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Εν αναμονή της απόφασης 
για την παρέλαση της 28ης 

Οκτωβρίου
  Η χθεσινή σύσκεψη φορέων με πρωτοβουλία του 
αντιπεριφερειάρχη Κώστα Καλαϊτζίδη για την έξαρση του 
κορωνοϊού δείχνει το μέγεθος του προβλήματος στην 
Ημαθία και αναμένουμε αποφάσεις και δράσεις για να 
ανακόψουμε την ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων των 
τελευταίων ημερών. Σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορούμε να 
παραβλέψουμε την ανησυχία πολλών συμπολιτών μας για 
το αν πρέπει να γίνει η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, 
κάτι που προφανώς απασχόλησε και τη χθεσινή σύσκεψη. 
Δυστυχώς η επιδημιολογική εικόνα είναι χειρότερη από 
αυτή της 16ης Οκτωβρίου που δεν έγινε παρέλαση στη 
Βέροια και υπάρχουν έντονες ενστάσεις για την απόφαση 
να γίνει παρέλαση στην επέτειο του ΟΧΙ.
  Οπωσδήποτε συναισθηματικά η πλειοψηφία των πολιτών 
επιθυμεί να χαρεί την επέτειο της Εθνικής Εορτής και 
να καμαρώσει τα τμήματα στην παρέλαση, ωστόσο θα 
πρέπει να σταθμίσουν οι αρμόδιοι την κατάσταση των 
κρουσμάτων που είναι πολύ ψηλά. Συνακόλουθα, αν 
τελικά αποφασισθεί να γίνει η παρέλαση δεν μπορώ να 
σκεφτώ ειδικά μέτρα που θα μπορούσαν να διατηρήσουν 
αποστάσεις και κάτι τέτοιο μάλλον είναι εντελώς ουτοπικό. 
Ίσως η χρήση μάσκας ακόμη και στους εξωτερικούς 
χώρους ειδικά για την συγκεκριμένη ημέρα θα μπορούσε 
να αποτελέσει μια ασπίδα ασφαλείας προκειμένου να 
επιτευχθεί εκτός του τερπνού και  ωφελίμου, και του 
ασφαλούς! Θα τηρηθεί όμως;

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Αβερκίου, των εν Εφέσω 7 παίδων

ΠαραιτήθηκεοπρόεδροςτηςΚΕΠΑΘεόφιλοςΚορωνάς,
πριντιςεπικείμενεςαλλαγέςσενομικάπρόσωπα

καιδημοτικέςεπιχειρήσεις
ΤηνπαραίτησητουαπότηθέσητουπροέδρουτηςΚΕ-

ΠΑκατέθεσεοΘεόφιλοςΚορωνάςστονδήμαρχοΚ.Βορ-
γιαζίδη,  αρκετές ημέρεςπριν τηναλλαγή τωνπροέδρων
στα νομικάπρόσωπακαιστις δημοτικές επιχειρήσεις του
δήμουΒέροιας.Μίακίνησηπουεπιβεβαιώνεικαταρχάςτην
αλλαγήπροσώπουστηνπροεδρία τηςΚΕΠΑ,  αλλά και
τηνπροσωπική επιλογήΚορωνά, να αποχωρήσει εγκαί-
ρωςδηλώνονταςπροφανώςκαι κάποια ενόχλησηγια την
οποίαίσωςτοποθετηθείστηνεπερχόμενησυνεδρίασητου
δημοτικούσυμβουλίου.ΗπαραίτησηΚορωνάαφοράμόνο
τηνΚΕΠΑ και όχι τηνπαράταξηΒοργιαζίδη  στην οποία
εξακολουθεί να συμμετέχει. (Εκτός απροόπτου βέβαια,
όπωςπολλάκις έχουμε δει στηνπολιτική).Οι διαδικασίες
τοποθέτησηςνέων(ήκαιτωνίδιων)προσώπωνσεπροε-
δρείακαιδιοικητικάσυμβούλιααναμένονταιμεενδιαφέρον
καιπαρότικυκλοφορούνσταπηγαδάκιακάποιαονόματα,
περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, καθότι, πολιτική
είναιαυτή…

Στηνεκπομπή
«24ώρες
Ελλάδα»
τηςΕΡΤ3,

σήμεραηΒέροια
ΑφιερωμένοστηΒέροιαείναιτονέο

επεισόδιοτηςεκπομπής«24ώρεςΕλ-
λάδα»τηςΕΡΤ3,

που θα μεταδοθεί σήμερα Παρα-
σκευή22Οκτωβρίουστη1τομεσημέ-
ρι.Γιαόσουςδενμπορέσουναυτήτην
ώρα η εκπομπή θα επαναληφθεί και
τις6τοαπόγευμα.

Δίωρη διακοπή κυκλοφορίας σήμερα το μεσημέρι
σε τμήμα της οδού Αγίου Αντωνίου

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
επί της οδούΑγ.Αντωνίου, στην πόλη
της Βέροιας. Για την ομαλή και ασφαλή
διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την
πρόληψη των τροχαίωνατυχημάτων, την
εξυπηρέτησηκαιασφάλειατουκοινούκα-
τά τη διάρκεια μεταφοράς οικοσκευής, η
ΔιεύθυνσηΑστυνομίαςΗμαθίας αποφά-
σισε την απαγόρευση της κυκλοφορίας,
παντόςείδουςοχημάτων,στηνοδόΑγ.Α-
ντωνίου,απότηνσυμβολήτηςμετηνοδό
Βερμίουέωςτηνσυμβολήτηςμετηνοδό
Κονίτσης.Η απαγόρευση ισχύει για  σή-
μεραΠαρασκευή22-10-2021απο15:00΄
–17:00΄καιηκυκλοφορίατωνοχημάτων,
κατά τιςώρες αυτές θα διεξάγεται μέσω
παρακαμπτήριωνοδών.

Αλλάζουν οι προϋποθέσεις
χορήγησης ή μη, διαβατηρίων

ΣχέδιοΠροεδρικούΔιατάγματος κατατέθηκε για επε-
ξεργασίαστοΕ΄ΤμήματουΣυμβουλίουτηςΕπικρατείας,
με το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης
διαβατηρίων,ηχρονικήισχύςτους(5ετήςγιατουςενήλι-
κες),ηαντικατάστασήτους,ηακύρωσήτουςκαιοιπροϋ-
ποθέσειςεπανέκδοσηςσεπερίπτωσηαπώλειας.

Στιςπεριπτώσειςεκείνεςπουδενχορηγείταιδιαβατή-
ριο λόγω καταδικαστικών αποφάσεων για διάφορααδι-
κήματα,προστίθενται νέεςπεριπτώσειςαδικημάτωνπου
εφόσονκαταδικαστείκανείςγιααυτά,δενθαείναιεφικτή
ηέκδοσηδιαβατηρίων.Τανέααδικήματαείναιτηςυφαρ-
παγήςψευδούςβεβαίωσης,τηςψευδούςκατάθεσης,της
παράνομης χρήσης ή κατοχής γνησίου διαβατηρίου και
τηςπαράνομηςδιακίνησηςπολιτώντρίτωνχωρών.

Ακόμη, στιςπεριπτώσειςπου δεν χορηγείται διαβα-
τήριο -πλέοναυτώνπουπροστέθηκαν-περιλαμβάνεται,
μεταξύτωνάλλων,οιπεριπτώσειςτελεσίδικηςκαταδίκης
γιατααδικήματατηςπλαστογραφίας,τηςπλαστογραφίας
πιστοποιητικών, της υπεξαγωγής εγγράφων ή έχει επι-
βληθεί απαγόρευση εξόδουαπό τη χώρα, έχει κηρυχθεί

πολίτηςανυπότακτοςήλιποτάκτης,έχειεπιβληθείπροσωρινήκράτησης,είναιυπόδικος,εκκρεμείτελεσίδικηκαταδικα-
στικήαπόφασηηοποίαδενέχειεκτελεστεί,κ.λπ.

