Λυκοστράτης Κωνσταντίνος
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P Λίγο ακόμη να μείνει έτσι ο 
καιρός, η αγάπη θα κατεβάσει το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο…

 
P Αν δηλαδή το ξεστόλισε 

από πέρυσι. Δεν πρόσεξα.
 
P Έτσι κι αλλιώς, από τότε 

που άνοιξε η αγορά, νύχτα φεύγω 
και νύχτα γυρνάω σπίτι.

 
P Χωρίς φυσικά να ανοίγω 

φώτα. Δεν ξέρω καν αν πληρώ-
νει τη ΔΕΗ.

 
P Ήταν τραυματικός ο περσι-

νός χειμώνας οι δυο μας στο σπί-
τι. Δεν έμεινε ίσια κατσαρόλα στην 
κουζίνα.

 
P Ανταλλάσσαμε κουβέντες 

μόνο όταν τελείωνε το πετρέ-
λαιο. Ως εκ τούτου, δεν θα είχαμε 
πει μιλιά αν είχαμε λεφτά και με-
γάλη δεξαμενή.

 
P Αν υποψιαστώ ότι θα έχου-

με και φέτος αυστηρό λοκ ντάουν; 
Ή θα κρεμαστώ ή θα πηδηχτώ απ’ 
το παράθυρο.

 
P Άσε που αν συνεχίσουν να ανεβαίνουν 

οι τιμές, θα μπούμε σε καραντίνα σπίτι από 
μόνοι μας.

 
P Για ένα πράγμα που μισώ το φθινόπωρο 

και τον χειμώνα, είναι που φυσάει και φεύγει η 
άχνη απ’ την μπουγάτσα.

 
P Σταυροπόδι στην εκκλησία ήταν στην 

κηδεία του Μίκη, Μητσοτάκης, Φώφη και Τσί-
πρας. Αστοιχείωτοι.

 
P Ο Πολάκης λέει πείστηκε να κάνει το εμ-

βόλιο επειδή διάβασε τις τελευταίες μελέτες. Έτσι 
ψήφιζαν και τα μνημόνια.

 
P Και στον Παλαμά Καρδίτσας έκαναν 

βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών εμβολι-
ασμού! Το ανθρώπινο είδος έχει και είδη.

 
P Στη σχετική βιβλιογραφία πρέπει να συ-

μπεριληφθούν δοκίμια για την ανθρώπινη βλακεία 
και δολιότητα. Έλεος!

 
P Καμία επιείκεια σε καθάρματα του κοι-

νού ποινικού δικαίου.
 
P Και:
 Μπαίνει ένας γύφτος σε ένα σουβλατζίδικο και 

λέει στους πελάτες: 
«Όποιος μαντέψει το χρώμα που έχει το τσα-

ντίρι μου θα τον κεράσω 5 πίτες με σουβλάκια και 
πατάτες! Αν δεν το βρείτε, με κερνάτε εσείς!» 

Οι πελάτες συμφωνούν και του ζητούν το 
πρώτο γράμμα.

«Εντάξει, το πρώτο γράμμα είναι “Τ”».
Πετάγεται ο πρώτος και λέει: «Τιρκουάζ;»
«Όχι!» απαντάει ο γύφτος.
«Ταμπά;» λέει ο επόμενος.
«Όχι!» ξαναλέει ο γύφτος.
Περνάει αρκετή ώρα αλλά κανείς δεν βρίσκει 

την απάντηση, οπότε του ζητούν να το αποκαλύ-
ψει. Και τους απαντάει ο γύφτος:

«Καλά μπρε, κανείς ντεν μπορεί να το βρει; Το 
χρώμα είναι “Ταλασσί”»!

Κ.Π.

Πανελλήνια βράβευση 
για το Νοσοκομείο Νάουσας
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