
Γενική Συνέλευση 
και εκλογή νέου 

Διοικητικού 
Συμβουλίου 

-Ταμίας εκλέχθηκε ο βεροιώτης 
Κωνσταντίνος Οικονομίδης 

Βορίδης: Κανονικά οι παρελάσεις 
του «ΟΧΙ» και οι εορτασμοί

Μια έκθεση με εντυπωσιακό υλικό 
και κειμήλια Μακεδόνων αγωνι-

στών, στο Χώρο Τεχνών Βέροιας
Ολοκληρώθηκε επιτυχώς 

το 3ο Παιδαγωγικό Συνέδριο για 
την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Σκέψεις με 
αφορμή την 

παγκόσμια ημέρα 
ηλικιωμένων 
εν μέσω της 

επιδημικής κρίσης
Γράφει ο Αναστάσιος 
Βασιάδης

Εικαστικό οδοιπορικό στους 
δρόμους του βαμβακιού, στο 

Εκκοκκιστήριο Ιδεών της Βέροιας
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Με κόκκινο σχεδιάζουμε 
παρελάσεις;;;

  Η κυβέρνηση προσπαθεί να διατηρήσει μια 
κανονικότητα στην καθημερινότητά μας, 
απομακρύνοντας οποιαδήποτε σκέψη και λογική 
λοκντάουν, ωστόσο η απόφαση για τις παρελάσεις 
και το «γιαλαντζί» κόκκινο σε περιοχές όπως και 
η Ημαθία πιθανό να μην βοηθούν προς αυτή 
την κατεύθυνση. Ποιο ήταν το όφελος με τον 
περιορισμό στην κυκλοφορία 01.00-06.00 και την 
σίγαση της μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος; Εκτός από το αναποτελεσματικό 
«σακάτεμα» της εστίασης και τα πλείστα εργασιακά 
προβλήματα το ανταποδοτικό υγειονομικό όφελος 
τουλάχιστον για έναν «κόκκινο» μήνα στην 
Ημαθία είναι ανύπαρκτο. Πληροφορίες μιλούν για 
επανεξέταση των μέτρων που ισχύουν στις κόκκινες 
περιοχές, αφού για τα συγκεκριμένα τσάμπα καίει 
η λάμπα! Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και τις 
παρελάσεις, που έλειψαν μεν, αλλά πολύ φοβάμαι 
ότι θα μας βγουν ξινές, τότε η κυβέρνηση καλό θα 
ήταν να βάλει λίγο σε σειρά και να επανεξετάσει 
κάποια πράγματα γιατί κανείς δεν αντέχει ξανά το 
κλείδωμα. 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Χαριτίνης, Ευδοκίμου, Μαμέλχθης μαρτ.

Μιαέκθεσημεεντυπωσιακόυλικόκαικειμήλια
Μακεδόνωναγωνιστών,στοΧώροΤεχνώνΒέροιας

«ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ’21:Μακεδονία»
είναιο τίτλοςτηςέκθεσηςπουπαρου-
σιάζουν από προχθές Κυριακή στον
δεύτεροόροφο τουΧώρουΤεχνών, το
Εθνικό ΙστορικόΜουσείο και η ΚΕΠΑ
ΔήμουΒέροιας, σε συνεργασία και με
τονΝαουσαίοσυλλέκτηΤάκηΜπάιτση
και τηνΔημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας,
που διέθεσαν –πέρα από το εξαίρετο
και σπάνιο υλικό τουΜουσείου- ένα
αξιοσημείωτο υλικό από όπλα και εν-
δυμασίεςΜακεδόνων αγωνιστών και
απόσπάνιεςεκδόσειςΕλλήνωνλογίων
τηςεποχήςτουΔιαφωτισμού.

Μιαεντυπωσιακήκαιενδιαφέρουσα
έκθεση, ένα ταξίδι στην ελληνική ιστο-
ρία της χρονικήςπεριόδου του αγώνα
γιατηνεπανασύστασηενόςέθνους.

Η έκθεση αποτελεί μέρος ενός ευ-
ρύτερου προγράμματος που έχει κα-
ταρτίσειηΙστορικήκαιΕθνολογικήΕταιρίατηςΕλλάδοςκαιτοΕθνικόΙστορικόΜουσείογιανατιμήσουντηνεπέτειοτων
διακοσίωνχρόνωναπότηνέναρξητηςεπανάστασηςτου1821καιπεριλαμβάνειέγγραφααπότοαρχείοτουΕμμανουήλ
Παπά,πουπαρουσιάζονταιγιαπρώτηφορά,κειμήλιαΜακεδόνωναγωνιστώνκαιόπλατωνΘεοδώρουΚολοκοτρώνηκαι
ΓεωργίουΚαραϊσκάκηκαιθαείναιανοιχτήκαιεπισκέψιμημέχρικαιτις30Ιουνίουτου2022.(φωτοαποfaretra.gr)

Επέτειος Ν.Δ. και μήνυμα Μητσοτάκη σε υπουργούς: Από 
σήμερα, όλοι μιλάμε λιγότερο δουλεύοντας περισσότερο

Τα47τηςχρόνιαέκλεισεχθεςαπότην
ΙδρυτικήτουδιακήρυξητοκόμματηςΝΔ,
αφούσαν χθες, το 1974οΚωνσταντίνος
Καραμανλής ίδρυσε τηΝέαΔημοκρατία.
Τιμούμε τηνΗμέρα, θωρακίζοντας την ά-
μυνα και τιςσυμμαχίεςμας,φροντίζοντας
όμωςπάντα για την οικονομική και κοι-
νωνικήπρόοδο της χώρας» είπε χθες ο
πρωθυπουργόςστουπουργικόσυμβούλιο
αναφερόμενοςστηνεπέτειο.Ένασυμβού-
λιομεειδικόβάροςλόγωτηςατζένταςτου
στην οποίαστήριξε οπρωθυπουργός και
την απάντησή του στην αξιωματική αντι-
πολίτευσηπερί εκλογών. «Όπως έχωπει
επανειλημμένα,αυτέςθαγίνουνστηνώρα
τους, όπως ορίζει το Σύνταγμα, δηλαδή
στο τέλος της τετραετίας», δήλωσεοΜη-
τσοτάκηςστουςυπουργούςτου,απότους

οποίουςζήτησε,νααναδείξουνπερισσότεροτιςπρωτοβουλίεςκαιτοέργοτηςκυβέρνησης,μετοκλείσιμοτηςδιετίας.
«Απόσήμερα,όλοιμιλάμελιγότεροδουλεύονταςπερισσότερο»,ήταντομήνυμακαιόποιοςτοέλαβε,τοέλαβε…

Βορίδης:Κανονικά
οιπαρελάσεις
του«ΟΧΙ»

καιοιεορτασμοί
Κι ενώ βάζαμε ερωτηματικά μέχρι χθες αν

θα γίνουν ή όχι οιπαρελάσεις τουΟκτωβρίου
με τις εθνικές και τοπικές επετείους, ο υπουρ-
γόςΕσωτερικών,ΜάκηςΒορίδης, μιλώνταςσε
πρωινήεκπομπήτηςΕΡΤ,δήλωσεότιηπαρέ-
λασητης28ηςΟκτωβρίουθαδιεξαχθείκανονι-
κάκαιμάλισταμεπαρουσίαόλωντωνπολιτών,
όχι μόνο των εμβολιασμένων, όπως είπε, με
τήρηση των υγειονομικών μέτρων και ισχυρή
παρότρυνση για χρήση της μάσκας.Κανονικά
θατελεστούνκαιοιεορτασμοίστηΘεσσαλονίκη
γιατονΆγιοΔημήτριο.

Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένεται εντός
τηςεβδομάδας!

Μπλακ άουτ σε Facebook, Instagram και WhatsApp -
Τι απάντησε η εταιρεία μέσω... twitter 

«Δενείναιδυνατήηπρόσβασησεαυτόν
τον ιστότοπο».Αυτό ήταν το μήνυμα που
έβλεπαν εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες του
Facebook χθες το απόγευμα, ενώ για κά-
ποιουςδενανανεώνοντανησελίδα και ήταν
εκτόςλειτουργίακαιτοmessenger.

Αντίστοιχα τα ίδια και στο Instagram και
στοWhatsApp, δημιουργώντας «ανησυχία»
στους χρήστεςπου δεν μπορούσαν να επι-
κοινωνήσουν μέσω των αγαπημένων τους
socialmedia.

Τιαπάντησεηεταιρεία
Ωστόσο, λίγη ώρα μετά το blackout, ο

υπεύθυνος επικοινωνίας τουFacebook,Άντι
ΣτόουνμεανάρτησήτουστοTwitterγνωστο-
ποίησεπωςηεταιρείαγνωρίζειότιπολλοίχρήστεςδενμπορούννασυνδεθούνκαιπως«δουλεύουμεγιαναεπανέλθουν
ταπράγματαστοφυσιολογικότοσυντομότεροδυνατόν».

ΠάντωςμέχρικαιτηνώραπουέφυγεγιατηνέκδοσήτουοΛΑΟΣδενείχεεπανέλθειηκατάσταση…



Την ένταξη του έργου 
με τίτλο «Συντήρηση και ε-
πισκευή σχολικών κτιρίων 
και δημοτικών ανοιχτών α-
θλητικών χώρων Δήμου 
Βέροιας» προϋπολογισμού 
398.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) 
στον Άξονα Προτεραιότητας 
«Παιδεία, Πολιτισμός, Του-
ρισμός και Αθλητισμός» του 
Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ» ενέκρινε με α-
πόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών, κ. 
Στέλιου Πέτσα, το ΥΠΕΣ.

Η προτεινόμενη πράξη α-
ποτελείται από τα παρακάτω 
τρία (3) κύρια υποέργα:

-Κατασκευή εξόδου κιν-
δύνου και ολοκλήρωση πυ-
ροπροστασίας 1ου Δημοτι-
κού Σχολείου Βέροιας (ΥΠΟ-
ΕΡΓΟ 1) ) (προϋπολογισμού 
160.000€).

-Κατασκευή ανελκυστήρα και βελτίωση ενεργειακής απόδο-
σης στο ΤΕΕ Ειδικής αγωγής  του Δήμου Βέροιας (ΥΠΟΕΡΓΟ 2) 
(προϋπολογισμού 176.000€).

-Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Μακροχωρίου (ΥΠΟΕΡΓΟ 3) 
(προϋπολογισμού 95.000€).

Η κάλυψη τμήματος του Υποέργου 3 θα γίνει με ίδιους πό-
ρους. 

Οι προτάσεις του Δήμου Βέροιας που έχουν ενταχθεί μέχρι 
στιγμής στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» ευθυγραμμίζονται 
σε έξι (6) από τους Άξονες Προτεραιότητας και αφορούν συνολι-
κά δέκα (10) έργα ή μελέτες.

Πιο συγκεκριμένα έχουν ενταχθεί:
• Πρόσκληση ΑΤ02: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυ-

μάτων»  (προϋπολογισμού 6.836.965,13€) που αφορά σε:
1. Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Τριλόφου, 

Αγίου Γεωργίου, συλλεκτηρίων αγωγών ακαθάρτων Αγίου Γεωρ-
γίου - Αγίας Μαρίνας – Τριλόφου και σύνδεσή τους με την ΕΕΛ 
Δ.Ε Δοβρά Δήμου Βέροιας.

2. Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εγκα-
τάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ) Δημοτικής Ενότητας 
Δοβρά Δήμου Βέροιας. 

• Πρόκληση ΑΤ03: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 421,20 kW ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ 

ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» (προϋπολογισμού 
2.448.600,00€)

• Πρόσκληση ΑΤ06: «Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Βέροιας» 
προϋπολογισμού 1.979.922,75€ που περιλαμβάνει δύο υποέρ-
γα,

Α) Αντικατάσταση του συνθετικού τάπητα στο γήπεδο Δ. Βικέ-
λας (πρώην ΕΑΚ), προϋπολογισμός 895.000 ευρώ. 

Β) Μελέτη για την ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου στην 
είσοδο της πόλης της Βέροιας, προϋπολογισμός 1.084.922,75 
ευρώ. Με την ολοκλήρωση της μελέτης αναμένεται το έργο να 
χρηματοδοτηθεί με 8.400.000 ευρώ για την κατασκευή του. 

• Πρόσκληση ΑΤ07: «Ολοκλήρωση Βρεφικού Σταθμού Κυψέ-
λης», προϋπολογισμού 1.265.000,00€.

• Πρόσκληση ΑΤ09: «Ωρίμανση μελετών Δήμου Βέροιας» 
προϋπολογισμού 620.000,00 ευρώ που αφορά σε,

1. «Έγκριση χωροθέτησης και ίδρυση του νέου κοιμητηρίου 
Βέροιας σε τμήμα του αριθ. 1147ζ αγροτεμαχίου του αγροκτήμα-
τος Τ.Κ. Πατρίδας». 

2. «Μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Βράνα-Πέτρα 
κοινότητας Τριλόφου Δήμου Βέροιας».

«Ο Δήμος Βέροιας υλοποιεί ένα πρόγραμμα έργων αξιοποι-
ώντας με σχέδιο και διαφάνεια τους πόρους του Δήμου και τα 
αναπτυξιακά προγράμματα των ΟΤΑ» τονίζει ο δήμαρχος σε 
ενημερωτικό δελτίο.
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Επιστρέφει 
ο Σ. Τσιόδρας, 

επικεφαλής νέας 
επιτροπής 

εμπειρογνωμόνων 
για την πανδημία

Νέα επιστημονική επιτροπή για την πανδημία με στόχο να ενι-
σχύσει την ακαδημαϊκή «οχύρωση» της χώρας ενόψει της χειμερινής 
περιόδου, συγκροτεί η Ιατρική Σχολή Αθηνών. Και μάλιστα επιστρα-
τεύει 50 αναγνωρισμένους καθηγητές από όλες τις ειδικότητες που 
σχετίζονται με το θέμα (λοιμωξιολόγους, πνευμονολόγους, εντατικολό-
γους, επιδημιολόγους, μικροβιολόγους, ανοσολόγους, παιδιάτρους). 
Επικεφαλής της νέας επιτροπής, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση 
της διοίκησης της Σχολής, θα είναι ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, 
ενώ συντονιστές των επιστημονικών κατευθύνσεων ανά κατηγορία 
βρίσκονται και άλλα «πρόσωπα κλειδιά» στη διαχείριση της πανδη-
μίας όπως οι καθηγήτριες Αναστασία Κοτανίδου, Παγώνα Λάγιου και 
Αντωνία Κουτσούκου.

«Θα συνεχίσουμε την προσφορά μας στην αντιμετώπιση της παν-
δημίας και μέσα από την νέα αυτή ακαδημαϊκή επιτροπή» δηλώνει 
σχετικά στο «Βήμα» ο ίδιος ο κ. Τσιόδρας. «Οι Ιατρικές σχολές της 
χώρας πρωτοστάτησαν στην αντιμετώπιση της πανδημίας και η Ια-
τρική Σχολή Αθήνας στήριξε το εθνικό σύστημα υγείας με μοναδικό 
τρόπο μέχρι σήμερα, όπως και συνεχίζει να κάνει» αναφέρει.

