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Καταλήψεις
 και σε σχολεία 

της Βέροιας, αλλά 
τα μαθήματα θα 

γίνονται κανονικά 
με τηλεκπαίδευση 

και απουσίες

Απάντηση του Αντιδημάρχου 
Περιβάλλοντος - Καθαριότητας 

& Π.Προστασίας Βασίλη 
Παπαδόπουλου στην 

ανακοίνωση των Συνδημοτών

ΤA ΨΗΦΙΣΑΤΕ 
ΚΑΙ ΤΑ ΞΕΧΑΣΑΤΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
     Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
(ΕΘΕΑΣ), σε συνεργασία με την Εθνική Διεπαγγελματική 
Οργάνωση Πυρηνοκάρπων, διοργανώνουν την Κυριακή 
26 Σεπτεμβρίου  και ώρα 18.00 το απόγευμα, 
στο Ξενοδοχείο ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟ, συνάντηση των 
Συνεταιριστικών Οργανώσεων της Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ με 
θέματα :
     1) Φορολογία των Αγροτών , αλλαγή του 
φορολογικού συστήματος και σύσταση ομάδας εργασίας  
για την επεξεργασία των προτεινόμενων αλλαγών . 
     2) Ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης 
στον Αγροτικό  Τομέα , Επενδυτικές δράσεις  και 
αναδιάρθρωση των καλλιεργειών . 

     Παρακαλούνται οι Διοικήσεις των Συνεταιριστικών  
Οργανώσεων να συμμετάσχουν τηρώντας 

τα υγειονομικά πρωτόκολλα (ηλεκτρονικό πιστοποιητικό 
εμβολιασμού ή πρόσφατο μοριακό τέστ.) 

Τα εισιτήρια του αγώνα 
κυπέλλου Βέροιας-Καρδίτσας

Σελ. 8
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Δεν μας έφτανε
ο κορωνοϊός… ήρθαν
και οι καταλήψεις!!!

  Μετά από μόλις μια εβδομάδα από την πρώτη 
ημέρα μαθημάτων στα σχολεία μας, χωρίς ακόμη 
να έχει δοθεί οριστικό πρόγραμμα, με μεγάλη 
έκπληξη μαθητές 3 σχολείων της Βέροιας βρήκαν 
κλειδωμένες τις πόρτες λόγω κατάληψης! Εκεί που 
φοβόταν η εκπαιδευτική κοινότητα μήπως λόγω 
πανδημίας και αύξησης των κρουσμάτων γυρίσουν 
τα παιδιά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ήρθαν 
οι πρώτες καταλήψεις, που στέλνουν αυτές τα 
παιδιά μπροστά στους υπολογιστές για μάθημα. 
Οι αντιδράσεις και τα παράπονα είναι πολλά, 
αφού χωρίς να τηρηθεί καμία διαδικασία, 
χωρίς να έχουν ακόμη εκλεγεί εκπρόσωποι των 
μαθητών, φαίνεται ότι μια μικρή μειοψηφία 
μαθητών φέρνει νωρίτερα τις «καθιερωμένες» 
καταλήψεις. Δυστυχώς σε αυτή την δύσκολη 
συγκυρία που το σχολείο και η εκπαιδευτική 
κοινότητα προσπαθούν να βρουν τον βηματισμό 
τους, τέτοιες ενέργειες πηγαίνουν ακόμη πιο πίσω 
τα πράγματα.   

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Άδειες τσιμεντένιες ζαρντινιέρες
και μπροστά από τον Αγ. Φανούριο

Ακόμηδενστέγνωσε τομελάνιαπό τοχθεσινόΛΑΪΚΟΜΑΣμε τίτλο«Τι νόημα έχει ηάδεια τσιμεντένια ζαρντινιέρα
στηνείσοδοτουπεζοδρόμουτηςΚοντογεωργάκη;»καινέεςφωτογραφίεςήρθαναπόαναγνώστεςμαςμπροστάαπότην
εκκλησίατουΑγ.ΦανουρίουστοκάθετοδρομάκιστηνΜεγ.ΑλεξάνδρουστοκέντροτηςΒέροιας.Όπωςφαίνεταιστιςφω-
τογραφίεςοιτσιμεντένιεςζαρντινιέρεςμπροστάαπότηνεκκλησίαδενέχουνπιαλουλούδια,αλλάείναιγεμάτεςμεχαλίκια.
Δενγνωρίζουμεανείναιευθύνητουδήμουήτηςενορίας,πάντωςθαήτανόμορφοναφυτευτούνκαιεκείκάποιαφυτάγια
να«πρασινίσει»ηείσοδοςτηςεκκλησίας.

ΚαταλήψειςκαισεσχολείατηςΒέροιας,
αλλάταμαθήματαθαγίνονταικανονικά

μετηλεκπαίδευσηκαιαπουσίες
ΟιπρώτεςκαταλήψειςτουΦθινοπώρουλίγομετάτηνέναρξητουσχολικούέτους,

ξεκίνησανκαισεΓυμνάσιακαιΛύκειατηςΒέροιας.Χθεςτοπρωί«έκλεισαν»τοΕΠΑΛ,
το1ο(Φιλίππειο)ΓυμνάσιοσταΓιοτζαλίκιακαιτο3οΓυμνάσιοστηνπεριοχήτουΜπά-
σκετ.Γιατις«εθιμοτυπικές»πλέονκαταλήψεις,μίλησεοπροϊστάμενοςτηςΔιεύθυνσης
ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσηςΗμαθίας κ.ΘανάσηςΠαπαδόπουλος, στην εκπομπή
της Σοφίας Γκαγκούση «πρωινές σημειώσεις» τουΑΚΟΥ99.6, επισημαίνοντας ότι
«φέτοςέχουνγίνειόλεςοιαπαραίτητεςενέργειεςαπότοΥπουργείοΠαιδείας,ώστενα
ξεκινήσειμίακαλήχρονιά, καθώς το εκπαιδευτικόδυναμικόέχειαυξηθεί καιμάλιστα
στατρίασχολείαπουβρίσκονταιυπόκατάληψηδενυπάρχειούτεμίαώρακενόαυτή
τηστιγμήκαιόλοιοιεκπαιδευτικοίείναιστιςθέσειςτους».

Οπότεαυτότοαίτημαδενισχύειφέτοςκαιτα…προφορικάαιτήματαεπικεντρώνο-
νταικυρίωςσευγειονομικάπρωτόκολλα,όπωςηχρήσημάσκαςστηντάξηκαικάποια
πουαφορούνσεκτιριακέςεπισκευές.Ωστόσογιατιςχαμένεςώρεςδιδασκαλίαςκατά
τηδιάρκεια των καταλήψεων, θαακολουθηθεί τοπρωτόκολλοπου λέει ότι ταμαθή-
ματαθαγίνονταιμεεξαποστάσεωςεκπαίδευση,σεοποιαδήποτεπερίπτωσηπουτο
σχολείοδεν λειτουργεί καιμάλισταμεαπουσίες γιαόσουςδενπαρακολουθούν.Μια
τέτοιαπερίπτωσηείναικαιοικαταλήψεις…

ΣυνήλθετοΕκκλησιαστικόΣυμβούλιοτουΙερούΝαούτης
ΥπαπαντήςΒεροίαςκαιδιατύπωσετοπαρακάτωκείμενοτο
οποίοαποτελείκαιτηνμεαριθμό5/19.9.2021πράξητου.

Στηνδυτικήπλευρά τουναούπρο τηςκυρίας εισόδου
υπάρχει μικρός αύλειος χώρος  53 τ.μ. που συνορεύει
βόρειαμειδιοκτησίαΚιοσέογλου,δυτικάμετηνοδόΒενιζέ-
λουκαινότιαμετηνοδόΕμμανουήλΠαππά.

Στοχώροαυτόδυστυχώςσταθμεύουνπολλέςφορέςο-
χήματαήδίκυκλαμεαποτέλεσμαναδυσχεραίνεται,ακόμη
καιναεμποδίζεταιηδιέλευσητωνπεζών,πουείτεδιέρχο-
νταιέξωαπότοναόείτεθέλουνναεισέλθουνπροκειμένου
να προσκυνήσουν ή να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε
λατρευτικήσύναξη.

Τοπρόβλημααυξάνειότανοαύλειοςαυτόςχώροςχρη-
σιμοποιείταιγιαορισμένεςτελετέςαπότουςενορίτες,όπως
επίπαραδείγματι γάμους, κηδείες, μνημόσυνα και άλλα,
σταοποίαδιανέμονταικόλλυβα,μοιράζεταιοαγιασμόςστο
χώροαυτό καιάλλα.Χαρακτηριστικάαναφέρουμε το εξής
ακραίο:τελέστηκανδυοκηδείεςτηνπροηγούμενηχρονιάμε
σταθμευμένοόχημαμπροστάστηνκύριαείσοδομεαποτέ-
λεσμαηνεκροφόρανασταθμεύσειμακριάαπότηνείσοδο
καιναμεταφερθείησωρόςτουκεκοιμημένουμεδυσκολία.
Οβαθμόςεπικινδυνότηταςαυξάνειότανεξέρχονταιοιπιστοί
απότηνθείαλειτουργίακαισυναντούνμπροστάτουςσταθ-
μευμέναδύοοχήματαπουκλείνουνόλοτοναύλειοχώροκαι
δυσκολεύουντηνέξοδοτωνπιστών.

Τογεγονόςαυτόείναιπαλιό,γίνεταισυνεχόμενακαιοι
ενορίτεςτηςΥπαπαντής,ηοποίασημειωτέοείναιαπότίς
πολυπληθέστερεςενορίεςστηΒέροιασεεκκλησίασμα, το
γνωρίζουνκαλά,τοβιώνουνκαιαπλάυπομένουν.Επίσης
γνωρίζουν καιποιος δημιουργεί τοπρόβλημααφού είναι
ενορίτες με τακτικό εκκλησιασμό και όχι μόνιμοι κάτοικοι
τουεξωτερικού.

Σεσχέσημετοιδιοκτησιακόκαθεστώςπουαναφέρειτο
ρεπορτάζ της εφημερίδας «Λαός» το εκκλησιαστικόσυμ-
βούλιοτουναούαναφέρειταεξής.

Όπωςπροκύπτει από το  απόσπασμα του τοπογρα-
φικού διαγράμματοςΟΤ 197 Βεροίας, που εκπονήθηκε
το 1987, κατά την δραστηριότητα τηςΕΠΑ182/87 (ΦΕΚ
78Δ/1988),οχώροςαυτόςχαρακτηρίστηκεωςΚ.
Χ. δηλαδή κοινόχρηστος χώρος,  κοντολογίςπεζοδρόμιο.
Υπάρχεισχετικήβεβαίωσηαπότοπολεοδομικότμήματου
ΔήμουΒεροίας με αριθμόπρωτοκόλλου 5241/2-1-2019.
Οπότε ισχύουν όλες οι διατάξεις για τούς κοινόχρηστους
χώρους. Για το λόγο αυτό όταν έγινε η ανάπλαση του
ιστορικούκέντρουοΔήμοςΒέροιαςτοενέταξεστοσχέδιο
ανάπλασης,τοπλακόστρωσεκαιφύτευσεταδέντρα.

O ναός τηςΥπαπαντής έχει κηρυχθεί ιστορικό διατη-
ρητέο μνημείο, με την 16385/1965 απόφασηΥπουργού

προεδρίαςτηςΚυβερνήσεως(φεκΒ΄30/16-1-1965ὑπ’ἀρ.
38,ΟΤ197).Σύμφωναμετοάρθρο10ν.3028/2002,απα-
γορεύεταικάθεενέργειαπουμπορείναεπιφέρειμεάμεσο
ήέμμεσοτρόποκαταστροφή,βλάβη,ρύπανσηήαλλοίωση
τηςμορφήςτουμνημείου.

Στοκτηματολόγιογιατοσυγκεκριμένοακίνητουπάρχει
μετεγγραμμένος τίτλοςμε ιδιοκτήτη τον ΙερόΝαόΥπαπα-
ντής.ΟναόςπληρώνειεπίχρόνιατονΕΝΦΙΑγιατοχώρο
αυτόεπειδήέχειξεχωριστόΚΑΕΚ.

Όσοναφορά τηννομιμότηταδηλαδήανστοσυγκεκρι-
μένο χώρο επιτρέπεται ηφορτοεκφόρτωσηαπόοχήματα
για τις ανάγκες του καταστήματος του κΚιοσέογλου, σα-
φώςδεν είναι σύννομο  αφού είναι χαρακτηρισμένοΚ.Χ.
δηλαδή κοινόχρηστος χώρος και δεν υπάρχει άδεια του
ΔημοτικούΣυμβουλίου να χρησιμοποιείται από οχήματα.
ΕπίσηςοΔήμοςΒέροιαςμπροστάστο κατάστημαάφησε
ειδικό χώροφορτοεκφόρτωσης για τις ανάγκες των κατα-
στημάτωνπουυπάρχουνεκεί.

ΚλείνονταςτοΕκκλησιαστικόσυμβούλιοτου ΙερούΝα-
ούθέτειταεξήςερωτήματαπροςόλους.

