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Σας δυσαρεστούν οι 
αλλοδαποί στα νηπιαγωγεία, 

αλλά καμαρώνετε
τον Αντετοκούμπο;;;;

  Με σκοπό υποτίθεται την ανάδειξη του δημογραφικού 
προβλήματος μια ιστοσελίδα προχώρησε στην 
δημοσιοποίηση λίστας ονομάτων νηπίων σε νηπιαγωγείο 
της Αθήνας για να «αποδείξει» ότι τα ελληνόπουλα είναι 
μειοψηφία. Ο κυβερνητικός βουλευτής Μπογδάνος το 
αναπαρήγαγε και προκάλεσε νευρικό κλονισμό στου 
Μαξίμου που φαίνεται ότι έχει φτάσει στο αμήν με τον 
βουλευτή του. Φυσικά όταν κατάλαβαν οι εμπλεκόμενοι 
ότι μύρισε μπαρούτι τα μάζεψαν(αυτή η τεχνολογική 
ευκολία που δεν έχουμε στις εφημερίδες να απλώνουν και 
να μαζεύουν ότι θέλουν χωρίς να σκέφτονται ιδιαίτερα τις 
επιπτώσεις-και που λόγος για δεοντολογία…). Τελικά ήταν 
όντως γκάφα ολκής όπως παραδέχτηκαν ή μια ακόμη 
εθνικιστική επίθεση που μαζεύτηκε όταν σκούραιναν τα 
πράγματα; Η δικαιοσύνη ας κάνει την δουλειά της…
Από την άλλη είδαμε παρουσία του πρωθυπουργού 
και του κορυφαίου μπασκετμπολίστα του πλανήτη 
να πολιτογραφούνται Έλληνες η μητέρα και ο μικρός 
αδερφός Αντετοκούμπο, αλλά σε αυτή την περίπτωση 
είναι περήφανοι, αφού είναι η καλύτερη διαφήμιση της 
Ελλάδας σε όλο τον πλανήτη. Μην ξεχνάμε όμως ότι και 
ο Αντετοκούμπο πριν γίνει αυτός που είναι πέρασε από 
τα ελληνικά δημόσια σχολεία και δυστυχώς είχε αυτή την 
αντιμετώπιση.  Πώς γίνεται κάποιοι μια να τα βλέπουν 
σύκα και μια καρύδια;;;
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Διευκρινίσειςγιατααυτοκίνηταστηνείσοδο
τηςΥπαπαντήςστηΒέροια

ΣεσυνέχειαΛαϊκούμαςπουδη-
μοσιεύθηκεστις5Αυγούστουμετίτ-
λο «Συνήθως κατειλημμένη η είσο-
δος τηςΥπαπαντής»,αναφερόμενοι
μετά από παράπονα ενοριτών σε
αυτοκίνηταπουπαρκάρουνστον ε-
ξωτερικό χώρο της εκκλησίας, μετά
απόρεπορτάζπουκάναμεοφείλου-
με να διευκρινίσουμε κάποιαπράγ-
ματα αναφορικά με το ιδιοκτησιακό
καθεστώς.Σε επικοινωνίαπουείχα-
μεμετονκ.Κιοσέογλου,πουδιατη-
ρείτηνεπιχείρησήηλεκτρικώνειδών
σεακίνητοδίπλαστηνεκκλησία,μας
ενημέρωσε ότι ο εξωτερικός χώρος
που χρησιμοποιείται καιωςπροαύ-
λιο της εκκλησίας είναι ιδιοκτησία
τουκαιφυσικάτόσαχρόνιαηοικογέ-
νειά τουσεβόμενη τουςπιστούς και
τοναό,δενδημιούργησεποτέθέμα.
Ωστόσογιατιςανάγκεςτηςεπιχείρη-
σης το επαγγελματικόόχημασυχνά

βρίσκεταιμπροστάστον ιδιόκτητοχώροτουςγιαφορτοεκφορτώσεις,πουσεκαμίαπερίπτωσηδενείναιπαράνομη,
σύμφωναμετονκ.Κιοσέογλου.Απαραίτητηδιευκρίνισηγιαναμηνδημιουργούνταικακέςκαιλανθασμένεςεντυπώ-
σεις.Φυσικάτοπρόβλημαπουυφίσταταιμεάλλαοχήματαπουσυχνάκαταλαμβάνουνκαιαποκλείουντηπρόσβαση
παραμένεικαιδημιουργείπρόβλημακαιστηνεκκλησίακαιστηνλειτουργίατηςεπιχείρησης.

Μεrapidtestστονοδοντίατροκαιοιεμβολιασμένοι
Εμβολιασμένοικαιανεμβολίαστοιθαπρέπεινακάνουνυποχρεωτι-

κάrapidtestκατάτηνεπίσκεψητουςσενοσοκομεία,κλινικέςιατρεία,
κέντρα αποκατάστασης αλλά και οδοντιατρεία όταν πρόκειται να
κάνουν επεμβατική εξέτασηή εξέτασηπου ενδέχεται ναπροκαλέσει
αερόλυμα.Τοίδιοκαιοισυνοδοίτους.

Πλέονκατάτηνείσοδότουςαπαιτείταιυποχρεωτικάηπροσκόμιση
αρνητικούrapidtestέως48ωρώνόσοναφοράτουςεμβολιασμένους
ασθενείςκαισυνοδούς,ήαρνητικόμοριακότεστ (pcr)γιατουςανεμ-
βολίαστους.

Επίσης, ανεξαρτήτωςμορφήςπεριστατικού, οι συνοδοί καλούνται
ναέχουνκάνει rapid testανείναι εμβολιασμένοικαιμοριακότεσταν
είναιανεμβολίαστοι.

ΣύμφωναμεδιευκρινίσειςπουδόθηκανμετάτοΦΕΚ,στηναρχική
επίσκεψηστονοδοντίατρο,ανδενχρειαστείναγίνεικάποιαεργασία,
δεναπαιτείται τεστ.Ότανόμωςδιαπιστωθείότιοασθενήςχρειάζεται
να κάνει εργασίες για τις οποίες απαιτείται η χρήση ιατρικού εξοπλι-
σμού,όπωςείναιοτροχόςπουβγάζεινερόκαιαέρακαιεπιμολύνεται

απόταβιολογικάυγρά,τότεκαιοιεμβολιασμένοιθαπρέπειναπροσκομίσουναρνητικόrapidtest.
Γιαπαράδειγμαμίαεξαγωγήδενπαράγειαερόλυμαενώένασφράγισμαπαράγει.Σεκάθεπερίπτωσηοοδοντία-

τροςθαείναιαυτόςοοποίοςθαυποδείξειστονασθενήανχρειάζεταιήόχιrapidtest,γι’αυτόπριντηνεπίσκεψητσεκά-
ρετεανεκτόςαπότοπλύσιμοτωνδοντιώνπρέπειναέχετεκαιτεστ.

Απαντήσεις στις διαμαρτυρίες πολιτών για τους δρόμους 
και τις επερχόμενες διακοπές νερού

Σεδύοβασικάπαράπονα–δια-
μαρτυρίεςπολιτώναπάντησανστη
χθεσινήσυνέντευξηΤύπου,οπρό-
εδροςκαιοτεχνικόςπροϊστάμενος
τηςΔΕΥΑΒ(ΔιαμάντηςκαιΔάσκα-
λος), διευκρινίζοντας καταρχάς ότι
όσο συνεχίζονται οι εργασίες δεν
μπορεί ναπέσει ασφαλτοτάπητας,
πάρα μόνο μια προσωρινή κάλυ-
ψη των τομών, καθώς ακολουθεί
ησύνδεση τουνέουδικτύουμε τις
οικοδομέςκαιθαχρειαστείναανοί-
ξουντρύπεςσεπολλάσημεία.Κα-
τά δεύτερον, προκύπτει η ανάγκη
ενημέρωσης τωνπολιτών, καθότι,
γιαπερίπουέναμήναακόμα,προ-
κειμένου να γίνουν οι ακυρώσεις
του παλαιού δικτύου και να προ-
χωρήσουν οι συνδέσεις του νέου,
θαγίνονταιπολύσυχνές,προγραμ-
ματισμένες διακοπές νερού στο
κέντρο τηςΒέροιας και ειδικότερα
στηνπεριοχήμεταξύτωνοδώνΑνοίξεως,ΒενιζέλουκαιΕληάς.

Ηυπομονήκαιηκατανόηση,είπαν,είναιτοζητούμενομέχριναολοκληρωθείτοέργοστοσύνολότουκαιναγίνειηΒέ-
ροια,μιααπότιςλίγεςπόλειςπουαπομάκρυνετοναμίαντοαπότοδίκτυούδρευσήςτηςκαιτοναντικατέστησεμευλικάυ-
ψηλήςτεχνολογίαςκαιποιότητας,πουπέρααπόθέματαυγείας,μετονέοδίκτυο,σεπερίπτωσηβλάβης,ηδιακοπήνερού
θαπεριορίζεταιμόνοστοσημείοπουθαπροκύπτει…

Μέχρι την επόμενη Παρασκευή
τα περιοριστικά μέτρα στην Ημαθία

Απότις6.00τοπρωί,σήμερα(Παρασκευή)έωςκαιτηνΠαρασκευή24Σεπτεμβρίουστις6:00,ισχύουνταπεριοριστικά
μέτραστουςόμορουςνομούςΗμαθίας,ΠιερίαςκαιΠέλλαςπουεντάσσονταιστοεπίπεδο4(κόκκινο)τουεπιδημιολογικού
χάρτητηςχώρας.

Ταμέτραπροβλέπουν:
-Απαγόρευσηκυκλοφορίαςαπό01:00τοβράδυέως06:00τοπρωί,μεεξαίρεσηλόγουςεργασίαςκαισοβαρούςλό-

γουςυγείας.
-Απαγόρευσημουσικήςκαθ’όλοτοεικοσιτετράωροσεκαταστήματαυγειονομικούενδιαφέροντοςκαιψυχαγωγίας.
ΧθεςστηνΗμαθίαείχαμε63νέεςλοιμώξεις,ωστόσομέχρισήμεραοαριθμόςτωνκρουσμάτων,δεν«πίεσε»τηνκλι-

νικήcovidτουνοσοκομείουΒέροιαςμέχριστιγμής.Στηνκλινική,δυναμικότητας50κλινών,μέχριτοβράδυτηςΤετάρτης,
σύμφωναμεπληροφορίες,νοσηλεύονταν28άτομα,κυρίωςαπότηνΒέροιακαιτονδήμοΝάουσαςκαικυρίωςσεμεγάλες
ηλικίες.(Απότους28,οι24ανεμβολίαστοι).



Συνεδριάζει 
σήμερα 

Παρασκευή
 η Κοινότητα Βέροιας

Tακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Βέροιας, θα γίνει 
ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (με χρήση της τεχνολογίας του e-
presence (www.epresence.gov.gr) για την αποφυγή της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, την Παρασκευή 
17/9/2021, στις 19:30, για τα παρακάτω θέματα της ημερή-
σιας διάταξης:

-Γνωμάτευση για χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου στα 
υπ’ αρίθ. 2316(τμήμα), 2320(τμήμα), 2323 και 2325 εκτός 
σχεδίου γεωτεμάχια του αγροκτήματος Βέροιας, στα οποία 
θα ιδρυθεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος – συνερ-
γείο αυτοκινήτων - αποθήκη με την επωνυμία «ΒΑΡΥΤΙΜΟΥ 
ΕΛΕΝΗ»

-Γνωμάτευση για χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου 
στα υπ’ αρίθ. 860 και 861 εκτός σχεδίου γεωτεμάχια του α-
γροκτήματος Βέροιας, στα οποία θα αναγερθεί συγκρότημα 
ψυκτικών εγκαταστάσεων – διαλογητηρίων φρούτων με την 
επωνυμία «TASTY FRUIT»
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Δικηγορικός 
Σύλλογος  Βέροιας: 

 Ο Δημήτρης Βερβεσός 
στα εγκαίνια της αίθουσας 

«Φιλοκτήμων Παπαδόπουλος» 
Την ανακαινισμένη αίθουσα 

τελετών-εκδηλώσεων που θα φέ-
ρει το όνομα του παλαιού δικη-
γόρου της Βέροιας Φιλοκτήμονα 
Παπαδόπουλου, εγκαινιάζει το 
ερχόμενο Σάββατο 18 Σεπτεμ-
βρίου στη 1.00 το μεσημέρι ο 
Δικηγορικός Σύλλογος  Βέροιας 
(Πλ. Ωρολογίου - 3ος όροφος), 
παρουσία του προέδρου  του Δι-
κηγορικού Συλλόγου Αθηνών και 
της Ολομέλειας των Προέδρων 
των Δικηγορικών Συλλόγων Ελ-
λάδος Δημήτρη Βερβεσού, που 
θα είναι και βασικός ομιλητής 
στην εκδήλωση. 

Τον αγιασμό θα τελέσει ο Μη-
τροπολίτης κ. Παντελεήμων και 

επισημαίνεται ότι κατά την είσοδο στην αίθουσα θα τηρηθούν όλα 
τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα. 

ΔΕΥΑΒ: Παρελθόν οι αμιαντοσωλήνες στο δίκτυο ύδρευσης 
της Βέροιας, με την ολοκλήρωση του μεγάλου έργου, στο τέλος Μαΐου
-Κατανόηση για την ταλαιπωρία που θα συνεχιστεί, με συχνές διακοπές νερού, ζητά η διοίκηση
Στην λογική ότι η ταλαιπωρία φεύγει, αλλά το έργο μένει, κινήθηκε 

η συνέντευξη Τύπου που δόθηκε χθες το πρωί, από τον πρόεδρο του 
Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ κ.Στέργιο Διαμάντη, τον προϊστάμενο της Τεχνικής 
Υπηρεσίας κ. Δημήτρη Δάσκαλο και τον Διευθυντή κ. Θωμά Αχτσή, με 
αντικείμενο το έργο αντικατάστασης των αμιαντοσωλήνων στο δίκτυο ύ-
δρευσης της Βέροιας και τα παράπονα των πολιτών, από τους οποίους 
ζήτησαν κατανόηση και υπομονή μέχρι να ολοκληρωθεί το «έργο-επα-
νάσταση» για το μέλλον της πόλης, που «μπορεί τώρα να μην γίνεται 
αντιληπτό ως μέγεθος, αλλά πρόκειται για ένα πραγματικά μεγάλο έργο 
για τη Βέροια, αφού όταν ολοκληρωθεί, δεν θα υπάρχει πλέον αμιαντο-
σωλήνας στο 99,9% του δικτύου», όπως είπαν.

