
Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας: 
Τι θέματα έθεσαν δήμαρχος, 

αντιδήμαρχοι παρατάξεις και σύμβουλοι, 
προ ημερήσιας διάταξης

Γ. Τσαναξίδης: 
Έρχονται

 επίσημοι στη 
Βέροια για 

εκδηλώσεις και 
ψάχνουν για 

τουαλέτα

Πρόστιμο 300 ευρώ την βδομάδα 
στους ανεμβολίαστους δημοσίους 
υπαλλήλους που δεν κάνουν τεστ

Ο εθελοντής ξεναγός στην υπηρεσία 
του δήμου Βέροιας που μιλά 

μέχρι πορτογαλικά!!!

Πλατινένιο και Χρυσό για το 
Νοσοκομείο Νάουσας στα Βραβεία 
Healthcare Business Awards 2021
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Διπλή βράβευση για το Νοσοκομείο Νάουσας
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Θ. Δέλλας: 
Σε άγονη 
γραμμή 

εξελίσσονται 
τα Πιέρια

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.) 

«Πέταξαν» για την Ιταλία οι μικροί πρωταθλητές 
της ακροβατικής γυμναστικής

-Μετέχουν οι ομάδες του Φίλιππου Μελίκης και της Βερόης Βέροιας
Σελ. 9
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Πάλι déjà vu (ντεζά βου)
με τις αντιδημαρχίες…

  Είναι πλέον αναμενόμενο, αλλά έχει καταντήσει 
γραφικό να παρακολουθούμε κάθε φορά μετά 
τις αλλαγές(ή μη) στις αντιδημαρχίες τα 
μαλλιοτραβήγματα και τα ξεκατινιάσματα εντός 
και εκτός συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου. 
Δυστυχώς μήλον της έριδος έχουν καταντήσει οι 
αντιμισθίες και ο τρόπος που θα κατανεμηθούν, ενώ 
σε δεύτερη μοίρα έρχεται η βελτίωση των πολιτικών 
που ασκούνται και η επίτευξη στόχων. Άραγε 
αντιλαμβάνονται ότι οι δημότες στην πλειοψηφία 
τους όχι απλώς βαριούνται, αλλά απεχθάνονται 
πλέον τέτοιες συζητήσεις; Νομίζετε ότι τους νοιάζει αν 
θα πάρει έμμισθη ή άμισθη αντιδημαρχία ο τάδε ή ο 
δείνα;;; Και χάνουν τον ύπνο τους οι δημότες με τις 
ανεξαρτητοποιήσεις ή αποπομπές;;; Ο δημότης θέλει 
να βλέπει την καθημερινότητά του να βελτιώνεται, οι 
υπηρεσίες του δήμου να τον εξυπηρετούν και να μην 
πρέπει να τρέχει πίσω από κάποιον αντιδήμαρχο για 
να βρει λύση στο πρόβλημά του. 
  Νισάφι πιά κάθε δύο χρόνια ζούμε ξανά παρόμοιες 
καταστάσεις-déjà vu (ντεζά βου) ή στα ελληνικά 
προμνησία!!!

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Σιλουανού

Θ.Δέλλας:Σεάγονηγραμμή
εξελίσσονταιταΠιέρια

Σεάγονη γραμμή εξελίσσονταισυγκοινωνιακά τα χωριά τωνΠιερίων
Ημαθίας, αφού έχουν απομείνει μόνο δύο δρομολόγια των ΚΤΕΛ την
εβδομάδα και αυτάσεάβολεςώρες.Αυτό επεσήμανε ο δημοτικόςσύμ-
βουλοςΘανάσηςΔέλλαςστοδημοτικόσυμβούλιοΒέροιας, ζητώντας να
επανέλθουνταδρομολόγιαείτεμεεπιδότηση,είτεμεόποιοντρόπο,γιανα
μην«κλείσουν»ταορεινάχωριάκαιξεχαστούνκαιαπότοθεό…

Ο κ.Δέλλας έθεσε κι ένα ακόμη ζήτημαπου αφορά στοΑγροτικό
Ιατρείο το οποίο λειτουργεί μόνο κάθεΤρίτη. «Έρχεται χειμώνας και οι
κάτοικοιθαείναιστοέλεοςτουΚυρίουκαιτουκαιρού»είπεκαιαναρωτή-
θηκετιέγινανάραγεταπολυδυναμικάιατρείαπουοραματίζοντανκάποτε
ηπεριοχή…

Αναρωτήθηκε επίσης και για κάτι ακόμα:Πώς γίνεται οι κάτοικοι της
γειτονικήςΠιερίαςμετηνίδιανομήναέχουντο100%τηςπεριουσίαςτους
καιταΡιζώματαναέχουνανοιχτόκαιάλυτοτοπρόβλημαμετο24%στο
θέματουαγροκτήματος…

Έρχονται επίσημοι στη Βέροια
για εκδηλώσεις

και ψάχνουν για τουαλέτα
ΉρθεηπρέσβειρατηςΚούβαςστηΒέροιακαιστηνεκδήλωσημε

ομιλίατηςστοθεατράκιτηςΑγίαςΠαρασκευήςστηνΚαλλιθέα,δενεί-
χαμεούτεμιατουαλέτα(WC)νατηνπάμε,είπεοδημοτικόςσύμβου-
λοςτηςΛΑΣ,ΓιάννηςΤσαναξίδης,στηνπροχθεσινήσυνεδρίασητου
δημοτικούσυμβουλίου,ζητώνταςαπότονΔήμονακάνεικάτι…

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχοςΑλέκος Τσαχουρίδης απάντησε ότι
όντως,απόπέρσιτοθεατράκιδιαμορφώθηκεκαιέγινεπανέμορφοκαι
παραδέχτηκεότιδενυπάρχουν τουαλέτες.Όμως, είπε, το έχουμεσε
προγραμματισμόκαιθαγίνειμόλιςξεπεραστούνκάποιαπροβλήματα
πουυπάρχουνστοθέμααυτό…

Γιαναδούμεπότεθαδούμεμιαδημόσια τουαλέταστηνπόλη
γιαεπίσημουςκαιανεπίσημουςεπισκέπτες!

Οεθελοντήςξεναγόςστηνυπηρεσίατουδήμου
Βέροιαςπουμιλάμέχριπορτογαλικά!!!

Παράδειγμαπροςμίμησηαποτελείοσυνεργάτηςμας,συνταξιούχοςδάσκαλοςΜά-
κηςΔημητράκης,οοποίοςεπανειλημμέναέχειπροσφέρειαμισθίτιςγνώσειςτουπά-
νωστηνιστορίακαιλαογραφίατηςπόλης,ξεναγώνταςεπισκέπτεςείτεσταστενάτης
Κυριώτισσας, είτεσταπλακόστρωτα τηςΜπαρμπούτας. ΣτηνπρόσφατηΕυρωπαϊκή
ΕβδομάδαΚινητικότηταςσυμμετείχεεθελοντικάστιςδράσεις τουδήμουκαι ξενάγησε
μαθητέςσχολείωνκαιδημότεςτηςΒέροιαςστηνίδιαμαςτηνπόλη.

Όπωςέχειπειεπανειλημμέναθέτειεαυτόνστηνυπηρεσίατουδήμου,χωρίςκαμία
οικονομικήαπαίτηση και μάλισταμε ειδικότηταστους επισκέπτεςπουμιλούνπορτο-
γαλικά,αφούγνωρίζειτηνγλώσσαλόγωτηςυπηρέτησήςτουστηνΒραζιλία,ενώέχει
εκδώσεικαιπροσφέρειδωρεάνέναμικρόεγχειρίδιοεκμάθησης τηςελληνικήςγλώσ-

σαςγιατους«πορτογαλόφωνους».Σεεποχέςπου«σφάζονται»γιατιςαντιμισθίες,υπάρχεικαιτοπαράδειγματουκ.
Μάκη,πουαποδεικνύειότιοΈλληναςεξακολουθείναέχειαγάπηγιατοντόποτουκαιτηνπροσφέρειανιδιοτελώςκαι
μεφιλότιμο!

Πρόστιμο 300 ευρώ
την βδομάδα

στους ανεμβολίαστους 
δημοσίους υπαλλήλους

που δεν κάνουν τεστ
Ο«κλοιός»σφίγγειακόμηπερισσότερογια τουςδημοσίους

υπαλλήλουςπου δεν έχουν κάνει το εμβόλιο κατά του κορω-
νοϊού και αρνούνται να κάνουν τεστ. Σε σχετική ερώτηση, ο
υπουργόςΕσωτερικώνΜάκηςΒορίδηςαποκάλυψεότισεαυτές
τιςπεριπτώσεις,θαεπιβάλλονταιπρόστιμα300ευρώτηνεβδο-
μάδα, κάτιπουουσιαστικά οδηγεί σε αποστέρησημισθού.Τα
πρόστιμαεισπράττονταιμεπαρακράτησημισθούκαιητρέχου-
σαεβδομάδαείναιηπρώτηπουθα«τρέξει».



Θέματα που έχουν έρθει κατ΄επανάληψη στο δημοτικό συμβούλιο 
Βέροιας και οι απαντήσεις τους προφανώς δεν ικανοποίησαν ή δεν κά-
λυψαν κάποιους συμβούλους, θέματα που ήρθαν σε δημόσια αντιπαρά-
θεση μέσω επιστολών και δημοσιευμάτων στον τοπικό Τύπο, ζητήματα 
καθημερινότητας της πόλης και άλλα που ακολουθούν την επικαιρότητα 
και τις εξελίξεις, μπήκαν στην εξ αποστάσεως συνεδρίαση του δημοτι-
κού συμβουλίου Βέροιας, την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021.

Ενημέρωση δημάρχου
Για δύο προτάσεις τις οποίες κατέθεσε την 

προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα και α-
φορούσαν  την αντιμετώπιση κατολισθήσεων 
της δημοτικής οδού Καστανιάς -Ιεράς Μονής 
Παναγίας Σουμελά προϋπολογισμού 500.000 
ευρώ και την αναβάθμιση του σχολικού συ-
γκροτήματος στην Αγία Βαρβάρα προϋπολο-
γισμού 290.000 ευρώ, ενημέρωσε ο δήμαρ-
χος Βέροιας στην έναρξη της «προ ημερήσιας 
διάταξης» του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας 
το απόγευμα της Τετάρτης. Παράλληλα ο κ. 
Βοργιαζίδης, μετέφερε στο Σώμα το σοβαρό 
ενδεχόμενο συνέχισης των προγραμμάτων 

«Αθλητισμός για όλους» και ευχαρίστησε τον απερχόμενο αντιδήμαρχο 
Τουρισμού Β. Λυκοστράτη που «παρέλαβε έναν τομέα σε εμβρυακή 
κατάσταση, τον μεγάλωσε, αλλά δυστυχώς η πανδημία έπληξε και τον 
τουρισμό, παρά την αύξηση των επισκέψεων και του ενδιαφέροντος 
για την πόλη που κατάφερε να κάνει…», όπως είπε.  Ο δήμαρχος 
απάντησε επίσης σε δημοσίευμα, ότι «η Βέροια πληρώνει ακριβά τις 
εκδηλώσεις της ΚΕΠΑ  δήμου Βέροιας, με χιλιάδες κόσμου στις συ-
ναυλίες», στοχοποιώντας, όπως είπε, τον ίδιο, τον Θ. Κορωνά και την 
Ν. Καραγιαννίδου με ανάρτηση των φωτογραφιών τους.  «Θεωρώ ότι 
είναι άστοχο διότι στη συναυλία του Νταλάρα στο Άλσος, που υπονοεί ο 
γράφων Μιχάλη Μελιόπουλος, ο συνολικός πληθυσμός ήταν λιγότερος 
από 1.000 ανθρώπους σε σύνολο 1.800 που είναι η χωρητικότητα,  ο 
κόσμος φορούσε μάσκες και υπήρχε ένα κενό μεταξύ καθημένων. 
Φανταστείτε τι εικασίες και υποθέσεις πρέπει να κάνουμε για δεκάδες 
άλλες συναθροίσεις, διαφόρων ειδών», τόνισε.

Μπατσαρά για δεύτερη θητεία συνεργασίας
Τη στήριξη της στη δημοτική αρχή και για 

τη δεύτερη θητεία συνεργασίας τους, κατέθεσε 
η Γεωργία Μπατσαρά ευχαριστώντας τον δή-
μαρχο για την εμπιστοσύνη και την τιμή που έ-
κανε στην παράταξη της και δεσμεύτηκε ότι θα 
συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο και στην επόμενη 
διετία. Επίσης ενημέρωσε για δύο εκδηλώσεις 
που έγιναν στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του 
δικτύου υγειών πόλεων, στην οποία συμμε-
τείχε ο δήμος, καθώς και για ένα πρόγραμμα 
που τρέχει για την καταγραφή ρομά που δια-
μένουν σε συνοικισμούς της Βέροιας ή στον 
αστικό ιστό.

Παυλίδης για αντιδημάρχους και ποδήλατα
Ο Παύλος Παυλίδης συγχάρηκε τους α-

ντιδημάρχους και σχολίασε ότι ο δήμαρχος 
αρνήθηκε να εμπιστευθεί νέους ανθρώπους σε 
θέσεις ευθύνες, γι αυτό κράτησε τους ίδιους, 
δείχνοντας ότι δεν σχεδιάζει τόσα χρόνια και 
δεν δίνει ευκαιρίες στους νέους, χαρακτηρί-
ζοντας «αυτή την νοοτροπία καθεστωτική και 
επικίνδυνη για την βούληση συμμετοχής νέων 
ανθρώπων στην Αυτοδιοίκηση» .  «Δεν τους 
άλλαξα και λέτε ότι δεν εμπιστεύομαι άλλους. 
Αν τους άλλαζα θα λέγατε ότι το έκανα επειδή 
απέτυχαν. Σε κάθε περίπτωση κάτι θα λέγατε. 
Επιτέλους καινοτομήστε!» απάντησε ο δήμαρ-

χος Κώστας Βοργιαζίδης.
Πυρά και στον Β. Παπαδόπουλο για την πυροπροστασία του Σελίου 

(σ.σ: οι αναφορές και των δύο κατά τη συνεδρίαση, δημοσιεύτηκαν σε 
προηγούμενα φύλλα ως επιστολές  ή δελτία Τύπου και από τις δύο 
πλευρές).

Στο πλαίσιο της Ημέρας χωρίς αυτοκίνητο που συμμετείχε ο Δήμος, 
ο κ. Παυλίδης επισήμανε οτι δεν μπορεί να προωθείται η χρήση ποδη-
λάτων χωρίς ποδηλατόδρομους και ότι «δεν είναι όλα φωτογραφήσεις 
και προσωπική προβολή», απευθυνόμενος στον αντιδήμαρχο Τεχνικών 
Αλ. Τσαχουρίδη. Είπε επίσης  ότι κάποιος θα πρέπει να ασχοληθεί 
σοβαρά με την δημιουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής και ρώτη-
σε τι έγινε με την πρόταση του πρώην διευθυντή αστυνομίας Διονύση 
Κούγκα για εγκατάσταση τέτοιου  πάρκου στο χώρο της Αστυνομικής 
Ακαδημίας στο Πανόραμα.

