
Μήνυμα 
για την 109η 

Επέτειο 
Απελευθέρωσης 

της Βέροιας

Volley League 2021-22
Διαιτητές και πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Φίλιππος - Μίλων

Απόστολος Βεσυρόπουλος: 
«Προϋπολογισμός με αναπτυξιακή 
στόχευση και μείωση των φόρων»

Δήμαρχος 
Αλεξάνδρειας: 

Άμεση αποστολή 
κλιμακίου ΕΛΓΑ 

στον Δήμο, 
για εκτίμηση των 
ζημιών από τις 
συνεχόμενες 

βροχοπτώσεις

ΕΣΕΕ: Επανυπολογισμός 
ασφαλιστικών οφειλών σε 120 δόσεις

 - Μη αναβίωση του αρχικού τους ύψους
 σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης

Ανοίγουν σήμερα οι κάνουλες 
του πετρελαίου θέρμανσης

«Έφυγε» 
στα 50 του 

ο επιχειρηματίας 
Κώστας 

Μπρανιώτης

«Χάθηκε» 
σε τραγικό
 δυστύχημα 
ο Αντώνης 

Μισοκέφαλος 
από το Δάσκιο

Θανάσιμος τραυματισμός του από 
ανατροπή του τρακτέρ που οδηγούσε

CMYK
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SOS τα αντιπλημμυρικά έργα 
σε πρώτη προτεραιότητα!

  Σοκαρισμένοι παρακολουθούμε περιοχές σε όλη 
την Ελλάδα να πνίγονται από τις καταρρακτώδεις 
βροχές που θα συνεχίσουν και τα επόμενα 24ωρα το 
καταστροφικό τους έργο. Δυστυχώς φέτος τα φυσικά 
φαινόμενα και οι ακραίες καιρικές συνθήκες 
χτυπούν αδυσώπητα και αφήνουν μεγάλες πληγές. 
Μετά τους παρατεταμένους καύσωνες και τις 
εκτεταμένες πυρκαγιές ήρθαν βροχές που ειδικά 
κάποιες περιοχές τις μετέτρεψαν σε «Βενετία»! Στα 
καθ’ ημάς δεν έχουν παρατηρηθεί ακόμη ιδιαίτερες 
ζημιές, με την προσοχή να επικεντρώνεται στην 
περιοχή της Αλεξάνδρειας που είναι πιο επίφοβη 
σε πλημμυρικά φαινόμενα. 
  Ωστόσο έρχεται για μια ακόμη φορά στο προσκήνιο 
η αδήριτη ανάγκη για θωράκιση «επίφοβων» 
περιοχών με αντιπλημμυρικά έργα, αφού μια 
παρατεταμένη δυνατή νεροποντή μπορεί να βάλει 
σε κίνδυνο ζωές και να αφανίσει κόπους μιας 
ζωής. Μπορεί να είναι έργα που δεν «σηκώνουν» 
φωτογραφίες και κορδέλες, ωστόσο είναι ζωτικής 
σημασίας και θα πρέπει να αποτελούν πρώτη 
προτεραιότητα.

Ζήσης  μιχ. Πατσίκας

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ
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Λουκιανού, Σαβίνου, Βάρσου ομολ.

Τουςφίλουςτουαναγνώστες
στηΒέροιασυνάντησε
οσυγγραφέαςΓιάννης

Καλπούζος
«Ραγιάς,Μέρες και νύχτες 1821», είναι το νέο βιβλίο του

ΓιάννηΚαλπούζουπου κυκλοφορεί από τις εκδόσειςΨΥΧΟΓΙ-
ΟΣ,καιπαρουσιάστηκετηνΤετάρτη13Οκτωβρίου,στονπολυ-
χώροΕλιάτης Βέροιας,απότο ΒιβλιοπωλείοΗλιοτρόπιο,τον
ΣύνδεσμοΦιλολόγωνΗμαθίαςκαιτονεκδοτικόοίκο.

ΓιατονσυγγραφέακαιτοβιβλίομίλησεηφιλόλογοςΔέσποινα
Καρυπίδου ενώο κ. Καλπούζος αναφέρθηκε στο ιστορικό και
ανθρωπογεωγραφικόπλαίσιοτουμυθιστορήματος,γιατοοποίο,
όπως είπε ο συγγραφέας σε συνέντευξή του στην εκπομπή
«πρωινές σημειώσεις» τουΑΚΟΥ 99.6 έκανε μια εξαντλητική
έρευνα για το ιστορικόπλαίσιο της εποχής. Η εκδήλωση της
Βέροιας ήταν η 28ηπαρουσίαση του βιβλίουπου αγαπήθηκε
καιδιαβάστηκεμεενδιαφέροναπότουςφίλουςτηςανάγνωσης
καιτουσυγγραφέα,οοποίοςστοτέλοςαντάλλαξεαπόψειςμετο
κοινόκαιυπέγραψεαντίτυπατουβιβλίου.

Υποψήφιος πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ και ο Παύλος Γερουλάνος, 
ζητά παράταση για τις υπογραφές

ΤηνπρόθεσήτουναείναιυποψήφιοςγιαπρόεδροςτουΚινή-
ματοςΑλλαγής,δηλώνειμεεπιστολήτουπροςτονπρόεδροκαι
ταμέλητηςΕπιτροπήςΔεοντολογίαςΚαταστατικούκαιΠιστοποί-
ησης του κόμματος, οΠαύλος Γερουλάνος. Για την απόσυρση
της υποψηφιότητας της νυνπροέδρουΦώφης Γεννηματά για
λόγουςυγείαςοκ.Γερουλάνοςαναφέρειστηνεπιστολήτου:«Η
μησυμμετοχήτηςπροέδρουΦώφηςΓεννηματάσεαυτήντηδι-
αδικασίαπεριορίζειτηναντιπροσώπευσήμαςστηνκοινωνίακαι
είναισημαντικόςκαιορατόςοκίνδυνοςναστερηθείηδιαδικασία
τησυμμετοχήπολιτώνοιοποίοισυναποτελούνέναπολιτικόδυ-
ναμικόπουέχουμεανάγκηπιοπολύαπόποτέ».

ΟΠαύλοςΓερουλάνοςζητάαπότηνΕπιτροπήνατουδοθεί
εύλογο χρονικό διάστημα για να μαζέψει τις 5.000 υπογραφές
πουαπαιτούνται, όπωςάλλωστε έκανε και οΒασίληςΚεγκέρο-
γλουκαιαναφέρει:«Ζητώεύλογηχρονικήπαράτασηγιατησυλ-
λογήτουαπαραίτητουαριθμούυπογραφώνώστεναέχωτυπικά
καιουσιαστικάτηνευκαιρίανασυμμετάσχωωςυποψήφιοςστην
εκλογικήδιαδικασία.Και αν το κρίνετε δυνατό, την επιμήκυνση
τηςπροεκλογικήςδιαδικασίαςγιαναδοθείηδυνατότηταπολιτι-

κούδιαλόγουμετηνκοινωνία,ώστεναπροκύψουναπαντήσειςτέτοιες,πουθαμαςκαταστήσουνξανάκυρίαρχηδύναμη
αλλαγής».

Οκ.ΓερουλάνοςήτανυποψήφιοςΔήμαρχοςΑθήναςτο2019.ΕίχεκαταταγείτρίτοςπίσωαπόΚώσταΜπακογιάννηκαι
ΝάσοΗλιόπουλοκαιείχελάβει27.500ψήφους.

Ανοίγουν σήμερα οι κάνουλες του πετρελαίου θέρμανσης
Ξεκινά σήμερα Παρασκευή 15

Οκτωβρίου η διανομή του πετρε-
λαίουθέρμανσηςμε την τιμήναδι-
αμορφώνεται γύρωστο 1,10 ευρώ
το λίτρο, ενώπέρυσι οι τιμές είχαν
ξεκινήσειπερίπουστο0,80ευρώτο
λίτροστις 15Οκτωβρίου του 2020
καικατέληξανστο1,00ευρώστις15
Απριλίου.Με λίγα λόγια η άνοδος
σε σχέση με πέρυσι κινείται από
40% (σεσχέση την ίδιαστιγμήπέ-
ρυσι)έωςκαι10%(στοτέλοςδιάθε-
σης τουπετρελαίουθέρμανσης τον
Απρίλιο).

Το κονδύλι για το επίδομα θέρ-
μανσης είναι διπλάσιοσεσχέσημε
πέρυσι και οι δικαιούχοι θα υπερ-
βούντο1εκατ.έναντι707.000πέρυσι,ενώνασημειωθείότιδιευρυμέναείναιτακριτήρια,τόσοταεισοδηματικάόσο
καιταπεριουσιακά.

Συγκεκριμένα:
-Αυξάνεταιηβάσηυπολογισμούτουεπιδόματος,από220ευρώ,στα300ευρώ(αυτότοποσόπολλαπλασιάζεται

με τιςβαθμοημέρες,πουαποτελούνένανσυντελεστήπουκυμαίνεταιαπό0,12έως1,62ανάλογαμε τοψύχος της
περιοχής).

-Τοεπίδομαγιακάθετέκνοθαπροσαυξάνεταικατά20%,αντίγια10%,πουίσχυεέωςσήμερα.
-Τοελάχιστοεπίδομααυξάνεταιστα100ευρώ,από80ευρώ.
-Τομέγιστοεπίδομααυξάνεταιστα750ευρώ,από650ευρώ.

ΣυνέδριοΚΕΔΕ:ΤαίδιαΧαρχαλάκημου…
ΤοτριήμεροετήσιοσυνέδριοτηςΚΕΔΕξεκίνησεαπόχθεςστην

ΘεσσαλονίκηπαρουσίαυπουργώνκαιαιρετώντηςΑυτοδιοίκησης.
Τιςεργασίεςσυντόνιζεμεοικειότητακαιάνεσηδημιουργώνταςένα
καταρχάς ευχάριστο κλίμαστην αίθουσα και στουςσυναδέλφους
του, οπρόεδρος τηςΚΕΔΕ, δήμαρχοςΤρικκαίωνΔημήτρηςΠα-
παστεργίου,οοποίοςέδωσεκαιτοπλαίσιοτωνδιεκδικήσεων,την
εικόνατωνΔήμωναλλάκαιταπαράπονατωνδημάρχωνκαθώςτα
προβλήματαείναιπολλάκαιοιλύσειςκαθυστερούνγιαδιάφορους
λόγους,πουκατατέθηκαναπότοσύνολοτωνομιλητών.

Στοκλείσιμοτηςεναρκτήριαςσυνεδρίασης, τελευταίοςπήρετο
λόγοστηνοδήμαρχοςΚυθήρωνκαιΑντικυθήρωνΣτράτοςΧαρχα-
λάκης, ο οποίος είπεμάλλονμίαμεγάληαλήθειααπευθυνόμενος
προςτουςσυναδέλφουςτουδημάρχους:«Αυτάπουσυζητούσαμε
πριν20χρόνια,αυτάσυζητάμεκαισήμερα.Κιαυτόδεντιμάτους
κυβερνώντεςαπόόποιοκόμμακαιχρώμακιανείναι…»

Καιαπόότιφάνηκε,οισυνάδελφοίτουμάλλονκατάλαβανκαλά
τιεννοούσεοΧαρχαλάκης.
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Διευκρινιστική επιστολή στο «Λαό»
Έχουν ψηφιοποιηθεί 

εδώ και χρόνια 
και είναι προσβάσιμοι

 οι Κώδικες του Ιεροδικείου 
(Μουφτείας) Βέροιας

Με αφορμή δημοσιευμένες επιστολές αναγνωστών στην εφημε-
ρίδα «ΛΑΟΣ» Ημαθίας, σχετικά με την ανάγκη ψηφιοποίησης των 
Κωδίκων του Ιεροδικείου (Μουφτείας) Βέροιας, που είναι γραμμέ-
νοι στην παλαιοτουρκική γλώσσα και βρίσκονται στα αρχεία μας, 
ενημερώνουμε ότι οι παραπάνω Κώδικες έχουν ψηφιοποιηθεί εδώ 
και χρόνια και είναι προσβάσιμοι σε κάθε ενδιαφερόμενο από την 
ηλεκτρονική ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας gak.ima.sch.gr (στη 
συνέχεια επιλέγεται το εικονίδιο «αρχειομνήμων»), ή εναλλακτικά α-
πό την ηλεκτρονική ιστοσελίδα arxeiomnimon.gak.gr, επιλέγοντας 
τα «Αρχεία Ν. Ημαθίας».

 Ο προϊστάμενος
του Τμήματος Ημαθίας-

 Γενικών Αρχείων του Κράτους 
Χρήστος Κακάτσιος

Δήμαρχος Αλεξάνδρειας: Άμεση 
αποστολή κλιμακίου ΕΛΓΑ στον 

Δήμο, για εκτίμηση των ζημιών από 
τις συνεχόμενες βροχοπτώσεις

 
 Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκρίνης, με 

επιστολή του στον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέα Λυκου-
ρέντζο, ζητά την άμεση αποστολή κλιμακίου ΕΛΓΑ, ώστε 
να αποτυπωθούν οι ζημιές που έχουν προκληθεί από τις 
συνεχείς βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Στην επιστολή, ο δήμαρχος τονίσει:
“Κύριε Πρόεδρε,
Υπερβολικές βροχοπτώσεις έχουν πλήξει τη περιοχή 

μας μετά από τη παρατεταμένη πολύμηνη ξηρασία, προ-
καλώντας ζημιές σε βαμβάκια, μηλοκαλλιέργειες, ακτινί-
δια, υπαίθρια κηπευτικά, κ. α..

Παρακαλούμε όπως στείλετε άμεσα κλιμάκιο σας έτσι 
ώστε να αποτυπωθούν οι ζημιές που έχουν προκληθεί 
στο φυτικό κεφάλαιο.

Η άμεση καταγραφή των ζημιών είναι επιβεβλημένη, 
ιδιαίτερα τώρα που βρισκόμαστε σε μια εποχή με έντονα 
οικονομικά προβλήματα και υψηλές οικονομικές απαιτή-
σεις για τον αγρότη”.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση σε 
εκλογική γενική 

συνέλευση
Καλούνται τα μέλη του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟ-

ΓΟΥ ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ σε Γενική Συνέλευση 
την Κυριακή την Κυριακή 24/10/2021 στι; 6.30 
το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Μέσσης Βέ-
ροιας με μόνο θέμα :

Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη απαρτίας η 
διαδιακασία θα επαναληφθεί την επόμενη Κυρια-
κή 31/10/2021 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 
6.30 της Κυριακής 24/10

Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος 

Χαλκίδης Αναστάσιος
Ο Γ.Γραμματέας 

Παπακωνσταντίνου Θεόδωρος 

Μήνυμα για την 109η Επέτειο 
Απελευθέρωσης της Βέροιας

Ο φετινός εορτασμός της 109ης Επετείου Απελευθέρω-
σης της Βέροιας από τον τουρκικό ζυγό και η Ημέρα του 
Μακεδονικού Αγώνα μας υπενθυμίζει την αυτοθυσία των 
ελευθερωτών της πόλης μας, τον ηρωισμό και το σθένος 
τους να πολεμήσουν για αξίες και ιδανικά όπως η ελεύθερη 
πατρίδα και η ομοψυχία των Ελλήνων.

Το αίσθημα συγκίνησης και υπερηφάνειας για τις θυσίες 
των προγόνων μας που προσέφεραν την ελεύθερη γη της 
Μακεδονίας παραμένει αναλλοίωτο στην πάροδο των ετών. 
Εμείς ως Έλληνες οφείλουμε να θυμόμαστε να τιμούμε και 
να μεταλαμπαδεύουμε την ιστορία στις επόμενες γενιές.

Ο ελάχιστος φόρος τιμής και ευγνωμοσύνης προς τους 
νεκρούς ήρωες στις φετινές εκδηλώσεις που πραγματοποι-
ούνται με βάση τις ιδιαίτερες υγειονομικές συνθήκες που 
επικρατούν στην περιοχή μας, αποτελεί διδαχή για πίστη, 

επιμονή και αίσθημα αγωνιστικότητας ώστε να αντιμετωπίσουμε μαζί τις προκλήσεις της εποχής μας.   
Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για τη Βέροια. Μια μέρα τιμής και μνήμης σε όλους εκείνους 

που έδωσαν τη ζωή τους για να είναι η Μακεδονία μας ελεύθερη, για να είμαστε όλοι εμείς ελεύθεροι. 
Το μήνυμα που εκπέμπεται και φέτος είναι σημαντικό, σε ένα ευμετάβλητο περιβάλλον γύρω μας.  Η 
συνεννόηση κι η συνοχή έχει αποδείξει ιστορικά ότι βοηθά στο να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που έχου-
με μπροστά μας. Είμαι σίγουρος ότι με πίστη στο στόχο και με ενότητα θα τα καταφέρουμε. 