Η κατανόηση έγκειται στο γεγονός ότι ακολουθεί μεγαλύτερη τα-
λαιπωρία στο στάδιο της σύνδεσης του παλιού με το νέο δίκτυο, σε 
110 σημεία στα οποία θα ανοιχτούν νέες τομές (τρύπες). Πρόκειται για 
συνδέσεις των κεντρικών αγωγών του νέου δικτύου με το υφιστάμενο 
δευτερεύον δίκτυο διανομής νερού που βρίσκεται στα πεζοδρόμια των 
οικοδομικών τετραγώνων. Κάτι που σημαίνει, ότι για το επόμενο διά-
στημα που θα διαρκέσει περίπου ένα μήνα θα χρειαστεί να γίνουν πολύ 
συχνές προγραμματισμένες διακοπές νερού στο κέντρο της πόλης και 
ειδικότερα στην περιοχή που περιλαμβάνεται μεταξύ των οδών Ανοίξε-
ως , Βενιζέλου και Εληάς.

 Αυτός είναι και ο λόγος, όπως τόνισε ο κ. Δάσκαλος, που γίνεται 
προσωρινή κάλυψη των τομών και όχι ασφαλτόστρωση.

Όσον αφορά τις εργασίες, έχει ήδη γίνει η  αντικατάσταση των α-
μιαντοσωλήνων με αγωγούς από HDPE και έκλεισαν πρόχειρα, στις 
οδούς: Ανοίξεως, Ανθέων, Ανεμώνης, Γράμμου, Καπ. Ευκλείδη, Φ. 
Εταιρείας, Εμ. Ζάχου, Ήρας, Καρατάσου, Κονίτσης, Κρήτης, Μακεδο-
νομάχων, Μαλακούση, Π. Μελά, Μοράβα, Μπιζανίου, Ολύμπου, Εμ. 
Παπά, Πίνδου, Ρόδων, Σκρα, Τρεμπεσίνας, Στις παραπάνω οδούς η 
σύνδεση με το νέο δίκτυο θα ξεκινήσει εντός των ημερών και θα διαρ-
κέσει έως τέλος Σεπτεμβρίου με  αρχές Οκτωβρίου, προκαλώντας τις 
διακοπές νερού, ενώ η αποκατάσταση των νέων  τομών σύνδεσης θα 
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Ακολουθούν παρόμοιες  εργασίες στο δίκτυο των οδών: Θεσσαλονί-
κης, Παυσανίου, Ευριπίδη, Αριστομένη, Αρχιμήδη, Διογένους, Ζήνωνος, 
Περσεφόνης, Πλουτάρχου, Σαπφούς, Στρατού, Φειδίου, Καραϊσκάκη, 
Ηρακλέους, Μακαρίου και Αυξεντίου, στην εντός σχεδίου περιοχή πό-
λης Βέροιας, με τις οποίες, μέχρι το τέλος Μαίου, θα έχει ολοκληρωθεί 
πλέον το σύνολο του έργου, με αποκαταστάσεις των οδοστρωμάτων με 
ασφαλτοτάπητα.

Ιστορικό και τεχνικά στοιχεία του έργου
Η Διοίκηση της ΔΕΥΑΒ, έδωσε στη δημοσιότητα ένα σύντομο ιστο-

ρικό του έργου και τα τεχνικά στοιχεία της κατασκευής επισημαίνοντας 
την άριστη συνεργασία με το εργολάβο:

-Το έργο δημοπρατήθηκε την 13/12/2018,
-Με την με αρ. 69/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. αναδεί-

χθηκε ανάδοχος του έργου η εταιρεία «Μ. Βασιλείου και ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.», με 
ποσοστό μέσης έκπτωσης πενήντα επτά τοις εκατό (57%) και

-Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 22/05/2019,
-Η συμβατική δαπάνη διαμορφώθηκε στο ποσό των τριακοσίων σα-

ράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (344.000,00 €) με τα απρόβλεπτα και 

την αναθεώρηση χωρίς τον Φ.Π.Α. και
-Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης είναι δώδεκα (12) μήνες.
-Υπήρχε όρος στην σύμβαση ότι το έργο θα ξεκινήσει να κατασκευά-

ζεται εφόσον επιλυθούν τα προβλήματα με την δαπάνη των αρχαιολογι-
κών εκσκαφών και με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

-Η εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο έγινε στις 15/03/2021
-Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η ανάδοχος εταιρία πρέπει να έχει 

ολοκληρώσει το έργο τον Μάρτιο του 2022. 
-Ο ανάδοχος ζητήσε τρίμηνη παράταση  για αρχαιολογικούς λόγους 

και για την περίοδο των πανελληνίων εξετάσεων κατά την οποία έγινε 
διακοπή εργασιών με εντολή της υπηρεσίας.

-Έτσι το χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή και ολοκλήρωση του 
έργου έχει μετατεθεί για τον Ιούνιο του 2022.

Τεχνικά στοιχεία κατασκευής:
Η σύμβαση του έργου προβλέπει την κατασκευή δικτύων περίπου 

8.680 m. 
Όλοι οι αγωγοί που θα τοποθετηθούν είναι από πολυαιθυλένιο 

υψηλής πυκνότητας (HDPE), 16 atm, διαμέτρου Φ63 μήκους 450 μ., 
διαμέτρου Φ110 μήκους 4.750 μ., διαμέτρου Φ140 μήκους 2.100 μ., 
διαμέτρου Φ160 μήκους 780 μ. και διαμέτρου Φ200 μήκους 600 μ.

Μέχρι σήμερα κατασκευάσθηκαν αγωγοί μήκους περίπου 5 χλμ στο 
πυκνοκατοικημένο τμήμα της πόλης, με τις όποιες δυσκολίες του.

Ειδικότερα κατασκευάσθηκαν αγωγοί διατομής :
-.Φ63 μήκους 140 μέτρων
-.φ110 μήκους 2400 μέτρα
-.φ140 μήκους 1812 μέτρα
-.φ160 μήκους 164 μέτρα
-.φ200 μήκους 342 μέτρα 
Σε ποσοστό οι εργασίες βρίσκονται πάνω από το 50% του φυσικού 

αντικειμένου του έργου.
Ικανοποιημένη η ΔΕΥΑΒ από τον εργολάβο

Σε αναφορά του για τον ανάδοχο του έργου, ο Διευθυντής της 
ΔΕΥΑΒ κ. Αχτσής επεσήμανε ότι  η Δημοτική Επιχείρηση έχει συνερ-
γαστεί με πολλούς εργολάβους, κηρύσσοντας  μάλιστα κάποιους από 
αυτούς «έκπτωτους», αλλά από τον ανάδοχο του συγκεκριμένου έργου, 
δήλωσε ότι είναι «απολύτως ικανοποιημένοι, τόσο στα χρονοδιαγράμ-
ματα, όσο και στην ανταπόκριση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του 
έργου».

Σοφία Γκαγκούση



Στα πλαίσια του εορτασμού των 200 χρόνων απο 
την Επανάσταση του 1821, ο Δήμος Αλεξάνδρειας 
διοργανώνει έκθεση με θέμα:

«Οι Βιβλιοθήκες της Μακεδονίας στην Τοπική 
ιστορία»

Οι βιβλιοθήκες της Μακεδονίας ενώνουν τις δυνά-
μεις τους, με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης, 
για να τιμήσουν την επέτειο των 200 χρόνων από την 
έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης μέσα από μια 
διαδημοτική έκθεση τεκμηρίων.

Κάθε βιβλιοθήκη δημιούργησε λάβαρα (banner) 
με τεκμήρια που αφηγούνται τα ιστορικά γεγονότα, 
εξεγέρσεις, συγκρούσεις με τον κατακτητή, αλλά και 
κοινωνικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά που αφορούν 
στη ζωή των Ελλήνων.

Στην έκθεση συμμετέχουν οι φορείς:
1. Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Θεσσαλονί-

κης,
2. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης,
3. Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας,
4. Δημοτική Βιβλιοθήκη Αξιούπολης «Δημήτριος Ε. 

Οικονόμου»,
5. Δημοτική Βιβλιοθήκη Θέρμης,
6. Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης,
7. Δημοτική Βιβλιοθήκη Κατερίνης,
8. Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστοριάς «Αθανάσιος 

Χριστόπουλος»,
9. Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης,
10. Δημοτική Βιβλιοθήκη Λαγκαδά,
11. Δημοτική Βιβλιοθήκη Λιτοχώρου,
12. Δημοτική Βιβλιοθήκη Νάουσας,
13. Δημοτική Βιβλιοθήκη Ν. Μουδανιών,
14. Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
15. Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολυγύρου,
16. Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολυκάστρου,
17. Δημοτική Βιβλιοθήκη Πτολεμαΐδας
18. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών,
19. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας
20. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών,
21. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας «Μα-

νούσεια»,
22. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βα-

σιλικής Πιτόσκα»,
23. Πολεμικό Μουσείο Γ΄Σ.Σ. Θεσσαλονίκης.
 
Η έκθεση θα λειτουργεί στο χώρο της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας που στεγάζεται στο Συνε-
δριακό και Εκθεσιακό Κέντρο (Πνευματικό Κέντρο) 

Αλεξάνδρειας, από 17 έως 27 Σεπτεμβρίου 2021 
κάθε μέρα και ώρες 13:00μ.μ.– 21:00 μ.μ. Τα σχο-
λεία ή άλλα οργανωμένα σύνολα, μπορούν να επι-
σκέπτονται την έκθεση, τις εργάσιμες μέρες από τις 
09.00 έως και τις 15.00, κατόπιν ραντεβού, το οποίο 
μπορούν να κλείσουν καλώντας στα 2333026806 και 
6984332690.

Στον εκθεσιακό χώρο θα τηρούνται όλα τα υγειο-
νομικά μέτρα προστασίας που συστήνονται από τις 
αρμόδιες αρχές.

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας στους επισκέπτες 
κατά την εί-
σοδό τους 
στην Βιβλιο-
θήκη.
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Θερινό Σινεμά = η πιο 
ασφαλής και άνετη δια-
σκέδαση.

--> απολύμανση πριν 
κάθε προβολή,

--> μεγάλες αποστά-
σεις 

--> περιορισμένη δια-
θεσιμότητα εισιτηρίων

--> αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο
Ο Άνθρωπος του Θεού - Man of God
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:  (μόνο χρήση μά-

σκας)  
Προβολές:  Κυριακή 19/9 στις 21.30
Δευτέρα 20/9 - Τρίτη 21/9 - Τετάρτη 22/9  στις 19.45
Η ταινία γυρίστηκε σε συνεργασία με την: Ιερά Με-

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

O βίος και η πολιτεία του Αγιου Νεκτάριου σε μια διε-
θνή παραγωγή γυρισμένη στην Ελλάδα.

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

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

PAW PATROL: Η ΤΑΙΝΙΑ 
(ΜΕΤΑΓΛ)  

Προβολές στην Θερινή αί-
θουσα:   (μόνο χρήση μάσκας)  
-   Παρασκευή 17/9, Σάββατο 
18/9, Κυριακή 19/9 στις 19.45 

Ο Shang-Chi και ο Θρύλος 
των Δέκα Δαχτυλιδιών

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:   (μόνο χρήση μά-

σκας)  
Πέμπτη 16/9 στις 20.30
Παρασκευή 17/9, Σάββατο 18/9 στις 21.30
Δευτέρα 20/9 - Τρίτη 21/9 - Τετάρτη 22/9  στις 21.45
Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΝΤΕΣΤΙΝ ΝΤΑΝΙΕΛ ΚΡΙΤΟΝ
Ηθοποιοί: ΣΙΜΟΥ ΛΙΟΥ
Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η πρόσβα-

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

 Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 
πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακά-
τω σύνδεσμο: http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     16/9/21 - 22/9/21

Έναρξη εγγραφών 
νέων μελών στη 

«Μουσική Πολυφωνία»
Γ ν ω σ τοπο ι ε ί τα ι 

προς όλους τους εν-
διαφερόμενους ότι 
ο Σύλλογος Φίλων 
Μουσικής και Χορω-
δίας Βέροιας «Μουσι-
κή Πολυφωνία» ξεκι-
νά τις εγγραφές νέων 
μελών για την χορω-
δία του.

Καλούμε όλους 
τους ενδιαφερόμε-
νους να επικοινω-
νήσουν για πληρο-
φορίες και εγγρα-
φές στο τηλέφωνο 
6972596654, στον 
κύριο Μιχάλη Κολοκο-
τρώνη.

Σημειώνουμε ότι, 
κατά την έναρξη των μαθημάτων, θα τηρούνται όλες οι οδηγίες του 
ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που σχετίζο-
νται με τις δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Από το Δ.Σ. 

Οι πρόσκοποι της Βέροιας
ξεκινούν τις συναντήσεις τους

Έπειτα από ένα ευχάριστο καλοκαίρι οι Πρόσκοποι της Βέροιας επιστρέφουν στις 
εστίες τους και αρχίζουν τις εγγραφές στα τμήματα τους.Μπορείτε να μας βρείτε:

2ο Σύστημα Αεροπροσκόπων :
Ίωνος 10 , Βέροια - τηλ 6951787937
Παιδιά ηλικίας 7-11 ετών κάθε Σάββατο 6.00μμ - 7.30μμ
Παιδιά ηλικίας 12-15 ετών κάθε Σάββατο 4.15 μμ - 6.00μμ
Έφηβοι ηλικίας 16 - 18 ετών έπειτα από επικοινωνία.
Νέοι ηλικίας 18-26 ετών έπειτα από επικοινωνία.
3ο Σύστημα Δασοπροσκόπων :
Μπιζανίου 6, Βέροια - τηλ 6945705810
Παιδιά ηλικίας 7-11ετών κάθε Σάββατο 6.30 μμ - 8.00μμ
Παιδιά ηλικίας 12-15 ετών κάθε Σάββατο 6.30μμ - 8.00μμ
Έφηβοι ηλικίας 16-18 ετών έπειτα από επικοινωνία.
Νέοι ηλικίας 18-26 ετών έπειτα από επικοινωνία.
 5ο Σύστημα Προσκόπων
Γοργοποτάμου 7, Βέροια - τηλ. 6942434179 .
Παιδιά ηλικίας 7-11ετών κάθε Σάββατο 11.30 πμ - 13:00μμ
Παιδιά ηλικίας 12-15 ετών κάθε Σάββατο 5.30μμ - 7.00μμ
Έφηβοι ηλικίας 16-18 ετών έπειτα από επικοινωνία.
Νέοι ηλικίας 18-26 ετών έπειτα από επικοινωνία.