Για τον ποδηλατόδρομο,  ο αντιδήμαρχος Τεχνικών  απάντησε πως 
το μόνο εφικτό σε σχέση με την ασφάλεια, είναι η χάραξη  ποδηλατό-

δρομου από την περιοχή της Ακρόπολης προς 
την Πατρίδα, ενώ ο παλιός που είχε γίνει πριν 
χρόνια στο δρόμο προς τα εκπαιδευτήρια Σα-
φαρίκα είναι πολύ δύσκολος για χρήση (πολλά 
αδέσποτα και νταλίκες).

Όσο για το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής 
ο δήμος θα εξετάσει την πρόταση Κούγκα, αλ-
λά όπως είπε ο κ. Τσαχουρίδης, υπάρχει σκέ-
ψη και για ένα ακόμη οικόπεδο για το οποίο 
βρίσκονται σε συζητήσεις με τον ιδιοκτήτη.

«Η χρήση ποδηλάτου είναι θέμα κουλτού-

ρας και παιδείας και προσπαθούμε να το πε-
τύχουμε με δράσεις όπως 
αυτές που γίνονται αυτές 
τις ημέρες αλλά και τη χρή-
ση τεχνολογίας», απάντη-
σε ο αντιδήμαρχος Καλ-
λίστρατος Γρηγοριάδης.

Ευχές για καλή σχολική 
χρονιά έδωσε ο κ. Δημή-
τρης Τσανακτσίδης ζητώ-
ντας να τηρούνται με ευλά-
βεια τα υγειονομικά μέτρα 

για την προστασία όλων και ευχήθηκε καλή θη-
τεία στον νέο αντιδήμαρχο Τουρισμού  Λάζαρο Ασλανίδη.

Για ακρίβεια και στήριξη
 κινητοποιήσεων

Ο Γιώργος Μελιόπουλος της ΛΑΣ  χαιρέ-
τησε τις κινητοποιήσεις των ντελιβεράδων και 
ρώτησε εάν απομακρύνθηκε ο αμίαντος από 
τους πρώην στάβλους Σπανού, από την ιδιοκτή-
τρια τράπεζα. Αναφέρθηκε επίσης στις αυξήσεις 
στο ρεύμα και στα βασικά αγαθά ως συνέπεια 
της απελευθέρωσης της Αγοράς και ρώτησε 
τι μπορεί να κάνει ο δήμος για να ανακουφίσει 
τα λαϊκά νοικοκυριά, προτείνοντας, οι ΟΤΑ να 
απαιτήσουν μείωση έως κατάργηση του ΦΠΑ 
σε είδη ευρείας κατανάλωσης,  ενώ ζήτησε και 

την στήριξη των κινητοποιήσεων  των καθηγητών για μαζικά και δωρεάν 
τεστ, για λιγότερους μαθητές στην τάξη και έκτακτη χρηματοδότηση για 
προμήθειες ειδών ατομικής υγιεινής στα σχολεία. Ο αντιδήμαρχος Οικο-
νομικών Στέλιος Ασλάνογλου απάντησε ότι ο δήμος συμβάλλει ακόμη 
και με το πάγωμα των δημοτικών τελών τα τελευταία 7 χρόνια τα οποία 
αναμένεται να παραμείνουν και φέτος στην ίδια τιμολόγηση.

Συρμούλα Τζήμα για σχολεία 
και ξεναγήσεις στην πόλη

Συμφώνησε απολύτως με την μετονομασία 
οδού σε Μίκη Θεοδωράκη η αντιδήμαρχος Παι-
δείας κα Συρμούλα Τζήμα, η οποία αναφέρθη-
κε στην πανδημία και στους εμβολιασμούς των 
μαθητών, τονίζοντας ότι χρειάζεται ενθάρρυνση 
των γονέων όπως αυτή την κατεύθυνση. Δι-
αβεβαίωσε ότι τα σχολεία είναι εξοπλισμένα 
με όλα τα απαραίτητα υγειονομικά υλικά και 
ενημέρωσε για τα έργα αναβάθμισης των σχο-
λικών αυλών με φυτεύσεις αλλά και εργασίες 

ενεργειακής αναβάθμισης. Η κα Τζήμα μίλησε για την Ευρωπαϊκή εβδο-
μάδα κινητικότητας και για τις δράσεις που έγιναν από το δήμο Βέροιας 
σε συνεργασία και με άλλους φορείς και στάθηκε ιδιαίτερα στις ξεναγή-
σεις μαθητών αλλά και πολιτών από τον κ. Μάκη Δημητράκη, οι οποίες, 
όπως είπε, θα συνεχιστούν.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ηλίας Τσιφλί-
δης, αναφερόμενος στο νόμο για τα αδέσποτα, 
είπε ότι με τα μέσα που 
διαθέτει ο δήμος Βέροι-
ας, θα προσπαθήσει να 
βοηθήσει όσο μπορεί την 
πόλη.

 Ο Δημήτρης Πυρι-
νός ενημέρωσε το Σώμα 
για την ολοκλήρωση των 
πολυήμερων, επιτυχημέ-

νων δράσεων και παραστάσεων του 2ου Σχολεί-
ου Σκηνοθεσίας του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας και ευχα-
ρίστησε όλους, όσοι βοήθησαν και στήριξαν τις εκδηλώσεις , καθώς και 
όλους τους συνεργαζόμενους φορείς.

Κοπή χόρτων και χορηγίες ΚΕΠΑ
Ο Γιώργος Μιχαηλίδης έθεσε θέμα κα-

τάτμησης των έργων που αφορούν στην κο-
πή των χόρτων και σε εργασίες στις παιδικές 
χαρές, προτείνοντας να γίνεται έγκαιρα ώστε 
να μην προχωρά ο δήμος σε απευθείας ανα-
θέσεις και ρώτησε σε ποιες εταιρίες δόθηκαν 
έργα κι  αν πρόκειται για υπεργολαβία. Επα-
νήλθε επίσης στο θέμα των χορηγών στις εκ-
δηλώσεις της ΚΕΠΑ δήμου Βέροιας ρωτώντας 
και πάλι τον πρόεδρο κ. Κορωνά, τι χρήματα 
δόθηκαν,  με ποια απόφαση έγιναν δεκτά και 
αν υπογράφηκαν συμβάσεις που να προβλέ-
πουν τι κάνει τα χρήματα αυτά η ΚΕΠΑ και 
ποιες είναι οι υποχρεώσεις αμφοτέρων, ως 
προς τις δαπάνες. Ο κ. Κορωνάς ωστόσο δεν 
μπόρεσε να απαντήσει, λόγω προβλήματος με 
τη σύνδεσή του και δεσμεύτηκε για το επόμενο 
συμβούλιο.

Β. Παπαδόπουλος: Φτάνει πια…
Για τις αναθέσεις κοπής χόρτων και τις παι-

δικές χαρές, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπα-
δόπουλος απάντησε με αγανάκτηση, ότι δεν 

πρόκειται για κατάτμηση και ότι υπάρχουν οδηγίες για την, ανά δημο-
τική ενότητα, ανάθεση με επιτρεπόμενα όρια. «Αφήστε τη θεωρία και 
την πιπίλα…, καμία σχέση δεν έχουν όλα αυτά, είναι όλα νόμιμα και δεν 
ξεπερνάει καμία ανάθεση τις 80.000 ευρώ που είναι το 20% του ορίου. 
Φτάνει πια, δεν υπάρχει κανένας υπεργολάβος, είναι πολλές οι εταιρεί-
ες που αναλαμβάνουν αναθέσεις και είναι όλα νόμιμα και ηθικά»» τό-
νισε, δίνοντας συγκριτικά στοιχεία διαγωνισμών και αναθέσεων άλλων 
δήμων που πλήρωσαν διπλάσια και τριπλάσια χρήματα σε σχέση με τη 
Βέροια.

Διαγραμμίσεις στους δρόμους
Πρακτικά θέματα έθεσε ο Βασίλης Στεφα-

νόπουλος σχετικά με τις «ανύπαρκτες διαγραμ-
μίσεις στις κεντρικές οδούς της πόλης αλλά και 
στα ορεινά χωριά, τα οποία με την ομίχλη ενόψει 
του χειμώνα θα δυσκολεύουν ιδιαίτερα τους ο-
δηγούς». Οι διαγραμμίσεις, είπε, θα έπρεπε να 
έχουν γίνει τον Αύγουστο, ενώ ρώτησε για τις 
ασφαλτοστρώσεις που έχουν ξεκινήσει στο δρό-
μο προς τη Ραχιά, όπου  στρώνονται με άσφαλτο 
(αντί τσιμέντου λόγω ολισθηρότητας) ακόμα και 
οι ράμπες κάποιων σπιτιών. «Προηγήθηκαν οι 
διαγραμμίσεις πρώτα στα σχολεία  που έχουν 
διαβάσεις και στη συνέχεια θα πάμε  περιφερεια-
κά», απάντησε ο κ. Τσαχουρίδης και δεσμεύτηκε 
να πάει στη Ραχιά να δει τα περιστατικά με τις 
ασφαλτοστρωμένες ράμπες.

Δαπάνες ρεύματος
Ο Κυριάκος Θεοδωρίδης ζήτησε σαφή ε-

νημέρωση για το πως κατηγοριοποιούνται στον 
προϋπολογισμό του Δήμου τα στοιχεία και οι 
δαπάνες κατανάλωσης ρεύματος σε διάφορες 
χρήσεις και χώρους. «Υπάρχουν υπηρεσίες 
που κατανέμουν τις δαπάνες», σχολίασε ο κ. 
Ασλάνογλου.

Ασλανίδης: «Θα εξελίξουμε 
το έργο του Λυκοστράτη»

Ο νέος αντιδήμαρχος Τουρισμού Λάζαρος 
Ασλανίδης ευχαρίστησε όλους για τις ευχές 
τους και τον δήμαρχο για την ευκαιρία που του 
έδωσε και είπε ότι με τον τουρισμό έχει κάποια 
σχέση και μέσα από την προεδρία της ομο-
σπονδίας βιοτεχνών επαγγελματιών Βέροιας. 
«Θα εξελίξουμε το έργο του Λυκοστράτη», είπε 

και ενημέρωσε για την υπογραφή ενός νέου προγράμματος της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικό με τον τουρισμό. Εκτίμησε επίσης 
ότι η προβολή της πόλης περνάει και από το δημοτικό συμβούλιο, το 
οποίο  μπορεί να την αναδείξει τουριστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρό-
νου μέσα και από τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Διευκρίνισε τέλος, 
ότι ήταν προσωπική του επιλογή η άμισθη αντιδημαρχία.

…Και καρφιά Ασλάνογλου
Με αφορμή τις αντιμισθίες αντιδημάρχων που έθεσε ο ανεξάρτητος 

πλέον δημοτικός σύμβουλος Θόδωρος Θεοδωρίδης (βλέπε φύλλο 
Πέμπτης), ο κ. Ασλάνογλου «κάρφωσε» και παλαιότερες δημόσιες δη-
λώσεις συμβούλων, λέγοντας ότι «μερικοί υποσχέθηκαν πως δεν θα 
πληρωθούν τις αντιδημαρχίες και τώρα επιστρέφουν και τα ζητάνε και 
μάλιστα με τόκους».

Σοφία Γκαγκούση
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Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας: Τι θέματα έθεσαν δήμαρχος, 
αντιδήμαρχοι παρατάξεις και σύμβουλοι, προ ημερήσιας διάταξης
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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

Προβολή ντοκιμαντέρ 
του ναουσαίου 

δημοσιογράφου Βαλάντη Λιόλιου 
στην Εβδομάδα Τρύγου

Το ντοκιμαντέρ «So far, so 
close» που συγκρίνει τη Νάουσα 
και το Κρέμς της Αυστρίας, θα προ-
βληθεί  την Κυριακή 26 Σεπτεμβρί-
ου στις 19.30 στο Θερινό Δημοτικό 
Θέατρο Νάουσα

 Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «So far, 
so close» του Ναουσαίου δημοσιο-
γράφου Βαλάντη Λιόλιου, θα προ-
βληθεί την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 
στις 19.30, στο Θερινό Δημοτικό 
Θέατρο Νάουσας.

Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί 
στο πλαίσιο της Εβδομάδας Τρύγου 
που διοργανώνει ο Δήμος Νάουσας  
δια μέσου του Ευρωπαϊκού Προ-
γράμματος Cult Create.

To «So far, so close» αποτέλε-
σε την διπλωματική εργασία του 
Βαλάντη Λιόλιου στο μεταπτυχιακό 
δίπλωμα «Ποιοτική Δημοσιογραφία 
και Νέες Τεχνολογίες» που είναι μια 
συνέργεια του Ευρωπαϊκού Ινστι-
τούτου Επικοινωνίας (E.C.I.) στην 
οποία συμμετέχουν το δημόσιο 
Αυστριακό Πανεπιστήμιο Danube 
University Krems (D.U.K.), το Εθνι-

κό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και το ίδρυμα Προαγωγής της Δημοσιο-
γραφίας Αθανασίου Μπότση.

Το ντοκιμαντέρ, αναλύει και συγκρίνει τα κοινά χαρακτηριστικά των δυο πόλεων, της Νάουσας 
και του Κρεμς, που είναι το 
κρασί, ο τουρισμός και η 
αξιοποίηση της βιομηχανι-
κής κληρονομιάς.

Το «So far, so close» 
παρουσιάστηκε για πρώτη 
φορά με μεγάλη επιτυχία 
το Δεκέμβριο του 2018, 
κατά τη διάρκεια του τριη-
μέρου «Νάουσα, πόλη του 
Οίνου».

Στο πλαίσιο της Οργάνω-
σης & ενίσχυσης Δράσεων 
Κοινωνικής Στήριξης ΑμεΑ και 
Ευπαθών Ομάδων και Φορέ-
ων Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
της Μακεδονίας και Θράκης 
με τον τίτλο «ΣΤΗΡΙΖΩ», το 
Αθλητικό Σωματείο ΑμεΑ Ν. 
Ημαθίας «ΑΙΓΕΣ ΒΕΡΓΙΝΑ» 
διοργανώνει ημερίδα με θέμα 
«Αθλητισμός & Αναπηρία....
Από το Παρόν στο Μέλλον», 
την Κυριακή 26 Σεπτεμβρί-
ου 2021, στις 10:30 πμ στο 
Εκκοκκιστήριο Ιδεών της Βέ-
ροιας (Θεσσαλονίκης 69), με 
ελεύθερη είσοδο.

