
                      Κατασκευή ραμπών και χώρων            
                     υγιεινής για ΑμεΑ σε σχολικές 
                       μονάδες του Δήμου Βέροιας

Υπογράφηκε χθες η σύμβαση του έργου

Εγκαινιάσθηκε η αίθουσα 
«Φιλοκτήμων Παπαδόπουλος» του 

Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας 

Μνημόσυνο στη Βέροια 
για τα θύματα της 

Μικρασιατικής καταστροφής

Νίκη με φοβερή ανατροπή 
για τη Βέροια 2017 μέσα 

στην Άρτα με 25-26!!
-Κατερίνα Ανδρονικίδου: 
‘’Για εσένα Γιάννη, εκεί 

ψηλά που είσαι...’’
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-Ανακαινίσθηκε με δωρεά της οικογένειας του 
αείμνηστου δικηγόρου και πολιτικού
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Πιο δύσκολος ο δρόμος
για την τρίτη δόση;

  Δόθηκε χθες το πράσινο φως για την τρίτη δόση του 
εμβολίου κατά του κορονοϊού από την Ελληνική 
Επιτροπή Εμβολιασμών, που αφορά άτομα σε 
μεγάλες ηλικίες που ζουν σε δομές φροντίδας, 
στους άνω των 60 ετών και στους υγειονομικούς. 
Όπως εξήγησε η πρόεδρος της Επιτροπής, οι 
βασικοί λόγοι που εισηγήθηκαν για την τρίτη δόση 
είναι η μείωση των αντισωμάτων σε συνδυασμό 
με την εμφάνιση των μεταλλάξεων του ιού που 
γέννησαν αυτόν τον έντονο προβληματισμό για τη 
χορήγησή της.
  Δεν ξέρουμε ωστόσο κατά πόσο το κριτήριο θα 
πείσει τους πολίτες και κυρίως τους υγειονομικούς 
που έχουν ήδη αντιδράσει στην υποχρεωτικότητα 
των δύο δόσεων και δεν ακολουθήσει νέος κύκλος 
συζητήσεων αλλά και επιφυλάξεις, μπροστά 
στο δρόμο για την τρίτη δόση. Πόσο μάλλον 
όταν πρόκειται για ισχυρή σύσταση κι όχι 
«υποχρέωση»…
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Ιωνά του προφήτου, Κοδράτου απ.

Καινοτομία στη ΔΕΘ, 
με ρομποτικό διπλωτή 

ρούχων
από μαθήτριες του 

Γυμνασίου  Κοπανού
ΤηνΚυριακή 19Σεπτεμβρίου η ομάδαρομποτικής

του ΓυμνασίουΚοπανούπαρουσίασε στην 85ηΔΕΘ
τονΡομποτικόΔιπλωτήΡούχων,μιαεργασίαηοποία
δημιουργήθηκε για τοΜαθητικό ΣυνέδριοΠληροφο-
ρικής και απέσπασεάριστες κριτικές.Οι τέσσερις μα-
θήτριες (ΠάζηΜαριλένα,ΧατζιωαννίδουΜαρία, Ίντου
Αντωνία,ΚαρυπίδουΒάλια) και η καθηγήτριαπληρο-
φορικής κ.ΛαζάρουΒασιλικήπροσκλήθηκαν από το
ΚέντροΕπιστημών καιΤεχνολογίαςΝΟΗΣΙΣ και πα-
ρουσίασανστοΠερίπτερο τουΝΟΗΣΙΣ τηνκατασκευή
τους,αποσπώνταςπολύθετικάσχόλιααπότονκόσμο
πουπαραβρέθηκεστηνΔΕΘ. Αυτόπουεντυπωσίασε
ιδιαίτερατοκοινόήτανηευρηματικότητατωνκοριτσιών,
η καινοτόμα ιδέα τους , αλλά και το γεγονός ότι ένα
σχολείο της επαρχίας προσφέρει στους μαθητές του
την ευκαιρίαναασχοληθούνμε τηνκαινοτομίακαι την
ρομποτική.

Ομιλίες και παροχές με άρωμα εκλογών
Μπορεί ο πρωθυπουργός

στηνομιλίατουτοΣαββατοκύ-
ριακο των εγκαινίων τηςΔΕΘ,
νααπέκλεισεπρόωρεςκάλπες
όμωςτόσοηομιλίαΜητσοτάκη
και ακόμηπερισσότερο η ομι-
λία τουπροέδρου τουΣΥΡΙΖΑ
Αλέξη Τσίπρα το περασμένο
ΣαββατοκύριακοστηνΘεσσα-
λονίκη, είχαν έντονο άρωμα
εκλογώνκαιπαροχώνπροσεγ-
γίζονταςκυρίωςτηνμεσαίατά-
ξη,αυτήτηντεράστιαδεξαμενή
τωνπολιτικώνκομμάτων…

Και οι πολιτικές κόντρες
καλά κρατούν, μεπροκλήσεις,
γαλοπούλεςκαιπασχαλινάαρ-
νιά…

Ξενάγησηπολιτών
στοκέντροτης
Βέροιαςαύριο
τοαπόγευμα,με
αφετηρίατην

ΠλατείαΔημαρχείου
Περίπατο στις παραδοσιακές συνοικίες

τηςΒέροιαςκαισειστορικάσημείατηςπόλης
έχουντηνευκαιρίανακάνουναυτέςτιςημέρες
οιμαθητέςτηςΒέροιας,ενώγιατουςδημότες
η δράσηθαπραγματοποιηθεί αύριοΤετάρτη
τοαπόγευμα.

Στοπλαίσιο τηςΕυρωπαϊκήςΕβδομάδας
Κινητικότητας όπουσυμμετέχει οΔήμοςΒέ-
ροιας, καλεί τουςπολίτες να«γνωρίσουν την
πόλητουςκαιπερπατώνταςναανακαλύψουν
γωνιές και γειτονιές της.Η ξενάγησηστο κέ-
ντρο τηςΒέροιας αποτελεί μια ευκαιρία από
τη μια να  μάθει κανείς καλύτερα τηνπόλη
που ζει, αλλάπαράλληλα να εντάξει τοπερ-
πάτημαστηνκαθημερινήτουμετακίνηση.

Οιδηλώσειςσυμμετοχήςγιαδημότες(έως
30άτομα)γίνονταιστοΤμήμαΤουρισμούστηνηλεκτρονικήδιεύθυνση:tourismveria@gmail.com.Ηδράσηθαπραγματο-
ποιηθεί τηνΤετάρτη22Σεπτεμβρίου,στις5.00τοαπόγευμαμεσημείοσυγκέντρωσηςτηνΠλατείαΔημαρχείου,ενώθα
μοιραστούναναμνηστικάδώραστουςσυμμετέχοντες.

Αυτοσχέδιοκαλάθισκουπιδιών;
Εξακολουθούνόμωςκάποιοινατα
πετάνεστον…μεγάλοκάδοτου

περιβάλλοντος
Ένανπερίπατοστομαγευτικόκατάταάλλα,όπωςτοχαρακτηρίζει,παρό-

χθιομονοπάτι τουΑλιάκμονα,στα30μέτρααπότονχώροαναψυχής,έκανε
συμπολίτηςμας(Π.Ρ)καιακόμαπροσπαθείνακαταλάβειτηνεικόναπουείδε
καιαπαθανάτισε…Μαςέστειλετηνφωτογραφίακαιτηνδημοσιεύουμεμήπως
βρεθούναπαντήσεις!

Εικάζουμεότι κάποιος κρέμασεμια κλούβαστοδέντρο εν είδη καλαθιού,
γιαναπετούνεκείτασκουπίδιατουςοιθαμώνεςκαιοιπεριπατητές,όμωςη
κλούβαγέμισεκαιουδείςευαισθητοποιήθηκεναπάρειμαζίτουτασκουπίδια
του,κρίνονταςότιμιαχαράσκουπιδότοποςείναικαιηόμορφηφύση..Κιέτσι
τασκουπίδιαείναικαιπάλιπαντού!



Με μία σύντομη και λιτή τελετή 
λόγω περιοριστικών μέτρων του 
covid 19, ο δικηγορικός σύλλογος 
Βέροιας εγκαινίασε το μεσημέρι 
του Σαββάτου 18 Σεπτεμβρίου 
2021, την ανακαινισμένη του αί-
θουσα στα Γραφεία της πλατείας 
Ρακτιβάν(Ωρολογίου) στην οποία 
δόθηκε το όνομα του αείμνηστου 
δικηγόρου της Βέροιας και βου-
λευτή Φιλοκτήμονα Παπαδόπου-
λου, με δωρεά της συζύγου του, 
Ροδόκλειας, που έφυγε πρόσφατα 
από τη ζωή. Παρούσες στην τε-
λετή οι δύο κόρες τους Λίζα και 
¨Όλγα Παπαδοπούλου και η εγ-
γονή τους Μυρτώ Μπέτζιου.  Τον 
αγιασμό τέλεσε ο Ηγούμενος της 
Ι.Μ. Παναγία Δοβρά Αρχιμανδίτης 
Παντελεήμων Κορφιωτάκης. 

Ο πρόεδρος του δικηγορικού 
συλλόγου Φώτης Καραβασίλης 
μετά τον αγιασμό απηύθυνε έναν 
σύντομο χαιρετισμό ευχαριστώ-
ντας την οικογένεια και αναφέρ-
θηκε στο βιογραφικό του Φιλοκτή-
μονα  Παπαδόπουλου. Χαιρετι-
σμό απηύθυναν επίσης ο Γενικός 
Γραμματέας Δικαιοσύνης και Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Πάνος 
Αλεξανδρής και ο πρόεδρος της 
Ολομέλειας των προέδρων των δι-
κηγορικών συλλόγων κ. Δημήτρης 
Βερβεσός, που εξήρε την δράση 
του Συλλόγου και την συμβολή του 
προέδρου της Βέροιας στα θέματα 
και το έργο της Ολομέλειας.

Στη συνέχεια ο κ. Καραβασίλης 
παρέδωσε τιμητική πλακέτα στην 
οικογένεια των δωρητών, στη μνήμη του Φιλοκτήμονα και της Ροδόκλει-
ας  Παπαδοπούλου, για τη δωρεά ανακαίνισης της αίθουσας τελετών, 
εκδηλώσεων και συνελεύσεων του συλλόγου, στην οποία δόθηκε και το 
όνομα, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης. 

Πλακέτα δόθηκε επίσης στον κ. Αλεξανδρή, για τη συμβολή του στην 
επιτυχή μετάβαση της δικαιοσύνης και της δικηγορίας στη νέα ψηφιακή 
εποχή και για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων του συλλόγου και 
στον κ. Βερβεσό για την αγωνιστικότητα και την άοκνη προσπάθεια επί-
λυσης προβλημάτων του κλάδου. 

Παρόντες στην τελετή, οι βουλευτές και δικηγόροι, Τ. Μπαρτζώκας, 
Λ. Τσαβδαρίδης, και Άγγ. Τόλκας, ο δήμαρχος Βέροιας Κ. Βοργιαζίδης, 
εκπρόσωπος της Ι Μεραρχίας,  η πρώην δήμαρχος Χαρούλα Ουσουλ-
τζόγλου, στενή φίλη της οικογένειας και η κα Βουδούρογλου η οποία ή-
ταν η τελευταία δικηγόρος που πρόλαβε να κάνει πρακτική στο γραφείο 
του εκλιπόντος, πρώην πρόεδροι και μέλη του Συλλόγου. 

Ο δικηγόρος και πολιτικός Φιλοκτήμων Παπαδόπουλος
Ο Φιλοκτήμων Παπαδόπουλος , γεννήθηκε το 1915 και ήταν γιός 

του βεροιώτη εκπαιδευτικού Στέφανου Παπαδόπουλου και της Ελισά-
βετ, με καταγωγή από τον Πόντο. Παντρεύτηκε τη Ροδόκλεια Τζιμοπού-
λου από την Άρτα, που τη γνώρισε όταν υπηρετούσε τη στρατιωτική του 
θητεία στα Γιάννενα ως στρατοδίκης και απέκτησαν δίδυμες κόρες.

Διακεκριμένος δικηγόρος και πολιτικός, έφυγε το απόγευμα της Τρί-
της, 21 Φεβρουαρίου 1978, σε ηλικία 63 ετών. 

Διακρίθηκε , ως άριστος ποινικολόγος και σταδιοδρόμησε από το 
1938 στο Κακουργοδικείο της Βέροιας. Όλη του τη ζωή, ασχολήθηκε 
με τα κοινά, διδάσκοντας πολιτική ηθική και ανιδιοτέλεια, ως Δημοτικός 
Σύμβουλος Βέροιας και ως Βουλευτής.

Θήτευσε, ως Βουλευτής, σε τρείς θητείες. Πρώτη φορά το 1956 με 
τη ΦΙ.Δ.Ε ( Φιλελευθέρα Δημοκρατική Ένωση) του Σοφοκλή Βενιζέλου 
και ξανά το 1963 και το 1964 με την Ένωση Κέντρου. 

Υπήρξε μέλος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, επί Υ-
πουργίας Λουκή Ακρίτα, στην περίοδο που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο 
για την ιστορική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

Με προσωπική υπόδειξη του Γεωργίου Παπανδρέου, εκλέχτηκε με 
πολύ μεγάλη πλειοψηφία, μέλος της δωδεκαμελούς ανακριτικής Επι-
τροπής για το σκάνδαλο της ΔΕΗ, που είχε συγκλονίσει τότε το πανελ-
λήνιο, όπως και στην υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ.

 Εξαιρετικά ευγενής, διακριτικός, ευφυής και δεινός ρήτορας, ά-
φησε εποχή στις αίθουσες του Κοινοβουλίου, όσο και στις δικαστικές 
αίθουσες. Χαρακτηριστικό, το πρωτοσέλιδο της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, 
υπογεγραμμένο από την Ελένη Βλάχου, με τίτλο «Η Βουλή βρήκε ένα 
ρήτορα…»

Αγωνίστηκε, μέσα και έξω από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, στους δύο 
ανένδοτους αγώνες για τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Με θυσίες, ανιδιοτέλεια και 
προσήλωση, πάλεψε για τα δημοκρατικά ιδανικά.

Αρνήθηκε σθεναρά προτάσεις για υπουργοποίηση , από την Κυβέρ-
νηση των αποστατών, όπως και από τον τότε Πρωθυπουργό Κων/νο 
Καραμανλή, μένοντας πιστός στην παράταξη της Ενώσεως Κέντρου, 
όπου ιδεολογικά ανήκε.

Εκτοπίστηκε στη διάρκεια της 7ετούς Δικτατορίας, πρώτα στη Γυάρο 
κι από κει στα Καρδάμυλα της Χίου. Όταν επέστρεψε στη Βέροια, μέχρι 
το τέλος της Δικτατορίας, βίωσε απαγόρευση εξόδου από τα όρια της 
πόλης.

Ο δικηγόρος Φιλοκτήμων, όπως όλοι τον γνώριζαν, στήριξε με εξαι-
ρετική δοτικότητα τους νέους δικηγόρους, ενώ δεν λειτούργησε ανταγω-
νιστικά με τους παλιούς συναδέλφους του. Αθόρυβα κι αποτελεσματικά, 
υπηρέτησε τη Δικαιοσύνη μέσω του γραφείου του, υπερασπιζόμενους 
πολλούς αδυνάμους και έχοντες ανάγκη υποστήριξης συνανθρώπους, 
μη διστάζοντας να ασχοληθεί και με υποθέσεις που πολλοί θεωρούσαν 
«επικίνδυνες»… Ενώ, αθόρυβος και διακριτικός πάντα, ήταν και στις 
αγαθοεργίες του.