Χρόνια πολλά σε όλους τους δημότες της Βέροιας.
Ο Δήμαρχος Βέροιας

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

Απόστολος Βεσυρόπουλος: 
«Προϋπολογισμός 

με αναπτυξιακή στόχευση 
και μείωση των φόρων»

«Είναι σαφής η δυναμική της ελληνι-
κής οικονομίας, αν σκεφτεί κανείς ότι μέ-
σα σε ένα χρόνο από το 8,2% της ύφε-
σης του 2020, περάσαμε στο 6,1% ανά-
πτυξης το 2021 και αυτό, ενώ το πρώτο 
εξάμηνο του 2021 υπήρχαν ακόμα περι-
οριστικά μέτρα και δεν λειτουργούσε με 
τους κανονικούς και συνήθεις ρυθμούς η 
πραγματική οικονομία» επισήμανε στην 
ομιλία του για τον προϋπολογισμό στην 
Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, ο 
Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος 
Βεσυρόπουλος.

Τόνισε ότι ο προϋπολογισμός του 
2022 έχει ξεκάθαρη αναπτυξιακή λογική 
και στόχευση και συνδέεται με νέες μει-
ώσεις φόρων. 

Συγκεκριμένα ως προς την αύξηση 
του αφορολόγητου ορίου για τις δωρεές 
και τις γονικές παροχές, ο κ. Βεσυρό-
πουλος επεσήμανε ότι το αφορολόγητο 
όριο αυξάνεται στις 800.000 ευρώ και 
αφορά στη μεταβίβαση, με γονική παρο-
χή ή δωρεά, κάθε είδους περιουσιακού 
στοιχείου από κάθε γονέα σε κάθε τέ-
κνο, από κάθε τέκνο σε κάθε γονέα, από 
παππού ή γιαγιά σε κάθε εγγόνι, μεταξύ 
συζύγων ή προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ,  τονίζοντας παράλληλα  ότι το ίδιο αφορολό-
γητο όριο των 800 χιλιάδων ευρώ ισχύει και για τις χρηματικές γονικές παροχές ή δωρεές.

Για τη νέα μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες από το 
24% στο 22% και μάλιστα σε μόνιμη βάση, ο κ. Βεσυρόπουλος υπενθύμισε ότι είναι η δεύτερη μείωση που 
γίνεται από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς είχε προηγηθεί η πρώτη μείωση το 2019 από το 
28% στο 24%. 

Ο Υφυπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε επίσης και σε μια σειρά πρόσθετων φορολογικών ελαφρύνσεων, 
όπως:

-Τη μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες από το 100% στο 
80% από το φορολογικό έτος 2021 σε μόνιμη βάση.

- Την επαναφορά στο 55% από το 100% της προκαταβολής φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δρα-
στηριότητα για τα φυσικά πρόσωπα, σε μόνιμη βάση από το φορολογικό έτος 2020.

-Την απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και για το 2022 για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό 
τομέα, όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τους αγρότες.

-Την παράταση της ισχύος των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις μεταφορές, στον καφέ στα μη αλκοολού-
χα ποτά, στα εισιτήρια των κινηματογράφων και στο τουριστικό πακέτο έως τον Ιούνιο του 2022.

-Τη μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α. στα γυμναστήρια και στις σχολές χορού  από το 24% στο 13% έως τον 
Ιούνιο του 2022.

-Την μετάταξη του ΦΠΑ για τις ζωοτροφές στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%.
«Στην φορολογική πολιτική συγκρούονται δύο διαφορετικές αντιλήψεις. Από τη μία πλευρά είναι η αντίλη-

ψη της υπερφορολόγησης, της συνειδητής επιβάρυνσης της μεσαίας τάξης και από την άλλη πλευρά είναι η 
δική μας αντίληψη: η πολιτική της μείωσης των φόρων. Αυτή η πολιτική όχι μόνο θα συνεχιστεί αλλά και θα 
επιταχυνθεί με την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης» τόνισε ο Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Απόστολος 
Βεσυρόπουλος. 
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη 
διασκέδαση.

-Συσκευές καθαρισμού αέρα (με φίλ-
τρα ενεργού άνθρακα και Hepa) 

-απολύμανση πριν κάθε προβολή,
- μεγάλες αποστάσεις 
- περιορισμένη διαθεσιμότητα εισι-

τηρίων
- αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και 

έξοδο
DUNE         (Dolby surround 7.1)
Προβολές στην Αίθουσα 1 “Χειμερινή ”:   
Πέμπτη 14/10 – Παρασκευή 15/10 – Δευτέρα 18/10 – Τρίτη 

19/10 – Τετάρτη 20/10 στις 20.30 
Σάββατο 16/10 και Κυριακή 17/10 στις 19.00 και 21.45
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 12 

ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 11, δείτε αναλυτικά 
στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: ΝΤΕΝΙ ΒΙΛΝΕΒ
Σενάριο: ΕΡΙΚ ΡΟΘ
Ηθοποιοί: ΣΤΕΛΑΝ ΣΚΑΡΣΓΚΑΡΝΤ, ΧΑΒΙΕ ΜΠΑΡΔΕΜ, 

ΣΑΡΛΟΤ ΡΑΜΠΛΙΝΓΚ, ΟΣΚΑΡ ΙΣΑΑΚ, ΤΖΟΣ ΜΠΡΟΛΙΝ, ΡΕ-
ΜΠΕΚΑ ΦΕΡΓΚΙΟΥΣΟΝ , ΝΤΕΪΒ ΜΠΑΟΥΤΙΣΤΑ, ΖΕΝΤΑΓΙΑ ΚΟΛ-
ΜΑΝ, ΤΙΜΟΤΕ ΣΑΛΑΜΕ, ΤΖΕΪΣΟΝ ΜΟΜΟΑ

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ - THE LAST DUEL
Προβολές στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή ”:   
Καθημερινά στις 20.30 
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 12 

ετών και πάνω, Self test από 
4 ετών έως 11, δείτε αναλυτικά 
στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: Ρ ΙΝΤΛΕΪ 
ΣΚΟΤ

Σενάριο: ΜΠΕΝ ΑΦΛΕΚ & 
ΜΑΤ ΝΤΕΪΜΟΝ

Ηθοποιοί: ΜΠΕΝ ΑΦΛΕΚ, 
ΑΝΤΑΜ ΝΤΡΑΪΒΕΡ, ΜΑΤ ΝΤΕΪ-

ΜΟΝ, ΤΖΟΝΤΙ ΚΟΜΕΡ
ΚΟΝΤΟΡΙΤΟ (ΜΕΤΑΓΛ) - CONDORITO 
Προβολές στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή ”:   Παρασκευή 15/10 

- Σάββατο 16/10 - Κυριακή 17/10 στις 18.00  (Πιστοποιητικό 
εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 12 ετών και πάνω, Self 
test από 4 ετών έως 11, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.
cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: ΑΛΕΞ ΟΡΕΛΕ & ΕΝΤΟΥΑΡΤΟ ΣΟΥΛΝΤ
Σενάριο: ΜΑΡΤΙΝ ΠΙΡΟΓΙΑΝΣΚΙ & ΙΣΑΪ ΡΑΒΙΝΤ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΝΙΚΟΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ, ΧΑΡΑ ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΙΡ-
ΚΙΣ

  Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1 και Αίθουσα 2 επισκε-
φθείτε την σελίδα μας: www.cinestar.gr 

 Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρόγραμ-
μα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: 
http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     14/10/21 - 20/10/21

Κοινοπρακτικό δάνειο 68 εκατ. ευρώ από Πειραιώς, 
Εθνική και Alpha bank στην Μισσιριάν Α.Ε.

Κοινοπρακτική Ομολογιακή Έκδοση ύψους έως 68 εκατ. ευρώ της εταιρείας μεταποίησης και εμπορίας Ανατολικών Καπνών «Μισσιριάν ΑΕ», οργάνωσε η Τράπεζα Πειραιώς, με τη συμ-
μετοχή της Εθνικής και της Alpha bank. Η σύμβαση  υπεγράφη στις αρχές της εβδομάδας στο κεντρικό κτίριο της Τράπεζας Πειραιώς στη Θεσσαλονίκη. 

Στην έκδοση η Τράπεζα Πειραιώς λειτουργεί ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων και Πληρεξούσιος Καταβολών, ενώ η Εθνική και η Alpha bank, ως Αρχικοί Ομολογιούχοι. 
Τα εξειδικευμένα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς από τις μονάδες 

Τραπεζικής Επιχειρήσεων και Κοινοπρακτικών Δανείων, σε συνεργασία 
με παράγοντες της Εθνικής και της Alpha bank δημιούργησαν ένα καινο-
τόμο δανειακό προϊόν,   με σκοπό την  πλήρη κάλυψη  του παραγωγικού 
/ συναλλακτικού κυκλώματος της «Μισσιριάν ΑΕ». Η μεγάλη εμπειρία της 
Τράπεζας Πειραιώς στις ιδιαίτερες συνθήκες και επιχειρηματικές απαιτήσεις 
του Αγροδιατροφικού Τομέα, σε συνδυασμό με την πολυετή συνεργασία της 
τράπεζας με την «Μισσιριάν ΑΕ», οδήγησαν στην επιτυχημένη έκβαση της 
συναλλαγής. 

Η ενασχόληση της οικογένειας Μισσιριάν με το εμπόριο καπνού εντοπί-
ζεται στα μέσα του 19ου αιώνα. Η εταιρία «Μισσιριάν ΑΕ», που βρίσκεται 
στην περιοχή της Καβάλας, συμπληρώνει έναν αιώνα επιτυχημένης δρα-
στηριότητας στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Πρόκειται για αμιγώς εξαγωγι-
κή επιχείρηση, που αποτελεί σταθερό συνεργάτη των μεγαλύτερων εταιρει-
ών κατασκευής καπνικών προϊόντων στον κόσμο. Απασχολεί 230 εργαζομέ-
νους και στηρίζει το εισόδημα 5.500  καπνοκαλλιεργητών.  

Στυγμιότυπα από την υπογραφή της σύμβασης για το ομολογιακό δάνειο της Μισσιριάν ΑΕ, στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας Πειραιώς στη Θεσσαλονίκη

Το νέο Δ.Σ. 
της ΕΛΜΕ Ημαθίας

Από την Δευτέρα 11/10/2021 η σύνθεση του 
Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ημαθίας είναι η εξής: 

Πρόεδρος Αξούριστου Χαρά
Αντιπρόεδρος Τσιτλακίδου Δέσποινα
Γ. Γραμματέας Σπυρίδου Νατάσα
Ταμίας Καβαλάρη Ευγενία
Μέλος Τουτουντζίδης Δημήτρης
Μέλος Γιοβανόπουλος Μανώλης 
Μέλος Δάγγας Στέλιος 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Αρ. Πρωτ.: 30332
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ     Ημ/νια: 12/10/21
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ,
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Βικέλα 4 Ταχ. Κώδικας: 591 32
Ηλεκτρον. Δ/νση: krakitzis@veria.gr
Πληροφορίες: Κ. Ρακιτζής Τηλέφωνο: 2331 350609

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέ-

ροιας με τη με αριθμό 229/2020 απόφασή του, ενέκρινε την 
τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικο-
δομικό τετράγωνο 90 της πόλης Βέροιας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν για να ενημε-
ρωθούν σχετικά και μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημε-
ρών από τη δημοσίευση της παρούσας, να υποβάλλουν τις τυ-
χόν ενστάσεις τους στην Υπηρεσία Δόμησης – Κτηματολογίου 
– Περιουσίας (γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών) του Δήμου 
Βέροιας, Βικέλα 4, 2ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
(Πληροφορίες κ. Ρακιτζής Κωνσταντίνος τηλ. 23313.50609)

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αντιδήμαρχος

Πολεοδομίας – Κτηματολογίου - Περιούσιας
Αλέξανδρος Τσαχουρίδης



Κάντρι Σίμσον, Επίτροπος Ενέργειας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
«Η καλύτερη απάντηση

 στην πρόκληση των τιμών, είναι 
να προχωρήσουμε ταχύτερα στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας»

 Η Επίτροπος 
Ενέργειας Κάντρι 
Σίμσον, μιλώντας 
την προηγούμενη 
εβδομάδα στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο για τις υψηλές 
τ ιμές  ενέργε ιας 
που αντιμετωπίζει 
η Ευρώπη, τόνισε 
ανάμεσα σε άλλα, 
τα εξής:

«Πρέπει να εί-
μαστε σαφείς. Η 
τρέχουσα αύξηση 
των τιμών έχει ε-
λάχιστη σχέση με 
τις πολιτικές μας 
για το κλίμα αλλά 
σχετίζεται πολύ με 
την εξάρτησή μας 
από τα εισαγόμενα 
ορυκτά καύσιμα και 
τις ασταθείς τιμές 
τους.

Η Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) παρέχει τη μόνη διαρκή λύση στην ενεργειακή πρόκληση της 
Ευρώπης: περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση. Η αιο-
λική και η ηλιακή ενέργεια συνεχίζουν να παράγουν τη φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρώπη 
τους τελευταίους μήνες και δεν είναι εκτεθειμένες στη μεταβλητότητα των τιμών. [….] 

Η καλύτερη απάντηση στην πρόκληση των τιμών είναι να προχωρήσουμε ταχύτερα προς τον στό-
χο μας, το 65% της ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2030. [….] 

Πέρυσι, τα κράτη μέλη με το υψηλότερο μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μείγμα 
τους είχαν τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας, με αρκετές περιπτώσεις αρνητικών 
τιμών στην αγορά της επόμενης ημέρας. […]

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα μια εργαλειοθήκη μέτρων που μπορούν να 
λάβουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθε-
σμα.

Η παροχή στοχευμένης υποστήριξης στους καταναλωτές, οι άμεσες πληρωμές σε όσους κινδυνεύ-
ουν περισσότερο από την ενεργειακή φτώχεια, η μείωση των ενεργειακών φόρων, η μεταφορά των 
τελών στη γενική φορολογία, είναι μέτρα που μπορούν να ληφθούν πολύ γρήγορα, σύμφωνα με τους 
κανόνες της ΕΕ. […]

Πρέπει να επενδύσουμε στην ευελιξία και την αποθήκευση ενέργειας ώστε να ενσωματώσουμε πιο 
πολλές μεταβλητές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (δηλαδή αιολική και ηλιακή) στην αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας. […]

Πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη μας τη σημασία της γεωπολιτικής της ενέργειας και να αναπτύ-
ξουμε μια πιο στρατηγική προσέγγιση στην εξωτερική ενεργειακή πολιτική…»

Δ ε ί τ ε  τ η ν  ο μ ι λ ί α  τ η ς  Ε π ι τ ρ ό π ο υ :  h t t p s : / / e c . e u r o p a . e u / c o m m i s s i o n /
commissioners/2019-2024/simson/announcements/opening-and-closing-remarks-
commissioner-simson-european-parliament-plenary-session-energy-prices_en

Δείτε το tweet της Επιτρόπου: https://twitter.com/KadriSimson/status/1445722637725061127

Ο Βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμ-
μαχία, Άγγελος Τόλκας, σε άρθρο του στις 14 Οκτωβρίου 
2021 στην ιστοσελίδα του αναφέρεται στην «κυβερνητική 
διαχείριση της πανδημίας στην Ημαθία τονίζοντας τα εξής:

«Στην Ημαθία μπήκαμε στο νέο κύμα Κορωνοϊού με 
τις χειρότερες προοπτικές. Ο Νομός μας πρωταγωνι-
στεί καθημερινά στους αρνητικούς αριθμούς της παν-
δημίας, ενώ οι κλινικές των νοσοκομείων είναι γεμάτες 
και αναζητούνται θέσεις σε άλλα κοντινά ή μακρινά 
Νοσοκομεία. 

Αντιμετωπίζουμε την ίδια κατάσταση με τον περ-
σινό χειμώνα, που ο τόπος μας πλήρωσε πολύ βαρύ 
τίμημα σε ανθρώπινες ζωές. Η Κυβέρνηση δε φρόντισε 
να ισχυροποιήσει τα δύο νοσοκομεία του νομού,  τις 
ΜΕΘ, την πρωτοβάθμια υγεία, τους εργαζόμενους 
στην υγεία. Έχει επίσης ευθύνη γιατί το εμβολιαστικό 
πρόγραμμα στην Ημαθία απέτυχε εξαιτίας των παλινω-
διών, των αντιφατικών μηνυμάτων και της μη σοβαρής 
επιστημονικής ενημέρωσης.

Χωρίς να έχει μάθει από το πάθημά της, η Νέα 
Δημοκρατία συνεχίζει την ίδια πολιτική, σφυρίζοντας α-
διάφορα για την υγεία των πολιτών, καλώντας  τους να 
πληρώσουν για ακόμη μια χρονιά το μάρμαρο. Τώρα 
πια έχει απελευθερώσει τα πάντα, δίνοντας για ακόμη 
μια φορά το αντιφατικό μήνυμα της χαλάρωσης, όταν 
όλοι οι επιστήμονες προειδοποιούν για νέα έξαρση. 

