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18 Οκτωβρίου 2021 Ποιο είναι το κτίριο της οδού Βενιζέλου 
στη Βέροια που δεν υπάρχει πια;

 Σίγουρα δεν μπορείτε να φανταστείτε από 
ποιο σημείο της Βέροιας είναι η συγκεκριμένη 
φωτογραφία…

 Είναι το πρώτο κτίριο της κλινικής «Ευ-
αγγελισμός»(Αντωνιάδη) που ανεγέρθη στην 
οδό Βενιζέλου, στο σημείο που είναι σήμερα 
η Τράπεζα Πειραιώς! Η κλινική λειτούργησε 
για πρώτη φορά το έτος 1935. Ο εργολάβος 
Γρηγόρης Κούτερης διατηρούσε εκείνη την ε-
ποχή κατάστημα οικοδομικών υλικών στην ο-
δό Αριστοτέλους, στο σημείο που λειτουργού-
σε πριν λίγα χρόνια το εστιατόριο «Κάππου 
στην Αγορά» και  ανέθεσε σε αρχιτέκτονα 
τα σχέδια του κτιρίου της Βενιζέλου. Ο ίδιος 
αρχιτέκτονας σχεδίασε επίσης ακόμη 2 ομοι-
όμορφα κτίρια στην πόλη μας: Το σημερινό  
Βλαχογιάννειο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα 
στην Λεωφόρο Ανοίξεως και  το κτίριο Σύρπη, 
διατηρητέο σήμερα στην οδό Εληάς, απέναντι 
από το Ξενοδοχείο  «Villa Elia». 

Εικόνες από μια Βέροια μακρινή, μιας άλ-
λης εποχής, που δυστυχώς μαζί με τα πρό-
σωπα-πρωταγωνιστές της εποχής έφυγαν και 
ιστορικά διατηρητέα κτίρια που έδιναν άλλο 
ύφος και αρχοντιά στην πόλη. 

Τουλάχιστον να θυμόμαστε…  

Με ζεστά ρούχα οι μαθητές του 16ου δημοτικού 
σχολείου Βέροιας λόγω βλάβης στην θέρμανση

Με e-mail που έλαβαν οι γο-
νείς και κηδεμόνες μαθητών του 
16ου δημοτικού σχολείου Βέροι-
ας(πρώην 1ο Γυμνάσιο επί της 
οδού 16ης Οκτωβρίου), ενημε-
ρώθηκαν από την διεύθυνση του 
σχολείου ότι για τουλάχιστον μια 
εβδομάδα θα πρέπει να φρο-
ντίσουν τα παιδιά τους να πη-
γαίνουν ζεστά ντυμένα, γιατί το 
σχολείο δεν έχει θέρμανση! Αιτία 
η βλάβη στον καυστήρα του συ-
στήματος θέρμανσης και ο ανα-
γκαίος χρόνος που χρειάζεται για 
να αποκατασταθεί. 

Παρά το γεγονός ότι είναι λο-
γικό να υπάρχουν βλάβες(μηχα-
νήματα είναι και χαλάνε), ξεκί-
νησαν πολλές γκρίνιες, αλλά και 
προβληματισμοί για το αν είχε δοκιμαστεί το σύστημα θέρμανσης πριν πιάσουν τα κρύα και είχε γίνει η προβλεπόμενη 
συντήρηση για να αποφευχθεί μια τέτοια ταλαιπωρία. Πάντως ακόμη κι αν δεν απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα, το κρί-
σιμο είναι να διορθωθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται η βλάβη για να κάνουν μάθημα τα παιδιά σε φυσιολογικές συνθήκες 
και όχι σαν Εσκιμώοι σε ιγκλού!!!  

Έσβησε 33 κεράκια το πρώτο 
ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ημαθίας!

Στα Ελευθέρια της Βέ-
ροιας, την 16η Οκτωβρίου 
1988 έκανε την πρώτη επί-
σημη μετάδοση, ο ΤΥPOS 
FM 99.7(που μετονομάστη-
κε τα τελευταία χρόνια σε 
ΑΚΟΥ 99.6), ο αγαπημένος 
ενημερωτικός ραδιοφωνικός 
σταθμός της Ημαθίας. Με 
την μπάντα τον fm άδεια και 
παρθένα, αφού μόνο ο δημοτικός σταθμός  FM100 εξέπεμπε εκείνη την εποχή, η επιλογή της συχνότητας είχε να κάνει 
μόνο με την εγγύτητα στο 100 που ήταν η μόνη συχνότητα που έβρισκες σταθμό! Με σημαία όλα τα χρόνια την ενημέ-
ρωση, αφού αυτός είναι και χαρακτηρισμός του σταθμού από την αδειοδότησή του, η είδηση και οι ενημερωτικές εκπο-
μπές εξακολουθούν να είναι η ναυαρχίδα στο πρόγραμμα του σταθμού. Μέσα σε αυτά τα 33 χρόνια, έχουν καταγραφεί 
πολλές επιτυχίες, ζωντανές και ηχογραφημένες παραγωγές από έναν τεράστιο αριθμό συνεργατών που αποτελούν μια 
μεγάλη ραδιοφωνική οικογένεια. Ανάμεσα σε πολλές κορυφαίες στιγμές και διακρίσεις η επί σειρά ετών συνεργασία με 
την ελληνική εκπομπή της DEUTSCHE WELLE  στη Γερμανία και η καθημερινή δορυφορική αναμετάδοσή της μετά 
από αυστηρή κρίση και αξιολόγηση για το αν πληρούσε ο ΤΥPOS FM τις προϋποθέσεις συνεργασίας. Επίσης μέσα 
από την συχνότητα του TYPOS FM ακουγόταν στα πρώτα του δημοσιογραφικά βήματα ο γνωστός δημοσιογράφος 
Νίκος Χατζηνικολάου σε μια συνεργασία που σχολίαζε την επικαιρότητα. Σε τοπικό επίπεδο τι να πρωτοθυμηθούμε, 
από το μοναδικό και ανεπανάληπτο θεατρικό παραμύθι του γιατρού Τάσου Βασιάδη μέχρι την ποντιακή εκπομπή 
του Κώστα Καραπαναγιωτίδη και την μουσική εκπομπή με τα hit της εποχής από τον Γιάννη Λαζαρίδη, ενώ από τις 
μακροβιότερες ραδιοφωνικές εκπομπές πανελλαδικά είναι το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο της Σοφίας Γκαγκούση. 
Από τα στούντιο του σταθμού έχουν περάσει πολιτικοί της κεντρικής πολιτικής σκηνής και της αυτοδιοίκησης, ενώ έ-
χουν δώσει συνεντεύξεις διαχρονικά οι πιο γνωστοί τραγουδιστές και ηθοποιοί. Επίσης δεν πρέπει να λησμονήσουμε 
τα πάρτι και τους χορούς που άφησαν εποχή, αλλά και τις κοινωνικές δράσεις του σταθμού για την βοήθεια συνανθρώ-
πων μας.  

Με την τεχνολογία να αναπτύσσεται ραγδαία ο TYPOS FM(ΑΚΟΥ 99.6) εξελίχθηκε, αναβάθμισε τον εξοπλισμό του 
προσφέροντας και εικόνα σε κάποιες παραγωγές του, ανανέωσε το πρόγραμμά του και συνεχίζει με την υποστήριξη 
των ακροατών του να βάζει ακόμη ψηλότερα τον πήχη. 

Χρόνια Πολλά!!!!!!
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Εκστρατεία υπεύθυνης 
ενημέρωσης για να 

πάψει η ακατάσχετη 
φεϊσμπουκολογία!!! 

Είπαμε να ξεχαστούν τα κόκκινα, να κυκλοφορή-
σουν οι εμβολιασμένοι πιο ελεύθερα με τα νέα μέτρα, 
αλλά δυστυχώς ο αριθμός των κρουσμάτων είναι υ-
ψηλός τόσο πανελλαδικά, όσο και στην Ημαθία και 
δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά…Τα 2χιλιαρα πρόστιμα 
στα μαγαζιά δεν είναι λύση, ενώ οι φωνές των αρνητών 
του κορωνοϊού και των αντιεμβολιαστών έχουν περισ-
σέψει. Σε όλο αυτό το αρνητικό σκηνικό η κυβέρνηση 
δεν μπορεί να αντιτάσσει το μπόνους των 50 GB προς 
τους εφήβους που θα εμβολιαστούν, γιατί νομίζω ότι 
κάνει τα πράγματα χειροτέρα. Με τον ρυθμό των εμβο-
λιασμών να έχει «καθίσει» είναι επιβεβλημένη μια νέα 
υπεύθυνη εκστρατεία ενημέρωσης και επιστημονικού 
διαλόγου υπέρ του εμβολίου, αφού πρώτα ξεκαθα-
ρίσουν όσο γίνεται πιο άμεσα ερωτήματα σχετικά με 
την 3η δόση και ότι άλλο σχετικό «κρέμεται» και δίνει 
τροφή για αμφισβητήσεις και ατέρμονες φεισμπουκο-
λογίες. Άμεσα να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος εμπι-
στοσύνης όχι μόνο με φοβέρα και πρόστιμα, αλλά με 
σοβαρότητα, πειθώ και επιστημονικό λόγο.

Zήσης Μιχ. Πατσίκας



Με Δοξολογία που τέλεσε ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων στον Ιερό 
Ναό του Οσίου του Νέου πολιούχου Βεροίας Αγ. Αντωνίου και ακολούθως επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση 
στεφάνων στο Ηρώο της Πλατείας Ωρολογίου, η Βέροια τίμησε το Σάββατο 16 Οκτωβρίου, την 109η Επέτειο 
της απελευθέρωσής της από τον τουρκικό ζυγό. 

Την επέτειο τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και της Βουλής, της Π.Ε. Ημα-
θίας, του Δήμου Βέροιας, τοπικές, πολιτικές, στρατιωτικές αρχές και εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, 
εκπρόσωποι των φορέων εκπαίδευσης, ενώσεων, συλλόγων κ.α. ενώ τον πανηγυρικό της Ημέρας εκφώνησε 
στην Πλατεία Ωρολογίου η εκπαιδευτικός Ελισάβετ Σαρηγιαννίδου. Να σημειωθεί ότι και φέτος, όπως και 
πέρυσι, η καθιερωμένη στρατιωτική και μαθητική παρέλαση δεν πραγματοποιήθηκε εξαιτίας των ειδικών υγει-
ονομικών μέτρων.

Στη Νάουσα

Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου γιορτάστηκε η επέτειος απελευθέρωσης της ηρωικής πόλης Νάουσας από τον 
τουρκικό ζυγό, με επίσημη δοξολογία από τον Μητροπολίτη στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, 
παρουσία τοπικών, πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, ενώ ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων 
στο ηρώο της πόλης.

Στην  Αλεξάνδρεια

Ακολούθησε χθες 
Δευτέρα 18 Οκτω-
βρίου ο εορτασμός 
της απελευθέρωσης 
της Αλεξάνδρειας, 
όπου τελέστηκε Δο-
ξολογία για από τον 
Μητροπολίτη που 
κήρυξε και τον θείο 
λόγο στον Ιερό Μη-
τροπολιτικό Ναό Κοι-
μήσεως της Θεοτό-
κου, παρουσία των 
τοπικών πολιτικών 
και στρατιωτικών αρ-
χών.

 Ο εορτασμός 
ολοκληρώθηκε με 
μνημόσυνο για τους 
πεσόντες κατά την 
περίοδο του Μακε-
δονικού Αγώνα και 
κατάθεση στεφάνων 
στο ηρώο της πόλης.

Και  στην Αλε -
ξάνδρεια, δεν έγινε 
επίσης η καθιερωμέ-
νη παρέλαση λόγω 
των υγειονομικών 
μέτρων κατά της 
πανδημίας του κορο-
νοϊού.
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Μέχρι αύριο στο ισόγειο του Δημαρχείου Βέροιας
Έργα της με ήρωες της Επανάστασης του ΄21 

και άλλες θεματικές ενότητες, εκθέτει 
η Βάσω Σιδηρόπουλου Καραμήτσου

Με αφορ-
μή τα  200 
χρόνια από 
την επανά-
σταση  του 
1821, η βε-
ρ ο ι ώ τ ι σ σ α 
ζ ω γ ρ ά φ ο ς 
Βάσω

Σ ι δ η ρ ό -
πουλου Κα-
ρ α μ ή τ σ ο υ 
εκθέτει αυτές 
τ ις ημέρες, 
μ ι α  σ ε ι ρ ά 
α π ό  έ ρ γ α 
της που αναπνέουν Ελλά-
δα, από την τελευταία σει-
ρά έργων της, «Αχ Ελλάδα 
σε αγαπώ». Στόχος της να 
επικοινωνήσει εικαστικά τα 
ηρωικά κατορθώματα μεγά-
λων ηρώων της χώρας, ό-
πως ο Κολοκοτρώνης, η 
Μπουμπουλίνα κ.α. μαζί με 
τις αξίες που μας έδωσαν οι 
πρόγονοί μας, όπως λέει, 
κάτι που μπορούμε να πετύ-
χουμε αρκεί να πιστέψουμε 
σε μία μεγάλη ιδέα.

Εκθέτει επίσης έργα της 
που έχουν παρουσιαστεί 
στο βυζαντινό μουσείο αλ-
λά και έργα από  παλαιότε-
ρες θεματικές ενότητες, με 

διαφορετικές τεχνοτροπίες, με  παλιά αρχοντικά της Βέροιας και της 
Νάουσας, σύμβολα του τόπου και προσωπικότητες όπως ο Μ. Αλέ-
ξανδρος, και ο Βικέλας και δείγματα δουλειάς της από δημιουργίες 
της με θέμα 
το δέντρο ως 
σύμβολο ζω-
ής και αιω-
νιότητας, τα 
φεγγάρια, Κα-
ρυάτιδες και 
νύφες, κ.α.

Η έκθεση 
θα λειτουργεί 
μέχρι τις 20 
Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 
στο ισόγειο 
του Δημαρχεί-
ου Βέροιας.
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη 
διασκέδαση.

