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Καλύτερο «μανατζάρισμα» 
των δημοσίων υπαλλήλων 

  Και πάνω που είδαμε φέτος προσλήψεις μονίμων 
μετά από τόσα χρόνια μνημονιακών δεσμεύσεων, 
έρχεται το Υπουργείο Εσωτερικών να περάσει 
για το 2022 μειώσεις προσωπικού. Τελικά δεν 
μπορούμε να καταλήξουμε αν σε απόλυτους 
αριθμούς οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι λίγοι ή 
πολλοί, αφού η εικόνα σε κάποιες υπηρεσίες 
πλεοναζόντων υπαλλήλων έρχεται σε πλήρη 
αντίθεση με άλλες δημόσιες υπηρεσίες που είναι 
υποστελεχωμένες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι 
απαιτείται καλύτερη διαχείριση και κατανομή 
του ανθρώπινου δυναμικού. Και εκεί θα πρέπει 
να επικεντρωθεί το «συμμάζεμα» του Δημοσίου 
που επιχειρεί η κυβέρνηση, με μανατζάρισμα 
των δημοσίων υπαλλήλων, που θα περιλαμβάνει 
μετακινήσεις, καλύψεις, σε κάποιες περιπτώσεις 
και νέες προσλήψεις για να υπάρξει ισορροπία 
στην λειτουργία των υπηρεσιών. Φυσικά είναι 
εύκολο στα λόγια…αλλά στην πράξη τα εμπόδια 
και οι δυσκολίες δεν επιτρέπουν αλλαγές σε 
βάθος.  

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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ΔράσητουδήμουΒέροιαςμετηνέξυπνηελληνική
πατέντα«ΝΟΚΑΚΑ»

ΣταπλαίσιατηςδράσηςτουΔήμουΒέροιαςγιατηνπερισυλλογήτωνακαθαρσι-
ώντωντετράποδωνφίλωνγιαναδιατηρήσουμεκαθαρήτηνπόλημας,ηαρμόδια
αντιδημαρχία με τον επικεφαλήςΒασίληΠαπαδόπουλο ενημέρωναν χθες το
πρωί(Τρίτη05/10)τουςδημότεςστηνσυμβολήτωνεμπορικώνπεζοδρόμων(Ιππο-
κράτουςκαιΠροφ.Ηλία).Έστησανέναμικρόκαλαίσθητοσταντάκιμετοκουτίπου
περιέχειταφαρασάκια-σκουπάκιααπόανακυκλωμένοχαρτόνικαιέκανανεπίδειξη
στουςδιερχόμενουςγιατηνχρήσητους,ενώμοίρασανκαραμέλεςσεμικράπαιδιά.
Παρόμοια κουτιά τοποθετήθηκανσε15 κεντρικάσημεία τηςπόλης,ενώσεδηλώ-
σειςπου έκανε στονΛΑΟο αντιδήμαρχοςΒ.Παπαδόπουλος υπογράμμισε την
ανάγκηνασυμμετέχουνκαι νασυμβάλουνοιδημότεςγια την επιτυχίααυτής της
προσπάθειας.Μεταξύάλλωναναφέρθηκε ότι το χάρτινοφαρασάκι «ΝΟΚΑΚΑ»,
είναι ελληνικήπατένταπουκατασκευάζεταισεελληνικόεργοστάσιο,γεγονόςπου
έχεικιαυτότηνσημασίατου.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του αντιδημάρχου Βασίλη Παπαδόπουλου 
και την επίδειξη της πατέντας «ΝΟ ΚΑΚΑ» στο laosnews.gr

Σκουπιδότοπος
η στάση μπροστά 

στην Εφορία! 
Αγανακτισμένοι συμπολίτες μας έστει-

λαντιςφωτογραφίεςχθεςτοπρωί(Δευτέ-
ρα 04/10) διαμαρτυρόμενοι για την άθλια
κατάστασηπουεπικρατείστηνστάσητων
αστικών μπροστά στην Εφορία. Σκου-
πίδια πεταμένα γύρω από το καλαθάκι
απορριμμάτων,πουδεν τουςεπιτρέπουν
νασταθούνστηνστεγασμένηστάση. Οι
διαμαρτυρίες συμπληρώνονται για τα
παρκαρισμένα αυτοκίνητα που φτάνουν
μέχρι την πόρτα εισόδου, ενώ υπάρχει
χώρος στάθμευσης στοπίσω μέρος του
κτιρίου.Γενικότεραπάντωςμετηνσυγκέ-
ντρωση όλων τωνΔ.Ο.Υ. του νομού στο
συγκεκριμένο κτίριο και με δεδομένη την
μεγάλη επισκεψιμότητα, καλό θα ήταν
εκτός της αυτονόητης καθαριότητας στην
στάση,να«καλοπισθεί»όσοείναιδυνατό
καιηείσοδος, ίσωςκαιγιαψυχολογικούς
λόγους!

Κατεβάστε 
παπλώματα για το 
Σ/Κ στη Βέροια

Έντονα κατά τόπους καιρικά φαινόμενα
αναμένονταιαπόσήμερατομεσημέριέωςκαι
τοτέλοςτηςεβδομάδας,σύμφωναμετοΕθνι-
κόΑστεροσκοπείοΑθηνών.Αυτόθαείναικαι
τοπρώτο γενικευμένο κύμα κακοκαιρίας του
φθινοπώρου, 110 ημέρες μετά τιςπολυήμε-
ρεςβροχοπτώσειςπουεκδηλώθηκανκατάτο
πρώτομισότουΙουνίου.Ταισχυράφαινόμενα
σε ορισμένεςπεριπτώσεις θα συνοδεύονται
από χαλαζοπτώσεις και πολύ ενισχυμένους
ανέμους.Μάλιστα,στηΒέροια,εκτόςαπότις
βροχές θα έχουμε και μεγάληπτώσηθερμο-
κρασίας, μέχρι και 10βαθμούς, μεταξύΣάβ-
βατουκαιΚυριακής.Ίσαπουπρολαβαίνουμε
ναφρεσκάρουμετοπάπλωμα!

Δενθαπαίρνουναπουσίεςοιμαθητές
πουεμβολιάζονται

Εγκύκλιομε τηνοποίαρυθμίζονταιθέματα ταοποίααφορούνστουςμαθητέςοιοποίοι εμβολιάζονται εξέδωσε του-
πουργείοΠαιδείας.Ηεγκύκλιοςστάλθηκεσεόλατασχολείακαιορίζειταεξής:

«Oι μαθητές και οι μαθήτριες,που εμβολιάζονται, δύνανται ναμηνπροσέρχονταιστιςσχολικέςμονάδες τηνημέρα
του εμβολιασμού τους. Στηνπερίπτωσηπουπαρουσιάσουνσυμπτώματα δύνανται να απουσιάσουν και την επόμενη
ημέρα.Τοίδιοισχύεικαιγιατιςδύοδόσειςεμβολιασμού.Οιαπουσίεςτωνμαθητώνκαιμαθητριώντιςημέρεςαυτέςκα-
ταχωρίζονταιαλλάδενλαμβάνονταιυπόψηγιατονχαρακτηρισμότηςφοίτησήςτους,υπότηνπροϋπόθεσηότιοιγονείς
καικηδεμόνεςτωνανήλικωνμαθητώνήοιίδιοι,εφόσονείναιενήλικοι/ες,προσκομίσουνστονΔιευθυντήτοπιστοποιητικό
βεβαίωσηςτουεμβολιασμούτους».



Τη μείωση του αριθμού των συμ-
βασιούχων στο Δημόσιο για το 2022 
που είχε συμπεριληφθεί σε ν/σ του 
υπουργείου Εσωτερικών επιβεβαίωσε κατά τη διάρκεια της 
πρόσφατης συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου ο Υ-
ΠΕΣ Μάκης Βορίδης. 

Το υπουργικό συμβούλιο, μετά τη σχετική εισήγηση του 
υπουργού Εσωτερικών, ενέκρινε τελικά τον ετήσιο προγραμ-
ματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού και τον μέγιστο 
επιτρεπόμενο αριθμό προσλήψεων συμβασιούχων στο Δη-
μόσιο για το 2021.

Σύμφωνα με τον κ. Βορίδη «για πρώτη φορά εντάσσεται 
στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων και το προσωπι-
κό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου/συμβάσεων μίσθω-
σης έργου και εφαρμόζεται για πρώτη φορά περιορισμός 
κατά 10% στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσλήψεων 
σε σχέση με το 2020 ο οποίος διαμορφώνεται στις 25.344 
θέσεις εργασίας που θα κατανεμηθούν στα Υπουργεία σε 
συνέχεια των αιτημάτων τους για το εποχικό προσωπικό και 
της χαρτογράφησης η οποία διενεργήθηκε στο πλαίσιο της 
καταγραφής των εγκρίσεων των φορέων τα έτη 2018-2020 
στο πλαίσιο της υπό-ομάδας η οποία λειτουργεί υπό την Επι-
τροπή Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα.». 
Υπενθυμίζεται ότι η μείωση του αριθμού των συμβασιούχων 
είχε προκαλέσει αντιδράσεις και από τους «γαλάζιους» δη-
μάρχους της ΚΕΔΕ. 

Μειωμένος και ο αριθμός των μόνιμων
Παράλληλα ο υπουργός Εσωτερικών προανήγγειλε μει-

ωμένο αριθμό προσλήψεων μόνιμων για το 2022. Συγκεκρι-
μένα, με βάση τον κανόνα 1 προς 1 υπάρχει δυνατότητα για 
περίπου 18.000 προσλήψεις την επόμενη χρονιά, 
με τον κ. Βορίδη να ανακοινώνει 15.836.

Αφορούν, δε, σε στρατιωτικές και παραγωγι-
κές σχολές, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προ-
σωπικό του Υπουργείου Υγείας, καθώς και στο δι-
οικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των φορέων 

τόσο της Κεντρικής όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την «Αυτοδιοίκηση»: Όπως 

και κατά τον προγραμματισμό του 2021, τα αιτήματα προ-
σλήψεων από το σύνολο των φορέων που υποβλήθηκαν 
μέσω ψηφιακού οργανογράμματος για το 2022 ανήλθαν σε 
περίπου 23.000. Ο προγραμματισμός προσλήψεων που 
εγκρίθηκε περιλαμβάνει 12.100  θέσεις τακτικού προσωπικού 
(εντός του κανόνα 1:1) και 3.573 θέσεις τακτικού προσωπι-
κού, οι οποίες αποτελούν δεσμεύσεις οι οποίες θα υλοποιη-
θούν εντός του 2022 και αφορούν σε:

-1.700 Επαγγελματίες Οπλίτες για το έτος 2022.
-683 θέσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

(ΟΦΥΠΕΚΑ, Γρ. Περιβάλλοντος Ελληνικού, Δασικές Υπηρε-
σίες).

-400 θέσεις στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής 
Προστασίας.

-135 σπουδαστές στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης 
για το έτος 2022.

-655 θέσεις στην ΟΣΥ και την ΣΤΑΣΥ, οι οποίες εγκρί-
θηκαν κατά το έτος 2020 διακριτά και εξαιρέθηκαν από τον 
κανόνα 1:1 για το έτος 2021, καθώς συνδέονται με την αντι-
μετώπιση της πανδημίας, και θα προσμετρηθούν το 2022.

Ο προγραμματισμός προσλήψεων του 2022 περιλαμ-
βάνει και 190 θέσεις οι οποίες δεν προσμετρώνται στον 
κανόνα 1:1, και αφορούν 141 θέσεις τακτικού προσωπικού, 
σε Επιμελητήρια εκτός Γενικής Κυβέρνησης και Κ.Υ.Τ του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και 49 θέσεις δικη-
γόρων-νομικών με έμμισθη εντολή (εκτός του κανόνα 1:1). 

Βέροια: Βελτίωσε 
τον Δήμο σου 

με ένα κλικ στο
 «e-Αιτήματα Δημοτών», 

για θέματα 
καθημερινότητας

Σε ένα ακόμα βήμα με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του διαύλου επικοινωνίας μετα-
ξύ Δήμου και Δημοτών προχωρά ο Δήμος Βέροιας. Τα e-αιτήματα που μπορούν να υπο-
βάλλουν οι δημότες μέσω της εφαρμογής app ηλεκτρονικά, αφορούν θέματα καθημερινό-
τητας του πολίτη του Δήμου Βέροιας και αποτελούν ένα αξιόπιστο σύστημα επικοινωνίας.