Σε λίγο και πάλι για την κυβέρνηση θα φταίνε όλοι οι 
άλλοι εκτός από την ίδια. 

Όπως πέρσι έτσι και φέτος  θεωρεί πολυτέλεια να ενη-
μερώσει  όλους τους κατοίκους της Ημαθίας για την κατά-
σταση που επικρατεί, αφήνοντάς τους σε βαθύ σκοτάδι.  

Σαν να μην υπάρχει πρόβλημα. Σαν να μην υπάρ-
χει η Ημαθία.

Τονίσαμε από την πρώτη στιγμή την ανάγκη εμ-
βολιασμού, αλλά και τη λήψη ειδικών 
μέτρων σε τοπικό επίπεδο. Προτείναμε 
να εκπονηθεί ένα ειδικό σχέδιο. Να ενι-
σχυθούν με κάθε τρόπο τα νοσοκομεία 
και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. 
Να γίνει ιχνηλάτηση του ιού, διενέργεια 
μαζικών δωρεάν διαγνωστικών ελέγ-
χων του πληθυσμού με rapid test από 
τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ, ευρεία 
σύσκεψη των αρμόδιων φορέων, ώστε 
να αντιμετωπιστεί προληπτικά η κατά-
σταση, έλεγχος του ιικιού φορτίου στα 
λύματα. 

Επισκεφτήκαμε τις Δομές Υγείας στο 
Νομό και καταθέσαμε ερωτήσεις στη 
Βουλή, χωρίς να λάβουμε ούτε μια α-
πάντηση.

Απούσα η κυβέρνηση, απόντες και 
οι τοπικοί βουλευτές της, που μόνο στις 
αρχές της πανδημίας φωτογραφίζονταν 
δίπλα στους υγειονομικούς. Τότε τους 
χειροκροτούσαν, τώρα τους βγάζουν σε 

αναστολή εργασίας. 
Η κατάσταση δεν μπορεί να παραμείνει όπως έχει 

σήμερα. Από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης στηρίξαμε τις προσπάθειες αντιμετώπισης της 
πανδημίας με όλες μας τις δυνάμεις. Από την αρχή. 
Αλλά δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μπροστά 
στις μεγάλες ευθύνες της πολιτείας και στις ανάγκες 
των συμπολιτών μας.

Καλούμε για ακόμη μια φορά την κυβέρνηση να 
πάρει σοβαρά μέτρα και όχι να αντιμετωπίζει την παν-
δημία με όρους επικοινωνίας, τιμωρίας και δήθεν πα-
ραδειγματισμού. Να σταματήσει να καλλιεργεί την 
ανασφάλεια και τον τρόμο του λαού μπροστά στην 
υγειονομική απειλή.

Καλούμε την κοινωνία της Ημαθίας να σταθεί μαζί 
μας σε αυτήν την μάχη. Για να διεκδικήσουμε το κοινό 
μας μέλλον. Την ερχόμενη Τρίτη επισκεπτόμαστε τις 
δομές υγείας της Ημαθίας με τον πρώην Υπουργό Υ-
γείας Ανδρέα Ξανθό. 

Εμείς την Ημαθία την βάζουμε στον χάρτη, δεν την 
εξαφανίζουμε».
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΚΕΣΙΔΗΣΠΑΝΤΕΛΗΣ του Λεωνίδα 

και της Μόνικα, το γένος Αγκεψίμ, που 
γεννήθηκε στο Ολιάνκ Τσαλκάς Γεωργίας 
και κατοικεί στο Gettorf Γερμανίας και 
η ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του 
Γρηγορίου και της Δέσποινας, το γένος 
Μουρατίδου, που γεννήθηκε στη Βέροια 

και κατοικεί στο Gettorf Γερμανίας, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Ληξιαρχείο 
Gettorf Γερμανίας.

Αναγγελίες ζημιάς 
σε καλλιέργειες μηλιάς στη 
Νάουσα, από βροχόπτωση

Ο Δήμος Νάουσας γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με την ενημέρωση 
από τον ΕΛΓΑ, οι αναγγελίες για ζημιές, που υπέστησαν αγρότες της 
Νάουσας, σε μηλιές (φούτζι) από βροχόπτωση, θα υποβάλλονται μέχρι 
τις 22/10/2021. 

Η προσέλευση για τις αναγγελίες ζημιάς, θα γίνεται, στο δημοτολόγιο 
στο χώρο του Δημαρχείου, μόνο μετά από τηλεφωνικό ραντεβού στο 
τηλ. 2332350323 (ανταποκριτής του ΕΛΓΑ, Θωμάς Λεφούσης). 

Άγγελος Τόλκας: «Η Ημαθία 
στο σκοτάδι του Κορωνοϊού 
με ευθύνη της κυβέρνησης»



Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπα-
νίας κ. Παντελεήμων:

 Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό του Οσίου Αντωνίου του Νέου πολιούχου Βεροίας με την 
ευκαιρία της εορτής πάντων των εν Βεροία Αγίων. Στο τέλος θα 
τελέσει δοξολογία για τα Ελευθέρια της πόλεως.

 Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης και 
θα τελέσει δοξολογία για τα Ελευθέρια της πόλεως.

 Τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας και θα 
τελέσει δοξολογία για τα Ελευθέρια της πόλεως.

 Την Τρίτη 19 Οκτωβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον 
Εσπερινό και στην Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού, στον 
υπό κατασκευή Ιερό Ναό του στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βε-
ροίας. Η Ιερά Ακολουθία θα μεταδοθεί απευθείας από την ιστοσε-
λίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook 
και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

«Χάθηκε» σε τραγικό 
δυστύχημα 

ο Αντώνης Μισοκέφαλος 
από το Δάσκιο

Θανάσιμος τραυματισμός του από 
ανατροπή του τρακτέρ που οδηγούσε

Σαν κεραυνός έπεσε στο 
Δάσκιο και την τοπική κοι-
νωνία των Πιερίων η είδηση 
της απώλειας του Αντώνη 
Μισοκέφαλου σε ηλικία 81 
ετών.  Ο άτυχος ηλικιωμέ-
νος το απόγευμα της Τετάρ-
της 13 Οκτωβρίου, ενώ ο-
δηγούσε, έχασε τον έλεγχο 
του τρακτέρ του, το οποίο 
αναποδογύρισε και τον κα-
ταπλάκωσε με αποτέλεσμα 
τον θανάσιμο τραυματισμό 
του.  Ο Αντώνης Μισοκέφα-
λος διετέλεσε πρόεδρος και 

γραμματέας της κοινότητας, ενώ διατηρούσε επί χρόνια το 
καφενείο στο Δάσκιο. Ιδιαίτερα αγαπητός τόσο στο χωριό, 
όσο και στην ευρύτερη περιοχή αφού τον χαρακτήριζε το 
ενδιαφέρον για τον τόπο και τους συμπολίτες του. Με την 
σύζυγό του Ευαγγελία δημιούργησαν μια μεγάλη και ό-
μορφη οικογένεια με τέσσερα παιδιά, τον Βαγγέλη, Γιάννη, 
Σταυρούλα(Βούλα) και την Σουλτάνα.

Η κηδεία του τελέσθηκε χθες το απόγευμα(Πέμπτη 
14/10) στο Δάσκιο 

Ο ΛΑΟΣ εκφράζει τα πιο θερμά συλληπητήρια στην 
οικογένεια του Αντώνη Μισοκέφαλου, ο οποίος υπήρξε 
συνεργάτης και φίλος.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειάζονται  
και θέλουν   να τα  προσφέρουν στο  Γηροκομείο Βέροιας  , το 
τηλέφωνο του Γηροκομείου Βέροιας είναι 2331024891.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 14 Ο-

κτωβρίου 2021 στις 4.00 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγ.Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Βασίλειος 
Φαρμάκης σε ηλικία 66 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Πέμπτη 14 Ο-

κτωβρίου 2021 στις 5.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Κομνή-
νιο Βέροιας η Ελευθερία Νικ. Στυ-
λιανίδου σε ηλικία 74 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 17 

Οκτωβρίου 2021 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
πολυαγαπημένης μας μητέρας, 
γιαγιάς, κόρης, πεθεράς και α-
δελφής

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ

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

Τα τέκνα
Τα εγγόνια
Η μητέρα

Ο γαμπρός, Η νύφη
Ο αδελφός

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΤΗ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελ-

φότητος Κυριών Βέροιας, διοργανώνει τριήμερη 
εκδρομή στις 22, 23, 24 Οκτωβρίου 2021 στη Ναύ-
πακτο, Γαλαξίδι, Ιτέα, Δελφούς, Αράχοβα, Δίστομο, 
μονή Οσίου Λουκά. Θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα 
υγειονομικά μέτρα ασφάλειας, όπως αυτά ορίζο-
νται από τον ΕΟΔΥ για τον covid 19. Πληροφορί-
ες-  δηλώσεις στα τηλέφωνα:           6946425960        
6979785183   

Ξεκινούν 
οι «Ακαδημαϊκοί 

Διάλογοι», 
της Ι. Μητροπόλεως

Ξεκινᾶ ξανά στήν Ἱερά Μητρόπολη ἡ σειρά ὀμιλιῶν μέ τίτλο 
«Ἀκαδημαϊκοί Διάλογοι». Tὴν Κυριακὴ 17 Ὀκτωβρίου στὶς 7 τὸ 
ἀπόγευμα στὸν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγ. Ἀποστόλων Πέτρου 
καί Παύλου Βεροίας ὁμιλητής στούς «Ἀκαδημαϊκούς Διαλόγους» 
θὰ εἶναι ὁ Παν. Ἀρχιμ. Δημήτριος Μπακλαγῆς, Γενικός Ἀρχιερατι-
κός Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας, ὁ ὁποίος θά ἀναπτύ-
ξει τό θέμα: «Ἐξῆλθεν ὁ Σπείρων...». Εἴσοδος ἐλεύθερη 

«Έφυγε» στα 50 του 
ο επιχειρηματίας 

Κώστας Μπρανιώτης
Ένας από τους πιο γνωστούς 

επιχειρηματίες της Ημαθίας ο 
Κώστας Σωτ. Μπρανιώτης έφυγε 
από την ζωή σε ηλικία μόλις 50 
ετών. Ήταν υπεύθυνος της οικο-
γενειακής επιχείρησης φυτωρίων 
“MΠΡΑΝΙΩΤΗ”, η οποία έχει  δη-
μιουργηθεί από τα μέσα της δεκα-
ετίας του ΄60 και διατηρεί δυναμικό 
ρόλο στο χώρο της δενδροκομίας 
επί πολλές δεκαετίες. Σήμερα το 
πρωί της Παρασκευής στις 10.15 

θα τελεσθεί η κηδεία του γνωστού επιχειρηματία, στον Ιερό 
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μέσης. 

Ο ΛΑΟΣ εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά 
του

Ανοιχτή Πρόσκληση για 
τη διεξαγωγή εκλογών 

του Συλλόγου Κοινωνικής 
Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλό-
γου Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑ-
ΣΜΟΣ» προκηρύσσει Αρχαιρεσίες για 
την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμ-
βουλίου και της νέας Ελεγκτικής Επι-
τροπής του Σωματείου. Προς τον σκοπό 
αυτό καλεί τα μέλη του να προσέλθουν 
σε εκλογική – απολογιστική Γενική Συ-
νέλευση που θα γίνει κατά τα προβλε-

πόμενα άρθρα του Σωματείου του ισχύοντος Καταστατικού 
τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 4.00-7.00μ.μ. στην 
αίθουσα του 1ου Ορόφου των γραφείων μας επί της οδού Μ. 
Αλεξάνδρου 17 στη Βέροια. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συ-
νέλευση θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2021 την 
ίδια ώρα (4.00-7.00μ.μ.) και στον ίδιο χώρο.

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

κού και κοινωνικού έργου του Συλλόγου. 
2. Οικονομικός  Απολογισμός. 
3. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλί-

ου και Εξελεγκτικής Επιτροπής 
4. 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 υποβάλλουν αίτη-
ση στα γραφεία του Συλλόγου επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 17 
στη Βέροια έως την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2021.

Με τιμή για το ΔΣ 
Η Πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου



ΕΣΕΕ: Επανυπολογισμός 
ασφαλιστικών οφειλών σε 120 δόσεις

 - Μη αναβίωση του αρχικού τους ύψους
 σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης

Σύμφωνα με σχετική εγκύ-
κλιο του e-ΕΦΚΑ, όσοι επι-
χειρηματίες οφειλέτες έχουν 
εντάξει ή πρόκειται να εντά-
ξουν τις ληξιπρόθεσμες ασφα-
λιστικές τους εισφορές στη 
ρύθμιση των 120 δόσεων του 
ν. 4611/2019 (άρθρα 1 - 18), 
αξιοποιώντας τη δυνατότητα 
επανυπολογισμού των χρεών 
τους, θα εξακολουθήσουν ακό-
μη και αν στη συνέχεια απωλέ-
σουν τη ρύθμιση, να οφείλουν 
τις μειωμένες οφειλές, όπως 
αυτές προσδιορίσθηκαν κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και όχι τις αρχικές οφειλές τους.

Ειδικότερα, το ύψος των επανυπολογισμένων οφειλόμενων εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, 
αυτοαπασχολουμένων και εργοδοτών του πρώην ΟΑΕΕ που αφορούν την περίοδο από 1/1/2002 έως 
31/12/20216, θα παραμείνει στα ίδια μειωμένα επίπεδα και δεν θα επανέλθει στο αρχικό του ύψος, ακό-
μη και αν οι υπόχρεοι απολέσουν στο μέλλον τη ρύθμιση.  Υπενθυμίζεται πως στην παρ. 4 του άρθρου 
17, του ν. 4611/2019  οριζόταν πως η απώλεια της ρύθμισης επέφερε, μεταξύ άλλων, την αναβίωση της 
οφειλής και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης 
καταβολής, στην κατάσταση που είχαν πριν την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, πριν δηλαδή τον 

τυχόν επανυπολογισμό τους. 
Πλέον, με τη νέα εγκύκλιο του e-Ε-

ΦΚΑ, που ερμηνεύει το νέο άρθρο 
87 του ν. 4826/2021, παύει να ισχύει 
η αναβίωση των αρχικών χρεών για 
όλες τις περιπτώσεις επανυπολογι-
σμού που προέκυψαν ύστερα από 
αίτηση του ασφαλισμένου. 

Παράλληλα, σημειώνεται πως με 
το άρθρο 72 ν. 4837/2021, δόθηκε 
εκ νέου δυνατότητα επανένταξης στο 
2ο στάδιο  της ρύθμισης των έως 
120 δόσεων (ν. 4611/2019) έως τις 
31/12/2021 (από 30/9/2021 που ο-
ριζόταν αρχικώς), σε όσους δεν κα-
τόρθωσαν να τηρήσουν τη ρύθμισή 
τους. Συνεπώς, όσοι υπόχρεοι έχουν 
οφειλές που έχουν μεταβιβαστεί στο 
ΚΕΑΟ και εφόσον έχει ήδη υποβληθεί 
αίτημα προσδιορισμού/επανυπολογι-
σμού τους (1ο στάδιο), θα πρέπει μέ-
χρι και τα τέλη του 2021 να υποβάλ-
λουν αίτημα ρύθμισης της οφειλής 
τους (2ο στάδιο) στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ.

Αντώνης Μέγγουλης
Διευθυντής & Νομικός

 Σύμβουλος ΕΣΕΕ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ EKTAKTH 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ο ΑΣΔΑΔΚ προσκαλεί τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση που  θα πραγματοποιηθεί  την Κυριακή 24 
Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12.00΄-14.00΄ στον  Προμη-
θέα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου ΄΄ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΑΣ΄΄, με τα παρακάτω θέματα:

1. Απολογισμός - Ισολογισμός 2020.
2. Θέματα που αφορούν την τακτική συνέλευση που 

έγινε στο Κωστοχώρι στις 17 Ιουλίου 2021.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα πραγμα-

τοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021 την 
ίδια ώρα στο ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα.

Τονίζεται ότι στην αίθουσα θα εισέρχονται μόνο τα 
μέλη που είναι πλήρως εμβολιασμένα, σύμφωνα  με τον 
ισχύοντα νόμο.

Κωστοχώρι, 13 Οκτωβρίου 2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 
ἐλέῳ Θεοῦ 

Ἐπίσκοπος καὶ 
Μητροπολίτης 

τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀπο-
στολικῆς

 Μητροπόλεως
 Βεροίας, Ναού-

σης καὶ Καμπανίας 
ΠΡΟΣ  τὸν ἱερὸν 

κλῆρον καὶ τὸν 
εὐσεβῆ λαὸν 

τῆς καθ’ ἡμᾶς θεο-
σώστου Ἐπαρχίας. 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 
Ἑορτάζουμε καί πανηγυρίζουμε σήμερα τά Ἐλευ-

θέριά μας. Ἑορτάζουμε καί πανηγυρίζουμε τή λα-
μπρή ἐκείνη ἡμέρα, κατά τήν ὁποία ὁ ἑλληνικός 
στρατός μετά ἀπό πολλούς καί κοπιώδεις ἀγῶνες 
ἀπελευθέρωσε τήν πόλη μας καί τή Μακεδονία μας 
ἀπό τόν Τοῦρκο κατακτητή.  