Απότονκατάλογοαφαιρέθηκαν,μεταξύτωνάλλων,τααδικήματατηςψευδούςανωμοτήςκατάθεσης,τηςεμπορίας
δούλων, τηςακούσιαςαπαγωγής,κ.λπ.ενώκατ΄εξαίρεσηεπιτρέπεται,μεταξύάλλων,ηχορήγησηδιαβατηρίουγια
νοσήλιαστοεξωτερικότουίδιουτουεμπλεκόμενουσεδικαστικέςδιενέξειςήτου/τηςσυζύγουήσυμβίουήσυγγενούς
(εξαίματοςκαιεξαγχιστείας)μέχριβ΄βαθμού,θανάτουήσοβαρήςασθένειαςστηναλλοδαπήτου/τηςσυζύγουήσυμ-
βίουήσυγγενούς(εξαίματοςκαιεξαγχιστείας)μέχριβ΄βαθμού,κ.λπ.
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Πήραν 7.000 ευρώ 
από ηλικιωμένες στη Βέροια

 Τους είπαν ότι συγγενείς τους έπαθαν ατύχημα
Θύματα επιτήδειων έπεσαν δύο ηλικιωμέ-

νες στη Βέροια που με πρόσχημα ότι συγγε-
νικά τους πρόσωπα υπέστησαν ατυχήματα 
και πρέπει να υποβληθούν σε χειρουργείο, 
πείστηκαν να παραδώσουν σε άγνωστους 
συνολικά 7.000 ευρώ και κοσμήματα.

Η μία περίπτωση αφορούσε 79χρονη στην 
οποία οι δράστες ισχυρίστηκαν ψευδώς ότι η 
νύφη της έπεσε από τις σκάλες, ενώ η άλλη 
αφορούσε 71χρονη και υποτιθέμενο τροχαίο 
στο οποίο ενεπλάκη η θυγατέρα της.

Είχαν προηγηθεί αιφνιδιαστικές τηλεφωνι-
κές κλήσεις στις δύο παθούσες κι έπειτα από 
ραντεβού άγνωστοι “εισέπραξαν”, με διαφορά 
μισής ώρας, από την πρώτη 2.000 ευρώ και 
κοσμήματα αξίας 3.000 ευρώ, καθώς και 5.000 ευρώ από τη δεύτερη.

Η αστυνομία εκτιμά ότι οι δράστες και στις δύο περιπτώσεις είναι οι ίδιοι, ενώ απευθύνει συστάσεις προς τους 
πολίτες να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθούν να τους πείσουν τηλεφωνικώς για την καταβο-
λή χρηματικού ποσού με το πρόσχημα ατυχημάτων και με θύματα συγγενικά τους πρόσωπα.

Κ.Π.

22 προφυλακίσεις σε ενάμιση χρόνο, σε συνεργασία και με άλλες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.
Π. Χαρέλας, πρόεδρος Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ:  «Κόμβος» η Ημαθία 
στην διέλευση λαθροδιακινητών, αλλά αποτελεσματική 

η δράση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Μετανάστευσης
-Τεράστια επιτυχία το «χτύπημα» κυκλώματος  λαθροδιακίνησης με πλαστά πιστοποιητικά Covid-19

Με αφορμή την γιορτή του προστά-
τη των Αστυνομικών Αγ. Αρτεμίου και 
πρόσφατης επιτυχίας της Υπηρεσίας Δι-
αχείρισης Μετανάστευσης Ν. Ημαθίας 
με την σύλληψη μέλους κυκλώματος λα-
θροδιακίνησης παράνομων μεταναστών 
και έκδοσης πλαστών πιστοποιητικών 
Covid-19, ο πρόεδρος της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ(-
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών 
Φυλάκων) Παναγιώτης Χαρέλας, ήταν 
καλεσμένος της ραδιοφωνικής εκπομπής 
Λαϊκά&Αιρετικά στον ΑΚΟΥ 99,6. Ανέ-
φερε λεπτομέρειες για την σύλληψη του 
λαθροδιακινητή που χορήγησε τα πλαστά 
πιστοποιητικά και το νέο τρόπο διακίνη-
σης μέσω των Μ.Μ.Μ., αν επαρκεί η δύ-
ναμη στην Ημαθία, αλλά και την ανάγκη 
για εξειδίκευση των αστυνομικών. 

Για την δράση της Υπηρεσίας  Δια-
χείρισης Μετανάστευσης στην Ημαθία 
ο κ. Χαρέλας ανέφερε:

Από την Υπηρεσία Διαχείρισης Μετα-
νάστευσης Ν. Ημαθίας γίνεται μια τερά-
στια προσπάθεια ειδικά τα τελευταία 2 
χρόνια να ανακοπεί η διέλευση λαθροδι-
ακινητών, αφού η Ημαθία είναι κομβική 
περιοχή διέλευσης σε συνεργασία και με 
άλλες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., ούτως ώστε 
να σταματήσει η παράνομη δράση αυτών 
των κυκλωμάτων που κινούνται ανεξέλε-
γκτα. Γίνεται μια συνολική προσπάθεια από την Αστυνομία πανελλαδικά 
για τον έλεγχο των ροών που εισέρχονται και εξέρχονται από την χώρα. 
Στην Ημαθία με τα μέσα και την περιορισμένη δύναμη που διαθέτουμε 
έχουμε καταφέρει σε διάστημα ενάμιση έτους να προχωρήσουμε σε 22 
προφυλακίσεις λαθροδιακινητών. 

Σχετικά με την πρόσφατη αστυνομική επιτυχία στις 16 Οκτω-
βρίου ο πρόεδρος της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. είπε:

Συνελήφθη μετά από παρακολούθηση και αξιοποίηση πληροφορι-
ών Τυνήσιος, ο οποίος αφού γνώριζε ότι είναι δύσκολο να περάσει με 
όχημα τους παράνομους μετανάστες από την Ημαθία, χρησιμοποίησε 
τα μέσα μαζικής μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.)  και συγκεκριμένα λεωφορείο 
στο οποίο επιβιβάστηκε και ο ίδιος μαζί με τους 5 Σύριους παράνομους 
μετανάστες. Ο λαθροδιακινητής τους είχε εφοδιάσει με πλαστές άδειες 
νόμιμης παραμονής και πλαστά πιστοποιητικά Covid-19  για να μπο-
ρούν να επιβιβαστούν στο λεωφορείο και έτσι από την Θεσσαλονίκη με 
λεωφορείο του ΟΣΕ έφτασαν στη Βέροια. Στη συνέχεια με ταξί μετέβη-

σαν στον σταθμό ΚΤΕΛ Καστοριάς επί της οδού Πιερίων στη Βέροια με 
σκοπό να ταξιδέψουν για Καστοριά. Ο λαθροδιακινητής με λεωφορείο 
επέστρεψε Θεσσαλονίκη, ενώ τους 5 Σύριους θα παραλάμβαναν άλλα 
μέλη του κυκλώματος. 

Για την σημασία της επιτυχίας σύλληψης του μέλους του 
κυκλώματος λαθροδιακίνησης και πλαστών πιστοποιητικών 
Covid-19  ο κ. Χαρέλας υπογράμμισε:

Πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία από τις πρώτες πανελλαδικά 
που αποδεικνύει ότι τα κυκλώματα λαθροδιακίνησης εκδίδουν πλαστά 
πιστοποιητικά για να πετύχουν τους σκοπούς τους. Το «χτύπημα» της 
Υπηρεσίας μας είναι σημαντικό πέρα από τους αστυνομικούς λόγους 
και για λόγους δημόσιας υγείας, αφού τα κυκλώματα προσπαθούν να 
χρησιμοποιήσουν τα μαζικά μέσα μεταφοράς και να θέσουν σε κίνδυνο 
την υγεία των ανυποψίαστων επιβατών. 

Στο ερώτημα αν οι λαθροδιακινητές βρουν τα Μ.Μ.Μ. ως νέο 
τρόπο διακίνησης μειώνοντας τον κίνδυνο σύλληψής τους ο πρόε-
δρος των συνοριοφυλάκων δήλωσε κατηγορηματικά:

Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι το φαινόμενο 
με τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα σταματήσει. 
Οι λαθροδιακινητές είναι πάντα ένα βήμα μπρο-
στά και βρήκαν ένα μικρό κενό, το οποίο εντο-
πίστηκε και πλέον οι έλεγχοι θα ενταθούν και η 
αυξημένη προσοχή της Αστυνομίας δεν θα τους 
επιτρέψει να συνεχίσουν.  

