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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

Ξεκινά σήμερα Παρασκευή 15
Οκτωβρίου η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή να διαμορφώνεται γύρω στο 1,10 ευρώ
το λίτρο, ενώ πέρυσι οι τιμές είχαν
ξεκινήσει περίπου στο 0,80 ευρώ το
λίτρο στις 15 Οκτωβρίου του 2020
και κατέληξαν στο 1,00 ευρώ στις 15
Απριλίου. Με λίγα λόγια η άνοδος
σε σχέση με πέρυσι κινείται από
40% (σε σχέση την ίδια στιγμή πέρυσι) έως και 10% (στο τέλος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης τον
Απρίλιο).
Το κονδύλι για το επίδομα θέρμανσης είναι διπλάσιο σε σχέση με
πέρυσι και οι δικαιούχοι θα υπερβούν το 1 εκατ. έναντι 707.000 πέρυσι, ενώ να σημειωθεί ότι διευρυμένα είναι τα κριτήρια, τόσο τα εισοδηματικά όσο
και τα περιουσιακά.
Συγκεκριμένα:
- Αυξάνεται η βάση υπολογισμού του επιδόματος, από 220 ευρώ, στα 300 ευρώ (αυτό το ποσό πολλαπλασιάζεται
με τις βαθμοημέρες, που αποτελούν έναν συντελεστή που κυμαίνεται από 0,12 έως 1,62 ανάλογα με το ψύχος της
περιοχής).
- Το επίδομα για κάθε τέκνο θα προσαυξάνεται κατά 20%, αντί για 10%, που ίσχυε έως σήμερα.
- Το ελάχιστο επίδομα αυξάνεται στα 100 ευρώ, από 80 ευρώ.
- Το μέγιστο επίδομα αυξάνεται στα 750 ευρώ, από 650 ευρώ.

Τους φίλους του αναγνώστες
στη Βέροια συνάντησε
ο συγγραφέας Γιάννης
Καλπούζος

«Ραγιάς, Μέρες και νύχτες 1821», είναι το νέο βιβλίο του
Γιάννη Καλπούζου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ, και παρουσιάστηκε την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου, στον πολυχώρο Ελιά της  Βέροιας, από το  Βιβλιοπωλείο Ηλιοτρόπιο, τον
Σύνδεσμο Φιλολόγων Ημαθίας και τον εκδοτικό οίκο.
Για τον συγγραφέα και το βιβλίο μίλησε η φιλόλογος Δέσποινα
Καρυπίδου ενώ ο κ. Καλπούζος αναφέρθηκε στο ιστορικό και
ανθρωπογεωγραφικό πλαίσιο του μυθιστορήματος, για το οποίο,
όπως είπε ο συγγραφέας σε συνέντευξή του στην εκπομπή
«πρωινές σημειώσεις» του ΑΚΟΥ 99.6 έκανε μια εξαντλητική
έρευνα για το ιστορικό πλαίσιο της εποχής. Η εκδήλωση της
Βέροιας ήταν η 28η παρουσίαση του βιβλίου που αγαπήθηκε
και διαβάστηκε με ενδιαφέρον από τους φίλους της ανάγνωσης
και του συγγραφέα, ο οποίος στο τέλος αντάλλαξε απόψεις με το
κοινό και υπέγραψε αντίτυπα του βιβλίου.

Συνέδριο ΚΕΔΕ: Τα ίδια Χαρχαλάκη μου…

Το τριήμερο ετήσιο συνέδριο  της ΚΕΔΕ ξεκίνησε από χθες στην
Θεσσαλονίκη παρουσία υπουργών και αιρετών της Αυτοδιοίκησης.
Τις εργασίες συντόνιζε με οικειότητα και άνεση δημιουργώντας ένα
καταρχάς ευχάριστο κλίμα στην αίθουσα και στους συναδέλφους
του, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος έδωσε και το πλαίσιο των διεκδικήσεων, την
εικόνα των Δήμων αλλά και τα παράπονα των δημάρχων καθώς τα
προβλήματα είναι πολλά και οι λύσεις καθυστερούν για διάφορους
λόγους, που κατατέθηκαν από το σύνολο των ομιλητών.
Στο κλείσιμο της εναρκτήριας συνεδρίασης, τελευταίος πήρε το
λόγο στην ο δήμαρχος Κυθήρων και Αντικυθήρων Στράτος Χαρχαλάκης, ο οποίος είπε μάλλον μία μεγάλη αλήθεια απευθυνόμενος
προς τους συναδέλφους του δημάρχους: «Αυτά που συζητούσαμε
πριν 20 χρόνια, αυτά συζητάμε και σήμερα. Κι αυτό δεν τιμά τους
κυβερνώντες από όποιο κόμμα και χρώμα κι αν είναι…»
Και από ότι φάνηκε, οι συνάδελφοί του μάλλον κατάλαβαν καλά
τι εννοούσε ο Χαρχαλάκης.

Υποψήφιος πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ και ο Παύλος Γερουλάνος,
ζητά παράταση για τις υπογραφές
Την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος για πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, δηλώνει με επιστολή του προς τον πρόεδρο και
τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας Καταστατικού και Πιστοποίησης του κόμματος, ο Παύλος Γερουλάνος. Για την απόσυρση
της υποψηφιότητας της νυν προέδρου Φώφης Γεννηματά για
λόγους υγείας ο κ. Γερουλάνος αναφέρει στην επιστολή του: «Η
μη συμμετοχή της προέδρου Φώφης Γεννηματά σε αυτήν τη διαδικασία περιορίζει την αντιπροσώπευσή μας στην κοινωνία και
είναι σημαντικός και ορατός ο κίνδυνος να στερηθεί η διαδικασία
τη συμμετοχή πολιτών οι οποίοι συναποτελούν ένα πολιτικό δυναμικό που έχουμε ανάγκη πιο πολύ από ποτέ».
Ο Παύλος Γερουλάνος ζητά από την Επιτροπή να του δοθεί
εύλογο χρονικό διάστημα για να μαζέψει τις 5.000 υπογραφές
που απαιτούνται, όπως άλλωστε έκανε και ο Βασίλης Κεγκέρογλου και αναφέρει: «Ζητώ εύλογη χρονική παράταση για τη συλλογή του απαραίτητου αριθμού υπογραφών ώστε να έχω τυπικά
και ουσιαστικά την ευκαιρία να συμμετάσχω ως υποψήφιος στην
εκλογική διαδικασία. Και αν το κρίνετε δυνατό, την επιμήκυνση
της προεκλογικής διαδικασίας για να δοθεί η δυνατότητα πολιτικού διαλόγου με την κοινωνία, ώστε να προκύψουν απαντήσεις τέτοιες, που θα μας καταστήσουν ξανά κυρίαρχη δύναμη
αλλαγής».
Ο κ. Γερουλάνος ήταν υποψήφιος Δήμαρχος Αθήνας το 2019. Είχε καταταγεί τρίτος πίσω από Κώστα Μπακογιάννη και
Νάσο Ηλιόπουλο και είχε λάβει 27.500 ψήφους.
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Μήνυμα για την 109η Επέτειο
Απελευθέρωσης της Βέροιας
Ο φετινός εορτασμός της 109ης Επετείου Απελευθέρωσης 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 πραγματοποιούνται 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 έχουμε 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

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 Λυκουρέντζο, 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, προκαλώντας ζημιές σε βαμβάκια, μηλοκαλλιέργειες, ακτινίδια, 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 απαιτήσεις για τον αγρότη”.

Διευκρινιστική επιστολή στο «Λαό»
Έχουν ψηφιοποιηθεί
εδώ και χρόνια
και είναι προσβάσιμοι
οι Κώδικες του Ιεροδικείου
(Μουφτείας) Βέροιας
Με αφορμή δημοσιευμένες επιστολές αναγνωστών στην εφημερίδα «ΛΑΟΣ» Ημαθίας, σχετικά με την ανάγκη ψηφιοποίησης των
Κωδίκων του Ιεροδικείου (Μουφτείας) Βέροιας, που είναι γραμμένοι 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 από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα arxeiomnimon.gak.gr, επιλέγοντας
τα «Αρχεία Ν. Ημαθίας».
Ο προϊστάμενος
του Τμήματος ΗμαθίαςΓενικών Αρχείων του Κράτους
Χρήστος Κακάτσιος
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Απόστολος Βεσυρόπουλος:
«Προϋπολογισμός
με αναπτυξιακή στόχευση
και μείωση των φόρων»
«Είναι σαφής η δυναμική της ελληνικής οικονομίας, αν σκεφτεί κανείς ότι μέσα σε ένα χρόνο από το 8,2% της ύφεσης του 2020, περάσαμε στο 6,1% ανάπτυξης το 2021 και αυτό, ενώ το πρώτο
εξάμηνο του 2021 υπήρχαν ακόμα περιοριστικά 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 μειώσεις φόρων.
Συγκεκριμένα ως προς την αύξηση
του αφορολόγητου ορίου για τις δωρεές
και τις γονικές παροχές, ο κ. Βεσυρόπουλος επεσήμανε ότι το αφορολόγητο
όριο αυξάνεται στις 800.000 ευρώ και
αφορά στη μεταβίβαση, με γονική παροχή ή δωρεά, κάθε είδους περιουσιακού
στοιχείου από κάθε γονέα σε κάθε τέκνο, 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 αφορολόγητο 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 δραστηριότητα 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 αλκοολούχα 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 αντίληψη 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.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
Πρόσκληση σε
εκλογική γενική
συνέλευση
Καλούνται τα μέλη του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ σε Γενική Συνέλευση
την Κυριακή την Κυριακή 24/10/2021 στι; 6.30
το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Μέσσης Βέροιας με μόνο θέμα :
Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού
Συμβουλίου
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη απαρτίας η
διαδιακασία θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 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
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Κοινοπρακτικό δάνειο 68 εκατ. ευρώ από Πειραιώς,
Εθνική και Alpha bank στην Μισσιριάν Α.Ε.

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

Κοινοπρακτική Ομολογιακή Έκδοση ύψους έως 68 εκατ. ευρώ της εταιρείας μεταποίησης και εμπορίας Ανατολικών Καπνών «Μισσιριάν ΑΕ», οργάνωσε η Τράπεζα Πειραιώς, με τη συμμετοχή 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
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αρ. Πρωτ.: 30332
με παράγοντες της Εθνικής και της Alpha bank δημιούργησαν ένα καινοΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Ημ/νια: 12/10/21
τόμο δανειακό προϊόν, με σκοπό την πλήρη κάλυψη του παραγωγικού
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
/ συναλλακτικού κυκλώματος της «Μισσιριάν ΑΕ». Η μεγάλη εμπειρία της
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ,
Τράπεζας Πειραιώς στις ιδιαίτερες συνθήκες και επιχειρηματικές απαιτήσεις
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
του Αγροδιατροφικού Τομέα, σε συνδυασμό με την πολυετή συνεργασία της
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
τράπεζας με την «Μισσιριάν ΑΕ», οδήγησαν στην επιτυχημένη έκβαση της
Από την Δευτέρα 11/10/2021 η σύνθεση του
Ταχ. Δ/νση: Βικέλα 4 Ταχ. Κώδικας: 591 32
συναλλαγής.
Δ.Σ.
της ΕΛΜΕ Ημαθίας είναι η εξής:
Ηλεκτρον. Δ/νση: krakitzis@veria.gr
Η ενασχόληση της οικογένειας Μισσιριάν με το εμπόριο καπνού εντοπίΠρόεδρος
Αξούριστου Χαρά
Πληροφορίες: Κ. Ρακιτζής Τηλέφωνο: 2331 350609
ζεται στα μέσα του 19ου αιώνα. Η εταιρία «Μισσιριάν ΑΕ», που βρίσκεται
Αντιπρόεδρος
Τσιτλακίδου Δέσποινα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
στην περιοχή της Καβάλας, συμπληρώνει έναν αιώνα επιτυχημένης δραΑνακοινώνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΒέΓ. Γραμματέας Σπυρίδου Νατάσα
στηριότητας στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Πρόκειται για αμιγώς εξαγωγιροιας με τη με αριθμό 229/2020 απόφασή του, ενέκρινε την
Ταμίας
Καβαλάρη Ευγενία
κή επιχείρηση, που αποτελεί σταθερό συνεργάτη των μεγαλύτερων εταιρειτροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοΜέλος
Τουτουντζίδης Δημήτρης
δομικό τετράγωνο 90 της πόλης Βέροιας.
ών κατασκευής καπνικών προϊόντων στον κόσμο. Απασχολεί 230 εργαζομέΜέλος
Γιοβανόπουλος Μανώλης
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν για να ενημενους και στηρίζει το εισόδημα 5.500 καπνοκαλλιεργητών.
ρωθούν σχετικά και μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημεΜέλος
Δάγγας Στέλιος