Ότανσήμεραυπάρχει τέτοια ευαισθητοποίηση γιαπε-
ζοδρόμους,πλατείες,πεζούς κτλ. γιατί στο χώροαυτόυ-
πάρχειτέτοιααντιμετώπισηπουαφήνειναδιαιωνίζεταιένα
πρόβλημαεφόσονείναιχώροςπεζών;

ΗΒέροιαέχειτοεπίθετοτηςΒυζαντινήςπόλης.Οναός
τηςΥπαπαντής είναι βυζαντινός, χαρακτηρισμένοςως
διατηρητέομνημείο.Γιατίτέτοιαβάναυσησυμπεριφοράσε
ένα ιστορικόμνημείο;Προβάλλεται με τον τρόποαυτό το
μνημείοκαιαναδυκνείεταιηιστορίατηςπόληςμας;

Έχετεδειαλλούνασταθμεύουνμπροστάστηνκυρίαείσοδο
καιμάλισταιερούναούπουείναικαιιστορικόμνημείοοχήματα;

Ποιοςθαφέρειευθύνηανσεκάποιαέκτακτηπερίπτω-
ση χρειαστεί να εκκενωθεί άμεσαο ναός και ναβρεθούν
εμπόδιαστηδιέλευσήτου;Πρέπειναθρηνήσουμεθύματα;

ΓιατίηΔημοτικήαστυνομίαπουάμεσαβεβαιώνειπαρα-
βάσειςσεοχήματαπουσταθμεύουνέστωγιαλίγοσεχώ-
ρουςφορτοεκφόρτωσης, δεν επιλαμβάνεται του θέματος
καιαφήνεινασταθμεύουνοχήματα;

‘Όποιος ισχυρίζεται εμπράγματο δικαίωμα επιδεικνύει
τοντίτλοτου,διαφορετικάαπευθύνεταιστααρμόδιαδικα-
στήρια.

ΤοΕκκλησιαστικόΣυμβούλιο του ιερούναού τηςΥπα-
παντήςΒεροίας κάνει έκκλησησε όλους τους αρμόδιους
φορείς,Δήμο Βέροιας,ΔημοτικήΑστυνομία,  Τροχαία,
Πυροσβεστική και Εφορία ΒυζαντινώνΑρχαιοτήτων να
συμβάλλουνώστεναεκλείψειαυτότοπρόβλημα.

ΤΟΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟΤΟΥΙΕΡΟΥΝΑΟΥ
ΥΠΑΠΑΝΤΗΣΤΟΥΧΡΙΣΤΟΥΒΕΡΟΙΑΣ

Απάντησησχετικάμετοκείμενοπουδημοσίευσεηεφημερίδα
ΛαόςτηςΒέροιαςστοφύλλοτης17ηςΣεπτεμβρίου2021μετίτλο
«Διευκρινίσεις για τα αυτοκίνητα στην είσοδο της Υπαπαντής στη Βέροια»
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Διακοπή νερού σήμερα στην περιοχή μεταξύ 
των οδών Ανοίξεως – Ε. Βενιζέλου – Ελιάς 

στη Βέροια και στο Μακροχώρι
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευ-

σης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) γνωστοποιεί στους κατα-
ναλωτές και πελάτες της ότι, σήμερα Πέμπτη 23 
Σεπτεμβρίου 2021 από την ώρα 09:00 έως 15:00 
θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή νερού, μεταξύ 
των οδών Ανοίξεως – Ε. Βενιζέλου – Ελιάς στη 
Βέροια, λόγω των εργασιών σύνδεσης, σε κομμάτι 
του νέου αγωγού που αντικαθιστά τους αμιαντο-
σωλήνες του παλαιού δικτύου της περιοχής και 
ακύρωσης μέρους του παλαιού δικτύου. 

Την ίδια ημέρα και ώρα θα γίνει διακοπή νερού 
στην Κοινότητα Μακροχωρίου (στη δεξιά μεριά με 
κατεύθυνσή Βέροια Μακροχώρι), λόγω βλαβών 
στον κεντρικό αγωγό του παλαιού δικτύου της Κοι-
νότητας.

Θα καταβληθεί προσπάθεια όλες οι εργασίες να 
ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν, ώστε να 
δοθεί το νερό γρηγορότερα. 

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για 
την συγκέντρωση των απαραίτητων ποσοτήτων νε-
ρού, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειψυδρίας το χρονικό διάστημα των εργασιών. Παράλληλα με την ανακοίνωση στα ΜΜΕ, 
πάγια τακτική της ΔΕΥΑΒ είναι, οι συμπολίτες μας να ενημερώνονται έγκαιρα με σχετική μεγαφώνιση. 

Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών της για την ολιγόωρη αναστάτωση που θα υποστούν.  

Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας:
Δήλωσε ανεξαρτητοποίηση από την παράταξη Βοργιαζίδη, 

ο Θ. Θεοδωρίδης, με αιχμές για τις αντιμισθίες αντιδημάρχων
-Και πρόταση για οδό Μίκη Θεοδωράκη στη Βέροια

Με κραδασμούς και εντάσεις, παρά την πρόθεση αρκε-
τών να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, τηλεσυνεδρίασε χθες 
το απόγευμα το δημοτικό συμβούλιο Βέροιας, καταγράφο-
ντας μια «προαναγγελθείσα» ανεξαρτητοποίηση δημοτικού 
συμβούλου της παράταξης Βοργιαζίδη, αυτή του Θόδωρου 
Θεοδωρίδη, μετά την σύγκρουση με τον δήμαρχο με αφορμή 
την αντιδημαρχία Καθαριότητας, Περιβάλλοντας Ανακύκλω-
σης, κλπ, που παρέμεινε στον Βασίλη Παπαδόπουλο, ενώ ο 
κ. Θεοδωρίδης περίμενε το σπάσιμο της Αντιδημαρχίας και 
την ανάθεση κατά το ήμισυ των αρμοδιοτήτων,  στον ίδιο.

Δήλωση 
ανεξαρτητοποίησης

Ζητώντας τον λόγο πριν την η-
μερήσια διάταξη, ο κ. Θ. Θεοδωρί-
δης, διάβασε την τοποθέτησή του, 
με την οποία κατέθεσε τους λόγους 
της απόφασής του, αποχαιρετώντας 
την δημοτική ομάδα της οποίας α-
ποτελούσε μέλος από τις εκλογές 
μέχρι χθες, με την ευχή για «καλή 
τύχη στην παράταξη και προπά-
ντων στην πόλη», όπως είπε.

Συγκεκριμένα ο κ. Θεοδωρίδης ανέφερε:
«Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού.. και αυτό αφορά εμένα.
Εύχομαι κ. Πρόεδρε αυτή τη φορά να επαναπροσδιορίσετε σωστά 

τη θέση μου στο δημοτικό συμβούλιο.
 Από την πρώτη κιόλας επαφή που με καλέσατε κ. Δήμαρχε σας 

είπα ότι από στιγμή που θα αναλάβω θα προχωρήσουμε σε διαγωνι-
σμό κοπής χόρτων και κάδων και αν δεν καρποφορήσει εδώ είμαστε. 
Άλλη φιλοσοφία από τον προκάτοχό μου και ίσως να είναι ένας από 
τους λόγους που έχω αξιολογηθεί ως ακατάλληλος. Δέχτηκα να σπά-
σει η αντιδημαρχία στα δύο, γιατί πιστεύω ότι μόνο από μέσα μπορείς 
να βοηθήσεις θεσμικά και αποτελεσματικά αλλά και να έχεις καλύτερη 
πληροφόρηση. Εσείς φυσικά δεν το θέλατε και ψάχνατε τρόπους ώ-
στε  να με εκθέσετε στα μάτια των συμπολιτών μου. Ατυχήσατε  όταν 
υποχώρησα. Δεν το περιμένατε και βάλατε ένα τέλος στο σήριαλ των 
δύο χρόνων άκομψα, αγενώς, προσβλητικά, νομίζοντας ότι με τον 
τρόπο αυτό θα εξυπηρετούσατε τις όποιες δεσμεύσεις είχατε προς 
όποιους και όσους σας οδήγησαν στην τελική απόφαση σας.

 Η αμισθί θέση κ. Δήμαρχε ξέρετε έχει να κάνει με προσφορά από 
ανθρώπους που έχουν ήδη μισθό από το κράτος, είτε είναι συνταξι-
ούχοι είτε δημόσιοι υπάλληλοι. Για τον ελεύθερο επαγγελματία  που 
αφήνει τη δουλειά του ο νομοθέτης αποφάσισε  αποζημίωση. Εσείς 
πιστεύατε, γιατί έτσι σας βόλευε, σαν τελευταίο όπλο στη φαρέτρα 
σας να το χρησιμοποιήσετε, αλλά άκομψα και να με εκθέσετε με  την 
αντιμισθία λέγοντας με, ότι έτσι είχατε καταλάβει , γιατί νομίζατε, γιατί 
έτσι συζητήσατε με συνεργάτες σας. Άμισθοι όλοι είναι η αντιπρόταση 
μου αλλά φοβηθήκατε. Τόσο εμπιστοσύνη έχετε φαίνεται τους συ-

νεργάτες σας ή κρίνεται με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Καταλήγοντας 
ομολογώ ότι αισθάνομαι  απέναντι στους συμπολίτες μου ότι δεν τους 
πρόδωσα, δεν ήμουν ποτέ ρίψασπις και εύχομαι να συνεχίσετε το έρ-
γο σας με τους στενούς σας συνεργάτες. Καλή τύχη στην ομάδα σας 
αλλά προ πάντων στην πόλη. Προτιμήσατε να συνεχίσετε τη συνερ-
γασία με άλλη παράταξη χωρίς να ενημερώσετε όπως ηθικά αρμόζει 
την ομάδα, εκτός αν είστε ομάδα στην ομάδα  και αξιοποιήσατε δικά 
της στελέχη μόνο για αριθμητική πράξη, αν και αυτή την χάσατε λόγω 
δήλωσης ανεξαρτητοποίησης στελεχών της. 

 Όλες οι παρατηρήσεις κ. Δήμαρχε που έκανα καλά είναι να μην τις 
αμελήσετε θα σας βοηθήσουν στο δύσκολο πράγματι έργο που έχετε 
μπροστά σας. Και επειδή το κουτσομπολιό καλά κρατεί, δικά σας λό-
για ερμηνεύω, ευελπιστώ να μην απαξιώσετε το πρόσωπό μου όπως 
συνηθίζεται. Εξάλλου σας το είχα τονίσει κατά την αποχώρησή μου 
από το καμαρινάκι της ντροπής όταν είχατε καταλήξει στο σχέδιο απο-
πομπής και εκτέλεσης του ευφάνταστου σεναρίου σας.  Όσον αφορά 

τη δική μου παρουσία πιστεύω να μην εί-
ναι μόνο ενοχλητική αλλά εποικοδομητική 
για το καλό της πόλης μας και τώρα και 
στο μέλλον από όπου κρίνω και εγκρίνουν 
οι συμπολίτες μας. Θα προσπαθήσω στη 
συνέχεια να σας αποδείξω ότι η κρίση σας 
απέχει πολύ από την πραγματικότητα και 
εύχομαι να μην κοστίσει στον Δήμο μας».

Απάντηση δημάρχου και αντιμισθίες
«Ο κ. Θεοδωρίδης αδικεί τον εαυτό του 

για μία ακόμα φορά με τα δημοσιεύματά  του καθώς και με αυτά που 
είπε τώρα. Θα του απαντήσω στο κείμενο που έβγαλε ότι, ούτε ανα-
κόλουθος είμαι, ούτε αναξιόπιστος, αφού ουδέποτε  υποσχέθηκα έμ-
μισθη θέση αντιδημάρχου. Αντίθετα η δήλωσή του προς εμένα ότι δεν 
τον ενδιαφέρουν τα χρήματα, καθιστά αυτόν ανακόλουθο και αναξιόπι-
στο. Κάνω μια συζήτηση εδώ πέρα για κάποιον άνθρωπο που στο κεί-
μενο του είπε ότι η προσφορά είναι το μέλημά του, αλλά αυτό δεν α-
ποδεικνύεται. Είναι επιλογή του και ο κόσμος θα κρίνει», απάντησε σε 
πρώτη φάση ο δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης. Επανερχόμενος στο 
θέμα, ο κ. Θεοδωρίδης ανταπάντησε, οτι  ανακόλουθος είναι ο δήμαρ-
χος γιατί «είπε ότι θα σπάσει την αντιδημαρχία και δεν το έκανε ούτε 
πριν δύο χρόνια, ούτε και τώρα», ενώ αναφέρθηκε και σε  συνάντηση 
που έγινε για το θέμα αυτό παρουσία και του κ. Παπαδόπουλου.  
«Λέτε ότι ποτέ δεν μιλήσατε για έμμισθη θέση. Αυτό λέω κι εγώ. Μα 
μήπως μιλήσαμε για άμισθη και σας έκανα τον δύσκολο; Θέλετε να 
με πείσετε ότι σας εκβίαζα και εσείς δεν ενδώσατε;». «Συνεχίζει να με 
μαλώνει ο κ. Θεοδωρίδης επειδή δεν τον έκανα έμμισθο αντιδήμαρχο, 
επανήλθε ο δήμαρχος, λέγοντας ότι επ΄ ουδενί  δεν εννοείτο κάτι για 
μισή (50%) αντιδημαρχία, αλλά το 20% των αρμοδιοτήτων, κάτι που 
χαρακτήρισε ως προσβολή ο κ. Θεοδωρίδης.

Β.Παπαδόπουλος: Έχω τρέλα και πάθος με την δουλειά
«Υπάλληλο» που τρέχει να εξυπηρετή-

σει τον καθένα πολίτη για ψηφοθηρία, χα-
ρακτήρισε στη συνέχεια ο κ. Θεοδωρίδης 
τον αντιδήμαρχο Βασίλη Παπαδόπουλο. 
«Όντως βοηθάμε τον κάθε πολίτη σε ότι 
χρειάζεται. Εμένα μου αρέσει ο αγώνας, 
έχω τρέλα με την δουλειά και πάθος με 
αυτό που κάνω, από την πρώτη μέρα μέ-
χρι και την τελευταία στιγμή που θα είμαι 
σ αυτή τη θέση», απάντησε ο Βασίλης 
Παπαδόπουλος.