«Οι Βιβλιοθήκες της Μακεδονίας στην Τοπική ιστορία» 
 Διαδημοτική Έκθεση στην Αλεξάνδρεια 

για την επέτειο των 200 χρόνων 
από την Ελληνική Επανάσταση



Αυτές τις μέρες, 
υπήρξαν δυο δια-
μαρτυρίες πλήθους 
συμπολ ι τών  μας 
προς τον Δήμο. Η 
μια για την δραμα-
τική κατάσταση στο 
κέντρο της πόλης α-
πό την σκόνη λόγω 
των έργων του ερ-
γολάβου της ΔΕΥΑΒ 
και η άλλη με τις 
δικαιολογημένες αντιδράσεις 
των κατοίκων του Σελίου για τον 
κίνδυνο πυρκαγιάς. Στην πρώτη 
περίπτωση περίπου 40 συμπολί-
τες μας με τα καταστήματα εισέ-
πραξαν διαφορετικές απαντήσεις 
(καλύτερα να μην τις σχολιάσου-
με) και στην δεύτερη περίπτωση 
προς 350 κατοίκους του Σελίου 
υπήρξε απαντητική επιστολή που 
ουσιαστικά καταγγέλλει ως υπεύ-
θυνους για την ανυπαρξία μέ-
τρων προστασίας :

Την Τοπική Κοινότητα!
Τον Συνεταιρισμό! 
Την Δασική Υπηρεσία!
Την Πυροσβεστική!
Την ΔΕΥΑΒ!!!!
Κατά την άποψή τους λοιπόν 

φταίνε όλοι οι άλλοι για το αν θα 
πάρει φωτιά το Σέλι, εκτός από 
τον Δήμαρχο Βοργιαζίδη και τον 
αρμόδιο Αντιδήμαρχο Παπαδό-
πουλο. Αυτοί απλώς θα παρακο-
λουθούν. Ούτε θα συντονίσουν, 
ούτε η ΔΕΥΑΒ ανήκει στον Δήμο, 
ούτε η τοπική Κοινότητα έχει σχέ-
ση με τον Δήμο!!!! Αυτοί απλώς 

θα αμείβονται και θα 
παρακολουθούν εκ 
του μακρόθεν και ό-
ταν ζητηθούν ευθύ-
νες θα καταγγέλλουν 
τρίτους...Το γνωστό 
έργο της μετακύλισης 
της ευθύνης στους 
«άλλους»...

Δύο ερωτήσεις:
 Ο Δήμος Βέροιας 

με πόσα χρήματα  ε-
νισχύθηκε φέτος από την πολιτεία 
για την πυροπροστασία και που 
τα διέθεσε; Με πόσο προσωπι-
κό και αν αυτό το προσωπικό ε-
κτέλεσε έργα πυροπροστασίας ή 
ασχολήθηκε με .....άλλες υποθέ-
σεις ή εκδηλώσεις. Είναι εύκολο 
να ενημερώσετε την κοινωνία;

Ας αφήσουμε εκτός τις δημό-
σιες υπηρεσίες που έχουν χρέ-
ος να απαντήσουν πιστεύω στην 
επίρριψη ευθυνών... Η ΔΕΥΑΒ  
συμφωνεί με τα καταγγελλόμενα; 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέ-
χεται την μομφή;

Υ.Γ. Είναι αληθής η φωτο-
γραφία που δημοσιεύτηκε στον 
τοπικό τύπο όπου Ι.Χ. αυτοκίνη-
το εργολάβου στον οποίο έγινε 
ανάθεση για κοπή χόρτων, είχε 
φυσερό μέσα από την κλούβα του 
οχήματος και φυσούσε διερχόμε-
νο τα χόρτα από τα πεζοδρόμια 
στο Πανόραμα, σκορπώντας τα;;;

Παύλος Παυλίδης
Επικεφαλής Δημοτικής

 Παράταξης «Συνδημότες»

Στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 
και Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο (16-22 Σεπτεμ-
βρίου 2021) συμμετέχει ο Δήμος Βέροιας με 
τη διοργάνωση δράσεων για την ορθή επιλογή 
του τρόπου μετακίνησης και το έμπρακτο ενδι-
αφέρον για το περιβάλλον και την υγεία όλων 
μας. Με το κεντρικό πανευρωπαϊκό σύνθημα 
«Μετακινούμαστε με μέσα φιλικά στο περιβάλ-
λον. Μένουμε υγιείς» οι δημότες κάθε ηλικίας 
καλούνται να συμμετέχουν στις παρακάτω δρά-
σεις, να ανακαλύψουν τους εναλλακτικούς τρό-
πους μετακίνησης και να δουν με διαφορετική 
ματιά τις ομορφιές της Βέροιας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
- 16 έως 22 Σεπτεμβρίου: Δράσεις της Τρο-

χαίας Βέροιας στις αυλές των σχολείων.
- Δωρεάν χρήση των Κοινόχρηστων Ποδη-

λάτων της Βέροιας την Πανευρωπαϊκή Εβδο-
μάδα Κινητικότητας (16 έως 22 Σεπτεμβρίου). 

- “Fix my Bike”: ΔΩΡΕΑΝ service ποδηλάτου από επαγγελματίες 
της πόλης. 

- «Γνωρίζουμε την πόλη μας, περπατώντας!»: Περίπατος στις πα-
ραδοσιακές συνοικίες της Βέροιας και σε ιστορικά μνημεία της πόλης.

- Εκπαιδευτικά εργαστήρια για νηπιαγωγεία και Α’ και Β’ τάξεις δη-
μοτικών σχολείων στο Υπαίθριο Αναγνωστήριο της Δημόσιας Κεντρι-
κής Βιβλιοθήκης Βέροιας. 

- Γυαλιά προσομοίωσης από την Τροχαία Βέροιας. Παρουσίαση και 
συμμετοχή των μαθητών του ΕΠΑΛ Βέροιας.

Σημειώνεται πως η χρήση μάσκας και η τήρηση αποστάσεων κατά 
την παραμονή σας στους εξωτερικούς χώρους είναι υποχρεωτική, 
σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας που ορίζει ο ΕΟΔΥ.

Λόγω των μέτρων για τη δημόσια υγεία ενδέχεται να υπάρξουν αλ-
λαγές είτε σε σχέση με τη διεξαγωγή της εκδήλωσης, είτε σε σχέση με 
τον αριθμό συμμετοχών.

Η ποδηλατοδρομία και οι δράσεις της Τροχαίας Βέροιας στο Πάρκο 
Αγίων Αναργύρων και η υπαίθρια προβολή της ταινίας με θέμα το πο-
δήλατο Ο Μεγάλος Γύρος / La grande boucle στην Γέφυρα Κούσιου, 
που είχαν προγραμματιστεί για την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021, 
αναβάλλονται και θα πραγματοποιηθούν όταν τα επιδημιολογικά στοι-
χεία που επικρατούν στην περιοχή το επιτρέψουν.

Ο Δήμος Βέροιας ευχαριστεί το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας, τις Διευ-
θύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, 
τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη, τα καταστήματα ποδηλάτων BBT 
(BikesbyTolis) και RIDE Cycle Store για τη συνεργασία τους με σκοπό 

τη διοργάνωση των ανωτέρω εκδηλώσεων. 
Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσε-

ων περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:
• Την Πανευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικό-

τητας (16 έως 22 Σεπτεμβρίου) η Τροχαίας 
Βέροιας θα βρίσκεται στις αυλές των σχολεί-
ων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με δράσεις 
κυκλοφοριακής αγωγής. (Θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας και θα συμμετέχουν δύο τμή-
ματα από κάθε σχολείο για την αποφυγή συ-
νωστισμού, λόγω των μέτρων που ισχύουν 
για τη δημόσια υγεία).

• ∆ωρεάν χρήση των Κοινόχρηστων Ποδη-
λάτων της Βέροιας την Πανευρωπαϊκή Εβδο-
μάδα Κινητικότητας (16 έως 22 Σεπτεμβρίου).

• “Fix my Bike”: ∆ΩΡΕΑΝ service ποδηλά-
του από επαγγελματίες της πόλης. (Ημέρα: 
Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου, ώρα 17:00-21:00, 

Πάρκο Αγίων Αναργύρων).
• «Γνωρίζουμε την πόλη μας, περπατώντας!»: Περίπατος στις πα-

ραδοσιακές συνοικίες της Βέροιας και σε ιστορικά μνημεία της πόλης.
Για δημότες - Ημέρα: Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου, ώρα 17:00. Σημείο 

συγκέντρωσης: Πλατεία ∆ημαρχείου. Για δηλώσεις συμμετοχής έως 30 
άτομα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:tourismveria@gmail.com

Για Σχολεία (∆ημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) - Ημέρες ∆ευτέρα, Τρίτη 
και Τετάρτη 20, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, (έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

• Εκπαιδευτικά εργαστήρια για νηπιαγωγεία και Α’ και Β’ τάξεις 
δημοτικών σχολείων από τη ∆ημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας. 
(Ημέρες: Τρίτη 21 και Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021, Υπαίθριο Ανα-
γνωστήριο Βιβλιοθήκης). Η ∆ημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας 
συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και σε συνερ-
γασία με τον ∆ήμο Βέροιας διοργανώνει εκπαιδευτικά εργαστήρια 
που περιλαμβάνουν ανάγνωση βιβλίου και δραστηριότητες. Απευθύ-
νεται σε μαθητές 6-8 ετών. Απαιτείται προεγγραφή. Δηλώστε έγκαιρα 
συμμετοχή στη ∆ημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας, Έλλης 8 ή στο τηλ. 
2331024494, www.libver.gr

• Γυαλιά προσομοίωσης από την Τροχαία Βέροιας. Παρουσίαση και 
συμμετοχή των μαθητών του ΕΠΑΛ Βέροιας στη δράση (γυαλιά προ-
σομοίωσης αλκοόλ στο αίμα, γυαλιά προσομοίωσης κάνναβης, γυαλιά 
προσομοίωσης χρήσης ναρκωτικών ουσιών και γυαλιά προσομοίωσης 
κούρασης/υπνηλίας). (Ημέρα: Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου, ΕΠΑΛ Βέροι-
ας.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιω-
άννη και της Ειρήνης, το γένος Τσα-
νίδου, που γεννήθηκε στο Αννόβερο 
Γερμανίας και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΤΑΣΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Αθανα-
σίου και της Μαίρης, το γένος Τέγου, 

που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να 
παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον 
Ιερό Ναό Αγ. Βαρβάρας και Αγ. Τρύφωνα στην Αγ. 
Βαρβάρα Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΠΕΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του 

Αντωνίου και της Παναγιώτας, το γένος 
Αργυροπούλου, που γεννήθηκε στη Βέ-
ροια και κατοικεί στο Μακροχώρι Ημα-
θίας και η ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του Χρήστου 
και της Σωτηρίας, το γένος Γιωτάκη, 

που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στο Μακροχώρι 
Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στο Μα-
κροχώρι Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό
τι:

Ο MEΛΙΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
του Θωμά και της Βασιλικής, το γένος 
Μυλωνά, που γεννήθηκε στη Βέροια 
και κατοικεί στη Μέσση Ημαθίας και η 
ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 
του Βασιλείου και της Θεοπούλας, το 

γένος Πεχλιβάνη, που γεννήθηκε στα Γιαννιτσά Πέλλας 
και κατοικεί στη Μέσση Ημαθίας, πρόκειται να παντρευ-
τούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Μέσσης Ημαθίας.

Τακτική Γενική 
Συνέλευση του 
«Προμηθέα»

Το Δ.Σ. του Π.Γ.Σ «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» καλεί τα 
μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυ
ριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11:30πμ 
στο χώρο του συλλόγου με τα παρακάτω θέματα 
ημερήσιας διάταξης:

1) Απολογισμός  Διοικητικού Συμβουλίου
2) Εκλογή Εφορευτικής  Επιτροπής
3) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τακτική Γενική 

Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο 
και ίδια ώρα την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021.

«Φταίνε όλοι οι άλλοι, 
εκτός του Δήμου»

16-22 Σεπτεμβρίου 2021
Δήμος Βέροιας: Aσφαλής μετακίνηση και 

κινητικότητα στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων 
για την Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο

-Το πρόγραμμα των δράσεων σε συνεργασία με φορείς



Έφυγε από τη ζωή ο γιατρός 
και πρώην αντινομάρχης 

Γιώργος Μουστάκας 
από την Αλεξάνδρεια

Στα 75 του χρόνια έφυγε από 
τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης 
ο γιατρός Γιώργος Μουστάκας 
από την Αλεξάνδρεια. Ο εκλιπών 
ήταν ένας λαμπρός επιστήμονας 
και ιδιαίτερα αγαπητός στην το-
πική κοινωνία. Ήταν διευθυντής 
στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας, 
ενώ υπήρξε και αντινομάρχης επί 
νομαρχίας Ανδρέα Βλαζάκη. 

Η κηδεία του έγινε την Πέμπτη 
στις 10:30 το πρωί στο Παλαιο-
χώρι.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας 

έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται  και θέλουν   να 
τα  προσφέρουν στο  Γη-
ροκομείο Βέροιας  , το τη-
λέφωνο του Γηροκομείου 
Βέροιας είναι 2331024891.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 

17 Σεπτεμβρίου 2021 στις 12.00 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθα-
νασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Κυ-
ριακούλα Παπαμιχάλη σε ηλικία 
90 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 

17 Σεπτεμβρίου 2021 στις 11.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Α-
θανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η 
Πολυξένη Δαϊκίδου σε ηλικία 84 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19 

Σεπτεμβρίου 2021 στον Ιε-
ρό Ναό Αγίου Γεωργίου Μα-
κροχωρίου ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπη-
μένου μας συζύγου, πατέρα 
και παππού

ΠΑΝΑΓΟΥ
ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά,
Η εγγονή, 

Οι λοιποί συγγενείς 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 

Αναβολή εκλογοαπολογιστικής 
Γενικής Συνέλευσης

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας βρίσκεται στη 
δυσάρεστη θέση να σας πληροφορήσει , ότι με την αριθ. 7/16-9-2021 πράξη του, 
αποφάσισε κατά πλειοψηφία (6 υπέρ, 1 λευκό), να αναβάλει επ’ αόριστο την ε-
κλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της 19ης και 26ης  Σεπτεμβρίου 2021, διότι 
με την αριθ. Δ1α Γ.Π. οικ 55400 πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία δημο-
σιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 4206/12-9-2021 ΚΥΑ, απαγορεύονται σε όλη την επικράτεια, 
λόγω έξαρσης του κορονοϊού COVID-19, πάσης φύσεως εκλογές αιρετών εκπρο-
σώπων, οργάνων διοίκησης, καθώς και γενικές συνελεύσεις δια ζώσης, εφόσον 
τα εγγεγραμμένα μέλη υπερβαίνουν τα εκατόν πενήντα (150).

Έχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε αρχαιρεσίες με ψηφιακά μέσα. 
Αυτό δεν είναι εφικτό διότι η συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων δεν έχει 
την ικανότητα να κάνει χρήση των ψηφιακών μέσων.

Για το Δ.Σ.
 Ο Πρόεδρος

 ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

H κίνηση 
του Μητροπολίτη

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

 Το Σάββατο 18 Σεπτεμ-
βρίου στη 1 το μεσημέρι 
θα τελέσει τον Αγιασμό 
των εγκαινίων της αίθου-
σας τελετών – εκδηλώσε-
ων του Δικηγορικού Συλλό-
γου Βεροίας στην Πλατεία 
Ωρολογίου στη Βέροια. 

 Το Σάββατο 18 Σεπτεμ-
βρίου στις 6:30 μ.μ. θα χο-
ροστατήσει στον Εσπερινό 
στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό των Αγίων Κωνσταντί-
νου και Ελένης και Οσίου 
Νικοδήμου Βεροίας με την 
ευκαιρία της εορτής του 
Οσίου Αμφιλοχίου του εν 
Πάτμω.

 Την Κυριακή 19 Σε-
πτεμβρίου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον πανηγυρί-
ζοντα Ιερό Ναό των Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης 
και Οσίου Νικοδήμου Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής του Οσίου Αμφιλοχίου 
του εν Πάτμω. Στο τέλος θα τελέσει Μνημόσυνο για τα θύματα της Γενοκτονίας 
του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας παρουσία του Συλλόγου Μικρασιατών Ημαθί-
ας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

«ΕΡΑΣΜΟΣ»
Ανοιχτή Πρόσκληση 

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

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

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

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

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

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

Με τιμή για το ΔΣ
Η Πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ – ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΑ 
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 

ΟΣΙΟΥ 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ 

ΤΟΥ ΕΝ ΠΑΤΜΩ
Υποδοχή ιερού λειψάνου του Οσίου Πατρός η-

μών Αμφιλοχίου του εν Πάτμω.
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
6.30 μ.μ. Υποδοχή του ιερού λειψάνου του Ο-

σίου Πατρός ημών Αμφιλοχίου του εν Πάτμω στα 
προπύλαια του Ιερού Ναού και εν συνεχεία Μέγας 
Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεήμονος.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
7.00 π.μ. Όρθρος – Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
6.30 μ.μ. Εσπερινός και Παράκληση του Οσίου 

Πατρός ημών Αμφιλοχίου του εν Πάτμω.



Συνάντηση με τον 
Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων Σπήλιο Λιβανό 
στην έδρα της διοίκη-
σης της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας 
είχε χθες ο Περιφε-
ρειάρχης Απόστολος 
Τζιτζικώστας.

Στη σύσκεψη συζη-
τήθηκαν όλα τα ζητή-
ματα του πρωτογενούς 
τομέα στην Κεντρική 
Μακεδονία, αλλά και οι 
προοπτικές, στο πλαί-
σιο και της νέας Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής, 
που για τα επόμενα 
χρόνια έχει προϋπολο-
γισμό 22 δισεκατομμυ-
ρίων ευρώ για τη χώρα 
μας.

Μετά  το  πέρας 
της σύσκεψης με τον 
Υπουργό, ο κ. Τζιτζι-
κώστας τόνισε: «συζη-
τήσαμε για μια σειρά 
από ζητήματα του αγροτικού κόσμου στην Κεντρική Μακεδονία. Η Πε-
ριφέρειά μας είναι η πρώτη στην Ελλάδα όσον αφορά στη συνεισφορά 
της στο ΑΕΠ του πρωτογενούς τομέα της χώρας. Στην περιοχή μας 
παράγεται το 26% του ΑΕΠ του πρωτογενούς τομέα, που σημαίνει ότι 
το ένα τέταρτο της αγροτικής παραγωγής προέρχεται από την Κεντρι-
κή Μακεδονία. Με τον Υπουργό και την ηγεσία του Υπουργείου έχουμε 
κοινό στόχο την αναβάθμιση των δυνατοτήτων και των προοπτικών 
της Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να συνεχίσει να αξιοποιεί στο έπακρο 
έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας μας, ενισχύοντας 
έτσι αποφασιστικά και την εθνική οικονομία. Η συνεργασία μας είναι 
εξαιρετική. Οι προκλήσεις που έχει μπροστά του ο αγροτικός κόσμος 
είναι τεράστιες, ειδικά με τη νέα ΚΑΠ, οι βασικοί άξονες της οποίας 
παρουσιάζονται σήμερα στη ΔΕΘ. Για τη διοίκηση της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας ο αγροτικός τομέας αποτελεί απόλυτη προτεραιό-
τητα, διότι μέσα από τον πρωτογενή τομέα αυξάνονται οι εξαγωγές και 
μέσα από τις εξαγωγές δημιουργείται εισόδημα και πολλές και καλές 
θέσεις εργασίας. Δεν είναι τυχαίο ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας είναι σταθερά η πρώτη Περιφέρεια της χώρας σε εξαγωγές α-
γροτικών προϊόντων και επίσης αυξήσαμε τις εξαγωγές μας κατά 50% 
μέσα στα χρόνια της κρίσης, κάτι που δείχνει τη δυναμική της περιοχής 
μας. Σχεδιάζουμε τα επόμενα χρόνια να ενισχύσουμε αυτή τη δυναμική 
ακόμη περισσότερο. Αναφερθήκαμε και σε μια σειρά από προβλήματα 
στον αγροτικό τομέα, στη νομοθεσία, στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων για τους αγρότες κ.ά. Ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι 
θα εξετάζονται τα ζητήματα ένα ένα και οι λύσεις θα ανακοινώνονται 
το επόμενο διάστημα σταδιακά, από εδώ, από το πεδίο, από το χώ-
ρο στον οποίο δραστηριοποιούνται οι αγρότες μας. Είμαι αισιόδοξος. 
Πιστεύω πως με την καλή συνεργασία θα μπορέσουμε να αναβαθμί-
σουμε ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες που ήδη έχουν γίνει στη 
σωστή κατεύθυνση και ότι τα επόμενα χρόνια θα επιτύχουμε έναν 
βασικό στόχο της πολιτικής μας: Να κάνουμε την Κεντρική Μακεδονία 
πρωτεύουσα της εξωστρέφειας της Ελλάδας».

Ο κ. Λιβανός επισήμανε: «η Κεντρική Μακεδονία είναι η πρώτη 
δύναμη στην αγροτική μας οικονομία τόσο σε επίπεδο παραγωγής 
όσο και στο μοντέλο ανάπτυξης. Έχει καλές εταιρίες και καλές συνε-
ταιριστικές εταιρίες, με εξαγωγικό χαρακτήρα. Μερικές μάλιστα είναι 
αμιγώς εξαγωγικές. Δείχνουν δηλαδή το δρόμο και για άλλες εταιρίες 
στον ιδιωτικό τομέα, όπως και στο συνεταιριστικό κίνημα, το οποίο φι-
λοδοξούμε να ξαναχτίσουμε εδώ στην Κεντρική Μακεδονία, και παράλ-
ληλα δείχνουν το παράδειγμα για το σύνολο της χώρας και για το πώς 
πρέπει να αναπτύσσονται αυτές οι εταιρίες. Δείχνουν τις δυνατότητες 
της καθετοποίησης και τις προοπτικές με τις οποίες μπορούμε να στέλ-
νουμε τα προϊόντα μας σε όλο τον κόσμο, προϊόντα που μας κάνουν 
υπερήφανους. Έχουμε πολλά πάνω στα οποία μπορούμε να δουλέ-
ψουμε μαζί. Ένα και βασικό εξ αυτών είναι οι έλεγχοι. Συζητήσαμε για 
την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, τους οποίους εμείς θέσαμε αυτή 
τη στιγμή ως κεντρικό πυλώνα της πολιτικής μας. Και ήδη βλέπουμε 
τα αποτελέσματα με την άνοδο της τιμής στο γάλα στους Έλληνες 
παραγωγούς, ακριβώς επειδή διαμορφώνουμε ένα πλαίσιο ορθολογι-
σμού, ένα πλαίσιο νομιμότητας και στήριξης στον Έλληνα παραγωγό 
και βέβαια ένα πλαίσιο κάλυψης και προστασίας των καταναλωτών. Σε 
αυτήν την κατεύθυνση μπορούμε να συνεργαστούμε με την Περιφέρεια 
σε πολλά επίπεδα. Το δεύτερο που μας απασχόλησε είναι η στήριξη 
των παραγωγών μας από τις φυσικές καταστροφές. Δυστυχώς όλοι 
βιώνουμε την κλιματική κρίση στο πετσί μας και η Κεντρική Μακεδονία 
υπέστη επιπτώσεις σε όλη τη διάρκεια της περσινής χρονιάς. Ήδη για 
τον παγετό έχουμε δουλέψει σωστά και έχουμε δώσει τις προκατα-
βολές που είχαμε υποσχεθεί. Είμαστε κοντά στους παραγωγούς και 

κάνουμε τους διασταυρωτικούς ελέγχους για να πάρουμε και τα υπό-
λοιπα χρήματα. Το ίδιο θα συμβαίνει όπου μπορεί το κράτος να φανεί 
αρωγός και σύμμαχος στους αγρότες και τους παραγωγούς μας. Από 
εκεί και πέρα το μεγάλο στοίχημα για όλους είναι η διαχείριση της νέας 
ΚΑΠ. Αυτό θα παρουσιάσουμε σήμερα το απόγευμα στο πλαίσιο εκ-
δήλωσης στη ΔΕΘ. Έχουμε 22 δισ. ευρώ για τον πρωτογενή τομέα για 
την επόμενη δεκαετία. Ο τρόπος με τον οποίο θα τα διαθέσουμε στην 
αγορά έτσι ώστε να πιάσουν πολύ περισσότερο τόπο από ότι έπιασαν 
στα προηγούμενα πακέτα είναι το κρίσιμο ζήτημα. Πώς θα διαμορφώ-
σουμε το σύνολο της αγροτικής μας πολιτικής. Αυτό θα συζητήσουμε 
και θα συνδιαμορφώσουμε με τους παραγωγούς μας και βεβαίως με 
τα μέλη της αυτοδιοίκησης. Δεσμεύομαι κάθε εβδομάδα, είτε εγώ είτε 
κάποιο άλλο μέλος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου να βρίσκεται 
εδώ στην έδρα της Περιφέρειας, έτσι ώστε να μπορούμε να δουλεύου-
με τα ζητήματα στο πεδίο και να μην έχουμε αυτήν την απόσταση, για 
να βλέπουμε επί τόπου τα προβλήματα, γεφυρώνοντας τα χιλιόμετρα 
που μας χωρίζουν».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης η Γενική Γραμματέας του Υπουρ-
γείου Χριστιάνα Καλογήρου, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονο-
μίας Σωτήρης Μπάτος και υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας και 
του Υπουργείου.
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Δήμος Αλεξάνδρειας: 
Νέα έκτακτα μέτρα 

προστασίας 
της δημόσιας υγείας 
στις Λαϊκές Αγορές 

Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας ενημερώνει τους 
συμμετέχοντες στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου, τα εξής:

Σύμφωνα με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία δημο-
σιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄4214/13.09.2021 με θέμα «Αντικατάσταση 
της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/10.9.2021 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 
σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σε-
πτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρί-
ου 2021 και ώρα 06:00» (Β’ 4206).», προβλέπονται, αναφορικά με 
τις λαϊκές αγορές, τα ακόλουθα μέτρα:

• Απόσταση ενός (1) μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων πώλη-
σης.

• Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.
• Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα 

για όλους τους εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως εμβολιασμέ-
νοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 
10 αντιστοίχως, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία 
εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, με τη μέ-
θοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνω-
στικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε 
ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη ιατρό, με δική τους 
δαπάνη.

• Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά πάγκο πώλησης.
• Υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους πωλητές, τους εργαζό-

μενους, τους καταναλωτές και τους επισκέπτες.
Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες στις λαϊκές αγορές, όπως και 

οι καταναλωτές στην ορθή τήρηση των μέτρων.

Με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
συναντήθηκε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής 

Μακεδονίας για τη νέα ΚΑΠ
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Από την 
Επιτροπή 
Πρωταθλη-

μάτων και Κυπέλ-
λου της Ε.Π.Σ. 
Ημαθίας ανακοι-
νώθηκαν τα εξής:

Ύστερααπότηνυπ’α-
ριθ.6/10-9-2021Απόφα-
ση τουΔ.Σ. τηςΈνωσης
Ποδοσφαιρικών Σωματεί-
ων Ημαθίας (Ε.Π.Σ.Η.),
κατόπινεισήγησηςτηναρ-
μόδιαςΕπιτροπήςΠρωτα-
θλημάτων και Κυπέλλου
αυτής,ανακοινώνεται ότι
για διάστημα ΕΝΟΣ (1)
μηνός από την έναρξη
του πρωταθλήματος της
Α΄ΕρασιτεχνικήςΚατηγο-
ρίας (δηλαδήμέχρι τις 17
/ 10 / 2021) τα Σωματεία
οφείλουν να έχουν προ-
χωρήσει σε όλες εκείνες
τις απαραίτητες διαδικασί-
ες, ούτωςώστε να έχουν
εκδώσειτααπαραίτηταέγ-
γραφα των προπονητών

τους (ΤαυτότηταΤριετίας,
ΔελτίοΠιστοποίησηςΠά-
γκου), για να μπορούν οι
τελευταίοι να δηλώνονται
ωςΠροπονητέςσταΦύλ-
λαΑγώνα και να δίνουν
οδηγίες στουςποδοσφαι-
ριστέςτους.

Μέχρι την ως άνω
προθεσμία οι Διαιτητές
των αγώνων έχουν οδη-
γίες να κάνουν συστά-
σεις στα Σωματεία προς
συμμόρφωση τους και εν
συνεχεία θα τηρήσουν
αυστηρά και απαρέγκλιτα
τους Κανονισμούς, που
περιγράφονται στηνΠρο-
κήρυξη Ερασιτεχνικών
Πρωταθλημάτων της Έ-
νωσης,σύμφωναπάντοτε
μετονΚανονισμόΑγώνων
Ποδοσφαίρου και τονΚα-
νονισμόΠροπονητών της
Ε.Π.Ο.

