
Την Κυριακή 28 Νοεμβρίου ψηφίζουν
 οι ημαθιώτες δικηγόροι για πρόεδρο 

και συμβούλους

Τίμησαν τους προστάτες τους 
Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ,

 οι κρεοπώλες της Βέροιας

SL2
Αγχώδης νίκη της Βέροιας στην 

πρεμιέρα 1-0 την Αριδαία
Παύλος Δερμιτζάκης:

«Πάντα οι πρεμιέρες είναι δύσκολες»

«Έφυγε» 
στα 63 του 

ο δικαστικός 
επιμελητής 
Ανδρέας 

Κοκκαλιάρης

Σε προσκύνηση τεμάχιο
 του Ιερού Λειψάνου 

του Αγίου Νεκταρίου, στη Δοβρά
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Η εφημερίδα όσο και να 
διωχθεί…δεν θα εξαφανιστεί!!!
  Κανένα συντεχνιακό καπρίτσιο ή πολιτική σκοπιμότητα 
δεν οδήγησε όλες τις καθημερινές εφημερίδες της 
περιφέρειας να δημοσιεύσουμε σήμερα ένα κοινό κείμενο 
για να διαμαρτυρηθούμε, αλλά και να σας ενημερώσουμε 
για τον «πόλεμο» που δεχόμαστε. Ενώ ξεκίνησε από 
την προηγούμενη κυβέρνηση και συνεχίζεται και από 
την σημερινή η ενοποίηση των ταμείων, οι επιχειρήσεις 
ΜΜΕ είναι οι μόνες που εκτός από τον ΕΦΚΑ είναι 
υποχρεωμένες να πληρώνουν για τους εργαζομένους 
τους ένα επιπλέον ασφαλιστικό ταμείο τον ΕΔΟΕΑΠ, ενώ 
παράλληλα καταβάλλουν εντελώς καταχρηστικά κάθε 
μήνα και το 2% του τζίρου τους! Σε κάθε περίπτωση 
όμως δεν υπάρχει προσπάθεια να στηριχθούν ουσιαστικά 
οι επιχειρήσεις Τύπου και ειδικά του έντυπου, που 
εξακολουθεί με μεγάλη διαφορά να είναι η πιο αξιόπιστη 
πηγή ειδήσεων, χωρίς κιτρινισμούς και συμφέροντα. 
Προφανώς ανάμεσα και στις περιφερειακές εφημερίδες 
υπάρχουν και «ανάξιες», ωστόσο η κατάρτιση ενός αυστηρού 
μητρώου και ο έλεγχος από το αρμόδιο υπουργείο θα 
βοηθούσε την κατάσταση, από το να βράζουμε όλοι στο 
ίδιο καζάνι και στο τέλος να κινδυνεύουμε με «ξαφνικό 
θάνατο». Σίγουρα η εξέλιξη των ηλεκτρονικών μέσων 
έχουν αλλάξει σε πολλούς και ειδικά τους νέους την 
συνήθεια ανάγνωσης της εφημερίδας, ωστόσο για το καλό 
της πραγματικής δημοκρατίας, της οικονομίας και του 
πολιτισμού, η εφημερίδα όσο και να διωχθεί δεν πρόκειται 
να εξαφανιστεί!    

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
+ Νεκταρίου εν Αιγίνη,

Ονησιφόρου μάρτυρος

Τίμησαντουςπροστάτες
τουςΑρχαγγέλους

ΜιχαήλκαιΓαβριήλ,οι
κρεοπώλεςτηςΒέροιας
ΌπωςκάθεχρόνοέτσικαιφέτοςηΣυντεχνίαΚρε-

οπωλώνΒέροιας τίμησε χθεςΔευτέρα τημνήμη των
προστατών τηςΤαξιαρχώνΑρχαγγέλωνΜιχαήλ και
Γαβριήλ. Στον ιερό ναόΑγίωνΑναργύρωνΒέροιας
τελέστηκε θεία λειτουργία μετάαρτοκλασίας και ακο-
λούθησε μνημόσυνοστη μνήμη των αποβιωσάντων
μελών της συντεχνίας.Μετά τη θεία λειτουργία, το
διοικητικόσυμβούλιοπρόσφερεκεράσματασεόλοτο
εκκλησίασμα.Τηνεκδήλωσητίμησανμετηνπαρουσία
τους οι αντιδήμαρχοιΒέροιαςΒασίληςΠαπαδόπου-
λος καιΑλέκοςΤσαχουρίδης, ηΝίκηΚαρατζιούλα εκ
μέρους τουΑντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, οΠαύλος
Παυλίδηςεπικεφαλήςτηςδημοτικήςπαράταξης«Συν-
δημότες». Παρόντες,  ο πρόεδρος της συντεχνίας
κρεοπωλών ΝίκοςΚακαφίκας, οπρώηνπρόεδρος
ΘωμάςΧαρίσης,οπρώηνπρόεδροςτηςομοσπονδί-
αςεπαγγελματιώνβιοτεχνώνΒέροιαςΘωμάςΖιώγας,
μέλητηςσυντεχνίαςκαιμέλητωνοικογενειώντους.

ΗχθεσινήμέραήτανξεχωριστήκαιεπετειακήγιατουςκρεοπώλεςτηςΒέροιας,αφούωςσυντεχνίακλείνει100χρόνια
ζωής,λειτουργίαςκαιδράσης!

Στις κάλπες των63ΔικηγορικώνΣυλλόγων τηςχώρας
θαπροσέλθουντηνΚυριακή28Νοεμβρίου44.856δικηγό-
ροιγιανααναδείξουννέουςπροέδρουςκαινέαΔιοικητικό
Συμβούλια.Επαναληπτικές εκλογές θαδιεξαχθούνστις 5
Δεκεμβρίου 2021, εφόσονστονπρώτο γύρο δεν συγκέ-
ντρωσεκανέναςυποψήφιοςπρόεδροςτο50συνένατων
ψήφων.Αντίθετα, οι σύμβουλοι (τα μέλη τωνΔιοικητικών
ΣυμβουλίωντωνΔικηγορικώνΣυλλόγων)θαεκλεγούναπό
τονπρώτογύρο.Οιτρειςυποψήφιοιπουθαδιεκδικήσουν
τηνπροεδρία του δικηγορικούσυλλόγουΒέροιας είναι: ο
νυνπρόεδροςΦώτηςΚαραβασίλης,οΓιώργοςΧατζόγλου
και ηΦωτεινή Κύρτσιου, που είναι μέλη του παρόντος
διοικητικούσυμβουλίου. Αναφορικάμε τους υποψηφίους
συμβούλους να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει ένα ενιαίο
ψηφοδέλτιο και ανεξάρτητα με τονπρόεδροπουψηφίζει
κάποιος,έχειτηνδυνατότηταναεπιλέξειόποιουςσυμβού-
λουςεπιθυμεί.Επίσηςλόγωτηςαύξησηςτουαριθμούτων
ενεργώνδικηγόρωνστηνΗμαθίαπάνωαπό το όριο των

300δικηγόρων(317ενεργοί),αυξάνονταιταμέλητουΔ.Σ.
από8σε10,όπωςκαιοισταυροίπουμπορείναθέσειο
κάθεδικηγόροςστοψηφοδέλτιοτωνυποψηφίωνσυμβού-
λων. Οι 25 ημαθιώτες δικηγόροι που θα ζητήσουν τον
σταυρόγιαναεκλεγούνστονέοδιοικητικόσυμβούλιοείναι
μεαλφαβητικήσειρά:

1.ΑβραμίδηςΠρόδρομοςτουΑντωνίου
2.ΑυτζήςΝικόλαοςτουΑθανασίου
3.ΒλαχόπουλοςΚωνσταντίνοςτουΔημητρίου
4.ΔαβόραςΠαναγιώτηςτουΔημοσθένη
5.ΕκμεκτσόγλουΤρύφωντουΙωάννη
6.ΖεϊμπέκηΣοφίατουΝικολάου
7.ΚαλιάνηςΣτέφανοςτουΦωτίου
8.ΚαπανίδηςΚωνσταντίνοςτουΙωάννης
9.ΚαπράραςΣτέργιοςτουΓεωργίου
10.ΚαρατζιόγλουΝαταλίατουΛεωνίδα
11.ΚουκάραΜαρίατουΑριστείδη
12.ΚουτζάμπασηςΑναστάσιοςτουΘεοδώρου
13.ΛαζοπούλουΘωμαήτουΑριστείδη
14.ΛιάγγοςΜιχαήλτουΙωάννη
15.ΛιάπηςΝικόλαοςτουΣτέργιου
16.ΜατσαρίδηςΓεώργιοςτουΠαναγιώτη
17.ΜέλλιουΛαμπρινήτουΧριστόδουλο
18.ΟρταντζόγλουΜαρίατουΑθανασίου
19.ΠαπαγιάννηςΝικόλαοςτουΣωτηρίου
20.ΠαπαδόπουλοςΘωμάςτουΧρήστου
21.ΣαββίδουΕλισάβεττουΑλέξανδρου
22.ΤριανταφυλλίδηςΝικόλαοςτουΕυαγγέλου
23.ΤσαβδαρίδηςΛάζαροςτουΠαύλου
24.ΤσιμούραςΕυάγγελοςτουΔημητρίου
25.ΦάκαΜαρίατουΓεωργίου

Για
ένα χρόνο 
ισχύει το 

πιστοποιητικό 
εμβολιασμού
Και επειδή πολλοί ανα-

ρωτιόμασταν, το ξεκαθάρισε
χθες οΜάριοςΘεμιστοκλέ-
ους:Δεν τίθεται θέμα λήξης
τουπιστοποιητικού εμβολια-
σμού, καθώς ισχύει για ένα
χρόνοόπωςκαιστηνΕΕ.

ΣεπροσκύνησητεμάχιοτουΙερού
ΛειψάνουτουΑγίουΝεκταρίου,στηΔοβρά
Tου Αγίου

Νεκταρίου Πε-
νταπόλεως του
Θαυματουργού,
σήμεραΤρίτη9
Νοεμβρίου και
στις 6:00 μ.μ.
στονΆγιοΛου-
κά τον Ιατρό
στηνΜονήΠα-
ναγίας Δοβρά
ΒεροίαςθατελεστείΑρχιερατικόςΕσπερινόςκαιΠαράκλησηαπότονΜητροπολί-
τη(θαμεταδοθείαπευθείαςαπότηνιστοσελίδατηςΙ.Μητροπόλεως)ενώθατεθεί
σεπροσκύνησητεμάχιο του ΙερούΛειψάνουτουΑγίουΝεκταρίου,καθώςκαι το
χαριτόβρυτοΙερόΛείψανοτουΑγίουΛουκά.

Κατά 185% αυξήθηκαν τα ραντεβού για το εμβόλιο
την τελευταία εβδομάδα

Ανοδικήπορείαάρχισανναπαίρνουνταραντεβούγιατηνπρώτηδόσητουεμβολίουαπόπολίτεςπουανέβαλαν
γιαδιάφορουςλόγους τονεμβολιασμό τους,ανακοίνωσανχθεςη πρόεδρος τηςΕθνικήςΕπιτροπήςΕμβολιασμών
ΜαρίαΘεοδωρίδουκαιοΓ,Γρ.ΠρωτοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείαςΜάριοςΘεμιστοκλέους,οοποίοςδιευκρίνισεότιτις
τελευταίεςεπτάημέρεςέχουνκλειστεί175.000ραντεβούπρώτηςδόσης,έναντι60.000τηνπροηγούμενηεβδομάδα,
μιαδιαφορά185%.Μάλιστααπέδωσετηναύξησητηςπροσέλευσηςπολιτώνσταεμβολιαστικάκέντρατόσοστανέα
μέτραόσοκαιστηνέξαρσητωνκρουσμάτωνπουδιαπιστώνεταιτιςτελευταίεςημέρες.

Μιαπαρόμοιαεικόναπαρατηρείταικατ΄αναλογίακαιστηνΗμαθία.
Τοπρόβλημαμετουςανεμβολίαστουςσυνεχίζεταικαιοιπροσπάθειεςείναισυνεχείς»,είπεηκαΘεοδωρίδου,ελπί-

ζονταςότιτοεπόμενοδιάστημαθαυπάρξειακόμημεγαλύτεροαποτέλεσμα

ΤηνΚυριακή28Νοεμβρίουψηφίζουν
οιημαθιώτεςδικηγόροιγιαπρόεδροκαισυμβούλους



Ζωτικά θέματα που αφορούν στον Περιφερειακό 
Τύπο και το μέλλον του, και κυρίως το ασφαλιστικό, 
συζητήθηκαν με τηλεδιάσκεψη, στη συνεδρίαση του 
διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Ημερησίων 
Περιφερειακών Εφημερίδων, τη Δευτέρα 1η Νοεμβρί-
ου, με σκοπό την από κοινού και σε συνεργασία με τις 
Ενώσεις, ΕΔΙΠΤ και ΕΙΕΤ, διαμαρτυρία για την αποκα-
τάσταση των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων.

Συγκεκριμένα οι Ενώσεις με επιστολή προς τους 
αρμόδιους υπουργούς τονίζουν οτι «η στήριξη του πε-
ριφερειακού και κλαδικού Τύπου είναι δημοκρατική ε-
πιταγή και ότι το ασφαλιστικό καθεστώς σε βάρος τους 
εξακολουθεί να πληγώνει τις επιχειρήσεις βάλλοντας 
εδώ και πέντε χρόνια, εναντίον της οικονομικής τους 
ανεξαρτησίας ενώ αποσταθεροποιεί και την αγορά ερ-
γασίας στην ελληνική περιφέρεια».

Και προσθέτουν: «Την κατάσταση αυτή έδειχνε 
να αναγνωρίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη αλλά και η 
αντιπολίτευση, γεγονός που τεκμαίρεται από τους 
χειρισμούς και τις υποσχέσεις του μέχρι πρότινος υ-
φυπουργού στον πρωθυπουργό, Θ. Λιβάνιου και τις 
κοινοβουλευτικές ενέργειες της αντιπολίτευσης. Παρά 
ταύτα, και εκτός της ελλιπούς και κακώς αποδιδόμενης 
στις συνέπειες της πανδημίας, ρύθμισης των οφειλών 
προς τον ΕΔΟΕΑΠ για την περίοδο 2017-2020, η γε-
νεσιουργός αιτία εξακολουθεί, δυναμιτίζοντας τις σχέ-
σεις Πολιτείας – περιφερειακού και κλαδικού Τύπου, 
που αισθάνεται να εμπαίζεται.Επισημαίνεται πως ο 
Τύπος δεν είναι μια άλλη επιχείρηση, είναι πυλώνας 
της αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας και ακριβώς έ-
τσι δέον όπως αναφέρεται και υποστηρίζεται ο ρόλος 
και η σημασία της λειτουργίας του. Κατάσταση που 
αναγνωρίζεται σε όλες τις Δημοκρατίες του Κόσμου, 
με μόνιμα και σταθερά πλαίσια στήριξης, απέναντι σε 
απειλές χειραγώγησης με πολιτικό χρήμα και αγοραίες 
συμπεριφορές.

Η ρύθμιση του ασφαλιστικού κρίνεται κομβική, εφόσον 
αφορά ευθέως στο μισθολογικό κόστος, ως προς την στή-
ριξη του περιφερειακού και κλαδικού Τύπου και της οικείας 
αγοράς εργασίας στην ελληνική περιφέρεια, γι’ αυτό και επι-
βάλλεται».