Πεντακόσια σχεδόν χρόνια χρειάστηκε νά περιμέ-
νουν οἱ πατέρες maw αὐτήn τήν ἡμέρα. Πεντακόσια 
χρόνια χρειάστηκε νά ὑπομένουν τίς πιέσεις, τούς 
διωγμούς, τά μαρτύρια, τόν βαρύ ζυγό τοῦ ἀλλοθρή-
σκου δυνάστου, μέχρι νά ἔρθει αὐτή ἡ ἡμέρα. Πεντα-
κόσια χρόνια σκλαβιᾶς, τά ὁποῖα ὅμως δέν στάθηκαν 
ἱκανά νά κάνουν τούς προγόνους μας νά ξεχάσουν 
τήν πίστη τους, τή γλώσσα τους, τήν ἐθνική τους 
συνείδηση. Πεντακόσια χρόνια σκλαβιᾶς, τά ὁποῖα 
δέν μπόρεσαν νά σβύσουν τή φλόγα τῆς ἐλπίδος 
γιά τήν ἐλευθερία πού ἔκαιε στήν ψυχή τους καί τήν 
τροφοδοτοῦσε ἡ πίστη στόν Θεό. Πεντακόσια χρόνια 
σκλαβιᾶς, τά ὁποῖα δέν μπόρεσαν νά τούς κάνουν νά 
ξεχάσουν ὅτι, ἄν καί γεννήθηκαν ὑπόδουλοι, εἶχαν 
χρέος νά ἀγωνισθοῦν γιά τήν ἐλευθερία καί ἄν χρεια-
ζόταν νά θυσιασθοῦν γι᾽ αὐτήν.  

Ἔτσι ξεσηκώθηκαν οἱ πατέρες μας μαζί μέ τούς 
ἄλλους Ἕλληνες πρίν ἀπό διακόσια χρόνια καί ἔδω-
σαν τόν δικό τους ἀγώνα γιά νά ἐλευθερώσουν τόν 
αἱματοβαμμένο ἀπό τίς θυσίες τῶν ἡρώων καί τῶν 
μαρτύρων τόπο μας. Τί καί ἄν δέν ἐπέτυχαν τότε νά 
κερδίσουν τήν ἐλευθερία τους; Τί καί ἄν ἡ ἐπανάστα-
σή τους πνίγηκε στό αἷμα τους; Αὐτοί συνέχισαν νά 
ἀγωνίζονται, ὄχι μόνο γιά νά ἀποτινάξουν τόν τουρ-
κικό ζυγό, ἀλλά καί γιά νά προφυλάξουν τήν πατρίδα 
τους, τή Μακεδονία μας, ἀπό ὅσους τήν ἐποφθαλμι-
οῦσαν.  

Καί μπορεῖ νά ἄργησε 90 περίπου χρόνια νά ἔρ-
θει ἡ ἡμέρα τῆς ἐλευθερίας στόν τόπο μας, μπορεῖ 
νά ἄργησαν 90 χρόνια νά κτυπήσουν χαρμόσυνα 
οἱ καμπάνες τῶν ἐκκλησιῶν μας γιά νά σημάνουν 
τήν ἐλευθερία, μπορεῖ νά ἀπαιτήθηκαν περισσό-
τερες θυσίες καί περισσότερα αἵματα προκειμένου 
νά ὑποδεχθοῦν οἱ πρόγονοί μας ἐλευθερωτή τόν 
ἑλληνικό στρατό στίς πόλεις καί τά χωριά μας, ὅμως 
ἡ ἐλευθερία ἦρθε τελικά σάν σήμερα πρίν ἀπό 109 
χρόνια. Ἦρθε ὡς δῶρο τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ὑπεραγίας 
Θεοτόκου στό εὐσεβές Ἔθνος μας πού μέ ἀμέτρητες 
θυσίες διατήρησε τήν πίστη του στόν Χριστό. Ἦρθε 
ὡς ἀνταπόδοση στούς ἀγῶνες τῶν πατέρων μας 
πού ἔβαλαν πάνω ἀπό ὅλα τό κοινό συμφέρον, τήν 
ἐλευθερία τοῦ Ἔθνους, καί ἀγωνίσθηκαν γι᾽ αὐτήν 
χωρίς νά δειλιάσουν, χωρίς νά φοβηθοῦν, ἀλλά πά-
ντοτε μέ τήν πίστη καί τή βεβαιότητα ὅτι πολεμοῦν 
πρῶτα «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία» καί 
ἔπειτα «γιά τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία». Ἦρθε ὡς 
ἀπόδειξη τοῦ προφητικοῦ λόγου «οὗτοι ἐν ἄρμασι 
καί οὗτοι ἐν ἵπποις, ἡμεῖς δέ ἐν ὀνόματι Κυρίου τοῦ 
Θεοῦ μεγαλυνθησόμεθα», πού ἰσχύει γιά ὅσους πι-
στεύουν ἀκράδαντα στόν Θεό καί ἐμπιστεύονται τή 
βοήθειά του. 

Τιμώντας καί ἐμεῖς τίς θυσίες καί τούς ἀγῶνες τῶν 
πατέρων μας γιά τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδος μας, ἰ-
διαιτέρως φέτος, πού ἑορτάζουμε καί τήν ἐπέτειο τῶν 
200 χρόνων ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανα-
στάσεως τό 1821, ἄς ἐκφράσουμε τήν εὐγνωμοσύνη 
μας σέ ὅλους ἐκείνους πού θυσιάστηκαν στά πεδία 
τῶν μαχῶν γιά τή ἐλευθερία μας, σέ ὅλους ἐκείνους 
πού ἔδωσαν τή ζωή τους γιά νά ζοῦμε ἐμεῖς ἐλεύ-
θεροι, ἀνεξάρτητοι καί χωρίς φόβο. Ἄς ἐκφράσουμε 
τήν εὐγνωμοσύνη μας στόν Θεό πού ἐνίσχυσε τούς 
πατέρες μας στόν ἀγώνα τους καί μᾶς χάρισε τό 
πολύτιμο ἀγαθό τῆς ἐλευθερίας. Καί ἄς τιμήσουμε 
τήν ἐλευθερία πού ἀπολαμβάνουμε καί γιά τήν ὁποία 
χύθηκαν τόσα αἵματα καί τόσα δάκρυα ἀξιοποιώντας 
τά ἀγαθά πού μᾶς προσφέρει: τή δυνατότητα νά 
λατρεύουμε ἐλεύθερα τόν Θεό καί νά διδασκόμεθα 
τήν ἔνδοξη ἱστορία τοῦ Γένους μας, ὥστε νά παρα-
δειγματιζόμεθα ἀπό τούς ἀγῶνες καί τίς ἀρετές τῶν 
προγόνων μας. 

Μόνο ἔτσι θά διατηρήσουμε τήν πατρίδα μας γιά 
πάντα ἐλεύθερη καί θά φανοῦμε ἀντάξιοι τῶν ἀγώ-
νων τῶν πατέρων μας γιά νά τήν ἐλευθερώσουν.  

 Μετ᾽ εὐχῶν ἐν Κυρίῳ 
Ὁ Μητροπολίτης 

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης
 καὶ Καμπανίας Παντελεήμων 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  
ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ
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Τα«ζευγάρια»της5ης
φάσηςτουΚυπέλλου

Ελλάδας

Πραγματοποιήθηκε χθεςΠέμπτη (14/10) η κλήρωση της 5ης
φάσηςτουΚυπέλλουΕλλάδοςσταγραφείατηςΕ.Π.Ομετηνσυμ-
μετοχήομάδωντηςSL1Οιαγώνεςθαδιεξαχθούντοτριήμερο26-
27-28Οκτωβρίου,μεώραέναρξης16:00.

Ταζευγάριατης5ηςφάσης:
ΑΕΛευκίμμης-ΆγιοςΝικόλαος
Τρίκαλα-ΝίκηΒόλου
Λεβαδειακός-ΑστέραςΤρίπολης
Πανσερραϊκός-ΝΠΣΒόλος
Ατρόμητος-Παναθηναϊκός
Ξάνθη-Ιωνικός
Κηφισιά-ΑπόλλωνΣμύρνης
ΑΕΛ-ΠΑΣΓιάννινα
ΑναγέννησηΚαρδίτσας-Καλλιθέα
ΑχέρωνΚαναλακίου-ΟΦΗ
Ηλιούπολη-Λαμία
Παναχαϊκή-Παναιτωλικός

Ο Μανούχος θα σφυρίξει 
τον Παναθηναϊκό στη 
Λεωφόρο στο ματς με τον 

Ιωνικό, ενώ ο Παπαδόπουλος θα 
διευθύνει το ματς ΑΕΚ-Ατρόμη-
τος. Στα Γιάννινα, στο ματς της 
τοπικής ομάδας με τον Ολυμπι-
ακό ορίστηκε ο Ευαγγέλου και 
στην Τούμπα, στο ΠΑΟΚ-Βόλος, 
ο Ημαθιώτης Δημήτρης Καραντώ-
νης.

Αναλυτικάοιδιαιτητές:
ΣΑΒΒΑΤΟ16/10
18:15ΑΠΟΛΛΩΝΣΜΥΡΝΗΣ–ΑΣΤΕΡΑΣ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Διαιτητής:Τσέτσιλας(Γρεβενών)
Βοηθοί:Παπαδάκης (Ηρακλείου), Σινιορά-

κης(Χανίων)
4ος:Αγγελάκης(Μακεδονίας)

20:30ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ–ΙΩΝΙΚΟΣ
Διαιτητής:Μανούχος(Αργολίδας)
Βοηθοί: Κόλλιας (Ηπείρου),Ψάρρης (Ζα-

κύνθου)
4ος:Γκάμαρης(Αθηνών)

ΚΥΡΙΑΚΗ17/10
16:00ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ–ΟΦΗ
Διαιτητής:Γρατσάνης(Τρικάλων)
Βοηθοί:Αλεξέας (Μεσσηνίας), Κωνσταντί-

νου(Πρέβεζας)
4ος:Κουκούλας(Λέσβου)

16:00ΠΑΟΚ–ΒΟΛΟΣ
Διαιτητής:Καραντώνης(Ημαθίας)
Βοηθοί:Κούλα(Ξάνθης),Δημητριάδης(Κα-

στοριάς)
4ος:Τσακαλίδης(Χαλκιδικής)

20:30AEK–ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
Διαιτητής:Παπαδόπουλος(Μακεδονίας)
Βοηθοί:Νικολαίδης (Μακεδονίας),Νικολα-

κάκης(Λασιθίου)
4ος:Ζαμπαλάς(Ηπείρου)

20:30ΠΑΣΓΙΑΝΝΙΝΑ–ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Διαιτητής:Ευαγγέλου(Αθηνών)
Βοηθοί:Δημητριάδης (Μακεδονίας),Μεϊ-

ντανάς(Αχαϊας)
4ος:Περράκης(Αθηνών)

ΔΕΥΤΕΡΑ18/10
19:30ΛΑΜΙΑ–ΑΡΗΣ
Διαιτητής:Κουμπαράκης(Κυκλάδων)
Βοηθοί: Σακκάς (Θεσσαλίας),Μαυρουδής

(Ηρακλείου)
4ος:Γκάμαρης(Αθηνών)

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών
για την 6η αγωνιστική στη Super League

ΠόσαζητούνοιομάδεςγιαναξεκινήσειηSuperLeague2απότηνΕΡΤ
ΕκτόςαποτηνσυνάντησημετονΥφυπουργόαθλητισμού,γιατηνοποίαπροϊδέαζανοιεκπρόσωποιτηςεπιτροπής(μεπρόεδροτονΛεου-

τσάκο),τοκαθοριστικόραντεβούθαγίνειτομεσημέριτηςΠαρασκευήςμεταδιευθύνονταστελέχητηςΕΡΤ.
Οι32ομάδεςπουθασυμμετέχουνστονέομαραθώνιοζητούνναεισπράξουναποτατηλεοπτικά,έναποσόπουθααγγίζειτουλάχιστοντις

250.000ευρώγιακάθεμίααποαυτές.ΗΕΡΤσεπρόσφατεςσυζητήσειςπουείχανγίνει,ενημέρωσετοπροεδρείοτηςSL2πωςμπορείναδια-
θέσειτοίδιοποσό,συνολικά,πουείχεδώσειτηνπερσινήσεζόν.Τότεόμως,συμμετείχαν12ομάδεςπουεισέπραξαν(πράγματι)απο250.000
ευρώ.

Τώραπουοιομάδεςαυξήθηκανκαιέφθασαναισίωςστις32,γιαναπάρουναπο250.000ευρώηκάθεμία,θαπρέπειοτηλεοπτικόςπάρο-
χοςναυπερδιπλασιάσειτηνπροσφοράτου.Προςτοπαρόνδενυπάρχειδιάθεσηαπότονπάροχονααυξήσειτηνπροσφοράτου.

Γι’αυτότονλόγοαναφέρουμεπωςαπότοκαθοριστικόραντεβούτωνεκπροσώπωντηςSL2μεταδιευθυντικάστελέχητηςΕΡΤθαπροκύψει
τοτελικόαποτέλεσμα.
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HandballPremier
Στον εξ’ αναβολής αγώνα Δράμα 

86’ - Ζαφειράκης Νάουσας 28-21 

\Μεκαλήεμφάνισηστοδεύτερομέρος,ηΔράμα ΄86επικράτησε
του Ζαφειράκη με 28-21 εντός έδρας, για την 5η αγωνιστική της
HandballPremier.

ΣτοπρώτομέροςοΖαφειράκηςΝάουσαςπουέπαιξεμεπολλές
βασικέςελλείψειςλόγοτραυματισμών,πατούσεκαλύτεραστοναγω-
νιστικόχώροκαιμπήκεστααποδυτήριαμεπροβάδισμα13-15.

Στην επανάληψη, οιΔραμινοί,που είχαν και τονΑδάμΠαπαδό-
πουλοστησύνθεσηαυτήτηφορά,πήραντονέλεγχοτουαγώναμετά
το45’λεπτόκαιέφτασανχωρίςπροβλήματαστηντρίτηνίκητουςστο
πρωτάθλημα.Έτσι,στρέφουνπλέοντηνπροσοχήτουςστοματςτου
ΣαββάτουμετονΔιομήδη,γιατοEuropeanCup.ΑντίθεταοΖαφειρά-
κηςέμεινεχωρίςνίκηστοπρωτάθλημα.

Ταπεντάλεπτα:0-2,1-4,6-6,9-9,10-12,13-15(ημχ),14-16,17-
17,20-18,24-20,24-20,28-21.

Δράμα ’86 (Βαλαβάνης):Τοζακίδης,Παπάζογλου, Καφαντάρης,
Μπουγκαρίνοβιτς2,Νίκολιτς8,Χαϊτίδης4,Κοβογλανίδης,Κοτσαμα-
ρίκογλου,Πολύδωρος2,Τορνικίδης3,Τόσκας3,Καβάζης,Δεμερτζί-
δης,Κουρτίδης,Παπαδόπουλος3,Σίνα3.

Ζαφειράκης (Δεληγιάννης):Κανιζάι 6,Πίτος,Θεοδωρόπουλος 8,
Δασκαλόπουλος,Γαλίτης,Μπόλας3,Πινακούδης,ΛεΠεγιέ,Διδασκά-
λου,Τσάτσας1,Τζουβάρας,Μπουμπουλέντρας,Ρότζιος2,Τσαγκε-
ράς1,Καραμπέλκος.

Διαιτητές:Νάσκος–Χαρίτσος.Δίλεπτα:4-7.Πέναλτι:0/0–4/4

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

Super League 2: Ο Λευτέρης 
Αυγενάκης συναντήθηκε με 
αντιπροσωπεία της λίγκας

Ησυνάντη-
ση ανάμεσα
στον Λευτέρη
Αυγένακη και
την αντιπρο-
σωπε ί α  τ η ς
Super League
2ολοκληρώθη-
κε, με τις δύο
πλευρέςνασυ-
ζητούνταπρο-
βλήματα που
αντιμετωπίζειη
λίγκακαιτουςτρόπουςναξεπεραστούν,προκειμένουναξεκινήσει
τοπρωτάθλημα

Γιαπερισσότερες από δύοώρες διήρκησε η συνάντηση της
αντιπροσωπείας τηςSuper League  με τον υφυπουργόΑθλητι-
σμού,ΛευτέρηΑυγενάκη.ΤηΛίγκα εκπροσώπησαν οιΛεωνίδας
Λεουτσάκος (πρόεδρος), Χαράλαμπος Σταμούλης (α’ αντιπρό-
εδρος –ΑπόλλωνΠόντου),ΑχιλλέαςΜπίκας (β’ αντιπρόεδρος
–Βέροια),ΑλέξηςΚούγιας (ΑΕΛ),ΧρήστοςΠρίτσας(Κηφισιά)και
ΚώσταςΚαραπαπάς(ΟλυμπιακόςΒ’).Οιδύοπλευρέςσυζήτησαν
ταπροβλήματαπουαντιμετωπίζειηνέακατηγορίακαιότιδενήταν
ενδεδειγμένη η έως τώρα διαχείριση του συνεταιρισμού για την
προετοιμασία της διοργάνωσης, ενώ συζητήθηκαν τα επόμενα
βήματαώστεναξεκινήσειτοπρωτάθλημα,όπωςαναφέρειηενη-
μέρωσητουυπουργείου.Παράλληλαοιεκπρόσωποιτωνομάδων
τηςSuperLeague2συμφώνησανότιείναιμιαευκαιρίαηαναδιάρ-
θρωσητωνκατηγοριών,τηνοποίαδενθααφήσουνναπάειχαμέ-
νη.Τοπιθανότεροσενάριοείναιότιτοπρωτάθλημαθαξεκινήσεις
στις24Οκτωβρίουήτηνεπόμενηεβδομάδα,μετηνελπίδαφυσικά
ναεξευρεθείηλύσηκαιστοτηλεοπτικόκομμάτι.