Το όνομα του Μίκη Θεοδωράκη σε δρόμο της Βέροιας
Στα προ ημερήσιας διάταξης θέματα ξεχώρισαν οι αναφορές συμ-

βούλων στον Μίκη Θεοδωράκη, αρχής γενομένης από τον Αντώνη 
Μαρκούλη, που πρότεινε να δοθεί το όνομά του σε κεντρικό δρόμο 
της πόλης και πιο συγκεκριμένα πρότεινε να μετονομαστεί η Κεντρική 
οδός σε οδό Μίκη Θεοδωράκη.

 Στην ονομασία οδού συμφώνησαν όλοι οι σύμβουλοι που τοποθε-
τήθηκαν επ αυτού και ο δήμαρχος, που είπε οτι για την οδό θα μελε-
τηθεί  μία ολοκληρωμένη πρόταση που να ταιριάζει στο μέγεθος του 
τεράστιου ανδρός και το θέμα θα επανέλθει στο δημοτικό συμβούλιο.

(Ακολούθησαν ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις και ερωτήσεις για 
θέματα της πόλης για τα οποία θα επανέλθουμε στο επόμενο φύλλο).

 Σοφία Γκαγκούση



Στα πλαίσια του εορτασμού 
των 200 χρόνων απο την Ε-
πανάσταση του 1821, ο Δή-
μος Αλεξάνδρειας διοργανώ-
νει έκθεση με θέμα:

«Οι Βιβλιοθήκες της Μακε-
δονίας στην Τοπική ιστορία»

Οι βιβλιοθήκες της Μακε-
δονίας ενώνουν τις δυνάμεις 
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 δημι-
ούργησε λάβαρα (banner) με 
τεκμήρια που αφηγούνται τα 
ιστορικά γεγονότα, εξεγέρ-
σεις, συγκρούσεις με τον κα-
τακτητή, αλλά και κοινωνικά, 
οικονομικά, εκπαιδευτικά που 
αφορούν στη ζωή των Ελλή-
νων.

Στην έκθεση συμμετέχουν 
οι φορείς:

1. Βαφοπούλειο Πνευματι-
κό Κέντρο Θεσσαλονίκης,

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 Βι-
βλιοθήκη Γρεβενών,

19. Δημόσια Κεντρική Βι-
βλιοθήκη Έδεσσας

20. Δημόσια Κεντρική Βι-
βλιοθήκη Σερρών,

21. Δημόσια Κεντρική Βι-
βλιοθήκη Σιάτιστας «Μανού-
σεια»,

22. Δημόσια Κεντρική Βι-
βλιοθήκη Φλώρινας 
«Βασιλικής Πιτό-
σκα»,

23 .  Πολεμ ι κό 
Μουσε ίο  Γ ΄Σ .Σ . 
Θεσσαλονίκης.

 
Η έκθεση θα λει-

τουργεί στο χώρο 
της Δημοτικής Βι-
βλιοθήκης Αλεξάν-
δρειας που στεγά-

ζεται στο Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο 
(Πνευματικό Κέντρο) Αλεξάνδρειας, από 17 
έως 27 Σεπτεμβρίου 2021 κάθε μέρα και 
ώρες 13:00μ.μ.– 21:00 μ.μ. Τα σχολεία ή 
άλλα οργανωμένα σύνολα, μπορούν να επι-
σκέπτονται την έκθεση, τις εργάσιμες μέρες 
από τις 09.00 έως και τις 15.00, κατόπιν ρα-
ντεβού, το οποίο μπορούν να κλείσουν κα-
λώντας στα 2333026806 και 6984332690.

Στον εκθεσιακό χώρο θα τηρούνται όλα 
τα υγειονομικά μέτρα προστασίας που συ-
στήνονται από τις αρμόδιες αρχές.

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας στους 
επισκέπτες κατά την είσοδό τους στην Βι-
βλιοθήκη.
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Θερινό Σινεμά = η πιο 
ασφαλής και άνετη δια-
σκέδαση.

--> απολύμανση πριν 
κάθε προβολή,

--> μεγάλες αποστάσεις 
--> περιορισμένη διαθε-

σιμότητα εισιτηρίων
--> αντισηπτικά σε κάθε 

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

σκας)  
Προβολές:  Παρασκευή 24/9, Δευτέρα 27/9,  Τρίτη 

28/9,  Τετάρτη 29/9 στις 20.30
Σάββατο 25/9, Κυριακή 26/9 στις 21.15
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 αίθουσα:   (μόνο χρήση μά-

σκας)  -   Σάββατο 25/9, Κυριακή 26/9 στις 19.30 

Ο Πατέρας - The Father
Προβολές στην Θερινή αί-

θουσα:  (μόνο χρήση μάσκας)  
Πέμπτη 23/9 στις 20.30 

Η καλύτερη ταινία του καλο-
καιριού

- ΌSCAR Α΄ Ανδρικού 
Ρόλου   - 

- OSCAR Καλύτερου διασκευασμένο σεναρίου
Σκηνοθεσία: Φλόριαν Ζέλερ
Σενάριο: Φλόριαν Ζέλερ, Κρίστοφερ Χάμπτον
Πρωταγωνιστούν: Αντονι Χόπκινς, Ολίβια Κόλμαν, 

Μαρκ Γκάτις, Ιμοτζεν Πουτς, Ρούφους Σίγουελ, Ολίβια 
Γουίλιαμς

  
Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η πρόσβα-

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

 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-

γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω 
σύνδεσμο: 

http://www.cinestar.gr
http://www.facebook.com/cinestarveria

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     23/9/21 - 29/9/21

Έναρξη εγγραφών νέων μελών 
στη «Μουσική Πολυφωνία»

Γνωστοποιείται προς όλους τους εν-
διαφερόμενους ότι ο Σύλλογος Φίλων 
Μουσικής και Χορωδίας Βέροιας «Μου-
σική Πολυφωνία» ξεκινά τις εγγραφές 
νέων μελών για την χορωδία του.

Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους 
να επικοινωνήσουν για πληροφορίες και 
εγγραφές στο τηλέφωνο 6972596654, 
στον κύριο Μιχάλη Κολοκοτρώνη.

Σημειώνουμε ότι, κατά την έναρξη των 
μαθημάτων, θα τηρούνται όλες οι οδηγί-
ες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού που σχετίζονται με 
τις δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στη 
χώρα μας.

Από το Δ.Σ. 

Εκδρομή  στην Εύβοια 
προγραμματίζει 

το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας 
στις 9 και 10 Οκτωβρίου

Το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας, εκδηλώνοντας έμπρακτα την 
αλληλεγγύη του στις πληγείσες περιοχές της Εύβοιας, πραγματοποιεί 
στις 9 και 10 Οκτωβρίου,  διήμερη προσκυνηματική εκδρομή στις 
μόνες του Αγίου Ιωάννη Ρώσου και Οσίου Δαυίδ, με διανυκτέρευση 
στην Αιδηψό, τηρουμένων ευλαβικά των υγειονομικών μέτρων ασφα-
λείας. Παράλληλα, όπως ενημερώνει το ΔΣ, θα συλλεχθούν και θα  
μεταφερθούν  είδη διατροφής, σύμφωνα με τις εκφρασθεισες ανάγκες 
των πυρόπληκτων συνανθρώπων μας.

Για περισσότερες πληροφορίες τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι:
6978008428        κ. Λόλα Τρομπούκη
6944561894        κ. Ζιζή  Χ/νικολάου

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ»: Εγγραφές 
για τη σεζόν 2021-22 στην Θεατρική Ομάδα “Θέρως” 

Από την Θεατρική Ομάδα “Θέρως” της 
«Κινηματόδρασις», γνωστοποιούνται τα ε-
ξής:

«Η Θεατρική μας ομάδα έχει γράψει τη 
δική της ιστορία στα πολιτιστικά δρώμενα 
της πόλης και είναι ένα ανοιχτό βήμα έκφρα-
σης για όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν 
ενεργά με το Θέατρο. Το μεράκι, η αγάπη 
για το θέατρο, τον πολιτισμό, η δημιουργι-
κότητα, η καλή διάθεση για προσφορά και 
η αίσθηση της ομαδικότητας αποτελούν τα 
βασικά συστατικά για όσους επιθυμούν να 
δηλώσουν το «παρών» στη νέα θεατρική σε-
ζόν του Θέρως. Έλα να ταξιδέψουμε, να σε 
παρασύρουμε μαζί μας, να συναντηθούμε, 
να μεταμορφωθούμε, να «ερωτευτούμε».... στο μαγικό κόσμο της θεατρικής ομάδας «Θέρως». 

Πληροφορίες / Εγγραφές / Δηλώσεις συμμετοχής :● Και τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 6970608291 
(Χρύσα Αντωνίου)

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προφυλάξουμε την 
υγεία όλων μας».

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

για την επέτειο των 200 χρόνων 
από την Ελληνική Επανάσταση



Πρόταση για χρη-
ματοδότηση από το 
Υπουργείο Μετανα-
στευτικής Πολιτικής 
κατέθεσε την Πέμπτη 
16 Σεπτεμβρίου 2021, 
ο Δήμαρχος Βέροιας κ. 
Κωνσταντίνος Βοργι-
αζίδης. Την ίδια μέρα 
κατατέθηκε πρόταση 
στο Υπουργείο Υπο-
δομών & Μεταφορών, 
παρόντος του Βουλευ-
τή Ημαθίας, κ. Λάζα-
ρου Τσαβδαρίδη.

Πιο συγκεκριμένα 
οι προτάσεις περιλαμ-
βάνουν:

Α)  Α ί τηση χρη -
ματοδότησης από το 
Ταμείο Αλληλεγγύης 
του Υπουργείου Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής 
για το έργο με τίτλο: 
«Αναβάθμιση σχολι-
κού συγκροτήματος 
Κοινότητας Αγ. Βαρβάρας Δ. Βέροιας», προϋπολογισμού 
290.000 ευρώ.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν αναβάθμιση του εσωτε-
ρικού και τον αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου της 
Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας. Σκοπιμότητα του έργου είναι 
η βελτίωση των συνθηκών φοίτησης σε καθημερινή βάση 
για διδάσκοντες και διδασκομένους και η διημέρευση σε 
αναβαθμισμένο χώρο. 

Συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν, μεταξύ άλλων, οι 
παρακάτω εργασίες:

• Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 (χωματουργι-
κές εργασίες, δημιουργία υπόβασης, συνθετικός χλοοτάπη-
τας, περίφραξη, εξοπλισμός).

• Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ (συγκολλητική επάλειψη, 
ασφαλτική στρώση, συνθετικό δάπεδο, εξοπλισμός).

• Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων με θερμομο-
νωτικούς υαλοπίνακες.

• Επίστρωση δαπέδου κτιρίου με αντιολισθηρά πλακά-
κια.

B) Αίτημα χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσί-
ων Επενδύσεων του Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών 
για το έργο με τίτλο: «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων της 
δημοτικής οδού Καστανιάς - Ι. Μ. Παναγίας Σουμελά, πέριξ 
του σημείου με συντεταγμένες x:340338, y:4474745», προ-
ϋπολογισμού 500.000 ευρώ.

Σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασμός των απαιτούμε-
νων και βέλτιστων τεχνικοοικονομικά έργων για την απο-
κατάσταση της οδού και την άρση της υφιστάμενης επικιν-
δυνότητάς της εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.

Οι παρεμβάσεις που προβλέπεται να εκτελεστούν αφο-
ρούν σε:

• Εκσκαφή στο τμήμα της οδού που έχει υποστεί ζημιές 
και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης.

• Κατασκευή τριγωνικής τάφρου ομβρίων και ερείσμα-
τος.

• Τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας, σε όλο το μήκος κα-
τασκευής του τοίχου και εκατέρωθεν αυτών.

• Κατασκευή στραγγιστηρίων.

Απάντηση του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος 
- Καθαριότητας & Π.Προστασίας Βασίλη 

Παπαδόπουλου στην ανακοίνωση των Συνδημοτών

ΤA ΨΗΦΙΣΑΤΕ 
ΚΑΙ ΤΑ ΞΕΧΑΣΑΤΕ

Υπενθυμίζουμε στον επικεφαλής της παρά-
ταξης «Συνδημότες» Παύλο Παυλίδη, ο οποίος  
σχολίασε τα γραφόμενα στο έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – πολ. 
Προστασίας,  με το οποίο δόθηκαν απαντήσεις 
στην επιστολή των  κατοίκων της Κοινότητας Κά-
τω Βερμίου (Σελίου),  τα εξής:

Αποδέκτης ΔΕΝ ήταν μόνο ο Δήμος Βέροιας 
αλλά ΟΛΟΙ οι αρμόδιοι φορείς και αφορούσε, 
μεταξύ άλλων, «….. λήψη αναγκαίων μέτρων 
δασοπροστασίας και πυροπροστασίας με ξεκα-
θάρισμα αρμοδιοτήτων….».

Αναφέρεται σε μετακύληση ευθυνών του Δη-
μάρχου  και του αρμοδίου αντιδημάρχου ΠΑΡΕΡ-
ΜΗΝΕΥΟΝΤΑΣ προφανώς τα αναφερόμενα στο 
απαντητικό έγγραφο του Δήμου.  