Στην ημερίδα είναι επίσημες 
προσκεκλημένες η Πρόεδρος 
της ΕΑΟΜ ΑμεΑ Ιωάννα Καρυ-
οφύλλη, η Αντιπεριφερειάρχης 
Θεσ/κης Βούλα Πατουλίδου και 
η Πανεπιστημιακή Καθηγήτρια 
Ειδικής Φυσικής Αγωγής ΤΕ-
ΦΑΑ, ΑΠΘ Ελένη Φωτιάδου 
ενώ θα μιλήσουν αξιόλογοι εισηγητές με ειδικότητες 
άμεσα συνδεδεμένες με την αναπηρία.

Το πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνει, χαι-
ρετισμούς των επισήμων και ομιλίες, από:

- Καραγιάννη Έφη, Πρόεδρος Αθλητικού Σω-
ματείου ΑμεΑ Ν. Ημαθίας «ΑΙΓΕΣ-ΒΕΡΓΙΝΑ»: «Πα-
ρουσίαση του αθλητικού σωματείου «ΑΙΓΕΣ- ΒΕΡ-
ΓΙΝΑ»

- Πατουλίδου Βούλα, Ολυμπιονίκης, Αντιπερι-
φερειάρχης ΜΕ Θεσ/νίκης: «Τα οφέλη του αθλητι-
σμού»

- Καρυοφύλλη Ιωάννα, πρόεδρος ΕΑΟΜ ΑμεΑ: 
«Ενημέρωση για την Ομοσπονδία, κατηγορίες α-
θλητών και αγωνισμάτων»

- Παπαγεωργίου Κυριάκος, ΠΕ11, Μed Εξει-
δίκευση στη συμβουλευτική και στον προσανατο-
λισμό, διευθυντής ΕΝΕΕΓΥΛ Ημαθίας: «Η ειδική 
αγωγή στην ελληνική εκπαίδευση και ο ρόλος της 
φυσικής αγωγής»

- Τόπης Αθανάσιος, διατροφολόγος, διαιτο-

λόγος: «Ο ρόλος της δι-
ατροφής στη σωματική 
και ψυχική ανάπτυξη 
των ατόμων με αναπη-
ρία»

Διάλειμμα για καφέ
- Φωτιάδου Ελένη, 

Πανεπιστημιακή Καθη-
γήτρια ειδικής Φυσικής 
Αγωγής ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ:

«Ο αθλητισμός ως 
μέσο ένταξης, κοινωνι-
κοποίησης και αποδο-
χής στα άτομα με ανα-
πηρία»

- Αδαμίδου Ευδοξία, 
ψυχολόγος, ψυχοθερα-
πεύτρια, επιστημονική 
συνεργάτης του Αθλητι-
κού Σωματείου «ΑΙΓΕΣ 
ΒΕΡΓΙΝΑ»: «Άτομα με 
αναπηρία και αθλητι-
σμός- ο ρόλος της οικο-
γένειας»

- Αθλητικός σύλλογος 
«Ήφαιστος Τυφλών»: «Παρουσίαση της δράσης 
μας»

- Συζήτηση ομάδας τυπικών αθλητών του 
«ΣΑΠΚ Νεάπολης» και της ομάδας στίβου του Σω-
ματείου «ΑΙΓΕΣ ΒΕΡΓΙΝΑ».

Ακολουθούν Ερωτήσεις – Συζήτηση – Βραβεύ-
σεις και απονομή βεβαιώσεων

Τις εργασίες συντονίζει η Ευγενία Γήτα, δημοσιο-
γράφος της ΕΡΤ3.

Η συμμετοχή στην ημερίδα επιτρέπεται αποκλει-
στικά και μόνο σε όσους προσκομίσουν 1) Πιστο-
ποιητικό εμβολιασμού σύμφωνα με την παράγραφο 
2 του άρθρου 10 ή 2) Πιστοποιητικό νόσησης που 
εκδίδεται 30 μέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο 
και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από 
αυτόν, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 10 ή 3) 
Με βεβαίωση Rapid test για τους ανεμβολίαστους.

Δηλώσεις συμμετοχής και  προσκόμιση 
των πιστοποιητικών στο email του σωματείου 
aigesamea@gmail.com 

Από το Αθλητικό Σωματείο ΑμεΑ Ν. Ημαθίας «ΑΙΓΕΣ ΒΕΡΓΙΝΑ»
Ημερίδα στη Βέροια με θέμα: 
«Αθλητισμός και αναπηρία... 
Από το παρόν στο μέλλον»

Συγχαρητήρια επιστολή
Αισθανόμαστε την ανάγκη να συγχαρούμε τo Νέο Διοικητικό Συμ-

βούλιο του Ομίλου Προστασίας Απόρου Παιδιού για την εκλογή του 
και ευχόμαστε καλή συνέχεια στο δύσκολο και πολύτιμο έργο τους το 
οποίο συμβάλει τα μέγιστα στην ευτυχία και γενικότερα στη στήριξη 
τών απόρων παιδιών και των οικογενειών τους.

Είμαστε σίγουροι ότι ο αγώνας και οι προσπάθειές σας θα συνεχι-
σθούν με την ίδια ένταση και θα αποδώσουν, όπως πάντα, τα καλύτε-
ρα αποτελέσματα με γνώμονα την ανθρωπιά, το σεβασμό και την αξι-
οπρέπεια που διακρίνουν τα μέλη και τίς δραστηριότητες του Ομίλου.

Υποσχόμαστε να είμαστε ακούραστοι συμπαραστάτες στο δύσκο-
λο έργο σας, για την προάσπιση και  εξασφάλιση μιας καλύτερη ζωής 
που δικαιούνται όλα τα  άπορα παιδιά που χρειάζονται  τη συνδρομή 
και τη βοήθεια όλων των μελών της κοινωνίας μας.

Τα μέλη του Ομίλου Προστασίας Απόρου Παιδιού



Την έγκριση από το 
Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων της έναρ-
ξης λειτουργίας όλων τε-
λικά των ολιγομελών τμη-
μάτων στην Ημαθία έδωσε 
η αρμόδια Υφυπουργός 
κ. Ζέττα Μακρή, όπως α-
νακοίνωσε σε σημερινή 
επικοινωνία για το ζήτημα 
αυτό στον Αν. Γεν. Γραμ-
ματέα ΚΟ της ΝΔ και Βου-
λευτή Ημαθίας κ. Λάζαρο 
Τσαβδαρίδη.

Πιο συγκεκριμένα, μετά 
και την έγκριση των πε-
ρισσότερων ολιγομελών 
τμημάτων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ που 
ανακοινώθηκε στις 01-09-
21 από το ΥΠΑΙΘ, η Υφυ-
πουργός ενέκρινε σήμερα 
με Απόφασή της και τα ε-
ναπομείναντα 7 Ολιγομελή 
Τμήματα 

Από αυτά, τα 2 αφορούν στο ΓΕΛ  Ειρηνούπολης (Αν-
θρωπιστικών Σπουδών Β’ Λυκείου και Θετικών Σπουδών 
και Σπουδών Υγείας Γ΄ Λυκείου)

Το 1 αφορά στο 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Βέροιας (Τομέας Δι-
οίκησης και Οικονομίας, Ειδικότητα Υπάλληλος Τουριστικών 
Επιχειρήσεων Γ’ Λυκείου)

Ενώ τα υπόλοιπα 4 αφορούν στο 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ 
Νάουσας (Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 
Β’ Τάξη, Τομέας Πληροφορικής Β’ Τάξη, Τομέας Υγείας – 
Πρόνοιας – Ευεξίας, Ειδικότητα Αισθητικής Τέχνης Γ΄ Τάξη 
και Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, 
Ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συ-
στημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών 
Γ’ Τάξη)

Για τα ανωτέρω τμήματα ο κ. Τσαβδαρίδης είχε ζητήσει 
την έγκριση της λειτουργίας τους ήδη από τις 6 Σεπτεμβρί-
ου με το αιτιολογικό  ότι δεν απαιτείται πρόσληψη επιπλέον 
εκπαιδευτικών για τη λειτουργία τους, καθώς υπάρχουν ήδη 
τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί για να καλύψουν τα μαθήματα 
αλλά και ότι η χιλιομετρική απόσταση για τη μετακίνηση των 
μαθητών σε άλλες σχολικές μονάδες είναι αρκετά μεγάλη 
και ιδιαιτέρως επιβαρυντική χρονικά και οικονομικά.

Δικαιώνεται μία κοινή προσπάθεια, η οποία έφερε απτά 
αποτελέσματα προς όφελος των μαθητών του Νομού μας 
καθώς οι παρενέργειες από τη μη έγκριση των τμημάτων 
αυτών σε εκπαιδευτικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο θα 
ήταν σημαντικές σε μία έτσι και αλλιώς ιδιαίτερα δύσκολη 
υγειονομικά εποχή.

Τάσος Μπαρτζώκας για 
την έγκριση ολιγομελών 
τμημάτων στην Ημαθία

Με συμπληρω-
ματική απόφαση 
του Υπουργε ίου 
Παιδείας εγκρίνεται 
η λειτουργία ολιγο-
μελών τμημάτων 
Ομάδων Μαθημά-
των Προσανατολι-
σμού στην Ημαθία, 
αίτημα το οποίο 
είχε θέσει επίμονα 
στην πολιτική ηγε-
σία ο Τάσος Μπαρ-
τζώκας.

Ειδικότερα, τα 
κάτωθι τμήματα θα 
εξακολουθήσουν να 
λειτουργούν υπό 
ολιγομελή σύνθε-
ση, διευκολύνοντας 
τους μαθητές που 
εξαρχής τα έχουν 
επιλέξει: 

• Τμήμα Β΄ Τά-
ξης Γυμνασίου Λ-Τ 
Ειρηνούπολης- Κα-
τεύθυνση Ανθρωπι-
στικών Σπουδών

• Τμήμα Γ’ Τά-
ξης Γυμνασίου Λ-Τ 
Ειρηνούπολης- Κα-
τεύθυνση Θετικών 
& Σπουδών Υγείας

• Τμήμα Γ΄ Τάξης 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Βέροιας- Κατεύθυνση Διοίκησης και Οικονομίας
• Τμήμα Β΄ Τάξης 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Νάουσας- Κατεύθυνση Γεωπονίας, Τροφίμων 

& Περιβάλλοντος
• Τμήμα Β΄ Τάξης 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Νάουσας- Κατεύθυνση Πληροφορικής
• Τμήμα Γ΄ Τάξης 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Νάουσας- Κατεύθυνση Υγείας, Πρόνοιας & 

Ευεξίας
• Τμήμα Γ΄ Τάξης 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Νάουσας- Κατεύθυνση Ηλεκτρολογίας, Ηλε-

κτρονικής & Αυτοματισμού
Ο Τάσος Μπαρτζώκας εκφράζει την ικανοποίηση του για την ανταπόκριση στο δίκαιο 

αίτημα της εξακολούθησης της λειτουργίας τους, καθώς όπως ο ίδιος δηλώνει «δίνουμε 
τη δυνατότητα στους μαθητές να φοιτήσουν στα σχολεία και στις ειδικότητες που οι ίδιοι 
επέλεξαν».
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Εγκρίθηκαν 7 επιπλέον ολιγομελή 
τμήματα για την Ημαθία, 

όπως ανακοίνωσε η Υφυπουργός 
Παιδείας στον Λάζαρο Τσαβδαρίδη

ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
Έναρξη μαθημάτων

Τα μαθήματα εκμάθησης χορών και οικοτεχνίας στο Λ.Ε. Βέροιας για παιδιά 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 παιδιά.
Θα τηρηθούν απαρέγκλιτα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 6944561894 κα Χατζηνικολάου Ζωή
6978008428 κα Τρομπούκη Λόλα 6944453395 κα Ρέππα Έλσυ

Το Δ.Σ.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρει-
άζονται  και θέλουν   να τα  προσφέρουν στο  Γηροκο-
μείο Βέροιας  , το τηλέφωνο του Γηροκομείου Βέροιας 
είναι 2331024891.

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Πέμπτη 23 Σε-

πτεμβρίου 2021 στις 5.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην 
Κουμαριά Ημαθίας η Μαρία Που-
λασιχίδη σε ηλικία 93 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους οικεί-
ους της ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

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 επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στην 19η Λαμπαδηδρομία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθε-
λοντών Αιμοδοτών ως λαμπαδηδρόμοι, να δηλώσουν 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. 

Ευχαριστήριο 
του Συλλόγου Κοινωνικής 
Παρέμβασης «Έρασμος»

To ΔΣ του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί 
θερμά την επιχείρηση supermarket «Smart Price» για την προσφορά ειδών 
διατροφής Α’ ανάγκης, προς κάλυψη των καθημερινών αναγκών του Ξενώ-
να Βραχείας Φιλοξενίας της δομής μας.

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά του τοπικού επιχειρηματικού κόσμου 
απέναντι στον «Έρασμο», αποτελεί σημαντική ευεργεσία, αποδίδοντας 
άμεσα οφέλη και καρπούς στον καθημερινό αγώνα μας για μια καλύτερη 
ποιότητα ζωής των ωφελούμενων μας.    

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρι-
κής Μακεδονίας (2014 -2020). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Με τιμή για το ΔΣ 
Η Πρόεδρος

 Γεωργία Φωστηροπούλου

Ζητούνται καθηγητές 
για το Κοινωνικό 

Φροντιστήριο Βέροιας

Η Διαχειριστική Επιτροπή Του Κοινωνικού Φρον/ρίου Βε-
ροιας που λειτουργεί υπό την Αιγίδα της Ένωσης Συλλόγων 
Γονέων κ Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
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 Κοινωνι-
κής Παρέμβασης «Έρα-
σμος», μετά από έκτακτη 
συνεδρίαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του

(Αριθμ. Πράξης 07/21-
09-2021) ανακοινώνει 
την επ’ αόριστον και μέ-
χρι νεωτέρας αναστολή 

της διεξαγωγής Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου 
ΔΣ, (που είχαν  προγραμματιστεί με αρχική και 
επαναληπτική ημερομηνία στις 18 & 25 Σεπτεμ-
βρίου 2021 αντίστοιχα),  λόγω των απαγορευτι-
κών υγειονομικών μέτρων, από την Πολιτεία, κατά 
της διασποράς της επιδημικής νόσου COVID19, 
βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ1 α/
ΓΠ.οικ.57069/2021 - ΦΕΚ 4337/Β/18-09-2021. 

Επιφυλασσόμεθα για έγκαιρη σχετική ενημέρω-
ση των μελών από πλευράς του Συλλόγου μας, 
περί νέων ημερομηνιών διεξαγωγής της εκλογικής 
διαδικασίας, δια ανακοινώσεως Τύπου, μετά την 
άρση των απαγορευτικών μέτρων. 

