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Η Σχολή Αστυνομίας 
ανεβάζει επίπεδο και μπορεί 

να φέρει οφέλη
για την περιοχή

  Η επέκταση των κτιριακών υποδομών της Σχολής 
Αστυνομίας στο Πανόραμα με την δημιουργία ενός 
κοιτώνα 122 κλινών μπορεί να ακούγεται ως κάτι 
«εσωτερικό» της Αστυνομίας που δεν αφορά εμάς τους 
υπολοίπους εκτός Σώματος, αλλά ίσως δεν είναι έτσι…
Αν μια τέτοια σημαντική υποδομή, σε συνδυασμό με 
την αξιοποίηση συνολικά των εγκαταστάσεων της Σχολής 
και για άλλους σκοπούς(εκδηλώσεις, ομιλίες, πάρκο 
κυκλοφοριακής αγωγής κ.α.) θα μπορούσε να είναι 
σύμμαχος σε δράσεις του δήμου ή της αντιπεριφέρειας. 
Παράλληλα η σημαντική αυτή αναβάθμιση της Σχολής θα 
μπορούσε να προσελκύσει περισσότερους αξιωματικούς 
σε προγράμματα μετεκπαίδευσης, ενώ θα είναι εφικτή και 
η φιλοξενία αστυνομικών από άλλα κράτη για ανάλογα 
προγράμματα. Η Σχολή Αστυνομίας ανεβάζει επίπεδο και 
όλη αυτή η παρουσία και διαμονή στελεχών στην πόλη 
μας μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει.

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΣ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑΤΣΙΚΑΣΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣΕ.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣΜΙΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣΖ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βενιζέλου10,Βέροια
Τ.Κ.59132
ΤΗΛ.2331502603
FAX2331502481
www.laosnews.gr
laosveroia@gmail.com
news@laosnews.gr

e-mailλογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές
Ετήσιαιδιωτών
εσωτερικού100ευρώ+ΦΠΑ
Εξαμηνιαίαιδιωτών
εσωτερικού50ευρώ+ΦΠΑ
ΕτήσιαΔήμων,Περιφερειών,Τρα-
πεζών,Οργανισμών&εταιριώνΑ.Ε.
300ευρώ+ΦΠΑ

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλειστηριασμώνκαι
Διακηρύξεων5,00ευρώ.
ΙσολογισμώνΑ.Ε.-Ε.Π.Ε.5,00ευρώ.
ΔημοσιεύσειςΔημοσίου2,00ευρώ.
Ιδιωτικέςδημοσιεύσειςκατόπινσυ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2021
Μήνας:11
Εβδομάδα:46

ΑνατολήΉλιου:07.01

ΔύσηΉλιου:17.16

315-50

ΠΕΜΠΤΗ
11

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
+ Μηνά μεγαλομάρτυρος,

Βίκτωρος, Βικεντίου

Ημερίδα για την 
ψυχολογία του 

ασθενούς
και των ΑμεΑ σήμερα 

στο ΚΕΜΑΕΔ
Μίαενδιαφέρουσαεκδήλωσηθαγίνειστοχώ-

ρο του ΚέντρουΜέριμνας ατόμων ειδικών δε-
ξιοτήτων του δήμου Βέροιας, στον Προμηθέα,
σήμεραΠέμπτηστις11:30τοπρωί,μετηχορηγία
τηςΠ.Ε.Ημαθίας.Γιαόποιονεπιθυμείναπαρα-
κολουθήσει,πρόκειται για μία ημερίδα διαλόγου
γιατηνψυχολογίατουασθενούςκαιτηνψυχολο-
γίατωνΑμεΑ,μεομιλητέςτοννευρολόγοΓιώργο
ΤσαλέρακαιτηνψυχολόγοΧρυσάνθηΤούπου.

Εννοείταιότιημάσκαείναιαπαραίτητη!

«Απογραφή» και για την ενίσχυση 
των Δήμων

Ξεκινάεισε λίγο καιρόηαπογραφήπληθυσμούστηνΗμαθία και
βλέπουμεστοσημερινόφύλλοανακοινώσειςαπόδύοδημάρχους,Νά-
ουσαςκαιΑλεξάνδρειας,μαζίμεένακάλεσμα-προτροπήπροςόλους
τουςδημότες,νασυμμετέχουνστηναπογραφήηοποίαείναιμίασημα-
ντικήδιαδικασίαπουγίνεταικάθε10χρόνιασεόλητηχώρα.

Ησυμμετοχή των κατοίκωνδιευκολύνειπάραπολύ το έργο των
απογραφέων.Ωστόσο, είναισημαντικήκαιένανακόμαλόγο,αφού
τααποτελέσματατηςαπογραφήςείναικαθοριστικάγιατουςδήμους,
καθώςταπληθυσμιακάδεδομέναπαίζουνσημαντικόρόλοστιςχρη-
ματοδοτήσεις,στιςεντάξειςέργων,σεπρογράμματακαιχρηματοδο-
τικάεργαλεία,σεδιάφορεςδράσειςκαιπρωτοβουλίεςπουμπορείνα
αναλάβει μία δημοτικήαρχή κ.α. Γενικότερα καθορίζει το ύψος των
κονδυλίωντωνχρηματοδοτήσεωνπουμπορείτηνεπόμενηδεκαετία
μέχριτο2031ναδιεκδικήσεικάποιοςΔήμος.

Πολύλογικόλοιπόντοκάλεσματωνδημάρχων,γιατηνενίσχυση
τωνΔήμωνμέσωτηςΑπογραφής!

ΠοιοιημαθιώτεςΠαπανδρεϊκοίσυμμετείχανσεμάζωξη
υποστηρικτώνστην«Εληά»

Μέτρησαν τις δυνάμεις τους τηνπερασμέ-
νηΚυριακή στην «Εληά» οι υποστηρικτές του
ΓιώργουΠαπανδρέου, ενόψει των προσεχών
εσωκομματικών εκλογών του ΚΙΝΑΛ. Όπως
φαίνεται,οπρώηνπρωθυπουργός,ανκαιαπο-
στασιοποιημένος τα τελευταία χρόνια,συνεχίζει
ναέχεικοντάτου«παπανδρεϊκά»στελέχηστην
Ημαθία,ανκανείςκρίνειαπότιςπαρουσίεςτης
Κυριακής, μεταξύ αυτών: δύο αντιδήμαρχοι, ο
ΒασίληςΠαπαδόπουλος και ηΔώραΜπαλτα-
τζίδου,οπρόεδροςτηςΔΕΥΑΒΣτέργιοςΔιαμά-
ντης,οδημοτικόςσύμβουλοςΘανάσηςΔέλλας,
ο πρώην δήμαρχοςΑλεξάνδρειας Μπάμπης
Γκιόνογλου, οπρώηνπρόεδρος τουΕργατικού
ΚέντρουΒέροιαςΔημήτρηςΤαχματζίδης,ηυπο-
ψήφια βουλευτήςΜαρίαΤορορή, ο υποψήφιος
ευρωβουλευτήςΤάσοςΙγνατιάδηςκ.α.

ΞεκινούνοιδωρεάνεμβολιασμοίCovid
καιαπόιδιώτεςγιατρούςστηνΗμαθία

Πριν από λίγες ημέρες ο ειδικόςπαθολόγοςΔημήτρης
Αποστολίδης είχε κάνει παρέμβαση στην ραδιοφωνική
εκπομπήΛαϊκά&Αιρετικά τουΑΚΟΥ 99.6 και είχε μετα-
φέρει στους ΖήσηΜιχ. Πατσίκα και Νίκο Βουδούρη τον
προβληματισμό του για την καθυστέρησηυπογραφής των
συμβάσεων ιδιωτών ιατρώνπου θέλουν να εμβολιάζουν
στα ιατρεία τουςή κατ’ οίκον.Σε επικοινωνίαπου είχε και
πάλιμαζίμαςοκ.Αποστολίδηςμαςενημέρωσεότιτοθέμα
διευθετήθηκε,παρέλαβαντιςεμβολιαστικέςδόσειςκαιχθες
Τετάρτη10Νοεμβρίουο ίδιος έκανε τοπρώτο εμβόλιοσε
βεροιώτισσαασθενήτου,πουήτανανεμβολίαστη.

Οι ιδιώτες ιατροί στο νομόΗμαθίαςπουσυμμετέχουν
είναι:

1) οΠαιδίατροςΠαγκάκος Γεώργιοςστηνπεριοχή της
Αλεξάνδρειας,κινητό:6973848167

2)οΠαιδίατροςΝίκαςΝικόλαοςστηνπεριοχήτηςΒέροι-
ας,κινητό:6973679050

Οιπαιδίατροι εμβολιάζουν κυρίωςπαιδιά και εφήβους
12-17ετώνστοιατρείοτους

3)οΠαθολόγοςΑποστολίδηςΔημήτρηςεμβολιάζειενή-
λικεςστοιατρείοτουκαικατ΄οίκονσεόλοτονομόΗμαθίας,
τηλέφωνο:23310735a55

-Οεμβολιασμόςαπό ιδιώτεςγιατρούςείναιδωρεάνγια
τουςπολίτες

-ΌλοιοιγιατροίεμβολιάζουνμετοεμβόλιοτηςPfizer
-Οιεμβολιασμoίαφορούνείτεσεκαινούριαπεριστατικά

(πουδεν έχουν εμβολιαστεί με καμίαδόσηγιαCovid) είτε
σεαναμνηστικήΓ’δόσημόνογιαπεριστατικάκατ’οίκον,σε
ασθενείςπουδενμπορούνναμετακινηθούν.

-Γιαοποιαδήποτεαπορία-διευκρίνισηεπικοινωνήστεαπευθείαςμετουςιατρούς.
Στηνπροσπάθειαεμβολιασμούόσοτοδυνατόνπερισσότερουπληθυσμούησυμμετοχήκαιτωνιδιωτώνγιατρών

είναισημαντικήκαιθαήτανπολύθετικόναδούμετηνσυμμετοχήπερισσότερωνγιατρώνστηνΗμαθία.
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ΔΕΥΑΒ: Σήμερα οι τελικές συνδέσεις του 
δικτύου ύδρευσης κάτω από την οδό Ανοίξεως

-Διακοπή νερού από τις 11.00 π.μ. έως τις με 4.00 μ.μ.
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) γνωστοποιεί στους 

καταναλωτές και πελάτες της ότι, την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021 από την ώρα 11:00 έως 
16:00 θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή νερού, στην περιοχή κάτω από την οδό Ανοίξε-
ως μεταξύ των οδών – Ανοίξεως, Βενιζέλου, Θεσσαλονίκης, Πλουτάρχου, Πηνελόπης και 
Ανοίξεως στη Βέροια και τις οδούς που περιλαμβάνονται από αυτές, λόγω των εργασιών 
τελικών συνδέσεων, σε τμήματα του νέου αγωγού που αντικαθιστά τους αμιαντοσωλήνες 
του παλαιού δικτύου της περιοχής και ακύρωσης μέρους του παλαιού δικτύου. 

Θα καταβληθεί προσπάθεια όλες οι εργασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνα-
τόν, ώστε να δοθεί το νερό γρηγορότερα. 

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για την συγκέντρωση των απαραίτητων πο-
σοτήτων 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 καταναλω-
τών-πελατών της για την ολιγόωρη αναστάτωση που θα υποστούν.  

Υπογράφηκε η σύμβαση του έργου
Δημιουργία πολιτιστικού 
δικτύου διαδρομών στην 
παλιά πόλη της Βέροιας

Στην υπογραφή σύμβασης για το έργο με τίτλο: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ – ΠΟΛΙΤΙ-
ΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ» προχώρησε 
την Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021 ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Αλέξαν-
δρος Τσαχουρίδης και ο κ. Βασίλειος Ματθαίου, εκπρόσωπος της Β.ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
& ΣΙΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ Ο.Ε., που εδρεύει στην 
Θεσσαλονίκη.