Για να γίνει κατανοητό, εν συντομία,  επανα-
λαμβάνουμε τις αρμοδιότητες των φορέων για 
μέτρα πυρασφάλειας - πρόληψης πυρκαγιών:

Η Τοπική Κοινότητα.
- Ο Πρόεδρος μεριμνά ,ενημερώνει και συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου για 

θέματα καθαριότητας, πυρασφάλειας, πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών.
- Ο Πρόεδρος συνδράμει την υπηρεσία στην υπόδειξη των ακαθάριστων οικοπέδων και 

στον εντοπισμό των ιδιοκτητών τους, για ταχύτερη αντιμετώπιση.
Ο Συνεταιρισμός.
- Ως ιδιοκτήτης των γύρω από τον οικισμό εκτάσεων πρέπει σύμφωνα με τον νόμο να 

φροντίζει για τον καθαρισμό, την διαχείριση και την προστασία των δασικών ή άλλων εκτά-
σεων με βάσει τις διαχειριστικές μελέτες που πραγματοποιούν οι ιδιοκτήτες τους.

Η  Δασική Υπηρεσία.
- Εγκρίνει και ελέγχει την εφαρμογή των διαχειριστικών μελετών.
Η Πυροσβεστική.
- Προτείνει μέτρα που αφορούν την πυρόσβεση των δασικών εκτάσεων, υποδεικνύει 

θέσεις εγκατάστασης υδροστομίων και έχει την αρμοδιότητα ελέγχου – επιθεώρησης της 
καλής λειτουργίας τους.

Η  ΔΕΥΑΒ
- Εγκαθιστά και συντηρεί υδροστόμια μετά από υπόδειξη της Π.Υ. Βέροιας.
Όπως αντιλαμβάνεστε ο κάθε φορέας έχει συγκεκριμένη αρμοδιότητα, ενώ στο τμήμα 

που αφορά το Δήμο βεβαίως οι κατευθυντήριες οδηγίες δίνονται από τον Δήμαρχο και τον 
αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

Επίσης τα παραπάνω αναφερόμενα περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Ενεργειών για την 
αντιμετώπιση συνεπειών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών στο Δήμο Βέροιας, που συντάχθηκε 
από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Δυστυχώς  όμως Κ. Παυλίδη, ΤΑ ΨΗΦΙΣΑΤΕ και ΤΑ ΞΕΧΑΣΑΤΕ !
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Δ. Βέροιας: Προτάσεις
χρηματοδότησης στα Υπουργεία 

Μεταναστευτικής Πολιτικής 
και Υποδομών & Μεταφορών

Αίτηση χρηματοδότησης για την Αναβάθμιση του σχολικού 
συγκροτήματος Κοινότητας Αγ. Βαρβάρας Δ. Βέροιας

Αίτημα χρηματοδότησης έργου «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων της 
δημοτικής οδού Καστανιάς - Ι. Μ. Παναγίας Σουμελά»
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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
Kηδεύτηκε χθες Τετάρτη 22 

Σεπτεμβρίου 2021 στις 4.30 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασί-
ου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο Sigrid 
Στυλ. Δημητριάδης σε ηλικία 77 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Τετάρτη 22 Σε-

πτεμβρίου 2021 στις 12.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Τριαντα-
φυλλιά Αργ. Τρομπούκη σε ηλι-
κία 91 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 25 

Σεπτεμβρίου 2021 στον Ι-
ερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, υιού, 
αδελφού και θείου

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΦΩΤΙΑΔΗ

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 μητέρα
Η αδελφή,  Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Κάλεσμα συμμετοχής Συλλόγων 
στην 19η Λαμπαδηδρομία 

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Εθελοντών Αιμοδοτών

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, καλεί όλους τους αθλητικούς συλλόγους που επι-
θυμούν να συμμετάσχουν στην 19η Λαμπαδηδρομία της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών ως λαμπαδηδρόμοι, να δηλώ-
σουν συμμετοχή μέχρι την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 στα τηλέφωνα: 
2333053072, 2333053045, καθημερινά από τις 9:00π.μ. έως 15:00μ.μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Δύο υποτροφίες για το 
τμήμα του Βιολοντσέλου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας προσφέρει δύο υ-
ποτροφίες στο Δημοτικό Ωδείο Βέροιας, για το τμήμα του Βιολοντσέλου και 
παράλληλα των υποχρεωτικών θεωρητικών μαθημάτων τους. Καθεμιά από 
τις υποτροφίες αυτές θα καλύπτει τα δίδακτρα για ολόκληρο το εκπαιδευτικό 
έτος 2021-2022.  

Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να υποβληθούν το συ-
ντομότερο στο Χώρο Τεχνών, 3ος όροφος και θα αφορούν αυστηρά αρχά-
ριους μαθητές, που σκοπεύουν να ασχοληθούν με το βιολοντσέλο, ηλικίας 
από 8 ετών πάνω.  

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2331078100. 

Ζητούνται καθηγητές 
για το Κοινωνικό 

Φροντιστήριο Βέροιας

Η Διαχειριστική Επιτροπή Του Κοινωνικού Φρον/ρίου Βε-
ροιας που λειτουργεί υπό την Αιγίδα της Ένωσης Συλλόγων 
Γονέων κ Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας ζητά Εθελοντές Καθηγητές 
όλων των Ειδικοτήτων για να διδάξουν σε μαθητές /τριες 
Β’ Κ Γ’ Λυκείου.  Τηλ. Επικοινωνίας.  Έλενα Μυτηλέκα: 
6975978717. 

Αντώνης Καρανάτσιος: 6974745261.

Αναστέλλονται 
οι αρχαιρεσίες 

για την ανάδειξη νέου ΔΣ 
του «Έρασμου»

Ο  Σύλλογος Κοινωνικής 
Παρέμβασης «Έρασμος», με-
τά από έκτακτη συνεδρίαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου 
του

(Αριθμ. Πράξης 07/21-09-
2021) ανακοινώνει την επ’ α-
όριστον και μέχρι νεωτέρας 
αναστολή της διεξαγωγής 
Αρχαιρεσιών για την ανάδει-
ξη νέου ΔΣ, (που είχαν  προ-

γραμματιστεί με αρχική και επαναληπτική ημερομηνία στις 
18 & 25 Σεπτεμβρίου 2021 αντίστοιχα),  λόγω των απαγο-
ρευτικών υγειονομικών μέτρων, από την Πολιτεία, κατά της 
διασποράς της επιδημικής νόσου COVID19, βάσει της Κοι-
νής Υπουργικής Απόφασης Δ1 α/ΓΠ.οικ.57069/2021 - ΦΕΚ 
4337/Β/18-09-2021. 

Επιφυλασσόμεθα για έγκαιρη σχετική ενημέρωση των 
μελών από πλευράς του Συλλόγου μας, περί νέων ημερο-
μηνιών διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, δια ανακοι-
νώσεως Τύπου, μετά την άρση των απαγορευτικών μέτρων. 

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρό-
γραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Με τιμή για το ΔΣ 
Η Πρόεδρος

 Γεωργία Φωστηροπούλου

Αγιασμός και επαναλειτουργία των γραφείων 
του Ομίλου Προστασίας παιδιού Βέροιας

Αγιασμός για το έτος 
2021 - 2022 και την επανα-
λειτουργία του γραφείου του 
Ομίλου προστασίας παιδιού 
Βέροιας τελέσθηκε χθές Τε-
τάρτη, στην έδρα του Ομίλου 
στην οδό Προφήτου Ηλία 15 
παρουσία όλου του νεοσύ-
στατου Διοικητικού Συμβου-
λίου. 

Τον αγιασμό τέλεσε ο Αρ-
χιμανδρίτης Καλλίνικος Λη-
μνιώτης ο οποίος ευχήθηκε 
μια καλή και εποικοδομητική 
χρονιά με υγεία τόσο για τα 
μέλη του Συμβουλίου όσο 
και για τα παιδιά και τις ω-
φελούμενες οικογένειές του 
Ομίλου.



Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Νάουσας θα διεξαχθεί με τηλεδιά-
σκεψη την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 
2021, στις 18:00  για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της 
ημερήσιας διάταξης:

-Έκθεση, συζήτηση και λήψη απόφα-
σης επί της Εκκαθάρισης της Δημοτικής 
Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Νάου-
σας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α-
ΝΑΠΤΥΞΗ ΒΕΡΜΙΟΥ - ΤΡΙΑ ΠΕΝΤΕ 
ΠΗΓΑΔΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο 
«ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΟΥΣΑΣ- 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΗΓΑΔΙΑ Α.Ε.»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης 
Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

-Λήψη απόφασης ή μη για την  εκμί-
σθωση των υποδομών και εγκαταστά-
σεων του Χιονοδρομικού Κέντρου (Χ/Κ) 3-5 Πηγάδια, τους όρους της 
οποίας θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Εισηγητής: Δήμαρχος 
-11η Αναμόρφωση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολο-

γισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 2021 (Τεχνική Υπηρεσία), 
κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας
- 12η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως 

Νάουσας 2021 (Οικονομική Υπηρεσία ), κατόπιν εισηγήσεως της Οικο-
νομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

-Έγκριση ή μη έκθεσης εξαμήνου (01-01-2021-30-06-2021) για την 
εκτέλεση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

-Πρόταση Λαϊκής Συσπείρωσης για απόδοση φόρου τιμής στο Μίκη 
Θεοδωράκη.

Εισηγητής: Κος. Τσουκαλάς
-Καθορισμός αντιτίμου αναμνηστικών-σουβενίρ στα σημεία πώλη-

σης του Δήμου Η.Π. Νάουσας και αντιτίμου εισόδου στο Κέντρο Βιομη-
χανικής Κληρονομιάς ΕΡΙΑ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

-Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου 
από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την χρηματοδότηση 
του έργου με τίτλο: «Δημιουργία «ιστορικής διαδρομής» στην Ηρωική 
πόλη της Νάουσας» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (αρ. πρωτ. Απόφασης Ένταξης ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ: 
3126/28-4-2021, ΑΔΑ: Ρ3ΙΙ46ΜΤΛ6-ΕΘΛ).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

-Έγκριση ή μη διαδικασίας εκμίσθωσης 5 ετίας, με φανερή προ-
φορική πλειοδοτική δημοπρασία, αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Μονοσπίτων 
του Δήμου Νάουσας, τα οποία θα είναι ελεύθερα προς μίσθωση στις 

31/10/2021 (λόγω της λήξης της μίσθωσης),-
για καλλιέργεια μονοετών φυτών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπι-
κής Οικονομίας και ΚΕΠ.

-Καταρχήν έγκριση διαδικασίας εκμίσθω-
σης με φανερή προφορική πλειοδοτική δη-
μοπρασία τμήματος του αγροτεμαχίου 860 
της Τ.Κ. Μονοσπίτων έκτασης 22.500 τμ. Για 
είκοσι πέντε (25) έτη, του Δήμου Νάουσας 
και στοιχεία τοπογραφικού διαγράμματος 
Ε(Α1,Α2,Α3,Α4,Α5,Α6,Α1)= 22,500 τ.μ. με 
σκοπό χρήσης την αγροτική καλλιέργεια για 
25 έτη  

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπι-
κής Οικονομίας και ΚΕΠ.

-Οριοθέτηση τμημάτων ρεμάτων Διώρυ-
γας 66 (Τάφρος 66)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων 
και Πολεοδομίας

-Αποδοχή Επιχορήγησης για «Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών των 
Σχολείων έτους 2021».  

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

-Αποδοχή Επιχορήγησης για «Κάλυψη έκτακτων και επιτακτι-
κών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του Κορωνοϊου 
COVID-19».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

-Αποδοχή Επιχορήγησης από Πράσινο Ταμείο για την Ένταξη Δή-
μου Νάουσας  στο Χρημ/κό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑ-
ΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

-Ανάκληση της 113/2021 απόφασης Δ.Σ.  για «Άνοιγμα λ/σμού Τα-
μειακής Διαχείρισης και Δήλωση ορισμού υπευθύνου διαχείρισης».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

-Έγκριση ή μη τροποποίησης της Ομάδας έργου που ορίστηκε με 
την 398/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και τροποποιήθηκε με 
την 289/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για το Υποέργο (Α/Α) 1 
«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» της 
Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥ-
ΣΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001963.

Εισηγητής  Δήμαρχος
-Έγκριση ή μη, απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για 

την κατανομή ποσού, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχο-
λείων, Γ΄ δόση 2021.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας, Υγείας και Αθλητι-
σμού.

-Έγκριση  παραχώρησης  του  πλακόστρωτου χώρου  του δημοτικού 
πάρκου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.
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Δικογραφία σε βάρος 
ατόμου που «άδειασε» 

σπίτι στην Ημαθία 
τον προηγούμενο μήνα

Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας σχηματίσθηκε δι-
κογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού, καθώς όπως προέκυψε 
από την έρευνα, τον Αύγουστο του 2021 μαζί με συνεργό του 
διέρρηξαν οικία σε περιοχή της Ημαθίας, από όπου αφαίρεσαν 
κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και εργαλεία, συνολικής 
αξίας 1.500 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του παθόντα. 

Κλειστός μέχρι 
τέλος του μήνα ο Παιδικός 

Σταθμός Μακροχωρίου 
του ΚΑΠΑ Δ. Βέροιας 

λόγω κρούσματος 
σε υπάλληλο

Το ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας ενημερώνει ότι:
Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 252/4156/21-09-2021 απόφαση 

του προέδρου ΚΑΠΑ, αναστέλλεται η λειτουργία του Παιδι-
κού Σταθμού Μακροχωρίου του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας, από 
21/09/2021 έως και 30/09/2021 λόγω ύπαρξης επιβεβαιωμένου 
θετικού κρούσματος ιού covid-19 στο υπαλληλικό δυναμικό της 
ως άνω δομής. 

