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Τυχαία συνάντηση
καθηγητών του 5ου ΓΕΛ
Βέροιας με τον Υπουργό
Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα
στις Βρυξέλλες!!!

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας βρισκόταν
από την Δευτέρα(17/01) στις Βρυξέλλες, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin. Αποστολή του 5ου Γ.Ε.Λ. Βέροιας, που απαρτίζεται από μαθητές
και καθηγητές, από την Δευτέρα και για μία εβδομάδα βρίσκεται
στο Βέλγιο στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος
ERASMUS.
Το μεσημέρι της Τρίτης(18/01) οι βεροιώτες καθηγητές Μιχάλης Ασικίδης, Φράγκα Καραγιάννη και Χριστίνα Θυμιοπούλου
είχαν συναπάντημα με τον υπουργό(φωτο) στην κεντρική πλατεία των Βρυξελλών! Όπως μας ανέφεραν ήταν μια ευχάριστη
έκπληξη, με τον υπουργό να φωτογραφίζεται μαζί τους, ενώ
μόλις ανέφεραν την Βέροια, ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια, στην σύντομη κουβέντα τους, στον
συνεργάτη του στο Οικονομικών, ημαθιώτη υφυπουργό Αποστόλη Βεσυρόπουλο.
Αυτά συμβαίνουν όταν τυχαία περπατάς στο κέντρο των Βρυξελλών…

Κατέρρευσε το κιόσκι στην
Παναγία του Σελίου
από το βάρος του χιονιού!!!

«Έξυπνα» προγράμματα
επιδότησης που βγαίνουν
όλοι κερδισμένοι!
Το επιδοτούμενο πρόγραμμα για την αντικατάσταση
παλαιών ηλεκτρικών συσκευών που θα τρέξει τις
επόμενες εβδομάδες, είναι μια «έξυπνη» κίνηση που
ωφελεί άπαντες. Οι καταναλωτές θα ανανεώσουν τις
συσκευές τους, θα πέσει ζεστό χρήμα στην αγορά
και θα μοιραστεί ακόμη και σε μικρές επιχειρήσεις
που θα τονώσουν τον μειωμένο τζίρο τους, ενώ θα
υπάρξει περιβαλλοντικό και ενεργειακό όφελος,
λόγω της απόσυρσης των ενεργοβόρων συσκευών.
Τέτοια αντίστοιχα προγράμματα θα μπορούσαν να
είναι σε διαρκή ισχύ ειδικά τέτοια περίοδο, ενώ η
επέκτασή τους και στις επιχειρήσεις θα ανέβαζαν
ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητά τους.
Φυσικά αυτό προϋποθέτει ανεύρεση πόρων, με
το ΕΣΠΑ, αλλά και τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά
εργαλεία να είναι ο πρώτος στόχος που η κυβέρνηση
θα πρέπει να αποβλέπει και να πιέζει διαρκώς.
Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Δεν άντεξε το βάρος του χιονιού το κιόσκι δίπλα στο καμπαναριό της εκκλησίας της Παναγίας στο Σέλι και κατέρρευσε!
Σύμφωνα με πληροφορίες κατοίκων, αλλά και τις φωτογραφίες που ανήρτησαν στο fb η τεράστια ποσότητα χιονιού που
συσσωρεύθηκε στην στέγη της κατασκευής ήταν η αιτία που ισοπεδώθηκε, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ζημιές
έχει υποστεί και η σκεπή στο περιστύλιο του ναού. Οι δηλώσεις και τα σχόλια ωστόσο των κατοίκων δείχνουν ότι μόλις
φτιάξει ο καιρός θα φροντίσουν άμεσα να αποκατασταθούν οι ζημιές και να «ξανασταθεί» το χαρακτηριστικό κιόσκι. 	 

Η Εύα Καϊλή Αντιπρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα αποτελεί η εκλογή της Εύας Καϊλή (ΚΙΝΑΛ) από τον πρώτο γύρο, στη θέση της Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην ψηφοφορία που διεξήχθη στην Ολομέλεια του Στρασβούργου, με το χρίσμα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και
Δημοκρατών που αποτελεί την δεύτερη ισχυρότερη πολιτική ομάδα στην
Ευρωβουλή. Η Ισπανίδα Πρόεδρός της και οι Ευρωβουλευτές της ομάδας
της αποφάσισαν να στηρίξουν την Ελληνίδα συνάδελφο τους, καθώς εκείνη
κατάφερε με σκληρή δουλειά να διακριθεί παρά τις αντίξοες συνθήκες και
χωρίς να πληροί η Ελληνική αντιπροσωπεία των μόλις 2 Ευρωβουλευτών,
τις προϋποθέσεις.  Καλή επιτυχία!

Πακέτα προσφορών;
Μη μου τηλεφωνείς…
Φιλοξενούμαι σε δομή!
Της Σοφίας Γκαγκούση
Στις πιο ακατάλληλες ώρες, ως γνωστόν, τηλεφωνούν διάφορες εταιρείες ρεύματος, τηλεφωνίας και λοιπών υπηρεσιών, για να σου πουλήσουν ευκαιρίες και πακέτα που θα ελαφρύνουν την τσέπη του καταναλωτή, εσένα του ιδίου, σε
καιρούς μεταμνημονιακούς, με καπάκι πανδημία και μια ενεργειακή κρίση, σε τσακίρ κέφι!
Τσέπη, ήδη ελαφριά και πουπουλένια!
Εκ διαμέτρου αντίθετη δηλαδή με την διάθεσή μας, που μόνο ανάλαφρη δεν είναι… (Περαιτέρω διευκρινίσεις περιττές, καθότι καταλαβαινόμαστε τώρα, καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περσότερα).
Πρωί-πρωί χθες, το κινητό επιμένει να ξυπνάει ακόμα και άνθρωπο σε κώμα.
-Παρακαλώ; -Καλημέρα, τηλεφωνώ από την τάδε εταιρεία για μία προσφορά στο ηλεκτρικό σας ρεύμα ( μπλα
μπλα μπλα) ενώ εσύ ψελλίζεις  κάποιες απαντήσεις χωρίς παραλήπτη. Η εκπρόσωπος της εταιρείας δεν σε ακούει,
δεν διακόπτει με τίποτα τον ειρμό της. Ανεβάζεις ντεσιμπέλ…. -Δεν ακούτε τι σας λέω; Δεν έχω λογαριασμό στο όνομά
μου, είμαι φιλοξενούμενη!
-Φιλοξενούμενη;  Μήπως είναι κάποιος εκεί που μπορούμε να μιλήσουμε;
-Όχι κυρία μου… -Μήπως κάποια άλλη ώρα; -Λυπάμαι πως όχι, σε Δομή φιλοξενούμαι…-Σε τι; -Καλά άστο, δεν
την ξέρεις!
Σε δομή, μάλιστα!  Σε δομή φιλοξενίας «κακοποιημένων πολιτών-καταναλωτών» από φως, νερό, τηλέφωνο, κοινόχρηστα, σούπερ μάρκετ,   χασάπη, μανάβη και όλα τα συναφή. Έφτασε να είναι φθηνότερο, το νύχι και το μαλλί
μαντάμ!  
- Μα το πακέτο που σας προσφέρουμε, αυτό ακριβώς… Δεν προλαβαίνει να το αποσώσει.
-Να στε καλά, να στε καλά… αλλά το μόνο πακέτο που σηκώσω χωρίς ρήξη νεφρού, είναι καφές και μπουγάτσα
delivery, το έχετε;  Διπλό ελληνικό σκέτο και ένα σπανακοτύρι!
-Καλημέρα σας!
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Διαμαρτυρία των εργαζομένων της «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ»
έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας

Με πανό και συνθήματα αντιπροσωπεία του σωματείου εργαζομένων της κλωστοϋφαντουργίας «Βαρβαρέσος» βρέθηκε χθες το
πρωί(Τρίτη 18/01) στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Βέροιας
και διαδήλωσαν για περίπου μία ώρα, χωρίς ωστόσο να δημιουργηθούν προβλήματα στην προσέλευση του κοινού ή στην διεξαγωγή
της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βέροιας, που συνεδρίαζε εκείνη την ώρα. Αφορμή για την
παρουσία τους ήταν η κλήση του προέδρου του σωματείου εργαζομένων Παναγιώτη Κουτσουπιά να καταθέσει προανακριτικά
στην δικογραφία που έχει σχηματισθεί κατά της διοίκησης της επιχείρησης «Βαρβαρέσος» για την μη έγκαιρη καταβολή του Δώρου
Χριστουγέννων.
Όπως δήλωσε στον ΛΑΟ ο κ. Κουτσουπιάς, μόλις κινήθηκε η
ποινική διαδικασία από την Επιθεώρηση Εργασίας για την μη καταβολή του δώρου η «Βαρβαρέσος» κατέβαλε το 80% του ποσού. Οι
εργαζόμενοι επέμειναν να συνεχίσει η διαδικασία και τότε η εταιρεία

αναγκάστηκε να καταβάλει και το υπόλοιπο ποσό, γεγονός για το
οποίο κατέθεσε ο πρόεδρος ενώπιον των προανακριτικών αρχών.
Ο κ. Κουτσουπιάς ωστόσο υπογράμμισε ότι δεν θα σταματήσουν
τις κινητοποιήσεις τους μέχρι την εξόφληση των δεδουλευμένων 6
μηνών που τους οφείλονται από την «Βαρβαρέσος», παρά το γεγονός ότι η εταιρεία έχει χρηματοδοτηθεί από όλες τις κυβερνήσεις τα
τελευταία χρόνια.
Μαζί με την αντιπροσωπεία των εργαζομένων ήταν και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Νάουσας Σάκης Τσίτσης, ο οποίος
ανέφερε ότι συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις από τους εργαζομένους
της «Βαρβαρέσος», με την χθεσινή 24ωρη απεργία που είχε καθολική συμμετοχή, με αιτήματα την καταβολή των δεδουλευμένων, αλλά και την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Ενημέρωσε ότι θα κατατεθεί πρόταση στην διοίκηση της εταιρείας για να
βρεθεί λύση, αφού τίθεται θέμα επιβίωσης για τους εργαζομένους,
όπως υπογράμμισε ο κ. Τσίτσης. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέ-

Υποβολή πρότασης
χρηματοδότησης
για σύστημα 38
ηλεκτρικών ποδηλάτων
από τον Δήμο Βέροιας
Στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης ύψους 309.949,16€ για την
υλοποίηση έργων που αφορούν στη Δράση: «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα (last mile transportation), Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών
Μετακινήσεων», προχώρησε ο Δήμος Βέροιας. Η εν λόγω πρόταση εντάσσεται
στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», ΕΣΠΑ 2014-2020».
Η ενέργεια αυτή έρχεται να συμπληρωθεί στις δράσεις του Δήμου Βέροιας
με στόχο μια πόλη «πράσινη» και φιλική προς τον πολίτη μέσω των εναλλακτικών και βιώσιμων τρόπων μετακίνησης.
Η πρόταση χρηματοδότησης περιλαμβάνει τη δημιουργία συστήματος 38
ηλεκτρικών ποδηλάτων, που θα είναι διαθέσιμα σε σημεία της Βέροιας, και το
οποίο θα διαθέτει κοινόχρηστες θέσεις κλειδώματος-φόρτισης με «Έξυπνη»
Κλειδαριά (4G/GPS), ολοκληρωμένες εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης
πολιτών (web και mobile εφαρμογές iOS και Android) μέσω της οποίας θα είναι
εφικτή η μίσθωση του ποδηλάτου από τους χρήστες και ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων μικροκινητικότητας.
Αντικείμενο της Πράξης είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση ενός κοινόχρηστου
δικτύου ηλεκτρικών και περιβαλλοντικά φιλικών οχημάτων, το οποίο σε συνέργεια με τις λοιπές παρεμβάσεις (εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης
πολιτών για τις υπηρεσίες μικροκινητικότητας, έξυπνες κάρτες χρηστών, πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων κ. ά) θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων που
θα συνεισφέρουν αποτελεσματικά στη βελτίωση των μετακινήσεων και στην
προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας.

ντρου Νάουσας καυτηρίασε την πρακτική της «Βαρβαρέσος» παρά
το γεγονός ότι έχει επιδοτηθεί να συνεχίζει επί 8 χρόνια να καταβάλει μειωμένους μισθούς στους εργαζομένους, ενώ προχώρησε στην
σύναψη ατομικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου με εργαζόμενους
που αμείβονται με πολύ χαμηλούς μισθούς.
(Δείτε βίντεο και φωτογραφίες στο laosnews.gr)
Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

ΚΙΝΑΛ Ημαθίας: Ζητά διευκρινίσεις
για «όσα εξαιρετικά σοβαρά περιστατικά
καταγγέλλονται από αναισθησιολόγο
του νοσοκομείου Βέροιας»,
που αποχώρησε από τη θέση της

«Θα ακουστούν πολλά, τώρα που ανοίγουν τα στόματα», τονίζει η Ν.Ε.
Από την Ν.Ε Ημαθίας του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, γνωστοποιούνται τα
εξής, σχετικά με καταγγελίες αναισθησιολόγου που αποχώρησε από το Νοσοκομείο Βέροιας και τους λόγους που την
οδήγησαν σ΄αυτή την αποχώρηση.
Η Ν.Ε ζητά διευκρινίσεις για «όσα
εξαιρετικά σοβαρά περιστατικά αναφέρονται και για τα οποία θα ακουστούν
πολλά, τώρα που ανοίγουν τα στόματα», όπως επισημαίνει, τονίζοντας τα
εξής:
«Πριν από λίγο καιρό με ανακοίνωση
μας ζητούσαμε διευκρινήσεις για την
αποχώρηση αναισθησιολόγου από το
Νοσοκομείο Βέροιας την στιγμή που
όλοι γνωρίζουμε τις τεράστιες ελλείψεις
που έχει το Νοσοκομείο σε ιατρικό προσωπικό και μάλιστα πρώτης γραμμής,
όπως είναι η συγκεκριμένη ειδικότητα. Από χθες είδε το φως της δημοσιότητας καταγγελία της γιατρού που αποχώρησε από τη Βέροια και στην οποία αναφέρονται εξαιρετικά σοβαρά περιστατικά που την οδήγησαν στην απόφαση να εγκαταλείψει το Νοσοκομείο.
Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο, την στιγμή μάλιστα που για άλλη μια φορά ο τόπος
μας γίνεται το επίκεντρο ιδιαίτερα αρνητικών γεγονότων. Περιμένουμε ΑΜΕΣΑ από τον διοικητή του νοσοκομείου να ενημερώσει
υπεύθυνα για τις τυχόν ενέργειες του σχετικά με την αναφορά που έγινε από την καταγγέλλουσα. Είναι προφανές ότι το θέμα έχει
μεγάλες… «ουρές» και τώρα που ανοίγουν τα στόματα θα ακουστούν πάρα πολλά. Εμείς θα περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση,
αλλά όχι για πολύ… Ο νοών νοείτο»
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17.400 βιβλία της προσωπικής του βιβλιοθήκης
χάρισε ο Γιώργος Χιονίδης, προς τη Δημόσια Βιβλιοθήκη
της Βέροιας, που τον ευχαριστεί δημόσια
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας ευχαριστεί θερμά τον δικηγόρο, τ. νομάρχη, τ. βουλευτή, ερευνητή και ιστορικό της Βέροιας, κ. Γιώργο Χ.
Χιονίδη για τη συνολική δωρεά των 17.400 βιβλίων
της προσωπικής του συλλογής, την οποία άρχισε να
καταρτίζει πριν εβδομήντα χρόνια (1952 και ύστερα)
αγοράζοντας τα από παλιά και νέα βιβλιοπωλεία ή
κάνοντας ανταλλαγές με
άλλους συγγραφείς από
την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ένθερμος υποστηρικτής της γνώσης και
της παιδείας, στήριζε και
στηρίζει το έργο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης, με
δωρεές, προτάσεις για
εμπλουτισμό της συλλογής με νέα και αξιόλογα
βιβλία, υποστήριξη σε
θέματα έρευνας, τοπικής
ιστορίας και άλλα. Η δωρεά της συλλογής έγινε
τμηματικά, ξεκινώντας
από το 1990 μέχρι σήμερα και περιλαμβάνει αξιόλογα βιβλία όλων των
θεματικών κατηγοριών.
Το μεγαλύτερο τμήμα της
συλλογής έχει ήδη ταξινομηθεί και καταχωρηθεί
και είναι στη διάθεση του
αναγνωστικού κοινού.
Πρέπει να επισημανθεί ότι η βιβλιοθήκη του περιέχει
και σπάνιες ή και δυσεύρετες εκδόσεις.
Ο Γιώργος Χ. Χιονίδης διατέλεσε (χωρίς αμοιβή
ή έξοδα παραστάσεως κλπ., τελείως αφιλοκερδώς)
Πρόεδρος της Δημόσιας Βιβλιοθήκης για 3 διαδοχικές θητείες, 9 χρόνια, στην πιο σημαντική περίοδο
της πορείας της, κατά την οποία έγινε η μετάβαση
στο νέο κτήριο της οδού Έλλης 8. Είναι, ο μεγαλύτερος δωρητής βιβλίων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της
Βέροιας.
Πλέον, μετά τον εμπλουτισμό αυτόν της Δ.Κ.Β.
Βέροιας, άλλοι/-ες φιλίστορες και ερευνητές, θα
μπορούν να προσφεύγουν και στη Βιβλιοθήκη του,
ώστε να προωθηθεί η έρευνα-μελέτη της ιστορίας,
της Βέροιας και της Ημαθίας, διότι θα είναι προσιτά
βιβλία, μελέτες και ανάτυπα για την πόλη μας και τη
Μακεδονία, γενικά.
Ο Γ. Χιονίδης γεννήθηκε στη Ράχη Ημαθίας το
1934, γιος του προαποβιώσαντος Πόντιου δασκάλου
(στο Κωστοχώρι και στη Ραχιά) Χαράλαμπου Γ. Χιονίδη. Ακολούθησε (εργαζόμενος συνεχώς) νομικές,
πολιτικές και οικονομικές σπουδές στην Πάντειο
Σχολή και στη Νομική στο ΑΠΘ. Από το 1961, και 3
δεκαετίες και πλέον, άσκησε το επάγγελμα του Δικηγόρου, προαχθείς στον Άρειο Πάγο. Δημοσίευσε 33