Το νέο Δ.Σ.
της ΕΛΜΕ Ημαθίας

ρών από τη δημοσίευση της παρούσας, να υποβάλλουν τις τυχόν 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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»
Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη
διασκέδαση.
-Συσκευές καθαρισμού αέρα (με φίλτρα ενεργού άνθρακα και Hepa)
-απολύμανση πριν κάθε προβολή,
- μεγάλες αποστάσεις
- περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων
- 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, ΡΕΜΠΕΚΑ ΦΕΡΓΚΙΟΥΣΟΝ , ΝΤΕΪΒ ΜΠΑΟΥΤΙΣΤΑ, ΖΕΝΤΑΓΙΑ ΚΟΛΜΑΝ, 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

14/10/21 - 20/10/21

ετών και πάνω, Self test από
4 ετών έως 11, δείτε αναλυτικά
στην σελίδα www.cinestar.gr)
Σκηνοθεσία:
Ρ Ι Ν ΤΛ Ε Ϊ
ΣΚΟΤ
Σενάριο: ΜΠΕΝ ΑΦΛΕΚ &
ΜΑΤ ΝΤΕΪΜΟΝ
Ηθοποιοί: Μ Π Ε Ν Α Φ Λ Ε Κ ,
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, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ, ΧΑΡΑ ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΙΡΚΙΣ
Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1 και Αίθουσα 2 επισκεφθείτε την σελίδα μας: www.cinestar.gr
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.cinestar.gr
http://www.facebook.com/cinestarveria

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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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 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις υψηλές
τιμές ενέργειας
που αντιμετωπίζει
η Ευρώπη, τόνισε
ανάμεσα σε άλλα,
τα εξής:
«Πρέπει να είμαστε σαφείς. Η
τρέχουσα αύξηση
των τιμών έχει ελάχιστη 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 αιολική 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 στόχο 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 μεσοπρόθεσμα.
Η παροχή στοχευμένης υποστήριξης στους καταναλωτές, οι άμεσες πληρωμές σε όσους κινδυνεύουν 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 αναπτύξουμε μια πιο στρατηγική προσέγγιση στην εξωτερική ενεργειακή πολιτική…»
Δείτε την ομιλία της Επιτρόπου: https://ec.europa.eu/commission/
commissioners/2019-2024/simson/announcements/opening-and-closing-remarkscommissioner-simson-european-parliament-plenary-session-energy-prices_en
Δείτε το tweet της Επιτρόπου: https://twitter.com/KadriSimson/status/1445722637725061127

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).
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Άγγελος Τόλκας: «Η Ημαθία
στο σκοτάδι του Κορωνοϊού
με ευθύνη της κυβέρνησης»
Ο Βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, 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 πρωταγωνιστεί καθημερινά στους αρνητικούς αριθμούς της πανδημίας, ενώ οι κλινικές των νοσοκομείων είναι γεμάτες
και αναζητούνται θέσεις σε άλλα κοντινά ή μακρινά
Νοσοκομεία.
Αντιμετωπίζουμε την ίδια κατάσταση με τον περσινό χειμώνα, που ο τόπος μας πλήρωσε πολύ βαρύ
τίμημα σε ανθρώπινες ζωές. Η Κυβέρνηση δε φρόντισε
να ισχυροποιήσει τα δύο νοσοκομεία του νομού, τις
αναστολή εργασίας.
ΜΕΘ, την πρωτοβάθμια υγεία, τους εργαζόμενους
Η κατάσταση δεν μπορεί να παραμείνει όπως έχει
στην υγεία. Έχει επίσης ευθύνη γιατί το εμβολιαστικό
σήμερα. Από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίπρόγραμμα στην Ημαθία απέτυχε εξαιτίας των παλινωτευσης στηρίξαμε τις προσπάθειες αντιμετώπισης της
διών, των αντιφατικών μηνυμάτων και της μη σοβαρής
πανδημίας με όλες μας τις δυνάμεις. Από την αρχή.
επιστημονικής ενημέρωσης.
Αλλά δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μπροστά
Χωρίς να έχει μάθει από το πάθημά της, η Νέα
στις μεγάλες ευθύνες της πολιτείας και στις ανάγκες
Δημοκρατία συνεχίζει την ίδια πολιτική, σφυρίζοντας ατων συμπολιτών μας.
διάφορα για την υγεία των πολιτών, καλώντας τους να
Καλούμε για ακόμη μια φορά την κυβέρνηση να
πληρώσουν για ακόμη μια χρονιά το μάρμαρο. Τώρα
πάρει σοβαρά μέτρα και όχι να αντιμετωπίζει την πανπια έχει απελευθερώσει τα πάντα, δίνοντας για ακόμη
δημία με όρους επικοινωνίας, τιμωρίας και δήθεν παμια φορά το αντιφατικό μήνυμα της χαλάρωσης, όταν
ραδειγματισμού. Να σταματήσει να καλλιεργεί την
όλοι οι επιστήμονες προειδοποιούν για νέα έξαρση.
ανασφάλεια και τον τρόμο του λαού μπροστά στην
Σε λίγο και πάλι για την κυβέρνηση θα φταίνε όλοι οι
υγειονομική απειλή.
άλλοι εκτός από την ίδια.
Καλούμε την κοινωνία της Ημαθίας να σταθεί μαζί
Όπως πέρσι έτσι και φέτος θεωρεί πολυτέλεια να ενημας σε αυτήν την μάχη. Για να διεκδικήσουμε το κοινό
μερώσει όλους τους κατοίκους της Ημαθίας για την κατάμας μέλλον. Την ερχόμενη Τρίτη επισκεπτόμαστε τις
σταση που επικρατεί, αφήνοντάς τους σε βαθύ σκοτάδι.
δομές υγείας της Ημαθίας με τον πρώην Υπουργό ΥΣαν να μην υπάρχει πρόβλημα. Σαν να μην υπάργείας Ανδρέα Ξανθό.
χει η Ημαθία.
Εμείς την Ημαθία την βάζουμε στον χάρτη, δεν την
Τονίσαμε από την πρώτη στιγμή την ανάγκη εμεξαφανίζουμε».
βολιασμού, αλλά και τη λήψη ειδικών
μέτρων σε τοπικό επίπεδο. Προτείναμε
να εκπονηθεί ένα ειδικό σχέδιο. Να ενισχυθούν με κάθε τρόπο τα νοσοκομεία
και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
Να γίνει ιχνηλάτηση του ιού, διενέργεια
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρ
μαζικών δωρεάν διαγνωστικών ελέγθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
χων του πληθυσμού με rapid test από
Ο ΚΕΣΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Λεωνίδα
τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ, ευρεία
και της Μόνικα, το γένος Αγκεψίμ, που
σύσκεψη των αρμόδιων φορέων, ώστε
να αντιμετωπιστεί προληπτικά η κατάγεννήθηκε στο Ολιάνκ Τσαλκάς Γεωργίας
σταση, έλεγχος του ιικιού φορτίου στα
και κατοικεί στο Gettorf Γερμανίας και
λύματα.
η ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του
Επισκεφτήκαμε τις Δομές Υγείας στο
Νομό και καταθέσαμε ερωτήσεις στη
Γρηγορίου και της Δέσποινας, το γένος
Βουλή, χωρίς να λάβουμε ούτε μια αΜουρατίδου, που γεννήθηκε στη Βέροια
πάντηση.
και
κατοικεί
στο
Gettorf Γερμανίας, πρόκειται να παΑπούσα η κυβέρνηση, απόντες και
ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Ληξιαρχείο
οι τοπικοί βουλευτές της, που μόνο στις
αρχές της πανδημίας φωτογραφίζονταν
Gettorf Γερμανίας.
δίπλα στους υγειονομικούς. Τότε τους
χειροκροτούσαν, τώρα τους βγάζουν σε
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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 αδελφής
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν 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

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 στις 4.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ.Αθανασίου
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Βασίλειος
Φαρμάκης σε ηλικία 66 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 στις 5.30 μ.μ. από
τον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Κομνήνιο Βέροιας η Ελευθερία Νικ. Στυλιανίδου σε ηλικία 74 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΤΗ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, διοργανώνει τριήμερη
εκδρομή στις 22, 23, 24 Οκτωβρίου 2021 στη Ναύπακτο, Γαλαξίδι, Ιτέα, Δελφούς, Αράχοβα, Δίστομο,
μονή Οσίου Λουκά. Θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα
υγειονομικά μέτρα ασφάλειας, όπως αυτά ορίζονται από τον ΕΟΔΥ για τον covid 19. Πληροφορίες- δηλώσεις στα τηλέφωνα:
6946425960
6979785183

«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 κοινωνία των Πιερίων η είδηση
της απώλειας του Αντώνη
Μισοκέφαλου σε ηλικία 81
ετών. Ο άτυχος ηλικιωμένος το απόγευμα της Τετάρτης 13 Οκτωβρίου, ενώ οδηγούσε, έχασε τον έλεγχο
του τρακτέρ του, το οποίο
αναποδογύρισε και τον καταπλάκωσε με αποτέλεσμα
τον θανάσιμο τραυματισμό
του. Ο Αντώνης Μισοκέφαλος 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 όμορφη 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.

Η κίνηση
του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας 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 Βεροίας. Η Ιερά Ακολουθία θα μεταδοθεί απευθείας από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook
και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

«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 οικογενειακής επιχείρησης φυτωρίων
“MΠΡΑΝΙΩΤΗ”, η οποία έχει δημιουργηθεί από τα μέσα της δεκαετίας 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

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 Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας, ὁ ὁποίος θά ἀναπτύξει τό θέμα: «Ἐξῆλθεν ὁ Σπείρων...». Εἴσοδος ἐλεύθερη

Ανοιχτή Πρόσκληση για
τη διεξαγωγή εκλογών
του Συλλόγου Κοινωνικής
Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» προκηρύσσει Αρχαιρεσίες για
την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου. Προς τον σκοπό
αυτό καλεί τα μέλη του να προσέλθουν
σε εκλογική – απολογιστική Γενική Συνέλευση που θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα 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 Συνέλευση 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, επιστημονικού και κοινωνικού έργου του Συλλόγου.
2. Οικονομικός Απολογισμός.
3. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου 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 αίτηση 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
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ΕΣΕΕ: Επανυπολογισμός
ασφαλιστικών οφειλών σε 120 δόσεις