Ο Δήμος Βέροιας ως φορέας υλοποίησης και κύριος του έργου υπέγραψε τη 
σύμβαση για την εκτέλεσή του από τον ανάδοχο στο δίκτυο μήκους 1.430 μ. (έ-
κταση παρέμβασης 9.800 τ.μ.) που περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

• Κατασκευή νέων πεζοδρομίων και λοιπών (μη διαπερατών) δαπέδων
• Λιθοδομές με δομικούς λίθους
• Επιστρώσεις φυσικά διαπερατά υλικά
• Μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές
• Εγκατάσταση φωτισμού
• Εγκατάσταση ύδρευσης
• Φυτεύσεις 864 δέντρων και θάμνων
• Υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτροδότησης
Αντικείμενο της σύμβασης (μελέτης) αποτελεί ο σχεδιασμός των παρεμβάσε-

ων για τη δημιουργία ενιαίας διαδρομής από το Βυζαντινό Μουσείο επί της οδού 
Θωμαΐδου, στα νοτιο-ανατολικά τείχη της πόλης της Βέροιας, έως την παραποτά-
μια οδό Ολγάνου, στη δυτική όχθη του Τριποτάμου απέναντι από τη συνοικία της 
Μπαρμπούτας. Αυτό το συνεκτικό δίκτυο διαδρομών θα συνδέει αντιληπτικά, αι-
σθητικά και λειτουργικά τους ιστορικούς τόπους (συνοικίες) της Κυριώτισσας, της 
Παναγίας Δεξιάς και της Μπαρμπούτας. Κομβικοί σταθμοί -εμβληματικά μνημεία 
για την πόλη- και τοπόσημα αυτής της διαδρομής είναι οι Δίδυμοι Λουτρώνες και 
η Παλαιά Μητρόπολη της Βέροιας, που πλαισιώνονται από το Βυζαντινό Μουσείο 
(Μύλος Μάρκου) και τον Τριπόταμο.

 Δρομολογείται ανέγερση νέου 
κτιρίου με 122 κλίνες διαμονής 

στη Σχολή Μετεκπαίδευσης 
της ΕΛ.ΑΣ στη Βέροια

 - Ο Κώστας Καλαϊτζίδης υπέγραψε τη μελέτη, 
που χρηματοδοτεί η Π. Ε. Ημαθίας

Παρουσία του Υφυπουργού Οικο-
νομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου 
και του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυ-
νομίας Μιχάλη Καραμαλάκη και του 
υφ. Πολιτικής Προστασίας, Ε. Οικο-
νόμου, υπογράφηκε στην Αθήνα από 
τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώστα 
Καλαϊτζίδη, η μελέτη ανέγερσης στη 
Βέροια, νέου κτιρίου κοιτώνων διαμο-
νής, δυναμικότητας 122 κλινών, στις 
εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαί-
δευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής  
Αστυνομίας. Η μελέτη χρηματοδοτείται 
από την Περιφερική Ενότητα Ημαθίας 
με το ποσό των 653.059 ευρώ, μέσα 
από τις πιστώσεις του Προγράμματος 
Επενδυτικών Δαπανών 2021.

Παρόντες στην υπογραφή της σύμ-
βασης ήταν επίσης, ο ταξίαρχος Δη-
μήτριος Παντελής  προϊστάμενος στον 
Κλάδο Διαχειριστικής Τεχνικής Υπο-
στήριξης και Πληροφορικής/Α.Ε.Α.  και 
η αστυνομική υποδιευθύντρια Σοφία 
Γαϊτανίδου Διοικήτρια της Σχολής Με-
τεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της 
ΕΛΑΣ στη Βέροια.

Με το έργο αυτό, στο πλαίσιο και 
των ευρύτερων κατευθύνσεων που 
χαράζει ο Περιφερειάρχης Απόστολος 
Τζιτζικώστας σε επίπεδο Κεντρικής 
Μακεδονίας, δρομολογείται μια σύγ-
χρονη και σημαντική αναβάθμιση της 
κτιριακής υποδομής  της Σχολής Με-
τεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της 
ΕΛΑΣ στη Βέροια, που θα οδηγήσει 
σε αντίστοιχη αύξηση των εκπαιδευο-
μένων που θα έρχονται στη Βέροια για 
τον σκοπό αυτό. Παράλληλα θα αυξη-
θούν οι χωροταξικές δυνατότητες για 
διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και 
άλλων εκπαιδευτικών - ενημερωτικών 
δραστηριοτήτων, στους χώρους της 
Σχολής. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση 
των διαδικασιών για την τελική εκπόνη-
ση της μελέτης, ο προγραμματισμός της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
προβλέπει την ένταξή της, σε επιχειρησιακό πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων για την έναρξη κατασκευής του έργου.

Δηλώσεις Καλαϊτζίδη
Σε ανάρτησή του για την υπογραφή της μελέτης του έργου, ο Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Καλαϊτζίδη, αναφέρει σχετικά: «Με την αμέ-

ριστη συμπαράσταση του Απόστολου Τζιτζικώστα και την υποστήριξη της Περιφέρειας, το έργο θα υλοποιηθεί σύντομα και εκτός από 
τη σοβαρή ενίσχυση της εκπαιδευτικής παρουσίας της ΕΛΑΣ στη Βέροια, η επένδυση θα αποδώσει πολλαπλά οφέλη και στην τοπική 
κοινωνία. Ευχαριστώ τον Απόστολο Βεσυρόπουλο για την καθοριστική υποστήριξη και σ΄ αυτό το μεγάλο έργο, την Διοικήτρια της Σχο-
λής Σοφία Γαϊτανίδου για την αποδοτική συνεργασία που είχαμε σε όλη την προετοιμασία της μελέτης και βέβαια ευχαριστώ τον Υφυ-
πουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Μιχάλη Καραμαλάκη για την συνεχή 
συμπαράσταση και υποστήριξη των προσπάθειών μας. Μεγάλο ευχαριστώ οφείλω και στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ημαθίας που μια ακόμη φορά υλοποίησε υποδειγματικά τον σχεδιασμό μας. Η συνεργασίες είναι προυπόθεση για το πολύπλευρο έρ-
γο που κάνουμε στην Ημαθία. Είναι η Πυξίδα για την ανάπτυξη του τόπου μας».

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Το επόμενο βήμα της κοινής 
δράσης, για το ασφαλιστικό 

Όπως και τον Απρίλιο του 2019 έτσι και τώρα, ένα πλήθος εφημερίδων, 
μεγαλύτερο του αριθμού του μητρώου των μελών του ΣΗΠΕ, συντονίστηκε 
στη διαμαρτυρία για την δυσβάστακτη και εξοντωτική ασφαλιστική και φορο-
λογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων περιφερειακού και κλαδικού Τύπου.

Η διοίκηση του Συνδέσμου εκφράζει την ικανοποίησή της για την ανταπό-
κριση αυτή, χαιρετίζοντας την ενωτική και μαχητική συμπεριφορά των εφημε-
ρίδων.

Πρόκειται για μήνυμα με αποδέκτες την κυβέρνηση και την πολιτική η-
γεσία, που καλούνται, μια φορά ακόμα και με τον πιο κατηγορηματικό και 
αντιπροσωπευτικό τρόπο, να επανέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου για την 
επίλυση των ακραίων αδικιών αλλά και τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου των 
σχέσεων του Τύπου με τους Φορείς της Πολιτείας και της αγοράς.

Το επόμενο βήμα του ΣΗΠΕ και των συνεργαζόμενων Ενώσεων ΕΔΙΠΤ & 
ΕΙΕΤ είναι η μεταφορά του αιτήματος στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση 
της ελληνικής περιφέρειας και τους τοπικούς Θεσμούς και Φορείς, που καλού-
νται έτσι να υποστηρίξουν τον Τύπο τους.

Η στήριξη του Τύπου και της εργασίας σ’ αυτόν, είναι θέμα πρώτης προτε-
ραιότητας, τόσο για τις τοπικές κοινωνίες όσο και για τις επιχειρήσεις περιφε-
ρειακού Τύπου και τους τοπικούς θεσμούς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Γ. Κατσαΐτης

O Αντιπρόεδρος Μ. Χαλκιαδάκης 
 H  Γ. Γραμματέας Ν. Βαφειάδου  

Η Ταμίας    Ο Κοσμήτωρ
Χ. Χιώτη    Ευ. Λέμας                                                             
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέδαση.
Συσκευές καθαρισμού αέρα (με φίλτρα ενεργού 

άνθρακα και Hepa) 
απολύμανση πριν κάθε προβολή,
μεγάλες αποστάσεις 
περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων
αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΤΑΜΣ 2 (ΜΕΤΑΓΛ) THE 
ADDAMS FAMILY 2 

Προβολές στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή ”:   Παρα-
σκευή 12/11 - Κυριακή 14/11 στις 18.00

Σάββατο 13/11 στις 17.00
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 18 ε-

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

Σκηνοθεσία: ΓΡΕΓΚ ΤΙΕΡΝΑΝ & ΚΟΝΡΑΝΤ ΒΕΡΝΟΝ
Σενάριο: ΝΤΑΝ ΧΕΡΝΑΝΤΕΖ

ΠΙΤΕΡ ΡΑΜΠΙΤ: Ο ΛΑΓΟΣ ΤΟ ‘ΣΚΑΣΕ (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην Αίθουσα 1 “Χειμερινή ”:   
Παρασκευή 12/11 - Σάββατο 13/11 - Κυριακή 14/11 στις 

17.45
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 18 ε-

τών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών), Έγγρα-
φο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, είτε 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

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 1943   
Προβολές στην Αίθουσα 1 “Χειμερινή ”:   
Κάθε μέρα στις 19.30 και 21.30

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

Σενάριο: Δημήτριος Κατσαντώνης
Σκηνοθεσία:  Νικόλας Δημητρόπουλος
Πρωταγωνιστούν: Max Von Sydow, Astrid Roos, Δανάη 

Σκιάδη, Νικόλας Παπαγιάννης, Martin Laer,  Alice Krige, 
Tomas Arana, Γιώργος Βογιατζής, Μάξιμος Λιβιεράτος, Τάσος 
Καρλής

ETERNALS - Η ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΩΝ MARVEL 
Προβολές στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή ”:   
Πέμπτη 11/11 – Παρασκευή 12/11 – Κυριακή 14/11 – Δευτέ-

ρα 15/11 – Τρίτη 16/11 – Τετάρτη 17/11 στις 20.45
Σάββατο 13/11 στις 18.40 και 21.30
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 18 ε-

τών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών), Έγγρα-
φο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, είτε 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»     11/11/21 - 17/11/21“Το Ρουμλούκι κατά 
την Οθωμανοκρατία, 
έως την επανάσταση 

του 1821-22” 
– Ιστορικό βίντεο της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας
Στα πλαί-

σια του εορ-
τασμού των 
200 χρόνων 
από την Επα-
νάσταση του 
1821, ο Δήμος 
Αλεξάνδρε ι -
α ς  δ ι ο ρ γ ά -
νωσε το Σε-
πτέμβριο του 
2021, Έκθεση 
στο χώρο της 
Δ η μ ο τ ι κ ή ς 
Β ιβλ ιοθήκης 
Αλεξάνδρειας 
με θέμα: «Οι 
Βιβλιοθήκες της Μακεδονίας στην Τοπική ιστορία».

Οι βιβλιοθήκες της Μακεδονίας ένωσαν τις δυνάμεις τους, 
με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης, για να τιμήσουν την 
επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανά-
στασης μέσα από μια διαδημοτική έκθεση τεκμηρίων.

Κάθε βιβλιοθήκη δημιούργησε λάβαρα (banner) και ιστορικά 
– ενημερωτικά βίντεο με τεκμήρια που αφηγούνται τα ιστορικά 
γεγονότα, εξεγέρσεις, συγκρούσεις με τον κατακτητή, αλλά και 
κοινωνικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά στοιχεία που αφορούν στη 
ζωή των Ελλήνων.

Για τη συγκέντρωση των τεκμηριωμένων στοιχείων της ιστο-
ρίας του τόπου μας και τη δημιουργία του βίντεο, εργάστηκαν και 
οι ερευνητές-ιστορικοί κ. Ιωάννης Μοσχόπουλος και κ. Γρηγόριος 
Γιοβανόπουλος. Τα ιστορικά στοιχεία αντλήθηκαν από τη βιβλιο-
γραφία και τις πηγές που διαθέτει ο κ. Μοσχόπουλος στα βιβλία 
του, σχετικά με την ιστορία του Ρουμλουκιού.

Οι δρόμοι 
του βαμβακιού 

στο «εκκοκκιστήριο 
ιδεών»

Του Μάκη Δημητράκη

Μετά από πρόταση ενός φίλου μου επισκέφτηκα πριν λίγες ημέρες «τους δρόμους του 
βαμβακιού» που φιλοξενούνται στον ιδανικότερο για την περίσταση χώρο το «ΕΚΚΟΚΚΙ-
ΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» στην οδό Θεσσαλονίκης.