Έχετε επανειλημμένα ακούσει αρνητικές 
κριτικές για την παρουσία των συνοριοφυλά-
κων στα αστικά κέντρα. Τι απαντάτε;

Οι συνοριοφύλακες ασχολούνται με την δι-
αχείριση των μεταναστευτικών ροών και την 
δίωξη της διασυνοριακής εγκληματικότητας και 
απαιτείται η παρουσία αυτού του εξειδικευμένου 
προσωπικού παντού, από το Κολωνάκι στην Α-
θήνα μέχρι και τα σύνορα. Στην θεωρία κάποιων 
«αφήστε τους μετανάστες ελεύθερους να φύ-
γουν στο εξωτερικό», θα πρέπει να επισημάνω 
την ανάγκη για φύλαξη των συνόρων τόσο στην 
είσοδο, αλλά και στην έξοδο. Είναι απαραίτητο 
για την φερεγγυότητα της χώρας μας προς την 
Ευρώπη, αλλά για να λάβουν το μήνυμα και οι 
παράνομοι μετανάστες για να μην έχουμε νέες 
Ειδομένες! Μην ξεχνάμε ότι έτσι κάπως είχε 
ξεκινήσει η κρίση της Ειδομένης και ότι ακραίο 
ζήσαμε τότε.

Είναι επαρκής η δύναμη της Υπηρεσίας σας 
στην Ημαθία και συνεχίζετε να ενισχύετε με προ-
σωπικό τις δυνάμεις στον Έβρο και τα νησιά;

Δεν έχουμε αυτό που συνέβαινε τα προηγού-
μενα χρόνια. Η πρόσληψη συνοριοφυλάκων στον Έβρο και τα νησιά 
που θα συνεχιστούν, έχει περιορίσει στο ελάχιστο την ενίσχυση από 
την Ημαθία με δυνάμεις. Η «αιμορραγία» που είχαμε από το 2010-2020 
με 50-70 αστυνομικούς από την Ημαθία σε διάφορες περιοχές της χώ-
ρας δεν υφίσταται πλέον. Ωστόσο η δύναμή μας είναι μικρή σε σχέση 
με την κομβική θέση της Ημαθίας και ζητούμε ενίσχυση γιατί υπάρχει 
μεγάλος όγκος δουλειάς.  

Για την ίδρυση της Τροχαίας Εθνικών Οδών ο κ. Χαρέλας  ξεκα-
θάρισε:

Είναι απαραίτητη η εξειδίκευση στην αστυνομία, αφού δεν είναι δυ-
νατό ο αστυφύλακας να γνωρίζει και να δρά για τα πάντα. Οπωσδήποτε 
πρέπει να γίνει η Τροχαία Εθνικών Οδών με την προϋπόθεση όμως ότι 
θα ενισχυθεί με δυνάμεις και δεν θα δημιουργηθεί με τις ήδη υπάρχου-
σες. Δεν έχει νόημα το ίδιο δυναμικό να φορτώνεται με επιπλέον υπη-
ρεσίες και να λειτουργεί το όλο θέμα μόνο επικοινωνιακά. 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας



Με τη δωρεάν δράση 
πλήρους μαστολογικού 
ελέγχου σε γυναίκες ανα-
σφάλιστες με περιορισμέ-
νους οικονομικούς πόρους 
και τον στολισμό του προ-
αύλειου χώρου στο Δημαρ-
χείο Βέροιας με τη «ροζ 
κορδέλα», στάλθηκε και 
φέτος το μήνυμα της πρό-
ληψης κατά του καρκίνου 
του μαστού που προωθεί-
ται κάθε Οκτώβρη με στό-
χο να ευαισθητοποιηθούν 
όλες οι γυναίκες απέναντι 
στο μεγαλύτερο εχθρό της 
γυναικείας φύσης και να 
φροντίσουν το πιο πολύτι-
μο δώρο, την υγεία.

Στο ΚΑΠΗ του Δήμου 
Βέροιας βρέθηκαν το με-
σημέρι της 21ης Οκτωβρί-
ου 2021 ο Δήμαρχος της 
πόλης, κ. Κωνσταντίνος 
Βοργιαζίδης μαζί με την 
Αντιδήμαρχο  Κοινωνικής 
Προστασίας – Υγείας – Ε-
θελοντισμού, κα Γεωργία 
Μπατσαρά, τον πολιτικό 
εκπρόσωπο του ΚΕΠ Υ-
γείας, κ. Κώστα Ρίζο, τον  
πρόεδρο του ΚΑΠΑ, κ. Λε-
ωνίδα Ακριβόπουλο, την 
Προϊσταμένη της Δ/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας 
κα Αν. Δούκα και τη Διευ-
θύντρια του ΚΑΠΑ κα Αθ. 
Γιαμουστάρη οι οποίοι σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια 
Υγείας της ΠΚΜ και το Γυναικείο Φιλανθρωπικό Σωματείο «ΝΕΑ 
ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», διοργάνωσαν δωρεάν δράση πλή-
ρους μαστολογικού ελέγχου  από τις 11:00 έως τις 18:00 στο 
Κεντρικό ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας (Αριστοτέλους 3) . Ο ιατρικός 
έλεγχος έγινε από την Dr. Γιώτα Σασοπουλου, Προέδρου Ν.Ε.Θ. 
– Χειρουργό, Ειδικών Παθήσεων Μαστού, Διδάκτωρ ΑΠΘ – Συ-
νεργάτη Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφου και της ιατρού κας 
Αννέτας Λειβαδιώτου.

Ροζ κορδέλες στο Δημαρχείο Βέροιας
Το μήνυμα της πρόληψης, της ενημέρωσης και της αντιμετώ-

πισης του καρκίνου του μαστού στάλθηκε και μέσα από την εκ-
δήλωση που διοργάνωσαν η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστα-
σίας, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ημαθίας «Άγιος Παρθένιος» 
και ο Εμπορικός Σύλλογος, στην οποία συμμετείχε και η πρώην 
Δήμαρχος Βέροιας, κα Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου, στέλνοντας με 
τη σειρά της το μήνυμα αισιοδοξίας και επαγρύπνησης με αφορ-
μή την καμπάνια ευαισθητοποίησης.

Γυναίκες τοποθέτησαν ροζ κορδέλες, το διεθνές σύμβολο για 
τον καρκίνο του μαστού στον εξωτερικό χώρο του Δημαρχείου 
Βέροιας, παρόντων του Δημάρχου Βέροιας και της Αντιδημάρ-
χου, της προέδρου του Συλλόγου Καρκινοπαθών κας Μαρίνας 
Ψωμιάδου και της προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας, 
κας Αθήνας Τσιπουρίδου.  Οι δράσεις θα ολοκληρωθούν με την 
καθιερωμένη φωταγώγηση του Δημαρχείου το απόγευμα της 
27ης Οκτωβρίου.
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη 
διασκέδαση.