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

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ, όσοι επιχειρηματίες οφειλέτες έχουν
εντάξει ή πρόκειται να εντάξουν τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές τους εισφορές στη
ρύθμιση των 120 δόσεων του
ν. 4611/2019 (άρθρα 1 - 18),
αξιοποιώντας τη δυνατότητα
επανυπολογισμού των χρεών
τους, θα εξακολουθήσουν ακόμη και αν στη συνέχεια απωλέσουν 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, ακόμη 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-ΕΦΚΑ, που ερμηνεύει το νέο άρθρο
87 του ν. 4826/2021, παύει να ισχύει
η αναβίωση των αρχικών χρεών για
όλες τις περιπτώσεις επανυπολογισμού 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
Ο ΑΣΔΑΔΚ προσκαλεί τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική
120 δόσεων (ν. 4611/2019) έως τις
Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24
31/12/2021 (από 30/9/2021 που οΟκτωβρίου 2021 και ώρα 12.00΄-14.00΄ στον Προμηριζόταν αρχικώς), σε όσους δεν καθέα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου ΄΄ΠΡΟΜΗτόρθωσαν να τηρήσουν τη ρύθμισή
ΘΕΑΣ΄΄, με τα παρακάτω θέματα:
τους. Συνεπώς, όσοι υπόχρεοι έχουν
1. Απολογισμός - Ισολογισμός 2020.
οφειλές που έχουν μεταβιβαστεί στο
2. Θέματα που αφορούν την τακτική συνέλευση που
ΚΕΑΟ και εφόσον έχει ήδη υποβληθεί
έγινε στο Κωστοχώρι στις 17 Ιουλίου 2021.
αίτημα προσδιορισμού/επανυπολογιΣε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα πραγμασμού τους (1ο στάδιο), θα πρέπει μέτοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021 την
χρι και τα τέλη του 2021 να υποβάλίδια ώρα στο ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα.
λουν αίτημα ρύθμισης της οφειλής
τους (2ο στάδιο) στην ηλεκτρονική
Τονίζεται ότι στην αίθουσα θα εισέρχονται μόνο τα
πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ.
μέλη που είναι πλήρως εμβολιασμένα, σύμφωνα με τον
Αντώνης Μέγγουλης
ισχύοντα νόμο.
Διευθυντής
& Νομικός
Κωστοχώρι, 13 Οκτωβρίου 2021
Σύμβουλος ΕΣΕΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ EKTAKTH
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ
† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ἐλέῳ Θεοῦ
Ἐπίσκοπος καὶ
Μητροπολίτης
τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς
Μητροπόλεως
Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας
ΠΡΟΣ τὸν ἱερὸν
κλῆρον καὶ τὸν
εὐσεβῆ λαὸν
τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἑορτάζουμε καί πανηγυρίζουμε σήμερα τά Ἐλευθέριά μας. Ἑορτάζουμε καί πανηγυρίζουμε τή λαμπρή 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 περιμένουν οἱ πατέρες maw αὐτήn τήν ἡμέρα. Πεντακόσια
χρόνια χρειάστηκε νά ὑπομένουν τίς πιέσεις, τούς
διωγμούς, τά μαρτύρια, τόν βαρύ ζυγό τοῦ ἀλλοθρήσκου δυνάστου, μέχρι νά ἔρθει αὐτή ἡ ἡμέρα. Πεντακόσια 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 χρειαζόταν νά θυσιασθοῦν γι᾽ αὐτήν.
Ἔτσι ξεσηκώθηκαν οἱ πατέρες μας μαζί μέ τούς
ἄλλους Ἕλληνες πρίν ἀπό διακόσια χρόνια καί ἔδωσαν 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 ἐπανάστασή τους πνίγηκε στό αἷμα τους; Αὐτοί συνέχισαν νά
ἀγωνίζονται, ὄχι μόνο γιά νά ἀποτινάξουν τόν τουρκικό ζυγό, ἀλλά καί γιά νά προφυλάξουν τήν πατρίδα
τους, τή Μακεδονία μας, ἀπό ὅσους τήν ἐποφθαλμιοῦσαν.

Καί μπορεῖ νά ἄργησε 90 περίπου χρόνια νά ἔρθει 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 περισσότερες 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 πάντοτε 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 πιστεύουν 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, ἰδιαιτέρως φέτος, πού ἑορτάζουμε καί τήν ἐπέτειο τῶν
200 χρόνων ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως 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 ἐλεύθεροι, 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 παραδειγματιζόμεθα ἀπό τούς ἀγῶνες καί τίς ἀρετές τῶν
προγόνων μας.
Μόνο ἔτσι θά διατηρήσουμε τήν πατρίδα μας γιά
πάντα ἐλεύθερη καί θά φανοῦμε ἀντάξιοι τῶν ἀγώνων τῶν πατέρων μας γιά νά τήν ἐλευθερώσουν.
Μετ᾽ εὐχῶν ἐν Κυρίῳ
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης
καὶ Καμπανίας Παντελεήμων
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Τα «ζευγάρια» της 5ης
φάσης του Κυπέλλου
Ελλάδας
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Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών
για την 6η αγωνιστική στη Super League

Ο

Μανούχος θα σφυρίξει
τον Παναθηναϊκό στη
Λεωφόρο στο ματς με τον
Ιωνικό, ενώ ο Παπαδόπουλος θα
διευθύνει το ματς ΑΕΚ-Ατρόμητος. Στα Γιάννινα, στο ματς της
τοπικής ομάδας με τον Ολυμπιακό ορίστηκε ο Ευαγγέλου και
στην Τούμπα, στο ΠΑΟΚ-Βόλος,
ο Ημαθιώτης Δημήτρης Καραντώνης.

Αναλυτικά οι διαιτητές:
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/10
18:15 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Διαιτητής: Τσέτσιλας (Γρεβενών)
Βοηθοί: Παπαδάκης (Ηρακλείου), Σινιοράκης (Χανίων)
4ος: Αγγελάκης (Μακεδονίας)

Πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη (14/10) η κλήρωση της 5ης
φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος στα γραφεία της Ε.Π.Ο με την συμμετοχή ομάδων της SL1  Οι αγώνες θα διεξαχθούν το τριήμερο 2627-28 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης 16:00.
Τα ζευγάρια της 5ης φάσης:
ΑΕ Λευκίμμης-Άγιος Νικόλαος
Τρίκαλα-Νίκη Βόλου
Λεβαδειακός-Αστέρας Τρίπολης
Πανσερραϊκός-ΝΠΣ Βόλος
Ατρόμητος-Παναθηναϊκός
Ξάνθη-Ιωνικός
Κηφισιά-Απόλλων Σμύρνης
ΑΕΛ-ΠΑΣ Γιάννινα
Αναγέννηση Καρδίτσας-Καλλιθέα
Αχέρων Καναλακίου-ΟΦΗ
Ηλιούπολη-Λαμία
Παναχαϊκή-Παναιτωλικός

20:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΙΩΝΙΚΟΣ
Διαιτητής: Μανούχος (Αργολίδας)
Βοηθοί: Κόλλιας (Ηπείρου), Ψάρρης (Ζακύνθου)
4ος: Γκάμαρης (Αθηνών)

16:00 ΠΑΟΚ – ΒΟΛΟΣ
Διαιτητής: Καραντώνης (Ημαθίας)
Βοηθοί: Κούλα (Ξάνθης), Δημητριάδης (Καστοριάς)
4ος: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

ΚΥΡΙΑΚΗ 17/10
16:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΟΦΗ
Διαιτητής: Γρατσάνης (Τρικάλων)
Βοηθοί: Αλεξέας (Μεσσηνίας), Κωνσταντίνου (Πρέβεζας)
4ος: Κουκούλας (Λέσβου)

20:30 AEK – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
Διαιτητής: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Νικολαίδης (Μακεδονίας), Νικολακάκης (Λασιθίου)
4ος: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

20:30 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Διαιτητής: Ευαγγέλου (Αθηνών)
Βοηθοί: Δημητριάδης (Μακεδονίας), Μεϊντανάς (Αχαϊας)
4ος: Περράκης (Αθηνών)
ΔΕΥΤΕΡΑ 18/10
19:30 ΛΑΜΙΑ – ΑΡΗΣ
Διαιτητής: Κουμπαράκης (Κυκλάδων)
Βοηθοί: Σακκάς (Θεσσαλίας), Μαυρουδής
(Ηρακλείου)
4ος: Γκάμαρης (Αθηνών)

Πόσα ζητούν οι ομάδες για να ξεκινήσει η Super League 2 από την ΕΡΤ

Εκτός απο την συνάντηση με τον Υφυπουργό αθλητισμού, για την οποία προϊδέαζαν οι εκπρόσωποι της επιτροπής (με πρόεδρο τον Λεουτσάκο), το καθοριστικό ραντεβού θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής με τα διευθύνοντα στελέχη της ΕΡΤ.
Οι 32 ομάδες που θα συμμετέχουν στο νέο μαραθώνιο ζητούν να εισπράξουν απο τα τηλεοπτικά, ένα ποσό που θα αγγίζει τουλάχιστον τις
250.000 ευρώ για κάθε μία απο αυτές. Η ΕΡΤ σε πρόσφατες συζητήσεις που είχαν γίνει, ενημέρωσε το προεδρείο της SL2 πως μπορεί να διαθέσει το ίδιο ποσό, συνολικά, που είχε δώσει την περσινή σεζόν. Τότε όμως, συμμετείχαν 12 ομάδες που εισέπραξαν (πράγματι) απο 250.000
ευρώ.
Τώρα που οι ομάδες αυξήθηκαν και έφθασαν αισίως στις 32, για να πάρουν απο 250.000 ευρώ η κάθε μία, θα πρέπει ο τηλεοπτικός πάροχος να υπερδιπλασιάσει την προσφορά του. Προς το παρόν δεν υπάρχει διάθεση από τον πάροχο να αυξήσει την προσφορά του.
Γι’ αυτό τον λόγο αναφέρουμε πως από το καθοριστικό ραντεβού των εκπροσώπων της SL2 με τα διευθυντικά στελέχη της ΕΡΤ θα προκύψει
το τελικό αποτέλεσμα.
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Volley League 2021-22

Διαιτητές και πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής
Φίλιππος - Μίλων

Ο

ι διαιτητές και
το πρόγραμμα
της 1ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα Volley League 202122: 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
1η αγωνιστική (1517/10/2021)
Παρασκευή 15 Οκτωβρίου
2021 Ερμούπολη, 19.15 ΕΡΤ-3:
Α.Ο. Φοίνικας Σύρου ΟΝΕΧ Π.Α.Ο.Κ.
Διαιτητές: Μυλωνάκης, Βουδούρης, Παρατηρητής: Μπαρ-
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Handball Premier
Στον εξ’ αναβολής αγώνα Δράμα
86’ - Ζαφειράκης Νάουσας 28-21

μπούνης, Συρίγος, Γραμματεία:
Πιρπινιά.
Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021
Ηράκλειο, 17:00 (L.Str.):
Ο.Φ.Η. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Διαιτητές: Αγγελίδης, Καραπουλάκης, Παρατηρητής: Κοκοτσάκης, Επόπτες: Κουνδουράκη,
Κανδηλιεράκης, Γραμματεία: Αβραμοπούλου.

\Με καλή εμφάνιση στο δεύτερο μέρος, η Δράμα ΄86 επικράτησε
του Ζαφειράκη με 28-21 εντός έδρας, για την 5η αγωνιστική της
Handball Premier.
Στο πρώτο μέρος ο Ζαφειράκης Νάουσας που έπαιξε με πολλές
βασικές ελλείψεις λόγο τραυματισμών , πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και μπήκε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 13-15.
Στην επανάληψη, οι Δραμινοί, που είχαν και τον Αδάμ Παπαδόπουλο στη σύνθεση αυτή τη φορά, πήραν τον έλεγχο του αγώνα μετά
το 45’ λεπτό και έφτασαν χωρίς προβλήματα στην τρίτη νίκη τους στο
πρωτάθλημα. Έτσι, στρέφουν πλέον την προσοχή τους στο ματς του
Σαββάτου με τον Διομήδη, για το European Cup. Αντίθετα ο Ζαφειράκης έμεινε χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα .
Τα πεντάλεπτα: 0-2, 1-4, 6-6, 9-9, 10-12, 13-15 (ημχ), 14-16, 1717, 20-18, 24-20, 24-20, 28-21.
Δράμα ’86 (Βαλαβάνης): Τοζακίδης, Παπάζογλου, Καφαντάρης,
Μπουγκαρίνοβιτς 2, Νίκολιτς 8, Χαϊτίδης 4, Κοβογλανίδης, Κοτσαμαρίκογλου, Πολύδωρος 2, Τορνικίδης 3, Τόσκας 3, Καβάζης, Δεμερτζίδης, Κουρτίδης, Παπαδόπουλος 3, Σίνα 3.
Ζαφειράκης (Δεληγιάννης): Κανιζάι 6, Πίτος, Θεοδωρόπουλος 8,
Δασκαλόπουλος, Γαλίτης, Μπόλας 3, Πινακούδης, ΛεΠεγιέ, Διδασκάλου, Τσάτσας 1, Τζουβάρας, Μπουμπουλέντρας, Ρότζιος 2, Τσαγκεράς 1, Καραμπέλκος.
Διαιτητές: Νάσκος – Χαρίτσος. Δίλεπτα: 4-7. Πέναλτι: 0/0 – 4/4

Βέροια, 19:00 (L.Str.): Α.Π.Σ.
Φίλιππος Βέροιας - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων
Διαιτητές: Παπαδογούλας,
Δανιηλίδου, Παρατηρητής: Αντωνούλης, Επόπτες: Χανός, Βένος,
Γραμματεία: Ψάρρα.
Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021
Αγιος Θωμάς Μαρούσι, 16:30
(L.Str.): Παναθηναϊκός Α.Ο. Α.Ο.Π. Κηφισιάς
Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Πρέντζας, Παρατηρητής: Ράπτης,
Επόπτες: Βαρατάσης, Κατερλή,
Γραμματεία: Εμμανοηλίδη.