Εκείνο το απόγευμα της Τρίτης, που έφυγε ξαφνικά, συγκλονίζοντας 
την τοπική κοινωνία, κατά προσφιλή συνήθεια, πριν ανέβει στο δικηγο-
ρικό του γραφείο, ξεκίνησε μια παρτίδα τάβλι με το στενό του συνεργάτη 
, αείμνηστο, Τάσο Ζουμπούλογλου. Πρώτη ζαριά για την εκκίνηση, 6α-
ρες για τον Φιλοκτήμονα. Έγειρε το κεφάλι κι έχασε τις αισθήσεις του. 
Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βέροιας, όπου άφησε την τελευταία πνοή 
του.

Πέντε μέρες, μετά τον ξαφνικό θάνατό του, επρόκειτο να πραγμα-
τοποιηθούν οι Εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου, όπου μετά από 
παρακλήσεις συναδέλφων είχε αποδεχθεί και διεκδικούσε τη θέση του 
Προέδρου . 

Κατόπιν επιθυμίας της αγαπημένης συζύγου του Ροδόκλειας που 
αποδήμησε προ ενός έτους, πραγματοποιήθηκε στη μνήμη του δωρεά 
προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας, για την εκτέλεση της οποίας και 
την επιμέλεια της ανακαίνισης του Συλλόγου, μερίμνησε η θυγατέρα του 
Λίζα Παπαδοπούλου.
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Εγκαινιάσθηκε η αίθουσα «Φιλοκτήμων Παπαδόπουλος» 
του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας 

-Ανακαινίσθηκε με δωρεά της οικογένειας του αείμνηστου δικηγόρου και πολιτικού



Με στόχο την περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση των παιδιών στα 
μεγάλα προβλήματα του πλανήτη, 
η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέ-
ροιας σε συνεργασία με τον Δήμο 
Βέροιας διοργανώνει εκπαιδευτικά 
εργαστήρια την Τρίτη 21 και την Τε-
τάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 στον 
χώρο του νέου υπαίθριου αναγνω-
στηρίου.

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη συμμετέ-
χει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κι-
νητικότητας υλοποιώντας εκπαιδευτι-
κές δράσεις για νηπιαγωγεία και μα-
θητές της Α’ και Β’ τάξης δημοτικών 
σχολείων Βέροιας. Τα εργαστήρια δί-
νουν την ευκαιρία στα παιδιά να ενη-
μερωθούν και να προβληματιστούν 
σχετικά με περιβαλλοντικά προβλή-
ματα της γης. Ζητούμενο είναι μέ-
σα από παιδαγωγικές δράσεις να 
αναπτυχθεί η οικολογική συνείδηση, 
να γίνουν γνωστοί οι φιλικοί προς 
το περιβάλλον τρόποι μετακίνησης 
προκειμένου τα παιδιά να δραστηριοποιηθούν ως μελλοντικοί ενεργοί πολίτες. 

Το εργαστήριο περιλαμβάνει ανάγνωση βιβλίου και εκπαιδευτικά εργαστήρια για μαθητές από 6 έως 8 ετών.
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Θερινό Σινεμά = η πιο 
ασφαλής και άνετη δια-
σκέδαση.

--> απολύμανση πριν 
κάθε προβολή,

--> μεγάλες αποστάσεις 
--> περιορισμένη διαθε-

σιμότητα εισιτηρίων
--> αντισηπτικά σε κάθε 

είσοδο και έξοδο
Ο Άνθρωπος του Θεού - Man of God
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:  (μόνο χρήση μά-

σκας)  
Προβολές:  Παρασκευή 24/9, Δευτέρα 27/9,  Τρίτη 

28/9,  Τετάρτη 29/9 στις 20.30
Σάββατο 25/9, Κυριακή 26/9 στις 21.15
Σκηνοθεσία: Γελένα Πόποβιτς
Σενάριο: Γελένα Πόποβιτς
Πρωταγωνιστούν: Άρης Σερβετάλης, Alexander 

Petrov, Mickey Rourke, Χρήστος Λούλης, Καριοφυλλιά 
Καραμπέτη, Νικήτας Τσακίρογλου, Γιάννης Στάνκογλου, 
Τάνια Τρύπη, Μαρθίλια Σβάρνα, Ιερώνυμος Καλετσά-
νος, Γιάννης Αναστασάκης, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, 
Βασίλης Κουκαλάνι

PAW PATROL: Η ΤΑΙΝΙΑ (ΜΕΤΑΓΛ)  
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:   (μόνο χρήση μά-

σκας)  -   Σάββατο 25/9, Κυριακή 26/9 στις 19.30 

Ο Πατέρας - The Father
Προβολές στην Θερινή αί-

θουσα:  (μόνο χρήση μάσκας)  
Πέμπτη 23/9 στις 20.30 

Η καλύτερη ταινία του καλο-
καιριού

- ΌSCAR Α΄ Ανδρικού 
Ρόλου   - 

- OSCAR Καλύτερου διασκευασμένο σεναρίου
Σκηνοθεσία: Φλόριαν Ζέλερ
Σενάριο: Φλόριαν Ζέλερ, Κρίστοφερ Χάμπτον
Πρωταγωνιστούν: Αντονι Χόπκινς, Ολίβια Κόλμαν, 

Μαρκ Γκάτις, Ιμοτζεν Πουτς, Ρούφους Σίγουελ, Ολίβια 
Γουίλιαμς

  
Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η πρόσβα-

ση στο θερινο κινηματογράφο είναι ελεύθερη σε όλους, 
χωρίς να απαιτείται καμιά επίδειξη αποτελέσματος τεστ 
ή βεβαίωσης εμβολιασμού (αυτά ισχύουν για τους κλει-
στούς-χειμερινούς κινηματογράφους). Απλά, έχετε τη 
μάσκα σας μαζί και έρχεστε !!

 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-

γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω 
σύνδεσμο: 

http://www.cinestar.gr
http://www.facebook.com/cinestarveria

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     23/9/21 - 29/9/21

Ευχαριστήριο του Συλλόγου 
Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος»

To ΔΣ του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμ-
βασης «Έρασμος» ευχαριστεί θερμά την 
Ιατρό – Ακτινολόγο κ. Βασιλική Καραδήμου 
για τη δωρεάν διενέργεια εξετάσεων μα-
στογραφίας σε ωφελούμενες του Ξενώνα 
Βραχείας Διαμονής της δομής μας, ενόψει 
του Οκτώβρη, που έχει θεσμοθετηθεί από 
την Παγκόσμια Ιατρική Κοινότητα ως μήνας 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον 

Καρκίνο του Μαστού.
Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά απέναντι στον «Έρασμο», ειδι-

κότερα στις μέρες που διανύουμε, εν μέσω οικονομικής και υγειονο-
μικής κρίσης λόγω COVID19, 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)

Με τιμή για το ΔΣ 
Η Πρόεδρος

 Γεωργία Φωστηροπούλου

Εκδρομή  στην Εύβοια προγραμματίζει το Λύκειο 
των Ελληνίδων Βέροιας στις 9 και 10 Οκτωβρίου

Το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας, εκδηλώνοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη του στις πληγείσες περιοχές της Εύβοιας, πραγματοποιεί 
στις 9 και 10 Οκτωβρίου,  διήμερη προσκυνηματική εκδρομή στις μόνες του Αγίου Ιωάννη Ρώσου και Οσίου Δαυίδ, με διανυκτέρευση στην 
Αιδηψό, τηρουμένων ευλαβικά των υγειονομικών μέτρων ασφαλείας. Παράλληλα, όπως ενημερώνει το ΔΣ, θα συλλεχθούν και θα  μεταφερ-
θούν  είδη διατροφής, σύμφωνα με τις εκφρασθεισες ανάγκες των πυρόπληκτων συνανθρώπων μας.

Για περισσότερες πληροφορίες τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι:
6978008428        κ. Λόλα Τρομπούκη
6944561894        κ. Ζιζή  Χ/νικολάου

Υπογράφηκε χθες η σύμβαση του έργου
Κατασκευή ραμπών και χώρων 
υγιεινής για ΑμεΑ σε σχολικές 
μονάδες του Δήμου Βέροιας

Στην υπογραφή σύμ-
βασης για το έργο με 
τ ί τλο :  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ 
ΥΓΙΕ ΙΝΗΣ Γ ΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ 
ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ-
ΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ» προχώρησαν 
τη Δευτέρα 20.09.21 ο 
Δήμαρχος Βέροιας, Κων-
σταντίνος Βοργιαζίδης, ο 
Αντιδήμαρχος Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Αλέξανδρος 
Τσαχουρίδης και ο ΙΩΑΝ-
ΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ εκπρό-
σωπος της Κ. ΙΩΑΝΝΙ-
ΔΗΣ ΑΤΕ ΠΙΛΑΓΑΣ.

Ο Δήμος Βέροιας ως 
φορέας υλοποίησης και 
κύριος του έργου υπέ-
γραψε τη σύμβαση για την εκτέλεσή του από τον ανάδοχο, στην οποία περιλαμβάνονται ερ-
γασίες κατασκευής ραμπών σε 15 σχολικές μονάδες και κατασκευή χώρων υγιεινής για ΑμεΑ 
(WC ΑμεΑ) σε 5 σχολικές μονάδες οι οποίες στεγάζονται σε κτίρια εντός του πολεοδομικού 
συγκροτήματος Βέροιας και σε κοινότητες του Δήμου Βέροιας.

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
  Ο Ιερέας Παναγιώτης Χαλκιάς , τα παιδιά του και τα εγγόνια του 

, προσφέρουν στο Γηροκομείο Βέροιας , το ποσό των 200 ευρώ ,εις 
ανάπαυση της ψυχής της συζύγου , μητέρας και γιαγιάς τους , Ασπα-
σίας Χαλκιά (Πρεσβυτέρας).

  Εκ της Δ/νσεως του Γηροκομείου Βέροιας

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Βέροιας συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή 

Εβδομάδα Κινητικότητας 
-Εκπαιδευτικά εργαστήρια σήμερα και αύριο, 

σε συνεργασία με τον Δήμο Βέροιας



Μουσείο… λάθους 
ή αχαριστίας;

Με ανάρτησή του στο λογαριασμό του 
στο facebook ο γνωστός επιχειρηματίας 
της Νάουσας Βούλης Γεδεών, αναφέρεται 
στην ονοματοδοσία του Κέντρου (μουσείου) 
βιομηχανικής κληρονομιάς της Νάουσας, 
εκφράζει την λύπη και την απογοήτευσή 
του για την επιλογή της ονομασίας ΕΡΙΑ και 
εξηγεί τους λόγους, τονίζοντας τα εξής:

Ένα εξαιρετικό μουσείο βιομηχανικής κλη-
ρονομιάς λειτουργεί από χθες στη Νάουσα. 
Άριστα χωροθετημένο με αρκετό μηχανικό, φω-
τογραφικό και πληροφοριακό υλικό.

Το μουσείο επιμελήθηκαν εξειδικευμένοι 
μουσειολόγοι. Εύγε!

Ο σχεδιαστής του σχετικού λογοτύπου, δη-
μοσίευσε, ότι υπεύθυνοι για την ονομασία του 
μουσείου σε ΕΡΙΑ, είναι οι μουσειολόγοι ύστερα 
από έρευνα που διενήργησαν.

Αν αυτό αληθεύει, θα ήθελα να απευθύνω 
στους αγαπητούς μουσειολόγους, τα κάτωθι 
συγκεκριμένα ερωτήματα:

Κύριοι Μουσειολόγοι… 
1. Γνωρίζατε ότι η ΕΡΙΑ υπήρξε μια εταιρία 

ΕΠΕ που έκλεισε πριν 60 περίπου χρόνια, και που κατέγραψε μικρή έως ελάχιστη προσφο-
ρά στην βιομηχανική μας κληρονομιά;

2. Γνωρίζατε ότι η δεσπόζουσα μορφή για αρκετές δεκαετίες, στην βιομηχανική μας κλη-
ρονομιά, υπήρξε ένα όνομα. Αυτό του αειμνήστου ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΝΑΡΑ.

3. Γνωρίζατε ότι, ο αείμνηστος δώρισε το συγκεκριμένο κτίριο (με όλη του την καρδιά),-
στους συμπολίτες του… και σας έδωσε έτσι την δυνατότητα να εργασθείτε, ώστε να το μετα-
τρέψετε εσείς σήμερα σε ένα ωραίο μουσείο;

4. Γνωρίζατε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μηχανημάτων που επιδεικνύετε, είναι 
αγορασμένα από τον ΧΡΗΣΤΟ ΛΑΝΑΡΑ μέσω των εταιρειών του;

5. Γνωρίζατε ότι, η συντριπτική πλειοψηφία των εργατών και εργατριών που απεικονίζο-
νται, είναι πρώην εργαζόμενοι των εταιρειών του ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΝΑΡΑ;

6. Αν τα γνωρίζατε όλα αυτά… Πόθεν παρακαλώ προήλθε η πρόταση σας, να ονομάσετε 
το μουσείο σε μια απολιθωμένη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), η οποία μάλιστα 
έκλεισε μετά από ελάχιστη προσφορά στον τόπο πριν από 6 δεκαετίες;

(Διευκρινίζω ότι υπήρξε εταιρεία - ΕΠΕ, δεν είναι τοπόσημο η ΕΡΙΑ).
7. Κάνατε λάθος;
… ή μήπως αμαυρώνετε (την κατά τα άλλα εξαιρετική σας προσπάθεια), μετατρέποντας 

με την προτεινόμενη ονοματοδοσία σας, το μουσείο βιομηχανικής κληρονομιάς… σε ένα 
μουσείο Αχαριστίας;

Κύριε Δήμαρχε
Σας παρακαλώ, για τους λόγους που προανέφερα, να κάνετε το προφανές, ώστε με άμε-

ση απόφαση του Δ.Σ να γίνει αλλαγή της ονομασίας του μουσείου στο ένα και μοναδικό ό-
νομα που ταιριάζει στην βιομηχανική μας κληρονομιά αλλά και στον ευγενή πολιτισμό μας…

μουσείο ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΝΑΡΑΣ.
Αν αυτό δεν συμβεί, λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτε άλλο, παρά μόνο να σας 

ευχηθώ να μην βρεθείτε ποτέ στη δυσάρεστη θέση…
Να έχετε δωρίσει (με όλη σας την καρδιά) στους συμπολίτες σας, ένα υψηλοτάτης αξί-

ας κτίριο για να γί-
νει μουσείο, όπου η 
συντριπτική πλειο-
ψηφία της προσφο-
ράς και των εκθε-
μάτων θα ήταν δικά 
σας… Ενώ οι Αρ-
χές, οι μουσειολόγοι 
και οι συμπολίτες 
σας, προκειμένου 
να σας τιμήσουν και 
να σας ευχαριστή-
σουν, θα το ονόμα-
ζαν πανηγυρικά… 
ΦΟΥΦΟΥΤΕΙΟΝ… 

Με εκτίμηση
Βούλης
 Γεδεών
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ του 
Παναγιώτη και της Άρτεμης, το γένος 
Μοσχοπούλου, που γεννήθηκε στη 
Βέροια και κατοικεί στο Βρυσάκι Η-
μαθίας και η ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ 
του Γεωργίου και της Στεργιανής, το 

γένος Δημητρασοπούλου, που γεννήθηκε στη Βέροια 
και κατοικεί στο Βρυσάκι Ημαθίας, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρ-
χείο Βέροιας.