H «Επιτροπή για θέματα Δημόσιας Υγείας» που δημιουργείται θα 
συνεργάζεται, όποτε της ζητηθεί, με τα αρμόδια υπουργεία υποβοη-
θώντας το έργο όλων των θεσμικών οργάνων της πολιτείας στη μάχη 
αντιμετώπισης της πανδημίας τους μήνες που θα ακολουθήσουν και 
θα αποτελεί ένα αυστηρά ακαδημαϊκό όργανο που πρόκειται να γνω-
μοδοτεί σε ερωτήματα της Ιατρικής Σχολής και του πανεπιστημίου, να 
επεξεργάζεται ερευνητικά θέματα και συμμετοχή της Ιατρικής Σχολής 
σε κλινικές μελέτες, να εισηγείται κοινά πρωτόκολλα για την αντιμε-
τώπιση των ασθενών με Covid, να οργανώνει εκπαιδευτικές δράσεις 
προς τους φοιτητές και την κοινότητα, δράσεις ενημέρωσης προς το 
κοινό, εθελοντικές συμβουλευτικές δράσεις σχετιζόμενες με την δημό-
σια υγεία και την πανδημία. 

Συνεχίζεται η διενέργεια των δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγ-
χων ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του νέου κορωνοϊού SARS 
CoV–2 στον Δήμο Βέροιας, από κλιμάκια της Κινητής Μονάδας 
του ΕΟΔΥ στην Ημαθία.

Η διαδικασία των δωρεάν rapid tests έχει προγραμματιστεί τις 
παρακάτω μέρες και ώρες στο ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας (Μαυρομι-
χάλη 14, έναντι Βήματος Απ. Παύλου):

Από χθες Δευτέρα 04.10.21 έως Παρασκευή 08.10.21 από τις 
8:30 έως τις 15:00 και 

Κυριακή 10.10.21 από τις 8:30 έως τις 15:00.
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, από τις 13 Σεπτεμβρίου δυνατότητα 

διενέργειας rapid test έχουν εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι. 
Βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος χορηγείται στους εμβολι-
ασμένους ενώ για τους μη εμβολιασμένους το αποτέλεσμα του 
rapid test δίνεται προφορικά.

Οι πολίτες θα πρέπει γνωρίζουν τo ΑΜΚΑ τους ή τον Αριθμό 
Δελτίου Ταυτότητας, καθώς και τον αριθμό του κινητού τους τη-
λεφώνου.

*Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η ώρα προσέλευσης κοινού είναι αυ-
στηρά έως τις 14:30 γιατί οι δράσεις ολοκληρώνονται καθημερινά 
στις 15:00.

Δωρεάν rapid tests σε Νάουσα και Αγγελοχώρι 
Δωρεάν rapid tests θα πραγματοποιεί κλιμάκιο του ΕΟ-

ΔΥ, σε συνεργασία με τον δήμο, στη Νάουσα σήμερα Τρίτη 
(05.10.2021), την Τετάρτη (06.10.2021) και την Παρασκευή 

(08.10.2021) στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας, από τις 09:00 έως 
τις 15:00, με στόχο την πρόληψη και τον περιορισμό της εξά-
πλωσης της νόσου Covid-19. 

Επίσης, την Πέμπτη (07.10.2021) δωρεάν τεστ ανίχνευσης 
αντιγόνων της νόσου Covid-19 θα πραγματοποιηθούν στην Τοπι-
κή Κοινότητα Αγγελοχωρίου, στο Κοινοτικό Κατάστημα,  από τις 
09:00 έως τις 15:00. 

Οι πολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία 
θα πρέπει να έχουν μαζί τους τον προσωπικό αριθμό υγείας 
ΑΜΚΑ, ενώ θα πρέπει να δίνουν και τον αριθμό του κινητού 
τους, ώστε να ενημερώνονται για το αποτέλεσμα από τον ΕΟΔΥ.

Συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα τα Rapid test στο 
ΚΑΠΗ του Δήμου Αλεξάνδρειας

 Από χθες Δευτέρα 4 έως και Παρασκευή 8 Οκτωβρίου κλιμά-
κιο του ΕΟΔΥ θα βρίσκεται στο χώρο του ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας 
(Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού) από τις 9:30 π.μ. έως και τις 
14.00 μ.μ.

Όπως συνήθως, οι πολίτες έχοντας μαζί τους ταυτότητα, 
ΑΜΚΑ και αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, μπορούν να προσέλ-
θουν για να πραγματοποιήσουν rapid test χωρίς καμία οικονομι-
κή επιβάρυνση.

Το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ πραγματοποίησε στο ΚΑΠΗ Αλεξάν-
δρειας την προηγούμενη εβδομάδα 263 rapid tests συνολικά, 
από τα οποία τα 259 ήταν αρνητικά και τα 4 θετικά.

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Rapid Test στον Δήμο Βέροιας

Δήμος Βέροιας: 
Στο «Αντώνης Τρίτσης» 

η συντήρηση και επισκευή σχολικών 
κτιρίων και αθλητικών χώρων



Ξεκινούν οι προεγγραφές 
στα εργαστήρια και τα θεατρικά 

τμήματα του  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΒΕΡΟΙΑΣ
-Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Το Δημοτικό Περιφερειακό 
Θέατρο Βέροιας στο πλαίσιο 
των εκπαιδευτικών του δράσε-
ων, ξεκινά προεγγραφές για μια 
σειρά εργαστηρίων για όλες τις 
ηλικιακές ομάδες, τηρώντας τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα (κα-
θαριότητα, τήρηση αποστάσεων 
και μάσκες). Συγκεκριμένα: θε-
άτρου, θεατρικού τραγουδιού, 
φωτογραφίας θεάτρου, εργα-
στήρι κατασκευής κούκλας και 
κουκλοθέατρου και εργαστήρι 
ανακύκλωσης υλικών από το 
θέατρο και κατασκευής χρηστι-
κών αντικειμένων  για παιδιά 
όλων των ηλικιών, προνήπια, 
νήπια, δημοτικού, γυμνασίου, 
λυκείου) και για ενήλικες. 

Λόγω της ιδιαίτερης υγειονομικής συνθήκης οι θέσεις στα εργαστήρια είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας. 

Το πρόγραμμα και τα δίδακτρα θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους, αφού ολοκληρωθεί η εκδήλωση ενδι-
αφέροντος. 

Προεγγραφές από Τρίτη 5 Οκτωβρίου έως και  Τετάρτη  20  Οκτωβρίου 2021, είτε τηλεφωνικά στο 2331078140, 
είτε μέσω email στο dipethever@yahoo.gr, που θα αποστέλλετε η φόρμα προεγγραφής η οποία θα επιστρέφεται 
συμπληρωμένη, είτε στα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, 3ος όροφος Χώρου Τεχνών.
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και 
άνετη διασκέδαση.

--> απολύμανση πριν κάθε 
προβολή,

--> μεγάλες αποστάσεις 
--> περιορισμένη διαθεσι-

μότητα εισιτηρίων
--> αντισηπτικά σε κάθε εί-

σοδο και έξοδο
NO TIME TO DIE (007)
Προβολές στην Θερινή αί-

θουσα:  (μόνο χρήση μάσκας)  
-  Καθημερινά στις 19.45 (σε 
περίπτωση βροχής υπάρχει υπόστεγο)

Προβολές στην Αίθουσα 1 “Χειμερινή ”:   Καθημερινά 
στις 21.00 (Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid 
test από 12 ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 11, 
δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Πρωταγωνιστούν Ντάνιελ Κρεγκ, Ράμι Μάλεκ, Λεά Σε-
ϊντού, Λασάνα Λιντς, Μπεν Γουίσο, Ναόμι Χάρις, με τον 
Τζέφρι Ράιτ, τον Κρίστοφ Βάλτς και τον Ρέιφ Φάινς ως 
«Μ». Επίσης πρωταγωνιστούν οι Ρόρι Κινίαρ, Άνα ντε 
Αρμάς, Νταλί Μπενσάλα, Ντέιβιντ Ντένσικ και ο Μπίλι 
Μάγκνουσεν

Σενάριο Νιλ Πέρβις & Ρόμπερτ Γουέιντ και Κάρι Τζό-

τζι Φουκουνάγκα και Φοίβη 
Γουόλερ-Μπριτζ

Στην ταινία No Time To Die, 
ο Μποντ έχει εγκαταλείψει την 
ενεργό δράση και απολαμβάνει 
μια ήρεμη ζωή στην Τζαμάικα. 
Η γαλήνη του θα διακοπεί, ό-
ταν ο παλιός του φίλος Φίλιξ 
Λέιτερ της CIA εμφανίζεται ζη-
τώντας τη βοήθειά του. Η απο-
στολή διάσωσης ενός επιστή-
μονα που τον έχουν απαγάγει 
αποδεικνύεται πιο περίπλοκη 
απ’ ό,τι αναμενόταν, οδηγώ-

ντας τον Μποντ στα χνάρια ενός μυστηριώδους «κα-
κού», ο οποίος κατέχει μια επικίνδυνη, νέα τεχνολογία.

Ο Ντάνιελ Κρεγκ στην τελευταία του εμφάνιση ως 
Τζέιμς Μποντ

  
Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1 και Θερινή επι-

σκεφθείτε την σελίδα μας: www.cinestar.gr 
 
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»     30/9/21 - 6/10/21

ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΤΗ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητος 

Κυριών Βέροιας, διοργανώνει τριήμερη εκδρομή στις 22, 
23, 24 Οκτωβρίου 2021 στη Ναύπακτο, Γαλαξίδι, Ιτέα, Δελ-
φούς, Αράχοβα, Δίστομο, μονή Οσίου Λουκά. Θα τηρηθούν 
αυστηρά όλα τα υγειονομικά μέτρα ασφάλειας, όπως αυτά 
ορίζονται από τον ΕΟΔΥ για τον covid 19.

Πληροφορίες-  δηλώσεις στα τηλέφωνα:
           6946425960        6979785183   

Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. ΗΜΑΘΙΑΣ: « ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ»
   Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας 
Συγκαλεί τα  μέλη σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει το 

Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11.00 ΄π.μ. διαδικτυακά σε ιστό-
τοπο για τον οποίο θα ενημερωθούν έγκαιρα από το Δ.Σ.

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Εγκριση ή μη του Προϋπολογισμού έτους 2022.
3. Ενημερωτικά θέματα
 Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματο-

ποιηθεί στις 16/10/2021, την ίδια ώρα και με την ίδια ημερήσια διά-
ταξη.

 Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος   Η Γεν. Γραμματέας

Γιώργος  Σαλιάγκας   Μαρία Ντέντου

Αιμοδοσία στο σύλλογο 
της Νέας Νικομήδειας

Την Κυριακή 10 Ο-
κτωβρίου 2021 από τις  
9 το πρωί έως τη 1 το 
μεσημέρι. θα πραγματο-
ποιηθεί Αιμοδοσία στα 
γραφεία του Συλλόγου 
εθελοντών αιμοδοτών 
«Η ΑΓΑΠΗ», στην Νέα 
Νικομήδεια. Επίσης στις 
11 το πρωί ο σύλλογος 
θα συμμετάσχει στην τε-
λετή αφής της φλόγας 
της 19ης Πανελλήνιας 
Λαμπαδηδρομίας. Στην 
εκδήλωση θα συμμετά-
σχει με λαμπαδηδρό-
μους το 3ο σύστημα δα-
σοπροσκόπων Βέροιας. 

Έναρξη μαθημάτων Μπριτζ για αρχάριους
Ξεκινούν τα μαθήματα μπρίτζ για αρχάριους 

με πρώτη συνάντηση το Σάββατο 9 Οκτωβρίου, 
στις 18:00 στο εντευκτήριο του ομίλου, Παστέρ 1 
(Ισόγειο).

Στα μαθήματα τηρούνται όλα τα μέτρα ενάντια 
στον Covid-19, σύμφωνα με το υγειονομικό πρω-
τόκολλο. Υποχρεωτική χρήση μάσκας καθ’όλη τη 
διάρκεια του μαθήματος. Απαραίτητο πιστοποιητι-
κό εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωση πρόσφα-
του αρνητικού Rapid test. Περισσότερες πληρο-
φορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 
6945465706.

 

Επίσκεψη του Μητροπολίτου Βεροίας 
στην Ιερά Μητρόπολη Φιλιππουπόλεως

 
 Την Τρίτη 28 

Σεπτεμβρίου το 
μεσημέρι ο Σεβα-
σμιώτατος Μητρο-
πολιτης Βεροίας, 
Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντε-
λεήμων, κατά την 
επιστροφή του α-
πό την Ρουμανία 
επισκέφθηκε τον 
Σεβασμιώτατο Μη-
τροπολίτη Φιλιπ-
πουπόλεως κ. Νι-
κόλαο.

 Κατά την σύ-
ντομη παραμονή 
του στην Μητρόπο-
λη είχε την ευκαι-
ρία να συνομιλήσει 
με τον Μητροπολίτη Φιλιππουπόλεως κ. Νικόλαο και να του προσφέρει ένα φωτογραφικό 
άλμπουμ με φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Βέροια και 
στη Βουλγαρία για τον Άγιο Κλήμη Οχριδος. Επίσης του προσέφερε ένα βιβλίο για τον 
Άγιο Κλημη και μια βυζαντινή εικόνα του Αγίου, έργο των πατέρων της Ιεράς Μονής Πανα-
γίας Δοβρά Βεροίας.

 Στο τέλος της συναντήσεως ο Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως κ. Νικόλαος προσέ-
φερε στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Παντελεήμονα αναμνηστικά και παρέθεσε 
γεύμα.



Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι ερ-
γασίες του 3ου Παιδαγωγικού Συνεδρίου με 
τίτλο «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Σύγχρονη 
και Ασύγχρονη: Μέθοδοι, Ιδέες και Πρακτικές 
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», το οποίο δι-
οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ημαθίας, με την υποστήριξη του 
Δήμου της Ηρωικής Πόλης της Νάουσας, στις 1 
και 2 Οκτωβρίου του 2021.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε δια ζώσης 
στο συνεδριακό χώρο της ΕΡΙΑ και σύμφωνα 
με όλα τα προβλεπόμενα από το υγειονομικό 
πρωτόκολλο μέτρα.

Στο συνέδριο απηύθυναν χαιρετισμό, ο Δι-
ευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας 
κ. Δημήτρης Πυρινός, ο Δήμαρχος της Ηρωικής 
Πόλης της Νάουσας κ. Νικόλαος Καρανικόλας, 
ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων κ. Αλέξανδρος Κόπτσης, 
ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας κ. Θωμάς Μπαχαράκης και 
ο κ. Διονύσης Διαμαντόπουλος, ως πρώην Δ/
ντής Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας. Στην εκδήλωση 
παραβρέθηκαν, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ημαθίας κ. Θανάσης Παπαδό-
πουλος και ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πέλλας κ. Νίκος Αγγελίδης.