Οι ενώσεις ιδιοκτητών  περιφερειακού Τύπου, ζητούν από 
την κυβέρνηση:

-Ρύθμιση των οφειλών προς τα ασφαλιστικά Ταμεία, ΕΔΟ-
ΕΑΠ και ΕΦΚΑ σε 120 δόσεις.

-Επαναφορά της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών 
εισφορών στα προ του 2016 επίπεδα και πλαίσια, με την 
ένταξη σ’ αυτήν όλων των εντύπων του Περιφερειακού και 
Κλαδικού Τύπου.

-Εξαίρεση των επιχειρήσεων περιφερειακού και κλαδικού 
Τύπου από την υποχρέωση καταβολής επιπλέον εργοδοτι-
κής εισφοράς 2% επί του ετήσιου τζίρου υπέρ ΕΔΟΕΑΠ.

-Καταστατική τροποποίηση του ΕΔΟΕΑΠ ώστε να καλύ-
πτονται πλήρως όσοι καταβάλλουν εισφορές στον Οργανι-
σμό, ανεξαρτήτως του αριθμού των εργαζομένων και του εί-
δους της εκδοτικής επιχείρησης περιφερειακού και κλαδικού 
Τύπου.

-Ορισμό εκπροσώπων και των τριών Ενώσεων στη διοί-
κηση του ΕΔΟΕΑΠ.

-Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την οριστική λύση 

διευθέτησης των ασφαλιστικών εισφορών που οι ιδιοκτή-
τες εφημερίδων είχαν καταβάλλει στον ΕΦΚΑ την περίοδο 
11/2017 - 12/2020 και τώρα καλούνται να τις καταβάλλουν εκ 
νέου στον ΕΔΟΕΑΠ.

Ταφόπλακα για τις  επαρχιακές εφημερίδες
Με  κοινό κείμενό τους οι τρείς Ενώσεις: Ε.Δ.Ι.Π.Τ (ΕΝΩ-

ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥ-
ΠΟΥ), ΣΗΠΕ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-
ΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ) και Ε.Ι.Ε.Τ. (ΕΝΩΣΗ  ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ), ενημερώνουν καταρχάς για το ιστο-
ρικό του ασφαλιστικού στον κλάδο τους και διαμαρτύρονται 
για την ασφαλιστική αδικία σε βάρος των περιφερειακών 
εφημερίδων, τονίζοντας τα εξής:

«Δώδεκα Μαΐου 2016. Ημέρα αποφράδα για τον επαρχια-
κό Τύπο.

O τότε υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης φέρνει στη Βουλή σχέδιο Νόμου 
και ψηφίζεται ως Νόμος 4387/2016.

Με τον Νόμο αυτόν καταργείται το μέχρι τότε καθεστώς 
των ασφαλιστικών εισφορών που ίσχυε για τον περιφερειακό 
Τύπο.

Χωρίς ενημέρωση, χωρίς ο κ. Κατρούγκαλος να ενη-
μερωθεί τι εσήμαινε αυτό για τις επαρχιακές εφημερίδες, 
ουσιαστικά άνοιξε τον τάφο των επιχειρήσεων Τύπου της 
περιφέρειας.

Έτσι, π.χ., μια επαρχιακή εφημερίδα με 45 εργαζόμενους 

εκαλείτο να πληρώσει εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ 
(150.000) ετησίως, επιπλέον των όσων μέχρι τον Μάιο 
του 2016 επλήρωνε.

Κι αυτό για χάρη ποιων;
Η επικήδειος τελετή είχε αρχίσει με τις ευλογίες του κ. 

Κατρούγκαλου και όσων εψήφισαν τον Νόμο αυτόν.
Επί Κωνσταντίνου Καραμανλή του Α’ (1956) αναζητή-

θηκε τρόπος για δημιουργία αξιόλογων ημερήσιων εφημε-
ρίδων και στην επαρχία.

Απάντηση από τον τότε Πρόεδρο της ενιαίας Ένωσης Ε-
παρχιακών Εφημερίδων Αριστοτέλη Γραμματικάκη: «Πρόεδρε 
στην επαρχία υπάρχουν καλοί δημοσιογράφοι που μπορούν να 
γίνουν και καλοί εκδότες. Δεν είναι όμως εφοπλιστές, βιομήχανοι, 
μεγαλοεργολάβοι για να επενδύσουν σε μια τέτοια προσπάθεια. 
Πρέπει να υπάρχουν κάποια κίνητρα».

Και ο Καραμανλής καθότι ήθελε να “σπάσει” το μονοπώλιο 
της πληροφόρησης από τα δημοσιογραφικά συγκροτήματα του 
κέντρου επέλεξε ως κίνητρο τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφο-
ρές για τον επαρχιακό Τύπο.

Ψηφίστηκε γι’ αυτό το Νομοθετικό Διάταγμα 3019/1956 με το 
οποίο δινόταν η δυνατότητα ανάπτυξης αξιόλογων ημερήσιων 
εφημερίδων στην επαρχία.

Έκτοτέ “κύλισε το νερό στο αυλάκι”...
Αξιόλογες επαρχιακές εφημερίδες αναπτύχθηκαν και αρκετές 

έγιναν ανταγωνιστικές των εφημερίδων του κέντρου.
Βυσσοδομούσαν κατά καιρούς κατά της νέας κατάστασης 

αρκετοί.
“Τελετάρχες”, όμως μιας επικήδειας τελετής δεν παρουσιάστη-

καν.
Μάϊος του 2016 εμφανίστηκε ο κ. Κατρούγκαλος και σήμερα 

οι μεγάλες επαρχιακές εφημερίδες οδηγούνται σε χρεοκοπία.
Προσπάθεια μιας κάποιας αναθεώρησης αυτού του επάρατου 

νόμου έγινε με ενημέρωση προς τους αρμόδιους υπουργούς της 
σημερινής κυβέρνησης.

Εισπράχθηκε συμπάθεια – πολύ συμπάθεια... Αποτέλεσμα 
μηδέν.

Μάλιστα, ο σημερινός υπουργός Εργασίας κ. Χατζηδάκης σε 
εκπροσώπους μεγάλων επαρχιακών εφημερίδων εδήλωσε προκλη-
τικά αναρμόδιος! Προφανώς διεκδικεί να βάλει την ταφόπλακα στον 
τάφο που άνοιξε ο κ. Κατρούγκαλος.

Ας κάνουν μια βόλτα οι κύριοι αυτοί στην επαρχία.
Να γνωρίσουν τις μεγάλες επαρχιακές εφημερίδες, το έργο που 

επιτελούν και μετά να επιμείνουν στον ενταφιασμό.
Ντροπή!»
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«Έφυγε» στα 63 του ο δικαστικός 
επιμελητής Ανδρέας Κοκκαλιάρης
Έφυγε από τη ζωή στα 63 του χρόνια ο Ανδρέας Φ. Κοκκαλιάρης, γνωστός δικα-

στικός επιμελητής της Βέροιας. Η κηδεία του θα γίνει σήμερα Τρίτη 9 Νοεμβρίου στις 
12.00 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου, στα Κοιμητήρια Βέροιας.

Ο «Λαός» εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του

Επιχειρήσεις Τύπου της Περιφέρειας:
«Ο Κατρούγκαλος άνοιξε τον τάφο και ο Χατζηδάκης 

διεκδικεί να βάλει την ταφόπλακα»
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέδα-
ση.

 Συσκευές καθαρισμού αέρα (με φίλτρα ε-
νεργού άνθρακα και Hepa) 

 απολύμανση πριν κάθε προβολή,
 μεγάλες αποστάσεις 
 περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων
 αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΤΑΜΣ 2 (ΜΕΤΑΓΛ) THE 

ADDAMS FAMILY 2 
(με το self test του σχολείου)
Προβολές στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή ”:   Πέ-

μπτη 4/11 - Παρασκευή 5/11 - Σάββατο 6/11 
- Κυριακή 7/11 στις 18.00  (Πιστοποιητικό εμ-
βολιασμού-νόσησης-Rapid test από 12 ετών και πάνω, Self 
test από 4 ετών έως 11, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.
cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: ΓΡΕΓΚ ΤΙΕΡΝΑΝ & ΚΟΝΡΑΝΤ ΒΕΡΝΟΝ
Σενάριο: ΝΤΑΝ ΧΕΡΝΑΝΤΕΖ
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=aC0LK1xLqug  

ΠΙΤΕΡ ΡΑΜΠΙΤ: Ο ΛΑΓΟΣ ΤΟ ‘ΣΚΑΣΕ (ΜΕΤΑΓΛ)
(με το self test του σχολείου)
Προβολές στην Αίθουσα 1 “Χειμερινή ”:   
Πέμπτη 4/11 - Παρασκευή 5/11 - Κυριακή 7/11 στις 18.00
Σάββατο 6/11 στις 17.00
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 12 

ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 11, δείτε αναλυτικά 
στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: ΓΟΥΙΛ ΓΚΛΑΚ
Σενάριο: ΓΟΥΙΛ ΓΚΛΑΚ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΕΛΙΖΑ-

ΜΠΕΘ ΝΤΕΜΠΙΚΙ, ΝΤΟΝΑΛ ΓΚΛΙΣΟΝ, ΡΟΟΥΖ ΜΠΕΡΝ, ΤΖΕ-
ΪΜΣ ΚΟΡΝΤΕΝ, ΝΤΕΪΖΙ ΡΙΝΤΛΕΪ, ΜΑΡΓΚΟ ΡΟΜΠΙ, ΝΤΕΪΜΟΝ 
ΧΕΡΙΜΑΝ

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Gr2M0DHYyFw 

ETERNALS - Η ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΩΝ MARVEL 

Προβολές στην Αίθουσα 1 “Χειμερινή ”:   
Πέμπτη 4/11 – Παρασκευή 5/11 – Κυριακή 7/11 – Δευτέρα 

8/11 – Τρίτη 9/11 – Τετάρτη 10/11 στις 20.45
Σάββατο 6/11 στις 18.40 και 21.30
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 12 

ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 11, δείτε αναλυτικά 
στην σελίδα www.cinestar.gr)

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=IO4PCu0DNiY 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ - MADRES PARALELAS   (Πέδρο 

Αλμοδόβαρ)
Προβολές στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή ”:   Κάθε μέρα στις 

20.30
 (Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 12 

ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 11, δείτε αναλυτικά 
στην σελίδα www.cinestar.gr)

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

 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρόγραμ-

μα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: 
http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     4/11/21 - 10/11/21

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώ-
χου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν για την 
ευγενική τους προσφορά:

1) Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, στη 
μνήμη της μητέρας του Μινοδώρας, με τη συμπλήρωση 
ενός έτους από το θάνατό της.

2) Την κ. Στέλλα Μαζαράκη- Παπαχρήστου και τα 
παιδιά της Χρήστο και Ηρώ, για τη δωρεά των 50 ΕΥ-
ΡΩ, στη μνήμη του συζύγου και πατέρα τους Μπάμπη 
Παπαχρήστου, με τη συμπλήρωση τριών ετών από το 
θάνατό του.

3) Τις κυρίες Βάσω, Γιαννούλα, Δανάη, Συρμούλα, 
Νίτσα, για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, στη μνήμη της Μαί-
ρης Ντουφοπούλου.

4) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 20 ΕΥΡΩ, για 
τις ανάγκες του συσσιτίου.

5) Τον κ. Κόγια για τα τρία κιλά ρύζι, τρία κιλά αλεύρι 
και έξι γάλα Νουνού.

6) Ανώνυμη κυρία για τα τριάντα ψωμιά.
7) Ανώνυμη κυρία για ένα τσουβάλι κρεμμύδια.
8) Ανώνυμες κυρίες από το Ξηρολίβαδο, για τα εξή-

ντα μπούτια κοτόπουλο, οκτώ κιλά κριθαράκι, δύο λίτρα 
λάδι, σάλτσες ,πελτέ και αλάτι.

9) Ανώνυμη κυρία για τα οκτώ κοτόπουλα και τα δέκα 
κιλά κριθαράκι.

10) Τον κ. Κόγια για τα οκτώ κιλά κιμά, ένα τσουβάλι 
πατάτες και ένα τσουβάλι κρεμμύδια.

Προστατεύουμε 
Τον Θηλασμό: 
Είναι ευθύνη 

όλων μας! 
 

Η πρώτη εβδομάδα 
του Νοεμβρίου στην 
Ελλάδα είναι αφιε-
ρωμένη στον μητρικό 
θηλασμό. Ο θηλα-
σμός είναι επιτακτική 
ανάγκη για τη δημό-
σια υγεία και πρέπει 
να προστατευτεί. Είναι 
καιρός να ενημερώ-
σουμε, να εδραιώσου-
με, να προσελκύσου-
με και να κινητοποιή-

σουμε δράσεις για την προστασία του θηλασμού σε όλα 
τα επίπεδα.

Το φετινό σύνθημα είναι Προστατεύουμε Τον Θηλα-
σμό: Είναι Ευθύνη Όλων Μας! 

Απαιτείται η προσέγγιση του θηλασμού να γίνει ως έ-
να ζήτημα της δημόσιας υγείας ώστε να δημιουργηθούν 
καλύτερα συστήματα  για τις φυσιολογικές καταστάσεις 
αλλά και για καταστάσεις κρίσης.

Στο Κέντρο Υγείας Βέροιας  (Ε. Παππά 22 & Μοράβα 
2) συνεχίζονται τα σεμινάρια για έγκυες και θηλάζου-
σες μητέρες στο Τμήμα Προετοιμασίας Γονεϊκότητας 
και Μητρικού Θηλασμού. Πληροφορίες  στα τηλέφωνα 
2331024661, 2331022332.

Περιμένουμε με χαρά όλες τις μέλλουσες μανούλες 
για να γνωρίσουμε το θαύμα του μητρικού θηλασμού 
και να πούμε πως μπορούμε μαζί να το κάνουμε να 
πετύχει!

Τμήμα προετοιμασίας 
για γονεικότητα του Κ.Υ. Βέροιας

Συγκροτήθηκε το Δ.Σ. 
της Δ.Ε.Ε.Π. Νέας 

Δημοκρατίας Ημαθίας
Την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021 κατόπιν 

πρόσκλησης του Προέδρου Γιανναβαρτζή 
Σταύρου έγινε η συγκρότηση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Ε.Π. Ημαθίας 
και ο ορισμός μεταξύ των αιρετών μελών 
των υπευθύνων ανά τομέα δράσης, όπως 
αυτός προβλέπεται στο Κανονισμό Πανελ-
λαδικής Οργάνωσης του Κόμματος, πα-
ρόντων των προέδρων των ΔΗΜ.Τ.Ο. ως 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π. αφού συνε-
χάρη τα νεοεκλεγέντα μέλη, υπενθύμισε πως «η Νέα Δημοκρατία σήμερα δεν 
είναι απλά το μεγαλύτερο κόμμα στην Ελλάδα, είναι το μεγαλύτερο κεντροδε-
ξιό κόμμα στην Ευρώπη και οι κομματικές οργανώσεις είναι το νήμα το οποίο 
συνδέει την Κυβέρνηση και την Κοινοβουλευτική Ομάδα με την κοινωνία.»