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

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο)

Με τιμή για το ΔΣ 
Η Πρόεδρος

 Γεωργία Φωστηροπούλου



Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Νάουσας 
βρίσκεται στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση  να 
ανακοινώσει στο κοινό και ιδιαιτέρως στους 
πολίτες του Δήμου της Ηρωικής πόλης Νά-
ουσας καθώς και της ευρύτερης περιοχής του 
Νομού Ημαθίας ότι, στο πλαίσιο της διοργά-
νωσης “Healthcare business Awardς 2021”, 
επιβραβεύθηκε με δύο βραβεία!

Η τελετή απονομής των βραβείων διορ-
γανώθηκε με επιτυχία για 6η χρονιά από 
την Boussias, στις 20-9-2021 στο Κελλάρι 
Παπαχρήστου, στην Παιανία Αττικής, όπου 
συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 300 εκ-
πρόσωποι της φαρμακευτικής αγοράς, της 
Ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας, 
κοινωφελών οργανισμών και συλλόγων ασθε-
νών, για να τιμήσουν τις καλύτερες εκφάνσεις 
της προσφοράς στην Υγεία, την Επιστήμη  
και την Κοινωνία, για τη χρονιά που πέρασε.  
Οι βραβεύσεις φέτος έχουν ιδιαίτερη σημα-
σία, καθώς ένα μεγάλο μέρος των δράσεων 
αφορούν στην αντιμετώπιση της πανδημίας 
Covid-19, με το Νοσοκομείο Νάουσας να 
διακρίνεται ανάμεσα σε πολλά Νοσηλευτικά 
ιδρύματα και φορείς του δημοσίου και του 
ιδιωτικού φορέα.

Τα βραβεία παρέλαβε ο Διοικητής του Νοσοκομείου Νάουσας Δρ. Λυκοστράτης Κωνσταντί-
νος  δηλώνοντας : 

«Είναι τιμή μου που βρίσκομαι απόψε εδώ εκπροσωπώντας ένα μικρό περιφερειακό νοσο-
κομείο για το οποίο όμως είμαι πολύ υπερήφανος, περήφανος για όλους τους υγειονομικούς, 
γιατρούς, νοσηλευτές αλλά και διοικητικούς, που όλο αυτό το διάστημα έδωσαν τον καλύτερό 
τους εαυτό, τα πάντα για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας. Το βραβείο αυτό ανήκει σε ε-
κείνους, και θεωρώ ότι αποτελεί επαγρύπνηση για το παρόν αλλά και παρακαταθήκη για το 
μέλλον.» Ο Διοικητής ευχαρίστησε το Υπουργείο Υγείας, τη Διοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας 
και το ΚΕΠΥ – ΕΚΑΒ καθώς και όλα τα στελέχη του Νοσοκομείου, οι οποίοι συνέδραμαν κατά 
εξαιρετικό τρόπο, προκειμένου να ευοδωθεί η συλλογική προσπάθεια βελτίωσης της λειτουργι-
κότητας και των δεικτών αποδοτικότητας της Υγειονομικής Μονάδας και να αναδειχθεί η εναλ-
λακτική  οπτική αυτής, εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού:.

Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής των βραβείων ήταν φέτος ο Ακαδημαϊκός και πρώην 
Πρωθυπουργός, κ. Λουκάς Παπαδήμος. Την εκδήλωση 
τίμησε με την παρουσία της η Αναπληρώτρια Υπουργός 
Υγείας κα. Μίνα Γκάγκα, η οποία απένειμε και τις τιμητικές 
διακρίσεις. Από το υπουργείο Υγείας επίσης παρέστησαν 
ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κ. 
Μάριος Θεμιστοκλέους και ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσι-
ών Υγείας, κ. Ιωάννης Κωτσιόπουλος.
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Μέχρι τέλος 
Οκτωβρίου 

ευνοϊκή ρύθμιση 
οφειλών προς τον 

Δήμο Βέροιας
Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι η προθεσμία 

της παράτασης για την ρύθμιση οφειλών του Ν. 
4764/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4807/2021, λήγει στις 31.10.2021. Παρακαλούνται 
οι οφειλέτες να προσέλθουν στην ταμειακή υπηρε-
σία του Δήμου Βέροιας (γραφείο 1), προκειμένου να 
ρυθμίσουν τις οφειλές τους, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς 
όρους. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.

Μετά το πέρας της προθεσμίας και για όσους δεν 
ενταχθούν στη ρύθμιση, ο Δήμος θα προχωρήσει 
στη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, σύμ-
φωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να α-
πευθύνεστε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα 
τηλέφωνα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών του Δήμου Βέροιας (τηλέφωνα 2331350540, 
2331350541, 2331350632)

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
Ασλάνογλου Στυλιανός

Διπλή βράβευση για το Νοσοκομείο Νάουσας
Πλατινένιο και Χρυσό για το 

Νοσοκομείο Νάουσας στα Βραβεία 
Healthcare Business Awards 2021

Αύξηση από 11% έως 36% των νέων μολύνσεων 
από νόμο σε νόμο, καταγράφεται στη βόρεια Ελλάδα 
όπως ανέφερε κατά την χθεσινή ενημέρωση η αναπλη-
ρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, χτυπώντας το 
καμπανάκι του κινδύνου και αφήνοντας ουσιαστικά να 
εννοηθεί ότι δεν θέλουμε να ζήσουμε αυτό που συνέβη 
πέρυσι στην εν λόγω περιοχή.

Στην Ημαθία καταγράφηκαν χθες 61 νέα κρούσμα, με 
αποτέλεσμα να δοθεί παράταση στα περιοριστικά μέτρα 
στο νομό.

Η συντριπτική πλειονότητα όσων νοσηλεύονται αυτή 
τη στιγμή με την νόσο Covid-19 γενικότερα στη βόρεια 
Ελλάδα είναι ανεμβολίαστοι, τόνισε η κα Γκάγκα, επιση-
μαίνοντας οτι 55 από τους 59 ασθενείς που έχουν δια-
σωληνωθεί και βρίσκονται σε ΜΕΘ είναι ανεμβολίαστοι 
και μόνο τέσσερις είναι εμβολιασμένοι.

 Η καθηγήτρια, Βάνα Παπαευαγγέλου ανέφερε ότι 
υπάρχει σταθεροποίηση της επιδημίας στην χώρα αλλά 
υπάρχουν και εξαιρέσεις, όπως η κεντρική και ανατολική 
Μακεδονία όπου καταγράφεται αύξηση και μάλιστα σε 
κάποιους νομούς διπλασιασμός των κρουσμάτων.

 «Η ματιά μας είναι στραμμένη στη Βόρεια Ελλάδα» 
είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης τόνισε ότι η μέση ηλικία των κρουσμάτων 
είναι πλέον τα 34 έτη και πρόσθεσε ότι υπάρχουν τουλά-
χιστον 20.000 ενεργά κρούσματα κορονοϊού σε όλη την 
επικράτεια.

 40 περίπου ασθενείς με covid
 στο νοσοκομείο Βέροιας

Μέχρι και χθες στο νοσοκομείο της Βέροιας νοσηλεύ-
ονταν περίπου 40 ασθενείς με κόβιντ, οι περισσότεροι 
άνω των 60 ετών και ελάχιστοι από αυτούς ήταν  εμβο-
λιασμένοι, όπως μας είπε ο διευθυντής της παθολογικής 
κλινικής του νοσοκομείου, τονίζοντας ότι αυτό (οι ανεμ-
βολίαστοι) είναι το  μεγάλο πρόβλημα.

Χρ. Κούτρας: «Δεν
ανοίγουν κρεβάτια ΜΕΘ

 τα νοσοκομεία της 
Θεσσαλονίκης για

 ασθενείς της επαρχίας»
Ένα ακόμη ζήτημα που θεω-

ρεί ότι πρέπει να το δει σοβαρά 
το Υπουργείο, είναι, σύμφωνα 
με τον διευθυντή της παθολο-
γικής κλινικής του νοσοκομείου 
Βέροιας κ. Χρήστο Κούτρα,  το 
γεγονός ότι τα νοσοκομεία της 
Θεσσαλονίκης δεν «ανοίγουν» 
κρεβάτια στις ΜΕΘ για ασθενείς από τους γύρω νομούς. 
«Όταν υπάρχουν ανάγκες ξεπερνάς και τον εαυτό σου, 
δεν γίνεται…» σχολιάζει ο κ. Κούτρας, τονίζοντας στο 
«Λαό», ότι στη Θεσσαλονίκη, τα νοσοκομεία παραχω-
ρούν από ελάχιστα έως καθόλου κρεβάτια, για ασθενείς  
με covid, από την επαρχία. Κάνει λόγο επίσης για  ανυ-
παρξία αναισθησιολόγων στην Μονάδα της Βέροιας, η 
οποία καλύπτεται με αναισθησιολόγους από τη Νάουσα, 
παρότι είναι μία σημαντική ειδικότητα τόσο για τα λει-
τουργία του χειρουργικού τομέα όσο και για τις διασω-
ληνώσεις. «Πρέπει οπωσδήποτε να επισπευσθεί η το-
ποθέτηση αναισθησιολόγου στη Βέροια και μάλιστα σε 
περίοδο έξαρσης της πανδημίας, τονίζει ο κ. Κούτρας.

Επαναλειτουργεί η πτέρυγα covid-19
 στο Νοσοκομείο Νάουσας

Με ανακοίνωσή του χθες ο αναπληρωτής διοικητής 
του νοσοκομείου Νάουσας, Κων/νος Λυκοστράτης, ενη-
μερώνει τους πολίτες  του Δήμου Νάουσας και της ευρύ-
τερης περιοχής της Ημαθίας, ότι κατόπιν Απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου Γ.Ν. Ημαθίας και με Πράξη της 
Διοίκησης του Νοσοκομείου Νάουσας, μετά από σύμ-
φωνη γνώμη της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, από την Τρίτη 
21-9-2021 επαναλειτουργεί η Πτέρυγα COVID-19 στο 
Νοσοκομείο, λόγω επιτακτικών αναγκών για την αντιμε-
τώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Έξαρση κρουσμάτων στη Βόρεια 
Ελλάδα και παράταση 

περιοριστικών μέτρων στην Ημαθία
-40 περίπου ασθενείς με covid στο νοσοκομείο 
Βέροιας- Ανοίγει η πτέρυγα covid στη  Νάουσα
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Ευχές
τουΣυλλόγου
Παλαιμάχων
ΓΑΣκαιΠΑΕ
Βέροιας
γιατη

νέααγωνιστική
περίοδο

Ενόψειτουπρώτουφετινούεπίσημουαγώνατης
Βασίλισσας τουΒορράγια τοθεσμό τουΚυπέλλου
Ελλάδος, ο Σύλλογος Παλαιμάχων ΓΑΣ και ΠΑΕ
Βέροιας εύχεται στουςποδοσφαιριστές, το τεχνικό
επιτελείο και τη διοίκηση της ομάδαςμαςΥγεία και
ΚαλήΕπιτυχία!Ηπροσδοκία όλων τωνφιλάθλων
είναι να δούμε μια ανταγωνιστική ομάδα, σε ένα
πολύδύσκολοπρωτάθλημα–και ναμαςεπιτραπεί
η έκφραση – έναπαράλογοπρωτάθλημαπου και
πρώτοςνατερματίσεις,δενείναισίγουροότιανεβαί-
νειςκατηγορία!

Εμείςοιπαλαίμαχοιποδοσφαιριστέςθασταθού-
με στο πλευρό της αγαπημένης μας Βασίλισσας.
Καλούμε όλο το φίλαθλο κοινό τηςπόλης να στη-
ρίξει τηνομάδαστηνυγιήπροσπάθειαπουκάνειη
διοίκησηώστε ηΒέροια να επιστρέψει σταμεγάλα
σαλόνιατουελληνικούπρωταθλήματος.

Τέλος, ο ΣύλλογοςΠαλαιμάχων ενημερώνει τα
μέλητουότιαποδέχθηκεπρότασηγιαφιλικόαγώνα
μετουςπαλαίμαχουςτηςΚαβάλας,τόποκαταγωγής
του προπονητή της Βέροιας ΠαύλουΔερμιτζάκη.
Θεούθέλοντοςκαικορωνοϊούεπιτρέποντος,θαανα-
κοινωθείκαιηημερομηνίαδιεξαγωγής.

Καλήποδοσφαιρικήχρονιά,μευγεία!
ΓιατονΣύλλογοΠαλαιμάχων

ΓΑΣκαιΠΑΕΒέροιας
ΟπρόεδροςτουΔ.Σ.
ΤάκηςΠαπατζίκος

Από τηνΚΕΔ/ΕΠΟανακοινώθηκανοι διαιτητές
της3ηςφάσηςτουΚυπέλλουΕλλάδας.

ΤοεντόςέδραςματςτηςΒΕΡΟΙΑΣκόντραστην
ΑναγέννησηΚαρδίτσας θα διευθύνει ο Κατσικο-
γιάννης(Ηπείρου),μεβοηθούςτουςΧατζηνάκοκαι
Τσακίρη(Δράμας).