 Συσκευές καθαρισμού αέρα 
(με φίλτρα ενεργού άνθρακα και Hepa) 

 απολύμανση πριν κάθε προβολή,
 μεγάλες αποστάσεις 
 περιορισμένη διαθεσιμότητα εισι-

τηρίων
 αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και 

έξοδο

Venom : Let there be Carnage  
(marvel)

Προβολές στην Αίθουσα 1 “Χειμε-
ρινή ”:   

Πέμπτη 21/10 – Παρασκευή 22/10 – 
Δευτέρα 25/10 – Τρίτη 26/10 – Τετάρτη 27/10 στις 20.30 

Σάββατο 23/10 και Κυριακή 24/10 στις 19.00 και 21.15
 (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: Αντι Σέρκις
Σενάριο: Κέλι Μάρσελ
Πρωταγωνιστούν: Τομ Χάρντι, Μισέλ Γουίλιαμς, Ναόμι Χά-

ρις, Γούντι Χάρελσον

NO TIME TO DIE (007)
Προβολές στην Αίθουσα2 “Χειμερινή ”:   Πέμπτη 21/10 – 

Παρασκευή 22/10 – Σάββατο 23/10 - Κυριακή 24/10 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)

Πρωταγωνιστούν Ντάνιελ Κρεγκ, Ράμι Μάλεκ, Λεά Σεϊντού, 
Λασάνα Λιντς, Μπεν Γουίσο, Ναόμι Χάρις, με τον Τζέφρι Ράιτ, 
τον Κρίστοφ Βάλτς και τον Ρέιφ Φάινς ως «Μ». Επίσης πρω-
ταγωνιστούν οι Ρόρι Κινίαρ, Άνα ντε Αρμάς, Νταλί Μπενσάλα, 

Ντέιβιντ Ντένσικ και ο Μπίλι ΜάγκνουσενΣενάριο Νιλ Πέρβις 
& Ρόμπερτ Γουέιντ και Κάρι Τζότζι Φουκουνάγκα και Φοίβη 
Γουόλερ-Μπριτζ

Ο Ντάνιελ Κρεγκ στην τελευταία του εμφάνιση ως Τζέιμς 
Μποντ

Ο Ρον Χάλασε - Ron’s Gone Wrong (Μεταγλ)
Προβολές στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή ”:   Παρασκευή 22/10 

- Σάββατο 23/10 - Κυριακή 24/10 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: Ζαν-Φιλίπ Βάιν, Σάρα Σμιθ
Σενάριο: Πίτερ Μπέιναμ, Σάρα Σμιθ
  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»     21/10/21 - 27/10/21

Ωράριο λειτουργίας 
αρχαιολογικών χώρων 

της Ημαθίας
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας ενημερώνει  ότι 

από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 ο αρχαιολογικός 
χώρος της Νεκρόπολης των Αιγών - Βασιλική Συστάδα 
των Τημενιδών, ο αρχαιολογικός χώρος Αγίου Παταπίου 
– Ναός Αγίου Παταπίου στη Βέροια και η Παλαιά Μη-
τρόπολη Βέροιας θα είναι ανοικτοί για το κοινό με ώρες 
λειτουργίας 9.00-17.00.

Κοινές δράσεις πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού

Δωρεάν μαστολογικός έλεγχος και στολισμός 
του Δημαρχείου με ροζ κορδέλες 
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Οι ανανεώσιμες πηγές είναι η λύση 
για την κρίση των τιμών ενέργειας 

Τα αιολικά πάρ-
κα και γενικότερα οι 
Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας, ΕΙΝΑΙ η λύ-
ση για την κρίση των 
τιμών ενέργειας που 
βιώνει ολόκληρη η Ευ-
ρώπη την τελευταία 
περίοδο. Η Επίτροπος 
Ενέργειας της Ευρω-
παϊκής Ένωσης υπο-
στήριξε πριν λίγες η-
μέρες στο Ευρωκοινο-
βούλιο ότι η ταχύτερη 
επίτευξη του στόχου 
για το 65% της ανανε-
ώσιμης ηλεκτρικής ε-
νέργειας έως το 2030, 
είναι η απάντηση στην 
ενεργειακή κρίση.

Η ενεργειακή κρίση 
που βιώνουμε σήμερα είναι πολυπαραγοντική. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η θεμελιώδης αιτία είναι 
η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και ειδικότερα η εκτόξευση των τιμών του φυσικού αερίου.

Αν η ενεργειακή μετάβαση είχε γίνει πριν 5 ή 10 χρόνια τώρα δεν θα βιώναμε την σημερινή κρί-
ση. Η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να γίνει ενεργειακά αυτόνομη, ώστε να μην είναι εκτεθειμένη στις 
διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών των ορυκτών καυσίμων και στα γεωπολιτικά παιχνίδια. Η ταχεία ανά-
πτυξη των Α.Π.Ε. αποτελεί μονόδρομο. Η χώρα μας, μπορεί να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση, 
αν αξιοποιήσει το πλούσιο αιολικό δυναμικό της και γενικά όλες τις Α.Π.Ε. που διαθέτει σε αφθονία. 
Και αυτό διότι οι Α.Π.Ε. έχουν δύο μεγάλα πλεονεκτήματα που είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για τους 
καταναλωτές:

1. Ακόμα και πριν την τρέχουσα κρίση, οι επενδύσεις σε αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκά 
εξασφάλιζαν (και φυσικά συνεχίζουν να εξασφαλίζουν) τον πιο φθηνό ηλεκτρισμό με μέσο κόστος πα-
ραγωγής 40 $/MWh και 37 $/MWh αντίστοιχα. Στον αντίποδα, οι ακριβότερες τεχνολογίες (ήδη πριν 
την κρίση) ήταν οι σταθμοί άνθρακα με 112 $/MWh, τα πυρηνικά με 163 $/MWh και οι σταθμοί αιχμής 
φυσικού αερίου με 175 $/MWh . Τα νούμερα αυτά δεν έχουν ενσωματώσει τις πρόσφατες αυξήσεις 
του φυσικού αερίου και των τιμών CO2. 

Πλέον -μετά την έναρξη της κρίσης- τα νέα αιολικά πάρκα στην Ελλάδα παράγουν 3-4 φορές φθη-
νότερο ηλεκτρισμό σε σχέση με το σημερινό κόστος ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο και 2-3 
φθηνότερο σε σχέση με το λιγνίτη.

2. Το κόστος παραγωγής από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες είναι γνωστό και προβλέψιμο 
εκ των προτέρων για τα 20 και πλέον έτη λειτουργίας των επενδύσεων. Οι Α.Π.Ε. δεν έχουν κόστος 
καυσίμου και έτσι δεν είναι εκτεθειμένες στις διακυμάνσεις των τιμών των καυσίμων. Συνεπώς με τις 
Α.Π.Ε. η εθνική οικονομία γνωρίζει το ενεργειακό της κόστος για τις επόμενες δεκαετίες και δεν έρχε-
ται αντιμέτωπη με εκπλήξεις.

Είναι βέβαιο ότι το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. είναι και θα παραμείνει η 
φθηνότερη τεχνολογία παραγωγής σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα και τα πυρηνικά. Το όφελος που 
αποκομίζει και θα συνεχίσει να αποκομίζει ο καταναλωτής από τις Α.Π.Ε., οφείλεται στην εξέλιξη της 
τεχνολογίας και στην εμπορική πλέον ωρίμανσή τους, που έχουν συμβάλει στο να είναι οικονομικά 
ανταγωνιστικές και να συμμετέχουν στις αγορές ηλεκτρισμού επί ίσοις όροις. Το δυστύχημα είναι ότι η 
Ευρώπη απέχει αρκετά από την ενεργειακή της αυτονομία και ανεξαρτησία και θα παραμένει δέσμια 
των εισαγωγών ρυπογόνων και κοστοβόρων ορυκτών καυσίμων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μέχρι να 
αποκτήσει ένα ενεργειακό μοντέλο βασισμένο στις Α.Π.Ε., στην αποθήκευση και στη διαχείριση της 
ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει να υπάρξουν μέτρα ενίσχυσης της κοινωνικής προστασίας, ιδιαίτερα 
των οικονομικά ασθενέστερων και να εισαχθούν μηχανισμοί αντιστάθμισης των υψηλών τιμών των 
ορυκτών καυσίμων.

Μ.Π.

Στον αρμόδιο Υφυπουργό 
ο Λ. Τσαβδαρίδης για θέματα 

της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας και της 

πυροπροστασίας των δασών
 Με τον Υφυπουργό του 

νεοσύστατου Υπουργείου 
Κλιματικής Κρίσης και Πολι-
τικής Προστασίας κ. Ευάγγε-
λο Τουρνά, είχε συνάντηση ο 
Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της 
ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας 
κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης στο 
Υπουργείο προκειμένου να 
συζητήσουν ζητήματα που 
άπτονται των αρμοδιοτήτων 
του και αφορούν και στον 
Νομό Ημαθίας. 