 Για να είμαι ειλικρινής κάτι είχα ακούσει, κάτι είχε πάρει το μάτι μου στον τοπικό Τύπο. 
Τίποτε όμως περισσότερο!

Δεν περίμενα να συναντήσω μία τόσο εμπεριστατωμένη, τόσο πολύμορφη και σε τόσο 
μεγάλο βαθμό παρουσίαση του βαμβακιού, ενός γεωργικού φυτού-προϊόντος με το οποίο 
είναι συνδεδεμένος ο ημαθιώτικος κάμπος και που για πολλές δεκαετίες αποτέλεσε βασική 
καλλιέργεια της ημαθιώτικης αγροτικής οικογένειας.

Είχα την τύχη να ζήσω από κοντά τον ημαθιώτικη βαμβακοκαλλιεργητή και γνώριζα 
αρκετά γύρω από το «βαμβάκι», ομολογώ όμως πως μετά την επίσκεψή μου στο «εκκοκ-
κιστήριο» έφυγα πολύ πιο πλούσιος από αυτά που είδα και απ’ όσα άκουσα κατά τη διάρ-
κεια της «ξενάγησής» μου.

Μια τέλεια παρουσίαση! Ένα «πάντρεμα» θα το χαρακτήριζα της φύσης και της τέχνης.
Ένα ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΡΑΒΟ στους εμπνευστές. Ένα ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΜΠΡΑΒΟ και θερμά συγ-

χαρητήρια στους ανήσυχους συντοπίτες μας Μαίρη Τσιράκογλου-Ναζλίδη, Θωμά Λιόλιο, 
Χαρούλα Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη και Γιάννη Ναζλίδη που υλοποίησαν με άριστο τρόπο 
την ιδέα! Το πλάνο!

Προερχόμενος από το χώρο της εκπαίδευσης θα μου επιτρέψετε να προτείνω στους 
συναδέλφους μου να προγραμματίσουν μια επίσκεψη  στο «δικό μας εκκοκκιστήριο». Οι 
μαθητές έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν πολλά. Συνιστώ όμως και τους γονείς να προ-
γραμματίσουν μία οικογενειακή επίσκεψη που θα τους φέρει πιο κοντά «στη φύση, τη βιο-
μηχανία, στην τέχνη».



Σε Λαϊκή και Εμπορικό Σύλλογο 
Βέροιας, ο Άγγελος Τόλκας: 

«Η Κυβέρνηση ενορχηστρωτής  στην 
καταστροφή του μικρομεσαίου 

παραγωγού, εμπόρου και καταναλωτή»

Την Λαϊκή Αγο-
ρά Βέροιας και τα 
γραφεία του εμπο-
ρικού συλλόγου 
Βέροιας επισκέ-
φτηκε την Τρίτη 9 
Νοεμβρίου ο Βου-
λευτής Ημαθίας 
ΣΥΡΙΖΑ – Προο-
δευτική Συμμαχία 
Άγγελος Τόλκας. 

Συζήτησε με 
παραγωγούς και 
καταναλωτές για 
την ανασφάλεια 
που επικρατεί κα-
θώς και για το νέο 
νόμο για τις λαϊκές 
αγορές για τον οποίον είχε ασκήσει δριμεία κριτική στην ομιλία του στη Βουλή. 

Στον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας συζητήθηκαν όλα τα προβλήματα που δημιουργούν τα 
μέτρα της κυβέρνησης στα μικρομεσαία εμπορικά καταστήματα και την άνιση μεταχείριση υπέρ 
των μεγάλων υπεραγορών που αποτελούν προνομιακό συνομιλητή του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και του Πρωθυπουργού.

Ο Άγγελος Τόλκας παρουσίασε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την μικρομεσαία επισειρηματι-
κότητα και συγκεκριμένα : 

- Τη διαγραφή μέρους και ρύθμιση χρεών που δημιουργήθηκαν στην πανδημία
- Την πρόσβαση των επιχειρήσεων στις τράπεζες και τις χρηματοδοτήσεις
- Τη μείωση του κόστους ενέργειας
- Την πραγματική προστασία της πρώτης κατοικίας
- Την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. 
Τέλος, ο Βουλευτής Ημαθίας τόνισε ότι είναι πλέον διάχυτη η ανησυχία γιατί συσσωρεύονται 

η ακρίβεια, οι ανατιμήσεις και ο προβληματισμός της νοικοκυράς για το καλάθι που δε γεμίζει πια 
ενώ δήλωσε ότι η ανατροπή αυτής της πολιτικής είναι μονόδρομος.

Την ανάγκη αποζημίωσης των παραγωγών βι-
ομηχανικής ντομάτας για τις μεγάλες ζημίες που 
υπέστησαν οι παραγωγές τους από τις έντονες 
βροχοπτώσεις υπογράμμισε ο Αν. Γεν. Γραμματέας 
ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσα-
βδαρίδης στην Προϊσταμένη του υποκαταστήματος 
του ΕΛΓΑ στη Βέροια κ. Μαρία Παππά.

Επισκεπτόμενος το τοπικό γραφείο του Οργανι-
σμού μαζί με πληγέντες καλλιεργητές της Ημαθίας 
ο κ. Τσαβδαρίδης σημείωσε ότι οι αποζημιώσεις 
για το προϊόν της ντομάτας θα αποτελέσουν βαθιά 
ανάσα σε μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για την 
αγροτική παραγωγή εξ αιτίας των δυσμενών καιρι-
κών φαινομένων. 

Παράλληλα, ζήτησε να ενημερωθεί για την πο-
ρεία της διαδικασίας αποζημίωσης των πληγέντων 
παραγωγών ροδακίνων, νεκταρινιών και λοιπόν 
δενδροκαλλιεργειών από τους φετινούς ανοιξιάτι-
κους παγετούς, επισημαίνοντας ότι η τήρηση των 
χρονοδιαγραμμάτων ταχύτατης καταβολής των σχε-
τικών ποσών είναι κομβικής σημασίας για την οικονομική 
ανακούφιση του αγροτικού κόσμου του νομού μας που θα έχει 
οριζόντιες ευεργετικές συνέπειες  στη συνολική οικονομική 
δραστηριότητα του Νομού.

Η κ. Παππά τόνισε στον Βουλευτή Ημαθίας ότι ο Οργανι-
σμός καταβάλλει κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυν-
ση με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον παραγωγό. 

Για το ίδιο ζήτημα ο κ. Τσαβδαρίδης είχε νωρίτερα συνά-
ντηση με καλλιεργητές της τοπικής κοινότητας Λουτρού του 
Δήμου Αλεξάνδρειας, οι οποίοι του μετέφεραν την αγωνία αλ-
λά και την προσδοκία τους για γρήγορες αποζημιώσεις με τον 
Βουλευτή να σημειώνει ότι θα παρακολουθεί στενά την πορεία 
του ζητήματος. 

Λ. Τσαβδαρίδης:  Αυστηροποιούνται
 σε κακουργήματα οι ποινές για βαριά ποινικά 

αδικήματα με στόχο την ενίσχυση
 της ασφάλειας των πολιτών

Από το πολιτικό Γραφείο του βουλευτή Λάζαρου Τσαβδαρί-
δη γνωστοποιούνται τα εξής:

Για ένα εξαιρετικά σημαντικό νομοσχέδιο που έχει ως 
φιλοσοφία την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών και την 
προστασίας του κοινωνικού συνόλου ως ασπίδα σε μία εγκλη-
ματική δράση η οποία έχει μεταλλάξει επί τα χείρω τα ποιοτικά 
και ποσοτικά χαρακτηριστικά της, μέσω της αυστηροποίησης 
του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 
έκανε λόγο ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής 
Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης στην σχετική ομιλία του στη 
Βουλή.

Όπως σημείωσε, οι βασικοί άξονες του σχεδίου νόμου 
συμπεριλαμβάνουν,

•την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ σε ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ συγκεκριμένων 
ειδεχθών εγκλημάτων, που είχαν υποβαθμιστεί από την 
προηγούμενη Κυβέρνηση, όπως της εσχάτης προδοσίας, της 
ανθρωποκτονίας, του ομαδικού βιασμού, της θανατηφόρας 
ληστείας και της αιμομιξίας

•την ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ που τελούν 
κατ’ επανάληψη σοβαρά ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ

•τη ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ του αξιοποίνου στα εγκλήματα που σχε-
τίζονται με το περιβάλλον και την κλιματική κρίση όπως ο 

ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ ΔΑΣΩΝ που θα τυποποιείται πλέον ΜΟΝΟ ΩΣ 
ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ

•καθώς και την ΚΑΤ’ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ διεξα-
γωγή της ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ και την ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ 
κακουργημάτων που αφορούν ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕ-
ΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής.

Ο Βουλευτής Ημαθίας επισήμανε ότι η αυστηροποίηση 
των ποινών κρίθηκε ως απαραίτητη καθώς είναι πέρα από 
κάθε λογική να μπαίνουν στη φυλακή «για το θεαθήναι» 
εγκληματίες για ειδεχθή εγκλήματα και μετά από 5 χρόνια 
να κυκλοφορούν ελεύθεροι σαν να μην τρέχει τίποτα, όπως 
συμβαίνει μέχρι σήμερα αλλά και γιατί είναι εξοργιστικό να 
μην τιμωρούνται ως κακούργημα η αιμομιξία και ο βιασμός α-
νηλίκου αλλά να αντιμετωπίζονται μέχρι και σήμερα ως πλημ-
μέλημα με ποινές – ντροπή από 2, 3 έως 5 έτη. 

Όπως το ίδιο εξοργιστικό είναι το να μην υπάρχει αυτε-
πάγγελτη δίωξη για την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέ-
πειας στον εργασιακό χώρο που ενώ, δυστυχώς, πληγώνει 
βαθιά τα σώματα και τις ψυχές εκατοντάδων απροστάτευτων 
θυμάτων εντούτοις λίγες μόνο φορές βρίσκει το φως της δη-
μοσιότητας καθώς ελάχιστοι καταγγέλλουν τέτοιες περιπτώ-
σεις, υπό τον φόβο της μετέπειτα αποπομπής τους από την 
εργασία.

Ασκώντας έντονη κριτική για την αρνητική στάση της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης επί του νομοσχεδίου, ο κ. Τσαβδα-
ρίδης τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξεχνάει ότι ψήφισε σχεδόν εν κρυ-
πτώ τον προηγούμενο Ποινικό Κώδικα στο γόνατο, μια μέρα 
πριν κλείσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο για τις εκλογές του 2019 
με αποτέλεσμα να υπάρχουν σωρεία προβληματικών διατάξε-
ων που απαιτούσαν αλλαγές από τη νέα Κυβέρνηση της ΝΔ.

«Ακόμη και σήμερα, την ώρα που στο παρόν νομοθέτημα 
η Κυβέρνηση εισάγει με το άρθρο 191 την αυστηροποίηση 
της ποινικής αντιμετώπισης της ανεξέλεγκτης τοξικότητας που 
προκαλεί στην κοινωνία μας η πανδημία των fake news, που 
κλονίζει την κοινωνική γαλήνη, συμπεριλαμβάνοντας μάλιστα 
ρητά και τη δημόσια υγεία λόγω της εκτεταμένης διασποράς 
φημών που προκαλούν πανικό στους πολίτες και κοστίζουν 
ζωές, κάποιοι μιλάνε για απόπειρα να φιμωθεί η ελευθερία 
της έκφρασης» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τσαβδαρίδης.
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Λάζαρος Τσαβδαρίδης: Συνάντηση 
στον ΕΛΓΑ για την αποζημίωση

των παραγωγών βιομηχανικής ντομάτας 
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 10 

Νοεμβρίου 2021 στις 1.15 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθα-
νασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η 
Αικατερίνη Ιωαν. Σεραπτσή 
σε ηλικία 86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Πέμπτη 

11 Νοεμβρίου 2021 στις 12.30 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Δημητρίου Σχοινά Ημαθίας η 
Γαλήνη Παπαδοπούλου σε 
ηλικία 90 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Πέμπτη 

11 Νοεμβρίου 2021 στις 11.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Δ.Δ. Δοβρά ο Ζαφεί-
ριος Γεωρ. Αλεξιάδης σε ηλι-
κία 79 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

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

Ιερό σαρανταλείτουργο
Εις τον Ι.Ν. Αγίου Σάββα-Κυριωτίσσης Βεροίας 

θα τελείται κάθε ημέρα Θεία Λειτουργία από 15 Νο-
εμβρίου 2021 έως 25 Δεκεμβρίου 2021.