Νομικές μελέτες και πλήθος άρθρων στον ημερήσιο
(της Βέροιας, Νάουσας, Αλεξάνδρειας κλπ., όπως
και της Αθήνας και Θεσσαλονίκης) και στον περιοδικό Τύπο, μερικά από τα οποία ανατυπώθηκαν
σε 6 τομίδια, με γενικό τίτλο «Πολιτικά Άρθρα», με
άριστη και επαινετή κριτική και από τους Προέδρους
της Βουλής Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου (ΝΔ)
και Γιάννη Αλευρά (ΠΑΣΟΚ), αν
και δεν ανήκε στα κόμματά τους.
Τα άρθρα αυτά, δημοσιευθήκαν
κυρίως εις την άλλοτε εκδιδόμενη
εβδομαδιαία εφημερίδα της Βέροιας «Φρουρός της Ημαθίας»
των Ιωάννη Σπανίδη – Χαράλαμπου Ξανθόπουλου.
Τον Αύγουστο του 1974 διορίστηκε, από την κυβέρνηση «Εθνικής Ενότητας», ως Νομάρχης
Πιερίας, θέση στην οποία υπηρέτησε ως τον Νοέμβριο της ίδιας
χρονιάς. Στη συνέχεια, εκλέχτηκε
βουλευτής Ημαθίας με την Ένωση Κέντρου-Νέες Δυνάμεις. Στα
3 χρόνια, 1974-1977, κατέθεσε
πλέον των 1100 ερωτήσεων και
πραγματοποίησε 111 ομιλίες στη
περιοχής”. (Βέροια, 1960 και 1970). Το έργο του
Βουλή. Η εφημερίδα «Η ΚΑΘΗ- ιστορικής κατευθύνσεως απ’ όλη την Ελλάδα.
Έχει ανακηρυχθεί Άρχων Νοτάριος του Οικουμε- αναγνωρίστηκε με βραβείο από την Ακαδημία ΑθηΜΕΡΙΝΗ» στην κατάρτιση του καταλόγου με τους πιο δραστήριους νικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως (το 1995). νών, το 1995 για την ιστορική, κοινωνική, εθνική και
βουλευτές κατά την διάρκεια των Έχει τιμηθεί με το χρυσό μετάλλιο του Απόστολου πολιτιστική προσφορά του. Θεωρήθηκε δε αξιόλογο,
3 ετών, συγκατέλεξε και τον κ. Παύλου από τη Μητρόπολη Βέροιας και το αργυρό διεθνώς, με προφορικές, επιστολές και βιβλιοκρισίες
από συγγραφείς που είναι ειδήμονες, ιδιαίτερα στη
Χιονίδη στους πρώτους 10 της μετάλλιο του Δήμου Βέροιας.
μελέτη – συγγραφή της ιστορίας των βυζαντινών
Ένα
από
τα
σημαντικότερα
βιβλία
του
(και
τις
χώρας και δη ως μόνον από τη
Βόρεια Ελλάδα. Διετέλεσε Γραμματέας του Δικη- πάμπολλες, μικρότερες ιστορικές μελέτες του, που χρόνων (συγκεριμένως του 2ου τόμου «Ιστορία της
γορικού Συλλόγου Βέροιας, θέση από την οποία άνοιξαν νέους ορίζοντες στην ιστορική έρευνα), είναι Βέροιας : της πόλεως και της περιοχής : βυζαντινοί
η δίτομη “Ιστορία της Βέροιας: της πόλεως και της χρόνοι», Θεσσαλονίκη 1970).
απολύθηκε από τη Χούντα,
εξαιτίας της θαρραλέας αρθρογραφίας του εναντίον της.
Ήταν ιδρυτικό μέλος και του
20/1/22 - 26/1/22
πολιτικού γραφείου του ΚΟΔΗΣΟ, του οποίου υπήρξε
υποψήφιος στις ευρωεκλοSING 2- ΤΡΑΓΟΥΔΑ! 2 (ΜΕΤΑΓΛ)
γές του 1981 και του 1984.
Προβολές στην Αίθουσα 1:
Σάββατο 22/1 - Κυριακή 23/1 στις 17.15
Το 1994 εξελέγη δημοτικός
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και
σύμβουλος Βεροίας, ως επάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο
πικεφαλής του συνδυασμού
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότη«Αγάπη για τη Βέροια», όπου
τα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)
διακρίθηκε για την επιμέλεια
Σενάριο/Σκηνοθεσία:
ΓΚΑΡΘ ΤΖΕΝΙΝΓΚΣ
της εκτελέσεως των καθηκόΗθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΣΠΥΡΟΣ
ντων του.
ΜΠΙΜΠΙΛΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ, ΒΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤΟΡΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ,
Είναι επίτιμος Πρόεδρος
πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ, ΕΛΕΝΑ ΔΕΛΑΚΟΥΡΑ, ΘΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΑτου Δικηγορικού Συλλόγου
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότηΝΤΑΣ, ΘΑΝΟΣ ΛΕΚΚΑΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΑΝΤΙΝΗΣ
και της Ευξείνου Λέσχη Βέτα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)
ροιας. Είναι αντεπιστέλλον
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ - EXTINCT (ΜΕΤΑΓΛ)
μέλος της «Εταιρείας ΜακεΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΨΥΧΩΝ
Προβολές στην Αίθουσα 2:
δονικών Σπουδών», όπως
NIGHTMARE ALLEY
Σάββατο 22/1 - Κυριακή 23/1 στις 17.00
και πολλών, άλλων, επιστηΠροβολές στην Αίθουσα 2: Παρασκευή 21/1 - Σάββατο
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και
μονικών σωματείων, κυρίως
πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 22/1 - Κυριακή 23/1 στις 20.00

Σε λειτουργία η Ιστοσελίδα
του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας

Το ΔΣ του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας με χαρά ανακοινώνει τη λειτουργία της ανανεωμένης ιστοσελίδας του Συλλόγου Οικογενειών φίλων Ψυχικής Υγείας,
www.sofpsi-ima.gr.
Μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την ιστορία και τις δράσεις
του συλλόγου και ενημερωτικό υλικό, το οποίο θα εμπλουτίζεται συνεχώς για
την ενημέρωση του κοινού.

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»

gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)
Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΓΚΑΡΘ ΤΖΕΝΙΝΓΚΣ
Σκηνοθεσία: ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΣΙΛΒΕΡΜΑΝ
Σενάριο: ΤΖΟΝ ΦΡΙΝΚ

ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ
“Εγώ Σμυρνιά γεννήθηκα κι έτσι είναι η Σμύρνη μου, φωνακλού και ναζιάρα και κοσμοπολίτισσα, γιομάτη νοστιμιές,
χαρές, μουσικές”
Προβολές στην Αίθουσα 2: Κάθε μέρα 19.00
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και
πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)
Σενάριο: Μιμή Ντενίση σε συνεργασία με τον Martin
Sherman - Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο και θεατρικό έργο
της Μιμής Ντενίση
Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης
Πρωταγωνιστούν: Μιμή Ντενίση, Λεωνίδας Κακούρης, Burak Hakki, Κρατερός Κατσούλης, Ταμίλλα
Κουλίεβα, Κατερίνα Γερονικολού, Ντίνα Μιχαηλίδου, Αναστασία Παντούση, Ozdemir Ciftcioglu, Νέδη Αντωνιάδη, Γιάννης
Εγγλέζος, Έφη Γούση, Nathan Thomas, Χρήστος Στέργιογλου, Θοδωρής Κατσαφάδος, Daniel Crossley, Dunkan
Skinner, Δάφνη Αλεξάντερ, Μιχάλης Μητρούσης, Nαταλία
Δραγούμη, Μανώλης Γεραπετρίτης, Ανδρέας Νάτσιος, Ian
Roberson, Joanna Kalafatis και ο Γιάννης Βογιατζής
Special guest stars: Jane Lapotaire, Susan
Hampshire και ο Rupert Graves

Πέμπτη 20/1 – Δευτέρα 24/1 – Τρίτη 25/1 – Τετάρτη 26/1
στις 19.45
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και
πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)
Σκηνοθεσία:
ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ
Σενάριο:
ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ
Ηθοποιοί:
ΤΟΝΙ ΚΟΛΕΤ, ΡΟΝ ΠΕΡΛΜΑΝ, ΡΙΤΣΑΡΝΤ
ΤΖΕΝΚΙΝΣ, ΠΟΛ ΑΝΤΕΡΣΟΝ, ΚΕΪΤ ΜΠΛΑΝΣΕΤ, ΓΟΥΪΛΕΜ
ΝΤΑΦΟ, ΜΠΡΑΝΤΛΕΪ ΚΟΥΠΕΡ, ΡΟΥΝΕΪ ΜΑΡΑ
SCREAM
Προβολές στην Αίθουσα 2: Παρασκευή 21/1 - Σάββατο
22/1 - Κυριακή 23/1 στις 21.45
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και
πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)
Σκηνοθεσία: ΜΑΤ ΜΠΕΤΙΝΕΛΙ & ΤΑΪΛΕΡ ΓΚΙΛΕΤ
Σενάριο: ΤΖΕΪΜΣ ΒΑΝΤΕΡΜΠΙΛΤ
Ηθοποιοί:
ΝΙΒ ΚΑΜΠΕΛ, ΝΤΙΛΑΝ ΜΙΝΕΤ, ΚΟΡΤΝΕΪ
ΚΟΞ, ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΑΡΚΕΤ, ΚΑΪΛ ΓΚΑΛΝΕΡ, ΜΑΡΛΙ ΣΕΛΤΟ
Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1 και Αίθουσα 2 επισκεφθείτε την σελίδα μας: www.cinestar.gr
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.cinestar.gr
http://www.facebook.com/cinestarveria

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ο ΡΟΖΑΚΗΣ,
Ο ΣΗΜΙΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ 12
ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ

Σύμφωνα με δημοσιεύσεις, ο γνωστός κος Ροζάκης
μας ενημέρωσε ύστερα από 20 χρόνια, ότι ο «Πατριώτης Σημίτης» είχε
δεχθεί να περιορίσει
τα χωρικά μας ύδατα στα 10 ναυτικά
μίλια. Και βέβαια
οι Τούρκοι έκαναν
«πάρτυ».
Επειδή τα θέματα
Εθνικής Κυριαρχίας
είναι πολύ σοβαρά, και οι εκάστοτε
πρωθυπουργοί και υπουργοί που τα χειρίζονται οφείλουν να ενημερώνουν τον Ελληνικό Λαό και δεν έχουν κανένα δικαίωμα να προβαίνουν σε Εθνικές υποχωρήσεις,
Η ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ:
Τους Σημίτη και Ροζάκη να διευκρινίσουν ευθαρσώς εάν και πότε
προέβησαν – αν προέβησαν – σε απαράδεκτες Εθνικές υποχωρήσεις, διαφορετικά να προβούν άμεσα σε επίσημη διάψευση.
Άλλως θα αντιμετωπίσουν την κατηγορία ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ.
Πρόδρομος Εμφιετζόγλου

Περιφερειακό Συμβούλιο
Κεντρικής Μακεδονίας

Ειδική συνεδρίαση με
τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα
31 Ιανουαρίου 2022
Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με τηλεδιάσκεψη, τη Δευτέρα 31
Ιανουαρίου 2022 στις 12.00 το μεσημέρι.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της
παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, β) της παρ. 1
του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”
(Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020), γ) της υπ. αρ. 642 εγκυκλίου (Α.Δ.Α.: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του
Υπουργείου Εσωτερικών, ηλεκτρονικά, με τηλεδιάσκεψη, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
“Απολογισμός πεπραγμένων του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021”.

Ευχαριστήριο του «Έρασμου»
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης
«Έρασμος» ευχαριστεί θερμά την εταιρία
«ΜΕΓΑ – Προϊόντα ατομικής υγιεινής Α.Ε.»
για τη γενναιόδωρη προσφορά σημαντικής ποσότητας τεμαχίων σε παιδικές πάνες, μωρομάντηλα και χειρουργικές μάσκες
προσώπου, για τις καθημερινές ανάγκες
υγιεινής των ωφελούμενων γυναικών του
Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας και των παιδιών τους, καθώς και για την ασφαλέστερη
τήρηση των κανόνων προαστασίας κατά της
διασποράς της COVID19.
Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά του επιχειρηματικού κόσμου απέναντι
στον «Έρασμο» αποτελεί σημαντική ευεργεσία προς ευάλωτα άτομα ή
ομάδες που συνδράμουμε, αποδίδοντας άμεσα οφέλη και καρπούς στον
καθημερινό αγώνα μας για την προάσπιση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020).
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
Για το ΔΣ
Η Πρόεδρος Γεωργία Φωστηροπούλου
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Άγγελος Τόλκας : «Αγώνας επιβίωσης
του Ξενοδοχειακού και Τουριστικού
κλάδου στην Ημαθία»
Συνάντηση με την Ένωση Ξενοδόχων Ημαθίας πραγματοποίησε ο
Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία Άγγελος Τόλκας την
περασμένη Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022. Όπως αναφέρει δελτίο
Τύπου του βουλευτή, στη συνάντηση
συζητήθηκαν τα προβλήματα των
ξενοδόχων, στα οποία μέχρι στιγμής
δεν έχει δοθεί καμία λύση από την
Κυβέρνηση.
Οι ξενοδόχοι της Ημαθίας έχουν
περιέλθει σε αδιέξοδο. Οι κρατήσεις,
ακόμα και την τουριστική περίοδο
των Χριστουγέννων, ήταν ελάχιστες.
Η κατάσταση, όπως διαμορφώνεται,
γίνεται πλέον απειλητική και για αυτόν τον οικονομικό κλάδο στο
Νομό.
Ο Άγγελος Τόλκας, ήδη από τις 21/12/2021, με ομιλία του στη
Βουλή, απηύθυνε έκκληση προς τον Υπουργό Τουρισμού να ενισχυθούν τόσο οι Ξενοδόχοι της Ημαθίας όσο και η ίδια η Ημαθία,
ως τουριστικός προορισμός. Έκανε μάλιστα από τότε σκληρή αντιπολίτευση στο Υπουργείο Τουρισμού, το οποίο από πολύ νωρίς
είχε μιλήσει επιπόλαια για success story στο χειμερινό τουρισμό.
Ωστόσο, αυτό δεν επιβεβαιώθηκε πουθενά, πέρα από έναν- δύο
προορισμούς στη χώρα. Δυστυχώς, ο δικός μας τόπος είναι πάλι
εκτός σχεδιασμού. Οι Υπουργοί τάζουν πράγματα σχεδόν απραγματοποίητα και ο Ημαθιώτης επιχειρηματίας βλέπει τις ευκαιρίες να
χάνονται. Ακόμα και στο Ταμείο Ανάκαμψης η Ημαθία κινδυνεύει να
μείνει εκτός.
Στη συνάντηση συζητήθηκε και το πλούσιο τουριστικό απόθεμα
του τόπου μας, οι δυνατότητες αξιοποίησής του και οι ευκαιρίες, οι
οποίες ανοίγονται μπροστά σε νέους τομείς, αλλά και η συμβολή
της χρήση της Τεχνολογίας στην ανάπτυξη του τουρισμού και την
ανάδειξη του πολιτισμού του Νομού μας.
Με αφορμή τη συνάντηση, ο Άγγελος Τόλκας δήλωσε: «Χρειάζεται με νέους, έξυπνους τρόπους, όχι μόνο να διεκδικήσουμε
περισσότερα κονδύλια, περισσότερους πόρους, περισσότερες
δυνατότητες για την Ημαθία, αλλά και να ισχυροποιήσουμε το
τουριστικό προϊόν μας, ώστε να προσελκύσουμε όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο. Βρισκόμαστε σε πλεονεκτική γεωγραφική θέση
και οφείλουμε να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που υπάρχουν γι’
αυτή την ανάπτυξη που επιθυμούμε. Η Ένωση Ξενοδόχων πάντα
πρωτοστατεί σε τέτοιες πρωτοβουλίες, που μας αναδεικνύουν ως
προορισμό. Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών είναι ένας τομέας,
στον οποίο πρώτοι θα πρέπει να επενδύσουμε στην περιοχή.
Η Κυβέρνηση θα πρέπει να σκύψει επάνω στα προβλήματα
της ελληνικής επαρχίας, πολύ περισσότερο του Νομού μας, γιατί
την έχει παραμελήσει παντελώς.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το ΔΣ του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας ευχαριστεί θερμά την
κα. Μαίρη Σπυρούδη για την προσφορά του ποσού των 200
ευρώ προς τον Σύλλογό μας, εις μνήμην της αδερφής της Ρόζας
Ζαμάνη με την συμπλήρωση 9 ετών από την απώλειά της.
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Πίσκος Τσίρης Γεώργιος