-Συσκευές καθαρισμού αέρα (με φίλ-
τρα ενεργού άνθρακα και Hepa) 

-απολύμανση πριν κάθε προβολή,
- μεγάλες αποστάσεις 
- περιορισμένη διαθεσιμότητα εισι-

τηρίων
- αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και 

έξοδο
DUNE         (Dolby surround 7.1)
Προβολές στην Αίθουσα 1 “Χειμερινή ”:   
Πέμπτη 14/10 – Παρασκευή 15/10 – Δευτέρα 18/10 – Τρίτη 

19/10 – Τετάρτη 20/10 στις 20.30 
Σάββατο 16/10 και Κυριακή 17/10 στις 19.00 και 21.45
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 12 

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

Σκηνοθεσία: ΝΤΕΝΙ ΒΙΛΝΕΒ
Σενάριο: ΕΡΙΚ ΡΟΘ
Ηθοποιοί: ΣΤΕΛΑΝ ΣΚΑΡΣΓΚΑΡΝΤ, ΧΑΒΙΕ ΜΠΑΡΔΕΜ, 

ΣΑΡΛΟΤ ΡΑΜΠΛΙΝΓΚ, ΟΣΚΑΡ ΙΣΑΑΚ, ΤΖΟΣ ΜΠΡΟΛΙΝ, ΡΕ-
ΜΠΕΚΑ ΦΕΡΓΚΙΟΥΣΟΝ , ΝΤΕΪΒ ΜΠΑΟΥΤΙΣΤΑ, ΖΕΝΤΑΓΙΑ ΚΟΛ-
ΜΑΝ, ΤΙΜΟΤΕ ΣΑΛΑΜΕ, ΤΖΕΪΣΟΝ ΜΟΜΟΑ

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ - THE LAST DUEL
Προβολές στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή ”:   
Καθημερινά στις 20.30 
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 12 

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

Σκηνοθεσία: Ρ ΙΝΤΛΕΪ 
ΣΚΟΤ

Σενάριο: ΜΠΕΝ ΑΦΛΕΚ & 
ΜΑΤ ΝΤΕΪΜΟΝ

Ηθοποιοί: ΜΠΕΝ ΑΦΛΕΚ, 
ΑΝΤΑΜ ΝΤΡΑΪΒΕΡ, ΜΑΤ ΝΤΕΪ-

ΜΟΝ, ΤΖΟΝΤΙ ΚΟΜΕΡ
ΚΟΝΤΟΡΙΤΟ (ΜΕΤΑΓΛ) - CONDORITO 
Προβολές στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή ”:   Παρασκευή 15/10 

- Σάββατο 16/10 - Κυριακή 17/10 στις 18.00  (Πιστοποιητικό 
εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 12 ετών και πάνω, Self 
test από 4 ετών έως 11, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.
cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: ΑΛΕΞ ΟΡΕΛΕ & ΕΝΤΟΥΑΡΤΟ ΣΟΥΛΝΤ
Σενάριο: ΜΑΡΤΙΝ ΠΙΡΟΓΙΑΝΣΚΙ & ΙΣΑΪ ΡΑΒΙΝΤ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΝΙΚΟΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ, ΧΑΡΑ ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΙΡ-
ΚΙΣ

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

 Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρόγραμ-
μα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: 
http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     14/10/21 - 20/10/21

16η Οκτωβρίου 
ως Παγκόσμια Ημέρα 
Διατροφής με κύριο 

στόχο τον περιορισμό 
της πείνας στον πλανήτη

Του Αθανάσιου Τόπη
Διατροφολόγου-Διαιτολόγου

Σήμερα η πείνα απειλεί περισσότερο 
από 800 εκατομμύρια ανθρώπων στον 
πλανήτη και ο υποσιτισμός, η διατροφική 
ανασφάλεια, οι άθλιες συνθήκες υγιεινής 
και ο περιορισμός της βιοποικιλότητας 
είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των υπό 
ανάπτυξη χωρών.

Η διάδοση και υιοθέτηση υγιεινών δια-
τροφικών συνηθειών αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα προάσπισης της ατομικής υγείας, καθώς και βασικό συ-
ντελεστή προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

Η υγιεινή διατροφή έχει ορισμένους γενικούς κανόνες που ισχύουν 
για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Σκοπός της παγκόσμιας ημέρας διατροφής της 16η Οκτωβρίου 
είναι η ενθάρρυνση προσοχής στη γεωργική παραγωγή τροφίμων 
και η ενίσχυση στις εθνικές, διμερείς, πολυμερείς και μη κυβερνητικές 
προσπάθειών προς το σκοπό αυτό. Επίσης, η ενθάρρυνση στην οικο-
νομική και τεχνική συνεργασία μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών, 
όπως και τη συμμετοχή των αγροτών, ιδιαίτερα των γυναικών και των 
λιγότερο προνομιούχων ομάδων, με αποφάσεις και δραστηριότητες 
που θα επηρεάζουν τις συνθήκες ζωής τους. Ακόμα ένας σκοπός είναι 
να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού για το πρόβλημα της πείνας 
στον κόσμο. Τέλος, σημειώνεται η ενίσχυση προώθησης της μεταφο-
ράς τεχνογνωσίας προς τον αναπτυσσόμενο κόσμο, να ενισχύσει τη 
διεθνή και εθνική αλληλεγγύη στον αγώνα κατά της πείνας, του υποσι-
τισμού και της φτώχειας και να επιστήσει την προσοχή σε επιτεύγματα 
στην ανάπτυξη τροφίμων και γεωργίας.

Συμπερασματικά, Η διάδοση και υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών 
συνηθειών αφορά όλους τους ανθρώπους και η ευαισθητοποίηση εί-
ναι κύριο συστατικό για την εξάλειψη της πείνας στον κόσμο. 



Λένε ότι η Ιστορία επαναλαμβάνεται σαν φάρσα. Και, δυστυχώς, 
πολλές φορές επιλαμβάνεται ως φαρσοκωμωδία. Μια τέτοια φαρσοκω-
μωδία, που όμως δεν είναι καθόλου αστεία, ζούμε τα τελευταία δύο και 
πλέον χρόνια με την κυβέρνηση Μητσοτάκη (του νεότερου).

Τριάντα χρόνια μετά την πρώτη διακυβέρνηση ενός Μητσοτάκη στη 
χώρα, που έφυγε κακήν κακώς κάτω από την λαϊκή πίεση, ο απόγονος 
Μητσοτάκης φαίνεται πως ήθελε την… ρεβάνς και βάλθηκε να ολοκλη-
ρώσει ό,τι οι αγώνες των πολιτών ματαίωσαν επί πρωθυπουργίας του 
πατέρα του.

Πριν σχεδόν 30 χρόνια, η νέα γενιά βγήκε μπροστά, προέταξε δυ-
ναμικά τα στήθη της στην νεοφιλελεύθερη λαίλαπα που οραματιζόταν 
ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και εκείνος ο αγώνας δικαιώθηκε. Έκτοτε, 
χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια, συνέβησαν ριζικές ανακατατά-
ξεις στο πολιτικό σύστημα, πολλές πολιτικές και αντιλήψεις προσαρμό-
στηκαν, αλλά ένα έμεινε σταθερό και ακλόνητο: Η πίστη της οικογένει-
ας Μητσοτάκη στον ακραίο φιλελευθερισμό, που επιβουλεύεται κάθε 
κοινωνικό και δημόσιο αγαθό και θέλει να το θυσιάσει στο βωμό του 
ιδιωτικού οφέλους. Η δημόσια Υγεία, η δημόσια Παιδεία, το Κοινωνικό 
Κράτος, η δημόσια ασφάλιση, η δημόσια διαχείριση των εθνικών πό-
ρων είναι αγκάθι στο δάχτυλό τους που πρέπει να βγει και πάνω στην 
πληγή που θα αφήσει επιθυμούν διακαώς να βάλουν τσιρότο ιδιωτικό 
(συνήθως από «ημέτερη» εταιρία προμηθευμένο).

Όσον και αν διατυμπανίζουν και κοκορεύονται πως ο λαός τους πα-
ραδέχεται, μέσω αμφιλεγόμενων δημοσκοπήσεων φυσικά και ορισμέ-
νων ΜΜΕ που έχουν αναλάβει τον ρόλο του λιβανιστή τους, οι πολίτες 
νοιώθουν τι πάει να γίνει:

• Στην κοινωνική συνοχή, με πολίτες Α και Β διαλογής, που κατά 
το δοκούν θα τους χωρίζει gigabyte ή χαρτζιλίκια αν είναι συνετοί και 
υπάκουοι

• Στο ΕΣΥ, που υποτίθεται ότι στηρίζουν αλλά ουσιαστικά αφήνουν 
την αγγαρεία στα δημόσια νοσοκομεία (με την διαχείριση της πανδημί-
ας) αλλά το «παντεσπάνι» το δίνουν στις ιδιωτικές κλινικές, αφού όλες 
οι άλλες ιατρικές πράξεις ουσιαστικά δεν γίνονται

• Στην Παιδεία, που πάνε να κάνουν κολλέγια τα σχολειά μας με αξι-
ολογήσεις και… καλλιστεία

• Στην Οικονομία, που καθημαγμένη από τις κυβερνητικές παλι-
νωδίες δεν μπορεί να ορθοποδήσει και χιλιάδες επιχειρήσεων έβαλαν 
λουκέτο, παρά τα χαμόγελά τους

• Στην χώρα, που βυθίζεται ολοένα στο ιδιωτικό χρέος που ξεπου-
λήθηκε στα ξένια χέρια και αργά ή γρήγορα θα αρχίσει να απομυζεί 

ό,τι απέμεινε στον Έλληνα μικρομεσαίο, προς τέρψιν του αδηφάγου 
κεφαλαίου. 

Απέναντι σε όλα αυτά οφείλουμε όλοι να σταθούμε στο ύψος των 
περιστάσεων. Να μην κινηθούμε δασκαλίστικα και επικριτικά στη νέα 
γενιά, αλλά να την αφουγκραστούμε με ειλικρίνεια. Και αν χρειαστεί 
να γίνουμε το σκαλοπάτι για να πατήσει αυτή η γενιά πάνω μας για να 
κάνει το εναρκτήριο λάκτισμά της για τον αγώνα της ανατροπής της 
κατάστασης. 

Όπως στις αρχές της δεκαετίας του ’90 έτσι και στις αρχές της δεκα-
ετίας του ’20, η νέα γενιά θα δείξει τον δρόμο. Με άλλο ύφος και τρόπο, 
αλλά πάντα με την άσβεστη δύναμη της νιότης, που μάταια κάποιοι 
ονειρεύονται ότι μπορούν να την χωρέσουν σε μερικά gigabyte και λίγα 
ευρώ…

Μαζί με την νέα γενιά και όλοι μαζί θα πρέπει να αγωνιστούμε για 
την ανατροπή αυτής της κυβέρνησης. Εμείς θα είμαστε εκεί για να την 
ακολουθήσουμε…

Θανάσης Γικόνογλου
Μέλος κεντρικής επιτροπής ανασυγκρότησης ΣΥΡΙΖΑ

 - ΠΣ, πρ. βουλευτής Ημαθίας
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Ο ΣΥΡΙΖΑ όαση 
ουσιαστικού 
σχεδιασμού 

στη Δημόσια Υγεία
Η έλευση του πρώην Υπουρ-

γού Ανδρέα Ξανθού στην Ημαθία 
είναι η μεγάλη ευκαιρία επανα-
προσδιορισμού της δημόσιας δι-
οίκησης στο χώρο της Υγείας για 
την περιοχή μας. Η ευκαιρία μας 
για επιστροφή στην ορθολογιστι-
κή διαχείριση των δομών Υγεί-
ας, χωρίς εκβιαστικά διλήμματα, 
χωρίς κόκκινες γραμμές και dead 
line. Εστιάζοντας μόνο στο υγειο-
νομικό προσωπικό, στον ασθενή, 
στον συνοδό, στον δημότη. Κι όχι 
στα συμφέροντα και τους άρπαγες του συστήματος, που πάντα 
υπήρχαν και υπάρχουν, ανθούν όμως σε περιόδους που το πο-
λιτικό προσωπικό αλληθωρίζει και γέρνει επικινδύνως προς την 
πλευρά τους.

Η τετραετία ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια όαση στρατηγικού, ρεαλιστικού 
και ουσιαστικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη της δημόσιας υγεί-
ας, με παράλληλη βαρύτητα και πρωτοβουλίες στην πρωτοβάθ-
μια φροντίδα. Ήταν μια περίοδος σταθερότητας και ασφάλειας ό-
λων των δομών υγείας στην Ημαθία και την ελληνική περιφέρεια, 
χωρίς υστερίες υποβάθμισης ή κατάργησης στη βάση λογιστικών 
αναγκών Ευρωπαίων εταίρων ή πολυεθνικών κάθε τύπου.

Η περίοδος της πανδημίας του Covid-19 έδωσε μια μικρή 
παράταση στους μετέπειτα καταστροφικούς νεοφιλελεύθερους 
σχεδιασμούς, που είναι βέβαιο ότι θα επανέλθουν αμέσως μετά 
τη λήξη της. Διόλου τυχαίες δεν ήταν οι κατά καιρούς αναφορές 
του πρωθυπουργού και των υπουργών του, που επανέφεραν την 
ατζέντα στην πριν από το 2015 περίοδο. Σ’ αυτή την επερχόμενη 
λαίλαπα, ο λαός και όλοι μας οφείλουμε σθεναρά να αντισταθού-
με, προτάσσοντας τη δημόσια υγεία με επίκεντρο τον άνθρωπο 
και όχι τους αριθμούς.

Αντώνης Μαρκούλης
Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης του 

ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική Συμμαχία

Συνεχίζεται η διενέργεια 
Rapid tests σε 

Αλεξάνδρεια και Μελίκη
Συνεχίζεται και την επόμενη εβδομάδα στην πόλη της Αλεξάν-

δρειας και στην Δ/Κ Μελίκης, η διενέργεια δωρεάν δειγματοληπτικών 
ελέγχων (rapid tests) στον γενικό πληθυσμό από τον Δήμο Αλεξάν-
δρειας, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο της επιδημιολογικής 
επιτήρησης του covid-19.

Συγκεκριμένα, κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα βρίσκεται καθημερινά στις 
εξής τοποθεσίες από τις 9:30 το πρωί έως και τις 14:00 το μεσημέρι:

• Τρίτη 19 Οκτωβρίου: ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας
• Τετάρτη 20 Οκτωβρίου: ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας
• Πέμπτη 21 Οκτωβρίου: Δημαρχείο Μελίκης
• Παρασκευή 22 Οκτωβρίου: ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας
Οι πολίτες, έχοντας μαζί τους ταυτότητα, ΑΜΚΑ και αριθμό τηλε-

φώνου επικοινωνίας, μπορούν να προσέλθουν για να πραγματοποιή-
σουν rapid test χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Την προηγούμενη εβδομάδα, έως και την Παρασκευή 15 Οκτω-
βρίου, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 253 rapid tests στο χώρο του 
ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, εκ των οποίων ανιχνεύ-
τηκαν 4 θετικά. Στην Δ/Κ Μελίκης, πραγματοποιήθηκαν 50 rapid tests, 
χωρίς να ανιχνευθεί κάποιο θετικό.