Μέσω του συστήματος «e-Αιτήματα Δημοτών» ο χρήστης μπορεί να υποβάλλει την 
ερώτηση ή το αίτημά του που θα μεταφερθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βέροιας, 
ενώ θα μπορεί να ενημερώνεται μέσω e-mail για την πρόοδο της διαδικασίας. 

Η εφαρμογή έρχεται για να καλύψει αιτήματα τα οποία σχετίζονται με προβλήματα 
καθημερινότητας (αδέσποτα, συλλογή αποβλήτων, κάδοι αποβλήτων, αθλητικοί χώροι, 
δημοτικός φωτισμός, οδοποιία, κοινόχρηστοι χώροι, καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων, 
πράσινο, παιδικές χαρές, κοιμητήρια). Ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να αλληλοεπιδρά 
με τους υπαλλήλους του δήμου, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα πρόσθετων πληροφορι-
ών όταν χρειάζεται.

Ο δημότης μπορεί να υποβάλλει το αίτημά του ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
1. «Κατεβάζει» την εφαρμογή του Δήμου Βέροιας στις εξής διευθύνσεις:
iOS
https://apple.co/3oGKNTP 
android
http://bit.ly/2Le0dkL 
2. Επιλογή «Αναφορά προβλήματος».
3. Φωτογραφίζει το πρόβλημα και το αναφέρει.
4. Σημειώνει την ακριβή τοποθεσία στους χάρτες της google ή αναφέρει τη διεύθυνση 

ολογράφως στο πεδίο «Διεύθυνση».
5. Το αίτημα έχει δρομολογηθεί αυτόματα στο κατάλληλο τμήμα του δήμου.
6. Ενημερώνεται μέσω e-mail για την πρόοδο του αιτήματος μέχρι αυτό να επιλυθεί.
Άμεση Επικοινωνία
Στα υπάρχοντα αιτήματα που υποβάλλονται, υπάρχει η δυνατότητα επιπλέον σχολίων 

και πληροφορίων που θα βοηθήσουν το προσωπικό του Δήμου να τα επιλύσει πιο γρήγο-
ρα. «Η εφαρμογή δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα, μέσω ενός δυναμικού και προσαρ-
μόσιμου σύγχρονου περιβάλλοντος, να υποβάλλουν ερωτήσεις, παράπονα και να αναφέ-
ρουν προβλήματα στον Δήμο» τονίζει ο Δήμαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης. 

«Με τη χρήση ενός εξελιγμένου συστήματος διαχείρισης ροής εργασίας γίνεται αυτόμα-
τη ανάθεση αιτήματος στο αρμόδιο Τμήμα του Δήμου, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικα-
σία επίλυσής του» επισημαίνει ο Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιακής 
Πολιτικής & Καινοτομίας, Καλλίστρατος Γρηγοριάδης.
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 Το Επιμελητήριο Ημαθίας διοργανώνει ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με 
θέμα «Νέα ρύθμιση οφειλών σε 240 δόσεις προς το δημόσιο και 420 δόσεις 
προς τράπεζες», τη Δευτέρα 11/10/2021 και ώρα 16:00 μέσω της πλατφόρμας 
Webex.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτι-
κού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Φώτης Κουρμούσης και στελέχη 
της Ειδικής Γραμματείας θα αναπτύξουν τα ακόλουθα θέματα:

1. Το θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση και την απαλλαγή οφειλών - παροχή 
2ης ευκαιρίας

2. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών για νοικοκυριά και επι-
χειρήσεις όπου προβλέπεται και αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς 
το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σε έως 240 δόσεις

3. Η ρύθμιση οφειλών μέσω της διαδικασίας εξυγίανσης επιχειρήσεων
Η εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό, κατόπιν εγγραφής. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν το e-mail τους, στο οποίο θα 

τους αποσταλεί το link για την τηλεδιάσκεψη, στο Επιμελητήριο Ημαθίας (τηλ. 2331024734, e-mail: support@icci.gr) έως την Παρα-
σκευή 08 Οκτωβρίου 2021.

Επιμελητήριο Ημαθίας: Ενημέρωση 
για τη νέα ρύθμιση οφειλών σε 240 δόσεις 

προς το δημόσιο και 420 δόσεις προς τράπεζες

Βορίδης: Μειώνονται μόνιμοι 
και συμβασιούχοι στο Δημόσιο



Το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δή-
μου Βέροιας, συνεχίζοντας τη δράση του 
στον χώρο της εκπαίδευσης για ακόμη μία 
σχολική χρονιά, πρόκειται να υλοποιήσει 
σε συνεργασία με   την  Διεύθυνση   Δευ-
τεροβάθμιας   Εκπαίδευσης   Ημαθίας  μια   
σειρά   παρεμβάσεων   με   την   μορφή 
Βιωματικών Εργαστηρίων, με έμφαση στην 
ισότητα των φύλων και την πρόληψη της 
έμφυλης βίας στο σχολικό περιβάλλον και 
στις συντροφικές σχέσεις. Το υποβληθέν 
για το σχολικό έτος 2021-2022 εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα με τίτλο: «Ευαισθητοποίηση και 
ενδυνάμωση μαθητών/μαθητριών στην πρό-
ληψη της έμφυλης βίας σε σχολικό περιβάλ-
λον και στις συντροφικές σχέσεις» έχει λάβει 
έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και το 
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Η παρέμβαση για την έμφυλη βία στο 
σχολικό περιβάλλον απευθύνεται σε μαθη-
τές, -τριες της Α’ Γυμνασίου και έχει ως στόχο 
να κατανοήσουν τις διαφορετικές μορφές της 

έμφυλης βίας,  να μπορούν να κατονομά-
σουν τον έμφυλο εκφοβισμό, να αναγνωρί-
σουν τις επιπτώσεις του και να κατανοήσουν 
το γιατί συμβαίνει ώστε να έχουν τη δύναμη 
να υπερασπίσουν τον εαυτό τους και τους/τις 
φίλους/-ες τους αλλά και να αναλογιστούν δι-
κές τους συμπεριφορές ή πράξεις που μπο-
ρεί να πλήγωσαν κάποιον/-α άλλο/-η.

Η παρέμβαση για την έμφυλη βία στις συ-
ντροφικές σχέσεις απευθύνεται σε μαθητές, 
-τριες της Α’ Λυκείου και έχει ως στόχο να 
μάθουν πώς μοιάζει μια σχέση κακοποίησης, 
να αναγνωρίσουν διάφορες μορφές κακοποί-
ησης και ιδίως την ψυχολογική κακοποίηση, 
ώστε να αναπτύξουν στρατηγικές αντιμετώ-
πισης της έμφυλης βίας, αν οι ίδιοι/-ες ή οι 
φίλοι/-ες τους τη βιώνουν στο πλαίσιο μιας 
συντροφικής σχέσης. 

Τα βιωματικά εργαστήρια θα υλοποιη-
θούν από τα στελέχη του Κέντρου Συμβου-
λευτικής Γυναικών του Δήμου Βέροιας: από 
την κα. Τσαπαροπούλου Έφη, ψυχολόγο, 

την κα. Νατσιοπούλου 
Χαρούλα, κοινωνική 
λειτουργό και τη κα. 
Λυμούση Σταυρούλα, 
νομική σύμβουλο του 
Κέντρου.

Η εν λόγω δράση 
εντάσσεται στο επιχει-
ρησιακό πρόγραμμα 
ΠΕΠ Κεντρικής Μακε-
δονίας (2014 -2020). 
Το έργο συγχρηματο-
δοτείται από την Ελλά-
δα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο).
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και 
άνετη διασκέδαση.

Συσκευές καθαρισμού αέρα 
(με φίλτρα ενεργού άνθρακα και 
Hepa) 

απολύμανση πριν κάθε προ-
βολή,

μεγάλες αποστάσεις 
περιορισμένη διαθεσιμότητα 

εισιτηρίων
αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο
NO TIME TO DIE (007)
Προβολές στην Αίθουσα 1 “Χειμερινή ”:   Καθημερινά 

στις 20.30 (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 Τζότζι 
Φουκουνάγκα και Φοίβη Γουόλερ-Μπριτζ

Ο Πατέρας - The Father
Προβολές στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή ”:   Παρασκευή 

8/10 και Κυριακή 10/10 στις 20.15 (Πιστοποιητικό εμβολι-
ασμού-νόσησης-Rapid test από 12 ετών και πάνω, Self 
test από 4 ετών έως 11, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.

cinestar.gr)
Σκηνοθεσία: Φλόριαν Ζέλερ
Σενάριο: Φλόριαν Ζέλερ, Κρί-

στοφερ Χάμπτον
Πρωταγωνιστούν: Αντονι 

Χόπκινς, Ολίβια Κόλμαν, Μαρκ 
Γκάτις, Ιμοτζεν Πουτς, Ρούφους 
Σίγουελ, Ολίβια Γουίλιαμς

Η Ράια και O Τελευταίος Δράκος
Προβολές στις Αίθουσες 1&2 “Χειμερινές ”:   Σάββατο 

9/10 και Κυριακή 10/10 στις 18.00  (Πιστοποιητικό εμβο-
λιασμού-νόσησης-Rapid test από 12 ετών και πάνω, Self 
test από 4 ετών έως 11, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.
cinestar.gr)

Micro μ film festival
IMMF 2021: «Μικρός» Κινηματογράφος σε ζωντανή σύν-

δεση Προβολή στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή”:   Σάββατο 9/10 
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 12 
ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 11, δείτε αναλυτι-
κά στην σελίδα www.cinestar.gr)

 Αγορά Εισιτήριων : μόνο viva.gr
Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1 και Θερινή επισκε-

φθείτε την σελίδα μας: www.cinestar.gr 
 Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-

γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύν-
δεσμο:  http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     7/10/21 - 13/10/21

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   

 Αγιασμός στο Κέντρο Διημέρευσης και 
Ημερήσιας Φροντίδας «Τα Παιδιά της Άνοιξης»

 
  
Την Πέμπτη 30 

Σεπτεμβρίου το 
μεσημέρι ο Μητρο-
πολίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντε-
λεήμων τέλεσε Α-
γιασμό στο ΚΔΗΦ 
(Κέντρο Διημέρευ-
σης και Ημερήσιας 
Φροντίδας) ΑμεΑ 
«Τα Παιδιά της Ά-
νοιξης» στην Αλε-
ξάνδρεια.

Μετά τον Αγια-
σμό ο Σεβασμι-
ώτατος ευχήθηκε 
στα παιδιά και τους 
ενήλικους που α-
πασχολούνται στο 
Κέντρο, καθώς επί-
σης τη Διευθύντρια 
και το προσωπικό 
που το στελεχώ-
νουν. Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος ξεναγήθηκε στις νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις του Κέντρου και διαπίστωσε 
από κοντά τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που παρέχονται στους ωφελούμενους.

Στο ΚΔΗΦ (Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας) ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης», αυτή τη στιγμή 
λειτουργούν πέντε παραγωγικά εργαστήρια, πέντε τάξεις ειδικής διαπαιδαγώγησης, ένα τμήμα αυτόνομης διαβί-
ωσης και ένα τμήμα μαγειρικής. Στα εργαστήρια οι ωφελούμενοι του ΚΔΗΦ, με τους εκπαιδευτές τους, κατασκευ-
άζουν διάφορα είδη τα οποία πωλούνται είτε μέσω του eshopτου κέντρου είτε στις εκθέσεις που πραγματοποιού-
νται 2-3 φορές το χρόνο. Στο εργαστήριο μπομπονιέρας κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας, μπομπονιέρες 
για γάμους και βαφτίσεις. Στο εργαστήριο κοσμήματος οι ωφελούμενοι εκπαιδεύονται στην κατασκευή κοσμη-
μάτων ενώ στο εργαστήριο εικαστικών οι ωφελούμενοι δημιουργούν είδη διακόσμησης, πίνακες ζωγραφικής, 
λαμπάδες, είδη δώρων κ.α . Στο εργαστήριο μεταξοτυπίας κατασκευάζονται προσκλητήρια γάμου και βάφτισης 
και εκτυπώσεις σε διάφορα αντικείμενα (μπλουζάκια, αναπτήρες, στυλό) και στο εργαστήριο θερμοκηπίου οι ωφε-
λούμενοι ασχολούνται με την ανθοκομία.   Στα τμήματα ειδικής διαπαιδαγώγησης οι ωφελούμενοι εκπαιδεύονται 
σε βασικές κοινωνικές δεξιότητες και εξασκούν τις γνωστικές τους ικανότητες. 