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!
Ακαδημία ΑΕΚ Βέροιας.
Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται
στα γήπεδα Λαζοχωρίου.
Πληροφορίες:
Κατικαριδης Μάριος 6973054709
Γκουργκουτας Θεοφάνης 6973667697

Super League 2: Ο Λευτέρης
Αυγενάκης συναντήθηκε με
αντιπροσωπεία της λίγκας
Η συνάντηση ανάμεσα
στον Λευτέρη
Αυγένακη και
την αντιπροσωπεία της
Super League
2 ολοκληρώθηκε, με τις δύο
πλευρές να συζητούν τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει η
λίγκα και τους τρόπους να ξεπεραστούν, προκειμένου να ξεκινήσει
το πρωτάθλημα
Για περισσότερες από δύο ώρες διήρκησε η συνάντηση της
αντιπροσωπείας της Super League   με τον υφυπουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη. Τη Λίγκα εκπροσώπησαν οι Λεωνίδας
Λεουτσάκος (πρόεδρος), Χαράλαμπος Σταμούλης (α’ αντιπρόεδρος – Απόλλων Πόντου), Αχιλλέας Μπίκας (β’ αντιπρόεδρος
– Βέροια), Αλέξης Κούγιας (ΑΕΛ), Χρήστος Πρίτσας (Κηφισιά) και
Κώστας Καραπαπάς (Ολυμπιακός Β’). Οι δύο πλευρές συζήτησαν
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νέα κατηγορία και ότι δεν ήταν
ενδεδειγμένη η έως τώρα διαχείριση του συνεταιρισμού για την
προετοιμασία της διοργάνωσης, ενώ συζητήθηκαν τα επόμενα
βήματα ώστε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, όπως αναφέρει η ενημέρωση του υπουργείου. Παράλληλα οι εκπρόσωποι των ομάδων
της Super League 2 συμφώνησαν ότι είναι μια ευκαιρία η αναδιάρθρωση των κατηγοριών, την οποία δεν θα αφήσουν να πάει χαμένη. Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι το πρωτάθλημα θα ξεκινήσεις
στις 24 Οκτωβρίου ή την επόμενη εβδομάδα, με την ελπίδα φυσικά
να εξευρεθεί η λύση και στο τηλεοπτικό κομμάτι.
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Μίσιτς: «Ο ΠΑΟΚ θα πλήρωνε
για μένα περισσότερα
και από την ρήτρα που υπήρχε
στο συμβόλαιο μου»
Ο Γιόζιπ Μίσιτς, έχει ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας
που αντιμετώπισε, ανήκει πλέον στην Ντιναμό
Ζάγκρεμπ όμως
πάντα θυμάται το πέρασμα
το υ α π ό τ η ν
Τούμπαμ όπου
όπως λέει πέρασε την καλύτερη
περίοδο της καριέρας του
Ο Γιόζιπ Μίσιτς συνεχίζει την καριέρα του στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ και όπως και ο ίδιος παραδέχεται δεν έχει φτάσει ακόμη
στο επίπεδο που είχε όταν αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ.
«Μπορώ να πω ότι πέρασα πολύ καλά στον ΠΑΟΚ και πως
εκεί έπαιξα το καλύτερο ποδόσφαιρο της καριέρας μου. Και δεν
ήταν μόνο το ποδόσφαιρο με το πρωτάθλημα να είναι πιο δυνατό
από ότι στην Κροατία και οι ένθερμοι οπαδοί αλλά και όλα τα άλλα
ήταν υπέροχα για μένα.
Δεν έχω φτάσει ακόμη στο επίπεδο που βρισκόμουν όταν έπαιζα στον ΠΑΟΚ. Μου λείπει λίγο ακόμη, ένα 10% περίπου για να
βρεθώ σε εκείνη την πολύ καλή κατάσταση» τόνισε σε δηλώσεις
του ο Κροάτης μέσος και απάντησε μάλλον δεικτικά για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν απέκτησε τελικά τα δικαιώματα του από την
Σπόρτινγκ.
«Η απόφαση του ΠΑΟΚ να μην πληρώσει την ρήτρα είχε να
κάνει με το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισα και όχι με το ύψος
του buy out (σσ: είχε οριστεί στα 2 εκατομμύρια ευρώ). Πιστεύω
πως ο ΠΑΟΚ θα πλήρωνε αν χρειαζόταν ακόμη περισσότερα
χρήματα για μένα αν κρίνει κανείς από την κατάσταση στην οποία
βρισκόμουν» είπε ο Μίσιτς.
Ο Κροάτης ανήκει πλέον στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ και έχει φέτος ένα γκολ και μια ασίστ σε 17 συμμετοχές στις εγχώριες και τις
διεθνείς υποχρεώσεις της ομάδας του.

Φαρμακεία
Παρασκευή 15-10-2021
13:30-17:30
ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝΔΟΥ
15 ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 2331065931
21:00-08:00
ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
23310-25000

Συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ

Οκτώβριος 2021

Το συνεργείο επι

φυλακής της ΔΕΥΑΒ
κατά το διάστημα
από 11-10-2021
μέχρι 17-10-2021
θα είναι το εξής:
Αυτόματος τηλεφω
νητής βλαβών: τηλ.
2331021814.

Σαββατοκύριακο 16/17/ Οκτωβρίου Handball Premier
(5η αγωνιστική), Α1 Γυναικών (3η αγωνιστική)

Σ

υνεχίζονται το
Σαββατοκύριακο
τα πρωταθλήματα
της Handball Premie
στα πλαίσια της 5ης
αγωνιστικής και της Α1
γυναικών για την 3η
αγωνιστική.

Το Σάββατο ο Φίλιππος θα ταξιδεύσει στην Κέρκυρα όπου θα
αντιμετωπίσει τον ισχυρό φέτος
Φαίακα, ενώ η Βέροια 2017  στις 6
μ.μ θα υποδεχθεί στο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ
τον Μ. Αλέξανδρο Γιαννιτσών. Φυσικά στην 5η αγωνιστική δεσπόζει
το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς μεταξύ του Ολυμπιακου/Ξυνή και της
ΑΕΚ και μάλιστα θα μεταδοθεί απ’
ευθείας από την ΕΡΤ3 στις 12.30
το μεσημέρι.
Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι
διαιτητές
Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021
Handball Premier (5η αγωνιστική)

Ό

Μελίνα Μερκούρη 12:30, Ολυμπιακός ΣΦΠ- ΑΕΚ (ΕΡΤ3)
(Πατιός- Τσιάνας, ΚατσίκηςΤσάκωνας)
Σπίτι του Χάντμπολ 18:00,
ΠΑΟΚ- Αερωπός Έδεσσας Man
Dynamic
(Γράψας- Κυριακού, Μιχαηλίδης)
Κέρκυρας 18:00, Φαίακας
Κέρκυρας- Φίλιππος Βέροιας
(Κινατζίδης- Φωτακίδης, Ανταλής)
Α1 Γυναικών (3η αγωνιστική)
Σπίτι του Χάντμπολ 13:30, ΠΑΟΚ Mateco- ΑΟ Προσοτσάνης
(Βαγγελτζίκης- Τορνικίδης, Μεϊμαρίδης)
Σπίτι του Χάντμπολ 15:30, ΑΕΣΧ Πυλαίας- Honda Πανόραμα
(Θεοδοσίου- Τόλιος, Μιχαηλίδης)
ΔΑΚ Άρτας 18:00, Αναγέννηση
Άρτας- Εθνικός Κοζάνης

(Αβράμης- Χρόνης, Βέργος)
Νέας Ιωνίας 18:00, ΟΦΝ Ιωνίας- Αθηναϊκός
(Βήτας- Φωκίτης, Μίγκας)
Φιλίππειο 18:00, Βέροια
2017- Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών
(Νικολαϊδης- Πήτας, Σίσκου)
Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021
Handball Premier (5η αγωνι-

στική)
Μάνος Λοίζος 16:00, Άρης Νικαίας Olympic Diagnostic- HC Σαλαμίνα
(Μερτινιάν- Σκλαβενίτης, Αντωνόπουλος)
*Το παιχνίδι ΓΑΣ ΚαματερούΑΟΑΟΔ Κορυδαλλού αναβλήθηκε
με απόφαση της ΔΕΠ/ΟΧΕ λόγω
κρουσμάτων covid-19 σε μέλη του
γηπεδούχου σωματείου.

Μπήκε όριο στον στοιχηματισμό
στη Super League 2

ρια για το
πόσα χρήματα
θα μπορεί να
στοιχηματίσει κάποιος
στους αγώνες της
Super League 2 επέβαλε με απόφασή της η
Επιτροπή Εποπτείας και
Ελέγχου Παιγνίων!

Μάλιστα, η ΕΕΕΠ ανακοίνωσε πως αυτό έγινε αφότου έλαβε
υπόψη στοιχεία και πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση της
από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας, η οποία
αξιολόγησε σχετικές αναφορές,
καταλήγοντας στο συμπέρασμα
ότι υπάρχουν ικανές ενδείξεις ώστε να ληφθούν προληπτικά όρια
στοιχηματισμού!
Στόχος, όπως αναφέρει, είναι
«η καταπολέμηση του φαινομένου της χειραγώγησης αθλητικών
γεγονότων»!

Αναλυτικά η ανακοίνωση της
ΕΕΕΠ:
«Η Επιτροπή Εποπτείας και
Ελέγχου Παιγνίων, στο πλαίσιο
άσκησης των αρμοδιοτήτων της,
με τη με αριθμό 600/07.10.2021
απόφασή της, προέβη στην επιβολή στοιχηματικών ορίων για
την κατηγορία Super League 2
του Εθνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που της δίνει το άρθρο
16 του νόμου 4809/2021.
Συγκεκριμένα, με την ανωτέρω
απόφαση η ΕΕΕΠ θέτει όρια στοιχηματισμού για το pre game στοίχημα έως 600 ευρώ ανά στοίχημα
και για το Live στοίχημα έως 300
ευρώ ανά στοίχημα στη συγκεκριμένη κατηγορία.
Για την έκδοση της απόφασης
αυτής η ΕΕΕΠ έλαβε υπόψη τα
στοιχεία και τις πληροφορίες που
περιήλθαν σε γνώση της από την
Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ), η οποία
κατά το προηγούμενο διάστημα
αξιολόγησε τις σχετικές αναφο-

ρές, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν ικανές ενδείξεις
ώστε να ληφθούν προληπτικά όρια στοιχηματισμού.
Η απόφαση αυτή αποτελεί
σταθμό, αφού είναι η πρώτη απόφαση η οποία εκδίδεται ως αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας
που έχει αναπτυχθεί μεταξύ της

Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής
Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ) και της
ΕΕΕΠ, με στόχο την καταπολέμηση του φαινομένου της χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων, της
διασύνδεσης της χειραγώγησης
αυτής με τον αθλητικό στοιχηματισμό και την προστασία του κοινού
και των παικτών».