Κυρίαρχα αυτών, το ζή-
τημα της βέλτιστης δυνατής 
υποβοήθησης του έργου της 
πυροσβεστικής  υπηρεσίας 
προκειμένου να είναι έτοιμη 
να αντιμετωπίσει κάθε κίνδυ-
νο φυσικών καταστροφών α-
πό απρόβλεπτα και μεγάλης 
έντασης συμβάντα καθώς και 
της δυνατότητας έκτακτων οι-
κονομικών ενισχύσεων στο 
προσωπικό – εφόσον υπάρ-
ξουν οι σχετικές μελέτες - ό-
ταν υπάρχουν διογκωμένες 
υπηρεσιακές ανάγκες κατά 
την αντιπυρική περίοδο. 

Επιπροσθέτως ο κ. Τσα-
βδαρίδης έθεσε προς συζή-
τηση στον κ. Τουρνά το ζή-
τημα της ανάγκης αναγνώ-
ρισης του επαγγέλματος του 
Πυροσβέστη ως επικίνδυνου 
και ανθυγιεινού, κάτι που α-
ποτελεί πάγιο αίτημα των συνδικαλιστικών τους οργάνων, το ζήτημα του εκσυγχρονισμού των μηχανοκίνητων 
μέσων αλλά και του εξοπλισμού, που θα πολλαπλασιάσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες των πυροσβεστών 
μας και θα θωρακίσει την ασφάλεια στην εργασία τους αλλά και το ζήτημα της ενίσχυσης της πυροπροστα-
σίας των δασών με επαρκές και εκπαιδευμένο προσωπικό προκειμένου να μεγεθυνθεί η προστασία των 
δασικών μας πόρων, να θωρακιστεί η δημόσια περιουσία και να διαφυλαχθεί η βιοποικιλότητα του φυσικού 
κάλλους.

Ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι ήδη από την αρχή της θητείας του ενημερώνεται λεπτομερώς για όλα τα θέματα 
και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι σε θέση να προχωρήσει σε συγκεκριμένες προτάσεις για την αντι-
μετώπισή τους, πάντα με γνώμονα τόσο τον απόλυτο σεβασμό στον δύσκολο ρόλο και καθήκον των πυρο-
σβεστών μας όσο και την μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα του πυροσβεστικού σώματος για την προστα-
σία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ 

Σύμφωνα με την παράδοση της τοπικής μας Εκκλησίας, το 
επόμενο Σάββατο θεωρείται Ψυχοσάββατο. Την ημέρα αυτή οι 
χριστιανοί συνηθίζουν να πηγαίνουν μαζικά στα κοιμητήρια, προ-
κειμένου να προσευχηθούν για τους προσφιλείς τους νεκρούς.  

Εφιστούμε και πάλι την προσοχή όλων στο γεγονός ότι πολλοί 
συνηθίζουν να πηγαίνουν πολύ νωρίς το πρωί του Σαββάτου. 
Πρέπει να γνωρίζετε, όμως, ότι οι ιερείς δεν θα βρίσκονται στο 
κοιμητήριο της πόλης μας, παρά μόνον μετά το πέρας της Θείας 
Λειτουργίας, που θα τελεστεί τόσο στους ενοριακούς Ιερούς Ναούς 
όσο και στον Ιερό Ναό του κοιμητηρίου.  

Προκειμένου, λοιπόν, να μην ταλαιπωρηθείτε, παρακαλείσθε να 
πάτε στο Κοιμητήριο, κατά προτίμηση, μετά τις 9:00 το πρωί. Οι 
ιερείς θα βρίσκονται εκεί μέχρι αργά το μεσημέρι, οπότε υπάρχει 
όλος ο χρόνος για να επιτελέσετε τα καθήκοντά σας προς τους 
κεκοιμημένους.  

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  

Ευχαριστήριο 
του «Έρασμου»

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» ευχαριστεί 
θερμά την κ. Ειρήνη Κοτρίδου – Χαμαλή, για τη δωρεά ποσού 50€, 
αντί στεφάνου, στη μνήμη του Γεωργίου Παπαδοπούλου, αδελφού της 
κ. Παρθένας Παπαδοπούλου – Τσίρκα.

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά απέναντι στον «Έρασμο» απο-
τελεί σημαντική ευεργεσία προς ευάλωτα άτομα ή ομάδες που συν-
δράμουμε, 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

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ 
ΔΙΑΛΟΓΟΙ 

 
Tήν Κυριακὴ 24 Ὀκτωβρίου στὶς 7 τὸ ἀπόγευ-

μα στὸν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγ. Ἀποστόλων 
Πέτρου καί Παύλου Βεροίας ὁμιλητής στούς «Ἀκα-
δημαϊκούς Διαλόγους» θὰ εἶναι ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, ὁ ὁποίος θά 
ἀναπτύξει τό θέμα: «Ἀπό Θεοῦ ἄρξασθαι. Πῶς; Διά 
τῆς προσευχῆς» 

 Εἴσοδος ἐλεύθερη 

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 21 Ο-

κτωβρίου 2021 στις 11.00 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγ. Κυριλλου και 
Μεθοδίου Αλεξάνδρειας Ημαθίας ο 
Χαράλαμπος Παπαδόπουλος σε 
ηλικία 50 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 

22 Οκτωβρίου 2021 στις 3.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Κουλούρας ο Θωμάς Μερκ. Λιλιό-
πουλος σε ηλικία 88 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
KYΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 

22 Οκτωβρίου 2021 στις 12.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου 
στην Ξεχασμένη Ημαθίας ο Γεώρ-
γιος Νικ. Παπαδόπουλος σε ηλι-
κία 84 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

H κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώ-
τατος Μητροπο-
λίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Πα-
ντελεήμων:

 Την Παρα -
σκευή 22 Οκτω-
βρίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Κοιμή-
σεως της Θεοτό-
κου Χαλάστρας 
και θα τελέσει 
δοξολογία για τα 
Ελευθέρια της 
πόλεως. 

 Την Παρα -
σκευή 22 Οκτω-
βρίου στις 6:30 
μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στην Ακο-
λουθία του Επι-
ταφίου του Αγίου 
Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου στον Ιερό Προσκυνηματικό 
Ναό του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης.  

Την Κυριακή 24 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Ξεχασμένης.   

Την Κυριακή 24 Οκτωβρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει 
στους Ακαδημαϊκούς Διαλόγους στον Ιερό Μητροπολιτικό 
Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας με 
θέμα: «Από Θεού άρξασθαι. Πως; διά της προσευχής». 

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.

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
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ EKTAKTH 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ο ΑΣΔΑΔΚ προσκαλεί τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση που  θα πραγματοποιηθεί  την Κυριακή 24 
Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12.00΄-14.00΄ στον  Προμη-
θέα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου ΄΄ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΑΣ΄΄, με τα παρακάτω θέματα:

1. Απολογισμός - Ισολογισμός 2020.
2. Θέματα που αφορούν την τακτική συνέλευση που 

έγινε στο Κωστοχώρι στις 17 Ιουλίου 2021.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα πραγμα-

τοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021 την 
ίδια ώρα στο ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα.

Τονίζεται ότι στην αίθουσα θα εισέρχονται μόνο τα 
μέλη που είναι πλήρως εμβολιασμένα, σύμφωνα  με τον 
ισχύοντα νόμο.

Κωστοχώρι, 13 Οκτωβρίου 2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Του Γ. Ξ. Τροχόπουλου

Αναφέρομαι φυσικά στις επι-
κείμενες εσωκομματικές εκλο-
γές του ΚΙΝΑΛ για ανάδειξη νέου 
Προέδρου και με τη βεβαιότητα 
–που συνάγεται από δηλώσεις 
υποψηφίων Προέδρων- της με-
τονομασίας σε ΠΑΣΟΚ.

Ο λαός μας –δυστυχώς ή ευ-
τυχώς- έχει μάθει να ακολουθεί 
ονόματα με ιστορία και αυτό α-
ποδεικνύεται αν ρίξει κανείς μια 

ματιά στη νεότερη πολιτική ιστορία της Ελλάδος μετά το 1950 
και δει τα ονόματα των πρωθυπουργών αυτής της περιόδου έως 
τώρα.

Έχουμε και λέμε λοιπόν:
1955: Πρωθυπουργός ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.
Την 5η Οκτωβρίου του 1955 ο Βασιλιάς Παύλος δίνει εντολή 

σχηματισμού κυβέρνησης στον μέχρι τότε Υπουργό Δημοσίων 
Έργων και Συγκοινωνιών Κ. Καραμανλή μετά το θάνατο του 
Πρωθυπουργού Αλεξάνδρου Παπάγου.