Στο τμήμα αυτόνομης διαβίωσης οι ωφελούμενοι εκπαιδεύονται σε βασικές καθημερινές δεξιότητες, όπως α-
τομική υγιεινή και οικοκυρικά. Στο τμήμα μαγειρικής οι ωφελούμενοι εκπαιδεύονται στη μαγειρική καθώς προετοι-
μάζουν το καθημερινό δεκατιανό γεύμα όλων των ωφελουμένων. Επιπλέον, στο ΚΔΗΦ παρέχονται και θεραπευ-
τικές υπηρεσίες, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και φυσικοθεραπεία, καθώς και γυμναστική. Όλοι οι ωφελούμενοι 
καθώς και οι γονείς αυτών, υποστηρίζονται από την ψυχοκοινωνική ομάδα του ΚΔΗΦ (κοινωνικοί λειτουργοί και 
ψυχολόγοι). 

Εκτός από τις εσωτερικές δράσεις, πραγματοποιείται και πληθώρα εξωτερικών δράσεων οι οποίες στοχεύουν 
στην κοινωνικοποίηση, την ένταξη και την συμπερίληψη των ΑμεΑ στην τοπική κοινότητα. Αποδράσεις όπως 
περίπατοι στη φύση, μουσειακή εκπαίδευση, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, εκθέσεις πώλησης προιόντων που κατα-
σκευάζονται στο ΚΔΗΦ, ημερίδες, αθλητικές δράσεις όπως θεραπευτική ιππασία κ.α , είναι μερικές από τις εξω-
τερικές δράσεις που πραγματοποιούνται. 

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. 

Βιωματικά Εργαστήρια
 για την ισότητα 

των φύλων και την πρόληψη
 της βίας σε σχολείο

 και συντροφικές σχέσεις



Αγιασμός για την έναρξη 
της εκπαιδευτικής χρονιάς στο ΔΙΕΚ 

Νοσηλευτικής του Νοσοκομείου Βέροιας
 
Την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021, στους 

χώρους του Δημόσιου Ι.Ε.Κ Νοσηλευτικής  του 
Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μονάδα Βέ-
ροιας) πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος Α-
γιασμός για την έναρξη της  Εκπαιδευτικής  
χρονιάς. Η τελετή του Αγιασμού τελέστηκε από 
τον Πατέρα  Αλέξιο, παρουσία της Διευθύντρι-

ας του Δ.Ι.Ε.Κ  κ. 
Γεωργιτζίκη,  των 
Εκπαιδευτριών  κ. 
Π α ρτσ ι οπο ύ λο υ 
Παρασκευής,  κ. 
Κακούλη Αναστα-
σίας, της Διευθύ-
ντριας της Νοση-
λευτικής υπηρεσίας 
του Νοσοκομείου 
Βέροιας κ. Πρα-
ντζίδου Δήμητρας 
και του Τομεάρχη 
του Παθολογικού τομέα κ. Φωτιά-
δη Κωνσταντίνου. Ο πατήρ Αλέξιος 
ευχήθηκε καλή χρονιά στους σπου-
δαστές και καλή πρόοδο στο δύσκο-
λο αυτό λειτούργημα που επέλεξαν 
να καταρτιστούν. Η κ. Γεωργιτζίκη 
Δέσποινα στο καλωσόρισμα των 
καταρτιζομένων  τόνισε τα θετικά, ε-
ποικοδομητικά και ελπιδοφόρα στοι-
χεία  που υπάρχουν γύρω μας, τα 
οποία πρέπει να δούμε με ευγνω-
μοσύνη. Έτσι θα διαμορφώσουμε, 
όπως είπε,  θετική διάθεση και θα 
καλλιεργήσουμε αισιοδοξία και δύ-
ναμη ώστε η  νέα σχολική χρονιά να 
είναι γόνιμη και δημιουργική .
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Και ηλεκτρονικό 
εισιτήριο για τους 

Βασιλικούς Τάφους 
των Αιγών στη Βεργίνα

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας ανακοινώνει με χαρά ότι από 
την 1η Οκτωβρίου 2021 το Μουσείο των Βασιλικών Τάφων των 
Αιγών (Βεργίνα) είναι εξοπλισμένο με υπηρεσίες έκδοσης ηλεκτρο-
νικού εισιτηρίου (e-ticket).

Πλέον η επίσκεψή σας στον κορυφαίο αρχαιολογικό χώρο των 
Αιγών και μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
ΟΥΝΕΣΚΟ μπορεί να πραγματοποιηθεί, αποφεύγοντας καθυστε-
ρήσεις σε ουρές αναμονές και επισφαλείς συνωστισμούς. Μπορεί-
τε να προγραμματίσετε την επίσκεψή σας στις Αιγές και να λάβετε 
το εισιτήριό σας στον παρακάτω ηλεκτρονικό τόπο: 

https:/ /et ickets.tap.gr/webengines/tap_b2c/greek/tap.
exe?PM=P1

Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε μέσω της παραπάνω ηλεκτρο-
νικής υπηρεσίας να προμηθευτείτε και το ενιαίο εισιτήριο για τα 
μουσεία της Ημαθίας (Μουσείο των Βασιλικών Τάφων των Αιγών, 
Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας, Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας).

Στα μουσεία της Ημαθίας βρίσκονται σε ισχύ όλα τα επίσημα 
υγειονομικά πρωτόκολλα που αφορούν στην αναχαίτιση της διάδο-
σης του Covid-19. Η ΕΦΑ παρακαλεί να επισκεφθείτε μία από τις 
παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις για περισσότερα πληροφορίες 
σχετικά με τα υποχρεωτικά μέτρα που αφορούν στην επίσκεψή 
σας. 

Ευχαριστίες
Ο Σύλλογος Διδασκόντων 

του Μουσικού Σχολείου Βέ-
ροιας θεωρεί υποχρέωση να 
ευχαριστήσει την κα. Π.Παπα-
δάκη για την δωρεά πέντε βι-
βλίων Μουσικής και Ποίησης 
του εκληπόντος μουσικού Δη-
μήτρη Τζίμα. 

Ο Διευθυντής
 Γεωργουδάκης Γιάννης

Επίσκεψη Τ. Μπαρτζώκα 
στην Φιλόπτωχο Κυριών Βέροιας 

Την Φιλόπτωχο Κυριών Βέ-
ροιας επισκέφθηκε ο Τάσος 
Μπαρτζώκας, για την οποία δή-
λωσε σε ανάρτησή του στο fb:

«Με τις αξιαγάπητες και αξι-
έπαινες κυρίες, μέλη του ΔΣ της 
Φιλοπτώχου Αδερφότητας Βέ-
ροιας, συναντήθηκα πρόσφατα 
και εντυπωσιάστηκα από τη ζέ-
ση με την οποία προσφέρουν 
στο συνάνθρωπο.

Επί έναν αιώνα το Σωματείο, 
προσφέρει υπηρεσίες εθελο-
ντικά σε πολίτες που το έχουν 
ανάγκη. Αυτή την στιγμή, περί-
που 80 συμπολίτες μας σιτίζο-
νται από το σωματείο και πολ-
λές οικογένειες ανακουφίζονται 
από τα βάρη που δεν μπορούν 
να σηκώσουν μόνες τους.

Αποτελούν έμπνευση για ό-
λους μας και η υποστήριξη μου 
στις δράσεις τους, είναι δεδο-
μένη.»
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 5 Οκτω-

βρίου 2021 στις 11.00 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας η Ελισάβετ Δημ. 
Τουπεξή  σε ηλικία 62 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Διοριστήρια 
κατηχητών και 

κυκλαρχών για την 
έναρξη της νέας 

κατηχητικής χρονιάς

 Την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον 
Eσπερινό στον Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου του Νέου Πολιούχου Βεροίας, 
όπου συμμετείχαν όλοι οι κατηχητές και οι κυκλάρχες της Ιεράς Μητροπόλε-
ως μας. 

O Σεβασμιώτατος στο τέλος του Εσπερινού με την ευκαιρία της έναρξης 
της νέας κατηχητικής χρονιάς 2021-2022 και της πρώτης συνάξεως των κα-
τηχητών και των κυκλαρχών του Γραφείου Ποιμαντικής Διακονίας, διάβασε 
σχετική ευχή και απηύθυνε πατρικούς λόγους και ευχές για το πνευματικό 
έργο που ξεκινάει, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί εκτενώς στις οδηγίες της 
Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για την ασφαλή λειτουργία των 
ενοριακών κατηχητικών συνάξεων και την τήρηση των υγειονομικών μέτρων 
κατά της εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-19. 

Στη συνέχεια ο υπεύθυνος των κατηχητικών συνάξεων Αρχιμ. Παύλος 
Σταματάς και ο υπεύθυνος των εσπερινών κηρυγμάτων και των κύκλων με-
λέτης Αγίας Γραφής Αρχιμ. Ιερεμίας Γεωργαλής παρουσίασαν το υλικό που 
πρόκειται να διδαχθεί τη φετινή κατηχητική χρονιά.  

Έπειτα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων απένειμε 
τιμητικές πλακέτες στις κατηχήτριες κ. Ευθυμία Χατζηκυριακίδου, κ. Σωτηρία 
Δημητροσοπούλου, κ. Μαρία Χαλδαιοπούλου και κ. Ολυμπία Παπαεμμα-
νουήλ, εκφράζοντας τις θερμές ευχαριστίες του για τη συμμετοχή τους τον 
δύσκολο καιρό της πανδημίας στις διαδικτυακές εκπομπές του Γραφείου Ποι-
μαντικής Διακονίας της Ιεράς Μητροπόλεως μας. 

Στο τέλος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων επέδωσε 
στους κατηχητές και τους υπευθύνους των κύκλων μελέτης Αγίας Γραφής τα 
διοριστήρια για τη νέα κατηχητική χρονιά.

Ζητούνται καθηγητές 
για το Κοινωνικό 

Φροντιστήριο Βέροιας

Η Διαχειριστική Επιτροπή Του Κοινωνικού Φρον/ρίου Βε-
ροιας που λειτουργεί υπό την Αιγίδα της Ένωσης Συλλόγων 
Γονέων κ Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας ζητά Εθελοντές Καθηγητές 
όλων των Ειδικοτήτων για να διδάξουν σε μαθητές /τριες 
Β’ Κ Γ’ Λυκείου.  Τηλ. Επικοινωνίας.  Έλενα Μυτηλέκα: 
6975978717. Αντώνης Καρανάτσιος: 6974745261.

Επετειακή έκδοση 
«Η ποίηση ταξιδεύει  

στο 1821» 
με συμμετοχή 

και 4 Ναουσαίων

Στο πλαίσιο των εορταστικών δράσεων για τα 200 
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, κυκλοφόρησε η 
επετειακή έκδοση «Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ 1821». 

Ποιητές και ζωγράφοι, από διάφορες περιοχές της Ελ-
λάδος αλλά και από την Κύπρο και τη Γερμανία, εμπνευ-
σμένοι από τη μεγαλειώδη επέτειο των 200 χρόνων από 
την Ελληνική Επανάσταση, δηλώνουν παρών σε αυτήν 
την ιδιαίτερη και ξεχωριστή συλλεκτική ανθολογία. Ως 
δράση πλέον, με την έγκριση της επιτροπής Ελλάδα 
1821, «η ποίηση ταξιδεύει στο 1821» και εντάσσεται 
στον πανελλήνιο χάρτη με τις εγκεκριμένες εκδηλώσεις.

Στην έκδοση συμμετέχουν τέσσερις Ναουσαίοι ποιη-
τές, μέλη της Λογοτεχνικής Συντροφιάς Νάουσας.

Έφυγε από τη ζωή 
ο ιερέας Βασίλειος 

Μπαξεβάνης
 Έφυγε από τη ζωή 

σε ηλικία 85 ετών ο ιε-
ρέας π. Βασίλειος Μπα-
ξεβάνης, που διετέλεσε 
επί σειρά ετών εφημέρι-
ος στον Μητροπολιτικό 
Ναό της Βέροιας, ενώ 
υπηρέτησε και στα γρα-
φεία της Μητρόπολης.