Εξιχνιάστηκαν περιπτώσεις
απάτης σε βάρος
ανυποψίαστων πολιτών
με το πρόσχημα εμπλοκής
συγγενικών τους προσώπων
σε τροχαία ατυχήματα
-Συνελήφθη 60χρονη αλλοδαπή, μέλος της εγκληματικής
οργάνωσης που χτύπησε και στη Βέροια
-Από τη δράση τους αποκόμισαν πάνω από 286.000 ευρώ
Πολυάριθμες υποθέσεις εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από
μέλη εγκληματικής οργάνωσης, που συνέβησαν από τον Οκτώβριο
του 2021, κατάφεραν να εξιχνιάσουν αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ενδελεχούς και εμπεριστατωμένης έρευνας. Οι
δράστες, ενώθηκαν σε ομάδα και προσποιούμενοι είτε τους γιατρούς,
είτε τους αστυνομικούς, προέβαιναν σε τηλεφωνικές κλήσεις σε οικίες,
επιλέγοντας ως θύματά τους κυρίως ηλικιωμένα άτομα και χρησιμοποιώντας δραματικούς τόνους επεδίωκαν τον αιφνιδιασμό και την
ταραχή τους, επιτυγχάνοντας έτσι να κάμψουν τις όποιες αντιστάσεις
τους, προκειμένου να τους αποσπάσουν διάφορα χρηματικά ποσά ή
τιμαλφή. Με τη μέθοδο αυτή οι δράστες κατάφεραν να εξαπατήσουν
ηλικιωμένους σε δέκα οκτώ (18) περιπτώσεις στις περιοχές της Θεσσαλονίκης, Γιαννιτσών, Καβάλας και Βέροιας αποκομίζοντας συνολικά το
χρηματικό ποσό των (286.400) ευρώ, (49) χρυσές λίρες και χρυσαφικά
αξίας τουλάχιστον (20.000) ευρώ. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε
στην οικία της 60χρονης, στην περιοχή της Χαλκηδόνας, βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν 9 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, 4 κάρτες sim και χρηματικό ποσό. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη την Δευτέρα
17-01-2022, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 60χρονη αλλοδαπή, σε
βάρος της οποίας, καθώς και τριών ακόμη συνεργών της, σχηματίστηκε
δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση και
για απάτες τετελεσμένες και σε απόπειρα. Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022 στον Ιερό
Ναό Αναλήψεως και Νεκταρίου Βέροιας (Παπάγου) 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για
την ανάπαυση της ψυχής του
αγαπημένου μας συζύγου,
πατέρα, παππού, υιού, αδελφού και θείου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς
το Θεό.
Η σύζυγος, Τα τέκνα
Η μητέρα,
Η αδελφή, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022 στον Ιερό
Ναό Αγίας Παρασκευής Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση
της ψυχής του αγαπημένου
μας υιού, συζύγου, πατέρα,
αδελφού και θείου
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΥΛΙΤΣΑ
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς
το Θεό.
Η μητέρα,
Η σύζυγος, Τα τέκνα
Ο αδελφός, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022 στις 4.00 μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Ελισάβετ Κωνσταντινοπούλου σε
ηλικία 87 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022
στις 12.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Ιωάννης Χατζηπαρασίδης
σε ηλικία 77 ετών.
Ο «Λαός» εκφράζει στους οικείους του ειλικρινή
συλλυπητήρια.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Tρίτη 18 Ιανουαρίου 2022 στις
3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Αθηνά Στεργ. Καρανίκα σε ηλικία
87 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Ευχαριστήριο
της Πρωτοβουλίας για το Παιδί
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί θερμά
όλους όσους έκαναν δωρεά αντί στεφάνων στη μνήμη του Προέδρου της Αριστοτέλη Σιδηρόπουλου, αναλυτικά:
1. Την κυρία Heike Reichel για τη δωρεά μεγάλου χρηματικού ποσού.
2. Ανώνυμο/η κύριο/α για τη δωρεά ποσού 400€.
3. Τον κύριο Σωτήρη Διαμαντόπουλο για τη δωρεά ποσού 300€.
4. Τον κύριο Γιώργο Μανωλίδη για τη δωρεά ποσού 200€.
5. Ανώνυμο/η κύριο/α για τη δωρεά ποσού 150€.
6. Τον Σύλλογο Προστασίας Παιδιών ΒΕΝΙΑΜΙΝ για τη δωρεά ποσού 100€.
7. Τον κύριο Χρήστο Σιουκιούρογλου για τη δωρεά ποσού 100€.
8. Τον κύριο Μιχάλη Μουρατίδη από τον Καναδά για τη δωρεά ποσού 100€.
9. Τον κύριο Στέργιο Μπουζίνη για τη δωρεά ποσού 100€.
10. Τον κύριο Αργύριο Νικολαΐδη για τη δωρεά ποσού 100€.
11. Την κυρία Αικατερίνη Καραΐνδρου για τη δωρεά ποσού 100€.
12. Την κυρία Βίκυ Τριάμπελα για τη δωρεά ποσού 100€.
13. Τον κύριο Ηρακλή Τσακόπουλο για τη δωρεά ποσού 100€.
14. Την κυρία Κούλα Τσιφλίδου για τη δωρεά ποσού 100€.
15. Την κυρία Βιβή για τη δωρεά ποσού 100€.
16. Την κυρία Γεωργία Μαργαρίτη για τη δωρεά ποσού 100€.
17. Την κυρία Ρένα Μπουρνιά Παπακώστα για τη δωρεά ποσού 100€.
18. Τον κύριο Τριαντάφυλλο Σακαλίδη για τη δωρεά ποσού 100€.
19. Τον κύριο Αντώνη και την κυρία Ειρήνη Βασιλείου για τη δωρεά ποσού 100€.
20. Τον κύριο Κώστα Γερασιμίδη και την κυρία Λευκή Ελευθεριάδου για τη δωρεά ποσού 100€.
21. Τον κύριο Βάϊο Κότσαλο και την κυρία Αθηνά Νίκα για τη δωρεά ποσού
100€.
22. Την κυρία Μαρία Λαζαρίδου για τη δωρεά ποσού 100€.
23. Τον κύριο Άγγελο Αναστασόπουλο για τη δωρεά ποσού 80€.
24. Την οικογένεια της Καλλιόπης Παππά για τη δωρεά ποσού 60€.
25. Την Φιλόπτωχο Αδελφότητα Κυριών Βεροίας για τη δωρεά ποσού 50€.
26. Τον κύριο Νίκο Χατζηνάκο και την κυρία Μένια Κινικλή για τη δωρεά ποσού 50€.
27. Τον κύριο Χρήστο Χατζηνάκο και την κυρία Κρυσταλλία Ζιώγα για τη δωρεά ποσού 50€.
28. Την κυρία Μαργαρίτα Δαμιανίδου για τη δωρεά ποσού 50€.
29. Τον κύριο Κυριάκο και την κυρία Έφη Σπυροπούλου για τη δωρεά ποσού 50€.
30. Την κυρία Γενοβέφα Πράπα για τη δωρεά ποσού 50€.
31. Την κυρία Αφροδίτη Στάθη για τη δωρεά ποσού 50€.
32. Τον κύριο Κωνσταντίνο Ζεμπερίδη για τη δωρεά ποσού 50€.
33. Την κυρία Γιάννα Πιλιτσίδου για τη δωρεά ποσού 50€.
34. Την κυρία Λευκή Τερζητάνου για τη δωρεά ποσού 50€.
35. Ανώνυμο/η κύριο/α για τη δωρεά ποσού 50€.
36. Τον κύριο Νικόλαο Καρατόλιο για τη δωρεά ποσού 50€.
37. Τον κύριο Μάνο Βαρακλή για τη δωρεά ποσού 50€.
38. Τον κύριο Κυριάκο Τσίμογλου για τη δωρεά ποσού 50€.
39. Τον κύριο Αριστείδη Σιδηρόπουλο για τη δωρεά ποσού 50€.
40. Την κυρία Ελένη Νεδέλκου και τον κύριο Γρηγόρη Νεδέλκο για τη δωρεά
ποσού 50€.
41. Την κυρία Κατερίνα Νεδέλκου για τη δωρεά ποσού 50€.
42. Την κυρία Αναστασία Τόκαλη για τη δωρεά ποσού 50€.
43. Την κυρία Ιφιγένεια Ρήγα για τη δωρεά ποσού 30€.
44. Την κυρία Κωνσταντία Νούση για τη δωρεά ποσού 20€.
45. Τον κύριο Ιωάννη Κούλαλη για τη δωρεά ποσού 20€.
46. Την κυρία Παρασκευή Κολοκούρη για τη δωρεά ποσού 20€.
47. Τον κύριο Γεώργιο Ρουκά για τη δωρεά ποσού 20€.
48. Το προσωπικό του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας για την προσφορά πλήρους γεύματος στα παιδιά της Δομής.
ΤΟ Δ.Σ.

Ευχαριστήριο
του Συλλόγου Μ.Α.μ.Α

Η Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό ευχαριστεί από καρδιάς τους:
• Παπαγεωργίου Αικατερίνη ,Παπαγεωργίου Χ. Αριστοτέλη ,Παπαγεωργίου Σπύρο, Παπαγεωργίου Άρη ,Παπαγεωργίου Γιάννη ,Παπαγεωργίου Αλεξάνδρα, Παπαγεωργίου
Έφη, Παπαγεωργίου Ζωή καθώς και τους εκπαιδευτικούς
του 9ου Δημοτικού Χαλανδρίου (Αττική),για την ευγενική
τους χειρονομία να προσφέρουν χρηματικό ποσό στο σύλλογό μας εις μνήμη της Βενετίας Παπαγεωργίου.
• Την οικογένεια Κ.Πατρίκα για τη δωρεά χρηματικού
ποσού των 300 ευρώ, εις μνήμη του αγαπημένου τους πατέρα, Κωνσταντίνου Πατρίκα, οδοντιάτρου.
Ευχαριστούμε θερμά τις οικογένειες των θανόντων ,που
τη δύσκολη ώρα της απώλειας των δικών τους ανθρώπων,
πήραν τη πρωτοβουλία να συγκεντρώσουν δωρεές αντί
στεφάνων και να τις διαθέσουν στο σύλλογό μας.
• Ευχαριστούμε θερμά τη φίλη του συλλόγου μας ,κυρία
Αργυρώ Μακροπούλου από την Αθήνα, η οποία για ακόμη
μια φορά στηρίζει τη Μ.Α.μ.Α, προσφέροντας το χρηματικό
ποσό των 300 ευρώ για την ενίσχυση των δράσεων και των
σκοπών μας.
• Ευχαριστούμε πολύ, αγαπημένη φίλη του συλλόγου
μας ,η οποία επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία της ,για
την προσφορά του χρηματικού ποσού των 150 προς το
σύλλογό μας.
• Ευχαριστούμε αγαπημένη μας φίλη του συλλόγου ,η
οποία επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμη ,για τη δωρεά ειδών
μακράς διαρκείας για το εργαστήρι μαγειρικής του κδαπ
ΑμεΑ Μ.Α.μ.Α.
Τα χρηματικά ποσά των δωρεών ,αποταμιεύονται στον
κουμπαρά αγάπης της Μ.Α.μ.Α, για την απόκτηση μεταφορικού μέσου για τα παιδιά μας αλλά και για την ενίσχυση
των δράσεών μας, που στόχο έχουν την προστασία και τη
μέριμνα των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού.
Με εκτίμηση
το ΔΣ του συλλόγου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 8302Γ/17-01-2022 έκθεση επίδοσης της
Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Βέροιας ΕΥΔΟΞΙΑΣ
ΝΙΚ. ΑΓΓΑΛΑ, μετά από έγγραφη παραγγελία από την δικηγόρο
–διαμεσολαβήτρια κ. Μαρία Τορορή, πληρεξούσια της ανώνυμης
τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου, αρ. 86,
όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας, κ.Λευκοθέα Τερζητάνου, για λογαριασμό του
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Ιωάννη, πρώην κάτοικο
Βέροιας Ν. Ημαθίας, οδός Σοφίας αρ. 49, και ήδη αγνώστου
διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 17.01.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
για να λάβει γνώση καλούμενος συγχρόνως να παραστεί όπου η
παρούσα αναφέρει, σύμφωνα με την οποία θα πραγματοποιηθεί
Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης (ΥΑΣ) για την
διαφορά σας που αφορά στην από 09-09-2021 και με αριθμό 175/
ΤΜ/2021 κατάθεσης δικογράφου αγωγής ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Βέροιας
Με βάση την νέα νομοθεσία (άρθρο 7 ν.4640/2019) στις υποθέσεις σαν την δική σας υποχρεωτικά πριν την συζήτηση στο δικαστήριο, πραγματοποιείται μια συνάντηση με ένα διαμεσολαβητή,
προκείμενου να γίνει μια προσπάθεια να βρεθεί μια λύση που να
ικανοποιεί όλους τους εμπλεκόμενους.
Σας αποστέλλω την παρούσα πρόσκληση, ως οφείλω (άρθρο 7
παρ 2 ν. 4640) για να σας καλέσω να παραστείτε με το νομικό παραστάτη σας στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης
(ΥΑΣ), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25-01-2022 και ώρα
14:00. Σας ενημερώνω ότι λόγω των έκτακτων μέτρων εξαιτίας της
πανδημίας από τον ιό covid 19, η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία
Διαμεσολάβησης (ΥΑΣ) θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom. Μπορείτε πολύ εύκολα να
εγκαταστήσετε την πλατφόρμα zoom είτε στο κινητό σας είτε στον
σταθερό υπολογιστή, το lap top ή το τάμπλετ σας.
Για να μπορέσετε να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη θα πρέπει
να συνδεθείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.google.com/
url?q=https://us02web.zoom.us/j/88309434556?pwd%3Dc0RodUp
0M3dUZmxxaUovQlBTaXNyUT09&sa=D&source=calendar&usd=2
&usg=AOvVaw0qYwLaJuwJOj-UkFeu7p9Meeting ID: 883 0943 4556
Passcode: 765542
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να παρευρεθείτε στην τηλεδιάσκεψη θα ήθελα να σας ζητήσω να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μου και να βρούμε έναν τρόπο για την ισότιμη
συμμετοχή σας στην ΥΑΣ.
Τα στοιχεία μου είναι:
Όνομα Μαρία Επίθετο Τορορή Πατρώνυμο Κωνσταντίνος Διεύθυνση: Σμύρνης αρ. 13 ΑΦΜ: 117237465 Αριθμός τηλεφώνου:
6945993862 Email:torori.maria@gmaiLcom
Σημειώνεται ότι: Σκοπός της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας
(ΥΑΣ) είναι να εξετάσετε τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της
διαφοράς σας με διαμεσολάβηση. Αν μετά την Υποχρεωτική Αρχική
Συνεδρία (ΥΑΣ) δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε τη διαδικασία της
διαμεσολάβησης, μπορείτε να αποχωρήσετε χωρίς οποιαδήποτε
αιτιολογία, κύρωση ή ποινή.
Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 6 του ν.4640/2019, εάν δεν
προσέλθετε στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης
(ΥΑΣ) δύναται να σας επιβληθεί από το δικαστήριο χρηματική ποινή, ποσού 100-500 ευρώ, εφόσον η υπόθεσή σας προχωρήσει σε
δικαστική διαδικασία.
ΝΑΟΥΣΑ 17-01-2022
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ
ΕΥΔΟΞΙΑ ΝΙΚ.ΑΓΓΑΛΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ
19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2022
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2016

Επιδότηση για την
απόσυρση ενεργοβόρων
ηλεκτρικών συσκευών σχεδιάζει
το υπουργείο Ενέργειας
Πρόγραμμα επιδότησης νοικοκυριών για την αγορά νέων
ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση σχεδιάζει το υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα χρηματοδοτηθεί από το
ΕΣΠΑ, ενώ έχει ήδη συγκροτηθεί σχετική ομάδα για τη σύνταξη του οδηγού εφαρμογής
της, από τον υπουργό Κώστα
Σκρέκα.
Σύμφωνα με πληροφορίες
των «ΝΕΩΝ», το πρόγραμμα
θα έχει προϋπολογισμό άνω
των 40 εκατ. ευρώ. Θα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, κατά πάσα πιθανότητα σε οικιακούς καταναλωτές, τους
οποίους και θα προτρέπει στην αγορά σύγχρονων
και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης ηλεκτρικών
οικιακών συσκευών. Πηγές αναφέρουν στα «ΝΕΑ»
ότι το ποσοστό της επιδότησης θα είναι της τάξης
του 30% με 40% επί της δαπάνης προμήθειας και
ταυτόχρονα θα υπάρχει και ανώτατο χρηματικό ποσό ενίσχυσης.
Στελέχη του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εμπλέκονται στην εκπόνηση του οδηγού εφαρμογής του προγράμματος σημειώνουν
στα «ΝΕΑ» πως αυτό θα χρηματοδοτεί μέρος του
κόστους για την αγορά κλιματιστικών, ψυγείων και
καταψυκτών. Πρόκειται για τις πλέον ενεργοβόρες ηλεκτρικές συσκευές στα σπίτια, οι οποίες ευθύνονται
σε μεγάλο βαθμό για το «φούσκωμα» των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.
Συνεπώς στόχος της δράσης είναι τα νοικοκυριά
να αντικαταστήσουν τις παλιές αυτές συσκευές με
νέες πιο αποδοτικές και λιγότερο δαπανηρές ως
προς την κατανάλωση ενέργειας. Η προκήρυξη του
προγράμματος, δεν αναμένεται πριν από τον Απρίλιο, ενώ η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας θα επιδιώξει να συναντηθεί και με εκπροσώπους της αγοράς ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
προκειμένου να αποτυπωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο χρήσιμες λεπτομέρειες για τις επιλέξιμες
δαπάνες και τον τρόπο απόδοσης της ενίσχυσης.
Πληροφορίες θέλουν το υπουργείο να προσανατολίζεται στη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας
μέσω της οποίας οι δικαιούχοι του προγράμματος θα
υποβάλλουν τις αιτήσεις για τη συμμετοχή τους σε