Την Κυριακή14 Νοεμβρίου
Αρχιερατική Ιερά 

Αγρυπνία στην Ιερά Μονή 
της Παναγίας Δοβρά

Την Κυριακή 14 Νοεμβρίου στις 
8:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά Βεροίας θα τελε-
στεί Αρχιερατική Ιερά Αγρυπνία με 
την ευκαιρία της εορτής του Αγίου 
Γρηγορίου του Παλαμά και της Αγίας 
Οικογενείας αυτού, προεξάρχοντος 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
μας κ. Παντελεήμονος.  

Στην Ιερά Αγρυπνία θα τεθεί σε 
προσκύνηση η Τιμία Κάρα της Αγίας 
Υπομονής από την Ιερά Μονή Οσίου 
Παταπίου Λουτρακίου Κορινθίας και 
τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου 
Γρηγορίου του Παλαμά που αποθη-
σαυρίζεται στην Ιερά Μονή. 

 Η Ιερά Ακολουθία θα μεταδοθεί 
απευθείας στην ιστοσελίδα της Ιε-
ράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη 
σελίδα στο Facebook και στον ρα-
διοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 
90,2 FM». 

Πανήγυρις 
ενορίας 

Αγίου Ιωάννου 
του Ελεήμονος Βέροιας

 
Την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021 πανηγυρίζει η 
Ενορία του Αγίου Ιωάννου Βεροίας την μνήμη του 
εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου του Ελεήμονος Πα-
τριάρχου Αλεξανδρείας.

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

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
6.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός - Αρτο-

κλασίες.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
7.30 π.μ. Ορθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουρ-

γία
5.30 μ.μ. Εσπερινός και Παράκληση Αγίου Ιωάν-

νου Ελεήμονος
Κατά τη διάρκεια των ακολουθιών θα τεθεί σε 

προσκύνηση τεμάχιο ιερού λειψάνου του Αγίου Ιω-
άννου του Ελεήμονος.

Εκ του Ιερού Ναού

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βεροί-
ας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελε-
ήμων:

 Την Πέμπτη 11 Νο-
εμβρίου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον πανη-
γυρίζοντα Ιερό Ναό του 
Αγίου Μηνά Ναούσης. 

Την Πέμπτη 11 Νο-
εμβρίου στις 7:00 μ.μ. 
θα ομιλήσει στο πλαί-
σιο της σειράς ομιλιών 
«Επισκοπικός Λόγος» 
στην ιστοσελίδα της Ι-
εράς Μητροπόλεως, 
στην αντίστοιχη σελίδα 
στο Facebook και στον 
ραδιοφωνικό σταθ -
μό «Παύλειος Λόγος» 
στους 90.2 FM.

 Την Παρασκευή 12 
Νοεμβρίου στις 9:00 
μ.μ. θα ιερουργήσει 
στην Ιερά Αγρυπνία 
στον Ιερό Μητροπολιτι-
κό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας με την ευκαιρία 
της εορτής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

 Το Σάββατο 13 Νοεμβρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει με την ευκαιρία 
της εορτής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, 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. 

Την Κυριακή 14 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στην Ιερά Μονή του 
Αγίου Αθανασίου Αγκαθιάς.

 Την Κυριακή 14 Νοεμβρίου στις 9:00 μ.μ. θα ιερουργήσει στην Ιερά 
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Πα-
ναγίας Δοβρά Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Γρηγορίου του 
Παλαμά και της Αγίας Οικογενείας αυτού. Στην Ιερά Αγρυπνία θα τεθεί σε 
προσκύνηση η Τιμία Κάρα της Αγίας Υπομονής από την Ιερά Μονή Οσί-
ου Παταπίου Λουτρακίου Κορινθίας καθώς και το Ιερό Λείψανο του Αγίου 
Γρηγορίου του Παλαμά που αποθησαυρίζεται στην Ιερά Μονή. Η Ιερά Ακο-
λουθία θα μεταδοθεί απευθείας μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητρο-
πόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό 
«Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

 Τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει με την ευκαιρία της 
εορτής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και της Αγίας Οικογενείας αυτού, 
στο πλαίσιο της σειράς ομιλιών «Αγιολογία και ζωή», μέσα από την ιστοσε-
λίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον 
ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM.

Αρχιερατική Ιερά Αγρυπνία 
για τον Όσιο Αρσένιο τον 
Καππαδόκη στη Νάουσα

  Την Τρίτη 9 Νοεμβρίου το βράδυ στον Ιερό Ναό Κοιμήσε-
ως της Θεοτόκου Ναούσης τελέστηκε Αρχιερατική Ιερά Αγρυ-
πνία προς τιμήν του Οσίου Αρσενίου του Καππαδόκου.

Στην Ιερά Αγρυπνία προεξήρχε και κήρυξε τον θείο λόγο ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπα-
νίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος στο τέλος ευχήθηκε πατρικώς 
στον εορτάζοντα Γραμματέα της Ιεράς Μητροπόλεως μας και 
Αρχιερατικό Επίτροπο Ειρηνουπόλεως Αρχιμ. Αρσένιο Χαλ-
δαιόπουλο, προϊστάμενο του ως άνω Ιερού Ναού.

Στην διάρκεια της Ιεράς Αγρυπνίας τέθηκε σε προσκύνηση 
τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Οσίου Αρσενίου του Καππαδό-
κου, το οποίο φυλάσσεται στον Ιερό Ναό.

Στο τέλος ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αρχιμ. Αρσένιος 
Χαλδαιόπουλος παρέδωσε στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
μας κ. Παντελεήμονα, εμπνευστή και πρωτεργάτη του Ιδρύ-
ματος «Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ», το 
πρώτο μετάλλιο της Παντανάσσης, το οποίο κατασκευάστηκε 
από το Ίδρυμα προκειμένου να τιμώνται οι δωρητές και ευ-
εργέτες του Ιδρύματος και όσοι έχουν προσφέρει στην τοπική 
κοινωνία και εκκλησία. 



Χθες το απόγευμα οι εκπρόσωποι 
μιας ιδιωτικής εταιρείας δήλωσαν δη-
μόσια το ενδιαφέρον τους να επενδύ-
σουν στα 3-5 Πηγάδια. Σε μια ελλιπώς 
προετοιμασμένη και χωρίς ουσιαστική 
ανάλυση παρουσίαση - όπως αποτυ-
πώθηκε στο βίντεο της εκδήλωσης - και 
σε χρόνο που δημιουργεί ερωτηματικά, 
προσπάθησαν να εστιάσουν στο ότι 
προτίθενται να επενδύσουν 5,8 εκατομ-
μύρια ευρώ για την ανάπτυξη του Χιο-
νοδρομικού Κέντρου.

 Δεν θα σταθούμε όμως στην πα-
ρουσίαση της εταιρείας, ούτε στο αν η 
πρόταση της είναι ρεαλιστική και δύνα-
ται να υλοποιηθεί. Άλλωστε για όσους ενδιαφέρονται, σή-
μερα η τεχνολογία επιτρέπει με μια απλή αναζήτηση στο 
διαδίκτυο (ΓΕΜΗ, εταιρικές ιστοσελίδες, ειδησεογραφία, 
κοκ.) να δει βασικά στοιχεία της εταιρείας και να βγάλει τα 
συμπεράσματα του. 

 Σε κάθε περίπτωση όμως, ιδιαίτερα μετά από αυτή 
την παρουσίαση καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική η ανά-
γκη να ληφθεί μέριμνα ούτως ώστε ο τρόπος παραχώ-
ρησης και η διαγωνιστική διαδικασία να διασφαλίζουν τα 
συμφέροντα του Δήμου και να οδηγούν μέσα από όσα 
προβλέπει η νομοθεσία στην επιλογή του καλύτερου ανα-
δόχου για την ανάπτυξη των 3-5 Πηγαδιών. 

 Εκείνο που προκαλεί ερωτηματικά και αγωνία για τον 
τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται το καλό του τόπου 
ο Δήμαρχος κ. Καρανικόλας είναι το γεγονός πως φά-
νηκε σχεδόν να πανηγυρίζει για τη δημόσια εκδήλωση 
ενδιαφέροντος της συγκεκριμένης εταιρείας. Δεν δίστασε 
μάλιστα να μας ενημερώσει πως θα μεταφέρει στους 
επικεφαλής των παρατάξεων την πρότα-
ση της εταιρείας – λειτουργώντας ωσάν 
spokesperson της; - ελπίζοντας σε επό-
μενο ΔΣ να «ξεμπλοκάρουν τα επικίνδυνα 
μονοπάτια που οδεύει το Χιονοδρομικό 
μας».

Πώς ακριβώς συνδέονται στο μυαλό 
του Δημάρχου μας μια «επενδυτική» πρό-
ταση με την διαμόρφωση του τρόπου αξι-
οποίησης του χιονοδρομικού;

Μήπως νομίζει πως μπορεί να γίνει α-
πευθείας ανάθεση στην εν λόγω εταιρεία;

Ξεχνάει ότι πρέπει να γίνει ΑΝΟΙΚΤΟΣ 
διαγωνισμός στον οποίο μπορούν να 
συμμετάσχουν περισσότερα του ενός φυ-
σικά και νομικά πρόσωπα;

Ή μήπως μια «επενδυτική» πρόταση 
μπορεί να επηρεάσει με οποιονδήποτε 
τρόπο τους διαγωνιστικούς όρους;

Σε τι ακριβώς νέο θα κληθεί το Δημοτι-
κό Συμβούλιο να αποφασίσει;

 Μήπως για πέμπτη (5η!) φορά, επί 
της ίδιας προβληματικής πρότασης του 
Δημάρχου για εκμίσθωση των 3-5 Πηγα-
διών;

 Του υπενθυμίζουμε για μια ακόμη φο-

ρά πως όσοι δεν ψηφίζουμε την πρόταση 
του ενδιαφερόμαστε για τον τρόπο με τον 
οποίο θα παραχωρηθεί προς αξιοποίηση 
το κέντρο των 3-5 Πηγαδιών και η επιλο-
γή μέσα από αδιάβλητες διαδικασίες του 
καλύτερου αναδόχου. Αυτό το διασφαλίζει 
μόνο η επιλογή της μακροχρόνιας παρα-
χώρησης χρήσης. 

Καλούμε για μια ακόμη φορά τον Δή-
μαρχο να αντιληφθεί το βάρος των στιγ-
μών και της ευθύνης που έχει για την 
προστασία του συμφέροντος του Δήμου, 
αποσυνδέοντας τη φετινή λειτουργία από 
τη μακροχρόνια αξιοποίηση. Να εφαρμόσει 
επιτέλους την απόφαση του 2019 για δια-

παραταξιακή επιτροπή η οποία θα εργασθεί για να φέρει 
μια ολοκληρωμένη πρόταση που θα προκύψει μέσα από 
ειλικρινή διάλογο μεταξύ των παρατάξεων. 

 Το είπαμε και στο παρελθόν και με κάθε του πράξη ο 
Δήμαρχος φροντίζει να μας επιβεβαιώνει. Το ενδιαφέρον 
του εξαντλείται στην προσωπική του προβολή και αυτό 
έχει ήδη καταστεί επικίνδυνο για τον τόπο. Επιτέλους ας 
σοβαρευτεί και ας δείξει έστω και την ύστατη ώρα πως 
νοιάζεται για τον Δήμο μας. 

Τέλος, μιας και ο Δήμαρχος δεν είναι ιδιαίτερα διεκδι-
κητικός και μετά την απόφαση του να κλείσει το χιονοδρο-
μικό δηλώνουμε πως αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες με 
στόχο την διασφάλιση της λειτουργίας του Χιονοδρομικού 
Κέντρου τη φετινή χρονιά και σε αυτό καλούμε όλους τους 
τοπικούς βουλευτές να σταθούν αρωγοί.