Η κηδεία του θα γί-
νει σήμερα Τετάρτη 6 
Οκτωβρίου 2021 στην 
Μητρόπολη Βέροιας, 

στις 10.00 το πρωί, ενώ η ταφή, στα κοιμητήρια 
στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης.



Του Μάξιμου Χαρακόπουλου*

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι 
η συμφωνία Ελλάδος – Γαλλίας της 
28ης Σεπτεμβρίου έχει εξέχουσα 
ιστορική σημασία. Πρόκειται για έ-
να από αυτά τα γεγονότα στη ζωή 
ενός κράτους που καθορίζουν τις 
μελλοντικές του εξελίξεις σε βάθος 
πολλών χρόνων, ίσως και δεκαετι-
ών. Η ευόδωση της προσπάθειας 
συνιστά, οπωσδήποτε, μια μεγάλη 
επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης 
και προσωπικά του πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί χω-

ρίς την αποφασιστικότητα που επιδείχθηκε δεν θα ήταν δυνατόν να 
επωφεληθεί η χώρα από την απρόσμενα ευνοϊκή για την πλευρά 
μας διεθνή συγκυρία. Διότι, πανθομολογουμένως, η συμφωνία 
AUKUS μεταξύ ΗΠΑ, Μ. Βρετανίας και Αυστραλίας, που στρέφει το 
κύριο βάρος της αγγλοσαξονικού κόσμου προς τον Ειρηνικό, με την 
ταυτόχρονη ακύρωση της κολοσσιαίας παραγγελίας υποβρυχίων 
εκ μέρους της Αυστραλίας από την Γαλλία, αλλά και το νέο πολιτικό 
τοπίο στη Γερμανία άνοιξαν τον δρόμο για την ελληνογαλλική συμ-
φωνία.

Το σπουδαίο σε αυτήν δεν είναι μόνον η απόκτηση των τελευταί-
ας τεχνολογίας φρεγατών, που αποκαθιστά με το παραπάνω την 
ισορροπία ισχύος στο Αιγαίο αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο 
έναντι της Τουρκίας, αλλά και η ρήτρα της αμοιβαίας στρατιωτικής 
συνδρομής σε περίπτωση απειλής της εδαφικής κυριαρχίας. Η 
Ελλάδα δικαιούται πλέον να μην αισθάνεται μόνη απέναντι στην 
επιθετικότητα και στον αναθεωρητισμό της γείτονος. Η ταχεία διαδι-
κασία αναβάθμισης των αμυντικών ικανοτήτων που ενισχύουν την 
αποτρεπτική μας ισχύ και η εντατική και δημιουργική διπλωματική 
αντεπίθεση της Αθήνας ήδη έφεραν την Ελλάδα στο προσκήνιο των 
εξελίξεων στην Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο άξονας 
Γαλλίας-Ελλάδας, στις νέες συνθήκες που διαμορφώνουν οι προ-
τεραιότητες των ΗΠΑ, συνιστούν το απτό πρόπλασμα μιας νέας 
ευρωπαϊκής αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής, ενός ευρωπαϊκού 
ΝΑΤΟ εντός του ΝΑΤΟ, όπως ευφυώς ελέχθη. Είναι πράγματι εκ-
πληκτικό το ότι η χώρα μας, από ένα είδος προβληματικού εταίρου 
εντός της Ε.Ε. πριν μερικά χρόνια, κερδίζει σήμερα με το σπαθί της 
έναν προνομιακό ρόλο στην διαμόρφωση του κοινού ευρωπαϊκού 
αύριο. Κι αυτό αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει σχέδιο, αποφασιστι-
κότητα, επιμονή και υπομονή μπορούν να συμβούν οι μεγαλύτερες 
ανατροπές. 

Ωστόσο, η νέα ελληνο-γαλλική συμμαχία δεν είναι κεραυνός εν 
αιθρία. Δεν είναι ούτε συγκυριακή ούτε καιροσκοπική. Βασίζεται σε 
γερά θεμέλια που έχουν τεθεί πριν από δεκαετίες, επί ενός ολοκλη-
ρωμένου οράματος για μια Ευρώπη ενωμένη και ισχυρή, φορέα των 
παραδοσιακών αξιών του κοινού ευρωπαϊκού μας πολιτισμού. Είναι 
το όραμα που υπηρέτησε πιστά ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, και 

το προώθησε μέσω της φιλίας του με τον στρατηγό Ντε Γκωλ –που 
έφτασε μέχρι το σημείο να ονειρευτεί ακόμη και μια Ευρώπη από 
τον Ατλαντικό μέχρι τα Ουράλια- και στη συνέχεια με τον Ζισκάρ 
Ντ΄ Εσταίν, του ανθρώπου που περισσότερο απ’ όλους τους φίλους 
μας εργάστηκε για να γίνει η Ελλάδα μέλος της τότε ΕΟΚ. Το νήμα 
των στενών ελληνογαλλικών σχέσεων στην πραγματικότητα δεν 
χάθηκε ποτέ, ούτε, για παράδειγμα, από τον Ανδρέα Παπανδρέου, 
που τόλμησε και αγόρασε με την “αγορά του αιώνα” τα Μιράζ, ούτε 
από τον Κώστα Καραμανλή, που δρομολόγησε με τον τότε πρόεδρο 
Σαρκοζί μια ανάλογη με την σημερινή συμφωνία το 2008. Κι αυτή η 
σχέση σήμερα μπορεί, χωρίς να έρχεται σε αντίθεση με τον ατλαντι-
κό σχεδιασμό, να μετεξελιχθεί σε όχημα επιρροής στην ανατολική 
Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, αλλά, γιατί όχι, και 
στην βαλκανική ενδοχώρα. Στον ευρύτερο δηλαδή χώρο που επι-
διώκει η Άγκυρα να προωθήσει τις νεοοθωμανικές της εμμονές. 
Βεβαίως, δεν πρέπει να υπάρχουν ψευδαισθήσεις ότι η Τουρκία θα 
αναδιπλωθεί και θα περιορίσει τις διεκδικήσεις της. Η μέχρι σήμερα 
πολιτεία του Ερντογάν δεν μας αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας. Σ’ 
αυτό συνηγορούν η ευθεία αγνόηση των αμερικανικών προτροπών 
για συμμόρφωση στις αρχές της συμμαχίας και η χωρίς αναστολές 
ετοιμότητά του να χρησιμοποιήσει ακόμη και βία για την επίτευξη 
των στόχων του -όπως έκανε και κάνει στη Συρία, στο Ιράκ, στη Λι-
βύη, στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Μόνον που απέναντί του αντιλαμβά-
νεται και ο ίδιος ότι έχει μια Ελλάδα που μπορεί αποτελεσματικά να 
αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή ενάντια στην κυριαρχία και στα 
κυριαρχικά της δικαιώματα.

*Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι πρόεδρος της Διαρκούς 
Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιο-
σύνης της Βουλής, βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας, 
πρώην υπουργός.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου 

Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου  Βέροιας ευχαρι-
στεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους: 

1. Την οικογένεια Κωσταρέλη για την δωρεά οπωροκηπευτικών 
για το γεύμα των παιδιών εις μνήμην του γαμπρού τους Τιμόθεου. Ο 
Θεός ας τον αναπαύσει.

2. Τον κύριο Σάββα Αλεξίου, τα Hondos Center  και το Coffee 
Island της Βενιζέλου για την οικονομική τους δωρεά υπέρ του Κέ-
ντρου.

3. Τον κύριο Περικλή Κουροβασίλη που με την αγάπη του και τα 
έργα του στηρίζει κάθε χρόνο τα εργαστήρια της Μέριμνας.

4. Την εθελόντρια της Μέριμνας Θωμαή Στιόκα για την προσφορά 
γεύματος στα παιδιά του Κέντρου.

 Η Εθελόντρια  Διευθύντρια
 και Πρόεδρος του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΑΔΑ: ΨΞΣ64690Β7-ΠΦΘ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ       
ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ   

Βέροια,  05 Οκτωβρίου 2021
Α.Δ.:   21/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 21/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της αριθ. 22/23-
8-2021 (Θέμα 1ο) πράξης Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας

Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί 
Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, για 

την ανάδειξη αναδόχου για την «Αποκομιδή, μεταφορά και 
διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων» (CPV: 90524400-0) 
για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας -  Μονάδες Βέροιας και 
Νάουσας, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν είκοσι οκτώ 
χιλιάδων ευρώ  (128.000,00€) με Φ.Π.Α., για ένα χρόνο 
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα: 7-10-2021 και ώρα 08:00 π.μ. 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα: 22-10-2021 και ώρα 17:00. 

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 01-11-2021 
και ώρα 12:30 στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής 
Μονάδας Βέροιας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία 
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία 
ανάρτησης της περίληψης της διακήρυξης αυτής στο ΚΗΜ-
ΔΗΣ. Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
της διακήρυξης είναι 139903. Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις 
διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016). 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα ή ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών ή συνε-
ταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό 
ανάθεση προμήθειας. 

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να 
καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της 
οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμε-
νης αξίας της προσφερόμενης υπηρεσίας, εκτός ΦΠΑ. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακό-
σιες εξήντα (360) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. 
Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας, Περιοχή Ασωμάτων,   Τ.Κ. 
59100, αρμόδιος υπάλληλος: Απόστολος Πασιόπουλος,, 
Τηλ.2331351157. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλε-
κτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρ-
χής (www.verhospi.gr).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ  Γ.  ΠΛΙΟΓΚΑΣ

Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία!
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Συνέντευξη 
στον ΑΚΟΥ 
99.6 και στην 

ραδιοφωνική εκπο-
μπή ‘’ΕΛ Μαντρι-
γάλ’’  με τους 
Μανώλη Πεχλι-
βανίδη και Πανα-
γιώτη Παντσερίδη 
παραχώρησε ο Αν. 
Γ.Γ. ΚΟ της ΝΔ και 
Βουλευτής Ημαθίας 
Λάζαρος Τσαβδα-
ρίδης το βράδυ της 
Κυριακής 3 Οκτω-
βρίου 2021. 

Ο κ.Τσαβδαρίδης απα-
ντώντας σε ερώτηση σχετι-
κά με τηνπροσπάθειαπου
γίνεται στηνΠΑΕΒέροια α-
νέφερε:

«Η ‘’Βασίλισσα τουΒορ-
ρά’’ είναι το καμάρι της Η-
μαθίας είναι μια μεγάλη ο-
μάδα με τεράστια ιστορία
και χαίρομαι ιδιαίτερα που
τα τελευταία τρίαχρόνιαμια
ομάδα επιχειρηματιών με
επικεφαλής την οικογένεια
Μπίκα, αλλά και με άλλους
ανθρώπους σοβαρούς και
με οικονομική δυνατότητα
προσπαθούνε να φέρουνε
τηνΒέροια στα μεγάλα σα-
λόνιαεκείπουείναιεξάλλου
ηφυσικήτηςθέση.Πραγμα-
τικά χαίρομαι για την προ-
σπάθεια,νομίζωότιέχειήδη
αποδώσει καρπούς, βρίσκε-

ται σε μια καλή διαδικασία
και νομίζωότι το μέλλονθα
δικαιώσει τις προσπάθειες
των ανθρώπων της διοίκη-
σηςκαιστοτέλοςόλοςοφί-
λαθλοςκόσμος τηςΗμαθίας
θαπανηγυρίσει μια μεγάλη
άνοδοστηνSuperLeague.».

Ο βουλευτής Ημαθίας
σχολίασε αρνητικά την α-
πόφαση της ΕΠΟ για τον
τρόπο ανόδου από την
SuperLeague2στηνSuper
League,λέγοντας:

‘’Δυστυχώς οι άνθρωποι
τηςSuperLeagueμάλλονμε
συντεχνιακά κριτήρια επέλε-
ξαν να ρυθμίσουν τον υπο-
βιβασμό και την άνοδο των
ομάδωνκαι νομίζωότι αυτό
δενείναισωστόδενείναιδί-
καιο, δεν δίνει κίνητρο στις
ομάδεςτηςSuperLeague2
να διεκδικήσουνμε την ίδια
δυνατότητα την άνοδοστην
μεγάληκατηγορία.’’