Το συνέδριο περιελάβανε οκτώ θεματικές 
ενότητες, με προσεγγίσεις στην διδακτική και 
τις πρακτικές της τηλεκπαίδευσης. Κεντρικοί ο-
μιλητές ήταν οι διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί, 
πρωτοπόροι στο θέμα, ο κ. Αναστασιάδης Πα-
ναγιώτης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρή-
της, ο κ. Κουτρομάνος Γεώργιος, Καθηγητής 
του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, ο κ. Λαμπρινός Νικόλαος, Καθηγητής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης και ο κ. Μπράτιτσης Θαρρενός, Καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Οι 25 εκπαιδευτικοί εισηγητές από διάφορα μέρη της Ελλάδας, 
κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των συνέδρων, γεγονός που απο-
τυπώθηκε με την συνεχή τους παρουσία, την ενεργή τους αλληλεπί-
δραση και ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών.

Να σημειωθεί ότι ήταν το πρώτο δια ζώσης παιδαγωγικό συνέδριο 
πανελλαδικά από την έναρξη των μέτρων της πανδημίας, και για 
πρώτη φορά υπήρχε ταυτόχρονη ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση μέ-
σω του δικτυακού καναλιού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Ημαθίας, 
στο YouTube. Ένα επίκαιρο συνέδριο, με θεματολογία που θα απα-
σχολεί για αρκετά χρόνια ακόμα την επιστημονική κοινότητα.  
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε το

άρθρο 1369 τουΑστικού Κώδικα
ότι:

Ο ΜΑΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δη-
μητρίου και της Δήμητρας το γένος 
Μουχτή που γεννήθηκε στην Λάρισα 
και κατοικεί στην Λάρισα και η ΚΟΥ-
ΤΣΑΝΤΑΜΑΡΙΑ του Θεοφάνη και της 
Αγγελικής το γένος Κουτσαντά που 

γεννήθηκε στην Βέροια και κατοικεί στην Βέροια  πρό-
κειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει 
στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου στα Ριζώματα Ημαθίας.

Εκτέλεση εντάλματος σύλληψης
Συνελήφθη  στις 1 Οκτωβρίου 2021 το πρωί σε περιοχή της Η-

μαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, 
ένας ημεδαπός άνδρας, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα 
σύλληψης της Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Βέροιας, για διακεκρι-
μένες περιπτώσεις κλοπών.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ 
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Γενική Συνέλευση 
και εκλογή 

νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου 

-Ταμίας εκλέχθηκε ο βεροιώτης 
Κωνσταντίνος Οικονομίδης 

Με επιτυχία στέφθη-
κε η Ετήσια Τακτική Γενι-
κή Συνέλευση του Ελλη-
νικού Συνδέσμου Μικρών 
Υδροηλεκτρικών Έργων, 
που πραγματοποιήθηκε 
το Σάββατο 25.09.2021, 
στην Αθήνα στο «President 
Hotel» (το πρωί) και στην 
Θεσσαλονίκη στο «Holiday 
Inn Thessaloniki» (το από-
γευμα), σε δύο διαδοχικές 
εκδηλώσεις, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των μελών του, ανά την 
επικράτεια. Τη Γενική Συνέλευση του ΕΣΜΥΕ παρακολούθησε 
πλήθος μελών του Συνδέσμου, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα 
κατά της πανδημίας Covid 19. Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, 
ο απερχόμενος Πρόεδρος του ΕΣΜΥΕ κ. Βασιλικός Κωνσταντίνος 
αναφέρθηκε στο νέο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ 
και στις επερχόμενες αλλαγές στη δομή της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις πολλές και σημαντικές 
δράσεις του «ΕΣΜΥΕ» τα τελευταία χρόνια, στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο κλάδος των ΜΥΗΕ, σε όλα τα απαιτούμενα μέτρα 
για την προώθηση της ανάπτυξής τους καθώς και στις προοπτικές 
και προκλήσεις της επόμενης μέρας. Στη συνέχεια, ακολούθησε η 
διενέργεια των Αρχαιρεσιών του Συνδέσμου. 

Κατόπιν συγκρότησής του σε Σώμα για την διετία 2021-2022, το 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΜΥΕ αποτελείται από τα παρακάτω 
μέλη: 

1. Βασιλικός Κωνσταντίνος ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
2. Χατζόπουλος Βασίλειος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
3. Κακιόπουλος Ηλίας ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
4. Οικονομίδης Κωνσταντίνος ΤΑΜΙΑΣ 
5. Σιώζος Γεώργιος ΜΕΛΟΣ 
6. Χατζηγαβριήλ Δέσποινα ΜΕΛΟΣ 
7. Μπουρμπουράκης Παναγιώτης ΜΕΛΟΣ 
Αναπληρωματικά Μέλη: Τσούγκαρης Χρήστος, Γιαννόπουλος 

Αναστάσιος, Φωτεινός Τηλέμαχος 
Εξελεγκτική Επιτροπή: Αντωνακάκης Κωνσταντίνος,  Αντωνίου 

Ηλίας 

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το 3ο Παιδαγωγικό 
Συνέδριο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 3 Οκτω-

βρίου 2021 στις 11.30 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας η Αικατερίνη Πλατ. 
Σιδηροπούλου  σε ηλικία 85 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό 

Μητροπόλεως Βέροιας ο Γεώργιος Ιωαν. Πουλτσίδης  σε ηλικία 75 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 4 Ο-

κτωβρίου 2021 στις 12.00 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο  Γεώργιος 
Νικ. Δήμου σε ηλικία 85 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 5 Ο-

κτωβρίου 2021 στις 11.00 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Γεωργιανών ο  Νικόλαος Σταυ. 
Τσεπραϊλίδης σε ηλικία 68 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται αύριο Τετάρτη 6 Ο-

κτωβρίου 2021 στις 12.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και Ελέ-
νης στο Διαβατό ο Ιωάννης Τιλκε-
ρίδης σε ηλικία 79 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΔΕΛΗΜΑΝΩΛΗ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 4 Ο-

κτωβρίου 2021 στις 11.00 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Μάρθα Με-
λά  σε ηλικία 86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   

Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου  
Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους:

1. Την κυρία Νούλη Κωσταρέλη για την προσφορά ενός 
πλήρους γεύματος υπέρ αναπαύσεως του συζύγου της Τι-
μόθεου. Ο Θεός ας τον αναπαύσει.

2. Τους Σωτηρία και Χριστόφορο Απλακίδη για την δω-
ρεά ενός πρωινού γεύματος εις μνήμην Τιμόθεου. Ο Θεός 
ας τον αναπαύσει.

3. Την κυρία Σοφία Μπουσμαλή για την προσφορά προ-
ϊόντων της επιχείρησης, προκειμένου για το πρωινό γεύμα 
των παιδιών υπέρ αναπαύσεως του συζύγου της και υπέρ 
υγείας της οικογενείας της.

4. Την κυρία Μαρία Ιωαννίδου για την προσφορά ενός 
πλήρους γεύματος στα παιδιά υπέρ υγείας της οικογενείας 
της. 

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια
 και Πρόεδρος του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

«Έφυγε» 
ο άνθρωπος 

της προσευχής
Ο Ιωάννης Τιλκερίδης 

ταξίδεψε τις πρώτες πρω-
ινές ώρες  της Κυριακής 3 
Οκτωβρίου 2021 για την 
άνω Ιερουσαλήμ. Ας μου 
επιτρέψετε να καταθέσω ε-
λάχιστες σκέψεις μπροστά 
στα τεράστια και ατέλειωτα 
πνευματικά παλαίσματα του 
άξιου αυτού ανθρώπου του 
Θεού.

      Υπήρξε ακούραστος 
εργάτης της καθημερινής 
εγκάρδιας δακρύβρεχτης 
προσευχής για όλο τον κό-

σμο, διάκονος ασταμάτητης προσφοράς στην τοπική του 
χωριού μας εκκλησία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης την ο-
ποία υπηρέτησε εκ νεότητός του και ενώ είχε συμπληρώσει 
τα 80ήκοντα έτη του, συνέχισε να υπηρετεί  άοκνα με ταπεί-
νωση και αξιοζήλευτη υπακοή και επιπλέον με την άσβεστη 
σβελτάδα και την αγωνία ενός 25χρονου.

    Ακόμη, να αναφέρω πως ευρισκόμενος περιστασιακά 
και στην Γερμανία όπου ζουν τα τέσσερα παιδιά του, περ-
πατούσε 30-40 χιλιόμετρα για να μπορέσει να λειτουργηθεί 
κάθε Κυριακή και να υπηρετήσει στον οίκο του Θεού. Αξίζει 
να γνωστοποιήσω επίσης δύο περιστατικά τα οποία   ελάχι-
στα πιστεύω σκιαγραφούν τις σπάνιες αρετές του ενάρετου 
και απαθή για τα γήινα φρονήματα αυτού ανθρώπου, όπως 
ο άγιος Συμεών  περιγράφει με γαμήλιες εικόνες την ένωση 
με το Θεό, την προσωποποιημένη απάθεια: «Η αστραπή-
μορφος απάθεια συνήν μοι… και γάμου πόθον άπειρον, ε-
νώσεως ενθέου, εξ ης καγώ μεταλαβών απαθής εγενόμην», 
α) την ταπεινή παράκλησή του να καθαρογράψω (εξαιτίας 
της φθοράς τους από την πολυχρησία) ώστε να είναι πιο 
ευανάγνωστα, λίστα με 600 και πλέον ονόματα που μνημό-
νευε αγόγγυστα στις καθημερινές νυχθημερόν προσευχές 
του και β) στην μετάβασή μας προ ετών στο ιερό προσκύ-
νημα της Παναγίας Σουμελά όπου αφού ασπαστήκαμε την 
ιερή και θαυματουργή εικόνα της, μπήκαμε στον παλαιό ναό 
των κτητόρων της μονής Αγίων Σωφρονίου και Βαρνάβα και 
στεκόμενος αμέσως μπροστά στην εικόνα της Παναγίας μας 
που τόσο αγαπούσε και χωρίς ίχνος επίδειξης αλλά άκρας 
ταπείνωσης οικτηρόμενος από τα βάθη της γλυκειάς του 
ψυχής, με λυγμούς σπαρακτικώς κατέθεσε την προσευχή 
«Ω Παναγιά μου Δέσποινα, Γλυκύτατη Παρθένα, εις τον 
αγώνα της ζωής βοήθα με και εμένα…» για τα παιδιά και 
εμάς όλους που παλεύουμε στην τρικυμία της ζωής, προκα-
λώντας σε όλους τους παρευρισκόμενους ρίγη συγκίνησης 
και επίγνωση της ελεηνότητάς μας του πόσο ρηχή και άδεια 
είναι η δική μας προσευχή.   

   «Ο Χριστός είναι χαρά, το φως το αληθινό, η ευτυχία. 
Ο Χριστός είναι η ελπίδα μας. Η σχέση με το Χριστό είναι 
αγάπη, είναι έρωτας, είναι ενθουσιασμός, είναι λαχτάρα του 
Θείου. Ο Χριστός είναι το παν». Τα παραπάνω λόγια του 
αγίου Προφυρίου του Καυσοκαλυβίτη χαρακτηρίζουν την 
επίγεια ζωή του αγαπητού μας Ιωάννη.

     Θερμά συλλυπητήρια στην πολυαγαπημένη οικογέ-
νεια του. Είθε ο Θεός να τους δώσει θεία παρηγοριά για το 
δυσαναπλήρωτο κενό που αφήνει η απουσία του.

Ας είναι αιωνία του η μνήμη, είμαι σίγουρος ότι θα συνε-
χίσει και από τις σκηνές του αγίου Παραδείσου να νοιάζεται 
και να εύχεται για όλους μας.

Καλό Παράδεισο, φίλε Ιωάννη.
Μιχαήλ Μπούρας

Δάσκαλος

Ευχαριστήριο 
του Γηροκομείου Βέροιας

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, ευχαρι-
στούν θερμά :

-Τους κ.Αντώνη Μαρκοβίτη και κ.Ιωάννη Μούρτζιο (Ιατρό) , για την ευγενική 
προσφορά 1 πλήρους γεύματος , εις μνήμη του αγαπημένου τους εξαδέλφου Α-
ντωνίου Κρετσόβαλη , με την συμπλήρωση 9 ημερών από τον θάνατό του.

-Τον κ.Ιωάννη Μούρτζιο του Θεολόγου , για την δωρεά του ποσού των 100 Ε 
αντί στεφάνου , εις μνήμη του εξαδέλφου του , Αντωνίου Κρετσόβαλη.

-Την κ.Ζωή Μούρτζιου , για την δωρεά του ποσού των 100 Ε αντί στεφάνου, 
εις μνήμη του ανιψιού της  , Αντωνίου Κρετσόβαλη.

-Τους Φίλους και Συμμαθητές  του Αντωνίου Κρετσόβαλη της Σχολικής Τάξης 
1967 , για την δωρεά του ποσού των 100 Ε αντί στεφάνου , εις μνήμη του.

-Τις Οικογένειες κ.Δημητρίου Φωτιάδη και κ.Μαρίας Φωτιάδου , για την ευγε-
νική προσφορά 1 πλήρους γεύματος , εις μνήμη των γονέων τους Ιωάννου και 
Βασιλικής Φωτιάδου.

-Την Σύζυγο και τα Τέκνα του Μπάμπη Παπαχρήστου , για την δωρεά του πο-
σού των 50 Ε , εις μνήμη του , με την συμπλήρωση 3 ετών από τον θάνατό του.

-Το 3ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας , τους Μαθητές και τους Νηπιαγωγούς 
κ.Φωτίου Δήμητρα Δ/ντρια, κ.Καπετανάκη Αντωνία και κ.Χρυσικοπούλου Πανα-
γιώτα , για την μεγάλη ευχετήρια κάρτα που έγραψαν όλοι οι μαθητές του Νηπι-
αγωγείου για την Ημέρα των Ηλικιωμένων 1 Οκτωβρίου στους Ηλικιωμένους του 
Γηροκομείου Βέροιας καθώς και για την ευγενική τους προσφορά , ζάχαρη και 
καφέ στο Γηροκομείο Βέροιας.

-Το Εστιατόριο ``Άρωμα Πόλης`` και τον κ.Εμμανουηλίδη Απόστολο , για την 
ευγενική προσφορά 1 πλήρους γεύματος , για τους Ηλικιωμένους του  Γηροκομεί-
ου Βέροιας. 

                                           Εκ της Δ/νσεως 

Τελέστηκε το τεσσαρακονθήμερο 
μνημόσυνο της κατά σάρκα μητέρας του 

Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μητροπόλεως, 
μακαριστής Θεοδώρας Μπίρδα

 Το Σάββατο 2 Οκτωβρίου το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ια-
τρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας τελέστηκε το τεσσαρακονθήμερο 
μνημόσυνο της μακαριστής Θεοδώρας Μπίρδα, κατά σάρκα μητέρας του Πρω-
τοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας Αρχιμ. 
Αθηναγόρου Μπίρδα.

 Στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία που προηγήθηκε προεξήρχε και κήρυξε το 
θείο λόγο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων, ενώ συμπροσευχόμενοι παρέστησαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπο-
λίτες Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλος και Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. 
Γεώργιος.



Γράφει ο Αναστάσιος 
Βασιάδης
 
Η Συνέλευση του Οργανισμού Η-

νωμένων Εθνών, με απόφαση που 
λήφθηκε το 1990, ανακήρυξε την 1η 
Οκτωβρίου εκάστου έτους, ως  Πα-
γκόσμια  Ημέρα  των  Ηλικιωμένων.

 Η ανάμνηση εκείνης της απόφα-
σης επικαιροποιείται συνήθως με τις 
διάφορες ανακοινώσεις φορέων και 
θεσμικών προσώπων. 

Η σοβούσα ωστόσο επιδημική 
κρίση αναδεικνύει την ιδιαίτερη ση-

μασία που εμπεριέχεται στην ανακήρυξη της Παγκόσμιας Ημέρας 
Ηλικιωμένων, η οποία δεν μπορεί παρά να ισχύει για κάθε ημέρα 
του χρόνου.

 Αποτελεί αναντίρρητο   διαπίστωση ότι η υπογεννητικότητα 
και η σημαντική αύξηση  του μέσου όρου  ζωής   του ανθρώπου,  
έχουν  οδηγήσει  τον  πληθυσμό της χώρας μας σε  δημογραφική    
γήρανση,  κάτι   το  οποίο   είναι ιδιαίτερα  αισθητό στον κοινωνικό 
περίγυρο.

 Με  το  δεδομένο  ότι  τα  προβλήματα  που  αντιμετωπίζουν 
τα άτομα  της  τρίτης  ηλικίας  είναι  σύνθετα,  ιδιαίτερα  από  οι-
κονομικής  και  κοινωνικής  πλευράς,  η  πολιτεία  έχει καθιερώσει 
θεσμούς  και  διαδικασίες  στήριξης  και  φροντίδας των ηλικιωμέ-
νων, όπως  είναι  τα  διάφορα  Ιδρύματα, τα  ΚΑΠΗ, και τα προ-
γράμματα ΕΣΤΙΑ τα  οποία αποτέλεσαν  θεσμούς  επιτυχημένους  
και  αποδεκτούς.

 Παρ όλες  αυτές  τις  θετικές  εξελίξεις  στο  θέμα της  ανοιχτής  
προστασίας  των  ηλικιωμένων,  υπάρχει ένας σημαντικός  αριθ-
μός  ηλικιωμένων προσώπων που  ζουν  μόνα  τους  στα σπίτια  
τους  και  έχουν  ιδιαίτερες  ανάγκες  εξυπηρέτησης που δεν υπο-
στηρίζονται από την υφιστάμενη κοινωνική υποδομή.

 Αυτές οι ανάγκες καθίστανται ιδιαίτερα επιτακτικές στην εποχή 
της επιδημικής κρίσης, πολύ περισσότερο όταν κατά τεκμήριο τα 

πρόσωπα αυτά και λόγω μοναχικότητας, στερούνται της ευχέρει-
ας χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων, που συνήθως ενεργοποιού-
νται για τους εμβολιασμούς, τις συνταγογραφήσεις κλπ.   

Τα  πρόσωπα  αυτά  χρειάζονται  ειδικότερη  υποστήριξη  με  
υπηρεσίες που  περιλαμβάνουν  περιοδικές  ιατρικές  και  εργα-
στηριακές  εξετάσεις,  επισκέψεις  στο  σπίτι  από  κοινωνικούς  
λειτουργούς και νοσηλευτικό προσωπικό,  υγειονομικές  συμβου-
λές,  νομική  καθοδήγηση και  μελέτη  συνθηκών  διαβίωσης.  

Σημαντικό  μέρος  των  υπηρεσιών  αυτών προσπαθούν  να  
καλύψουν  τα  διάφορα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας και 
υποστήριξης.  

 Αυτά όμως δεν αρκούν, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της επιδη-
μικής συγκυρίας που βιώνει ολόκληρη η κοινωνία.

 Όσες υπηρεσίες και αν καθιερώσει για τους ηλικιωμένους η 
πολιτεία, τίποτα δεν μπορεί να αναπληρώσει την ανθρώπινη ε-
παφή και επικοινωνία που αποτελεί το θεμέλιο της οποιασδήποτε 
κοινωνικής προσέγγισης. 

 Είναι  καθήκον επομένως του κάθε ανθρώπου, ιδιαίτερα με-
σούσης της επιδημικής κρίσης, να μη αδιαφορεί για τον  ηλικιω-
μένο γείτονα που οι συνθήκες της ζωής όρισαν να διάγει μοναχικό 
βίο.  

Όσο και αν ο σύγχρονος αγώνας  της ζωής  και οι τρέχουσες 
απαιτήσεις επιβάλλουν ένα συνεχές τρέξιμο, πάντα περισσεύει ο 
ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για μια “καλημέρα”.

 Αυτή η ανέξοδη και ταπεινή “καλημέρα”, για τον μοναχικό ηλι-
κιωμένο συνάνθρωπο έχει ανεκτίμητη αξία  που δεν  μπορεί να 
συγκριθεί με κανένα κοινωνικό πρόγραμμα, όσο ενισχυμένο και 
αν είναι. 

 Αυτή η «καλημέρα» είναι που θα αναδείξει τα όποια δυσχερή 
προβλήματα βιώνει στη ζωή του ο ηλικιωμένος γείτονας και θα 
δρομολογήσει την αντιμετώπιση τους. 

 Ας αποτελέσει επομένως ο απόηχος της παγκόσμιας ημέρας 
ηλικιωμένων  μια αφορμή για γενικότερη περισυλλογή και ας κα-
ταστεί συνείδηση ότι η τρίτη ηλικία και τα προβλήματα που την 
συνοδεύουν αποτελεί  τον ορίζοντα όλων.  
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Ευχαριστήριο του Ομίλου 
προστασίας παιδιού Βέροιας

Το Δ.Σ. του Ομίλου προστασίας παιδιού Βέροιας ευχαριστεί θερμα :
1) Την οικογένεια του Στέργιου Παπαγιαννούλη για τη δωρεά των 1.000 € στη μνή-

μη της λατρευτής τους συζύγου και μητέρας Ευγενίας Παπαγιαννούλη, έπειτα από 
επιθυμία της εκλιπούσης.

2) Την κυρία Ράνια Χατζή για τη δωρεά των 100 € ως οικονομική ενίσχυση.
3) Την κυρία Τασούλα Κελεπούρη για τη δωρεά των 50 € ως οικονομική ενίσχυση.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Θεσσαλονίκης κ. 

Αθανάσιου Κορωνη, ως πληρεξούσιου της (επ) Tajik (ον) 
Fereshta του Ghafur, υπηκόου Αφγανιστάν, με ημερομηνία 
γέννησης 1-1-1999, αναγνωρισμένης δικαιούχου διεθνούς 
προστασίας-πρόσφυγα, με αριθμό άδειας διαμονής ενι-
αίου τύπου (ΑΔΕΤ) Ρ01285934, (με ημερομηνία έκδοσης 
28-5-2020, εκδούσα αρχή την Υπηρεσία Ασύλου Χίου και 
ημερομηνία λήξης 27-5-2023), διαμένουσας προσωρινά 
στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Αλεξάνδρειας Ημαθίας, 
ατομικά και για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων της, των 
οποίων ασκεί την επιμέλεια και μετά των οποίων διαμένει, 
επίσης υπηκόων Αφγανιστάν και αναγνωρισμένων δικαι-
ούχων διεθνούς προστασίας-προσφύγων, ήτοι α) της (επ) 
Tajik (ον) Masumah του Naim, με ημερομηνία γέννησης 20-
5-2019, με αριθμό άδειας διαμονής ενιαίου τύπου (ΑΔΕΤ) 
Ρ01285922, (με ημερομηνία έκδοσης 28-5-2020, εκδούσα 
αρχή την Υπηρεσία Ασύλου Χίου και ημερομηνία λήξης 
27-5-2023) β) της (επ) Tajik  (ον) Fatemeh του Naim, με 
ημερομηνία γέννησης 1-1-2014, με αριθμό άδειας διαμονής 
ενιαίου τύπου (ΑΔΕΤ) Ρ01285284, (με ημερομηνία έκδοσης 
28-5-2020, εκδούσα αρχή την Υπηρεσία Ασύλου Χίου και η-
μερομηνία λήξης 27-5-2023), επιδόθηκε στην κ. Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Βεροίας Άννα Κεβοπούλου, για τον αγνώστου 
διαμονής (επ) Yusufzai (ον) Naim του Samar, υπηκόου 
Αφγανιστάν, επικυρωμένο αντίγραφο της από 29-09-2021 
ΑΙΤΗΣΗΣ, της πρώτης κατά αυτού, απευθυνομένης ενώπι-
ον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας και με την οποία 
ζητά κατά λέξη:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
και για όσους θα προσθέσω κατά τη συζήτηση της παρούσας 
ΖΗΤΩ
Να γίνει δεκτή η ένδικη αίτησή μου. 
Να διαταχθεί η λήψη ασφαλιστικών μέτρων με τα οποία 

να ανατεθεί σε μένα η προσωρινή επιμέλεια των ανηλίκων 
θυγατέρων μας, ήτοι:

Της (επ) Tajik (ον) Masumah του Naim, με ημερομηνία 
γέννησης 20-5-2019 και 

της (επ) Tajik  (ον) Fatemeh του Naim, με ημερομηνία 
γέννησης 1-1-2014

Να καταδικασθεί ο καθού στην δικαστική μου δαπάνη.
Μαζί με την έκθεση που υπάρχει κάτω από αυτήν με α-

ριθμό 546/ΑΦ-ΓΔ/2021 της κ. γραμματέα που κατατέθηκε α-
πό τον παραπάνω πληρεξούσιο Δικηγόρο και στη συνέχεια 
από αυτήν την πράξη και από 29-09-2021 πράξη ορισμού 
συζήτησης (Ασφαλιστικά – Γαμικές Διαφορές) της κ. γραμ-
ματέα με την οποία ορίστηκε τόπος συζήτησης το κατάστη-
μα του Πρωτοδικείου Βέροιας και χρόνος η 15η Δεκεμβρίου 
2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, με τον όρο να επιδοθεί 
αντίγραφο της αίτησης αυτής πέντε (5) μέρες πριν από τη 
συζήτηση με επιμέλεια της αιτούσας, για να λάβει γνώση 
και για τις νόμιμες συνέπειες. 

Για την επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 3791 Δ’/04-10-2021 
έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του 
Εφετείου Θεσσαλονίκης (με έδρα το Πρωτοδικείο Βεροίας) Χαρά-
λαμπου ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ, κατοίκου Βεροίας, οδός Κεντρικής 61.

Βέροια 04-10-2021     
Ο Δικαστικός Επιμελητής

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ.ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 61 ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛ. 23310 21442 

ΙΔΡΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Δυνάμει της με αριθμό 13/12-07-2021 Διάταξης του 

Ειρηνοδικείου Βέροιας εγκρίθηκε το από 22-6-2021 Κα-
ταστατικό του Σωματείου, με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΙΑ-
ΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ 
ΗΜΑΘΙΑΣ», με έδρα τη Βέροια Ν. Ημαθίας και με σκοπούς 
τους αναφερόμενους στο αρ. 2 του αποτελούμενου από 26 
άρθρα Καταστατικού του.

Βέροια, 04-10-2021
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Ευάγγελος Δ. Τσιμούρας 

Σκέψεις με αφορμή την παγκόσμια 
ημέρα ηλικιωμένων 

εν μέσω της επιδημικής κρίσης
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ΦιλικότηνΠέμπτηηΒέροια
σταΓιάννεναμετονΠΑΣ

Έγινε γνωστό το γήπεδο και η ώρα του φιλικού αγώνα μετα-
ξύ της Βέροιας και του ΠΑΣ Γιάννενα. Είναι ένα πολύ θετικό  
τέστ για την τεχνική ηγεσία και τους παίκτες της Βέροιας πριν 

την έναρξη του πρωταθλήματος της SL2  Η ομάδα των Ιωαννίνων 
έχει μία πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα της SL1 και φυσικά θα 
είναι πρόκληση για τους παίκτες της βασίλισσας του βορρά. 

Αναλυτικάηανακοίνωσητουγραφείουτύπου.
ΑπότηνΠΑΕΝΠΣΒΕΡΟΙΑανακοινώνεταιότι τηνΠέμπτη7Οκτωβρίου2021ηομάδα

μαςθαμεταβείστηνπόλητωνΙωαννίνωνόπουστοΠανηπειρωτικόΕθνικόΑθλητικόΚέντρο
θαδιεξαχθείφιλικόςαγώναςμετηνομάδατουΠΑΣΓΙΑΝΝΙΝΑ.Ώραέναρξης16:00.

ΤοΠΕΑΚΙκαιοιεγκαταστάσειςόπουθαγίνειτοφιλικότηςΠέμπτης
ΣτοΠανηπειρωτικοΑθλητικοΚεντροΑνατοληςδιεξάγονταικάθεχρόνο50αγώνεςσεδιά-

φορααθλήματα,είναιανοιχτόγιαχρήσηστοκοινόκαισεερασιτεχνικάσωματείακαθώςκαι
σεαθλητικέςδραστηριότητεςκαισχολικάπρωταθλήματα

ΣτοΠανηπειρωτικοΑθλητικοΚεντροΑνατοληςυπαγόνταιοιεξήςεγκαταστάσεις
Ποδοσφαιρικόγήπεδομεφυσικόχλοοτάπηταμεταρτανκαικερκίδες2.050θέσεωνκαι

Parkign500θέσεων
2βοηθητικάποδοσφαιρικάγήπεδαμεμεφυσικοχλοοτάπητα
2γήπεδαminifootball5x5μεπλαστικόχλοοτάπητα
5υπάιθριαγήπεδαμπάσκετ
2υπαίθριαγήπεδατέννιςκαι2κλειστά
2υπαίθριαγήπεδαβόλεϊ
1υπαίθριογήπεδοhandball
Τημοναδικήπίσταπατινάζ-rollerσταΙωάννινα
Αναψυκτήριο-Κυλικείο

Οι διαιτητές της 4ης φάσης 
του Κυπέλου την Τετάρτη 

6 Οκτωβρίου

ΗΚΕΔ/ΕΠΟόρισετουςδιαιτητέςτης4ηςφάσηςτου
ΚυπέλλουΕλλάδας.