ΠΑΟΚ: Χωρίς τον Σίντκλεϊ η προπόνηση του Δικεφάλου
Ατομικό πρόγραμμα λόγω των
ενοχλήσεων στον δικέφαλο έκανε
και χθες Πέμπτη (14/10) ο Σίντκλεϊ
ενώ μόνος του δούλεψε και ο Χοσέ Κρέσπο. Χωρίς νέα προβλήματα συνεχίστηκε η προετοιμασία
του ΠΑΟΚ για τον αγώνα της Κυριακής (17/10) με τον Βόλο στην
Τούμπα. Ο Σίντκλεϊ ακολούθησε
ατομικό πρόγραμμα λόγω των ενοχλήσεων που αισθάνεται στον
δικέφαλο ενώ ατομικό πρόγραμμα
έκανε και ο Άνχελ Κρέσπο.
Από τους διεθνείς εκτός από
τον Χάρη Τσιγγάρα που έχει προσβληθεί από covid-19 οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά.
«Το αγωνιστικό τμήμα του Δικεφάλου μπαίνει στην τελική ευθεία
για την επιστροφή στην αγωνιστική δράση, με τους παίκτες και το

τεχνικό επιτελείο να συνεχίζουν
την προετοιμασία τους στη Νέα
Μεσημβρία. Η προπόνηση της Πέμπτης (14.10) είχε να κάνει κατά
κύριο λόγο με την τακτική προσέγγιση του επικείμενου αγώνα
κόντρα στον ΝΠΣ Βόλος. Μετά την
απαραίτητη προθέρμανση και μερικά παιχνίδια rondo, οι παίκτες
εκτέλεσαν ασκήσεις τακτικής και
στη συνέχεια έκαναν πρακτική εφαρμογή σε οικογενειακό δίτερμα.
Ο Σίντκλεϊ έκανε ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία στο γήπεδο
και το γυμναστήριο, ενώ μόνος του
δούλεψε κι ο Χοσέ Κρέσπο .
Ο Δικέφαλος σήμερα Παρασκευή (15.10) θα προπονηθεί στις
11:00 στη Νέα Μεσημβρία», αναφέρει το ενημερωτικό του ΠΑΟΚ για τη
σημερινή (14/10) προπόνηση.

16-17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2016 2021
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

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 γυναικείο πολυφωνικό συγκρότημα “Stringless”.
Επισημαίνεται ότι ο χώρος των παραστάσεων έχει χαρακτηριστεί
ως “αμιγής” και θα επιτραπεί η είσοδος σε θεατές αποκλειστικά εμβολιασμένους 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 εισόδου. Οι κάρτες εισόδου θα διατίθενται στο κοινό από το Μουσικό Σωματείο «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.
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5ο Σύστημα Προσκόπων Βέροιας:
Δραστηριότητες νέας Προσκοπικής χρονιάς
Με αισιοδοξία, πολύ όρεξη για παιχνίδι, με άφθονη προσκοπική περιπέτεια
και φυσικά με τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας 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 δραστηριότητές των τμημάτων μας.
Η 5η Αγέλη Λυκοπούλων πραγματοποίησε ήδη 3 εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις με κύριο στόχο την γνωριμία των
παιδιών με παραδοσιακές γειτονιές της
πόλης μας και παιχνίδια παλαιότερων
εποχών. Έτσι λοιπόν τα Λυκόπουλα είχανε 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 αναπτύσσοντας με αυτό τον τρόπο την δημιουργικότητα και την φαντασία τους και
μαθαίνοντας παράλληλα την ομαδικότητα
μέσα από το παιχνίδι.
Η 5η Ομάδα Προσκόπων το Σαββατοκύριακο 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 αρνητικα 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 αρκετές αθλοπαιδιές, ζωηρά παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων κλπ. Έτσι αφού παίξαμε
και τρέξαμε στο τέλος της πρώτης ημέρας ακολούθησε ένα ενωμοτιακό μαγείρεμα όπου οι ενωμοτίες συνεργάστηκαν
άψογα και έφτιαξαν το βραδινό για όλα
τα μέλη της εκδρομής. Έπειτα ακολούθησε 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 πρόσκοποι... Ένας τσακωμός, μια απαγωγή και 2 γράμματα ήταν
τα σημάδια που δόθηκαν στα παιδιά για να καταλάβουν ότι ξεκινούσε 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 χρειαζόμασταν όλοι αφού θυμηθήκαμε την προσκοπική ζωή στη φύση!!

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 ποντιακής διαλέκτου.
Η παιδεία του Πόντου αποκτά το πραγματικό της νόημα όταν διδάσκεται στην Εύξεινο Λέσχη Βέροιας όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι ιδέες ανεξίτηλες που υπηρετεί ο σύλλογος μας.
Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Τετάρτη βράδυ στις 8.30μμ, στους ειδικά 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

www.laosnews.gr

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 διήμερο αυτό πραγματοποιήθηκε η πρώτη Ολομέλεια του τμήματος, μια Ολομέλεια γνωριμίας αλλά και προγραμματισμού δράσεων. 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 ιδιαίτερα 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. Μπλατσιώτη Ιωάννη (Ωρίωνα).
«Εάν ενδιαφέρεστε τα παιδιά σας να έρθουν σε αυτή την μεγάλη παρέα». Η εστία του 5ου Συστήματος Ποσκόπων βρίσκεται 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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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

χέρσος 11.000 τ.μ.

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

στον Άγιο Γεώργιο,

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι ο ι -

θέση «ΣΥΚΙΕΣ» τι-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-

κόπ ε δ ο 7 0 0 τ . μ .

μή 15.000 ευρώ.

ρισμα στα Αστικά 88

στην Αγ. Βαρ-

Τηλ.: 6945 122583,

τ.μ. 50.000 ευρώ,

βάρα

Euromesitiki.

διαμπερές, κόπλαμ,

γιά, με θέα τον

χω ρ ί ς α σ α ν σ έ ρ .

Αλιάκμονα, στην

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Τηλ.: 6945 122583

π λα τ ε ί α το υ χω -

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Euromesitiki.

ριού. Πληρ. Τηλ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρι-

σε

πλα-

6981058526.

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
Το Αστικό ΚΤΕΛ Βεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως στο πλαίσιο του νέου
lockdown τροποποιούνται τα δρομολόγια όλων των συγκοινωνιακών γραμμών. Τα δρομολόγια των λεωφορείων από την 17 Νοεμβρίου 2020 διαμορφώνονται ως εξής:

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός

κό Μεσιτικό γραφείο

ΠΑΤΡΙΔΑ πωλείται οικόπεδο
1 στρέμμα με ημιτελές κτίσμα
91,50 τ.μ., με
αποθήκη εκτός
σοιτιού 25 τ.μ.,
με υπέροχη θέα
χωρίς εμπόδια,
περιφραγμέν ο , σ υ ρτα ρ ωτ ή
πόρτα, πλήρως
τα κ τοπο ι η μ έ ν ο .
Τιμή 95.000 ευρώ. Τηλ.: 6942
775199.

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο  	
23313 50100
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 	 23313 50102
Πυροσβεστική   	
23310199,23310 68400
Νοσοκομείο κέντρο 	
23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες	 23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού 	
23313 51400
ΕΚΑΒ 	
166
ΔΕΥΑΒ
2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες
2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό
11500 & 1
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.)
2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες 	
121 κλήση από σταθερό
ΟΤΕ Βλάβες
13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά) 	
2331022.342
ΚΤΕΛ 	
14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)	 2331022.282  
ΟΣΕ	 2331024.444  
ΕΛΤΑ
23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 	
2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ)
23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία)
23313 53124
23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ	 2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ 	
2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας
231330-9636 έως 9640
και 231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών 	
2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας
23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών: 	
2331353416, 7
Τελωνείο	 2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)	 2331060.066
Ι δ ι ω τ ι κ ό Κ Τ Ε Ο Β έ ρ ο ι α ς ( Μ α κ ρ ο χ ώ ρ ι )              
2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο 	
2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο 	 2310894.463,
	 2310894.562  
ΟΑΕΔ 	
2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας	 2331073.353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
2331096.342  
ΤΟΕΒ 	
2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072.303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου»
2331024.879  
Αλσος Παπάγου	 2331072.654  
I. Mητρόπολη	 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 	
2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
2331078100
Οδική Βοήθεια
HELLAS SERVICE 	
2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE 	
1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN 	
168
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 	
2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής: 	
2331020.240, 76.612

Β’ Υποδ/ντής: 	
2331076.611
Υπασπιστής: 	
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100, 	
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής: 	
2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.643
Γραμματεία: 	
2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:	 2331076650
Ταυτότητες:
2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής: 	
2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.653
Γραμματεία: 	
2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: 	
2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής: 	
2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.669
Γραμματεία: 	
2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα):
2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών
2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:
2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών 	
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών
2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας:
2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας:
2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:
2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου:
2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων:
2331350564
Κ.Ε.Π.:
2331350000
Δημοτική Αστυνομία
2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: 	
2332 3 50300
Fax: 	
2332 0 24260
ΚΕΠ: 	
2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: 	
2333 3 50100
Δημοτολόγιο
23333 50150
Ληξιιαρχείο
23333 50130
Πρωτόκολλο
23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών
23333 50144
Γραφείο Προσωπικού
23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου
23333 50142

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ. 23231 ΩΡΟΛΟΙ, Ωραιότατη και άνετη Γκαρσονιέρα 50 τ.μ., κατασκευή 1996, 1
υ/δ, 2 ος όροφος, επιμελημένης κατασκευής,
απίστευτα εργονομική , ατομική θέρμανση πετρελαίου, τέντες ,με πολύ ωραίο μπάνιο, κέντρο
απόκεντρο, ενοίκιο 230€. Θα είναι ελεύθερη
από 1/11/2021.
Κωδ: 24552 ΩΡΟΛΟΙ, Διαμέρισμα 70 τ.μ.,
κατασκευή 2005, 2 υ/δ, σαλονοκουζίνα και
μπάνιο, στον 4ο όροφο, με ευχάριστη θέα, διαμέρισμα αξιώσεων, νεόδμητο, σε υπεράριστη
κατάσταση, με ατομική θέρμανση πετρελαίου,
με μία ντουλάπα , με θωρακισμένη πόρτα ,
για απαιτητικούς ενοικιαστές , μίσθωμα 280€.
Υπόδειξη μετά την  1/11/2021.  Αποκλειστική
διάθεση και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.13688   Ενοικιάζεται ανακαινισμένο
διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης 90 τ.μ. σε
1ο όροφο με 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο. Η  
κατάσταση του πολύ καλή , με καινούργια κουφώματα συνθετικά , καινούργιο ηλεκτρολογικό
πίνακα , με κεντρική θέρμανση πετρελαίου που
λειτουργεί άψογα και το ενοίκιο επίσης λογικό
στα 300€.
ΚΩΔ: 106992 ΕΛΙΑ, Ενοικιάζεται Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90τ.μ., σε 1ο όροφο υπερυψωμένο, με 2υ/δ, σαλόνι, καθιστικό,
κουζίνα και μπάνιο, διαθέτει κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια, η θέρμανση του με
θερμοσυσσωρευτές και 2 κλιματιστικά, με δυο
ντουλάπες, ηλιακό θερμοσίφωνα, διαμπερές,
σε πολύ καλή τοποθεσία, βλέπει σε ανοιχτωσιά , με μηνιαίο μίσθωμα 350€. Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.23784 ΚΕΝΤΡΟ , κοντά στην Εληά
ενοικιάζεται  διαμέρισμα 113 τ.μ., 3 υ/δ, Ημιόροφος , έχει αλουμινίου συρόμενα κουφώματα
, είναι επιμελημένης κατασκευής και σε μία
όμορφη πολυκατοικία, με κουζίνα ανεξάρτητη
και με κεντρική θέρμανση πετρελαίου που λειτουργεί, με θωρακισμένη πόρτα, ενοίκιο μόνο
250€. Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 107009 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Ενοικιάζεται
μια καταπληκτική μεζονέτα συνολικής επιφάνειας 150τ.μ. κατασκευής του 2000, επεκτείνεται
σε δύο επίπεδα σε 1ο και 2ο όροφο. Ο 1ος
όροφος αποτελείται από μία τεράστια σαλονοκουζίνα μαζί με τραπεζαρία και ένα πολυτελέστατο μπάνιο και ο 2ος όροφος ο οποίος
επικοινωνεί με εσωτερική σκάλα, αποτελείται
από 3υ/δ, έναν επιπλέον χώρο σαν αποθήκη
και ένα μπάνιο ακόμη. Και τα δυο μπάνια δια-