1956-1963: Πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής με την ΕΡΕ.
Είναι η «χρυσή» οκταετία του Κ. Καραμανλή από άποψη εκτέ-

λεσης δημοσίων έργων υποδομής για τη Χώρα.
1963: Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου με την Έ-

νωση Κέντρου.
Πτώση της κυβέρνησης Παπανδρέου το 1965 με το Ιουλιανό 

Πραξικόπημα και εξαναγκασμός σε παραίτηση του Πρωθυπουρ-
γού από τον Βασιλιά Κωνσταντίνο.

Ακολούθησε μία πολιτικά ανώμαλη κατάσταση που οδήγησε 
στη Χούντα το 1967.

1974-1980: Πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής με τη Ν.Δ. 
1981-1989: Πρωθυπουργός Ανδρέας Γ. Παπανδρέου με το 

ΠΑΣΟΚ.
1990-1993: Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης (Ν.Δ.).
1993-1996: Πρωθυπουργός Α.Γ. Παπανδρέου (ΠΑΣΟΚ).
1996-2004: Πρωθυπουργός Κ. Σημίτης (ΠΑΣΟΚ).
Η περίοδος διακυβέρνησης της χώρας με τα μεγάλα σκάνδα-

λα και τις ενέργειες εθνικής μειοδοσίας (Ίμια).
2004-2009: Πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής (ο νεότερος) 

Ν.Δ.
2009-2011: Πρωθυπουργός Γεώργιος Α. Παπανδρέου 

(ΠΑΣΟΚ).
2012-2015: Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Συγκυβέρ-

νηση Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ-ΛΑΟΣ.
2015-2019: Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Συγκυβέρνη-

ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

2019-έως σήμερα: Πρωθυπουργός Κυριάκος Κ. Μητσοτά-
κης (Ν.Δ.).

Θολώνει το μάτι σου και παθαίνεις ίλιγγο βλέποντας αυτόν τον 
κατάλογο με την επανάληψη των ίδιων επωνύμων στην εναλλα-
γή της εξουσίας ως πρωθυπουργών, μόνο που μερικές φορές 
αλλάζουν τα μικρά ονόματα.

Αυτοί είμαστε. Δεν είναι μοιρολατρική διαπίστωση, αλλά ρεαλι-
στική, φρονώ.

Μοιάζουμε με τους Ρώσους, οι οποίοι μάθανε μια ζωή σε 
διακυβέρνηση με Τσάρους και μετά περίπου από 70 χρόνια 
περίπου διαλείμματος Κομουνισμού, επανήλθαν πάλι στο ίδιο 
καθεστώς, μόνο που τώρα ο Τσάρος λέγεται Πούτιν. 

Τόσο καιρό το ΚΙΝΑΛ με τη Φώφη Γεννηματά καθηλώθηκε 
στο 6% περίπου. Πώς θα ανέβει το ποσοστό του κινήματος; Γιατί 
να μην εκμεταλλευτεί το κίνημα τώρα το αβαντάζ του ιστορικού 
ονόματος Παπανδρέου που θα λειτουργήσει σαν κάλεσμα επι-
στροφής στελεχών και οπαδών στις τάξεις του νέου ΠΑΣΟΚ;

Να αναφέρω εδώ, ότι οι εκλογές του ΚΙΝΑΛ ήταν μία αδιάφο-
ρη ιστορική διαδικασία ενός κινήματος μέχρι που η ανάμειξη του 
ονόματος Παπανδρέου έκανε αυτή τη διαδικασία πρώτο θέμα 
στις ειδήσεις. Είναι τυχαίο;

Έχει κάνει λάθη στο παρελθόν ο Γ.Α. Παπανδρέου και τον 
έχω ψέξει προσωπικά παλαιότερα, σε σημείωμά μου στην εφη-
μερίδα «ΒΕΡΟΙΑ» στη στήλη «Πολίτης Ξάνθιππος», όμως είναι 
έντιμος και δεν έχει καμία εκκρεμότητα με την Ελληνική Δικαιο-
σύνη.

Αυτό που του καταλογίζουν ότι είναι αυτός δηλαδή που σαν 
Πρωθυπουργός μας έβαλε στα μνημόνια, τώρα που το βλέπει  
κανείς με ψύχραιμη ματιά, μετά από τόσα δύσκολα χρόνια, απο-
δεικνύεται ότι είναι λάθος. Η στρεβλή οικονομική πολιτική όλων 
των κυβερνήσεων μετά το 1974, είναι αυτή που ευθύνεται για τη 
διόγκωση του χρέους της Ελλάδος, απλά στον Γ.Α. Παπανδρέ-
ου έπεσε η «καυτή πατάτα» που του έριξε ο Κ. Καραμανλής ο 
νεότερος, το 2009, «έξυπνα» φερόμενος αφού προκήρυξε πρό-
ωρες εκλογές. Όποιος κι αν αναλάμβανε πρωθυπουργός μετά 
το 2009, ήταν καταδικασμένος πολιτικά λόγω του οικονομικού 
χάους που επικρατούσε, η δε πορεία της χώρας ήταν προδιαγε-
γραμμένη.

Οι Πολιτικοί μας ξέρανε για τη θύελλα που ερχόταν και είναι 
όλοι υπεύθυνοι γι’ αυτό, ο λαός όμως ήταν απροειδοποίητος και 
απροετοίμαστος για αυτά τα άσχημα που θα ερχόντουσαν στο 
κεφάλι του. 

Κλείνοντας, θέλω να πω, ότι πιστεύω πως μόνο με το όνομα 
Παπανδρέου στην προμετωπίδα του νέου ΠΑΣΟΚ, θα μπορεί 
να γίνει αυτό υπολογίσιμος παίκτης στην πολιτική σκακιέρα της 
Ελλάδος και να έχει αύξουσα πορεία με την πάροδο του χρόνου, 
για το καλό της πατρίδας.

Άποψή μου.

ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας: 
Αναστέλλεται 
η λειτουργία 

τμήματος του 
Γ΄ Παιδικού  Σταθμού 

λόγω κρούσματος
Το ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας ενημερώνει ότι σύμ-

φωνα με την υπ. αριθ. 282/4691/21-10-2021 α-
πόφαση του προέδρου ΚΑΠΑ, αναστέλλεται η 
λειτουργία τμήματος του Γ΄ Παιδικού  Σταθμού του 
ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας, από 18/10/2021 έως και 
27/10/2021 λόγω ύπαρξης επιβεβαιωμένου θετι-
κού κρούσματος ιού covid-19 σε νήπιο τμήματος 
ως άνω δομής. 

Στο χώρο του παραπάνω παιδικού σταθμού 
έχουν τεθεί άμεσα σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα 
πρωτόκολλα αναστολής λειτουργίας και υγειονομι-
κού περιεχομένου.