Σύλληψη για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών 
και πλαστογραφία αρνητικών βεβαιώσεων κόβιντ

Συνελήφθη στις 16 Οκτωβρίου 2021 το απόγευμα στη Βέροια, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης 
Ημαθίας, αλλοδαπός άνδρας, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, νωρίτερα την ίδια ημέρα κατήρτισε πλαστά ταξιδιωτικά έγ-
γραφα και πλαστές βεβαιώσεις αρνητικών διαγνωστικών εξετάσεων ανίχνευσης κορωνοϊού με τα οποία, έναντι αμοιβής, προμήθευσε 
5 αλλοδαπούς άνδρες με σκοπό τη διευκόλυνση της μη νόμιμης εξόδου τους από τη χώρα. Τα πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και οι 
πλαστές βεβαιώσεις κατασχέθηκαν. Επίσης, κατασχέθηκαν 1 κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 910 ευρώ, που βρέθηκαν 
στην κατοχή του.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται 
ως φαρσοκωμωδία με κοινό παρονομαστή 

το όνομα «Μητσοτάκης»
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 17 Ο-

κτωβρίου 2021 στις 12.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αντωνίου Βέροιας 
ο Οδυσσέας Μάλαμας σε ηλικία 
51 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε την Κυριακή 17 Ο-

κτωβρίου 2021 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου στην Μέση Βέροιας η Αγά-
πη Βενετικίδου σε ηλικία 67 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε την Κυριακή 17 Ο-

κτωβρίου 2021 στις 11.15 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
(Κοιμητήρια)  Βέροιας ο Κων/νος 
Στεφ. Μουπασιρίδης σε ηλικία 86 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Ευχαριστήριο του «Έρασμου»
To ΔΣ του Συλλόγου Κοι-

νωνικής Παρέμβασης «Έρα-
σμος» ευχαριστεί θερμά την 
κ. Μαρία Ιωσηφίδου για τη 
δωρεά ποσού 50€ εις μνήμην 
της μητέρας της.  

Κάθε ευγενική χορηγία ή 
δωρεά απέναντι στον «Έρα-
σμο» αποτελεί σημαντική ευ-
εργεσία προς ευάλωτα άτομα 

ή ομάδες που συνδράμουμε, αποδίδοντας άμεσα οφέλη 
και καρπούς στον καθημερινό αγώνα μας για την προά-
σπιση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων σε μια καλύτερη 
ποιότητα ζωής!    

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

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

Με τιμή για το ΔΣ 
Η Πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου

Ιερός Ναός Άγιου Αθανασίου 
Κοιμητήρια Βεροίας 

Φέρεται Εις Γνώσιν Των Ευσεβών Χριστιανών Ό,τι Το 
Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021 κατά τη παράδοση της Εκκλη-
σίας είναι το Ψυχοσάββατο Του Αγίου Δημητρίου.

Το Πρόγραμμα Των Ιερών Ακολουθιών Στα Κοιμητήρια 
Βεροίας Θα Έχει Ως Εξής:

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου:
16:00 -17:30 Τρισάγια Επί Των Μνημάτων
17:30 - 19:00 Μέγας Εσπερινός Μετά Του Νεκρώσιμου 

Κανόνος Και Επιμνημόσυνη Δέηση. 
Σάββατο 23 Οκτωβρίου :
07:00 - 09:30 Όρθρος Και Θεία Λειτουργία - Επιμνημόσυ-

νη Δέηση.
09:00 - 12:00 Τρισάγια Επί Των Μνημάτων
17:00 Τρισάγια Επί Των Μνημάτων
Προς Διευκόλυνση Των Πιστών Θα Κατασκευαστεί Από 

Τον Ιερό Ένας Κοινός Δίσκος Κολλυβων, Το Απόγευμα Της 
Παρασκευής.

Εκ Του Ιερού Ναού.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί 

θερμά:
1.Την κυρία Κατερίνα Πετρομελίδου για τη δωρεά των επίπλων του 

δικηγορικού γραφείου του αείμνηστου συζύγου της Παύλου Πετρομελί-
δη-σπονδή στη μνήμη του.

2.Την χήρα, τα παιδιά και τα εγγόνια του Νικολάου Γ. Κόγια για τη 
δωρεά 300€ στη μνήμη του αντί ετήσιου μνημόσυνου.

3.Τον κύριο Αναστάσιο Παπαδόπουλο για τη δωρεά ποσού 300€.
4.Την κυρία Μαρία Αλεξάκη για τη δωρεά ποσού 300€.
5.Την κυρία Κυριακή για τη δωρεά ποσού 200€.
6.Τον κύριο Ιωάννη Δάλλα για τη δωρεά ποσού 140€.
7.Την οικογένεια Χαράλαμπου Παϊσιάδη για τη δωρεά ποσού 100€ 

αντί στεφάνου στη μνήμη Γεωργίου Πουλτσίδη.
8.Την κυρία Αθηνά Γαβριηλίδου, τις κόρες και τον υιό της για την 

δωρεά ποσού 100€ στη μνήμη του αδερφού της Βενετικίδη Θεόδωρου.
9.Ανώνυμη οικογένεια για τη δωρεά ποσού 100€ στη μνήμη του 

ξαδέρφου τους Γεώργιου.
10.Ανώνυμους φίλους για τη δωρεά ποσού 80€.
11.Την σύζυγο και τα παιδιά του Μπάμπη Παπαχρήστου για τη δω-

ρεά 50€ στη μνήμη του.
12.Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά ποσού 50€.
13.Τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκόπουλο για τη δωρεά ποσού 20€.
14.Ανώνυμο φίλο για την οικονομική ενίσχυση με ποσό 20€.
15.Τον κύριο Ιωάννη-Χρυσοβαλάντη Στουρνάρα για την τακτική 

οικονομική ενίσχυση.
16.Την κυρία Ελένη Νάκη για την τακτική οικονομική ενίσχυση.
17.Την κυρία Ζαχαρούλα και τον κύριο Στέλιο Καλπάκη για την προ-

σφορά πιτών στη μνήμη του αδερφού τους Νικολάου Τσετραϊλίδη.
18.Την κυρία Ολυμπία Πητσιάβα για την προσφορά γεύματος στα 

παιδιά του Σπιτιού της Βεργίνας στη μνήμη της Αριστέας Τσιάρα.
19.Το βιβλιοπωλείο των κυριών Έφης και Μαρίας Μακροπούλου 

στη Νάουσα για την προσφορά σχολικών ειδών για τα παιδιά της Στέ-
γης ημιαυτόνομης διαβίωσης νέων.

20.Την εταιρία Coffee World για την προσφορά μπισκότων.
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέ-
ροιας``, ευχαριστούν θερμά :

-Τον κ.Αβραάμ Αβραμίδη , για την δωρεά του ποσού των 200 Ε 
, εις μνήμη Γεωργίου Πουλτσίδη.

-Ανώνυμο Κύριο , για την δωρεά του ποσού των 200 Ε , εις 
μνήμη των αγαπημένων του γονέων .

-Ανώνυμη Οικογένεια , για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους 
γεύματος , εις μνήμη του θείου τους Νικολάου, 

με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό του.
-Ανώνυμες Κυρίες , για την ευγενική προσφορά 45 μερίδες κρέ-

ατος , εις μνήμη προσφιλών προσώπων.
-Ανώνυμο Κύριο , για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους γεύ-

ματος , εις μνήμη προσφιλών προσώπων.
-Την ZERZOS FARMS ,για την ευγενική προσφορά 45 Kgr Μή-

λα , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας .
-Την κ.Χριστοφορίδου Πολυχρόνη , για την ευγενική προσφορά 

γλυκισμάτων, για τους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας .
-Το Ιχθυοπωλείο κ.Τσιλιγκερίδη , για την ευγενική προσφορά 15 

Kgr Γαλέο , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.
                                           Εκ της Δ/νσεως 

Ανοιχτή Πρόσκληση για 
τη διεξαγωγή εκλογών 

του Συλλόγου Κοινωνικής 
Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλό-
γου Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑ-
ΣΜΟΣ» προκηρύσσει Αρχαιρεσίες για 
την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμ-
βουλίου και της νέας Ελεγκτικής Επι-
τροπής του Σωματείου. Προς τον σκοπό 
αυτό καλεί τα μέλη του να προσέλθουν 
σε εκλογική – απολογιστική Γενική Συ-
νέλευση που θα γίνει κατά τα προβλε-

πόμενα άρθρα του Σωματείου του ισχύοντος Καταστατικού 
τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 4.00-7.00μ.μ. στην 
αίθουσα του 1ου Ορόφου των γραφείων μας επί της οδού Μ. 
Αλεξάνδρου 17 στη Βέροια. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συ-
νέλευση θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2021 την 
ίδια ώρα (4.00-7.00μ.μ.) και στον ίδιο χώρο.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Απολογισμός ενημερωτικού, επιμορφωτικού, επιστημονι-

κού και κοινωνικού έργου του Συλλόγου. 
2. Οικονομικός  Απολογισμός. 
3. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλί-

ου και Εξελεγκτικής Επιτροπής 
4. Προτάσεις προγραμματισμού δράσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να 

προσέλθουν στη Συνέλευση και να συμμετάσχουν ενεργά για 
να διαμορφώσουν από κοινού το μέλλον του Συλλόγου. Όσοι 
επιθυμούν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους για εκλογή 
στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να υποβάλλουν αίτη-
ση στα γραφεία του Συλλόγου επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 17 
στη Βέροια έως την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2021.

Με τιμή για το ΔΣ 
Η Πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου



Με απόλυτα θετικό πρόσημο έκλεισε η συμμετοχή του Δήμου Βέροιας 
στην Έκθεση Beyond 4.0 – SMART VILLAGE, από τις 14 έως τις 16 Οκτω-
βρίου στην Θεσσαλονίκη. Η ανταπόκριση στελεχών του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης και πολιτών που 
επισκέφθηκαν το σταντ του Δήμου στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ-HELEXPO 
ήταν αξιοσημείωτη, επιβεβαιώνοντας το γεγονός πως ο Δήμος Βέροιας βρί-
σκεται ανάμεσα στους 20 πρώτους δήμους της χώρας που έχουν περάσει 
το κατώφλι της νέας ψηφιακής εποχής.

Το περίπτερο 15 επισκέφθηκαν την Παρασκευή, 15.10.2021, ο Δήμαρ-
χος Βέροιας κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής 
Πολιτικής κ. Γεωργία Μπατσαρά, οι οποίοι σημείωσαν την αξία του ψηφια-
κού μετασχηματισμού στην υπηρεσία των δημοτών.

Στη Έκθεση Beyond 4.0 για την τεχνολογία και την καινοτομία ο Δήμος 
Βέροιας παρουσίασε τις πλατφόρμες και τις εφαρμογές που έχει υλοποιήσει 
σχετικά με την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση δημοτών και επιχειρήσεων. Πα-
ράλληλα στελέχη  του Δήμου είχαν επαφές με την ηγεσία του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τα επόμενα βήματα στον τομέα της ηλεκτρονι-
κής διακυβέρνησης των ΟΤΑ και τις νέες ψηφιακές εφαρμογές με στόχο την 
εξυπηρέτηση του πολίτη, στο πλαίσιο ανάπτυξης των σύγχρονων έξυπνων 
πόλεων. 

Το σύγχρονο πρόσωπο της Αυτοδιοίκησης και η προοδευτική της πορεία 
παρουσιάστηκε συνολικά και αναδείχθηκε στις παράλληλες εκδηλώσεις της 
BEYOND 4.0, με το Ετήσιο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλά-
δας. Συγκεκριμένα ο Δήμος Βέροιας υπογράμμισε τη σημασία αξιοποίησης 
των χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το Πρόγραμμα για τις «Έξυπνες 
Πόλεις» που θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 320  εκατ. ευρώ για την 
ψηφιακή μετάβαση των δήμων, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουρ-
γού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη, από το βήμα του 
Συνεδρίου της ΚΕΔΕ. 

 «Το συνέδριο είχε στόχο να θέσει σε τροχιά εκκίνησης όλες τις διαδικασί-
ες για το “αύριο” της ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών» δήλωσε ο Δήμαρ-
χος Βέροιας, κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, με αφορμή την παρουσία του 
στο Ετήσιο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων.

«Με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών θα αντιμετωπίσουμε όλες τις προ-
κλήσεις που έχει μπροστά της η Τοπική Αυτοδιοίκηση» επισήμανε ο Αντιδή-
μαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιακής Πολιτικής & Καινοτομίας 

Δήμου Βέροιας, κ. Καλλίστρατος Γρηγοριάδης συμμετέχοντας στο πάνελ για 
την «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στους ΟΤΑ» στο πλαίσιο των παράλληλων 
εκδηλώσεων της Beyond 4.0.

Προσωρινές 
κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις επί 

της οδού 
Μεγ. Αλεξάνδρου, 

στη Βέροια
Για την ομαλή 

και ασφαλή διε-
ξαγωγή της οδι-
κής κυκλοφορί-
ας, στην πρόλη-
ψη των τροχαί-
ων ατυχημάτων, 
στην εξυπηρέτη-
ση και ασφάλεια 
του κοινού κατά 
τη διάρκεια εκ-
φόρτωσης οικο-
δομικών υλικών, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας 
αποφάσισε την απαγόρευση της κυκλοφορίας, 
παντός είδους οχημάτων, στην οδό Μεγ. Αλεξάν-
δρου, από την συμβολή της με την οδό Βενιζέλου 
έως την συμβολή της με την οδό Εδέσσης, σήμερα 
Τρίτη 19-10-2021 κατά τις ώρες 13:30΄ – 14:30΄.

Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της 
απαγόρευσης κυκλοφορίας στην παραπάνω οδό 
θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 20/2021 Διάταξη του Ειρηνοδικείου 
Βέροιας (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας), έγινε δεκτή η 
από 6-10-2021 και με αριθμό κατάθεσης 21/2021 αίτηση 
εγγραφής του σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΝΕΥ-
ΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ», που 
εδρεύει στα Καβάσιλα Αλεξάνδρειας Ημαθίας και οι σκοποί 
του οποίου είναι οι αναφερόμενοι στο 2ο άρθρο του από 
5-10-2021 καταστατικού του, το οποίο αποτελείται συνολικά 
από τριάντα δύο (32) άρθρα. 