θέτουν τζακούζι.  Είναι σε άριστη κατάσταση,
με ενδοδαπέδια θέρμανση, με ύφος απέριττης πολυτέλειας που διαχέεται στο χώρο, με
ηλεκτρικές συσκευές, μεγάλες βεράντες, ηλιόλουστο, με τζάκι, μηνιαίο μίσθωμα 500€.
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο
μισθωτή. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη και με ηλεκτρικές συσκευές , συνολικής
επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα . Αποτελείται από 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο
και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1998 και
διαθέτει θέρμανση ατομική - Πετρέλαιο. Έχει απεριόριστη θέα, τα κουφώματα της συνθετικά,
με διπλά τζάμια  , διαθέτει τζάκι , αποθήκη και
μεγάλη αυλή .   Τιμή: 320 € .
Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. , με
ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο 40
τ.μ. ,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2 σαλόνια 5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, και
δύο μπάνια  , χωρίς θέρμανση, με δυνατότητα
τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει καμινάδα), επιπλωμένη , με αποθήκη και με δύο
ντουλάπες , έχει ηλεκτρικές συσκευές αλλά και
ηλιακό θερμοσίφωνα , προσφέρεται σε τιμή
πραγματικής ευκαιρίας , 350€. Πληροφορίες
μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.     
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24291 - Στον Κοπανό Νάουσας   ,
ενοικιάζεται αποθήκη συνολικής επιφάνειας
650 τ.μ. σε ισόγειο χώρο με αυλή μπροστά .
Αποτελείται από έναν ενιαίο  Χώρο, και WC. .
Μίσθωμα  650 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23000 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 26 τ.μ. 1ος  ορ.
Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει ανοιχτωσιά και
φωτεινότητα , έχει Κουφώματα Συνθετικά και
Ανελκυστήρα,  Τιμή: 160 € .
Κωδ: 23610 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται
από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το
2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Διπλά τζάμια - Τιμή: 250 €.
Κωδ: 23579 - ΩΡΟΛΟΙ  Γραφείο συνολικής επιφάνειας 250 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος.
Αποτελείται από 5 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 1969 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου και Ανελκυστήρα - Τιμή: 700 €.

σπάνια ευκαιρία, μόνο 70.000€.
Κωδ. 13971 ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπάνια μονοκατοικία στο Λοζίτσι  συνολικά σε δύο επίπεδα 220
τ.μ., σε  3.850τ.μ  οικόπεδο  , η κατασκευή της
έγινε το 2005, 2 υ/δ στο ισόγειο και 3 δσκλ στον
πρώτο όροφο , ανοιχτωσιά, εξαιρετικής κατασκευής, γεωμετρικά δομημένο , ηλιόλουστοι
χώροι, έχει τζάκι, με δύο μπάνια , σε πολύ καλή
τιμή από 340.000€ μόνο 270.000€.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22955 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 69 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από έναν
ενιαίο χώρο. Είναι κατασκευασμένο το 1975
και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου με  Διπλά
τζάμια - Τιμή: 300 €.Το γραφείο μας διαθέτει την
ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου
αυτού.
Κωδ.23656 ΕΛΗΑ , ενοικιάζεται σπάνιο
ισόγειο κατάστημα 86 τ.μ., με μεγάλη βιτρίνα
και σίγουρα εξαιρετικής προβολής και μοναδικής εμπορικότητας , με 43 τ.μ. πατάρι , σε πολύ
καλή τιμή, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, μίσθωμα 2.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
Κωδ: 23650  ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατ΄ αποκλειστικότητα ένα νεόδμητο κατάστημα συνολικής επιφάνειας 300
τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι
κατασκευασμένο το 1992 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ μεγάλο έξω , εξαιρετικής προβολής , μίσθωμα  3.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106808 Στο κέντρο της Βέροιας πλησίον Μητρόπολης , ένα εξ ολοκλήρου ανακαινισμένο διαμέρισμα-ρετιρέ 70τ.μ. μικτά και 65τ.μ.
καθ., με 2 υπνοδωμάτια - σαλοκουζίνα και μπάνιο, στον 6ο όροφο, κατασκευής 1970 το οποίο
διαθέτει γερμανικά συνθετικά κουφώματα μάρκας Kömmerling με τριπλή υάλωση, ηλεκτρικά
ρολά αλουμινίου και σήτες, ενεργειακό τζάκι,
DAIKIN INVERTER 12000BTU κλιματιστικό
στη σαλοκουζίνα, ατομική θέρμανση με αντλία
θερμότητας, προεγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα, πλήρη εγκατάσταση συστήματος
συναγερμού, γύψινες διακοσμητικές κατασκευές. Επίσης, διαθέτει κέλυφος-θερμοπρόσοψη
καθώς και θερμομόνωση οροφής. Έχει γίνει

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13977 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 50
τ.μ. Αποτελείται από 1 υ/δ , Σαλονοκουζίνα και
μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 2002 και
διαθέτει θέρμανση Ατομική με  Ηλεκτρικό, Έχει
απεριόριστη Θέα και μεγάλο υπόλοιπο δόμησης οικοπέδου και κήπο,  Τιμή μόνο 30.000 €.
Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
του ακινήτου αυτού.
Κωδ. 14158   ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, πωλείται ισόγεια κατοικία η  κατάστημα
80 τ.μ., σε οικόπεδο 8.000 τ.μ. , κατάλληλο
και για μονοκατοικία αλλά και για άλλη χρήση.
Μέσα στη φύση , σε ήρεμο περιβάλλον  ,  ιδιαίτερο ακίνητο το οποίο ευρίσκεται σε εξαιρετικό
σημείο , είναι κατάλληλο για πολλές χρήσεις και
προσφέρεται σε απίστευτα χαμηλή τιμή, πολύ

σογειο διαμέρισμα 76

23310 63283, ώρες

τ.μ. στη Βέροια, επί

ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗ-

βαμμένο. Τιμή ενοικί-

08.00 - 10.00.

της οδού Γρεβενων 11

ΚΗ 24 τ.μ., Καλλιθέα,

ου 50 ευρώ. Τηλ.: 6947

και Ερμού, πραγματι-

Μιλτιάδου 20, πόρτα

073926.

κός λουλουδότοπος

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

με καλοριφέρ, κλιμα-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

τισμό, ηλιακό θερμο-

ΓΚΑΡΑΖ

σίφωνα, δίχως κοινό-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-

χρηστα. Τηλ.: 6949

215864.

εκ βάθρων αλλαγή των ηλεκτρολογικών και
των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Πληροφορίες
μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24141 - Στο Αγγελοχώρι Νάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολόκληρο κτίσμα αποτελούμενο
από ένα διαμέρισμα 1ου ορ. 85 τ.μ. 2δσκλ και
τρία καταστήματα 72 και 24 και 24  τ.μ. περίπου  
ισόγεια.. Ευρίσκεται επί του κεντρικού δρόμου
και αποτελεί  μια σπάνια ευκαιρία αγοράς. Τιμή
όλα μαζί μόνο 45.000€ . Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106764 ΓΗΠΕΔΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 90τ.μ. σε Διπλοκατοικία ο 1ος όροφος,
με 3υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, σε καλή κατάσταση, κομπλέ επιπλωμένο, με ηλεκτρικές
συσκευές και πλυντήριο ρούχων, με ατομική
θέρμανση πετρελαίου, ηλιακό θερμοσίφωνα,
με σήτες, έχει 2 κλιματιστικά, ιδιωτική αυλή με
δυνατότητα στάθμευσης 2 αυτοκινήτων, με
αποθήκη, σε τιμή προσφοράς μόνο 50.000€.
Αποκλειστική ανάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

στη Βέροια. Πληρ. τηλ.:

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

www.laosnews.gr

με μηχανισμό, ρεύμα,

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ /
ΧΗΜΙΚΟΣ (Κωδ.Αγγ. ΥΠΧΜ_2)
Η εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΑΕ, η οποία εδρεύει στη
Βέροια και δραστηριοποιείται στο χώρο των κονσερβοποιημένων φρούτων και στην χυμοποίηση,  επιθυμεί να
προσλάβει XHMIKOΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Προσόντα
•Απαραίτητο Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού ή Χημικού
•Προϋπηρεσία σε βιομηχανικές μονάδες  (θα εκτιμηθεί ειδικότερα σε κονσερβοποιία)
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (οποιαδήποτε
επιπλέον γνώση ξένης γλώσσας επιθυμητή).
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ.
•Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικότητας.
•Ικανότητα εντοπισμού και επίλυσης των προβλημάτων.
Αρμοδιότητες
•Ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της παραγωγής
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Εταιρίας.
•Βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας όπου
αυτό είναι εφικτό.
•Προετοιμασία όλων των απαραίτητων αναφορών
προς τη Διοίκηση της Εταιρίας.
•Επίβλεψη και οργάνωση του προσωπικού στο τμήμα παραγωγής.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται είτε να προσκομίσουν βιογραφικό σημείωμα στα γραφεία της εταιρίας
(Σιδ. Σταθμός Βέροιας) είτε να αποστείλουν βιογραφικό
σημείωμα στο email: hr@aqf.gr, υπόψη Διεύθυνσης
Προσωπικού.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2331023774

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε
υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο  χώρο
με εύκολη πρόσβαση.   Τιμή: 30.000 € .
ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13504 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται
από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 2002
και διαθέτει θέρμανση με Κλιματιστικό, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Διπλά
τζάμια - Τιμή: 52.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14210 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 58
τ.μ., ισόγειο, με 45 τ.μ. υπόγειο και 27 τ.μ. πατάρι , εξαιρετικό , πολύ φωτεινό και με μεγάλη
βιτρίνα , χωρίς θέρμανση , αυτοτελές, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , πρόκειται δε για
ένα πολύ αξιόλογο ακίνητο το οποίο προσφέρεται σε μία πολύ λογική τιμή , μόνο 80.000€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13964 πωλείται κοντά στα ΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειο κατάστημα 70 τ.μ., τετραγωνισμένο και με πολύ μεγάλη φάτσα , ακίνητο
ευκαιρίας , τιμή έκπληξη,  Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Μόνο σοβαρές προτάσεις , τιμή
πώλησης  80.000€ τώρα 50.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 106441 - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγροτεμάχιο δίπλα στο σχέδιο πόλεως συνολικής επιφάνειας 4436 τ.μ., είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, γωνιακό, σε πολύ καλή τοποθεσία, τιμή
προσιτή μόνο:50.000 €. Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 105466 - Στο ΜΟΥΣΤΑΛΙ στο δρόμο
για Κυδωνοχώρι πωλείται αγροτεμάχιο συνολικής επιφάνειας 5000 τ.μ. Τιμή: 12000€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 105085 ΠΑΛΙΑ ΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ , πωλείται αγροτεμάχιο 11 στρ., ελεύθερο με μικρή