αυτό και θα λαμβάνουν την έγκριση ώστε στη συνέχεια να προχωρούν στην αγορά του κλιματιστικού ή
του ψυγείου ανάλογα.
Η δράση θα έχει ως κριτήριο συμμετοχής την
παλαιότητα της υφιστάμενης συσκευής του νοικοκυριού. Δηλαδή, οι καταναλωτές που διαθέτουν κλιματιστικά, ψυγεία και καταψύκτες από τις δεκαετίες του
1990 ή του 2000 θα έχουν προτεραιότητα στην επιδότηση έναντι εκείνων που κατέχουν πιο καινούργιες
ηλεκτρικές συσκευές.
Ο δικαιούχος της ενίσχυσης θα μπορεί να επιλέξει την αγορά συσκευών με συγκεκριμένα πρότυπα
και χαρακτηριστικά ενεργειακής απόδοσης, ενώ
στην ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επικρατεί προβληματισμός ως προς την
αναγκαιότητα ή μη της καθιέρωσης και άλλων κριτηρίων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Επιπροσθέτως, αν δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, σχολιάζουν στα «ΝΕΑ» αρμόδιοι παράγοντες, ελλοχεύει ο
κίνδυνος να μείνουν εκτός της επιδότησης οικιακοί
καταναλωτές που πραγματικά έχουν την ανάγκη
χρηματοδότησης για την αγορά νέων ηλεκτρικών
συσκευών.
Τα ψυγεία, οι καταψύκτες και τα κλιματιστικά
είναι, σύμφωνα με τους ειδικούς, οι πλέον ενεργοβόρες οικιακές συσκευές.
Ως προς τα κλιματιστικά, η χρήση τους επίσης
καταναλώνει μεγάλη ποσότητα ρεύματος. Ψυκτικοί
και εταιρείες ενέργειας συνιστούν στους οικιακούς
καταναλωτές την αγορά κλιματιστικών με την τεχνολογία inverter.
(πηγή: in.gr)

Άρχισαν οι πληρωμές
δανειοληπτών και
δικαιούχων τ. ΟΕΚ μέσω ΔΙΑΣ
με χρήση Ενιαίου Κωδικού
Ηλεκτρονικής Πληρωμής
Χθες Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022, ενεργοποιήθηκε η νέα
λειτουργία πληρωμής οφειλών δανειοληπτών και δικαιούχων
του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), μέσω του
Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ με χρήση Ενιαίου Κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής (RF). O κωδικός πληρωμής RF είναι
ένας μοναδικός κωδικός που επιτρέπει πληρωμές μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Οι δανειολήπτες και δικαιούχοι τ. ΟΕΚ
μπορούν να κάνουν χρήση του κωδικού RF μέσω e-banking
(web/internet), phone banking και mobile banking, καθώς και
σε όλες τις τράπεζες που είναι συμβεβλημένες με το ΔΙΑΣ.
Συγκεκριμένα:
• Στα καταστήματα και στα μηχανήματα (ΑΤΜ) και κέντρα
αυτόματων συναλλαγών των συνεργαζόμενων με το ΔΙΑΣ τραπεζών
• Με e-banking, phone-banking και mobile banking μέσω της τράπεζας του δανειολήπτη/δικαιούχου
• Μέσω ιδρυμάτων πληρωμών, ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και στους πιστοποιημένους αντιπροσώπους αυτών (Ν 4021/2011 & 4537/2018).
Στόχος της νέας υπηρεσίας είναι η διευκόλυνση των πολιτών, καθώς με τον κωδικό πληρωμής RF ταυτοποιείται ο δανειολήπτης/δικαιούχος και εξασφαλίζεται η άμεση ηλεκτρονική ενημέρωση των στοιχείων πληρωμών.
Οδηγίες και πληροφορίες για την απόκτηση κωδικού πληρωμής RF βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.oaed.gr/steghastiki-prostasia
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Αφιέρωμα στην Ημέρα
θυσίας του Διασώστη
Γράφει ο
Αναστάσιος
Βασιάδης

πάλεψαν για την ανάπτυξη του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, για το οποίο δεν δίσταζε να παραμερίζει την προσωπική του ζωή. Πάντα στην πρώτη
γραμμή , προσπάθησε όσο λίγοι για την καλύτερη
οργάνωση της Υπηρεσίας, ενώ στις προτεραιότητες του ήταν πάντα η πρόληψη των τροχαίων, μία
μάστιγα για την Κρήτη. Η μοίρα ήθελε να φύγει
σε ένα τέτοιο… Σε ένδειξη ελάχιστης τιμής στην
μνήμη του, η Πτέρυγα των ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ονομάστηκε
ΠΤΕΡΥΓΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗ. Ο Δημήτρης
Βουρβαχάκης υπήρξε επί μακρύ χρονικό διάστημα
Αντιπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου
στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και συμμετείχε
παραγωγικά στις δράσεις του. Άνθρωπος με ευρύ
πνευματικό πεδίο, με καλλιτεχνικές ανησυχίες και
με ιδιαίτερη ευαισθησία, ο Δημήτρης Βουρβαχάκης
ανέπτυξε μοναδικούς δεσμούς φιλίας με όλους τους
συναδέλφους του στην Ιατρική Κοινότητα, έτσι ώστε
η απουσία του παρά τα χρόνια που περνούν, πα-

Στην επικαιρότητα των ημερών
όπου κυριαρχούν
οι εξελίξεις γύρω
από την επιδημική
κρίση και τα συνεπακόλουθά της,
περιορισμένες ήταν και οι αναφορές στον συμβολισμό και στην σημασία της 14ης Ιανουαρίου ως
«Ημέρας Θυσίας του Διασώστη». Η ημέρα αυτή
καθιερώθηκε από το Υπουργείο Υγείας για να τιμηθεί η μνήμη του προσωπικού του ΕΚΑΒ, που
έπεσε κατά την επιτέλεση του καθήκοντος στην
λειτουργία της κρίσιμης αυτής υπηρεσίας για την
διάσωση επειγόντων περιστατικών.
Με αφορμή την «Ημέρα Θυσίας του
Διασώστη» και ως αφιέρωμα τιμής
σε όλους εκείνους που θυσίασαν την
ζωή τους στην προσπάθεια να βοηθήσουν τον συνάνθρωπο, γίνεται ενδεικτική αναφορά μνήμης στον Ιατρό
Διασώστη, εκλεκτό Συνάδελφο και
ανεκτίμητο Φίλο ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗ που κατά την επιτέλεση
του καθήκοντος έφυγε με τραγικό
τρόπο από την ζωή, στο τροχαίο
ατύχημα της 12 Δεκεμβρίου 2012,
που συγκλόνισε το πανελλήνιο. Το
ατύχημα συνέβη στον δρόμο μεταξύ
Ηρακλείου και Ρεθύμνου όταν, το
ασθενοφόρο στο οποίο επέβαιναν
ο γιατρός και προϊστάμενος ΕΚΑΒ
Κρήτης Δημήτρης Βουρβαχάκης και
οι διασώστες Νίκος Μυρωδιάς και
Βαγγέλης Κελαράκης, συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο που ερχόταν από το
αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στο ύψος της Αγίας ραμένει αισθητή. Η Ιατρική Κοινότητα τον θυμάται,
Πελαγίας, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να τυλι- τον ευγνωμονεί και θα τιμά πάντα την μνήμη του.
χτεί στις φλόγες. Ο Νίκος Μυρωδιάς με σπασμένα Με αφορμή την «Ημέρα Θυσίας του Διασώστη» και
τα πόδια σώθηκε όταν ο Δημήτρης Βουρβαχάκης την αναφορά μνήμης στον Δημήτρη Βουρβαχάκη,
κατάφερε να τον σπρώξει έξω από το φλεγόμενο απευθύνεται έπαινος τιμής και ευχαριστίας στους
ασθενοφόρο. Ο γιατρός όμως και ο άλλος διασώ- διασώστες του ΕΚΑΒ που πάντοτε, αλλά και ιδιαίτεστης εγκλωβίστηκαν και χάθηκαν στις φλόγες. Ο ρα στις δυσχερείς συγκυρίες της επιδημικής κρίσης,
προϊστάμενος του ΕΚΑΒ Κρήτης και γιατρός αναι- επιτελούν με υπερβάλλοντα ζήλο και αυτοθυσία το
σθησιολόγος Δημήτρης Βουρβαχάκης γεννήθηκε καθήκον τους σώζοντας ανθρώπινες ζωές. Ελάχιστην Κοζάνη, σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του στο όφελος της πολιτείας είναι η έμπρακτη αναγνώΑριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ριση του έργου και της προσφοράς τους.
στην συνέχεια απέκτησε την ειδικότητα της αναισθησιολογίας . Με μετεκπαίδευση
στη αντιμετώπιση στην επείγουσα προνοσοκομειακή ιατρική, την
βασική υποστήριξη ζωής και την
Ο κος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ έχασε
αντιμετώπιση μαζικών ατυχημάτην άδεια οδήγησης γεωργικού ελκυστήρα στην περιοτων, πριν τοποθετηθεί στο ΕΚΑΒ
χή Διαβατού Ημαθίας.
εργάστηκε, μεταξύ άλλων στο
Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης και
Όποιος τη βρει ας την παραδώσει στο πλησιέστερο
τα Νοσοκομεία Χανίων και ΠΑΓΝΗ
Αστυνομικό Τμήμα.
. Ήταν από τους ανθρώπους που
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Super League 2

Οι διαιτητές των αγώνων
(19-20/1) της 11ης αγωνιστικής

Η ΚΕΔ όρισε τους διαιτητές των αγώνων (19-20/1) της Super
League 2. Αναλυτικά:
Super League 2
Βόρειος όμιλος
Τετάρτη (19/1)
Απόλλων Πόντου-Ηρακλής (15:00 - 11η αγων.)
Διαιτητής: Βρέσκας (Πιερίας)
Βοηθοί: Βρούζος (Πιερίας), Μηνούδης (Πιερίας)
Πιερικός-Ολυμπιακός Β  ΄(15:00 - 11η αγων.)
Διαιτητής: Μπεκιάρης (Καρδίτσας)
Βοηθοί: Καμπερίδης (Καβάλας), Κουκούμης (Καβάλας)
4ος: Γιουματζίδης (Πέλλας)
Καβάλα-Τρίκαλα (15:00 - 11η αγων.)
Διαιτητής: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)
Βοηθοί: Μπαλιάκας (Κοζάνης), Πάχαλης (Κοζάνης)
Αλμωπός Αριδαίας-Νίκη Βόλου (15:00 - 9η αγων.)
Διαιτητής: Τσοπουλίδης (Ξάνθη)
Βοηθοί: Ζήρδας (Δράμας), Μαλανδρής (Χαλκιδικής)
Θεσπρωτός-ΑΕΛ (15:00  - 11η αγων.)
Διαιτητής: Βλάχος (Αν. Αττικής)
Βοηθοί: Δέλλιος (Πέλλας), Μάνασης (Τρικάλων)
Νότιος όμιλος
Αστέρας Βλαχιώτη-Καλαμάτα (15:00 - 6η αγων.)
Διαιτητής: Αντωνίου (Αχαΐας)
Βοηθοί: Καραλής (Ηλείας), Κωνσταντόπουλος (Ηλεία
Διαγόρας Ρόδου-Εργοτέλης (15:00, 20/1, 10η αγων.)
Διαιτητής: Μπαϊρακτάρης (Αθηνών)
Βοηθοί: Κάλλης, Βιντσετζάτος (Αν. Αττικής)
Ηρόδοτος-Επισκοπή (15:00, 10η αγων.)
Διαιτητής: Μαχαίρας (Αθηνών)
Βοηθοί: Αραβίδης, Τσολακίδης (Αθηνών
ΑΕΚ Β’-Αιγάλεω (15:00, 11η αγων.)
Διαιτητής: Ανδριανός (Αχαΐας)
Βοηθοί: Οικονόμου (Αχαΐας), Κύριος (Αρκαδίας)
Παναθηναϊκός Β’-ΟΦ Ιεράπετρας (15:00, 11η αγωνιστική)
Διαιτητής: Ματσούκας (Αιτ/νιας)
Βοηθοί: Πριόνας, Κωνσταντιος (Εύβοιας)
Κηφισιά-Ζάκυνθος (15:00, 7η αγωνιστική)
Διαιτητής: Πατεμτζής (Ηρακλείου)
Βοηθοί: Δίπλαρης, Βογιατζής (Καρδίτσας)

Νέες κάρτες υγείας για τους
νοσήσαντες ποδοσφαιριστές

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ.
Με έγγραφο προς τις ΕΠΣ, η Διεύθυνση Ποδοσφαίρου ενημέρωσε
ότι, για την προστασία της υγείας των ποδοσφαιριστών σύμφωνα
με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου, για
την επάνοδο στις αθλητικές δραστηριότητες αθλητή που νόσησε με
COVID-19, χρειάζεται γνωμάτευση καρδιολόγου ότι μπορεί να αθληθεί κανονικά και έκδοση νέας Κάρτας Υγείας Αθλητή από ειδικευμένο
καρδιολόγο.
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Οι διαιτητές των αγώνων κυπέλλου
της α’ φάσης των «8»
Η ΚΕΔ όρισε τους διαιτητές της πρώτης αγωνιστικής της φάσης των «8» του Κυπέλλου
Ελλάδας.
Αναλυτικά:
Τετάρτη (19/1)
Παναιτωλικός – Ολυμπιακός (15.00)
Διαιτητής: Κουτσιαύτης (Άρτας)
Βοηθοί: Ψάρρης (Ζακύνθου), Σινιοράκης
(Χανίων)
Παναθηναϊκός – Αναγέννηση Καρδίτσας
(17.00)
Διαιτητής: Παπαπέτρου (Αθηνών)
Βοηθοί: Κωσταράς (Αιτ/νιας), Δημητριάδης
(Μακεδονίας)
4ος: Καραντώνης (Ημαθίας)
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (19.00)
Διαιτητής: Έκμπεργκ (Σουηδία)
Βοηθοί: Κούλουμ, Κλάιβερ (Σουηδία)
Πέμπτη (20/1)
Άρης – Λαμία (21.30)
Διαιτητής: Περράκης (Αθηνών)
Βοηθοί: Μεϊντανάς (Αχαϊας), Σπυρόπουλος
(Αν. Αττικής)

Ανώτερη η ΑΕΛ κέρδισε στο φιλικό 0-3
την γυναικεία ομάδα Veria Ladies
Μεγάλες εμπειρίες και σημαντικές παραστάσεις αποκόμισαν
τα κορίτσια της Veria Ladies  στο
φιλικό της Κυριακής (16/1) κόντρα
στην ΑΕΛ.
Η ομάδα της Θεσσαλίας, που
αγωνίζεται στην Α Εθνική, χρησιμοποίησε αρκετές βασικές παίκτριες, παρόλα αυτά το συγκρότημα του Γιώργου Μυλωνά παρουσιάστηκε άκρως ανταγωνιστικό.
Η ΑΕΛ επικράτησε με 3-0, με
δύο τέρματα στο πρώτο μέρος και
ένα στο δεύτερο.
Για την ομάδα της Βέροιας αγωνίστηκαν:
Σταφυλίδου Π., Τσαγκαλίδου,
Φεΐμ, Βασιλείου, Σεϊτανίδου, Μαρ-

γαρίτη, Μανωλοπούλου, Μπουντάνι, Πετράκη, Σταφυλίδου Γ.,
Ντούσκα. Έπαιξαν και
οι Αραμπατζή, Μίλη,
Λιλιοπούλου, Δημητριάδου, Μουρατίδου,
Ελευθεριάδου και Τσαχουρίδου
Να ευχηθούμε επίσης περαστικά και
ταχεία ανάρρωση στη
Παρασκευή Σταφυλίδου, η οποία υπέστη
κάταγμα στο χέρι και
αναγκάστηκε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Βέροιας.