Στη ΔΕΘ 
καταδείχθηκε η 

διαφορά της μέρας 
με τη νύχτα!

Αρκούσε η εβδομά-
δα της Διεθνούς Έκθε-
σης Θεσσαλονίκης για 
να αντιληφθούν όλοι 
τις διαφορές των πο-
λιτικών αρχηγών και 
των πολιτικών δυνάμε-
ων της χώρας. Ο Αλέ-
ξης Τσίπρας, κατέδειξε 
το Σαββατοκύριακο τη 
διαφορά μέρας και νύ-
χτας.

Ο ι  ε κα τ έ ρ ω θ ε ν 
προτάσεις παροχών 
μπορούν κάλλ ιστα 
να αξιολογηθούν από 
τους πολίτες. Εκείνο που όμως κάνει τη μεγάλη διαφο-
ρά, είναι η πολιτική φιλοσοφία μεταξύ των δύο αρχη-
γών. Εκεί όπου ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ - Προ-
οδευτική Συμμαχία πόρρω απέχουν από τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.

Από τη μια λοιπόν το ξεγύμνωμα του επιτελικού 
κράτους της Δεξιάς, τα golden boys, οι στρατιές των 
μετακλητών και η αστυνομοκρατία. Κι από την άλλη η 
αξιοποίηση καταξιωμένων προσωπικοτήτων των κοι-
νωνικών και παραγωγικών φορέων σε θέσεις εξουσίας.

Από τη μια οι υπονομευτικές για το σύστημα ανα-
στολές εργασίας υγειονομικών εν μέσω πανδημίας, 
κι από την άλλη οι χιλιάδες προσλήψεις γιατρών και 
νοσηλευτών.

Από τη μια τα megabytes και τα χαρτζιλίκια στους 
νέους, κι από την άλλη η στοχευμένη επένδυση στη 
γνώση και την ελπίδα, μέσω χιλιάδων προσλήψεων 
εκπαιδευτικών.

Από τη μια τα παλιά εργαλεία, τα κόμματα της γο-
νικής παροχής και των πορφυρογέννητων, κι από την 
άλλη οι προοδευτικές αντιλήψεις ως απόρροια των ανα-
γκών της ίδιας της δοκιμαζόμενης κοινωνίας.

Από τη μια οι πολιτικές για τους λίγους, που έχουν 
για γαλοπούλα τα Χριστούγεννα. Κι από την άλλη οι 
πολιτικές για τους πολλούς, που αυτοσχεδιάζουν για να 
κάνουν λίγο πιο γιορτινό το φτωχό τους τραπέζι.

Από τη μια το χάος και όσα παίρνει ο άνεμος, κι από 
την άλλη ο πραγματικός άνεμος αισιοδοξίας.

Κορυφαία στιγμή όλων στη φετινή ΔΕΘ, κατά την 
εκτίμησή μου, η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα για τον 
ανασχεδιασμό του Ταμείου Ανάκαμψης. Εκεί όπου η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, Περιφερειακή και Δημοτική, είναι 
για ακόμη μια φορά η μεγάλη αδικημένη στον χάρτη της 
κατανομής και της ανάπτυξης. Ανασχεδιασμός, που θα 
δώσει δεσπόζουσα θέση στη Βόρεια Ελλάδα, τη θέση 
δηλαδή που της ανήκει στην ανάπτυξη.

Αντώνης Μαρκούλης
Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότη-

σης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική Συμμαχία

Λ. Τσαβδαρίδης: 
Αδιέξοδο από την 

αναντιστοιχία στον 
τρόπο αντιμετώπισης 
των ανεμβολίαστων 

ανηλίκων από 
12 έως 17 ετών σε 

εστίαση και εκπαίδευση 
Την επίλυση της ανα-

ντιστοιχίας που εντοπί-
ζεται στον τρόπο αντιμε-
τώπισης των ανεμβολία-
στων ανηλίκων από 12 
έως; 17 ετών αναφορικά 
με την είσοδό τους σε 
διαφορετικούς εσωτερι-
κούς χώρους (π.χ. εστί-
ασης και εκπαίδευσης) 
διατηρώντας παράλληλα 
τον υγειονομικά άρτιο και 
κοινωνικά υπεύθυνο χα-
ρακτήρα των μέτρων που 
επιβάλλεται να υιοθετη-
θούν για την αντιμετώπι-
ση της πανδημίας, ζητά ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ 
και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

Με σχετική Ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας, 
ο κ. Τσαβδαρίδης υπογραμμίζει ότι η αναντιστοιχία αυτή 
προκαλεί τον έντονο προβληματισμό και τη διαμαρτυρία 
του κόσμου της εστίασης ο οποίος θεωρεί ότι υπάρχει μία 
πολιτική «δύο μέτρων και δύο σταθμών» σε σχέση με τα 
αντίστοιχα μέτρα που ισχύουν για την είσοδο των ίδιων 
ανηλίκων στα σχολεία της χώρας.

Όπως επισημαίνει, 
ενώ η απόφαση εισόδου των ανεμβολίαστων παιδιών 

12 έως 17 ετών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος, από τη στιγμή που έχει ανοίξει η πλατφόρμα εμβολι-
ασμού για αυτές τις ηλικίες, ορίζει τη διενέργεια rapid test 
που θα πρέπει να έχουν κάνει έως και 48 ώρες πριν, 

την ίδια στιγμή, η απόφαση για τα σχολεία μας ορίζει 
ότι οι άνω των 12 ετών μαθητές προσέρχονται με πιστο-
ποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης τελευταίου 
6μήνου ή αρνητικό self test, το οποίο γίνεται 24 ώρες 
πριν την προσέλευση.

Το γεγονός αυτό, τονίζει ο Βουλευτής Ημαθίας, 
όχι μόνο θα προκαλέσει σημαντική οικονομική επιβά-

ρυνση στους ώμους κάθε οικογένειας (ιδιαίτερα αυτής με 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ενήλικους), που θα καλούνται να 
πληρώσουν για το ή τα ανήλικα παιδιά τους ένα επιπρό-
σθετο διόλου ευκαταφρόνητο κάθε φορά ποσό των 20 
ευρώ ανά τεστ για να μπορέσουν να επισκεφθούν κατα-
στήματα εστίασης ΕΝΩ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΙΓΜΗ τα ΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
θα χρειάζονται ΑΠΛΩΣ ΕΝΑ SELF TEST για να πάνε στο 
σχολείο,

αλλά θα προκαλέσει και αδιέξοδα στον κλάδο της 
εστίασης, που έχει αποδείξει στην μέγιστη πλειοψηφία 
του καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας ότι και θέλει και 
έχει τηρήσει τα μέτρα και τα υγειονομικά πρωτόκολλα με 
πνεύμα συνεργασίας και κοινωνικής ευθύνης.



Την  Κυρ ιακή 
19 Σεπτεμβρίου 
το πρωί στον Ιε-
ρό Ναό των Αγίων 
Κωνσταντίνου και 
Ελένης και Οσίου 
Νικοδήμου Βεροίας 
τελέστηκε Μνημό-
συνο για τα θύμα-
τα της Γενοκτονίας 
του Ελληνισμού 
της Μικράς Ασίας 
χοροστατούντος 
του Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου 
Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. 
Π α ν τ ε λ ε ή μ ο ν ο ς 
και παρουσία των 
τοπικών πολιτικών 
και στρατιωτικών 
αρχών και της προ-
έδρου και των με-
λών του Συλλόγου 
Μικρασιατών Ημα-
θίας.

 Τον πανηγυρι-
κό της ημέρας εκ-
φώνησε ο Μικρασι-
άτης στην καταγωγή Ποιμενάρχης μας κ. Παντελεήμων.

 Οι εκδηλώσεις για την 99η Επέτειο Μνήμης της Γενοκτονίας του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας ολοκληρώθηκαν με το τρισάγιο και την κατάθεση 
στεφάνων στο Ηρώο Πεσόντων στην πλατεία Ωρολογίου, όπου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και εψάλη ο Εθνικός Ύμνος.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρει-

άζονται  και θέλουν   να τα  προσφέρουν στο  Γηροκο-
μείο Βέροιας  , το τηλέφωνο του Γηροκομείου Βέροιας 
είναι 2331024891.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 19 

Σεπτεμβρίου 2021 στις 2.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρα-
σκευής στην Πατρίδα Ημαθίας η 
Ανεσία Ουκουμούς σε ηλικία 86 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα  20 

Σεπτεμβρίου 2021 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Γεωργιανών Βέροιας η Πολυχρό-
να Ιωαννίδου σε ηλικία 82 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 

Αναβολή εκλογοαπολογιστικής 
Γενικής Συνέλευσης

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας βρίσκεται στη 
δυσάρεστη θέση να σας πληροφορήσει , ότι με την αριθ. 7/16-9-2021 πράξη του, 
αποφάσισε κατά πλειοψηφία (6 υπέρ, 1 λευκό), να αναβάλει επ’ αόριστο την ε-
κλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της 19ης και 26ης  Σεπτεμβρίου 2021, διότι 
με την αριθ. Δ1α Γ.Π. οικ 55400 πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία δημο-
σιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 4206/12-9-2021 ΚΥΑ, απαγορεύονται σε όλη την επικράτεια, 
λόγω έξαρσης του κορονοϊού COVID-19, πάσης φύσεως εκλογές αιρετών εκπρο-
σώπων, οργάνων διοίκησης, καθώς και γενικές συνελεύσεις δια ζώσης, εφόσον 
τα εγγεγραμμένα μέλη υπερβαίνουν τα εκατόν πενήντα (150).

Έχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε αρχαιρεσίες με ψηφιακά μέσα. 
Αυτό δεν είναι εφικτό διότι η συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων δεν έχει 
την ικανότητα να κάνει χρήση των ψηφιακών μέσων.

Για το Δ.Σ.
 Ο Πρόεδρος

 ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ζητούνται καθηγητές 
για το Κοινωνικό 

Φροντιστήριο Βέροιας
Η Διαχειριστική Επιτροπή Του Κοινωνικού Φρον/ρίου Βε-

ροιας που λειτουργεί υπό την Αιγίδα της Ένωσης Συλλόγων 
Γονέων κ Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας ζητά Εθελοντές Καθηγητές 
όλων των Ειδικοτήτων για να διδάξουν σε μαθητές /τριες 
Β’ Κ Γ’ Λυκείου.  Τηλ. Επικοινωνίας.  Έλενα Μυτηλέκα: 
6975978717. 

Αντώνης Καρανάτσιος: 6974745261.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκο-
μείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά :

-Την κ. Χρυσάνθη Ρακιάρη , για την δωρεά του ποσού 
των 80 Ε , εις μνήμη του πατέρα της , Χρήστου Ρακιάρη.

-Την κ.Χιόλιου Αγγελική , για την ευγενική προσφορά 
εδεσμάτων , πιτάκια και κουλουράκια , για την βάφτιση της 
κόρης της Παρασκευούλας.

-Την Οικογένεια Παπαμιχάλη , για την ευγενική προσφο-
ρά γλυκισμάτων πίτες και διαφόρων εδεσμάτων , εις μνήμη 
της μητέρας και γιαγιάς τους , Κυριακούλας Παπαμιχάλη.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά ενός πλή-
ρους γεύματος , εις μνήμη προσφιλών  προσώπων.

-Την κ.Σωτηριάδου , για την ευγενική προσφορά 4 Kgr 
κιμά , εις μνήμη του πατέρα της Σταύρου.

-Την κ.Τούλα Γκαγκούση , για την ευγενική προσφορά 2 
πίτες , εις μνήμη της μητέρας της.

-Την κ.Βιβή Σιδηροπούλου , για την ευγενική προσφορά 
3 πίτες , εις μνήμη της γιαγιάς της Καλλιόπης Σιδηροπού-
λου.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά ενός πλή-
ρους γεύματος , εις μνήμη προσφιλών  προσώπων.

Εκ της Δ/νσεως 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλο-

γος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών 
Δεξιοτήτων του Δήμου  Βέροιας ευχαριστεί θερμά  
τα καταστήματα ¨ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ & ΥΙΟΣ» (τον κ. 
Πρόδρομο, Ιορδάνη & την Δέσποινα Χατζόγλου 
) για την προσφορά ενός πλήρους γεύματος στα 
παιδιά και το προσωπικό του Κέντρου Μέριμνας 
με την αφορμή της συμπλήρωσης 23 μηνών από 
το θάνατο της αξιομνημόνευτης και αγαπημένης 
συζύγου και μητέρας Μαίρης Χατζόγλου

Ο Θεός ας την αναπαύσει  
Η Εθελόντρια  Διευθύντρια 

και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Ευχαριστήριο του Ομίλου 
προστασίας παιδιού Βέροιας
Το Δ.Σ. του Ομίλου προστασίας παιδιού Βέροιας 

ευχαριστεί θερμα :
1) Την οικογένεια του κυρίου Μανώλη Πατσιά για 

τη δωρεά των 300 € στη μνήμη του αδερφού του 
Θωμά Πατσιά

2) Την κυρία Όλγα Παρίση για τη δωρεά των 50 
€ ως οικονομική ενίσχυση του Ομίλου.

3) Τον Κων/νο και Αθηνά Καραφουλίδη για τη 
προσφορά μεγάλης ποσότητας βρεφικών ρούχων 
και παιχνιδιών.

4) Την κυρία Αναστασία Ασλανίδου  για την προ-
σφορά σχολικών ειδών και τσαντών .

Μνημόσυνο για τα θύματα 
της Μικρασιατικής καταστροφής 
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Σύλληψη για κλοπή δικύκλου 
Συνελήφθη στις 17 Σεπτεμβρίου 2021 τα ξημερώματα σε περιοχή της Ημαθίας, από περιπολούντες 

αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, ένας ημεδαπός άνδρας, καθώς κατελήφθη να έχει 
αφαιρέσει από πυλωτή πολυκατοικίας ένα δίκυκλο όχημα ιδιοκτησίας ημεδαπής, το οποίο κατασχέθηκε και 
αποδόθηκε στην ιδιοκτήτριά του.

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα δωρεάν 
Rapid Test στον Δήμο Βέροιας

Συνεχίζεται η διε-
νέργεια των δωρεάν 
δε ιγματοληπτ ικών 
ελέγχων ταχείας α-
νίχνευσης αντιγόνου 
του νέου κορωνοϊού 
SARS CoV–2 στον 
Δήμο Βέροιας, από 
κλιμάκια της Κινητής 
Μονάδας του ΕΟΔΥ 
στην Ημαθία.

Η διαδικασία των 
δωρεάν rapid tests 
έχει προγραμματι-
στεί τις παρακάτω 
μέρες και ώρες στο 
ΚΑΠΗ Δήμου Βέροι-
ας (Μαυρομιχάλη 14, 
έναντι Βήματος Απ. 
Παύλου):

Από Δευτέρα 20.09.21 έως Παρασκευή 24.09.21 από τις 8:30 έως τις 15:00 και 
Κυριακή 26.09.21 από τις 8:30 έως τις 15:00.
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, από τις 13 Σεπτεμβρίου δυνατότητα διενέργειας rapid test έχουν εμ-

βολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι. Βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος χορηγείται στους εμβο-
λιασμένους 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.