Συμπληρωματικά, επί
του ζητήματος από την
Ελληνική Ποδοσφαιρική
Ομοσπονδία αναφέρε-
ται ότι «η αποστολή των
δικαιολογητικών για την

έκδοση Δελτίου Πιστο-
ποίησης Προπονητή, θα
πρέπει να κατατίθενται α-
ποκλειστικά με ηλεκτρο-
νικό τρόπο στις εκάστοτε
Ε.Π.Σ. για τα Ποδοσφαι-
ρικά Σωματεία ευθύνης
τους».

Τα δικαιολογητικάπου
απαιτούνται για την έκδο-
ση τουΔελτίουΠιστοποί-
ηση Προπονητή είναι τα
ακόλουθα:

1. Αίτηση του Ποδο-
σφαιρικούΣωματείου.

2.ΑντίγραφοΤαυτότη-
τας Τριετίας Προπονητή
UEFA / Ε.Π.Ο. με ημερο-
μηνίαλήξης31.12.2021.

3.Έγχρωμηφωτογρα-
φίαΠροπονητή.

4. ΥπεύθυνηΔήλωση
του Ν.1599 (υπογεγραμ-
μένηκαιθεωρημένηγιατο
γνήσιοτηςυπογραφής)ό-
τιοΠροπονητήςδενεμπί-
πτει στα κωλύματα που
προβλέπονταιαπό τοΚα-
ταστατικό της Ε.Π.Ο. και
ότιαποδέχεταιστοσύνολό
τουςόλεςτιςδιατάξειςτου

Καταστατικού και τωνΚα-
νονισμώντηςΕ.Π.Ο.

5. Αντίγραφο Ιδιωτι-
κού Συμφωνητικού (θεω-
ρημένο για το γνήσιο της
υπογραφής του εκάστοτε
Προπονητή/ΒοηθούΠρο-
πονητήκ.λπ.).

6. Επίσημο αποδεικτι-
κό υποβολής του Ιδιωτι-
κού Συμφωνητικού (Κα-
τάσταση Συμφωνητικών)
μέσωTAXIS (με καταγε-
γραμμένη την αντίστοιχη
ειδικότητα).

7. Καταβολή παράβο-
λου 75,00 ευρώ στο τα-
μείοτωνΕ.Π.Σ.

8. ΥπεύθυνηΔήλωση
Πράξης Συναίνεσης υπο-
γεγραμμένη και θεωρημέ-
νηγια τογνήσιο τηςυπο-
γραφής του Προπονητή
(εφόσονδεν έχει αποστα-
λεί).

9.Βεβαίωσηαναγνωρι-
σμένουαπό τηνΠ.Ε.Π.Π.
ΣυνδέσμουΠροπονητών,
ότι οΠροπονητής είναι ε-
νεργόμέλοςτου.

ΕΠΣΗμαθίας
Ανακοίνωση της Επιτροπής Πρωταθλήματος

& Κυπέλλου για τους προπονητές

ΗΠΑΕΝΠΣΒέροια
ανακοινώνειτηναπόκτηση
τουΠέτρουΓιακουμάκη

Τελικά ανακοινώθηκε όπως είχαμε γράψει 
και χθες ο 29χρονος επιθετικός Πέτρος Για-
κουμάκης από τον ΝΠΣ Βέροια και απ’ οτι 

φαίνεται θα είναι η τελευταία μεταγραφή έτοιμου 
παίκτη στην ομάδα. 

Αναλυτικάηανακοίνωση
Οποδοσφαιριστήςγεννήθηκεστις3/7/1992στοΗράκλειοΚρή-

τηςκαιέκανεταπρώτατουεπαγγελματικάβήματαστονΑτσαλένιο,
με τον οποίο αγωνίστηκε για τρία χρόνιαπρινπάρει μεταγραφή
στονΛεβαδειακότο2014.ΜετηνομάδατηςΒοιωτίαςαγωνίστηκε
γιαπέντεσεζόν,ενώαπότο2019ανήκεστονΑτρόμητοΑθηνών.

Ο29χρονος επιθετικός μετράει συνολικά 171συμμετοχέςστο
πρωτάθλημα τηςSuperleague και τοΚύπελλοΕλλάδος, έχοντας
σημειώσει 29 γκολ.ΟΠέτρος Γιακουμάκης υπέγραψεσυμβόλαιο
συνεργασίαςδιάρκειαςενόςέτουςμετηΒασίλισσατουΒορρά.

ΚαλώςήλθεςΠέτρο!

Τοπαγκόσμιομπάσκετθρηνεί.
ΟσπουδαίοςΝτούσαν Ίβκοβιτς ,
έναςαπό τουςμεγαλύτερουςΕυ-
ρωπαίουςπροπονητές της ιστο-
ρίας,απεβίωσεσεηλικία78ετών,
αφήνονταςπίσω του μια μυθική
καριέραστουςπάγκους, συνδέο-
νταςτ’όνομάτουμεαναρίθμητες
επιτυχίες.ΟΣέρβοςνοσηλευόταν
τιςτελευταίεςμέρεςστηνεντατική
νοσοκομείου τουΒελιγραδίου με
υγρόστονπνεύμονα,ενώαντιμε-
τώπιζεκαιχρόνιαπροβλήματαμε
τηνκαρδιάτου.

Ο Ίβκοβιτς, ο οποίος γεννή-
θηκε στο Βελιγράδι στις 29 Ο-
κτωβρίου1943, είχε καθίσειστον
πάγκο τουΆρη (1980-1982), του
ΠΑΟΚ (1991-1993), τουΠανιωνί-
ου (1994-1996), τουΟλυμπιακού
(1996-1999 και 2010-2012) και
τηςΑΕΚ(1999-2001),οδηγώντας
μάλιστα τους ερυθρόλευκουςδύο
φορές στην κορυφή της Ευρώ-
πης, το 1997 και το 2012. Στο
πλούσιοπαλμαρέτου,είχεμεταξύ
άλλων τρίαπρωταθλήματαΕλλά-
δαςκαιτέσσεραΚύπελλα.

Με τηνπρώην ενωμένη Γιου-
γκοσλαβία είχε κατακτήσει το α-
σημένιο μετάλλιο στουςΟλυμπι-
ακούςΑγώνεςτηςΣεούλτο1988,
τοχρυσόμετάλλιοστοΠαγκόσμιο
τηςΑργεντινής το 1990, καθώς
επίσης και το χρυσό μετάλλιο
στα Ευρωμπάσκετ το 1989 και
το 1991.Μετέπειτα, με την εθνι-
κή Σερβίας πήρε το χρυσό στο
Ευρωμπάσκετ του 1995 και το
ασημένιοστηνΠολωνία το2009.
Είχεκαι έναχρυσόστηνΠανεπι-
στημιάδα.

ΠέθανεοΝτούσανΊβκοβιτςσεηλικία78ετών
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Ξεκινάνε το Σαββατοκύριακο τα πρωταθλήματα 
χαντ μπολ ανδρών και γυναικών. 

Αναλυτικάτοδυναμικόκάθεομάδας

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ηταυτότητα
Έτοςίδρυσης:1962(χάντμπολ1979)
Διεύθυνση:16ηςΟκτωβρίου5α,Βέροια
Τηλέφωνο:23310-28455
Έδρα:Φιλίππειο
Χρώματα:Κόκκινο-Ασπρο
Ιστοσελίδα:www.filippos-veria.gr
Πρόεδρος:ΓιώργοςΦύκατας
Τίτλοι(15):9πρωταθλήματα(1977,1986,1988,1989,1990,1991,

1994,1995,2003,2016),6Κύπελλα(1985,1992,1993,2003,2007,
2016)

Τορόστερ
1.BorysKryuchkov(Ουκρανία)Τ/Φ15/2/19882,02μ.
ΠαντελήςΚωστακίδηςΑ.εξτρέμ4/7/19901,87μ.
3.ΝίκοςΑρβανιτίδηςΠίβοτ22/6/19881,84μ.
ΚώσταςΡίζοςΠλέιμέικερ29/10/19991,80μ
AlanAgovic(Μαυροβούνιο)A.Ίντερ16/5/19991,95μ.
ΜίλοΣόφρανατς(Μαυροβούνιο)Πίβοτ6/3/20001,85μ.
ΧαράλαμποςΜπαλτατζήςΔ.ίντερ6/10/20001,86μ.
ΧαράλαμποςΚαραγιοβάνηςΤ/Φ27/12/20021,81μ.
ΠαναγιώτηςΚακαφίκαςΔ.εξτρέμ16/6/20041,78μ.
ΙωακείμΠετρομελίδηςΑ.εξτρέμ31/12/20021,82μ.
ΕμίρΜούγιτς(Μαυροβούνιο)Περιφερειακός26/6/20011,85μ.
ΓιώργοςΤσαμήτροςΤ/Φ24/6/19961,87μ.
ΠέταρΑτσίμοβιτς(Σερβία)Δ.ίντερ17/4/19941,94μ.
ΒούτσκοΜίρβοβιτς(Σερβία)Περιφερειακός26/9/20011,98μ.
ΚωνσταντίνοςΚυριακίδηςΠίβοτ17/9/20021,90μ.
16.ΑντώνηςΕμμανουήλΔ.ίντερ14/6/20011,89μ
ΚωνσταντίνοςΚορώναςΔ.ίντερ9/3/941,81μ.
19.ΚυριάκοςΦιλόσογλουΠίβοτ19/2/19981,85μ.
ΧρήστοςΧατζημασούραςΑ.εξτρέμ25/4/971,88
ΚωνσταντίνοςΧουδαβερδόγλουΠίβοτ14/3/021,83
ΜιχαήλΚουκουτσίδηςΔ.εξτρέμ30/9/001,75
ΜενέλαοςΚαλλιαρίδηςΤ/Φ02/12/991,75
ΒασίληςΦιλόσογλουΠίβοτ13/01/991,85
ΚωνσταντίνοςΣτανκίδηςΤ/Φ26/6/021,84
ΣταύροςΠαπαδόπουλοςΑ.εξτρέμ28/5/19801,80μ.

ΧρήστοςΠαπαγιάννηςΠλειμεικερ02/7/021,82

Προπονητής:ΜάριοςΚατικαρίδης
Συνεργάτης:ΑνέστηςΔομπρής

Ε.Γ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ «ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ»
Έτοςίδρυσης:1974
Διεύθυνση:ΑντωνίουΚωνσταντινίδη(Τέρμα),Τ.Θ.1
Τηλέφωνο:2332111027,6940985311
Φαξ:2332110348
Έδρα:ΔΑΚΝάουσας
Χρώματα:Πορτοκαλί–Μπλε
Ιστοσελίδα:zafirakishc.blogspot.com
Πρόεδρος:ΚώσταςΙωάννου

Τορόστερ
RonanLePeillet(Γαλλία)Τ/Φ12/8/19961,83μ.
ΒασίληςΜπόλαςΑ.ίντερ2/8/19981,83μ.
ΚώσταςTζουβάραςΔ.ίντερ10/3/19961,92μ.
ΣταύροςΜαυροδουλάκηςΑ.ίντερ28/6/19981,79μ.
ΓιάννηςΓαλίτηςΑ.εξτρέμ15/5/20001,79μ.
ΓιάννηςΚαραμπέλκοςΤ/Φ20041,90μ.
ΓιώργοςΘεοδωρόπουλοςΠλειΜεικερ29/9/19961,78μ.
ΠέτροςΡότζιοςΔ.εξτρέμ24/5/19961,73μ.
ΣπύροςΜπιλιούρηςΠλειΜεικερ10/10/20041,81μ.
ΠαναγιώτηςΠινακούδηςΑ.εξτρέμ21/12/19961,82μ.
ΝίκοςΤσαγκεράςΑ.εξτρέμ11/6/19971,83μ.
ΠασχάληςΠίτοςΠίβοτ8/3/19921,90μ.
ΓιώργοςΔάιοςΤ/Φ29/3/20041,93μ.
ΚανιζάιΝεμπόισα(Ουγγαρία)Δ.ίντερ24/8/19941,95μ.
ΑθανάσιοςΜπουμπουλεντραςΤ/Φ28/7/19941,80μ.
ΣοφοκλήςΤσάτσαςΠιβοτ25/4/19961,89μ.
ΠέτροςΔιδασκάλουΠλειΜεικερ21/3/19921,76μ.

Προπονητής:ΚωνσταντίνοςΔεληγιάννης
Συνεργάτης:ΦώτιοςΠαπουτσής
Συνοδοί:ΘεολόγηςΚασάπης,ΓρηγόρηςΑποστολίδης

ΒΕΡΟΙΑ 2017
Ηταυτότητα
Έτοςίδρυσης:2017
Διεύθυνση:Σαραντόβρυσες
Τηλέφωνο:2331067244
Φαξ:2331067244
Έδρα:Φιλίππειο
Χρώματα:Μπλέ-Κόκκινο
Ιστοσελίδα:Βεροια2017handballwomen(facebook)
Πρόεδρος:ΕφηΜαρκοβίτση

Τορόστερ
ΜαρίαΝάτσοΔ.εξτρέμ17/8/19991,65μ.
ΔέσποιναΤαιρολάριΠίβοτ7/7/20021,65μ.
ΝικολέταΚαλμουκίδουΑ.ίντερ26/11/19981,75μ.
ΕύηΚαραμπατζάκηΑρ.Εξτρέμ27/02/20011,75μ.
ΚαλλιόπηΒλάχουΠίβοτ16/8/19971,68μ.
ΧριστίναΜαρτινόφσκα(BόρειαΜακεδονία)Δ.εξτρέμ7/6/19981,65μ.
ΠερσεφόνηΛύτρα(Κύπρος)Τ/Φ24/8/19951,80μ.
ΚατερίναΑνδρονικίδουΠίβοτ21/6/19981,73μ.
ΚλαίρηΓεωργιάδουΠεριφερειακή5/01/19971,70
ΆνναΚότζαΠεριφερειακή7/6/19981,70μ.
ΝαυσικάΜαταρώναΠεριφερειακή16/11/19941,70μ
ΣάσκαΝταβίντοβιτς(Μαυροβούνιο)Πίβοτ19951,80μ.
ΑλεξάνδραΚωνσταντινίδου(Κύπρος)Πλέιμέικερ22/11/19951,80μ.
ΑθηνάΠιτούλιαΤ/Φ14/12/19791,75μ.

Ταρόστερ,Δ.Σκαιτεχνικέςηγεσίεςτωνομάδων
ΧάντμπολτουΝ.Ημαθίας

Σε τουρνουά στον Βόλο η ομάδα 
μπάσκετ Φίλιππου Βέροιας

ΣετουρνουάστονΒόλο, τοοποίοδιοργανώνεταιαπότοντοπικό
ΟλυμπιακόστημνήμητουεκλιπόντοςαθλητήτουΣταύρουΠρομυρι-
ώτη,θασυμμετάσχειηομάδαμαςτοΣαββατοκύριακο18–19/9.Στο
τουρνουά θα λάβουν μέρος επίσης οι ομάδες τηςΝίκηςΒόλου και
τηςΣτρούμνιτσα,οιοποίεςθααναμετρηθούνμεταξύτουςστοπρώτο
παιχνίδιτουδιημέρου.