13

αποθήκη μέσα και με άδεια νόμιμη , τιμή κομπλέ μόνο 26.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 106843 ΓΗΠΕΔΟ Πωλείται σπάνιο
Οικόπεδο 233τ.μ. γωνιακό, τρίφατσο, πολύ
προνομιούχο, άρτιο και οικοδομήσιμο, κατάλληλο για ανέγερση μονοκατοικίας ή μεζονέτας,
σε πολύ καλή γειτονιά, τιμή προσφοράς μόνο
35.000€.
Κωδ: 12745 - Κοντά στην οδό Σαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας
2183 τ.μ. Τιμή: 33.000 €.
Κωδ: 106548 - ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο
συνολικής επιφάνειας 1508 τ.μ. μέσα στο χωριό, άρτιο και οικοδομήσιμο, σε πολύ καλή τοποθεσία, Τιμή: 27.000€. Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106669 ΜΕΤΟΧΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ,
Πωλείται ένα καταπληκτικό οικόπεδο συνολικής
επιφάνειας 2.117τ.μ. σε αμφιθεατρική θέση,
με μοναδική ανοιχτωσιά, πραγματικό φιλέτο,
περιμετρικά περιφραγμένο, μέσα στο οποίο
υπάρχει μια μικρή ισόγεια κατοικία 20τ.μ., με
άδεια κανονικά η οποία ανεγέρθηκε το 1997,
ρεύμα και νερό κανονικά, με γεώτρηση, υπάρχει υπόλοιπο δόμησης ακόμη 180τ.μ., σε τιμή
προσφοράς όλο μαζί μόνο 57.000€. Υπόδειξη
μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο αγοραστή.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 115197 - ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ Οικόπεδο
συνολικής επιφάνειας 4000 τ.μ. οικοδομήσιμο.
Τιμή εξαιρετικά χαμηλή , μόνο 25.000 € ευκαιρία σίγουρη.
Κωδ: 106668 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ Πωλείται Χωραφοοικόπεδο από
την κάτω πλευρά του δρόμου συνολικής επιφάνειας 6.750 τ.μ., κατάλληλο για πολλαπλές
χρήσεις, με πολύ μεγάλη φάτσα στο δρόμο,
σε τιμή προσφοράς μόνο 80.000€  ολόκληρο.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ. 12878 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,   κοντά στην
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου , πωλείται μεγάλο
χωραφοοικόπεδο 6.850 τ.μ., το οποίο ευρίσκεται στην επέκταση του σχεδίου και μάλιστα στο
2ο στάδιο , μετατρέπεται σε δύο οικοδομικά
τετράγωνα εξαιρετικό για επένδυση, ευρίσκεται
σε δύο δρόμους και πάνω σε άσφαλτο , τιμή
όλο από 85.000€, τώρα μόνο 18.000€.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr
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κουζινα, W.C., για επαγγελ-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣ ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ κτημα με  και αγροικια παλια  1200Ε ΤΟΝ
ΧΡΟΝΟ
ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ επιπλωμενο κομπλε1Δ-ΣΚ-αποθηκη
Α.Θ κηπος 350€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1Δ-Σ-Κ WC Αυτ.Θ. ανακαιν.για βραχυχρονια
μισθωση 200€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,ΚουμαριαΝ.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ οικοπεδο 450 τ.μ χτιζει 50 τ.μ,με Θεα Θαλασσα
με αδεια 15000€
ΡΑΧΙΑ κτημα 3200 τ.μ με νερο κ ροδακινα 12000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 22000 τ.μ  για Φωτοβολταικά 35000€
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11 στρ. Θεση Συκιες για φωτοβολταικα η

καλλιεργειες 15000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ κοντα Κτισμα βιομηχανικο 700 τ.μ με οικοπεδο
2στρ.130000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 15 στρ.με ακτινιδια,πομωνα,περιφραξη 75000€
ΒΕΡΟΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 160τ.μ,155,190τ.μ 30000,26000,22000€
ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  οικοπεδο πανοραμικο 4000τ.μ 200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 14000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 6 στρ σε  ασφαλτο με κτισματα σοβαρες προτασεις
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ στην ασφαλτο 7500 τ.μΒιομηχανικο
μόνο 24000€
ΜΕΛΙΚΗ 17 στρ.με γεωτρηση κ δικτυο 34000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ 8 στρ  σε ασφαλτο,με ροδακινα  22000€

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για

ρισμα, 3ος όρ. Τηλ.: 6932

φροντίδα ηλικιωμένης κυ-

471705 & 23310 21100.

ρίας στη Βέροια, με προαι-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό

ρετική εμπειρία. Τηλ.: 6977

για τα ψητοπωλεία «ΓΙΑΝ-

828460 κα Μαιρη.

ΝΗΣ» στη Βενιζέλου και

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτροσυ-

κοινωνίας 17.00 έως 21.00
και στο τηλ. 6977207525.

στο Τσερμένι. Τηλ. επικ.:

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοη-

γκολλητής με γνώση TIG

θός για τη Βέροια. Πληρ.

και ψυκτικός για εργα-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ερ-

τηλ.: 2331125374. Ώρες

σία. Τηλ.: 6970 985797 &

γασία σε εργαστήριο κρε-

για πληροφορίες: 6.00 π.μ.

23310 41385.

άτων. Τηλ.: 23310 42680,

23310 25170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φυ-

ώρες επικοινωνίας: 10μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ: 1) Μηχανικός

σικοθεραπευτή για πλήρη

έως 1.00μ.μ. Βιογραφικά

αυτοκινήτων, ηλεκτρολό-

απασχόληση σε εργαστή-

στο e-mail: koktsidis14@

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ
ΑΓΟΡΑ 85 τ.μ για Ιατρειο,Ινστιντουτο κτλπ.70000€
ΕΜ. ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖ Κλειστο 18 τ.μ στα παπακια 7000€
ΚΕΝΤΡΟ στον Αγ.Παταπιο καταστημα 18 τ.μ καταλληλο για
παρκιγκ 28000€

γος αυτοκινήτων απο ε-

ριο φυσικοθεραπείας στη

gmail.com.

πιχείρηση στη Βέροια για

Βέροια. Πληρ τηλ.: 6944

πλήρη απασχόληση. 2)

675419.

Οδηγός ταξί για πλήρη α-

ZHTEITAI κοπέλα και

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ επαγ.χωρος -270 τ.μ για φροντιστηριο-δια βιου μαθηση κτλπ 700€
ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΨΗ 180+180+40
παταρι 3500€
ΠΡΩΗΝ ΦΟΥΡΝΟΣ κοντα στα Αστικα 100τ.μ+υπογ120 με πελατεια αξιολογη 500€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στην Βεροια 4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΠΑΡΚΙΓΚ κλειστο 25 τ.μ Εργοχωρι  50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 85 τ.μ Εργοχωρι καινουριο 300€
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ .καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  καταστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€
Σοβαρες προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,
ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

πασχόληση. Τηλ. επικοι-

άνδρας, από 25 – 40 ετών,

νωνίας: 2331071553 &

για εργασία σε Πρατήριο

2331062900. Ώρες επικοι-

Υγρών Καυσίμων, με πλή-

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικιάζεται   Πληρ. τηλ.: 23310 24817.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ

γκαρσονιέρα, 1ος όροφος,
σε πολύ καλή κατάσταση.

ρη απασχόληση. Ώρες επι-

ματική χρήση ή για διαμέ-

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 40000€
ΑΣΤΙΚΑ 88 Τ.Μ 2ΔΣ-Κ Κοπλαμ,χωρις ασανσερ 50000€
ΩΡΟΛΟΙ 67 τ.μ προσοψης1ΔΣΚ ΚΑΛΟ 43000€
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ 2ΔΣΚ του 93΄1ος ΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑ ΑΣΦ ΜΕ
ΩΡ/ΣΗ 90000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85+50 τ.μ  3ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο Μονοκατοικια 75+75 τ.μ Οικ.200
τ.μ 50000€
ΚΕΝΤΡΟ 94 τ.μ. 2ος με Θεα Α.Θ. ασανσερ,κοπλαμ 2-3 ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 85 τ.μ 2ος χ.ασανσερ.Αυτ.Θ. κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚ Α.Θ 38000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 56 τ.μ  μονοκατοικια παλια με οικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ 19000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ 67τ.μ 2ΔΣΚ ΛΟΥΞ με θεα,αποθηκη ,θεση
62000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ισογειο υπερυψ. Καταστημα 35 τ.μ 1ΔΣΚ αποθ.12000€
ΚΩΣΤΤΟΧΩΡΙ 8,5 στ.6 χιλ.απο κεντρο κτημα με αγροικια 75 τ.μ
45000€
ΠΑΣΤΕΡ Υμιυπ. Διαμερισμα 111 τ.μ 3ΔΣΚ  Α.Θ  27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 87 τ.μ 2ΔΣΚ  ΑC Ημ/γειο με μπαλκονι 23000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  8 διατηρητεο 1ος 54 τ.μ-ισογειο 27τ.μ 45000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ος -4ος καινουρια 101 κ 114 τ.μ ημιτελη6300090000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ πανω από Πιεριων με οικοπ.300 τ.μ 90000€

91098.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΗΡΑ ΕΠΕ

ENOIKIAZONTAI Γραφεία 61, 37 και 30 τ.μ.
ανακαινισμένα στο κέντρο της πόλεως, και ολό κ λ η ρ ο ς ό ρ ο φ ο ς 2 4 0
τ.μ. Τηλ. 6949087741 ή

- 9.00 μ.μ.

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

νωνίας:: 9:30 με 18:30.
ZHTEITAI γυναίκα να
φροντίζει ηλικιωμένη όλο
το 24ωρο σε προάστιο της
Θεσσαλονίκης. Πληρ. Τηλ.
6944647074.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φύλαξη ηλικιωμένης κυρίας,
σε περιπατητική κατάσταση (όχι κατάκοιτη) μένουσα στην Βέροια. τηλ. επικοινωνίας: 6944-818192.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να
φροντίζει ηλικιωμένο στη
Βέροια, κέντρο για όλο το

Η εταιρεία ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ επιθυμεί να προσλάβει

άμεσα 2 Ηλεκτρολόγους και 1 Ηλεκτρονικό για το τμήμα
συντήρησης της παραγωγής.
Πληροφορίες – Αποστολή Βιογραφικών:
ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ
12ο χλμ. Βέροιας – Νάουσας, 59200 Νάουσα
Τηλ.: 23320 42412
E-mail: hr@daiosplastics.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό
για Delivery στο ‘Coffee Berry’

24ωρο. Πληρ. τηλ.: 23310

6993375249.
Η εταιρία επεξεργασίας και συσκευασίας φρούτων και λαχανικών ΗΡΑ ΕΠΕ με έδρα την Ημαθία (7,5 χλμ. Βέροιας- Νάουσας)  ζητάει για άμεση πρόσληψη:
-Εργάτες – Εργάτριες για το συσκευαστήριο
-Επιστάτη – Υπεύθυνο Παραγωγής
-Μηχανικό – Μηχανοτεχνίτη
-Χειριστή Μηχανημάτων Συσκευασίας
Οι θέσεις αφορούν πλήρη απασχόληση. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις.
Για πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας:
2331093066, 6974020056
Για αποστολή βιογραφικών να αναγράφεται η θέση εργασίας στο: e-mail: info@irafruit.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητροπόλεως 35, χώρος 90 τ.μ.
περίπου, με 3 χώρους και

Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ζητά Μηχανικό αυτοκινήτων για πλήρη
απασχόληση. Τηλ.: 23310
62780 & 6978 770066.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση (ταβέρνα), εν ενεργεία, στο κέντρο της Βέροιας, με πλήρη εξοπλισμό, λόγω συνταξιοδότησης. Η επιχείρηση λειτουργεί τα τελευταία 10 χρόνια
με σταθερή πελατεία. Πληρ τηλ.: 6973 227071.