 Δωρεάν rapid tests στη Νάουσα
Συνεχίζονται τα δωρεάν rapid tests και την ερχόμενη εβδομάδα στη Νάουσα από κλιμάκιο 

του ΕΟΔΥ, σε συνεργασία με τον δήμο. Συγκεκριμένα, από χθες Δευτέρα (20.09.2021) έως και 
την Παρασκευή (24.09.2021),  θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid tests, στην πλατεία Καρα-
τάσου, από τις 09:30 έως τις 14:00, με στόχο την πρόληψη και τον περιορισμό της εξάπλωσης 
της νόσου Covid-19. rapid tests

Οι πολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία θα πρέπει να έχουν μαζί τους 
τον προσωπικό αριθμό υγείας ΑΜΚΑ και να δίνουν τον αριθμό του κινητού τους, ώστε να ενημε-
ρώνονται για το αποτέλεσμα από τον ΕΟΔΥ.

Συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα στο ΚΑΠΗ 
Αλεξάνδρειας, τα δωρεάν Rapid tests 

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι την προηγούμενη εβδομάδα (από Δευτέρα 13 έως 
και Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου), το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στο ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας πραγματοποί-
ησε συνολικά 235 rapid tests, από τα οποία τα 15 ανιχνεύτηκαν θετικά.

Επίσης, συνεχίζεται η συνεργασία με τον ΕΟΔΥ στην διενέργεια δωρεάν δειγματοληπτικών 
ελέγχων (rapid tests) στον γενικό πληθυσμό, στο πλαίσιο της επιδημιολογικής επιτήρησης του 
covid-19. Έτσι, την εβδομάδα από αύριο Δευτέρα 20, έως και Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου, 
κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα βρίσκεται στο χώρο του ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας (Πλατεία Σιδηροδρομικού 
Σταθμού) από τις 9:30 π.μ. έως και τις 14.00 μ.μ., ώστε οι πολίτες, έχοντας μαζί τους ταυτότητα, 
ΑΜΚΑ και αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, να μπορούν να πραγματοποιήσουν rapid test χω-
ρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Άνοιξε τις πύλες του για το κοινό το Κέντρο  Βιομη-
χανικής Κληρονομιάς Νάουσας – ΕΡΙΑ  που φιλοξενεί 
τη μόνιμη έκθεση «Ιστορίας Νήματα. Η βιομηχανία της 
κλωστοϋφαντουργίας στη Νάουσα».

Σημειώνεται ότι για την τρέχουσα εβδομάδα και 
ειδικότερα από σήμερα Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου έως και 
την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου η είσοδος στο Κέντρο 
Βιομηχανικής Κληρονομιάς Νάουσας – ΕΡΙΑ θα είναι 
δωρεάν. 

Από την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου και έπειτα, το ω-
ράριο λειτουργίας της μόνιμης έκθεσης του Κέντρου 
Βιομηχανικής Κληρονομιάς Νάουσας – ΕΡΙΑ θα είναι το 
ακόλουθο: 

-Τρίτη έως και Σάββατο: 09:00 – 14:00 και 17:00 – 
20:30

-Κυριακή: 09:00 – 15:00. (Κάθε Δευτέρα κλειστά)
Γενική Είσοδος: 5 ευρώ 
Για τους μαθητές και τους ανέργους η είσοδος είναι 

δωρεάν, ενώ για ειδικές ομάδες πληθυσμού (φοιτητές 
κ.ά.)  η είσοδος είναι  2 ευρώ. 

Στο χώρο του Κέντρου Βιομηχανικής Κληρονομιάς 
Νάουσας – ΕΡΙΑ λειτουργεί πωλητήριο με αναμνη-
στικά αντικείμενα, εμπνευσμένα από την ιστορική και 
βιομηχανική κληρονομιά της Νάουσας. Η επίσκεψη των 
πολιτών στο ΕΡΙΑ πραγματοποιείται με την πιστή τήρη-
ση όλων των μέτρων ασφάλειας και προστασίας για τη 
νόσο Covid -19. 

Άνοιξε για το κοινό το Κέντρο  
Βιομηχανικής Κληρονομιάς 

Νάουσας – ΕΡΙΑ 
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CMYK

Συνεχίζεται η διάθεση των εισι-
τηρίων διαρκείας ΠΑΕ ΝΠΣ 
ΒΕΡΟΙΑ για την αγωνιστι-

κή περίοδο  2021-2022. Μετά την 
κατάκτηση του πρωταθλήματος της 
Football League και με την επιστροφή 
του κόσμου στα γήπεδα, ήρθε η ώρα 
ΟΛΟΙ να ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ την ομάδα της 
πόλης μας για να συνεχίσει πιο δυνα-
τή στην κατηγορία της Superleague 2.

Αναλυτικά οι τιμές:
-GOLD – VIP / 400€ / 150 ονομαστικές θέσεις 

στη σκεπαστή Θ2 (δερμάτινα καθίσματα)
-STANDARD / 200€ / στις σκεπαστές Θ1, Θ3
-ΘΥΡΑ 4 / 100€ / στην ιστορική Θ4

Ελάτε να αγκαλιάσουμε την ομάδα μας, να δη-
μιουργήσουμε ένα φίλαθλο πνεύμα στο γήπεδο και 
να γράψουμε μαζί νέες ένδοξες σελίδες στην Ιστορία 
της Βασίλισσας του Βορρά!

Επιπλέον προνόμια
Οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας με την ε-

πίδειξη της κάρτας στο κατάστημα SPOT TEAM 
(Μ.Αλεξάνδρου 28, Βέροια) δικαιούνται έκπτωση σε 

ύψος: GOLD-VIP -20%, EXCLUSIVE -15%, ΘΥΡΑ 4 
-10%. Κατά τη διάρκεια της σεζόν, θα ανακοινωθούν 
και άλλα προνόμια αποκλειστικά για τους κατόχους 
εισιτηρίων διαρκείας.

Διευκρινίσεις
Οι κάρτες διαρκείας ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΛΟΥΣ 

τους εντός έδρας αγώνες πρωταθλήματος της 
SUPER LEAGUE 2 2021-2022, αγώνες Κυπέλλου 
Ελλάδος, play-off, μπαράζ, φιλικούς κλπ..

Σύμφωνα με το ισχύον πρωτόκολλο διεξαγωγής 
αγώνων της διοργανώτριας αρχής, για την είσοδο 
σε όλες τις Θύρες του γηπέδου θα είναι απαραίτητη 
η επίδειξη έγκυρου πιστοποιητικού εμβολιασμού ή 
πιστοποιητικού νόσησης το τελευταίο εξάμηνο.

Για την είσοδο ανηλίκων 13-17 ετών, η είσοδος 
θα επιτρέπεται με τη βεβαίωση αρνητικού PCR 72 
ωρών ή rapid test 48 ωρών. Ενώ για τους κάτω των 
12 ετών, αρνητικό self-test που έχει διενεργηθεί την 
ημέρα του αγώνα.

Σημεία πώλησης
Γραφεία ΠΑΕ ΝΠΣ Βέροια, Δημοτικό Στάδιο Βέ-

ροιας
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:00 - 13:00 και 

18:00 – 20:00
KORI, Πολυχώρος Ελιά, Βέροια
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ: 10:00 - 14:00 και 18:00 

– 21:00
Για περισσότερες πληροφορίες: 23310 27432

Τη νίκη της ημέρας πάντως 
πέτυχε η Αγία Μαρίνα, η οποία 
κέρδισε στο γήπεδό της με 

2-0 ένα από τα φαβορί της ανόδου, 
την ομάδα του Φίλιππου Μελίκης του 
Νίκου Παπανώτα που είχε εντυπωσι-
άσει στα φιλικά προετοιμασίας.  Στα 
άλλα παιχνίδια , μεγάλες σε έκτα-
ση νίκες πέτυχαν η Αγκαθιά και η 
Νάουσα, που νίκησαν εντός έδρας το 
Ροδοχώρι (7-1) και τον Κοπανό (4-1) 
αντίστοιχα.

Ευρεία νίκη πέτυχε και η ομάδα της ΠΑΟ Κου-
λούρας που επικράτησε με 3-0 του Άχθου Αρούρη, 
ενώ ισόπαλο 1-1 έληξε το ματς του Αστερα Τριπο-

τάμου που ήταν το μεγάλο φαβορί με το Μακρο-
χώρι.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (1η αγωνιστική)
Αγ. Μαρίνα – Μελίκη .................................. 2-0
Κουλούρα – Άχθος Αρούρης  ...................... 3-0
Τριπόταμος – Μακροχώρι  ......................... 1-1
Νάουσα – Κοπανός  ................................... 4-1
Αγκαθιά – Ροδοχώρι  .................................. 7-1

Έκτακτη ανακοίνωση του Φίλιππου Μελίκης 
Mε ανάρτηση στο fb του συλλόγου ο Φίλιππος 

Μελίκης αναφέρει τα εξής 
Μετα απο αποφαση του διοικητικού του Φί-

λιππου Μελίκης τελείωσε η εποχή του Ανδρέα 
Καλαιτζίδη στον σύλλογο . Σχετικές ανακοινώσεις  
τις επόμενες μέρες Το ΔΣ. του Φιλίππου τον ευχα-
ριστεί για όλα όσα προσέφερε στον σύλλογο και 
του ευχόμαστε καλή συνέχεια σε οτι και να κάνει 
στο μέλλον. 

Συνεχίζεται η διάθεση των διαρκείας
του ΝΠΣ Βέροια 2019

Πρεμιέρα με πολλά γκολ στην Α’ κατηγορία 
της ΕΠΣ Ημαθίας!

Μεγαλες νίκες για Νάουσα και Αγκαθιά
Έκπληξη η ήττα της Μελίκης

Με πολλά γκολ ξεκίνησε το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας 
της ΕΠΣ Ημαθίας
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CMYK

Όταν αγαπάς το ποδόσφαιρο
και τη δουλειά με τα παιδιά το μέλλον 

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

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

ΑκαδημίαΑΕΚΒέροιας.
Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται

στα γήπεδα Λαζοχωρίου. 
Πληροφορίες:

ΚατικαριδηςΜάριος6973054709
ΓκουργκουταςΘεοφάνης6973667697

Νικητής στο ντέρμπι
της Ημαθίας ο Φίλιππος νίκησε 

με 25-23 τον Ζαφειράκη Νάουσας
Με το δεξί ξεκί-

νησε τις υποχρε-
ώσεις του στο νέο
πρωτάθλημα ο Φί-
λ ιππος Βέρο ιας ,
που επικράτησεστο
Φιλίππειο του Ζα-
φειράκη Νάουσας
με 25-23.Οι Βεροι-
ώτεςείχανέναμικρό
προβάδισμααπό το
ξεκίνημα της ανα-
μέτρησης και παρά
τ ις  προσπάθε ιες
των φιλοξενούμε-
νων κατάφεραν να
το κρατήσουν  έως
το τέλος, φτάνοντας
στο θετικό αποτέλε-
σμα.Ηνίκηαυτήθα
βοηθήσει τηνομάδα
ψυχολογικάγιατηνσυνέχειατουπρωτσθλήματοςμεστόχοτηνγρή-
γορηπαραμονήστηνκατηγορία.

ΠρώτοςσκόρεργιατουςνικητέςήτανοΜιχάληςΚουκουτσίδηςμε
6τέρματα,ενώγιατηνομάδατηςΝάουσαςαπόέξιγκολσκόραραν
οιΜαυροδουλάκηςκαιΘεοδωρόπουλος.

Ταπεντάλεπτα:3-1,4-3,5-4,9-6,11-8,12-10 (ημχ),13-11,15-
12,16-15,19-17,22-19,25-23.

Φίλιππος(Δομπρής):Κωστακίδης4,Κριούτσκοφ1,Παπαδόπου-
λος 2,Κουκουτσίδης 6,Εμμανουήλ,Μούγιτς 2,Κυριακίδης,Φιλό-
σογλου3,Μπαλτατζής4,Σόφρανατς2,Παπαγιάννης1,Στανκίδης,
Άγκοβιτς,Λυκοστράτης,Ρίζος,Καραγιοβάνης.

Ζαφειράκης (Δεληγιάννης): Γαλίτης,ΛεΠεγιέ,Ρότζιος,Δασκαλό-
πουλος,Πίτος,Μαυροδουλάκης 6,Μπόλας 4,Θεοδωρόπουλος 6,
Μπουμπουλέντρας,Τσαγκεράς,Πινακούδης,Τσάτσας,Τζουβάρας1,
Διδασκάλου2,Κανιζάι4,Κρέξης.

Διαιτητές:Γράψας–Κυριακού.Δίλεπτα:4-6.Πέναλτι:4/5–3/3

Αναλυτικά,τοπρόγραμματηςπρεμιέρας
τηςHandballPremier:

Σάββατο18/9
Δούκας-ΆρηςΝίκαιας31-22
ΦαίακαςΚέρκυρας-ΠΑΟΚ18-20
ΦίλιπποςΒέροιας-ΖαφειράκηςΝάουσας25-23
Ολυμπιακός-ΔιομήδηςΆργους27-23

Κυριακή19/0
ΑΕΚ-Σαλαμίνα(13:00)

Τετάρτη22/9
ΑΕΣΧΠυλαίας-BiancoMonteΔράμα1986(18:00)

Με πρωταγω-
νίστρια την 
Νταβίντοβιτς 

που πέτυχε 11 γκολ, 
η Βέροια 2017 πήρε 
σπουδαίο διπλό στην 
Άρτα κόντρα στην Ανα-
γέννηση με 26-25 για 
την 1η αγωνιστική της 
Α1 Γυναικών.

Σεένασυναρπαστικόπαιχνίδι,
η ομάδα της Ημαθίας που έχει
αλλάξεισεμεγάλοβαθμόσεσχέ-
ση με τηνπερσινή σεζόν και εί-
χε διαθέσιμες μόνο11παίκτριες,
βρέθηκε να είναιπίσωστοσκορ
με22-16δέκαλεπτάπριναπότη
λήξητηςαναμέτρησης.

Παρόλα αυτά κατάφερε να ι-
σοφαρίσει σε 22-22πέντε λεπτά
πριν το φινάλε και ναφύγει, τε-
λικά, με τη νίκη,πουαποτελεί έ-
νεσηψυχολογίας για την ομάδα
μετάτοχαμότουΓιάννηΧασιώτη.

Στην αποστολή φυσικά και
η πρόεδρος της ομάδας κ. Εφη
Μαρκοβίτσηπου έδωσε τα συγ-
χαρητήρια σε όλες τις παίκτριες
που έπαιξαν με ψυχή να πετύ-
χουν την νίκη που την αφιέρω-
σανστην μνήμη του αείμνηστου
προέδρουκαι ιδρυτή τηςομάδας
Γιάννη Χασιώτη. Όλες μαζί στο
τέλος ξέσπασαν σε πανηγυρι-
σμούς μετά την κατάστασηπου
δημιουργήθηκε στην ομάδα και
τηναποχώρησηβασικώνπαικτρι-
ών...αλλάκαιτηνεπικήανατροπή
μέσα στηνΆρτα απέναντι στην
έμπειρηΑναγέννηση.