Οι διαιτητές και 
το πρόγραμμα 
της 1ης αγωνι-

στικής στο πρωτάθλη-
μα Volley League 2021-
22: Με τον Φίλιππο 
Βέροιας να υποδέχεται 
το Σάββατο στις 19.00 
στο ΔΑΚ Δ. Βικέλας 
την ομάδα του Μίλωνα, 
με την οποία θα πάιξει 
και στην α’ φάση του 
Κυπέλλου. 

Αναλυτικά
1 η  α γ ω ν ι σ τ ι κ ή  ( 1 5 -

17/10/2021)
Παρασκευή 15 Οκτωβρίου

2021Ερμούπολη, 19.15ΕΡΤ-3:
Α.Ο. Φοίνικας Σύρου ΟΝΕΧ -
Π.Α.Ο.Κ.

Διαιτητές:Μυλωνάκης, Βου-
δούρης, Παρατηρητής: Μπαρ-

μπούνης, Συρίγος, Γραμματεία:
Πιρπινιά.

Σάββατο16Οκτωβρίου2021
Ηράκλειο, 17:00 (L.Str.) :

Ο.Φ.Η.-ΟλυμπιακόςΣ.Φ.Π.
Διαιτητές:Αγγελίδης, Καρα-

πουλάκης, Παρατηρητής: Κοκο-
τσάκης,Επόπτες:Κουνδουράκη,
Κανδηλιεράκης, Γραμματεία:Α-
βραμοπούλου.

Βέροια, 19:00 (L.Str.):Α.Π.Σ.
ΦίλιπποςΒέροιας -Α.Ο.Ν.Σ.Μί-
λων

Διαιτητές: Παπαδογούλας,
Δανιηλίδου,Παρατηρητής:Αντω-
νούλης,Επόπτες:Χανός,Βένος,
Γραμματεία:Ψάρρα.

Κυριακή17Οκτωβρίου2021
ΑγιοςΘωμάςΜαρούσι, 16:30

(L.Str.): Παναθηναϊκός Α.Ο. -
Α.Ο.Π.Κηφισιάς

Διαιτητές:Γεροθόδωρος,Πρέ-
ντζας, Παρατηρητής: Ράπτης,
Επόπτες: Βαρατάσης, Κατερλή,
Γραμματεία:Εμμανοηλίδη.

Volley League 2021-22

Διαιτητέςκαιπρόγραμματης1ηςαγωνιστικής
Φίλιππος-Μίλων
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Οκτώβριος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από11-10-2021 

μέχρι 17-10-2021 

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Παρασκευή 15-10-2021

1 3 : 3 0 - 1 7 : 3 0

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙ-

ΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝΔΟΥ

15 ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΑ-

ΣΟΥΓΩΝΙΑ23310-

65931

2 1 : 0 0 - 0 8 : 0 0

ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕ-

ΣΤΗΣΕΞΩΘΕΝΓΕ-

ΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟ-

ΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

23310-25000

Φαρμακεία

Συνεχίζονται το 
Σαββατοκύριακο 
τα πρωταθλήματα 

της Handball Premie 
στα πλαίσια της 5ης 
αγωνιστικής και της Α1 
γυναικών για την 3η 
αγωνιστική.

ΤοΣάββατοοΦίλιπποςθατα-
ξιδεύσει στην Κέρκυρα όπου θα
αντιμετωπίσει τον ισχυρό φέτος
Φαίακα,ενώηΒέροια2017στις6
μ.μθαυποδεχθείστοΦΙΛΙΠΠΕΙΟ
τονΜ.ΑλέξανδροΓιαννιτσών.Φυ-
σικάστην5ηαγωνιστικήδεσπόζει
τοπρώτοντέρμπιτηςχρονιάςμε-
ταξύτουΟλυμπιακου/Ξυνήκαιτης
ΑΕΚκαιμάλισταθαμεταδοθείαπ’
ευθείαςαπό τηνΕΡΤ3στις 12.30
τομεσημέρι.

Αναλυτικάτοπρόγραμμακαιοι
διαιτητές

Σάββατο16Οκτωβρίου2021
Handball Premier (5η αγωνι-

στική)

ΜελίναΜερκούρη 12:30,Ολυ-
μπιακόςΣΦΠ-ΑΕΚ(ΕΡΤ3)

(Πατιός- Τσιάνας, Κατσίκης-
Τσάκωνας)

Σπίτι του Χάντμπολ 18:00,
ΠΑΟΚ-ΑερωπόςΈδεσσαςMan
Dynamic

(Γράψας- Κυριακού,Μιχαηλί-
δης)

Κέρκυρας 18:00, Φαίακας
Κέρκυρας-ΦίλιπποςΒέροιας

(Κινατζίδης-Φωτακίδης,Αντα-
λής)

Α1Γυναικών(3ηαγωνιστική)
ΣπίτιτουΧάντμπολ13:30,ΠΑ-

ΟΚMateco-ΑΟΠροσοτσάνης
(Βαγγελτζίκης-Τορνικίδης,Με-

ϊμαρίδης)

Σπίτι τουΧάντμπολ15:30,ΑΕ-
ΣΧΠυλαίας-HondaΠανόραμα

(Θεοδοσίου- Τόλιος,Μιχαηλί-
δης)

ΔΑΚΆρτας18:00,Αναγέννηση
Άρτας-ΕθνικόςΚοζάνης

(Αβράμης-Χρόνης,Βέργος)

Νέας Ιωνίας 18:00,ΟΦΝ Ιωνί-
ας-Αθηναϊκός

(Βήτας-Φωκίτης,Μίγκας)

Φιλίππειο 18:00, Βέροια
2017-ΜέγαςΑλέξανδρος Γιαν-
νιτσών

(Νικολαϊδης-Πήτας,Σίσκου)

Κυριακή17Οκτωβρίου2021
Handball Premier (5η αγωνι-

στική)
ΜάνοςΛοίζος 16:00,ΆρηςΝι-

καίαςOlympicDiagnostic-HCΣα-
λαμίνα

(Μερτινιάν-Σκλαβενίτης,Αντω-
νόπουλος)

*Το παιχνίδι ΓΑΣ Καματερού-
ΑΟΑΟΔΚορυδαλλούαναβλήθηκε
με απόφαση τηςΔΕΠ/ΟΧΕ λόγω
κρουσμάτωνcovid-19σεμέλητου
γηπεδούχουσωματείου.

Σαββατοκύριακο16/17/ΟκτωβρίουHandballPremier
(5ηαγωνιστική),Α1Γυναικών(3ηαγωνιστική)

Μίσιτς: «Ο ΠΑΟΚ θα πλήρωνε 
για μένα περισσότερα

και από την ρήτρα που υπήρχε 
στο συμβόλαιο μου»

Ο ΓιόζιπΜί-
σιτς, έχει ξεπε-
ράσει το πρό-
βλημα υγείας
πουαντιμετώπι-
σε, ανήκει πλέ-
ονστηνΝτιναμό
Ζάγκρεμπόμως
πάντα  θυμά-
ται το πέρασμα
του από την
Τούμπαμ όπου
όπωςλέειπέρα-
σετηνκαλύτερη
περίοδο της κα-
ριέραςτου

ΟΓιόζιπΜίσιτς συνεχίζει την καριέρα τουστηνΝτιναμόΖά-
γκρεμπκαιόπωςκαιο ίδιοςπαραδέχεταιδεν έχειφτάσειακόμη
στοεπίπεδοπουείχεόταναγωνιζότανστονΠΑΟΚ.

«Μπορώναπωότιπέρασαπολύ καλάστονΠΑΟΚκαιπως
εκεί έπαιξα το καλύτεροποδόσφαιρο της καριέραςμου.Και δεν
ήτανμόνοτοποδόσφαιρομετοπρωτάθλημαναείναιπιοδυνατό
απόότιστηνΚροατίακαιοιένθερμοιοπαδοίαλλάκαιόλαταάλλα
ήτανυπέροχαγιαμένα.

Δενέχωφτάσειακόμηστοεπίπεδοπουβρισκόμουνότανέπαι-
ζαστονΠΑΟΚ.Μουλείπειλίγοακόμη,ένα10%περίπουγιανα
βρεθώσεεκείνη τηνπολύκαλήκατάσταση»τόνισεσεδηλώσεις
τουοΚροάτηςμέσοςκαιαπάντησεμάλλονδεικτικάγια τογεγο-
νόςότιοΠΑΟΚδεναπέκτησετελικάταδικαιώματατουαπότην
Σπόρτινγκ.

«Ηαπόφαση τουΠΑΟΚναμηνπληρώσει τηνρήτρα είχε να
κάνειμετοπρόβλημαυγείαςπουαντιμετώπισακαιόχιμετούψος
τουbuyout (σσ: είχεοριστείστα2εκατομμύριαευρώ).Πιστεύω
πως οΠΑΟΚ θαπλήρωνε αν χρειαζόταν ακόμηπερισσότερα
χρήματαγιαμέναανκρίνεικανείςαπότηνκατάστασηστηνοποία
βρισκόμουν»είπεοΜίσιτς.

ΟΚροάτηςανήκειπλέονστηνΝτιναμόΖάγκρεμπκαιέχειφέ-
τοςέναγκολκαιμιαασίστσε17συμμετοχέςστιςεγχώριεςκαιτις
διεθνείςυποχρεώσειςτηςομάδαςτου.

Όρια για το 
πόσα χρήματα 
θα μπορεί να 

στοιχηματίσει κάποιος 
στους αγώνες της 
Super League 2 επέβα-
λε με απόφασή της η 
Επιτροπή Εποπτείας και 
Ελέγχου Παιγνίων!

Μάλιστα, η ΕΕΕΠ ανακοίνω-
σεπωςαυτό έγινεαφότου έλαβε
υπόψη στοιχεία και πληροφορί-
εςπουπεριήλθανσε γνώση της
από την Εθνική ΠλατφόρμαΑ-
θλητικήςΑκεραιότητας, η οποία
αξιολόγησε σχετικές αναφορές,
καταλήγοντας στο συμπέρασμα
ότι υπάρχουν ικανές ενδείξειςώ-
στεναληφθούνπροληπτικάόρια
στοιχηματισμού!

Στόχος, όπως αναφέρει, είναι
«η καταπολέμηση του φαινομέ-
νουτηςχειραγώγησηςαθλητικών
γεγονότων»!

Αναλυτικά η ανακοίνωση της
ΕΕΕΠ:

«Η Επιτροπή Εποπτείας και
ΕλέγχουΠαιγνίων, στο πλαίσιο
άσκησης των αρμοδιοτήτων της,
με τη με αριθμό 600/07.10.2021
απόφασή της,προέβηστην επι-
βολή στοιχηματικών ορίων για
την κατηγορία Super League 2
τουΕθνικούΠρωταθλήματοςΠο-
δοσφαίρου, αξιοποιώντας τη δυ-
νατότηταπου της δίνει το άρθρο
16τουνόμου4809/2021.

Συγκεκριμένα,μετηνανωτέρω
απόφασηηΕΕΕΠθέτειόριαστοι-
χηματισμούγιατοpregameστοί-
χημαέως600ευρώανάστοίχημα
καιγιατοLiveστοίχημαέως300
ευρώανάστοίχημαστησυγκεκρι-
μένηκατηγορία.

Γιατηνέκδοσητηςαπόφασης
αυτής η ΕΕΕΠ έλαβε υπόψη τα
στοιχείακαιτιςπληροφορίεςπου
περιήλθανσεγνώσητηςαπότην
ΕθνικήΠλατφόρμαΑθλητικήςΑ-
κεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ), η οποία
κατά το προηγούμενο διάστημα
αξιολόγησε τις σχετικές αναφο-

ρές, καταλήγονταςστοσυμπέρα-
σμαότιυπάρχουνικανέςενδείξεις
ώστε να ληφθούνπροληπτικάό-
ριαστοιχηματισμού.

Η απόφαση αυτή αποτελεί
σταθμό,αφούείναιηπρώτηαπό-
φασηη οποία εκδίδεταιωςαπο-
τέλεσμα τηςστενήςσυνεργασίας
που έχει αναπτυχθεί μεταξύ της

Εθνικής ΠλατφόρμαςΑθλητικής
Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ) και της
ΕΕΕΠ,μεστόχοτηνκαταπολέμη-
ση τουφαινομένου της χειραγώ-
γησηςαθλητικών γεγονότων, της
διασύνδεσης της χειραγώγησης
αυτήςμετοναθλητικόστοιχηματι-
σμόκαιτηνπροστασίατουκοινού
καιτωνπαικτών».

Μπήκε όριο στον στοιχηματισμό
στη Super League 2

Ατομικόπρόγραμμαλόγωτων
ενοχλήσεωνστον δικέφαλο έκανε
καιχθεςΠέμπτη(14/10)οΣίντκλεϊ
ενώμόνος τουδούλεψεκαιοΧο-
σέ Κρέσπο. Χωρίς νέα προβλή-
ματασυνεχίστηκε ηπροετοιμασία
τουΠΑΟΚγια τοναγώνα τηςΚυ-
ριακής (17/10) με τονΒόλο στην
Τούμπα. Ο Σίντκλεϊ ακολούθησε
ατομικόπρόγραμμα λόγω των ε-
νοχλήσεωνπου αισθάνεται στον
δικέφαλοενώατομικόπρόγραμμα
έκανεκαιοΆνχελΚρέσπο.

Από τους διεθνείς εκτός από
τονΧάρηΤσιγγάραπουέχειπρο-
σβληθεί από covid-19 οι υπόλοι-
ποιπροπονήθηκανκανονικά.

«ΤοαγωνιστικότμήματουΔικε-
φάλουμπαίνει στην τελική ευθεία
για την επιστροφήστηναγωνιστι-
κή δράση, με τουςπαίκτες και το

τεχνικό επιτελείο να συνεχίζουν
την προετοιμασία τους στη Νέα
Μεσημβρία.ΗπροπόνησητηςΠέ-
μπτης (14.10) είχε να κάνει κατά
κύριο λόγο με την τακτική προ-
σέγγιση του επικείμενου αγώνα
κόντραστονΝΠΣΒόλος.Μετάτην
απαραίτητηπροθέρμανση και με-
ρικά παιχνίδια rondo, οι παίκτες
εκτέλεσαν ασκήσεις τακτικής και
στη συνέχεια έκανανπρακτική ε-
φαρμογήσεοικογενειακόδίτερμα.

ΟΣίντκλεϊ έκανε ατομικόπρό-
γραμμα και θεραπείαστο γήπεδο
καιτογυμναστήριο,ενώμόνοςτου
δούλεψεκιοΧοσέΚρέσπο.

Ο Δικέφαλος σήμερα Παρα-
σκευή (15.10)θαπροπονηθείστις
11:00στηΝέαΜεσημβρία»,αναφέ-
ρειτοενημερωτικότουΠΑΟΚγιατη
σημερινή(14/10)προπόνηση.

ΠΑΟΚ:ΧωρίςτονΣίντκλεϊηπροπόνησητουΔικεφάλου



Με αισιοδοξία, πολύ όρεξη για παι-
χνίδι, με άφθονη προσκοπική περιπέτεια 
και φυσικά με τα απαιτούμενα μέτρα α-
σφάλειας το 5ο Σύστημα Προσκόπων 
Βέροιας ανακοινώνει την έναρξη της νέας 
προσκοπικής χρονιάς 2021-2022 από το 
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Συνοπτικά σας 
παραθέτουμε τις μέχρι τώρα δραστηριό-
τητές των τμημάτων μας.

