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Φωνή αγωνίας για Πλατεία
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Εμβολιάστηκαν χθες 204 δημότες 
σε Ριζώματα, Σφηκιά και Δάσκιο 

από την Κινητή Μονάδα του ΕΟΔΥ 

5 Μετάλλια το «Εν Σώματι Υγιεί» 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
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Πιστεύετε και επιθυμείτε 
Συμπαραστάτη του Πολίτη;;;
  Η διαδικασία που ακολούθησε το δημοτικό συμβούλιο 
για την παρουσίαση και εκλογή του Συμπαραστάτη του 
Πολίτη μπορεί να χαρακτηριστεί λίαν επιεικώς από 
ελλιπής έως «κολοβή», αφού με μια σύντομη «πασαρέλα» 
3 λεπτών παρουσίασαν τον εαυτό τους 5 υποψήφιοι, 
στην πλειοψηφία τους νέα και αδημιούργητα παιδιά με 
προφανή σκοπό την επαγγελματική τους αποκατάσταση. 
Αυτός είναι ο σκοπός του θεσμού και έτσι πληρούνται 
οι όροι της ανεξάρτητης αυτής αρχής; Υπήρξε καμία 
συζήτηση ή δημοσιότητα για το θέμα; Δεν θα έπρεπε να 
προορίζεται για μια τέτοια θέση μια προσωπικότητα της 
πόλης, με αναγνωρισμένη πορεία και αξία που θα είναι 
πάνω από συμβούλους, αντιδημάρχους, αλλά ακόμη και 
πάνω από τον ίδιο τον δήμαρχο; Πώς άραγε ένα από αυτά 
τα νέα παιδιά που είναι υποψήφια, θα υψώσουν βλέμμα, 
φωνή και ανάστημα, στους αιρετούς που τους ψήφισαν 
και τους έδωσαν δουλειά και έχουν περισσότερη τριβή 
και εμπειρία με τα δημοτικά πράγματα; Μήπως τελικά 
αυτοί «βολεύουν» καλύτερα, γιατί αλλιώς θα είναι μπελάς 
στο κεφάλι της εκάστοτε διοίκησης; Επομένως τελικά 
φθάνω στο κρίσιμο ερώτημα πιστεύετε και επιθυμείτε 
Συμπαραστάτη του Πολίτη;;;

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Απολλώ, Τυχικού απ.

Φωνή αγωνίας για Πλατεία Ωρολογίου,
παλιά Δικαστήρια και επικινδυνότητα της περιοχής!

Για τραγική κατάστασηπου επικρατείστη
πλατείαΩρολογίου τηςΒέροιας, κάνει λόγο
αναγνώστης, ιδιοκτήτης καταστήματος εστία-
σηςσεεπιστολήτουστοΛαό.Αναφέρεταιστα
«παλιά και βρόμικα περίπτερα της περιο-
χής, στο ελάχιστο έως ανύπαρκτο πράσινο 
αλλά και στο κτήριο των παλιών Δικαστη-
ρίων, η είσοδος του οποίου από την πίσω 
πλευρά έχει παραβιαστεί και «προσελκύει» 
καθημερινά, τοξικομανείς ακόμη και παιδιά 
που μπορούν να μπουν στο κτήριο με κίν-
δυνο της σωματικής τους ακεραιότητας».

Αναφέρεταιεπίσηςκαιστιςγιορτές,τονίζο-
νταςότι«φέτος τα Χριστούγεννα στη Πλατεία Ωρολογίου θα είναι σκοτεινά, χωρίς στολισμό από τον Δήμο…Μιλά-
με για παρακμή της πλατείας και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί….» Οκαταστηματάρχηςτηςπλατείας,προσθέτειότι
ταμαγαζιάέχουνεπενδύσεικόπο,δουλειάκαιχρήματακαικαθημερινάπαλεύουνμετηνπανδημίαγιανακαταφέρουννα
επιβιώσουν,ωστόσοεκφράζουνκαιπαράποναγιααπουσίατουΔήμου.«Ζητάμε την βοήθεια σας γιατί κανένας άλλος 
δεν μας ακούει...»,λέεικαιμεταφέρουμετηναγωνίατουμετηνεπισήμανσηναδοθείηδέουσαβαρύτηταστηνπολύπα-
θηΠλατείααλλάκαιστηνσοβαρήκατάστασητωνπαλιώνδικαστηρίων,πρινείναιαργά!

Με Ανδρουλάκη ο Λοβέρδος στον β’ γύρο του ΚΙΝΑΛ
ΤονΝίκοΑνδρουλάκηθαστηρίξειοΑνδρέαςΛοβέρδος

στο β’ γύρο των εσωκομματικών εκλογών στο Κίνημα
Αλλαγής, την ερχόμενηΚυριακή. «Σέβομαι τηνπλειοψη-
φίατης5ηςΔεκεμβρίουκαιστιςεκλογέςτηςΚυριακής12
ΔεκεμβρίουθαψηφίσωτονΝίκοΑνδρουλάκη,μετηνεπι-
σήμανσηότιέωςτηνανακοίνωσητηςπαρούσαςδήλωσης
δεν είχα τηνπαραμικρή επικοινωνίαμαζί του», επισημαί-
νει σε δήλωσή του ο κ.Λοβέρδος, ευχαριστώντας τους
270.000πολίτες,πουμεανεξάντλητηυπομονήκατάφεραν
ναψηφίσουνκαιμετέβαλαν την5ηΔεκεμβρίουσε γιορτή
τηςΔημοκρατίας,όπωςείπε,καθώςκαιτους70.000πολί-
τεςπουτοντίμησανμετηνψήφοτους.

Εντωμεταξύ,οιτόνοιμεταξύτωνδύουποψηφίωνανεβαίνουνενόψειτουδεύτερουγύρου,μετονΓ.Παπανδρέουνα
δέχεταιναπάειόχιμόνοσεένα,αλλάκαισεδύοντιμπέιτ,παρότιστονα΄γύροήτανομόνοςπουαρνήθηκενασυμμετά-
σχειστηντηλεμαχίαόλωντωνυποψηφίων…

Αλ.Τσαχουρίδης:«Δενθαείμαιυποψήφιοςδήμαρχος,
αλλάστοπλευρότουΚώσταΒοργιαζίδη!»

ΟαντιδήμαρχοςΤεχνικώνΑλέξηςΤσαχουρίδης,στηνσυνεδρίασητουδημοτικούσυμβου-
λίου τηςΔευτέρας(06/12)απαντώνταςσεαναρτήσειςηλεκτρονικώνμέσωνγια τιςβλέψεις
και τασχέδια τουγια τονδήμο ξεκαθάρισε:«Για το πολιτικό μου μέλλον προεκλογικά 
και μετεκλογικά δήλωσα ότι είναι συνειδητή επιλογή μου να βρίσκομαι  στο πλευρό 
του Κώστα Βοργιαζίδη. Έχουμε κοινές αρχές και αξίες, συμφωνώ μαζί του στα περισ-
σότερα και όπου διαφωνούμε, συζητούμε και βρίσκουμε λύση.  Αν δεν βρούμε λύση, 
τότε πηγαίνω σπίτι μου και παραδίδω την έδρα μου, γιατί αυτή είναι η θέση μου, ότι η 
έδρα δεν μας ανήκει, αλλά ανήκει στην παράταξη με την οποία εκλεγήκαμε».

Όσογιατιςεπόμενεςεκλογέςκαιγιατοενδεχόμενοναείναιοκ.Τσαχουρίδηςυποψή-
φιοςδήμαρχος,μεαπόλυτοκαικατηγορηματικότρόποδήλωσεότιεφόσονθαείναιοΚώ-
σταςΒοργιαζίδηςυποψήφιοςδήμαρχος,μετονοποίοησχέσηείναιακόμηπιοενισχυμένη
θαείναιμαζίκαιστοπλευρότου.

«Σήκωσε το γάντι» ο Γ. Μιχαηλίδης και «έδωσε»
τα ονόματα των πρώην αντιδημάρχων που διεκδικούν 

χρήματα από τον δήμο Βέροιας
Οδημοτικόςσύμβουλοςων«ΣΥΝΔΗΜΟΤΩΝ»ΓιώργοςΜιχαηλίδης,«σή-

κωσετογάντι»πουέριξεοΘανάσηςΣιδηρόπουλοςκαιενμέρειοΣτέλιοςΑ-
σλάνογλουγιατοποιοιείναιοιπρώηναντιδήμαρχοιπουδιεκδικούνχρήματα
απότονδήμοΒέροιας.Οκ.Μιχαηλίδηςείπεότιοκ.Σιδηρόπουλοςλαϊκίζει,
αφού τα γνωρίζει καιπροχώρησε ο ίδιοςστηναναφορά τους λέγοντας ότι
εκτόςαπότον ίδιο,ΜιχάληςΣουμελίδης,ΔημήτρηςΔάσκαλος,Αστέριος
Παπαστεργίου καιΣτέργιοςΜηλιόπουλος είναι οι 5 αντιδήμαρχοι που
προσέφυγαννόμιμαναδιεκδικήσουνχρήματα,όταντελικάσυνειδητοποίησαν
ότιδενυπήρχε ισότιμηαποζημίωσηγιαόλους τους τότεαντιδημάρχους.Το
τεράστιο  λάθος τηςοικονομικήςυπηρεσίας ναμηνπεραστούνστονπροϋ-
πολογισμόοι αποζημιώσεις τους, οδήγησεστην δικαστική οδό,που όπως
τόνισεοκ.ΜιχαηλίδηςήτανπροτροπήτηςπρώηνδημάρχουΧαρούλαςΟυ-
σουλτζόγλουκαιαπόφασητηςτότεδημοτικήςομάδας.

Γιατίάραγεμαςμυρίζειμπαρούτιστηνσυγκεκριμένηυπόθεσηκαιότιπάλι
θαοδηγηθούνσταδικαστήρια;;;

Τρεχάτεποδαράκια
μου(;)στακόμματα…
ΤηςΣοφίαςΓκαγκούση
Το κύμαπουσήκωσεστοπολιτικόσκηνικό τοΚΙ-

ΝΑΛ-ΠΑΣΟΚμεαφορμή τις εσωκομματικές εκλογές,
φαίνεταιότιτάραξετανεράτηςαντιπολίτευσηςκαιδητουΣΥΡΙΖΑΠΣ,αφούόπωςεπικαλούνταιπολιτικοίαναλυτές,
ημεγάλησυμμετοχήστιςκάλπεςτηςπρώτηςΚυριακήςέστειλετομήνυματωνπολιτών,για«αντιπολιτευτικόκενό»
απέναντι στην κυβέρνηση τηςΝέαςΔημοκρατίας.Η κινητικότητα τουΣΥΡΙΖΑ είναι αισθητή και στηνΗμαθίααυτή
τηνεβδομάδακαιήδηχθεςοργανώθηκεμίαδιαδικτυακήεκδήλωσημετονπρώηνυπουργόΠαιδείαςΝίκοΦίληστην
οποίασυμμετείχαν,όπωςειπώθηκε,πάνωαπό780πολίτεςπουπαρακολούθησαντηδιαδικασία.Σήμεραοπρώην
υπουργόςτουΣΥΡΙΖΑΝίκοςΠαππάςέρχεταιστηνΗμαθίαμεσειράεπισκέψεωνστοπρόγραμμάτου,σεόλοτονομό.
Τυχαίοθαπεικάποιοςκαιδικαίωςθατοπει,αφούοιπολιτικέςεκδηλώσειςκαιπεριοδείεςπρογραμματίζονταιαρκετό
καιρόπριν…Ωστόσοτοπράσινοκύμαεπισπεύδεικαισφίγγειτονκλοιότηςσυσπείρωσης.Ηκινητικότηταείναισυνε-
χής,δηλώνουνκομματικάστελέχη,όμωςμετάτιςγιορτέςλένεότιθατρέχουν100άριστακόμματα.Μηνξεχνάμεότιτο
σενάριοτωνπρόωρωνεκλογώνείναιανοιχτόκαιτοενδεχόμενογιατηνάνοιξηπουέρχεται,φαίνεταιναείναιισχυρό,
κορονοϊούεπιτρέποντος!



Με την ατελέσφορη διαδικασία εκλογής του Συμπαραστάτη του Δη-
μότη να προτάσσεται στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 
Δευτέρας(06/12) και να καλύπτει περίπου 2 ώρες, τα προ ημερησίας 
και τα υπόλοιπα θέματα περιορίστηκαν χρονικά, ενώ μειώθηκαν σταδι-
ακά και οι παρουσίες των συμβούλων που από 35 αρχικά έπεσαν κάτω 
των 25 στην εξέλιξη της συνεδρίασης.

Δήμαρχος για πανδημία
Στην αρχική τοποθέτησή του στα προ ημε-

ρησίας ο δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης πολύ 
σύντομα αναφέρθηκε στην εξέλιξη της πανδημίας 
στο δήμο Βέροιας αναφέροντας ότι στις 15 Νο-
εμβρίου τα ενεργά κρούσματα ήταν 629, αριθμός 
εξαιρετικά υψηλός, ενώ την Δευτέρα 6 Δεκεμβρί-
ου, τρεις εβδομάδες περίπου μετά, τα κρούσματα 
έπεσαν μεν στα 448, ωστόσο παραμένουν ακόμη 
σε υψηλό επίπεδο. Ο δήμαρχος ενημέρωσε ότι 
χθες Τρίτη(07/12) σε συνέχεια της προηγούμενης 
εμβολιαστικής δράσης στα χωριά των Πιερίων, θα 

επαναληφθεί η δράση της κινητής μονάδας εμβολιασμού, με πρωτο-
βουλία της 3ης ΥΠΕ σε συνεργασία με τον δήμο Βέροιας, αφού έχουν 
ήδη δηλώσει 186 άτομα, εκ των οποίων 25 για πρώτη δόση, 14 για δεύ-
τερη και 147 για τρίτη δόση. 

Ο κ. Βοργιαζίδης έκλεισε την ενημέρωση, κάνοντας αναφορά στις 
ιδιωτικές εταιρείες ενέργειας και αν είναι συνεπείς απέναντι στους δή-
μους, θέμα που έχει απασχολήσει την ΚΕΔΕ. Συγκεκριμένα ανέφερε 
ότι ο δήμος Βέροιας έχει αποστείλει εξώδικες οχλήσεις σε 2 εταιρείες 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, διότι τους τελευταίους μήνες δεν κατέ-
βαλλαν στον δήμο ποσό που αντιστοιχεί σε δημοτικά τέλη. Ο δήμαρχος 
σημείωσε ότι θα αναμένουν την απάντηση των εταιρειών και εν ευθέτω 
χρόνο, εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση θα ενημερώσουν και θα προ-
χωρήσουν δικαστικά.

Μπατσαρά για  Ρομά
Η επικεφαλής της παράταξης «Βέροια Πρω-

τεύουσα Πόλη» και αντιδήμαρχος Κοινωνικής 
Προστασίας, Γεωργία Μπατσαρά, ενημέρωσε το 
σώμα ότι ο δήμος αποκτά νέα συμπληρωματική 
δομή κοινωνικής πρόνοιας για τους Ρομά, που 
στελεχώνεται με 5 εξειδικευμένα άτομα (διαμεσο-
λαβητρια Ρομά, ψυχολόγος, κοινωνική λειτουρ-
γός, επισκέπτρια υγείας, ειδικό παιδαγωγός) που 
αυτή την στιγμή εκπαιδεύονται στην υπηρεσία, το 
νέο τμήμα θα έχει ως σκοπό την υποδοχή, ενημέ-
ρωση και υποστήριξη των Ρομά. Σε επικοινωνία 

που είχαμε με την αντιδήμαρχο, μας διευκρίνισε ότι το νέο τμήμα για 

τους Ρομά θα στεγαστεί στο πρώην κατάστημα που υπάρχει κάτω από 
τις κερκίδες του Δημοτικού Σταδίου Βέροιας που έχει διαμορφωθεί ανά-
λογα και υπολογίζει ότι θα είναι όλα έτοιμα μετά από τα Χριστούγεννα, 
στην αρχή του νέου έτους.

 Παυλίδης για κυκλοφοριακούς κόμβους
Ο επικεφαλής των «ΣΥΝΔΗΜΟΤΩΝ» Παύλος 

Παυλίδης μιλώντας και με την επαγγελματική του 
ιδιότητα, έφερε στο τραπέζι του δημοτικού συμ-
βουλίου την ανάγκη δημιουργίας κυκλοφοριακών 
(κυκλικών) κόμβων σε «δύσκολα» σημεία της 
πόλης. Συγκεκριμένα ανέφερε το τέλος της οδού 
Πιερίων, όπου είναι η διασταύρωση για το Δικαστι-
κό Μέγαρο, αλλά και είσοδος της πόλης, η οποία 
θα πρέπει να γίνει όπως ταιριάζει στην πόλη. 
Δεύτερο σημείο οι Λαδόμυλοι και το κυκλοφοριακό 
πρόβλημα που δημιουργείται κάθε πρωί με ουρές 

αυτοκινήτων, ενώ πρόσθεσε την διασταύρωση για Αλεξάντερ στον δρό-
μο προς το Μακροχώρι και την διασταύρωση για Λυκογιάννη που ση-
μειώνονται συχνά ατυχήματα. Ο δήμαρχος απάντησε στον κ. Παυλίδη 
διευκρινίζοντας ότι τα σημεία στο τέλος της οδού Πιερίων και η παλαιά 
Εθνική οδός προς Μακροχώρι είναι στην δικαιοδοσία της Περιφέρειας. 
Όσο για τους κυκλοφοριακούς κόμβους ανέφερε ότι θα εφαρμοστούν 
στο Μακροχώρι και στον Προμηθέα, ενώ μελετώνται και σε άλλα σημεία 
όπως στην οδό Ακροπόλεως στο σημείο ρίψης του Σταυρού τα Θεοφά-
νεια και στην συμβολή των οδών Θεσσαλονίκης και Λ. Στρατού, εξετά-
ζοντας πάντα την χρησιμότητα και την λογική τέτοιων έργων.

Τσαχουρίδης για σχολικά κτήρια
Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Αλέξης Τσαχουρίδης, 

απαντώντας σε σχετικό ερώτημα για τα σχολι-
κά συγκροτήματα του επικεφαλής της «Λαϊκής 
Συσπείρωσης» Γιώργου Μελιόπουλου, ανέφερε 
ότι τα σχολεία για την διοίκηση του δήμου, αλλά 
και προσωπικά για τον ίδιο ως αντιδήμαρχο είναι 
πρώτη προτεραιότητα. «Καλύπτουμε άμεσα καθη-
μερινά προβλήματα και ανάγκες», τόνισε χαρακτη-
ριστικά ο κ. Τσαχουρίδης. Αναφορικά με το Μου-
σικό σχολείο σχολίασε ότι είναι από τα καλύτερα 
σε υποδομές σχολεία στον δήμο και καλώς έτυχε 

προνομιακής μεταχείρισης. Όσον αφορά την ολοκλήρωση κάποιων α-
κόμη εργασιών είναι στον προγραμματισμό και θα προχωρήσουν.

Πυρινός για τουριστικές διαδρομές και ΔΗΠΕΘΕ
Ο πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ Δημήτρης Πυρινός έκανε αναφορά στις 

βυζαντινές εκκλησίες της Βέροιας που είναι διάσπαρτες μέσα στο 
κέντρο και την Αγορά της πόλης και στην ανάγκη να δημιουργηθούν 

επισημασμένες διαδρομές με άνετα πεζοδρό-
μια, φιλικές στα ΑμΕΑ για να περπατούν οι του-
ρίστες και να αναλώνουν περισσότερο χρόνο 

στην Βέροια. Φυσικά δεν θα μπορούσε να μην 
αναφερθεί στην μεγάλη επιτυχία της παράστασης 
«5 Σιωπές» που συζητήθηκε πανελλαδικά, έκανε 
ρεκόρ εισιτηρίων και ρεκόρ παραστάσεων και ότι 
το ΔΗΠΕΘΕ επανήλθε με ανοδική πορεία, αφού 
εκμεταλλευτήκαν τον χρόνο της αδράνειας και πα-
ρουσίασαν αυτό το σπουδαίο έργο.

Ο αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης-Ψηφιακής Πολιτικής-Καινοτομίας, Καλλίστρα-
τος Γρηγοριάδης ενημέρωσε  ότι την Πέμπτη και 
την Παρασκευή θα εκπροσωπήσει τον δήμο Βέροιας στο 1ο συνέδριο 
κινητικότητας και μάλιστα την Παρασκευή θα είναι ομιλητής με θέμα την 
αστική κινητικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στη Βέροια.

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
Ο πρόεδρος της ΚΕΠΑ Κώστας Ρίζος απάντη-

σε σε ερώτημα του πρώην προέδρου Θεόφιλου 
Κορωνά για το αν θα γίνουν χριστουγεννιάτικες 
εκδηλώσεις στη Βέροια. Ο κ. Ρίζος αναρωτήθηκε 
αν θα πρέπει να γίνουν χριστουγεννιάτικες εκ-
δηλώσεις λόγω της πανδημικής έξαρσης, λόγω 
του συνωστισμού που θα δημιουργηθεί. Συνέχισε 
λέγοντας ότι θα πρέπει στους κλειστούς χώρους 
να διαχωρίσουν τους πολίτες σε εμβολιασμένους 
και ανεμβολίαστους και ενημέρωσε ότι ενώ έχουν 
ετοιμαστεί δουλειές από μουσικά σχήματα, σκέφτονται αν υγειονομικά 
είναι πρέπον να κάνουν εκδηλώσεις. «Είμαστε πολύ προβληματισμένοι 
και εντός των επομένων ημερών που είναι κρίσιμες θα ανακοινώσουμε 
τι θα κάνουμε», κατέληξε ο πρόεδρος.  Ο πρώην πρόεδρος Θεόφιλος 
Κορωνάς επανήλθε και υπογράμμισε ότι είναι τα πρώτα Χριστούγεννα 
μετά από 2 χρόνια χωρίς λοκντάουν και αν τηρηθούν τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα μπορούν να γίνουν οι εκδηλώσεις. «Γνωρίζω την κατάστα-
ση, ωστόσο οι εκδηλώσεις γίνονται κυρίως σε εξωτερικούς χώρους, ενώ 
η ΚΕΠΑ και ο δήμος έχουν αποδείξει και από προηγούμενες εκδηλώ-
σεις που έγιναν το καλοκαίρι, ότι μπορούν να τηρήσουν τα πρωτόκολ-
λα», πρόσθεσε ο κ. Κορωνάς.  

«Φαρμάκι» οι λογαριασμοί ΔΕΗ στα σχολεία
Ο πρόεδρος της Α/βαθμια σχολικής επιτροπής Θανάσης Δέλλας 

«χτύπησε καμπανάκι» για την τεράστια αύξηση των λογαριασμών 
ρεύματος στις σχολικές μονάδες! «Από 10.000 ευρώ στα 16.000 ευρώ 
εκτινάχθηκε η δαπάνη για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος» 
είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δέλλας και τόνισε ότι η μεγάλη αύξηση θα ε-
πηρεάσει τις λειτουργικές δαπάνες και τον καταμερισμό των χρημάτων, 
ενώ κάλεσε ΚΕΔΕ και Πολιτεία να δημιουργήσουν μια ομπρέλα προ-
στασίας για να αντιμετωπίσουν τα σχολικά συγκροτήματα τις αυξήσεις 
στο ηλεκτρικό ρεύμα. 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Διοικητής Νοσοκομείου Βέροιας: 
Δημοπρατείται η μελέτη 

κατασκευής του έργου «Ενεργειακής 
Αναβάθμισης», ύψους 5 εκ. ευρώ

Δημοπρατείται η μελέτη 
κατασκευής του έργου «Ε-
νεργειακής Αναβάθμισης» 
του Νοσοκομείου Βέροιας 
ύψους 5 εκ. ευρώ.

Συνάντηση εργασίας 
στις «Κτιριακές Υποδομές» 
είχε ο διοικητής του Νοσο-
κομείου Ημαθίας κ.Ηλίας 
Πλιόγκας με τον Διευθύνο-
ντα Σύμβουλο κ.Θανάση 
Γιάνναρη και τον Γεν. Διευ-
θυντή Έργων κ.Χαρ.Μιγδά-
λη όπου υπήρξε ταύτιση 
απόψεων για την πιστή τή-
ρηση χρονοδιαγραμμάτων 
υλοποίησης του έργου για 
τον εκσυγχρονισμό και ανα-
βάθμιση του παλαιού κτιρί-
ου καθώς και τη λειτουργική ενοποίηση του με την Νέα Πτέρυγα του νοσοκομείου, όπως ενημερώνει με ανάρτησή του 
ο διοικητής.

Η υλοποίηση των εγκεκριμένων παρεμβάσεων περιλαμβάνει:
-Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού.
-Την αναβάθμιση του εξωτερικού κελύφους του παλαιού κτηρίου, με προσθήκη θερμομόνωσης και αντικατάσταση 

κουφωμάτων.
-Την εγκατάσταση συστήματος Τριπλής παραγωγής Ηλεκτρισμού, Θερμότητας και Ψύξης.
-Την εγκατάσταση Ενεργητικού Ηλιακού Συστήματος για την παραγωγή ψύξης και ζεστού νερού χρήσης.
-Την αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
-Την αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με αντίστοιχους τεχνολογίας LED.
-Την εγκατάσταση συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης του κτιρίου(BEMS) και την υποκατάσταση του καυσίμου 

Diesel με συμπιεσμένο Φυσικό Αέριο.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: 
Προαιρετική η λειτουργία 

της Αγοράς την ερχόμενη Κυριακή
Από τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροι-

ας, γνωστοποιούνται τα εξής:
«Την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021 

τα εμπορικά καταστήματα  μπορούν να 
ανοίξουν προαιρετικά με προτεινόμενο 
ωράριο λειτουργίας, από τις 11:00 έως 
τις 16:00. 

Η ΕΣΕΕ με εγκύκλιό της  ενημερώ-
νει τους εμπόρους και τους καταναλω-
τές, για το τι ισχύει με τις καθορισμέ-
νες Κυριακές που μπορούν να είναι 
ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα. Συ-
γκεκριμένα η εγκύκλιος αναφέρει τα 
παρακάτω:  

«Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 16 
του ν. 4177/2013, όπως ισχύει, προ-
βλέπεται η προαιρετική λειτουργία των 
εμπορικών καταστημάτων σε 8 καθο-
ρισμένες Κυριακές τον χρόνο, μεταξύ 
των οποίων και

- Οι δύο Κυριακές πριν την ημέρα 
των Χριστουγέννων.

- Η τελευταία Κυριακή κάθε έτους.
Καταρχήν, σε ότι αφορά τις Κυρια-

κές πριν τα Χριστούγεννα, εκεί δεν υ-
πάρχει κανένα πρόβλημα και τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν κανονικά την 12η και η 
19η Δεκεμβρίου αντίστοιχα.

Η τελευταία Κυριακή του έτους ωστόσο συμπίπτει με την 26η Δεκεμβρίου, 2η ημέρα των 
Χριστουγέννων, η οποία προστέθηκε στις υποχρεωτικές αργίες δυνάμει του άρθρου 42 ν. 
4554/2018.  Το πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι η Κυριακή που συμπίπτει με αργία μετατί-
θεται, κατά το άρθρο 16 ν. 4177/2013, μόνο στις περιπτώσεις των πρώτων Κυριακών των 
εκπτώσεων και όχι για τις λοιπές εκ του νόμου καθοριζόμενες Κυριακές.

Στο πλαίσιο αυτό, η μετάθεση της τελευταίας Κυριακής του έτους σε άλλη Κυριακή, όταν 
αυτή συμπίπτει με επίσημη αργία του Κράτους, δεν επιτρέπεται, ούτε προβλέπεται κάτι 
διαφορετικό στο νέο πλαίσιο για τις επίσημες αργίες που καθορίστηκε με το άρθρο 60 ν. 
4808/2021. 

Με βάση λοιπόν τα επίσημα νομοθετικά δεδομένα που επί του παρόντος έχουμε στην 
διάθεσή μας, τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά την 26η Δεκεμβρίου 2021».  

Πανδημία, κυκλικοί κόμβοι, Ρομά, χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, λογαριασμοί 
«φωτιά» από τη ΔΕΗ στα σχολεία, μεταξύ άλλων στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέδαση.
• Συσκευές καθαρισμού αέρα (με φίλτρα ενεργού 

άνθρακα και Hepa)
• Απολύμανση πριν κάθε προβολή,
•Μεγάλες αποστάσεις 
•Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων 
•Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο
•Είσοδος νωπού αέρα (φρέσκος)
ΚΛΙΦΟΡΝΤ Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΚΥΛΟΣ (ΜΕΤΑΓΛ)
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΜΟΥ-

ΖΟΥΡΑΚΗ
Προβολές στην Αίθουσα 2:   
Παρασκευή 10/12 στις 17.30
Σάββατο 11/12 - Κυριακή 12/11 στις 18.00
Σκηνοθεσία: ΓΟΥΟΛΤ ΜΠΕΚΕΡ
Σενάριο: ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΡΟΝ
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 

ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 
ωρών), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, είτε 
αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Ενκάντο: Ενας Κοσμος Μαγικός
Προβολές στην Αίθουσα 1:   
Παρασκευή 10/12 - Κυριακή 12/12 στις 18.00 
Σάββατο 11/12 στις 17.30
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 

ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 
ωρών), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, είτε 
αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: Μπάιρον Χάουαρντ, Τζάρεντ 
Μπους Σενάριο: Τζάρεντ Μπους, Σαρλίς Κάστρο 
Σμιθ

THE BLACK BACHELOR
Προβολές στην Αίθουσα 1&2:   Πέμπτη 9/12 – 

Παρασκευή 10/12 –Κυριακή 12/12 – Δευτέρα 13/12 
– Τρίτη 14/12 – Τετάρτη 15/12 στις 20.30 

Σάββατο 11/12 στις 19.30 και 21.30
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης από 18 

ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 
ωρών), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, είτε 

αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ
Σενάριο: ΣΟΦΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΑΝ & ΜΑΡΙΟΣ ΙΟΡ-

ΔΑΝΟΥ Ηθοποιοί: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ, ΝΙΚΟΣ 
ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ, ΒΙΒΙΑΝ ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ, ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙ-
ΝΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΙΣΚΑ-
ΔΟΥΡΑΚΗΣ, ΤΑΚΗΣ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΗΛΙΑΣ , ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΙΚΟΥΔΗ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΝΑ-
ΡΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΑΝ, 
ΚΑΤΙΑ ΤΑΡΑΜΠΑΝΚΟ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟΣ

«O Οίκος Gucci»
Προβολές στην Αίθουσα 2:   Πέμπτη 9/12 – Πα-

ρασκευή 10/12 – Σάββατο 11/12 - Κυριακή 12/12 
στις 20.30

(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 
ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 
ωρών), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, είτε 
αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία Ρίντλει Σκοτ
Σενάριο Μπέκυ Τζόνστον, Ρομπέρτο Μπεντιβέ-

νια 
Πρωταγωνιστούν Lady Gaga, Άνταμ Ντράιβερ, 

Τζάρεντ Λέτο, Τζέρεμι Άιρονς, Τζακ Χιούστον. Συμ-
μετέχουν οι Σάλμα Χάγιεκ και ο Αλ Πατσίνο

Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1 και Αίθουσα 
2 επισκεφθείτε την σελίδα μας: www.cinestar.gr 

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

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     9/12/21 - 15/12/21

Κυκλοφορεί το βιβλίο της ψυχολόγου 
Ευδοξίας Αδαμίδου, 

«Η Ποντικίνα η Πικασίνα», για την 
ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία 

Ξεκίνησε η πώληση 
του παραμυθιού « η 
Ποντικίνα η Πικασίνα», 
μια ιστορία εσωτερικής 
δύναμης που έγραψε 
η ψυχολόγος Ευδοξία 
Αδαμίδου, για παιδιά 
5-11 ετών. Η πώληση 
λαμβάνει χώρα στο 
βιβλιοπωλείο Ηλιοτρό-
πιο (Τρεμπεσίνας 12, 
δίπλα στα ΚΤΕΛ, στη 
Βέροια), στη Χάρτινη 
Φωλιά (Κοπανός Νά-
ουσας) και στο Λυχνά-
ρι (Αριστοτέλους 23, 
Αλεξάνδρεια). 

Τα βιβλιοπωλεία προσφέρθηκαν ώστε τα έσοδα 
να πάνε εξ ολοκλήρου στην ενίσχυση του Αθλητικού 
Σωματείου Ατόμων με Αναπηρίες Νομού Ημαθίας Αι-
γές – Βεργίνα,  του οποίου η Ευδοξία Αδαμίδου είναι 
επιστημονική συνεργάτης. 

Η τιμή πώλησης του παραμυθιού είναι 5 ευρώ.
Η συγγραφέας είναι ψυχολόγος, ιδιοκτήτρια του 

Κέντρου Συμβουλευτικής και Θεραπείας στη Βέροια, 
όπου εφαρμόζει γνωσιακή – συμπεριφορική, θερα-
πεία σχημάτων και μουσικοθεραπεία σε παιδιά και 
ενήλικες. 

Η φιλότεχνη επεξεργασία και ο σχεδιασμός εντύ-
που έγινε από τον Χρήστο Μητσιάνη, καθηγητή φω-
τογραφίας και καλλιτέχνη οπτικουακουστικών μέσων. 
Η αθώα εικονογράφηση είναι του γιου της συγγρα-
φέα. Την εκτύπωση ανέλαβε αφιλοκερδώς ο Νίκος Σουρλόπουλος, διευθυντής - εκδότης 
της Εφημερίδας ο Πολίτης και της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας opolitis.gr, καθώς και ο Αλέ-
ξανδρος Σουρλόπουλος με το τυπογραφείο του. 

Το Ηλιοτρόπιο και η Τασούλα Χριστοδούλου με την υψηλή ποιότητα των βιβλίων, των 
ειδών γραφείου, σχολικών και δημιουργικής απασχόλησης προσφέρθηκε με μεγάλη χα-
ρά να βοηθήσει την προώθηση και κυκλοφορία του παραμυθιού.

Η Χάρτινη Φωλιά και η Γιώτα Στάρχου εκδηλώνουν σταθερά το ενδιαφέρον και τη στή-
ριξή τους για τα θέματα της αναπηρίας, με ευαισθησία.

Το Λυχνάρι και η Ντίνα Μινωπούλου σταθερά ενισχύουν το Σωματείο με την απεριόρι-
στη διάθεση προσφοράς. 

Λίγα λόγια για το παραμύθι: «Με ένα όνειρο στην καρδιά και την παλέτα της στον 
ώμο, η Ποντικίνα η Πικασίνα ξεκίνησε για να πραγματοποιήσει το όνειρό της, να γίνει με-
γάλη ζωγράφος στο Παρύζι, την πόλη των καλλιτεχνών. Στο δρόμο συναντά επικίνδυνα 
ζώα, όπως την Αλεπού την Ξεπετού, το Κουνάβι τον Βρωμοτρίχη και το Γάτο το Νιαου-
ρογκριζάτο, που προσπαθούν να τη φάνε. Θα καταφέρει η Ποντικίνα να ξεπεράσει τους 
κινδύνους και με ποιον τρόπο;….»

Ραντεβού στην ανάγνωση!

Την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου
Παρουσιάζεται στη Βέροια το βιβλίο 
της Βάσως Ελευθεριάδου-Γαλάνη 
«Ψιθύριζε όταν μιλάς για αγάπη»

Το βιβλίο της Βάσως Ε-
λευθεριάδου-Γαλάνη «Ψιθύ-
ριζε όταν μιλάς για αγάπη» 
που κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις  «Ατέχνως», πα-
ρουσιάζεται στον πολυχώ-
ρο «Ελιά» της Βέροιας, την 
Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου στις 
6.00 μ.μ.

Η Βασιλική Ελευθεριάδου 
γεννήθηκε και μεγάλωσε στη 
Βέροια. Τελείωσε το εξατάξιο 
Γυμνάσιο Θηλέων της Βέροι-
ας και είναι απόφοιτη της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής Αθηνών. Εργάστηκε ως 
καθηγήτρια φυσικής αγωγής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση απ’ όπου και συνταξιοδο-
τήθηκε. Ζει μόνιμα στη Βέροια.

Στο οπισθόφυλλο του βιβλίου σημειώνεται: «Η Δανάη μεγάλωσε όπως όλα τα μο-
ναχοπαίδια με δυο υπέροχους γονείς. Ο πρώτος άνθρωπος όμως που την πλήγωσε, 
ήταν αυτός που λάτρεψε πιο πολύ απ’ όλους. Ο πατέρας της! Νίκησε τους φόβους της 
και σχεδόν άγγιξε το όνειρο με τον Αλέξανδρο. Η μοίρα, ωστόσο, θα της θυμίσει ότι στη 
ζωή τίποτα δε χαρίζεται. Γρήγορα θα καταλάβει ότι η αγάπη μπορεί να γίνει μίσος, φωτιά, 
θάνατος. Θ’ αγαπήσει τον Άγγελό της, θ’ αποδεχθεί το πεπρωμένο της και, όταν πιστέψει 
ότι τα έχει ζήσει όλα και δεν έχει τίποτα πια να περιμένει, μια αλήθεια θ’ ανατρέψει τη ζωή 
της για πάντα! Γιατί τους ψίθυρους της αγάπης, οι καρδιές τις κάνουν πράξεις!» 

Για το μυθιστόρημα που αφορά στον έρωτα, την αγάπη και τον πόνο της απώλειας, 
θα μιλήσουν η Δέσποινα Παπαγιαννούλη, καθηγήτρια Γαλλικής γλώσσας- θεατρολόγος, 
η Ιωάννα Παλιούρα, επιμελήτρια της έκδοσης, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Αλέκος 
Χατζηκώστας και η συγγραφέας.

8 Δεκεμβρίου στο Χώρο Τεχνών Βέροιας 
Εσπερίδα με θέμα: 

«Δομές και Υποστηρικτικοί Φορείςστην 
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση»

Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Ημα-
θίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ που εορτάζεται κάθε χρόνο 
στις 3 Δεκεμβρίου, διοργανώνουν σε συνεργασία με το Κέντρο Διεπιστη-
μονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Ημα-
θίας, την Εσπερίδα «Δομές και Υποστηρικτικοί Φορείς στην Ειδική Αγωγή 
& Εκπαίδευση». 

Η Εσπερίδα θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Θεάτρου του Χώρου Τεχνών 
Βέροιας, την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021, από τις 18:00 έως τις 21:00 και 
απευθύνεται σε γονείς και εκπαιδευτικούς, αλλά και στο ευρύτερο κοινό. 

Την Εσπερίδα θα χαιρετίσει ο Διευθυντής Ειδικής Αγωγής και Εκπαί-
δευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Χαράλαμπος 
Παπαϊωάννου.

Για την είσοδο στο χώρο, είναι απαραίτητη η επίδειξη πιστοποιητικού 
εμβολιασμού ή νόσησης (των τελευταίων 6 μηνών) και της αστυνομικής 
ταυτότητας. 

Η Εσπερίδα θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι «Διεύθυνση Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας» στο YouTube. https://www.youtube.com/
channel/UCbhegdmCNYqH-c2BwCXYOOA 

Πρόγραμμα Εσπερίδας
- ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
-  ΟΜΙΛΙΕΣ
1. Νίκος Μπίνιας, Συντονιστής ΕΕ Ειδικής Αγωγής 3ου ΠΕΚΕΣ Κεντρι-

κής Μακεδονίας, «Η ένταξη των μαθητών/-τριών με αναπηρία στο εκπαι-
δευτικό μας σύστημα»

2. Σάββας Ταϊλαχίδης, Προϊστάμενος του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ημαθίας, «ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.: Αποστολή, Αρμοδιότητες & Διασύνδε-
ση με τη Σχολική Μονάδα»

3. Χρύσα Μάνια, Διευθύντρια του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Βέροιας «Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης: Η απάντηση της Διεπιστημονικότητας στην Εκπαίδευση μαθητών/-τριών με αναπηρία και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες»  

4. Άννα Ασλανίδου, Διευθύντρια του ΕΕΕΕΚ Νάουσας, «Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.: Εγγυητής της ισότιμης πρόσβασης στο αγαθό 
της Εκπαίδευσης, των μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και με εκπαιδευτικές ανάγκες»

5. Κυριάκος Παπαγεωργίου, Διευθυντής του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Βέροιας, «Με  το βλέμμα στο μέλλον»   
- ΣΥΖΗΤΗΣΗ
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Τ. Μπαρτζώκας: Οι 
φωνές των παιδιών που 

βιώνουν σεξουαλική 
κακοποίηση 

και εκμετάλλευση 
μας καλούν όλους

 να τα υπερασπιστούμε!
 
Για την εθνι-

κή προσπάθεια 
εξάλειψης των 
θλιβερών ποσο-
στών παιδικής, 
σ ε ξ ο υ α λ ι κ ή ς 
κ α κ ο π ο ί η σ η ς 
αρθρογράφησε 
ο Τάσος Μπαρ-
τ ζ ώ κ α ς  σ τ ο 
propago.gr, με 
αφορμή την ευ-
ρωπαϊκή  μέρα 
για την προστα-
σία των παιδιών 
από τη σεξουα-
λική κακοποίηση 
και εκμετάλλευ-
ση.

Ο Βουλευτής, 
όντας ιδιαίτερα 
ευαισθητοποι -
ημένος επί του 
σχετικού ζητήματος,  όπως αποδεικνύεται και από τη συνολική πολιτική 
δράση του και τη διαρκή στήριξη του σε φορείς που προστατεύουν τα 
δικαιώματα του παιδιού εν γένει, σχολιάζει θετικά τις πρόσφατες εξαγ-
γελίες του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Εθνικού Σχεδίου Δράσης 
και τις επιμέρους ενέργειες που θα πλαισιώσουν το εν λόγω Σχέδιο. Μια 
εθνική προσπάθεια για το ένα στα πέντε παιδιά, όπως ο ίδιος χαρακτη-
ριστικά δηλώνει.

Εστιάζοντας στα ιδιαίτερα ανησυχητικά αριθμητικά στοιχεία, που α-
ποκαλύπτουν  ότι ένα στα πέντε παιδιά στην Ευρώπη, υπόκειται κάποια 
στιγμή στη ζωή του σεξουαλική κακοποίηση, και μάλιστα τις περισσό-
τερες φορές η δράση του θύτη προέρχεται από το στενό οικογενειακό 
περιβάλλον του παιδιού, ο Βουλευτής θέτει και το ζήτημα της ατομικής 
ευθύνης.

Όπως ο ίδιος αναφέρει «οι παιδικές φωνές μας καλούν όλες και 
όλους. Χρειάζεται από τον καθένα μας να έχουμε τα μάτια μας και τα 
αυτιά μας ανοικτά. Να υπερβούμε το φόβο και να ταυτιστούμε με την 
παιδική φωνή, που μας καλεί να την υπερασπιστούμε, μιλώντας στις αρ-
μόδιες αρχές. Δείχνοντας ότι νοιαζόμαστε ουσιαστικά. Γιατί ας είμαστε ει-
λικρινείς: η σωτηρία ενός παιδιού που βιώνει τον πόνο της σεξουαλικής 
κακοποίησης, ξεκινάει από ένα τηλέφωνο καταγγελίας. Και ποτέ άλλοτε 
το τηλεφώνημα αυτό δεν ήταν τόσο εύκολο, όσο σήμερα.»

Εμβολιάστηκαν χθες 204 δημότες 
σε Ριζώματα, Σφηκιά και Δάσκιο 

από την Κινητή Μονάδα του ΕΟΔΥ 

Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινήθηκε χθες Τρίτη 7 Δεκεμβρίου, η 
προσέλευση δημοτών της Δ.Ε Μακεδονίδος Δήμου Βέροιας, οι ο-
ποίοι συμμετείχαν στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού στην ύπαι-
θρο, μέσω της Κινητής Μονάδας του ΕΟΔΥ που πραγματοποίησε 
εμβολιασμούς κατά της Covid-19. 

Οι δημότες των Ριζωμάτων, της Σφηκιάς και του Δάσκιου που 
εμβολιάστηκαν ήταν 204 άτομα. Από το σύνολο των εμβολια-
σθέντων, οι 35 έλαβαν την πρώτη δόση του εμβολίου κατά της 
Covid-19, οι 21 τη δεύτερη και οι υπόλοιποι 148 την τρίτη, αναμνη-
στική, δόση. 

Η διαδικασία των εμβολιασμών ξεκίνησε από το Αγροτικό Ι-
ατρείο Ριζωμάτων, στο όποιο βρέθηκαν ο Δήμαρχος Βέροιας, κ. 
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτι-
κής, Υγείας και Εθελοντισμού, κ. Γεωργία Μπατσαρά και συνεχίστη-
κε στο Αγροτικό Ιατρείο Σφηκιάς.

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί πρωτοβουλία του Δήμου Βέ-
ροιας, της 3ης ΥΠΕ και του Κέντρου Υγείας Βέροιας ενώ ανάλογες 
ενέργειες αναμένεται να ακολουθήσουν και το επόμενο διάστημα.
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ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Τετάρτη 8  

Δεκεμβρίου 2021 στις 10.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολά-
ου στη Ν. Νικομήδεια Ημαθίας ο  
Κωνσταντίνος Βασ. Σαρημιχαη-
λίδης σε ηλικία 88 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Τετάρτη 8  

Δεκεμβρίου 2021 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα 
Κυριωτίσσης η Δήμητρα Χρυσ. 
Καπέτη σε ηλικία 73 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 11 

Δεκεμβρίου 2021 στον Ιερό 
Ναό Αγίων Κων/νου και Ελέ-
νης Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του αγα-
πημένου μας συζύγου, γιου, 
πατέρα, πεθερού, παππού, 
αδελφού και θείου

ΑΝΔΡΕΑ ΦΙΛ.
ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ

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

Η σύζυγος, Ο Πατέρας
Η κόρη και ο γαμπρός

Τα εγγόνια 
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12 

Δεκεμβρίου 2021 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Στεφάνου Βέροι-
ας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, παππού, 
αδελφού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΜ.
ΣΙΟΥΤΗ

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά,
Η εγγονή, 

Τα αδέλφια, 
Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς 

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Πέμπτη 9 

Δεκεμβρίου 2021 στον Ιερό 
Ναό Αγίας Παρσκευής Βέροι-
ας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
της αγαπημένης μας συζύ-
γου, μητέρας, αδελφής και 
θείας

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(σύζυγος Λάζαρου 

Παυλίδη)

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

Ο σύζυγος, Τα παιδιά 
Η αδελφή, 
Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 11 

Δεκεμβρίου 2021 στον Ιερό 
Ναό Αγίων Αναργύρων Βέροι-
ας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του αγαπημένου μας αδελ-
φού και εξάδελφου

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΘΕΟΧ.
ΣΑΒΒΙΔΗ

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

Ο αδελφός, 
Τα ξαδέλφια

Οι λοιποί συγγενείς

Θα δοθεί δεξίωση στο ξενοδοχείο «Αιγές»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέρι-

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

1. Την κυρία Εύα Ευφραιμίδου – Κελεπούρη για την οικονομική δωρεά της 
υπέρ αναπαύσεως προσφιλών προσώπων. 

2. Την επιχείρηση «Μελικιώτης – Κοτόπουλα» για την προσφορά ενός 
γεύματος στα παιδιά του Κέντρου.

3. Την επιχείρηση γεωργικών φαρμάκων Χατζόγλου Ιωάννης για την προ-
σφορά φαρμάκων απολύμανσης.

4. Ανώνυμο κύριο για την προσφορά τυριού για το γεύμα των παιδιών.
5. Τους Σοφία και Διογένη Μπακαλίδη για την προσφορά ενός γεύματος 

στα παιδιά του Κέντρου υπέρ αναπαύσεως της μητέρας τους Μαρίκας Μπα-
καλίδη. Ο Θεός ας την αναπαύσει. 