Ταπεντάλεπτα: 2-1, 4-4, 4-6,
5-8,9-9,12-13 (Ημχ),14-13,18-
14,21-15,22-16,22-22,25-26

ΑναγέννησηΆρτας (Τσέλιος):
Ζούμπου,Μπαλάφα5,Μάστακα
4,Σαϊντοβα,Παπακοσμά,Χάϊδου,

Καλιακάτσου,Δήμου,Θεοδοσο-
πούλου, Ράϊκου, Σκάρα, Νούλα
2,Σπυριδοπούλου3,Μούρνου6,
Καραμήτσου2,Καλοϊδη3

Βέροια2017(Τούτσης):Πιτού-
λια, Βλάχου,Δελησάββα,Λύτρα,
Ανδρονικίδου 8,Νταβίντοβιτς 11,
Καραμπατζάκη4,Καλμουκίδου2,
Γεωργιάδου1,Νάτσο,Ταϊρολλάρι

Διαιτητές:Χρόνης-ΑβράμηςΔί-
λεπτα:2/6Πέναλτι:4/5,2/3

ΚατερίναΑνδρονικίδου.
‘’ΓιαεσέναΓιάννη,εκείψηλά

πουείσαι...’’
Προσωπικό ρεκόρ καριέρας

είναι τα8 γκολπουπέτυχεηπί-
βοτ της Βέροιας 2017 Κατερίνα

Ανδρονικίδου,στηνΑρτα.
Ποτέάλλοτε,σεεπίπεδοαγώ-

νων γυναικείωνπρωταθλημάτων
δεν έχει βάλει τόσα τέρματα σε
ένα ματς η 23χρονηφυσιοθερα-
πεύτρια, που κατάγεται από την
Βέροια και ξεκίνησεαπό τονΦέ-
ρωνα.

Μετά το ματς, ξέσπασε σε
κλάμματα, από τη συγκινησιακή
φόρτιση της νίκης αλλά και κα-
θώςστησκέψητηςήλθεοαδικο-
χαμένοςΠρόεδρος της Βέροιας
2017 Γιάννης Χασιώτης, τον ο-
ποίο γνώριζε καιως συμπολίτη
τηςενώήτανστηνομάδααπότην
πρώτη ημέρα ίδρυσης της, στην
Α2Εθνική.

‘’ Στον Γιάννη είναι αφιερωμέ-
νη ηπρώτη νίκη της χρονιά και
ελπίζω να είναι υπερήφανος ε-
κεί ψηλά για την ομάδα του και
για εμάς...’’ είπε ηΚατερίνα στο
greekhandball.com

‘’ Υπήρξε μεγάλη ανακούφι-
ση,γιατίδενπεριμέναμεμετόσες
αλλαγέςσεσχέσημεπέρσι,τόσο
διαφορετικό ρόστερ ( Σ.Σ. μόνο
εκείνη και οιΝταβίντοβιτς, Γεωρ-
γιάδου,Λύτρα,Καραμπατζάκη έ-
μειναναπόπέρσι),περιορισμένο
διάστημαπου είμαστε όλες μαζί,
να φθάσουμε σε αυτή τη νίκη ‘’
παραδέχεται η αθλήτρια τηςΒέ-
ροιας2017καιπροσθέτει:

‘’ Θαπροσπαθήσουμενακά-
νουμε ότι μπορούμε καλύτερο,
συνεχίζοντας ναπαλεύουμε μετά
απόαυτή την τεράστια νίκηπου
πήραμε.Χάναμεμε6γκολδιαφο-
ρά, υπήρχε εκνευρισμός, έγιναν
πολύ γρήγορες επιθέσεις, αλλά,
η γκολκίπερ μας είχε σημαντικές
αποκρούσεις,ηΑρταέχανεσουτ,
έκανε λάθη, τοπιστέψαμε ότι θα
τοπαίρναμετοματςκαιαπόένα
σημείοκαιέπειτα,έγινεαυτόπου
κυνηγήσαμε μέχρι το τέλος, με
πάθος‘’.

ΝίκημεφοβερήανατροπήγιατηΒέροια2017
μέσαστηνΆρταμε25-26!!

Κατερίνα Ανδρονικίδου: ‘’Για εσένα Γιάννη, εκεί ψηλά που είσαι...’’

Πρώτο φιλικό τεστ της σεζόν για τον 
νέο Φίλιππο Βέροιας με Πήγασο 

Πολίχνης σήμερα Τρίτη 21/9

Τοπρώτοτουφιλικόπροετοιμασίαςγιατησεζόν2021-2022δίνει
σήμεραΤρίτη 21ΣεπτεμβρίουοΦίλιπποςΒέροιαςVolleyball,που
υποδέχεταιστοΔΑΚΔ.Βικέλαςστις18.00τονΠήγασοΠολίχνης.

Στο ματς στοΜακροχώρι οι «ερυθρόλευκοι της Βέροιας» θα
έχουν την ευκαιρία, μετάαπόπροετοιμασία εβδομάδων να«σπά-
σουν» τη ρουτίνα τωνπροπονήσεων και να μπαίνουν σιγά σιγά
σε προπονητικούς ρυθμούς, ενώ και ο τεχνικός μας, Σωκράτης
Τζιουμάκαςθαμπορέσειναδεισεσυνθήκεςαγώνωντουςνεοαπο-
κτηθέντεςπαίκτεςτου,κάνονταςδιάφορεςδοκιμέςσεπρόσωπακαι
σχήματα.

Είναι δεδομένοπωςοΦίλιπποςΒέροιαςVolleyball το επόμενο
διάστημαθα δώσει κι άλλα δυνατάφιλικά,ώστε ναπαρουσιαστεί
πανέτοιμοςστιςεπίσημεςαγωνιστικέςυποχρεώσειςτηςσεζόν.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Σεπτέμβριος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από20-09-2021 

μέχρι 26-09-2021 

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Τριτη 21-09-2021

13:30-17:30 ΠΑ-

ΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. Α-

ΝΑΣΤΑΣΙΟΣΜΗΤΡΟ-

ΠΟΛΕΩΣ 38 23310-

29551

21:00-08:00 ΣΙ-

ΜΟΥ ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠ-

ΠΟΥ 4 (πεζόδρομος

αγοράς)23310-73124

Φαρμακεία

Ηθεραπευτικήμέθοδος
Halliwick,στοκολυμβητήριο
ΠΗΓΑΣΟΣAquaCenter

Μια ακόμη καινοτομία, άρχισε να 
εφαρμόζεται στο πρότυπο κολυμβητήριο 

Πήγασος Aqua Center, στη Βέροια

Η μέθοδος Halliwick, εστιάζει στα άτομα με 
σωματικές ή μαθησιακές δυσκολίες. Τους 
επιτρέπει να κινούνται με μεγαλύτερη 

ανεξαρτησία στο νερό. Στηρίζεται στην πεποίθη-
ση πως πολλά είναι τα οφέλη που μπορούν να 
προκύψουν μέσα στο νερό και θέτει τα βασικά 
στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επίτευξη 
στόχων. Στην πράξη η μέθοδος αυτή επηρεάζει 
τις τεχνικές υδροθεραπείας, ώστε να εξελιχθούν 
σε συγκεκριμένες θεραπευτικές ασκήσεις.

ΗμέθοδοςHalliwick, εφαρμόζεται στο κολυμβητήριοΠήγα-
σοςAquaCenter στη Βέροια, από τηνΑναστασίαΤρανίδου,
μέλος τουΠαγκόσμιουΟργανισμού τηςHalliwick (International
HalliwickofAssociation).

Πληροφορίες: ΠήγασοςAquaCenter Σταδίου 125 Βέροια.
2331125087.pegasusaquacenter@gmail.com.

Το αγωνιστικό παρόν έδωσε 
την Κυριακή 19/9/2021 ο 
Σ.Δ.Βέροιας στον Γύρο 

λίμνης Ιωαννίνων 30χλμ & 10χλμ. 
Με μεγάλη συμμετοχή αθλητών 
του συλλόγου έπειτα από μεγάλο 
διάστημα αγωνιστικής απραγίας 
στην άσφαλτο!!! αλλα και άριστες 
επιδόσεις ολοκληρώθηκε στα 
Γιάννενα με επιτυχία ο Αγώνας 
‘’Ioannina Lake run 2021’’ .

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΤΟΥΣ.Δ.
ΒΕΡΟΙΑΣΣΤΑ30χλμ

16οςΜΗΝΑΣΠΕΤΡΟΣMINASCoaching
TeamCoachingTeam1:56:58

40ος  ΒΕΡΓΩΝΗΣ  Spo r t s t r a i n i ng -
Karagiannis2:04:41

5 1 ο ς  Γ Κ Ι Ο Ρ Τ Ζ Ι Ν Η Σ  Γ Ι Α Ν ΝΗ Σ
Sportstraining-Karagiannis2:05:48

47οςΠΟΥΡΛΙΔΑΣΒΑΣΙΛΗΣ2:07:21
87ος ΔΟΜΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ MINAS

CoachingTeamCoachingTeam2:17:52
92ος ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ MINAS

CoachingTeamCoachingTeam2:18:10
107οςΠΑΠΑΝΩΤΑΣΝΙΚΟΣMakridis team

2:21:25
202οςΡΟΔΟΣΙΝΙΩΤΗΣΝΙΚΟΣ2:40:03
303οςΣΑΜΑΡΑΣΠΑΝΤΕΛΗΣ2:53:37
324οςΧΑΣΙΟΥΡΑΣΙΩΑΝΝΗΣ2:57:10
333οςΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣΑΝΤΩΝΗΣ2:59:15
351οςΔΗΜΑΔΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣ3:04:22

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΤΟΥΣ.Δ.
ΒΕΡΟΙΑΣΣΤΑ10χλμ

198οςΜΠΡΑΝΤΗΣΚΩΣΤΑΣ1:00:18
205ηΜΑΝΩΛΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ1:00:31
206οςΜΑΝΩΛΗΣΛΑΖΑΡΟΣ1:00:31

ΤΡΊΑΘΛΟΣΤΗΝΠΑΡΑΛΙΑΚΑΤΕΡΙΝΗΗΣ
ΤοΣαββατοκύριακο 18& 19/9/2021πραγ-

ματοποιήθηκε στηνΠαραλίαΚατερίνης το 7ο
Almiraman (τριαθλο) με τις αποστάσεις Fast
(750m swim – 20km bike – 5km run) &Half
Ironman (1900mswim–90kmbike– 21.1km
run)

ΟΣ.ΔΒέροιαςέδωσετοαγωνιστικόπαρόν
μετηνσυμμετοχή3αθλητώνστηFastαπόστα-
σηκαιένανστοHalfIronman,ανεβάζονταςστο
βάθρο2απόαυτούς.

Το νέο αίμα του Συλλόγου μας, με τους
αδελφούς Κελεπούρη , Γιώργου καιΜιχάλη
αμέσωςέκανετηνδιαφοράστηνFastαπόστα-
ση, με τον 18χρονοΜιχάλη να κατατάσσεται
12οςστηγενικήκαι3οςστηνηλικιακήτουκα-
τηγορία, με επίδοση 1:12:51 και τον 21χρονο
Γιώργο να κατατάσσεται 18ος στη γενική και
4ος στην ηλικιακή του κατηγορία με επίδο-
ση1:14:39.Στον ίδιο αγώνασυμμετείχε και η
ΜαρίαΤζαμπάζκααθλήτρια τηςπροπονητικής
ομάδαςSportstraining-Karagiannis , φανατική
αθλήτρια του τριάθλουσυμπληρώνονταςστην
ωςτώραπορείατης18τριαθλαηοποίακατα-
τάχτηκε 72η και 1ηστηνηλικιακή της κατηγο-
ρίαμεεπίδοση1:30’00’’

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αθλητών
μαςστοFastTriathlo:

12ος (3ος ηλικιακή)ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣΜΙΧΑ-
ΛΗΣ επίδοση 1:12:51 (κολύμπι 750μ 10’32 –
Τ11’34’’–Ποδήλατο20χλμ38’16’’–Τ20’47’’
–Τρέξιμο5χλμ21’55’’)

18ος (4ος ηλικιακή) ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣΓΙΩΡ-

ΓΟΣ 1:14:39 (κολύμπι 750μ 9’58 –Τ1 1’07’’
–Ποδήλατο20χλμ37’50’’–Τ20’56’’–Τρέξιμο
5χλμ24’47’’)

72η (1η ηλικιακή) ΤΖΑΜΠΑΖΚΑ ΜΑΡΙΑ
1:31:36 (κολύμπι 750μ 19’49 – Τ1 1’30’’ –
Ποδήλατο20χλμ40’00’’ –Τ21’58’’ –Τρέξιμο
5χλμ28’18’’)

ΤηνΚυριακή δόθηκε η εκκίνηση της μεγά-
λης απόστασηςHalf Ironman με τον Κώστα
Αφεντούλη να τερματίζει στην 109η θέση με
επίδοση6:20:24 (κολύμπι 1900μ45’33’’ –Τ1
2’23’’–Ποδήλατο90χλμ3:02:06–Τ22’18’’–
Τρέξιμο21,1χλμ2:33:18)

Στον γύρο της Λίμνης Ιωαννίνων και στην παραλία
Κατερίνης οι δρομείς του συλλόγου Βέροιας

ΣυνεδρίασητουΔΣκαι...χορηγός
στηνSuperLeague2

ΣήμεραΤρίτη21Σεπτεμβρίουκαιώρα
13:00, θα πραγματοποιηθείΔιοικητικό
ΣυμβούλιοSuper League2στοΞενοδο-
χείοΤιτάνια(Πανεπιστημίου52,Αθήνα).

Τα θέματα ημερήσια διάταξης είναι:
Γήπεδα Παραχωρητήρια, Τηλεοπτικά
Super League 2Αγωνιστικήςπεριόδου
2021-2022,ΑσφάλειαΠοδοσφαιριστών,
ΧορηγόςΠρωταθλήματος,Πρωτάθλημα
Νέων καιΈγκρισηΠροκήρυξηςΠρωτα-
θλήματοςSuperLeague2.

Αναλυτικά:
«Σας ενημερώνουμε ότι τηνΤρίτη 21

Σεπτεμβρίου και ώρα 13:00, θα πραγ-
ματοποιηθείΔιοικητικόΣυμβούλιοSuper

League2στοΞενοδοχείοΤιτάνια(Πανεπιστημίου52,Αθήνα)μεΘέματαΗμερήσιαςΔιάταξης:
ΓήπεδαΠαραχωρητήρια
ΤηλεοπτικάSuperLeague2Αγωνιστικήςπεριόδου2021-2022
ΑσφάλειαΠοδοσφαιριστών
ΧορηγόςΠρωταθλήματος
ΠρωτάθλημαΝέων
ΈγκρισηΠροκήρυξηςΠρωταθλήματοςSuperLeague2
ΔιάφοραΘέματα.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ:Λόγω τωνμέτρων για τηνπροστασίααπό τηνCovid-19,στοΔ.Σ.προσέρχεται

μόνοονόμιμοςεκπρόσωποςκάθεομάδας.Ηείσοδοςεπιτρέπεταιμεπιστοποιητικόεμβολιασμού(με
τηντελευταίαδόσηναέχειγίνει15ημέρεςνωρίτερα),ήπιστοποιητικόνόσησης».