Επανεκκίνηση του νέου ΠΑΣΟΚ 
χωρίς Παπανδρέου, δε νοείται και δεν γίνεται



Έγινανγνωστέςόλεςοι  ημερομηνίες
τωναγωνιστικώντηςSuperLeague2της
σεζόν2021-22.Αναλυτικάτοπρόγραμμα
τωναγώνων

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
1η(31/10)16η(13/2)
ΟλυμπιακόςΒ-Τρίκαλα
ΑπόλλωνΛάρισας-Βέροια(30/10)
Πιερικός-Θεσπρωτός
ΑΕΛ-ΠΑΟΚΒ
ΑπόλλωνΠόντου-ΑλμωπόςΑριδαίας
Ηρακλής-Αν.Καρδίτσας
ΝίκηΒόλου-Ξάνθη
Πανσερραϊκός-ΟλυμπιακόςΒόλου

2η(7/11)17η(20/2)
Βέροια-ΟλυμπιακόςΒ
Θεσπρωτός-ΑπόλλωνΛάρισας
ΠΑΟΚΒ-Πιερικός
ΑλμωπόςΑριδαίας-ΑΕΛ
Αν.Καρδίτσας-ΑπόλλωνΠόντου
Ξάνθη-Ηρακλής
ΟλυμπιακόςΒόλου-ΝίκηΒόλου
Τρίκαλα-Πανσερραϊκός

3η(14/11)18η(20/2)
ΟλυμπιακόςΒ-Θεσπρωτός
ΑπόλλωνΛάρισας-ΠΑΟΚΒ
Πιερικός-ΑλμωπόςΑριδαίας
ΑΕΛ-Αν.Καρδίτσας
ΑπόλλωνΠόντου-Ξάνθη
Ηρακλής-ΟλυμπιακόςΒόλου
ΝίκηΒόλου-Πανσερραϊκός
Τρίκαλα-Βέροια

4η(21/11)19η(27/2)
ΠΑΟΚΒ-ΟλυμπιακόςΒ
Θεσπρωτός-Βέροια
ΝίκηΒόλου-Τρίκαλα
Πανσερραϊκός-Ηρακλής
ΟλυμπιακόςΒόλου-ΑπόλλωνΠόντου
Ξάνθη-ΑΕΛ
Αν.Καρδίτσας-Πιερικός
ΑλμωπόςΑριδαίας-ΑπόλλωνΛάρισας

5η(28/11)20ή(6/3)
ΟλυμπιακόςΒ-ΑλμωπόςΑριδαίας

ΑπόλλωνΛάρισας-Αν.Καρδίτσας
Πιερικός-Ξάνθη
ΑΕΛ-ΟλυμπιακόςΒόλου
ΑπόλλωνΠόντου-Πανσερραϊκός
Ηρακλής-ΝίκηΒόλου
Τρίκαλα-Θεσπρωτός
Βέροια-ΠΑΟΚΒ

6η(5/12)21η(9/3)
Αν.Καρδίτσας-ΟλυμπιακόςΒ
ΑλμωπόςΑριδαίας-Βέροια
ΠΑΟΚΒ-Θεσπρωτός
Ηρακλής-Τρίκαλα
ΝίκηΒόλου-ΑπόλλωνΠόντου
Πανσερραϊκός-ΑΕΛ
ΟλυμπιακόςΒόλου-Πιερικός
Ξάνθη-ΑπόλλωνΛάρισας

7η(12/12)22η(13/3)
ΟλυμπιακόςΒ-Ξάνθη

ΑπόλλωνΛάρισας-ΟλυμπιακόςΒόλου
Πιερικός-Πανσερραϊκός
ΑΕΛ-ΝίκηΒόλου
ΑπόλλωνΠόντου-Ηρακλής
Τρίκαλα-ΠΑΟΚΒ
Θεσπρωτός-ΑλμωπόςΑριδαίας
Βέροια-Αν.Καρδίτσας

8η(19/12)23η(20/3)
ΟλυμπιακόςΒόλου-ΟλυμπιακόςΒ
Ξάνθη-Βέροια
Αν.Καρδίτσας-Θεσπρωτός
ΑλμωπόςΑριδαίας-ΠΑΟΚΒ
ΑπόλλωνΠόντου-Τρίκαλα
Ηρακλής-ΑΕΛ
ΝίκηΒόλου-Πιερικός
Πανσερραϊκός-ΑπόλλωνΛάρισας

9η(29/12)24η(27/3)
ΟλυμπιακόςΒ-Πανσερραϊκός

ΑπόλλωνΛάρισας-ΝίκηΒόλου
Πιερικός-Ηρακλής
ΑΕΛ-ΑπόλλωνΠόντου
Τρίκαλα-ΑλμωπόςΑριδαίας
ΠΑΟΚΒ-Αν.Καρδίτσας
Θεσπρωτός-Ξάνθη
Βέροια-ΟλυμπιακόςΒόλου

10η(5/1)25η(30/3)
ΝίκηΒόλου-ΟλυμπιακόςΒ
Πανσερραϊκός-Βέροια
ΟλυμπιακόςΒόλου-Θεσπρωτός
Ξάνθη-ΠΑΟΚΒ
Αν.Καρδίτσας-ΑλμωπόςΑριδαίας
ΑΕΛ-Τρίκαλα
ΑπόλλωνΠόντου-Πιερικός
Ηρακλής-ΑπόλλωνΛάρισας

11η(9/1)26η(3/4)
ΟλυμπιακόςΒ-Ηρακλής

ΑπόλλωνΛάρισας-ΑπόλλωνΠόντου
Πιερικός-ΑΕΛ
Τρίκαλα-Αν.Καρδίτσας
ΑλμωπόςΑριδαίας-Ξάνθη
ΠΑΟΚΒ-ΟλυμπιακόςΒόλου
Θεσπρωτός-Πανσερραϊκός
Βέροια-ΝίκηΒόλου

12η(16/1)27η(10/4)
ΑπόλλωνΠόντου-ΟλυμπιακόςΒ
Ηρακλής-Βέροια
ΝίκηΒόλου-Θεσπρωτός
Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚΒ
ΟλυμπιακόςΒόλου-ΑλμωπόςΑριδαίας
Ξάνθη-Αν.Καρδίτσας
Πιερικός-Τρίκαλα
ΑΕΛ-ΑπόλλωνΛάρισας

13η(23/1)28η(17/4)
ΟλυμπιακόςΒ-ΑΕΛ
ΑπόλλωνΛάρισας-Πιερικός
Τρίκαλα-Ξάνθη
Αν.Καρδίτσας-ΟλυμπιακόςΒόλου
ΑλμωπόςΑριδαίας-Πανσερραϊκός
ΠΑΟΚΒ-ΝίκηΒόλου
Θεσπρωτός-Ηρακλής
Βέροια-ΑπόλλωνΠόντου

14η(30/1)29η(27/4)
Πιερικός-ΟλυμπιακόςΒ
ΑΕΛ-Βέροια
ΑπόλλωνΠόντου-Θεσπρωτός
Ηρακλής-ΠΑΟΚΒ
ΝίκηΒόλου-ΑλμωπόςΑριδαίας
Πανσερραϊκός-Αν.Καρδίτσας
ΟλυμπιακόςΒόλου-Ξάνθη
ΑπόλλωνΛάρισας-Τρίκαλα

15η(6/2)30ή(1/5)
ΟλυμπιακόςΒ-ΑπόλλωνΛάρισας
Τρίκαλα-ΟλυμπιακόςΒόλου
Ξάνθη-Πανσερραϊκός
Αν.Καρδίτσας-ΝίκηΒόλου
ΑλμωπόςΑριδαίας-Ηρακλής
ΠΑΟΚΒ-ΑπόλλωνΠόντου
Θεσπρωτός-ΑΕΛ
Βέροια-Πιερικός
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Όλες οι ημερομηνίες των αγωνιστικών της SL2
μέχρι και τα μπαράζ

ΟΜΙΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
«ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚαλούνταιταμέλητουΟ.Κ.Α.ΒΙΚΕΛΑΣΒΕΡΟΙΑΣστηΓενική
Συνέλευση τουΟμίλουπουθαπραγματοποιηθεί στις εγκαταστά-
σεις τουΔΑΚ«Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ» (Μακροχώρι), τηνΤετάρτη 27-10-
2021καιαπό19.00έως20.30,μεταπαρακάτωθέματαημερήσι-
αςδιάταξης:

1.Διοικητικόςαπολογισμόςήέγκριση
2.Οικονομικόςαπολογισμόςήέγκριση
3.Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέουΔ.Σ. και Εξελεγκτικής

Επιτροπής
ΤοΔ.Σ.



Λίγο  πριν την έναρξη της 
σεζόν στη Γ Εθνική, οι 
Αετοί Βέροιας  παρουσι-

άζουν το τεχνικό επιτελείο αλλά 
και το ρόστερ, όπως διαμορφώ-
θηκε από τις προσθαφαιρέσεις 
της μεταγραφικής περιόδου.