Η ομάδα μας θα αγωνιστεί χωρίς τουςΠιλκούδη καιΜόρα, οι
οποίοιβρίσκονταιστοτελευταίοστάδιοτηςαποθεραπείαςτουςπριν
τηνένταξή τουςσεπλήρειςαγωνιστικούςρυθμούς.Με τηνευκαιρία
θαθέλαμεναευχαριστήσουμετηφίληομάδατουΟλυμπιακούΒόλου
για την τιμήπουμας έκανε ναπροσκαλέσει την ομάδαμαςστο εν
λόγωτουρνουά.

Tοπρόγραμματωναγώνωνείναι:
Σάββατο18/9/2021ώρα18:00ΝΙΚΗΒΟΛΟΥ-ΣΤΡΟΥΜΝΙΤΣΑ
ώρα20:00ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΒΟΛΟΥ-ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ
Κυριακή19/9/2021ώρα12:00τελικόςΝικητής1-Νικητής2
ώρα14:00μικρόςτελικόςΗττημένος1-Ηττημένος2
Κατά τη διάρκεια τωναγώνωνθα τηρηθεί ενός λεπτούσιγήστη

μνήμηΣταύρουΠρομυριώτηκαιστοημίχρονοτουτελικούθααποδο-
θείτιμήστηνοικογένειατουπρώηναθλητή.

Η είσοδος τωνφιλάθλωνθα γίνεται σύμφωναμε το υγειονομικό
πρωτόκολλο και θα επιτρέπεται μόνοσε εμβολιασμένους κατά του
covid-19, με τήρηση τωνπροβλεπόμενων αποστάσεων και χρήση
μάσκαςπροστασίας».

Όταν αγαπάς το ποδόσφαιρο
και τη δουλειά με τα παιδιά το μέλλον 

διαγράφεται δημιουργικό!!!
Τα γήπεδα είναι έτοιμα, οι προπονητές

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

ΑκαδημίαΑΕΚΒέροιας.
Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται

στα γήπεδα Λαζοχωρίου. 
Πληροφορίες:

ΚατικαριδηςΜάριος6973054709
ΓκουργκουταςΘεοφάνης6973667697
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Σεπτέμβριος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από13-09-2021 

μέχρι 19-09-2021 

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Παρασκευή 17-09-2021

13:30-17:30 ΠΟ-

ΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α-

ΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ

4423310-26914

21:00-08:00ΜΠΑ-

ΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑ-

ΛΑΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ

23310-29759

Φαρμακεία

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 
Greece Rally:2021 στην Βέροια
Τελευταίααγωνιστικήημέρακαιοιαναβάτεςείχαντηνευκαιρία

νααπολαύσουνμιαμέραγεμάτηenduro!Έναςμεγαλειώδηςεπί-
λογοςσεέναδύσκολοαγώνα,τοGreeceRally2021.

Όπως;Κάθε χρόνο, η 7ηΕιδικήΔιαδρομή είναι αφιερωμένη
στοenduroκαιοδηγείτουςαναβάτεςσεένακύκλοστοΣέλι,μέσα
απόΠατρίδα,Φυτιά,Αρκοχώρι,ΚάτωΒέρμιο,καιΚουμαριά.Ιδα-
νικήδιαδρομήγιατιςμικρότερεςμοτοσυκλέτες!

ΠρώτοςστοτερματισμόέφτασεκαιπάλιοΣλοβάκος#1Stefan
SVITKOπουκέρδισεκαιτηνγενικήκατάταξητουφετινούGreece
Rally2021.Τουαξίζουνθερμά«Συγχαρητήρια»καθώςφτάνειτις
5νίκεςσεαυτό τοναγώνα!2οςήτανοΑυστριακός#322Tobias
EBSTER και 3ος οΛιθουανός #2ArunasGELAZNINKASπου
πλαισίωσανκαιτιςυπόλοιπεςθέσειςτουβάθρουστηνγενικήκα-
τάταξη(3οςκαι2οςαντίστοιχα).

ΟιΈλληνες αναβάτες ανταποκρίθηκανσθεναράστις απαιτή-
σεις του δύσκολου αγώνα. Συγκεκριμένα, οΒασίληςΣτογιάνος
#12ήταν νικητήςστηνΚατηγορία 1 (έως250cc) με τοναδελφό
τουΓιώργο#11νατερματίζειστην3ηθέση.

ΟΧρήστοςΠελούσης #51 με τηνπαλαιότερη μοτοσυκλέτα
τουαγώνα, ένα γερασμένοαλλά ετοιμοπόλεμοSuzukiDR650,
κατάφερεναολοκληρώσειτιςδιαδρομές,στην2ηθέσητηςΚατη-
γορίας5(έως700cc)

Top 5:
#1StefanSVITKO
#322TobiasEBSTER
#2ArunasGELAZNINKAS
#4RobertoBARBIERI
#12VasilisSTOGIANOS

Overall Top 5:
1.#1StefanSVITKO
2.#2ArunasGELAZNINKAS
3.#322TobiasEBSTER
4.#3MartinBENKO
5.#4RobertoBARBIERI

Class Winners:
Class1#12VasilisSTOGIANOS
Class2#23RazHEYMAN
Class3#1StefanSVITKO
Class4#3MartinBENKO
Class5#52SebastienVRY
ClassVeterans#23RazHEYMAN
ClassWomen#18PamelaBECKMAN

Ανακοινώθηκαν από την ΚΕΔ/ΕΠΟ οι διαιτητές 
όλων των αναμετρήσεων της 2ης αγωνιστικής 
της Super League (χθες είχαν γνωστοποιηθεί 

οι ορισμοί για το αυριανό παιχνίδι του Ιωνικού με 
τον Άρη).

ΟΑριστοτέληςΔιαμαντόπουλοςαπότηνΑρκαδίαορίστηκεναδιευ-
θύνειτοματςτουΟλυμπιακούστηΛαμία,οΕυάγγελοςΜανούχοςαπό
τηνΑργολίδαθα«σφυρίξει»τοπαιχνίδιτουΠΑΟΚμετονΑστέραστην
Τρίπολη,οΒασίληςΦωτιάςαπότηνΠέλλαθαδιευθύνειτοναγώνατης
ΑΕΚστοΗράκλειομετονΟΦΗ,ενώοΓιάννηςΠαπαδόπουλοςτηςΕΠΣ
ΜακεδονίαςθαείναιοδιαιτητήςτουαγώνατουΠαναθηναϊκούσταΙω-
άννιναμετοντοπικόΠΑΣ.

Αναλυτικάοιορισμοίτης2ηςαγωνιστικής:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ17/9
19:00Ιωνικός-Άρης
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Κουτσιαύτης(Άρτας)
ΒΟΗΘΟΙ:Ψαρρής(Ζακύνθου),Κόλλιας(Ηπείρου)
4οςΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Τσετσίλας(Γρεβενών)

ΣΑΒΒΑΤΟ18/9
20:30ΠΑΣΓιάννινα-Παναθηναϊκός
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Παπαδόπουλος(Μακεδονίας)
ΒΟΗΘΟΙ:Μεϊντάνας(Αχαϊας),Χριστάκογλου(Χαλκιδικής)
4οςΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Γρατσάνης(Τρικάλων)

ΚΥΡΙΑΚΗ19/9
18:15ΑπόλλωνΣμύρνης-Βόλος
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Περράκης(Αθηνών)
ΒΟΗΘΟΙ:Τριανταφύλλου (Αρκαδίας),Κολοσιώνης (Αιτωλοακαρνα-

νίας)
4οςΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Τσετσίλας(Γρεβενών)

18:15Ατρόμητος-Παναιτωλικός
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Ευαγγέλου(Αθηνών)
ΒΟΗΘΟΙ:Μαυρουδής(Ηρακλείου),Στεφανής(Καρδίτσας)
4οςΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Αγγελάκης(Μακεδονίας)

18:15ΟΦΗ-ΑΕΚ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Φωτιάς(Πέλλας)
ΒΟΗΘΟΙ:Παπαδόπουλος(Μακεδονίας),Φωτόπουλος(Αθηνών)
4οςΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Γκάμαρης(Αθηνών)

20:30ΑστέραςΤρίπολης-ΠΑΟΚ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Μανούχος(Αργολίδας)
ΒΟΗΘΟΙ:Κωσταράς(Αιτωλοακαρνανίας),Μπαλτάς(Αχαϊας)
AVAR:Σαμοϊλης(Αθηνών)

20:30Λαμία-Ολυμπιακός
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Διαμαντόπουλος(Αρκαδίας)
ΒΟΗΘΟΙ:Δημητριάδης(Μακεδονίας),Σακκάς(Θεσσαλίας)
4οςΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Τσακαλίδης(Χαλκιδικής)

Στο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ 
θα διεξαχθεί 
το Σάββατο 

το ντέρμπι μεταξύ 
του Φιλίππου και 
του Ζαφειράκη στα 
πλαίσια της 4ης αγω-
νιστικής με διαιτητές 
τους κ.κ Γράψα και 
Κυριακού Σάββατο 18 
Σεπτεμβρίου 2021

ΑντίθεταγιατηνΑ1γυναικών
ηΒέροια2017θαπαίξειτοΣάβ-
βατοστηνΆρταμε τηνΑναγέν-
νηση

HandballPremier
(1ηαγωνιστική)
Δαϊς 17:00,ΑΣΕΔούκα-Ά-

ρηςΝικαίαςOlympicDiagnostic
(Σκλαβενίτης- Τόλιος, Μί-

γκας)

Kέρκυρας 18:00, Φαίακας
Κέρκυρας-ΠΑΟΚ

(Πατιός-Τσιάνας,Αγγελίδης)

Φιλίππειο 18:00, Φίλιππος
Βέροιας-ΖαφειράκηςΝάουσας

(Γράψας- Κυριακού, Κατσί-
κης)

ΟΑΚΑ 19:00,ΑΕΚ-HC Σα-
λαμίνα

(Μερτινιάν- Φωκίτης,Αντα-
λής)

Ρέντη 20:30, Ολυμπιακός/
ΌμιλοςΞυνή-ΔιομήδηςΆργους
–ERTSPORTS-

(Κινατζίδης-Φωτακίδης,Τσά-

κωνας)

Α1Γυναικών
(1ηαγωνιστική)
Γιαννιτσών 18:00,ΜέγαςΑ-

λέξανδρος-ΕθνικόςΚοζάνης
(Λινάρδος- Νικολαϊδης, Σί-

σκου)

ΔΑΚΆρτας18:00,Αναγέννη-
σηΆρτας-Βέροια2017

(Χρόνης-Αβράμης,Βέργος)

ΝέαςΙωνίας18:00,ΟΦΝΙω-
νίας-ΓΑΣΚαματερού

(Χαραλαμπίδης- Ζήσης,Α-
ντωνόπουλος)

Πανοράματος18:30,ΗONDA
Πανόραμα-ΑΟΠροσοτσάνης

(Θεοδοσίου- Παπούλιας,
Παρτεμιάν)

Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου
2021

Α1Γυναικών
(1ηαγωνιστική)
Καματερού 15:30, ΑΟΑΟΔ

Κορυδαλλού-Αθηναϊκός
(Παπαματθαίου-Μπράμου,

Αντωνόπουλος)

Σπίτι του Χάντμπολ 16:00,

ΠΑΟΚMateco-ΑΕΣΧΠυλαίας
(Βαγγελτζίκης- Τορνικίδης,

Μεϊμαρίδης)

Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου
2021

Handball Premier (1η αγω-
νιστική)

Σπίτι του Χάντμπολ 18:00,
ΑΕΣΧΠυλαίας- BiancoMonte
Δράμα1986

(Νάσκος- Χαρίτσος,Μιχαη-
λίδης)

Super League
Οιδιαιτητές

της2ηςαγωνιστικής
Αστέρας Τρίπολης- ΠΑΟΚ ο Μανούχος

ΟΧΕ
Πρόγραμμα και Διαιτητές

(18-22/9/2021)



Συνεδριάζει την Δευτέρα 
το Δημοτικό Συμβούλιο  

Αλεξάνδρειας
 

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκε-
ψης την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 στις 14:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 
τεύχος Α’), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινότητας Καμποχωρίου σε λογαριασμό του 
Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού –Παροχή εξουσιοδότησης για το 
άνοιγμα του ειδικού λογαριασμού (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. Έγκριση απόδοσης εισπραχθέντων εσόδων του ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών 
από 01-07-2020 έως και 31-12-2020 & από 01-01-2021 έως και 30-06-2021 στην Π.Ε. 
Ημαθίας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές 
του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (Γ΄ κατανομή ) έτους 2021. (ΕΙΣΗ-
ΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για την απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για 
αντιμετώπιση έκτακτων και άμεσων αναγκών των σχολικών μονάδων του Δήμου, από 

Δημοτικούς Πόρους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
5. Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και 

της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας και ανάπτυξη 
ψηφιακών δεξιοτήτων Ρομά Δήμου Αλεξάνδρειας» με Κωδικό ΟΠΣ 5037927 στο Ε-
πιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου Ραψο-
μανίκης της Κοινότητας Ξεχασμένης του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑ-
ΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

7. Επανυποβολή του θέματος με τίτλο: Ανάκληση της αριθμ. 173/2020 Απόφασης 
Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕ-
ΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

8. Συμμετοχή του 
Δήμου Αλεξάνδρειας 
στην 19η Πανελλή-
νια Λαμπαδηδρομία. 
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙ-
ΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

9. Έγκριση ή μη 
της αριθμ. 6/2021 
απόφασης της Επι-
τροπής Ποιότητας 
Ζωής που αφορά 
τροποποίηση της 
144/2009 απόφασης 
Δημοτικού Συμβου-
λίου σχετικά με την 
κατάργηση θέσης 
στάθμευσης ΑΜΕΑ 
που έχει παραχωρη-
θεί διότι ο δικαιούχος 
έχει αποβιώσει. (ΕΙ-
ΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑ-
ΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΣ)

10.  Τροποποί -
ηση της υπ΄αριθ. 
48/2020 απόφασης 
Δημοτικού Συμβου-
λίου και αντικατάστα-
ση μέλους επιτρο-
πής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

Το Δ.Σ. του Μικρασιατικού  Συλλόγου  Ημαθί-
ας, ενημερώνει:

 «Η 14η Σεπτεμβρίου είναι η ημερομηνία που 
ξεκίνησε η καταστροφή και το Γιαγκίνι της Σμύρνης. 
Η Βουλή των Ελλήνων με καθυστέρηση .....76 
χρόνων , καθιέρωσε με απόφαση της το 1998 την 
ημερομηνία αυτή ως ημέρα ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 
ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗ-
ΘΥΣΜΟΥ.