Στη συνέχεια έθεσε τους στόχους της νέας Διοίκησης που είναι η βελτιστο-
ποίηση της λειτουργίας των οργάνων του κόμματος, η συμμετοχικότητα παλαι-
ών και νέων μελών της Ν.Δ.,  η μεγιστοποίηση της εκλογικής ετοιμότητας, η 
διεύρυνση και το άνοιγμα στην κοινωνία. 

 Στη συνέχεια ανακοινώθηκε ο ορισμός των αιρετών μελών με τις θέσεις ευ-
θύνης του καθενός και τους ευχαρίστησε ξεχωριστά, ευχόμενος καλή δύναμη 
σε όλους. 

Η νέα Διοικούσα Επιτροπή σύμφωνα με την απόφαση του Προέδρου είναι :
Πρόεδρος ΓΙΑΝΝΑΒΑΡΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Αντιπρόεδρος ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
Γραμματέας ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ταμίας της Επιτροπής ΣΙΜΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπεύθυνος εκλογικής ετοιμότητας ΒΡΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας ΔΑΓΓΑΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ
Υπεύθυνος εργαζομένων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υπεύθυνος τοπικής αυτοδιοίκησης ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υπεύθυνος παραγωγικών και επιστημονικών φορέων ΜΠΙΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙ-

ΟΣ
Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των 2 Φύλων ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   

ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
Συγκροτήθηκε 

σε σώμα 
το νέο Δ.Σ.

Στις 5 Νοεμβρίου, συνήλθε το Νέο Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Ε.Α.Σ.Α.Ν.Ημαθιας,  που προέκυψε από τις 
εκλογές της 30ης  Οκτωβρίου  2021  και συγκροτήθηκε 
σε σώμα ως εξής:

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΙΛΩΝΗΣ  Ευάγγελος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΡΙΓΚΑΣ  Νικόλαος
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ  Πέτρος
ΤΑΜΙΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  Κων/νος
ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΤΣΙΠΛΑΚΙΔΗΣ  Χαραλαμπος
ΒΟΗΘΟΣ  ΤΑΜΙΑ:     ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  Σπύρος        
ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣΕΩΝ:  ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ Δημήτριος   
 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1. ΚΡΕΞΗΣ  Νικόλαος
2. ΜΑΝΤΑΚΗΣ  Πέτρος
3. ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ  Ιωάννης
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ (Π.Ο.Α.Σ.Α.)
1. ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Πέτρος 
2. ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ  Δημήτριος
3. ΤΣΙΛΩΝΗΣ  Ευάγγελος
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Ακριβώς ένα χρόνο 
πριν ολόκληρο το προ-
ηγούμενο Δ.Σ Δήμου 
Νάουσας κλήθηκε στο 
Πταισματοδικείο Βέροιας 
να καταθέσει έπειτα από 
ακόμα μια μηνυτήρια α-
ναφορά του κ. Βασιλείου 
που αφορούσε το κτίριο 
Έρια.

Υπενθυμίζω ότι  ο ι 
προβολές του κινηματο-

γράφου που πραγματοποιούνταν επί θητείας μου στον χώρο 
προβολών της Έρια κρίθηκαν νόμιμες και αθωώθηκα (έπειτα 
από μηνυτήρια αναφορά του ανωτέρω και του κ.Καραμπα-
τζού).

Υπήρξε ιδιαίτερη αναστάτωση για τους δημοτικούς συμ-
βούλους και δέχτηκα πάρα πολλά τηλεφωνήματα αγωνίας. 

Εδώ οφείλω να ευχαριστήσω τους νομικούς της ομάδας 
μας κύριους Αποστόλου και Βαλσαμίδη που χρησιμοποίησαν 
την δικηγορική τους ιδιότητα για να βοηθήσουν τους συνα-
δέλφους μας αφιλοκερδώς και όχι για να τους ταλαιπωρή-
σουν, όπως κάνουν άλλοι.

Η μηνυτήρια αναφορά μπήκε στο αρχείο κατά το μεγαλύ-
τερο σκέλος της που αφορούσε τις προβολές του κινηματο-
γράφου και την παραχώρηση του χώρου προβολών. 

Εν τέλει παραπεμφθήκαμε τρία άτομα ενώπιον του Τριμε-

λούς Πλημμελειοδικείου Βέροιας για παράβαση καθήκοντος 
σχετικά με τον χώρο του κυλικείου που εξυπηρετούσε τους 
θεατές. Μάρτυρας κατηγορίας ο γνωστός.

Η απόφαση ήταν ομόφωνα αθώοι.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι είπαν την αλήθεια σε-

βόμενοι τον όρκο τους. Ότι ουδέποτε ζήτησα από τον οποιο-
δήποτε να ενεργήσει παρανόμως.

Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους στην ομάδα μου, 
φίλους πλέον, που ουδέποτε παρασύρθηκαν από τον ορυμα-
γδό των εις βάρος μου μηνύσεων, δεν αμφέβαλλαν για εμένα 
και δεν φοβήθηκαν να υπερασπιστούν αυτά που πιστεύουν.

Θέλω να ευχαριστήσω τον δικηγόρο μου Λάζαρο Μα-
ντρατζή και την ομάδα του που εδώ και 7 χρόνια με υπε-
ρασπίζεται σε αμέτρητα δικαστήρια. Τον ευχαριστώ για την 
αγωνιστικότητα, τις πολύτιμες γνώσεις του, την αντοχή και 
την δύναμη του.

Έχω χάσει το μέτρημα των εις βάρος μου μηνύσεων από 
συγκεκριμένους πολέμιους.

Έχω χάσει το μέτρημα των χρημάτων που έχω δαπανήσει 
για την υπεράσπιση μου σε αντίθεση με τους μηνυτές που η 
δικηγορική τους ιδιότητα τους προσφέρει ατέλεια.

Το αποτέλεσμα όμως είναι ένα. Η αλήθεια δεν μπορεί να 
κρυφτεί όσο και αν προσπαθούν να την θάψουν μαζί με εμέ-
να. Δεν τα κατάφεραν και με κάνουν πιο δυνατό. 

Ο άδικος πόλεμος γεννά δίκαιες νίκες!
Με εκτίμηση,

Νίκος Κουτσογιάννης

Τάσος Μπαρτζώκας: 
Συνάντηση στελεχών της 

«Πρωτοβουλίας για το Παιδί»  
με την υφ. Δόμνα Μιχαηλίδου  
για τη λειτουργία των δομών

Η επίλυση των ζητημάτων χρηματοδότησης της «Πρωτοβουλίας για το Παιδί» ήταν 
το επίκεντρο της συνάντησης που διοργάνωσε ο Τάσος Μπαρτζώκας, φέρνοντας σε 
απευθείας επαφή την Υφυπουργό, κ. Δόμνα Μιχαηλίδου με τα στελέχη του Δ.Σ της, κ. 
Τέλη Σιδηρόπουλο και κ. Νίκο Καρατόλιο.

Στη συνάντηση αναλύθηκε από τους εκπροσώπους του φορέα, εκτενώς, το πολύ-
πλευρο έργο του Οργανισμού και οι ανάγκες χρηματοδότησης που έχουν προκύψει 
λόγω του κενού, έως την έναρξη της επόμενης προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ.

Ο Τάσος Μπαρτζώκας απέσπασε την πολιτική στήριξη της Υφυπουργού στα αιτήμα-
τα των εκπροσώπων της «Πρωτοβουλίας για το παιδί», προκειμένου οι δομές της να 
συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα, στηρίζοντας το μεγάλο κοινωνικό έργο που 
επιτελούν. Είναι οπωσδήποτε μια θετική εξέλιξη που επιτρέπει στα ενδιαφερόμενα μέρη 
να αισιοδοξούν.

Ο Βουλευτής θα συνεχίσει να βρίσκεται σε στενή επαφή, τόσο με την κ. Μιχαηλίδου 
όσο και με τους εκπροσώπους της Πρωτοβουλίας, έως επιτευχθεί ο κοινός πλέον στό-
χος τους. Από την πλευρά του ο ίδιος δηλώνει την αμέριστη υποστήριξή του προς κάθε 
φορέα που ασκεί κοινωνική πολιτική, ιδίως προς τις ευάλωτες ομάδες. Μια υποστήριξη 
που επιβεβαιώνεται κάθε φορά στην πράξη.

Εξόρμηση στα Νοσοκομεία της Βέροιας  
και της Νάουσας από το ΚΚΕ Ημαθίας 

Εξόρμηση στα 
Νοσοκομεία της  
Βέροιας και της 
Νάουσας πραγμα-
τοποίησε χθες το  
πρωί  η ΤΟ  Ημα-
θίας του ΚΚΕ. Η 
δράση έγινε στο 
πλαίσιο της πανελ-
λαδικής κινητοποίη-
σης  του  Κόμματος 
για αγωνιστική  συ-
μπόρευση για την  
προστασία  της υ-
γείας του  λαού.

Έκλεψε από κατάστημα, 
κινητό και χρήματα

Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού 
άνδρα, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, στις 6 Νοεμβρίου 2021 το απόγευμα 
στη Βέροια, αφαίρεσε μέσα από κατάστημα ένα κινητό τηλέφωνο, αξίας 220 ευρώ, σύμ-
φωνα με δήλωση της παθούσας. 

«Ο άδικος πόλεμος γεννά 
δίκαιες νίκες»
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 7 Νο-

εμβρίου 2021 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Βαρβάρας στην 
Αγία Βαρβάρα ο Κων/νος Αναστ. 
Βελιάδης σε ηλικία 86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 8 Νο-

εμβρίου 2021 στις 3.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας η Κυβέλη Χασι-
ώτη σε ηλικία 72 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 6 Νοεμ-

βρίου 2021 στις 3.00 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου Φυτειάς η 
Μαριωρίτσα Αθαν. Τσίλη σε ηλι-
κία 98 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 8 Νο-

εμβρίου 2021 στις 3.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου Νέ-
ας Λυκογιάννης ο Δημήτριος Χρ. 
Τσιφλίδης σε ηλικία 91 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 7 Νο-

εμβρίου 2021 στις 12.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Παντελεήμων στο 
Μετόχι Ημαθίας ο Γεώργιος Απ. 
Χοροζογλου σε ηλικία 88 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 6 Νοεμ-

βρίου 2021 στις 11.30 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου Κεφαλο-
χωρίου ο Δημήτριος Αλαμπουρι-
νός σε ηλικία 88 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 7 Νοεμ-

βρίου 2021 στις 3.30 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Βέροι-
ας η Σμαρώ Θωμ. Πατοπούλου 
σε ηλικία 71 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 8 Νο-

εμβρίου 2021 στις 4.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Δημήτριος 
Δημήτρογλου σε ηλικία 76 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 9 Νο-

εμβρίου 2021 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων 
Βέροιας ο Γεώργιος Παρχαρίδης, 
δάσκαλος σε ηλικία 82 ετών.

Η ταφή θα γίνει στο Γιαννακο-
χώρι Ναούσης.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 14 

Νοεμβρίου 2021 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα και παππού

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΒΑΡΓΥΡΗ

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 τέκνα,

Τα εγγόνια
Οι λοιποί συγγενείς

 και φίλοι

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
 – ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Όρθρος – Πανηγυρική Θεία Λειτουργία 7.30-10.00
Εόρτιος Εσπερινός – Παράκληση προς τον Άγιο Νεκτάριο 

17.30
Κατά τη διάρκεια των ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνη-

ση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου προς αγιασμό των πιστών.

Ευχαριστήριο
 του «Έρασμου»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κοινωνικής 
Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί θερμά την κ. Μαρία 

Βλαχογιάννη (GOODY’S BURGER HOUSE) για την προσφορά ειδών διατρο-
φής προς κάλυψη των αναγκών του Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας της δομής 
μας. 

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά κοινωνικής αναφοράς, από τον επιχειρημα-
τικό κόσμο, συμβάλλει στην αναβάθμιση του μέσου όρου της ποιότητας ζωής 
των ευάλωτων ανθρώπων που συνδράμουμε, στη μείωση των όποιων ανισοτή-
των και προάγει σημαντικά  τον τοπικό μας πολιτισμό.

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

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

Με τιμή για το ΔΣ 
Η Πρόεδρος  Γεωργία Φωστηροπούλου

Πανήγυρις ενορίας Αγίου 
Ιωάννου του Ελεήμονος Βέροιας

 
Την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021 πανηγυρίζει η Ενορία του Αγί-
ου Ιωάννου Βεροίας την μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου 
του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρείας.

Οι ιερές ακολουθίες θα τελεσθούν στο παρεκκλήσιο του Αγίου 
Στεφάνου (οδ. Κοντογεωργάκη) ως εξής:

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
6.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός - Αρτοκλασίες.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
7.30 π.μ. Ορθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία
5.30 μ.μ. Εσπερινός και Παράκληση Αγίου Ιωάννου Ελεήμονος
Κατά τη διάρκεια των ακολουθιών θα τεθεί σε προσκύνηση τεμά-

χιο ιερού λειψάνου του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος.
Εκ του Ιερού Ναού

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:

 Την Τρίτη 9 Νοεμβρί-
ου το πρωί θα ιερουργήσει 
στο Προσκύνημα του Αγίου 
Νεκταρίου στα Κύμινα.

 Την Τρίτη 9 Νοεμβρί-
ου στις 6:00 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στον Εσπερινό 
και στην Παράκληση του 
Αγίου Λουκά του Ιατρού 
στον Ιερό Ναό του στην Ι-
ερά Μονή Παναγίας Δοβρά 
Βεροίας. Η Ιερά Ακολουθία 
θα μεταδοθεί απευθείας 
μέσα από την ιστοσελίδα 
της Ιεράς Μητροπόλεως, 
την αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και τον ραδιο-
φωνικό σταθμό «Παύλειος 
Λόγος 90,2 FM».

 Την Τρίτη 9 Νοεμβρίου 
στις 8:00 μ.μ. θα ομιλήσει 
με την ευκαιρία της εορτής 
του Αγίου Νεκταρίου, στο 
πλαίσιο της σειράς ομιλιών «Αγιολογία και ζωή», μέσα από την ιστοσελίδα 
της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδι-
οφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM.

 Την Τρίτη 9 Νοεμβρίου στις 9:00 μ.μ. θα ιερουργήσει στην Ιερά Αγρυ-
πνία προς τιμήν του Οσίου Αρσενίου του Καππαδόκου στον Ιερό Ναό Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου Ναούσης. 

 Την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Πανη-
γυρικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά Ναούσης.

 Την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου στις 8:00 μ.μ. θα ομιλήσει με την ευκαιρία 
της εορτής του Οσίου Αρσενίου του Καππαδόκου, στο πλαίσιο της σειράς 
ομιλιών «Αγιολογία και ζωή», μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητρο-
πόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό 
«Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM.



 
Υπογράφηκε, από το Δήμαρχο Αλεξάνδρειας 

Παναγιώτη Γκυρίνη, σύμβαση με την ανάδοχο 
εταιρεία «BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», 
εκπροσωπούμενη από τον κ. Γεώργιο Βουλ-
γαρούδη, που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ» και η οποία αποτελεί το υποέργο 
Νο 5 της Πράξης : «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟ-
ΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ».

Ο προϋπολογισμός της μελέτης της προμή-
θειας ανέρχεται σε 91.536,80€ συμπεριλαμβα-
νομένου Φ.Π.Α. 24% και χρηματοδοτείται από 
Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επεν-
δύσεων.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμ-
βασης είναι το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙ-
ΟΤΗΤΑΣ ΑΞ 01 – Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας 
με Τομεακές προτεραιότητες.