CMYK
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ΕΠΣ Ημαθίας

Το πρόγραμμα του δευτέρου γύρου
για τα πρωταθλήματα Κ16 και Κ14

Ανακοινώθηκε από την ΕΠΣ
Ημαθίας το πρόγραμμα του δευτέρου γύρου για τα πρωταθλήματα των Κ16 και Κ14.
Αναλυτικά:
Πρόγραμμα 2ου γύρου
κατηγορίας Κ16
10η αγωνιστική
22.01.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΚΑΔ.ΠΟΔ.ΒΕΡΟΙΑΣ
22.01.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ ΑΕΚ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ
22.01.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΝΗΣΕΛΙΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
22.01.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
22.01.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ-ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ
11η αγωνιστική
29.01.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ-ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ
29.01.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ ΑΚΑΔ.ΠΟΔ.
ΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ
29.01.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
29.01.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ-ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
29.01.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΕΚ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ
12η αγωνιστική
05.02.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ-ΑΚΑΔ.ΠΟΔ.ΒΕΡΟΙΑΣ
05.02.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.
ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
05.02.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ-ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ
05.02.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ ΑΕΚ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ
05.02.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΝΗΣΕΛΙΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
13η αγωνιστική
12.02.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ-ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ
12.02.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ
12.02.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
12.02.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ ΑΚΑΔ.ΠΟΔ.
ΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
12.02.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΝΗΣΕΛΙΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΑΕΚ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ
14η αγωνιστική
19.02.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ-ΑΚΑΔ.ΠΟΔ.ΒΕΡΟΙΑΣ
19.02.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ ΑΕΚ ΚΑ-

δο:ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
13.02.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΑΠ.
ΠΑΥΛΟΥ-ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ
13.02.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΜΕΛΙΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ-ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ
13.02.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΡΕΠΟ:ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ

ΜΠΟΧΩΡΙΟΥ-ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ
19.02.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ
19.02.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
19.02.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.
ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
15η αγωνιστική
26.02.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ
26.02.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ ΑΕΚ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
26.02.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΝΗΣΕΛΙΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
26.02.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ-ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ
26.02.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ ΑΚΑΔ.ΠΟΔ.
ΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ
16η αγωνιστική
12.03.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ
12.03.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.
ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
12.03.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ ΑΚΑΔ.ΠΟΔ.
ΒΕΡΟΙΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
12.03.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ-ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
12.03.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ-ΑΕΚ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ
17η αγωνιστική
19.03.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΝΗΣΕΛΙΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΑΚΑΔ.ΠΟΔ.
ΒΕΡΟΙΑΣ
19.03.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
19.03.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.
ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ
19.03.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ
19.03.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ-ΑΕΚ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ

18η αγωνιστική
26.03.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ ΑΕΚ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΚΑΔ.ΠΟΔ.ΒΕΡΟΙΑΣ
26.03.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ
26.03.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
26.03.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ
26.03.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ ΦΑΣ
ΝΑΟΥΣΑ-ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πρόγραμμα 2ου γύρου
κατηγορίας Κ14
10η αγωνιστική
23.01.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΝΗΣΙΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
23.01.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ-ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ
23.01.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
23.01.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΑΠ.
ΠΑΥΛΟΥ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΡΕΠΟ:ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ
11η αγωνιστική
30.01.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΝΗΣΕΛΙΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
30.01.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΒΕΡΟΙΑΣ-ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ
30.01.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΑΠ.
ΠΑΥΛΟΥ-ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ
30.01.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΜΕΛΙΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ-ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ
ΡΕΠΟ:ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
12η αγωνιστική
06.02.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΝΗΣΕΛΙΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
06.02.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΚΟΠΑΝΟΥ ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ-ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
06.02.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΝΗΣΙΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
06.02.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ-ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ
ΡΕΠΟ:ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ
13η αγωνιστική
13.02.2022-Ώρα:11:00 Γήπε-
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ΕΟΣ Νάουσας
Ο Γιώργος Καισαρίδης και η
Σοφία Τρεμπελή πρώτοι σε αγώνα
ορειβατικού σκι στην Βασιλίτσα

14η αγωνιστική
20.02.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΜΕΛΙΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
20.02.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΡΑΧΙΑΣ ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ
20.02.2022-Ώρα:11:00 Γήπ ε δ ο : Ν Η Σ Ε Λ Ι ΟΥ Τ Η Λ Ε Μ Α ΧΟΙ-ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ
20.02.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΚΟΠΑΝΟΥ ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ-ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ
ΡΕΠΟ:ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
15η αγωνιστική
27.02.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΝΗΣΙΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ
27.02.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ-ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
27.02.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
27.02.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ
ΡΕΠΟ:ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ
16η αγωνιστική
13.03.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΡΑΧΙΑΣ ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
13.03.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΚΟΠΑΝΟΥ ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ-ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ
13.03.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΒΕΡΟΙΑΣ-ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ
13.03.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΑΠ.
ΠΑΥΛΟΥ-ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ
ΡΕΠΟ:ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
17η αγωνιστική
20.03.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
20.03.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΝΗΣΕΛΙΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ-ΑΕ
ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
20.03.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΚΟΠΑΝΟΥ ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
20.03.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΝΗΣΙΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ
ΡΕΠΟ:ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ
18η αγωνιστική
27.03.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ-ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ
27.03.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΑΠ.
ΠΑΥΛΟΥ-ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ
27.03.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΡΑΧΙΑΣ ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
27.03.2022-Ώρα:11:00 Γήπεδο:ΝΗΣΙΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ
ΡΕΠΟ:ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Στον   πρώτο αγώνα ορειβατικού Ski για το 2022 στην Ελλάδα,
στον αγώνα κάθετης ανάβασης που έγινε στην Βασιλίτσα Γρεβενών
το Σάββατο 15 Ιανουαρίου στο πλαίσιο του 31ου Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τος Ορειβατικού Ski πήραν μέρος  από τον ΕΟΣ Νάουσας οι :
Γιώργος Καισαρίδης και Σοφία Τρεμπελή - Καισαρίδη .
   Ο αγώνας έγινε από την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας &
Αναρρίχησης και τον Χ. Ο. Σ. Γρεβενών, πήραν μέρος αθλητές από
διαφορετικές περιοχές της χώρας μας . Οι συνθήκες ήταν τέλειες με
πολύ  φρέσκο χιόνι σε μία ηλιόλουστη μέρα   
. Η εκκίνηση δόθηκε στις 9.30 π. μ. από το κάτω πάρκινγκ  και ο
τερματισμός ήταν στο ανώτερο σημείο του χιονοδρομικού   κέντρου.
Ένας αγώνας με υψηλές απαιτήσεις σε φυσική κατάσταση.
Στην κατηγορία Open ανδρών πρώτος τερμάτισε ο Γιώργος Καισαρίδης ενώ στον ίδιο αγώνα τερμάτισε 1η στην κατηγορία Open
γυναικών και η σύζυγος του Σοφία Τρεμπελή. ( Η Σοφία στον προηγούμενο αγώνα είχε καταλάβει την 2η θέση στην κατηγορία της αλλά
εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε ).
Ο επόμενος αγώνας από την στιγμή που οι συνθήκες δεν αλλάξουν και υπάρχει χιόνι και κατάλληλες θερμοκρασίες θα γίνει στα 3-5
Πηγάδια σε δύο εβδομάδες.
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Σε καλό κλίμα η συνάντηση με τον υφυπουργό Αθλητισμού
Λευτέρη Αυγενάκη και των προέδρων SL1 και SL2
Πραγματοποιήθηκε νωρίς το
μεσημέρι της Τρίτης (18/1) η συνάντηση του Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης με τους
εκπροσώπους της Super League
1 και 2 για να συζητήσουν θέματα που αφορούν το ποδόσφαιρο,
όπως η απόφαση για 1000 φιλάθλους λόγω της πανδημίας αλλά
και τα έσοδα από το στοίχηma.
«Είχαμε μια εποικοδομητική
συνάντηση και συνεργασία τόσο
με το προεδρείο της Super League
1 όσο και με της Super League 2.
Μια συζήτηση όπου τέθηκαν ζητήματα όπως για παράδειγμα η
περαιτέρω οικονομική ενίσχυση
των επαγγελματικών ποδοσφαιρικών ομάδων από τον νέο τρόπο φορολόγησης των κερδών των
στοιχηματικών εταιριών», δήλωσε
ο Λευτέρης Αυγενάκης, μετά την
συνάντηση για να συνεχίσει:
«Συζητήσαμε για τα θέματα
του υγειονομικού πρωτοκόλλου
που εφαρμόζονται σήμερα (όσον
αφορά την προσέλευση του κόσμου στα γήπεδα). Όλοι έχουμε
αίσθηση της πραγματικότητας και
των δυσκολιών που αντιμετωπίζει
η κοινωνία μας με αφορμή την
πανδημία. Συζητήσαμε την επικαι-

ροποίηση μιας πολύ καλής δουλειάς που είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα, με την προηγούμενη διοίκηση της Super League
1 και που είχε υιοθετήσει πλήρως
και η Super League 2».
Λεωνίδας Λεουτσάκος: «Το
επαγγελματικό ποδόσφαιρο
πρέπει να προχωρήσει ενιαίο»
Ο πρόεδρος της Super
League 2, Λεωνίδας Λεουτσάκος
στάθηκε στα ζητήματα οικονομικής φύσεως που αντιμετωπίζει η
Super League 2, τονίζοντας πως
σε συνεργασία με τον Υπουργό
μπορούν να έρθουν καλύτερες
μέρες για το ποδόσφαιρο, ενώ
χαρακτήρισε άδικο   να ΄ανεβαίνει
μόνο μια ομάδα κατηγορία.
Οι δηλώσεις του κ.  Λεουτσάκου:
«Και εμείς με τη σειρά μας να
ευχαριστήσουμε τον Υπουργό
για την άμεση ανταπόκριση στη
συνάντηση που είχαμε και με τη
Super league1. Πλέον η συνάντηση αυτή δείχνει ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο πρέπει
να προχωρήσει ενιαίο γιατί όλα
αυτά τα ζητήματα που ανέφερε ο
κ. Μποροβήλος σαφώς αγγίζουν

Φαρμακεία
Τετάρτη 19-01-2022
14:30-21:00 ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚ Η Κ Α ΡΑ Κ Ω Σ Τ Η
18 (μπροστά από
πιάτσα ταξί) 2331063102
14:30-21:00 ΜΑΖ Α ΡΑ Κ Η

ΔΗΜ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ
ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
23310-23200
19:00-21:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6, ΚΤΕΛ - ΑΣΤΙΚΑ 23310-63620
21:00-08:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6, ΚΤΕΛ - ΑΣΤΙΚΑ 23310-63620

Συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ

Ιανουάριος 2022
Το συνεργείο επι
φυλακής της ΔΕΥΑΒ
κατά το διάστημα από
17-01-2022 μέχρι
23-01-2022 θα είναι
το εξής: Αυτόματος τη
λεφωνητής βλαβών:
τηλ. 2331021814.

και την παρακάτω κατηγορία. Εμείς έχουμε κάποια θέματα τα οποία είναι οικονομικής φύσεως,
τα συζητήσαμε με τον Υπουργό
υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα, θεωρώ ότι έτσι πρέπει να συνεχίσουμε με την αρωγή και του
Υπουργείου και του Υπουργού για
να έρθουν καλύτερες μέρες στο
ελληνικό ποδόσφαιρο».
-Εγινε καθόλου συζήτηση για
το ότι 36 ομάδες αγωνίζονται και
ανεβαίνει μόνο μία;
«Τη θέση μας τη γνωρίζετε. Εδώ υπάρχει μια αδικία. Θεωρώ
ότι η συνάντηση αυτή θα εξελιχθεί
και το είπα και πριν ότι θα έρθουν
καλύτερες μέρες για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι ενιαίο
Superleague 1 και Superleague2.
Μην ξεχνάτε ότι ομάδες από την
πρώτη κατηγορία έρχονται σε εμάς
και από εμάς ανεβαίνουν κατηγορία. Άρα θα πρέπει να μπουν κανόνες και αυτούς που θέλει και το
Υπουργείο για να προχωρήσουμε».
Από πλευράς Super League
2, στη συνάντηση μαζί με τον
πρόεδρο της κατηγορίας Λεωνίδα
Λεουτσάκο, ήταν και ο αντιπρόεδρος Μπάμπης Σταμούλης. Από
την Super League 1 ήταν ο πρόεδρος της διοργανώτριας Γιώργος
Μποροβήλος και η αναπληρώτρια
πρόεδρος Κάτια Κοξένογλου.
Η ανακοίνωση της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού:
«Η επιστροφή των φιλάθλων
στα γήπεδα με αυστηρότερους
ελέγχους, η οικονομική ενίσχυση
των ΠΑΕ από το Στοίχημα και η
άμεση εφαρμογή της Ολιστικής
Μελέτης, παρά την κωλυσιεργία
της ΕΠΟ, ήταν οι κύριοι άξονες
της συζήτησης
Σε κλίμα απόλυτης σύμπνοιας
πραγματοποιήθηκε η συνάντηση
που αιτήθηκαν οι διοργανώτριες
του επαγγελματικού ποδοσφαίρου
με τον Υφυπουργό Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη.
Την Super League 1 εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος, Γιώργος Μποροβήλος και η Αναπληρώτρια Πρόεδρος, Κάτια Κοξένογλου και την
Super League 2 ο Πρόεδρος, Λεωνίδας Λεουτσάκος και ο Αντοπρόεδρος, Χαράλαμπος Σταμούλης.
Τρία ήταν τα κύρια θέματα που
συζητήθηκαν και συμφωνήθηκε η
στενότατη συνεργασία:
*η ανάγκη επικαιροποίησης
του πρωτοκόλλου που είχε συντάξει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, είχε εγκριθεί αρμοδίως
και ίσχυε για την παρουσία των
φιλάθλων στα γήπεδα, ώστε να
καταστούν πιο αυστηροί και πιο
αποτελεσματικοί οι έλεγχοι εφαρμογής του όταν σταδιακά θα επιτραπεί εκ νέου η αύξηση της
παρουσίας θεατών στις εξέδρες,
*η οικονομική ενίσχυση των
ΠΑΕ μέσω καταβολής χρημάτων
από τη φορολογία του στοιχήματος,
δεδομένου ότι διανύουμε και φέτος
μια χρονιά δυσπραγίας λόγω της
πανδημίας, με σοβαρές επιπτώσεις
στα έσοδα, αλλά και εκτίναξη του
κόστους λειτουργίας του εξαιτίας
των υγειονομικών πρωτοκόλλων
και των σχεδόν καθημερινών τεστ
σε όλο το προσωπικό τους
*η άμεση και πιστή εφαρμογή της Ολιστικής Μελέτης, που

και την παράδοση της Ολιστικής
Μελέτης στην ελληνική Πολιτεία.
Είμαστε βέβαιοι ότι με καλό κλίμα και διάθεση συνεργασίας, όπως
το ζήσαμε σήμερα, θα μπορέσουμε
να δουλέψουμε και να πετύχουμε
την αναβάθμιση του ποδοσφαιρικού οικοδομήματος. Μαζί μπορούμε να κάνουμε περισσότερα απ’ ότι
ο καθένας χωριστά».

θα δημιουργήσει αμέσως συνθήκες ανάπτυξης και υγιέστερου
περιβάλλοντος, για την οποία η
εναπομείνουσα διοίκηση της ΕΠΟ
κωλυσιεργεί.
>Ο Υφυπουργός Αθλητισμού
τόνισε πως «δεν είναι πρόθεση,
αλλά απόφαση της Κυβέρνησης
να προχωρήσουν και να εφαρμοστούν εντός της Ομοσπονδίας
(καθόσον, σε ότι αφορά στις υποχρεώσεις της Πολιτείας, αυτές
έχουν καλυφθεί 100%) όσα προβλέπει η Ολιστική Μελέτη κι αυτή
η απόφασή μας έχει γίνει γνωστή
σε FIFA και UEFA, από τις οποίες
αναμένουμε να υπερασπιστούν
και να τιμήσουν τις υπογραφές
τους με τον Πρωθυπουργό μας,
Κυριάκο Μητσοτάκη».
>Ο Πρόεδρος της Super
League 1, κ. Μποροβήλος υπερθεμάτισε για την Ολιστική Μελέτη
και επισήμανε χαρακτηριστικά ότι
«αν το επαγγελματικό ποδόσφαιρο
περάσει επιτέλους στα χέρια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, όλα
θα φτιάξουν πολύ γρήγορα».
Θίχθηκε, επίσης το θέμα της
ανάγκης για απολύτως ανεξάρτητη ελληνική διαιτησία και ο κ.
Αυγενάκης τους ενημέρωσε για
την εν εξελίξει συνεργασία με τον
Αρχιδιαιτητή, Μαρκ Κλάτενμπεργκ
προκειμένου να έχουμε στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και επαγγελματική διαιτησία.
Σε ότι αφορά στην κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών
δικαιωμάτων, ο Υφυπουργός Αθλητισμού συνέστησε να εφαρμοστούν οι συστάσεις της Ολιστικής
Μελέτης πάνω σ’ αυτό το ζήτημα
κι εφόσον υπάρξει ομοφωνία, όπως συνέβη πέρσι με την Super
League 2, να επανέλθουν.
Επιπλέον, οι εκπρόσωποι
του επαγγελματικού ποδοσφαίρου έδωσαν συγχαρητήρια στον
κ. Αυγενάκη τόσο για την Εθνική
Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.) και τα τεράστια
βήματα σε τόσο σύντομο χρονικό
διάστημα προς την αντιμετώπιση
των χειραγωγημένων αγώνων, όσο και για τις θετικότατες εξελίξεις
στον τομέα του Αντι-ντόπινγκ με
τη λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) και την πλήρη
εναρμόνιση της χώρας μας, έπειτα από πολλά χρόνια με τις επιταγές του WADA.
Με την ολοκλήρωση της συνάντησης ο Υφυπουργός Αθλητισμού υπογράμμισε:
«Είχαμε μια εποικοδομητική