Για την ενίσχυση των ε-
ρασιτεχνικών σωματείων
που έχουν εγγραφεί στο
ΑθλητικόΜητρώο ο κ.Τσα-
βδαρίδης είπε χαρακτηριστι-
κά:

«Αυτή η κυβέρνησηαπό
το 2019 και μετά προσπά-
θησε γιαπρώτηφορά μετά
απόπάραπολλά χρόνια να
βάλει τάξηστο ερασιτεχνικό
ποδόσφαιρομετηνδημιουρ-
γία μητρώου ερασιτεχνικών
σωματείων.Μια διαδικασία
που παρόλο που κατηγο-
ρήθηκε από αρκετούς στην
πορεία έλυσε θέματαμπήκε

μια τάξη και μία σειρά και
πλέον η ελληνική πολιτεία
μετομητρώοερασιτεχνικών
σωματείωνέχεικαταγεγραμ-
μένη επίσημαπλέον τι επι-
κρατεί στο ερασιτεχνικόπο-
δόσφαιρο, άρα ήτανσωστή
ηκατεύθυνσηκαινομίζωότι
δικαιώθηκε από την επιλο-
γή της το υπουργείο αθλη-
τισμού και ο υπουργός α-
θλητισμούκαιστηνσυνέχεια
λογικό ήταν τα σωματεία
πουμπήκανστομητρώονα
ενισχυθούνοικονομικά.Επί-
σηςναθυμίσωότιαυτόείχε
νασυμβείαπότο2009όταν
καιπάλικυβέρνησησεαυτή
τηνχώραήτανηΝΔ.Αντίνα
ρίχνει πυρά η αντιπολίτευ-
ση άσφαιρα καλό θα ήταν
όταν κυβερνούσε να βάλει
το χέρι στην τσέπη και να
ενισχύσειοικονομικά τασω-
ματείαπου έχουν τεράστιες
ανάγκες καιστηρίζοντανμέ-
χρι τώραστομεράκικαι την
‘’τρέλα’’ κάποιονανθρώπων
πουαγαπούν τοποδόσφαι-
ρο, άφησανπίσωδουλειές,
οικογένειες καιπροσπαθού-
σαν με πενιχρά οικονομικά
μέσα και βάζοντας εξ ιδίων
χρήματαπροσπαθούσαν να
καλύψουν τις ανάγκες των
σωματείων.Η ελληνικήπο-
λιτεία λοιπόν από το 2019
και πρόσφατα οΛευτέρης
Αυγενάκης αποφάσισε να
χρηματοδοτήσει τα σωμα-
τεία,βέβαιατοποσόμετοο-
ποίοενίσχυσετα2.500€ορι-
ζόντια όλα τασωματεία είτε

αυτάαγωνίζονταισε εθνικές
είτε σε ερασιτεχνικές κατη-
γορίες νομίζω ότι δεν ήταν
στην σωστή κατεύθυνση,
οι ομάδες που αγωνίζονται
στα εθνικά πρωταθλήματα
θα έπρεπε να πάρουν σα-
φώςπερισσότερα χρήματα
γιατί και τα έξοδα τους είναι
πολύπερισσότεραμετακινή-
σειςκτλ.Νομίζωότιτοποσό
των 2.500 ευρώ είναι στα-
γόναστονωκεανό, έναπο-
σό της τάξεως των 20.000

ευρώ για κάθε τέτοιο σω-
ματείο θα ήτανστηνσωστή
κατεύθυνση,εδώόμωςείναι
η κυβέρνηση,ηπολιτεία και
οκ.Αυγενάκηςναακούσουν
προτάσεις να δούνε λάθη
πουενδεχομένωςέγινανκαι
να δούμε πως θα νομοθε-
τήσουμεπροκειμένουαυτές
οι αδικίεςπουπράγματιπι-
στεύω και εγώότι υπήρξαν
ναδιορθωθούν.Είναιηαλή-
θεια ότι άλλα έξοδα έχει μια
ομάδαπου είναι στο εθνικό

πρωτάθλημα,στηνΓ΄Εθνική
και άλλοστην Γ’ ερασιτεχνι-
κή κατηγορία οπότε το να
δίνουμε οριζόντια 2.500 ευ-
ρώσεόλεςαυτέςτιςομάδες
είναι άδικο. Νομίζω ότι θα
πρέπει να υπάρχει μια δια-
βάθμισηέναποσότηςτάξης
των20.000€γιατιςμεγάλες
ομάδεςκαισταάλλαπρωτα-
θλήματα 4.000€,3.000€ και
2.000€ κάπως έτσι να μοι-
ραστείγιαναείναικαιδίκαιη
ημοιρασιάπουθαγίνειστα

χρήματα».
Ο κ.Τσαβδαρίδης έκανε

κάλεσμασεόσουςδενέχουν
εμβολιαστείνατοκάνουνκά-
νονταςστηνσυνέχεια εκτενή
αναφοράστο έργο τηςΕΠΣ
Ημαθίας και της διοίκησης
του κ.Στέργιου Μουρτζίλα
αποκαλύπτοντας ότι οπρό-
εδροςτηςΕΠΣΗμαθίαςβρί-
σκεταισεσυζητήσειςώστεη
ΕΠΟνα δημιουργήσει έδρα
στηνπόλητηςΒέροιας.

ΜανώληςΠεχλιβανίδης

Συνέντευξη του βουλευτή της Ν.Δ. Λάζαρου Τσαβδαρίδη στον ΑΚΟΥ 99.6 και στους «Ελ Μαντριγάλ»

‘’Λάθος η οριζόντια κατανομή των επιχορηγήσεων
στα ερασιτεχνικά σωματεία’‘
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Πραγματοποιήθη-
καν οι κληρώ-
σεις των πρω-

ταθλημάτων υποδομών 
κατηγοριών Κ14 και 
Κ16. Ακολουθούν οι 
αγωνιστικές του 1ου 
γύρου:

Κατηγορία  K14
1ηαγωνιστική
ΑΚΑΔΗΜΙΑΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΣΤΕ-

ΡΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ:-
ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ-ΝΠΣΒΕΡΟΙΑ:-
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ -

ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ:-
ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ -ΕΝΩ-

ΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ:-

2ηαγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ -

ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ:-
ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ -ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΒΕΡΟΙΑΣ:-
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ - ΕΝΩΣΗΑΠ.

ΠΑΥΛΟΥ:-
ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΜΕΛΙΚΗΣ:-

3ηαγωνιστική
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΤΗ-

ΛΕΜΑΧΟΙ:-
ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ-ΓΑΣ

ΚΟΠΑΝΟΣ:-
ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ-ΑΣΤΕ-

ΡΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ:-
ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ - ΝΠΣ ΒΕ-

ΡΟΙΑ:-

4ηαγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ -

ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ:-
ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ-ΕΝΩΣΗΑΠ.

ΠΑΥΛΟΥ:-
ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΜΕΛΙΚΗΣ:-
ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ -Α-

ΚΑΔΗΜΙΑΒΕΡΟΙΑΣ:-

5ηαγωνιστική
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΦΙ-

ΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ:-
ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ - ΑΕ

ΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ:-
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ-ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ:-
ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ - ΓΑΣ ΚΟΠΑ-

ΝΟΣ:-

6ηαγωνιστική
ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ -ΑΣΤΕΡΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ:-
ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ -Ν-

ΠΣΒΕΡΟΙΑ:-
ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ -ΦΑΣ

ΝΑΟΥΣΑ:-
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ -ΑΚΑ-

ΔΗΜΙΑΒΕΡΟΙΑΣ:-

7ηαγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ -

ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ:-
ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ - ΓΑΣ ΚΟΠΑ-

ΝΟΣ:-
ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ -ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΒΕΡΟΙΑΣ:-
ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ - ΕΝΩΣΗΑΠ.

ΠΑΥΛΟΥ:-

8ηαγωνιστική
ΑΚΑΔΗΜΙΑΒΕΡΟΙΑΣ -ΝΠΣ

ΒΕΡΟΙΑ:-
ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ-ΤΗ-

ΛΕΜΑΧΟΙ:-
ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ - ΓΑΣ

ΚΟΠΑΝΟΣ:-
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ -ΑΣΤΕ-

ΡΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ:-

9ηαγωνιστική
ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ-ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ:-
ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ - ΕΝΩΣΗΑΠ.

ΠΑΥΛΟΥ:-
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ - ΑΕ

ΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ:-
ΝΠΣΒΕΡΟΙΑ -ΑΣΤΕΡΑΣΑ-

ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ:-

Κατηγορία  Κ16
1ηαγωνιστική
ΑΚΑΔΗΜΙΑΒΕΡΟΙΑΣ -ΦΑΣ

ΝΑΟΥΣΑ:-
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ -

ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ:-
ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ -ΦΙ-

ΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ:-
ΝΠΣΒΕΡΟΙΑ-ΑΕΤΟΣΛΑΖΟ-

ΧΩΡΙΟΥ:-

2ηαγωνιστική
ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ - ΟΛΥΜΠΙΑ-

ΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ:-
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ -Α-

ΚΑΔΗΜΙΑΒΕΡΟΙΑΣ:-
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ -ΑΕ-

ΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ-ΝΠΣΒΕΡΟΙΑ:-

3ηαγωνιστική
ΑΚΑΔΗΜΙΑΒΕΡΟΙΑΣ -ΟΛΥ-

ΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ:-
ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΓΡ.

ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-
ΝΠΣΒΕΡΟΙΑ-ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ:-
ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ-ΤΗΛΕ-

ΜΑΧΟΙ:-

4ηαγωνιστική
ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΜΕΛΙΚΗΣ:-
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ -ΑΕ-

ΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ-Ν-

ΠΣΒΕΡΟΙΑ:-
ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ -Α-

ΚΑΔΗΜΙΑΒΕΡΟΙΑΣ:-

5ηαγωνιστική
ΑΚΑΔΗΜΙΑΒΕΡΟΙΑΣ -ΝΠΣ

ΒΕΡΟΙΑ:-
ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ - Α-

ΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ -ΟΛΥ-

ΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ:-
ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ -ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.

ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-

6ηαγωνιστική
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ -

ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ:-
ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ -ΤΗ-

ΛΕΜΑΧΟΙ:-
ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΜΕΛΙΚΗΣ:-
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΚΑ-

ΔΗΜΙΑΒΕΡΟΙΑΣ:-

7ηαγωνιστική
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ-ΑΡΗΣΠΑΛΑΙ-

ΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ-Α-

ΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-
ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ -ΑΚΑ-

ΔΗΜΙΑΒΕΡΟΙΑΣ:-
ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ-ΑΕΤΟΣΛΑΖΟ-

ΧΩΡΙΟΥ:-

8ηαγωνιστική
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΤΗ-

ΛΕΜΑΧΟΙ:-
ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ -Ο-

ΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ:-
ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ -ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.

ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ -ΦΑΣ

ΝΑΟΥΣΑ:-

9ηαγωνιστική
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ -ΦΙ-

ΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ:-
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ-Α-

ΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΝΠΣΒΕΡΟΙΑ-ΑΡΗΣΠΑΛΑΙ-

ΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ-ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ:-

ΕΠΣΗμαθίας
Οι αγωνιστικές των κατηγοριών Κ14 και Κ16

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

Α.Π.Σ.Φίλιππος Βέροιας
Τοπρόγραμματουδιεθνούς
τουρνουά8-10Οκτωβρίου

Για δεύτερη χρο-
νιάστην ιστορίατου
οΦίλιπποςΒέροιας
διοργανώνει από 8-
10 Οκτωβρίου στο
ΔΑΚ «Δ. Βικέλας»
(πρώην ΕΑΚ Μα-
κροχωρίου) διεθνές
τουρνουά προετοι-
μασίας βόλεϊ, στο
οποίο εκτός των
γηπεδούχων θα α-
γωνιστούν ακόμη
ο ΠΑΟΚ, ο Πήγα-
σοςΠολίχνης και η
βουλγαρικήΛουκόιλ
Νεφτοχίμικ2010.

Στοδυνατότουρ-
νουά, πουπραγμα-
τοποιείταιμετηστή-
ριξητηςΠεριφέρειας
ΚεντρικήςΜακεδο-
νίας και θα έχει το
χαρακτήρα«πρόβας
τζενεράλε» ενόψει τωνφετινών επίσημων αγωνιστικών υποχρεώ-
σεων των ομάδων, οι φίλαθλοι τηςΒέροιας θα έχουν την ευκαιρία
να απολαύσουν βόλεϊ υψηλού επιπέδου και να ζήσουν από κοντά
μοναδικέςσυγκινήσειςσεμίαακόμη«γιορτή»τουαθλήματοςπουθα
φιλοξενήσειηπόλημας.