Βέροια 13-10-2021
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
Νικόλαος Τριανταφυλλίδης

ΑΜ ΔΣ Βέροιας 612

Δήμος Βέροιας: Θετική η αποτίμηση συμμετοχής 
στην Έκθεση Beyond 4.0 – SMART VILLAGE

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Rapid Test 
στον Δήμο Βέροιας

Συνεχίζεται η διενέργεια των δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του νέου κορωνοϊού SARS CoV–2 στον Δήμο Βέροι-
ας, από κλιμάκια της Κινητής Μονάδας του ΕΟΔΥ στην Ημαθία.

Η διαδικασία των δωρεάν rapid tests έχει προγραμματιστεί τις παρακάτω μέρες και ώρες στο ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας (Μαυρομιχάλη 14, έναντι Βήμα-
τος Απ. Παύλου):

Από χθες Δευτέρα 18.10.21 έως Παρασκευή 22.10.21 από τις 8:30 έως τις 15:00 και 
Κυριακή 24.10.21 από τις 8:30 έως τις 15:00.
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, δυνατότητα διενέργειας rapid test έχουν εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι. Βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος χορηγεί-

ται στους εμβολιασμένους ενώ για τους μη εμβολιασμένους το αποτέλεσμα του rapid test δίνεται προφορικά.
Οι πολίτες θα πρέπει γνωρίζουν τo ΑΜΚΑ τους ή τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, καθώς και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου.
*Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η ώρα προσέλευσης κοινού είναι αυστηρά έως τις 14:30 γιατί οι δράσεις ολοκληρώνονται καθημερινά στις 15:00.
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ΧΑΝΤΜΠΟΛ
Αντεξε στο α’ ημίχρονο ο 

Φίλιππος και ήττα 30-24 στην 
Κέρκυρα από τον Φαίακα

Με αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο μέρος, ο Φαίακας νίκησε τον Φίλιππο με 30-24 και έφτασε τους τέσσε-
ρις βαθμούς στο βόρειο όμιλο της Handball Premier.

Οι Κερκυραίοι στηρίχθηκαν στην καλή τους άμυνα, καθώς δέχθηκαν μόλις πέντε γκολ από το 40′ έως το 55′ 
και είχαν τους Τζούλοβιτς, Μάνιτς και Τσίλη να σκοράρουν τα 21 από τα 30 γκολ τους.

Ο Φίλιππος που είχε τον έλεγχο του αγώνα στο πρώτο μέρος δεν κατάφερε να αντιδράσει στην αντεπίθεση 
του Φαίακα και παραμένει στους δύο βαθμούς, με τρεις διαδοχικές ήττες..

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 3-3, 4-5, 5-7, 8-9, 12-13 (ημχ), 15-14, 18-16, 20-17, 23-20, 25-21, 30-24
Φαίακας (Μιχαλάκης): ΕλΧαραγκαουί, 3, Τσίλης 6, Τζούλοβιτς 8, Κουλούρης, Δημητρέλος, Κόντης 3, Κοσκι-

νάς, Κυπριώτης, Δελλής 3, Τσιλιμπάρης, Ζέρβας, Γεωργαλής, Μάνιτς 7, Προβατάς, Νάστος.
Φίλιππος (Παυλίδης): Κριούτσκοφ, Κωστακίδης 3, Μούγιτς 3, Άγκοβιτς, Σόφρανατς 2, Ατσίμοβιτς, Εμμανου-

ήλ, Κουκουτσίδης 2, Κυριακίδης, Στανκίδης, Παπαδόπουλος, Παπαγιάννης 2, Μπαλτατζής 4, Ρίζος, Λυκοστρά-
της, Μιρβόβιτς 8.

Διαιτητές: Κινατζίδης – Φωτακίδης. Δίλεπτα: 7-8. Κόκκινες: Δελλής (54:06 – τρία δίλεπτα) – Σόφρανατς 
(54:35 – τρία δίλεπτα), Μούγιτς (59:57 – παρεμπόδιση ρίψης, δεν κρατήθηκε δελτίο)  Πέναλτι: 2/4 – 0/0.

ΧΑΝΤΜΠΟΛ Α1 γυναικών
 Άνετη νίκη 

της Βέροιας 2017 
με 27-19 τον 

Μ. Αλέξανδρο Γιαννιτσών

Το 3Χ3 στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών έκανε η Βέροια 2017 που επικράτησε 27-19 του Μ. Αλέ-
ξανδρου για την 3η αγωνιστική της Α1 Γυναικών.

Η γηπεδούχος ομάδα είχε τον έλεγχο του αγώνα από την αρχή και με πρωταγωνίστρια την Κωνστα-
ντινίδου που είχε 14 γκολ, έφτασε σε άνετη νίκη.

ΒΕΡΟΙΑ 2017 – ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 27-19
Τα πεντάλεπτα: 2-1, 5-2, 8-4, 11-5, 13-6, 15-8 (Ημχ) 15-10, 17-12, 19-13, 21-16, 23-18, 27-19
Βέροια 2017: Νάκο 1, Ταϊρολάρι, Καραμπατζάκη 1, Δελησάββα, Μαρτινόβσκα 1, Λύτρα, Ανδρονικίδου 

1, Καλμουκίδου 2, Γεωργιάδου 3, Νταβίντοβιτς 4, Κωνσταντινίδου 14, Πιτούλια
Μ. Αλέξανδρος Γιαννιτσών: Πυριτίδου, Πατσάνη 5, Αναστασιάδου, Πιπιλακίδου 1, Πλιόγκα 4, Ιωαννί-

δου, Πέγιου 1, Τρελοπούλου, Αναστασίου 6, Χειμώνα, Τομίδου 2, Μαντζίρη
Διαιτητές: Νικολαΐδης/Πήτας Δίλεπτα: 4-3 Πέναλτι: 1/1-2/3

Συνεχίστηκε με πολύ μεγάλο ενδι-
αφέρον και με την παρουσία πολλών 
φιλάθλων στις περισσότερες αναμε-
τρήσεις , το απόγευμα του Σαββάτου 
(16/10) το πρωτάθλημα της Α’ κατηγο-
ρίας της ΕΠΣ Ημαθίας. 

Η Νάουσα αποσπάστηκε στην κο-
ρυφή του βαθμολογικού πίνακα κατά 
4 βαθμούς από τους διώκτες της, μετά 
την εντός έδρας νίκη της με 1-0 επί 
της Αγίας Μαρίνας και την ισοπαλία 
1-1 στο ντέρμπι του  Αστέρα Τριποτά-
μου με την  Νίκη Αγκαθιά 

Στα άλλα παιχνίδια έκπληξη η ι-
σοπαλία 1-1 της Ενωσης Αποστόλου 
Παύλου   με τον Αχθο Αρούρη  ενώ ο 
ΓΑΣ Ροδοωρίου   πέτυχε την πρώτη 
του νίκη, κερδίζοντας  με 1-0 τον ΠΑΟ 
Κουλούρας  στο γήπεδο του. 

Τέλος, νίκη για τον ΓΑΣ Κοπανού 
μέσα στην Μελίκη 2-3 τον τοπικό Φί-
λιππο. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  4ης αγωνιστικής 
Φίλιππος Μελίκης  - ΓΑΣ ΚοπανΟΎ :  .......................2-3
ΠΑΟ  Κουλούρα - ΓΑΣ Ροδοχωρίου     ......................0-1
ΑΣστέρας Τριπόταμος -   Νίκη Αγκαθιά:  ...................1-1
 ΦΑΣ Νάουσα - Αγ. Μαρίνα: ......................................1-0
Άχθος Αρούρης - Μακροχώρι:  ..................................1-1
1 ΦΑΣ Νάουσα .......................................................... 12
2 Νίκη Αγκαθιάς .........................................................8
3  Αστέρας Τριποτάμου .............................................6
4 Αγ. Μαρίνα .............................................................. 6

5  ΓΑΣ Κοπανού   ....................................................... 6
6  Ενωση Απ. Παύλου ...............................................5
7  ΓΑΣ Ροδοχωρίου  .................................................. 4
8  ΠΑΟ  Κουλούρας  .................................................. 3
9 Φίλιππος Μελίκης  .................................................. 2
10 Άχθος Αρούρης ..................................................... 2

Σάββατο 23 Οκτωβρίου, 2021 16:00
 ΓΑΣ Κοπανός - Αστέρας Τριποτάμου 
Αγ. Μαρίνα -  Νίκη Αγκαθιάς 
Ένωση Απ. Παύλου  -  ΠΑΟ Κουλούρας 
 Φίλιππος Μελίκης  - Άχθος Αρούρης
 ΓΑΣ Ροδοχωρίου  - ΦΑΣ  Νάουσα

Α’ ΕΠΣ Ημαθίας 
Μόνη πρώτη και με διαφορά ...η Νάουσα
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Σε φιλικό αγώνα στην Σουρωτή 
ΠΑΟΚ Β - ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ 2-2

 Τελευταίο (πιθα-
νόν τέστ) πριν την 
έναρξη του πρωτα-
θλήματος της SL2 
με τον ΝΠΣ Βέροι-
ας να αδικείται από 
το τελικό 2-2 στην 
Σουρωτή με την ο-
μάδα Β’ του ΠΑΟΚ 
την οποία θα αντι-
μετωπίζει και στο 
πρωτάθλημα.

Η Βέροια δεν 
μπορούμε να πούμε 
ότι είναι πανέτοιμη 
αλλά τουλάχιστον 
στο φιλικό αυτό οι 
παίκτες προσπά-
θησαν πέτυχαν δύο 
γκόλ και έχασαν μά-
λιστα και καλές ευ-
καιρίες να πάρουν 
την ΄νίκη. Στην άμυ-
να τα πράγματα δεν 
ήταν τόσο καλά και 
θα μπορούσαν να αποφύγουν και τα δύο γκολ με τα οποία ο ΠΑΟΚ Β΄ ισοφάρισε.

Τα γκολ του αγώνα
Τα γκολ για την ομάδα της Βέροιας στο 51’ ο Πεταυράκης και στο 65΄ ο Πόζογλου (πεν.). Δύο φορές ισοφάρισε η ομά-

δα του ΠΑΟΚ Β, στο 60’ και στο 85’ (πεν.) για να διαμορφωθεί το τελικό σκορ 2-2 
Να σημειώσουμε οτι από την Βέροια απουσίαζαν οι Πασάς, Μυστακίδης , Ράμος και τερματοφύλακας Παπαδόπουλος 
.Π.Α.Ο.Κ. Β’ (Πάμπλο Γκαρσία): Ταλιχμανίδης (70’ Μπουργάνης), Παναγιώτου, Κουλιεράκης, Καλουτσικίδης (74’ Μελε-

τίδης), Καντέ, Ταχάτος (70’ Κουλούρης), Γαϊτανίδης, Σαλαμούρας, Πανίδης, Τζήμας (74’ Φασίδης), Σπυρίδης (58’ Σελικάι).
ΒΕΡΟΙΑ (Παύλος Δερμιτζάκης): Βελλίδης (63’ Τσιμόπουλος), Μπουκουβάλας, Πεταυράκης (74’ Παπαχρήστος), Σκόν-

δρας, Μαραγκός (46’ Δημόπουλος), Οικονόμου, Μπλέτσας (74’ Μουχάλης), Γαβριηλίδης (86’ Ορφανίδης), Μούργος (63’ 
Φοφανά), Πόζογλου, Μπαϊντού (86’ Ντίνας).

Με ήττα ξε-
κίνησε το πρω-
τάθλημα της Β’ 
εθνικής η Μελί-
κη. Ηττήθηκε με 
86-63 από τον 
Έσπερο στην 
Λαμία. Το ματς 
κρίθηκε στο τρί-
το δεκάλεπτο. 
Η Μελίκη δεν 
κατάφερε να α-
κολουθήσει τον 
ρυθμό των γη-
πεδούχων και έ-
χασε την επαφή 
με το σκορ.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-18, 37-35, 65-46, 
86-63.

Δ ι α ι τ η τ έ ς :  Ξ έ ρ α ς - Μ πο ύ γ λο ς 
Π.-Μπούγλος Ι.

ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (Σοφογιάννης 
Ι.-Τσουκαλαδέλης): Λάππας 2, Τσεσμε-
τζίδης 2, Στεφάνου 6, Ρουμελιώτης 14 
(2), Ευθυμίου 2, Φύκας 9 (1), Πάππος 
19 (1), Τεπετίδης 13 (1), Νέστωρας 2, 
Παπαργυρόπουλος 12 (1), Μαγγελάκης, 
Αργύρης 5 (1).

ΜΕΛΙΚΗ ΓΑΣ (Ασλανίδης): Ντόβας, 
Μπαρζού 10, Μωϋσίδης 6 (2), Καλογε-
ράτος 22 (3), Αμανατίδης, Κυριάκου 1, 
Τζιοβάρας 2, Μανούσος 19, Εσέρπο-
γλου, Πεϊμανίδης 3, Αλευρίδης, Ρογγό-
της.

Τα αποτελέσματα 
της 1ης αγωνιστικής

Ίκαροι Τρικάλων - Πρωτέας Γρεβε-
νών  ........................................       75-63

Αίολος-Γόμφοι - ΑΓΣ Ιωαννίνων64-48
Έσπερος Λαμίας - Μελίκη ..86-63
IBC - Τιτάνες Παλαμά ........85-71
Ερμής Σχηματαρίου - Αναγέννηση 

Καρδίτσας ...............................80-40

Νίκη Βόλου - Δόξα Λευκάδας 64-54
Ρεπό: Ολυμπιακός Βόλου

Βαθμολογία
Ερμής Σχηματαρίου ...........2
Έσπερος Λαμίας ................2
Αίολος Τρικάλων ................2
Ιωάννινα ΣΚ .......................2
Ίκαροι Τρικάλων.................2
Νίκη Βόλου.........................2
Δόξα Λευκάδας ..................1
Πρωτέας Γρεβενών ............1
Τιτάνες Παλαμά ..................1
ΑΓΣ Ιωαννίνων ..................1
Μελίκη ................................1
Αναγέννηση Καρδίτσας ......1
Ολυμπιακός Βόλου ............0

Η επόμενη αγωνιστική 
(2η - 24/10, 17:00)

ΑΓΣ Ιωαννίνων – Ίκαροι Τρικάλων
Μελίκη – Αίολος Τρικάλων
Δόξα Λευκάδας – Ολυμπιακός Βόλου
Τιτάνες Παλαμά – Νίκη Βόλου
Αναγέννηση Καρδίτσας – Ιωάννινα 

ΣΚ
Πρωτέας Γρεβενών – Ερμής Σχημα-

ταρίου
Ρεπό: Έσπερος Λαμία

Δυστυχώς η ομάδα του Φιλίππου Βέροιας αν 
και πάλεψε μέχρι το τέλος, δεν κατάφερε να κάνει 
τους πολυπληθείς φιλάθλους της να χαμογελάσουν 
και υποχρεώθηκε στην πρώτη της ήττα με 50-69, 
από τη φανερά ανώτερη ομάδα του Ψυχικού στα 
πλαίσια της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος 
Α2 ανδρών.