Το Coffee Berry στη Βέροια αναζητά διανομέα (Delivery). Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: coffeeberry.veroia@gmail.com.
Πληροφορίες στο 2331061016.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

Βιομηχανία Μεταποίησης Χάλυβα ζητάει άτομο για τον χώρο
της παραγωγής με απαραίτητη γνώση ηλεκτροσυγκόλλησης και
εμπειρία από συνεχή παραγωγή , γνώση χειρισμού γερανογέφυρας και επαγγελματικό δίπλωμα θα εκτιμηθεί.
Πληροφορίες: Μαντζώρος ΑΒΕΕ, 12ο χλμ. Βέροιας –Νάουσας(διασταύρωση Νάουσας), Τηλ.: 2332041522
ΚΟΠΑΝΟΣ ενοικιάζονται δύο επαγγελματικοί χώροι από 350
τ.μ. ο καθένας με δυνατότητα να γίνει ένας χώρος, στον περιφερειακό δρόμο Κοπανού, δίπλα στο βενζινάδικο Σαρδέλη, με 5μ.
καθαρό ύψος, χωρίς εσωτερικές κολώνες και περιφραγμένη αυλή 600 τ.μ. Τιμή 1,00 ευρώ το τετραγωνικό. Τηλ.: 6944 687267
& 23320 41088.
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τική, 120.000 €

ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. επιπλωμένο, 160 €

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων,

ΠΑΠΑΚΙΑ 30 τ.μ. επιπλωμένο,140 €

λουξ, 220.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 22 τ.μ.   150 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΡΟΛΟΙ 30 τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο πλήρες,
220 €

ΚΤΕΛ 25 τ.μ. καλό, 250 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 30  τ.μ. επιπλωμένο,  160 €
ΡΟΛΟΙ 30 τ.μ.  επιπλωμένο, 160 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 30  τ.μ. καινούργιο 180 €
ΚΕΝΤΡΟ 40  τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, 240 €
ΚΕΝΤΡΟ 50  τ.μ. ανακαινισμένο,ατομ. λέβητας, 280 €
ΚΕΝΤΡΟ 60 τ.μ.  ανακαινισμένο ατομ.λεβητας, 280 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 65 τ.μ. νεόδμητο, τζάκι, 330 €
ΚΕΝΤΡΟ 80 τ.μ.  15ετίας , 320 €
ΕΛΙΑ 110 τ.μ. καλό 420 €
ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, 400 €
ΕΛΙΑ 110 τ.μ. κεντρική θέρμανση 260 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 200 τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 350 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 180 τ.μ. τζάκι,ατομ.
λέβητας,κλίμα 600 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 35 τ.μ. καινούργιο 34.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 40 τ.μ. ανακαινισμένο, 18.000 €
ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 65+65 τ.μ , σε 2 ορόφους 35.000  €
ΕΛΙΑ 65 τ.μ. 10ετίας  62.000  €
ΠΑΠΑΚΙΑ 65  τ.μ. 33.000  €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 67 τ.μ. 15ετίας 65.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 69 τ.μ. τζάκι, αποθήκη, 55.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 70 τ.μ. 48.000 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70  τ.μ. καλό, 62.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. ρετιρέ 70.000 €

ΜΕΛΙΚΗ 35 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων, 18.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 86 τ.μ. 15ετίας 67.000 €

ΦΑΝ ΚΥΠΡΟΥ 65 τ.μ. σε οικόπεδο 250 μέτρων,

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 87 τ.μ. διαμπερές 55.000 €

30.000 €

ΚΤΕΛ 90 τ.μ. καλό ευκαιρία 25.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 80 τ.μ.  30.000 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. καινούργιο 85.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 100 τ.μ. 40.000 €

ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90τ.μ. με βεράντα 37.000 €

ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 90 τ.μ. 55.000 €

105.000 €

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 93 τ.μ. 28.000 €

ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων,

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. 15ετίας 68.000 €

22.000 €

ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 100 τ.μ. 28.000 €

ΣΕΛΙ 40 τ.μ.    45.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. με θέα 50.000 €

ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 90 τ.μ. 2οροφη σε οικόπεδο 850 μέ-

ΓΗΠΕΔΟ 95 τ.μ. 7ετίας 95.000 €

τρων 60.000 €

ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 107 τ.μ. καινούργιο 130.000 €

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 107 τ.μ. ανακαινισμενη σε 14 στρεμ.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 120 τ.μ. αποθήκη, γκαράζ,  127.000 €

75.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. υπερλούξ, 130.000 €

ΚΟΡΥΦΗ 120τ.μ. παλαιά σε οικόπεδο 1.000 μέ-

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 115 τ.μ. 57.000 €

τρων 20.000 €

ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ. πάρκιν 120.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. σε 2 επίπεδα, καινούργια

ΕΛΙΑ 120 τ.μ. 140.000 €

200.000 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 130 τ.μ. καινούργιο 120.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων

ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. με αποθήκη, γκαράζ, 108.000 €

20.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 210 τ.μ. 2 μονοκατοικίες  65.000 €

ΠΑΠΑΚΙΑ 140 τ.μ. 5ετίας 100.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. παραδοσιακή κατοικία 55.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 145 τ.μ. 10ετίας με 2wc γκαράζ,

ΑΣΩΜΑΤΑ 175 τ.μ. μεζονέτα σε 3 επίπεδα 150.000 €

185.000 €

ΦΥΤΕΙΑ 70+70 τ.μ. σε οικόπεδο 450 μέτρων

ΠΑΠΑΚΙΑ 150 τ.μ. καινούργιο 150.000 €

150.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΠΙΕΡΙΩΝ 84  τ.μ. με ατομικό λέβητα, 79.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. με θέση στάθμευσης, 85.000 €

ΚΤΕΛ 35 τ.μ. έτοιμο για καφέ – αρτοποιείο, 260 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40 τ.μ. καλό, 380 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό,450 €
ΚΤΕΛ 50 τ.μ., με πατάρι και υπόγειο, 270 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 80 τ.μ. με πατάρι, καλό, 200 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. ( κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. 14ετίας, καλό, 480 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 170 τ.μ. με πατάρι, πολύ καλό, 800 €
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟ 400 τ.μ. Ξενοδοχείο εξαιρετικό,
16.500 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 156 μέτρα, πολύ καλό, 29.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 400 μέτρα, καλό, 16.000 €
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,
24.000 €
ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:

ΑΣΩΜΑΤΑ σε οικόπεδο 350 μέτρων 70.000 €

ΕΛΙΑ 80 τ.μ. με αποθήκη 75.000  €
ΕΛΙΑ 80 τ.μ. πολύ καλό 85.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 35 τ.μ. πάνω στην Αριστοτέλους, 150 €

Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 50 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέτρων,

ΚΑΒΑΣΙΛΑ μονοκατοικία σε 2 επίπεδα 55.000 €

16.000 €

ΝΑΟΥΣΑ 150 τ.μ. σε οικόπεδο 280 μέτρων, εξαιρε-

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυ-

Γλώσσας και Λογοτεχνίας

ετή εμπειρία σε μεγάλα

σε μαθητές Α΄, Β΄, Γ΄ Γε-

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

και μεγάλα εισοδήματα,

φροντιστήρια, παραδίδει

νικού Λυκείου και ΕΠΑΛ.

ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ, επιστή-

ζητεί σύζυγο-σύντροφο.

μαθήματα Νεοελληνικής

Τηλ. 6979962003.

ακίνητη περιουσία, καθώς

μων με μεγάλη κινητή και

www.akinita-hmathias.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ημιτελής οικοδομή 125.000 €

Τηλ.: 6949 215864.
ΑΝΔΡΑΣ 40 ετών, ζητά
γνωριμία με γυναίκα από

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα «ΛΑΟΣ» νέος
με δίπλωμα μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημερίδας (για μόνιμη απασχόληση). Πληροφορίες
εργάσιμές ημέρες και ώρες. Τηλ.: 6974 030005.

30 έως 40 ετών. Πληρ.
τηλ.: 6974 706470.
ΚΥΡΙΟΣ ζητεί για γνωριμία
σοβαρή κυρία  έως 55 ετών.

www.mesitikoveria.gr

Πληρ. τηλ.: 6984 040769.

1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

μ2   1ος όροφος   4ΔΣΚΧΛΚ

30.000€

WC ΑΠ διαμπερές 110.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 90

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ

50.000€

θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

σμα εντός οικοπέδου 900 μ2

μή 450 ευρώ. Πληρ. τηλ.:

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ

40.000€

6948 595697.

48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68

μ2 με θέα 40.000€

μ2   2ος όροφος λούξ τζάκι

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110

ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ.

μ2 κέντρο 75.000€

65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85

118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

μ2   4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ.

140.000€

σμα αυτοκινήτου και 2 πο-

κέντρο 55.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

δήλατα παιδικά σε πολύ

6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία

1444 μ2 Γιοτζαλίκια

κατάσταση, 400 ευρώ όλα

90 μ2  εντός οικοπέδου 800 μ2

14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409

σούπερ λούξ 80.000€

μ2 Γιοτζαλίκια

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατοκάμαρα σχεδόν αχρησιμοποίητη, κρεβάτι, κομοδίνα, ντουλάπα μεγάλη. Τι-

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικ ά
είδη της CICU: καροτσάκι
(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό), καλαθούνα με βάση,
τραπεζάκι φαγητού, κάθι-

μαζί. Τηλ.: 23310 62621.

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

CMYK
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στο κουράγιο.

P Φωτάκια στο δέντρο φέτος μόνο οι εμβολιασμένοι. Οι ανεμβολίαστοι θα αναβοσβήνουν το
φως στο σαλόνι…
P Δηλαδή την παραμονή θα ζητήσουμε πιστοποιητικό και από τον Άγιο Βασίλη;

P Ευτυχώς όμως υπάρχει και στασ σύννεφα
βενζινάδικο. Δίπλα στις τιμές της βενζίνης.
P Με τόσα μποτιλιαρίσματα, πλέον δεν θα πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας, αλλά κοινόχρηστα.

P Σχολαστικός από τους λίγους ο κουμπάρος. Ήθελε λέει να κάνει και τις τρεις δόσεις του
εμβολίου αλλά με διαφορετική σειρά.

P Στον ΣΥΡΙΖΑ ακόμη μιλούν πολιτικά, παρότι προ καιρού είχαν ανοικτά παραδεχτεί ότι
η κανονικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την
αριστερά.

P Και υπερβολικός. Σε βαθμό να έχει τον υψηλότερο δείκτη υπερθετικότητας.

P Πολλώ μάλλον για μια χώρα που παλεύει να
επιστρέψει στην κανονικότητα.

P Αν κρίνω δηλαδή από τα όσα μου λέει για
τα προσόντα της κουμπάρας. Και να πω ότι δεν
έχω δοκιμάσει.

P Η επόμενη περίοδος, ως εκ των καιρικών
συνθηκών, θα έχει λασπομαχίες. Κυρίως όμως
ως εκ των πολιτικών συνθηκών.

P Το χειρότερο με τις βροχές είναι ότι όλοι βγαίνουμε με το αμάξι. Και το μποτιλιάρισμα πάει σύννεφο. Ούτε κέρατο να ηταν!

P Με την αγάπη πλέον είμαστε σε φάση μετάβασης από τα ρομαντικά στα ρευματικά.
P Και πήραμε μαύρη ζώνη στην υπομονή και

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 κύριος 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 κύριος βάζει αγγελία ότι όποιος κάνει το
άλογο του να κλάψει θα πάρει 5.000.
Ο ίδιος ο κύριος απάντησε στην αγγελία.
“Με αφήνετε για 10’ μόνο;” ρώτησε ξανά ο άντρας.
Και πράγματι όταν βγήκε έξω, το άλογο δε σταμάταγε 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 μόνο;”
“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

Ξεκίνησε χθες δια ζώσης στη Θεσσαλονίκη, στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελλίδης της ΔΕΘ, το ετήσιο τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας ( ΚΕΔΕ) παρουσία του υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και του αναπληρωτή υπουργού Στέλιου Πέτσα, του υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης), Σταύρου Καλαφάτη.
«Θεωρώ ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο για χάσιμο. Πρέπει να προχωρήσουμε 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 δήμων χωρίς διαχωρισμούς μεγέθους ή κομματικού χρώματος. «Αναδείξαμε το
σύγχρονο πρόσωπο των δήμων, που εστιάζουν στην ουσία των προβλημάτων 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 φρενάρουν 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 οικονομικά, (πάνω από 12 δις οφείλονται στους Δήμους και 53 εκατομμύρια σε ΚΕΔΕ
και ΠΕΔ), το τέλος ταφής, το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και τις καθυστερήσεις 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, σήμερα, να ξεκαθαρίσουμε τί μένει στον «Τρίτση», τί μπορεί να πάει στο ΕΣΠΑ
και τί στο Ταμείο Ανάκαμψης... Θα ήταν καταστροφικό να μείνει εκτός σχεδιασμού και υλοποίησης έργων του Ταμείου Ανάκαμψης το υπουργείο Εσωτερικών, και μέσω αυτού και οι δήμοι της χώρας».
Έθεσε επίσης θέματα για τον νέο τρόπο κατανομής των ΚΑΠ, την Τεχνική βοήθεια στους μικρούς δήμους, για το νέο ΕΣΠΑ, τις ΔΕΥΑ, την καταστατική 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 αλληλοεπικάλυψη 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 ψηφιοποίηση των περίπου 900 αρμοδιοτήτων που περνούν από τις Αποκεντρωμένες.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, αναφέρθηκε σε μια σειρά θεμάτων τονίζοντας μεταξύ άλλων:
«Έχουμε προχωρήσει στην έκδοση μίας συμπληρωματικής ΚΑΠ ύψους 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 δισεκατομμύριο 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 απορριμμάτων 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 πρώτα 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 προσλήψεις, 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 οικονομικά ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκηση.