Αξίζει νασημειωθείδεότιστηναποστολή τηςβουλγαρικήςομά-
δαςαπότοΜπουργκάςθαυπάρχουνδύογνώριμαπρόσωπαστοελ-
ληνικόκοινό.ΟΒούλγαροςτεχνικός,πρώηνπροπονητήςτουΠΑΟΚ
καιπαλιότεροςαθλητής των γηπέδωνμας (ΟλυμπιακόςΠΑΟΚ,ΑΕ
Νίκαιας,ΗρακλήςΘες.),Νίκι Ζελιάσκοφ,αλλά και οπρώηνΚυπελ-
λούχος(2018)του«ΔικέφαλουτουΒορρά»,οΒούλγαροςδιαγώνιος,
ΝικολάιΟυτσίκοφ.

Αναλυτικάτοπρόγραμματωναγώνων
Παρασκευή8/10/2021
18:00Π.Α.Ο.Κ-ΠήγασοςΠολίχνης
20:00Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας-VK«NEFTOHIMIK-2010
Σάββατο9/10/2021
17:30ΠΑΟΚ-VK«NEFTOHIMIK-2010
19:30Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας-ΠήγασοςΠολίχνης
Κυριακή10/10/2021
13:30VK«NEFTOHIMIK–2010-ΠήγασοςΠολίχνης
16:00Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας-ΠΑΟΚ
*Νασημειωθείπωςγιατηνείσοδοτωνθεατώνστιςεγκαταστάσεις

του«ΔΑΚΔ.Βικέλας»θατηρηθούναυστηράταισχύονταυγειονομικά
πρωτόκολλακαιταμέτραπροστασίαςκατάτηςδιασποράςτουκορο-
νοϊού.
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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.

Τετάρτη 06-10-2021

14:30-21:00 ΠΑΠΑ-

ΓΕΩΡΓΙΟΥΙ.ΑΝΑΣΤΑΣΙ-

ΟΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38

23310-29551

14:30-21:00ΘΩΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

8223310-67530

19:00-21:00 ΚΑΛΑΪ-

ΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα ΚΤΕΛ)

23310-62989

21:00-08:00ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΣ

10(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989

Φαρμακεία

Σοκστο ελληνικόποδόσφαιρο
μετοντραγικόθάνατοτου31χρο-
νου αμυντικού τουΜακεδονικού,
ΝίκουΤσουμάνη και οιπρώτες ε-
κτιμήσειςτουιατροδικαστήκάνουν
λόγογιαπνιγμό.

Οποδοσφαιριστήςεντοπίστηκε
στοαμάξι του τοπρωί τηςΤρίτης
(05/10) στην περιοχή της Καλα-
μαριάς χωρίς να έχει σφυγμό και
μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της
περιοχής, αλλά ήταν ήδη νεκρός.
Τοάψυχοσώμαβρέθηκεστημαρί-
νατηςΝέαςΚρήνης.

Σύμφωναμεπληροφορίες του
ΝEWS24/7  δεν έχουνπροκύψει
μέχριστιγμής ενδείξεις εγκληματι-
κήςενέργειαςκαιέτσιτηνπροανά-
κριση την έχει αναλάβει το τοπικό
ΑστυνομικόΤμήμα,μεμεγαλύτερη
πιθανότητατηναυτοχειρία.

Στοσημείοπουσυνέβητοτρα-
γικόπεριστατικό, έσπευσε άμεσα
το εγκληματολογικό, η σήμανση
και ο ιατροδικαστήςπου εκτιμούν
ότι ο θάνατός του προήλθε από
πνιγμό.Μάλιστα, οιπληροφορίες
ότιοθάνατόςτουπροήλθεμετην
χρήση λουριώνμίας χρήσης (tyre
up).

Στο παρελθόν, οΝίκοςΤσου-
μάνηςπέρασεαπότονΆρη,τονΑ-
πόλλωναΚαλαμαριάς, τηνΞάνθη,
τηνΚέρκυρα, τονΠανθρακικό και
τηνΒέροια

Ημεταγραφήτουστηνβασίλισ-
σατουβορράπριναπό6χρόνια.

«ΣτηΒέροιαθααγωνίζεται την

επόμενη αγωνιστική περίοδο ο
ΝικοςΤσουμάνης.Ο25χρονοςα-
μυντικός, πουπέρσι αγωνίστηκε
στονΠανθρακικό, υπέγραψε σή-
μερασταγραφείατηςΠΑΕσυμβό-
λαιο συνεργασίας διάρκειας ενός
έτους».

Τι είχε δηλώσειπριν 6 χρόνια
μετά την υπογραφή του νέου του
συμβολαίουοΝίκοςΤσουμάνης .:
«Μετάαπόμια γεμάτη χρονιά, εί-
μαιπολύχαρούμενοςπουέρχομαι
στη Βέροια. Θέλω να συνεχίσω

νααγωνίζομαισευψηλό επίπεδο,
να καθιερωθώστηΒασίλισσα του
Βορράκαιναβοηθήσωτηνομάδα
ναεκπληρώσειτουςστόχουςτης».

ΣυλλυπητήριατουΝΠΣ
Βέροιαγιατονθάνατο
τουΝίκουΤσουμάνη

 ΗΔιοίκηση του ΝΠΣΒέροια
έστειλε το δικό της μήνυμα στα
socialmedia για τον ξαφνικό θά-
νατοτουνεαρούποδοσφαιριστού
ΝίκουΤσουμάνηπουφόρεσε και

την φανέλα της βασίλισσας του
βορράτηνπερίοδο2015-16

Τομήνυμααναφέρειταεξής
«Συγκλονισμένοι όλοι από τον

χαμό του ΝίκουΤσουμάνη, ενός
ποδοσφαιριστή που φόρεσε τη
φανέλατηςΒασίλισσαςτουΒορρά
στηSuperleague τη σεζόν 2015-
2016.

ΚαλόταξίδιΝίκο.
Θασεθυμόμαστε»

Σοκστοελληνικόποδόσφαιρο,οΝίκοςΤσουμάνης
βρέθηκενεκρός

Αγωνίστηκε και στην Βέροια

ΟΧΕ: Οι τηλεοπτικές 
μεταδόσεις του Οκτωβρίου
Σάββατο23/10Φίλιππος-ΠΑΟΚ

ΗΟμοσπονδίαΧειροσφαιρίσεωςΕλλάδοςανακοινώνειτοτη-
λεοπτικόπρόγραμματουΟκτωβρίου,όπωςαυτόπροέκυψεμετά
απόεπικοινωνίαμετηνΕΡΤ.

ΗΔημόσιαΤηλεόραση θα μεταδώσει τέσσερις αγώνες της
HandballPremier,καθώςκαιτηναναμέτρησητηςΕθνικήςΓυναι-
κώνμετηνΟλλανδίαστοΗράκλειοτηςΚρήτης.

Συγκεκριμένα:
HandballPremier(3ηαγωνιστική)
Σάββατο2Οκτωβρίου2021
ΠΑΟΚ-BiancoMonteΔράμα

HandballPremier(4ηαγωνιστική)
Σάββατο9Οκτωβρίου2021
ΑΕΚ-ΑΣΕΔούκα

ΠροκριματικάEURO2022Γυναικών
Κυριακή10Οκτωβρίου202117:00
Ελλάδα-Ολλανδία

HandballPremier(5ηαγωνιστική)
Σάββατο16Οκτωβρίου2021
ΟλυμπιακόςΣΦΠ/ΌμιλοςΞυνή-ΑΕΚ

HandballPremier(6ηαγωνιστική)
Σάββατο23Οκτωβρίου2021
ΦίλιπποςΒέροιας-ΠΑΟΚ

Η αξιολόγηση των διαι-
τητών για αυτή την 
εβδομάδα στo πρωτά-

θλημα της Handball Premier 
έχει ως εξής:

HandballPremier(3ηαγωνιστική)
ΠΑΟΚ-BiancoMonteΔράμα
Μπέτμαν-Τζαφερόπουλος,Μεϊμαρί-

δης75/100

ΦαίακαςΚέρκυρας- ΖαφειράκηςΝά-
ουσας

Νάσκος-Χαρίτσος,Αγγελίδης75/100

ΑΣΕΔούκα-ΙωνικόςΝΦAffidea
Σκλαβενίτης-Τόλιος,Αντωνόπουλος

71/100

ΑΕΣΧΠυλαίας-ΑερωπόςΈδεσσας
ManDynamic

Γράψας-Κυριακού,Σίσκου73/100

Διομήδης Άργους- Άρης Νικαίας
OlympicDiagnostic

Αβράμης-Χρόνης,Νικολίτσας73/100

Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή-HC
Σαλαμίνα

Μερτινιάν- Φωκίτης, Κυριακούλιας
75/100

Αναβολήστηνέναρξη
τηςΑ2Ανδρών!
στοΜπάσκετ

Όπως ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα η ίδια
ηΕΟΚτομεσημέρι τηςΤρίτης (5/10),η έναρξη της
φετινήςΑ2Ανδρώναναβάλλεται και μετατίθεται για
τοεπόμενοΣαββατοκύριακο(16/10)!

Υπενθυμίζεται πως ηπρεμιέρα τουπρωταθλή-
ματος ήτανπρογραμματισμένη για το επερχόμενο
Σάββατο(9/10),αλλάοιεξελίξειςμετηνεπιλογήτου
ΟίακαΝαυπλίουνααποχωρήσειαπότηνλίγκαπερι-
πλέκειταπράγματα

Αναλυτικάηανακοίνωση:
«Μετά από τηλεδιάσκεψη τουπροέδρου τηςΕ-

ΟΚ,ΒαγγέληΛιόλιου και μελών τουΔ.Σ. με τασω-
ματεία, αποφασίστηκε η αναβολή της έναρξης του
πρωταθλήματοςτηςΑ2Ανδρών.

Τοπρωτάθλημαήτανπρογραμματισμένο νααρ-
χίσειτοΣάββατο9Οκτωβρίου,αλλάτοτζάμπολθα
γίνειμία εβδομάδααργότερα (16/10).Οιομάδεςθα
ενημερωθούνάμεσαγιατιςνέεςημερομηνίεςδιεξα-
γωγήςτωναγώνων».

Χαντμπολ
Η αξιολόγηση των διαιτητών

της 3ης αγωνιστικής
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Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας ξεκίνησε 
πρόβες της Κεντρικής παραγωγής του 
για την περίοδο 2021 – 2022 με το έρ-
γο της Σήλα Στήβενσον Πέντε Σιωπές 
σε σκηνοθεσία  Γιάννη Παρασκευό-
πουλου.

Το έργο, που παρουσιάστηκε για 
πρώτη φορά το 1997, σε ραδιοφωνικό 
ανάγνωσμα, ξεκινάει με τον Μπίλυ 
να αφηγείται ένα όνειρο στο οποίο 
περιγράφει τις μυρωδιές που τον πε-
ριβάλλουν (αργότερα το κοινό μαθαί-
νει πως κακοποιούσε τη γυναίκα και 
τις κόρες του). Η σκηνή μας δίνει τον 
τόνο για το τι θα επακολουθήσει, τη 
σκηνική συνύπαρξη δύο διαφορετικών 
κόσμων, του ψυχικού – ονειρικού του Μπίλυ με τον 
πραγματικό κόσμο των τριών γυναικών. Η συγγρα-
φέας φέρνει τον θεατή αντιμέτωπο με τη φρίκη και 
την οδύνη μιας οικογένειας που πάσχει, πράττει και 
προσπαθεί να λυτρωθεί, ακόμη και αν γνωρίζει ότι ο 
πατέρας- φάντασμα του παρελθόντος ίσως δεν φύ-
γει ποτέ. Τον φέρνει όμως αντιμέτωπο και με τη δική 
του ευθύνη, με τη σιωπή της καθημερινότητας του. 
«Το ξέρατε, το βλέπατε, αλλά κανείς δε μιλούσε» 
φωνάζουν. «Το βλέπατε αλλά δε σας ένοιαζε»… 
«Πέντε σιωπές, μια η δική σας και μια η δική μας». 

Η παράσταση είναι ακατάλληλη για ανηλίκους 
κάτω των 16 ετών.  Προγραμματισμένη πρεμιέρα 
την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 στη σκηνή του 
θεάτρου του Χώρου Τεχνών Δήμου Βέροιας.