Δημοτική Παράταξη Νάουσας
«Κοινός Τόπος»

Εξιχνίαση κλοπής 
κοσμημάτων 
από 

κατάστημα 
Από το Τμήμα Ασφά-

λειας Βέροιας σχηματί-
σθηκε δικογραφία σε 
βάρος ημεδαπής γυναί-
κας, καθώς όπως προ-
έκυψε από την έρευνα, 
το βράδυ της 1ης Οκτω-
βρίου 2021 σε περιοχή 
της Ημαθίας, εισήλθε σε 
κατάστημα ημεδαπής 
προσποιούμενη την πε-
λάτισσα και χωρίς να γί-
νει αντιληπτή, αφαίρεσε 
κοσμήματα συνολικής 
αξίας 200 ευρώ.
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Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου στο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ της Βέροιας 
Σεμινάριο με θέμα: 

«Τροχαίο ατύχημα: ο ρόλος 
του πρώτου ανταποκριτή»

Ο εκπαιδευτικός φορέας ‘’ WORLD 
FIRST RESPONSE - WFR ‘’ διοργανώ-
νει την Κυριακή 21/11/2021 στο ΦΙΛΙΠ-
ΠΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ στη ΒΕΡΟΙΑ, 
10.00 - 14.00 σε συνεργασία με τον Πο-
λιτιστικό Σύλλογο Μακροχωρίου Ημαθίας 
‘’ ΨΗΦΙΔΩΤΟ ‘’, το νέο της εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα: ‘’ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ: Ο 
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ‘’.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην 
κατανόηση της ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ του τραύ-
ματος, στην ασφαλή προσέγγιση της 
σκηνής του ατυχήματος, στην προσέγ-
γιση του τραυματία κατά το πρωτόκολλο 
ABCDE, στη σωστή ακινητοποίηση του 
τραυματία, στην εφαρμογή αυχενικού κη-
δεμόνα και στη σωτήρια δεξιότητα του 
απεγκλωβισμού όταν αυτή ενδείκνυται. 

Την εκδήλωση θα υποστηρίξουν:
• το Σωματείο Σχολών Οδήγησης Η-

μαθίας ‘’ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ‘’  
• τα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων ‘’ ΑΡ-

ΧΑΓΓΕΛΟΥ ‘’
• τα Συστήματα Δόμησης - Τεχνικά Έργα ‘’ METALBETON’’ 
• το Καφέ ‘’ ΤΙΚ ΤΟΚ ‘’ και 
• η εφαρμογή ‘’ lifetime hss ‘’ . 
Σας περιμένουμε όλους, με σκοπό να ‘’ μεγαλώσουμε ‘’ τη κοινωνία των εκπαιδευμένων 

πρώτων ανταποκριτών γιατί η εκπαίδευση σώζει ζωές ....
Δηλώσεις συμμετοχής στο 6932 733 603 ΦΟΥΡΝΙΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ - ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ 
‘’ WORLD FIRST RESPONSE - WFR ‘’ 
Κόστος συμμετοχής : 50 ευρώ 

Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μακροχωρίου «ΨΗΦΙΔΩΤΟ»
Βασίλειος Ελευθεριάδης 

Πανδημία: 
Πρωθυπουργός 

αρνητής 
της πραγματικότητας

Με την ίδια ατολμία κι ολιγωρία συνεχίζει να πορεύεται στη διαχείριση της πανδημίας 
η Κυβέρνηση, όπως επιβεβαίωσε άλλωστε σήμερα και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης με τη το-
ποθέτηση του. Δεν αρκούν τα ευχολόγια για το «λαβωμένο» ΕΣΥ και τους εξαντλημένους 
υγειονομικούς που παλεύουν με αυτοθυσία εδώ κι ενάμιση χρόνο. Το ένα αρνητικό ρεκόρ 
διαδέχεται το άλλο όσο κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να ενισχύσει και να κρατήσει όρθια 
τα δημόσια νοσοκομεία όρθια, συνεχίζοντας τους αφορισμούς του lockdown και τις εκκλή-
σεις για τήρηση των μέτρων, την οποία μάλιστα μεταθέτει σε πολίτες και καταστηματάρχες! 
Κωφεύει στις προτάσεις μας για επέκταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού στα επαγγέλμα-
τα που έρχονται σε άμεση επαφή με τους πολίτες αλλά και την ανάγκη αντιμετώπισης του 
συνωστισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όλα αυτά συνθέτουν την δραματική πραγματι-
κότητα στην οποία οδηγήθηκε η χώρα και την οποία αρνείται να κατανοήσει η κυβέρνηση 
μετά από τόσους μήνες.

Ν.Ε. ΚΙΝΑΛ ΗΜΑΘΙΑΣ

Δήμος Αλεξάνδρειας: 
Απαραίτητη η συμμετοχή 

των Δημοτών 
στην Απογραφή Πληθυσμού – 

Κατοικιών έτους 2021
Αγαπητοί πολίτες του Δήμου Αλεξάνδρει-

ας ξεκίνησε η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοι-
κιών 2021 που αποτελεί ευρείας κλίμακας 
στατιστική εργασία με σκοπό τη συλλογή α-
ντικειμενικών πληροφοριών με μεγάλη ανά-
λυση στο σύνολο της Χώρας και σε τοπικό 
επίπεδο. Η απογραφή αυτή διενεργείται σε 
όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης κάθε δέκα χρόνια, με ενιαία πρότυπα 
και μεθόδους.

Με βάση τον πληθυσμό που θα απογρα-
φεί το 2021 θα καθορισθεί και το ύψος της 
χρηματοδότησης για την επόμενη δεκαετία 
(2022-2031) στο Δήμο που ζούμε.

Απευθύνουμε θερμή έκκληση προς τους πολίτες – δημότες του Δήμου 
Αλεξάνδρειας, να συνεργαστούν με τους απογραφείς παρέχοντάς τους 
όλες τις πληροφορίες που θα ζητηθούν.

• Συμμετέχουμε όλοι οι πολίτες του Δήμου μας.
• Απογραφόμαστε στο Δήμο που μένουμε.
• Ενισχύουμε το Δήμο μας.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Σχετικά με το «επενδυτικό» ενδιαφέρον για τα Πηγάδια

Στο ίδιο έργο θεατές
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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

Μεδύοπροβλήματα
ηπροπόνησητηςΒέροιας

στοΤαγαροχώρι

Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδο-
σφαιριστές της Βασίλισσας του Βορρά μετά 
τη νίκη 1-0 επί του Αλμωπού και το χθεσινό 

ρεπό. Δεν προπονήθηκε ο Baidoo, ο οποίος απο-
χώρησε τραυματίας από τον αγώνα της Κυριακής 
και αύριο θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, 
όμως η πρώτη εκτίμηση της κατάστασής του δεν 
εμπνέει ανησυχία.

ΟαρχηγόςτηςΒέροιας,ΣτέλιοςΜαραγκός,πουαντιμετωπίζει
ενοχλήσεις στηνποδοκνημική ακολούθησε ατομικόπρόγραμ-
μα.Αξίζει να σημειωθεί ότι οΜυστακίδης άρχισε να ανεβάζει
ρυθμούςσυμμετέχονταςστο μεγαλύτερο μέρος της κανονικής
προπόνησης.Μετά τη νικηφόραπρεμιέρα,πλέον τοβλέμμαό-
λωνείναιστραμμένοστοεκτόςέδραςπαιχνίδιμετηΝίκηΒόλου
(Σάββατο13/7/2021,ώρα15:00,ΠανθεσσαλικόΣτάδιο).

Οι Παλαίμαχοι Αλεξάνδρειας δείχνοντας για 
ακόμη μια φορά το κοινωνικό τους πρόσω-
πο, απευθύνονται σε όλο τον κόσμο, φίλα-

θλο και μη, για να μπορέσουν μέσω του κόσμου 
να βοηθήσουν τον μικρό Αντώνη, κάτοικο του 
Δήμου Αλεξάνδρειας, ο οποίος έχει ανάγκη από 
την αγάπη και τη βοήθειά μας.

Στηνπροσπάθειάμαςαυτοί,αρωγοίθαείναιοιΒετεράνοιτουΑ-
ΡΗ,τουΠΑΟΚ,οΠαν.Σύλλ.ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙΑΝΘΡΩΠΟΙκαιφυσικά
οκόσμος,στονοποίοθααπευθυνθούμε,βγαίνονταςστηναγοράτου
Δήμουμας.

ΕυχαριστούμεταΜΜΕτηςπεριοχήςμας,γιατηβοήθειάτους.
Θασαςενημερώνουμεσετακτάδιαστήματα,ποιοίβετεράνοιθα

παρευρεθούνστογήπεδο.

Παλαίμαχοι Αλεξάνδρειας: 
Ποδοσφαιρικός 

Φιλανθρωπικός Αγώνας...
Να είστε όλοι εκεί για τον 

μικρό Αντώνη!
ΔΕΥΤΕΡΑ15ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ2021
ΣΤΙΣ15.00ΣΤΟΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΤΑΔΙΟΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΕΠΣ Ημαθίας
Ισόπαλαταδύοντέρμπι

τηςπροημιτελικήςφάσηςτου
ΚυπέλλουΑνοικτέςοιρεβάνς

γιαπρόκριση

Ταδύοπρώταματς τηςπροημιτελικήςφάσηςτουΚυπέλλουτης
ΕΠΣΗμαθίαςδιεξήχθησαντηνΤετάρτη(10/11).ΣτογήπεδοτηςΑλε-
ξάνδρειας,οΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλωναναδείχθηκεισόπαλοςχω-
ρίςτέρματαμετονομόλογότουτηςΑγίαςΜαρίνας.ΣτοΔΑΚΝάου-
σας,οτοπικόςΦΑΣαναδείχθηκεισόπαλος1-1μετηΝίκηΑγκαθιάς.
Τοσκοράνοιξεστο59’οΑλμυράςμεκοντινήκεφαλιά,ενώτοτελικό
1-1διαμόρφωσεστο83’οΦράγγηςμεπλασέ.

ΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ0-0
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ-ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ1-1

ΤΟΥΠΟΛΟΙΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τετάρτη17Νοεμβρίου2021καιώραέναρξης3:00μ.μ.
ΓήπεδοΚουλούρας:ΝΠΣΒΕΡΟΙΑ-ΑΣΤΕΡΑΣΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ
ΓήπεδοΚοπανού:ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ-ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ

ΕπαναληπτικοίΑγώνες
Τετάρτη1Δεκεμβρίου2021καιώραέναρξης2:30μ.μ.
ΓήπεδοΑγίαςΜαρίνας:Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙ-

ΚΑΛΩΝ
ΓήπεδοΑγκαθιάς:ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ-ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ
Τετάρτη8Δεκεμβρίου2021καιώραέναρξης2:30μ.μ.
ΓήπεδοΤριποτάμου:ΑΣΤΕΡΑΣΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ-ΝΠΣΒΕΡΟΙΑ
ΓήπεδοΜακροχωρίου:ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ-ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ

Υπενθυμίζεται ότι ο κανονισμός του εκτός έδρας τέρματος δεν
ισχύεικαιμετάτηνολοκλήρωσητουδεύτερουαγώνα,σεπερίπτωση
συνολικού ισόπαλουαποτελέσματος, ακολουθεί ημίωρηπαράταση
καιδιαδικασίατωνπέναλτιγιατηνανάδειξητουνικητή.
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Γ’ Εθνική
ΟΦ.Αγ.Ματθαίου-

Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλων
διαιτητήςοκ.Χατζηπαναγιώτου

(Ηπείρου)

Από την ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοινώθηκαν οι διαιτη-
τές που θα διευθύνουν τα παιχνίδια της  4ης 
αγωνιστικής  στον 2ο όμιλο της Γ’ Εθνικής 

με τον Μ. Αλέξανδρο Τρικάλων να μεταβαίνει στην 
Κέρκυρα όπου θα αντιμετωπίσει τον ΟΦ Αγ. Ματ-
θαίου. Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο κ. Χατζηπα-
ναγιώτου από τον σύνδεσμο Ηπείρου με βοηθούς 
τους κ.κ Πάνο (Ηπείρου) και Αθανασίου (‘Αρτας).

Σταάλλαπαιχνίδια
ΠοσειδώναςΜηχανιώνας-ΗρακλήςΑμπελοκήπων  διαιτητής ο

κ.Δρακίδης (Ξάνθης) βοηθοί  οι κ.κΣαββόγλου καιΦεράτογλου (
Ξάνθης)

ΣΦΚοζάνης-ΑΣΓιαννιτσάδιαιτητήςοκ.Φίτσας(Δ.Αττικής)βοη-
θοίοικ.κΓκέλης(Ηπείρου)Μιχαλάς(Κέρκυρας)

Μακεδονικός-ΚτηνοτροφικόςΑστέραςδιαιτητήςο κ.Ζέστας (Λέ-
σβου)βοηθοίοικ.κΧωλάνηςκαιΒακουφτσής(Σερρών)

Εδεσσαικός -ΑΕΠΚοζάνης  διαιτητής ο κ.Πολυχρόνου (Καστο-
ριάς)βοηθοίοικ.κΔούμτσηςκαιΠάνου(Φλώρινας)

ΘύελλαΣαρακηνών -ΑΕΛευκίμμης  διαιτητής ο κ.Δημητριάδης
(Χαλκιδικής)βοηθοίοικ.κΚώστογλουκαιΚούρας(Χαλκιδικής)

Δεν τίθεται θέμα αναβο-
λής ή ματαίωσης της 2ης 
αγωνιστικής του πρωτα-

θλήματος. Αυτή την απόφαση 
πήραν στο Διοικητικό Συμβούλιο 
της Τετάρτης (10/11) στην Super 
League 2. 