   Ένας χρόνος μας χωρίζει για να συμπληρω-
θεί ένας αιώνας από την αποφράδα ημέρα των 
γεγονότων της Γενοκτονίας και της Μικρασιατικής 
καταστροφής!! Και όμως εξακολουθεί η ημέρα αυτή 
να μας λυπεί και να πληγώνει τις ψυχές μας !!

   Πως θα μπορούσε άλλωστε να είναι διαφορε-
τικά  αφού οι δεύτερης και τρίτης γενιές απόγονοι 
έχουμε νωπές ακόμη τις παραστάσεις και τις διηγή-
σεις τους για τις σφαγές και τον ξεριζωμό. Έχουμε 
καθήκον και ιερό χρέος να κρατάμε ζωντανές αυτές 
τις μνήμες και να τις μεταγγίζουμε στις επόμενες γενιές 
ώστε να τους θυμίζουν τις αλησμόνητες πατρίδες και να 
τους καθοδηγούν !!

   Η καταστροφή της Σμύρνης και των  Ελληνικών πό-
λεων της ΙΩΝΙΑΣ ,ΑΙΟΛΙΑΣ

οι σφαγές και το μακελάρισμα απο τον Τουρκικό ό-
χλο,ήταν μια πράξη προσχεδιασμένη με σκοπό την εξό-
ντωση και τον αφανισμό κάθε Ελληνοχριστιανικού στοιχεί-
ου, που ξεκίνησε το 1915 χρονιά Γενοκτονίας των Αρμενί-
ων και εν συνεχεία των Ποντίων του Καυκάσου .

  Χαρακτηριστική είναι η φράση του Κεμάλ που τον 
΄Αύγουστο του 1923, ένα μήνα μετά την υπογραφή της 
συνθήκης της Λωζάνης, (24 Ιουλίου1923) βροντοφώναξε 
μέσα στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση την περίφημη φρά-
ση--ύβρη

,<<,ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΞΕΡΙΖΩΣΑΜΕ >> τίτλο που 
χρησιμοποιεί ο συγγραφέας Χάρης Τσιρκινίδης στο βιβλίο 
του!!

    Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο αριθ-
μός των ξεριζωμένων και των θυμάτων. Σύμφωνα όμως 
με εκτιμήσεις Ελλήνων και ξένων ιστορικών τουλάχιστον 
500.000 είναι τα θύματα και 1.300.000  περίπου οι ξεριζω-
μένοι απο τις πατρίδες τους.Μια αληθινή και συγκλονιστι-

κή μαρτυρία του ξεριζωμού, περιγράφει η ΔΙΔΩ  ΣΩΤΗΡΙ-
ΟΥ στο βιβλίο της ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΧΩΜΑΤΑ  

  <<Παράτησαν σκοτωμένα παιδιά,και γονείς άταφους.
Παράτησαν περιουσίες ,τον καρπό στα δέντρακαι στα 
χωράφια ,την σοδειά στην αποθήκη, το κομπόδεμα στο 
συρτάρι ,τα πορτραίτα των προγόνων στους τοίχους και 
βάλθηκαν να τρέχουν κυνηγημένοι.Κοιμήθηκαν από βρα-
δίς νοικοκυραίοι και ξύπνησαν φυγάδες ,’αστεγοι και ζητιά-
νοι στα λιμάνια του Πειραιά, της

Σαλονίκης του Βόλου και της Πάτρας με μια θλιβερή τα-
μπέλα κρεμασμένη στο στήθος τους  «»ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ «» 

     Δυστυχώς δεν είχε τέλος το δράμα τους. Με ξενο-
φοβία  και ρατσισμό αντιμετωπίσθηκαν απο τους γηγενείς 
ομόθρησκους και ομόγλωσσους συνέλληνες!! Ωστόσο κα-
τάφεραν σε σύντομο χρονικό διάστημα να αφομοιωθούν 
στις τοπικές κοινωνίες και να ξεκινήσουν μια νέα αρχή 
στις καινούργιες πατρίδες! Αυτούς τους ήρωες λοιπόν της 
προσφυγιάς και τα θύματα θα τιμήσουμε και θα θυμηθού-
με στο ετήσιο Αρχιερατικό μνημόσυνο που θα τελεσθεί 
Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και 
Ελένης στις εργατικές κατοικίες».

  Για το ιστορικό της ημέρας θα μιλήσει ο εκ Σμύρνης 
καταγόμενος Μητροπολίτης μας κ.κ. Παντελεήμων. 

Δήμαρχος Αλεξάνδρειας: Ευχαριστίες για την επίσκεψη 
του Γ. Γρ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης 

της Φτώχειας στις κοινωνικές δομές του Δήμου 
 
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, με σχε-

τικό δελτίο Τύπου ευχαριστεί το Γενι-
κό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης και Καταπολέμησης της Φτώχειας 
του Υπουργείου Εργασίας, κ. Γιώργο 
Σταμάτη, για την επίσκεψη που πραγ-
ματοποίησε στο Δήμο Αλεξάνδρειας, 
πραγματοποιώντας συναντήσεις με τα 
υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου και τον 
αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Στέφανο Δρι-
στά, την Κυριακή 12/09/2021.

 Μέσα από την επίσκεψη και την 
αυτοψία του σε δύο οικισμούς ΡΟΜΑ, 
ο Γενικός Γραμματέας, είχε την ευκαιρία 
να συνομιλήσει με τους πολίτες και να 
ακούσει τα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν.
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Την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου
Αρχιερατικό μνημόσυνο 

για τα θύματα 
της Μικρασιατικής Καταστροφής
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο

διαμερίσματα στοΜα-

κροχώριΒεροίαςαπό80

τ.μ. τοκαθένα,σεκαλή

κατάσταση και σε τιμή

ευκαιρίας 48.000 ευρώ

καιταδύοδιαμερίσματα.

Πληρ.τηλ.:6987234784

και6987239560.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

σμα 91 τ.μ. στην οδό

Ηρακλέους(Ακρόπολη)

στηΒέροιαστο ισόγειο

σε άριστη κατάστα-

ση.Πληροφορίες τηλ.:

6944910329.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

σμασταΑστικά88τ.μ.

50.000 ευρώ, διαμπε-

ρές, κόπλαμ, χωρίς

ασανσέρ. Τηλ.: 6945

122583Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονο-

κατοικία 200 τμ, στη

Φυτειά με πανοραμι-

κή θέα, σε οικόπεδο

1.500 τ.μ. Τιμή ευ-

καιρίας. Τηλ.: 23310

93389κοςΧρήστος.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο

700τ.μ.στηνΑγ.Βαρβά-

ρασεπλαγιά,μεθέατον

Αλιάκμονα,στηνπλατεία

τουχωριού.Πληρ.Τηλ.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΤοΑστικόΚΤΕΛΒεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινόπωςστοπλαίσιο του νέου
lockdownτροποποιούνταιταδρομολόγιαόλωντωνσυγκοινωνιακώνγραμμών.Ταδρομο-
λόγιατωνλεωφορείωναπότην17Νοεμβρίου2020διαμορφώνονταιωςεξής:

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΑΤΡΙΔΑ πω-
λείται οικόπεδο
1 στρέμμα με η-
μ ι τελές  κτ ίσμα
91 ,50  τ .μ . ,  με
αποθήκη εκτός
σοιτιού 25 τ.μ.,
με υπέροχη θέα
χωρίς εμπόδια,
π ε ρ ι φ ρ α γ μ έ -
νο,  συρταρωτή
πόρτα, πλήρως
τακτοποιημένο.
Τιμή 95.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6942
775199.
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6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός χέρ-

σος 11.000 τ.μ. στονΆγιο

Γεώργιο,θέση«ΣΥΚΙΕΣ»τι-

μή15.000ευρώ.Τηλ.:6945

122583,Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικόΜε-

σιτικό γραφείοστηΒέροια.

Πληρ.τηλ.:2331063283,ώ-

ρες08.00-10.00.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωροπω-

λείοεπίτηςοδούΜητροπό-

λεωςστηΒέροια.Πληροφο-

ρίεςτηλ.6976063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-

σμαπλήρωςανακαινισμέ-

νοστοκέντρο.Τιμήενοικίου

500ευρώ.Πληρ.ΑκίνηταΗ-

μαθίας,τηλ.:2331500785&

6934888738.

ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΗ24

τ.μ., Καλλιθέα, Μιλτιάδου

20, πόρτα με μηχανισμό,

ρεύμα,βαμμένο.Τιμή ενοι-

κίου 50 ευρώ.Τηλ.: 6947

073926.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
Κωδ.23185 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ποιοτική

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

Κωδ:23449ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Διαμέρισμα75
τ.μ.,κατασκευή1983,2υ/δ,2οςόροφος,με
απεριόριστηθέαστονκάμπο,καλοδιατηρη-
μένο,ατομικήθέρμανσηπετρελαίουκαιμε
ανελκυστήρα,ενεργειακήςκλάσηςΕ,έχειμία
ντουλάπα, άνετουςχώρουςκαιμεparking
πιλοτής ,διαμπερές,σεπολύκαλήγειτονιά,
μόνο250€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρι-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106992ΕΛΙΑ,ΕνοικιάζεταιΔιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,σε1οόροφο
υπερυψωμένο,με2υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κου-
ζίνακαιμπάνιο,διαθέτεικουφώματααλουμινίου
μεδιπλάτζάμια,ηθέρμανσητουμεθερμοσυσ-
σωρευτέςκαι2κλιματιστικά,μεδυοντουλάπες,
ηλιακόθερμοσίφωνα,διαμπερές,σεπολύκαλή
τοποθεσία,βλέπεισεανοιχτωσιά,μεμηνιαίο
μίσθωμα350€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ:107009ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Ενοικιάζεται
μιακαταπληκτικήμεζονέτασυνολικήςεπιφά-
νειας150τ.μ.κατασκευήςτου2000,επεκτεί-
νεταισεδύοεπίπεδασε1οκαι2οόροφο.
Ο1οςόροφοςαποτελείταιαπόμίατεράστια
σαλονοκουζίναμαζίμε τραπεζαρίακαι ένα
πολυτελέστατομπάνιοκαιο2οςόροφοςο
οποίοςεπικοινωνείμεεσωτερικήσκάλα,απο-
τελείταιαπό3υ/δ,ένανεπιπλέονχώροσαν
αποθήκηκαιέναμπάνιοακόμη.Καιταδυο
μπάνιαδιαθέτουντζακούζι.Είναισεάριστηκα-
τάσταση,μεενδοδαπέδιαθέρμανση,μεύφος
απέριττηςπολυτέλειαςπουδιαχέεταιστοχώ-
ρο,μεηλεκτρικέςσυσκευές,μεγάλεςβεράντες,
ηλιόλουστο,μετζάκι,μηνιαίομίσθωμα500€.
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο
μισθωτή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχεια-
περιόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετικά,
μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαι

μεγάληαυλή.Τιμή:320€.
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.
,μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2
σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκου-
ζίνα,καιδύομπάνια ,χωρίςθέρμανση,με
δυνατότητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας
(υπάρχεικαμινάδα),επιπλωμένη ,μεαπο-
θήκηκαιμεδύοντουλάπες,έχειηλεκτρικές
συσκευέςαλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα ,
προσφέρεταισετιμήπραγματικήςευκαιρίας
,350€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:106994ΚΕΝΤΡΟ,Ενοικιάζεταιυ-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23850-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106566ΚΕΝΤΡΟ,ΕνοικιάζεταιΚα-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106848ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΔιαμέ-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13548.ΒΕΡΟΙΑστηνπεριοχήΞη-

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

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

Κωδ.12784 ΛΑΖΟΧΩΡΙπριντοχωριό

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:14248-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥπωλεί-

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

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:106881ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΜο-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωρά-
φι 3 στρέμματα στην
είδοσο τουΛαζοχωρί-
ου,δεξιά,ποτιστικό.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ενοι-
κιάζεται γκαρσονιέ-
ρα-studio 35 τ.μ. πί-
σωαπότογήπεδο.

Τηλ.:6996436044.

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

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

ΟΑ.Σ.ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥΗΜΑΘΙΑΣ
«ΚΟΣΜΟΣ»

ΖΗΤΑ εργάτες-εργάτριες για τη διαλογή και
συσκευασία αγροτικών προϊόντων. Εμπειρία
επιθυμητή.

Τηλ.:2331042626-Λογιστήριο



ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικιάζεται

γκαρσονιέρα,1οςόροφος,σεπο-

λύκαλήκατάσταση.Πληρ. τηλ.:

2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπόλε-

ως 35, χώρος 90 τ.μ.περίπου,

με 3 χώρους και κουζινα,W.C.,

για επαγγελματική χρήση ή για

διαμέρισμα, 3ος όρ.Τηλ.: 6932

471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια  με

προϋπηρεσία για την θέση της

υπεύθυνης .Αποστολή βιογρα-

φικώνστοavsgroup@avsgroup.

gr με επισυναπτόμενη φωτο-

γραφία.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαήκύριοςγια

περιποίηση ηλικιωμένης στη

Βέροια. Τηλ.: 23310 25176 &

6998027956.

ZHTEITAI κοπέλα και άν-

δρας,από25–40ετών,γιαερ-

γασίασεΠρατήριοΥγρώνΚαυ-

σίμων, μεπλήρηαπασχόληση.

Ώρες επικοινωνίας 17.00 έως

21.00καιστοτηλ.6977207525.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ζαχα-

ροπλαστείο-καφέ, με εμπειρία

στηΒέροια.Τηλ.: 6906566981

&2331029929.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος και

μηχανικόςαυτοκινήτωνσε εται-

ρίαστηΒέροιακαιοδηγόςΤΑΧΙ

μεειδικήάδειαγιαεταιρίαΤΑΧΙ

στηΒέροιια.Τηλ.:2331062900.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο κυρίες για

την κουζίνα από την ταβέρνα

«ΦίναΚότα».Πληρ. τηλ.: 6944

427812.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπροσωπικόγιατα

ψητοπωλεία «ΓΙΑΝΝΗΣ» στη

ΒενιζέλουκαιστοΤσερμένι.Τηλ.