Συντελεστές
Μετάφραση: Χριστίνα Μπάμπου – Παγκουρέλη  

 Σκηνοθεσία: Γιάννης Παρασκευόπουλος  
Σκηνικά - Κοστούμια: Ιωάννα Στεφανοπούλου  

Μουσική: Μάνος Μυλωνάκης   
Κινησιολογία: Αφροδίτη Γεωργιάδου 

Φωτιστής: Αντώνης Στεφανόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Βασίλειος Γαλουτζής  
Βοηθός σκηνογράφου: Δημήτρης Γεωργόπουλος 

Φωτογραφίες: Τάσος Θώμογλου
 Επικοινωνία: Κατερίνα Γρηγοριάδου
Διανομή 
ΜΠΙΛΥ: Πέτρος Μαλιάρας   
ΣΟΥΖΑΝ: Σταυρούλα Κουλούρη   
ΤΖΑΝΕΤ: Μαρία Νεφέλη Παρασκευοπούλου  
ΜΑΙΡΗ: Μάγδα Πένσου    
ΕΝΑΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ: Κωστής Ζίνδρος
ΜΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - ΜΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ : Φανή 

Κονδάρα
ΕΝΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ: Κωνσταντίνος  Ντομου-

χτσής
ΜΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Όλγα Παπαδοπούλου 
ΕΝΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Τάσος Κουτσάμπασης   
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: Κατερίνα Γρηγοριά-

δου 
Παραγωγή: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας σε συνεργασία 

με το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναι-
κών Δήμου Βέροιας

Πρεμιέρα: Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021
Θέατρο: Σκηνή Χώρου Τεχνών 

 Το θέμα αυτό επιλέχθηκε από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ψυχικής 
Υγείας για το 2021, επειδή ο κόσμος 
είναι όλο και πιο πολωμένος, με 
τους πολύ πλούσιους να γίνονται 
πιο πλούσιοι και τον αριθμό των αν-
θρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώ-
χειας να είναι ακόμη πολύ υψηλός.

   Το 2020 ανέδειξε τις ανισότητες 
λόγω φυλής και εθνότητας, σεξουα-
λικού προσανατολισμού και ταυτότη-
τας φύλου και την έλλειψη σεβασμού 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομέ-
νων των ατόμων που ζουν με συν-
θήκες ψυχικής ασθένειας.

  Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση 
στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας πα-
ραμένει άνιση, σε ποσοστό 75% και 
95% των ατόμων με ψυχικές διατα-
ραχές σε χώρες χαμηλού και μεσαί-
ου εισοδήματος να μην έχουν καθό-
λου πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχι-
κής υγείας. Η έλλειψη επενδύσεων 
στην ψυχική υγεία είναι δυσανάλογη 
με τον συνολικό προϋπολογισμό για 
την υγεία και συμβάλλει στο χάσμα 
θεραπείας της ψυχικής ασθένειας.

Πολλοί άνθρωποι με ψυχική α-
σθένεια δεν λαμβάνουν τη θεραπεία 
που δικαιούνται και αξίζουν και μαζί 
με τις οικογένειες και τους φροντιστές τους συνεχί-
ζουν να βιώνουν στίγμα και διακρίσεις.

Το στίγμα και η διάκριση που βιώνουν τα άτο-
μα αυτά δεν επηρεάζει μόνο τη σωματική και ψυ-
χική υγεία τους, αλλά  επηρεάζει επίσης τις εκπαι-
δευτικές τους ευκαιρίες,  τις προοπτικές εργασίας, 
καθώς και τις οικογένειες και τα αγαπημένα τους 
πρόσωπα.  

Η πανδημία του COVID 19 έχει αναδείξει πε-
ραιτέρω τις επιπτώσεις της ανισότητας στα απο-
τελέσματα της υγείας και κανένα έθνος, όσο πλού-
σιο και αν είναι, δεν έχει προετοιμαστεί πλήρως 
για αυτό. 

  Η πανδημία έχει και θα συνεχίσει να επηρε-
άζει ανθρώπους κάθε ηλικίας, με πολλούς τρό-
πους: μέσω μόλυνσης και ασθένειας, μερικές 
φορές με αποτέλεσμα τον θάνατο, μέσω του οι-
κονομικού αντίκτυπου, με απώλειες θέσεων ερ-
γασίας και συνεχή εργασιακή ανασφάλεια   και με 
τη φυσική απόσταση που μπορεί να οδηγήσει σε 
κοινωνική απομόνωση.

  Η καμπάνια της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχι-
κής Υγείας του 2021 «Η Ψυχική Υγεία σε έναν 
Άνισο Κόσμο» θα μας επιτρέψει να εστιάσουμε 
στα ζητήματα που διαιωνίζουν την ανισότητα της 
ψυχικής υγείας σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

  Θέλουμε να υποστηρίξουμε τις κοινωνίες των 
πολιτών ώστε να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο 
στην αντιμετώπιση της ανισότητας στις τοπικές 
τους περιοχές. 

  Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους ερευνητές 
να μοιραστούν όσα γνωρίζουν για την ανισότητα 
στην ψυχική υγεία, συμπεριλαμβανομένων πρα-
κτικών ιδεών για το πώς να το αντιμετωπίσουν.

  Βρισκόμαστε ξανά εν μέσω μιας άλλης πα-
γκόσμιας κρίσης που έχει ως αποτέλεσμα τη δι-
εύρυνση των ανισοτήτων υγείας, οικονομίας και 
κοινωνίας.

   Η καμπάνια για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυ-
χικής Υγείας το 2021 μας δίνει την ευκαιρία να 
συναντηθούμε και να δράσουμε μαζί για να τονί-
σουμε πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η ανισότητα, 
για να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι θα μπορούν 
να απολαμβάνουν καλή ψυχική υγεία.

  Καλούμε όλους τους πολίτες να ενταχθούν 
και να στηρίξουν τον ΣΟΦΨΥ Ημαθίας που μάχε-
ται  ώστε η Ψυχική Υγεία να αποτελέσει προτεραι-
ότητα στις πολιτικές για την Υγεία.

Η Ψυχική Υγεία δεν αφορά μόνο τους άλλους,  
ούτε μόνο όσους πάσχουν!

ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ !
Μαζί θα κάνουμε τη διαφορά και θα προάγου-

με ψυχικά υγιείς κοινότητες και πολίτες!

Συνεδριάζει αύριο η Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής Δήμου Βέροιας

Τακτική συνεδρίαση της Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου 
Βέροιας, θα πραγματοποιηθεί  
δια τηλεδιάσκεψης [με χρήση 
της τεχνολογίας του e presence 
(www.epresence.gov.gr)], αύ-
ριο Πέμπτη  07-10-2021, στις 
13:30, λόγω των κατεπειγόντων 
μέτρων που έχουν ληφθεί για 
την αποφυγή της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19,  με μό-
νο θέμα ημερήσιας διάταξης το 
εξής:

Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυ-
σης και λειτουργίας της επιχεί-
ρησης ‘καφετέριας’ της εταιρεί-
ας Σαμανίδης Κ – Βαμβακίδης 
Ν. ΟΕ (Έλλης 9, ‘‘Αφρός’’)

Ψεκασμός ακμαιοκτονίας 
κουνουπιών σήμερα 
το βράδυ στο Κλειδί

Από το Δήμο Αλεξάν-
δρειας ανακοινώνεται 
ότι θα πραγματοποιηθεί 
ψεκασμός ULV για την 
αντ ιμετώπιση ακμαί -
ων κουνουπιών, από 
τον ανάδοχο φορέα του 
προγράμματος καταπο-
λέμησης κουνουπιών της 
Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, με χρήση 
εγκεκριμένου βιοκτόνου 
σκευάσματος, την Τετάρ-
τη 6/10/2021 και ώρα 
22:30–00:00, στο Κλειδί 
του Δήμου Αλεξάνδρειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για προληπτικούς λό-

γους και προκειμένου να 
μην δημιουργηθεί ο παραμικρός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία, παρότι η ουσία που θα χρησιμο-
ποιηθεί για τον ψεκασμό αποδομείται τάχιστα, θα πρέπει να ληφθούν υποχρεωτικά από τους κατοί-
κους, τα ακόλουθα μέτρα:

• Κατά την έναρξη του ψεκασμού μέχρι και μία ώρα μετά τον ψεκασμό απαγορεύεται να κυκλοφο-
ρούν άνθρωποι. Ανάλογη μέριμνα πρέπει να ληφθεί και για τα οικόσιτα ζώα.

• Οι πόρτες και τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν στο δρόμο απ’ όπου θα περάσει το ψεκα-
στικό όχημα θα πρέπει να είναι κλειστά έως και μία ώρα μετά τον ψεκασμό.

• Η μπουγάδα, τα παιδικά παιχνίδια και τυχόν τρόφιμα που βρίσκονται στις αυλές πρέπει να έχουν 
μαζευτεί πριν την ώρα του ψεκασμού και για μία ώρα μετά.

• Τα ζώα πρέπει να απομακρυνθούν ή να σταβλιστούν και να προφυλαχθούν τα μικρά τους, κατά 
τη διέλευση του ψεκαστικού.

• Οι μελισσοκόμοι θα πρέπει να απομακρύνουν προσωρινά τα μελισσοσμήνη από τις ψεκαζόμενες 
περιοχές, διότι το σκεύασμα που χρησιμοποιείται είναι τοξικό για τις μέλισσες.

Σε τυχόν περίπτωση έκθεσης στην ουσία του φαρμάκου, μπορεί ενδεχομένως να προκληθεί πα-
ροδικός εθισμός του δέρματος ή παροδικός ερεθισμός του αναπνευστικού συστήματος, ειδικά στα 
ευαίσθητα ή αλλεργικά άτομα. Στην περίπτωση αυτή συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, ή τηλεφωνήστε 
στο 210-5212054 και 210-5212000.

10 Οκτωβρίου -ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΟΦΨΥ Ημαθίας: 
Καμπάνια για την Ψυχική 

Υγεία σε έναν άνισο κόσμο

Το έργο της Σήλα Στήβενσον 
«Πέντε Σιωπές» ανεβάζει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

ΒΕΡΟΙΑΣ για τη νέα σεζόν
-Σε σκηνοθεσία  Γιάννη Παρασκευόπουλου
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-
ρισμα σταΑστικά 88

τ.μ.  50.000 ευρώ,

διαμπερές, κόπλαμ,

χω ρ ί ς  α σ α ν σ έ ρ .

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

δο 700 τ.μ. στηνΑγ.

Βαρβάρα σε πλαγιά,

με θέα τονΑλιάκμο-

να, στηνπλατεία του

χωριού. Πληρ. Τηλ.

6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός
χέρσος 11.000 τ.μ.

στον Άγιο Γεώργιο,

θέση «ΣΥΚΙΕΣ» τι-

μή 15.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583,

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρι-
κό Μεσιτικό γραφείο

στηΒέροια.Πληρ.τηλ.:

23310 63283, ώρες

08.00-10.00.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ

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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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισογειο
διαμέρισμα76τ.μ.στηΒέ-

ροια, επί τηςοδούΓρεβε-

νων11καιΕρμού,πραγ-

ματικόςλουλουδότοποςμε

καλοριφέρ, κλιματισμό,η-

λιακόθερμοσίφωνα,δίχως

κοινόχρηστα.Τηλ.: 6949

215864.

ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΗ

24 τ.μ.,Καλλιθέα,Μιλτιά-

δου20,πόρταμεμηχανι-

σμό,ρεύμα,βαμμένο.Τιμή

ενοικίου 50 ευρώ. Τηλ.:

6947073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικι-
άζεται  γκαρσονιέρα, 1ος

όροφος,σεπολύκαλήκα-

τάσταση.Πληρ.τηλ.:23310

24817.

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 



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ENOIKIAZONTAI Γραφεία

61, 37 και 30 τ.μ. ανακαινι-
σμένα στο κέντρο της πόλε-
ως, και ολόκληρος όροφος
240 τ.μ. Τηλ. 6949087741 ή
6993375249.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπόλε-
ως35,χώρος90τ.μ.περίπου,
με3χώρουςκαικουζινα,W.C.,
για επαγγελματικήχρήσηήγια
διαμέρισμα,3οςόρ.Τηλ.:6932
471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φύ-
λαξη ηλικιωμένης κυρίας, σε
περιπατητική κατάσταση (όχι
κατάκοιτη) μένουσαστηνΒέ-
ροια. τηλ. επικοινωνίας: 6944-
818192.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να
φροντίζει ηλικιωμένο στηΒέ-
ροια,κέντρογιαόλοτο24ωρο.
Πληρ.τηλ.:2331091098.