συνάντηση και συνεργασία τόσο με το προεδρείο της Super
Leauge 1 όσο και με της Super
League 2. Μια συζήτηση όπου
τέθηκαν ζητήματα, όπως για παράδειγμα η περαιτέρω οικονομική ενίσχυση των επαγγελματικών
ποδοσφαιρικών ομάδων από τον
νέο τρόπο φορολόγησης των κερδών των στοιχηματικών εταιριών.
Κάτι που απασχολεί και το επαγγελματικό μπάσκετ και το επαγγελματικό βόλεϊ.
Συζητήσαμε και για τα θέματα
του υγειονομικού πρωτοκόλλου που
εφαρμόζονται σήμερα (όσον αφορά
την προσέλευση του κόσμου στα
γήπεδα). Όλοι έχουμε αίσθηση της
πραγματικότητας και των δυσκολιών
που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας με
αφορμή την πανδημία.
Συζητήσαμε την επικαιροποίηση
μιας πολύ καλής δουλειάς που είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα,
με την προηγούμενη διοίκηση της
Super League 1 και που είχε υιοθετήσει πλήρως και η Super League 2.
Τώρα, με μεγαλύτερη εμπειρία
από όλες τις πλευρές θα υπάρξει
επικαιροποίηση αυτού του «οδικού χάρτη» έτσι ώστε να είμαστε
έτοιμοι, όταν δούμε να υπάρχει
κάμψη του επιδημιολογικού φαινομένου, για να μπορέσουμε να
το εφαρμόσουμε. Να μπορέσει να
επιστρέψει πολύς κόσμος στις εξέδρες με ασφάλεια, να λειτουργήσει
με ασφάλεια όλη η ποδοσφαιρική
οικογένεια και να μην έχουμε την
αγωνία της επόμενης μέρας.
Παράλληλα, μιλήσαμε και για
το ελληνικό ποδόσφαιρο. Την πορεία του, την αναγκαιότητα πιστής
εφαρμογής της Ολιστικής Μελέτης
και τον ρόλο που πρέπει να έχει
και δεν έχει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στη χώρα μας.
Άκουσα με πολύ προσοχή τις απόψεις και χάρηκα διότι υπάρχει απόλυτη σύμπνοια στην αναγκαιότητα
εξέλιξης του ελληνικού ποδοσφαίρου, σε ένα πιο υγιές περιβάλλον.
Τέθηκαν και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Ωστόσο αυτά ήταν τα
τρία κορυφαία που απασχόλησαν
τη συζήτησή μας. Συνεχίσουμε τη
συνεργασία μας. Έχουμε πολλά
πράγματα να κάνουμε μαζί.
Το ποδόσφαιρο στη χώρα μας
χρειάζεται στήριξη, κυρίως από
τους ίδιους τους παράγοντές του.
Εμείς ως Πολιτεία, αποδεικνύεται
και μέσω της Ολιστικής Μελέτης,
έχουμε ικανοποιήσει το 101% αυτών που είχε σωστά περιγράψει
η FIFA και η UEFA, οι οποίες είχαν αναλάβει την προετοιμασία

Ο Πρόεδρος της SL1 δήλωσε:
«Καταρχάς, να πω ευχαριστώ
στον κ. Υφυπουργό ο οποίος ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας να
έχουμε αυτή τη συνάντηση.
Όπως γνωρίζετε, η πανδημία
έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην κοινωνία και δεν
μπορούσε να αφήσει ανέγγιχτο
και το ποδόσφαιρο. Έτσι, λοιπόν,
κύριο θέμα συζήτησης ήταν το
πρόβλημα με τα γήπεδα, όπως
λειτουργεί η πολιτική απόφαση
και αφορά τους 1.000 φιλάθλους
το ανώτερο. Πρόβλημα το οποίο
έχουν κυρίως οι μεγάλες ομάδες,
αλλά και οι υπόλοιπες. Υπήρξε
κατανόηση από τον Υπουργό και
στο πλαίσιο της εξέλιξης την πανδημίας θα δούμε πως αυτό μπορεί να βελτιωθεί.
Αυτό, βέβαια, γεννάει και οικονομικά ζητήματα τα οποία είναι
αφενός η απώλεια εσόδων και αφετέρου τα πρόσθετα έξοδα τα
οποία κάνουν οι ομάδες για να
στηρίξουν την υγεία των ποδοσφαιριστών και όλων των εμπλεκομένων με οποιαδήποτε ιδιότητα
γύρω από το χώρο του ποδοσφαίρου με τα συνεχή τεστ.
Επιπρόσθετα, συζητήσαμε για
γενικότερα θέματα τα οποία απασχολούν το χώρο και υπήρξε μια
ταύτιση απόψεων όσον αφορά ότι
θέλουμε ένα ποδόσφαιρο το οποίο
να φέρει περισσότερο κόσμο στα
γήπεδα, να αποκτήσει την ανταγωνιστικότητα την οποία του αξίζει
και γενικότερα να μπορέσουμε να
δούμε, όταν τελειώσει το μεγάλο
πρόβλημα της πανδημίας, το πως
μπορούμε να έχουμε ένα ποδόσφαιρο το οποίο πραγματικά θέλει
ο φίλαθλος αλλά και γενικότερα οι
υγιείς δυνάμεις του ποδοσφαίρου.
Τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν και άλλες συναντήσεις, δεν
είναι ότι σήμερα ήτανε μία και τελειώσαμε, θα υπάρξουν συναντήσεις στο πλαίσιο των οικονομικών
ζητημάτων που υπάρχουν, να
δούμε το πως θα κινηθούμε για τη  
επόμενη περίοδο».
Ο Πρόεδρος της SL2 ανέφερε
«Και εμείς με τη σειρά μας να
ευχαριστήσουμε τον Υφυπουργό
για την άμεση ανταπόκριση στη
συνάντηση που ζητήσαμε και με
τη Super League 1.
H συνάντηση αυτή δείχνει ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο πρέπει να προχωρήσει ενιαίο,
διότι όλα αυτά τα ζητήματα που
ανέφερε ο κ. Μποροβήλος σαφώς αγγίζουν και την παρακάτω
κατηγορία.
Έχουμε οικονομικής φύσεως,
τα συζητήσαμε με τον Υφυπουργό
και υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό
κλίμα. Θεωρώ ότι έτσι πρέπει να
συνεχίσουμε με την αρωγή του Υφυπουργείου, για να έρθουν καλύτερες
μέρες στο ελληνικό ποδόσφαιρο».
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P Και:

P Άκουσα πως ο Τζόκοβιτς θα έλθει στην
Ελλάδα για να τον πάει για ψάρι σε καμιά ταβερνούλα ο Πολάκης…
P Και το παράλογο πάει… σύννεφο. Ακόμη και
εν αιθρία.

P Κατά τα λοιπά παράλογα της εποχής;
Κάποιοι διαδηλώνουν ακραία κατά της πανεπιστημιακής αστυνομίας, κάνοντας τα πάντα
να μας πείσουν για την αναγκαιότητά της.

P Εδώ οι άλλοι έριξαν τα αεροπλάνα στους
δίδυμους πύργους με χιλιάδες αθώους νεκρούς στο όνομα του παραδείσου.

P Κάποιοι άλλοι ωρύονταν κατά του ανοίγματος των σχολείων και μιλούσαν για επικείμενο
‘Αρμαγεδδώνα’, κι ούτε μια συγνώμη μετά την
ελεγχόμενη, διαχειρίσιμη και ασφαλή εικόνα των
σχολείων.

P Κι έτσι, η σύγχρονη κοινωνία παραμένει
όμηρος μιας ομάδας ανθρώπων που δεν νοιάζονται όχι μόνο για τον δικό τους θάνατο, αλλά ούτε
των διπλανών τους.

P Τα τροχαία δυστυχήματα, εξακολουθούν
να συμβαίνουν διότι οι σημερινοί οδηγοί τρέχουν σε χθεσινούς δρόμους, μέσα σε αυριανά
αυτοκίνητα με μεθαυριανές ταχύτητες.

P Τι; Μόνο win win διαδικασίες; Να και
loose loose τώρα.

P Τι; Έξυπνο; Το είπε ο Βιτόριο ντε Σίκα προ
πολλών ετών. Σε έναν κόσμο που δεν αλλάζει και
δεν μαθαίνει, ό,τι κι αν παθαίνει.

P Όσο γι’ αυτούς που πατάνε σε δύο βάρκες
φοβούμενοι το πολιτικό κόστος; Θα το λουστούν
στην πρώτη τρικυμία.
P Ήδη η μάχη της Κρήτης ξαναγράφεται.
P Τους χάσαμε τους σύντεκνους πατριώτη.

P Τέλος. Στα Μετέωρα της Θεσσαλονίκης άκουγαν περίεργους θορύβους άγνωστης προέλευσης. Καλού κακού κάποιοι πήγαν σούπερ
μάρκετ και πήραν ξηρά τροφή και χαρτιά υγείας.

E.Μ.E. Ημαθίας:
Επιτυχόντες του 82ου
πανελλήνιου μαθηματικού
διαγωνισμού «ΘΑΛΗΣ»
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Ημαθίας της E.Μ.E. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να κοινοποιήσει τα αποτελέσματα του 82ου Μαθηματικού Διαγωνισμού «ΘΑΛΗΣ», όπως αυτά ανακοινώθηκαν
σήμερα από την ΕΜΕ.
Συγχαίρουμε θερμά τους μαθητές και τις μαθήτριες που διακρίθηκαν, αλλά και όλους όσους συμμετείχαν
στον διαγωνισμό.
Συγχαρητήρια αξίζουν επίσης:
– στους γονείς για τη στήριξη στις προσπάθειες των παιδιών τους
– στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς οι οποίοι με κάθε τρόπο συνδράμουν αφιλοκερδώς τις προσπάθειες των παιδιών και το έργο του παραρτήματος.
Επισημαίνουμε ότι λόγω των δύσκολων συνθηκών για τη διενέργεια εξετάσεων εξαιτίας της πανδημίας,
ο διαγωνισμός «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» για τη φετινή χρονιά με απόφαση του ΔΣ της ΕΜΕ ματαιώθηκε.
Η δεύτερη φάση του 82ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού στα Μαθηματικά «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» δεν
θα πραγματοποιηθεί και φέτος. Η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα είναι προγραμματισμένη για τις 26 Φεβρουαρίου 2022 και θα γίνει, όπως και πέρσι, με τους επιτυχόντες του «ΘΑΛΗ», σε εξεταστικά κέντρα, ένα
σε κάθε περιφέρεια, σε μια προσπάθεια της ΕΜΕ να αποφευχθεί η συγκέντρωση όλων των μαθητών στην
Αθήνα, ακολουθώντας βέβαια όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
Από τα αποτελέσματα του «ΑΡΧΙΜΗΔΗ» θα επιλεγούν οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στη Βαλκανική
Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων και στη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα.
Στις μέρες που διανύουμε, θεωρούμε σημαντικό και ταυτόχρονα ελπιδοφόρο το γεγονός ότι η συμμετοχή
και οι επιτυχίες των παιδιών δείχνουν το ενδιαφέρον και την ευγενική άμιλλα για τα Μαθηματικά.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες που διακρίθηκαν είναι οι:
α/α
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΞΗ
1 ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
3 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΟΦΙΑ 1ο ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
4 ΝΑΚΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
5 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
6 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
7 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
8 ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΗΝΑ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
9 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
10 ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Για τη Διοικούσα Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Η Γενική Γραμματέας
Χαρίκλεια Σαραφοπούλου Αλεξάνδρα Στυλιανίδου

Μια μέρα πάει ο Μπάιντεν ΗΠΑ
στον Θεό και τον ρωτάει:
-Θεέ μου, σε πόσα χρόνια οι ΗΠΑ
θα λύσουν το πρόβλημα της φτώχειας και των αστέγων;
-Σε 100 χρόνια! απαντά ο Θεός.
-Δεν θα ζω ως τότε... είπε δυσαρεστημένος ο Αμερικάνος πρόεδρος.
Μετά από λίγο πάει ο Πούτιν και
ρωτά τον Θεό:
-Σε πόσα χρόνια η Ρωσία θα γίνει
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
-Σε 200 χρόνια! απαντά ο Θεός.
-Δεν θα ζω ως τότε... λέει και ο
Ρώσος πρόεδρος.
Ακολούθως πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Θεό και τον ρωτά:
-Σε πόσα χρόνια η Ελλάδα θα καταπολεμήσει πλήρως τη γραφειοκρατία;
- Δεν θα ζω ως τότε! απαντά ο
Θεός!
Κ.Π.

Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΤΟΥ ΔΩΡΗΤΕΣ ΤΗΣ
Η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας ευχαρι-

στούμε από καρδιάς, τους φίλους και φίλες του σωματείου μας, που για ακόμη μια φορά βρέθηκαν στο
πλευρό μας και με τις προσφορές τους βοήθησαν εκατό σαράντα και πλέον οικογένειες να γιορτάσουν
και να χαρούν τις άγιες αυτές μέρες, με ένα πλούσιο στρωμένο τραπέζι και να υποδεχτούν τη νέα χρονιά, έχοντας την πεποίθηση, ότι στις δυσκολίες της ζωής που αντιμετωπίζουν, δεν είναι μόνοι τους και
πάντα θα υπάρχει δίπλα τους η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ και άνθρωποι που θα τους στηρίζουν. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε: 1) « Το κόκκινο σπίτι» BOUTIQUE HOTEL VERIA για τη δωρεά των 300 ΕΥΡΩ, με τα οποία
αγοράστηκαν 140 κιλά κριθαράκι, για τα δέματα. 2) Την εταιρεία αλλαντικών « ΠΑΣΣΙΑΣ» για τα εκατόν
πενήντα παριζάκια. 3) Τους καφέδες « ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ» για τα εκατόν πενήντα πακέτα καφέ.
4) Την αλευροποιία « ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ» για τα εκατόν ογδόντα κιλά αλεύρι.
5) Τα Σούπερ μάρκετ «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» για τα εκατόν σαράντα κιλά ζάχαρη.
6) Τα σούπερ μάρκετ « ΜΑΣΟΥΤΗΣ» για τα πενήντα κιλά φασόλια.
7) Τον κυνηγετικό σύλλογο Βέροιας, για τα ογδόντα κιλά κρέας αγριογούρουνου.
8) Τους αδερφούς Γεωργίου Γαλλίκα για τα τριάντα κιλά μπριζόλες.
9) Ανώνυμη κυρία για τα τριάντα πέντε κιλά τυρί.
10) Την εταιρεία «Ι. ΜΠΕΛΛΑ» για τα εικοσιπέντε κιλά τυρί.
11) Την οικογένεια Νάκη για τα σαράντα κιλά φακές.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους:
1. Τους Σούλα και Τάκη Κόγια των αρτοζαχαροπλαστείων ΚΟΓΙΑ για την δωρεά της ετήσιας βασιλόπιτας αλλά και τον μικρών τσουρεκιών για τα παιδιά του Κέντρου.
2. Την κυρία Αθηνά Τσιπουρίδου για την οικονομική δωρεά υπέρ της λειτουργίας του Κέντρου
3. Τους Αγγελική και Ιωάννη Νεστορόπουλο για την δωρεά ενός πλήρους γεύματος υπέρ αναπαύσεως της αγαπημένης τους γιαγιάς Μαρίας Τουγλίδου και θείας Έφης Νεστοροπούλου. Ο Θεός ας τις
αναπαύσει.
4. Την κυρία Μαρία Ζεμπερίδου Ιωαννίδου για την προσφορά ενός γεύματος υπέρ αναπαύσεως της
μητέρας της Ελένης Ζεμπερίδου. Ο Θεός ας την αναπαύσει.
Η Εθελόντρια Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Διενέργεια Rapid tests
σε Αλεξάνδρεια και Μελίκη
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι την προηγούμενη εβδομάδα, από τη Δευτέρα 10, έως και την
Παρασκευή 14 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 671 Rapid tests στο χώρο του ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας από κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ, εκ των οποίων
604 ανιχνεύθηκαν αρνητικά και 67 θετικά.
Συνεχίζεται και αυτήν την εβδομάδα η διενέργεια
δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων (rapid tests),
στο πλαίσιο της επιδημιολογικής επιτήρησης του
covid-19. Συγκεκριμένα, κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ
θα βρίσκεται καθημερινά (εκτός της Τετάρτης 12 Ιανουαρίου) στις εξής τοποθεσίες:
• Τετάρτη 19 Ιανουαρίου:
–
• Πέμπτη 20 Ιανουαρίου: Δημαρχείο Μελίκης
• Παρασκευή 21 Ιανουαρίου: ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας
Όπως πάντα, οι πολίτες, έχοντας μαζί τους ταυτότητα, ΑΜΚΑ και αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας,
μπορούν να προσέλθουν για να πραγματοποιήσουν
rapid test χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Ωράριο Προσέλευσης κοινού από τις 9:00 το
πρωί έως και τις 14:30 το μεσημέρι.

12

www.laosnews.gr

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο κατάστημα επί
της οδού Πιερίων
στη Βέροια εμβαδού
54,16 τ.μ. με υπόγειο
αποθηκευτικό χώρο
εμβαδού 41,63 τ.μ..
Τιμή 63.000 € Τηλ:
2331021523

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
Το Αστικό ΚΤΕΛ Βεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως στο πλαίσιο του νέου
lockdown τροποποιούνται τα δρομολόγια όλων των συγκοινωνιακών γραμμών. Τα δρομολόγια των λεωφορείων από την 17 Νοεμβρίου 2020 διαμορφώνονται ως εξής:

ΠΑΤΡΙΔΑ πωλείται οικόπεδο
1 στρέμμα με ημιτελές κτίσμα
91,50 τ.μ., με
αποθήκη εκτός
σοιτιού 25 τ.μ.,
με υπέροχη θέα
χωρίς εμπόδια,
περιφραγμέν ο , σ υ ρτα ρ ωτ ή
πόρτα, πλήρως
τα κ τοπο ι η μ έ ν ο .
Τιμή 95.000 ευρώ. Τηλ.: 6942
775199.