Οι30πουπήραν
το«ΟΚ»καιη
εκκρεμότητα
ΗΕπιτροπήΕπαγγελματικούΑ-

θλητισμού έχει εξετάσει όλους τους
φακέλους των ομάδων τηςSL2, ε-
κτός από έναν.Αυτόν τουΗρόδο-
του.

Συγκεκριμένα, ηΕΕΑ χορήγησε
πιστοποιητικόσυμμετοχήςSL2στις
εξήςομάδες:

Τρίκαλα, Καλλιθέα, Πανσερρα-
ϊκός, Χανιά, Αναγέννηση Καρδί-
τσας,ΑπόλλωνΠόντου,Αλμωπός
Αριδαίας,ΑΕΛ, ΠΑΟΚ Β,ΑΕΚ Β,
ΑπόλλωνΛάρισας,ΟλυμπιακόςΒ,
ΟλυμπιακόςΒόλου,Παναθηναϊκός
Β,ΝίκηΒόλου,ΚαραϊσκάκηςΆρτας,
Πιερικός,Θεσπρωτός, Εργοτέλης,
Κηφισιά,ΟΦ Ιεράπετρας,Αιγάλεω,
ΔιαγόραςΡόδου, Καλαμάτα,Αστέ-
ραςΒλαχιώτη,Βέροια,Ηρακλής,Ε-
πισκοπή,ΛεβαδειακόςκαιΞάνθη.

Απότηνάλλη,δενχορήγησεπι-
στοποιητικό σε Ρόδο, Παναχαϊκή,
ΔόξαΔράμας, Καβάλα, Πανιώνιο,
ΟρφέαΞάνθης, Ιάλυσο, Σαντορίνη
καιΖάκυνθος.
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Πρωτοβουλία για το Παιδί: 
Διαδικτυακή Ημερίδα για το 

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και 
το Κέντρο αναφοράς, συμβουλευτικής 

και θεραπείας τραύματος
Το Κέντρο Ημερήσι-

ας Φροντίδας παιδιών 
σε κίνδυνο και το Κέντρο 
αναφοράς, παροχής συμ-
βουλευτικής και θεραπείας 
τραύματος της Πρωτοβου-
λίας για το Παιδί καλούν 
το κοινό στη Διαδικτυακή 
Ημερίδα με θέμα:  «Το Κέ-
ντρο ημερήσιας φροντίδας 
και στήριξης οικογένειας και 
το Κέντρο αναφοράς, συμ-
βουλευτικής και θεραπείας 
τραύματος οικοδομούν την 
κοινωνική συνοχή. Απολο-
γισμός», τη Δευτέρα 27 Σε-
πτεμβρίου 2021 στις 11:00 
πμ.

Η συμμετοχή είναι α-
νοιχτή σε όλους, με προ-
εγγραφή στον σύνδεσμο 
https://forms.office.com/r/
UxNhKRxmCm ή στη σελί-
δα της Πρωτοβουλίας για 
το Παιδί (www.propaidi.
org).

Το πρόγραμμα της εκ-
δήλωσης περιλαμβάνει τις 
εισηγήσεις:

«Κατά της αποδιοργάνωσης των μηχανισμών κοινωνικής συνοχής»
Από τον  κ. Βαλάντη Καραγιάννη Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού – Κοινωνι-

κό Λειτουργό
«Γιατί όχι το καλύτερο; βαθαίνοντας και επεκτείνοντας διαρκώς  τις υπηρεσίες 

μας»
Από την κ. Ολυμπία Πητσιάβα Διευθύντρια ΚΗΦ - Παιδαγωγό
«Από την δυσλειτουργική οικογένεια στην αυτάρκεια: ένας μηχανισμός απόσβε-

σης των κρίσεων και των συνεπειών τους»
Από την κ. Κωνσταντίνα Μάντσου, Ψυχολόγο στο ΚΗΦ
«Τρία χρόνια αλμάτων: αποτίμηση και προοπτικές μίας δύσκολης πορείας
Από τον κ. Μιλτιάδη Μελιόπουλο, Κοινωνικό Λειτουργό στο ΚΗΦ
«Θεραπεία τραύματος: μια δύσκολη, πολύπλοκη και συνεργατική επιχείρηση»
Από την κ. Μαρία Δραμιλαράκη Παιδοψυχίατρο στον Οργανισμό
«Συμβουλευτικό Κέντρο: ένα στηθοσκόπιο που αφουγκράζεται την κοινωνία»
Από την κ. Μαρία Πανταζή Ψυχολόγο στο ΚΕΘΕΤ
«Παραβατικοί ανήλικοι: μία μεγάλη πρόκληση προ των θυρών»
Από την κ. Θεοδώρα Νιώπα Διευθύντρια του ΚΑ-ΚΕΘΕΤ - Κοινωνική Λειτουργό
Η Ημερίδα υλοποιείται στα πλαίσια των Πράξεων 
«Επέκταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το 

Κέντρο Ημερησίας Φροντίδας παιδιών σε κίνδυνο Βέροιας» και
«Επέκταση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Κέντρο α-

ναφοράς και παροχής συμβουλευτικής Βέροιας. Διεύρυνση με λειτουργία Κέντρου 
θεραπείας τραύματος». 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με τελικό δικαι-
ούχο την Πρωτοβουλία για το Παιδί.

Διευρυμένο συνήλθε την 
Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021 
στις  11:00 π.μ., το Διοικητικό 
συμβούλιο της Ομοσπονδίας Ε-
μπορικών Συλλόγων Δυτικής & 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η συνεδρίαση έλαβε χώρα 
στην αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δημαρχείου της 
Έδεσσας, με προσκεκλημένους 
τους Προέδρους όλων των Ε-
μπορικών Συλλόγων του νομού 
Πέλλας, τα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Εμπορικού 
Συλλόγου Έδεσσας και επίτιμο 
προσκεκλημένο τον Πρόεδρο 
της ΕΣΕΕ, κ. Γεώργιο Καρανί-
κα.

Στη συνεδρίαση συζητήθη-
καν διάφορα ζητήματα που α-
πασχολούν τον εμπορικό κόσμο 
το παρόν διάστημα. 

Μεταξύ άλλων, συζητήθη-
καν διεξοδικά θέματα όπως ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός και 
η «πράσινη μετάβαση» ως α-
ναγκαία αναπτυξιακά βήματα 
της σύγχρονης μικρομεσαίας ε-
μπορικής επιχειρηματικότητας, 
η στάση των περιφερειών απέ-
ναντι στους ιδιοκτήτες μικρών 
επιχειρήσεων, η ανάγκη για την 
θεσμοθέτηση ειδικού ακατάσχε-
του επιχειρηματικού λογαρια-
σμού, η κατάργηση του τέλους 
επιτηδεύματος, η επέκταση του 
αφορολογήτου ορίου και στους 
επαγγελματίες/μη μισθωτούς, 
όπως επιτάσσουν οι αρχές της 
ισότητας και της φορολογικής ισονομίας και τέλος, η σπουδαι-
ότητα της επικοινωνίας μεταξύ όλων των Εμπορικών Συλλό-
γων και των μελών τους με το συμβούλιο της Ομοσπονδίας.   

Έπειτα από την πολύωρη συζήτηση που ακολούθησε και 
την κατάθεση απόψεων όλων των συμμετεχόντων, το Συμβού-
λιο αποφάσισε την κατάθεση αιτήματος προς τις περιφέρειες 
Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, για τον σχεδιασμό ειδικών 
προγραμμάτων, τα οποία θα έχουν τέτοιους όρους, οι οποίοι 
θα περιλαμβάνουν τους επιχειρηματίες, που δεν επιδοτήθηκαν 
μέχρι σήμερα από άλλα προγράμματα. 

Αποφάσισε, επίσης, από τώρα και στο εξής οι συνεδριάσεις 
της Ομοσπονδίας να έχουν κυκλικό χαρακτήρα, πραγματοποι-
ούμενες δηλαδή κάθε φορά σε διαφορετικό νομό και πόλη, με 
οικοδεσπότη τον εκάστοτε Εμπορικό Σύλλογο και προσκεκλη-
μένους τους λοιπούς Προέδρους των Συλλόγων του νομού, 
καθώς και τους τοπικούς βουλευτές όλων των κομμάτων.   

Τέλος, το γενικότερο συμπέρασμα της συνεδρίασης ήταν 

πως οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις χρειάζονται περαι-
τέρω στήριξη, παρά την θεσμοθέτηση των μέτρων που μέχρι 
τώρα έχει λάβει η Πολιτεία για την προστασία των επιχειρήσε-
ων και των νοικοκυριών από τις οικονομικές επιπτώσεις της 
πανδημίας. Για το λόγο αυτό τονίστηκαν ιδιαίτερα ως βασικές 
προτεραιότητες για το επόμενο χρονικό διάστημα: 

• η θεσμοθέτηση και εφαρμογή του Ειδικού Ακατάσχετου 
Επιχειρηματικού Λογαριασμού, που θα τροφοδοτεί τις βασικές 
υποχρεώσεις μίας επιχείρησης προς το Δημόσιο, τα Ταμεία και 
τους προμηθευτές της, 

• ο σχεδιασμός προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του 
λιανεμπορίου, αντίστοιχων με αυτά που εντάχθηκαν οι επιχει-
ρήσεις εστίασης και τουρισμού 

• η οριστική κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, ενός 
ακόμη μνημονιακού κατάλοιπου το οποίο δεν έχει πλέον λό-
γο ύπαρξης, επιβαρύνοντας τις επιχειρήσεις σε μία δύσκολη 
εποχή.

Σύμφωνα με την  υπ ΄αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 57069 (Φ.Ε.Κ. 4337 Β/18-
09-2021) Υπ. Απόφαση από την Δευτέρα 20-09-2021 και ώρα 06.00 έως 
την Δευτέρα 27-09-2021 και ώρα 06:00 ισχύουν τα κάτωθι : 

α) Επιτρέπεται η συμμετοχή, στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Βεροίας 
(Κοινότητες  Βέροιας, Μακροχωρίου και Αγίου Γεωργίου), των πωλητών 
(παραγωγοί και έμποροι) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, με την τή-
ρηση της απόσταση του ενός (1) μέτρου  εκατέρωθεν των πάγκων πώ-
λησης, με τον ενδιάμεσο χώρο κενό ελεύθερο από αντικείμενα (απαραί-
τητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών είναι 
η  αντίστοιχη μείωση των μέτρων του  πάγκου τους σε κάθε  κατηγορία 
πωλητών), την τήρηση ενάμιση (1,5) μέτρου απόστασης μεταξύ των ατό-
μων κα την τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά πάγκο πώλησης. 

β) Επιτρέπεται η συμμετοχή των πωλητών (παραγωγοί και έμποροι), 
που δραστηριοποιούνται στην  Κυριακάτική Αγορά των Ριζωμάτων, με 
την τήρηση της απόσταση του ενός  (1)  μέτρου  εκατέρωθεν των πά-
γκων πώλησης με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα 
(απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς είναι 
η  αντίστοιχη μείωση των μέτρων του  πάγκου τους σε κάθε  κατηγορία 
πωλητών) και την τήρηση ενάμιση (1,5) μέτρου απόστασης μεταξύ των 
ατόμων και την τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά πάγκο πώ-
λησης. Η είσοδος στη Κυριακάτικη Αγορά θα γίνεται από την συμβολής 
των οδών  Παπαγεωργοπούλου με Ρήγα Φεραίου και έξοδός από την 
συμβολή των οδών Ρήγα Φεραίου με Αγίου Αθανασίου.   

γ) Υποχρεωτική η χρήση μάσκας από τους πωλητές, τους εργαζόμε-

νους, τους καταναλωτές και τους επισκέπτες  
 δ) Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα 

για όλους τους εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή 
νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 της υπ 
΄αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 57069 (Φ.Ε.Κ. 4337 Β/18-09-2021) Υπ. Απόφαση, 
αντιστοίχως , οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή 
εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού 
ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 
COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζο-
νται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε 
ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη. 

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

•Να τηρούν τις οδηγίες για τον περιορισμό της διασποράς του ΚΟΡΩ-
ΝΟΪΟΥ- covid 19.

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

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

Ο  Αντιδήμαρχος 
Ασλάνογλου Στυλιανός    

Ρυθμίσεις λειτουργίας των Λαϊκών 
και Υπαίθριων Αγορών του Δήμου Βέροιας

Με θέματα του εμπορικού κόσμου, 
το 1ο διευρυμένο Δ. Σ. της Ομοσπονδίας 
Εμπορικών Συλλόγων Δ.Κ. Μακεδονίας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο
διαμερίσματα στοΜα-
κροχώριΒεροίαςαπό80
τ.μ. τοκαθένα,σεκαλή
κατάσταση και σε τιμή
ευκαιρίας 48.000 ευρώ
καιταδύοδιαμερίσματα.
Πληρ.τηλ.:6987234784
και6987239560.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 91 τ.μ. στην οδό
Ηρακλέους(Ακρόπολη)

στηΒέροιαστο ισόγειο
σε άριστη κατάστα-
ση.Πληροφορίες τηλ.:
6944910329.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμασταΑστικά88τ.μ.
50.000 ευρώ, διαμπε-
ρές, κόπλαμ, χωρίς
ασανσέρ. Τηλ.: 6945
122583Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονο-
κατοικία 200 τμ, στη
Φυτειά με πανοραμι-
κή θέα, σε οικόπεδο
1.500 τ.μ. Τιμή ευ-
καιρίας. Τηλ.: 23310

93389κοςΧρήστος.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο 700 τ.μ. στην Αγ.
Βαρβάρα σε πλαγιά,
με θέα τον Αλιάκμο-
να, στην πλατεία του
χωριού. Πληρ. Τηλ.
6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός
χέρσος11.000τ.μ.στον
Άγιο Γεώργιο, θέση
«ΣΥΚΙΕΣ» τιμή 15.000

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: 2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: 2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών

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

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: 2332350300
Fax: 2332024260
ΚΕΠ: 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΑΤΡΙΔΑ πω-
λείται οικόπεδο
1 στρέμμα με η-
μ ι τελές  κτ ίσμα
91 ,50  τ .μ . ,  με
αποθήκη εκτός
σοιτιού 25 τ.μ.,
με υπέροχη θέα
χωρίς εμπόδια,
π ε ρ ι φ ρ α γ μ έ -
νο,  συρταρωτή
πόρτα, πλήρως
τακτοποιημένο.
Τιμή 95.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6942
775199.
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ευρώ.Τηλ.: 6945 122583,
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικόΜε-
σιτικό γραφείοστηΒέροια.
Πληρ.τηλ.:2331063283,ώ-
ρες08.00-10.00.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωροπω-

λείοεπίτηςοδούΜητροπό-
λεωςστηΒέροια.Πληροφο-
ρίεςτηλ.6976063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-

σμαπλήρωςανακαινισμέ-
νοστοκέντρο.Τιμήενοικίου
500ευρώ.Πληρ.ΑκίνηταΗ-
μαθίας,τηλ.:2331500785&
6934888738.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
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.,σε1οόροφο
υπερυψωμένο,με2υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κου-
ζίνακαιμπάνιο,διαθέτεικουφώματααλουμινίου
μεδιπλάτζάμια,ηθέρμανσητουμεθερμοσυσ-
σωρευτέςκαι2κλιματιστικά,μεδυοντουλάπες,
ηλιακόθερμοσίφωνα,διαμπερές,σεπολύκαλή
τοποθεσία,βλέπεισεανοιχτωσιά ,μεμηνιαίο
μίσθωμα350€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ:107009ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Ενοικιάζεται
μιακαταπληκτικήμεζονέτασυνολικήςεπιφάνει-
ας150τ.μ.κατασκευήςτου2000,επεκτείνεταισε
δύοεπίπεδασε1οκαι2οόροφο.Ο1οςόροφος
αποτελείταιαπόμίατεράστιασαλονοκουζίνα
μαζίμετραπεζαρίακαιέναπολυτελέστατομπά-
νιοκαιο2οςόροφοςοοποίοςεπικοινωνείμε
εσωτερικήσκάλα,αποτελείταιαπό3υ/δ,έναν
επιπλέονχώροσαναποθήκηκαιέναμπάνιο
ακόμη.Καιταδυομπάνιαδιαθέτουντζακούζι.
Είναισεάριστηκατάσταση,μεενδοδαπέδια
θέρμανση,μεύφοςαπέριττηςπολυτέλειαςπου
διαχέεταιστοχώρο,μεηλεκτρικέςσυσκευές,
μεγάλεςβεράντες,ηλιόλουστο,μετζάκι,μηνιαίο
μίσθωμα500€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδι-
αφερόμενομισθωτή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαι
μεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικήςεπιφάνειας
200τ.μ.σεδύοεπίπεδα .Αποτελείταιαπό2
υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
ατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστηθέα,τα
κουφώματατηςσυνθετικά,μεδιπλάτζάμια  ,
διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαιμεγάληαυλή.Τι-
μή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητατοπο-
θέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικαμινάδα),
επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύοντουλάπες
,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαιηλιακόθερ-
μοσίφωνα,προσφέρεταισετιμήπραγματικής
ευκαιρίας,350€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

αποθήκη120τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπό
τηνείσοδοτηςοικοδομής,σεημιυπόγειο,τιμή
πολύχαμηλήμόνο100€.