Αναλυτικά:
Σάββατο25Σεπτεμβρίου(15.00)
Εθνικός-Προοδευτική(Δημ.Αγ.Αναργύρων)
Διαιτητής:Αν.Βλάχος(Ανατ.Αττικής)
Βοηθοί:Γουρνιάς,Βιτσεντζάτος(Αν.Αττικής)

Κυριακή26Σεπτεμβρίου(16.00)
ΟΦ Ιεράπετρας - Καλαμάτα (Βουζουνερά-

κειο,15.00)
Διαιτητής:Τσαγκαράκης(Χανίων)
Βοηθοί:Αναστασάκης (Χανίων),Δασκαλομαρ-

κάκης(Ρεθύμνου)

Γιούχτας-ΆγιοςΝικόλαος(Δημ.Αρχανων)
Διαιτητής:Σταυρουλάκης(Ρεθύμνου)
Βοηθοί:Πάγκαλος,Φραγκιαδάκης(Λασιθίου)

Διαγόρας Βραχνέικων-Παναχαϊκή (Δημ.
Βραχνέικων)

Διαιτητής:Αντωνίου(Αν.Αττικής)
Βοηθοί:Κάλλης,Καραθανάσης(Αν.Αττικής)

ΑχέρωνΚαναλακίου - ΟλυμπιακόςΒόλου
(Δημ.Καναλακίου)

Διαιτητής:Μπακογιάννης(Αθήνας)
Βοηθοί:Ζήρδας,Τσολακίδης(Αθήνας)

Λευκίμμη -ΑπόλλωνΠόντου (Δημ.Λευκίμ-
μης)

Διαιτητής:Σιντόρης(Θεσπρωτίας)
Βοηθοί:Διαμαντής,Λιόντος(Ηπείρου)

Ποσειδών Ν. Μηχανιώνας - Λεβαδειακός
(Δημ.ΝέαςΜηχανιώνας)

Διαιτητής:Βρέσκας(Πιερίας)
Βοηθοί:Βρούζος,Μηνούδης(Πιερίας)

ΚαραϊσκάκηςΆρτας-Ξάνθη(Δημ.Άρτας)
Διαιτητής:Κατοίκος(Αθήνας)
Βοηθοί:Ίσσα,Νικολάου(Αθήνας)

ΑπόλλωνΛάρισας-ΑΕΛ(Φιλιππούπολης)
Διαιτητής:Πολυχρόνης(Πιερίας)
Βοηθοί:Δίπλαρης,Βογιατζής(Καρδίτσας)

Εδεσσαϊκός-Κοζάνη(Δημ.Ριζαρίου)
Διαιτητής:Βουρνέλης(Μακεδονίας)
Βοηθοί:Αϊναλής,Κουφός(Μακεδονίας)

Πιερικός-Ηρακλής(Α’ΔΑΚΚατερίνης)
Διαιτητής:Τσιάρας(Καβάλας)
Βοηθοί:Καμπερίδης,Κουκούμης(Δράμας)

ΘησέαςΑγριάς -Πανσερραϊκός (Δημ.Νεά-
πολης)

Διαιτητής:Τσιοφλίκη(Λάρισας)
Βοηθοί:Μάνος,Νίκζας(Λάρισας)

Φήκη-ΝίκηΒόλου(Δημ.Τρικάλων)
Διαιτητής:Μαλούτας(Ημαθίας)
Βοηθοί:Χριστοδούλου (Ημαθίας),Παραφέστας

(Λάρισας)

Παναγρινιακός-Τρίκαλα(Παναιτωλικού)
Διαιτητής:Μπαΐλης(Πρέβεζας/Λευκάδας)

Βοηθοί: Φραγκούλης (Πρέβεζας /Λευκάδας),
Τριαντάφυλλος(Κορινθίας)

Βέροια - Αναγέννηση Καρδίτσας (Δημ. 
Βέροιας)

Διαιτητής:Κατσικογιάννης(Ηπείρου)
Βοηθοί:Χατζηνάκος,Τσακίρης(Δράμας)

Θεσπρωτός -ΑλμωπόςΑριδαίας (ΠΕΑΚΙ
Ανατολής)

Διαιτητής:Θεοχάρης(Θεσσαλίας)
Βοηθοί:Νατσιόπουλος,Μποζατζίδης (Μακεδο-

νίας)

ΠΑΟΡουφ-Εργοτέλης(Πανιωνίου)
Διαιτητής:Ντάουλας(Δυτ.Αττικής)
Βοηθοί:Δημόπουλος,Οικονόμου(Δυτ.Αττικής)

ΝέαΑρτάκη-Κηφισιά(Δημ.ΝέαςΑρτάκης)
Διαιτητής:Πουλόπουλος(Πειραιά)
Βοηθοί:Πλακάς(Δυτ.Αττικής),Χρηστάκος(Πει-

ραιά)

Αιγάλεω-Χανιά(«Στ.Μαυροθαλασσίτης»)
Διαιτητής:Λάμπρου(Εύβοιας)
Βοηθοί:Κωνστάντιος,Πριόνας(Εύβοιας)

Καλλιθέα - Επισκοπή (Δημ. «Γρ.Λαμπρά-
κης»)

Διαιτητής:Καδδάς(Αχαΐας)
Βοηθοί:Κακαφώνης,Οικονόμου(Αχαΐας)

ΆρηςΣούδας -ΔιαγόραςΡόδου (Δημ.Περι-
βολίων)

Διαιτητής:Κρασαγάκης(Ηρακλείου)
Βοηθοί:Μαυραντωνάκης,Δασκαλάκης (Ηρα-

κλείου)

Ηλιούπολη-ΑστέραςΒλαχιώτη(Δημ.Ηλιού-
πολης)

Διαιτητής:Βεργέτης(Αρκαδίας)
Βοηθοί: Κύριος (Αρκαδίας),Κωνσταντόπουλος

(Κορινθίας)

ΕθνικόςΣοχού-ΑΟΥπάτου(Δημ.Σοχού)
Διαιτητής:Τσοπουλίδης(Ξάνθης)
Βοηθοί:Τζιώτζιος (Θράκης),Μαλανδρής (Χαλ-

κιδικής)

Οι διαιτητές της 3ης φάσης
του Κυπέλλου Ελλάδας

Οκ.Κατσιογιάννης(Ηπείρου)στοΒέροια-Καρδίτσα
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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

Μία δωδεκάδα από νεαρούς
αθλητές και αθλήτριες της ακρο-
βατικής γυμναστικής θα εκπρο-
σωπήσει τα ελληνικά χρώματα
στο ευρωπαϊκόπρωτάθλημαηλι-
κιών,στηνκατηγορία11-17ετών,
στοΠέζαροτηςΙταλίας.

Στη διοργάνωση,που θα διε-
ξαχθεί από τις 23 έως τις 26Σε-
πτεμβρίου,θασυμμετάσχουνπέ-
ντε ελληνικέςομάδες:ΟιΤριάδες
ΓυναικώντουΑ.Γ.Ε.Μ.Σ.Σπάρτα-
κος (Μαρία-Ειρήνη Χατζηπαρα-
δείση / Χριστίνα-Μαρία Χριστο-
πούλου-Μουρελάτου/ΈλεναΤάν-
γκου) και τουΜ.Α.Ο.Κ.Μελίκης
ΟΦίλιππος (ΔήμητραΠερπερά
/ ΕυθαλίαΔαλλοπούλου / Νατα-
λίαΠαπαδοπούλου), το Ζευγάρι
Γυναικών τουΑ.Γ.Σ.Κατακόρυφη
Αντίδραση(ΕβελίναΜπαρκονίκου

/Ανδριανή Πολυδωροπούλου),
καθώςκαιταΜικτάΖευγάριατου
Α.Γ.Σ.Πυραμίς (ΔιώνηΚατικαρί-
δου / ΘανάσηςΤσολακίδης) και
τουΑ.Π.Σ. ΒερόηΒέροιας (Ανα-
στασίαΠασιοπούλου/ΧάρηςΣα-
λασίδης).

ΟιΈλληνεςαθλητέςαναχώρη-
σανσήμερα(Τρίτη21/09)γιατην
ιταλικήπόλη,συνοδευόμενοιαπό
τους ΓιώργοΒέννο,ΑθηνάΔέλ-
λιου, Ελισάβετ Παπαδοπούλου,
ΕλένηΜαμουτοπούλου,Ναταλία
Παρβάνοβα και τη ΜαρίαΛίβα
που θα έχει καθήκοντα διεθνή
κριτή, ενώστοπλευρό της ομά-
δαςθαβρεθείκαιοΓενικόςΓραμ-
ματέας τηςΕ.Γ.Ο. καιΠρόεδρος
τηςΤεχνικήςΕπιτροπήςΑκροβα-
τικήςΚώσταςΠανταζής,οοποίος
θα είναι αρχηγός της ελληνικής

αποστολής.
Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

ακροβατικήςγυμναστικήςηλικιών
τουΠέζαροθαπάρουνμέροςσυ-
νολικά413αθλητέςκαιαθλήτριες
(224στην κατηγορία11-17 ετών,
189στην κατηγορία 12-19 ετών)
από27χώρες.

Τοπρόγραμμα στα αγωνί-
σματα της κατηγορίας 11-17
ετώνμεελληνικήεκπροσώπη-
ση(σεώρεςΕλλάδας):

Παρασκευή24Σεπτεμβρίου
14:00– 17:05:Προκριματικός

ζευγαριού γυναικών, 1ο σκέλος
(δυναμικόπρόγραμμα)

14:00 – 17:05: Προκριματι-
κόςτριάδαςγυναικών,1οσκέλος
(πρόγραμμαισορροπίας)

17:20– 19:30:Προκριματικός

μικτούζευγαριού,2οσκέλος (δυ-
ναμικόπρόγραμμα)

Σάββατο25Σεπτεμβρίου
20:15 – 21:25:Τελικόςμικτού

ζευγαριού (πρόγραμμα ισορρο-
πίας)

Κυριακή26Σεπτεμβρίου
11:00 – 14:05:Προκριματικός

ζευγαριού γυναικών, 2ο σκέλος
(πρόγραμμαισορροπίας)

11:00 – 14:05:Προκριματικός
τριάδαςγυναικών,2οσκέλος(δυ-
ναμικόπρόγραμμα)

17:35– 18:35:Τελικός ζευγα-
ριού γυναικών (δυναμικό πρό-
γραμμα)

17:35–18:35:Τελικόςτριάδας
γυναικών (πρόγραμμα ισορρο-
πίας)

«Πέταξαν» για την Ιταλία οι μικροί πρωταθλητές 
της ακροβατικής γυμναστικής

Μετέχουν οι ομάδες του Φίλιππου Μελίκης και της Βερόης Βέροιας

Ημερίδα «Αθλητισμός
και αναπηρία ..από το παρόν

στο μέλλον...

Μιαιδέα....μιασκέψηέγινεστόχος.....καιοστόχοςέγινεσκοπός.!
Είμαιπολύχαρούμενηπουέχωδίπλαμουανθρώπουςπουπίστε-

ψανσεμένακαιείμαστεέτοιμοιναυλοποιήσουμετην1ηημερίδαμας
μέσασετόσοδύσκολουςκαιρούςλόγωcovid.

ΘέλωναευχαριστήσωτηνπρόεδροτηςΕΑΟΜΑμεΑΙωάνναΚα-
ρυοφύλλη πουαπότηνπρώτηστιγμήήτανδίπλαμουσεαυτήτην
ιδέακαιθατηνέχουμεκοντάμαςστηνημερίδα.,τηναντιπεριφερειάρ-
χηΜ.Ε.Θεσ/κηςΒούλαΠατουλίδουτηνκαθηγήτριαΕιδικήςΦυσικής
ΑγωγήςΤΕΦΑΑ,ΑΠΘΛέναΦωτιάδου γιατιςπολύτιμεςσυμβουλές
της,τηνεπιστημονικήσυνεργάτη&ψυχολόγοΕυδοξίαΑδαμίδουπου
είναιδίπλαμουσεότικαιαντηςζητήσω,τηνεθελόντριαγραφίστρια
μαςL;inaBakouγιατηνάψογηδουλειάκαικάποιουςακόμακαλούς
φίλουςπουθαεπανέλθωσεεπόμενημουανάρτηση

ΕίμαστεέτοιμοικαισαςπεριμένουμετηνΚυριακήστις26Σεπτεμ-
βρίου 2021 καιώρα 10:30πμ στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝστη
Βέροια!

Διεθνείς Αγώνες ρόλλερσκι στην 
Αγ. Βαρβάρα Μετέχουν ο ΣΧΟ 
Βέροιας και ο ΕΟΣ Νάουσας
Ο ΣΧΟ ΒΕΡΟΙΑΣ και

ο ΕΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ προκη-
ρύσσουν τη διεξαγωγή
του Κυπέλλου Ελλάδος
καιΔιεθνή αγώνα Ρόλλερ-
σκι (FIS) µε την ονομασία
ΚΥΠΕΛΛΟΑΓΕΝ,Π–Κ και
ΠΑΜ-ΠΑΓΚΡόλλερΣκι τις
24-25-26/9/2021στηΒέροια
στη τοποθεσίαΦράγµαΑ-
λιάκµονα –Αγία Βαρβάρα
σύμφωναµε το επίσημοα-
γωνιστικόπρόγκαµµαΒ.Α.
τηςΕΟΧΑκαιτηςFIS.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ  23 . 0 9 . 2 1

16:00–18:00 20:30 ΑΦΙ-
ΞΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΠΟ-
ΝΗΣΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΑΡΧΗ-
ΓΩΝ(webinar)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ24.09.2115:30–16:2016:3017:3020:30AΦΙΞΕΙΣ
ΕΠΙΣΗΜΗΠΡΟΠΟΝΗΣΗΓΥΝΑΙΚΕΣ10χµΟμαδικήΕκκίνησηΑΝ-
ΔΡΕΣ16χµΟμαδικήΕκκίνησηΣΥΣΚΕΨΗΑΡΧΗΓΩΝ(webinar)

ΣΑΒΒΑΤΟ 25.09.21 10:00–10:50 11:00 12:15 12:30 20:30
ΕΠΙΣΗΜΗΠΡΟΠΟΝΗΣΗSprint 1.1ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ (όλες οι κα-
τηγορίες)ΣΥΣΚΕΞΗΑΡΧΗΓΩΝ(ΠΕΡΙΟΧΗΕΚΚΙΝΗΣΗΣ)Sprint1.1
ΤΕΛΙΚΟΙ(όλεςοικατηγορίες)ΣΥΣΚΕΨΗΑΡΧΗΓΩΝ(webinar)

ΚΥΡΙΑΚΗ26.09.2109:3010:3011:3012:0012:3013:0013:30
ΓΥΝΑΙΚΕΣ6,5χµΑΝΔΡΕΣ13χµΠΑΙΔΕΣU155χµΟµαδικήΕκ-
κίνησηΚΟΡΑΣΙΔΕΣU155χµΟµαδικήΕκκίνησηΠΑΙΔΕΣU122,5
kmΟµαδικήΕκκίνησηΠΑΜ-ΠΑΚΟµαδικήΕκκίνηση

ΑΠΟΝΟΜΕΣ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
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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.

Παρασκευή 24-09-2021

13:30-17:30 ΒΕ-

ΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 19ΚΑΙ

ΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ)

23310-64102

21:00-08:00 ΠΟ-

ΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α-

ΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ

4423310-26914

Φαρμακεία

Συλλυπητήριο του 
Αγροτικού Αστέρα 
Αγίας Βαρβάρας
ΟΠρόεδρος και τοΔ.Σ τουΑγροτι-

κούΑστέραΑγίαςΒαρβάραςεκφράζει ταθερμάτουσυλληπητή-
ρια,γιατοχαμότηςμητέραςτουΤεχνικούΔιευθυντήτουσυλλό-
γουΚωνσταντίνουΠουλασουχίδη.

Αςείναιελαφρύτοχώμαπουθατηνσκεπάζει.

Εντός του 
φθινο-
πώρου η 

προκαταβολή χρη-
ματοδότησης και 
στον ερασιτεχνικό 
αθλητισμό, από 
τη φορολογία των 
κερδών του στοι-
χήματος, όπως 
είχε δεσμευθεί 
ο Υφυπ. Αθλητι-
σμού, Λευτέρης 
Αυγενάκης.