Τοπρωτάθλημαπαραμένει χωρίς τηλεο-
πτικήστέγη,καθώςηπροσφοράτηςΕΡΤδεν
ικανοποιείτιςΠΑΕτηςκατηγορίας.

Αναλυτικά:
«Ολοκληρώθηκε τοΔιοικητικόΣυμβούλιο

τηςSuperLeague2,όπουτοσώμαενημερώ-
θηκε ότι ηΕΡΤΑ.Ε. εμμένει στην απόφασή
της ως προς την παραχώρηση των τηλε-
οπτικών δικαιωμάτων του πρωταθλήματος
BetssonSuperLeague2,2021-2022.

Η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή από το
σώμαστοσύνολοτουποσούενώαντιτάχθη-
κε πλήρως στον διαχωρισμό του μπόνους
που η διοίκηση τηςΔημόσιας Τηλεόρασης

θέλει να επιβάλλει και οοποίοςδενπροβλέ-
πεταιαπόκανένανόμοήδιάταξη.

Η Super League 2 επιφυλάσσεται ως
προςτησυνέχειατωνκινήσεώντης»

Συνεχίζεται κανονικά η 2η αγωνιστική
της Super League 2

ΤηνΚυριακή 14/11 καιώρα 15.00, στο
γήπεδο τηςΝικομήδειας οιVeria Ladiesθα
αγωνιστούν για δεύτερηφοράφέτοςμπρο-
στάστοκοινότους,αυτήτηφοράμεαντίπα-
λοτονΠΑΟΚοίλωνΚοζάνης.

Οαγώναςείναισταπλαίσιατης3ηςαγω-
νιστικήςτου2ουομίλουγιατοπρωτάθλημα
της ΓΕθνικής και τα κορίτσια τηςΒέροιας
επιθυμούν τηστήριξη τωνφίλων τουποδο-
σφαίρου,στηνπρώτητουςπαρουσίασεμια
Εθνικήκατηγορία!

Διαιτητές ορίστηκαν οι κ.κ.Λαμπρίδης,
Παρούτογλου και Σιώνηαπό τηνΕΠΣΠέλ-
λας.

Τοπρόγραμματης3ηςαγωνιστικής:
ΑμαζόνεςΘεσ–ΚεραυνόςΘεσπ
Κέρκυρα–ΑπειρωτάνΑνατολής
VeriaLadies–ΚοίλωνΚοζάνης

Ηβαθμολογία:
1.ΑπειρωτάνΑνατολής......................4

2.ΑμαζόνεςΘεσπρωτίας....................3
3.VeriaLadies....................................3
4.Κέρκυρα..........................................3

5.ΚεραυνόςΘεσπρωτικού.................2
6.ΠΑΟΚοίλωνΚοζάνης.....................1

Γυναικείο ποδόσφαιρο Γ’ Εθνική

VeriaLadies-ΠΑΟΚοίλωνΚοζάνης

Η Κ12 της ‘βασίλισσας’
στα ίχνη του βασιλιά!

Δράσειςπου έχουνσχέση με τονπολιτισμό υποστηρίζει ηποδοσφαιρική
ομάδατηςΒέροιας,στοπλαίσιοτηςσυνεχούςεξέλιξηςτωναθλητώντωντμη-
μάτωνυποδομήςτης.Έτσι, τηνπερασμένηΚυριακήτο τμήμαΚ12,γονείςκαι
αθλητές, μαζί με τονπροπονητή τους, επισκέφθηκαν τον αρχαιολογικό χώρο
τωνΑιγών.Εκεί,ξεναγήθηκανστοαρχαίοθέατροκαιπεριηγήθηκανστηναρχαία
νεκρόπολη,απολαμβάνονταςτονφθινοπωρινόήλιοκαιταόμορφαΠιέρια!

Σε Εξέλιξη η προετοιμασία 
των Αλπικών Αγωνισμάτων 

του ΕΟΣ Νάουσας

Σε εξέλιξηβρίσκεται ηφάσηπροετοιμασίας για τουςα-
θλητέςαλπικώναγωνισμάτωντουΕ.Ο.ΣΝάουσας,οιοποί-
οιβρέθηκανγιαακόμημιαφοράστονπαγετώναHindertux
Αυστρίας,απότις23έωςκαιτις31Οκτωβρίου2021,εντα-
τικοποιώνταςτιςπροπονήσειςτους.

Τοσυγκεκριμένοπροπονητικό κέντρο,προσφέρει  άρι-
στεςσυνθήκεςχιονιού,ενισχύονταςσυστηματικάτηνφυσι-
κήκατάστασηκαι τιςαγωνιστικές δεξιότητεςτωναθλητών
μαςενόψειτηςνέαςχειμερινήςπεριόδου.

Στηναποστολήπροετοιμασίαςσυμμετείχανοι αθλητές:
ΠετράΠαναγιώτα,ΜαμουζήΕλένη,ΛεφούσηΑναστασία,
ΠαπακωνσταντίνουΝικόλαοςκαιΠαπακωνσταντίνουΓεώρ-
γιος,μεσυνοδότονκ.ΠαπακωνσταντίνουΚωνσταντίνοκαι
προπονητήτονκ.ΛεφούσηΘωμά.
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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.

Πέμπτη 11-11-2021

13:30-17:30ΚΟΥ-

ΠΑΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΒΙΚΕΛΑ 10 - ΚΕ-

ΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ

23310-28491

2 1 : 0 0 - 0 8 : 0 0

ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ

ΒΕΝ Ι ΖΕΛΟΥ  2 8

23310-25130

Φαρμακεία

Ανακοινώθηκαν από την 
ΕΟΚ οι διαιτητές και κομι-
σάριοι που θα διευθύνουν 

τα παιχνίδια της 6ης αγωνιστικής.  
Ο Φίλιππος Βέροιας υποδέχεται το 
Σάββατο στις 17.00 στο ΔΑΚ Δ. 
Βικέλας την ομάδα του Αγρινίου 
με στόχο την νίκη και τους δύο 
βαθμούς  

Οιδιαιτητέςκαιοικομισάριοιτης6ηςαγωνι-
στικήςτηςΑ2Ανδρών,είναι:

Σάββατο13Νοεμβρίου
Χ.Αγγουράκης 17.00ΔάφνηΔ.-Καρδίτσα

Κωνσταντινίδου-Μακρόπουλος-Μαρινάκης
(Μαύρος)

Αγ.Θωμά17.00Μαρούσι-ΚόροιβοςΚατρα-
χούρας-Χριστινάκης-Κουκουλεκίδης Β. (Μπί-
κας)

Στρέφη17.00Τρίτων-ΑμύνταςΜάνος-Ζακε-
στίδης-Σπυρόπουλος(Ντίνος)

Ναυπλίου 17.00 Οίαξ-Ψυχικό Τσιμπού-
ρης-Λογοθέτης-Κανελλόπουλος(Ελένης)

Μεσολογγίου17.00Χαρ.Τρικούπης-Καβά-

λαΜαγκλογιάννης-Σκαλτσής-Τηγάνης (Πατσα-
ντζόπουλος)

Βικέλας 17.00ΦίλιπποςΒέρ.-ΑγρίνιοΞενι-
κάκης-Ευφραιμίδης-Ελευθεριάδης (Παπαδό-
πουλοςΘεοφ.)

Τετάρτη24Νοεμβρίου
Μετς17.00Παγκράτι-ΠανερυθραϊκόςΑνδρι-

κόπουλος-Στρέμπας-Κονταράτος(Ζώης)

Διαιτητές – Κομισάριοι Β’ 
Εθνικής Ανδρών (14/11). 

Πρωτέας Γρεβ. ΓΑΣ Μελίκης
ΤηνπροσεχήΚυριακή14Νοεμβρίουθαδιεξαχθείη5ηαγωνι-

στική τουπρωταθλήματος τηςΒ’Εθνικήςανδρώνμε τηνομάδα
τουΓΑΣΜελίκης νααγωνίζεταιστηνΣιάτισταμε τονΠρωτέαμε
στόχοτηνπρώτηνίκηστοπρωτάθλημα

3οςΌμιλος-5ηαγωνιστική
Κυριακή14Νοεμβρίου
Μπάρας17.00 ΊκαροιΤρικάλων-ΔόξαΛευκάδαςΣταματόπου-

λοςΚ.-Ξέρας-Δόλγυρας(Γκαρτζονίκας)
Κατσιμήδου 17.00ΑίολοςΤρικάλων-ΤιτάνεςΠαλαμάΠαζώ-

λης-ΤζιοπάνοςΓ.-Γεωργούλης(Χλωρός)
Χαλκιοπούλειο17.00ΈσπεροςΓΣΛαμίας-ΑναγέννησηΚαρδί-

τσαςΓερακίνης-Χατζημπαλίδης-Χρυσάφης(Κοτσιμπός)
Βόλου17.00ΟλυμπιακόςΒόλου-ΕρμήςΣχηματαρίουΚοϊμτζό-

γλου-Λουλουδιάδης-Σελεβός(Τσιργούλας)
Ν. Ιωνίας 17.00ΝίκηΒόλου-ΙωάννιναΣΚΤσιαπλής-Καρακώ-

στας-ΠαπανικολάουΓ.(Αθανασόπουλος)
Σιάτιστας 17.00Πρωτέας Γρεβενών-ΜελίκηΠαπαθανασίου

Κ.-Λυγούρας-Κολοκυθάς(Βόντζας)

Διαιτητές–ΚομισάριοιΓ’Εθνικής
Ανδρών(14/11)Αριστοτέλης
Φλώρινας-ΑΟΚΒέροιας

Γιατον5οόμιλοτηςΓ’ΕθνικήςτηνΚυριακήθαδιεξαχθούντα
δύοπαιχνίδιτηςεξαναβολής2ηςαγωνιστικής

Πρόκειται για τουςαγώνεςΑριστοτέληΦλώριναςμε τονΑΟΚ
Βέροιας  με τους (ΑγραφιώτηςΒ.-ΑθανασιάδηςΑθ. (Σιμητόπου-
λοςΙ.)Γαλάζιοι-ΔΕΚΑΚαντερές-Κλεπουνσιώτου(Κασαπίδης)

Διαιτητές-ΚομισάριοιΑ2Ανδρών(13/11,6ηαγωνιστική)
Φίλιππος- Αγρίνιο

Ηπρωταθλήτριατηςχιονοδρομίαςτουσκι
αντοχήςΜαρίαΝτάνου είναι υποψήφια για
τηνΕπιτροπήΑθλητώντηςΔιεθνούςΟλυμπι-
ακήςΕπιτροπήςστις εκλογέςπουθα γίνουν
κατάτηδιάρκειατωνΟλυμπιακώνΧειμερινών
Αγώνων«Πεκίνο2022».

ΤηνΜαρίαΝτάνουπρότεινε η Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή και η πρόταση έγινε
αποδεκτή από το Εκτελεστικό Γραφείο της
ΔΟΕ.Δέκαγυναίκεςκαιεπτάάνδρεςαπό17
ΕθνικέςΟλυμπιακέςΕπιτροπές,έξιαθλήματα
και από τιςπέντε ηπείρουςθαδιαγωνιστούν
γιατιςδύοελεύθερεςθέσειςτηςΕπιτροπής.