Αναλυτικά:
Τετάρτη6Οκτωβρίου
Διαγόρας-ΑΕΛ(15:00,Δημ.Ρόδου)
Διαιτητής:Βάτσιος(Δυτ.Αττικής)

Παναχαϊκή-Αιγάλεω(16:00,Φωτ.Αραβαντινός)
Διαιτητής:ΔραγάτηςΑλ.(Αν.Αττικής)

ΑναγέννησηΚαρδίτσας-ΑλμωπόςΑριδαίας (16:00,
Δημ.Καρδίτσας)

Διαιτητής:Τάσσης(Ηπείρου)

Προοδευτική-Ξάνθη(16:00,Δημ.Κερατσινίου)
Διαιτητής:Τσουκαλάς(Αθηνών)

ΝίκηΒόλου-Εργοτέλης(16:00,Πανθεσσαλικό)
Διαιτητής:Μελτζανίδης(Ημαθίας)
Βοηθοί:Χριστοδούλου(Ημαθίας),Βρούζος(Πιερίας)

Κοζάνη-ΑγιοςΝικόλαος(16:00,ΔΑΚΚοζάνης)
Διαιτητής:Τακίδης(Κιλκίς)

ΑΟΥπάτου-ΑΟΤρίκαλα(16:00,Δημ.Θήβας)
Διαιτητής:Αλάμπεης(Αθηνών)

Πανσερραϊκός-Ηρακλής(16:00,Δημ.Σερρών)
Διαιτητής:Πουλικίδης(Κιλκίς)

Λεβαδειακός-Καλαμάτα(16:00,Δημ.Λιβαδειάς)
Διαιτητής:Τσαμούρης(Πειραιά)

 ΕΠΣ Ημαθίας Α1
ΜόνηπρώτηηΝάουσα.
ΙσοπαλίαηΑγκαθιάκαι
ήτταγιατηνΑγ.Μαρίνα

Με τηνΝάουσα ναπετυχαίνει εύκολη νίκη επί νεανι-
κής ομάδας τηςΚουλούρας με 8-0 εκμεταλλεύτηκε την
ισοπαλία τηςΑγκαθιάςμε τηνΜελίκη1-1  και την εντός
έδραςήτταγιατηνΑγ.Μαρίνα2-4απότονισχυρόΑστέ-
ραΤριποτάμουαγωνιστική (3η),στοπρωτάθληματηςΑ’
κατηγορίαςτηςΕΠΣΗμαθίαςκαιέμεινεμόνηπρώτηστην
βαθμολογία

Α’ΕΠΣΗ-3ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κοπανός-Μακροχώρι:...........................................0-2
Αγ.Μαρίνα-Τριπόταμος:.......................................2-4
Νάουσα-Κουλούρα:..............................................8-0
Αγκαθιά-Μελίκη:...................................................1-1

Βαθμολογίασε3αγώνες
1)ΦΑΣΝάουσα.........................................................9
2)ΝίκηΑγκαθιάς........................................................7
3)Αγ.Μαρίνα.............................................................6
4)ΑστέραςΤριποτάμου.............................................5
5)Μακροχώρι............................................................4
6)ΓΑΣΚοπανού........................................................3
7)ΠΑΟΚουλούρας....................................................3
8)ΦίλιπποςΜελίκης..................................................2
9)ΓΑΣΡοδοχωρίου...................................................1
10)ΆχθοςΑρούρης1................................................... 

Σάββατο8Οκτωβρίου20214μ.μ
ΦΑΣΝάουσα-Αγ.Μαρίνα
ΑστέραςΤριποτάμου-ΝίκηΑγκαθιάς
ΦίλιπποςΜελίκης-ΓΑΣΚοπανού
ΠΑΟΚουλούρας-ΓΑΣΡοδοχωρίου
ΆχθοςΑρούρης-Μακροχώρι
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Από την «Ag- Cluster» με τη σύμπραξη Περιφέρειας και Φορέων

Πιλοτικό πρόγραμμα και στην Ημαθία για παραγωγή αγροτικών 
προϊόντων με χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα

Hμερίδα για την παραγωγή αντα-
γωνιστικών αγροτικών προϊόντων με 
μειωμένες εισροές και χαμηλό περι-
βαλλοντικό αποτύπωμα, διοργανώ-
θηκε το πρωί του Σαββάτου 2 Οκτω-
βρίου στο Αιγές Μέλαθρον της  Βέ-
ροιας, από τον Συνεργατικό σχημα-
τισμό Αγροδιατροφής στην Κεντρική 
Μακεδονία Ι.Κ.Ε. «Ag Cluster», της 
οποίας μέλος είναι και η Κοινοπραξία 
Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών 
νομού Ημαθίας, με τη σύμπραξη της 
περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας, 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και της εταιρείας τε-
χνολογίας Neuropublic. Το εγχείρημα  
χρηματοδοτείται από το επιχειρησι-
ακό πρόγραμμα κεντρικής Μακεδο-
νίας 2014-2020 και αποκτά ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, λόγω και της κλιματικής 
αλλαγής που επηρεάζει άμεσα τον 
πρωτογενή τομέα.

Στην έναρξη της ημερίδας απηύθυνε χαιρετισμό ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Κώστας Καλαϊτζίδης, τονίζοντας ότι η Ημαθία χάρη στην 
προσπάθεια της Κοινοπραξίας συνεταιρισμών ομάδων παραγωγών 
της περιοχής, συμμετέχει σε πιλοτικό πρόγραμμα που αφορά τις καλ-
λιέργειες του ροδάκινου και του ακτινιδίου, συνεπώς η περιοχή  μπορεί 
να λειτουργήσει ενδεικτικά στην επιτυχία της προσπάθειας. Ο κ. Καλα-
ϊτζίδης  συγχάρηκε δημόσια τους διοργανωτές και όλους τους επιστη-
μονικούς και άλλους φορείς που τη στηρίζουν, ευχόμενος να πετύχει 
άμεσα ο στόχος για χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα στην παραγωγή των 
αγροδιατροφικών προϊόντων.

Ο δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης, χαιρέτησε το πρό-
γραμμα που, όπως είπε, αφορά στον εξορθολογισμό της λειτουργίας 
των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, όχι μόνο με οικονομικά κριτήρια αλλά 
και με όρους περιβαλλοντικής προσαρμογής και βιώσιμης κατανα-
λωτικής συμπεριφοράς, ειδικότερα σε ότι αφορά τα ροδάκινα και τα 

ακτινίδια που είναι  βασικά προϊόντα παραγωγής της περιοχής μας. “Η 
προτεινόμενη επένδυση βρίσκεται στη φάση εντοπισμού των σημείων 
επαφής με τον αγροτικό κόσμο και εδώ στην Ημαθία που είναι μία 
αγροτική περιοχή κατανοούμε και υποστηρίζουμε τον αγροτικό τομέα 
πού συνεισφέρει στην οικονομία του νομού, στην απασχόληση, τη βιο-
μηχανία και στις εξαγωγές. Το αποτύπωμα άνθρακα είναι ένα εργαλείο 
για την εκτίμηση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και αποτελεί 
ένα από τα κύρια μέτρα για την παρακολούθηση της βιωσιμότητας των 
γεωργικών διαδικασιών. Ως δήμος Βέροιας ήμασταν και είμαστε αρωγοί 
σε κάθε προσπάθεια που γίνεται τόσο προς όφελος των παραγωγών 
μας  όσο και στις νέες πρακτικές που μπορούν να μειώσουν το περι-
βαλλοντικό αποτύπωμα ώστε να συμβάλουμε στην άμβλυνση του προ-
βλήματος της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής», ανέφερε ο δήμαρχος.

Γ. Γαλάνης: Πρακτικές πιο φιλικές προς το περιβάλλον
Μιλώντας στο Λαό για την ημερίδα και το θέμα της, ο γεωπόνος του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Γιώργος Γαλάνης, μας 
είπε ότι το «Ag-Cluster», είναι ένας φορέας που δημιουργήθηκε με τη 

σύμπραξη και άλλων φορέων και είναι έργο περιφέρειας που αφορά 
τις καλλιέργειες ροδάκινων και ακτινιδίων στην περιοχή της Ημαθίας, 
με στόχο να παράγονται τα προϊόντα με χαμηλότερο αποτύπωμα άν-
θρακα. Πρόκειται για μία έννοια σχετικά καινούργια που έχει να κάνει με 
το πόσο ή όχι, επιβαρύνει το περιβάλλον η κάθε καλλιέργεια αν παρα-
χθούν προϊόντα με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα. «Θέλουμε να δούμε, 
εάν με πιο φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές, θα καταφέρουμε να 
έχουμε πιο ανταγωνιστικά στην αγορά τα προϊόντα μας και επιπλέον 
μέσω της νέας ΚΑΠ θα μπορούμε να έχουμε δυνατότητες επιδότησης», 
τόνισε και πρόσθεσε: «Το έργο θα ξεκινήσει πιλοτικά σε κάποια αγρο-
τεμάχια και προϊόντα χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα και θέλουμε να 
δείξουμε στους παραγωγούς της περιοχής, τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα 
και κατά πόσο είναι εφικτές αυτές προσπάθειες. Να δούμε δηλαδή τι 
γίνεται σε πιλοτική κλίμακα, έτσι ώστε στην πορεία να εφαρμοστούν και 
εδώ. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να μειώσουμε κάποιες κο-
στοβόρες ενέργειες στη χώρα μας, οπότε υπάρχει δυνατότητα και στην 
Ημαθία να έχουμε προϊόντα με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα. Εξάλλου 
ο βασικός άξονας της ΚΑΠ είναι να μειώσουμε τις συνέπειες της γεωρ-
γίας απέναντι στην κλιματική κρίση. Κι όσο πιο υψηλό είναι το αποτύ-
πωμα του άνθρακα, τόσο πιο πολύ επιβαρύνεται το περιβάλλον… Άρα 
θέλουμε πλέον καλλιέργειες χωρίς μεγάλη επιβάρυνση».

 Εισηγητές σχετικών θεμάτων δια φυσικής ή εξ αποστάσεως πα-
ρουσία, ήταν οι κ.κ. Παναγιώτης Κακαφίκας, γεωπόνος, διαχειριστής 
Ag – Cluster, Σπύρος Ρέππας, γεωπόνος, Τμήματος Επιχειρησιακής 
Υποστήριξης Έργων Ευφυούς Γεωργίας της Neuropublic, Γεώργιος 
Ζαλίδης, καθηγητής γεωπόνος, διευθυντής Εργαστηρίου Τηλεπισκό-
πησης, Φασματοσκοπίας & Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 
Α.Π.Θ., Θωμάς Θωμίδης, φυτοπαθολόγος, αν. καθηγητής στο Διεθνές 
Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας

Την ημερίδα χαιρέτησε εξ αποστάσεως ο πρόεδρος της Κοινοπραξί-
ας Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Ν. Ημαθίας κ. Χρήστος Γιαννα-
κάκης, που βρισκόταν για επαγγελματικές υποχρεώσεις, εκτός Ημαθίας.

Σοφία Γκαγκούση

Εικαστικό οδοιπορικό στους δρόμους του βαμβακιού, 
στο Εκκοκκιστήριο Ιδεών της Βέροιας

 Μια έκθεση με θεματικό τίτλο «Οι δρόμοι του βαμβακιού» που παρουσιάζει με εικα-
στικό τρόπο τον πρωταγωνιστικό ρόλο του βαμβακιού στην Ημαθία, εγκαινιάστηκε την 
Κυριακή 3 Οκτωβρίου στο Εκκοκκιστήριο Ιδεών στην Βέροια.

Στο χώρο του πρώην Εκκοκκιστηρίου, για την ιστορία του οποίου μίλησε ο Γιάννης 
Ναζλίδης, εκθέτουν 30  έργα τους οι απόφοιτοι των σχολών καλών Τεχνών Θεσσαλο-
νίκης Ιωαννίνων, Φλώρινας, Αλεξανδρούπολης: Κατερίνα Αναστασίου, Βίκυ Βασιλείου, 
Αφροδίτη Γκρίζη, Κατερίνα Γκώγκου, Άγγελος Ζορμπάς, Τζούλη Ζωγράφου, Γιώτα 
Καρβουνιάρη, Κατερίνα Καρούλια, Μίνα Κουζούνη, Χάρης Κουρουζίδης, Γιάννης Χα-
τζηγεωργίου, Μαρία Λαγού, Βασιλική Σκριβάνου, Κική Στούμπου, Έλλη Τσιλιγκιρίδου, 
Λάζαρος Τσολαρίδης, Γιώργος Πανταζής.

Για την ιδέα της έκθεσης μίλησαν ο Μάκης Λιόλιος και η Μαίρη Ναζλίδου, καθώς και 
ο καθηγητής εικαστικών Χάρης Κοντοσφύρης, ενώ  ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής 
Οργάνωσης Βάμβακος Ευθύμιος Φωτεινός, εξέφρασε την στήριξη του στην δράση.

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου και οργανώνονται ειδικές εκπαι-
δευτικές ξεναγήσεις για μαθητές των σχολείων όλων των ηλικιακών βαθμίδων κατόπιν 
συνεννόησης (697 2440 721 και 697 3332 783 κ.Μαίρη Ναζλίδου) και τελεί υπό την 
Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, επιχορηγείται από το ΥΠΠΟΑ και 
το πρόγραμμα LEADER της Αναπτυξιακής Ημαθίας και έχει υποστηρικτές την Διεπαγ-
γελματική Οργάνωση Βάμβακος ΔΟΒ και την NOVACERT Συμβουλευτική.  
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Οκτώβριος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από04-10-2021 

μέχρι 10-10-2021 

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Τρίτη 05-10-2021

13:30-17:30 ΠΑΝΤΑ-

ΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΪΒΑΛΙΟΥ2&ΑΚΡΟΠΟ-

ΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟΠΡΟ-

ΜΗΘΕΑ23310-66812

21:00-08:00ΠΑΠΑΡΗ

ΧΡ.ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΗΑΣ4

23310-60064

Φαρμακεία

Μία ακόμη θετι-
κή εμφάνιση 
πραγματοποίη-

σε ο Μέγας Αλέξανδρος 
Τρικάλων, κερδίζοντας 
σε φιλικό αγώνα με 
το «αγγλικό» 4-3 την 
ομάδα των Γιαννιτσών 
στην έδρα της.

Οι «πράσινοι» του Δημήτρη
Πρίντζιου, θα μπορούσαν ναπε-
τύχουν περισσότερα τέρματα αν
ήτανπιοεύστοχοιστηντελικήτους
προσπάθεια, ενώ αμυντικά υπέ-
πεσαν σε κάποια λάθη τα οποία
και τους επεσήμανε ο έμπειρος
προπονητής τους, ώστε να μην
επαναληφθούν.

Η ομάδα της Ημαθίας προη-
γήθηκε στο σκορ στο 27’ με τον
Βασίλτση,ενώστοεπόμενολεπτό
οΠιπιλιάρης έγραψε το 0-2!Λίγο
αργότερα και συγκεκριμένα στο
31’ οι γηπεδούχοι μείωσανπρο-
σωρινάτοσκορμετονΣαμαρά,ό-
μωςηαπάντησητων«πράσινων»
ήταν άμεση με τονΠιπιλιάρη να
γράφειτο1-3!

Λίγο μετά το ξεκίνημα της ε-

πανάληψηςοι Γιαννιτσιώτεςμείω-
σανσε2-3μετονΠελτέκη,γιανα
δώσει και πάλι προβάδισμα δύο
τερμάτωνστηνομάδατουοΠίκος
στο65’(2-4).