 Η 5η Αγέλη Λυκοπούλων πραγματο-
ποίησε ήδη 3 εβδομαδιαίες συγκεντρώ-
σεις με κύριο στόχο την γνωριμία των 
παιδιών με παραδοσιακές γειτονιές της 
πόλης μας και παιχνίδια παλαιότερων 
εποχών. Έτσι λοιπόν τα Λυκόπουλα είχα-
νε την ευκαιρία να αναβιώσουν τα παλιά 
παιχνίδια της «γειτονιάς» στις συνοικίες 
της Κυρριώτισσας και της Μπαρμπούτας 
και να διασκεδάσουν με παιχνίδια όπως 
κουτσό, μήλα, κρυφτό και πολλά ακόμα 
άγνωστα στα νέα παιδιά παιχνίδια ανα-
πτύσσοντας με αυτό τον τρόπο την δη-
μιουργικότητα και την φαντασία τους και 
μαθαίνοντας παράλληλα την ομαδικότητα 
μέσα από το παιχνίδι. 

Η 5η Ομάδα Προσκόπων το Σαβ-
βατοκύριακο 18-19 Σεπτεμβρίου 2021 
πραγματοποίησε την πρώτη της διήμερη 
εκδρομή για τη νέα χρονιά στο Κομνήνιο. 
Ακολουθώντας πίστα όλα τα μέτρα κατά 
του κορονοϊού και έχοντας δείξει τα αρνη-
τικα αποτέλεσμα των self /rapid test μας, 
μαζέψαμε τα πράγματα μας και όλη την 
θετική μας ενέργεια και ξεκινήσαμε μια 
εξόρμηση η οποία σίγουρα θα μας μείνει 
αξέχαστη. Το πρόγραμμα μας είχε αρκε-
τές αθλοπαιδιές, ζωηρά παιχνίδια, παιχνί-
δια δεξιοτήτων κλπ. Έτσι αφού παίξαμε 
και τρέξαμε στο τέλος της πρώτης ημέ-
ρας ακολούθησε ένα ενωμοτιακό μαγεί-
ρεμα όπου οι ενωμοτίες συνεργάστηκαν 
άψογα και έφτιαξαν το βραδινό για όλα 
τα μέλη της εκδρομής. Έπειτα ακολού-
θησε ένα βραδινό παιχνίδι όπου η ομάδα 
βρέθηκε αντιμέτωπη με το Επιτελείο της 
εκδρομής και τα μέλη του δικτύου του 
Συστήματός μας...όπου διαγωνίστηκαν 
στην παντομίμα, στο γνωστό παιχνίδι 
«κάνε μου λιγάκι ντου», στο πες το με μια 
λέξη και σε ένα παιχνίδι παραλλαγή του 
επιτραπέζιου ταμπού... Έτσι παίζοντας γύρω από την φωτιά και 
τραγουδώντας Προσκοπικά τραγούδια στην κιθάρα τελείωσε 
όμορφα η βραδιά μας... Ή έτσι πίστευαν τουλάχιστον οι πρό-
σκοποι... Ένας τσακωμός, μια απαγωγή και 2 γράμματα ήταν 
τα σημάδια που δόθηκαν στα παιδιά για να καταλάβουν ότι ξε-
κινούσε ένα από τα αγαπημένα τους παιχνίδια.. Το νυχτερινό!!! 
Η επόμενη μέρα είχε μια μικρή πορεία μέσα στο χωριό, αρκετό 
παιχνίδι, ομαδικό μαγείρεμα και τέλος μια δράση προσφοράς 
στο χώρο. Η εκδρομή αυτή ήταν σίγουρα κάτι που χρειαζόμα-
σταν όλοι αφού θυμηθήκαμε την προσκοπική ζωή στη φύση!! 

Το 5ο Προσκοπικό Δίκτυο ξεκίνησε την καινούργια χρονιά με 
την πραγματοποίηση μιας διήμερης εκδρομής, στο κοντινό μας 
Κομνήνιο το Σαββατοκύριακο 18-19 Σεπτεμβρίου. Κατά το διή-
μερο αυτό πραγματοποιήθηκε η πρώτη Ολομέλεια του τμήμα-
τος, μια Ολομέλεια γνωριμίας αλλά και προγραμματισμού δρά-
σεων. Τα μέλη του ΠΔ είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή 
με την φύση, να εξασκήσουν τις Προσκοπικές τους γνώσεις, να 
διασκεδάσουν σαν μικρά παιδιά και να έρθουν σε επαφή με τα 
άλογα κάνοντας μάθημα ιππασίας στο ράντσο με άλογα Argy’s 
Art Saddles and Tack. Συνεχίζουμε με (Π)ερισσότερες (Δ)ράσεις 
και συνεργασίες.

Τέλος το 5ο Σύστημα Πρόσκοπων Βέροιας αισθάνεται την 
ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά για τις επιτυχημένες δράσεις 

-Τους γονείς των Λυκοπούλων & Προσκόπων μας για την 
εμπιστοσύνη τους.

- Τον Πρόεδρο Κοινότητας Κομνηνίου 
-Την εταιρεία Argy Art του κ.Αργύρη Μπουρντένα και ιδιαίτε-

ρα τον κ. Βασίλη Μπουρντένα.
-Την αρχηγό και τον υπαρχηγό της εκδρομής 5ης Ομάδας κ. 

Τσιφινδάρη Γεωργία και κ. Βουγιούκα Ανδρέα αντίστοιχα. 
Τον αρχηγό της εκδρομής Προσκοπικού Δικτύου κ. Μπλα-

τσιώτη Ιωάννη (Ωρίωνα). 

 «Εάν ενδιαφέρεστε τα παιδιά σας να έρθουν σε αυτή την με-
γάλη παρέα». Η εστία του 5ου Συστήματος Ποσκόπων βρίσκε-
ται στην οδό Γοργοποτάμου 7 & Κολοκοτρώνη γωνία (Περιοχή 
Ωρολογίου έναντι πλαϊνής εισόδου πρώην Δημοτικού Τσαλέρα). 

Οι ώρες συγκεντρώσεων των τμημάτων είναι κάθε Σάββατο: 
• Η Αγέλη Λυκοπούλων (7-11 ετών) στις 11:30-13:00πμ.
• Η Ομάδα Προσκόπων (11-15 ετών) στις 17:30-19:00μμ. 
• Η Κοινότητα Ανιχνευτών (15-18 ετών) στις 19:00-20:00μμ. 
• Το Προσκοπικό Δίκτυο (ενήλικα μέλη 18-26 ετών) κατόπιν 

συνεννόησης. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942434179 Σας περιμένουμε !!! 

Παντελίδης Ανέστης
 Αρχηγός 5ου Σ.Π.Βεροίας
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ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ
Ξεκινούν τα μαθήματα ποντιακής διαλέκτου

 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την έναρξη των 

δια ζώσης μαθημάτων ποντιακής διαλέκτου με διδάσκουσα την Αναστασία 
Μαχαιρίδου, φιλόλογο, γλωσσολόγο και  διαπιστευμένη εκπαιδεύτρια ποντι-
ακής διαλέκτου.

Η  παιδεία του Πόντου  αποκτά το πραγματικό της νόημα όταν  διδάσκε-
ται  στην Εύξεινο Λέσχη Βέροιας όπου  η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτι-
σμός είναι ιδέες ανεξίτηλες που  υπηρετεί ο σύλλογος μας.

Τα μαθήματα θα γίνονται  κάθε Τετάρτη βράδυ στις 8.30μμ, στους ειδι-
κά διαμορφωμένους χώρους του πολιτιστικού   κέντρου  της  λέσχης, στο  
Πανόραμα, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα και αναγκαία υγειονομικά 
πρωτόκολλα. 

Για εγγραφή καθώς και για κάθε απορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επικοινωνούν με τη Γραμματεία της Λέσχης, Κυριακή – Πέμπτη, ώρες,   
17:00-21:00 στο  τηλ. 23310 72060  και  στο  τηλ. 6983503676.

Με τιμή
Για το Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος      Η  Γ. Γραμματέας
Τουμπουλίδης  Νικόλαος     Τογκουσίδου Ευαγγελία

9ο Φεστιβάλ Χορωδιών 
Νάουσας από το 

«ΩΔΕΙΟ ΝΑΟΥΣΗΣ» σε 
συνεργασία με τον Δήμο 

Το Μουσικό Σωματείο «ΩΔΕΙΟ ΝΑΟΥΣΗΣ», σε συνεργασία με 
τον Δήμο Η.Π. Νάουσας,  στο πλαίσιο του διήμερου 9ου Χορωδιακού 
Φεστιβάλ Νάουσας, με τίτλο «Άγγελμα Ελευθερίας» διοργανώνουν τις 
ακόλουθες εκδηλώσεις στον Πολυχώρο “Χρήστος Λαναράς” - ΕΡΙΑ: 

Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 στις 20:00 μουσική παράσταση 
με συμμετοχή των χορωδιών:

- Μικτή Χορωδία «ΗΧΩ ΒΕΡΟΗΣ» Βέροιας
- Σύλλογος Φιλόμουσων Πρώτης Σερρών
- Μικτή Χορωδία Πύργου
- Χορωδία Λευκίμμης Κέρκυρας
- Μικτή Χορωδία και Μαντολινάτα Μουσικού Σωματείου «ΩΔΕΙΟ 

ΝΑΟΥΣΗΣ»
Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021 στις 20:00 συναυλία με το γυ-

ναικείο πολυφωνικό συγκρότημα “Stringless”.
Επισημαίνεται ότι ο χώρος των παραστάσεων έχει χαρακτηριστεί 

ως “αμιγής” και θα επιτραπεί η είσοδος σε θεατές αποκλειστικά εμβολι-
ασμένους ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο και με την επίδειξη 
αντίστοιχου πιστοποιητικού και ταυτότητας.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, αποκλειστικά σε όσους 
έχουν προμηθευτεί έγκαιρα εξατομικευμένη και αριθμημένη κάρτα εισό-
δου.  Οι κάρτες εισόδου θα διατίθενται στο κοινό από το Μουσικό Σω-
ματείο «ΩΔΕΙΟ ΝΑΟΥΣΗΣ» τηλεφωνικώς,  στο τηλ. 23320-28547 από 
την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου ως και την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου, ώρες 
09:00 έως 13:00 μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Για την είσοδο 
στον χώρο εκδηλώσεων ισχύουν όλα τα μέτρα πρόληψης για την νόσο 
Covid - 19.

5ο Σύστημα Προσκόπων Βέροιας:
Δραστηριότητες νέας Προσκοπικής χρονιάς
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-

ρισμασταΑστικά88

τ.μ. 50.000 ευρώ,

διαμπερές, κόπλαμ,

χωρίς  ασανσέρ.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ι -

κόπεδο 700 τ .μ.

σ τ η ν  Αγ .  Β α ρ -

β ά ρ α  σ ε  π λ α -

γ ιά ,  με  θέα  τον

Αλιάκμονα,  στην

πλατε ία του χω-

ριού. Πληρ. Τηλ.

6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός

χέρσος 11.000 τ.μ.

στονΆγιο Γεώργιο,

θέση «ΣΥΚΙΕΣ» τι-

μή 15.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583,

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρι-

κόΜεσιτικόγραφείο

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.
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στηΒέροια.Πληρ. τηλ.:

23310 63283, ώρες

08.00-10.00.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-

σογειο διαμέρισμα 76

τ.μ. στη Βέροια, επί

τηςοδούΓρεβενων11

και Ερμού, πραγματι-

κός λουλουδότοπος

με καλοριφέρ, κλιμα-

τισμό, ηλιακό θερμο-

σίφωνα, δίχως κοινό-

χρηστα. Τηλ.: 6949

215864.

ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗ-

ΚΗ24 τ.μ., Καλλιθέα,

Μιλτιάδου 20, πόρτα

με μηχανισμό, ρεύμα,

βαμμένο. Τιμή ενοικί-

ου50ευρώ.Τηλ.:6947

073926.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ.23231ΩΡΟΛΟΙ,Ωραιότατηκαιά-

νετηΓκαρσονιέρα50τ.μ.,κατασκευή1996,1
υ/δ,2οςόροφος,επιμελημένηςκατασκευής,
απίστευταεργονομική,ατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου,τέντες,μεπολύωραίομπάνιο,κέντρο
απόκεντρο,ενοίκιο230€.Θαείναιελεύθερη
από1/11/2021.

Κωδ:24552ΩΡΟΛΟΙ,Διαμέρισμα70τ.μ.,
κατασκευή2005,2υ/δ,σαλονοκουζίνακαι
μπάνιο,στον4οόροφο,μεευχάριστηθέα,δι-
αμέρισμααξιώσεων,νεόδμητο,σευπεράριστη
κατάσταση,μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
μεμίαντουλάπα ,μεθωρακισμένηπόρτα ,
γιααπαιτητικούςενοικιαστές,μίσθωμα280€.
Υπόδειξημετάτην 1/11/2021. Αποκλειστική
διάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13688 Ενοικιάζεταιανακαινισμένο
διαμέρισμαστοκέντροτηςπόλης90τ.μ.σε
1οόροφομε2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Η
κατάστασητουπολύκαλή,μεκαινούργιακου-
φώματασυνθετικά,καινούργιοηλεκτρολογικό
πίνακα,μεκεντρικήθέρμανσηπετρελαίουπου
λειτουργείάψογακαιτοενοίκιοεπίσηςλογικό
στα300€.

ΚΩΔ:106992ΕΛΙΑ,ΕνοικιάζεταιΔιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,σε1οόρο-
φουπερυψωμένο,με2υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,
κουζίνακαιμπάνιο,διαθέτει κουφώματαα-
λουμινίουμεδιπλάτζάμια,ηθέρμανσητουμε
θερμοσυσσωρευτέςκαι2κλιματιστικά,μεδυο
ντουλάπες,ηλιακόθερμοσίφωνα,διαμπερές,
σεπολύκαλήτοποθεσία,βλέπεισεανοιχτω-
σιά,μεμηνιαίομίσθωμα350€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεται διαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιό-
ροφος,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώματα
, είναι επιμελημένηςκατασκευήςκαισεμία
όμορφηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητη
καιμεκεντρικήθέρμανσηπετρελαίουπουλει-
τουργεί,μεθωρακισμένηπόρτα,ενοίκιομόνο
250€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ:107009ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Ενοικιάζεται
μιακαταπληκτικήμεζονέτασυνολικήςεπιφάνει-
ας150τ.μ.κατασκευήςτου2000,επεκτείνεται
σεδύοεπίπεδασε1οκαι2οόροφο.Ο1ος
όροφοςαποτελείταιαπόμίατεράστιασαλο-
νοκουζίναμαζίμετραπεζαρίακαιέναπολυ-
τελέστατομπάνιοκαιο2οςόροφοςοοποίος
επικοινωνείμεεσωτερικήσκάλα,αποτελείται
από3υ/δ,ένανεπιπλέονχώροσαναποθήκη
καιέναμπάνιοακόμη.Καιταδυομπάνιαδια-

θέτουντζακούζι.Είναισεάριστηκατάσταση,
μεενδοδαπέδιαθέρμανση,μεύφοςαπέριτ-
τηςπολυτέλειαςπουδιαχέεταιστοχώρο,με
ηλεκτρικέςσυσκευές,μεγάλεςβεράντες,η-
λιόλουστο,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.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλό-
νια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,και
δύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα ,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας  ,

ενοικιάζεταιαποθήκησυνολικήςεπιφάνειας
650τ.μ.σε ισόγειοχώρομεαυλήμπροστά.
ΑποτελείταιαπόένανενιαίοΧώρο,καιWC..
Μίσθωμα650€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23000 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας26τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευ-
ασμένοτο1970καιδιαθέτειανοιχτωσιάκαι
φωτεινότητα ,έχειΚουφώματαΣυνθετικάκαι
Ανελκυστήρα,Τιμή:160€.

Κωδ:23610-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους, .Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακι-
σμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:250€.