Το σύστημα θα περιλαμβάνει συνολικά 2 
σταθμούς ποδηλάτων που θα εξυπηρετούν τους 
δημότες της περιοχής, με 14 συνολικά θέσεις 
στάθμευσης-κλειδώματος (7 ανά σταθμό) και 30 
ποδήλατα (είκοσι ηλεκτρικά και δέκα συμβατικά), 
που θα εγκατασταθούν σε κεντρικά σημεία της 
πόλης, με χρονική διάρκεια πα-
ράδοσης από τον ανάδοχο σε δύο 
(2) μήνες.

 Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας με-
τά την υπογραφή της σύμβασης 
έκανε τη παρακάτω δήλωση:

“Με την προμήθεια των κοινό-
χρηστων ποδηλάτων, δίνουμε την 
ευχέρεια στους πολίτες του Δή-
μου μας, να χρησιμοποιούν ένα 
μέσο φιλικό προς το περιβάλλον, 
το ποδήλατο, για όσο χρόνο ε-
πιθυμούν, επιστρέφοντας το σε 
κάποιο από τα εγκαταστημένα ση-
μεία στάθμευσης, πετυχαίνοντας, 
την μείωση της κυκλοφορίας των 
αυτοκινήτων στην πόλη, με ταυτό-
χρονη μείωση στους ρύπους και 
την ηχορύπανση”.
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Νομικό πλαίσιο για 
την προστασία των 

αγροτών από αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές

Από την Εθνική  Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμός (ΕΘ.Ε.Α.Σ.), γνωστο-
ποιούνται τα εξής:

«Με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης 7194/21 ΦΕΚ 5141 Β΄ 
5/11/21 από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιο 
Λιβανό, ολοκληρώθηκε το νομικό πλαίσιο για την προστασία των αγροτών 
από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσε-
ων,  στην αλυσίδα εφοδιασμού των γεωργικών προϊόντων.  Προηγήθηκε 
η ψήφιση του Νόμου 4792/2021 ο οποίος ενσωμάτωνε την οδηγία ΕΕ 
2019/633 και η Υπουργική Απόφαση 1686/298736 ΦΕΚ 5054 Β΄1/11/21 
η οποία καθόρισε τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής Καταπολέμησης 
των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών καθώς και τον τρόπο υποβολής των 
καταγγελιών.

 Οι ανωτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις ήταν πάγιο αίτημα των Συνεταιριστι-
κών Οργανώσεων και η θέσπισή τους, βάζει το πλαίσιο για την προστασία 
του αδύναμου κρίκου στην εφοδιαστική αλυσίδα που είναι ο Αγρότης.

 Είναι γνωστό ότι οι ρυθμίσεις αυτές συναντούν την αντίδραση πολλών 
εμπορικών επιχειρήσεων και η εφαρμογή τους θα απαιτήσει την καλή συ-
νεργασία των Κρατικών Οργάνων και των Συνεταιριστικών Οργανώσεων. 
Είναι όμως σαφές ότι υπάρχει η πολιτική βούληση και της Πολιτείας και του 
Οργανωμένου Αγροτικού Κινήματος, να προστατευτεί ο Αγρότης από αθέ-
μιτες πρακτικές και να σταματήσει να αποτελεί τον έμμεσο χρηματοδότη με 
άτοκα κεφάλαια κίνησης. 

Ταυτόχρονα τα μέτρα που λήφθηκαν αποτελούν μία ευκαιρία εξυγίανσης 
του Εμπορίου, επιτρέποντας να παραμείνουν ενεργοί διακινητές μόνο όσοι 
διαθέτουν ή μπορούν να διαθέσουν χρηματοδότηση  εξασφαλίζοντας την  
πληρωμή των αγροτών. 

Η ΕΘ.Ε.Α.Σ. στηρίζει τις ανωτέρω ρυθμίσεις και θα συμβάλει στην υλο-
ποίησή  τους, προωθώντας στην αρμόδια Επιτροπή Καταπολέμησης, κάθε 
καταγγελία που θα προέλθει από τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις». 

Διακοπή νερού σήμερα και 
ολοκλήρωση των τελικών 

συνδέσεων σε περιοχές κάτω 
από την οδό Ανοίξεως 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευ-
σης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) γνωστοποιεί στους κατανα-
λωτές και πελάτες της ότι, σήμερα Τρίτη 9 Νοεμ-
βρίου 2021 από την ώρα 09:00 έως 16:00 θα γίνει 
προγραμματισμένη διακοπή νερού, στην περιοχή 
κάτω από την οδό Ανοίξεως μεταξύ των οδών – 
Ανοίξεως, Βενιζέλου, Θεσσαλονίκης, Πλουτάρχου, 
Πηνελόπης και Ανοίξεως στη Βέροια και τις οδούς 
που περιλαμβάνονται από αυτές, λόγω των ερ-
γασιών τελικών συνδέσεων, σε τμήματα του νέου 
αγωγού που αντικαθιστά τους αμιαντοσωλήνες του παλαιού δικτύου της περιο-
χής και ακύρωσης μέρους του παλαιού δικτύου. 

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

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

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

Αιμοδοσία στην τ.κ. Τρικάλων 
την Κυριακή 14 Νοεμβρίου

 
Την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 9:00 – 13:00 ο Σύλλογος Αιμο-

δοσίας και Αλληλεγγύης της τ.κ. Τρικάλων θα πραγματοποιήσει Εθελοντική 
Αιμοδοσία στο Κοινοτικό Κατάστημα, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκο-
μείο Βέροιας.

Παρακαλούνται οι φίλοι, τα μέλη του Συλλόγου και οι Δημότες να ενισχύ-
σουν την προσπάθειά μας.

Προμήθεια και εγκατάσταση 
Σταθμών Κοινόχρηστων 

Ποδηλάτων 
στο Δήμο Αλεξάνδρειας
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Όταν αγαπάς το ποδόσφαιρο
και τη δουλειά με τα παιδιά το μέλλον 

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

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

ΑκαδημίαΑΕΚΒέροιας.
Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται

στα γήπεδα Λαζοχωρίου. 
Πληροφορίες:

ΚατικαριδηςΜάριος6973054709
ΓκουργκουταςΘεοφάνης6973667697

Με νίκη ξεκίνησε η 
Βέροια στην πρε-
μιέρα της SL2 που 

ξεκίνησε επιτέλους μετά από 
καθυστέρηση 2 μηνών.  κερ-
δίζοντας με 1-0 τον Αλμωπό 
Αριδάιας. δυστυχώς όμως με 
πολύ λίγους φιλάθλους στις 
κερκίδες του Δημοτικού΄ Στα-
δίου.  

Οιπαίκτες τηςΒέροιας ξεκίνησαν με
ορμή και δύναμη ναπάρουν  γρήγορο
προβάδισμάστοσκόρ και τα κατάφεραν
αφούστο 10’ λεπτό από μακρινήπάσα
τουΜπουκουβάλαστηνπλάτη της άμυ-
νας ξεπετάχθηκε ο γρήγορος Γιακουμά-
κης και μεωραίο τρόπο αφού απέφυγε
τοντερματοφύλακαπάσαρεστονΠασάο
οποίοςμεπλασέέστειλετηνμπάλαστην
κενήεστίαγιαναγίνειέτσιτο1-0.

Οιγηπεδούχοικαιμετάτογκόλσυνε-
χίζουνναελέγχουντοπαιχνίδικαιναχά-
νουνδύοπολύ καλές ευκαιρίες μεπρω-
ταγωνιστή καιπάλι τονΜπουκουβάλαο
οποίος στηνπρώτηπερίπτωσηστο 15’
λεπτό ΄έκανε σέντρα με τον Γαβριηλίδη
ναπιάνεικεφαλιάαπόκοντάκαιημπάλα
πέρασεσύριζαάουτ.Στην2ηπερίπτωση
πάλι οΜπουκουβάλας εκτέλεσε κόρνερ
αλλά οΠασάς από το ύψος της μικρής
περιοχής έπιασε καρφωτή κεφαλιά  και
ημπάλααποκρούστηκεαπότοοριζόντιο
δοκάρικαιβγήκεάουτ.

Σε αυτές τιςπολύ καλές ευκαιρίες οι
φιλοξενούμενοι έχουν να «παρουσιά-
σουν» την φάση στο 38’ όταν ο Ρόβας
από κοντά δεν μπόρεσε να νικήσει τον
έμπειροΒελλίδη.

Στην αρχή του β’ ημιχρόνου και για
15-20’’ η Βέροια είχε τον έλεγχο και με
μεγάλη φάση στο 57’ όταν ένα δυνατό
μακρινό σουτ του Γαβριηλίδη η μπάλα
τράνταξετοδεξίδοκάριτηςΑριδαίας.

Απόκειμετάοιφιλοξενούμενοι«βγή-
καν»στηνεπίθεσημεστόχοτογκολτης

ισοφάρισης.Είχανκάποιαυπεροχήαλλά
στηνουσίατίποτετοιδιαίτερο

ΗΒέροιαπουθαμπορούσενασφρα-
γίσειτηννίκηκαιναπάρειμίαάνετηνίκη
είχεπολύ καλή ευκαιρίασε κεφαλιά του
Γιακουμάκηστο80’λεπτό

Μία ευκαιρία που αιφνιδίασε την ά-
μυνατηςΒέροιαςστο88’όπουμετάτην
συρτήσέντρατουΣέχουαπότααριστερά
μόνοςστηνπεριοχήοΡόβαςδενπρόλα-
βετηνμπάλα.Ενώστηνλήξητωνκαθυ-
στερήσεωνέγινεμίαφάσηπουξεσήκω-
σεθύελλαδιαμαρτυριώντωνπαικτώνκαι
τουπάγκου τηςΑριδαίαςπου ζητούσαν
τηνκατακύρωσηενόςτέρματοςπαρότιο
κ.Τάσηςείχεσφυρίξειέγκαιρατοεπιθετι-
κόφάουλπάνωστονΜπουκουβάλα.

ΠροβλημάτισεηΒέροιαστοτελευ-
ταίοημίωροτουαγώνα

Όπωςδήλωσε και οπροπονητής της
ΒέροιαςΠαύλος Γιακουμάκης κάθεπρε-

μιέρα έχει άγχος και φυσικά εκείνοπου
ενδιαφέρει είναι ναξεκινήσειηομάδαμε
νίκηάσχεταμετηνεμφάνισητης.

Οπροβληματισμός προήλθεαπό τα
αβίαστακαιεύκολαλάθηαπόπαίκτεςμε
αξία και μεγάλη εμπειρία.Όμωςόλα θα
είχαν κριθεί αν η Βέροιαπετύχαινε ένα
ακόμηγκόλπουδικαιούτανκαιτότείσως
μιλούσαμεγιαμίαπιόευρείανίκη.

Με το δεξί ξεκίνησε η βασίλισσα του
βορράκαιφυσικάόλοιπεριμένουνκαλύ-
τερη συνέχεια γιατί τοπρωτάθλημα της
SL2απόδείχνουνταπράγματαθαείναι
σκληρόκαιανταγωνιστικό.

Διαιτητής: Τάσης ( Ηπείρου) δεν α-
πέφυγε τα λάθη βοηθοί (Νατσιόπουλος,
Μάνος)

ΒΕΡΟΙΑ: (Δερμιτζάκης) Βελλίδης,
Μπουκουβάλας, Σκόνδρας, Μαραγκός
(46’Δημόπουλος),Πεταυράκης.Οικονό-
μου, Γαβριηλίδης,Μπαϊντού (64’ Πόζο-
γλου),Μούργος (72’Ντίνας), Γιακουμά-

κης(85’Μπλέτσας),Πασάς.
ΑΛΜΩΠΟΣ: (Τυριακίδης) Παϊτέρης,

Πρίκας(76’Κολλάρας),Παρασκευάς,Σέ-
χου, Σουλιώτης,Ασλαμπάλογλου, Κέρθι
(90’ Ζαχάρος),Ρόβας,Πέττας (46’Τρια-
νταφυλλάκης),Αδαμίδης (46’ Καράμπε-
λας),Γιουκούδης.

Αναλυτικάτααποτελέσματα
στουςδύοομίλους

Α’ΟΜΙΛΟΣ
ΑπόλλωνΛάρισας-Τρίκαλα........3-3
Ηρακλής-ΝίκηΒόλου..................0-0
Βέροια-ΑλμωπόςΑριδαίας......1-0
ΑπόλλωνΠόν-Καβάλαδ.δ.ΑΝΑΒΟΛΗ
ΑναγέννησηΚαρδ-Θεσπρωτός..1-0
Πιερικός-Ξάνθη...........................1-1

Β’ΟΜΙΛΟΣ
Καλλιθέα-Ζάκυνθος...................δ.δ.
Αιγάλεω-Χανιά............................1-1
Ηρόδοτος-Διαγόρας....................1-2
Επισκοπή-Καραϊσκάκης.............0-1
Κηφισιά-ΠαναθηναϊκόςΒ............2-0
Λεβαδειακός-ΑστέραςΒλαχιώτη2-1
ΑΕΚΒ-Καλαμάτα........................1-0

ΠαύλοςΔερμιτζάκης.«Πάντα
οιπρεμιέρεςείναιδύσκολες»

Μεευχέςξεκίνησετιςδηλώσειςτουο
προπονητής τηςΒέροιας μετά την λήξη
τουνικηφόρουαγώναμετηνΑριδαία.

«Κατ’αρχάςδήλωσεθέλωναπώκα-
λήαρχήσεόλη την κατηγορία και εύχο-
μαι πραγματικά όλες οι ομάδες και τα
στελέχηναέχουντηνυγείατουςκαιφυ-
σικάμέσααπόαυτόπουεκπροσωπούμε
να κατορθώσουμε να πετύχουμε τους
στόχουςμας.οκαθέναςξεχωριστά.

Ως αναφορά το παιχνίδι ξέρετε όλοι
οτι η πρεμιέρα είναι πρεμιέρα, υπάρχει
πίεση καιάγχοςκαι ιδιαίτεραόταναγω-
νίζεσαι στην έδρα σου.  Εμείς θέλαμε
πα΄ραπολύ την νίκη , και όπως είχαμε
πειπρόσφατα,οτιείμαστεμιαπολύκαλή
ομάδααλλάμαςλείπουνακόμηκομμάτια
τουπαιχνιδιού , αλλά να είστε σίγουροι
οτι θα ταβρούμεσύντομα  και θα ταδι-
ορθώσουμε γιατί υπάρχουν τα στελέχη

για να το κάνουμε αυτό .Αλλά σήμερα
έπρεπενασυνδυάσουμεκαικαλόποδό-
σφαιροκαιναπάρουμετηννίκηώστενα
μπούμεμετοδεξίγιατίόπωςλένεηαρχή
είναι τοήμισυ τουπαντός. .Αυτό τοπε-
τύχαμε, καιπιστεύωοτι στοα’ ημίχρονο
θα μπορούσαμε να έχουμε τελειώσει το
παιχνίδι,γιατίπραγματικάπαίξαμεπα΄ρα
πολύ καλόποδόσφαιρο ,πετύχαμε γκολ
είχαμεδοκάριείχαμεκλασσικέςευκαιρίες,
Το ίδιο ξεκινήσαμε και στο β’ ημίχρονο
θα έλεγαμέχρι το 60’ λεπτόμετά και το
δοκα΄ριτουΓαβριηλίδη.