Κωδ.13867 Ενοικιάζεταικάτωαπότον
περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο ,
μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝΠΛΑΤΕΙΑΩΡΟ-

ΛΟΓΙΟΥΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙσπάνιαςπροβολής
γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1οςΥ-
περυψωμένος.Αποτελείταιαπό2χώρουςκαι
έχειδικότουWC.ΈχεικουφώματαΑλουμινίου
συρόμενα,μεανελκυστήρακαινούργιο,διαθέ-
τειεπίσηςκαιA/C-Ενοίκιο200€.Τογραφείο
μαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

ΚΩΔ:105942ΚΕΝΤΡΟ,Ενοικιάζεταιγρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.,1οςόροφος
υπερυψωμένος,σεσημείομεγάληςεμπορι-
κότηταςκαιπροβολής,ενιαίοςχώρος,μεWC,
σεπολύκαλήκατάσταση,ηθέρμανσητουμε
κλιματιστικόinverter,ηλιόλουστοιχώροι,σετιμή
προσφοράςμόνο:200€,διατίθεταικαιπλήρως
επιπλωμένοόπωςτιςφωτογραφίεςστα250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14025Ενοικιάζεταιστονπεζόδρομο
τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη213
τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανεξάρτητους
,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκατάστασημε
2WCκαιασανσέρ,μεμηνιαίομίσθωμα700€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.14501ΚΕΝΤΡΟ,κοντάσταΚΤΕΛ

κατάστημα30τ.μ.,ισόγειο,καλήςεμπορικότη-
ταςκαισεκεντρικόσημείο,κατάλληλογιακάθε
εμπορικήδραστηριότητακαιχρήση,τιμήμόνο
200€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Υπόδειξημόνοσε
σοβαράενδιαφερόμενο.

Κωδ.14035Κατάστημαμεωραίαβιτρίνα
σεκαλόεμπορικόσημείο ,πάροδοτηςΜη-
τροπόλεως36τ.μ., ισόγειοκαιμε36τ.μ.πα-
τάρι,διατίθεταιπροςενοικίαση,ενοίκιο400€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13374ΣΤΟΚΕΝΤΡ0ΤΗΣΒΕΡΟΙΑΣ,
ενοικιάζεταισπάνιοκατάστημαισόγειο31τ.μ.,
καθ.καιμε28τ.μ.πατάρι,διαμπερέςμεβιτρί-
να3,5και3,5μ.,κατάλληλογιακάθεχρήση,
υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενους
, τιμή650€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ;12970ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!ΚΑΤΩΜΟΥΣΕΙΟ

πωλείταιδιαμέρισμα63τ.μ.καθαράστοΙσόγειο,
με2υ/δ,σαλονοκουζίνα,μπάνιοκαιαποθήκη,
σεπολύκαλήκατάσταση,ανακαινισμένοκο-
μπλέ,μελίγακοινόχρησταχωρίςθέρμανση,μα-
ζίμεκλειστόγκαράζ21,50τ.μ.σετιμήευκαιρίας
όλαμαζίμόνο37.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106990ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,ΠωλείταιΔι-
αμέρισμαΙσόγειο91τ.μ.καθ.με2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιοκαιαποθήκη,κατασκευήςτου
1988,σεπολύκαλήκατάσταση,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,ηλιόλουστουςχώρους,
μερικώςανακαινισμένο,σετιμήπροσφοράςμό-
νο:50.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας113τ.μ.μικτά
και90τ.μ.καθαράστον2οόροφο.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτιαμεγάλα,Σαλοκουζίνακαι
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1995και
διαθέτειθέρμανσημεσόμπαηότιάλλοθελή-
σειοαγοραστής,έχεικαινούργιακουφώματα
αλουμινίουμεδιπλάτζάμιακαιανελκυστήρα,α-
ποθήκημέσα,σετιμήευκαιρίαςμόνο:56.000€
τελική.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σεδυόρο-
φηοικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείται
από3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνακαιδύο
Μπάνια .Είναικατασκευασμένοτο2005και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρελαίου ,έχει
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Κλει-
στόΠάρκινγκμεγάλομετηλεχειριστήριο,κήπο
κοινόχρηστοκαιΤζάκι. Διαθέτειηλιακόθερμο-
σίφωνα,BBQ,είναιγωνιακόκαιμεδύοπολύ
μεγάλεςβεράντες-Τιμήμόνο120.000€τελική.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106881ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΜο-

νοκατοικία50τ.μ. Ισόγειο,σεοικόπεδο470τ.μ.,
αποτελείταιαπό1υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κουζίνα
καιμπάνιο, επάνωστονκεντρικόδρόμο,με
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,ηλιακόθερμο-
σίφωνα,σεπολύκαλήτοποθεσία, ιδανικόγια
ιδιοκατοίκηση,μεπολύωραίοκήπο,σετιμή
προσφοράςμόνο:44.000€.Αποκλειστικήδι-
άθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105242ΠΑΤΡΙΔΑ,ΠωλείταιΜονο-
κατοικία170τ.μ.σεοικόπεδο6,000τ.μ.,ηοποία
επεκτείνεταισεδύοεπίπεδα,στοΙσόγειουπάρ-
χεισαλόνι,κουζίνα,2υ/δκαιέναμπάνιο,στον
1οόροφουπάρχεισαλόνι,2υ/δκαιέναμπάνιο
μεγάλο,βρίσκεταισεγαλήνιοπεριβάλλον,για
κάποιονπουεπιθυμείπραγματικήησυχία,χρή-
ζειμερικήςανακαίνισης,μεπολύμεγάληαυλή,
σετιμήπροσφοράςόλομαζίμόνο:110.000€.
ΑποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψωμέ-
νος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

Κωδ.117036ΠΩΛΕΙΤΑΙστονπεζόδρομο
τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη
213 τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανε-
ξάρτητους,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκα-
τάστασημε2WCκαιασανσέρ,σεεξαιρετικά
συμφέρουσα τιμή 150.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23559-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

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

Κωδ.105264ΚΟΝΤΑΣΤΗΝΕΦΟΡΙΑ,πω-
λείταιμεγάληςπροβολής ισόγειοκατάστημα
300τ.μ.,με1500τ.μ.οικόπεδογιαυπαίθριο
πάρκινγκ,πάνωστοδρόμοπροςΜακροχώρι
.Προσφέρεταισετιμήεξαιρετικάσυμφέρουσα
,μόνο200.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφέροναγοραστή.Αποκλειστικήανάθεση
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13694ΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ.,στο7.5

χιλ.ΠωλείταιΧωραφοοικόπεδο12.000τ.μ.,για
επένδυση,εξαιρετικήευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
σετιμήπράγματιχαμηλή,μόνο35.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ.14002ΣτοδρόμογιαΤρίλοφοπωλεί-
ταιακίνητοσπάνιοεπίτουκεντρικούδρόμου
καιαφοράέκτασηαπό8.000τ.μ.,τιμήπώλη-
σης40.000€.Πολύαξιόλογοακίνητοκαισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.ΒΕΡΟΙΑ - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, επί της
ΠΕΘΟΔ.ΒΕΡΟΙΑΣ.-ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥσπάνιο
Χωραφοοικόπεδο9000τ.μ.,άρτιοοικοδομήσι-
μομεκόμβοδικότου,διαθέτειάνετηπρόσβαση
καιαφοράμόνομίαπολύσοβαρήεπιχείρηση
πουθακατασκευάσεικάτιεξαιρετικάσπουδαίο
,πρώτητιμή550.000€.ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.14452ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟστο

ΠανόραμαΒέροιας416τ.μ.μεσ/δ0,8άρτιοοι-
κοδομήσιμοαπότηνκάτωπλευράτωνπαραλ-
λήλων,εξαιρετικάπρονομιακόκαιμεαπεριόρι-
στηθέατιμήμόνο50.000€.Γιααποφασιστικό
αγοραστήέτοιμο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.14442ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,στοπάνωχω-
ριόπωλείταιοικόπεδοεντόςσχεδίου,άρτιοκαι
οικοδομήσιμο,κτίζειμεσ/δ0,8συνολικά448
τ.μ. ,τιμήεξαιρετικήςευκαιρίαςμόνο25.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14527ΣτοΣταυρόΗμαθίαςπωλείται
μοναδικόκαισπάνιοοικόπεδο650τ.μ.εντός
σχεδίουμεσ.δ0,8 .Τιμήμόνο15.000€┐Υ-
πόδειξημόνοσεπολύσοβαράενδιαφερόμενο
αγοραστή. ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14356-ΣτοΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας700 τ.μ.σε
προνομιούχοθέση,μεθέαπροςτακάτω,τιμή:
75.000€.

Κωδ:14308-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο
επίπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1119τ.μ.εντός
σχεδίουπόλεως,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,μέσα
στοχωριό,σεπολύκαλήτοποθεσία,κατάλληλο
γιαανέγερσημονοκατοικίας,Τιμή:25.000€.

Κωδ.14385ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑσεπολύχαμηλή
τιμήπωλείταιοικόπεδογωνιακό1.538τ.μ.μέσα
στοσχέδιοτουχωριού18.000€μόνο,ευκαιρία
σπάνια.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14386-ΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙστην
είσοδοτουχωριούεντόςσχεδίουπόλεωςοι-
κόπεδοάρτιοκαιοικοδομήσιμο,μεμικρήκλί-
σησυνολικήςεπιφάνειας2226τ.μ.Τιμήμόνο
35.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14449 -ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟικό-
πεδοεκτόςσχεδίουπόλεωςσυνολικήςεπιφά-
νειας3.747τ.μ.άρτιοκαιοικοδομήσιμο.Τιμή:
110.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.13086ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ–ΣΠΑΝΙΑΕΥ-

ΚΑΙΡΙΑ !!!πωλείταιμεγάλο ισόγειοοροφοδι-
αμέρισμα135τ.μ. ,καθαρόμεεκπληκτικήκαι
ανεμπόδιστηθέα,διαθέτει3υ/δ,σαλόνι,καθιστι-
κό,κουζίνα,αποθήκηκαιδύομπάνια,είναιοι
χώροιτουηλιόλουστοι,χρήζεισυνολικήςανα-
καίνισης.Διαθέτειατομικήθέρμανσημεσόμπα
,έχεισωληνώσειςκαλοριφέρκαιμπορείναγίνει
ατομικήμονάδαμεπετρέλαιο ,προσφέρεται
σετιμήμοναδικήςπροσφοράς,μόνο48.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωρά-
φι 3 στρέμματα στην
είδοσο τουΛαζοχωρί-
ου,δεξιά,ποτιστικό.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ενοι-
κιάζεται γκαρσονιέ-
ρα-studio 35 τ.μ. πί-
σωαπότογήπεδο.

Τηλ.:6996436044.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙ-
ΡΙΑ ALU-SYN ΕΠΕ
(11ο χλμ. Βέροιας-Ν..
Νικομήδειας), ζητείται
για άμεσηπρόσληψη
υπάλληλος γραφείου
με γνώσειςΑγγλικών
κα ι  προϋπηρεσ ία
και στη διαχείριση
Λογιστικών. Αμοιβή
ανταγωνιστική και α-
ναλόγωςπροσόντων.

Δεκτά βιογραφικάσημιεώματαστην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση:alu-syn@otenet.gr. Τηλέφωνα επικοινωνίας:
23310 73281, 6979 808320.Ώρες επικοινωνίας: 8.00
π.μ.-3.00μ.μ.

ΟΑ.Σ.ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥΗΜΑΘΙΑΣ
«ΚΟΣΜΟΣ»

ΖΗΤΑ εργάτες-εργάτριες για τη διαλογή και
συσκευασία αγροτικών προϊόντων. Εμπειρία
επιθυμητή.

Τηλ.:2331042626-Λογιστήριο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχεί-
ρηση (ταβέρνα), εν
ενεργεία, στο κέντρο
της Βέροιας, με πλή-
ρη εξοπλισμό, λόγω
συνταξιοδότησης. Η
επιχείρηση λειτουργεί
τα τελευταία 10 χρό-
νια με σταθερή πελα-
τεία.Πληρ τηλ.: 6973
227071.



ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΗ24 τ.μ.,
Καλλιθέα,Μιλτιάδου 20,πόρτα

με μηχανισμό, ρεύμα, βαμμέ-

νο.Τιμή ενοικίου50ευρώ.Τηλ.:

6947073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα,1οςόροφος,σεπο-

λύκαλήκατάσταση.Πληρ. τηλ.:

2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπόλε-

ως 35, χώρος 90 τ.μ.περίπου,

με 3 χώρους και κουζινα,W.C.,

για επαγγελματική χρήση ή για

διαμέρισμα, 3ος όρ.Τηλ.: 6932

471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια  με
προϋπηρεσία για την θέση της

υπεύθυνης .Αποστολή βιογρα-

φικώνστοavsgroup@avsgroup.

gr με επισυναπτόμενη φωτο-

γραφία.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαήκύριοςγια
περιποίηση ηλικιωμένης στη

Βέροια. Τηλ.: 23310 25176 &

6998027956.

ZHTEITAI κοπέλα και άν-
δρας,από25–40ετών,γιαερ-

γασίασεΠρατήριοΥγρώνΚαυ-

σίμων, μεπλήρηαπασχόληση.