OΠρόεδρος τηςΕΟΕκαιμέλος τηςΔΟΕ
ΣπύροςΚαπράλος επισήμανε για τηΜαρία:
Ντάνου«Είμαστε ευχαριστημένοι,πουηΔιε-
θνήςΟλυμπιακήΕπιτροπήενέκρινετηνπρό-
τασημας και ηΜαρίαΝτάνουθα είναι υπο-
ψήφια για τηνΕπιτροπήΑθλητών.ΗΜαρία
εκτόςαπόεξαιρετικήαθλήτριαμεσυμμετοχές
σε δύοΧειμερινούςΟλυμπιακούς του 2010
και 2018, εργάζεται στηΔιεθνήΟμοσπονδία
ΞιφασκίαςενώσυμμετείχεστουςΧειμερινούς
ΟλυμπιακούςΑγώνεςΝέων«Λωζάνη2020»
ωςΑθλήτρια – Πρότυπο συμβάλοντας στη
σειράεκπαιδευτικώνδραστηριοτήτωνμετους
νέους αθλητές τόσο στοΟλυμπιακό χωριό
όσοκαιστουςαγωνιστικούςχώρους.H εξαι-
ρετικήπροσωπικότητα, τοπνεύμα αλληλεγ-

γύηςπροςτουςσυναθλητέςτηςκαιηδιάθεση
προσφοράςγιατηνανάπτυξητουαθλητισμού
αποτελούν εχέγγυαότι εάν ηΜαρία εκλεγεί,
έχει πολλά να προσφέρει στο Ολυμπιακό
Κίνημα.»

«Θα ήθελα να ευχαρηστήσω την Ε.Ο.Ε.
που με πρότεινε και μου έδωσε αυτή τη

σπουδαίαευκαιρίαναείμαιμέροςτηςομάδας
αθλητώνπουθα είναι υποψήφιοιστοΠεκίνο
2022γιατηνΕπιτροπήΑθλητώντηςΔΟΕ.Θα
κάνωότικαλύτερομπορώναεκπροσωπήσω
μεόλητηδύναμημου,τουςαθλητέςόλουτου
κόσμου και να υποστηρίξω τα δικαιώματα
τους»,είπεηΜαρίαΝτάνου.

Η πρωταθλήτρια της χιονοδρομίας Μαρία Ντάνου
υποψήφια για την Επιτροπή αθλητών της ΔΟΕ

Νέοι «συμπαίκτες»στηνομάδα τωνΑετών
Βέροιας, νέοι υποστηρικτές τηςφετινήςπρο-
σπάθειαςστηΓΕθνική!

Μαζίμαςφέτοςθαείναιηεταιρία«ΝίκοςΦ.
ΤσέοςΑνελκυστήρες»στηΒέροια (Λεωφόρος
Ανοίξεως 80), μια επιχείρησηπου λειτουργεί
απότο1973καιδραστηριοποιείταιστοντομέα

τηςμελέτης, της κατασκευής, τηςσυντήρησης
καιτηςανακαίνισηςτωνανελκυστήρων.

Τηνπροσπάθεια θα ενισχύσει και φέτος η
εταιρία «COSMOSΜεταφορική» (στηνΠερι-
φερειακήΟδόΒέροιας), μια επιχείρησηπου
δραστηριοποιείται στηνπεριοχή αλλά έχει τη
δυνατότητα μεταφορών από καιπροςΑθήνα

καιΘεσσαλονίκη, διανομώνσεΗμαθία-Πέλλα
αλλάκαιγιααποθηκεύσεις.

Ευχαριστούμεθερμάγιατηστήριξηκαιευ-
χόμαστε καλές δουλειές και επιχειρηματική
μακροημέρευση!

ΥποστηρικτέςτωνΑετώνΒέροιαςοι«ΝίκοςΦ.Τσέος»
και«COSMOS»Μεταφορική
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
      Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Δι-

δασκόντων του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλεξάνδρειας  
θα ήθελε να εκφράσει τις θερμές ευχα-
ριστίες του προς τους υπεύθυνους του 
πολυχώρου «Εκκοκκιστήριο Ιδεών», που 
εδρεύει στη Βέροια, για τη θερμή υπο-

δοχή και ξενάγηση . Στις 5/11/2021, ομάδα μαθητών και εκπαι-
δευτικών, στο πλαίσιο υλοποίησης  της εκπαιδευτικής δράσης 
του σχολείου μας «Οι Δρόμοι του Βαμβακιού», επισκέφτηκε το 
συγκεκριμένο χώρο και ενημερώθηκε γενικά για την καλλιέργεια 
του βαμβακιού και ειδικότερα για την ιστορία του βαμβακιού στο 
νομό Ημαθίας. Δόθηκε η δυνατότητα σε όλη την ομάδα του σχο-
λείου να περιηγηθεί στη θεματική έκθεση, που φιλοξενούσε ο 
συγκεκριμένος πολιτιστικός χώρος, βλέποντας όλη τη διαδρομή 
του βαμβακιού από το χωράφι έως και το ράφι. Επιπροσθέτως, 
για την πολύτιμη αυτή εμπειρία των μαθητών μας, κρίθηκε σκό-
πιμο να ευχαριστήσουμε και  τον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ Ημαθίας, 
η συμβολή του οποίου υπήρξε για μία ακόμη φορά καθοριστική 
ως προς την κατεύθυνση της πραγματοποίησης παρόμοιων 
διδακτικών επισκέψεων, οι οποίες είναι αναγκαίες για την εκ-
παιδευτική, συναισθηματική και κοινωνική ενδυνάμωση των 
μαθητών μας. 

Κανονικά οι υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής 
στήριξης από τον «Έρασμο» 

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος», εναρμο-
νιζόμενος με τις κυβερνητικές διατάξεις, αναφορικά με τα μέτρα 
ασφαλείας κατά της διασποράς της επιδημικής νόσου Covid-19, (ε-
πίδειξη πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης, αρνητικό RAPID 
ή PCR τεστ, υποχρεωτική χρήση μάσκας κλπ), συνεχίζει κανονικά 
την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης και συμβουλευ-
τικής σε όσους το έχουν ανάγκη, για επίλυση προβλημάτων, που 
ωστόσο δε χρήζουν φιλοξενίας, στον Ξενώνα Βραχείας Διαμονής 

της δομής. Κατόπιν συνεννοήσεως για ραντεβού με τις Ψυχολόγους ή την Κοινωνική Λειτουργό 
της Επιστημονικής Ομάδας,  διενεργούνται καθημερινά συνεδρίες,  στα γραφεία του Συλλόγου.

Η τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας 2331074073 με τον «Έρασμο» λειτουργεί αδιαλείπτως 
σε 24ωρη βάση για επείγοντα περιστατικά κακοποίησης.

Επικοινωνήστε και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: erasmos.veria@gmail.com
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 

(2014 -2020). 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοι-

νωνικό Ταμείο)

Ξεκινά τις επόμενες ημέρες και 
στον Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας 
η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 
2021, η οποία αποτελεί ευρείας κλί-
μακας στατιστική εργασία της Ελλη-
νικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), 
με σκοπό τη συλλογή αντικειμενικών 
πληροφοριών με μεγάλη ανάλυση στο 
σύνολο της χώρας, αλλά και σε τοπικό 
επίπεδο. 

Η απογραφή διενεργείται σε όλα τα 
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κάθε δέκα χρόνια, με ενιαία πρότυπα 
και μεθόδους. Στη χώρα μας έχει ολο-
κληρωθεί η Απογραφή Κτιρίων, ενώ 
η αντίστοιχη Πληθυσμού-Κατοικιών 
2021 πρόκειται να διενεργηθεί κατά 
το χρονικό διάστημα μεταξύ Νοεμβρί-
ου-Δεκεμβρίου 2021.

Η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικι-
ών έχει σκοπό τη συγκέντρωση πρό-
σφατων και έγκυρων στοιχείων για 
τα δημογραφικά, οικονομικά και κοι-
νωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού και 
τις συνθήκες στέγασής του, προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες στατιστικής πληρο-
φόρησης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα 
για τη χάραξη της οικονομικής, κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής πολιτικής του κράτους και 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώ-
ρας προς την  Ε.Ε. και διεθνείς οργανισμούς.

Δεδομένων των συνθηκών που διαμορ-
φώθηκαν λόγω της πανδημίας της νόσου 
του Covid-19, η συλλογή των στοιχείων τρο-
ποποιήθηκε σε σχέση με τις προηγούμενες 
Απογραφές. 

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ο πληθυσμός 
να απογραφεί ηλεκτρονικά μέσω ειδικά σχεδι-
ασμένης ηλεκτρονικής εφαρμογής (ηλεκτρονι-
κή αυτοαπογραφή) μέσω του ιστότοπου Gov.
gr. 

Απογραφείς που έχει διορίσει η Ελληνι-
κή Στατιστική Αρχή θα διανείμουν προσε-
χώς σε κάθε κατοικία ειδικούς φακέλους, οι 
οποίοι θα περιέχουν κωδικό πρόσβασης στην 
ειδική ιστοσελίδα και πληροφοριακό υλικό. 
Για κάθε ενδεχόμενη ερώτηση ή πρόσθετη 
πληροφορία που ενδέχεται να χρειαστούν οι 
απογραφόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν 
με απογραφέα της ΕΛΣΤΑΤ για να τους κα-
τευθύνει. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει η 
δυνατότητα αυτοαπογραφής, η Απογραφή θα 
πραγματοποιηθεί μέσω συνέντευξης, λαμβα-

νομένων όλων των απαραίτητων μέτρων για 
την προστασία της δημόσιας υγείας.

Eπισημαίνεται ότι  οι Απογραφείς της ΕΛ.
ΣΤΑΤ θα είναι εφοδιασμένοι α) με την ταυτό-
τητά τους, β) με την ειδική κονκάρδα της ΕΛ.
ΣΤΑΤ και γ) με ειδικό έντυπο που θα έχει τη 
φωτογραφία τους και την πρωτότυπη σφραγί-
δα της Στατιστικής Υπηρεσίας. 

Ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανι-
κόλας, με αφορμή  την επικείμενη έναρξη 
της Απογραφής, επισημαίνει τα ακόλουθα: 
«Η Απογραφή είναι μια ιδιαίτερα σημαντική 
διαδικασία που διεξάγεται το έτος 2021,  στις 
ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας. Ως Δήμος 
στηρίζουμε την διαδικασία και καλούμε τους 
συμπολίτες μας να διευκολύνουν στο μέγιστο 
δυνατό το έργο των απογραφέων για το ε-
πόμενο χρονικό διάστημα. Τα αποτελέσματα 
αυτής της Απογραφής θα είναι καθοριστικά 
και εξαρτώνται πολλά για τον δήμο μας τα 
επόμενα χρόνια, καθώς τα αριθμητικά και 
πληθυσμιακά δεδομένα ενός δήμου είναι καί-
ριας σημασίας για χρηματοδοτήσεις, εντάξεις 
έργων σε προγράμματα και χρηματοδοτικά 
«εργαλεία», δράσεις δημόσιας υγείας και λοι-
πές πρωτοβουλίες που θα μπορεί να ανα-
λάβει η δημοτική αρχή προς όφελος των κα-
τοίκων της. Καλούμε, λοιπόν, τους κατοίκους 
του Δήμου μας να απογραφούν εδώ, ώστε να 
διασφαλίσουμε το μέλλον της περιοχής μας. 
Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε για να κάνουμε 
τον τόπο μας δυνατότερο!».

Το Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Βέροιας στο 
πλαίσιο της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: 
Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέ-
ροιας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μα-
κεδονία 2014-2020», μετά από τέσσερα (4) χρόνια λειτουρ-
γίας, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής των αιτήσεων.

Σκοπός του είναι η καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, η ευαισθητοποίηση ατόμων και 
ομάδων πληθυσμού, καθώς και επιχειρήσεων με στόχο τη 
συμμετοχή τους σε προγράμματα στήριξης των οικονομικά 
αδύναμων πολιτών.

Ωφελούμενοι του προγράμματος θα είναι άτομα / νοι-
κοκυριά που διαμένουν στο Δήμο Βέροιας, συμπεριλαμβα-
νομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών 
ή ιθαγενών, καθώς και δικαιούχων / αιτούντων διεθνούς 
προστασίας, που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή 
απειλούνται από φτώχεια.

Μέσα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Βέ-
ροιας που εδρεύει στο κτίριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας 
(Πρόνοια) στην οδό Σταδίου 51, θα γίνεται διανομή σε 
ωφελούμενα άτομα / νοικοκυριά που έχουν ανάγκη σε , 
τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ένδυσης και υπόδησης, 
βιβλία, παιχνίδια κλπ.

Διευκρινίζεται ότι οι ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ δικαιούνται 
διανομή βασικών αγαθών μόνο από το ΤΕΒΑ και δε δικαι-
ούνται αγαθά που διαθέτει η δομή στο πλαίσιο της συγχρη-
ματοδότησης από το ΕΚΤ.