Στο χώρο του παραπάνω παιδικού σταθμού έχουν τεθεί ά-
μεσα σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα αναστολής 
λειτουργίας και υγειονομικού περιεχομένου.

Ο Πρόεδρος 
Λεωνίδας Ακριβόπουλος

Αναστέλλει την
λειτουργία του 

ο Βρεφικός Σταθμός 
στο Άλσος λόγω 

κρουσμάτων
στο προσωπικό 

Ενημερώνουμε τους γονείς ότι ο Δημοτικός Βρεφικος Σταθ-
μός Θεανώ Ζωγιοπούλου θα αναστείλει την λειτουργία του 
βάση της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ.55732/2021 ΦΕΚ 4214/Β/13-9-21 
καθώς υπήρξαν επιβεβαιωμένα κρούσματα στο προσωπικό. 

Η επαναλειτουργία των τμημάτων θα γίνει σταδιακά τη-
ρώντας τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και όλα τα μέτρα κατά του 
covid-19. 

ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΜΙΚΡΟ (Α) 27/09/2021
ΜΕΣΑΙΟ (Β) 30/09/2021
ΜΕΓΑΛΟ (Γ) 27/09/2021
Για οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος δελτίου τύπου 

λόγω έκτακτων αναγκών θα υπάρξει εκ νέου ανακοίνωση.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος ΔΣ

Βασιλειάδης Κωνσταντίνος

Συνεδριάζει αύριο Παρασκευή 
το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας
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Ταεισιτήρια
τουαγώναΚυπέλλου
Βέροιας-Καρδίτσας

Πρώτο επίσημο παιχνίδι για τη Βασίλισσα του Βορρά! ΒΕΡΟΙΑ 
- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ για την 3η φάση του Κυπέλλου 
Ελλάδος!

Κυριακή26Σεπτεμβρίου2021
ώρα16:00
ΔημοτικόΣτάδιοΒέροιας
Εισιτήρια:
Θύρες1&3:15€
Θύρα4:10€
Θύρα2:Μόνογιακατόχουςκάρταςδιαρκείας.
Είσοδοςανηλίκωνως12ετών:δωρεάν.
Ισχύουνόλαταεισιτήριαδιαρκείαςσεζόν2021-2022.
ΕισιτήριαδιαρκείαςΠΑΕΝΠΣΒΕΡΟΙΑ:VIP400€,EXCLUSIVE200€,ΘΥΡΑ4100€.Πε-

ρισσότερεςπληροφορίεςγιατηδιάθεσηκαρτώνδιαρκείαςστοεπίσημοsiteτηςΠΑΕ.
Τονίζεταιότισύμφωναμετοισχύονπρωτόκολλοδιεξαγωγήςαγώνωνγιατηνείσοδοσε

όλεςτιςΘύρεςτουγηπέδουθαείναιαπαραίτητηηεπίδειξηέγκυρουπιστοποιητικούεμβο-
λιασμούήπιστοποιητικούνόσησης το τελευταίο εξάμηνο.Για την είσοδοανηλίκων13-17
ετών,ηείσοδοςθαεπιτρέπεταιμετηβεβαίωσηαρνητικούPCR72ωρώνήrapid test48
ωρών.Ενώγιατουςκάτωτων12ετών,αρνητικόself-testπουέχειδιενεργηθείτηνημέρα
τουαγώνα.

Για την 2η αγωνιστική 
της Handball Premier 
ο Φίλιππος Βέροιας 

θα μεταβεί στην γειτονική  
Έδεσσα όπου θα αντιμετω-
πίσει τον Αερωπό , ενώ ο 
Ζαφειράκης θα υποδεχθεί 
στην Νάουσα την ομάδα 
της Πυλαίας. Τέλος για 
την Α1 γυναικών η Βέροια 
2017 θα αντιμετωπίσει 
στην Κοζάνη τον Εθνικό με 
στόχο την 2η συνεχόμενη 
εκτός έδρας νίκη.

Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021
HandballPremier(2ηαγωνιστική)
Ιωνικού 12:30, Ιωνικός ΝΦ-ΑΕΚ

(ΕΡΤ3)
(Κινατζίδης-Φωτακίδης,Μίγκας)

Κραχτίδης 18:00, Bianco Μonte
Δράμα-ΦαίακαςΚέρκυρας

(Γράψας-Κυριακού,Μιχαηλίδης)

Έδεσσας  18 : 00 ,  Α ερωπός
ManDynamic-ΦίλιπποςΒέροιας

(Πατιός-Τσιάνας,Σίσκου)

Νάουσας18:00,ΖαφειράκηςΝάου-
σας-ΑΕΣΧΠυλαίας

(Μπέτμαν-Τζαφερόπουλος ,Μεϊ-
μαρίδης)

Σαλαμίνας18:30,HCΣαλαμίνα-Α-
ΣΕΔούκα

(Ζήσης-Χαραλαμπίδης,Τσάκωνας)

Α1Γυναικών(2ηαγωνιστική)
Προσοτσάνης 15:00,ΑΟΠροσο-

τσάνης-ΑΕΣΧΠυλαίας
(Σαπανίδης-Ηλιάδης,Χατζηγεωρ-

γίου)

Πανοράματος16:30,HondaΠανό-
ραμα-ΠΑΟΚMateco

(Bαγγελτζίκης- Τορνικίδης, Κατσί-
κης)

Κοζάνης 18:00, Εθνικός Κοζάνης-

Βέροια2017
(Πήτας-Νικολαϊδης,Αγγελίδης)

Νέας Ιωνίας 18:00,ΑΟΑΟΔΚορυ-
δαλλού-ΟΦΝΙωνίας

(Μερτινιάν- Γερουλάνος,Αντωνό-
πουλος)

Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021
HandballPremier(2ηαγωνιστική)
Ρέντη  19 :30,  Άρης  Ν ικα ίας

OlympicDiagnostic-ΟλυμπιακόςΣΦΠ/
ΌμιλοςΞυνή

(Παπαματθαίου- Χρηστίδη,Αντα-
λής)

Α1Γυναικών(2ηαγωνιστική)
Βύρωνα17:00,Αθηναϊκός-ΓΑΣΚα-

ματερού
(Σκλαβενίτης- Τόλιος, Κυριακού-

λιας)

*Το παιχνίδι Mέγας Αλέξανδρος
Γιαννιτσών-ΑναγέννησηΆρτας (Α1
Γυναικών) αναβλήθηκε με απόφαση
τηςΔΕΠ/ΟΧΕμετάαπό κοινό αίτημα
τωνδύοσυλλόγων.

Πρόγραμμα και Διαιτητές (25-26/9/2021)
της Handball Premier (2η αγωνιστική)
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Όταν αγαπάς το ποδόσφαιρο
και τη δουλειά με τα παιδιά το μέλλον 

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

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

ΑκαδημίαΑΕΚΒέροιας.
Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται

στα γήπεδα Λαζοχωρίου. 
Πληροφορίες:

ΚατικαριδηςΜάριος6973054709
ΓκουργκουταςΘεοφάνης6973667697

Πολλά τα συμπεράσματα
από τα φιλικά με ομάδες

Β Εθνικής για τους 
Αετούς Βέροιας

Τρίαφιλικάέχουνδώσειμέχρι
στιγμήςοιΑετοίΒέροιας

ΟΜάριοςΓεωργιάδηςκαι το τεχνικό επιτελείο έχουνσχηματίσει
μιαπρώτηεικόναγιατηνετοιμότητατωνπαικτώναλλάκαιτοεπίπε-
δοτηςδυναμικήςτουρόστερ,κόντραμάλιστασεομάδεςπουαγωνί-
ζονταιστηΒΕθνική.

Η αρχή έγινε με τον συντοπίτηΆθλοΑλεξάνδρειας, μια ομάδα
που θααγωνιστεί ξανάστηνΑΕΚΑΣΚΕΜκαι διαθέτει ένα άκρως
νεανικόσύνολοκαιακολούθησανδύοδυνατάφιλικά,μετονΠρωτέα
ΓρεβενώνκαιτηνΑρετσούΚαλαμαριάς.

Δύοσωματείαπουθασυμμετέχουν τη νέασεζόνστηΒΕθνική
καιβρίσκονταιεκτωνπραγμάτωνσεκαλύτεροεπίπεδοπροετοιμα-
σίαςαπό τουςΑετούς, καθώς τοπρωτάθλημα τους ξεκινάστις 10
Οκτωβρίου.

Θαακολουθήσουννέαδυνατάτεστγιατηνομάδαμας,μεστόχο
ναείναιακόμηπιοέτοιμηενόψειτωνεπίσημωνυποχρεώσεων.

Για δεύτερη συνε-
χόμενη χρονιά 
παρουσίας του 

στα «σαλόνια» της 
κορυφαίας κατηγορίας 
του ελληνικού βόλεϊ, ο 
Α.Π.Σ Φίλιππος Βέροιας 
ξεκίνησε «με το δεξί» 
τη σειρά των φιλικών 
αγώνων του, στο πλαί-
σιο της καλύτερης προ-
ετοιμασίας του ενόψει 
των επίσημων αγωνι-
στικών του υποχρεώσε-
ων στην Volleyleague 
2021-2022.

Οι «ερυθρόλευκοι της Βέροι-
ας»φιλοξένησαντηνΤρίτη21Σε-
πτεμβρίουςτονΠήγασοΠολίχνης
στοΔΑΚ «Δ. Βικέλας» και επι-
κράτησανστην έδρα τουΜακρο-
χωρίου με 3-1 σετ, σε ένα ματς

προπονητικούχαρακτήρα.
Παρά την απουσία του νεο-

αποκτηθέντα ακραίου, Γιάννη
Ρουμελιωτάκη, λόγω κάποιων ε-
νοχλήσεων, η ομάδαμας, έδειξε
κάποια καλά στοιχεία, απέναντι
σε μία ανταγωνιστική ομάδα της
PreLeague,πουέχειαυτοσκοπό
φέτοςτηνάνοδο.

Ο προπονητής της ομάδας
μας, ΣωκράτηςΤζιουμάκας,που
είχετηνευκαιρίαγιαπρώτηφορά
ναδειτουςαθλητέςτουσεαγώνα
και να βγάλει κάποια αρχικάσυ-
μπεράσματα, δοκιμάζοντας σχή-
ματακαιπρόσωπα,έμεινε ικανο-
ποιημένος,ωστόσο όπως τόνισε
καιστιςδηλώσεις του, ελπίζειότι
απόαγώνασεαγώναοΦίλιππος
Βέροιας θα εμφανίζεται και πιο
βελτιωμένος.

«Ξεκινήσαμε ταφιλικά της νέ-
ας σεζόν κερδίζοντας με 3-1 τον
Πήγασο.

Είχαμε και καλά διαστήμα-
τα, αλλά και κάποια άλλαμέτρια

στοπαιχνίδιμας,Γιαπρώτοτεστ
πήγαμε καλά, αλλά έχουμεπολύ
δρόμο ακόμη και θέλουμε πολύ
δουλειά. Ελπίζω στο τουρνουά
που θα κάνουμε στη Σύρο το

Σαββατοκύριακο να είμαστε α-
κόμηπιο καλοί και σιγά σιγά να
φεύγει και η κούραση από την
προετοιμασία. Παράλληλαπερι-
μένουμε και κάποια ενίσχυση, ε-
νώσήμεραμαςέλειπεοΡουμελι-
ωτάκης,καθώςείχεένατράβηγμα
και προτιμήσαμε φυσικά να τον
προφυλάξουμε»δήλωσεοκ.Τζι-
ουμάκας.

Επόμενο τεστ για την ομάδα
μας, θα είναι το διήμερο τουρ-
νουά στη Σύρο (25-26 Σεπτμε-
βρίου), με αντίπαλο τον κάτοχο
τουΛιγκΚαπ«Ν. Σαμαράς» και
εκ των φαβορί του φετινού τίτ-
λου,Φοίνικα ΣύρουΟΝΕΧ, ενώ
ακολουθείαπό1-3Οκτωβρίουτο
εκτός έδρας τουρνουά τηςΒουλ-
γαρίας, κόντρα στηνNeftohimik
-2010τουγνώριμουπρώηναθλη-
τή - τεχνικού στην Ελλάδα,Νίκι
ΖελιάσκοφκαιτηνΜπερόε.

Σωκράτης Τζιουμάκας:
«Για πρώτο τέστ νομίζω πήγαμε καλά»

Εγραφες στα τμήματα υποδομής 
βόλεϊ του Φιλίππου Βέροιας

ΗδιοίκησητουΤ.Α.ΑΑ.Π.ΣΦίλιπποςΒέροιαςVolleyballανακοι-
νώνει την έναρξη εγγραφών των τμημάτωνυποδομών τουσυλλό-
γου,γιατηναγωνιστικήπερίοδο2021-2022

ΜετάτηνιστορικήκατάκτησητουτίτλουτηςΕΣΠΕΜστααγόρια
Κ18 και τηνπρόκριση τηςομάδαςμαςστην τελικήφάση τουΠα-
νελληνίουΠρωταθλήματος,ηνέαχρονιάξεκινάμετουςκαλύτερους
οιωνούςγιαταπαιδιάμας!