Η ομάδα του Φιλίππου Βέροιας επέλεξε να πιέ-
σει από το πρώτο δευτερόλεπτο τους φιλοξενούμε-
νους και κλείνοντας τους χώρους προηγήθηκε στο 
2’ με 4-0. Οι φιλοξενούμενοι που φάνηκε να αιφνι-
διάζονται στην αρχή, ισορρόπησαν το παιχνίδι και 
με γκολ φάουλ του Μαλέλη στο 3’ μείωσαν σε 4-3 
ενώ ισοφάρισαν λίγο αργότερα σε 6-6. Το Ψυχικό 
με σουτ από την περιφέρεια έκανε το σκορ 8-13 
αναγκάζοντας τον Κουρουζίδη να ζητήσει το πρώτο 
ταϊμ του αγώνα. Η ομάδα του Ψυχικού ανέβασε την διαφορά 
στο +6 (10-16)  για να κλείσει το δεκάλεπτο με 11-18.

Με 5-2 σερί ο Φίλιππος μείωσε στο 12’ σε 18-20. Σε εκείνο 
το σημείο το Ψυχικό ανέβασε ρυθμούς και με τρίποντα από 
την περιφέρεια εξασφάλισε μεγάλη διαφορά. Ο Κούκας έκανε 
το 18-23, οι Παπανικολάου και Αθανασούλας διεύρυναν την 
διαφορά στο +10 (18-28) ενώ στο 18’ η διαφορά ανέβηκε ακό-
μη περισσότερο με τον πίνακα του σκορ να δείχνει 24-40. Το 
ημίχρονο βρήκε το Ψυχικό να είναι μπροστά με 29-45.

Στην επανάληψη τo Ψυχικό συνέχισε να αυξάνει την δια-
φορά, ο Μαλέλης στο 23’ με βολές έκανε το 29-50, ο Κούκας 
με τρίποντο το 29-53. Η ομάδα της Βέροιας μπλοκαρίστηκε 
χωρίς να μπορεί να βρει λύσεις κάτω από το καλάθι και το 
τρίτο δεκάλεπτο τέλειωσε με σκορ 39-59.

Ο Παραπούρας με δυο συνεχόμενα τρίποντα μείωσε σε 
44-59 στο 32’ με το σκηνικό να μην αλλάζει. Η ομάδα του Ρε-
μεντέλα διατήρησε την μεγάλη διαφορά και πήρε την πρώτη 
της νίκη στο πρωτάθλημα με

Διαιτητες : Λόρτος, Γερακίνης και Παζώλης.
Δεκάλεπτα : 11-18, 29-45, 39-59, 50-69
Φίλιππος Βέροιας (Κουρουζίδης) : Μόρας, Νικαϊ, Ντό-

βας 2, Ελευθεριάδης 7(1), Πουλιανίτης 4, Κοθράς 3(1), Παρα-
πούρας 5(1), Σουτζόπουλος 3, Ντρεκάλοβιτς 10, Ιατρίδης 4, 
Πιλκούδης, Γαρέζος 12(1).

Α.Ε Ψυχικού (Ρεμεντέλας) : Κουκάς 14(3), Κουφόπουλος 
4, Παπανικολάου 13(1), Πολυτάρχου 11(1), Μαλέλης 11(1), 
Ράιντερ, Αθανασούλας 11(3), Γεωργόπουλος, Αναγνωστό-
πουλος 5(1).

Τα αποτελέσματα
Αγρίνιο - Καρδίτσα ........................... 61-78 
Πανερυθραϊκός - Κόροιβος .............. 82-58  

Φίλιππος Βέροιας - Ψυχικό ............. 50-69 
Δάφνη Δαφνίου - Καβάλα ................ 67-89 
Μαρούσι - Ελευθερούπολη .............. 88-73 
Τρίτωνας - Χαρίλαος Τρικούπης  ΑΝΑΒΟΛΗ 
Ρεπό: Οίακας Ναυπλίου

Η βαθμολογία
1. Πανερυθραϊκός .........................  1-0 (82-58) 2
2. Καβάλα  .................................... 1-0 (89-67) 2
3. Ψυχικό  ..................................... 1-0 (69-50) 2
4. Καρδίτσα .................................. 1-0 (78-61) 2
5. Μαρούσι  .................................. 1-0 (88-73) 2
6. Ελευθερούπολη ........................  0-1 (73-88) 1
7. Αγρίνιο  ..................................... 0-1 (61-78) 1
8. Φίλιππος Βέροιας  .................... 0-1 (50-69) 1
9. Δάφνη Δαφνίου  ........................ 0-1 (67-89) 1
10. Κόροιβος ................................  0-1 (58-82) 1
11. Αμύντας .................................. 0-0- (0-0) 0
12. Παγκράτι  ................................ 0-0 (0-0) 0
13. Τρίτωνας  ................................ 0-0 (0-0) 0
14. Χαρίλαος Τρικούπης  .............. 0-0 (0-0) 0
15. Οίακας Ναυπλίου ................... 0-0 (0-0) 0

Η επόμενη αγωνιστική (3η - 23/10, 17:00)
Καρδίτσα - Πανερυθραϊκός
Κόροιβος - Παγκράτι
Αμύντας - Φίλιππος Βέροιας
Ψυχικό - Δάφνη Δαφνίου
Καβάλα - Μαρούσι
Ελευθερούπολη - Τρίτωνας
Χαρίλαος Τρικούπης - Οίακας Ναυπλίου
Ρεπό: Αγρίνιο

SL2: Νέα συνάντηση 
με Λευτέρη Αυγενάκη, 

«ψίχουλα» η ΕΡΤ
Π ρ α γ μ α τ ο -

ποιήθηκε το με-
σημέρι της Δευ-
τέρας (18/10) 
ΔΣ της Super 
League 2. Εκεί 
συζητήθηκε η 
πρόταση  της 
ΕΡΤ για την πα-
ραχώρηση των 
τηλεοπτικών δι-
καιωμάτων της 
SL2.

Συγκεκριμέ-
να, η ΕΡΤ έκανε 
πρόταση 4,3 ε-
κατομμυρίων ευ-
ρώ και ζωντανή 
μετάδοση τριών 
παιχνιδιών κάθε αγωνιστική, με τις 32 ΠΑΕ να μην μένουν ικανοποιημένες από το ποσό. Γι’ 
αυτό θα έχουν την Τρίτη (19/10) το μεσημέρι νέα συνάντηση με τον Υφυπουργό Αθλητισμού 
Λευτέρη Αυγενάκη.

Τέλος, το πιθανότερο σενάριο για την πρώτη σέντρα του πρωταθλήματος φαντάζει στις 
31/10, καθώς την Πέμπτη (21/10) αναμένεται η απόφαση από την προσφυγή του Αιγάλεω κα-
τά της ακύρωσης των δελτίων των οκτώ ΠΑΕ.

Αναλυτικά:
«Κατόπιν της νέας συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 19.10.21 και ώρα 

16:00 με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super 
League 2 θα συνεδριάσει ακολούθως, μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 21.00  προκειμένου να λη-
φθούν οι οριστικές αποφάσεις».

Α2 μπάσκετ
Φίλιππος Βέροιας – Ψυχικό (50-69)

Β’ Εθνική Μπάσκετ 
Έχασε στην πρεμιέρα της Β’ εθνικής ο ΓΑΣ 
Μελίκης 88-63 στην Λαμία από τον Έσπερο
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ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Μάϊος 2021

Το συ νερ γεί ο 
ε πι φυ λα κής της 
ΔΕΥ ΑΒ κα τά το 
διά στη μα α πό 17-
05-2021μέχρι
23-05-2021θα 
εί ναι το ε ξής: Αυ τό
μα τος τη λε φω νη
τής βλα βών: τηλ. 
2331021814.

Πέμπτη 20-05-2021

13:30-17:30 ΖΑ-
ΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
26 23310-24123

21:00-08:00 ΖΕ-
ΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΟΝΙ-
ΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. 
ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περ 
Κ Τ Ε Λ )  2 3 3 1 0 -
62163

Φαρμακεία

Με πρωταγωνιστή τον Σαμούλι Καϊσλασάλο ο Μίλωνας νίκη-
σε στη Βέροια τον Φίλιππο με 3-0 σετ και μπήκε εντυπωσιακά 
στο πρωτάθλημα της Volley League. Είναι η πρώτη νίκη του 
Μίλωνα στη Βέροια καθώς οι αγώνες του περσινού πρωταθλή-
ματος (στη β φάση) έγιναν όλοι στην Αθήνα.

 Ανήμερα του εορτασμού της επετείου της Απελευθέρωσης 
της Βέροιας, το φετινό πρωτάθλημα της Volley League δεν 
ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για τον Α.Π.Σ Φίλιππο 
Βέροιας ενώ καθοριστική ήταν και η απουσία του αρχηγού και 
πασαδόρου του  Κώστα Προύσαλη.

Η ομάδα της Ν. Σμύρνης με σταθερότητα και αποτελεσματι-
κότητα σε όλους τους τομείς, δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο 
του αγώνα και έφτασε εύκολα σε ένα πολύτιμο τρίποντο, που 
της δίνει ψυχολογία για τη δύσκολη συνέχεια.

Στην διάρκεια της προθέρμανσης της αναμέτρησης ο Να-
ουσαίος πασαδόρος του Φιλίππου ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις 
στην μέση, οι οποίες δεν του επέτρεψαν να κάνει το ντεμπούτο 
του στο φετινό πρωτάθλημα. Στην απουσία του Προύσαλη, 
ήρθε να προστεθεί και η άσχημη μέρα του Γ. Τζιουμάκα, ο 
οποίος δεν ήταν αποτελεσματικός σε επίθεση και σερβίς, με 
αποτέλεσμα ο Γιάννης Ρουμελιωτάκης, να φαντάζει ως «όαση» 
στο παιχνίδι των γηπεδούχων. Στο 10-10 μάλιστα του γ’ σετ ο 
Ηρακλειώτης ακραίος, στην ηρωική του προσπάθεια να βγάλει 
μια δύσκολη άμυνα, γκρέμισε τις διαφημιστικές πινακίδες και ο 
τεχνικός Σωκράτης Τζιουμάκας, τον απέσυρε προληπτικά από 
το παιχνίδι.

Η απουσία του αρχηγού και κορυφαίου άσου, προκάλεσε «ψυχρολουσία» στους γηπεδούχους, 
που πέρα από το άγχος της πρεμιέρας κλήθηκαν να παίξουν χωρίς τον μαέστρο τους, τον οποίο 
αντικατέστησε ο Οδυσσέας Αδάμ. Έτσι μπαίνοντας στο παιχνίδι με χλιαρό σερβίς και αναποτελε-
σματικότητα στην επίθεση, ο Μίλωνας δεν δυσκολεύτηκε με το καλοστημένο του μπλοκ να κυρι-
αρχήσει στο παιχνίδι και να φτάσει εύκολα με 25-17 στην κατάκτηση του α’ σετ.

Ανάλογη εικόνα είχαμε και στο β’ σετ, όπου η ομάδα της Ν. Σμύρνης ξέφυγε με 7-3, αλλά με 
κορυφαίο το Ρουμελιωτάκη σε επίθεση και άμυνα, μείωσε σε 12-14. Το εύκολο όμως σερβίς και η 
αστοχία των επιθετικών του Φιλίππου Βέροιας, έκανε εύκολο το έργο της αθηναϊκής ομάδας, που 
ζευγάρωσε με το ίδιο σκορ 25-17 τα κερδισμένα του σετ, πανηγυρίζοντας έτσι τον πρώτο του φε-
τινό βαθμό. Στο τρίτο σετ οι ερυθρόλευκοι της Βέροιας , αν και βρέθηκαν πίσω με 7-10, πάλεψαν 
«με νύχια και με δόντια» να παραμείνουν ζωντανοί στο ματς, κάτι που κατάφεραν μέχρι και το 16-
17. Κάπου εκεί όμως ο Μίλωνας εκμεταλλευόμενος λάθη των γηπεδούχων, αλλά και την δική του 
αποτελεσματικότητα στην επίθεση, πανηγύρισε δίκαια με 25-20 το πρώτο φετινό τρίποντο, σε ένα 
πολύ σημαντικό ματς, κόντρα σε μία ομάδα με τους ίδιους στόχους.

Τάκης Χριστοφορίδης (βοηθός προπονητή Φίλιππου Βέροιας): 
«Για μένα έπαιξε μεγάλο ρόλο στο αποτέλεσμα ο τραυματισμός του Προύσαλη. Είναι η «ση-

μαία» της ομάδας μας παίζουμε πολύ διαφορετικά με τον Κώστα και για όλους στην ομάδα ήταν 
μεγάλο πλήγμα. Άλλαξε όλη ψυχολογία της ομάδας. Τα παιδιά προσπάθησαν, αλλά δεν καταφέ-
ραμε να ξεπεράσουμε αυτό το μούδιασμα στο α’ σετ και δώσαμε και «αέρα» στο Μίλωνα να παί-
ξει ακόμη πιο ελευθέρα και να κερδίσει τελικά δίκαια. Ο Οδυσσέας (σ.σ Αδάμ) έκανε την προσπά-
θειά του, αλλά σίγουρα το παιδί δεν είναι Προύσαλης. Νομίζω πως δεν πρέπει να αδικήσουμε την 

προσπάθεια των παιδιών, αλλά θα πρέπει να ξεχάσουμε το συντομότερο αυτό το παιχνίδι και να 
προχωρήσουμε. Η ομάδα μας είναι πολύ διαφορετική από αυτή που έδειξε σήμερα. Θέλω επίσης 
να εκφράσω μία προσωπική άποψη και να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο της Βέροιας, γιατί 
στην επιστροφή του στις κερκίδες τον πληγώσαμε σήμερα και δεν πρέπει».