Έτσιοαντίπαλοςήτανλογικόναανε-
βάσει τηναπόδοση του , είναι μίαπολύ
καλήομά΄δατηνείχαμεπαρακολουθήσει
καιξέραμεόσοτοσκόρείναιρευστό(1-0)

Αυτόκαιέγινε,μαςπίεσε,αλλάθεω-
ρώότιήτανμίαπίεσητηνοποίαελέγχαμε
,γιατίσύμφωναμετηνστατιστικήμίαευ-
καιρίαμεκεφαλίαστο87’είχεοΑλμωπός
πουθαμπορούσεναείναικαθοριστική.

Κρατάμε το μεγαλύτερο μέρος του
παιχνιδιού που η ομάδα προσπάθησε
να παίξει καλό ποδόσφαιρο , να δημι-
ουργήσει τελειώματα και ναπετύχει ένα
γκόλ πουθαήταν καθοριστικό.Καιφυ-
σικά αυτόπουπρέπει να κάνουμε είναι
να ανεβάσουμε ακόμηπερισσότερο την
φυσική κατάσταση να ανεβάσουμε την
πίστη για τοαποτέλεσμα , να γυρίσουνε
παιδιά ακόμηπιο ετοιμοπόλεμα , για να
πετύχουμε την εικόναπουθέλουμε όλοι
σανοργανισμός.

Επειδή έγινε μίαφάσηστο95’ λεπτό
και οι καθυστερήσεις ήταν 4’ λεπτά και
τογκολμπαίνειστο95’λεπτόκαιφυσικά
επειδή δεν υπήρχε άλλη καθυστέρηση
απορώγιατίοδιαιτητήςάφησεεπιπλέον
χρόνο και φυσικά για το γκόλπου δια-
μαρτύρονται οι φιλοξενούμενοι προηγή-
θηκεπολύπιόπρινεπιθετικόφάουλ

Στηνσυνέχεια ο κ.Δερμιτζάκης απά-
ντησεσεερωτήσειςτωνδημοσιογράφων,
γιατοσύστημαπουαγωνίστηκεηομάδα
,γιατηνοπισθοχώρησηστατελευταίαλε-
πτάαλλάκαιπότεοκόσμοςθαδείεπιτέ-
λουςμίαΒέροιααντάξιατηςιστορίαςβά-
σητουπολύκαλούρόστερπουδιαθέτει

SL2

Αγχώδης νίκη της Βέροιας στην πρεμιέρα 1-0 την Αριδαία
Παύλος Δερμιτζάκης.«Πάντα οι πρεμιέρες είναι δύσκολες»



Οι«ερυθρόλευκοι»έχασανμε90-56στην
Καρδίτσααπό τηνδυνατή τοπικήομάδα του
ΓιάννηΜπουρούση,ηοποίασυνεχίζειαήττη-
τητηνπορείατηςστοπρωτάθλημα.

Πρώτοςσκόρερ των νικητώνήτανοΒερ-
γίνηςμε15πόντους,ενώοΜπουρούσηςείχε
10πόντουςκαι8ριμπάουντ.

ΑπότηνπλευράτουΦιλίππουο Ιατρίδης
είχε11πόντους.

Διαιτητές: Πουρσανίδης Κ.-Κοϊμτζό-
γλου-Κατωτικίδης(Βαρνάς)

Δεκάλεπτα:29-16,50-30,78-42,90-56
Καρδίτσα(Λιόγας):Γράβας8,Τσιλούλης7

(1),Καρράς8,Μπουρούσης10,Κακλαμάνος
7 (2), Σπυριδονίδης 5 (2), Χάλαρης 9 (1),
Ντράσκοβιτς7,Τσούκας2,Καραγεωργίου4,
Βεργίνης15(2),Πεφάνης8(2).

ΦίλιπποςΒέροιας (Κουρουζίδης):Μόρας
10,Νικάι,Ντόβας,Ελευθεριάδης13(1),Που-
λιανίτης 2, Κοθράς 2, Παραπούρας 4 (1),
Σουτζόπουλος1,Ντρεκάλοβιτς3(1),Ιατρίδης
11(1),Γαρέζος10(1).

ΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Καρδίτσα-ΦίλιπποςΒέροιας........90-56
Κόροιβος-ΔάφνηΔαφνίου............98-50
Αμύντας-Μαρούσι........................64-59
Ψυχικό-Τρίτωνας................... (2ηπαρ.)
Καβάλα-ΟίακαςΝαυπλίου...........86-66
Ελευθερούπολη-ΧαρίλαοςΤρ(17/11,17:00)
Αγρίνιο-Παγκράτι.........................63-62
Ρεπό:Πανερυθραϊκός

ΗΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.Τρίτωνας3-1(369-283)....................7
................................................................

2.Καβάλα4-1(423-381)......................9
3.Ψυχικό3-1(320-253)....................... 7
4.Καρδίτσα4-0(347-250)....................8
5.ΦίλιπποςΒέροιας2-3(336-388)...... 7
................................................................
6.Πανερυθραϊκός2-2(305-268).......... 6
7.Αμύντας3-2(362-349)..................... 8
8.Κόροιβος3-2(379-307).................... 8
9.Μαρούσι2-2(298-294)..................... 6
................................................................
10.Ελευθερούπολη2-1(249-221)....... 5
11.Παγκράτι1-4(325-408)..................6
12.ΧαρίλαοςΤρικούπης1-1(180-128)3
13.ΔάφνηΔαφνίου0-4(253-364)........4

................................................................
14.Αγρίνιο1-3(241-307)..................... 5
15.ΟίακαςΝαυπλίου0-4(229-415).....4

ΗΕΠΟΜΕΝΗΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(13/11,17:00)
ΔάφνηΔαφνίου-Καρδίτσα
Μαρούσι-Κόροιβος
Τρίτωνας-Αμύντας
ΟίακαςΝαυπλίου-Ψυχικό
ΧαρίλαοςΤρικούπης-Καβάλα
ΦίλιπποςΒέροιας-Αγρίνιο
Παγκράτι-Πανερυθραϊκός
Ρεπό:Ελευθερούπολη
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CMYK

Α2μπάσκετ
Βαριά ήττα 90-56 για τον Φίλιππο Βέροιας στην Καρδίτσα

Γ’ Εθνική μπάσκετ
ΑΟΚΒέροιας-ΑετοίΒέροιας

63-73

ΕπιστροφήστιςνίκεςγιατουςΑετούςΒέροιας,πουμετάτηνήττα
από τονΝαύαρχοΒότση, αντέδρασανσωστά και επικράτησαν του
συμπολίτηΑΟΚμεσκορ73-63.Οι τυπικάφιλοξενούμενοι,παρά τις
απουσίες τωνΜπουρδάνου καιΛέφα, ήτανσαφώςβελτιωμένοι σε
σχέση με τοπαιχνίδι τηςπροηγούμενης Κυριακής και με «όπλο»
τηνάμυνα,πήραντοδεύτεροροζφύλλοαγώναστον5οόμιλοτηςΓ
Εθνικής.Τοπαιχνίδιείχετονχαρακτήρατουντέρμπιστομεγαλύτερο
μέρος του,ωστόσο το καθοριστικό χρονικόσημείο ήταν το δεύτερο
μισότηςτρίτηςπεριόδου,ότανηομάδατουΜάριουΓεωργιάδηπήρε
ένασχετικόπροβάδισμα,ολοκληρώνονταςτο30λεπτομετο+5υπέρ
τους.Στην τελευταίαπερίοδο, οι σωστές επιλογέςστην επίθεση και
ηευστοχίαπουέλειψεχαρακτηριστικάκόντραστονΝαύαρχοΒότση,
ήτανταστοιχείαπουοδήγησαντουςΑετούςστηνίκη,μετελικόσκορ
73-63.Πρώτοςσκόρερ για τους «ασπρόμαυρους» ήταν οΒασίλης
Μαυρίδης,πουπέτυχε20μεδύο τρίποντα και τονακολούθησανοι
ΝίκοςΛιόλιος(18-3)καιΕυθύμηςΤσακαλέρης(17-1).

ΓιατονΑΟΚ,οΧαραλαμπίδηςέφτασετους21μεέναεύστοχοτρί-
ποντοκαιακολούθησεοΜέλλιος,πουείχετέσσεραπετυχημένασουτ
απότα6.75καισυνολικά18πόντους.

Επόμενοπαιχνίδι για τουςΑετούς, τηνΚυριακή 14/11 ξανάστο
ΔΑΚ«Βικέλας»μεαντίπαλοτοΑνατόλια.

Ταδεκάλεπτα:17-15,34-33,52-57,63-73
ΑΟΚΒέροιας (ΓιώργοςΤριχόπουλος) :Μέλλιος 18(4),Ντουλα-

βέρης,Κοτζάμπασης3(1),Κολοβός4,Κασαμπαλής9,Κοχλιαρίδης
8(1),Χαραλαμπίδης21(1)

ΑετοίΒέροιας (Μάριος Γεωργιάδης) :Λιόλιος 18(3), Γκανάς, Γά-
τσος,Παπαγρηγορίου 5(1), Τσακαλέρης 17(1), Γκίτκος,Μαυρίδης
20(2),Ιωσηφίδης13(1)

Τααποτελέσματατης3ηςαγωνιστικήςστον5οόμιλο
Ανατόλια–ΑριστοτέληςΦλώρινας.....................................84-72
ΑΟΚΒέροιας–ΑετοίΒέροιας.............................................63-73
ΝαύαρχοςΒότσης–Καστοριά............................................65-52
ΊκαροιΓιαννιτσών–ΦΟΑριδαίας........................................73-75
ΓαλάζιοιΚΟΘ–ΔΕΚΑ.......................................................(14/11)

Την πρώτη 
του νίκη στη 
διοργάνωση 

του Λιγκ Καπ Νίκος 
Σαμαράς πανηγυρίζει 
ο Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων και 
μάλιστα εκτός έδρας.

Όπως στην πρεμιέρα του
πρωταθλήματος πριν από 20
ημέρες, έτσι και  στον πρώτο
αγώνατηςΑ΄φάσηςοΑ.Ο.Ν.Σ.
Μίλωννίκησεμε3-0στηΒέροια
τονΑ.Π.Σ.Φίλιπποκαιάνοιξε το
δρόμο για την πρόκριση στην
ημιτελικήφάση.

Ο Μίλων εκμεταλεύτηκε
τις πολλές απουσίες βασικών
παικτών του Φιλίππου και θα
καθάρισε γρήγορα τον αγώνα
ο οποίος έγινε το μεσημέρι της
Κυριακής,λόγωτωνπροβλημά-
τωνπουυπήρχανστηνηλεκτρο-
δότηση του γηπέδου και είχαν
ωςαποτέλεσματηναναβολήτης
αναμέτρησης.Από την ομάδα
τηςΝέαςΣμύρνηςαπουσίασεο
ΚυριάκοςΣπυριούνης.

Από την αρχή του αγώνα
οΜίλων είχε τον έλεγχο και το
προβάδισμαστοσκορ.Με δύο
μπλοκ Ούρτσεβιτς, Ματσίεϊ ο
Μίλωνας έκανε το 8-5, ενώΚα-
ϊσλασάλομε επίθεση και οΜα-
τσιέιμεμπλοκάνοιξαντηδιαφο-
ράστο 13-8.ΟιΚυρίδης,Αδαμ
μείωσε τη διαφοράστο -2 (15-
17)αλλάμετονΜατσιέισεκέφια
οΜίκωνας ξέφυγε 21-16 και το
σεττελείωσε25-18μετρίασυνε-
χόμεναλάθητωνγηπεδούχων.

ΜεΔορδοκίδη καιΛάππα ο
Μίλωνας έκανεσερί 4-0 και ξέ-
φυγε με 14-7 στο 2ο σετ.Από
τοσερβίς τουΔορδοκίδη και τις
επιθέσειςτουΜούχλιαέκανενέο
σερί 4-0 για το 19-9 και το σετ

έκλεισε 25-15 με τον άσσο του
Μπράιαν.

Ίδιαεικόνακαιστο3οσετό-
πουοΜίλωναςέκανεεντυπωσι-
ακόσερί9-0χάριςτοσερβίςτου
Δρογκάρη εκτοξεύοντας τη δια-
φοράαπότο7-6στο16-6.Εκεί
ουσιαστικά τελείωσε ο αγώνας
και έκλεισε 25-18 με το μπλοκ
τουΜούχλια.

Διακύμανση:
1οσετ:5-8,12-16,16-21,18-25
2οσετ:5-8,9-16,11-21,15-25
3οσετ:6-8,6-16,10-21,18-25
*Οι πόντοι τουΑ.Π.Σ.Φιλίπ-

που Βέροιας προήλθαν: 0 άσ-
σοι, 4 μπλοκ, 32 επιθέσεις, 15
λάθηαντιπάλων και τουΑ.Ο.Ν.
Σ.Μίλων τα λάθηπροήλθαν: 2
άσσοι, 12μπλοκ, 36 λάθηαντι-
πάλων,25λάθηαντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (18-25, 15-25,
18-25)σε74΄.

Α.Π.Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ (Σωκράτης Τζιουμάκας):
Στεφανίδης 7π. (6/14επ., 1
μπλοκ, 73%υπ., 45%αρ.),Αδάμ
5 (2/4επ., 3 μπλοκ), Γκιάγκος
1 (1/5επ.), Σμιθ 10 (10/31επ.,
60%υπ.,10%αρ.),Βαρβεσιώτης

7 (7/18επ.), Σιούτης 3 (3/6επ.)
/  Μιχελάκης λ -  (92%υπ.,
42%αρ.),Μπουράκης (λ), Κου-
πατσιάρης,Κυρίδης.

Α.Ο.Ν.Σ.ΜΙΛΩΝ (Σάκης
Ψάρρας):Μούχλιας 8 (5/18επ.,
3 μπλοκ, 59%υπ., 12%αρ.),
Χανδρινός 2 (2/4επ.), Μπρά-
ιαν 7 (4/8επ., 2 μπλοκ, 1 άσ-
σος), Ούρτσεφ 1 (1 μπλοκ),
Καϊσλασάλο 4 (4/6επ.),Ματσιέι
5 (2/3επ., 3 μπλοκ) / Χανδρι-
νόςΆρης λ. (75%υπ., 33%αρ.),
Δρογκάρης,Λάππας5(5/10επ.,
75%υπ., 25%αρ.),Δορδοκίδης
8 (4/6επ., 3 μπλοκ, 1 άσσος),
Βελούδης (λ),Δημόπουλος 10
(10/19υπ.).

Οπροπονητής τουΦιλίπ-
που Σωκράτης Τζιουμάκας
είπε: «Μετά την κλήρωση του
Λιγκ Καπ είδαμεπως στα ημι-
τελικά θα βρεθούμε απέναντι
στο νικητή των αγώνων με τον
ΠΑΟΚκαιτονΟλυμπιακό.Επο-
μένωςβάλαμεσε δεύτερημέρα
τοΛιγκΚαπσεσύγκρισημε το
πρωτάθλημα.Το μυαλό μας εί-
ναι στο πρωτάθλημα και στον

αγώνα με τον ΟΦΗ ώστε να
πάρουμε βαθμούς. Είδα ποιοι
μπορούν ναανταπεξέλθουν και
ποιοι δε μπορούν.Οταν δίνεις
χρόνοσυμμετοχήςστανέαπαι-
διά είναι πολύ σημαντικό για
τουςπαίκτεςκαιγιατηνομάδα».