Στόχοςμαςόπωςπάνταείναιηδημιουργίαποιοτικώνκαιδυνα-
τώναναπτυξιακώντμημάτων,πουμέσααπότηδουλειά,τιςηθικές
αξίεςκαιτασωστάαθλητικάπρότυπαθα«χτίσει»πρωτίστωςυγιείς
αθλητές-αθλήτριες και ανθρώπους για την κοινωνία και τον τόπο
μας.

Υπεύθυνος του οικοδομήματος των αναπτυξιακών τμημάτων
τουΦίλιππουΒέροιαςκαιειδικότερατουΠαιδο-Εφηβικούτμήματος
αγοριών,Δημήτρης Χριστοφορίδης, πολύπειρος περιφερειακός
ομοσπονδιακόςτεχνικόςκαιπολύτιμομέλοςτουτεχνικούεπιτελείου
τηςανδρικήςομάδας.

Πολύτιμησυνεργάτιδατουκ.Χριστοφορίδηθαείναικαιφέτοςη
ΠτυχιούχοςΤΕΦΑΑΑτουΔημοκρίτειουΘράκηςκαιπρώηναθλήτρια
τουΖαφειράκηΝάουσας,ΔάφνηΓκιόρσου,πουθααναλάβειτοτμή-
μαΜίνιγιααγόριακαικορίτσια.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Σεπτέμβριος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από20-09-2021 

μέχρι 26-09-2021 

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Πέμπτη 23-09-2021

13:30-17:30 ΖΕ-

ΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ &

ΣΙΑΟ.Ε. ΚΟΝΙΤΣΗΣ

15ΚΑΙΕΜΜ.ΖΑΧΟΥ

ΓΩΝΙΑ(περ ΚΤΕΛ)

23310-62163

21:00-08:00 ΚΑ-

ΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝ-

ΝΗΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48

&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601

Φαρμακεία

Μετά 24 χρόνια επέστρεψε 
στον Φίλιππο Μελίκης
ο Τάκης Τσακαλίδης

Μετά από 24 χρόνια
ο έμπειροςπροπονητής
Τάκης Τσακαλίδης επι-
στέφειστονΦίλιπποΜε-
λίκηςμετάτοσάλοςπου
δημιουργήθηκε και την
αποχώρηση του προέ-
δρουΑνδρέαΚαλαιτζίδη
και τουπροπονητούΝί-
κουΠαπανώτα.ΗΑνα-
κοίνωσηστοfbτηςομά-
δαςαναφέρει

«Η διοίκηση τουΦι-
λίππουΜελίκηςμεμεγά-
λη χαρά και συγκίνηση
ανακοινώνει την έναρ-
ξη συνεργασίας με τον
προπονητήΤάκηΤσακα-
λίδη.Η επιστροφή μετά
από24χρόνιατουκυρί-

ουΤάκηστηνομάδααπότηνοποίαξεκίνησετηνκαριέρατουως
πρώτοςπροπονητήςέφερεπολύέντονασυναισθήματασεόλους
μας.ΤάκηΤσακαλίδηναι,οΦίλιπποςέχειμέλλον!»

-Μετάαπόπολλάχρόνιαθαέχεισυνεργασίακαιμετονυπεύ-
θυνο τεχνικό διευθυντή των τμημάτωνυποδομής τουΦίλιππου
ΜελίκηςΑντώνηΛυμούση

ΟΤάσοςΧουρσουζίδη
νέοςπροπονητήςτουΑστέρα

Τριποτάμου

ΟΤάσοςΧουρσουζίδηςθαείναιονέοςπροπονητήςτουΑστέραΤρι-
ποτάμου.Ονεαρόςτεχνικός,πουείναικαικάτοχοςδιπλώματοςΟΥΕΦΑ
Α’, (έχει εργαστεί στονΠΑΟΚουφαλίωνστην Γ’Εθνική όπως και στο
Πλατύ,ΣχοινάκαιφυσικάεδώκαιχρόνιαείναιστέλεχοςτηςΑκαδημίας
τουΑστέραΑλεξάνδρειας).έδωσεταχέριαμετηνδιοίκησητων«κυα-
νόλευκων»καιθακαθίσειγιαπρώτηφοράστονπάγκοτηςομάδαςστο
ΣαββατιάτικοντέρμπιμετονΦίλιπποΜελίκης

Στο πρώτο φιλικό νίκησε
ο Φίλιππος 3-1 σετ τον 

Πήγασο Πολίχνης

ΝίκηγιατηνομάδαμαςεπίτουΠήγασουΠολίχνηςμεσκορ3-1.
Στοπρώτοφιλικόπροετοιμασίαςηομάδαμαςέδειξεκαλάδείγματα
γραφής.ΟΣωκράτηςΤζιουμάκαςείχετηνευκαιρίαναδοκιμάσειδια-
φοράσχήματακαιναβγάλειχρήσιμασυμπεράσματακόντρασεμία
ιδιαίτεραμαχητικήομάδαπουθεωρείταιαπόταφαβορίγιαναανέβει
στηVolleyleague.

Επιστολή στα 
Σωματεία της 
Handball Premier 

και της Α1 Γυναικών 
απεστάλη από την ΔΕΠ/
ΟΧΕ, με την οποία τα 
ενημερώνει για τις εξε-
λίξεις με την ΕΡΤ, αλλά 
και με το τηλεοπτικό 
παιχνίδι κάθε αγωνι-
στικής.

Αναλυτικάηεπιστολή
“ΚύριεΠρόεδρε,
Είμαστεστην ευχάριστη θέ-

ση να σας ενημερώσουμε ό-
τι μετά την τηλεδιάσκεψηπου
πραγματοποιήθηκε ανάμεσα
σε εκπροσώπους τηςΟΧΕκαι
της ΕΡΤ, επήλθε προφορική
συμφωνία,ώστε γιαμίαακόμη
χρονιάτοάθληματουχάντμπολ
ναβρίσκεταιστηνΔημόσιαΤη-
λεόραση.

Το επόμενο διάστημα ανα-
μένονται οι επίσημες ανακοι-
νώσεις και η υπογραφή της
σύμβασης,ωστόσοόπωςγνω-
ρίζετε, η ΕΡΤ μετέδωσε ήδη
τονπρώτοαγώνα(Ολυμπιακός
ΣΦΠ-ΑΟΔιομήδηςΆργους)της
σεζόν,επικυρώνονταςμεαυτόν
τον τρόπο την συμφωνία μας.
.ΕπόμενημετάδοσητοΣάββατο
στις12.30μ.μοαγώναςΑερω-
πόύ-ΦίλιππουΒέροιας

Η προβολή των σωματεί-
ων και του αθλήματος είναι α-
πό τις βασικέςπροτεραιότητες
της Ομοσπονδίας και φυσικά
τηςΔΕΠ/ΟΧΕ και στις πραγ-
ματικά πολύ δύσκολες εποχές
που διανύουμε είναι εξαιρετικά
σημαντικό ότι τα σωματεία, τα
πρωταθλήματα και οι Εθνικές
ομάδεςθασυνεχίσουνναπρο-
βάλλονταιτηλεοπτικά.

Από την πρώτη στιγμή της
διαπραγμάτευσης ηΟμοσπον-
δία μετά από πρόταση της
ΔΕΠ/ΟΧΕζήτησεαπότηνΕΡΤ
μίασυγκεκριμένηημέρα καιώ-
ρα για τον εβδομαδιαίο τηλεο-
πτικό αγώνα του χάντμπολ σε
ένααπό τα τρία ανοιχτά κανά-
λια (ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ΕΡΤ3) που
διαθέτει η ΕΡΤ,ώστε η εικόνα
να μεταφερθεί σε κάθε σπίτι.
ΜάλισταηπρότασητηςΟΧΕή-
τανγιαΠαρασκευήαπόγευμαή
εναλλακτικάΚυριακήμεσημέρι.

Οι άνθρωποι της ΕΡΤ, ε-
πικαλούμενοι το κλείσιμο του
ERTSPORTSκαιτηνμεταφορά
του αθλητικούπροϊόντος στην
ΕΡΤ3, αλλά και το ιδιαίτερα
φορτωμένοπρόγραμματουκα-
ναλιού, μας παρουσίασαν μία
και μοναδική επιλογή, για την

προβολή του αθλήματος από
ανοιχτόκανάλι.Αυτήείναιοτη-
λεοπτικός αγώνας κάθε εβδο-
μάδαςναδιεξάγεταιημέραΣάβ-
βατο καιώρα12:30.Σε διαφο-
ρετικήπερίπτωσηοιαγώνεςθα
μεταδίδονταιαπότοEΡΤFLIX.

Αντιλαμβανόμαστε απόλυτα
τιςόποιεςδυσκολίεςδημιουργεί
ησυγκεκριμένηημέρακαιώρα.

Είναισημαντικόγιατοάθλη-
μα να διατηρήσει το κεκτημένο
της τηλεοπτικής μετάδοσης σε
ανοιχτό κανάλι και οφείλουμε
όλοινασυμβάλλουμεστηνανά-
πτυξητου.

Παρακαλούμε τα σωματεία
να έχουν την καλύτερη δυνα-
τήσυνεργασία με τηνΕΡΤ και
ναπαρέχουνκάθεδιευκόλυνση
στο τηλεοπτικόσυνεργείο καθ’
όλη την διάρκεια της σεζόν με

πρώτοστόχοναπεράσειστις
οθόνες η καλύτερη δυνατή

εικόναγιατοάθλημα.
Αναφορικάμε το τηλεοπτικό

πρόγραμμα,σύντομαθαενημε-
ρωθείτεγιαόλαταματςπουθα
μεταδοθούν τις επόμενες εβδο-
μάδεςέωςτοτέλοςτηςκανονι-
κήςδιάρκειας.

Θαπρέπειναδιευκρινίσουμε
ότι ηΔΕΠ/ΟΧΕ έχει προτείνει
στηνΕΡΤ ένα τηλεοπτικόπρό-
γραμμα έχονταςως γνώμονα
τηνισονομίαανάμεσαστιςομά-
δες και την ανταγωνιστικότητα
τους.

Ωστόσο η τελική απόφαση
ανήκει αποκλειστικάστηνΕΡΤ,
ηοποίαέχειτηνδικαιοδοσίανα
τροποποιήσει το πρόγραμμα,
έχοντας διαφορετικά κριτήρια
απόαυτάτηςΔΕΠ/ΟΧΕ

EπιστολήΔΕΠ/ΟΧΕσταΣωματείατηςHandballPremier
καιτηςΑ1ΓυναικώνγιατηνσυμφωνίαμετηνΕΡΤ
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ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
Έναρξη μαθημάτων

Τα μαθήματα εκμάθησης χορών και οικοτεχνίας στο Λ.Ε. Βέροιας για παι-
διά και ενήλικες, αρχίζουν! Με χαρά περιμένουμε να υποδεχτούμε τους νέους 
μας φίλους και να ανταμώσουμε ξανά με τους παλιούς.

Εγγραφές στο χώρο του 1ου Δημ. Σχολείου το Σάββατο 25/9 από τις 12 
μ.μ. μέχρι τις 4 μ.μ. 

Εναρξη τη Δευτέρα 27/9 για τους ενήλικες και το Σάββατο 2/10 για τα παι-
διά.

Θα τηρηθούν απαρέγκλιτα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 6944561894 κα Χατζηνικολάου Ζωή
6978008428 κα Τρομπούκη Λόλα
6944453395 κα Ρέππα Έλσυ

Το Δ.Σ.

Εθελοντική Αιμοδοσία σήμερα, 
από το Κέντρο Υγείας Βέροιας

Το Κέντρο Υγείας Βέροιας, οργανώνει Εθε-
λοντική Αιμοδοσία στο  χώρο του ( επί της οδού  
Μοράβα 2 ), σε συνεργασία με το Τμήμα  Αιμο-
δοσίας του Γ.Ν. Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας ), στο 
πλαίσιο της 19ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομί-
ας Εθελοντών Αιμοδοτών, που διοργανώνει η 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών 
Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.) υπό την αιγίδα του Εθνι-
κού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων και κοινοτήτων (ΚΕ.Δ.Ε.) και 
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαιμικών 
(Ε.Ο.Θ.Α.) σήμερα Πέμπτη 23/09/2021 και ώρα 
9:00πμ-13:00μμ,  για τους υπαλλήλους του και το 
κοινό της περιοχής μας  που επιθυμεί να συμμε-
τάσχει. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2331027624.
Για την ενημέρωση και τις προϋποθέσεις της  

εθελοντικής αιμοδοσίας μπορείτε να επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα: www.ekea.gr  

Πρωτοβουλία για το Παιδί: 
Διαδικτυακή Ημερίδα για το 

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και 
το Κέντρο αναφοράς, συμβουλευτικής 

και θεραπείας τραύματος
Το Κέντρο Ημερήσι-

ας Φροντίδας παιδιών 
σε κίνδυνο και το Κέντρο 
αναφοράς, παροχής συμ-
βουλευτικής και θεραπείας 
τραύματος της Πρωτοβου-
λίας για το Παιδί καλούν 
το κοινό στη Διαδικτυακή 
Ημερίδα με θέμα:  «Το Κέ-
ντρο ημερήσιας φροντίδας 
και στήριξης οικογένειας και 
το Κέντρο αναφοράς, συμ-
βουλευτικής και θεραπείας 
τραύματος οικοδομούν την 
κοινωνική συνοχή. Απολο-
γισμός», τη Δευτέρα 27 Σε-
πτεμβρίου 2021 στις 11:00 
πμ.