Η διακύμανση:
1ο σετ: 6-8, 10-16, 13-21, 17-25
2ο σετ: 4-8, 12-16, 15-21, 17-25
3ο σετ: 5-8, 15-16, 17-21, 20-25

*Οι πόντοι του Φίλιππου προήλθαν: 1 άσσος, 32 επιθέσεις, 5 μπλοκ, 16 λάθη αντιπάλων και 
του Μίλωνα προήλθαν: 4 άσσοι, 32 επιθέσεις, 7 μπλοκ, 33 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (17-25, 17-25, 20-25) σε 69΄.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Σωκράτης Τζιουμάκας): Γιάνκος 2 (1/3επ., 1μπλοκ), Αδάμ 1 (1/2επ.), 

Ρουμελιωτάκης 10 (9/16επ., 58%υπ., 17%αρ.), Τζουμάκας 11 (11/25επ.), Σονάρι 9 (5/11επ., 4 
μπλοκ), Στουντζίνσκι 5 (5/16επ., 61%υπ., 39%αρ.) / Μπουράκης (λ. - 33%υπ., 33%αρ.), Μιχελά-
κης (67%υπ., 33%αρ.), Στεφανίδης, Βερβεσιώτης, Σιούτης.

ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Χανδρινός Σπ. 7 (5/9επ., 1 μπλοκ, 57%υπ., 36%αρ.), Μού-
χλιας 3 (3/6επ., 60%υπ., 40%αρ.), Μπράιαν Γκουστάβο 5 (1/4επ., 1 μπλοκ, 3 άσσοι), Σπυριούνης 
7 (7/11επ., 25%υπ., 12%αρ.), Καϊσλασάλο 12 (11/18υπ., 1 μπλοκ), Ματσέι 8 (5/8επ., 3 μπλοκ) / 
Χανδρινός Αρης λ. (83%υπ., 42%αρ.), Σπύρος Βελούδης (λ), Δημόπουλος, Μούχλιας 3 (3/6επ., 
60%υπ., 40%αρ.), Δορδοκίδης 1 (1 μπλοκ).

Συνεχίστηκε, μετά από την αναβολή της προηγούμενης εβδομάδας λό-
γω της κακοκαιρίας, το πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ Ημαθίας με 
τα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες στους δύο ομίλους:
Α’ ΟΜΙΛΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

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

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1) Αλεξάνδρεια ...................................................................4
2) Βρυσάκι .........................................................................4
3) Καβάσιλα .......................................................................3
4) Αγ. Βαρβάρα ..................................................................3
5) Καψόχωρα .....................................................................3
6) Παλαιοχώρι ....................................................................3
7) Ασώματα .......................................................................1
8) Λυκογιάννη ....................................................................1
9) Κυψέλη ..........................................................................0

Β’ ΟΜΙΛΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αγ. Γεώργιος - Ζερβοχώρι  ................................................3-2
Πατρίδα - Λευκάδια  ...........................................................2-3
Τρίλοφος - Επισκοπή  .......................................................(αναβλήθηκε)
Ραχιά - Ολυμπιακός Ν. ......................................................0-3
Ρεπό: ΑΕΠ Βέροιας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1) Ολυμπιακός Ν.  .............................................................6
2) Λευκάδια ........................................................................4
3) Αγ. Γεώργιος ..................................................................4
4) ΑΕΠ Βέροιας .................................................................3
5) Ζερβοχώρι .....................................................................3
6) Πατρίδα .........................................................................0
7) Επισκοπή ......................................................................0
8) Ραχιά .............................................................................0
9) Τρίλοφος .......................................................................0

πηγή.Kerkidasport.gr
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Β’ ΕΠΣ Ημαθίας 
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής και οι 

βαθμολογίες

Τρίτη 19-10-2021

Οκτώβριος 2021
Το συνεργείο 
επιφυλακής 
της ΔΕΥΑΒ 
κατά το διά-
στημα 17-10-
2021 μέχρι 
23-10-2021 θα 
είναι το εξής: 
Αυτόματος 
τηλεφωνητής 
βλαβών: τηλ.
2331021814

13:30-17:30 
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ 
ΖΩΗ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28 
23310-25130

21:00-08:00 
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙ-
ΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 
& ΚΟΝΙΤΣΗΣ 
ΓΩΝΙΑ
 23310-71601

Volley League 
Ο Μίλων πανηγύρισε την πρώτη νίκη στη Βέροια 0-3 σετ τον Φίλιππο



Ρεκόρ κρουσμάτων χθες στην Ημαθία
«Πονοκέφαλος» 

για το Υπουργείο Υγείας 
ο αριθμός των 

ανεμβολίαστων πολιτών

 Τα 139 επιβεβαιωμένα κρούσματα κο-
ρωνοϊού «χτύπησε» χθες Δευτέρα 18 Οκτω-
βρίου η Ημαθία που συγκαταλέγεται  πλέ-
ον στις πολύ επιβαρυμένες επιδημιολογικά 
περιοχές, ενώ έντονη είναι και η ανησυχία 
των ειδικών για το ενδεχόμενο αύξησης των 
κρουσμάτων κορονοϊού το επόμενο χρονικό 
διάστημα σε όλη τη χώρα.  Οι υγειονομικές 
αρχές είναι υπ’ ατμόν για την πιθανότητα να 
συνυπάρξουν το επόμενο διάστημα ο κορο-
νοϊός, η γρίπη αλλά και οι ιώσεις και μάλιστα 
από χθες υπάρχουν σενάρια, σύμφωνα με 
τα οποία οι ειδικοί επεξεργάζονται το σενά-
ριο να δημιουργηθούν οι «μωβ» περιοχές, για τους πιο επιβαρυμένους νομούς, με υποχρεωτική 
μάσκα παντού και διπλή μάσκα στα μέσα μεταφορών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ οι 
περιοχές που φλερτάρουν να γίνουν ‘μωβ’ είναι η Δράμα, η Λάρισα, η Ημαθία, η Ξάνθη και η 
Πιερία.

Από την πλευρά του ωστόσο, ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης ξεκαθάρισε ότι στην κυ-
βέρνηση δεν υπάρχει συζήτηση για «μωβ» περιοχές, ούτε για αλλαγή του μοντέλου που ανακοι-
νώθηκε πριν από 10 μέρες».

Η λύση προς το παρόν είναι ο εμβολιασμός, τονίζει ο υπουργός, καθώς ο αριθμός των ανεμ-
βολίαστων πολιτών παραμένει πονοκέφαλος για το υπουργείο Υγείας

 «Έχει εμβολιαστεί πάνω από το 60% του γενικού πληθυσμού και πάνω από το 70% του 
ενήλικου πληθυσμού», ανέφερε στο Mega ο κ. Πλεύρης προσθέτοντας ότι αυτό το ποσοστό 
είναι ανισομερώς κατανεμημένο. Υπάρχουν, δηλαδή, περιοχές -ειδικά στη 
βόρεια Ελλάδα- που τα ποσοστά εμβολιασμού είναι χαμηλότερα από τον 
μέσο όρο και εκεί η επιδημιολογική κατάσταση είναι πιο έντονη. Γίνεται μία 
προσπάθεια να πειστούν οι άνθρωποι που δεν έχουν εμβολιαστεί, ειδικά 
στους άνω των 60 ετών που έχει εμβολιαστεί το 80%, αλλά παραμένουν 
ανεμβολίαστοι περίπου 600.000 συμπολίτες μας και αυτοί αποτελούν τις 
πιο ευάλωτες ομάδες, υπό την έννοια ότι παράγουν πολύ βαριές νοσηλεί-
ες».

Ο ίδιος έκανε λόγο για ξεκάθαρα μηνύματα, τονίζοντας πως οι αριθμοί 
λένε την αλήθεια, καθώς το 87%-90% στις ΜΕΘ προέρχονται από συμπο-
λίτες μας που είναι ανεμβολίαστοι, ενώ μόλις το 10% από τους εμβολια-
σμένους.

Στην Ημαθία
Τα χθεσινά υψηλά καταγεγραμμένα κρούσματα στην Ημαθία ανησυ-

χούν ιδιαίτερα τους γιατρούς των νοσοκομείων, την ώρα μάλιστα που κα-
ταγράφεται σχετική στασιμότητα στα ποσοστά εμβολιασμού στο νομό μας, 
φοβούμενοι ότι όσο προχωράμε στο χειμώνα η κατάσταση δεν φαίνεται να 
βελτιώνεται.

«Ο μόνος τρόπος να αναστραφεί η πορεία των νοσηλευμένων από 
πνευμονία στα νοσοκομεία Βέροιας και Νάουσας είναι ο εμβολιασμός. Ο 
ιός έχει απρόσμενη εξέλιξη και δεν ξέρεις εκ των προτέρων πως θα πάει… 
Αν οδηγηθεί κανείς σε ΜΕΘ παίζει τη ζωή του κορώνα-γράμματα…», τονί-
ζει στο Λαό ο διευθυντής της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Βέ-
ροιας, κ. Χρήστος Κούτρας. Ο ίδιος εφιστά την προσοχή και των γιατρών 
της πρωτοβάθμιας φροντίδας, ώστε να μην δίνουν οξυγόνο σε ασθενείς 
στο σπίτι, αλλά να τους παραπέμπουν άμεσα στο νοσοκομείο για να μην 
καθυστερεί η θεραπεία της νόσου και να μην ξεκινούν αμέσως κορτιζόνη 
διότι γίνεται πιο επιθετική η ασθένεια και ο ιός.
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Υπογράφηκε η σύμβαση
Τοποθέτηση νέων στηθαίων 
ασφαλείας σε οδικά τμήματα 

του Δήμου Βέροιας

Στην υπογραφή σύμβασης για το έργο με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ Δ.Ε» προχώρησαν την Τετάρτη 13.10.21 ο Δήμαρχος Βέροιας, Κων-
σταντίνος Βοργιαζίδης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Αλέξανδρος Τσαχουρίδης και η ανάδο-
χος εταιρία «ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».

Ο Δήμος Βέροιας ως φορέας υλοποίησης και κύριος του έργου υπέγραψε τη σύμβαση για την εκτέ-
λεσή του από τον ανάδοχο, στην οποία περιλαμβάνονται εργασίες τοποθέτησης νέων στηθαίων ασφα-
λείας οδών σε οδικά τμήματα του διευρυμένου Καλλικρατικού Δήμου. 

Θα τοποθετηθούν συνολικά στοιχεία σε μήκος περίπου 675,00 μ. σε περιοχές του Δήμου μας. Πα-
ράλληλα και σποραδικά θα γίνει αντικατάσταση κατεστραμμένων στοιχείων σε περιοχές της πόλης και 
των οικισμών. 

Δωρεάν δράση πλήρους μαστολογικού 
ελέγχου σε ανασφάλιστες γυναίκες 

Το μήνυμα της πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού προωθείται κάθε Οκτώβρη του έτους, με δρά-
σεις οι οποίες έχουν στόχο να ευαισθητοποιήσουν όλες οι γυναίκες απέναντι στο μεγαλύτερο εχθρό της γυ-
ναικείας φύσης  και να φροντίσουν το πιο πολύτιμο δώρο, την υγεία.

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας – Υγείας – Εθελοντισμού , το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ  και το ΚΑΠΑ του Δή-
μου Βέροιας σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Υγείας της ΠΚΜ  και το Γυναικείο Φιλανθρωπικό Σωματείο 
«ΝΕΑ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», διοργανώνει δωρεάν δράση πλήρους μαστολογικού ελέγχου σε γυναίκες 
ανασφάλιστες με περιορισμένους οικονομικούς πόρους. Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Οκτω-
βρίου 2021 τις ώρες 11:00 με 18:00 στο Κεντρικό ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας (Αριστοτέλους 3) . 

Επισημαίνεται ότι λόγω των μέτρων προστασίας από τον COVID – 19 η προσέλευση των γυναικών προς 
εξέταση θα γίνει αποκλειστικά με ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενες έχουν ειδοποιηθεί τηλεφωνικά. Κατά την προ-
σέλευση τους θα πρέπει να έχουν μαζί τους το ΑΜΚΑ τους σε έντυπη μορφή, Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας  
και RAPID TEST έως και 48 ώρες πριν.  

 Όμιλος προστασίας παιδιού Βέροιας
Ευχαριστίες για την ημερήσια εκδρομή 

Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 
ο Όμιλος προστασίας παιδιού 
Βέροιας πραγματοποίησε η-
μερήσια εκδρομή στο Ρούπελ, 
στο Σιδηρόκαστρο και στις 
Σέρρες. Οι εκδρομείς είχαν 
την ευκαιρία να επισκεφθούν 
το Μοναστήρι του Τιμίου Πρό-
δρόμου στο Ακριτοχώρι Σερ-
ρών, έπειτα στο Οχυρό του 
Ρούπελ που είναι από τα 21 
το μεγαλύτερο της «Γραμμής 
Μεταξά» και τέλος για φαγη-
τό στο Σιδηρόκαστρο και για 
καφέ στην όμορφη πόλη των 
Σερρών. Ευχαριστούμε πολύ 
όλες τις φίλες και τους φίλους 
που μας στήριξαν στην πρώτη 
μας εκδρομή μετά από ενάμι-
ση χρόνο λόγω των περιορι-
σμών της πανδημίας.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-

ρισμασταΑστικά88

τ.μ. 50.000 ευρώ,

διαμπερές, κόπλαμ,

χωρίς  ασανσέρ.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ι -

κόπεδο 700 τ .μ.

σ τ η ν  Αγ .  Β α ρ -

β ά ρ α  σ ε  π λ α -

γ ιά ,  με  θέα  τον

Αλιάκμονα,  στην

πλατε ία του χω-

ριού. Πληρ. Τηλ.

6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός

χέρσος 11.000 τ.μ.