Ώρες επικοινωνίας 17.00 έως

21.00καιστοτηλ.6977207525.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ζαχα-
ροπλαστείο-καφέ, με εμπειρία

στηΒέροια.Τηλ.: 6906566981

&2331029929.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος και
μηχανικόςαυτοκινήτωνσε εται-

ρίαστηΒέροιακαιοδηγόςΤΑΧΙ

μεειδικήάδειαγιαεταιρίαΤΑΧΙ

στηΒέροιια.Τηλ.:2331062900.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο κυρίες για
την κουζίνα από την ταβέρνα

«ΦίναΚότα».Πληρ. τηλ.: 6944

427812.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπροσωπικόγιατα
ψητοπωλεία «ΓΙΑΝΝΗΣ» στη

ΒενιζέλουκαιστοΤσερμένι.Τηλ.

επικ.:2331025170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαεργασία
σε εργαστήριο κρεάτων. Τηλ.:

2331042680,ώρες επικοινωνί-

ας: 10μ. έως 1.00μ.μ. Βιογρα-

φικά στο e-mail: koktsidis14@

gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας για το

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδο-
μήκαικατάστημαμευπόγειοσεοι-
κόπεδο280τ.μ.περιοχήΠαπάγου
σταμπετά100τ.μ.οκάθεόροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στηνπαλιάπόλη (πίσωαπόΜη-
τρόπολη280τ.μ.οικόπεδοοικοδο-
μήσιμοσετιμήευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερί-
σματαΠιερίων καινούργια 90 τ.μ.
και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ,ΝΑ και θέ-
σηστάθμευσηςκαιμε3ΔΣ/ΝΑμε
κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 85.000
ευρώκαι110.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙεπιπλωμέ-
ναδιαμερίσματακέντρομε2καιΣ,
Κ80τ.μ.και110τ.μ.280ευρώκαι
400ευρώκαι200ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρσονιέρα
κέντρο35τ.μ.,40τ.μ.από120ευ-
ρώ,160ευρώ,180ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο, 1Δ, Σ, Κ,WC και με 2Δ,
Σ, Κ,WCαπό 180 ευρώ και 220
ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-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,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.μμονοκατοικιαπαλιαμεοικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ19000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση62000€
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€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαιαγροικιαπαλια1200ΕΤΟΝ
ΧΡΟΝΟ
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟεπιπλωμενοκομπλε1Δ-ΣΚ-αποθηκη
Α.Θκηπος350€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα
μεαδεια15000€
ΡΑΧΙΑκτημα3200τ.μμενεροκροδακινα12000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.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€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
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

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ θέα δάσους στηΦυτειά, 200 τ.μ., τριών
επιπέδων οκόπεδο 1500 τ.μ., 60 τ.μ. βοηθητικοί χώροι, κλει-
στό γκαράζ, 3w.c., εργαστήριο, κουφώματαμε θερμομόνωση,
θέρμανσηπετρελαίου-ξύλων, τροφοθήκι, εκκλησάκι.Δωρεάν
τρέϊλορμεγάλο,σκάλες,3μεταλλικέςντουλάπες,ηλεκτρικήκου-
ζίναNEF.Τιμήακινήτου160.000 ευρώ.ΠληροφορίεςΧρήστος
Καϊμάκης2331093389,6938903144.

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

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ

ΠωλείταιΣΤΟΥΝΤΙΟ(pilates-yoga–aerialyoga–TRX)με
άδειαγυμναστηρίου,λόγωδιορισμούστηδημόσιαεκπαίδευση.

ΗΕπιχείρησηλειτουργείεπιτυχώςτατελευταία8χρόνιαμε
σταθερήπελατείακαιπλήρηκαινούργιοεξοπλισμό.

Οχώροςστεγάζεταισενεόκτιστηοικοδομήστοκέντροτης
Βέροια.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973049700

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
οδηγός με δί-
πλωμα Γ΄ κα-
τηγορίας με
εμπε ιρ ία  σε
διαξονικό και
τριαξονικό ό-
χημα.  Τηλ.:
2331074443.

ΑπότηνεταιρείαΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕζητούνταιερ-
γάτεςπαραγωγήςσεβάρδιες.

Θα εκτιμηθούν τεχνικές, ηλεκτρολογικές ή μηχανουργικές
γνώσεις,καθώςκαιπροϋπηρεσία.

Πληροφορίες–ΑποστολήΒιογραφικών:
ΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ
12οχλμ.Βέροιας–Νάουσας,59200Νάουσα
Τηλ.:2332042412
E-mail:hr@daiosplastics.com

ΟΑ.Σ.«Ο ΖΥΓΟΣ»στονΆγιοΓεώργιοΒέροιαςζητά-
ειναπροσλάβειγιατηνχειμερινήπερίοδο:

1)εργάτες-εργάτριεςδιαλογητηρίουκαι
2)χειριστήκλαρκμεάδειαγιαπερίοδο10μηνών
Πληροφορίες και αιτήσεις στα τηλ 2331051093 και 

2331506484, email:aszygos@gmail.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι, ά-
ντρεςκαιγυναίκες,γιατοσταθμό
αυτοκίνητωνΚΑΛΛΙΑΡΙΔΗ 
ΑΦΟΙ στη Βέροια, πουπερι-
λαμβάνει πρατήριο ανεφοδια-
σμού αυτοκινήτων, πλυντήριο,
τμήμα βιολογικού καθαρισμού,
λιπαντήριο και διανομή πετρε-
λαίουθέρμανσης.Προσφέρονται
ευχάριστο περιβάλλον εργασί-
αςπλήρηςμισθόςκαιασφάλεια.
Προϋπηρεσία θα ληφθεί σαν
πρόσθετοπροσόν,χωρίςναείναιαπαραίτητη.Βιογραφικάκεπικοι-
νωνίαστοτηλ2331020188,e-mailKalliaridis@gmail.com.



ψητοπωλείο«ΓΙΑΝΝΗΣ»στηΒε-

νιζέλου.Πληρ.τηλ.:2331025170.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος,

με φροντιστηριακή πείρα και

ειδίκευση στηνΈκθεσηπαρα-

δίδειιδιαίτεραμαθήματασεμα-

θητέςΔημοτικού, Γυμνασίου,

Λυκξείου μεμονωμένα και σε

γκρουπ.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.:

6973707829.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ αναλαμβά-
νω παιδιά τουΔημοτικού α-

πό 10 ετών για την προετοι-

μασία των μαθημάτων τους!

Αναλαμβάνω επιμέλεια κειμέ-

νων, ολοκλήρωση φοιτητικών

/πτυχιακών/διπλωματικών και

μεταπτυχιακών εργασιών, με

γνώσηκαιεμπειρία!Τηλ.6984

534226.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή
εμπειρίασεμεγάλαφροντιστή-

ρια, παραδίδει μαθήματαΝε-

οελληνικής Γλώσσας καιΛο-

γοτεχνίας σε μαθητέςΑ΄, Β΄,

Γ΄ ΓενικούΛυκείου και ΕΠΑΛ.

Τηλ.6979962003.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ, επιστήμων

μεμεγάληκινητήκαιακίνητηπε-

ριουσία,καθώςκαιμεγάλαεισο-

δήματα,ζητείσύζυγο-σύντροφο.

Τηλ.:6949215864.

ΑΝΔΡΑΣ40ετών,ζητάγνω-
ριμίαμεγυναίκααπό30έως40

ετών.Πληρ.τηλ.:6974706470.

ΚΥΡΙΟΣ ζητεί για γνωριμία
σοβαρή κυρία  έως 55 ετών.

Πληρ.τηλ.:6984040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

της CICU: καροτσάκι (χειμω-

νιάτικο-καλοκαιρινό), καλαθού-

να με βάση, τραπεζάκι φαγη-

τού, κάθισμα αυτοκινήτου και

2 ποδήλατα παιδικά σε πολύ

κατάσταση,400ευρώόλαμαζί.

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

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

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

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


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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπότηνεφημερίδα«ΛΑΟΣ»νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογηεμπειρία,γιατηδιανομήτηςεφημερί-
δας(γιαμόνιμηαπασχόληση).
Τηλ.:6974030005.

ΗεταιρείαΚαδόγλουΙΚΕ
με παρουσία στην συσκευ-
ασία και τυποποίηση κρέα-
τος, με έδρα το Ταγαροχώρι
Ημαθίας στα σφαγεία, ζητά
να εντάξει στο δυναμικό της
εργάτες-εργάτριες παραγω-
γήςκαιοδηγούςγιατηνστε-

λέχωσητηςμονάδαςσυσκευαστηρίου.
Απαιτούμεναπροσόντα
Ομαδικότητα, συνεργασία και αποτελεσματικότητα με αίσθηση

ευθύνηςκαιεπαγγελματισμό.
ΗΕταιρείαπροσφέρει
Άμεσηπρόσληψημεπλήρηαπασχόλησηκαιπλήρηασφάλιση

Πληρ.τηλ.:2331041597-8/email:info@kreatver.gr



Ηλικιωμένοι σε μονάδες φροντίδας, οι άνω των 60 και οι 
υγειονομικοί παίρνουν σειρά για την τρίτη δόση ανέφερε η 
πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θε-
οδωρίδου.

Όπως είπε η κ. Θεοδωρίδου στην αρχή της τοποθέτησής 
της τα εμβόλια έχουν αποδείξει ότι είναι αποτελεσματικά για 
την πρόληψη της σοβαρής νόσου, της εισαγωγής σε νοσο-
κομεία και των θανάτων.

Ακόμα είπε ότι τα αντισώματα μειώνονται με την πάροδο 
του χρόνου μετά από 5 με 6 μήνες. Πρόσθεσε ότι η μείωση 
των αντισωμάτων και οι μεταλλάξεις οδηγούν σε κίνδυνο 
άτομα που δεν έχουν επαρκή προστασία και στην ανάπτυξη 
του προβληματισμού για τη χορήγηση της τρίτης δόσης.

Η πρώτη ομάδα που δεν ανέπτυξε αντισώματα είναι οι 
ανοσοκατασταλμένοι και οι μεταμοσχευμένοι, η δεύτερη κα-
τηγορία οι άνθρωποι που έχουν μειωμένα αντισώματα για 
διάφορους λόγους όπως η ηλικία και τρίτη κατηγορία αυτοί 
που εκτίθενται περισσότερο στον ιό.

 Πλήρης θεωρείται ο εμβολιασμός με τις δύο δόσεις, η 
τρίτη δεν είναι υποχρεωτική, υπάρχει απλά ισχυρή σύσταση 
από την Επιτροπή και η πλατφόρμα ανοίγει από τις 30 Σε-

πτέμβρη για τους άνω των 60 ετών και 
τους υγειονομικούς στους οποίους έχει 
συμπληρωθεί εξάμηνο από τον εμβο-
λιασμό τους, τόνισε επίσης και o Μάρι-
ος Θεμιστοκλέους, Γενικός Γραμματέας 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του Υπουργεί-
ου Υγείας, κατά τη διάρκεια της ενημέρω-
σης για την εξέλιξη της πανδημίας.

Όπως τόνισε έχουν γίνει 11.900.000 
εμβολιασμοί εκ των οποίων 6.365.000 
πολίτες έχουν κάνει τουλάχιστον τη μία 
δόση, που αντιστοιχεί στο 60,6% του 
γενικού πληθυσμού και στο 70% των 
ενηλίκων

Παράλληλα ανέφερε 5.950.000 πο-
λίτες έχουν εμβολιαστεί πλήρως  που 
αντιστοιχεί στο 56,7% του γενικού πλη-
θυσμού και στο 65,6 % του ενήλικου 
πληθυσμού.
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P Να δείτε που επειδή δεν έχουν σχέ-
διο για το μετά, έχουν βάλει στο μάτι τα 
μαγαζιά άφτερ…

 
P Ωραία φάση έξω χωρίς μουσική. Τρως 

κάνα πατατάκι και γυρνάει και σε κοιτάει όλο 
το μαγαζί.

 
P Εντέλει η εστίαση πρέπει να είναι ο 

Αλέκος Τζανετάκος στις ελληνικές ταινίες. 
Όλο σφαλιάρες.

 
P Μπερδεύτηκα προχθές σε μια τηλε-

φωνική δημοσκόπηση και έδωσα πρόθεση 
ψήφου στο ΚΚΕ Μ-Λ αντί στο Μ-Λ ΚΚΕ.

 
P Ενώ στην ερώτηση για τις πρόωρες 

εκλογές, είπα ότι στη νέα εποχή πρό-
θυμες να θυσιαστούν είναι ακόμη και οι 
ίδιες οι γαλοπούλες.

 
P Στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας εξειδίκευ-

σε τα μέτρα του παλαιότερου προγράμματος 
‘Θεσσαλονίκη’. Μια φορά χουβαρντάς, πά-
ντα χουβαρντάς.

 
P Και διαστημικός τουρισμός παρα-

καλώ από τον Αλέξη. Στη Σαλονίκη έταξε 
τον ουρανό με τ’ άστρα.

P Πλην άστρα ζένεκα που έχουν στοκα-
ριστεί.

 
P Αυτές οι ομιλίες στη ΔΕΘ θαρρώ 

έχουν κουράσει πολύ τον κόσμο. Αλλά 
γιατί να μην έχουν και οι πολιτικοί μας το 
δικό τους πανηγύρι;

 
P Όταν απαγκιστρωθεί η έκθεση από 

τους πολιτικούς, θα έχουμε κάνει ένα βήμα 

εμπρός. Μέχρι τότε πάμε 
προς τα πίσω.

 
P Ένα σωρό περί-

πτερα με έμφαση στην 
καινοτομία. Και πολιτικοί 
παλαιάς κοπής, με εξει-
δίκευση στη γαλαντομία.

 
P ΔΕΘ. Όταν το πρό-

γραμμα σε κάνει να πλήτ-
τεις πιο πολύ κι από ένα 
βράδυ με την αγάπη.

 
P Τι θα κάνεις το 

βράδυ; τη ρωτάω. Θα 
έχω πονοκέφαλο, μου 
λέει. Εσύ; Εγώ, λέω, θα 
περιμένω να σου περά-
σει.

 
P ‘Αφού στον κόσμο 

λιγοστές είν’ οι κυρίες, 
γιατί να είμαστε λοιπόν αι-
σθηματίες’, που λέει κι ο 
Στελάρας. Μετά τα πρώτα 
χρόνια τραγουδιέται και με 
το λήμμα ‘εγκληματίες’.

 
P Κάτι σαν το νέο 

Πυθαγόρειο θεώρημα.
  
P Και:
 Γυρίζει ο Μήτσος νωρίτερα στο σπίτι του 

και πιάνει τη γυναίκα του στο κρεβάτι με 
τον εραστή της. Βγαίνει με τον εραστή στο 
μπαλκόνι να παλέψουν. Πάει να του δώσει 
μπουνιά, του πιάνει αυτός το χέρι. Πάει να 
του δώσει μπουνιά με το άλλο χέρι, του το 

πιάνει και αυτό ο εραστής. Πάει να τον κλω-
τσήσει, του πατάει το ένα πόδι ο εραστής. 
Πάει να τον κλωτσήσει με το άλλο πόδι, του 
το πατάει και αυτό.

Τους βλέπει ένας γνωστός του Μήτσου 
από κάτω και του φωνάζει:

-Με τα κέρατα Μήτσο! Χτύπα τον με τα 
κέρατα!

K.Π.

Ισχυρή σύσταση τρίτης δόσης για ηλικιωμένους σε μονάδες 
φροντίδας, στους άνω των 60 και σε υγειονομικούς

-Από τις 30 Σεπτεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα