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Δήμος Αλεξάνδρειας: 
Συνεχίζονται τα δωρεάν Rapid 

tests στο χώρο του ΚΑΠΗ και στο 
Δημαρχείο Μελίκης

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι την προηγούμενη 
εβδομάδα, από τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου, έως και την Πα-
ρασκευή 3 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 578 
Rapid tests στο χώρο του ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας από κινητή 
μονάδα του ΕΟΔΥ, εκ των οποίων 557 ήταν αρνητικά και 21 
ανιχνεύτηκαν θετικά.

Στο Δημαρχείο Μελίκης πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 
2 Δεκεμβρίου 41 tests, όλα αρνητικά.

Θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα η διενέργεια 
δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων (rapid tests), στο πλαίσιο 
της επιδημιολογικής επιτήρησης του covid-19. Συγκεκριμένα, 
κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ θα βρίσκεται καθημερινά στις εξής 
τοποθεσίες:

• Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου: ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας
• Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου: Δημαρχείο Μελίκης
• Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου: ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας
Όπως πάντα, οι πολίτες, έχοντας μαζί τους ταυτότητα, 

ΑΜΚΑ και αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, μπορούν να 
προσέλθουν για να πραγματοποιήσουν rapid test χωρίς κα-
μία οικονομική επιβάρυνση.

Ωράριο Προσέλευσης κοινού από τις 9:00 το πρωί έως 
και τις 14:30 το μεσημέρι.

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας 
κ. Παντελεήμων:

Την Τετάρτη 8 Δεκεμ-
βρίου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον Ιερό Ναό των 
Αγίων Αναργύρων Βε-
ροίας με την ευκαιρία της 
εορτής του Οσίου Πατα-
πίου. 

 Την Πέμπτη 9 Δεκεμ-
βρίου στις 7:00 μ.μ. θα 
ομιλήσει στη σειρά των 
ομιλιών «Επισκοπικός 
Λόγος» και θα αναπτύξει 
το θέμα: «Τα μυστήρια εί-
ναι πύλες του ουρανού» 
στην ιστοσελίδα της Ιε-
ράς Μητροπόλεως, στην 
αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και στον ραδιο-
φωνικό σταθμό «Παύλειος 
Λόγος» στους 90.2 FM.

 Την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Κουλούρας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του  Φι-
λανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλ-
λόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. 
Ημαθίας, σε εφαρμογή του άρθρου 19 
του ισχύοντος καταστατικού  σ υ γ κ α 
λ ε ί τα  μέλη, σε ετήσια  Τακτική Γενική 
Συνέλευση που θα γίνει, 08 Δεκεμβρίου 
2021, στο ΚΔΗΦ ΑμεΑ ‘Τα Παιδιά της 
Άνοιξης’ και ώρα 16.00 μ.μ. 

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης 
είναι τα παρακάτω:

1. Παρουσίαση Προϋπολογισμού 
έτους 2022, συζήτηση επ’  αυτού και 
έγκρισή του.

2. Παρουσίαση εισηγητικής έκθεσης 
για το έτος 2022 , συζήτηση επ΄ αυτής 
και έγκρισή της.

3. Ενημέρωση για την πορεία ανέ-
γερσης του νέου ΚΔΗΦ στην Πατρίδα 
Βέροιας.

4. Προτάσεις – Συζήτηση (πλην των 
προεγκριθέντων θεμάτων).  

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε 
απαρτία εφόσον παρίστανται τα ταμει-
ακά τακτοποιημένων μελών, σύμφωνα 
με το άρθρο 19 του  ισχύοντος κατα-
στατικού. 

Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη, θα 
θεωρούνται όσα δεν καθυστέρησαν τις 
συνδρομές τους πέραν των τριών ετών 

χωρίς σοβαρή αιτία, σύμφωνα με το 
άρθρο 9 του ισχύοντος καταστατικού.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρ-
τίας (σύμφωνα με το άρθρο 19. του 
ισχύοντος καταστατικού) η Γενική Συνέ-
λευση θα επαναληφθεί   στις 15 Δεκεμ-
βρίου 2021  , στον ίδιο χώρο και με την 
ίδια ημερήσια διάταξη και ώρα έναρξης 
16.00 μ.μ. 

Σας επισημαίνουμε ότι για την δεύ-
τερη Γ.Σ. δεν απαιτείται η προαναφερό-
μενη απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 19 
του ισχύοντος καταστατικού.

Καλούνται όλα τα μέλη του σωμα-
τείου να προσέλθουν στην Γενική Συ-
νέλευση αυτή, καθώς η παρουσία τους 
κρίνεται απαραίτητη.

‘Οσοι προσέλθουν θα πρέπει βάσει 
του ΦΕΚ Β’5138/05.11.2021

α) είτε να επιδεικνύουν πιστοποιητι-
κό εμβολιασμού, 

β) είτε να επιδεικνύουν πιστοποιητι-
κό νόσησης, 

γ) είτε να έχουν αρνητικό για κο-
ρωνοϊό COVID-19  PCR (72 ωρών) ή 
rapid test (48 ωρών).

Για το ΔΣ 
Ο/Η Πρόεδρος                                                                                        

Ο/Η  Γεν. Γραμματέας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΜΕΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση 3ης Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης



Μέτρα προστασίας από τη πανδημία στους 
χώρους δουλειάς ζητά το Συνδικάτο γάλακτος 

τροφίμων & ποτών Ημαθίας - Πέλλας
Από το Συνδικάτο Γάλακτος 

Τροφίμων & ποτών Ημαθίας 
– Πέλλας, γνωστοποιούνται τα 
εξής:

«Κοντά δύο χρόνια από την 
έναρξη της πανδημίας και η 
κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει να 
ρίχνει τις ευθύνες για τα ανύ-
παρκτα μέτρα προστασίας από 
το covid-19 στους εργαζόμε-
νους και το λαό με την δικαιο-
λογία της « ατομικής ευθύνης» 
, τη στιγμή που στο Νομό μας 
υπάρχουν εκατοντάδες κρού-
σματα , συνάδελφοι μας χά-
νουν τη ζωή τους και βρίσκο-
νται απροστάτευτοι απέναντι 
στον κορονοιό. 

Αντί η κυβέρνηση να ενι-
σχύσει το Δημόσιο Σύστημα 
Υγείας και με τον φετινό προ-
ϋπολογισμό

• μειώνει κατά  245  εκ ευρώ τη χρηματοδότηση για την Υγεία σε καιρό πανδημίας , 
•  ενισχύει τον επικίνδυνο διαχωρισμό μεταξύ των εργαζομένων σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους αθωώνο-

ντας τις εκγληματικές ευθύνες της . 
• Προχωράει στον απαράδεκτο  εκβιασμό των άνω των 60 ετών με το πρόστιμο των 100 ευρώ ανα μήνα. 
Τα Δημόσια Νοσοκομεία σε Βέροια και Νάουσα στενάζουν από τις ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 

τη στιγμή που 100 περίπου εργαζόμενοι στα νοσοκομεία βρίσκονται εκτός με το καθεστώς της αναστολής . Οι ζωές μας 
βρίσκονται σε κίνδυνο !

Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες ακόμα για τη σύγχυση , το φόβο που όλο αυτό το διάστημα έχει δημιουργηθεί σε 
πολλούς συναδέλφους σε σχέση με την ανάγκη εμβολιασμού. Μια σύγχυση που έχει δημιουργηθεί από το τρόπο που 
διαχειρίζεται η κυβέρνηση την πανδημία , στο ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ουσιαστική ενημέρωση για την ανά-
γκη του εμβολιασμού από επιστήμονες αλλά και από την τιμωρητική συμπεριφορά απέναντι στους ανεμβολίαστους 
συναδέλφους μας. 

Η μετατροπή από την άλλη των νοσοκομείων σε μιας νόσου με το 80% των χειρουργείων να αναβάλλονται δημι-
ουργεί κυριολεκτικά μια δεύτερη πανδημία . 

Αντίστοιχες είναι οι ευθύνες της κυβέρνησης και των εργοδοτών για τα ελλειπή μέτρα προστασίας από τη πανδημία 
μέσα στα εργοστάσια . Τη στιγμή που καλούν τους εργαζόμενους των 400-600 ευρώ να πληρώνουν από τη τσέπη 
τους τα ραπιντ τεστ δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα τήρησης των αποστάσεων , απολυμάνσεις κα. Δεν μπορούμε να 
περιμένουμε κανένα σωτήρα από τα πάνω να μας φέρει καλύτερες μέρες. Μόνο οι εργαζόμενοι με το δικό τους αγώνα 
μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή τους. Έχουμε πείρα πια, όλες οι κυβερνήσεις τη τελευταία δεκαετία φέρνουν το ένα 
αντιλαϊκό μέτρο ύστερα από το άλλο. 

Παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Κανένας εργαζόμενος και εργαζόμενη απροστάτευτος απέναντι στη πανδη-
μία. Παλεύουμε για :

• Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Να τηρηθούν οι αποστάσεις  με τη πραγματοποίηση απο-
λυμάνσεων ανάμεσα σε κάθε βάρδια. 

• Πληρωμή των τεστ αποκλειστικά από την εργοδοσία και το κράτος. 
• Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στα εργοστάσια για να πραγματοποιούνται πιο συχνή καθαριότητα ειδικά 

σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους διαλλείματος. 
• Άμεση ενίσχυση του Δημόσιου συστήματος Υγείας με προσλήψεις 

ιατρικού, νοσηλευτικού και προσωπικού καθαριότητα με μόνιμες θέσεις 
εργασίας. 

• Επίταξη του Ιδιωτικού τομέα Υγείας καθώς και των ιδιωτικών διαγνω-
στικών κέντρων. 

Καλούμε τον κάθε συνάδελφο να ανεβάσει τις απαιτήσεις από τη ζωή 
του. Οργανωμένα και μέσα από το σωματείου του να διεκδικήσει καλύτε-
ρες συνθήκες εργασίας και μέτρα ασφάλειας μέσα στα εργοστάσια».
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Σήμερα Τετάρτη 8 Δε-
κεμβρίου 2021 στις 17:30 
θα πραγματοποιηθεί το τέ-
ταρτο και τελευταίο webinar 
του Επιμελητηρίου στο 
πλαίσιο του κύκλου σεμι-
ναρίων «Προσαρμογή και 
Ανάπτυξη στις νέες συνθή-
κες». 

Τεχνολογ ίες  αποδ ι -
οργάνωσης ή disruptive 
technologies, είναι πλέον ο 
όρος που χρησιμοποιείται 
για να συμπεριλάβει όλα 
εκείνα τα νέα εργαλεία επι-
κοινωνίας και πωλήσεων 
που κυριολεκτικά αλλάζουν 
τα παραδοσιακά δεδομένα 
στην αγορά. Η πανδημία 
Covid-19 λειτουργεί ως επιταχυντής των εξελί-
ξεων, και επιβάλει απότομη προσαρμογή στον 
ψηφιακό κόσμο. 

-Πώς θα εξελίξω την επιχείρησή μου; 
-Πώς θα πετύχει το eshop μου; 
-Ποιες ευκαιρίες δημιουργεί ο ψηφιακός 

μετασχηματισμός; 
Το webinar στοχεύει να δώσει απλές – κα-

τανοητές απαντήσεις σε αυτά και πολλά άλλα 
ερωτήματα.

Τίτλος webinar: Digital Marketing & E-
Commerce: Οδηγός επιβίωσης στις τεχνολο-
γίες «αποδιοργάνωσης» της παραδοσιακής 
αγοράς.

Ημερομηνία: Τετάρτη 8/12/2021, ώρα 
17:30.

Εισηγητές: Ζήσης Χ. Πατσίκας – σύμ-
βουλος ψηφιακού μετασχηματισμού, Μιχά-
λης Ζαγάρης – δημιουργός πλατφόρμας e-
commerce.

Link συμμετοχής: https://bit.ly/3I7XVfN

Meeting ID: 355 471 1579
Passcode: webinar21
Ο νέος κύκλος webinar με γενικό τίτλο: 

«Προσαρμογή και Ανάπτυξη στις νέες συνθή-
κες» υλοποιείται από το Επιμελητήριο Ημαθί-
ας και την Εταιρία Επιχειρηματικής Ανάπτυξης 
Ημαθίας (ΕΤΕΠΑ) σε συνεργασία με τη Δημό-
σια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας και το Veria 
Tech Lab. 

Όλα τα webinar είναι δωρεάν για το κοινό, 
ενώ παρέχεται η δυνατότητα ερωτοπαντή-
σεων Q&A. Περισσότερες πληροφορίες για 
τα webinar, τους ομιλητές και ηλεκτρονικές 
προσκλήσεις και το Link παρακολούθησης 
θα σταλούν με email σε όλα τα μέλη του Επι-
μελητηρίου και παράλληλα θα είναι διαθέσι-
μα μέσω της σελίδας του Επιμελητηρίου στα 
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (facebook.com/
imathiachamber).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τα σεμινάρια  μπορείτε να επικοινωνείτε στα 
τηλέφωνα: 2331024734 και 2331029774.

Ανάβει το 
Χριστουγεννιάτικο 

δέντρο την Κυριακή 
στην Αλεξάνδρεια
Την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου στις 

7.00 μ.μ., μπροστά στο Πνευματικό 
– Πολιτιστικό Κέντρο Αλεξάνδρειας 
θα γίνει το άναμμα του Χριστουγεν-
νιάτικου δέντρου με τη συμμετοχή 
της Φιλαρμονικής και της Χορωδίας 
του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Τελευταίο webinar σήμερα στο Επιμελητήριο Ημαθίας
Digital Marketing & E-Commerce: 

Οδηγός επιβίωσης στις 
τεχνολογίες «αποδιοργάνωσης» 

της παραδοσιακής αγοράς
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CMYK

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

Ανακοινώθηκε το πρόγραμ-
μα της 7ης αγωνιστικής 
της Super League 2, με 

το εντός έδρας ματς της ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ κόντρα στον Απόλλωνα Λάρι-
σας να διεξάγεται το Σάββατο 
(11/12, 14:45) και να μεταδίδεται 
από το ERTFLIX.

Αναλυτικά:
Α ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ11.12.2021(14:45)
Δημοτικό Βέροιας, ΒΕΡΟΙΑ –Απόλλων

ΛάρισαςERTFLIX
Μακεδονικού,ΑπόλλωνΠόντου–Α.Ε.Λ.
Α’ΔΑΚΚατερίνης,Πιερικός–ΠΑΟΚΒ΄
ΞάνθηArena,Ξάνθη–ΟλυμπιακόςΒόλου
ΔημοτικόΗγουμενίτσας,Θεσπρωτός–Νί-

κηΒόλου
Ανθή Καραγιάννη, Καβάλα –Αλμωπός

Αριδαίας

ΚΥΡΙΑΚΗ12.12.2021(14:45)
Καυτανζόγλειο,Ηρακλής–ΟλυμπιακόςΒ΄

ΕΡΤ3
ΔημοτικόΚαρδίτσας,ΑναγέννησηΚαρδί-

τσας–Τρίκαλα
Ρεπό:Θεσπρωτός

Β ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ11.12.2021(14:45)
ΔημοτικόΡόδου,Ρόδος–ΚαλλιθέαΕΡΤ3

Δ.Α.Κ. Γάλλου,Επισκοπή–Ο.Φ. Ιεράπε-
τρας

Μ.Κρητικόπουλος,Κηφισιά–Ζάκυνθος
ΔημοτικόΜεσσήνης, Καλαμάτα –Διαγό-

ρας
ΔημοτικόΑγίωνΑναργύρων,Καραϊσκάκης

Άρτας-Εργοτέλης

ΣΑΒΒΑΤΟ11.12.2021(17:00)
ΔημοτικόΛιβαδειάς,Λεβαδειακός –Αιγά-

λεωΕΡΤ3

ΚΥΡΙΑΚΗ12.12.2021(14:45)
ΔημοτικόΑσπροπύργου, Παναθηναϊκός

Β΄-ΑστέραςΒλαχιώτηERTFLIX

ΚΥΡΙΑΚΗ12.12.2021(17:00)
Σπάτων,ΑΕΚΒ–ΧανιάERTFLIX
Ρεπό:Ηρόδοτος

Το Σάββατο (11/12) ο αγώνας της ΒΕΡΟΙΑΣ
με τον Απόλλωνα Λάρισας απο την ERTFLIX

Γ΄ Εθνική
Μεγάληνίκη(2-4)εκτός
έδραςγιατηνVeriaLadies

καιέπιασεκορυφή

Γιαακόμη έναπαιχνίδι, η ομάδα τουΓιώργουΜυλωνά έπαιξε ά-
κρωςεπιθετικόποδόσφαιροκαιμεσκορ4-2πέρασενικηφόρααπότα
Ιωάννινα,έδρατουΑπειρωτάνΑνατολής.Αυτήείναιητρίτηνίκηγιατις
VeriaLadies,σετέσσεραπαιχνίδιαπρωταθλήματος.