Ο λίμπερο τουΦιλίππου
Χρήστος Στεφανίδης είπε:
«Σήμεραέγινανπολλέςαλλαγές
στην ομάδαμας.Η απειρία και
το άγχος των νέωνπαικτών δε
μας επέτρεψεναπαρουσιάσου-
με την εικόνα που θέλαμε. Σε
κάποια σημεία κολλούσαμε για
πολλούςπόντουςχωρίςναμπο-
ρούμεναβρούμελύσηκαιαυτό
επηρέασετορυθμόμας».

ΟπροπονητήςτουΜίλωνα
ΣάκηςΨάρραςείπε:«Δενχρει-
άζεταιμεγάληανάλυσητουαγώ-
να διότι οΦίλιππος δεν αγωνί-
στηκεμετουςβασικούςπαίκτες.
Και εμείς βάλαμε στον αγώνα
κάποια νέα παιδιά που δεν έ-
χουν πολύ χρόνο συμμετοχής
σε άλλους αγώνες.Κρατάμε το
πλεονέκτημαπουέχουμεγιατην
πρόκριση και πως καταφέραμε
να βάλουμς κάποια νέαπαιδιά
νααγωνιστούνκαιταπήγανπο-
λύκαλά».

ΟακραίοςτουΜίλωναBα-
σίληςΜούχλιας δήλωσε: «Ο
αγώνας δεν είχε την καλύτερη
ποιότητα.Και οι δύο ομάδες α-
ποσυντονίστηκαν από την χθε-
σινή διακοπή και την αναβολή
του αγώνα. ΟΦίλιππος αγω-
νίστηκε με αναπληρωματικούς.
Εμείς κάναμε αυτά που έπρε-
πε. Μείναμε σοβαροί και συ-
γκεντρωμένοι.Υπήρχαν κάποια
νεκρά διαστήματα, δεν υπήρ-
χε ο απαραίτητος ρυθμός αλλά
πήραμε τη νίκη. Θα αντιμετω-
πίσουμεμεσοβαρότητα και τον
δεύτεροαγώνα για ναπάρουμε
τηνπρόκριση».

ΟΜίλωνπανηγυρίζειτηνπρώτηνίκηστοΛιγκΚαπ
ΝίκοςΣαμαράς,3-0τονΦίλιππο
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Νοέμβριος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από08-11-2021 

μέχρι 14-11-2021 

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Τρίτη 09-11-2021

13:30-17:30 ΚΑ-

ΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩ-

ΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩ-

ΝΙΑ23310-71601

21:00-08:00 ΠΙ-

ΣΚΙΛΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ20

23310-23416

Φαρμακεία

Απρόσμενηήτανηπρώτηήτταστοπρωτά-
θλημαγιατην  Νάουσα,ηοποίαστοπλαίσιο
της 7ης αγωνιστικής έχασε με σκορ 2-1 στη
Μελίκη .Οιπρωτοπόροι βρέθηκαν να χάνουν
με2-0 και μείωσανστις καθυστερήσεις. Έτσι
τόσοηΝίκηΑγκαθιάςπουκέρδισεμε0-5τον
ΆχθοΑρούρηόσο και οΑστέραςΤριποτάμου
μετά το 6-1 επί τουΠΑΟΚουλούραςπλησία-
σανστηνκορυφήτηςβαθμολογίας.

Μάλιστα την επόμενη αγωνιστική θα διε-
ξαχθεί το ντέρμπι με τονΑστέραΤριποτάμου
στηνΝάουσα.

Από εκεί και πέρα, ισόπαλο 1-1 έληξε το
παιχνίδιτουΚοπανούμετηνΑγίαΜαρίνα,ενώ
τοΜακροχώρι επικράτησε  με δυσκολία του
Ροδοχωρίου(1-0).

Α’ΕΠΣΗ-7ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μελίκη-Νάουσα................................. 2-1
Τριπόταμος-Κουλούρα...................... 6-1
Κοπανός-Αγ.Μαρίνα......................... 1-1
Μακροχώρι-Ροδοχώρι....................... 1-0
ΆχθοςΑρούρης-Αγκαθιά.................... 0-5

Ηβαθμολογίασε7αγώνες
1)Νάουσα............................................18
2)ΝίκηΑγκαθιάς....................................17
3)ΑστέραςΤριποτάμου.........................15
4)ΦίλιπποςΜελίκης..............................11

5)Αγ.Μαρίνα.........................................10
6)Μακροχώρι.........................................9
7)Κοπανός.............................................7
8)Ροδοχώρι.............................................4
9)ΠΑΟΚουλούρας..................................4
10)ΆχθοςΑρούρης..................................2

Σάββατο13Νοεμβρίου,202115:00
Αγ.Μαρίνα-Μακροχώρι
ΆχθοςΑρούρης-Κοπανός
ΦΑΣΝάουσα-Τριπόταμος
ΝίκηΑγκαθιάς-ΠΑΟΚουλούρας
Ροδοχώρι-Μελίκη

Β’ΕΠΣΗ
Τα αποτελέσματα της 5ης 

αγωνιστικής και οι βαθμολογίες
Με τα ματς

της 5ης αγωνι-
στικής συνεχί-
στηκε σήμερα
τοπρωτάθλημα
της Β’ κατηγο-
ρίας της ΕΠΣ
Ημαθίας. Ανα-
λυτικά τα απο-
τελέσματα και
οι βαθμολογίες
στους δύο ομί-
λους:

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

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1Βρυσάκι.............................................................................10
2Αλεξάνδρεια.......................................................................10
3Αγ.Βαρβάρα.........................................................................9
4Καβάσιλα.............................................................................8
5Καψόχωρα...........................................................................7
6Κυψέλη................................................................................4
7Παλαιοχώρι..........................................................................4
8Λυκογιάννη..........................................................................2
9Ασώματα..............................................................................1
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Λευκάδια-ΟλυμπιακόςΝ....................................................2-2
Επισκοπή-ΑΕΠΒέροιας....................................................0-0
Τρίλοφος-Ζερβοχώρι.........................................................0-6
Ραχιά-Πατρίδα...................................................................0-1
Ρεπό:ΆγιοςΓεώργιος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1Λευκάδια............................................................................ 11
2ΟλυμπιακόςΝ.....................................................................9
3Αγ.Γεώργιος........................................................................8
4Ζερβοχώρι...........................................................................7
5Πατρίδα...............................................................................7
6ΑΕΠΒέροιας........................................................................5
7Ραχιά...................................................................................3
8Επισκοπή............................................................................1
9Τρίλοφος..............................................................................0

ΕΠΣ Ημαθίας Α1

ΠρώτηήτταγιατηΝάουσαμε2-1στηνΜελίκη
Πλησίασαν Αγκαθιά και Τριπόταμος

Με ανακοίνωσή του, 
ο Δημήτρης Μπιτέρ-
νας έκανε γνωστή την 
παραίτησή του από την 
θέση του αντιπροέδρου 
της ομάδας βόλεϊ του 
Φιλίππου Βέροιας.

Αναλυτικάταόσααναφέρει:
Ένα υπέροχο ταξίδι 2,5 ετών

έφτασεστο τέλος του.Δυστυχώς
προσωπικοίκαικυρίωςεπαγγελ-
ματικοί λόγοι με οδήγησανστην
παραίτηση από την θέση του α-
ντιπροέδρου τουΤΑΑΦίλιππος
Βέροιας.

Παραμένω ενεργόςωςφίλα-
θλος στην ομάδα, που μέσα σε
αυτά τα χρόνιαπανηγύρισε αήτ-
τητητηνάνοδοστηνΑ1καιστην
παρθενικήτηςεμφάνισηστηνμε-
γάλη κατηγορία έφτασεστον τε-
λικό του λιγκ καπ, χάνονταςστις

λεπτομέρειες.
Έναμεγάλο ευχαριστώσε ό-

λους του συνεργάτες μου, παί-
κτες,προπονητές, χορηγούς,φί-

λαθλοκόσμοπουστήριξαναυτήν
τηνπροσπάθεια.

Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος της ομάδας βόλεϊ
του Φιλίππου Βέροιας Δημήτρης Μπιτέρνας

Από την ομάδα χάντμπολ του Ζαφειράκη
Νάουσαςανακοινώθηκανταεξής:

ΟΕΓΣΝάουσας Ζαφειράκης με αίσθημα
ευθύνηςκαι θέλονταςναπροφυλάξει, κατά το
δυνατόν,τηδημόσιαυγεία,κάνειγνωστόπως
μετά από τυπικό επανέλεγχο στην ανδρική
ομάδαχάντμπολτουσυλλόγουβρέθηκανθετι-
κοίστοκορωνοϊό4αθλητέςμας.

Ήδη η ανδρική ομάδα, στην οποία υπάρ-
χουν μόνο δύο ανεμβολίαστοι παίκτες, έχει
μπεισεαυξημένηεπιτήρηση.Σύμφωναμε τις
οδηγίες έχει ενημερωθεί η Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού, οΕθνικόςΟργανισμόςΔημόσιας
ΥγείαςκαιηΟμοσπονδία τουοικείουαθλήμα-
τος, από τους οποίους και η ομάδα λαμβάνει
συνεχείς οδηγίες για την διαχείριση της κατά-
στασης.

Σημαντικόείναινααναφέρουμεπωςόλοιοι
νοσούντες αθλητές μας είναι καλάστην υγεία
τους.

Γιατηναποφυγήπεραιτέρωδιασποράςτου
ιού,ηδιοίκησητουσυλλόγου,καθοδηγούμενη

απότιςοδηγίεςτηςΓΓΑ,αποφάσισεγια10η-
μέρεςνααναστείλειτιςομαδικέςπροπονήσεις
του τμήματος. Παράλληλα, έχει ενημερώσει
τονΔήμοΗρωικήςΠόληςΝάουσαςγια τηνα-

πολύμανσηκαιτονπροσεκτικόκαθαρισμότου
γηπέδουόπωςαπαιτείται.

Να ευχηθούμε περαστικά στους αθλητές
μαςκαιγρήγορηανάρρωση!

Θετικοίστονκορωνοϊό4αθλητέςτηςομάδαςχαντμπολ
τουΖαφειράκη



Ρυθμίσεις λειτουργίας 
των Λαϊκών 

και Υπαίθριων Αγορών 
του Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με την  υπ 
΄αριθμ.  Δ1α/Γ.Π.ο ικ . : 
69136 (Φ.Ε.Κ. 5138 Β/05-
11-2021) Υπ. Απόφαση 
από την Δευτέρα 08-11-
2021 και ώρα 06.00 έως 
την Δευτέρα 22-11-2021 
και ώρα 06:00 ισχύουν τα 
κάτωθι : 

α) Επιτρέπεται η συμ-
μετοχή, στις Λαϊκές Αγο-
ρές του Δήμου Βεροίας 
(Κοινότητες  Βέροιας, 
Μακροχωρίου και Αγίου 
Γεωργίου), των πωλητών 
(παραγωγοί και έμποροι) 
που δραστηριοποιούνται 
σε αυτήν, με την τήρηση 
της απόσταση του ενός 
(1) μέτρου  εκατέρωθεν 
των πάγκων πώλησης, με 
τον ενδιάμεσο χώρο κενό ελεύθερο από αντικείμενα (απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθ-
μη λειτουργία των λαϊκών αγορών είναι η  αντίστοιχη μείωση των μέτρων του  πάγκου τους 
σε κάθε  κατηγορία πωλητών), την τήρηση ενάμιση (1,5) μέτρου απόστασης μεταξύ των ατό-
μων και την τοποθέτηση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις 
εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών, ανά πάγκο πώλησης. 

β) Επιτρέπεται η συμμετοχή των πωλητών (παραγωγοί και έμποροι), που δραστηριοποι-
ούνται στην  Κυριακάτική Αγορά των Ριζωμάτων, με την τήρηση της απόσταση του ενός  (1)  
μέτρου  εκατέρωθεν των πάγκων πώλησης με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από 
αντικείμενα (απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς είναι η  αντί-
στοιχη μείωση των μέτρων του  πάγκου τους σε κάθε  κατηγορία πωλητών) και την τήρηση 
ενάμιση (1,5) μέτρου απόστασης μεταξύ των ατόμων και την τοποθέτηση αλκοολούχου δια-
λύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών, ανά 
πάγκο πώλησης. Η είσοδος στη Κυριακάτικη Αγορά θα γίνεται από την συμβολής των οδών  
Παπαγεωργοπούλου με Ρήγα Φεραίου και έξοδός από την συμβολή των οδών Ρήγα Φεραίου 
με Αγίου Αθανασίου.   

γ) Χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται 
συνωστισμός. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία 
η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα 
έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσ-
σάρων (4) ετών. 

 δ) Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα για όλους τους εργαζό-
μενους που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 
του άρθρου 9 της υπ ΄αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 66436 (Φ.Ε.Κ. 4919 Β/24-10-2021) Υπ. Απόφαση, 
αντιστοίχως , οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκατα-
στάσεων της υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, 
όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη 

ιατρό, με δική τους δαπάνη σύμφωνα με τις υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ. 
Οικ. 55570/12.9.2021 (Β΄4207) και Δ1α/ΓΠ. Οικ. 64232/15.10.2021 
(Β΄4766) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 Επιπλέον συνιστούμε στους καταναλωτές κατά την παρουσία τους 
στις Υπαίθριες Αγορές και στα πλαίσια της ατομικής ευθύνης:  

•Να τηρούν τις οδηγίες για τον περιορισμό της διασποράς του ΚΟ-
ΡΩΝΟΪΟΥ- covid 19.

•Να φροντίζουν την αποφυγή του συνωστισμού στους πάγκους και 
στους διαδρόμους των  λαϊκών αγορών και την τήρηση της απόστασης 
ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων. 

• Να αποφεύγουν  την επαφή με τα χέρια, των προς πώληση προϊό-
ντων (φρούτα και λαχανικά). Η δε τοποθέτηση αυτών σε σακούλες, για  
λόγους υγιεινής, να γίνεται από τους πωλητές.   

  Ο  Αντιδήμαρχος 
   Ασλάνογλου Στυλιανός    
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Στ η  χ ώ ρ α  μ α ς 
160.869 νοικοκυριά σε 
4.079 οικισμούς βρί-
σκονται εκτός τηλεο-
πτικής κάλυψης και δεν 
έχουν πρόσβαση στο 
πρόγραμμα τηλεοπτι-
κών σταθμών Πανελλα-
δικής εμβέλειας. Πλέον 
αποκτούν πρόσβαση 
σε τηλεοπτικό σήμα 
δωρεάν.

Οι παρακάτω οικι-
σμοί στην ευρύτερη 
περιοχή του Δήμου Αλε-
ξάνδρειας ανήκουν στις 
“Λευκές Περιοχές”:

• Μονή Αγίου Αθανα-
σίου Σφηνίσσης

• Νεόκαστρο
• Τριλοφιά
Υπάρχει η δυνατότητα για επιχορήγηση της πρό-

σβασης σε προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών 
σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, για μόνι-
μους κάτοικους Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης 
(ΠΕΤΚ), μέσω δράσης της Γενικής Γραμματείας Τηλεπι-
κοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης.