στονΆγιο Γεώργιο,

θέση «ΣΥΚΙΕΣ» τι-

μή 15.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583,

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρι-

κόΜεσιτικόγραφείο

του Σαββατοκύριακου

ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 11500&1
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282
ΟΣΕ 2331024.444
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
Ι δ ιωτ ι κό  ΚΤΕΟ  Β έρο ι α ς  (Μακροχώρ ι )

2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894.463,
 2310894.562
ΟΑΕΔ 2331026.888
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073.353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331096.342
ΤΟΕΒ 2331024.669
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072.303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615
Α’Υποδ/ντής: 2331020.240,76.612

Β’Υποδ/ντής: 2331076.611
Υπασπιστής: 2331076.610,76.613
ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.655,2331076.645
Υποδιοικητής: 2331076.642
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331076.643
Γραμματεία: 2331076.646,2331076.647
Διαβατήρια: 2331076650
Ταυτότητες: 2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.588,2331076.655
Υποδιοικητής: 2331076.658
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331076.653
Γραμματεία: 2331076.656
ΓραφείοΑλλοδαπών: 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331071.071,2331076.665
Υποδιοικητής: 2331076.667
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331076.669
Γραμματεία: 2331076.663
Γραμ.(Μοτοποδήλατα): 2331076.664
ΤμήμαΣυνοριακήςΦύλαξηςΓεωργιανών 2331098000

ΔήμοςΒέροιαςΔημοτικήΕνότηταΒέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: 2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: 2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών

2331350634,2331350595
ΤμήμαΠράσινου-Δασών 2331350606
ΑντιδήμαρχοςΚαθαριότητας: 2331350618
ΑντιδήμαρχοςΠαιδείας: 2331353511
ΠρόεδροςΔημοτικούΣυμβουλίου: 2331350536
ΓραφείοΔημοτολογίων: 2331350550
ΓραφείοΛηξιαρχείου: 2331350546
ΓραφείοΔημοτικούΣυμβουλίου: 2331350529
ΓραφΑδειώνΚαταστημάτων: 2331350564
Κ.Ε.Π.: 2331350000
ΔημοτικήΑστυνομία 2331350610

ΔήμοςΝάουσαςΔημοτικήΕνότηταΝάουσας
Δημαρχείο: 2332350300
Fax: 2332024260
ΚΕΠ: 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

ΔήμοςΑλεξάνδρειας
ΔημαρχείοΑλεξάνδρειας: 2333350100
Δημοτολόγιο 2333350150
Ληξιιαρχείο 2333350130
Πρωτόκολλο 2333350151
ΔιεύθυνσηΔιοικ.Υπηρεσιών 2333350144
ΓραφείοΠροσωπικού 2333350122
ΓραφείοΔημ.Συμβουλίου 2333350142

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΤοΑστικόΚΤΕΛΒεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινόπωςστοπλαίσιο του νέου
lockdownτροποποιούνταιταδρομολόγιαόλωντωνσυγκοινωνιακώνγραμμών.Ταδρομο-
λόγιατωνλεωφορείωναπότην17Νοεμβρίου2020διαμορφώνονταιωςεξής:

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΑΤΡΙΔΑ πω-
λείται οικόπεδο
1 στρέμμα με η-
μ ι τελές  κτ ίσμα
91 ,50  τ .μ . ,  με
αποθήκη εκτός
σοιτιού 25 τ.μ.,
με υπέροχη θέα
χωρίς εμπόδια,
π ε ρ ι φ ρ α γ μ έ -
νο,  συρταρωτή
πόρτα, πλήρως
τακτοποιημένο.
Τιμή 95.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6942
775199.

12.000
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στηΒέροια.Πληρ. τηλ.:

23310 63283, ώρες

08.00-10.00.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-

σογειο διαμέρισμα 76

τ.μ. στη Βέροια, επί

τηςοδούΓρεβενων11

και Ερμού, πραγματι-

κός λουλουδότοπος

με καλοριφέρ, κλιμα-

τισμό, ηλιακό θερμο-

σίφωνα, δίχως κοινό-

χρηστα. Τηλ.: 6949

215864.

ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗ-

ΚΗ24 τ.μ., Καλλιθέα,

Μιλτιάδου 20, πόρτα

με μηχανισμό, ρεύμα,

βαμμένο. Τιμή ενοικί-

ου50ευρώ.Τηλ.:6947

073926.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ.23231ΩΡΟΛΟΙ,Ωραιότατηκαιά-

νετηΓκαρσονιέρα50τ.μ.,κατασκευή1996,1
υ/δ,2οςόροφος,επιμελημένηςκατασκευής,
απίστευταεργονομική,ατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου,τέντες,μεπολύωραίομπάνιο,κέντρο
απόκεντρο,ενοίκιο230€.Θαείναιελεύθερη
από1/11/2021.

Κωδ:24552ΩΡΟΛΟΙ,Διαμέρισμα70τ.μ.,
κατασκευή2005,2υ/δ,σαλονοκουζίνακαι
μπάνιο,στον4οόροφο,μεευχάριστηθέα,δι-
αμέρισμααξιώσεων,νεόδμητο,σευπεράριστη
κατάσταση,μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
μεμίαντουλάπα ,μεθωρακισμένηπόρτα ,
γιααπαιτητικούςενοικιαστές,μίσθωμα280€.
Υπόδειξημετάτην1/11/2021. Αποκλειστική
διάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13688 Ενοικιάζεταιανακαινισμένο
διαμέρισμαστοκέντροτηςπόλης90τ.μ.σε
1οόροφομε2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Η
κατάστασητουπολύκαλή,μεκαινούργιακου-
φώματασυνθετικά,καινούργιοηλεκτρολογικό
πίνακα,μεκεντρικήθέρμανσηπετρελαίουπου
λειτουργείάψογακαιτοενοίκιοεπίσηςλογικό
στα300€.

ΚΩΔ:106992ΕΛΙΑ,ΕνοικιάζεταιΔιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,σε1οόρο-
φουπερυψωμένο,με2υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,
κουζίνακαιμπάνιο,διαθέτει κουφώματαα-
λουμινίουμεδιπλάτζάμια,ηθέρμανσητουμε
θερμοσυσσωρευτέςκαι2κλιματιστικά,μεδυο
ντουλάπες,ηλιακόθερμοσίφωνα,διαμπερές,
σεπολύκαλήτοποθεσία,βλέπεισεανοιχτω-
σιά,μεμηνιαίομίσθωμα350€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεται διαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιό-
ροφος,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώματα
, είναι επιμελημένηςκατασκευήςκαισεμία
όμορφηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητη
καιμεκεντρικήθέρμανσηπετρελαίουπουλει-
τουργεί,μεθωρακισμένηπόρτα,ενοίκιομόνο
250€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ:107009ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Ενοικιάζεται
μιακαταπληκτικήμεζονέτασυνολικήςεπιφάνει-
ας150τ.μ.κατασκευήςτου2000,επεκτείνεται
σεδύοεπίπεδασε1οκαι2οόροφο.Ο1ος
όροφοςαποτελείταιαπόμίατεράστιασαλο-
νοκουζίναμαζίμετραπεζαρίακαιέναπολυ-
τελέστατομπάνιοκαιο2οςόροφοςοοποίος
επικοινωνείμεεσωτερικήσκάλα,αποτελείται
από3υ/δ,ένανεπιπλέονχώροσαναποθήκη
καιέναμπάνιοακόμη.Καιταδυομπάνιαδια-

θέτουντζακούζι.Είναισεάριστηκατάσταση,
μεενδοδαπέδιαθέρμανση,μεύφοςαπέριτ-
τηςπολυτέλειαςπουδιαχέεταιστοχώρο,με
ηλεκτρικέςσυσκευές,μεγάλεςβεράντες,η-
λιόλουστο,μετζάκι,μηνιαίομίσθωμα500€.
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο
μισθωτή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχεια-
περιόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετικά,
μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαι
μεγάληαυλή.Τιμή:320€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας  ,

ενοικιάζεταιαποθήκησυνολικήςεπιφάνειας
650τ.μ.σε ισόγειοχώρομεαυλήμπροστά.
ΑποτελείταιαπόένανενιαίοΧώρο,καιWC..
Μίσθωμα650€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23000 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας26τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευ-
ασμένοτο1970καιδιαθέτειανοιχτωσιάκαι
φωτεινότητα ,έχειΚουφώματαΣυνθετικάκαι
Ανελκυστήρα,Τιμή:160€.

Κωδ:23610-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους, .Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακι-
σμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:250€.

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευα-
σμένοτο1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμι-
νίουκαιΑνελκυστήρα-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22955-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικήςεπι-
φάνειας69τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπόέναν
ενιαίοχώρο.Είναικατασκευασμένοτο1975
καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουμεΔιπλά
τζάμια-Τιμή:300€.Τογραφείομαςδιαθέτειτην
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ.23656ΕΛΗΑ ,ενοικιάζεταισπάνιο
ισόγειοκατάστημα86τ.μ.,μεμεγάληβιτρίνα
καισίγουραεξαιρετικήςπροβολήςκαιμοναδι-
κήςεμπορικότητας,με43τ.μ.πατάρι,σεπολύ
καλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,μίσθω-
μα2.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:23650ΣΤΟΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατ΄αποκλειστικότηταένανε-
όδμητοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας300
τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι
κατασκευασμένοτο1992καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίου,Πάρκινγκμεγάλοέξω,εξαιρε-
τικήςπροβολής,μίσθωμα3.000€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106808ΣτοκέντροτηςΒέροιαςπλη-

σίονΜητρόπολης,έναεξολοκλήρουανακαινι-
σμένοδιαμέρισμα-ρετιρέ70τ.μ.μικτάκαι65τ.μ.
καθ.,με2υπνοδωμάτια-σαλοκουζίνακαιμπά-
νιο,στον6οόροφο,κατασκευής1970τοοποίο
διαθέτειγερμανικάσυνθετικάκουφώματαμάρ-
καςKömmerlingμετριπλήυάλωση,ηλεκτρικά
ρολάαλουμινίουκαισήτες,ενεργειακότζάκι,
DAIKIN INVERTER12000BTUκλιματιστικό
στησαλοκουζίνα,ατομικήθέρμανσημεαντλία
θερμότητας,προεγκατάστασηηλιακούθερ-
μοσίφωνα,πλήρηεγκατάστασησυστήματος
συναγερμού,γύψινεςδιακοσμητικέςκατασκευ-
ές.Επίσης,διαθέτεικέλυφος-θερμοπρόσοψη
καθώςκαιθερμομόνωσηοροφής.Έχειγίνει

εκβάθρωναλλαγήτωνηλεκτρολογικώνκαι
τωνυδραυλικώνεγκαταστάσεων.Πληροφορίες
μόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24141-ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενο
απόέναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλκαι
τρίακαταστήματα72και24και24τ.μ.περίπου
ισόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρικούδρόμου
καιαποτελείμιασπάνιαευκαιρίααγοράς.Τιμή
όλαμαζίμόνο45.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106764ΓΗΠΕΔΟΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμα90τ.μ.σεΔιπλοκατοικίαο1οςόροφος,
με3υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,σεκαλήκα-
τάσταση,κομπλέεπιπλωμένο,μεηλεκτρικές
συσκευέςκαιπλυντήριορούχων,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,ηλιακόθερμοσίφωνα,
μεσήτες,έχει2κλιματιστικά, ιδιωτικήαυλήμε
δυνατότηταστάθμευσης2αυτοκινήτων,με
αποθήκη,σετιμήπροσφοράςμόνο50.000€.
Αποκλειστικήανάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνεό-

δμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας50
τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνακαι
μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,Έχει
απεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιποδόμη-
σηςοικοπέδουκαικήπο,Τιμήμόνο30.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ. 14158  ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΤΡΙΠΟΤΑ-
ΜΟΣ,πωλείται ισόγειακατοικίαηκατάστημα
80τ.μ.,σεοικόπεδο8.000τ.μ. ,κατάλληλο
καιγιαμονοκατοικίααλλάκαιγιαάλληχρήση.
Μέσαστηφύση,σεήρεμοπεριβάλλον,ιδιαί-
τεροακίνητοτοοποίοευρίσκεταισεεξαιρετικό
σημείο,είναικατάλληλογιαπολλέςχρήσειςκαι
προσφέρεταισεαπίστευταχαμηλήτιμή,πολύ

σπάνιαευκαιρία,μόνο70.000€.
Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκατοι-

κίαστοΛοζίτσισυνολικάσεδύοεπίπεδα220
τ.μ.,σε3.850τ.μοικόπεδο,ηκατασκευήτης
έγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι3δσκλστον
πρώτοόροφο,ανοιχτωσιά,εξαιρετικήςκατα-
σκευής,γεωμετρικάδομημένο ,ηλιόλουστοι
χώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,σεπολύκαλή
τιμήαπό340.000€μόνο270.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σε
υπόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρο
μεεύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσημεΚλιματιστικό,Κουφώ-
ματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλά
τζάμια-Τιμή:52.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα58

τ.μ.,ισόγειο,με45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.πα-
τάρι,εξαιρετικό,πολύφωτεινόκαιμεμεγάλη
βιτρίνα,χωρίςθέρμανση,αυτοτελές,κατάλ-
ληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,πρόκειταιδεγια
έναπολύαξιόλογοακίνητοτοοποίοπροσφέ-
ρεταισεμίαπολύλογικήτιμή,μόνο80.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13964πωλείται κοντάσταΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ., τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα,ακίνητο
ευκαιρίας , τιμήέκπληξη, Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις ,τιμή
πώλησης80.000€τώρα50.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:106441-ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αγροτεμάχιοδίπλαστοσχέδιοπόλεωςσυνολι-
κήςεπιφάνειας4436τ.μ.,είναιάρτιοκαιοικοδο-
μήσιμο,γωνιακό,σεπολύκαλήτοποθεσία,τιμή
προσιτήμόνο:50.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105466-ΣτοΜΟΥΣΤΑΛΙστοδρόμο
γιαΚυδωνοχώριπωλείταιαγροτεμάχιοσυ-
νολικήςεπιφάνειας5000τ.μ.Τιμή:12000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105085ΠΑΛΙΑΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ,πω-
λείταιαγροτεμάχιο11στρ.,ελεύθερομεμικρή

αποθήκημέσακαιμεάδειανόμιμη,τιμήκο-
μπλέμόνο26.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:106843ΓΗΠΕΔΟΠωλείταισπάνιο

Οικόπεδο233τ.μ.γωνιακό, τρίφατσο,πολύ
προνομιούχο,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,κατάλ-
ληλογιαανέγερσημονοκατοικίαςήμεζονέτας,
σεπολύκαλήγειτονιά,τιμήπροσφοράςμόνο
35.000€.

Κωδ:12745-ΚοντάστηνοδόΣαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικής επιφάνειας
2183τ.μ.Τιμή:33.000€.

Κωδ:106548-ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας1508τ.μ.μέσαστοχω-
ριό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,σεπολύκαλήτο-
ποθεσία,Τιμή:27.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106669ΜΕΤΟΧΙΠΡΟΔΡΟΜΟΥ,
Πωλείταιένακαταπληκτικόοικόπεδοσυνολικής
επιφάνειας2.117τ.μ.σεαμφιθεατρικήθέση,
μεμοναδικήανοιχτωσιά,πραγματικόφιλέτο,
περιμετρικάπεριφραγμένο,μέσαστοοποίο
υπάρχειμιαμικρή ισόγειακατοικία20τ.μ.,με
άδειακανονικάηοποίαανεγέρθηκετο1997,
ρεύμακαινερόκανονικά,μεγεώτρηση,υπάρ-
χειυπόλοιποδόμησηςακόμη180τ.μ.,σετιμή
προσφοράςόλομαζίμόνο57.000€.Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενοαγοραστή.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115197 -ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας4000τ.μ.οικοδομήσιμο.
Τιμήεξαιρετικάχαμηλή,μόνο25.000€ευκαι-
ρίασίγουρη.