Αναλυτικά η ενημέρω-
σηαπότηνΓΓΑ:

Πλησιάζει η καταληκτι-
κή ημερομηνία της 30ης
Σεπτεμβρίου, για την υ-
ποβολή των αιτήσεων
εγγραφήςστοΜητρώοΑ-
θλητικώνΣωματείων2021
και του συνεπακόλουθου
δικαιώματοςστη χρηματο-
δότησητωνερασιτεχνικών
σωματείων

Αναφορικά με πρό-
σφατα ερωτήματα και
αιτήματα ερασιτεχνικών
σωματείων περί προκα-
ταβολής ποσών από τον
νέο τρόπο φορολόγησης
των τυχερώνπαιγνίων, ε-
νημερώνουμε ότι γίνονται
προσπάθειες ώστε αυτή
να καταβληθεί εντός του
φθινοπώρου, όπωςάλλω-
στε είχε αναφέρει οΥφυ-

πουργόςΑθλητισμού,Λευ-
τέρηςΑυγενάκης, στην οι-
κογένειατουερασιτεχνικού
αθλητισμού, κατά τη διάρ-
κεια των τηλεδιασκέψεων
«Συμπαίκτες στηΜεταρ-
ρύθμιση»,πουέλαβανχώ-
ραπροολίγωνμηνών.

Διευκρινίζεται, ωστό-
σο, ότι η πρώτη κατα-
βολή, βάσει των κριτη-
ρίων διανομής (ΦΕΚ Β’
1075/19.3.2021),  έχε ι
ορισθεί για μετά από την
εκκαθάριση του α’ εξαμή-
νου εφαρμογής του νέου
τρόπου φορολόγησης, το
οποίοσυμπληρώνεταιστις
11Ιανουαρίου2022.

Δεδομένου, μάλιστα,

ότι η ΚΥΑ αναφέρεται σε
ποσοστά επί των εισπρα-
χθέντων φόρων από τα
τυχεράπαίγνια,διαδικασία
που εφαρμόζεται από τις
12/07/2021 για 1η φορά
στη χώρα μας, δεν δύνα-
ται την παρούσα χρονική
στιγμή να εκτιμηθεί τοσυ-
νολικό ποσό που θα συ-
γκεντρωθεί από τον νέο
τρόπο φορολόγησης των
τυχερώνπαιγνίων και συ-
νεπακόλουθαταποσάπου
θαδιανεμηθούνανάκατη-
γορίαδικαιούχωνομάδων.

Επιπλέον, βρίσκεταισε
επεξεργασία η προσεχής
ΚοινήΥπουργικήΑπόφα-
ση,βάσειτηςοποίαςθαε-

ξειδικευτούνπεραιτέρω τα
ποσοστάδιανομήςαπότη
συμμετοχήτωνσωματείων
σε ευρωπαϊκές διοργανώ-
σεις, αλλά και εκείνα για
τις Εθνικές ομάδες, προ-
κειμένου να καθοριστούν
οιπροϋποθέσειςκαιοτρό-
ποςκαταβολήςτουςμετην
εκκαθάριση του α’ εξαμή-
νου εφαρμογής του νέου
τρόπουφορολόγησης.

Υπενθυμίζεται, παράλ-
ληλα, ότι δικαιούχα της
χρηματοδότησης θα είναι
μόνο τα ερασιτεχνικάσω-
ματεία, ταοποίαθα έχουν
εγγραφεί στο ηλεκτρονικό
ΜητρώοΑθλητικώνΣωμα-
τείωντηςΓΓΑγιατο2021.

Η καταληκτική ημερο-
μηνία για υποβολή της
αίτησης εγγραφής τους ή
για επικαιροποίηση των
στοιχείων (όσων ερασιτε-
χνικών σωματείων είχαν
γραφτεί και στοΜητρώο
του 2020) είναι η 30ηΣε-
πτεμβρίου2021.

Ερασιτεχνικάσωματεία
που δεν θα υποβάλλουν
μέχρι και την30ηΣεπτεμ-
βρίουτηναίτησηεγγραφής
τουςήδενθαεπικαιροποι-
ήσουν τα στοιχεία τους,
δενθαμπορέσουνναβρε-
θούνστα επόμεναστάδια
επεξεργασίας του φακέ-
λου τους,ώστε να έχουν
το δικαίωμα «θεραπείας»
τουςκαιτελικήςεγγραφής
τουςωςτις31Δεκεμβρίου
2021.

Συνεπώς,δενθαέχουν
δικαίωμαούτεστηνεπικεί-
μενηχρηματοδότηση,ούτε
στησυμμετοχήτουςσεΓε-
νικές Συνελεύσεις Ενώσε-
ωνήΟμοσπονδιών.

Επιπλέον,όσαερασιτε-
χνικάσωματείαδενεγγρα-
φούνστοΜητρώοΑθλητι-
κώνΣωματείων του2021,
θα πρέπει να αναμένουν
τις εγγραφές του επόμε-
νου έτους, προκειμένου
να συνεχίσουν και έπειτα
από την 01/08/2022, να
χρησιμοποιούν αθλητικές
εγκαταστάσεις εποπτευό-
μενες από τη ΓΓΑ ή τους
ΟΤΑκαιναείναιμέλητων
Ομοσπονδιώντους.

Εντός του φθινοπώρου η προκαταβολή 
χρηματοδότησης και στον ερασιτεχνικό αθλητισμό

ΕκλογέςστονΣύλλογο
ΔρομέωνΒέροιας

Το διοικητικό
Συμβούλ ιο  του
Συλλόγου δρομέ-
ων Βέροιας προ-
κηρύσσει εκλογές
για την ανάδειξη
νέουΔ.Σ.Οι εκλο-
γές θαπραγματο-
ποιηθούν τηνΔευ-
τέρα 4 Οκτωβρί-
ου 2021 και ώρα
19:00 στην Ελιά
αίθουσα συνεδρι-
άσεων ‘ ’Sala’’ .
Εφόσον το επιτρέ-
πουν οι καιρικές

συνθήκεςοιδιαδικασίεςθαπραγματοποιηθούνστονεξωτερικόχώρο
του καταστήματος.Όσοι εκ των μελών οι οποίοι έχουν τακτοποιή-
σει τηνχρηματικήσυνδρομήτουςγια το2020 (το2021δενυπήρχε
συνδρομήλογωcovid),μπορούνεφ’όσονεπιθυμούνναυποβάλουν
την υποψηφιότητα τουςμεαίτησηστοmail τουΣυλλόγουδρομέων
Βέροιας :syldrover@gmail.com , έωςκαι3ημέρεςπριν τιςεκλογές
(Παρασκευή1/10/2021ώρα19:00).Τοδιοικητικόσυμβούλιοθαεξε-
τάσειτιςαιτήσειςκαιεφόσονοιαιτούντεςείναιοικονομικάεντάξει,θα
ανακηρυχθούνοιυποψήφιοι.Δικαίωμαψήφουέχουνόλαταοικονο-
μικάτακτοποιημέναμέληπουέχουνκαταβάλεισυνδρομήγιατοέτος
2020.(το2021δενυπήρχεσυνδρομήλογωcovid).Ησυνδρομήγια
όσουςδεντηνεχουντακτοποιήσει,μπορουννατηνκαταβάλουντην
ιδιαημέρατωνεκλογών.

Ταθέματατηςημερήσιαςδιάταξηςείναι:
•Εκλογήπροεδρείου
•Εκλογήεφορευτικήςεπιτροπής
•Απολογισμός τουπαρελθόντων ετών έως και την ημέρα των

εκλογών
•ΕκλογήΔ.Σ.Συλλόγου

ΟΒιεϊρίνιαδενπροπονήθηκε
χθεςΠέμπτη (23/9)ωστόσο οι
εκτιμήσεις των ανθρώπων του
ΠΑΟΚ λένε ότι τηνΠαρασκευή
θα τεθεί στη διάθεση του Ραζ-
βάνΛουτσέσκου για το ντέρμπι
μετηνΑΕΚ.ΟΒιεϊρίνιαδενακο-
λούθησε τηναποστολή τουΠΑ-
ΟΚστοΑγρίνιο για τον αγώνα
με τονΠαναιτωλικό εξαιτίας του
προβλήματος που αποκόμισε
στον αστράγαλο τηνπροηγού-
μενηαγωνιστικήστηνΤρίπολη.

Οαρχηγόςδενπροπονήθηκε
ούτε τηνΠέμπτη (23/9)σήμερα
και έκανε δικό τουπρόγραμμα
με φυσιοθεραπείες, ωστόσο
σύμφωναμετηνενημέρωσητου
ΠΑΟΚ τηνΠαρασκευή θα επι-
στρέψεισε κανονικούςρυθμούς
προπόνησης.

Κάτιπουσημαίνειότιθαβρί-
σκεται στη διάθεση τουΡαζβάν
Λουτσέσκου στο ντέρμπι της
ΚυριακήςμετηνΑΕΚκαιλογικά
θα πάρει και φανέλα βασικού.
Έχειενδιαφέρονπάντωςναφα-
νείπουθατονχρησιμοποιήσειο
προπονητήςτου.ΟΣίντκλεϊπου
έκανεπολύκαλόπαιχνίδιστοΑ-
γρίνιοδύσκολαδενθαξεκινήσει
στο αριστερό άκρο της άμυνας
έτσιλογικάοΠορτογάλοςθαμε-
τακινηθείστηδεξιάπλευράτης.

ΟΒαρέλαέκανεκάλεσμα
στονκόσμογιατοντέρμπιμε

τηνΑΕΚ
ΟΦερνάντοΒαρέλα θέλησε

να στείλει μήνυμα στον κόσμο
τουΠΑΟΚμετάτηννίκηεπίτου
Παναιτωλικού στοΑγρίνιο, με
τονέμπειροστόπερναανεβάζει
videoστοInstagramκαινατους
καλεί στηνΤούμπα για το ντέρ-
μπιΔικεφάλων κόντραστηνΑ-
ΕΚ.ΟΦερνάντοΒαρέλαέστειλε
μέσω Instagram μήνυμα στους
φίλους τουΠΑΟΚλίγηώραμε-
τά την εκτός έδρας νίκη με 2-1
επίτουΠαναιτωλικούγιατην3η
αγωνιστική της Super League
Interwetten.

Σεαυτόδηλώνειπωςοστό-
χος των παικτών είναι να δί-
νουν τα πάντα για τη νίκη σε
κάθεπαιχνίδι και καλεί τουςφι-
λάθλους τουΔικεφάλου ναβρε-
θούν στο γήπεδο στο ντέρμπι
με τηνΑΕΚ για να βοηθήσουν
τηνομάδατους.«Τελειώσαμετο
παιχνίδικαιπήραμεμιακαλήνί-

κη.Εδώπάνταπερνάμεδύσκο-
λα,περάσαμεδύσκολεςστιγμές,
αλλάτοπιοσημαντικόείναιπως
κερδίσαμε. Συνεχίζουμε στο
δρόμοπουέχουμεχαράξει.

Παίξαμε για να κερδίσουμε
καιαυτόςείναιοστόχος.Σεκά-
θεαγώνα ναδίνουμε ταπάντα.
Ναβγάζουμετονεαυτόμαςστο
γήπεδοκαινακερδίζουμε.

Είμαι χαρούμενος, όπως εί-
ναι και η ομάδα. Τώραπηγαί-
νουμεσπίτιμετοαεροπλάνοκαι
σας περιμένουμε στον αγώνα
κόντραστηνΑΕΚγια να κάνετε
όπωςπάντατογήπεδοόμορφο
και για να κερδίσουμε.Είμαστε
μαζίως το τέλοςοικογένεια του
ΠΑΟΚ» αναφέρει στο μήνυμα
του,που δημοσιεύτηκε στον ε-
πίσημολογαριασμότωνασπρό-
μαυρωνστοInstagram.

ΠΑΟΚ: Με Βιεϊρίνια
στο ντέρμπι με την ΑΕΚ

ΓενικήΣυνέλευση
καιεκλογές
στηνΛέσχη

ΜπριτζΒέροιας
ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτουσω-

ματείου ΣύγχρονηΛέσχηΜπριτζ
Βεροίας - ΣΛΕΜΒ, καλεί τα μέλη
του σεΈκτακτη Γενική Συνέλευση
του σωματείουπου θαπραγματο-
ποιηθεί τηνΤετάρτη 6Οκτωβρίου
2021 καιώρα 17:00στο εντευκτή-
ριοτουομίλου,στηνοδόΠαστέρ1
(ισόγειο).Σεπερίπτωσημηαπαρτί-
ας,ηΓενικήΣυνέλευσηθαπραγμα-
τοποιηθείτηνεπόμενηΤετάρτηστον
ίδιοτόποκαιχρόνο,13Οκτωβρίου
2021-17:00.

Θέματατηςημερήσιαςδιάταξης:
1.Έγκρισηπεπραγμένων τουα-

περχόμενουΔιοικητικούΣυμβουλί-
ουκαιαπαλλαγήαπόκάθεευθύνη.

2.Εκλογή εφορευτικής επιτρο-
πήςκαιδιεξαγωγήαρχαιρεσιώνγια
την εκλογή νέουΔιοικητικού Συμ-
βουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής
καιΑντιπροσώπου στην Ελληνική
Ομοσπονδία Μπριτζ. Δικαίωμα
συμμετοχής και ψήφου στη Γενι-
κή Συνέλευση έχουν τα ταμειακά
τακτοποιημένα μέλη. Σχετικός πί-
νακας βρίσκεται αναρτημένος στα
γραφείατουσωματείου.Κάθεμέλος
έχει δικαίωμα ναυποβάλλει έγγρα-
φες αντιρρήσεις κατά τουπίνακα,
ενώπιον τουΔ.Σ.Οι υποψηφιότη-
τες για τα όργανα του σωματείου
υποβάλλονταιτρεις(3)τουλάχιστον
μέρεςπριντηνημέρατηςψηφοφο-
ρίας,μεαίτησηπροςτοΔ.Σ.Γιατην
διεξαγωγή της ΓενικήςΣυνέλευσης
θα τηρηθεί τοπροβλεπόμενο υγει-
ονομικόπρωτόκολλο για τηνπρο-
στασίααπότονCovid-19.



Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι δράσεις που διοργάνωσε ο 
Δήμος Βέροιας και συγκεκριμένα οι αντιδημαρχίες Παιδείας και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινη-
τικότητας με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων, φίλων των εναλλα-
κτικών μέσων μετακίνησης.

Στόχος της Εβδομάδας Κινητικότητας, που πραγματοποιείται 
κάθε χρόνο από 16 έως 22 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή χιλιάδων 
ευρωπαϊκών πόλεων, είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 
πολιτών γύρω από τα θέματα της βιώσιμης κινητικότητας, της σω-
ματικής άσκησης και της προώθησης εναλλακτικών και συνεργατι-
κών τρόπων μετακίνησης.

Από τις 16 έως τις 23 Σεπτεμβρίου ο Δήμος Βέροιας σε συ-
νεργασία με την Τροχαία Βέροιας πραγματοποίησε δράσεις στις 
αυλές τεσσάρων Δημοτικών Σχολείων: 7ο, 8ο, 1ο και 6ο. Οι μικροί 
μαθητές είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δραστηριότητες κυ-
κλοφοριακής αγωγής με κώνους, κορδέλες και παιχνίδια γνωριμίας 
με τον Κ.Ο.Κ. Παράλληλα το κλιμάκιο της Τροχαίας παρουσίασε 
στα παιδιά γυαλιά προσοµοίωσης κατανάλωσης αλκοόλ και γυαλιά 
προσοµοίωσης κούρασης/υπνηλίας.