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο  	
23313 50100
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 	 23313 50102
Πυροσβεστική   	
23310199,23310 68400
Νοσοκομείο κέντρο 	
23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες	 23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού 	
23313 51400
ΕΚΑΒ 	
166
ΔΕΥΑΒ
2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες
2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό
11500 & 1
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.)
2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες 	
121 κλήση από σταθερό
ΟΤΕ Βλάβες
13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά) 	
2331022.342
ΚΤΕΛ 	
14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)	 2331022.282  
ΟΣΕ	 2331024.444  
ΕΛΤΑ
23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 	
2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ)
23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία)
23313 53124
23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ	 2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ 	
2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας
231330-9636 έως 9640
και 231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών 	
2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας
23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών: 	
2331353416, 7
Τελωνείο	 2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)	 2331060.066
Ι δ ι ω τ ι κ ό Κ Τ Ε Ο Β έ ρ ο ι α ς ( Μ α κ ρ ο χ ώ ρ ι )              
2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο 	
2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο 	 2310894.463,
	 2310894.562  
ΟΑΕΔ 	
2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας	 2331073.353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
2331096.342  
ΤΟΕΒ 	
2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072.303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου»
2331024.879  
Αλσος Παπάγου	 2331072.654  
I. Mητρόπολη	 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 	
2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
2331078100
Οδική Βοήθεια
HELLAS SERVICE 	
2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE 	
1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN 	
168
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 	
2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής: 	
2331020.240, 76.612

Β’ Υποδ/ντής: 	
2331076.611
Υπασπιστής: 	
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100, 	
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής: 	
2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.643
Γραμματεία: 	
2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:	 2331076650
Ταυτότητες:
2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής: 	
2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.653
Γραμματεία: 	
2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: 	
2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής: 	
2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.669
Γραμματεία: 	
2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα):
2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών
2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:
2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών 	
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών
2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας:
2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας:
2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:
2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου:
2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων:
2331350564
Κ.Ε.Π.:
2331350000
Δημοτική Αστυνομία
2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: 	
2332 3 50300
Fax: 	
2332 0 24260
ΚΕΠ: 	
2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: 	
2333 3 50100
Δημοτολόγιο
23333 50150
Ληξιιαρχείο
23333 50130
Πρωτόκολλο
23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών
23333 50144
Γραφείο Προσωπικού
23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου
23333 50142
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ: 24268 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 80 τ.μ. στον 3ο όροφο. Αποτελείται από 2
Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι
κατασκευασμένο το 1971 και διαθέτει θέρμανση
Ατομική Πετρελαίου, Κουφώματα Αλουμινίου
συρόμενα, Ανελκυστήρα, Τιμή: 220 €.
Κωδ.23306 ΤΣΕΡΜΕΝΙ, Διαμέρισμα 85
τ.μ., κατασκευή 2004, 2 υ/δ, 1 ος όροφος, με
ευχάριστη θέα, σε υπεράριστη κατάσταση, αλουμινίου κουφώματα  με διπλά τζάμια, υψηλών
ποιοτικά προδιαγραφών, με ατομική θέρμανση
πετρελαίου , με πολύ ωραίο μπάνιο, με κλειστό
πάρκινγκ στο υπόγειο ,   κέντρο απόκεντρο,
320€. Από 18/1/2022 ελεύθερο και επισκέψιμο.
ΚΩΔ. 13914 ΩΡΟΛΟΙ διαμ/μα σαν Μονοκατοικία με 96 τ.μ., καθ.  με 2 - , 3 υ/δ,  1ος όροφος, διαμπερές , παλαιά κατασκευή αλλά πολύ
καλά συντηρημένο και φροντισμένο , διαθέτει
ατομική θέρμανση πετρελαίου  , κλιματιστικό και
ηλιακό θερμοσίφωνα  , με βεράντα εμπρός και
πίσω αλλά και με θωρακισμένη πόρτα , χωρίς
κοινόχρηστα ,ενοίκιο 350€. υπόδειξη μόνο σε
σοβαρό ενδιαφερόμενο..
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 107009 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Ενοικιάζεται
μια καταπληκτική μεζονέτα συνολικής επιφάνειας 150τ.μ. κατασκευής του 2000, επεκτείνεται σε
δύο επίπεδα σε 1ο και 2ο όροφο. Ο 1ος όροφος
αποτελείται από μία τεράστια σαλονοκουζίνα
μαζί με τραπεζαρία και ένα πολυτελέστατο μπάνιο και ο 2ος όροφος ο οποίος επικοινωνεί με
εσωτερική σκάλα, αποτελείται από 3υ/δ, έναν
επιπλέον χώρο σαν αποθήκη και ένα μπάνιο
ακόμη. Και τα δυο μπάνια διαθέτουν τζακούζι.  
Είναι σε άριστη κατάσταση, με ενδοδαπέδια
θέρμανση, με ύφος απέριττης πολυτέλειας που
διαχέεται στο χώρο, με ηλεκτρικές συσκευές,
μεγάλες βεράντες, ηλιόλουστο, με τζάκι, μηνιαίο
μίσθωμα 500€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο μισθωτή. Αποκλειστική διάθεση και
υπόδειξη από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη και
με ηλεκτρικές συσκευές , συνολικής επιφάνειας
200 τ.μ. σε δύο επίπεδα . Αποτελείται από 2 υ/δ
, Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1998 και διαθέτει θέρμανση
ατομική - Πετρέλαιο. Έχει απεριόριστη θέα, τα κουφώματα της συνθετικά, με διπλά τζάμια  , διαθέτει
τζάκι , αποθήκη και μεγάλη αυλή .   Τιμή: 320 € .
Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. , με
ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο 40 τ.μ.

,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2 σαλόνια 5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, και
δύο μπάνια  , χωρίς θέρμανση, με δυνατότητα
τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει καμινάδα), επιπλωμένη , με αποθήκη και με δύο
ντουλάπες , έχει ηλεκτρικές συσκευές αλλά και
ηλιακό θερμοσίφωνα , προσφέρεται σε τιμή
πραγματικής ευκαιρίας , 350€. Πληροφορίες
μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.   
  
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867   Ενοικιάζεται κάτω από τον
περιφερειακό αποθήκη 250 τ.μ. με οικόπεδο
6.000 τ.μ. περιφραγμένο και περιποιημένο
, μηνιαίο μίσθωμα μόνο 600€. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σπάνιας προβολής
γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 χώρους και
έχει δικό του WC.  Έχει κουφώματα Αλουμινίου
συρόμενα , με ανελκυστήρα καινούργιο , διαθέτει επίσης και A/C - Ενοίκιο  200 €.Το γραφείο
μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
του ακινήτου αυτού.
Κωδ: 107153 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται σπάνια επαγγελματική στέγη 45 τ.μ. με δύο ανεξάρτητους γραφειακούς χώρους, μια μεγάλη αναμονή και WC, βρίσκεται στον 5ο όροφο ρετιρέ,
προσόψεως, με πολύ καλή διαρρύθμιση, ηλιόλουστοι χώροι, με ανελκυστήρα, σε κεντρικότατο
σημείο της πόλης, ζητούμενο μηνιαίο μίσθωμα
350€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 14025 Ενοικιάζεται στον πεζόδρομο
της Βέροιας μεγάλη Επαγγελματική Στέγη 213
τ.μ. αποτελούμενη από 7 χώρους ανεξάρτητους
, φωτεινούς σε εξαιρετικά καλή κατάσταση με
2 WC και ασανσέρ, με μηνιαίο μίσθωμα 700€.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105030 - Κέντρο Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1
Χώρο, και WC και αποθήκη 10 τ.μ. - Τιμή: 140 €.
Κωδ 105261 Ενοικιάζεται κατάστημα στον
Πεζόδρομο της Βέροιας κατάλληλο και για υγειονομικού ενδιαφέροντος 62 τ.μ.  καθ. Ισόγειο
και 30τ.μ. πατάρι, τιμή πολύ λογική μόνο 400€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ   από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24715 - Κέντρο απόκεντρο και κοντά
στα ΚΤΕΛ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 70
τ.μ. ισόγειο και με μεγάλη βιτρίνα . Αποτελείται
από έναν ενιαίο και WC . Είναι κατασκευασμένο

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από κατάστημα Γεωργικών
Εφοδίων στη Βέροια για μόνιμη απασχόληση με άμεση πρόσληψη. Πληροφορίες: 6985
124505, 6972 893660.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
το 1975 και είναι φωτεινό , ανακαινισμένο με
ψευδοροφή. Ενοίκιο μόνο 300 € . Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24675 - ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  νεόδμητο Κατάστημα στεγασμένης συνολικής επιφάνειας 850 τ.μ. σιδηροκατασκευή  ,  ισόγειο  για πολύ απαιτητικούς μισθωτές, σίγουρα εκπληκτικό
και ξεχωριστό ακίνητο, με άριστη προβολή και
σε οικόπεδο 4.000 τ.μ. Μηνιαίο μίσθωμα αρχικό
χαμηλό  στα 1.700 € για την ολοκλήρωση του
.  Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106808 Στο κέντρο της Βέροιας
πλησίον Μητρόπολης , ένα εξ ολοκλήρου ανακαινισμένο διαμέρισμα-ρετιρέ 70τ.μ. μικτά και
65τ.μ. καθ., με 2 υπνοδωμάτια - σαλοκουζίνα
και μπάνιο, στον 6ο όροφο, κατασκευής 1970 το
οποίο διαθέτει γερμανικά συνθετικά κουφώματα
Kömmerling με τριπλή υάλωση , με αποθήκη,
ηλεκτρικά ρολά αλουμινίου και σήτες, ενεργειακό
τζάκι, DAIKIN INVERTER 12000BTU κλιματιστικό στη σαλοκουζίνα, ατομική θέρμανση με
αντλία θερμότητας, προεγκατάσταση ηλιακού
θερμοσίφωνα, πλήρη εγκατάσταση συστήματος
συναγερμού, γύψινες διακοσμητικές κατασκευές. Επίσης, διαθέτει κέλυφος-θερμοπρόσοψη
καθώς και θερμομόνωση οροφής. Έχει γίνει εκ
βάθρων αλλαγή των ηλεκτρολογικών και των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Πληροφορίες μόνο
στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24141 - Στο Αγγελοχώρι Νάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολόκληρο κτίσμα αποτελούμενο από
ένα διαμέρισμα 1ου ορ. 85 τ.μ. 2δσκλ και τρία
καταστήματα 72 και 24 και 24   τ.μ. περίπου  
ισόγεια.. Ευρίσκεται επί του κεντρικού δρόμου
και αποτελεί  μια σπάνια ευκαιρία αγοράς. Τιμή
όλα μαζί μόνο 45.000€ . Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 14298 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο οροφοδιαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 119 τ.μ. σε δυόροφη οικοδομή 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται
από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και δύο
Μπάνια . Είναι κατασκευασμένο το 2005 και
διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρελαίου , έχει
Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, Κλειστό Πάρκινγκ μεγάλο με τηλεχειριστήριο , κήπο
κοινόχρηστο και Τζάκι.  Διαθέτει ηλιακό θερμοσίφωνα, BBQ , είναι γωνιακό  και με δύο πολύ
μεγάλες βεράντες - Τιμή μόνο 120.000€ τελική.
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106881 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, Πωλείται Μονοκατοικία 50τ.μ. Ισόγειο, σε οικόπεδο 470τ.μ.,
αποτελείται από 1υ/δ, σαλόνι, καθιστικό, κουζίνα
και μπάνιο,   επάνω στον κεντρικό δρόμο, με
ατομική θέρμανση πετρελαίου, ηλιακό θερμοσίφωνα, σε πολύ καλή τοποθεσία, ιδανικό για
ιδιοκατοίκηση, με πολύ ωραίο κήπο, σε τιμή
προσφοράς μόνο: 44.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 13681 ΒΙΛΑ , σπάνια σε απόσταση
12 χιλ. από τη Βέροια σε στυλ Μεζονέτας με
170 τ.μ., κατοικήσιμος χώρο και με λοιπούς
βοηθητικούς χώρους συνολικά 250 τ.μ. ανοδομή , διατίθεται προς πώληση. Πρόκειται για μία
μοναδική περίπτωση κατοικίας με εκπληκτική
και ανεμπόδιστη θέα , με ύφος απέριττης πολυτέλειας που διαχέεται στον χώρο, διαθέτει παραδοσιακά ξύλινα κουφώματα με διπλά τζάμια,
κτίστηκε με πολύ μεράκι και με υλικά ανώτερης
ποιότητας, οι χώροι της λειτουργικοί και με ατομική θέρμανση πετρελαίου, διαθέτει τζάκι, 3υ/δ
και δύο υπερπολυτελή μπάνια, αναφέρεται μόνο
σε πολύ απαιτητικούς αγοραστές , ευρισκόμενη
σε ήσυχο περιβάλλον και σε οικόπεδο 1680 τ.μ.
διαθέτοντας έναν πολύ ωραίο κήπο με δένδρα ,
γκαζόν και λαχανόκηπο , Αποκλειστική διάθεση

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 46 τ.μ., επί της οδού Ελ.
Βενιζέλου, περιοχή Αγίου Αντωνίου, Βέροια. 1ος
όροφος, οικοδομής 1964, τριών ορόφων υπέρ
ισογείου, προσόψεως, χωρίς ασανσέρ. Ξεχωρι-

ENOIKIAZETAI

στοί χώροι για: κουζίνα, ένα υπνοδωμάτιο, σαλόνι,

Παστέρ 8, διαμέρισμα ρετιρέ, 1ΔΧΛΚ πλήρως
επιπλωμένο (δωμάτιο κομπλέ, κουζίνα με ηλεκτρικό κουζινάκι, ψυγείο) με κεντρική θέρμανση
και κλιματιστικό, θερμοηχομόνωση, κουφώματα
με διπλό  υαλοπίνακα (από 01/12/2021). Πληροφορίες στο τηλ. 23310 24939, 6973015833 (από
8 π.μ. – 13.00 μ.μ. και 15 μ.μ. – 20.00 μ.μ.).

θέτει μπαλκόνι στο οποίο βλέπουν ένα παράθυρο

χωλ, μπάνιο. Η πρόσοψη επί της Βενιζέλου διακαι μία μπαλκονόπορτα. 35.000 ευρώ. Χρίζει ανακαίνισης. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6974191579,
6973015833.
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και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 160.000€. Στην παραπάνω τιμή
συμπεριλαμβάνεται ολόκληρος ο εξοπλισμός
και η επίπλωση της. Μόνο σοβαρές προτάσεις
δεκτές.
Κωδ. 13825 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πωλείται
Μονοκατοικία με 200 τ.μ., υπερυψωμένο ισόγειο
και 150 τ.μ. υπόγειο , έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο 4000 τ.μ. , σαλόνι κουζίνα   ανεξάρτητη
και 4  υ/δ, με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα ,
πρόκειται για μία ωραιότατη κατασκευή αυστηρών τεχνικών προδιαγραφών, με πολυτέλεια και
ζεστασιά, έχει ατομική θέρμανση με υγραέριο
, , διαθέτει τζάκι , διπλό πάρκινγκ και αναφέρεται μόνο σε απαιτητικούς αγοραστές , είναι μία
ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, ζητούμενο τίμημα
115.000€, Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη
συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο. Αποτελείται από 6 Χώρους, και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13504 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται
από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 2002
και διαθέτει θέρμανση με Κλιματιστικό, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Διπλά
τζάμια - Τιμή: 52.000€. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13964 πωλείται κοντά στα ΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειο κατάστημα 70 τ.μ., τετραγωνισμένο και με πολύ μεγάλη φάτσα , ακίνητο
ευκαιρίας , τιμή έκπληξη,  Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Μόνο σοβαρές προτάσεις , τιμή πώλησης  
80.000€ τώρα 50.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 22959 - ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατάστημα Ισόγειο συνολικής επιφάνειας 110
τ.μ. μικτά και 89 τ.μ. καθ. με δυνατότητα δόμησης
και μίας μεζονέτας πάνω από αυτό άλλα 127 τ.μ.
μικτά η 114 τ.μ. καθ.  Αποτελείται από έναν ενιαίο
χώρο χωρίς κολώνες με δικό του WC . Είναι
κατασκευασμένο το 1970 - Τιμή πώλησης τα
130.000€. Το γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
Κωδ: 106441 - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγροτεμάχιο δίπλα στο σχέδιο πόλεως συνολικής επιφάνειας 4436 τ.μ., είναι άρτιο και οικοδο-
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μήσιμο, γωνιακό, σε πολύ καλή τοποθεσία, τιμή
προσιτή μόνο:50.000 €. Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106268  ΚΑΤΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ στο
δρόμο για τη Μέση ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο
στη Ζώνη 1 συνολικής επιφάνειας 10.000 τ.μ.
άδειο , σε πολύ καλό σημείο ,  ποτιστικό , πάνω
σε δρόμο Τιμή μόνο: 22.000 €. Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 105085 ΠΑΛΙΑ ΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ , πωλείται αγροτεμάχιο 11 στρ., ελεύθερο με μικρή
αποθήκη μέσα και με άδεια νόμιμη , τιμή κομπλέ
μόνο 26.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13736 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Οικόπεδο
494 τ.μ., εντός σχεδίου πόλης , διαθέτει θέα απρόσκοπτη, ελαφρώς επικλινές , ευκαιρία χωρίς
αμφιβολία και σε πολύ καλή τιμή , μόνο 40.000€.
Κωδ. 13793 ΜΕΤΟΧΙ , Οικόπεδο 529 τ.μ.,
σπάνιο , με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα ,
αμφιθεατρικό οικόπεδο φιλέτο, ευκαιρία χωρίς
αμφιβολία, μόνο για αποφασιστικό αγοραστή.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 16.000 €.
Κωδ: 13859 - Στον Τρίλοφο ευκαιρία ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο σε σημείο με ανοιχτωσιά συνολικής επιφάνειας 884 τ.μ. Τιμή μόνο 20.000€.
Κωδ: 13826 - Στα Παλατίτσια ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 980 τ.μ. σε πολύ
καλό σημείο . Τιμή μόνο 15.000 €.
Κωδ.13787   ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο 1.820
τ.μ., εντός ζώνης , άρτιο και οικοδομήσιμο , εξαιρετικό για επένδυση και για ανέγερση μονοκατοικίας , η τιμή του εξαιρετικά συμφέρουσα , μόνο 25.000€, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.  
Κωδ. 13637 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Πωλείται μεγάλο οικόπεδο 3.007 τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο ,
εντός ζώνης , προσφέρεται σε τιμή πραγματικής
ευκαιρίας , μόνο 25.000€.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 14213 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βέροιας ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία
συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα
,  Ισόγειο 100 τ.μ. και υπόγειο το οποίο από την
κάτω μεριά είναι ισόγειο με βεράντα εμπρός και
πίσω σε οικόπεδο 384τ.μ. Αποτελείται από 4 Υπνοδωμάτια , και 2 WC. Είναι κατασκευασμένη
το 1991 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κήπο, Διπλά τζάμια. Τιμή: 125.000 €.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ, στον Προμηθέα,
υπέροχο λούξ διαμέρισμα 84

22.000 ευρώ, ευκαιρία. Τηλ.:
6945 122583.