Κωδ:106668ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣΒΕΡΟΙΑ-
Σ-ΝΑΟΥΣΑΣΠωλείταιΧωραφοοικόπεδοαπό
τηνκάτωπλευράτουδρόμουσυνολικήςεπι-
φάνειας6.750τ.μ.,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεπολύμεγάληφάτσαστοδρόμο,
σετιμήπροσφοράςμόνο80.000€ολόκληρο.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.12878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κοντάστην

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

ΘΕΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΧΗΜΙΚΟΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/
ΧΗΜΙΚΟΣ(Κωδ.Αγγ.ΥΠΧΜ_2)

Η εταιρείαΑΛΕΞΑΝΤΕΡΑΕ, η οποία εδρεύει στη
Βέροιακαιδραστηριοποιείταιστοχώροτωνκονσερβο-
ποιημένωνφρούτωνκαιστηνχυμοποίηση,επιθυμείνα
προσλάβειXHMIKOΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.

Προσόντα
•ΑπαραίτητοΠτυχίοΑΕΙΧημικούΜηχανικούήΧημικού
•Προϋπηρεσίασεβιομηχανικέςμονάδες(θαεκτιμη-

θείειδικότερασεκονσερβοποιία)
•ΆριστηγνώσητηςΑγγλικήςγλώσσας(οποιαδήποτε

επιπλέονγνώσηξένηςγλώσσαςεπιθυμητή).
•ΠολύκαλήγνώσηΗ/Υ.
•Ικανότητασυνεργασίαςκαιομαδικότητας.
•Ικανότηταεντοπισμούκαιεπίλυσηςτωνπροβλημάτων.
Αρμοδιότητες
•Ευθύνηγιατηνεύρυθμηλειτουργίατηςπαραγωγής

σύμφωναμετιςπροδιαγραφέςτηςΕταιρίας.
•Βελτιστοποίησητηςπαραγωγικήςδιαδικασίαςόπου

αυτόείναιεφικτό.
•Προετοιμασία όλων των απαραίτητων αναφορών

προςτηΔιοίκησητηςΕταιρίας.
•Επίβλεψηκαιοργάνωσητουπροσωπικούστοτμή-

μαπαραγωγής.
Οι ενδιαφερόμενοιπαρακαλούνται είτε ναπροσκο-

μίσουνβιογραφικόσημείωμαστα γραφεία της εταιρίας
(Σιδ.ΣταθμόςΒέροιας) είτε νααποστείλουνβιογραφικό
σημείωμα στοemail: hr@aqf.gr, υπόψηΔιεύθυνσης
Προσωπικού.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:2331023774
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ΑΝΟΙΞΕΩΣ52ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα, 1ος όροφος,

σε πολύ καλή κατάσταση.

Πληρ.τηλ.:2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ

ENOIKIAZONTAI Γρα-
φεία 61, 37 και 30 τ.μ.

ανακαιν ισμένα στο κέ-

ντρο της πόλεως, και ο-

λόκληρος όροφος 240

τ.μ. Τηλ. 6949087741 ή

6993375249.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητρο-
πόλεως 35, χώρος 90 τ.μ.

περίπου, με 3 χώρους και

κουζινα,W.C.,γιαεπαγγελ-

ματική χρήση ή για διαμέ-

ρισμα, 3ος όρ.Τηλ.: 6932

471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοη-
θός για τη Βέροια. Πληρ.

τηλ.: 2331125374. Ώρες

γιαπληροφορίες:6.00π.μ.

-9.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:1)Μηχανικός
αυτοκινήτων, ηλεκτρολό-

γος αυτοκινήτων απο ε-

πιχείρηση στη Βέροια για

πλήρη απασχόληση. 2)

Οδηγός ταξί για πλήρη α-

πασχόληση. Τηλ. επικοι-

νωνίας: 2331071553 &

2331062900.Ώρες επικοι-

νωνίας::9:30με18:30.

ZHTEITAI γυναίκα να
φροντίζει ηλικιωμένη όλο

το24ωροσεπροάστιοτης

Θεσσαλονίκης.Πληρ.Τηλ.

6944647074.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία γιαφύ-
λαξη ηλικιωμένης κυρίας,

σε περιπατητική κατάστα-

ση (όχι κατάκοιτη) μένου-

σα στην Βέροια. τηλ. επι-

κοινωνίας:6944-818192.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να
φροντίζει ηλικιωμένο στη

Βέροια, κέντρο για όλο το

24ωρο.Πληρ. τηλ.: 23310

91098.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία γ ια
φροντίδα ηλικιωμένης κυ-

ρίαςστηΒέροια,μεπροαι-

ρετικήεμπειρία.Τηλ.:6977

828460καΜαιρη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτροσυ-
γκολλητής με γνώση TIG

και ψυκτικός για εργα-

σία. Τηλ.: 6970 985797 &

2331041385.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φυ-
σικοθεραπευτή για πλήρη

απασχόληση σε εργαστή-

ριο φυσικοθεραπείας στη

Βέροια. Πληρ τηλ.: 6944

675419.

ZHTEITAI κοπέλα και
άνδρας,από25–40ετών,

για εργασία σε Πρατήριο

ΥγρώνΚαυσίμων,μεπλή-

ρηαπασχόληση.Ώρεςεπι-

κοινωνίας17.00έως21.00

καιστοτηλ.6977207525.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό
για ταψητοπωλεία «ΓΙΑΝ-

ΝΗΣ» στη Βενιζέλου και

στο Τσερμένι. Τηλ. επικ.:

2331025170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογια ερ-
γασία σε εργαστήριο κρε-

άτων.Τηλ.: 23310 42680,

ώρες επικοινωνίας: 10μ.

έως 1.00μ.μ. Βιογραφικά

στο e-mail: koktsidis14@

gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  δ ιανομέας
για τοψητοπωλείο «ΓΙΑΝ-

ΝΗΣ» στη  Βεν ι ζέλου .

Πληρ.τηλ.:2331025170.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ2ΔΣΚτου93΄1οςΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑΑΣΦΜΕ
ΩΡ/ΣΗ90000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50τ.μ3ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.μμονοκατοικιαπαλιαμεοικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ19000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση
62000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑισογειουπερυψ.Καταστημα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.12000€
ΚΩΣΤΤΟΧΩΡΙ8,5στ.6χιλ.αποκεντροκτημαμεαγροικια75τ.μ
45000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ45000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1ος-4οςκαινουρια101κ114τ.μημιτελη63000-
90000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαιαγροικιαπαλια1200ΕΤΟΝ
ΧΡΟΝΟ
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟεπιπλωμενοκομπλε1Δ-ΣΚ-αποθηκη
Α.Θκηπος350€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ1Δ-Σ-ΚWCΑυτ.Θ.ανακαιν.γιαβραχυχρονια
μισθωση200€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα
μεαδεια15000€
ΡΑΧΙΑκτημα3200τ.μμενεροκροδακινα12000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ11στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαη

καλλιεργειες15000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικοπεδο
2στρ.130000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη75000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο14000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο6στρσεασφαλτομεκτισματασοβα-
ρεςπροτασεις
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο24000€
ΜΕΛΙΚΗ17στρ.μεγεωτρησηκδικτυο34000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8στρσεασφαλτο,μεροδακινα22000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστιντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογια
παρκιγκ28000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθη-
σηκτλπ700€
ΑΓΟΡΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΜΕΜΕΓΑΛΗΠΡΟΣΟΨΗ180+180+40
παταρι3500€
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120μεπε-
λατειααξιολογη500€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΒιομηχανίαΜεταποίησηςΧάλυβαζητάειάτομογιατονχώρο
τηςπαραγωγήςμεαπαραίτητηγνώσηηλεκτροσυγκόλλησηςκαι
εμπειρίααπόσυνεχήπαραγωγή , γνώσηχειρισμού γερανογέ-
φυραςκαιεπαγγελματικόδίπλωμαθαεκτιμηθεί.

Πληροφορίες:ΜαντζώροςΑΒΕΕ,12οχλμ.Βέροιας–Νά-
ουσας(διασταύρωσηΝάουσας),Τηλ.:2332041522

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙπροσωπικό
γιαDeliveryστο‘CoffeeBerry’

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

Πληροφορίεςστο2331061016.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΗΡΑ ΕΠΕ

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

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

μπειρίασεαντίστοιχεςθέσεις.
Γιαπληροφορίεςστοτηλ.επικοινωνίας:

2331093066,6974020056
Γιααποστολήβιογραφικώννααναγράφεταιηθέσηερ-

γασίαςστο:e-mail:info@irafruit.gr

ΗεταιρείαΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ επιθυμεί ναπροσλάβει
άμεσα2Ηλεκτρολόγουςκαι1Ηλεκτρονικόγια το τμήμα
συντήρησηςτηςπαραγωγής.

Πληροφορίες–ΑποστολήΒιογραφικών:
ΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ

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

E-mail:hr@daiosplastics.com
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ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυ-
ετή εμπειρία σε μεγάλα

φροντιστήρια, παραδίδει

μαθήματα Νεοελληνικής

Γλώσσας καιΛογοτεχνίας

σε μαθητέςΑ΄, Β΄, Γ΄ Γε-

νικούΛυκείου και ΕΠΑΛ.

Τηλ.6979962003.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ, επιστή-

μων με μεγάλη κινητή και

ακίνητηπεριουσία, καθώς

και μεγάλα εισοδήματα,

ζητεί σύζυγο-σύντροφο.

Τηλ.:6949215864.

ΑΝΔΡΑΣ 40 ετών, ζητά
γνωριμία με γυναίκα από

30 έως 40 ετών. Πληρ.

τηλ.:6974706470.

ΚΥΡΙΟΣζητείγιαγνωριμία
σοβαρήκυρίαέως55ετών.

Πληρ.τηλ.:6984040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατοκά-

μαρα σχεδόν αχρησιμο-

ποίητη, κρεβάτι, κομοδί-

να, ντουλάπα μεγάλη. Τι-

μή 450 ευρώ.Πληρ. τηλ.:

6948595697.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικ ά
είδη τηςCICU: καροτσάκι

(χειμωνιάτικο-καλοκαιρι-

νό), καλαθούνα με βάση,

τραπεζάκι φαγητού, κάθι-

σμααυτοκινήτουκαι2πο-

δήλατα παιδικά σε πολύ

κατάσταση,400 ευρώόλα

μαζί.Τηλ.:2331062621.

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

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

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

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

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


ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ50τ.μ.σεοικόπεδο460μέτρων,
16.000€

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αποθηκάριος με λίγες γνώσεις Η/Υ. Αποστολή 
βιογραφικών στο e-mail: regivanelle@gmail.com

KYΡΙΑ Ελληνίδα, με μεγάλη εμπειρία, αναλαμβάνει τη φροντίδα 
ηλικιωμένων για 8ωρο ή μερικές ώρες την ημέρα. 
Πληρ. Τηλ. 6945402184

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφο διαμέρισμα, 
1ος και 2ος όροφος με εσωτερική σκάλα, 170 τ.μ. , 
40 τ.μ. βεράντες, περιοχή παλαιού 
Νοσοκομείου, διαμπερές, θέα, 
ντουλάπες εντοιχισμένες.Τιμή διαπραγματεύσιμη. 
Τηλ. 6973227531
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P Το ΚΙΝΑΛ έχει πάθει Άννα Βίσση. 
Έχει τάσεις αυτοκτονίας…

 
P Τα έχουν αυτά τα παράλογα τα κόμμα-

τα. Ψάχνουν στηρίγματα στα ερείπια.
 
P Να δείτε που φταίει η πολλή φαντα-

σία στην εξουσία.
 
P Άλλο κόμμα επενδύει στον ποδηλάτη 

που διώχθηκε κακήν κακώς, άλλο σε εκείνον 
τον καλοφαγά που τα παράτησε όλα κι έφυγε 
κακήν κακώς.

 
P Επένδυση πυραμίδα του Χέοπα.

 
P Να δεις που θα έλθει ο Γιώργος και θα 

μας πει ότι το ‘λεφτά υπάρχουν’ το έλεγε για 
το ταμείο ανάκαμψης.

 
P Ο Παπανδρέου στο ΚΙΝΑΛ είναι 

σαν τις Δευτέρες. Κανένας δεν τις συμπα-
θεί, αλλά όλοι παίρνουν τη δόση τους μια 
φορά την εβδομάδα.

 
P Ένας προφήτης μα τι προφήτης!
 
P Ενώ η μόνη σχέση του Κωστάκη 

με τις Δευτέρες είναι ότι πάντα ξεκινούσε 
δίαιτα.

 
P Να ξέρε-

τε, ο Γιώργος ά-
φησε μούσι και 
νομίζει ότι θαρ-
ρούν πως είναι 
άλλος.

 
P Ο άν-

θρωπος bad 
timing. Αυτός 
ρε  κάνε ι  το 
χοντρό του α-
μέσως μετά το 
μπάνιο.

 
P Κι όταν 

το 2010 τον είχε 
πει ο Γερουλά-
νος «βαλλόμε-
θα πανταχό -
θεν», του απά-
ντησε :  «Από 
π ό τ ε  ξ έ ρ ε ι ς 
ισπανικά ρε συ 
Παυλάκη;»

 
P Φανταστείτε να βγει και να πει: 

«Δέκα χρόνια μετά είμαι σοφότερος, πολ-
λώ μάλλον όταν έμαθα κι από τα λάθη 
μου». Τερμάτισμα σωστό.

 
P Τελικά από όλη αυτή την περιπέτεια 

στο κίνημα, η μόνη που θα βγει υγιής θα 
είναι η Φώφη.

 
P Πολλά sos μάς έπεσαν τελευταία 

στα σόσιαλ μίντια: ελληνογαλλικά, ελλη-
νοαμερικάνικα, πασοκικά κ.λπ. Δεν προ-

λαβαίνουμε να εξειδικευτούμε.
 
P Και:
 
Ένα ρομπότ μπαίνει σε ένα κατάστημα 

και λέει στον υπάλληλο:
– Δώστε μου οκτώ μέτρα κυματιστής λα-

μαρίνας παρακαλώ.
– Γιατί ακριβώς τη χρειάζεστε;
– Η γυναίκα μου θέλει να φτιάξει μια φού-

στα πλισέ!
K.Π.
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