Όλαταγκολγιατιςφιλοξενούμενεςεπιτεύχθηκανστατελευταία35
περίπουλεπτά,διάστημαστοοποίοέκαναντηνανατροπήκαθώςβρέ-
θηκανπίσωστοσκορμετέρματαστο25’καιστο47’.

ΗΤσαγκαλίδουστο62’μείωσεγιατιςΗμαθιώτισσεςκαιστο70’η
Μουρατίδουέφερετοματςσταίσια.

Οαπόλυτοςαιφνιδιασμόςγιατιςγηπεδούχεςήρθετέσσεραλεπτά
μετά,ότανηΜουρατίδουκαιπάλι,ολοκλήρωσετηνανατροπή,γιανα
βάλειτο...κερασάκιηΝτούσκα,πουδιαμόρφωσεστο82’τοτελικό2-4.

Επόμενοςαγώνας για τα κορίτσια μας τηνΚυριακή19/12, εντός
έδραςμετονΚεραυνόΘεσπρωτικού

ΗσύνθεσητηςΒεροιώτικηςομάδας:Κεφαλά,ΣταφυλιδουΠ..(46’
Μπουντάνι),Τσαγκαλίδου,Φεΐμ,Κανδύλα (60’Σεϊτανίδου),Μαργαρί-
τη,Μανωλοπούλου,Μουρατίδου (80’Μίλη),Πετράκη,ΣταφυλίδουΓ.
(80’Βασιλείου)Ντούσκα(87’Λιλιοπούλου).

Τααποτελέσματατης4ηςαγωνιστικής
ΚεραυνόςΘεσπρωτικού–Κέρκυρα..........................................1-0
ΑπειρωτάνΑνατολής–VeriaLadies.........................................2-4
ΠΑΟΚοίλωνΚοζάνης–ΑμαζόνεςΘεσπρωτίας........................2-6

Ηβαθμολογία
1.ΑμαζόνεςΘεσπρωτίας.............................................................. 9
2.VeriaLadies.............................................................................. 9
3.ΑπειρωτάνΑνατολής................................................................ 5
4.ΚεραυνόςΘεσπρωτικού........................................................... 5
5.Κέρκυρα.................................................................................... 4
6.ΠΑΟΚοίλων............................................................................. 1

ΣΧΟΒέροιαςΕίμαστεΠΑΝΕΤΟΙΜΟΙ!!!ΕΣΕΙΣ???

Τα χιόνια ήρθαν νωρίς νωρίς φέτος και ήδη τα βουνά μας έχουν 
«ντυθεί» στα λευκά!!!! Έντονες χιονοπτώσεις αναμένονται και το 
προσεχές διάστημα που σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες 

ελπίζουμε να δώσουν τη δυνατότητα στα χιονοδρομικά να ανοίξουν πριν 
τις γιορτές ! Πιθανή ημερομηνία έναρξης του φυτωρίου μας το Σάββατο 18 
Δεκεμβρίου !!!

PRESEASONΠΡΟΣΦΟΡΑ -Στουςαθλητέςπουθα εγγραφούναπόσήμερα εως τηνΤετάρτη
15/12, θα κληρωθούν3σετ εξοπλισμού (ski, μπότες, μπατόν, κράνος) γιαΟΛΗ τησεζόν ! Στην
κλήρωσηθασυμμετέχουνκαιοιαθλητέςπουέχουνήδηεγγραφείεωςτώρα.Περισσότερεςπληρο-
φορίεςστατηλέφωνατηςαφίσας,στηνεπίσημηιστοσελίδαςμαςήμεμήνυμασταsocialmedia.Σας
περιμένουμεναενταχθείτεστηνμεγάληοικογένειατουιστορικούΣΧΟΒέροιας!!!Καλήαρχή!
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CMYK

Με τον μέγιστο 
δυνατό αριθ-
μό μεταλλίων 

επέστρεψε από την 
Αλεξανδρούπολη η 
αποστολή του «Εν 
Σώματι Υγιεί» Α.Σ. 
ΑμεΑ Βέροιας, απο-
τελούμενη από τρεις 
αθλητές και τον συνο-
δό-προπονητή τους.  Οι 
αγώνες διεξήχθησαν 
στο Κλειστό Γυμναστή-
ριο «Φωλέα Κλειω», 
στο Πανεπιστημιακό 
Κέντρο Αλεξανδρούπο-
λης τηρώντας όλα τα 
απαιτούμενα υγειονομι-
κά πρωτόκολλα και με 
την παρουσία πλήθους 
κόσμου, δημοσιογρά-
φων και των τοπικών 
αρχών.

1Ασημένιο και 2 Χάλκινα
σταΑτομικά

ΟΠετρόπουλοςκαιοΛούκας
κατέκτησαντηνδεύτερηκαιτρίτη
θέση αντίστοιχα στην ενοποιη-
μένη κατηγορίαSL4-SU5, ενώο
Καραγιάννηςκατέκτησετηντρίτη
θέσηστηνκατηγορίαSL3:

SL4-SU5
Πετρόπουλος -Χαριτίδου (Η-

ρόδικος)=0-2
Πετρόπουλος-Λούκας=2-0

Λούκας - Χαριτίδου (Ηρόδι-
κος)=0-2

SL3
Καραγιάννης - Σαουλίδης (Η-

ρόδικος)=0-2
Καραγιάννης - Ματουσίδης

(Ηρόδικος)=0-2
Καραγιάννης -Ντεφίδης (Κό-

τινος)=2-0

1Ασημένιοκαι1Χάλκινοστα

ΔιπλάΑνδρώνSL3-SU5
ΣταΔιπλάΑνδρών το ζευγάρι

Πετρόπουλος/Καραγιάννης κα-
τέκτησε τηνδεύτερηθέση ενώο
Λούκαςμεσυμπαίκτη τονΝτεφί-
δητουΚότινουΑλεξανδρούπολης
κατατάχθηκαντρίτοι.

Λούκας/Ντεφιδης -Ματουσί-
δης/Σαουλίδης=0-2

Καραγιάννης/Πετρόπουλος -
Λούκας/Ντεφίδης=2-0

Καραγιάννης/Πετρόπουλος -

Ματουσίδης/Σαουλίδης=0-2
Ενώ διεξήχθησαν εκτός συ-

ναγωνισμούΜικτά ζευγάρια α-
θλητών ορθίων και σε αμαξίδιο,
όπουοΠετρόπουλοςμεσυμπαί-
κτητονΦύτροτουΠαναθηναϊκού
ΑμεΑ,κατέκτησαντηντρίτηθέση.

Ευχαριστούμε την ΕΑΟΜ-Α-
μεΑ και το γηπεδούχοσωματείο
«Κότινος»Αλεξανδρούπολης για
την φιλοξενία και την άψογη δι-
οργάνωση.

5Μετάλλιατο«ΕνΣώματιΥγιεί»στοΠανελλήνιο
ΠρωτάθλημαParaBadminton2021

Το Σάββατο
18 Δεκεμβρίου

η Γενική συνέλευση
των παλαίμαχων

της Βέροιας

Ανακοίνωση με την οποία γίνεται  γνωστή  η  
πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης 
του Συλλόγου παλαίμαχων Βέροιας έκανε το 

ΔΣ του συλλόγου.

Αναλυτικά
«ΟΣύλλογοςπαλαίμαχωνποδοσφαιριστώνΓΑΣ-ΠΑΕΒέροιαςκα-

λείσετακτικήγενικήσυνέλευσηταμέληγιατηνανάδειξηνέουΔιοικη-
τικούσυμβουλίουστις18Δεκεμβρίου2021ημέραΣάββατοκαιώρα
11π.μστηνGALLERIΠαπατζίκουΒενιζέλου43

Καλούνται οιπαλαίμαχοιποδοσφαιριστές νασυμμετάσχουνστην
Γ.Σόπουθασυζητηθούνόλαταθέματατουσυλλόγου.

Σημείοαναφοράςη τήρηση τουυγειονομικούπρωτοκόλλου λόγο
Covid 19 και η επίδειξηπιστοποιητικό εμβολίου η νόσησης η rapin
testΥποχρεωτικήηχρήσημάσκας

ΓιατοΔΣ.
ΟπρόεδροςΔημήτρηςΠαπατζίκος

Το πρόγραμμα των 
ρεβάνς για τους «16»

του Κυπέλλου Ελλάδας

Τοδιήμερο22-23Δεκεμβρίουθαδιεξαχθούνοι ρεβάνς για
τηφάσητων«16»τουΚυπέλλουΕλλάδας,μετηνΕΠΟναγνω-
στοποιείτηΔευτέρα(6/12)τοαναλυτικόπρόγραμμα.

Τέσσεραματςθαγίνουνστις22τουμήνακαιταάλλατέσσε-
ρατηνεπόμενημέρα.Αναλυτικά:

Τετάρτη(22/12)
ΑναγέννησηΚαρδίτσας-ΆγιοςΝικόλαος(15.00)
Παναιτωλικός-ΝίκηΒόλου(17.00)
ΠΑΟΚ-ΑΕΛ(17.00)
Ολυμπιακός-Λεβαδειακός(19.00)
Πέμπτη(23/12)
ΟΦΗ-Άρης(15.00)
Ιωνικός-Λαμία(17.00)
Βόλος-Παναθηναϊκός(17.00)
Κηφισιά-ΑΕΚ(19.00)

Πατρίδα.Απινιδωτής
απότον‘ΕυστάθιοΧωραφά’
στην’ΚίτρινηΘύελλα’

Έναν απινιδωτή χάρισε ο σύλλογος ‘ΕυστάθιοςΧωραφάς’ στην
ποδοσφαιρική ομάδα τηςΠατρίδας, την ‘ΚίτρινηΘύελλα’. Για τις α-
νάγκες της ομάδας και γενικότερα των κατοίκων, όπωςαναφέρεται
σχετικά.

«Ήμασταν,είμαστεκαιθαείμαστεαρωγοί,ότανμάλισταβλέπουμε
τηνπροσπάθειαπουγίνεταιαπότηδιοίκησηστοτομέατουτοπικού
αθλητισμού»αναφέρειοπολιτιστικόςσύλλογος.

Στηνφωτό αριστερά ο ταμίας τουΕυστάθιουΧωραφαΑντώνης
ΚαγκελίδηςκαιδεξιάοπρόεδροςτηςομάδαςΧρήστοςΠατσίδης
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Δεκέμβριος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από06-12-2021 

μέχρι 12-12-2021 

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Τετάρτη 8-12-2021

1 4 : 3 0 - 2 1 : 0 0
ΓΚΡΕΖΙΟΥ ΔΗΜΗ-
ΤΡΑΠΙΝΔΟΥ11(κά-
τω από τα αστικά)

23310-23023

14:30-21:00 ΖΕ-
ΡΗΣ  ΓΕΩΡΓ ΙΟΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΟΝΙ-
ΤΣΗΣ 15ΚΑΙ ΕΜΜ.

ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περ

ΚΤΕΛ)23310-62163

19:00-21:00ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ26(6οΔημοτικόσχολείο)23310-29101

21:00-08:00ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ26(6οΔημοτικόσχολείο)23310-29101

Φαρμακεία

Ο Δημήτρης (Τάκης) 
Χριστοφορίδης 
πραγματοποίησε 

την Δευτέρα 6 Δεκεμβρί-
ου στο Μακροχώρι την 
πρώτη του προπόνηση 
ως α’ τεχνικός του Α.Π.Σ 
Φίλιππου Βέροιας. Ο 
57χρονος πολύπειρος 
προπονητής και υπεύθυ-
νος αναπτυξιακών τμη-
μάτων των «ερυθρόλευ-
κων της Βέροιας», έπει-
τα από δύο σχεδόν δύο 
χρόνια ως συνεργάτης 
του Σωκράτη Τζιουμά-
κα, που μαζί με τον γιό 
του Γιώργο, αποτελούν 
πλέον παρελθόν από την 
ομάδα, επέστρεψε στο 
Δ. Βικέλας έπειτα από 21 
χρόνια ως head coach 
του Φιλίππου στην Α2 
Εθνική και στρώθηκε 
αμέσως στην δουλειά, 
με στόχο την ανάκαμ-
ψη της αγωνιστικής και 
ψυχολογικής εικόνας της 
ομάδας μας.

Στην ομιλία του προς τους

γνώριμους σε αυτόν αθλητές, ο
Σκυδραίος τεχνικός, Δημήτρης
Χριστοφορίδης επεσήμανε πως
πλέον οι προπονήσεις θα γίνο-
νται στους «δικούς του»ρυθμούς
και ξεκαθάρισε στα παιδιά την
προσωπική τουπροπονητική του
φιλοσοφία, θέτοντας τους δικούς
τουόρους,αλλάκαιόρια.«Δενθα
δώσουμε εξετάσειςποιοι είμαστε,
με ξέρετε και σας ξέρω, αλλά με
την αφορμή της ανάληψης των
νέων μου καθηκόντων, θα ήθε-

λα νααλλάξωκάποια,πράγματα,
γιατί είμαι στην ομάδα και ξέρω
που «πονάει» .Από εσάς ζητώ
περισσότερη ένταση στην προ-
πόνηση, θέλωψυχολογία και δεν
θέλωνασκέφτεστεμόνοταδικαι-
ώματά, αλλά και τις υποχρεώσεις
σαςπρος τονσύλλογο» τόνισε ο
κ. Χριστοφορίδης που ποντάρει
πολλά στην πειθαρχία και στην
ομοιογένεια της ομάδας, για την
αποφυγήτης8ηςθέσηςστοπρω-
τάθλημα και τη διάκρισηστοΚύ-

πελλοΕλλάδας.
Τέλος αναφερόμενος στις συ-

ζητήσειςπου είχε τελευταίαμε τη
διοίκηση τουΑ.Π.ΣΦίλιππουΒέ-
ροιας ο πρώηνΟμοσπονδιακός
προπονητής, απέσπασε την δέ-
σμευσηπωςη ομάδαθα ενισχυ-
θεί σύντομα με καλούς αθλητές,
όχι μόνο σε θέσεις που σήμερα
παρουσιάζει καίριες ελλείψεις (δι-
αγώνια,κέντρο),αφούθαδιαθέτει
και περισσότερες επιλογές στον
πάγκο.

Τάκης Χριστοφορίδης: «Ξέρω που “πονάει”
η ομάδα και τι πρέπει να αλλάξουμε»

Τριπλήισοβαθμίαστηνπρώτη
θέσητουΒ’ομίλου
τηςΑ’ΕΚΑΣΚΕΜ

Τρεις ομάδες μοιράζονται
τηνπρώτη θέσηστονΒ’ όμι-
λο τηςΑ’ΕΚΑΣΚΕΜκαι αυτό
δείχνειοτιδιεξάγεταιέναπολύ
συναρπαστικό πρωτάθλημα
ΟΆθλοςΑλεξάνδρειας κέρ-
δισε τουςΠάνθηρες και τους
έπιασε στην κορυφή ενώ ο
ΖαφειράκηςΝάουσας επικρά-
τησε του  ΓΑΣ Αλεξάνδρειας
και βρέθηκε  και αυτός στο...
ρετιρέ.