τ.μ., 1ος όρ, 2ΔΣΚWC, καινούρ-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 110

γιο, ωρομέτρηση. Πληρ. Τηλ.

τ.μ., Σταδίου, 2ος όροφος, α-

23310 68080.

σανσέρ. Τηλ.: 6976 535124.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Τηλ. 6979977336.
ENOIKIAZETAI περιοχή

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο

ΣΚWC, επιπλωμένο, λούξ,

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

16 στρεμματα στην περιοχή

αίρ κοντίσιον. Τιμή ενοικίου

ΕΡΓΑΣΙΑ

σμός καφέ (έπιπλα και είδη

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή

κουζίνας). Τηλ.: 6944 577645.

«66» με 1.100 ροδακινιές,

320,00 ευρώ. Πληρ. Τηλ.

στην Πατρίδα 100+100τ.μ. ι-

ρισμα, 1ος και 2ος όροφος με

ποικιλίας συμπύρηνα «Έ-

23310 68080.

σόγειο σε 2.500 τ.μ. οικόπε-

εσωτερικη σκάλα, 170 τ.μ., 40

βερτ» ηλικίας 3 ετών, ποτιστι-

δο. 85.000 ευρώ. Τηλ.: 6945

τ.μ. βεράντες, περιοχή παλαιού

κό. Τηλ.: 6977 454620.

122583.

Νοσοκομείου, διαμπερές, θέα,

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο διαμέρι-

ντουλάπες εντοιχισμένες. Τιμή

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

σμα κοντά στον Αγ. Αντώνιο,

διαπραγματεύσιμη. Τηλ.: 6973

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

με θέση πάρκιγκ, 77 τ.μ., δι-

227521.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ως υπεύθυνοι των γραμμών παραγωγής νωπών προϊόντων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας
για μόνιμη αλλά και ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (5 μηνών).
Επιθυμητά προσόντα: Εμπειρία σε ελέγχους (παραλαβή) γεωργικών
προϊόντων, γραμμών διαλογής καθώς και σε παραγωγή βιομηχανίας
τροφίμων,
ικανότητες διοίκησης εργατικού προσωπικού, ηλικία έως 45 ετών.
Γνώση Η/Υ & γνώση Αγγλικής γλώσσας θα εκτιμηθούν .
Βιογραφικά μέχρι  15.01.2022
Fax : 2333027806
E-mail : info@almifoods.gr

Από την εταιρεία ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ ζητούνται εργάτες παραγωγής σε βάρδιες. Θα εκτιμηθούν τεχνικές, ηλεκτρολογικές ή μηχανουργικές γνώσεις, καθώς και
προϋπηρεσία.
Πληροφορίες – Αποστολή Βιογραφικών:
ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ
12ο χλμ. Βέροιας – Νάουσας, 59200 Νάουσα
Τηλ.: 23320 42412
E-mail: hr@daiosplastics.com
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση-εστιατόριο στο κέντρο της Βέροιας, 120 τ.μ. με 10ετή επιτυχημένη και ανοδική πορεία
στο χώρο της εστίασης, πλήρως εξοπλισμένη και ενεργή
ακόμα, λόγω παράλληλης απασχόλησης και αλλαγής
προσωπικής κατάστασης. Τηλ.: 6987 285364.

21100.

Προμηθέα, διαμέρισμα 2Δ-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφο διαμέ-

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ
(ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
για το ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

gmail.com.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία

αμπερές, κεντρ, θέρμανση,

Τηλ.: 6932 471705 & 23310

ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΗ 24
τ.μ., Καλλιθέα, Μιλτιάδου 20,

ροια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2331021106
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος λογι-

βαμμένο. Τιμή ενοικίου 50 ευ-

στηρίου. Αποστολή βιογραφι-

ρώ. Τηλ.: 6947 073926.

κών στο e-mail: regivanelle@

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικιάζεται  

σιτικό γραφείο στη Βέροια.

γκαρσονιέρα, 1ος όροφος, σε

Πληρ. τηλ.: 23310 63283, ώ-

πολύ καλή κατάσταση. Πληρ.

ρες 08.00 - 10.00.

τηλ.: 23310 24817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΧΩΡΩΝ

ΓΚΑΡΑΖ

ENOIKIAZONTAI Γραφεία

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-

61, 37 και 30 τ.μ. ανακαινι-

σμα 120 τ.μ., Βελισσαρίου

σμένα στο κέντρο της πόλε-

11, Βέροια, 2ος όροφος σε

ως, και ολόκληρος όροφος

ιδιόκτητη οικοδομή, 3ΔΤρΚ-

240 τ.μ. Τηλ. 6949087741 ή

ΧWC, μεγάλα μπαλκόνια, αιρ

6993375249.

κοντίσιον, ατομική θέρμανση

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητροπό-

καλοριφέρ, ανακαινισμένο.

λεως 35, χώρος 90 τ.μ. περί-

Τιμή ενοικίου 360,00 ευρώ.

που, με 3 χώρους και κουζινα,
W.C., για επαγγελματική χρήση ή για διαμέρισμα, 3ος όρ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ διανομείς
από την ROMA PIZZA.
Τηλ.: 6951 930122 κ.
Κώστας.
ΚΥΡΙΑ 61 ετών, συνταξιούος, κοινωνική, αξιοπρεπής, εμφανίσιμη, αναζητά
σύντροφο έως 68 ετών για
μία σχέση με αγάπη και σεβασμό. Τηλ.: 6995 358390.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα: σαλόνι με δύο καναπέδες και τραπέζι, μεγάλος μπουφές με καθρέφτη,
βιτρίνα αντίκα και τραπεζαρία με έξι καρέκλες, όλα
από μασίφ ξύλο, σε καλή κατάσταση. Πωλούνται όλα μαζι ή χωριστά.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6981 994659.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση (ταβέρνα), εν ενεργεία, στο κέντρο της Βέροιας, με πλήρη εξοπλισμό, λόγω συνταξιοδότησης. Η επιχείρηση λειτουργεί τα τελευταία 10 χρόνια
με σταθερή πελατεία. Πληρ τηλ.: 6973 227071.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρης εξοπλι-

για λογιστικό γραφείο στη Βέ-

πόρτα με μηχανισμό, ρεύμα,

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό Με-

ΠTYXIOYXOΣ Ειδικής
Αγωγής με μεταπτυχιακό
στην Παιδική Ψυχολογία, με
τετραετή εμπειρία, αναλαμβάνω την παράδοση μαθημάτων σε μαθητές Δημοτικού
και παρέχω υπηρεσίες παράλληλης στήριξης σε παιδιά
με ειδικές δεξιότητες. Επίσης αναλαμβάνω και φύλαξη παιδιών. Τιμές προσιτές.
Τηλ. επικοινωνίας: 6955
742699.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνωριμία κυρία έως 55 ετών.
Πληρ. Τηλ. 6984 040769.

Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με παρουσία 25 ετών στον τομέα
της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – παραγωγής ειδών διατροφής
και με συνεχή σταθερά ανοδική πορεία στην ελληνική και διεθνή
αγορά, ZHTΕΙΤΑΙ παραλήπτης αγροτικών προϊόντων για την 5μηνη
περίοδο συγκομιδής (Ιούνιος – Οκτώβριος) και για περιοχή καλλιέργειας εκτός της έδρας του εργοστασίου.
Προσόντα:
- Εμπειρία στον τομέα
- Ανάλογη εκπαίδευση στο αντικείμενο θα εκτιμηθεί αναλόγως
- Κατά προτίμηση ηλικία έως 45 ετών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στη μονάδα
παραγωγής που βρίσκεται στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατη φωτογραφία
και φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου (με την άδεια
εργασίας).
Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στο email info@
almifoods.gr
Πληροφορίες – τηλέφωνα επικοινωνίας: 233 302 7800 (γραμματεία εργοστασίου), 697 487 5526 (Γεωπονικό τμήμα)
Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με παρουσία 25 ετών στον τομέα
της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – παραγωγής ειδών διατροφής
και με συνεχή σταθερά ανοδική πορεία στην ελληνική και διεθνή
αγορά, ZHTΕΙΤΑΙ
ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ
Προσόντα:
- γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (θα εκτιμηθεί γνώση χειρισμού προγραμμάτων διαχείρισης αποθήκης)
- καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στη μονάδα παραγωγής που βρίσκεται στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας
– Κρύας Βρύσης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατη
φωτογραφία και φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου (με
την άδεια εργασίας).
Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται
στο email info@almifoods.gr
Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 7800

Η εταιρεια Καδογλου ΙΚΕ με παρουσια
στην συσκευασια και
τυποποιηση κρεατος,
με εδρα το Ταγαροχωρι
Ημαθιας στα σφαγεια,
ζητα να ενταξει στο δυναμικο της  οδηγους Γ’ κατηγοριας  για την στελεχωση της
μοναδας  μεταφορων μας. Προαπαιτουμενη προυποθεση
είναι η κατοχη Π.Ε.Ι. και Ηλεκτρονικου Ταχογραφου.
Απαιτουμενα προσοντα
Ομαδικοτητα,συνεργασια και αποτελεσματικοτητα με
αισθηση ευθυνης και επαγγελματισμο.
Η Εταιρεια προσφερει
Αμεση προσληψη με πληρη απασχοληση και πληρη
ασφαλιση
ΤΗΛ: 23310/41597-8 FAX : 23310/42048
ΚΟΠΑΝΟΣ ενοικιάζονται δύο επαγγελματικοί χώροι από 350
τ.μ. ο καθένας με δυνατότητα να γίνει ένας χώρος, στον περιφερειακό δρόμο Κοπανού, δίπλα στο βενζινάδικο Σαρδέλη, με 5μ.
καθαρό ύψος, χωρίς εσωτερικές κολώνες και περιφραγμένη αυλή 600 τ.μ. Τιμή 1,00 ευρώ το τετραγωνικό. Τηλ.: 6944 687267
& 23320 41088.
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ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. ( κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ) 550 €

ΡΟΛΟΙ 30 τ.μ. επιπλωμένο, 160 €

ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €

ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. επιπλωμένο 210 €

ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ με υπόγειο 100τ.μ. 14ετί-

ΡΟΛΟΙ 40 τ.μ. ανακαινισμένο  270 €

ας, καλό, 480 €

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 85 τ.μ. γωνιακό με πυ-

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €

λωτή 250 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 170 τ.μ. με πατάρι, πολύ καλό, 700 €

ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. 15ετίας, αντλία θερμότητας,
350 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ.   ανακαινισμένο, αντλία θερμότητας, 350 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 100 τ.μ. , 15ετίας, 480 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 125 τ.μ. πολύ καλό 3δωμ ατομική θέρμανση, 450 €
ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. πλήρες επιπλωμένο,   ατομ.
θέρμανση, ηλιακό 400 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  90 τ.μ. 2δωμ. ατομική θερμ.  350 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ   90 τ.μ. 2δωμ. επιπλωμένο πλήρες
ατομ. θέρμανση 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 70 ΤΜ 15 ετών 2δωμ.  θέα,  300 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 100 τμ 3δωμ ανακαινισμένο αντλία
θερμότητος, τζάκι κλίμα  450 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τμ   ανακαινισμένο, θέα
ατομ. θέρμ.  θωρακισμένη 400 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 35 τ.μ. καινούργιο  32000 €
ΕΛΙΑ 65 τ.μ. 10ετίας  62.000  €
ΠΑΠΑΚΙΑ 65  τ.μ. 35.000  €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 67 τ.μ. 15ετίας τζακι θεα 68.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 69 τ.μ. τζάκι, αποθήκη, 55.000 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70  τ.μ. τζάκι ατομ θερμ   43.000 €
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ   2δωμ. κόπλαμ ατομ.θέρμανση
47000 €
ΕΛΙΑ 80 τ.μ. πολύ 15 ετών καλό 85.000 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 84  τ.μ. με ατομικό λέβητα, 79.000 €

105.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. με θέση στάθμευσης,

ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων,

85.000 €

22.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. ρετιρέ 70.000 €

ΣΕΛΙ 40 τ.μ.   πολύ καλό με τζάκι 65.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 86 τ.μ. 15ετίας 67.000 €    

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. αντλία θερμότητος, ανακαινι-

200.000 €

σμένο, 85.000  €

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. παραδοσιακή κατοικία 55.000 €

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 93 τ.μ. 30.000 €

ΑΣΩΜΑΤΑ 175 τ.μ. μεζονέτα σε 3 επίπεδα

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 104 τμ ανακαινισμένο θέα αποθή-

150.000

κη 68.000 €

ΚΑΒΑΣΙΛΑ μονοκατοικία σε 2 επίπεδα 55.000 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 120 τ.μ. 15 ετών αποθήκη, γκα-

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων,

ράζ,  127.000 €

λουξ, 220.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. υπερλούξ, 135.000€

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 70 τ.μ. σε 280τ.μ. οικόπεδο

ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ. πάρκιν 120.000 €

48.000 €

ΕΛΙΑ 120 τ.μ. 130.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο

ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 15 ετών 4 δωμάτια, με απο-

210.000 €

θήκη, γκαράζ, 108.000 €

ΕΡΓΟΧΩΡΙ 200 τ.μ. διαμέρισμα με 2 γκαρσονιέ-

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

ρες 15ετίας  165.000 €

ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΚΤΕΛ 35 τ.μ. έτοιμο για καφέ – αρτοποιείο, 260 €

Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέ-

ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40 τ.μ. καλό, 380 €

τρων, 15.000 €

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό,450 €

ΜΕΛΙΚΗ 35 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων,

ΚΤΕΛ 50 τ.μ., με πατάρι και υπόγειο, 270 €

18.000

ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €

ΚΕΝΤΡΟ 80 τ.μ.  30.000 €

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €

ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,

ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 80 τ.μ. με πατάρι, καλό, 200 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 600 μέτρα, καλό, 16.000 €
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,
24.000 €
ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 700 τ.μ. επάνω στον δρόμο 28.000 €
ΛΟΖΙΤΖΙ  5.000 τ.μ. μεγάλη ευκαιρία 32.000 €
ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ 520 τ.μ. δίπλα στο σχολείο 35.000 €
ΕΛΙΑ 220 τ.μ. ευκαιρία τιμή 39.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ  35–50–60 τ.μ.  προς 1.000 € το τετραγωνικό
ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους   ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
29.000 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ
ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα «ΛΑΟΣ» νέος
με δίπλωμα μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημερίδας (για μόνιμη απασχόληση). Πληροφορίες
εργάσιμές ημέρες και ώρες. Τηλ.: 6974 030005.

www.mesitikoveria.gr
1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

μ2   1ος όροφος   4ΔΣΚΧΛΚ

30.000€

WC ΑΠ διαμπερές 110.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 90

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ

50.000€

θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

σμα εντός οικοπέδου 900 μ2

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ

40.000€

48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68

μ2 με θέα 40.000€

μ2   2ος όροφος λούξ τζάκι

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110

ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ.

μ2 κέντρο 75.000€

65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85

118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

μ2   4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ.

140.000€

κέντρο 55.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία

1444 μ2 Γιοτζαλίκια

90 μ2  εντός οικοπέδου 800 μ2

14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409

σούπερ λούξ 80.000€

μ2 Γιοτζαλίκια

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

CMYK
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