Η συμμετοχή είναι α-
νοιχτή σε όλους, με προ-
εγγραφή στον σύνδεσμο 
https://forms.office.com/r/
UxNhKRxmCm ή στη σελί-
δα της Πρωτοβουλίας για 
το Παιδί (www.propaidi.
org).

Το πρόγραμμα της εκ-
δήλωσης περιλαμβάνει τις 
εισηγήσεις:

«Κατά της αποδιοργάνωσης των μηχανισμών κοινωνικής συνοχής»
Από τον  κ. Βαλάντη Καραγιάννη Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού – Κοινωνι-

κό Λειτουργό
«Γιατί όχι το καλύτερο; βαθαίνοντας και επεκτείνοντας διαρκώς  τις υπηρεσίες 

μας»
Από την κ. Ολυμπία Πητσιάβα Διευθύντρια ΚΗΦ - Παιδαγωγό
«Από την δυσλειτουργική οικογένεια στην αυτάρκεια: ένας μηχανισμός απόσβε-

σης των κρίσεων και των συνεπειών τους»
Από την κ. Κωνσταντίνα Μάντσου, Ψυχολόγο στο ΚΗΦ
«Τρία χρόνια αλμάτων: αποτίμηση και προοπτικές μίας δύσκολης πορείας
Από τον κ. Μιλτιάδη Μελιόπουλο, Κοινωνικό Λειτουργό στο ΚΗΦ
«Θεραπεία τραύματος: μια δύσκολη, πολύπλοκη και συνεργατική επιχείρηση»
Από την κ. Μαρία Δραμιλαράκη Παιδοψυχίατρο στον Οργανισμό
«Συμβουλευτικό Κέντρο: ένα στηθοσκόπιο που αφουγκράζεται την κοινωνία»
Από την κ. Μαρία Πανταζή Ψυχολόγο στο ΚΕΘΕΤ
«Παραβατικοί ανήλικοι: μία μεγάλη πρόκληση προ των θυρών»
Από την κ. Θεοδώρα Νιώπα Διευθύντρια του ΚΑ-ΚΕΘΕΤ - Κοινωνική Λειτουργό
Η Ημερίδα υλοποιείται στα πλαίσια των Πράξεων 
«Επέκταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το 

Κέντρο Ημερησίας Φροντίδας παιδιών σε κίνδυνο Βέροιας» και
«Επέκταση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Κέντρο α-

ναφοράς και παροχής συμβουλευτικής Βέροιας. Διεύρυνση με λειτουργία Κέντρου 
θεραπείας τραύματος». 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με τελικό δικαι-
ούχο την Πρωτοβουλία για το Παιδί.

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, υποδέχεται την Τετάρ-
τη 29 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 18:00 μ.μ. την 
«φλόγα της αγάπης» της 19ης Λαμπαδηδρομίας 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελο-
ντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α) και καλεί τους δημό-
τες να συμμετέχουν στην εκδήλωση αυτή, τηρώ-
ντας όλα τα υγειονομικά μέτρα για την αποφυγή 
εξάπλωσης του ιού COVID-19.

Ο θεσμός της λαμπαδηδρομίας αποτελεί μια 
γιορτή, που διοργανώνει η Π.Ο.Σ.Ε.Α.. Η «φλόγα 
της αγάπης» όπως έχει καθιερωθεί να ονομάζεται, 
περνάει από όλες τις πόλεις της Ελλάδας, μέσα α-
πό ένα κλίμα γιορτής για να μεταδώσει το μήνυμα 
της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Η άφιξη της φλόγας θα γίνει στο χώρο του 
Δημοτικού Αμφιθεάτρου (οδός Βεροίας). Θα α-
κολουθήσει λαμπαδηδρομία με μοτοσικλετιστές, 
ποδηλάτες, αθλητές, εθελοντές και πολίτες, επί 
των οδών: Βεροίας- Ναούσης- Δ. Βετσοπούλου – 
Θεμιστοκλή Σοφούλη και θα καταλήξει στο χώρο 
του Δημοτικού Αμφιθεάτρου , όπου θα πραγματο-
ποιηθεί άναμμα του βωμού.

Στην συνέχεια θα ακολουθήσει εκδήλωση με τις 
χορωδίες του Δήμου Αλεξάνδρειας «Αλεξανδρινές 
Φωνές» και «Μελισσάνθη » καθώς και βράβευση 
των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Δήμου Αλε-
ξάνδρειας

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν η Ομάδα Εθελοντών Αιμο-
δοτών Δήμου Αλεξάνδρειας, η ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών του 
Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος της Τοπικής Κοινό-
τητας Λιανοβεργίου, οι Σύλλογοι Εθελοντών Αιμοδοτών Μελίκης, 
Πλατέος, Τρικάλων, και Νησίου, Νεοχωρίου και Καψόχωρας

Παράλληλα την ημέρα της εκδήλωσης, το Κοινωνικό Φαρμα-
κείο του Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 
Πολιτισμού σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα Αλεξάν-
δρειας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, καλούν τους πολίτες 
να προσφέρουν φάρμακα (ενδεικτικές κατηγορίες φαρμάκων: 
παυσίπονα, αντιπυρετικά, αντιβιώσεις, καρδιολογικά, φάρμακα 

για στομάχι, χοληστερίνη, σάκχαρο, αντιαλλεργικά, αντιφλεγμο-
νώδη, φάρμακα αναπνευστικού, επιδεσμικό υλικό, γάζες κ.α.), 
προκειμένου να ενισχυθεί η λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμα-
κείου Δήμου Αλεξάνδρειας, που στόχο έχει την στήριξη ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων, οι οποίοι αδυνατούν να αντεπεξέλθουν 
στην αγορά φαρμάκων.

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας σε συνεργασία με το τμήμα Αιμο-
δοσίας του Νοσοκομείου Βέροιας θα διοργανώσει Εθελοντική 
Αιμοδοσία στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09:00π.μ έως και 13:30μ.μ στο ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας με σκοπό 
την ενίσχυση του αποθέματος της Δημοτικής Τράπεζας αίματος 
που θα εξυπηρετεί την κάλυψη έκτακτων κυρίως περιστατικών 
ασθένειας ή ατυχήματος συνανθρώπων μας.

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας συμμετέχει στην 19η 
Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία της Π.Ο.Σ.Ε.Α.
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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 οικόπε-
δο 700 τ.μ. στην Αγ.
Βαρβάρα σε πλαγιά,
με θέα τον Αλιάκμο-
να, στην πλατεία του
χωριού. Πληρ. Τηλ.
6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός
χέρσος11.000τ.μ.στον
Άγιο Γεώργιο, θέση
«ΣΥΚΙΕΣ» τιμή 15.000

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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ευρώ.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.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ.13688 Ενοικιάζεταιανακαινισμένο

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

ΚΩΔ:106992ΕΛΙΑ,ΕνοικιάζεταιΔιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,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
μιακαταπληκτικήμεζονέτασυνολικήςεπιφάνει-
ας150τ.μ.κατασκευήςτου2000,επεκτείνεταισε
δύοεπίπεδασε1οκαι2οόροφο.Ο1οςόροφος
αποτελείταιαπόμίατεράστιασαλονοκουζίνα
μαζίμετραπεζαρίακαιέναπολυτελέστατομπά-
νιοκαιο2οςόροφοςοοποίοςεπικοινωνείμε
εσωτερικήσκάλα,αποτελείταιαπό3υ/δ,έναν
επιπλέονχώροσαναποθήκηκαιέναμπάνιο
ακόμη.Καιταδυομπάνιαδιαθέτουντζακούζι.
Είναισεάριστηκατάσταση,μεενδοδαπέδια
θέρμανση,μεύφοςαπέριττηςπολυτέλειαςπου
διαχέεταιστοχώρο,μεηλεκτρικέςσυσκευές,
μεγάλεςβεράντες,ηλιόλουστο,μετζάκι,μηνιαίο
μίσθωμα500€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδι-
αφερόμενομισθωτή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαι
μεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικήςεπιφάνειας
200τ.μ.σεδύοεπίπεδα .Αποτελείταιαπό2
υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
ατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστηθέα,τα
κουφώματατηςσυνθετικά,μεδιπλάτζάμια  ,
διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαιμεγάληαυλή.Τι-
μή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητατοπο-
θέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικαμινάδα),
επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύοντουλάπες
,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαιηλιακόθερ-
μοσίφωνα,προσφέρεταισετιμήπραγματικής
ευκαιρίας,350€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

αποθήκη120τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπό
τηνείσοδοτηςοικοδομής,σεημιυπόγειο,τιμή
πολύχαμηλήμόνο100€.

Κωδ.13867 Ενοικιάζεταικάτωαπότον
περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο ,
μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝΠΛΑΤΕΙΑΩΡΟ-

ΛΟΓΙΟΥΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙσπάνιαςπροβολής
γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1οςΥ-
περυψωμένος.Αποτελείταιαπό2χώρουςκαι
έχειδικότουWC.ΈχεικουφώματαΑλουμινίου
συρόμενα,μεανελκυστήρακαινούργιο,διαθέ-
τειεπίσηςκαιA/C-Ενοίκιο200€.Τογραφείο
μαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

ΚΩΔ:105942ΚΕΝΤΡΟ,Ενοικιάζεταιγρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.,1οςόροφος
υπερυψωμένος,σεσημείομεγάληςεμπορι-
κότηταςκαιπροβολής,ενιαίοςχώρος,μεWC,
σεπολύκαλήκατάσταση,ηθέρμανσητουμε
κλιματιστικόinverter,ηλιόλουστοιχώροι,σετιμή
προσφοράςμόνο:200€,διατίθεταικαιπλήρως
επιπλωμένοόπωςτιςφωτογραφίεςστα250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14025Ενοικιάζεταιστονπεζόδρομο
τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη213
τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανεξάρτητους
,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκατάστασημε
2WCκαιασανσέρ,μεμηνιαίομίσθωμα700€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.14501ΚΕΝΤΡΟ,κοντάσταΚΤΕΛ

κατάστημα30τ.μ.,ισόγειο,καλήςεμπορικότη-
ταςκαισεκεντρικόσημείο,κατάλληλογιακάθε
εμπορικήδραστηριότητακαιχρήση,τιμήμόνο
200€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Υπόδειξημόνοσε
σοβαράενδιαφερόμενο.

Κωδ.14035Κατάστημαμεωραίαβιτρίνα
σεκαλόεμπορικόσημείο ,πάροδοτηςΜη-
τροπόλεως36τ.μ., ισόγειοκαιμε36τ.μ.πα-
τάρι,διατίθεταιπροςενοικίαση,ενοίκιο400€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13374ΣΤΟΚΕΝΤΡ0ΤΗΣΒΕΡΟΙΑΣ,
ενοικιάζεταισπάνιοκατάστημαισόγειο31τ.μ.,
καθ.καιμε28τ.μ.πατάρι,διαμπερέςμεβιτρί-
να3,5και3,5μ.,κατάλληλογιακάθεχρήση,
υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενους
, τιμή650€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ;12970ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!ΚΑΤΩΜΟΥΣΕΙΟ

πωλείταιδιαμέρισμα63τ.μ.καθαράστοΙσόγειο,
με2υ/δ,σαλονοκουζίνα,μπάνιοκαιαποθήκη,
σεπολύκαλήκατάσταση,ανακαινισμένοκο-
μπλέ,μελίγακοινόχρησταχωρίςθέρμανση,μα-
ζίμεκλειστόγκαράζ21,50τ.μ.σετιμήευκαιρίας
όλαμαζίμόνο37.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106990ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,ΠωλείταιΔι-
αμέρισμαΙσόγειο91τ.μ.καθ.με2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιοκαιαποθήκη,κατασκευήςτου
1988,σεπολύκαλήκατάσταση,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,ηλιόλουστουςχώρους,
μερικώςανακαινισμένο,σετιμήπροσφοράςμό-
νο:50.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας113τ.μ.μικτά
και90τ.μ.καθαράστον2οόροφο.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτιαμεγάλα,Σαλοκουζίνακαι
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1995και
διαθέτειθέρμανσημεσόμπαηότιάλλοθελή-
σειοαγοραστής,έχεικαινούργιακουφώματα
αλουμινίουμεδιπλάτζάμιακαιανελκυστήρα,α-
ποθήκημέσα,σετιμήευκαιρίαςμόνο:56.000€
τελική.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σεδυόρο-
φηοικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείται
από3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνακαιδύο
Μπάνια .Είναικατασκευασμένοτο2005και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρελαίου ,έχει
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Κλει-
στόΠάρκινγκμεγάλομετηλεχειριστήριο,κήπο
κοινόχρηστοκαιΤζάκι. Διαθέτειηλιακόθερμο-
σίφωνα,BBQ,είναιγωνιακόκαιμεδύοπολύ
μεγάλεςβεράντες-Τιμήμόνο120.000€τελική.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106881ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΜο-