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευα-
σμένοτο1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμι-
νίουκαιΑνελκυστήρα-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22955-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικήςεπι-
φάνειας69τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπόέναν
ενιαίοχώρο.Είναικατασκευασμένοτο1975
καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουμεΔιπλά
τζάμια-Τιμή:300€.Τογραφείομαςδιαθέτειτην
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ.23656ΕΛΗΑ ,ενοικιάζεταισπάνιο
ισόγειοκατάστημα86τ.μ.,μεμεγάληβιτρίνα
καισίγουραεξαιρετικήςπροβολήςκαιμοναδι-
κήςεμπορικότητας,με43τ.μ.πατάρι,σεπολύ
καλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,μίσθω-
μα2.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:23650ΣΤΟΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατ΄αποκλειστικότηταένανε-
όδμητοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας300
τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι
κατασκευασμένοτο1992καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίου,Πάρκινγκμεγάλοέξω,εξαιρε-
τικήςπροβολής,μίσθωμα3.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106808ΣτοκέντροτηςΒέροιαςπλη-

σίονΜητρόπολης,έναεξολοκλήρουανακαινι-
σμένοδιαμέρισμα-ρετιρέ70τ.μ.μικτάκαι65τ.μ.
καθ.,με2υπνοδωμάτια-σαλοκουζίνακαιμπά-
νιο,στον6οόροφο,κατασκευής1970τοοποίο
διαθέτειγερμανικάσυνθετικάκουφώματαμάρ-
καςKömmerlingμετριπλήυάλωση,ηλεκτρικά
ρολάαλουμινίουκαισήτες,ενεργειακότζάκι,
DAIKIN INVERTER12000BTUκλιματιστικό
στησαλοκουζίνα,ατομικήθέρμανσημεαντλία
θερμότητας,προεγκατάστασηηλιακούθερ-
μοσίφωνα,πλήρηεγκατάστασησυστήματος
συναγερμού,γύψινεςδιακοσμητικέςκατασκευ-
ές.Επίσης,διαθέτεικέλυφος-θερμοπρόσοψη
καθώςκαιθερμομόνωσηοροφής.Έχειγίνει

εκβάθρωναλλαγήτωνηλεκτρολογικώνκαι
τωνυδραυλικώνεγκαταστάσεων.Πληροφορίες
μόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24141-ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενο
απόέναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλκαι
τρίακαταστήματα72και24και24τ.μ.περίπου
ισόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρικούδρόμου
καιαποτελείμιασπάνιαευκαιρίααγοράς.Τιμή
όλαμαζίμόνο45.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106764ΓΗΠΕΔΟΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμα90τ.μ.σεΔιπλοκατοικίαο1οςόροφος,
με3υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,σεκαλήκα-
τάσταση,κομπλέεπιπλωμένο,μεηλεκτρικές
συσκευέςκαιπλυντήριορούχων,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,ηλιακόθερμοσίφωνα,
μεσήτες,έχει2κλιματιστικά, ιδιωτικήαυλήμε
δυνατότηταστάθμευσης2αυτοκινήτων,με
αποθήκη,σετιμήπροσφοράςμόνο50.000€.
Αποκλειστικήανάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνεό-

δμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας50
τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνακαι
μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,Έχει
απεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιποδόμη-
σηςοικοπέδουκαικήπο,Τιμήμόνο30.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ. 14158  ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΤΡΙΠΟΤΑ-
ΜΟΣ,πωλείται ισόγειακατοικίαηκατάστημα
80τ.μ.,σεοικόπεδο8.000τ.μ. ,κατάλληλο
καιγιαμονοκατοικίααλλάκαιγιαάλληχρήση.
Μέσαστηφύση,σεήρεμοπεριβάλλον,ιδιαί-
τεροακίνητοτοοποίοευρίσκεταισεεξαιρετικό
σημείο,είναικατάλληλογιαπολλέςχρήσειςκαι
προσφέρεταισεαπίστευταχαμηλήτιμή,πολύ

σπάνιαευκαιρία,μόνο70.000€.
Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκατοι-

κίαστοΛοζίτσισυνολικάσεδύοεπίπεδα220
τ.μ.,σε3.850τ.μοικόπεδο,ηκατασκευήτης
έγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι3δσκλστον
πρώτοόροφο,ανοιχτωσιά,εξαιρετικήςκατα-
σκευής,γεωμετρικάδομημένο ,ηλιόλουστοι
χώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,σεπολύκαλή
τιμήαπό340.000€μόνο270.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσημεΚλιματιστικό,Κουφώ-
ματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλά
τζάμια-Τιμή:52.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα58

τ.μ.,ισόγειο,με45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.πα-
τάρι,εξαιρετικό,πολύφωτεινόκαιμεμεγάλη
βιτρίνα,χωρίςθέρμανση,αυτοτελές,κατάλ-
ληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,πρόκειταιδεγια
έναπολύαξιόλογοακίνητοτοοποίοπροσφέ-
ρεταισεμίαπολύλογικήτιμή,μόνο80.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:106441-ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αγροτεμάχιοδίπλαστοσχέδιοπόλεωςσυνολι-
κήςεπιφάνειας4436τ.μ.,είναιάρτιοκαιοικοδο-
μήσιμο,γωνιακό,σεπολύκαλήτοποθεσία,τιμή
προσιτήμόνο:50.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105466-ΣτοΜΟΥΣΤΑΛΙστοδρόμο
γιαΚυδωνοχώριπωλείταιαγροτεμάχιοσυ-
νολικήςεπιφάνειας5000τ.μ.Τιμή:12000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105085ΠΑΛΙΑΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ,πω-
λείταιαγροτεμάχιο11στρ.,ελεύθερομεμικρή

αποθήκημέσακαιμεάδειανόμιμη,τιμήκο-
μπλέμόνο26.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:106843ΓΗΠΕΔΟΠωλείταισπάνιο

Οικόπεδο233τ.μ.γωνιακό, τρίφατσο,πολύ
προνομιούχο,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,κατάλ-
ληλογιαανέγερσημονοκατοικίαςήμεζονέτας,
σεπολύκαλήγειτονιά,τιμήπροσφοράςμόνο
35.000€.

Κωδ:12745-ΚοντάστηνοδόΣαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικής επιφάνειας
2183τ.μ.Τιμή:33.000€.

Κωδ:106548-ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας1508τ.μ.μέσαστοχω-
ριό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,σεπολύκαλήτο-
ποθεσία,Τιμή:27.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106669ΜΕΤΟΧΙΠΡΟΔΡΟΜΟΥ,
Πωλείταιένακαταπληκτικόοικόπεδοσυνολικής
επιφάνειας2.117τ.μ.σεαμφιθεατρικήθέση,
μεμοναδικήανοιχτωσιά,πραγματικόφιλέτο,
περιμετρικάπεριφραγμένο,μέσαστοοποίο
υπάρχειμιαμικρή ισόγειακατοικία20τ.μ.,με
άδειακανονικάηοποίαανεγέρθηκετο1997,
ρεύμακαινερόκανονικά,μεγεώτρηση,υπάρ-
χειυπόλοιποδόμησηςακόμη180τ.μ.,σετιμή
προσφοράςόλομαζίμόνο57.000€.Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενοαγοραστή.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115197 -ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας4000τ.μ.οικοδομήσιμο.
Τιμήεξαιρετικάχαμηλή,μόνο25.000€ευκαι-
ρίασίγουρη.

Κωδ:106668ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣΒΕΡΟΙΑ-
Σ-ΝΑΟΥΣΑΣΠωλείταιΧωραφοοικόπεδοαπό
τηνκάτωπλευράτουδρόμουσυνολικήςεπι-
φάνειας6.750τ.μ.,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεπολύμεγάληφάτσαστοδρόμο,
σετιμήπροσφοράςμόνο80.000€ολόκληρο.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.12878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κοντάστην

εκκλησίατουΑγίουΓεωργίου,πωλείταιμεγάλο
χωραφοοικόπεδο6.850τ.μ.,τοοποίοευρίσκε-
ταιστηνεπέκτασητουσχεδίουκαιμάλισταστο
2οστάδιο ,μετατρέπεταισεδύοοικοδομικά
τετράγωναεξαιρετικόγιαεπένδυση,ευρίσκεται
σεδύοδρόμουςκαιπάνωσεάσφαλτο,τιμή
όλοαπό85.000€,τώραμόνο18.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / 
ΧΗΜΙΚΟΣ (Κωδ.Αγγ. ΥΠΧΜ_2)

Η εταιρείαΑΛΕΞΑΝΤΕΡΑΕ, η οποία εδρεύει στη
Βέροιακαιδραστηριοποιείταιστοχώροτωνκονσερβο-
ποιημένωνφρούτωνκαιστηνχυμοποίηση,επιθυμείνα
προσλάβειXHMIKOΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.

Προσόντα
•ΑπαραίτητοΠτυχίοΑΕΙΧημικούΜηχανικούήΧημικού
•Προϋπηρεσίασεβιομηχανικέςμονάδες(θαεκτιμη-

θείειδικότερασεκονσερβοποιία)
•ΆριστηγνώσητηςΑγγλικήςγλώσσας(οποιαδήποτε

επιπλέονγνώσηξένηςγλώσσαςεπιθυμητή).
•ΠολύκαλήγνώσηΗ/Υ.
•Ικανότητασυνεργασίαςκαιομαδικότητας.
•Ικανότηταεντοπισμούκαιεπίλυσηςτωνπροβλημάτων.
Αρμοδιότητες
•Ευθύνηγιατηνεύρυθμηλειτουργίατηςπαραγωγής

σύμφωναμετιςπροδιαγραφέςτηςΕταιρίας.
•Βελτιστοποίησητηςπαραγωγικήςδιαδικασίαςόπου

αυτόείναιεφικτό.
•Προετοιμασία όλων των απαραίτητων αναφορών

προςτηΔιοίκησητηςΕταιρίας.
•Επίβλεψηκαιοργάνωσητουπροσωπικούστοτμή-

μαπαραγωγής.
Οι ενδιαφερόμενοιπαρακαλούνται είτε ναπροσκο-

μίσουνβιογραφικόσημείωμαστα γραφεία της εταιρίας
(Σιδ.ΣταθμόςΒέροιας) είτε νααποστείλουνβιογραφικό
σημείωμα στοemail: hr@aqf.gr, υπόψηΔιεύθυνσης
Προσωπικού.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2331023774 



ΑΝΟΙΞΕΩΣ52ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα, 1ος όροφος,

σε πολύ καλή κατάσταση.

Πληρ.τηλ.:2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ

ENOIKIAZONTAI Γρα-
φεία 61, 37 και 30 τ.μ.

ανακαιν ισμένα στο κέ-

ντρο της πόλεως, και ο-

λόκληρος όροφος 240

τ.μ. Τηλ. 6949087741 ή

6993375249.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητρο-
πόλεως 35, χώρος 90 τ.μ.

περίπου, με 3 χώρους και

κουζινα,W.C.,γιαεπαγγελ-

ματική χρήση ή για διαμέ-

ρισμα, 3ος όρ.Τηλ.: 6932

471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοη-
θός για τη Βέροια. Πληρ.

τηλ.: 2331125374. Ώρες

γιαπληροφορίες:6.00π.μ.

-9.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:1)Μηχανικός
αυτοκινήτων, ηλεκτρολό-

γος αυτοκινήτων απο ε-

πιχείρηση στη Βέροια για

πλήρη απασχόληση. 2)

Οδηγός ταξί για πλήρη α-

πασχόληση. Τηλ. επικοι-

νωνίας: 2331071553 &

2331062900.Ώρες επικοι-

νωνίας::9:30με18:30.

ZHTEITAI γυναίκα να
φροντίζει ηλικιωμένη όλο

το24ωροσεπροάστιοτης

Θεσσαλονίκης.Πληρ.Τηλ.

6944647074.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία γιαφύ-
λαξη ηλικιωμένης κυρίας,

σε περιπατητική κατάστα-

ση (όχι κατάκοιτη) μένου-

σα στην Βέροια. τηλ. επι-

κοινωνίας:6944-818192.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να
φροντίζει ηλικιωμένο στη

Βέροια, κέντρο για όλο το

24ωρο.Πληρ. τηλ.: 23310

91098.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία γ ια
φροντίδα ηλικιωμένης κυ-

ρίαςστηΒέροια,μεπροαι-

ρετικήεμπειρία.Τηλ.:6977

828460καΜαιρη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτροσυ-
γκολλητής με γνώση TIG

και ψυκτικός για εργα-

σία. Τηλ.: 6970 985797 &

2331041385.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φυ-
σικοθεραπευτή για πλήρη

απασχόληση σε εργαστή-

ριο φυσικοθεραπείας στη

Βέροια. Πληρ τηλ.: 6944

675419.

ZHTEITAI κοπέλα και
άνδρας,από25–40ετών,

για εργασία σε Πρατήριο

ΥγρώνΚαυσίμων,μεπλή-

ρηαπασχόληση.Ώρεςεπι-

κοινωνίας17.00έως21.00

καιστοτηλ.6977207525.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό
για ταψητοπωλεία «ΓΙΑΝ-

ΝΗΣ» στη Βενιζέλου και

στο Τσερμένι. Τηλ. επικ.:

2331025170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομογια ερ-
γασία σε εργαστήριο κρε-

άτων.Τηλ.: 23310 42680,

ώρες επικοινωνίας: 10μ.

έως 1.00μ.μ. Βιογραφικά

στο e-mail: koktsidis14@

gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  δ ιανομέας
για τοψητοπωλείο «ΓΙΑΝ-

ΝΗΣ» στη  Βεν ι ζέλου .

Πληρ.τηλ.:2331025170.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ2ΔΣΚτου93΄1οςΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑΑΣΦΜΕ
ΩΡ/ΣΗ90000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50τ.μ3ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.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€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαιαγροικιαπαλια1200ΕΤΟΝ
ΧΡΟΝΟ
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟεπιπλωμενοκομπλε1Δ-ΣΚ-αποθηκη
Α.Θκηπος350€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ1Δ-Σ-ΚWCΑυτ.Θ.ανακαιν.γιαβραχυχρονια
μισθωση200€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα
μεαδεια15000€
ΡΑΧΙΑκτημα3200τ.μμενεροκροδακινα12000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ11στρ.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.Γραμμες4στρχερσο14000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο6στρσεασφαλτομεκτισματασοβα-
ρεςπροτασεις
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο24000€
ΜΕΛΙΚΗ17στρ.μεγεωτρησηκδικτυο34000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8στρσεασφαλτο,μεροδακινα22000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΒιομηχανίαΜεταποίησηςΧάλυβαζητάειάτομογιατονχώρο
τηςπαραγωγήςμεαπαραίτητηγνώσηηλεκτροσυγκόλλησηςκαι
εμπειρίααπόσυνεχήπαραγωγή , γνώσηχειρισμού γερανογέ-
φυραςκαιεπαγγελματικόδίπλωμαθαεκτιμηθεί.

Πληροφορίες:ΜαντζώροςΑΒΕΕ,12οχλμ.Βέροιας–Νά-
ουσας(διασταύρωσηΝάουσας),Τηλ.:2332041522

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση(ταβέρνα),ενενεργεία,στοκέ-
ντρο τηςΒέροιας,μεπλήρη εξοπλισμό, λόγωσυνταξιο-
δότησης.Ηεπιχείρησηλειτουργείτατελευταία10χρόνια
μεσταθερήπελατεία.Πληρτηλ.:6973227071.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπροσωπικό
γιαDeliveryστο‘CoffeeBerry’

ΤοCoffeeBerryστηΒέροιααναζητάδιανομέα (Delivery).Απο-
στολήβιογραφικώνστοe-mail:coffeeberry.veroia@gmail.com.

Πληροφορίεςστο2331061016.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΗΡΑ ΕΠΕ

Ηεταιρίαεπεξεργασίαςκαισυσκευασίαςφρούτωνκαιλαχα-
νικώνΗΡΑΕΠΕμεέδρατηνΗμαθία (7,5χλμ.Βέροιας-Νάου-
σας)ζητάειγιαάμεσηπρόσληψη:

-Εργάτες–Εργάτριεςγιατοσυσκευαστήριο
-Επιστάτη–ΥπεύθυνοΠαραγωγής
-Μηχανικό–Μηχανοτεχνίτη
-ΧειριστήΜηχανημάτωνΣυσκευασίας
Οι θέσεις αφορούνπλήρη απασχόληση.Θα εκτιμηθεί η ε-

μπειρίασεαντίστοιχεςθέσεις.
Γιαπληροφορίεςστοτηλ.επικοινωνίας:

2331093066,6974020056
Γιααποστολήβιογραφικώννααναγράφεταιηθέσηερ-

γασίαςστο:e-mail:info@irafruit.gr

ΗεταιρείαΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ επιθυμεί ναπροσλάβει
άμεσα2Ηλεκτρολόγουςκαι1Ηλεκτρονικόγια το τμήμα
συντήρησηςτηςπαραγωγής.

Πληροφορίες–ΑποστολήΒιογραφικών:
ΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ

12οχλμ.Βέροιας–Νάουσας,59200Νάουσα
Τηλ.:2332042412

E-mail:hr@daiosplastics.com



ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυ-
ετή εμπειρία σε μεγάλα

φροντιστήρια, παραδίδει

μαθήματα Νεοελληνικής

Γλώσσας καιΛογοτεχνίας

σε μαθητέςΑ΄, Β΄, Γ΄ Γε-

νικούΛυκείου και ΕΠΑΛ.

Τηλ.6979962003.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ, επιστή-

μων με μεγάλη κινητή και

ακίνητηπεριουσία, καθώς

και μεγάλα εισοδήματα,

ζητεί σύζυγο-σύντροφο.

Τηλ.:6949215864.

ΑΝΔΡΑΣ 40 ετών, ζητά
γνωριμία με γυναίκα από

30 έως 40 ετών. Πληρ.

τηλ.:6974706470.

ΚΥΡΙΟΣζητείγιαγνωριμία
σοβαρήκυρίαέως55ετών.

Πληρ.τηλ.:6984040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατοκά-

μαρα σχεδόν αχρησιμο-

ποίητη, κρεβάτι, κομοδί-

να, ντουλάπα μεγάλη. Τι-

μή 450 ευρώ.Πληρ. τηλ.:

6948595697.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικ ά
είδη τηςCICU: καροτσάκι

(χειμωνιάτικο-καλοκαιρι-

νό), καλαθούνα με βάση,

τραπεζάκι φαγητού, κάθι-

σμααυτοκινήτουκαι2πο-

δήλατα παιδικά σε πολύ

κατάσταση,400 ευρώόλα

μαζί.Τηλ.:2331062621.