Το τελικό3-4διαμόρφωσεστις
καθυστερήσεις ο Χαραβιτίδης με
εύστοχοχτύπημαπέναλτι.

Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ(ΙωάννηςΓυρι-
χίδης):Μούτσα,Πλατσιώτας,Κου-

τσιάνος,Ξανθόπουλος,Χατζόπου-
λος, Σαμαράς, Χατζηαλεξιάδης,
Ιωσηφίδης,Τσιάκαλος, Χαραβιτί-
δης,Πρέτσι.

Έπαιξαν και οι: Γαλούπης,
Μπάμπαλης, Πελτέκης,Δεληχα-
τζής, Καρογλανίδης, Ελευθεριά-
δης,Μαυρομάτης.

Μ.ΑΛΕΞ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δημή-
τρης Πρίντζιος):Αργυρόπουλος,

Κίτσας, Κιρκιλιανίδης, Τσιούχας,
Πέικος,Αβραμόπουλος,Περτσιού-
νης,Πιπιλιάρης,Βασίλτσης,Κέλο,
Λίτσι.

Αγωνίστηκαν και οι: Γεωργίου,
Πίκος,Λαμπρόπουλος,Διακόπου-
λος,Αρβανιτίδης, Κατράνας, Χα-
τζόπουλος,Τσιρίδης.

ΦιλικήνίκηγιατονΜέγαΑλέξανδροΤρικάλων
3-4τονΑΣΓιαννιτσών

Νέα σχολή διαιτησίας 
ποδοσφαίρου από την 
Επιτροπή Διαιτησίας
της ΕΠΣ Ημαθίας

Από την Ε.Π.Σ. Ημαθίας (Ε.Π.Σ.Η.) ανακοι-
νώνεται ότι η Επιτροπή Διαιτησίας της 
Ένωσης (Ε.Δ. /Ε.Π.Σ.Η.) θα διοργανώσει 

σχολή, για την ανάδειξη νέων διαιτητών ποδο-
σφαίρου.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τέλοςΟκτωβρίου 2021 και θα
πραγματοποιούνταιστηναίθουσαδιδασκαλίαςτηςΕ.Π.Σ.Ημαθί-
αςστοστάδιοτηςΒέροιας.Τοπρόγραμμαθακοινοποιηθείστους
συμμετέχοντεςμετάτοτέλοςτηςυποβολήςτωναιτήσεων.

Υπεύθυνος τηςσχολής θα είναι οπρόεδρος τηςΕ.Δ. /Ε.Π.
Σ.Η.καιΕθνικόςεκπαιδευτήςδιαιτησίας,ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΟΣ.

Δικαίωμαναυποβάλουντησχετικήαίτηση(ηενλόγωαίτηση
θαυπάρχεισταγραφείατηςΕ.Π.Σ.Η.),έχουνοιαπόηλικίας16-
28ετώνκαιναείναιαπόφοιτοιτουλάχιστοντρίτηςτάξης,Γυμνα-
σίουήάλληςισότιμηςκρατικήςσχολής.

Όσοιλοιπόνενδιαφέρονταιναπαρακολουθήσουνταμαθήμα-
τατηςΣχολήςΔιαιτησίαςθαπρέπεινακαταθέσουναίτησηστην
αίθουσαμαθημάτωντηςΕΠΣΗστοστάδιοτηςΒέροιαςκάθεΔευ-
τέρα19:00με20:00 καιστη γραμματεία τηςΕΠΣΗκαθημερινά
09:00έως13:00εκτόςΣαββατοκύριακου.

Δύο ακόμη υποστηρικτές στο
“δυναμικό” τωνΑετών Βέροιας,
ισχυροποιώνταςσε μεγάλο βαθ-
μότηνομάδασυνεργατώνενόψει
τηςνέαςσεζόνστηΓΕθνική.

Έχουμετηχαράναανακοινώ-
σουμε την επέκταση της συνερ-
γασίαςμαςμετηνεταιρία«Τσερ-
κέζος Παναγιώτης & σίαΟΕ» ,
πουδραστηριοποιείταιστονχώρο
τωνελαστικώναπότο1991.

Ιδρυτής της εταιρείας είναι ο
ΘωμάςΤσερκέζοςπου ξεκίνησε
τηνεπιχείρησηκαιστηνσυνέχεια
μεταβιβάστηκεστουςυιούςτου.

Η εταιρεία ασχολείται με την
εμπορία και επισκευή ελαστικών
(επιβατικών αυτοκινήτων, φορ-
τηγών, μοτοσικλετών, αγροτικών
οχημάτων, χωματουργικών, βι-
ομηχανικών κλπ), την εμπορία

και επισκευή ζαντώναλουμινίου,
την εμπορία αναρτήσεων αυτο-
κινήτων, την ευθυγράμμιση επι-
βατικών και ελαφρώνφορτηγών
καθώςκαι τηνζυγοστάθμισηεπι-
βατικώνκαιφορτηγών.

Ευχαριστούμε θερμά τονΠα-
ναγιώτηΤσερκέζο για τηστήριξη
στονσύλλογομας!

Στον πλευρό τωνΑετών Βέ-
ροιαςείναιαπόφέτοςηΛογιστική
–ΦοροτεχνικήεταιρείαΣ.ΙΡΟΥΣ-
ΣΟΣ&ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΑ.Ε

Παρέχει ένα φάσμα από φο-
ροτεχνικές, χρηματοοικονομικές
και συμβουλευτικές υπηρεσίες
διαθέτοντας μια επαγγελματική
ομάδαστελεχώνκαισυνεργατών.
ΗΣ.Ι.ΡΟΥΣΣΟΣ&ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Α.Ε. αποτελεί τησυνέχεια τηςα-
τομικής εταιρείας του κυρίουΕυ-

στάθιου Ρούσσου, εγκεκριμένου
ΛογιστήΑ’Τάξης.Η εταιρεία με-
τατράπηκεσεΑνώνυμηΕταιρεία
το2015.

ΟΕυστάθιοςΡούσσοςσπού-
δασε στο University of East
Londonστον κλάδο τηςΛογιστι-
κής καιΧρηματοοικονομικήςαπό
όπου και αποφοίτησε το 1996.
Συμμετείχε μετοχικά σε μεγάλη
ανώνυμηΛογιστική Εταιρεία με
υποκαταστήματασεΑθήνα,Λον-
δίνο,Κύπροόπουκατείχεηγετική
θέσηπραγματοποιώντας συνερ-
γασίες με μεγάλες χρηματοοικο-
νομικές και επενδυτικές επιχει-
ρήσεις.ΉτανΥπεύθυνος για τον
έλεγχο μεγάλου χαρτοφυλακίου
πελατών τόσοστηνΕλληνικήΕ-
πικράτεια όσο και στο εξωτερι-
κό.Έχει υπάρξει σύμβουλος για

τηνεισαγωγήεταιρειώντόσοστο
Χ.Α.Α.όσοκαιστηΝ.Ε.Χ.Α.

Το 2010 αποφάσισε να ιδρύ-
σει τη δική του εταιρείαπαροχής
Λογιστικών καιΦορολογικώνΥ-
πηρεσιών η οποία μετατράπηκε
το2015σεΑνώνυμηΕταιρείακαι
σήμερααπαριθμεί25Συνεργάτες
καιπαρέχειέναευρύφάσμαΥπη-
ρεσιώνυψηλήςποιότητας.

Ευχαριστούμεθερμάτονδιευ-
θυντήκαιτουςσυνεργάτεςτηςΣ.Ι-
.ΡΟΥΣΣΟΣ&ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΑ.Ε.,
όπως επίσης και τον συνεργάτη
της εταιρίας στη Βέροια κ. Ηλία
Ηλιόπουλο.Τους ευχόμαστε ευη-
μερία καιπολλές επιχειρηματικές
επιτυχίεςστομέλλον!

Δύο ακόμη εταιρίες στο πλευρό της ομάδας μπάσκετ
των Αετών Βέροιας

Σύμφωνα με ανα-
κοίνωση της Διοί-
κηση του ΑΟΚ 

Βέροιας ολοκληρώθηκε 
το ρόστερ της ανδρικής 
ομάδας.

Αναλυτικάηανακοίνωση
Ολοκληρώθηκε το ροστερ της

ανδρικής μας ομάδαςπου θα α-
γωνιστεί στο πρωτάθλημα της Γ
εθνικής κατηγορίας. Είμαστεπο-

λύ χαρούμενοιπου γιαακόμαμια
χρονιά η ομάδα μας αποτελείται
κυρίως με νεαρούς αθλητές που
επιθυμούν να διακριθούν και να
κάνουν το επόμενο βήμα στις Ε-
θνικέςΚατηγορίες.

Στόχος τηςομάδας είναι ηπα-
ραμονήστηκατηγορία.Επίσηςθα
θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους
φίλους τηςομάδαςπουμε τηνα-
γορά της κάρτας οικονομικής ενί-
σχυσης-διαρκείας στηρίζουν τον
σύλλογο.

Μπάσκετ γ’ εθνική
ΟλοκληρώθηκετορόστερτουΑΟΚΒέροιας
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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

1οΤουρνουά«Δημήτρης
Γκίμας»:Πρώτηη

Ελευθερούποληνίκησεστον
τελικότονΦίλιππομε72-59

Το φαβορί
επιβεβαίωσε
το χαρακτηρι-
σμό του στη
Βέροια, εκεί
όπου η Ελευ-
θ ε ρ ο ύ π ο λ η
νίκησε στον
τελικό τονΦί-
λιππο 72-59
και κατέκτησε
εύκολα το 1ο
τουρνουάπου
διοργανώθηκε
στημνήμητου
ΔημήτρηΓκίμα.

ΣτομικρότελικότουτουρνουάηΓέφυρανίκησεεύκολατονΟλυ-
μπιακόΒόλου67-45, ανοίγονταςδιάπλατα τηδιαφοράστοδεύτερο
ημίχρονομετάτο34-25στοπρώτομισότηςαναμέτρησης.

Εμφανώςσυγκινημένος για τη συμμετοχή τηςΕλευθερούπολης
στοτουρνουάήτανοΚυριακόςΠαπαδόπουλος,πουδήλωσε:«ΟΔη-
μήτρηςΓκίμαςεκτόςαπόεξαιρετικόςχαρακτήραςκαικαταπληκτικός
άνθρωπος, ήταν μεγάλος μπασκετάνθρωπος.Η απουσία του είναι
πολύμεγάληεδώκαιδύοχρόνια.Στενοχωρηθήκαμεπολύστοάκου-
σμα του θανάτου του.Τομόνοπουμπορούμε να κάνουμε είναι να
ακολουθήσουμετοδρόμοτου,διότιδίδασκεήθοςκαιαξιοπρέπεια».

Από τηνπλευρά τουοπρόεδρος τηςΔΕκ.ΗλίαςΛαζός ευχαρί-
στησε τις ομάδες για τηνσυμμετοχής τουςστο 1ο τουρνουάπρος
τιμήν του αείμνηστουΔημήτρη Γκίμα  καθώς επίσης τονΔήμαρχο
Βέροιαςκ.ΒοργιαζίδηκαιτονΠρόεδροτουΚΑΠΑκ.Ακριβόπουλογια
τηνστήριξηκαιαμέριστηβοήθειατους.

Σεόλουςτουςσυμμετέχοντεςδόθηκεαπόμίααναμνηστικήφανέ-
λαμετηνφωτότουαείμνηστουΔημήτρηΓκίμακαιαπόκάτωτογνω-
στόσύνθημαπουέλεγεπάντα«έχεπίστηκαιπροχώρα.»

Μετά τις καλές 
εμφανίσεις 
με ΠΑΟΚ και 

Δράμα, ήρθε η ώρα 
της κατάκτησης των 
πρώτων βαθμών για 
τον Φαίακα στη φετι-
νή Handball Premier, 
καθώς επικράτησε του 
Ζαφειράκη Νάουσας με 
29-27 .

Οιφιλοξενούμενοι έπρεπε να
διαχειριστούν την σημαντική α-
πουσία τουΜαυροδουλάκη,που
χτύπησε στο γόνατο την προη-
γούμενη εβδομάδα και κατάφε-
ρανναδιεκδικήσουνέωςτοτέλος
τοθετικόαποτέλεσμα.

Για τους γηπεδούχους Τσί-
λης και Τζούλοβιτς σήκωσαν το
βάρος στο σκοράρισμα με οκτώ
γκολέκαστος,ενώγιατονΖαφει-
ράκηξεχώρισεκαιπάλιοΘεοδω-
ρόπουλοςμεέντεκατέρματα.

Οιφιλοξενούμενοι έχανανστο
45’ λεπτό με τέσσερα γκολ (24-
20) αλλά έφθασαν την διαφορά
στοέναγκολ26-25στο55’λεπτό
αλλά στην συνέχεια οΦαίακας
στηριζόμενος σε 2-3 έμπειρους
παίκτεςκράτησετηνδιαφοράκαι
πήρε τηνπρώτη νίκη στοπρω-
τάθλημα

Ταπεντάλεπτα: 2-1, 3-3, 4-6,
7-8, 11-10, 13-12 (ημχ), 16-14,
21-18, 24,20, 25-21, 26-25, 29-
27.

Φαίακας (Μιχαλάκης):ΕλΧα-
ραγκάουι 1,Τσίλης8,Τζούλοβιτς
8, Σουλάνης, Κουλούρης,Δημη-
τρέλος, Κόντης 3, Κυπριώτης,
Κυριακίδης,Δελλής 3,Τσιλιμπά-
ρης,Γεωργαλής,Μάνιτς6,Κορα-
κιανίτης,Προβατάς,Νάστος.

Ζαφειράκης (Δεληγιάννης):
Μπουμπουλέντρας, Μπόλας 5,

Πινακούδης, Κρέξης, ΛεΠεγιέ,
Τσάτσας, Τζουβάρας 1, Ρότζιος
6, Γαλίτης 2,Πίτος 2, Κανιζάι 2,
Θεοδωρόπουλος 11,Δασκαλό-
πουλος.

Διαιτητές:Νάσκος–Χαρίτσος.
Δίλεπτα: 9-4. Κόκκινες:Μπόλας
(55:34 -επικίνδυνοπαιχνίδι, δεν
κρατήθηκε δελτίο),Τσίλης 59:59
–παρεμπόδιση ρίψης, δεν κρα-
τήθηκεδελτίο).Πέναλτι:3/5–4/6

ΠλήγμαγιατονΖαφειράκη
οσοβαρόςτραυματισμός

τουΜαυροδουλάκη
Πλήγμα για τον Ζαφειράκη

Νάουσαςκαι(πρωτίστως)κακο-
τυχίακαι ταλαιπωρίαγια τονΝα-
ουσαίο ίντερΣταύροΜαυροδου-
λάκη, ο οποίος διαγνώσθηκε με
ολική ρήξη χιαστών συνδέσμων
καιθαχρειαστείναυποβληθείσε
χειρουργικήεπέμβαση.

ΟΜαυροδουλάκης, που είχε
ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν,

χτύπησε στον αγώνα Ζαφειρά-
κης-Πυλαία ( 27-27 )στις 25Σε-
πτεμβρίου,ωστόσο, χρειάσθηκε
να υποβληθεί δύο φορές σε έ-
λεγχο με μαγνητική τομογραφία,
καθώς,τοεκτεταμένοοίδημαδεν
επέτρεψε να βγούν ασφαλή συ-
μπεράσματαστηνπρώτηεξέταση

καιαπαιτήθηκεεπαναληπτική.
Ηαπουσία τουαπό τηναγω-

νιστική δράσηθα επηρεάσει ση-
μαντικάκαιτηνομάδααφούείναι
απότουςβασικούςκαιμεμεγάλη
προσφοράπαίκτης.

Να ευχηθούμεπεραστικά και
ναγυρίσει«σιδερένιος»

«Πάλεψε» ο Ζαφειράκης παρά την ήττα 29-27
στην Κέρκυρα από τον Φαίακα

ΠλήγμαγιατονΖαφειράκηοσοβαρόςτραυματισμόςτουΜαυροδουλάκη

ΕΠΣ Ημαθίας
ΞεκίνησεηΒ’κατηγορία

ΙσοπαλίατηςΑΕ
ΑλεξάνδρειαςστοΒρυσάκι

Στονα’όμιλοηΑΕΑλεξάνδρειαςσκόνταψεστοΒρυσάκιόπου
παρεχώρησεισοπαλία1-1,ενώστονβ’όμιλοηΑΕΠΒέροιαςξεκί-
νησεμενίκη2-0επίτουΤριλόφου.

Αναλυτικάτααποτελέσματατηςπρεμιέραςστουςδύοομίλους.
Α’ΟΜΙΛΟΣ
Ασώματα–Λυκογιάννη.......................................................2-2
Βρυσάκι–Αλεξάνδρεια........................................................1-1
Καβάσιλα–Κυψέλη.............................................................3-0
Αγ.Βαρβάρα–Παλαιοχώρι.................................................2-1
Ρεπό:Καψόχωρα

Β’ΟΜΙΛΟΣ
Λευκάδια–Άγ.Γεώργιος.....................................................3-3
Ζερβοχώρι–Ραχιά..............................................................2-0
ΑΕΠΒέροιας–Τρίλοφος.....................................................2-0
ΟλυμπιακόςΝ.–Επισκοπή................................................2-1
Ρεπό:Πατρίδα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 91 τ.μ. στην οδό
Ηρακλέους (Ακρόπο-
λη) στη Βέροια στο
ισόγειο σε άριστη κα-
τάσταση. Πληροφορί-
εςτηλ.:6944910329.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-
ρισμα σταΑστικά 88
τ .μ .  50 .000  ευρώ,
διαμπερές, κόπλαμ,
χ ω ρ 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. στην Αγ.
Βαρβάρα σε πλαγιά,

με θέα τον Αλιάκμο-
να, στην πλατεία του
χωριού. Πληρ. Τηλ.
6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός
χέρσος11.000τ.μ.στον
Άγιο Γεώργιο, θέση
«ΣΥΚΙΕΣ» τιμή 15.000
ευρώ.  Τηλ . :  6945
122583,Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό
ΜεσιτικόγραφείοστηΒέ-
ροια.Πληρ. τηλ.:23310

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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63283,ώρες08.00-10.00.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισογειο

διαμέρισμα76 τ.μ.στηΒέ-
ροια, επί της οδού Γρεβε-
νων11καιΕρμού,πραγμα-

τικόςλουλουδότοποςμεκα-
λοριφέρ,κλιματισμό,ηλιακό
θερμοσίφωνα,δίχωςκοινό-
χρηστα.Τηλ.:6949215864.

ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΗ24

τ.μ., Καλλιθέα, Μιλτιάδου
20, πόρτα με μηχανισμό,
ρεύμα,βαμμένο.Τιμή ενοι-
κίου 50 ευρώ.Τηλ.: 6947
073926.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΚΩΔ.24639ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,Γκαρσονιέρα

μεγάληεπιπλωμένηκομπλέ75τ.μ.,κατασκευή
1982, σεδιπλοκατοικία,έχει1υ/δ, σαλόνι ,
κουζίναξεχωριστήκαιμεγάλομπάνιο,πρόκει-
ταιγιαδιαμέρισμααξιώσεων,σχετικάκαινούρ-
γιουμεαλουμινίουκουφώματα καιμεδιπλά
τζάμια,επιμελημένηςκατασκευής,έχεικουζίνα
ανεξάρτητη,διαθέτειατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίου,έχειηλιακόθερμοσίφωνακαιχωρίςκοι-
νόχρηστα.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείριση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιο240€.

Κωδ.13688Ενοικιάζεταιανακαινισμένοδι-
αμέρισμαστοκέντροτηςπόλης90τ.μ.σε1ο
όροφομε2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Ηκατά-
στασητουπολύκαλή,μεκαινούργιακουφώματα
συνθετικά,καινούργιοηλεκτρολογικόπίνακα,με
κεντρικήθέρμανσηπετρελαίουπουλειτουργεί
άψογακαιτοενοίκιοεπίσηςλογικόστα300€.

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
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλό-
νια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,και
δύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα ,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Κωδ.14543ΠΙΕΡΙΩΝστηνΒοσπόρου
29ενοικιάζεται ισόγειαμικρήαποθήκη4τ.μ.,
κατασκευή2011,σεκαλόσημείοενοίκιο25€
μόνο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13867 Ενοικιάζεταικάτωαπότον
περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο ,
μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22754-ΣΤΗΝΠΛΑΤΕΙΑΩΡΟΛΟ-

ΓΙΟΥΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙσπάνιαςπροβολήςγρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1οςΥπερυ-
ψωμένος.Αποτελείταιαπό2χώρουςκαιέχει
δικότουWC.ΈχεικουφώματαΑλουμινίουσυ-
ρόμενα,μεανελκυστήρακαινούργιο,διαθέτει
επίσηςκαιA/C-Ενοίκιο200€.Τογραφείομας
διαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1οςορ..
Αποτελείταιαπό2Χώρους,Είναικατασκευα-
σμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμι-
νίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμιακαιμίααποθήκη
-Τιμή:150€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22887-ΕπίτηςκεντρικήςΕΝΟΙΚΙ-

ΑΖΕΤΑΙσυνολικήςεπιφάνειας57τ.μ. Ισόγειο
κατάστηματοοποίοαποτελείταιαπόένανενιαίο
χώροκαιWC.Είναικατασκευασμένοτο1970
καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,Διπλάτζά-
μια.Ενοίκιο150€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14612ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚα-
τάστημασυνολικήςεπιφάνειας68τ.μ. Ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο,Κουζίνα,καιWC.
Είναιανακαινισμένομερικώς,μεκαινούργια
κουφώματααλουμινίου,ρολάασφαλείας,σεκα-

λήκατάσταση,μεμεγάληβιτρίνα,οιχώροιτου
λειτουργικοί,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις.
Διατίθεταισεπολύκαλήτιμή:250€.Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22786  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΗΝΕΦΟΡΙΑ, μεγάληςπροβολής ισόγειο
κατάστημα300τ.μ.,με1500τ.μ.οικόπεδογια
υπαίθριοπάρκινγκ ,πάνωστοδρόμοπρος
Μακροχώρι .Προσφέρεταισετιμήεξαιρετικά
συμφέρουσα,μόνο1.200€.Υπόδειξημόνοσε
σοβαράενδιαφέροναγοραστή.Αποκλειστική
ανάθεσηστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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: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.

Κωδ.13086 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
!!!πωλείταιμεγάλο ισόγειοοροφοδιαμέρισμα
135τ.μ.,καθαρόμεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,διαθέτει3υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κουζίνα
,αποθήκηκαιδύομπάνια,είναιοιχώροιτου
ηλιόλουστοι ,χρήζεισυνολικήςανακαίνισης .
Διαθέτειατομικήθέρμανσημεσόμπα,έχεισω-
ληνώσειςκαλοριφέρκαιμπορείναγίνειατομική
μονάδαμεπετρέλαιο,σετιμήμοναδικήςπρο-
σφοράςμόνο48.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13275ΣΠΑΝΙΑΒΙΛΑστηΡάχητης

Βέροιαςμεαποκλειστικήκαιανεμπόδιστηθέα
σεόλοντονκάμποσυνολικήςεπιφάνειας120
τ.μ.κτίσμα,σε4.250τ.μ.οικόπεδομεκήπο
φανταστικό,με ιδιωτικήπισίναστοκαλύτερο
σημείοτηςπεριοχήςκαιμέσαστηνκαταπράσι-
νηφύση.Γιαπολύσοβαρούςενδιαφερόμενους
,θαυπάρξειυπόδειξηκατόπινραντεβού.Τιμή
290.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13681ΒΙΛΑ,σπάνιασεαπόσταση
12χιλ.απότηΒέροιασεστυλΜεζονέταςμε170
τ.μ.,κατοικήσιμοςχώροκαιμελοιπούςβοηθητι-
κούςχώρουςσυνολικά250τ.μ.ανοδομή,διατί-
θεταιπροςπώληση.Πρόκειταιγιαμίαμοναδική
περίπτωσηκατοικίαςμεεκπληκτικήκαιανεμπό-
διστηθέα,μεύφοςαπέριττηςπολυτέλειαςπου
διαχέεταιστονχώρο,διαθέτειπαραδοσιακάξύλι-
νακουφώματαμεδιπλάτζάμια,κτίστηκεμεπολύ
μεράκικαιμευλικάανώτερηςποιότητας,οιχώροι
τηςλειτουργικοίκαιμεατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίου,διαθέτειτζάκι,3υ/δκαιδύουπερπολυτελή
μπάνια,αναφέρεταιμόνοσεπολύαπαιτητικούς
αγοραστές,ευρισκόμενησεήσυχοπεριβάλλον
καισεοικόπεδο1680τ.μ.διαθέτονταςένανπολύ
ωραίοκήπομεδένδρα,γκαζόνκαιλαχανόκηπο
,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό

τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή160.000€.Στην
παραπάνωτιμήσυμπεριλαμβάνεταιολόκληρος
οεξοπλισμόςκαιηεπίπλωσητης.Μόνοσοβα-
ρέςπροτάσειςδεκτές.

Κωδ.13825ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠωλείται
Μονοκατοικίαμε200τ.μ.,υπερυψωμένοισόγειο
και150τ.μ.υπόγειο ,έχειανεγερθείσεοικό-
πεδο4000τ.μ. ,σαλόνικουζίνα ανεξάρτητη
και4υ/δ,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
πρόκειταιγιαμίαωραιότατηκατασκευήαυστη-
ρώντεχνικώνπροδιαγραφών,μεπολυτέλειακαι
ζεστασιά,έχειατομικήθέρμανσημευγραέριο
,,διαθέτειτζάκι,διπλόπάρκινγκκαιαναφέρε-
ταιμόνοσεαπαιτητικούςαγοραστές,είναιμία
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία, ζητούμενοτίμημα
115.000€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σευ-
πόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρομε
εύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

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

ΚΩΔ.13186 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ,πωλούνται
Γραφειακοίχώροι1ουορ.με243τ.μ.μικτάκαι
212τ.μ.καθαράσυνολικά7χώροιόλοινοικια-
σμένοιμεσυνολικόμίσθωματα900€μεωραία
διαρρύθμισηκαιπροσφέρονταισετιμήεκπλη-
κτικάσυμφέρουσα,μόνο190.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106842ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΚατά-

στημασυνολικής επιφάνειας40τ.μ. Ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,αποτελείταιαπόένανενιαίο
χώρομεWC,σεκαλήκατάσταση,προσόψε-
ως,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,σετιμή
προσφοράς47.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:116929-ΕπίτηςκεντρικήςΠΩΛΕΙΤΑΙ
συνολικήςεπιφάνειας57τ.μ.Ισόγειοκατάστημα
τοοποίοαποτελείταιαπόένανενιαίοχώροκαι
WC.Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίου,Διπλάτζάμια.σετιμή
προσφοράς:30.000€. Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ14217ΕΡΓΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΧωράφι

220τ.μ.,σεπρονομιακήτοποθεσία,ευκαιρία
γιαμεγάληυπεραξία,σχεδόνχαρίζεται,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνοαπό10.000€τώραμό-
νο5.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.ΒΕΡΟΙΑ - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, επί της
ΠΕΘΟΔ.ΒΕΡΟΙΑΣ.-ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥσπάνιο
χωραφοοικόπεδο9000τ.μ.,άρτιοοικοδομήσι-
μομεκόμβοδικότου,διαθέτειάνετηπρόσβαση
καιαφοράμόνομίαπολύσοβαρήεπιχείρηση
πουθακατασκευάσεικάτιεξαιρετικάσπουδαίο
,πρώτητιμή550.000€.ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία.

Κωδ.22847ΑγροτεμάχιοστηνΠαλιάΛυ-
κογιάννη15,250τ.μ.τομισόμεροδάκινα12
ετώνκαιτομισόάδειο ,μεδικήτουΠομώνα
καιμπεκάκιαπωλείταιστηντιμήτων27.000€
ευκαιρίαπρώτη.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:105687-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-

κλειστικότητασεσπάνιοσημείοκοντάσταγή-
πεδαοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1063τ.μ.
εντόςζώνηςοικισμούάρτιοκαιοικοδομήσιμο,
σεπολύκαλήτοποθεσία,ιδανικόγιαανέγερση
κατοικίας.Τιμή:20.000€.