νοκατοικία50τ.μ. Ισόγειο,σεοικόπεδο470τ.μ.,
αποτελείταιαπό1υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κουζίνα
καιμπάνιο, επάνωστονκεντρικόδρόμο,με
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,ηλιακόθερμο-
σίφωνα,σεπολύκαλήτοποθεσία, ιδανικόγια
ιδιοκατοίκηση,μεπολύωραίοκήπο,σετιμή
προσφοράςμόνο:44.000€.Αποκλειστικήδι-
άθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105242ΠΑΤΡΙΔΑ,ΠωλείταιΜονο-
κατοικία170τ.μ.σεοικόπεδο6,000τ.μ.,ηοποία
επεκτείνεταισεδύοεπίπεδα,στοΙσόγειουπάρ-
χεισαλόνι,κουζίνα,2υ/δκαιέναμπάνιο,στον
1οόροφουπάρχεισαλόνι,2υ/δκαιέναμπάνιο
μεγάλο,βρίσκεταισεγαλήνιοπεριβάλλον,για
κάποιονπουεπιθυμείπραγματικήησυχία,χρή-
ζειμερικήςανακαίνισης,μεπολύμεγάληαυλή,
σετιμήπροσφοράςόλομαζίμόνο:110.000€.
ΑποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14674ΡΑΧΗ,σπάνιαΒίλατριώνε-
πιπέδων352τ.μ.,κατασκευή1981,αποτελείται
απόυπόγειο , ισόγειοκαι1οόροφο ,πολύ
καλά διατηρημένη ,σεπολύσπάνιοφυσικό
περιβάλλον,ποιοτικήκατασκευήτόσοοιεσω-
τερικοίτηςχώροιόσοκαιέξωείναισεάριστη
κατάστασηφροντισμένοιαπόνοικοκύρηδες ,
οιχώροιτηςμέσαπολύλειτουργικοί,μεπολλές
ντουλάπες,μεδύοπάρκινγκστεγασμέναέξω
,πωλείταισετιμήπραγματικήςευκαιρίαςμόνο
325.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Υπόδειξη
μόνοσεπραγματικόενδιαφέρον.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΑΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
ΚΩΔ.23569ΠΑΝΟΡΑΜΑΗμιτελήςοικοδο-
μήαποτελούμενηαπόοικόπεδο388τ.μ.και
αναδρομή355τ.μ.ηοποίακατανέμεταισεα)
έναδιαμ/μαισόγειο59τ.μ.β)δεύτεροδιαμ/μα
ισόγειο124τ.μ.γ)τρίτοδιαμ/μαισόγειο56τ.μ.
καιδ)τέταρτοδιαμ/μα1οςορ.με116τ.μ.τιμή
ευκαιρίαςόλαμαζίμόνο110.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.Απο-
τελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικατασκευ-
ασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψωμέ-
νος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

Κωδ.117036ΠΩΛΕΙΤΑΙστονπεζόδρομο
τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη
213 τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανε-
ξάρτητους,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκα-
τάστασημε2WCκαιασανσέρ,σεεξαιρετικά
συμφέρουσα τιμή 150.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23559-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

μασυνολικήςεπιφάνειας28τ.μ. Ισόγειοκαι
28τ.μ.Υπόγειο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,
Είναικατασκευασμένοτο1980καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίου,Γωνιακό-Προσόψεως,σε
τιμήπροσφοράς20.000€.

Κωδ.105264ΚΟΝΤΑΣΤΗΝΕΦΟΡΙΑ,πω-
λείταιμεγάληςπροβολής ισόγειοκατάστημα
300τ.μ.,με1500τ.μ.οικόπεδογιαυπαίθριο
πάρκινγκ,πάνωστοδρόμοπροςΜακροχώρι
.Προσφέρεταισετιμήεξαιρετικάσυμφέρουσα
,μόνο200.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφέροναγοραστή.Αποκλειστικήανάθεση
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13694ΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ.,στο7.5

χιλ.ΠωλείταιΧωραφοοικόπεδο12.000τ.μ.,για
επένδυση,εξαιρετικήευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
σετιμήπράγματιχαμηλή,μόνο35.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ.14002ΣτοδρόμογιαΤρίλοφοπωλεί-
ταιακίνητοσπάνιοεπίτουκεντρικούδρόμου
καιαφοράέκτασηαπό8.000τ.μ.,τιμήπώλη-
σης40.000€.Πολύαξιόλογοακίνητοκαισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.ΒΕΡΟΙΑ - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, επί της
ΠΕΘΟΔ.ΒΕΡΟΙΑΣ.-ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥσπάνιο
Χωραφοοικόπεδο9000τ.μ.,άρτιοοικοδομήσι-
μομεκόμβοδικότου,διαθέτειάνετηπρόσβαση
καιαφοράμόνομίαπολύσοβαρήεπιχείρηση
πουθακατασκευάσεικάτιεξαιρετικάσπουδαίο
,πρώτητιμή550.000€.ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.14452ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟστο

ΠανόραμαΒέροιας416τ.μ.μεσ/δ0,8άρτιοοι-
κοδομήσιμοαπότηνκάτωπλευράτωνπαραλ-
λήλων,εξαιρετικάπρονομιακόκαιμεαπεριόρι-
στηθέατιμήμόνο50.000€.Γιααποφασιστικό
αγοραστήέτοιμο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.14442ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,στοπάνωχω-
ριόπωλείταιοικόπεδοεντόςσχεδίου,άρτιοκαι
οικοδομήσιμο,κτίζειμεσ/δ0,8συνολικά448
τ.μ. ,τιμήεξαιρετικήςευκαιρίαςμόνο25.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14527ΣτοΣταυρόΗμαθίαςπωλείται
μοναδικόκαισπάνιοοικόπεδο650τ.μ.εντός
σχεδίουμεσ.δ0,8 .Τιμήμόνο15.000€┐Υ-
πόδειξημόνοσεπολύσοβαράενδιαφερόμενο
αγοραστή. ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14356-ΣτοΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας700 τ.μ.σε
προνομιούχοθέση,μεθέαπροςτακάτω,τιμή:
75.000€.

Κωδ:14308-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο
επίπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1119τ.μ.εντός
σχεδίουπόλεως,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,μέσα
στοχωριό,σεπολύκαλήτοποθεσία,κατάλληλο
γιαανέγερσημονοκατοικίας,Τιμή:25.000€.

Κωδ.14385ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑσεπολύχαμηλή
τιμήπωλείταιοικόπεδογωνιακό1.538τ.μ.μέσα
στοσχέδιοτουχωριού18.000€μόνο,ευκαιρία
σπάνια.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14386-ΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙστην
είσοδοτουχωριούεντόςσχεδίουπόλεωςοι-
κόπεδοάρτιοκαιοικοδομήσιμο,μεμικρήκλί-
σησυνολικήςεπιφάνειας2226τ.μ.Τιμήμόνο
35.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14449 -ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟικό-
πεδοεκτόςσχεδίουπόλεωςσυνολικήςεπιφά-
νειας3.747τ.μ.άρτιοκαιοικοδομήσιμο.Τιμή:
110.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.13086ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ–ΣΠΑΝΙΑΕΥ-

ΚΑΙΡΙΑ !!!πωλείταιμεγάλο ισόγειοοροφοδι-
αμέρισμα135τ.μ. ,καθαρόμεεκπληκτικήκαι
ανεμπόδιστηθέα,διαθέτει3υ/δ,σαλόνι,καθιστι-
κό,κουζίνα,αποθήκηκαιδύομπάνια,είναιοι
χώροιτουηλιόλουστοι,χρήζεισυνολικήςανα-
καίνισης.Διαθέτειατομικήθέρμανσημεσόμπα
,έχεισωληνώσειςκαλοριφέρκαιμπορείναγίνει
ατομικήμονάδαμεπετρέλαιο ,προσφέρεται
σετιμήμοναδικήςπροσφοράς,μόνο48.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχεί-
ρηση (ταβέρνα), εν
ενεργεία, στο κέντρο
της Βέροιας, με πλή-
ρη εξοπλισμό, λόγω
συνταξιοδότησης. Η
επιχείρηση λειτουργεί
τα τελευταία 10 χρό-
νια με σταθερή πελα-
τεία.Πληρ τηλ.: 6973
227071.



ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΗ24 τ.μ.,
Καλλιθέα,Μιλτιάδου 20,πόρτα

με μηχανισμό, ρεύμα, βαμμέ-

νο.Τιμή ενοικίου50ευρώ.Τηλ.:

6947073926.

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 βοηθός φυσικο-
θεραπευτή γιαπλήρηαπασχό-

λησησε εργαστήριοφυσικοθε-

ραπείαςστηΒέροια.Πληρτηλ.:

6944675419.

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@

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.



gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας για το
ψητοπωλείο«ΓΙΑΝΝΗΣ»στηΒε-

νιζέλου.Πληρ.τηλ.:2331025170.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος,

με φροντιστηριακή πείρα και

ειδίκευση στηνΈκθεσηπαρα-

δίδειιδιαίτεραμαθήματασεμα-

θητέςΔημοτικού, Γυμνασίου,

Λυκξείου μεμονωμένα και σε

γκρουπ.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.:

6973707829.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ αναλαμβά-
νω παιδιά τουΔημοτικού α-

πό 10 ετών για την προετοι-

μασία των μαθημάτων τους!

Αναλαμβάνω επιμέλεια κειμέ-

νων, ολοκλήρωση φοιτητικών

/πτυχιακών/διπλωματικών και

μεταπτυχιακών εργασιών, με

γνώσηκαιεμπειρία!Τηλ.6984

534226.

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

Πληρ.τηλ.:2331041597-8/email:info@kreatver.gr



Σύγκρουση δύο Ι.Χ. οχημάτων προκλήθηκε χθες γύρω 
στις 6 το απόγευμα(22/9) στον κεντρικό δρόμο(Αριστοτέ-
λους) του Μακροχωρίου. 

Σύμφωνα με πληροφορίες από διερχόμενο οδηγό το τρα-
κάρισμα ήταν σφοδρό, προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές 
στα δύο οχήματα, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. 

Στο σημείο μετά από λίγο έφτασε περιπολικό και γερανός 
οδικής βοήθειας για να απομακρύνει τα οχήματα. 
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P Αρνητές γονείς μη-
νύουν εκπαιδευτικούς για 
σύσταση εγκληματικής 
οργάνωσης, εσχάτη προ-
δοσία και βασανισμό των 
μαθητών για τη μάσκα. Άλ-
λοι Έλληνες αποφασίζουν 
εκταφές συγγενών τους για 
να διαπιστωθεί αν πράγ-
ματι πέθαναν από Covid. 
Από κωμωδία γινόμαστε 
τραγωδία και τανάπαλιν…

 
P Όταν πιάνεις πάτο, 

κι εκεί έκπληκτος διαπιστώσεις ότι έχει και πιο 
κάτω.

 
P Έκλεψαν λέει το κινητό του γιατρού την ώρα 

που βοηθούσε τον 6χρονο στον αγώνα καρτ. Δεν 
έχει τελειωμό ο κατήφορος.

 
P Γυναίκες έκαναν διαδήλωση κατά του μα-

θήματος της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα 
σχολεία. Άσχημα περνάνε όταν δεν έχουν πονο-
κέφαλο.

 
P Πολύ θυμωμένη η αγάπη. Προχθές ζήτησε να 

της πάω ένα γιαούρτι στραγγαλιστό.
 
P Έκτοτε φυσικά δεν έχω γυρίσει στο σπίτι. 

Άλλο που δεν ήθελα.

 
P Ο σύμβουλος γάμου που προσέτρεξα, μου 

είπε να μην το ρισκάρω και να προκηρύξω πρόωρες 
εκλογές.

 
P Αυξάνεται η τιμή στο σουβλάκι. Κάτι ξέρω 

εγώ και επιμένω τόσα χρόνια στο πιτόγυρο.
 
P Μειώνουμε την ποσότητα στο κρέας, τιμή και 

ποσότητα κρεμμυδιού δεν αλλάζουμε ποτέ.
 
P Η ρήξη είναι η αποτελεσματικότερη επέν-

δυση για το μέλλον της πατρίδας μας, δήλωσε 
πρόσφατα ο Βαρουφάκης. Ο τσάμπα μάγκας του 
2015, που επιχείρησε ρήξη με τη λογική.

 
P Αφού τον πήρε χαμπάρι μέχρι και ο Τσίπρας, 

παρότι παιδί της στρεβλής ελλειμματικής ελληνικής 

εκπαίδευσης των ό,τι να’ναι επαναστάσεων.
 
P By the way. Οπλοφόρος μπούκαρε σε πα-

νεπιστήμιο στη Ρωσία και πυροβολούσε τους 
πάντες. Πού ήταν ο πρύτανης να τον αφοπλίσει;

 
P Το να βγάζεις στην Παρί τον Μέσι αλλαγή, εί-

ναι σαν να βάζεις στο 90΄ τον Καγκάβα στον ΠΑΟΚ.
 
P Αυτοί οι προπονητές κατάφεραν με τα 

χρόνια να γίνουν πιο ανασφαλείς και από τους 
πολιτικούς. Χαλβάδες 5-0.

 
P Και:
 Η σύζυγος παίρνει το αυτοκίνητο να πάει στην 

πόλη για να κάνει τα ψώνια της. Μετά από λίγο χτυ-
πάει το τηλέφωνο και το πιάνει ο άντρας της. Είναι 
ένας γιατρός από το νοσοκομείο και του λέει ότι η 
γυναίκα του είχε ένα τρομερό ατύχημα.

– Έχω καλά και κακά νέα, του λέει ο γιατρός.
– Ποια είναι τα κακά νέα; ρωτάει ο σύζυγος.
– Λοιπόν, η γυναίκα σου δεν θα ξαναπερπατήσει 

ποτέ στη ζωή της, θα πρέπει να την ταΐζεις, δεν έχει 
έλεγχο στις σωματικές της λειτουργίες, πιθανώς να 
σου κοστίσει όσα λεφτά έχεις και όσα πρόκειται να 
βγάλεις για όλη σου τη ζωή για να τη φροντίζεις…

– Και τα καλά νέα ποια είναι;
– Απλά αστειεύομαι! Είναι ήδη νεκρή!

K.Π.

«Γερό τρακάρισμα» χθες το απόγευμα στο Μακροχώρι