Η αίτηση μπορεί να αφορά την:
• επίγεια ευρυεκπομπή
• δορυφορική ευρυεκπομπή
• σταθερή ή κινητή ευρυζωνική σύνδεση στο διαδί-

κτυο
Για τα παραπάνω ισχύουν:
• χορήγηση και εγκατάσταση του απαραίτητου ευρυ-

ζωνικού εξοπλισμού όπου απαιτείται
• 8 χρόνια πρόσβασης σε προγράμματα εθνικής και 

τοπικής εμβέλειας
• 8 χρόνια εγγύησης εξοπλισμού και της εγκατάστα-

σης του όταν αυτός απαιτείται
• ελεύθερη επιλογή παρόχου
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 01.11.2021 έως 

15.11.2021.
Γενικά δικαιολογητικά:
• προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet
• αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μόνιμης 

κατοικίας
• ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
• αριθμούς σταθερού και κινητού τηλεφώνου
Προσοχή:
• η επιδότηση αφορά σε νοικοκυριά και όχι σε μεμο-

νωμένους δικαιούχους ή επιχειρήσεις και αφορά απο-
κλειστικά στο συγκεκριμένο ακίνητο που δηλώσατε στην 
αίτηση σας

• το ποσό της επιδότησης δίνεται απευθείας στον 
πάροχο που θα επιλέξετε μετά από εξουσιοδότηση σας

• την αίτηση υποβάλουν και όσοι από τους δικαιού-
χους των νοικοκυριών θέλουν να διορθώσουν λανθα-
σμένα στοιχεία παλαιότερης αίτηση στο πλαίσιο της 
δράσης

Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή.
Εάν είστε μόνιμος κάτοικος σε «Λευκή Περιοχή», 

μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας ψηφιακά, προ-
κειμένου να ενταχθείτε στο πρόγραμμα επιδότησης. Εάν 
δεν επιθυμείτε να την υποβάλετε ψηφιακά, μπορείτε να 
εξυπηρετηθείτε στο ΚΕΠ της περιοχής κατοικίας σας.

Για να καταθέσετε την αίτηση ψηφιακά (white-
areas.gov.gr) θα χρειαστείτε μόνο:

• Τους κωδικούς σας taxisnet
• Τον ενδεκαψήφιο αριθμό Παροχής Ηλεκτρικής Ε-

νέργειας
Για να καταθέσετε την αίτηση σε ΚΕΠ, θα χρεια-

στείτε μόνο:
• Το δελτίο της αστυνομικής σας ταυτότητας
• Τον ενδεκαψήφιο αριθμό Παροχής Ηλεκτρικής Ε-

νέργειας
 Η υποβολή αιτήσεων θα παραμείνει ενεργή για το 

διάστημα 01.11.2021 – 15.11.2021. Για οποιοδήποτε 
πρόβλημα παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο 
Αρωγής Χρηστών στο τηλέφωνο 215215-7840 Δευτέρα 
έως Παρασκευή 09:00 – 17:00 ή με e-mail στη διεύθυν-
ση helpdesk@tvcoverage.gr.

Για τη διευκόλυνση των δικαιούχων, λειτουργεί help 
desk της δράσης. Η επικοινωνία γίνεται είτε μέσω e-mail 
στο support@tvcoverage.gr είτε από Δευτέρα έως Πα-
ρασκευή 09.00-17.00 στο τηλέφωνο 215 2157840.

Η δράση υλοποιείται από την Γενική Γραμματεία 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Φορέας υλοποίησης του έρ-
γου είναι το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και 
Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET).

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, τα στοι-
χεία της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμε-
νου αντλούνται από τις βάσεις δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ 
και της ΑΑΔΕ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης.

Δήμος Αλεξάνδρειας: 
Πρόσβαση των περιοχών εκτός 

τηλεοπτικής κάλυψης στο πρόγραμμα 
Ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών

-Αιτήσεις μέσω gov.gr ή μέσω ΚΕΠ έως και τη 
Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου

Eυχαριστήριο του Γηροκομείου Βέροιας
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, ευ-

χαριστούν θερμά :
-Το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας , για την δωρεά του ποσού των 200 Ε , για 

οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροιας.
-Τον κ.Ιορδάνη Χατζόγλου για την δωρεά του ποσού των 200 Ε καθώς 

και ραντιστικά είδη για τον κήπο του Γηροκομείου ,εις μνήμη του πατέρα του 
Κυριάκου Χατζόγλου.

-Τον κ.Ταξιάρχη και κ.Γιάννα Παπαδοπούλου , για την δωρεά του ποσού 
των 50 Ε, αντί στεφάνου , εις μνήμη του αγαπημένου τους φίλου  Γεωργίου 
Σιούτη.

-Τον κ.Ιωάννη και κ.Δόξα Μούρτζιου , για την δωρεά του ποσού των 50 Ε, 
αντί στεφάνου , εις μνήμη του αγαπημένου τους φίλου Γεωργίου Σιούτη.

-Τον κ.Παναγιώτη και κ.Φρύνη Καρανάτσιου , για την δωρεά του ποσού 
των 50 Ε , αντί στεφάνου , εις μνήμη του αγαπημένου τους κουμπάρου Γε-
ωργίου Σιούτη.

-Την κ.Φιλοθέη Σιούτη , για την ευγενική προσφορά εδεσμάτων ,εις μνή-
μη του συζύγου της Γεωργίου Σιούτη.

-Τον Όμιλο Inner Wheel Βέροιας , για την δωρεά του ποσού των 50 Ε , α-
ντί στεφάνου , εις μνήμη Κων/νου Βλαχόπουλου , σύζυγο του μέλους Νίτσας 
Βλαχοπούλου.

-Την κ.Μαρία Παπαναστασίου , για την δωρεά του ποσού των 50 Ε.
-Τον κ.Βασίλειο Φωτιάδη , για την ευγενική προσφορά πιροσκί , για τους 

Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας.
-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη , για την ευγενική προσφορά 10 

Kgr Σαρδέλας , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας. 
-Ανώνυμη Οικογένεια για τη δωρεά του ποσού των 200 ευρώ εις μνήμη 

του πολυαγαπημένου τους φίλου Γεωργίου Σιούτη.
-Τον κύριο Τζαφέρη Ιωάννη τα παιδιά και τα εγγόνια για την ευγενική 

προσφορά ενός πλήρους γεύματος εις μνήμη των γονέων του  Χρήστου και 
Αναστασίας.

                                           Εκ της Δ/νσεως 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέ-

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

1. Τον κύριο Σάββα Αλεξίου και το Coffee Island της Βενιζέλου 
για την οικονομική τους δωρεά υπέρ του Κέντρου.

2. Το 5ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας για την δωρεά εδεσμάτων για 
το πρωινό γεύμα των παιδιών.

3. Την κυρία Θωμαή Γαλίκα για την προσφορά πρωινού γεύμα-
τος.

4. Τον καλό μας φίλο κύριο Στέφανο Τσική για την οικονομική δω-
ρεά προκειμένου για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης.

5. Τον Δήμαρχο Βέροιας κύριο Κώστα Βοργιαζίδη και τον Αντι-
δήμαρχο Τεχνικών κύριο Αλέξανδρο Τσαχουρίδη για την προστασία 
που μας προσέφεραν με την περίφραξη του χώρου του Κέντρου 
μας.

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια 
και Πρόεδρος του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα



12 ΤΡΙΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιό -

ροφο διαμέρισμα,

1οςκαι2οςόροφος

με εσωτερικη σκά-

λα,170τ.μ.,40τ.μ.

βεράντες, περιοχή

παλαιού Νοσοκο-

μείου, διαμπερές,

θέα, ντουλάπες ε-

ντοιχισμένες. Τιμή

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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δ ι απραγμα τ ε ύσ ι μ η .

Τηλ.:6973227521.

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  δ ι αμέ -

ρ ισμα  2ου  ορόφου ,

χωρ ί ς  ασανέρ ,  2Δ -

ΣΚ Α.Θ. Κόπλαμ, σε

άρ ι σ τ η  κα τάσ ταση ,

π ε ρ ι οχ ή  Κυρ ιώτ ι σ -

σ α ς  3 8 . 0 0 0  ε υ ρώ .

Τηλ . :  6945  122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικόπε-

δο 700 τ.μ. στην Αγ.

Βαρβάρα σε πλαγιά,

με θέα τον Αλιάκμο-

να, στην πλατεία του

χωρ ιού .  Πληρ .  Τηλ.

6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  αγρός

χέρσος11.000τ.μ.στον

Άγ ιο Γεώργιο,  θέση

«ΣΥΚΙΕΣ» τιμή 15.000

ε υ ρώ .  Τη λ . :  6 9 4 5

122583,Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙκεντρικόΜε-

σιτικόγραφείοστηΒέροια.

Πληρ.τηλ.:2331063283,

ώρες08.00-10.00.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισο-

γειο διαμέρισμα 76 τ.μ.

στη Βέροια, επί της

οδού Γρεβενων 11

και Ερμού, πραγμα-

τικός λουλουδότο-

πος με καλοριφέρ,

κλιματισμό, ηλιακό

θερμοσίφωνα, δίχως

κοινόχρηστα. Τηλ.:

6949215864.

ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟ-

ΘΗΚΗ24 τ.μ., Καλ-

λ ιθέα ,  Μ ιλτ ιάδου

20, πόρτα με μηχα-

νισμό, ρεύμα, βαμ-

μένο. Τιμή ενοικίου

50ευρώ.Τηλ.:6947

073926.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:107185ΠΙΕΡΙΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

νεόδμητηγκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας38
τ.μ.καθ.1οςυπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό
1υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,καιWC.Είναικατασκευ-
ασμένητο2008μεενεργειακήκλάσηΒ+καιδι-
αθέτειθέρμανσηατομικήμεκλιματιστικόinverter
18btu,απεριόριστηθέα,σεσημείομοναδικής
προβολής,κουφώματασυνθετικάμεδιπλάτζά-
μια,πατώματααπόπλακάκι,πόρταθωρακι-
σμένη,εντοιχιζόμενεςντουλάπες,ανελκυστήρα,
ανοιχτόπάρκινγκστηναυλήτηςοικοδομής,με
μηνιαίομίσθωμα:280€.Πληροφορίεςμόνοστη
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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.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-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαι
μεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικήςεπιφάνειας
200τ.μ.σεδύοεπίπεδα .Αποτελείταιαπό2
υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
ατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστηθέα,τα
κουφώματατηςσυνθετικά,μεδιπλάτζάμια  ,

διαθέτει τζάκι ,αποθήκηκαιμεγάληαυλή .
Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλό-
νια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,και
δύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα ,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Κωδ:106994ΚΕΝΤΡΟ,Ενοικιάζεταιυ-
πόγειαΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας18τ.μ.
Αποτελείταιαπόένανενιαίοχώρο,Είναικατα-
σκευασμένητο1999καιβρίσκεταισεκαλήγει-
τονιά,τιμήμόνο50€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23850-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταέναπολύμικρόγραφείοσυ-
νολικήςεπιφάνειας8τ.μ.1οςΥπερυψωμένος
κατάλληλοκαιγιαέδραεπιχείρησης.Μηνιαίο
μίσθωμα80€.

Κωδ:23705-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας25 τ.μ.στον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα-Τιμή:100€.

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από3χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο1970
καιδιαθέτειανοιχτωσιά,έχειΚουφώματαΣυν-
θετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C-Μίσθωμα300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-Κέντροσεπαράλληλοτης

ΒενιζέλουΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικό-
τητα ισόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
20τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιέχειωραία
βιτρίνα.Μίσθωμαμόνο170€.

Κωδ:24070-ΚέντροσεπάροδοτηςΜη-
τροπόλεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστι-
κότητακατάστημασυνολικής επιφάνειας30
τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιμε
δικότουWC.ΔιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου.
Ενοίκιομόνο150€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.23954ΚΕΝΤΡ0,Κατάστημαμε100
τ.μ. ισόγειοκαι55τ.μ.υπόγειοσυνολικά155
τ.μ.,κατασκευήκαινούργια,σεπολύκαλήτιμή,
μόνο400€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24008-ΚέντροκοντάστηνΕδέσσης
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητακατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας70τ.μ.Ισόγειο.Α-
ποτελείταιαπό1Χώροενιαίο,μεA/C-Ενοίκιο:
250€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ:106990ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,ΠωλείταιΔι-

αμέρισμαΙσόγειο91τ.μ.καθ.με2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιοκαιαποθήκη,κατασκευήςτου
1988,σεπολύκαλήκατάσταση,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,ηλιόλουστουςχώρους,
μερικώςανακαινισμένο,σετιμήπροσφοράςμό-
νο:49.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106848ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας93τ.μ.μικτάκαι
84τ.μ.καθ,2οςόροφος,αποτελείταιαπό2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,χωρίςανελκυστήρα,
έχεικαινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,ανακαινισμένοκομπλέ,διαμπερές,σε
καλήκατάσταση,ηθέρμανσητουείναιμεσό-
μπαpelletηοποίαμπορείναπαραμείνεικαι
μεκλιματισμό,είναισεπρονομιακήτοποθεσία,
ιδανικόγια ιδιοκατοίκηση,σετιμήπροσφοράς
μόνο56.000€.ΠληροφορίεςστηΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:117191ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Διατίθεται ένα
διαμέρισματων100τ.μ.,κατασκευής1983,με3
υ/δ,1οςόροφος,θέαμεφόντοτονκάμπο,είναι
μερικώςανακαινισμένο,έχειατομικήθέρμανση
πετρελαίου,υπάρχεικαιδυνατότηταστάθμευ-
σηςτουαυτ/του,σετιμήπροσφοράς90.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδο των700 τ.μ.με
ανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.,κα-
τασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,
μεπολύμεγάλεςβεράντες,άψογασυντηρη-

μένο,ξύλινακουφώματα,ανεξάρτητημεγάλη
κουζίνα,γεωμετρικάδομημένο ,ορθολογικά
καιλειτουργικάάριστο,χωρίςθέρμανση,με
δυνατότητατοποθέτησηςγιατζάκιήσόμπα(υ-
πάρχεικαμινάδα),επιπλωμένο ,μεαποθήκη
,μεδύοντουλάπες,μεηλεκτρικέςσυσκευές,
μεηλιακόθερμοσίφωνα,εντυπωσιακοίχώροι
υποδοχής,ηλιόλουστοιχώροι,μεδύομπάνια,
διαμπερές,σετιμήπραγματικήςευκαιρίαςμόνο
130.000€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας ,πω-
λείταισπάνιαΒίλασυνολικά377τ.μ., σετρία
επίπεδα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάσταση
εξαιρετική,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμιση,
πολύαυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,γεω-
μετρικάδομημένη,γιαπολύπολύαπαιτητικούς
αγοραστές.ΠρόκειταιγιαμίαΜεζονέταδύοεπι-
πέδωνσυνολικά207τ.μ.καιένανξενώναστο
υπόγειο /ισόγειο70τ.μ.μεαποθήκες ,λεβη-
τοστάσιο καιδιπλόπάρκινγκενσωματωμένο
άλλα100τ.μ..Μεαρμονικέςαναλογίεςπαντού,
διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,ψησταριά,ενερ-
γειακότζάκικαιάλλαδύογκαράζέξωσκεπαστά
,έχειντουλάπεςσεόλαταυ/δ,διαθέτειδρύινα
δάπεδασταυπνοδωμάτιακαιεπιλεγμένολευ-
κόμάρμαροΒεροίαςστοσαλόνι ,συνθετικά
κουφώματα τριπλήςυάλωσηςμεενεργειακά

τζάμιακαιθερμοπρόσοψη10cmπρόσφατη .
Ηθέρμανσηείναιτριώνεπιλογών,πετρέλαιο
ατομικόμελέβηταBuderus,ΛέβηταPellet ,η
Λέβηταμεδεξαμενήυγραερίου. Τοοικόπεδο
μεγάλοστα5680τ.μ.περιφραγμένο,ζητούμενο
τίμημα370.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.117036ΠΩΛΕΙΤΑΙστονπεζόδρομο

τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη213
τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανεξάρτητους
,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκατάστασημε
2WCκαιασανσέρ,σεεξαιρετικάσυμφέρουσα
τιμή150.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23559-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

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

Κωδ:13964πωλείται κοντάσταΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ., τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα ,ακίνητο
ευκαιρίας,τιμήέκπληξη,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις,τιμήπώλησης
80.000€τώρα50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22959-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙΚατάστημα Ισόγειοσυνολικήςεπιφάνειας
110τ.μ.μικτάκαι89τ.μ.καθ.μεδυνατότητα
δόμησηςκαιμίαςμεζονέταςπάνωαπόαυτό
άλλα127τ.μ.μικτάη114τ.μ.καθ.Αποτελείται
απόένανενιαίοχώροχωρίςκολώνεςμεδικό
τουWC.Είναικατασκευασμένοτο1970-Τιμή
πώλησηςτα130.000€.Τογραφείομαςδιαθέτει
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινή-
τουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115505-ΒΕΡΓΙΝΑΠΩΛΕΙΤΑΙκάτω

απότοχωριό,άδειοαγροτεμάχιομεΠομόνα
καιμεεξαιρετικήανοιχτωσιάσυνολικήςεπιφά-
νειας8.500τ.μ.Τιμή:15.000€τελική.