Ο χώρος τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις προ-
σβασιμότητας για ΑμεΑ.

Στο πλαίσιο αυτό οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να 
ενταχθούν ως δικαιούχοι του κοινωνικού παντοπωλείου 
του Δήμου Βέροιας για τους επόμενους (12) μήνες μπο-
ρούν να απευθύνονται στο χώρο του Κοινωνικού Παντο-
πωλείου (Σταδίου 51) κατόπιν τηλεφωνικής προ-συννενό-
ησης (ραντεβού) καθημερινά από 1 Νοεμβρίου 2021 έως 
17 Νοεμβρίου 2021 και ώρες 9:00 π.μ. – 14:00 μ.μ., όπου 
θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, προσκομίζοντας τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (χορηγείται από την 
υπηρεσία).

2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 

και άδειας παραμονής σε ισχύ.
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή λογαριασμού ΔΕΚΟ 

(πρόσφατο) ή μισθωτήριο συμβόλαιο.
5. Αντίγραφο της τελευταίας φορολογικής δήλωση (έ-

ντυπο Ε1) 2020
6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος 2020.
7. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) 

όλων των μελών του νοικοκυριού που υποβάλλουν φορο-
λογική δήλωση.

8. Μία μικρή φωτογραφία.
Δικαιολογητικά κατά περίπτωση
1. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε ισχύ (εφόσον υπάρ-

χει).
2. Επίσημη ιατρική γνωμάτευση (εφόσον υπάρχει πρό-

βλημα υγείας).
3. Γνωμάτευση ΚΕΠΑ (εφόσον πρόκειται για ΑμεΑ).
4. Βεβαίωση δανείου πρώτης κατοικίας .
5. Φωτοτυπία εγκεκριμένης αίτησης ΚΕΑ.
6. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο 

και ζητηθεί κατά περίπτωση.
Όλα τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιού-

χων είναι απόρρητα και τηρούνται οι κανόνες που αφορούν 
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα ετήσια εισοδηματικά κριτήρια για την συγκεκριμένη 
παροχή, είναι τα εξής:

- άτομα με εισόδημα έως 5.266 ευρώ ετησίως
- νοικοκυριά με δύο ενήλικες με εισόδημα έως 7.899 

ευρώ ετησίως
- νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και ένα εξαρτώμενο παιδί 

ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα έως 9.479 ευρώ
- νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παι-

διά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα έως 11.059 
ευρώ

- νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και τρία εξαρτώμενα παι-
διά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα έως 12.638 
ευρώ

- νοικοκυριά με έναν ενήλικα και ένα εξαρτώμενο παιδί 
ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα έως 6.846

- νοικοκυριά µε έναν ενήλικα και δύο εξαρτώμενα παι-
διά ηλικίας κάτω των 14 ετών έως 8.426 ευρώ

- νοικοκυριά µε έναν ενήλικα και τρία εξαρτώμενα παι-
διά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα έως  10.005 
ευρώ

(Το ισοδύναμο μέγεθος του νοικοκυριού υπολογίζεται 
με βάση την τροποποιημένη κλίμακα του ΟΟΣΑ, με την 
οποία ορίζεται συντελεστής στάθμισης 1 για τον πρώτο 
ενήλικα, 0,5 για τον δεύτερο ενήλικα και μέλη 14 ετών και 
άνω και 0,3 για παιδιά κάτω των 13 ετών και κάτω)

Σύμφωνα με την KYA 69136/4-11-21 ΦΕΚ 5138 Β - 
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης 
κατά την είσοδο:

[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού ή
[β] πιστοποιητικού νόσησης ή
[γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κο-

ρωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test).
Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά ετών, 

δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητι-
κού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test).

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, επιδεικνύονται είτε εκτυ-
πωμένα από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε 
ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του ατόμου με ταυτό-
χρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 2331353824 και 2331353811
Email: koinoniko.pantopoleio@veria.gr

Δήμος Νάουσας: Ξεκινά 
η Απογραφή Πληθυσμού 

και Κατοικιών 2021 
από την ΕΛΣΤΑΤ 

-Κάλεσμα συμμετοχής όλων, 
από τον δήμαρχο Ν. Καρανικόλα

Έναρξη υποβολής αιτήσεων 
για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 

Δήμου Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιό-

ροφο διαμέρισμα,

1ος και 2ος όρο-

φος με εσωτερικη

σκάλα,170τ.μ.,40

τ.μ. βεράντες, πε-

ριοχή παλαιού Νο-

σοκομείου,διαμπε-

ρές, θέα, ντουλά-

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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πες εντοιχισμένες. Τι-

μή διαπραγματεύσιμη.

Τηλ.:6973227521.

ΠΩΛ Ε Ι ΤΑ Ι  δ ι α -

μ έ ρ ι σμα  2 ου  ο ρό -

φου,  χωρίς ασανέρ,

2ΔΣΚ Α.Θ. Κόπλαμ,

σε  άρ ιστη κατάστα-

ση,  περιοχή Κυριώ-

τισσας 38.000 ευρώ.

Τηλ . :  6945  122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπε-

δο 700 τ.μ. στηνΑγ.

Βαρβάρα σε πλαγιά,

με θέα τον Αλιάκμο-

να, στην πλατεία του

χωριού .  Πληρ.  Τηλ.

6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρός

χέρσος 11.000 τ .μ .

στον Άγιο Γεώργιο,

θέση «ΣΥΚΙΕΣ» τ ι -

μ ή  1 5 . 0 0 0  ε υ ρώ .

Τηλ. :  6945 122583,

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κεντρι-

κό Μεσιτικό γραφείο

στηΒέροια.Πληρ. τηλ.:

23310 63283, ώρες

08.00-10.00.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ

ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟ-

ΘΗΚΗ24τ.μ.,Καλ-

λ ιθέα,  Μιλτ ιάδου

20, πόρτα με μηχα-

νισμό, ρεύμα, βαμ-

μένο. Τιμή ενοικίου

50ευρώ.Τηλ.:6947

073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52

ενοικιάζεται  γκαρ-

σονιέρα, 1ος όρο-

φος, σε πολύ καλή

κατάσταση. Πληρ.

τηλ.:2331024817.

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.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ENOIKIAZONTAI  Γρα-

φεία 61, 37 και 30 τ.μ. α-

νακαινισμένα στο κέντρο

της πόλεως, και ολόκλη-

ρος όροφος 240 τ.μ. Τηλ.

6949087741ή6993375249.

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)Μηχανικός

αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγος

αυτοκινήτων απο επιχείρη-

ση στη Βέροια για πλήρη

απασχόληση. 2)Οδηγός

ταξί για πλήρη απασχό-

ληση. Τηλ. επικοινωνίας:

2331071553&2331062900.

Ώρεςεπικοινωνίας::9:30με

18:30.

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

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣΦιλολογικού

ΤμήματοςΘεσ/νίκης,παρα-

δίδει ιδιαίτερα μαθήματασε

παιδιάΔημοτικού, Γυμνασί-

ου,Λυκείου. ΕιδίκευσηΑρ-

χαίαΕλληνικα.Τιμή7 ευρώ.

Τηλ.:6977023189και23310

63099.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ μεπολυετή

εμπειρία σε μεγάλαφροντι-
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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.



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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  HYUNDAI
Accent αγορασμένο α-
πό εταιρία τον Οκτώβριο
του 2001, 1.341 κυβικά,
109.400 χιλιόμετρα, βενζι-
νικόνητοσε καλή κατάστα-
ση.Τιμήσυζητήσιμη.Πλη-
ροφορίες στο τηλέφωνο:
6980137147.



Η εστίαση ψυ-
χορραγεί. Τα λου-
κέτα και η απώ-
λεια θέσεων εργα-
σίας είναι προ των 
πυλών.

Την Τρίτη 16 
Νοεμβρίου 2021 

ενώνουμε τις δυνάμεις μας και κλείνουμε τα μαγαζιά μας για 24 
ώρες σε όλη την Ελλάδα. Επίδοση ψηφίσματος την ίδια μέρα 
στον κ. Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου στις 12.00.

Σεβόμενοι την δημόσια υγεία, αναζητάμε βιώσιμα μέτρα 

στήριξης για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε εμείς και οι χιλιάδες 
εργαζόμενοί μας.

Αιτήματα του Κλάδου
• Αναπροσαρμογή των προστίμων και μετατόπισή τους και στον 

παραβάτη.
• Μεταβολή επιστρεπτέας προκαταβολής σε ΜΗ επιστρεπτέα.
• Συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων με συμμετοχή στις αρμόδι-

ες επιτροπές.
• Επιδότηση ενεργειακού κόστους και ενοικίου.
• Επιδότηση εργοδοτικών εισφορών ή αναστολή των συμβάσε-

ων εργασίας.
• Απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών.

• Μείωση του ΦΠΑ στο 6%.
• Συνέχιση της επιδότησης των δόσεων δανείων.
• Νέες χρηματοδοτήσεις ανάλογες εκείνων του 2020 και των 

αρχών του 2021.
Διαρθρωτικά μέτρα

1. Ειδική Γραμματεία ή Επιμελητήριο Εστίασης.
. Επίλυση του εργατικού κόστους με ειδικές ρυθμίσεις σε στρε-

βλώσεις της εργατικής νομοθεσίας που δεν λαμβάνουν υπόψη 
της υψηλής έντασης επιπλέον κοστολογίων του κλάδου (νυχτερι-
νά, βραδινά, αργίες, σαββατοκύριακα) και την μοναδικότητά του, 
στο σύνολο των εργασιακών θέσεων.

3. Εξ΄ ορθολογισμός του κλάδου με δομικές αλλαγές.
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P Θελήσαμε να 
επιστρέψουμε στην 
κανονικότητα, αλλά 
το κάναμε ακανόνι-
στα…

 
P Η περίπτω-

ση θυμίζει την εύ-
κολη απάντηση 
των πολιτικών: 
‘Θα το κανονίσου-
με’.

 
P Και μετά, μας 

‘κανονίζουν’.
 
P ‘Γράφοντάς’ 

μας κανονικά!
 
P Εγώ αν ή-

μουν Μητσοτάκης, 
θα έδινα το τιμόνι 
της πανδημίας στον 
Τσίπρα. Και μετά 
θα έκανα πρόταση 
μομφής.

 
P Κάτι σαν 

την Αγγλία δηλα-
δή, όπου οδηγούν 
οι συνοδηγοί.

 
P Αυτόν τον καιρό έπρεπε να απολαμ-

βάνουμε το όσα παίρνει ο άνεμος, κι εμείς 
κυνηγάμε ανεμόμυλους.

 
P Φον Κιχώτης!
 
P Η Ελλάδα του πολιτισμού, είναι πια 

χώρα τρία άλφα: αυ-
θαίρετα, αδέσποτα, 
απορρίμματα.

 
P Και εσχάτως 

με ένα ακόμη: ανεμ-
βολίαστοι.

 
P Δεν αργεί η η-

μέρα που θα πει ο Ά-
δωνις ότι η οικονομία 
καταστράφηκε επειδή 
άκουγαν τις εισηγή-
σεις των επιστημό-
νων.

 
P Σαν την αγά-

πη, που η μόνη ται-
νία στην οποία έχει 
κλάψει είναι η απο-
τριχωτική.

 
P Το χειρότερο 

αυτόν τον καιρό είναι 
άραγε το να πιεις κα-
φέ χωρίς πιστοποιη-
τικό ή με χάρτινο κα-
λαμάκι;

 
P Χάρτινο το κα-

λαμάκι.
 
P Και:
 
Τρακάρουν δύο 

ξανθές μεταξύ τους και βγαίνουν έξω για να 
δουν τη ζημιά. Η μούρη και των 2 αυτοκινή-
των έχει γίνει φυσαρμόνικα. Πιάνει η μία τη 
λαμαρίνα και προσπαθεί να την τραβήξει για 
να ισιώσει. Ένας περαστικός τη βλέπει και 
για να την πειράξει της λέει:

«Πήγαινε στην εξάτμιση και φύσα δυνατά 

για να φτιάξει!»
Πάει λοιπόν η ξανθιά στην εξάτμιση φυ-

σάει, φυσάει αλλά δεν γίνεται τίποτα. Ξαφνι-
κά πετάγεται η δεύτερη ξανθιά και της λέει:

«Καλά χαζή είσαι; Αφού έχεις ανοιχτά τα 
παράθυρα!»

Κ.Π.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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