επικ.:2331025170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαεργασία

σε εργαστήριο κρεάτων. Τηλ.:

2331042680,ώρες επικοινωνί-

ας: 10μ. έως 1.00μ.μ. Βιογρα-

φικά στο e-mail: koktsidis14@

gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας για το

ψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ» στη

Βενιζέλου. Πληρ. τηλ.: 23310

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδο-
μήκαικατάστημαμευπόγειοσεοι-
κόπεδο280τ.μ.περιοχήΠαπάγου
σταμπετά100τ.μ.οκάθεόροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στηνπαλιάπόλη (πίσωαπόΜη-
τρόπολη280τ.μ.οικόπεδοοικοδο-
μήσιμοσετιμήευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερί-
σματαΠιερίων καινούργια 90 τ.μ.
και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ,ΝΑ και θέ-
σηστάθμευσηςκαιμε3ΔΣ/ΝΑμε
κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 85.000
ευρώκαι110.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙεπιπλωμέ-
ναδιαμερίσματακέντρομε2καιΣ,
Κ80τ.μ.και110τ.μ.280ευρώκαι
400ευρώκαι200ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρσονιέρα
κέντρο35τ.μ.,40τ.μ.από120ευ-
ρώ,160ευρώ,180ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο, 1Δ, Σ, Κ,WC και με 2Δ,
Σ, Κ,WCαπό 180 ευρώ και 220
ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ2ΔΣΚτου93΄1οςΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑΑΣΦΜΕ
ΩΡ/ΣΗ90000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50τ.μ3ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.μμονοκατοικιαπαλιαμεοικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ19000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση62000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑισογειουπερυψ.Καταστημα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.12000€
ΚΩΣΤΤΟΧΩΡΙ8,5στ.6χιλ.αποκεντροκτημαμεαγροικια75τ.μ
45000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ45000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1ος-4οςκαινουρια101κ114τ.μημιτελη63000-
90000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαιαγροικιαπαλια1200ΕΤΟΝ
ΧΡΟΝΟ
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟεπιπλωμενοκομπλε1Δ-ΣΚ-αποθηκη
Α.Θκηπος350€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα
μεαδεια15000€
ΡΑΧΙΑκτημα3200τ.μμενεροκροδακινα12000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαη
καλλιεργειες15000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικοπεδο

2στρ.130000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη75000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο14000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο6στρσεασφαλτομεκτισματασοβα-
ρεςπροτασεις
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο24000€
ΜΕΛΙΚΗ17στρ.μεγεωτρησηκδικτυο34000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8στρσεασφαλτο,μεροδακινα22000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

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

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ θέα δάσους στηΦυτειά, 200 τ.μ., τριών
επιπέδων οκόπεδο 1500 τ.μ., 60 τ.μ. βοηθητικοί χώροι, κλει-
στό γκαράζ, 3w.c., εργαστήριο, κουφώματαμε θερμομόνωση,
θέρμανσηπετρελαίου-ξύλων, τροφοθήκι, εκκλησάκι.Δωρεάν
τρέϊλορμεγάλο,σκάλες,3μεταλλικέςντουλάπες,ηλεκτρικήκου-
ζίναNEF.Τιμήακινήτου160.000 ευρώ.ΠληροφορίεςΧρήστος
Καϊμάκης2331093389,6938903144.

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

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ

ΠωλείταιΣΤΟΥΝΤΙΟ(pilates-yoga–aerialyoga–TRX)με
άδειαγυμναστηρίου,λόγωδιορισμούστηδημόσιαεκπαίδευση.

ΗΕπιχείρησηλειτουργείεπιτυχώςτατελευταία8χρόνιαμε
σταθερήπελατείακαιπλήρηκαινούργιοεξοπλισμό.

Οχώροςστεγάζεταισενεόκτιστηοικοδομήστοκέντροτης
Βέροια.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973049700

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

ΑπότηνεταιρείαΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕζητούνταιερ-
γάτεςπαραγωγήςσεβάρδιες.

Θα εκτιμηθούν τεχνικές, ηλεκτρολογικές ή μηχανουργικές
γνώσεις,καθώςκαιπροϋπηρεσία.

Πληροφορίες–ΑποστολήΒιογραφικών:
ΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ
12οχλμ.Βέροιας–Νάουσας,59200Νάουσα
Τηλ.:2332042412
E-mail:hr@daiosplastics.com

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

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

2331506484, email:aszygos@gmail.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι, ά-
ντρεςκαιγυναίκες,γιατοσταθμό
αυτοκίνητωνΚΑΛΛΙΑΡΙΔΗ 
ΑΦΟΙ στη Βέροια, πουπερι-
λαμβάνει πρατήριο ανεφοδια-
σμού αυτοκινήτων, πλυντήριο,
τμήμα βιολογικού καθαρισμού,
λιπαντήριο και διανομή πετρε-
λαίουθέρμανσης.Προσφέρονται
ευχάριστο περιβάλλον εργασί-
αςπλήρηςμισθόςκαιασφάλεια.
Προϋπηρεσία θα ληφθεί σαν
πρόσθετοπροσόν,χωρίςναείναιαπαραίτητη.Βιογραφικάκεπικοι-
νωνίαστοτηλ2331020188,e-mailKalliaridis@gmail.com.
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΦιλόλογος,με

φροντιστηριακήπείρα και ειδί-

κευσηστηνΈκθεσηπαραδίδει

ιδιαίτεραμαθήματασεμαθητές

Δημοτικού, Γυμνασίου,Λυκξεί-

ουμεμονωμένακαισεγκρουπ.

Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6973

707829.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣαναλαμβάνω

παιδιά τουΔημοτικού από 10

ετώνγιατηνπροετοιμασίατων

μαθημάτων τους!Αναλαμβάνω

επιμέλεια κειμένων, ολοκλή-

ρωσηφοιτητικών /πτυχιακών/

διπλωματικών και μεταπτυχι-

ακών εργασιών, με γνώση και

εμπειρία!Τηλ.6984534226.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή

εμπειρίασεμεγάλαφροντιστή-

ρια, παραδίδει μαθήματαΝε-

οελληνικής Γλώσσας καιΛο-

γοτεχνίας σε μαθητέςΑ΄, Β΄,

Γ΄ ΓενικούΛυκείου και ΕΠΑΛ.

Τηλ.6979962003.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ, επιστήμων

μεμεγάληκινητήκαιακίνητηπε-

ριουσία,καθώςκαιμεγάλαεισο-

δήματα,ζητείσύζυγο-σύντροφο.

Τηλ.:6949215864.

ΑΝΔΡΑΣ40ετών,ζητάγνω-

ριμίαμεγυναίκααπό30έως40

ετών.Πληρ.τηλ.:6974706470.

ΚΥΡΙΟΣ ζητεί για γνωριμία

σοβαρή κυρία  έως 55 ετών.

Πληρ.τηλ.:6984040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

της CICU: καροτσάκι (χειμω-

νιάτικο-καλοκαιρινό), καλαθού-

να με βάση, τραπεζάκι φαγη-

τού, κάθισμα αυτοκινήτου και

2 ποδήλατα παιδικά σε πολύ

κατάσταση,400ευρώόλαμαζί.

Τηλ.:2331062621.

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

ΗεταιρείαΚαδόγλουΙΚΕ
με παρουσία στην συσκευ-
ασία και τυποποίηση κρέα-
τος, με έδρα το Ταγαροχώρι
Ημαθίας στα σφαγεία, ζητά
να εντάξει στο δυναμικό της
εργάτες-εργάτριες παραγω-
γήςκαιοδηγούςγιατηνστε-

λέχωσητηςμονάδαςσυσκευαστηρίου.
Απαιτούμεναπροσόντα
Ομαδικότητα, συνεργασία και αποτελεσματικότητα με αίσθηση

ευθύνηςκαιεπαγγελματισμό.
ΗΕταιρείαπροσφέρει
Άμεσηπρόσληψημεπλήρηαπασχόλησηκαιπλήρηασφάλιση



 Με μια τελετή ορκωμοσίας πολιτογραφήθηκαν τιμητικά Έλληνες 
πολίτες, η μητέραςτου Γιάννη Αντετοκούνμπο, Βερόνικα και ο αδελ-
φός του Εμέκα – Άλεξ Αντετοκούνμπο, παρουσία και του Γιάννη Α-
ντετοκούνμπο. Παρών και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
που απευθυνόμενος στην οικογένεια, τόνισε: «Θερμά συγχαρητή-
ρια, είστε τώρα όλη η οικογένεια Έλληνες πολίτες. Κι επειδή έχουμε 
πει πολλά πράγματα για τα παιδιά και πόσο περήφανους μας έχουν 
κάνει, θα ήθελα να πω μία κουβέντα για την κυρία Βερόνικα, για το 
γεγονός ότι μεγαλώσατε καταπληκτικά παιδιά, με αξιοπρέπεια και 
ήθος. Είστε ο πυλώνας, η κολώνα της οικογένειας. Μακάρι να ήταν 
εδώ μαζί σας και ο πατέρας σας, θα ήταν πάρα πολύ υπερήφα-
νος».

«Στο πρόσωπό σας, στο πρόσωπο όλης της οικογένειας Αντετο-
κούνμπο, αντικατοπτρίζεται η Ελλάδα που θέλουμε: η Ελλάδα που 
προσπαθεί, αγωνίζεται, ξεπερνά τις δυσκολίες, κρατά ενωμένη την 
οικογένειά της. Είναι η Ελλάδα που μας κάνει περήφανους», είπε ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης. «Οπότε, και πάλι, Γιάννη, Άλεξ, κυρία Βερό-
νικα, πολλά συγχαρητήρια».

Μετά την ορκωμοσία ο Πρωθυπουργός 
συναντήθηκε με την Βερόνικα, τον Γιάννη και 
τον Άλεξ Αντετοκούνμπο και συζήτησαν για 
την Ελλάδα και την Αμερική, για τους δύσκο-
λους καιρούς που πέρασε η οικογένεια, την 
αγαπη για το μπάσκετ, το NBA, την Εθνική 
Ελλάδας και την κινηματογραφική ταινία για 
τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που γυρίστηκε εξ 
ολοκλήρου στην χώρα μας.

Τα μέλη της οικογένειας ανέφεραν ότι ση-
μαίνει πολλά γι’ αυτούς η σημερινή ημέρα, με 
τον Πρωθυπουργό να σημειώνει απευθυνό-
μενος στην Βερόνικα Αντετοκούνμπο: «Πε-
ράσατε πολύ δύσκολους καιρούς και πρέπει 
να νιώθετε υπερήφανη για εσάς και για τα 
παιδιά σας. Η ιστορία σας είναι μια ιστορία 
αισιοδοξίας».Όπως επισημαίνεται στο σχετικό 
Προεδρικό Διάταγμα, που έλαβε ΦΕΚ στις 9 
Σεπτεμβρίου, η Βερόνικα και ο Άλεξ Αντετο-
κούνμπο έχουν συμβάλει «στην προβολή της 
Ελλάδας σε όλη την υφήλιο μέσω των αθλητικών επιδόσεων πολύ 
υψηλού επιπέδου των παιδιών της οικογένειας, Γιάννη, Θανάση και 
Κώστα, και έχουν οργανώσει δράσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα 
και πρωτοβουλίες αλληλεγγύης για μη προνομιούχες κοινωνικές 
ομάδες, αποδεικνύοντας το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης 
που χαρακτηρίζει αυτήν την σπουδαία οικογένεια μεταναστών, η 
οποία αποτελεί θετικό πρότυπο σεμνότητας, ήθους και σκληρής 
δουλειάς».

Την ορκωμοσία της πολιτογράφησης τέλεσε ο Υπουργός Εσωτε-
ρικών Μάκης Βορίδης, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένει-
ας, Αθανάσιου Μπαλέρμπα.
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P Η νέα αποκάλυψη έγινε μέσω καθρέ-
πτη…

P Προσοχή! Ακολουθούν σκληρές εκφράσεις.
 
P Αυτός ο μπαγάσας ο κορωνοϊός απο-

κάλυψε ότι είμαστε μια χώρα και ένας λαός σε 
αποδρομή.

 
P Και ζούμε σε έναν ιδιότυπο μεσαίωνα, που 

ανακαλύπτει σατανάδες σε άψυχα αντικείμενα 
και εχθρούς του έθνους μέσα στις στρατιές των 
ηρώων του.

 
P Η Πορτογαλία με 80% εμβολιασμένο 

πληθυσμό, καταργεί τις μάσκες και τα μέτρα. 
Εμείς, με 50%, αναζητούμε αποδιοπομπαίους 
τράγους των κακών επιλογών μας.

 
P Κότες σωστές, τα φορτώσαμε στον κόκο-

ρα.
 
P Και πλέον ‘δείχνουμε’ τους πάντες: Να-

τάσα, Πάολα, μέχρι και τον Μπρέγκοβιτς που 
ήλθε εδώ σχεδόν πέρυσι.

 
P Καμία διάθεση αυτοκριτικής για τον δικό 

μας τρόπο λειτουργίας, ατομικά, κοινωνικά, επαγ-
γελματικά. Δεν φταίει αυτός που τράβηξε τη σκαν-
δάλη, αλλά το όπλο.

 

P Αυτός ο καθρέπτης που 
αποκάλυψε τη γύμνια μας ως 
κοινωνία, είναι αυτός που εξα-
φανίζει την καμπούρα μας.

 
P Να μας πουν τι έχει μέσα 

το εμβόλιο, έκραζε ο ανεμβολί-
αστος σεβάσμιος κύριος. Καλά. 
Αυτοί θα σου πουν. Εσύ θα κα-
ταλάβεις;

 
P Λυπάμαι να πω ότι ε-

κτός από rapid, πρέπει να αρ-
χίσουμε και τα IQ τεστ.

 
P Κι έτσι, γεμίσαμε με άσχε-

τους που τα ξέρουν όλα. Εκτός 
από την τύφλα τους.

 
P Και σχετικούς, που ξε-

χνούν ότι υπάρχει ζωή πριν 
από τον θάνατο.

 
P Τέλος πάντων. Αφού δεν 

πιάσαμε την ανοσία έξω από την 
αρρώστια, θα την πιάσουμε από 
μέσα. Λυπηρό, αλλά απόλυτα ρε-
αλιστικό.

 
P Καμιά φορά όλα πληρώνονται σαν τις 

φορολογικές δηλώσεις. Με συνεχείς παρατά-
σεις.

 
P Μακάρι να τη βγάλουμε καθαροί. Αφού 

επιλέξαμε ευχές αντί την επιστήμη.
 

P Κατά τα λοιπά, καλό μας Σαββατοκύ-
ριακο. Και να προσέχουμε. Κάτι μπορούμε να 
γλιτώσουμε ακόμη και τώρα.

 
P Και:
 Για ανέκδοτα είμαστε τώρα; Εμείς ανέκδοτο 

είμαστε από μόνοι μας.
Κ.Π.

Πολιτογραφήθηκαν τιμητικά Έλληνες πολίτες, 
η μητέρα και ο αδελφός του Γιάννη Αντετοκούνμπο
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