Επιπρόσθετα, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας συμμε-
τείχε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας με εκπαιδευτικές 
δράσεις ευαισθητοποίησης μαθητών 6-8 ετών σχετικά με το πε-
ριβάλλον και τους ορθούς τρόπους μετακίνησης. Τα εργαστήρια 
πραγματοποιήθηκαν στις 20, 21 και 22 Σεπτεμβρίου στο νέο υπαί-
θριο αναγνωστήριο. Ο Δήμαρχος Βέροιας, κ. Κωνσταντίνος Βοργια-

ζίδης, επισκέφθηκε το πρωί της Τετάρτης τον χώρο, συνομίλησε με 
παιδιά και παρακολούθησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παράλληλα 
με την παρουσίαση του ποδήλατου που κατασκεύασε η Ομάδα 
Τεχνολογίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης, στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας.

Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση σχολείων αλλά και δημοτών στη 
δράση του Τμήματος Τουρισμού Δήμου Βέροιας «Γνωρίζω την 
πόλη μου, περπατώντας» κατά την οποία έξι σχολικά τμήματα μο-
νάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και 
δημότες περπάτησαν και περιηγήθηκαν στις γραφικές συνοικίες και 
τα ιστορικά σημεία της Βέροιας με τη βοήθεια του συνταξιούχου εκ-
παιδευτικού, κ. Θωμά (Μάκη) Δημητράκη, ο οποίος μοιράστηκε τις 
γνώσεις του για την πόλη με το κοινό.

Ανάλογη ήταν η επιτυχία της εκδήλωσης “Fix my Bike”: ΔΩΡΕΑΝ 
service ποδηλάτου από επαγγελματίες της πόλης. Ο Δήμος Βέροι-
ας σε συνεργασία με τις εταιρίες BBT (BikesbyTolis) και RIDE Cycle 
Store διέθεσε ειδικούς σταθμούς επισκευής ποδηλάτων ενώ οι ενή-
λικες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν 
ηλεκτροκίνητο ποδήλατο.

Ο Δήμος Βέροιας ευχαριστεί όλους τους πολίτες που, παρά την 
ιδιαιτερότητα της φετινής χρονιάς, συμμετείχαν στις δράσεις της 
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας κατεβάζοντας την εφαρμογή 
“Veria Bikes” για τα κοινόχρηστα δημοτικά ποδήλατα τα οποία δια-
τέθηκαν δωρεάν από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου. 
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Με πρωτοβουλία 32 Εργα-
τοϋπαλληλικών Κέντρων, με-
ταξύ των οποίων και το Εργα-
τοϋπαλληλικό Κέντρο Βέροιας, 
απεστάλη στον Πρωθυπουργό 
ανοιχτή επιστολή, με αφορμή 
τα πρόσφατα γεγονότα με τη 
διαδικτυακή πλατφόρμα efood 
της γερμανικής Delivery Hero, 
η οποία εκβιαστικά πρότεινε 
σε διανομείς της, μέσω της ε-
φαρμογής Road Runner που 
χρησιμοποιεί για να διασυνδέ-
εται μαζί τους, να συνάψουν 
μια άλλη μορφή εργασιακής 
σχέσης - αυτή του freelancer.

Στην επιστολή, επισημαί-
νονται τα προβλήματα και οι 
δυσκολίες που καλούνται να 
αντιμετωπίσουν, καθημερινά, 
οι εργαζόμενοι όχι μόνο της 
συγκεκριμένης πλατφόρμας, 
αλλά και ολόκληρου του κλά-
δου των διανομέων – ταχυμε-
ταφορέων.

Τέλος καλούν την Κυβέρνη-
ση να λάβει μέτρα και πρωτο-
βουλίες ώστε:

-Να υπογραφεί άμεσα Συλ-
λογική Σύμβαση Εργασίας 
που να καλύπτει το σύνολο 
των διανομέων της χώρας (ε-
στίαση, εμπόριο, τρόφιμα).

-Να σταματήσει η επιβολή 
της freelancing εργασίας και 
να μετατραπούν όλες οι συμ-
βάσεις ορισμένου χρόνου σε 
αορίστου εξαρτημένης εργα-
σίας. 

-Να μην φορολογείται και 
να μην υπόκειται σε κρατήσεις 
η χιλιομετρική αποζημίωση για 
τη συντήρηση των οχημάτων.

-Να μην φορολογούνται και 
να μην υπόκεινται σε κρατή-
σεις τα ηλεκτρονικά φιλοδω-
ρήματα ή εφόσον θεωρούνται 
νόμιμος μισθός να πληρώνο-

νται επ’ αυτών προσαυξήσεις 
για υπερωριακή απασχόληση, 
εργασία τις Κυριακές, αργίες 
και νύχτες.

-Να σταματήσουν τα συ-
στήματα αξιολογήσεων που 
υιοθετούν οι εταιρείες ως κρι-
τήριο απόλυσης και απειλή 
στέρησης ημερομισθίων, 

-Να συμπεριληφθούν οι δι-
ανομείς στα μέτρα πρόληψης 
διάδοσης του Sars-Cov-2 και 
να γίνεται η παράδοση στην 
είσοδο κάθε κτηρίου, με εξαί-
ρεση περιπτώσεις ατόμων με 
κινητικά προβλήματα.

-Να προβλέπονται χώροι υ-
γιεινής και στεγασμένοι χώροι 
αναμονής για τους Riders.

-Να ασφαλίζονται με ευθύ-
νη των εργοδοτών το όχημα, 
ο εξοπλισμός και τα χρημα-
τικά ποσά, από τον κίνδυνο 
ληστείας.

-Να οριοθετηθούν ορθολο-
γικά οι χιλιομετρικές αποστά-
σεις παραλαβής και παράδο-
σης.

-Να σταματήσει η ηθική 
και ψυχολογική παρενόχληση 
προς τους εργαζόμενους και 
να υποβληθούν σε αυστηρό 
θεσμικό έλεγχο από το ΣΕΠΕ 
και το Υπουργείο Εργασίας ό-
λες οι εσωτερικές παραμετρο-
ποιήσεις της εφαρμογής που 
οδηγούν σε μισθολογικές και 
ανταγωνιστικές διακρίσεις και 
που χρησιμοποιούνται ως λό-
γοι απόλυσης. 

-Να διακόπτεται η διανομή 
με απόφαση κρατικής αρχής 
σε περιόδους ακραίων καιρι-
κών φαινομένων (βροχές, χιό-
νια, παγετοί, καύσωνες).

Η Διοίκηση
 του Ε.Κ.Β. 

Επιστολή του Εργατικού 
Κέντρου Βέροιας 

προς τον πρωθυπουργό 
για την efood

Ολοκληρώθηκε η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Κινητικότητας στον Δήμο Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο

διαμερίσματαστοΜα-

κροχώριΒεροίαςαπό

80 τ.μ. το καθένα,σε

καλήκατάστασηκαισε

τιμή ευκαιρίας 48.000

ευρώ και τα δύο δια-

μερίσματα.Πληρ. τηλ.:

6987234784και6987

239560.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

σμα91 τ.μ.στηνοδό

Ηρακλέους (Ακρόπο-

λη) στη Βέροια στο

ισόγειοσε άριστη κα-

τάσταση.Πληροφορί-

εςτηλ.:6944910329.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-

ρισμα σταΑστικά 88

τ.μ. 50.000 ευρώ,

διαμπερές, κόπλαμ,

χωρ ί ς  α σ α ν σ έ ρ .

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονο-

κατοικία 200 τμ, στη

Φυτειά με πανοραμι-

κή θέα, σε οικόπεδο

1.500 τ.μ. Τιμή ευ-

καιρίας. Τηλ.: 23310

93389κοςΧρήστος.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

δο 700 τ.μ. στηνΑγ.

Βαρβάρα σε πλαγιά,

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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με θέα τον Αλιάκμονα,

στηνπλατεία τουχωριού.

Πληρ.Τηλ.6981058526.

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  α γρός

χέρσος 11.000 τ.μ. στον

Άγιο Γεώργιο, θέση«ΣΥ-

ΚΙΕΣ» τιμή 15.000 ευ-

ρώ. Τηλ.: 6945 122583,

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙκεντρικόΜε-

σιτικόγραφείοστηΒέροια.

Πληρ. τηλ.:2331063283,

ώρες08.00-10.00.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωρο-

πωλείο επί τηςοδούΜη-

τροπόλεως στη Βέροια.

Πληροφορίες τηλ. 6976

063527.

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.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

πλήρωςανακαινισμένοστοκέ-

ντρο.Τιμή ενοικίου500 ευρώ.

Πληρ.ΑκίνηταΗμαθίας, τηλ.:

2331500785&6934888738.

ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΗ 24

τ.μ., Καλλιθέα,Μιλτιάδου 20,

πόρτα με μηχανισμό, ρεύμα,

βαμμένο.Τιμή ενοικίου50 ευ-

ρώ.Τηλ.:6947073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικιάζε-
ται  γκαρσονιέρα,1οςόροφος,

σεπολύκαλήκατάσταση.Πληρ.

τηλ.:2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπό-

λεως35, χώρος 90 τ.μ.περί-

που,με3χώρουςκαικουζινα,

W.C.,γιαεπαγγελματικήχρήση

ήγιαδιαμέρισμα,3οςόρ.Τηλ.:

6932471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαγιαφροντί-
δαηλικιωμένηςκυρίαςστηΒέ-

ροια,μεπροαιρετικήεμπειρία.

Τηλ.:6977828460καΜαιρη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτροσυγκολ-
λητής με γνώσηTIG και ψυ-

κτικόςγιαεργασία.Τηλ.:6970

985797&2331041385.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθόςφυσικο-
θεραπευτή για πλήρη απα-

σχόληση σε εργαστήριο φυ-

σικοθεραπείας στη Βέροια.

Πληρτηλ.:6944675419.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια  με
προϋπηρεσία για την θέση

της υπεύθυνης .Αποστολήβι-

ογραφικών στο avsgroup@

avsgroup.grμεεπισυναπτόμε-

νηφωτογραφία.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία ή κύρι-
ος για περιποίηση ηλικιωμέ-

νης στη Βέροια. Τηλ.: 23310

25176&6998027956.

ZHTEITAI κοπέλα και άν-
δρας, από 25 – 40 ετών, για

εργασία σε ΠρατήριοΥγρών

Καυσίμων, με πλήρη απα-

σχόληση.Ώρες επικοινωνίας

17.00 έως 21.00 και στο τηλ.

6977207525.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ζα-
χαροπλαστείο-καφέ, με εμπει-

ρία στη Βέροια. Τηλ.: 6906

566981&2331029929.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος
και μηχανικόςαυτοκινήτωνσε

εταιρία στη Βέροια και οδη-

γόςΤΑΧΙ με ειδική άδεια για

εταιρίαΤΑΧΙστηΒέροιια.Τηλ.:

2331062900.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙδύοκυρίεςγια
την κουζίνα από την ταβέρ-

να «Φίνα Κότα». Πληρ. τηλ.:

6944427812.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για
τα ψητοπωλεία «ΓΙΑΝΝΗΣ»

στηΒενιζέλουκαιστοΤσερμέ-

νι.Τηλ.επικ.:2331025170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργα-
σία σε εργαστήριο κρεάτων.

Τηλ.:2331042680,ώρεςεπι-

κοινωνίας: 10μ. έως 1.00μ.μ.

Β ιογραφ ικά  στο  e -ma i l :

koktsidis14@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας για το
ψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ» στη

Βενιζέλου.Πληρ. τηλ.: 23310

25170.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος,

με φροντιστηριακή πείρα και

ειδίκευσηστηνΈκθεσηπαρα-

δίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

μαθητέςΔημοτικού, Γυμνασί-

ου,Λυκξείου μεμονωμένα και

σε γκρουπ. Τιμές προσιτές.

Τηλ.:6973707829.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ  αναλαμ-
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ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ2ΔΣΚτου93΄1οςΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑΑΣΦΜΕ
ΩΡ/ΣΗ90000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50τ.μ3ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.μμονοκατοικιαπαλιαμεοικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ19000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση
62000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑισογειουπερυψ.Καταστημα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.12000€
ΚΩΣΤΤΟΧΩΡΙ8,5στ.6χιλ.αποκεντροκτημαμεαγροικια75τ.μ
45000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ45000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1ος-4οςκαινουρια101κ114τ.μημιτελη63000-
90000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα
μεαδεια15000€
ΡΑΧΙΑκτημα3200τ.μμενεροκροδακινα12000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
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€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

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.



βάνω παιδιά τουΔημοτικού

από 10 ετών για την προε-

τοιμασία των μαθημάτων

τους!Αναλαμβάνω επιμέλεια

κειμένων, ολοκλήρωση φοι-

τητικών / πτυχιακών/διπλω-

ματικών και μεταπτυχιακών

εργασιών, με γνώση και ε-

μπειρία!Τηλ.6984534226.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή
εμπειρία σε μεγάλα φροντι-

στήρια, παραδίδει μαθήματα

Νεοελληνικής Γλώσσας και

Λογοτεχνίας σε μαθητέςΑ΄,

Β΄,Γ΄ΓενικούΛυκείουκαιΕ-

ΠΑΛ.Τηλ.6979962003.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ, επιστήμων

με μεγάλη κινητή και ακίνητη

περιουσία, καθώς και μεγάλα

εισοδήματα, ζητεί σύζυγο-σύ-

ντροφο.Τηλ.:6949215864.

ΑΝΔΡΑΣ  40 ετών, ζη-
τά γνωριμία με γυναίκα από

30 έως 40 ετών.Πληρ. τηλ.:

6974706470.

ΚΥΡΙΟΣζητείγιαγνωριμία
σοβαρή κυρία  έως 55 ετών.

Πληρ.τηλ.:6984040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά εί-

δη της CICU: καροτσάκι

(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό),

καλαθούνα με βάση, τραπε-

ζάκι φαγητού, κάθισμα αυτο-

κινήτου και 2ποδήλαταπαι-

δικάσεπολύκατάσταση,400

ευρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310

62621.

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

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

www.mesitikoveria.gr
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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



Κομβικά ζητήματα που απασχολούν τις Ελληνίδες Εμπόρους – Επι-
χειρηματίες, τα οποία επέτεινε η πανδημική κρίση και σήμερα προκαλούν 
δυσαρμονία στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή δυσχεραίνο-
ντας την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, τέθηκαν επί τάπητος υβρι-
δικό Webinar που πραγματοποίησε την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου η ΕΣΕΕ, 
με θέμα «Γυναίκα και Εμπόριο στην εποχή του Covid-19», αφιερώνοντας 
την Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου στη Γυναίκα Επιχειρηματία.