Αναλυτικά τα αποτελέσμα-
τακαιηβαθμολογία:

ΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σκυδραϊκός–Γουμένισσα.............................................. 76-55
ΖαφειράκηςΝάουσας–ΓΑΣΑλεξάνδρεια...................... 81-61
ΆθλοςΑλεξάνδρειας–Πάνθηρες.................................... 91-51
ΑΚΕΠιερίας–ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών............... 50-74

ΗΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1ΆθλοςΑλεξ........................................................................ 12
2Πάνθηρες.......................................................................... 12
3ΖαφειράκηςΝ................................................................... 12
4ΑετόςΚιλκίς........................................................................ 9
5Αλεξάνδρεια........................................................................ 9
6Σκυδραϊκός......................................................................... 9
7Μ.ΑλέξανδροςΓιαν............................................................ 8
8Γουμένισσα......................................................................... 7
9ΑΚΕΠιερίας........................................................................ 6

ΗΕΠΟΜΕΝΗΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αλεξάνδρεια–Σκυδραϊκός
Γουμένισσας–ΑΚΕΠιερίας
ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών–ΆθλοςΑλεξάνδρειας
Πάνθηρες–ΑετόςΚιλκίς

Τεσσάρων αστέρων ήταν ο
ΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλων, ο
οποίος συνέτριψε εντός έδρας
με4-0τονΚτηνοτροφικόΑστέρα
Καληράχης,γιατην7ηαγωνιστι-
κήτηςΓ’Εθνικής.

Για την ομάδα τουΔημήτρη
Πρίντζιου,πουδείχνειότιβρήκε
γιατακαλάτονδρόμοτης,μετά
τοκακόξεκίνημα,μεγάλοςπρω-
ταγωνιστής ήταν ο Ζυγκερίδης
πουπέτυχεχατ-τρικ!

Τοσκοράνοιξεμόλιςστο2ο
λεπτόοΖυγκερίδηςμεσουτ, ε-
νώστο45’(σουτ)καιστο45’+1
(πέναλτι)οίδιοςπαίκτηςέφτασε
τονδείκτητουσκορστο3-0!

Το τελικό 4-0 σημείωσε ο
Μουρατίδηςσεκενήεστία,μετά
απόφάουλτουΚιρκιλιανίδηπου
βρήκεστοδοκάρι.

Διαιτητής του αγώνα ήταν ο
Παραδεισόπουλος, με βοηθούς
τουςΤρικλιτάρη καιΚουτσικανί-
δη,όλοιτουΣ.Δ.Πιερίας.

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑ-
ΛΩΝ (Πρίντζιος):Αργυρόπουλος,Ατανάσοφ (28’Λίτσι, 57’ Πίκος),
Κιρκιλιανίδης,Τσιούχας,Τσιρίδης, Περτσιούνης (81’ Χατζόπουλος),
Αβραμόπουλος,Μουρατίδης (81’Κατράνας),Πιπιλιάρης, Ζυγκερίδης
(81’Κέλο),Γεωργίου.

ΚΤΗΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ (Βλάχος): Παπανικολάου, Κω-
τσούλας (65’ Γκοτζαμπασόπουλος),Δημητριάδης (46’Δραγατσίκης),
Χαματάι,Κοτζαντίσογλου(65’Δούμας),Σάλλα,Μπαλίτσας(46’Καρα-
μήτρος),Πάλλας,Αποστόλου(46’Λιάκος),Ρούσσης,Μπόζιαρης.

Γ’ΕΘΝΙΚΗ(2οςόμιλος)-7ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚτηνοτροφικόςΑστέρας...................... 4-0
ΑΕΛευκίμμης-ΟΦΑγ.Ματθαίου............................................ 2-0
Εδεσσαϊκός-ΠοσειδώνΜηχανιώνας....................................... 3-2
ΑΕΠΚοζάνης-Αναγ.Γιαννιτών................................................ 3-2
ΘύελλαΣαρακηνών-ΗρακλήςΑμπελοκήπων............... 2-2(4/12)
Μακεδονικός-Κοζάνη.................................................... 1-1(4/12)

Δ.Πρίντζιος:«Επιβλητικήεμφάνιση,ιστορικήνίκη»
Μετά τηνσπουδαία νίκη τουΜ.ΑλέξανδρουΤρικάλωνμε4-0 επί

τουΚτηνοτροφικούΑστέραΚαληράχης, ο τεχνικός των«πράσινων»

ΔημήτρηςΠρίντζιοςδήλωσεστοkerkidasport.grταεξής:
«Γιαακόμημιαφοράθέλωναδώσωπολλάσυγχαρητήριαστους

ποδοσφαιριστέςμουγιατηνεκπληκτικήτουςεμφάνισηκαιτηνμεγάλη
τουςνίκη.Ήτανμιαεπιβλητικήεμφάνιση,μετουςποδοσφαιριστέςμου
απότοπρώτολεπτότουπαιχνιδιούναείναικυρίαρχοικαιναπαίζουν
έναωραίοαλλάκαιέξυπνοποδόσφαιρο,απέναντισεμιασκληροτρά-
χηληομάδακαισεένακακόαγωνιστικόχώρο.

Η νίκη είναι σπουδαία αν αναλογιστούμε ότι είχαμε και πολλά
προβλήματατραυματισμώνπριντοναγώνα,αλλάκαιταπροβλήματα
πουέβγαινανκαιμέσαστηνδιάρκειατουπαιχνιδιού.Όμωςείμαιπολύ
χαρούμενοςγιατίόλαταπαιδιάπουμπαίνουνμέσαστογήπεδοδίνουν
το100%τωνδυνατοτήτωντουςκαιανταποκρίνονταιπλήρως.

Επίσηςαυτήη νίκη έχει και ιστορικήσημασία γιατί είναι ηπρώτη
φοράπουοΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλωνπετυχαίνεινίκημεσκορ4-0
στηΓ’Εθνικήκαι επίσης ισοφαρίζει τορεκόρτων3συνεχόμενωννι-
κώνόπουτοείχαμεκάνεικαιπέρυσι.

Θέλωνααφιερώσωτηνίκηστοπρόεδρομαςπουείναιπάνταδί-
πλαμαςσεότιχρειαστείκαιστουςφιλάθλουςμαςπουμαςστηρίζουν
σεκάθεπαιχνίδι.Σήμεραθαχαρούμετηνιστορικήνίκηκαιαπόαύριο
θαδούμε τους τραυματίες και ναπροετοιμαστούμε κατάλληλα για το
επόμενοεκτόςέδραςπαιχνίδι

πηγη: kerkidasport.gr

Μέγας...τεσσάρωναστέρων!
Δ. Πρίντζιος: «Επιβλητική εμφάνιση, ιστορική νίκη»
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Η Μ.Α.μ.Α στο 5ο Δημοτικό Βέροιας 
με αφορμή τον εορτασμό 

της Παγκόσμιας Ημέρας για τα ΑμεΑ
Με αφορμή την 

Παγκόσμ ια  Ημέρα 
Ατόμων με Αναπηρί-
ες, η Μ.Α.μ.Α δέχτηκε 
τη θερμή πρόσκληση 
του Συλλόγου Γονέων 
και του Εκπαιδευτικού 
προσωπικού του 5ου 
Δημοτικού Σχολείου 
Βέροιας να μιλήσου-
με όλοι μαζί για την 
Αναπηρία. Τίτλος της 
συνάντησης: « Η γνώ-
ση και η ευαισθησία 
συναντά τους μαθη-
τές»-- ένα εργαστήρι 
γνώσης- συναισθημα-
τικής έκφρασης- ενσυ-
ναίσθησης’.

Το εργαστήρι πραγ-
ματοποιήθηκε στην αυ-
λή του σχολείου, λόγω 
των αυστηρών κανό-
νων που επιβάλλονται 
για να μην υπάρχει συ-
νωστισμός στην τάξη, 
με τον ήλιο να λάμπει 
και να ζεσταίνει την α-
τμόσφαιρα. Στη δράση 
συμμετείχαν και τα  τρία 
τμήματα της ΣΤ’ τάξης.

Το σύλλογό μας εκ-
προσώπησε το μέλος 
του ΔΣ της Μ,Α,μ,Α 
,Παναγιωτίδου Κων-
σταντίνα  και η επι-
στημονική σύμβουλός 
και ιδρυτικό μέλος  του 
συλλόγου κ. Αναγνώ-
στου Ειρήνη ( Σχολική 
Ψυχολόγος) όπου και 
πραγματοποίησε το ερ-
γαστήριο.

Αρχικά  η κυρία Ανα-
γνώστου ,κάλεσε τους 
μαθητές να κάνουν μια 
άσκηση όπου απά -
ντησαν στο ερώτημα: 
γράψτε τρία  πράγμα-
τα που σας κάνουν να 
νιώσετε χαρά και τρία 
πράγματα που σας κά-
νουν να νιώθετε λύπη. Μετά ξεκίνησε  μια ομαδική συζήτηση με μεγάλη συμμετοχή των ίδιων των μαθητών ,να κατα-
θέτουν τί έγραψε ο/η κάθε ένας —σε αυτή την κατάθεση δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις.

Η συζήτηση είχε συμμετοχή, ζωντάνια ,συναισθηματική εκδήλωση.
Στην συνέχεια μιλήσαμε για το πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν   οι φίλοι στη ζωή μας. Τα παιδιά εδώ εκφρά-

στηκαν με πολλά συναισθήματα.
Το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης α-

φορούσε τα άτομα με αναπηρίες, ποιές είναι 
οι κατηγορίες των αναπηριών, ενημέρωση 
για τα σχολεία ειδικής αγωγής/ εκπαίδευσης 
στο νομό μας και αναλύσαμε ποιες είναι οι 
καθημερινές ανάγκες των ατόμων με ανα-
πηρία .

Η δράση  τελείωσε με μία συμφωνία- δι-
απίστωση. Πρέπει να σεβόμαστε το συνάν-
θρωπο με αναπηρία , όλοι είμαστε διαφορε-
τικοί ΑΛΛΑ στην ουσία ΙΣΟΙ.

Είναι πολύ σημαντικό να ενημερώσουμε, 
να αφυπνίσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε 
την κοινωνία μας απέναντι στους ανθρώ-
πους με αναπηρία. Οφείλουμε να διασφα-
λίσουμε την αξιοπρέπεια και την ευημερία 
τους διευκολύνοντας την καθημερινότητά 
τους.

Λέξεις κλειδιά που εκφράστηκαν από τα 
παιδιά ήταν: αγάπη, ισότητα, διαφορετικότη-
τα, υποστήριξη, και φιλία.

Ευχαριστούμε το ΔΣ του συλλόγου Γονέ-
ων ,τη Διεύθυνση του σχολείου και το εκπαι-
δευτικό προσωπικό για την πρόσκληση και 
την υπέροχη συνεργασία. Ένα μεγάλο «ευ-
χαριστώ « και το πιο μεγάλο μπράβο ,στους 
μαθητές που συμμετείχαν στο εργαστήριο 
με ενσυναίσθηση και ευαισθησία !

Το ΔΣ του συλλόγου 
Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό

Δράσεις του σχολείου ειδικής αγωγής Βέροιας 
για την Ημέρα των ατόμων με αναπηρία

Το Σχολείο Ειδικής Αγωγής Βέροιας με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου που έχει καθιερωθεί από 
τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα Των Ατόμων με Αναπηρία, συνεργάστηκε με σχολικές τάξεις 
Δημοτικών σχολείων του νομού μας με στόχο την ευαισθητοποίηση για τη διαφορετικότητα των 
ανθρώπων, για τα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία.

Πραγματοποιήθηκαν  διαδικτυακές  τηλε-συναντήσεις με μαθητές της Ε΄ Τάξης του Δ.Σ. 
Μελίκης με την συνεργασία του Τμήματος  Ένταξης και των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών τους  
αλλά και με τους μαθητές της Ε1 του 7ου Δ.Σ. Βέροιας σε συνεργασία με την δασκάλα τους.

Δημιουργήθηκε εικαστική καλλιτεχνική δημιουργία για τη διαφορετικότητα σε συνεργασία 
του σχολείου μας με τα Νηπιαγωγεία Μέσης και  Τριλόφου και στάλθηκε στις δράσεις του Υ-
πουργείου Παιδείας.

Επίσης το σχολείο επισκέφθηκαν, τηρώντας όλα τα μέτρα προφύλαξης, οι μαθητές της Ε΄ 
τάξης του 10ουΔ.Σ. με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών τους.

Μέσα από τις δράσεις υπογραμμίστηκαν, η αναγκαιότητα διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης 
όλων των μαθητών στην εκπαίδευση, η αναγκαιότητα επαφής και αποδοχής  στα άτομα με 
αναπηρία , η καλλιέργεια σεβασμού και καταπολέμησης των διακρίσεων και του αποκλεισμού 
τους. 

Το μήνυμα του Ειδικού Σχολείου είναι: «Η νέα γενιά να καταφέρει εδραιώσει την ενότητα, 
την ισοτιμία, τον αλληλοσεβασμό και την αλληλεγγύη στο διαφορετικό συνάνθρωπο μας».

Το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου στη Βέροια
Εκδήλωση της Τοπικής Ομάδας 
Βέροιας της Διεθνούς Αμνηστίας 

Η Ομάδα Βέροιας της Διεθνούς Α-
μνηστίας ανακοινώνει τα εξής: 

«Με αφορμή την 10 Δεκεμβρίου 
2021, Παγκόσμια Ημέρα Ανθρώπινων 
Δικαιωμάτων, ως Τοπική Ομάδα Βέροι-
ας, σας καλούμε να γιορτάσουμε όλες/
οι μαζί τα 60 χρόνια δράσης της Διε-
θνούς Αμνηστίας, τα 60 χρόνια αγώνων 
για έναν κόσμο ελευθερίας, ισότητας, 
αξιοπρέπειας καθώς και την ίδρυση της 
τοπικής μας ομάδας που κλείνει τον 
πρώτο της χρόνο! 

Για να τιμήσουμε αυτή τη συνολική 
μας δράση, η οποία ακολουθεί αντίστοι-
χες δράσεις της Διεθνούς Αμνηστίας 
σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, σας 
προσκαλούμε σε μια ξεχωριστή βραδιά 
με μουσική, ομιλίες και συζήτηση πάνω 
στις τρέχουσες εκστρατείες και εκκλή-
σεις από μέλη της ομάδας μας. 

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς 
είναι ακόμη πιο αναγκαίο όλες και όλοι 
μαζί να κρατήσουμε αναμμένη τη φλόγα 
και να θυμηθούμε το κοινό μας όραμα 
για έναν κόσμο όπου κάθε άνθρωπος 
θα απολαμβάνει όλα τα δικαιώματά του. 

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη του έργου της Διεθνούς Αμνηστίας, αλλά και η εύ-
ρεση όλων αυτών που μας ενώνουν ως κοινωνία των πολιτών στον αγώνα για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Ιδιαίτερα σήμερα, που οι παραβιάσεις συνεχίζουν να καταγράφονται σε παγκόσμια 
κλίμακα, η προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων γίνεται υπόθεση όλων μας: Ελάτε να 
αναλάβουμε όλοι μαζί ενεργό δράση και να ενισχύσουμε αυτό το παγκόσμιο κίνημα ανθρώπων 
που υπερασπιζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα!»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Βέροια, στο καφέ «εκτός χάρτη» επί της οδού Βενι-
ζέλου αριθμ. 43, το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου στις 7. 30 μ.μ.

Τρόφιμα για ευάλωτες 
οικογένειες συγκεντρώνει 

η φιλόπτωχος Βέροιας
 Τρόφιμα μακράς 

διάρκειας, όπως ό-
σπρια ,  ζυμαρικά, 
λάδι, ζάχαρη, γάλα, 
ξεκίνησε να συγκε-
ντρώνει η Φιλόπτω-
χος Αδελφότης Κυρι-
ών Βέροιας, προκει-
μένου να ετοιμάσει, 
όπως κάθε χρόνο,  τα 
130  δέματα για τους 
ωφελούμενους του 
σωματείου. Γι’ αυτό 
παρακαλούνται  ο ι 
συμπολίτες μας, να 
συνδράμουν σε αυ-
τή την προσπάθεια, με τις προσφορές τους, που μπορούν να φέρνουν στα γραφεία 
μας, Κωτουνίου 10Α , καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις  8.00΄- 12.00΄ π.μ. Τηλ: 
2331064731

Όσοι αδυνατούν να βοηθήσουν με τρόφιμα, μπορούν να μας ενισχύσουν με ένα χρη-
ματικό ποσό στους εξής λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR 6101103250000032529606215
Eurobank: 0026.0683.02.0102708563
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ισόγε ιο
διαμέρισμα κοντά στον
Αγ.  Αντώνιο,  με θέση
πάρκιγκ, 77 τ.μ.,  δια-
μπερές ,  κ ε ν τρ ,  θ έρ -
μανση,  22.000 ευρώ,
ευκα ιρ ία .  Τηλ . :  6945
122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιαμέρι-
σμα 110 τ.μ., Σταδίου,
2ος όροφος, ασανσέρ.
Τηλ.:6976535124.