Κωδ:.107102ΠΑΤΡΙΔΑ,ΠωλείταιΑγρο-
τεμάχιοσυνολικήςεπιφάνειας12.770τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο,2οαπότονκεντρικόδρόμο
Βέροιας-Νάουσας,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,σε τιμήπροσφοράςόλομαζίμόνο:
65.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ

πριντουΜπονάνουαριστεράπωλείταιωραι-
ότατοαγροτεμάχιοσεσχήμαορθογώνιομε
σύνδεσηστοδίκτυουψηλήςπίεσης,συνολικής
επιφάνειας26.100τ.μ.άδειοηκαιμισθωμένο,
μεδικήτουβάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

τ.μ.,άρτιοοικοδομήσιμο,ελαφρώςεπικλινές,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθε-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,μόνο15.000€.

Κωδ.12763ΣτοΠανόραμαΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο464τ.μ.,εντόςσχεδίου,άρτιο
καιοικοδομήσιμο ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη
προςτηΒέροια,γιααπαιτητικούςαγοραστές,
σεάριστοσημείοκαισετιμήπροσφοράς,μόνο
60.000€.¨Έχεικαι ισχύουσαάδειαανέγερσης
γιαδύοΜεζονέτεςέτοιμηηοποίακαιείναιεκτός
τιμής.

Κωδ:12764ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναω-
ραιότατοοικόπεδο505τ.μ.γωνιακόανατολικό
μεσ/δ0,8κατάλληλοκαιγιαοικοδομή , τιμή
πολύκαλήμόνο,50.000€.

Κωδ:12904-ΆγιοςΓεώργιοςΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας863τ.μ.εντός
σχεδίου ,μεσ/δ0,8σε τιμήευκαιρίαςμόνο
14.000€.

Κωδ:12917-ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-
δοσυνολικήςεπιφάνειας1336τ.μ.εντόςσχεδί-
ουπόλεωςτιμή:60.000€.

Κωδ:12745-ΚοντάστηνοδόΣαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικής επιφάνειας
2.183τ.μ.Τιμή:33.000€.

Κωδ.12878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κοντάστην
εκκλησίατουΑγίουΓεωργίου,πωλείταιμεγάλο
χωραφοοικόπεδο6.850τ.μ.,τοοποίοευρίσκε-
ταιστηνεπέκτασητουσχεδίουκαιμάλισταστο
2οστάδιο ,μετατρέπεταισεδύοοικοδομικά
τετράγωναεξαιρετικόγιαεπένδυση,ευρίσκεται
σεδύοδρόμουςκαιπάνωσεάσφαλτο,τιμή
όλοαπό85.000€,τώραμόνο18.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΣΠΑΝΙΑΕΥΚΑΙΡΙΑΚωδ:14213-ΠΑΝΟ-

ΡΑΜΑΒέροιαςΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστικότη-
ταΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.
σεδύοεπίπεδα,Ισόγειο100τ.μ.καιυπόγειο
τοοποίοαπότηνκάτωμεριάείναι ισόγειομε
βεράνταεμπρόςκαιπίσωσεοικόπεδο384τ.μ.
Αποτελείταιαπό4Υπνοδωμάτια ,και2WC.
Είναικατασκευασμένητο1991καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κήπο,Διπλάτζάμια.
Τιμή:125.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση
οδοντιατρείο,πλήρωςεξο-
πλισμένο, ανακαινισμένο,
στο κέντρο της Βέροιας,
μεμεγάλοενεργόπελατο-
λόγιο. Συζητείται διακανο-
νισμός.Τηλ.επικοινωνίας:
6948690414.



ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52  ενοικ ι -

άζεται  γκαρσονιέρα, 1ος

όροφος, σε πολύ καλή κα-

τάσταση.Πληρ.τηλ.:23310

24817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ENOIKIAZONTAI Γραφεία

61, 37 και 30 τ.μ. ανακαινι-

σμένα στο κέντρο τηςπόλε-

ως, και ολόκληρος όροφος

240 τ.μ.Τηλ. 6949087741 ή

6993375249.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητρο-

πόλεως 35, χώρος 90 τ.μ.

περίπου, με 3 χώρους και

κουζινα,W.C., για επαγγελ-

ματική χρήση ή για διαμέ-

ρισμα, 3ος όρ. Τηλ.: 6932

471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  υπάλληλος

λογιστηρίου.Αποστολή βι-

ογραφικών στο e-mai l :

regivanelle@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγόςμεδπι-

πλωμα επαγγελματικό από

εταιρίακρεάτων.Πληρ. τηλ.:

2332042608.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνδρας ή

γυναίκαγιαεργασίασεπρα-

κτορείο ΟΠΑΠ στη Βέροια

για πλήρη απασχόληση.

Τηλ.:6944599858.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακήβοηθός

για τη Βέροια. Πληρ. τηλ.:

2331125374.Ώρεςγιαπληρο-

φορίες:6.00π.μ.-9.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ: 1) Μηχανι-

κός αυτοκινήτων, ηλεκτρο-

λόγος αυτοκινήτων απο ε-

πιχείρηση στη Βέροια για

πλήρη απασχόληση. 2)

Οδηγός ταξί για πλήρη α-

πασχόληση. Τηλ. επικοι-

νωνίας:  2331071553 &

2331062900. Ώρες επικοι-

νωνίας::9:30με18:30.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να

φροντίζειηλικιωμένοστηΒέ-

ροια,κέντρογιαόλοτο24ω-

ρο.Πληρ.τηλ.:2331091098.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φυσι-

κοθεραπευτή για πλήρη α-

πασχόληση σε εργαστήριο

φυσικοθεραπείαςστηΒέροια.

Πληρτηλ.:6944675419.

ZHTEITAIκοπέλακαιάν-

δρας,από25–40ετών,για

εργασίασεΠρατήριοΥγρών

Καυσίμων, με πλήρη απα-

σχόληση. Ώρες επικοινωνί-

ας17.00έως21.00καιστο

τηλ.6977207525.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπροσωπικό για

ταψητοπωλεία «ΓΙΑΝΝΗΣ»

στηΒενιζέλου καιστοΤσερ-

μένι.Τηλ.επικ.:2331025170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαεργα-

σίασε εργαστήριο κρεάτων.

Τηλ.:2331042680,ώρεςεπι-

κοινωνίας:10μ.έως1.00μ.μ.

Βιογραφικά στο e-mai l :

koktsidis14@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας για

τοψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ»

στη Βενιζέλου. Πληρ. τηλ.:

2331025170.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φροντίδα ηλικιωμένων  για

όλο το 24ωρο. Τηλ.: 6993

678697.

ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα, με με-

γάλη εμπειρία, αναλαμβάνει

τηφροντίδαηλικιωμένωνγια

8ωροήμερικέςώρεςτηνημέ-

ρα.Πληρ. τηλ.:6945402184

και6982098355.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Φιλολογι-

κού Τμήματος Θεσ/νίκης,

παραδίδειιδιαίτεραμαθήμα-

τασεπαιδιάΔημοτικού,Γυ-

μνασίου,Λυκείου. Ειδίκευ-
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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.με
χρησηαυλης21000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.μμονοκατοικιαπαλιαμεοικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ19000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,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€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1ος-4οςκαινουρια101κ114τ.μημιτελη75000-
90000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟεπιπλωμενο1Δ-ΣΚ-αποθκηπος
400€μετηνθερμανση.
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΑνακαινισμενηΓκαρσονιεραμεA/C1ΔΣΚ250€

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικοπεδο
2στρ.122000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη75000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ200000€
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€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΑΓΟΡΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΜΕΜΕΓΑΛΗΠΡΟΣΟΨΗ180+180+40
παταρι3500€
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120μεπε-
λατειααξιολογη500€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΛ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥκαταστημα55τ.μ
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

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

ΟΑ.Σ. «Ο ΖΥΓΟΣ»  στον
Άγιο Γεώργιο Βέροιας ζητάει να
προσλάβει για την χειμερινήπε-
ρίοδο:

1) εργάτες-εργάτριες διαλογη-
τηρίουκαι

2)χειριστήκλαρκμεάδειαγια
περίοδο10μηνών

Πληροφορίες και αιτήσεις στα τηλ 2331051093 και 
2331506484, email:aszygos@gmail.com

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

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6981994659.



σηΑρχαία Ελληνικα. Τιμή

7ευρώ.Τηλ.:6977023189

και2331063099.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ μεπολυετή

εμπειρίασε μεγάλαφροντι-

στήρια,παραδίδειμαθήματα

Νεοελληνικής Γλώσσας και

ΛογοτεχνίαςσεμαθητέςΑ΄,

Β΄, Γ΄ ΓενικούΛυκείου και

ΕΠΑΛ.Τηλ.6979962003.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφικά

είδη της CICU: καροτσάκι

(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό),

καλαθούνα με βάση, τρα-

πεζάκι φαγητού, κάθισμα

αυτοκινήτου και 2 ποδήλα-

τα παιδικά σε πολύ κατά-

σταση, 400 ευρώόλα μαζί.

Τηλ.:2331062621.

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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.



Στην υπογραφή σύμβασης για το έργο με τίτλο: 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ WC, ΓΥΜΝΑ-
ΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΕΡΟΙ-

ΑΣ» προχώρησαν ο Δήμαρχος Βέροι-
ας, κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, ο 
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

κ. Αλέξανδρος Τσαχουρίδης και ο κ. 
Πέτρος Αγαθαγγελίδης, Πολ. Μηχ. 
–Ε.Δ.Ε., νόμιμος εκπρόσωπος της 
Κ/Ξ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π. – ΛΥΜΟΥ-
ΣΗΣ Δ., που εδρεύει στην Βέροια.

Ο Δήμος Βέροιας ως φορέας υλο-
ποίησης και κύριος του έργου υπέ-
γραψε τη σύμβαση για την εκτέλεσή 
του από τον ανάδοχο, στην οποία 
περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις 
ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλε-
κτρολογικές. Θα τοποθετηθούν νέες 
πόρτες αλουμινίου, θα κατασκευ-
αστούν επιστρώσεις με πλακάκια 
δαπέδων και τοίχων και θα γίνουν 
εσωτερικοί χρωματισμοί των τοίχων 
του κτιρίου.

Το πρώτο τμήμα του έργου περι-
λαμβάνει εργασίες ανακαίνισης του 
WC κοριτσιών του ΤΕΕ Ειδικής α-
γωγής Βέροιας, καθώς το WC των 
αγοριών είχε πρόσφατα ανακαινι-
στεί και το δεύτερο τμήμα εργασί-
ες ανακαίνισης των αποδυτηρίων 
– W.C του Γυμναστηρίου του ΕΠΑΛ 
Βέροιας.
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P Και με το μίσος περνούσε ο και-
ρός…

 
P Από τον μεγάλοι λιμό, στον μεγάλο 

θυμό.
 
P Είμαστε σε φάση που ακούμε ότι 

αστεροειδής θα περάσει πολύ κοντά από 
τη Γη και σκεφτόμαστε όλοι με κάποιον 
τρόπο να κάνουμε ωτοστόπ.

 
P Εκτός κι αν βγει η επιτροπή λοιμωξι-

ολόγων και μας πει ότι στους αστεροειδείς 
κολλάει.

 
P Μέχρι και οι ειδήσεις του ‘Σταρ’ 

κόλλησαν σοβαροφάνεια και έκοψαν τους 
πισινούς και τις Πετρούλες.

 
P Κι εσύ καλείσαι το Σάββατο να διασκε-

δάσεις στο σπίτι με τον Μαρινάκη.
 
P Πάντως η καλλίγραμμη γειτόνισσα 

είναι ακόμη υγιής. Δεν έπλενε δυο χρόνια 
τώρα τσάμπα το μπαλκόνι για να μην 
μπει σπίτι ο κορωνοϊός.

 
P Επόμενη πρόταση της επιτροπής. 

Από Δευτέρα capital controls για ανεμβολία-
στους.

 
P Οι δε ανεμβολίαστες θα εξετάζονται 

με βάση της περιφέρεια στήθους.
 
P Ο απέναντι έχει στολίσει το δέντρο 

εδώ και δύο εβδομάδες. Τώρα περιμένω να 
βγει σήμερα αύριο να καθαρίσει και τη σού-
βλα.

 
P Σώγαμπρος. Η ιδιότητα του δυστυ-

χή που στο σπίτι του τρώει ό,τι τον τάιζε 
μικρό η μάνα του για να τον τιμωρήσει.

 
P Άμα κάνουν μάστερ σεφ για τη δική 

μας συνομοταξία, δεν τα χάνει με τίποτα τα 
πενήντα χιλιάρικα η αγάπη.

 

P Μετά τον γάμο να δείτε ποια είναι η 
Μαργαρίτα!

 
P Και:
Πάει ένας άντρας άτυχος με τις γυναίκες 

στο βουνό. Κάθεται και σκέφτεται τις ατυχίες 
που είχε με το γυναικείο φύλο, ειδικά με την 
τελευταία, που την αγάπησε πολύ, ωστόσο 
κι εκείνη τον παράτησε. Κοιτάζει γύρω του 
για να επιβεβαιώσει ότι είναι μόνος, και κά-
ποια στιγμή φωνάζει δυνατά:

-Σ’ αγαπάωωωωωωωω!
Τότε ακούει μια φωνή από το πουθενά:
-Σε βλέπω σαν φίλοοοοοοοο!

Κ.Π.

Υπογραφή σύμβασης 
για ανακατασκευή αποδυτηρίων 
και WC, του Γυμναστηρίου ΕΠΑΛ 
και ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Βέροιας
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