Ομιλήτριες από τον επιχειρηματικό κόσμο, την ακαδημαϊκή κοινότητα, 
εκπρόσωποι διακεκριμένων οργανώσεων που υποστηρίζουν τη γυναικεία 
επιχειρηματικότητα και συνδικαλίστριες έμποροι από διάφορες περιο-
χές της χώρας, μίλησαν από θέση ευθύνης μεταφέροντας προσωπικές 
εμπειρίες από τη διαδρομή τους στο επιχειρείν, προτείνοντας πολιτικές 
και πρωτοβουλίες που στόχο έχουν να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν 
τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Συζητήθηκαν επίσης οι ανισότητες και 
διακρίσεις σε βάρος των γυναικών που εντοπίζονται στις επαγγελματικές 

ευκαιρίες, στην αμοιβή, στην ιεραρχική 
εξέλιξη σε επιχειρήσεις και τη συμμετοχή 
σε φορείς εκπροσώπησης.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος 
Καρανίκας δήλωσε πεπεισμένος για τον 
πολλαπλασιαστικό ρόλο που θα διαδρα-
ματίσει το Εμπόριο στην ανάπτυξη της 
οικονομίας και υπογράμμισε ότι χρειά-
ζονται πρωτοβουλίες και συνέργειες για 
τη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματι-
κότητας και την ισχυροποίηση της γυναι-
κείας συμμετοχής στον δημόσιο βίο της 
χώρας. Επισήμανε δε, την προσήλωση 
της ΕΣΕΕ στο στόχο της συστηματικής 
επιδίωξης για την ισότητα των φύλων και 
για την αντιμετώπιση της βίας και κάθε 
μορφής ανισότητας και διάκρισης.

Μέσα από τρεις στοχευμένες θεματικές ενότητες, το Webinar της Ε-
ΣΕΕ έδωσε τη δυνατότητα εποικοδομητικού διαλόγου για την κλιμάκωση 
των επιπτώσεων της πανδημίας από τον Μάρτιο του 2020 έως σήμερα 
σε όλους τους υπο – κλάδους του Εμπορίου. Παράλληλα, ανέδειξε τις 
προκλήσεις και ευκαιρίες που δημιουργεί για τις γυναίκες ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός των εμπορικών επιχειρήσεων. Συζητήθηκαν επίσης οι 
ανισότητες και διακρίσεις σε βάρος των γυναικών που εντοπίζονται στις 
επαγγελματικές ευκαιρίες, στην αμοιβή, στην ιεραρχική εξέλιξη σε επιχει-
ρήσεις και τη συμμετοχή σε φορείς εκπροσώπησης. Ειδικότερα:

Στο πρώτο πάνελ που διοργανώθηκε με θέμα «Η γυναίκα στην εμπο-
ρική επιχείρηση: Ισορροπώντας εντός της πανδημίας μεταξύ επαγγελμα-
τικής και οικογενειακής ζωής» η κα Μαρία Συρεγγέλα, Υφυπουργός Εργα-
σίας και Κοινωνικών, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικο-
γένεια αναφέρθηκε στα προγράμματα ενίσχυσης της γυναικείας εργασίας 
και την ποσόστωση των φύλων στην εκπροσώπηση σε θέσεις ηγεσίας. 
Σημείωσε πως το θέμα της ισότητας των δύο φύλων βρίσκεται ψηλά στην 
ατζέντα της κυβέρνησης και επισήμανε ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες 
έχει αποδειχθεί ότι ως leaders έχουν επιτυχίες. Η Δρ. Μαρία Γιαννιού,  
Αντιπρόεδρος και Συν-ιδρύτρια της Women Act, μίλησε για τη σημασία 
της γυναικείας εκπροσώπησης στη δημόσια σφαίρα και την πρωτοβουλία 
«No more Mannels» η κα Μαριάννα Παγώνη, Ιδιοκτήτρια Οίκου Παγώνη 
τόνισε τις ευκαιρίες για τις γυναίκες και τις δυσκολίες από την ενασχόλη-
ση με το ηλεκτρονικό εμπόριο και η κα Δέσποινα Ξυνού, Πρόεδρος και 
CEO της ΟΚ Anytime Market ανέφερε πως η ψηφιακή μετάβαση είναι 
βοηθητική ως προς την οργάνωση του χρόνου των γυναικών ενώ τόνισε 
πως η πανδημία επέβαλλε συντονισμό και πρόγραμμα στις οικογένειες 
των εργαζομένων γυναικών στην επιχείρηση.

Στο δεύτερο πάνελ με θέμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Προκλή-
σεις και Ευκαιρίες για τη γυναίκα επιχειρηματία» η κα Αννα Στρατινάκη 
Γεν. Γραμματέας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, αναφέρθηκε στην κυβερνητική πρωτοβουλία για τη δημιουρ-
γία περισσότερων επαγγελματικών ευκαιριών και ψηφιακών δεξιοτήτων 
σε συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας, Εργασίας και Ψηφιακής Πο-

λιτικής αλλά και για τα προγράμματα που 
αναμένονται να εξελιχθούν το επόμενο διά-
στημα με πόρους από το Recovery Fund ό-
που σε συνδυασμό με το ΕΣΠΑ έρχονται να 
συνδράμουν στη μείωση του ψηφιακού α-
ναλφαβητισμού για τις γυναίκες. Η κα Στέλ-
λα Κάσδαγλη, Συγγραφέας, Μεταφράστρια 
και Ιδρύτρια του οργανισμού Women On 
Top, εξέφρασε την ανησυχία της απουσίας 
δεδομένων στην Ελληνική αγορά, γεγονός 
που εγείρει αμφιβολίες για την ανάπτυξη 
εθνικών στρατηγικών καθώς και τον προ-
βληματισμό ότι τα νέα κορίτσια δεν επιλέ-
γουν τα STEM επαγγέλματα. Η κα Φωτεινή 
Γιαλαμά, CΕO της LOLA, μίλησε  για την 
ανάγκη συνδυασμού φυσικού και ψηφιακού 

καταστήματος για την ενίσχυση της εμπειρίας των καταναλωτών καθώς 
και για την εξοικείωση των εργαζομένων γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας 
στην ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής της, ενώ η κα Γεωργία Πετράκη, 
Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, 
αναφέρθηκε στον ψηφιακό αναλφαβητισμό και τον στόχο της ψηφιακής 
ισότητας, τα ανδρικά πρότυπα της δημιουργίας της ίδιας της τεχνολογίας 
καθώς και στο έμφυλο χρηματοδοτικό χάσμα όπως καταγράφεται παγκο-
σμίως.  

Στο τρίτο πάνελ με θέμα «Γυναίκες επιχειρηματίες στην εποχή μετά 
την πανδημία», δόθηκε η δυνατότητα εποικοδομητικού διαλόγου για την 
κλιμάκωση των επιπτώσεων της πανδημίας και τα βιώματα των γυναικεί-
ων εμπόρων από τον Μάρτιο του 2020 έως σήμερα. Τη συζήτηση, όπως 
και όλο το Webinar, συντόνισε η δημοσιογράφος κα Ειρήνη Νικολοπού-
λου, και συμμετείχαν, με φυσική παρουσία κα Μαρίνα Οφλούδη – Για-
βρόγλου, Πρόεδρος της I.C.C. Women Hellas, Διευθύνουσα Σύμβουλος 
Μύλοι Σόγιας Α.Ε. και μέσω διαδικτυακής live σύνδεσης, δέκα γυναίκες, 
έμποροι και συνδικαλίστριες στo ΔΣ της ΕΣΕΕ, τις Ομοσπονδίες και τους 
Εμπορικούς Συλλόγους από διάφορες περιοχές της χώρας. Αναφέρθηκαν 
στα προβλήματα του εμπορίου ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε 
περιοχής, εστιάζοντας στους πρώτους πολύ δύσκολους μήνες της πανδη-
μίας, στις «ανάσες ρευστότητας» στις επιχειρήσεις που έφερε η άνοδος 
της τουριστικής κίνησης φέτος τον Αύγουστο και, κυρίως, στην ανάγκη να 
βγει η γυναικεία επιχειρηματικότητα ενισχυμένη στο τέλος της κρίσης. Η 
κα Οφλούδη – Γιαβρόγλου επισήμανε πως η καλή εκπαίδευση στις νέες 
τεχνολογίες θα δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις γυναίκες επιχειρη-
ματίες, λέγοντας χαρακτηριστικά: «πρέπει να γίνουμε πιο μοντέρνοι στον 
τρόπο που αντιμετωπίζουμε το εμπόριο». 

Κλείνοντας την εκδήλωση ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρα-
νίκας απηύθυνε κάλεσμα στις γυναίκες να ασχοληθούν ενεργά με το 
εμπόριο, εμπλουτίζοντας το με τις ιδέες, τη δημιουργικότητα και την εν-
συναίσθηση που τις διακρίνουν. Ζήτησε δε μεγαλύτερη συμμετοχή των 
γυναικών εμπόρων στη θεσμική εκπροσώπηση του κλάδου, ώστε να 
ωφεληθούν οι ίδιες αλλά και η επιχειρηματικότητα στο σύνολό της. 
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P Ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ και Βε-
λόπουλο οι περισσότεροι αντιεμ-
βολιαστές. Βρήκαν πολύ αδέξιο 
τρόπο να κάνουν αντιπολίτευση...

 
P Και αίφνης, ανακαλύψαμε 

ποιος είναι ο νέος Καμμένος.
 
P Η εκάστοτε κυβέρνηση ε-

ξάλλου γεννά όλο και νέους κοι-
νούς παρονομαστές. Προς τέρψιν 
των εκάστοτε αριθμητών.

 
P Κι άντε τώρα εσύ να διαψεύσεις τα ίδια τα 

μαθηματικά. Κάτι που έχουν καταφέρει μέχρι τώρα 
μόνον οι αντιεμβολιαστές.

 
P Είπαν οι αθεόφοβοι σε μητροπολίτη που 

εμβολιάστηκε, ότι αν γίνει τρίτος παγκόσμιος 
πόλεμος τα έξυπνα όπλα θα τον βρουν και θα 
σκοτωθεί πρώτος. Αυτοί, που δεν εμβολιάζονται 
επειδή έχουν τον… υιό του Θεού μέσα τους.

 
P 20% κάτω από το μέσο όρο του ευρωπαϊκού 

νότου οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα. Ξεχειλώσαμε 
ακόμη και αυτό το μεσογειακό ταμπεραμέντο.

 
P Το μεγαλύτερο πρόβλημά μας είναι το έλ-

λειμμα παιδείας. Εκτός σχολείων.

 
P Απλώς, αργούμε να το καταλάβουμε. Πιο 

πολύ κι απ’ όταν ο Τσιτσιπάς πάει για κατούρημα 
ανάμεσα στα σετ.

 
P Μπορεί να βγαίνουν πολλές φωτογραφί-

ες τα μοντέλα, ωχριούν ωστόσο μπροστά στον 
όγκο των φωτογραφιών που βγαίνει ο Πατούλης.

 
P Το καλοκαίρι έσβηνε φωτιές και ο προσω-

πικός του φωτογράφος τον απαθανάτιζε εν δράσει. 
Φωτορεπόρτερ με φουλ υπερωρίες και ανθυγιεινό.

 
P Αν τον έβαζε αντί για φωτογραφίες να 

σβήνει φωτιές, όλο και κάποιο δεντράκι θα είχε 
γλιτώσει στη Βαρυμπόμπη.

 

P Για να μην ανησυχείτε, η Δέσποινα 
Βανδή είναι σε σχέση με Κύπριο. Άντε τώρα 
να αρραβωνιάσουμε και τον Ντέμη με Κρη-
τικιά.

 
P Τα τελευταία 20 χρόνια έχουν πε-

θάνει 82 άτομα σε γυμναστήρια. Στο ίδιο 
διάστημα 2 μόνο άτομα έχουν πεθάνει 
από πιτόγυρα. Όλα στη ζωή είναι θέμα 
επιλογών. Κάντε τη σωστή.

 
P Και: 
Μια νεαρή δασκάλα αποφασίζει να κάνει 

ένα πρόχειρο διαγώνισμα στην τάξη της, για 
να διαπιστώσει την πρόοδο των μαθητών 
της. Το θέμα είναι δύσκολο κι αρχίζουν να 
γράφουν αμέσως. Γυρνάει η δασκάλα να 
γράψει το θέμα στον πίνακα, σηκώνεται η 
κοντή φούστα της και απ’ το βάθος της τάξης 
ακούγεται ένα γέλιο.

– Τι συμβαίνει, Δημητράκη; ρωτάει η δα-
σκάλα.

– Κυρία, είδα μια απ’ τις ζαρτιέρες σας!
– Έξω απ’ την τάξη, αποβάλλεσαι! λέει 

η δασκάλα. Δεν θέλω τέτοια πράματα στο 
μάθημά μου. Δεν θέλω να σε δω για τρεις 
ημέρες.

Όταν κάποια στιγμή η δασκάλα αποφάσι-
σε να δώσει κάτι συμπληρωματικές οδηγίες, γυρνάει 
στον πίνακα και καθώς τεντώνεται να γράψει, ένα 
ακόμη γέλιο ακούγεται απ’ την τάξη.

– Τι συμβαίνει, Γιαννάκη; ρωτάει η δασκάλα, που 
είχε αρχίσει να εκνευρίζεται.

– Κυρία, είδα και τις δύο ζαρτιέρες σας, απαντάει 
ο Γιαννάκης.

– Έξω απ’ την τάξη μου, ξαναλέει η δασκάλα. 
Αποβάλλεσαι για 10 μέρες.

Εκνευρισμένη όπως ήταν η δασκάλα, γυρίζει πά-
λι στον πίνακα, αλλά της πέφτει ο σπόγγος. Σκύβει 
να τον πιάσει και ένα δυνατότερο γέλιο ακούγεται 
απ’ το βάθος της τάξης. Στρέφει προς τους μαθητές 
η δασκάλα και βλέπει τον Μπόμπο να κατευθύνεται 
προς την έξοδο.

– Γιατί φεύγεις Μπόμπο; των ρωτάει.
– Μ’ αυτό που είδα εγώ κυρία, καταλαβαίνω ότι 

θα ξαναέλθω σχολείο την επόμενη χρονιά!
K.Π.

Τα προβλήματα και οι προοπτικές για την Ελληνίδα Έμπορο την εποχή της πανδημίας
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το υβριδικό Webinar 

της ΕΣΕΕ για την Ημέρα του Ελληνικού Εμπορίου
Γ. Καρανίκας: «Το Ελληνικό Εμπόριο θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά στην αλλαγή σελίδας της οικονομίας. 

Χρειάζονται πρωτοβουλίες και συνέργειες για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας»