Κωδ105574.ΤΡΙΛΟΦΟΣπωλείταιοικό-
πεδο1500τ.μ.μέσαστοχωριόστηνπεριοχή
Αυλαγάς,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,μεμεγάλη
φάτσα,σετιμήευκαιρίαςμόνο20.000€.Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14757ΠΑΤΡΙΔΑ-ΣΠΑΝΙΑΕΥΚΑΙΡΙΑ
πωλείταιοικόπεδοεντόςζώνηςοικισμούμε
2.200τ.μ.άρτιοοικοδομήσιμο,τιμήπώλησης
μόνο15.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105012ΠΑΤΡΙΔΑΠωλείταιΟικόπεδο
εκτόςσχεδίουκαιεντόςζώνης2.525τ.μ.,επίπε-
δο,ιδανικόγιαλαχανόκηποήκαιμικρήκατοικία,
σετιμήσπάνιαςπροσφοράςμόνο12.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106237-ΤΡΙΛΟΦΟΣΠΩΛΕΙΤΑΙΟι-
κόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας4300τ.μ.,άρτιο
καιοικοδομήσιμο,σεπολύκαλήτοποθεσία,κα-
τάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,Τιμή:38.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.105264ΚΟΝΤΑΣΤΗΝΕΦΟΡΙΑ,πω-

λείταιμεγάληςπροβολής ισόγειοκατάστημα
300τ.μ.,με1500τ.μ.οικόπεδογιαυπαίθριο
πάρκινγκ,πάνωστοδρόμοπροςΜακροχώρι
.Προσφέρεταισετιμήεξαιρετικάσυμφέρουσα
,μόνο200000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφέροναγοραστή.Αποκλειστικήανάθεση
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΟΑ.Σ.ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥΗΜΑΘΙΑΣ
«ΚΟΣΜΟΣ»

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

Τηλ.:2331042626-Λογιστήριο ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / 
ΧΗΜΙΚΟΣ (Κωδ.Αγγ. ΥΠΧΜ_2)

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

Προσόντα
•ΑπαραίτητοΠτυχίοΑΕΙΧημικούΜηχανικούήΧημικού
•Προϋπηρεσίασεβιομηχανικέςμονάδες(θαεκτιμη-

θείειδικότερασεκονσερβοποιία)
•ΆριστηγνώσητηςΑγγλικήςγλώσσας(οποιαδήποτε

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

σύμφωναμετιςπροδιαγραφέςτηςΕταιρίας.
•Βελτιστοποίησητηςπαραγωγικήςδιαδικασίαςόπου

αυτόείναιεφικτό.
•Προετοιμασία όλων των απαραίτητων αναφορών

προςτηΔιοίκησητηςΕταιρίας.
•Επίβλεψηκαιοργάνωσητουπροσωπικούστοτμή-

μαπαραγωγής.
Οι ενδιαφερόμενοιπαρακαλούνται είτε ναπροσκο-

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

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2331023774 



ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα,1οςόροφος,σεπο-
λύκαλήκατάσταση.Πληρ. τηλ.:
2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ENOIKIAZONTAI Γραφεία

61, 37 και 30 τ.μ. ανακαινισμέ-
ναστο κέντρο τηςπόλεως, και
ολόκληροςόροφος240τ.μ.Τηλ.
6949087741ή6993375249.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπόλε-
ως35,χώρος90τ.μ.περίπου,με
3χώρουςκαι κουζινα,W.C., για
επαγγελματικήχρήσηήγιαδιαμέ-
ρισμα,3οςόρ.Τηλ.:6932471705
&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία γιαφύλαξη
ηλικιωμένης κυρίας,σεπεριπα-
τητικήκατάσταση(όχικατάκοιτη)
μένουσαστηνΒέροια. τηλ. επι-
κοινωνίας:6944-818192.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για ναφρο-
ντίζειηλικιωμένοστηΒέροια,κέ-
ντρο για όλο το 24ωρο.Πληρ.
τηλ.:2331091098.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ επαγγελματίας α-
γρότης για αγροτικές εργασίες
(κοπήχόρτων)1φοράτηνεβδο-
μάδα,Σάββατογια5ώρεςπερί-
που.Εάν διαθέτει χλοοκοπτικό

μηχάνημα χειρός και αγροτικό
αυτοκίνητο θα εκτιμηθεί.Πληρ.
τηλ.:2331062442.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φροντί-
δα ηλικιωμένης κυρίαςστηΒέ-
ροια, μεπροαιρετική εμπειρία.
Τηλ.:6977828460καΜαιρη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτροσυγκολλη-
τήςμε γνώσηTIGκαιψυκτικός
γιαεργασία.Τηλ.:6970985797
&2331041385.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φυσικο-
θεραπευτή γιαπλήρηαπασχό-
λησησε εργαστήριοφυσικοθε-
ραπείαςστηΒέροια.Πληρτηλ.:
6944675419.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπωλήτριαμεπρο-
ϋπηρεσίαγιατηνθέσητηςυπεύ-
θυνης .Αποστολή βιογραφικών
στο avsgroup@avsgroup.gr με
επισυναπτόμενηφωτογραφία.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαήκύριοςγια

περιποίησηηλικιωμένηςστηΒέ-
ροια.Τηλ.:2331025176&6998
027956.

ZHTEITAI κοπέλα και άν-
δρας,από25–40ετών,γιαερ-
γασίασεΠρατήριοΥγρώνΚαυ-
σίμων, μεπλήρηαπασχόληση.
Ώρες επικοινωνίας 17.00 έως
21.00καιστοτηλ.6977207525.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο κυρίες για
την κουζίνα από την ταβέρνα
«ΦίναΚότα».Πληρ. τηλ.: 6944
427812.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπροσωπικόγιατα
ψητοπωλεία «ΓΙΑΝΝΗΣ» στη
ΒενιζέλουκαιστοΤσερμένι.Τηλ.
επικ.:2331025170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαεργασία
σε εργαστήριο κρεάτων. Τηλ.:
2331042680,ώρες επικοινωνί-
ας: 10μ. έως 1.00μ.μ. Βιογρα-
φικά στο e-mail: koktsidis14@
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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€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ11στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαη

καλλιεργειες15000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικοπεδο
2στρ.130000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη75000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο14000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο6στρσεασφαλτομεκτισματασοβα-
ρεςπροτασεις
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο24000€
ΜΕΛΙΚΗ17στρ.μεγεωτρησηκδικτυο34000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8στρσεασφαλτο,μεροδακινα22000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ θέα δάσουςστηΦυτειά, 200 τ.μ., τρι-
ών επιπέδωνοκόπεδο1500 τ.μ., 60 τ.μ. βοηθητικοί χώροι,
κλειστόγκαράζ,3w.c.,εργαστήριο,κουφώματαμεθερμομό-
νωση, θέρμανσηπετρελαίου-ξύλων, τροφοθήκι, εκκλησάκι.
Δωρεάν τρέϊλορ μεγάλο, σκάλες, 3 μεταλλικές ντουλάπες,
ηλεκτρικήκουζίναNEF.Τιμήακινήτου160.000ευρώ.Πληρο-
φορίεςΧρήστοςΚαϊμάκης2331093389,6938903144.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΒιομηχανίαΜεταποίησηςΧάλυβαζητάειάτομογιατονχώρο
τηςπαραγωγήςμεαπαραίτητηγνώσηηλεκτροσυγκόλλησηςκαι
εμπειρίααπόσυνεχήπαραγωγή , γνώσηχειρισμού γερανογέ-
φυραςκαιεπαγγελματικόδίπλωμαθαεκτιμηθεί.

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

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

ΑΠΟΤΗΝΕΤΑΙΡΙΑALU-
SYN ΕΠΕ (11ο χλμ. Βέροι-
ας-Ν.. Νικομήδειας), ζητείται
για άμεση πρόσληψη υπάλ-
ληλος γραφείου με γνώσεις
Αγγλικών και προϋπηρεσία
καιστηδιαχείρισηΛογιστικών.
Αμοιβή ανταγωνιστική και α-
ναλόγως προσόντων.Δεκτά
βιογραφικά σημιεώματα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: alu-
syn@otenet.gr. Τηλέφωνα

επικοινωνίας:2331073281, 6979808320.Ώρες επικοινωνίας:
8.00π.μ.-3.00μ.μ.



gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέαςγιατοψη-

τοπωλείο«ΓΙΑΝΝΗΣ»στηΒενιζέ-

λου.Πληρ.τηλ.:2331025170.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣαναλαμβάνω
παιδιά τουΔημοτικού από 10
ετώνγιατηνπροετοιμασίατων
μαθημάτων τους!Αναλαμβάνω
επιμέλεια κειμένων, ολοκλή-
ρωσηφοιτητικών /πτυχιακών/
διπλωματικών και μεταπτυχι-
ακών εργασιών, με γνώση και
εμπειρία!Τηλ.6984534226.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή
εμπειρίασεμεγάλαφροντιστή-
ρια, παραδίδει μαθήματαΝε-
οελληνικής Γλώσσας καιΛο-
γοτεχνίας σε μαθητέςΑ΄, Β΄,
Γ΄ ΓενικούΛυκείου και ΕΠΑΛ.
Τηλ.6979962003.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ, επιστήμων

μεμεγάληκινητήκαιακίνητηπε-
ριουσία,καθώςκαιμεγάλαεισο-
δήματα,ζητείσύζυγο-σύντροφο.
Τηλ.:6949215864.

ΑΝΔΡΑΣ40ετών,ζητάγνω-
ριμίαμεγυναίκααπό30έως40
ετών.Πληρ.τηλ.:6974706470.

ΚΥΡΙΟΣ ζητεί για γνωριμία
σοβαρή κυρία  έως 55 ετών.
Πληρ.τηλ.:6984040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατοκάμαρα

σχεδόν αχρησιμοποίητη, κρε-
βάτι,κομοδίνα,ντουλάπαμεγά-
λη.Τιμή450ευρώ.Πληρ.τηλ.:
6948595697.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικ ά είδη
της CICU: καροτσάκι (χειμω-
νιάτικο-καλοκαιρινό), καλαθού-
να με βάση, τραπεζάκι φαγη-
τού, κάθισμα αυτοκινήτου και
2 ποδήλατα παιδικά σε πολύ
κατάσταση,400ευρώόλαμαζί.
Τηλ.:2331062621.

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

λέχωσητηςμονάδαςσυσκευαστηρίου.
Απαιτούμεναπροσόντα
Ομαδικότητα, συνεργασία και αποτελεσματικότητα με αίσθηση

ευθύνηςκαιεπαγγελματισμό.
ΗΕταιρείαπροσφέρει
Άμεσηπρόσληψημεπλήρηαπασχόλησηκαιπλήρηασφάλιση

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



Την μνήμη του προστάτη  των νομικών Αγ. Διονυσίου του Αρεοπαγίτου τίμησε ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας, κατά την 
ημέρα της εορτής του την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021. Για το 
σκοπό αυτό τελέστηκε Θεία λειτουργία και μνημόσυνο  των 
αποβιωσάντων νομικών, στο Μητροπολιτικό Ναό Βέροιας, 
τηρουμένων όλων των περιοριστικών μέτρων. Στη θεία λει-
τουργία και στο μνημόσυνο των αποβιωσάντων Δικηγόρων, 
Συμβολαιογράφων, Δικαστικών υπαλλήλων, Δικαστικών Επι-
μελητών και  Υποθηκοφυλάκων παρέστησαν ο Υφυπουργός 
Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, οι Βουλευτές του 
Νομού και Δικηγόροι κ.κ. Αναστάσιος Μπαρτζώκας, Λάζα-
ρος Τσαβδαρίδης και Άγγελος Τόλκας, ο Δήμαρχος Βέροιας 
κ. Κωνσταντίνος Βοργιατζίδης, ο Αντιδήμαρχος Βέροιας και 
πρώην Πρόεδρος του ΔΣΒ κ. Αλέξαν-
δρος  Τσαχουρίδης, εκπρόσωπος του 
Διοικητή της Μεραρχίας, εκπρόσωπος 
του Αστυνομικού Διευθυντή Ημαθίας, ο 
Πρόεδρος, η Γενική Γραμματέας και μέλη 
του Δ.Σ. του Συλλόγου, η Πρόεδρος του 
ΛΕΑΔΙΒ, Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, 
Δικαστικοί Υπάλληλοι και Δικαστικοί Επι-
μελητές.

Η εκδήλωση προς τιμήν των αποχω-
ρούντων από την ενεργό υπηρεσία και 
των νεοδιορισθέντων Δικηγόρων του 
Συλλόγου μας, που γινόταν κάθε χρόνο 
μετά τη Θεία λειτουργία και που δυστυ-
χώς και φέτος, λόγω της συνεχιζόμενης 
πανδημίας του covid-19 και των περιορι-
στικών μέτρων, δεν πραγματοποιήθηκε, 
θα γίνει σύντομα και σε ημερομηνία που 
θα αποφασιστεί από το Δ.Σ.
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P Τα λοκντάουν θα εί-
ναι σαν τα χαλιά. Του Αγίου 
Δημητρίου θα τα βγάζουμε 
και του Αγίου Κωνσταντί-
νου θα τα βάζουμε…

 
P Ευτυχώς, φέτος θα γί-

νουν οι παρελάσεις της 28ης 
Οκτωβρίου, όπως είπε ο Βο-
ρίδης. Τέτοιο έργο ο Μάκης 
στο Εσωτερικών.

 
P Εμείς τον ζήσαμε 

από την καλή κι από την 
ανάποδη στο Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Όταν δεν την 
κοπανούσε λόγω ‘μαζικών’ συγκεντρώσεων 
διαμαρτυρίας των ΠΑΟΚτσήδων.

 
P Μ’ αυτά και με ‘κείνα φτάσανε οι αγρότες 

να απειλούν ότι θα ανατιναχτούν στο Σύνταγμα.
 
P Ευτυχώς τους πρόλαβαν αντιεμβολια-

στές και είπαν ότι είναι αντισυνταγματικό.
 
P Αν το μέτρο της απαγόρευσης μουσικής 

στα μαγαζιά δεν φέρει αποτελέσματα, θα μας 
υποχρεώσουν να βάλουμε τα κινητά μας στο α-
θόρυβο;

 
P Πάντως εγώ με τον κουμπάρο ανηφορί-

ζουμε στο βουνό μετά μουσικής. Μια ζωή στην 
αντίσταση.

 
P Μακάρι να είχαμε το ίδιο κουράγιο για επα-

νάσταση με την αγάπη στο σπίτι.
 

P Η μεγαλύτερη 
κατάκτηση των χρό-
νων του γάμου είναι 
που κοιμάμαι στον 
καναπέ.

 
P Επιμένει αρ-

χηγικά η Φώφη. Θέλει 
να το ξεκινήσει από 
μηδενική βάση.

 
P Στο ΠαΣοΚ 

έχουν πάθει ό,τι η 
κοινωνία με τον κο-
ρωνοϊό. Δεν ξέρουν 
ποιος θα τους πρω-
τοσώσει.

 
P Διόλου τυχαίο 

το σημερινό μας σκί-
τσο. Κλεμμένο. Αλλά 
τι σόι ΠαΣοΚ θα ήμα-
σταν αλλιώς;

 
P Άλλοι καιροί, άλλη λήθη.
 
P Επιτέλους. μπαίνουμε στην εποχή της ‘έ-

ξυπνης’ τουαλέτας! Δημιουργούνται λεκάνες που 
θα ‘διαβάζουν’ το αποτύπωμα του πισινού μας. 
Αναρωτιέμαι αν υπάρχει πιο απολαυστική από τη 
σημερινή εκδοχή.

 
P Τούρκικο έμβλημα ο δικέφαλος αετός, 

λέει ο Ερντογάν. Εμάς τους ΠΑΟΚτσήδες μάς 
τα ‘παν κι άλλοι.

 
P Και:
 Λέει ο άνδρας στη γυναίκα:
«Στη Λετονία ζητούν άνδρες για αναπαραγωγή 

και το κράτος δίνει 200€ για κάθε επαφή!
«Ε, και;» λέει η γυναίκα.
«Εδώ με την κρίση που υπάρχει δεν πρόκειται 

να ορθοποδήσω και σκέφτομαι να πάω…»
«Και θα ορθοποδήσεις στη Λετονία με 200€ το 

δίμηνο;»
Κ.Π.

Με κλειστή και λιτή εκδήλωση «άνοιξε» 
το νέο δικαστικό έτος ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας
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