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα«ΛΑΟΣ» νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημε-
ρίδας (για μόνιμηαπασχόληση).Πληροφορίες
εργάσιμέςημέρεςκαιώρες.Τηλ.:6974030005.



Ξεκίνησε χθες δια ζώσης στη Θεσσαλονίκη, στο συνεδριακό κέντρο Ιω-
άννης Βελλίδης της ΔΕΘ, το ετήσιο τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων Ελλάδας ( ΚΕΔΕ) παρουσία του υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορί-
δη και του αναπληρωτή υπουργού Στέλιου Πέτσα, του υφυπουργού Εσωτε-
ρικών (Μακεδονίας – Θράκης), Σταύρου Καλαφάτη.

«Θεωρώ ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο για χάσιμο. Πρέπει να προχω-
ρήσουμε στις τολμηρές αλλαγές που θα μας λύσουν τα χέρια και θα μας 
επιτρέψουν να είμαστε ακόμη πιο χρήσιμοι στους πολίτες.Θέλουμε ένα 
καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα, σε μια κοινωνία που θα δημιουργεί αξία 
και θα υπηρετεί αξίες. Γι΄ αυτό η Αυτοδιοίκηση για μια ακόμη φορά, βγαίνει 
μπροστά”.

Με αυτό το μήνυμα ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου 
άνοιξε τις τριήμερες εργασίες του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της σήμερα 
στη Θεσσαλονίκη, σε μια δια ζώσης διαδικασία και τηρώντας φυσικά  τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ τόνισε την αδιάλειπτη επαφή και ενημέρωση των 
δήμων και του αιρετού προσωπικού, για όλα όσα αφορούν και επηρεάζουν 
τη λειτουργία τους, τις διαρκείς παρεμβάσεις της ΚΕΔΕ για την προώθηση 
των αιτημάτων της Αυτοδιοίκησης, την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των δή-
μων χωρίς διαχωρισμούς μεγέθους ή κομματικού χρώματος. «Αναδείξαμε το 
σύγχρονο πρόσωπο των δήμων, που εστιάζουν  στην ουσία των προβλημά-
των και στο αποτέλεσμα. Και όχι στην εικόνα και τις πρόσκαιρες εντυπώσεις. 
Την Αυτοδιοίκηση της καινοτομίας και των έξυπνων λύσεων, που λειτουργούν 
προς όφελος των πολιτών και υπηρετούν το αναπτυξιακό μας όραμα για 
μια Αυτοδιοίκηση που βγαίνει μπροστά και δίνει λύσεις, σε έναν κόσμο που 
αλλάζει. Αυτό είναι άλλωστε και το βασικό μήνυμα του συνεδρίου μας. Και 
το μήνυμα αυτό το υπηρετούμε στην πράξη, κι όχι με λόγια» υπογράμμισε 
χαρακτηριστικά.

Παραθέτοντας ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ τις παρεμβάσεις της Διοίκη-

σης που αφορούν τον θεσμό αλλά και την ίδια τη λειτουργία των δήμων 
σημείωσε μεταξύ των άλλων, τον νέο εκλογικό νόμο, τη διασφάλιση της 
κυβερνησιμότητας των δήμων, τον νέο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις, 
τα πολλά βήματα που έγιναν στον ψηφιακό μετασχηματισμό  των δήμων,  
τις  νέες ψηφιακές πλατφόρμες που συνέβαλαν στην ομαλή λειτουργία των 
οργάνων διοίκησης, στη διάρκεια της κρίσης. «Υπάρχουν όμως στιγμές που 
δυσκολευόμαστε, που νοιώθουμε μόνοι, εμείς και τα προβλήματά μας, 
που διαπιστώνουμε πως πάμε αργά ενώ τα προβλήματα είναι εκεί έξω, στις 
πόλεις και τα χωριά μας και περιμένουν λύσεις σήμερα, τώρα, χθες, που 
νοιώθουμε πως “τρώμε ξύλο”».

Με την παραπάνω χαρακτηριστική φράση περιέγραψε ο πρόεδρος της 
ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου, τα προβλήματα και  τις εκκρεμότητες που φρενά-
ρουν την ομαλή λειτουργία των δήμων και κατ’ επέκταση και την εκπλήρωση 
των αυξανόμενων απαιτήσεων των πολιτών και χρήζουν άμεσων λύσεων. 
Όπως η κινητικότητα, οι νέες προσλήψεις, η Δημοτική Αστυνομία, τα οικονομι-
κά, (πάνω από 12 δις οφείλονται στους Δήμους και 53  εκατομμύρια σε ΚΕΔΕ 
και ΠΕΔ), το τέλος ταφής, το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και τις καθυστερή-
σεις στη μετάβαση από τον «Φιλόδημο». Όμως, όπως είπε ο πρόεδρος της 
ΚΕΔΕ,  οι ανάγκες των δήμων φάνηκε πως είναι τεράστιες, πολύ μεγαλύτερες 
από αυτές που ο «Τρίτσης» μπορεί να σηκώσει, συνεπώς πρέπει άμεσα, σή-
μερα, να ξεκαθαρίσουμε τί μένει στον «Τρίτση», τί μπορεί να πάει στο ΕΣΠΑ 
και τί στο Ταμείο Ανάκαμψης... Θα ήταν καταστροφικό να μείνει εκτός σχεδια-
σμού και υλοποίησης έργων του Ταμείου Ανάκαμψης το υπουργείο Εσωτερι-
κών, και μέσω αυτού και οι δήμοι της χώρας».

Έθεσε επίσης θέματα για τον νέο τρόπο κατανομής των ΚΑΠ, την Τε-
χνική βοήθεια στους μικρούς δήμους, για το νέο ΕΣΠΑ, τις ΔΕΥΑ, την κα-
ταστατική θέση αιρετών που χαρακτήρισε «αυτοφωράκηδες» του ελληνικού 
Δημοσίου.

Αναφέρθηκε επίσης στην  επαναφορά  της χορηγίας των αιρετών, της 
αποζημίωσης για τη συμμετοχή στα Δημοτικά Συμβούλια και της διάταξης 
για την αναγνώριση των ετών θητείας στην Τ.Α. ως προϋπηρεσίας για την 
υπαλληλική εξέλιξη των αιρετών, η περικοπή στο 100% της σύνταξης των 
συνταξιούχων-αιρετών αποτελούν αιτήματα που χρίζουν άμεσης λύσης.

Καταλήγοντας ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου υπογράμμισε 
ότι όλα τα παραπάνω οδηγούν στην ανάγκη για μια γενναία διοικητική 
μεταρρύθμιση που θα αλλάξει τη σημερινή χαοτική κατάσταση, με την αλ-
ληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων με τους άλλους θεσμούς του Κράτους, την 
Κεντρική Κυβέρνηση και τις Περιφέρειες, που ενισχύει την γραφειοκρατία, 
λειτουργεί αντιαναπτυξιακά και ταλαιπωρεί αδικαιολόγητα εμάς και τους 
πολίτες. «Πρώτος στόχος η απλοποίηση, μείωση, καταμερισμός και ψηφιο-
ποίηση των περίπου 900 αρμοδιοτήτων που περνούν από τις Αποκεντρω-
μένες.Η πρόκληση είναι μεγάλη. Και είναι κρίμα να μη γίνει τώρα. Με αυτήν 
τη σύνθεση στο υπουργείο Εσωτερικών και αυτήν την ΚΕΔΕ» επεσήμανε ο 
κ. Παπαστεργίου. 

Ο Στέλιος Πέτσας
Στην τοποθέτησή του ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Πέτσας, αναφέρθη-

κε σε μια σειρά θεμάτων τονίζοντας μεταξύ άλλων:
«Έχουμε προχωρήσει στην έκδοση μίας συμπληρωματικής ΚΑΠ ύ-

ψους 107 εκατομμυρίων ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από μία τακτική ΚΑΠ, 
αυτό πιστεύω θα σας βοηθήσει σημαντικά να αντιμετωπίσετε όλες τις 
υποχρεώσεις και τις ανάγκες που έχετε το επόμενο χρονικό διάστημα και 
πιστεύουμε, ότι θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε και σε κάτι ακόμη 
παραπάνω, με τη μορφή της συμπληρωματικής ΚΑΠ, μέχρι το τέλος 
του έτους. Όσον αφορά τις έκτακτες χρηματοδοτήσεις, είπε ότι δόθηκαν 
237,1 εκατομμύρια ευρώ για να στηρίξουν τις απώλειες εσόδων των δήμων 
και αύξηση δαπανών, για την πανδημία.  «Λίγο παραπάνω από 1 δισε-
κατομμύριο ευρώ ήταν ο Φιλόδημος 1, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ αθροίζει 
το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», με την ευελιξία που δώσαμε από 
τον Μάρτιο του 2021 και μετά έχουμε έναν ονομαστικό προϋπολογισμό 
3.125.000.000 € για εντάξεις έργων και μετά από συνεννόηση που έχουμε 
κάνει με το Οικονομικό Επιτελείο αλλά και με τον Πρωθυπουργό, αυτές τις 
ημέρες, μπορώ να πω ότι τελικά θα μπορέσουμε να αυξήσουμε και άλλο 
το χώρο που έχουμε στο πρόγραμμα αυτό, για να δείτε εντάξεις έργων τις 
οποίες προσδοκάτε, που πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν και εσάς και 
τους δημότες σας. Όχι όμως στα επίπεδα του 6,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, 
τα οποία έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης. Θα μιλάμε 
για ένα σημαντικά μεγαλύτερο χρηματοδοτικό φάκελο, που σίγουρα θα 
είναι μέχρι 1 δισεκατομμύριο ευρώ παραπάνω.. Όσον αφορά το Ταμείο 
Ανάκαμψης, είμαστε αρκετά κοντά ώστε να ξεκαθαρίσουμε λίγο τις διαδικα-

σίες μέσα από τις οποίες είτε έργα του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, θα 
μεταφερθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης, ή που θα ενταχθούν απευθείας στο 
Ταμείο Ανάκαμψης από τις προτάσεις που έχετε ήδη ωριμάσει. Επομένως, 
η πρόκληση για τους επόμενους μήνες, θα είναι πώς θα αξιοποιήσουμε 
αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, πώς θα τα απορροφήσουμε, ώστε μέσα 
στο χρονικό διάστημα του 2022 και 2023 ως Δημοτικές Αρχές θα δείξετε ότι 
αξίζετε την εμπιστοσύνη των πολιτών, εμείς σαν χώρα θα απορροφήσουμε 
συγχρηματοδοτούμενα κονδύλια από το εξωτερικό και τελικά οι πολίτες θα 
μπορέσουν να δουν την καθημερινότητά τους, όπως έχουμε πει και πριν, να 
βελτιώνεται μέσα από έργα υποδομών, μέσα από έργα σύγχρονα όπως ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός και οι «έξυπνες πόλεις», με έργα που μειώνουν 
το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως είναι τα έργα διαχείρισης απορριμμά-
των και ανακύκλωσης».

Ο Μ. Βορίδης
Ο υπουργός κ. Βορίδης μίλησε για ρυθμίσεις στις αρμοδιότητες των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, τις σχέσεις τους με τις αποκεντρωμένες 
διοικήσεις και την εποπτεία τους, τη δημοτική αστυνομία και τη στελέχωση 
της. Ανέφερε ότι με νόμο θα καταργηθεί η αυτόφωρη διαδικασία για τους 
αιρετούς, δεν θα υπάρξει αύξηση του αντιμισθίου τους αν δεν δοθούν πρώ-
τα αυξήσεις στους εργαζόμενους, αλλά θα ενισχυθούν μία σειρά δαπανών 
που βαραίνουν τους δημάρχους, ώστε να κάνουν καλύτερα το έργο τους.

Ο κ. Βορίδης διαβεβαίωσε σχετικά με τις καθυστερήσεις στις προσλή-
ψεις, ότι μέχρι τον ερχόμενο Μάρτιο θα είναι στις θέσεις τους οι 636 που 
εκκρεμούν από το 2020 και οι 555 που εκκρεμούν από το 2021.

Ως προς την εφαρμογή του συστήματος κινητικότητας, είπε ότι σε ένα 
σύνολο περίπου 80.000 εργαζομένων, οι απώλειες υπήρχαν μόνο 255. Ο 
στόχος είναι δημιουργία ενός έξυπνου συστήματος κινητικότητας.

Τέλος, ο υπουργός Εσωτερικών δεσμεύτηκε ότι μέχρι το τέλος του έτους 
και το 2022, η κυβέρνηση θα δώσει λύσεις σε μία σειρά θεσμικά και οικονο-
μικά ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκηση.
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P Φωτάκια στο δέντρο φέτος μόνο οι εμβολι-
ασμένοι. Οι ανεμβολίαστοι θα αναβοσβήνουν το 
φως στο σαλόνι…

 
P Δηλαδή την παραμονή θα ζητήσουμε πιστο-

ποιητικό και από τον Άγιο Βασίλη;
 
P Σχολαστικός από τους λίγους ο κουμπά-

ρος. Ήθελε λέει να κάνει και τις τρεις δόσεις του 
εμβολίου αλλά με διαφορετική σειρά.

 
P Και υπερβολικός. Σε βαθμό να έχει τον υψηλό-

τερο δείκτη υπερθετικότητας.
 
P Αν κρίνω δηλαδή από τα όσα μου λέει για 

τα προσόντα της κουμπάρας. Και να πω ότι δεν 
έχω δοκιμάσει.

 
P Το χειρότερο με τις βροχές είναι ότι όλοι βγαί-

νουμε με το αμάξι. Και το μποτιλιάρισμα πάει σύννε-
φο. Ούτε κέρατο να ηταν!

 

P Ευτυχώς όμως υπάρχει και στασ σύννεφα 
βενζινάδικο. Δίπλα στις τιμές της βενζίνης.

 
P Με τόσα μποτιλιαρίσματα, πλέον δεν θα πλη-

ρώνουμε τέλη κυκλοφορίας, αλλά κοινόχρηστα.
 
P Στον ΣΥΡΙΖΑ ακόμη μιλούν πολιτικά, πα-

ρότι προ καιρού είχαν ανοικτά παραδεχτεί ότι 
η κανονικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την 
αριστερά.

 
P Πολλώ μάλλον για μια χώρα που παλεύει να 

επιστρέψει στην κανονικότητα.
 
P Η επόμενη περίοδος, ως εκ των καιρικών 

συνθηκών, θα έχει λασπομαχίες. Κυρίως όμως 
ως εκ των πολιτικών συνθηκών.

 
P Με την αγάπη πλέον είμαστε σε φάση μετάβα-

σης από τα ρομαντικά στα ρευματικά.
 
P Και πήραμε μαύρη ζώνη στην υπομονή και 

στο κουράγιο.
 
P Και:
 Ήταν ένας που είχε ένα άλογο το 

οποίο όλη την ώρα έκλαιγε και είχε 
βάλει αγγελία ότι όποιος το κάνει να 
γελάσει θα πάρει 20.000. Πράγματι 
ένας άντρας απάντησε στην αγγελία 
και πήγε στο σπίτι εκείνου του κυρίου. 
Το άλογο όλη την ώρα έκλαιγε είχε 
πλαντάξει στο κλάμα…

“Με αφήνετε για 10΄ μόνο μαζί του;” 
ρώτησε ο άντρας.

Όταν πέρασαν τα 10′ μπήκε ο κύ-
ριος μέσα και είδε το άλογο του να 
γελάει να έχει σκάσει στο γέλιο να μην 
μπορεί να σταματήσει!

“Μπράβο” του λέει ο άλλος και του 
δίνει τα 20.000.

Μετά από μία βδομάδα ο ίδιος κύ-
ριος βάζει αγγελία ότι όποιος κάνει το 
άλογο του να κλάψει θα πάρει 5.000. 
Ο ίδιος ο κύριος απάντησε στην αγ-
γελία.

“Με αφήνετε για 10’ μόνο;” ρώτησε ξανά ο ά-
ντρας.

Και πράγματι όταν βγήκε έξω, το άλογο δε στα-
μάταγε να κλαίει .

“Μπράβο!” του λέει ο άντρας, του δίνει και τα 
λεφτά του. “Αλλά πώς το καταφέρατε;” τον ρωτάει 

γεμάτος απορία .
“Θυμάστε την πρώτη φορά που με αφήσατε μό-

νο;”
“Ναι”!
“Του είχα πει ότι έχω πιο μεγάλα ‘προσόντα’ από 

αυτό! Κι άρχισε να γελάει. Ε, τη δεύτερη φορά, του 
τα έδειξα”!

K.Π.

ΚΕΔΕ: «Πρέπει να προχωρήσουμε σε τολμηρές 
αλλαγές που θα μας λύσουν τα χέρια»

Ξεκίνησε χθες το ετήσιο τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
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