ΖΗΤΕΙΤΑΙεπαγγελματίαςα-
γρότηςγιααγροτικές εργασίες
(κοπήχόρτων) 1φορά την ε-
βδομάδα,Σάββατογια5ώρες
περίπου. Εάν διαθέτει χλοο-

κοπτικό μηχάνημα χειρός και
αγροτικόαυτοκίνητοθαεκτιμη-
θεί.Πληρ.τηλ.:2331062442.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαγιαφροντί-
δαηλικιωμένηςκυρίαςστηΒέ-
ροια,μεπροαιρετικήεμπειρία.
Τηλ.:6977828460καΜαιρη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτροσυγκολ-
λητής με γνώσηTIG και ψυ-
κτικόςγιαεργασία.Τηλ.:6970
985797&2331041385.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθόςφυσικο-
θεραπευτή για πλήρη απα-
σχόληση σε εργαστήριο φυ-
σικοθεραπείας στη Βέροια.
Πληρτηλ.:6944675419.

ZHTEITAI κοπέλα και άν-
δρας, από 25 – 40 ετών, για
εργασία σε ΠρατήριοΥγρών
Καυσίμων, με πλήρη απα-
σχόληση.Ώρες επικοινωνίας
17.00 έως 21.00 και στο τηλ.
6977207525.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙδύοκυρίεςγια
την κουζίνα από την ταβέρ-
να «Φίνα Κότα». Πληρ. τηλ.:
6944427812.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για
τα ψητοπωλεία «ΓΙΑΝΝΗΣ»
στηΒενιζέλουκαιστοΤσερμέ-
νι.Τηλ.επικ.:2331025170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργα-
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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

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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπροσωπικό
γιαDeliveryστο‘CoffeeBerry’

ΤοCoffeeBerryστηΒέροιααναζητάδιανομέα (Delivery).Απο-
στολήβιογραφικώνστοe-mail:coffeeberry.veroia@gmail.com.

Πληροφορίεςστο2331061016.



σία σε εργαστήριο κρεάτων.
Τηλ.:2331042680,ώρεςεπι-
κοινωνίας: 10μ. έως1.00μ.μ.

Β ιογραφικά στο e-mai l :
koktsidis14@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέαςγια το

ψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ» στη
Βενιζέλου.Πληρ. τηλ.: 23310
25170.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή

εμπειρία σε μεγάλα φροντι-
στήρια, παραδίδει μαθήματα

Νεοελληνικής Γλώσσας και
Λογοτεχνίας σε μαθητέςΑ΄,
Β΄,Γ΄ΓενικούΛυκείουκαιΕ-
ΠΑΛ.Τηλ.6979962003.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ, επιστήμων

με μεγάλη κινητή και ακίνητη
περιουσία, καθώς και μεγάλα
εισοδήματα, ζητεί σύζυγο-σύ-
ντροφο.Τηλ.:6949215864.

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

ΚΥΡΙΟΣζητείγιαγνωριμία
σοβαρή κυρία  έως 55 ετών.
Πληρ.τηλ.:6984040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατοκάμαρα

σχεδόναχρησιμοποίητη, κρε-
βάτι, κομοδίνα, ντουλάπαμε-
γάλη.Τιμή 450 ευρώ.Πληρ.
τηλ.:6948595697.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφικ ά
είδη της CICU: καροτσάκι
(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό),
καλαθούνα με βάση, τραπε-
ζάκι φαγητού, κάθισμα αυτο-
κινήτου και 2ποδήλαταπαι-
δικάσεπολύκατάσταση,400
ευρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310
62621.

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

λέχωσητηςμονάδαςσυσκευαστηρίου.
Απαιτούμεναπροσόντα
Ομαδικότητα, συνεργασία και αποτελεσματικότητα με αίσθηση

ευθύνηςκαιεπαγγελματισμό.
ΗΕταιρείαπροσφέρει
Άμεσηπρόσληψημεπλήρηαπασχόλησηκαιπλήρηασφάλιση

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



Με κάθε επισημότητα υποδέ-
χθηκε ο Δήμος Αλεξάνδρειας την 
Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 
την «Φλόγα της Αγάπης» της 
19ης Λαμπαδηδρομίας Εθελο-
ντών Αιμοδοτών, που διοργανώ-
νει η Πανελλήνια Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδο-
τών (Π.Ο.Σ.Ε.Α) με την συμμε-
τοχή των τοπικών ομάδων και 
συλλόγων Εθελοντών Αιμοδο-
τών Δήμου Αλεξάνδρειας, τηρώ-
ντας όλα τα υγειονομικά μέτρα 
για την αποφυγή εξάπλωσης του 
ιού COVID-19.

Η «Φλόγα της Αγάπης» αφού 
έφθασε στην πόλη μας οδηγή-
θηκε με μηχανές και όχημα της 
Ελληνικής αστυνομίας του Α.Τ 
Αλεξάνδρειας στο χώρο του Δη-
μοτικού Αμφιθεάτρου όπου με θερμά χειροκροτήματα του κόσμου έγινε 
η υποδοχή της.

Τη «Φλόγα της Αγάπης» συνόδευε ο Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α) κ. Θεολό-
γος Ζώτος .

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος της ΠΟΣΕΑ τηρώντας «ευλαβικά» το 
τελετουργικό, άναψε τη δάδα του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασί-
ας κ. Δριστά Στέφανου και του παρέδωσε έναν κλάδο ελιάς σύμβολο 
της ΠΟΣΕΑ. Ο Αντιδήμαρχος ακολούθως άναψε τις δάδες των αθλη-
τών.

Αμέσως μετά, ακολούθησε Λαμπαδηδρομία με συνοδεία Αστυνομι-
κού οχήματος, μηχανών Αθλητικών Συλλόγων, Εθελοντών Αιμοδοτών 
και πλήθος κόσμου, επί των οδών: Βεροίας – Ναούσης, Δ. Βετσοπού-
λου – Θεμιστοκλή Σοφούλη μεταφέροντας το μήνυμα της εθελοντικής 
αιμοδοσίας στην πόλη μας. Η φλόγα της αγάπης κατέληξε στο χώρο 
του Δημοτικού Αμφιθεάτρου, όπου πραγματοποιήθηκε άναμμα του βω-
μού υπό τους ήχους του Εθνικού μας Ύμνου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
κα Μοσχοπούλου Όλγα και ο πρόεδρος της ΚΕΔΑ κ. Σταυρής Εμμα-
νουήλ. 

Κατόπιν ακολούθησε βράβευση των τοπικών ομάδων και συλλόγων 
Εθελοντών Αιμοδοτών Δήμου Αλεξάνδρειας,

Την εκδήλωση πλαισίωσαν μουσικά οι χορωδίες του Δήμου Αλεξάν-
δρειας «Αλεξανδρινές Φωνές» και «Μελισσάνθη » που μας ταξίδευσαν 
με τις υπέροχες μελωδίες τους

Στην εκδήλωση συμμετείχε και το Περιφερειακό Τμήμα του Ελλη-
νικού Ερυθρού Σταυρού Αλεξάνδρειας, το οποίο παρείχε υγειονομική 
κάλυψη κατά την πορεία της Λαμπαδηδρομίας και καθόλη την διάρκεια 
της.

Παράλληλα την ημέρα αυτή συγκεντρώθηκαν φάρμακα για το 
Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Αλεξάνδρειας, που στόχο έχει την 
στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, οι οποίοι αδυνατούν να αντε-
πεξέλθουν στην αγορά φαρμάκων.

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, ευχαριστεί θερμά:
• Την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας Ναούσης και Κα-

μπανίας και τις τοπικές ενορίες του Δήμου μας που 
στηρίζουν ενεργά τις δράσεις μας.

• Τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Αλε-
ξάνδρειας,κ. Κεφτέ Βασίλειο που συνέβαλε στην 
ομαλή διεξαγωγή της λαμπαδηδρομίας στη πόλη 
μας.

• Τον Αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών κ. Ζώτο 
Θεολόγο που μετέφερε στην πόλη μας την φλόγα 
της Αγάπης.

• Το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού Αλεξάνδρειας το οποίο παρείχε 
Υγειονομική κάλυψη κατά την πορεία της Λαμπα-
δηδρομίας και της εκδήλωσης.

• Τις χορωδίες του Δήμου Αλεξάνδρειας
• Τους Συλλόγους και τις ομάδες εθελοντών 

αιμοδοτών.
• Τους Αθλητικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους 

που ανταποκρίθηκαν με προθυμία στο κάλεσμα 
μας και συμμετείχαν ενεργά στη Λαμπαδηδρομία.

• Την Βιομηχανία Εμφιαλώσεων “ΒΙΚΟΣ”
• Την επιχείρηση “ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ”
• Το Σούπερ Μάρκετ “Σκλαβενίτης”

• Το κατάστημα “ΒΑΦΑ”
• Το κατάστημα “Έλαια κ.λ.π.”
• Τα Μ.Μ.Ε που κάλυψαν την εκδήλωση.
και όλους όσους συνέβαλαν στην ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης 

καθώς και τους δημότες που μας τίμησαν με την παρουσία τους.
 Τέλος ευχαριστεί θερμά τους δημότες που στήριξαν την εθελοντική 

αιμοδοσία του δήμου στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 στο ΚΑΠΗ Αλεξάνδρει-
ας, κάνοντας το μήνυμα της 19ης Λαμπαδηδρομίας πραγματικότητα.
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P Έκλεισε αιφνιδια-
στικά το facebook και 
ήμασταν για επτά ώρες 
χωρίς ηλίθιους…

 
P Σόρι ε; Για τους άλ-

λους λέω.
 
P Ε μα! Ο πάσα ιξ α-

νεπαρκής έχει γίνει εξειδι-
κευμένος επί παντός εκεί 
μέσα.

 
P Δεν μας προλαβαί-

νεις! Αν ο καθένας μας έβα-
ζε τόση ενέργεια στη δου-
λειά του όση και στα σόσιαλ 
μίντιαλ, λογικά θα πεθαίναμε από υπερκόπωση.

 
P Τελικά αυτό το facebook πέφτει πιο εύ-

κολα κι απ’ τον Καραγκούνη.
 
P Επτά ώρες χωρίς facebook και παραλίγο 

με την αγάπη να κάνουμε σεξ. Δεν ξέρεις πότε θα 
σε βρει η κακιά ώρα.

 

P Ευτυχώς η βλάβη αποκαταστάθηκε. Και 
η τάξη στο σπίτι.

 
P Αποκατάσταση βλάβης πριν τη συμπλή-

ρωση οκταώρου. Τελικά είχαν δίκιο οι κομμουνι-
στές.

 
P Κατά το ‘σόσιαλ’ των μίντια, στο διαδί-

κτυο ακόμη επικρατεί το σύστημα ΠαΣοΚ.
 

P Μετά από αυ-
τό προβλέπω ρεύμα 
στον Χάρη Καστανίδη.

 
P Εκτός κι αν 

επικρατήσει το Χό-
λιγουντ. Και το όταν 
ο Χάρι γνώρισε το 
σάλι.

 
P Όλα ξέφτισαν 

επί Φώφης. Με ανοι-
χτά τα φώτα ακόμη 
και τα black out.

 
P-Μάνα, έπεσε το 

φέισμπουκ…
- Μ’ αυτά  που 

τρως!
 
P 7 δισ. έχασε 

ο Ζούκερμπεργκ α-
πό το black out στο 
facebook και intangram. Να τον εγγράψουμε επί-
τιμο μέλος στο συσσίτιο.

 
P Είμαστε όλοι Μαρκ! Μαρκ μ’ έκαψες.
 
P Και: 
Ένας τύπος μπαίνει σε ένα από τα καλύτερα 

πορνεία του Λας Βέγκας και φωνάζει με έπαρση:
– Προσφέρω 5 εκατομμύρια σε οποιαδήποτε 

έρθει μαζί μου στην έρημο να το κάνουμε με το 

δικό μου τρόπο!
Δέχονται πολλές, οπότε αυτός διαλέγει την 

καλύτερη και την πάει στην έρημο. Την ξαπλώνει 
κάτω και -μυστηριωδώς- κάνουν σεξ δίχως έξαλ-
λες ή βιτσιόζικες στάσεις all night long. Η κοπέλα, 
όπως ήταν φυσικό, ρωτάει:

– Μα καλά, ποιος είναι τελικά ο δικός σου 
τρόπος;

Αυτός σηκώνεται, ντύνεται, σκάει ένα χαμόγε-
λο και της λέει:

– Με πίστωση!
Κ.Π.

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας υποδέχθηκε την «Φλόγα της Αγάπης»
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