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  δ ι ό ρο -
φο  δ ι αμ έρ ι σμα ,  1ο ς
και  2ος όροφος με ε-

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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σωτερικη σκάλα, 170 τ.μ.,
40 τ.μ. βεράντες, περιοχή
παλαιού Νοσοκομείου, δι-

αμπερές, θέα, ντουλάπες
εντο ιχ ισμένες .  Τιμή  δ ια -
πραγματεύσιμη.Τηλ.:6973

227521.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιαμέρισμα

2ου ορόφου, χωρίς ασα-
νέρ,  2ΔΣΚ Α.Θ. Κόπλαμ,

σε άριστη κατάσταση, πε-
ριοχή Κυριώτισσας 38.000
ευρώ. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ: 107114ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ενοικιάζεται

Γκαρσονιέρα60τ.μ.στον2οόροφο,αποτελείται
από1υ/δ,σαλόνι,κουζίνακαιμπάνιο,βλέπει
σεανοιχτωσιά,αρκετάφωτεινόκαικαλοδιατη-
ρημένο,χωρίςθέρμανσηκαιχωρίςταέπιπλα,
σετιμήπροσφοράςμόνο:200€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιδιαθέσιμοαπό1/1/2022.

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.

Κωδ:12870ΚΕΝΤΡΟΕνοικιάζεται Δια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας95τ.μ.στον1ο
όροφο,αποτελείταιαπό2υ/δ,σαλόνι,ανεξάρ-
τητηκουζίνακαιμπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1995,οιχώροιτουλειτουργικοί,κουφώματα
αλουμινίουμεδιπλάτζάμια,ανελκυστήρα,μια
ντουλάπαεντοιχιζόμενη,αυτόνομηθέρμανση
πετρελαίουμεωρομετρητές,εξαιρετικήδιαρ-
ρύθμιση,χωρίςσκάλεςστηνείσοδο,μετέντες,
σεμοναδικήτοποθεσία,ζητούμενομηνιαίομί-
σθωμα330€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεται διαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιό-
ροφος,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώματα,
είναιεπιμελημένηςκατασκευήςκαισεμίαόμορ-
φηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητηκαιμε
κεντρικήθέρμανσηπετρελαίουπουλειτουργεί,
μεθωρακισμένηπόρτα, ενοίκιομόνο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχεια-
περιόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετικά,
μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαι
μεγάληαυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ. ,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.
,μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2
σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη ,μεαποθήκηκαιμε
δύοντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλά
καιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

αποθήκη120τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπότην
είσοδοτηςοικοδομής ,σεημιυπόγειο , τιμή
πολύχαμηλήμόνο100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ:105942ΚΕΝΤΡΟ,Ενοικιάζεταιγρα-

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

Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜητρόπο-
ληγραφείο47τ.μ.στον3οόροφο,κατάλληλο
γιακάθεχρήση,2χώροιμεκοινόwcενοίκιο
140€.

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,καιμεΑνελκυ-
στήρα-Τιμή:170€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.24368ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο

κατάστημα72τ.μ.,μεπατάρι20τ.μ.περ.α-
νακαινισμένοόλοεκβάθρων,σευπεράριστη

κατάσταση,καινούργιααλουμινίουκουφώμα-
τακαιμερολάασφαλείαςμετηλεχειριστήριο
,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιο350€.

Κωδ.24367ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,επί της
οδούΚεντρικήςενοικιάζεταικατάστημα75τ.μ.,
ισόγειοκαιμε35τ.μ.πατάρι , σεεξαιρετικά
καλήκατάσταση,έτοιμοκαιμερολάασφαλείας
,ενιαίοςχώρος,μεγάληβιτρίνα,ενοίκιοπολύ
λογικό ,μόνο280€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24448 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-
σόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας78
τ.μ.ΔιαθέτειμεγάληπολύβιτρίνακαιWC.Tο
μίσθωματουείναιπολύπροσιτόμόνο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24669-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας97τ.μ. ισόγειολίγουπε-
ρυψωμένοαπότοέδαφος.Αποτελείταιαπό2
ΧώρουςκαιέναWCμεγάλο.Τιμή:350€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ;12970ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!ΚΑΤΩΜΟΥΣΕΙΟ

πωλείταιδιαμέρισμα63τ.μ.καθαράστοΙσόγειο,
με2υ/δ,σαλονοκουζίνα,μπάνιοκαιαποθήκη,
σεπολύκαλήκατάσταση,ανακαινισμένοκο-
μπλέ,μελίγακοινόχρησταχωρίςθέρμανση,μα-
ζίμεκλειστόγκαράζ21,50τ.μ.σετιμήευκαιρίας
όλαμαζίμόνο36.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας113τ.μ.μικτά
και90τ.μ.καθαράστον2οόροφο.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτιαμεγάλα,Σαλοκουζίνακαι
Μπάνιο.Είναικατασκευασμένοτο1995,έχει
καινούργιακουφώματααλουμινίουμεδιπλά
τζάμιακαιανελκυστήρα,χωρίςθέρμανση,α-
ποθήκημέσα,σετιμήευκαιρίαςμόνο:56.000€
τελική.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
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:105242ΠΑΤΡΙΔΑ,ΠωλείταιΜονο-

κατοικία170τ.μ.σεοικόπεδο6,000τ.μ.,ηοποία
επεκτείνεταισεδύοεπίπεδα,στοΙσόγειουπάρ-
χεισαλόνι,κουζίνα,2υ/δκαιέναμπάνιο,στον
1οόροφουπάρχεισαλόνι,2υ/δκαιέναμπάνιο
μεγάλο,βρίσκεταισεγαλήνιοπεριβάλλον,για
κάποιονπουεπιθυμείπραγματικήησυχία,χρή-
ζειμερικήςανακαίνισης,μεπολύμεγάληαυλή,
σετιμήπροσφοράςόλομαζίμόνο:95.000€.
ΑποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΚΩΔ.24116ΣΤΟΠΑΝΟΡΑΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
πωλείταιπολυτελέστατημονοκατοικίαηοποία
εκτείνεταισε4επίπεδα,συνολικά407τ.μ.στε-
γασμένοςχώροςσεοικόπεδο350τ.μ.μεέτος
κατασκευήςτο2000τ.μ., διαθέτειουσιαστικά
δύοδιαμερίσματα,σεειδυλλιακότοπίοκαιμε
θέαόλοντονκάμποκαιτηνπόλητηςΒέροιας,

τιμή470.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ.13186 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ,πωλούνται

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106842ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΚατάστη-

μασυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ. Ισόγειοκαι15
τ.μ.πατάρι,αποτελείταιαπόένανενιαίοχώρομε
WC,σεκαλήκατάσταση,προσόψεως,κατάλλη-
λογιαπολλαπλέςχρήσεις,σετιμήπροσφοράς
47.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ.105264ΚΟΝΤΑΣΤΗΝΕΦΟΡΙΑ,πω-
λείταιμεγάληςπροβολής ισόγειοκατάστημα
300τ.μ.,με1500τ.μ.οικόπεδογιαυπαίθριο
πάρκινγκ,πάνωστοδρόμοπροςΜακροχώρι
.Προσφέρεταισετιμήεξαιρετικάσυμφέρουσα
,μόνο200000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφέροναγοραστή.Αποκλειστικήανάθεση
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769-ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιοπο-

λύκοντάστοχωριόστονΚοπανόΝάουσας
συνολικήςεπιφάνειας1830τ.μ.στηνάκρητου
σχεδίουπόλεως.ΗΤιμήτουεξαιρετικάχαμηλή
στις9.000€μόνο.

Κωδ:12773 - ΠΩΛΕΙΤΑΙπίσωαπότο
Κυδωνοχώριαγροτεμάχιοπολύκαλόδίπλαστο
κανάλιάδειοσυνολικήςεπιφάνειας5800τ.μ.
στηντιμήτων19.000.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12740ΣτηνΕγνατίαδεξιάπροςτα
έπιπλατουΚόγιαπωλείταιαγροτεμάχιο7.677
τ.μ.εντόςζώνηςοικιστικούελέγχουστηνεξαι-
ρετικάχαμηλήτιμήτων25000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295-ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙπολύ

πολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας
237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτουχωριού.
Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό
προσανατολισμόοικόπεδοκαιμεθέατονκά-
μποτηςΒέροιας ,εντόςσχεδίουπόλεωςμε
Σ.Δ.0,8μεγέθους400τ.μ.,πωλείταιστηντιμή
των38.000€.

Κωδ.13514ΣτουςΓεωργιανούςΒέροιας
πάνωστονκεντρικόδρόμο,πωλείταιένασπά-
νιοωραιότατοοικόπεδογωνιακό617τ.μ.,κα-
ταπληκτικόαπόκάθεάποψη ,εντόςσχεδίου
πόλεωςμεσ/δ0,8καιτιμήστα20.000€μόνο.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικόση-
μείοκαιμεθέατονκάμποτηςΒέροιαςπωλείται
οικόπεδο1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8,τιμή90.000€.
Μπορείναπουληθείκαιτομισό.

Κωδ13147ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,στοκάτωμέρος
τουπροςτηΒέροιαπωλείταιέναοικόπεδο1600
τ.μ.,εξαιρετικό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο2οαπό
τηνάσφαλτο,κατάλληλογιαανέγερσηπολυτε-
λούςβίλας,τιμή21.000€.

Κωδ.13010ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙπωλείταιοικόπε-
δοστηνείσοδοτουχωριούαπότηνπλευράτης
Βέροιαςμε1965τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,
σετιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο25.000€.

Κωδ.13377ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο3.000τ.μ.,
εντόςζώνης,μεεκπληκτικήθέαστονκάμπο,
αξίζεινατοδεικανείς,γιαπολύαπαιτητικούς
αγοραστέςφυσιολάτρες,σετιμήπροσφοράς,
μόνο35.000€.

Κωδ.13637ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Πωλείταιμεγά-
λοοικόπεδο3.007τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,
εντόςζώνης,προσφέρεταισετιμήπραγματικής
ευκαιρίας,μόνο25.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-

ΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο,ΚέντροΑποκα-
τάστασης,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίαςκαιόχιμόνο
στηθέσηΚαβάκιαδίπλαστολόφοΜαγούλα
πάνωστοδρόμογιατηΡάχη12.000τ.μ.αμ-
φιθεατρικόμεθέαόλοντονκάμποτηςΗμαθίας
καιορατότηταμέχριτηνΘεσ/νίκη.Πρόκειταιγια
οικόπεδοφιλέτο,προνομιούχοαπόκάθεάπο-
ψη,αναφέρεταιμόνοσεπολύσοβαρόεπενδυ-
τή,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,Υπόδειξημόνο
σεσοβαράενδιαφερόμενο,τιμή450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ENOIKIAZETAI
Παστέρ8,διαμέρισμαρετιρέ,1ΔΧΛΚπλήρως

επιπλωμένο (δωμάτιο κομπλέ, κουζίνα με ηλε-
κτρικό κουζινάκι,ψυγείο) με κεντρικήθέρμανση
και κλιματιστικό, θερμοηχομόνωση, κουφώματα
μεδιπλόυαλοπίνακα(από01/12/2021).Πληρο-
φορίεςστοτηλ.2331024939,6973015833(από
8π.μ.–13.00μ.μ.και15μ.μ.–20.00μ.μ.).

ΥπάλληλοςΓραφείου-Αποθήκης
ΑπαραίτηταΠροσόντα:
-Καλήγνώσηαγγλικής
-ΚαλήγνώσηOffice(word,excel,outlook)
Καθήκοντα:
-Επικοινωνίαμεπελάτες/προμηθευτές
-Διαχείρισηαποθήκης
Ταστοιχείαεπικοινωνίαςμαςγιατηναποστολήτωνβιο-

γραφικώνEmail:monte@montenoulikas.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ

(ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
για το ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ωςυπεύθυνοιτωνγραμμώνπαραγωγήςνωπώνπροϊόντων
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣΤΡΟΦΙΜΩΝστηνΑλεξάνδρειαΗμαθίας

γιαμόνιμηαλλάκαιΕΠΟΧΙΚΗΕΡΓΑΣΙΑ(5μηνών).
Επιθυμητάπροσόντα: Εμπειρία σε ελέγχους (παραλαβή)

γεωργικώνπροϊόντων,γραμμώνδιαλογήςκαθώςκαισεπαρα-
γωγήβιομηχανίαςτροφίμων,

ικανότητεςδιοίκησηςεργατικούπροσωπικού,ηλικίαέως45ετών.
ΓνώσηΗ/Υ&γνώσηΑγγλικήςγλώσσαςθαεκτιμηθούν.
Βιογραφικάμέχρι15.01.2022
Fax:2333027806
E-mail:info@almifoods.gr



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙαγρόκτημα8στρέμμα-

ταπάνωστηνάσφαλτοστοΔιαβατό
μεροδάκιναπαραγωγής20.000 ευ-
ρώ.Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο700τ.μ.στην

Αγ.Βαρβάρασεπλαγιά,μεθέα τον
Αλιάκμονα,στηνπλατείατουχωριού.
Πληρ.Τηλ.6945122583.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙκεντρικόΜεσιτικόγρα-

φείοστηΒέροια.Πληρ. τηλ.: 23310
63283,ώρες08.00-10.00.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ
ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΗ 24 τ.μ.,

Καλλιθέα,Μιλτιάδου 20,πόρτα με
μηχανισμό,ρεύμα,βαμμένο.Τιμήε-
νοικίου50ευρώ.Τηλ.:6947073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52ενοικιάζεταιγκαρ-
σονιέρα,1οςόροφος,σεπολύκαλή
κατάσταση.Πληρ.τηλ.:2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ENOIKIAZONTAI Γραφεία 61,

37και30τ.μ.ανακαινισμέναστοκέ-
ντρο τηςπόλεως, και ολόκληροςό-
ροφος240 τ.μ.Τηλ. 6949087741ή
6993375249.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπόλεως35,
χώρος90τ.μ.περίπου,με3χώρους
καικουζινα,W.C.,γιαεπαγγελματική
χρήσηήγιαδιαμέρισμα,3οςόρ.Τηλ.:
6932471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςλογιστήγιαλο-
γιστικόγραφείοστηΒέροια.Πληρο-
φορίεςστοτηλέφωνο:2331021106

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για εργα-
σία σε βιοτεχνία σαλονιών.Πληρ.
τηλ.:6942465214κοςΚώστας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκαγιαβαριά ερ-
γασία σε σπίτι να βοηθάειΑμΕΑ.
Τηλ.:6986413837.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος λογιστη-
ρίου.Αποστολήβιογραφικώνστοe-
mail:regivanelle@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνδρας ή γυναίκα
για εργασία σεπρακτορείοΟΠΑΠ
στηΒέροιαγιαπλήρηαπασχόληση.
Τηλ.:6944599858.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακήβοηθόςγια τη
Βέροια.Πληρ.τηλ.:2331125374.Ώρες
γιαπληροφορίες:6.00π.μ.-9.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ: 1)Μηχανικόςαυτοκι-
νήτων,ηλεκτρολόγοςαυτοκινήτωνα-
ποεπιχείρησηστηΒέροιαγιαπλήρη
απασχόληση.2)Οδηγόςταξίγιαπλή-
ρηαπασχόληση.Τηλ. επικοινωνίας:
2331071553& 2331062900.Ώρες
επικοινωνίας::9:30με18:30.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ80τ.μ2ΔΣ-ΚΑ/Cμεκοπλαμ,πορταασφ.77000€
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ2ΔΣΚτου93΄1οςΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑΑΣΦΜΕ
ΩΡ/ΣΗ90000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ74+3τ.μαποθ2Δ-Σ-ΚΙσογειο+θεσηαυτ.+
αυλη21000€
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,Α.Θ.
66500€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑισογειουπερυψ.Καταστημα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.14000€
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ8,5στ.6χιλ.αποκεντροκτημαμεαγροικια75τ.μ
40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΒΙΛΛΑ350τ.μΔ/σηΝοσοκομειουμε2,5στρ.κηπο340000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ40000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2ος-4οςκαινουρια113κ114τ.μημιτελη75000-
90000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟεπιπλωμενο1Δ-ΣΚ-αποθκηπος
400€μετηνθερμανση.
ΚΕΝΤΡΟΕπιπλωμενοστουντιο7οςοροφοςμονωμενο150€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα

μεαδεια15000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣΠανοραμικοοικ.700τ.μΕΥΚΑΙΡΙΑ22000€
ΡΑΧΙΑκτημα3200τ.μμενεροκροδακινα12000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικοπεδο
2στρ.122000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ
200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο14000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο10στρσεασφαλτομεκτισματα
σοβαρεςπροτασεις
ΜΕΛΙΚΗ17στρ.μεγεωτρησηκδικτυο34000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8στρσεασφαλτο,μεροδακινα22000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστιντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩN
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120μεπε-
λατειααξιολογη500€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΥπαπαντη65τ.μ+παταριμεμεγαληβιτρινα400€
ΕΔΕΣΣΗΣ45τ.μκοντασταΑστικα200€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΛ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥκαταστημα55τ.μ600€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

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

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

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΗΡΑ ΕΠΕ

Ηεταιρίαεπεξεργασίαςκαισυσκευασίαςφρούτωνκαιλαχα-
νικώνΗΡΑΕΠΕμεέδρατηνΗμαθία (7,5χλμ.Βέροιας-Νάου-
σας)ζητάειγιαάμεσηπρόσληψη:

-Εργάτες–Εργάτριεςγιατοσυσκευαστήριο
-Επιστάτη–ΥπεύθυνοΠαραγωγής
-Μηχανικό–Μηχανοτεχνίτη
-ΧειριστήΜηχανημάτωνΣυσκευασίας
Οι θέσεις αφορούνπλήρη απασχόληση.Θα εκτιμηθεί η ε-

μπειρίασεαντίστοιχεςθέσεις.
Γιαπληροφορίεςστοτηλ.επικοινωνίας:

2331093066,6974020056
Γιααποστολήβιογραφικώννααναγράφεταιηθέσηερ-

γασίαςστο:e-mail:info@irafruit.gr

ΗεταιρείαΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ επιθυμεί ναπροσλάβει
άμεσα2Ηλεκτρολόγουςκαι1Ηλεκτρονικόγια το τμήμα
συντήρησηςτηςπαραγωγής.

Πληροφορίες–ΑποστολήΒιογραφικών:
ΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ

12οχλμ.Βέροιας–Νάουσας,59200Νάουσα
Τηλ.:2332042412

E-mail:hr@daiosplastics.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλα:σαλόνιμεδύοκαναπέ-
δες και τραπέζι, μεγάλοςμπουφέςμε καθρέφτη,
βιτρίνααντίκα και τραπεζαρία με έξι καρέκλες, όλα
απόμασίφξύλο,σεκαλήκατάσταση.Πωλούνταιό-
λαμαζιήχωριστά.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6981994659.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπει-
ρία για τοΛογιστήριο από την
ΕταιρίαΑΓΡΟΤΥΠ.Θαπροτι-
μηθούν οι έχοντες γνώσηαπό
βιβλία Γ΄ κατηγορίας.Τηλέφω-
νο επικοινωνιας ΑΓΡΟΤΥΠ:
23310-61132. Για κλείσιμο ρα-
ντεβούπροκειμένου ναπραγ-
ματοποιηθεί συνέντευξη και αποστολή βιογραφικώνστο e-mail
τηςεταιρίαςαπαραίτητη:info@agrotyp.gr.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση-εστιατόριο στο κέντρο τηςΒέ-
ροιας,120 τ.μ.με10ετήεπιτυχημένηκαιανοδικήπορεία
στοχώρο της εστίασης,πλήρως εξοπλισμένη και ενεργή
ακόμα,λόγωπαράλληληςαπασχόλησηςκαιαλλαγήςπρο-
σωπικήςκατάστασης.Τηλ.:6987285364.



ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηφροντί-

δαηλικιωμένωνγιαόλοτο24ωρο.
Τηλ.:6993678697.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣμεπολυετήεμπει-

ρία σε μεγάλαφροντιστήρια, πα-
ραδίδει μαθήματα Νεοελληνικής
Γλώσσας καιΛογοτεχνίας σε μα-
θητέςΑ΄, Β΄, Γ΄ ΓενικούΛυκείου
καιΕΠΑΛ.Τηλ.6979962003.

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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ΗΤΟΥΟΤΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
& ΣΙΑΟ.Ε. ζητάΜηχανικό
αυτοκινήτωνγιαπλήρηαπα-
σχόληση.Τηλ.: 2331062780
&6978770066.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο210€
ΡΟΛΟΙ40τ.μ.ανακαινισμένο270€
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΜΟΥΣΕΙΟ85 τ.μ. γωνιακόμεπυ-
λωτή250€
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. 15ετίας, αντλία θερμότητας,
350€
ΚΕΝΤΡΟ90 τ.μ.  ανακαινισμένο, αντλία θερμό-
τητας,350€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ100τ.μ.,15ετίας,480€
ΠΙΕΡΙΩΝ125τ.μ.πολύκαλό3δωματομικήθέρ-
μανση,450€
ΚΕΝΤΡΟ100 τ.μ. πλήρες επιπλωμένο,  ατομ.
θέρμανση,ηλιακό400€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.2δωμ.ατομικήθερμ.350€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ  90 τ.μ. 2δωμ. επιπλωμένοπλήρες
ατομ.θέρμανση280€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ70ΤΜ15ετών2δωμ.θέα,300€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ100 τμ 3δωμανακαινισμένοαντλία
θερμότητος,τζάκικλίμα450€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τμ  ανακαινισμένο, θέα
ατομ.θέρμ.θωρακισμένη400€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ35τ.μ.καινούργιο32000€
ΕΛΙΑ65τ.μ.10ετίας62.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ65τ.μ.35.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ67τ.μ.15ετίαςτζακιθεα68.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ69τ.μ.τζάκι,αποθήκη,55.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.τζάκιατομθερμ43.000€
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ  2δωμ. κόπλαμ ατομ.θέρμανση
47000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.πολύ15ετώνκαλό85.000€

ΠΙΕΡΙΩΝ84τ.μ.μεατομικόλέβητα,79.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. με θέση στάθμευσης,
85.000€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.ρετιρέ70.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ86τ.μ.15ετίας67.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ85τ.μ.αντλίαθερμότητος,ανακαινι-
σμένο,85.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ93τ.μ.30.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ104τμανακαινισμένοθέααποθή-
κη68.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120 τ.μ. 15 ετώναποθήκη, γκα-
ράζ,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.υπερλούξ,135.000€
ΓΗΠΕΔΟ120τ.μ.πάρκιν120.000€
ΕΛΙΑ120τ.μ.130.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.15ετών4δωμάτια,μεαπο-
θήκη,γκαράζ,108.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.μεβεράντα,82.000€
ΣΤΑΥΡΟΣ170τ.μ.1οςόροφος35.000€


ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέ-
τρων,15.000€
ΜΕΛΙΚΗ 35 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων,
18.000
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.30.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,

105.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων,
22.000€
ΣΕΛΙ40τ.μ.πολύκαλόμετζάκι65.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιοσε 2 επίπεδα
200.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.παραδοσιακήκατοικία55.000€
ΑΣΩΜΑΤΑ 175 τ.μ. μεζονέτα σε 3 επίπεδα
150.000
ΚΑΒΑΣΙΛΑμονοκατοικίασε2επίπεδα55.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ220 τ.μ.σε οικόπεδο400μέτρων,
λουξ,220.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 70 τ.μ. σε 280τ.μ. οικόπεδο
48.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180τμβίλασε800τ.μ.οικόπεδο
210.000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ200τ.μ.διαμέρισμαμε2γκαρσονιέ-
ρες15ετίας165.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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.μμευπόγειο100τ.μ.14ετί-
ας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,700€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ€ 
ΒΑΡΒΑΡΕΣ600μέτρα,καλό,16.000€
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣΚΑΤΟΙΚΙΕΣ460μέτρα,38.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,
24.000€
ΣΚΥΛΙΤΣΙ500μέτρα,καλό,6.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ700τ.μ.επάνωστονδρόμο28.000€
ΛΟΖΙΤΖΙ5.000τ.μ.μεγάληευκαιρία32.000€
ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ520τ.μ.δίπλαστοσχολείο35.000€
ΕΛΙΑ220τ.μ.ευκαιρίατιμή39.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ35–50–60τ.μ.προς1.000€τοτετρα-
γωνικό
ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
29.000€

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα«ΛΑΟΣ» νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημε-
ρίδας (για μόνιμηαπασχόληση).Πληροφορίες
εργάσιμέςημέρεςκαιώρες.Τηλ.:6974030005.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα46τ.μ.,επίτηςοδούΕλ.Βενιζέ-
λου,περιοχήΑγίουΑντωνίου,Βέροια. 1ος όροφος, οικο-
δομής 1964, τριώνορόφωνυπέρ ισογείου,προσόψεως,
χωρίςασανσέρ.Ξεχωριστοίχώροιγια:κουζίνα,έναυπνο-
δωμάτιο,σαλόνι,χωλ,μπάνιο.ΗπρόσοψηεπίτηςΒενιζέ-
λουδιαθέτειμπαλκόνιστοοποίοβλέπουνέναπαράθυρο
καιμίαμπαλκονόπορτα.35.000ευρώ.Χρίζειανακαίνισης.
Τηλέφωναεπικοινωνίας:6974191579,6973015833.

ΚΥΡΙΑ 61 ετών, συνταξι-
ούος, κοινωνική, αξιοπρεπής,
εμφανίσιμη, αναζητά σύντρο-
φοέως68ετώνγιαμίασχέση
με αγάπη και σεβασμό.Τηλ.:
6995358390.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση
οδοντιατρείο,πλήρως εξο-
πλισμένο, ανακαινισμένο,
στοκέντροτηςΒέροιας,με
μεγάλο ενεργόπελατολό-
γιο. Συζητείται διακανονι-
σμός. Τηλ. επικοινωνίας:
6948690414.



Στη διεθνή έκθεση συνεδριακού τουρισμού “IBTM World 2021”, που 
πραγματοποιήθηκε από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου 2021 
στη Βαρκελώνη, συμμετείχε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

Στο περίπτερο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας φιλοξενή-
θηκε το Thessaloniki Convention Bureau, καθώς και εκπρόσωποι του 
Οργανισμού Τουρισμού  Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης. 
Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες B2B συνα-
ντήσεις  με τη συνεργασία του Thessaloniki Convention Bureau, όπου 
παρουσιάστηκαν όλες οι δυνατότητες συνεδριακού τουρισμού της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και όλες οι θεματικές μορφές 
τουρισμού που η Περιφέρεια υποστηρίζει και μπορεί να προσφέρει 
στους επισκέπτες.

Με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων, δύο χρόνια μετά την προ-

ηγούμενη δια ζώσης διοργάνωση “IBTM World”, πραγματοποιήθηκαν 
συνολικά 50 προκαθορισμένες συναντήσεις, σε διάστημα τριών ημε-
ρών. Για μίαακόμη φορά επιβεβαιώθηκε το ενδιαφέρον για νέους προ-
ορισμούς εντός Ευρώπης και η πρόθεση και επιθυμία όλων για νέες, 
εποικοδομητικές συνεργασίες, καθώς και νέα ενδιαφέροντα προϊόντα 
και υπηρεσίες. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι οι υγειονομικοί περιορισμοί 
λόγω Covid-19 είναι ακόμη ενεργοί και εξακολουθούν να αποτελούν 
παράγοντα που θα καθορίζει τον προγραμματισμό στη βιομηχανία των 
συναντήσεων, για αρκετό καιρό ακόμη.

«Η μεγάλη δυναμική της πόλης της Θεσσαλονίκης και η πολυπολιτι-

σμική της ταυτότητα αναδείχθηκαν σε μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς 
εκθέσεις συνεδριακού τουρισμού. Οι περιοχές της Κεντρικής Μακεδονί-
ας θεωρούνται από τους επαγγελματίες του χώρου ανερχόμενοι προο-
ρισμοί που μπορούν να φιλοξενήσουν μεγάλα και μικρά συνέδρια και 
διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές. Με τη συμμετοχή μας στη διεθνή 
έκθεση συνεδριακού τουρισμού ΙΒΤΜ στη Βαρκελώνη, απευθυνθή-
καμε σε διοργανωτές συνεδρίων που αναζητούν νέους προορισμούς 
για τις συναντήσεις τους, προσφέροντάς τους αυθεντικές εμπειρίες 
και δραστηριότητες σε περιοχές που δεν απέχουν πολύ από το χώρο 
διεξαγωγής του συνεδρίου» υπογράμμισε ο Τομεάρχης Τουρισμού της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Θάνος.

P Έφυγε ο Πάπας και επι-
στρέψαμε στην κανονικότητα…

 
P Διότι Πάπας είναι, θα περά-

σει.
 
P Η έλευση του Ποντίφικα 

στην Ελλάδα μάς θύμισε ότι το 
πιο δυνατό πράγμα είναι ο έλεγ-
χος του νου και της ψυχής των 
ανθρώπων.

 
P Όχι ότι δεν το γνωρίζαμε α-

πό πριν δηλαδή.
 
P Το δε γεγονός ότι φεύγο-

ντας σκόνταψε στα σκαλιά του 
αεροπλάνου, εξηγείται από τον 
εκφυλισμό της ενέργειας των γε-
νεών. Επί μπαμπά Μητσοτάκη 
θα είχε σπάσει το κεφάλι του.

 
P Κατά τα λοιπά. Παλιά, αυτήν 

την εποχή κλείναμε ξενοδοχεία. Τώ-
ρα εμβόλια.

 
P Κι αντί βιβλία, διαβάζουμε 

σενάρια.
 
P Οι απαισιόδοξοι έχουν συνήθως δίκιο, αλλά ο κόσμος προ-

χωρά μπροστά με τους αισιόδοξους.
 
P Στη χώρα μας άλλωστε δεν βλέπουμε καλά πού πάμε, 

επειδή μας εμποδίζει το φως του ήλιου.

 
P Ευτυχώς κάνει κάθε τόσο 

διαδικασίες το ΠαΣοΚ και θυμό-
μαστε τα χρόνια της εξουσίας 
του. Τότε που από αξιοπρεπείς 
φτωχοί μετεξελιχθήκαμε σε ανα-
ξιοπρεπείς πλούσιους.

 
P Άσχετο. Πολλά ελλείμ-

ματα έχουμε ως χώρα, μεγα-
λύτερο όλων οι λειτουργικά 
αναλφάβητοι.

 
P Νέο υγειονομικό καμπανάκι, αυτή τη φορά για έξαρση της 

ιλαράς. Αν μας συστήσουν ξανά εμβόλιο, στο τέλος να θυμηθείτε ότι 
θα πάμε από φούιτ.

 
P Πλησιάζει τη Γη ο επικίνδυνος αστεροειδής ‘Νηρέας’. 

Ράπιντ τεστ εδώ και τώρα.
 
P Και:
 Ο σύζυγος μπαίνει στην κουζίνα και βρίσκει τον άνδρα της να 

κυνηγάει μύγες.
«Τι κάνεις εκεί;» ρωτάει αυτή.
«Κυνηγάω μύγες» απαντάει αυτός.
«Σκότωσες καμία;» ρωτάει αυτή.
«Αμέ, 3 αρσενικές και 2 θηλυκές!» απαντάει αυτός.
Έκπληκτη αυτή ρωτάει:
«Καλά! Πώς ξεχωρίζεις τις αρσενικές από τις θηλυκές;»
Και αυτός απαντάει:
«Οι 3 ήταν στην μπύρα και οι 2 ήταν στο τηλέφωνο…»!

Κ.Π.
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Στη διεθνή έκθεση συνεδριακού τουρισμού στη Βαρκελώνη 
συμμετείχε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
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