3. Κωνσταντίνος Παπαγρηγορίου, 1.91,
SG,(21/03/1995)

4.ΝικόλαοςΛιόλιος,1.81,G,(17/10/1990)
5. Σωτήρης Μπουρδάνος, 1.90, SG

(05/05/1986)
6. Θεόδωρος Ζαμπάκας, 1.87, SF

(29/08/2001)
7.ΒασίληςΓκανάς,1.82,G(27/08/1985)
8.ΆγγελοςΓάτσος,1.87,G(08/03/2003)
12. Κωνσταντίνος Γκίτκος, 1.93, SF-PF,

(01/03/2002)
24.ΓιάννηςΛέφας,1.90,PF(25/04/1979)
27. Ευθύμης Τσακαλέρης, 2.05, PF-C

(22/07/1989)
55 .  Βασ ίλης  Μαυρ ίδης ,  1 .88 ,  G

(11/12/1981)
77. Αργύρης Γαβριηλίδης, 1.83, G

(04/10/2001)
99 .  Μάκης  Ιωσηφ ίδης ,  1 . 88 ,  G

(20/07/1979)

ΥπεύθυνοςΑνδρικούΤμήματος : Κώστας
Κασάπης

Προπονητής:ΜάριοςΓεωργιάδης

ΣυνεργάτηςΠροπονητή  :ΝτάνηςΤυρια-
κίδης

Γυμναστής/ΥπεύθυνοςΦυσ.Κατάστασης :
ΚωστήςΓαβριηλίδης

Συνεργάτης:Σωτήρης

ΑΛΛΑΓΗώραςκαιέδραςστηναναμέ-
τρησητηςομάδαςμαςμετουςΓαλάζιους

ΚΟΘ
Μετά από σχετικό αίτημα λόγω του ε-

ντόςέδραςαγώνατουΗρακλήγιατηBasket
League (οι αντίπαλοι μας χρησιμοποιούν το
Ιβανώφειο), ο αγώναςθαδιεξαχθεί στοΔΑΚ
«Βικέλας» τουΜακροχωρίου, την Κυριακή
24/10στις14.15

Μια μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για τουςφί-
λουςτουμπάσκεττηςπόληςμας,ναπαρακο-
λουθήσουναπόκοντά και ναστηρίξουν τους
παίκτεςστηνπρεμιέρατωνΑετώνστηφετινή
ΓΕθνική!
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KYA:Aύξηση
στηνπληρότητατωνγηπέδων

Σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ, ανακοινώθηκε πως 
έχουν γίνει δεκτά τα αιτήματα του Υφυπουρ-
γείου Αθλητισμού, κάτι που σημαίνει πως 

αυξάνεται το όριο προσέλευσης στα γήπεδα, πάντα 
με τον περιορισμό των εμβολιασμένων και με υπο-
χρεωτική χρήση μάσκας.

ΑναλυτικάόσαπροβλέπειηνέαΚΥΑ:
*Ναεπιτραπείηπαρουσίαθεατώνστιςεξέδρες(μπορούννασυ-

νοδεύουνκαιανήλικουςέως12ετών),σεπροπονήσειςατομικώνκαι
ομαδικών ερασιτεχνικώναθλημάτων,σεανοικτές αθλητικές εγκατα-
στάσεις,μετιςεξήςπροϋποθέσεις:

-να είναιπλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το τελευταίο εξά-
μηνο,

-ναφορούνυποχρεωτικάμάσκα,
-ναμηνυπερβαίνειηπληρότητατωνεξεδρώντο50%.
*Ναεπιτραπείηχρήση τωναποδυτηρίωνμε1άτομοανά2 τ.μ.

καιταυτόχρονααπόσταση1,5μέτρουμεταξύτους.
*Νααυξηθείτοόριοχωρητικότηταςθεατώνσταγήπεδα,ωςχώροι

αμιγώςεμβολιασμένων,μεπληρότητα:
-στο90%τηςχωρητικότηταςκαιόχιπάνωαπό40.000θεατές,για

ανοικτέςεγκαταστάσειςμεηλεκτρονικόσύστημαεισιτηρίων,
-στο70%τηςχωρητικότηταςκαιόχιπάνωαπό15.000θεατές,για

ανοικτέςεγκαταστάσειςχωρίςηλεκτρονικόσύστημαεισιτηρίων,
-στο90%τηςχωρητικότηταςκαιόχιπάνωαπό12.000θεατέςγια

κλειστέςεγκαταστάσειςμεηλεκτρονικόσύστημαεισιτηρίων,
-στο70%τηςχωρητικότηταςκαιόχιπάνωαπό4.000θεατές,για

κλειστέςεγκαταστάσειςχωρίςηλεκτρονικόσύστημαεισιτηρίων.
Περαιτέρωεξειδίκευσηγιατηνεφαρμογήτωνπαραπάνω,απότις

25Οκτωβρίου,σεδιευκρινιστικέςοδηγίεςτηςΓΓΑπουθαακολουθή-
σουν.

Γ’Εθνικήμπάσκετ
Το τεχνικό επιτελείο και το ρόστερ των Αετών Βέροιας

ΣτηνΒέροιατηνΚυριακή(4.15)μεΓαλάζιους

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

ΤηνΚυριακήτοπρώτοεπίσημο
ματςγιατιςVeriaLadiesμετην
ΚέρκυραστηνΝ.Νικομήδεια

ΗΕΠΟόρισετονεξαναβολήςπαιχνίδιτωνVeriaLadiesμετην
ΚέρκυρακαιέτσιτηνΚυριακή24/10καιώρα16.00θαδιεξαχθείτο
πρώτοεπίσημοπαιχνίδιστηνιστορίατουσυλλόγου.στηνΓ’εθνική
κατηγορία.όλοιπεριμένουνένανικηφόροξεκίνημαγιατηννεανική
ομάδατηςΒέροιας.Διαιτητήςτουαγώναθαείναιοκ.Ραμπούσης
από τηνΠέλλα,μεβοηθούς τις κυρίεςΚουπαράνηκαιΣιώνηαπό
την ίδιαΈνωση.Ηδιοίκησηπεριμένει τουςφιλάθλουςστογήπεδο
τηςΝέαςΝικομήδειαςγιαναστηρίξουντηνπροσπάθειατωνκορι-
τσιώντηςΒεροιώτικηςομάδας!

ΠρόγραμμακαιΔιαιτητές
(23-24/10/2021)

Στις 12.30 το Σάββατο 
Φίλιππος-ΠΑΟΚ από την ΕΡΤ3

«Κουτσουρεμένη»αγωνιστική λόγο τωνΕυρωπαικώνυποχρε-
ώσεωντωνομάδων.Γιατην6ηαγωνιστικήτοΣάββατο23Οκτω-
βρίουκαιστις12.30θαδιεξαχθείοαγώναςτουΦιλίππουΒέροιας
μετονΠΑΟΚκαιτοπαιχνίδιθαμεταδοθείζωντανάαπότηνΕΡΤ3.

ΓιατηνΑ1γυναικώνηΒέροια2017τοΣάββατοθααντιμετωπί-
σειτηνΑναγέννησηΆρταςστις4μ.μστοΦΙΛΙΠΠΕΙΟ.

Αναλυτικάτοπρόγραμμακαιοιδιαιτητές
Σάββατο23Οκτωβρίου2021
HandballPremier(6ηαγωνιστική)
Φιλίππειο12:30,ΦίλιπποςΒέροιας-ΠΑΟΚ(ΕΡΤ3)
(Νάσκος-Χαρίτσος,Μεϊμαρίδης)
Δαϊς17:00,ΑΣΕΔούκα-Ολυμπιακός/ΌμιλοςΞυνή
(Μερτινιάν-Φωκίτης,Ανταλής)
Ιωνικού20:00,ΙωνικόςΑffidea-ΆρηςΝίκαιαςOlympicDiagnostic
(Ζήσης-Χαραλαμπίδης,Μίγκας)

Α1Γυναικών(4ηαγωνιστική)
Φιλίππειο16:00,Βέροια2017-ΑναγέννησηΆρτας
(Νάσκος-Χαρίτσος,Μπουγιάκας)
Κοζάνης18:00,ΕθνικόςΚοζάνης-ΜέγαςΑλέξανδρος
(Λινάρδος-Νικολαϊδης,Αγγελίδης)

Κυριακή24Οκτωβρίου2021
Α1Γυναικών(4ηαγωνιστική)
Βύρωνα17:00,Αθηναϊκός-ΑΟΑΟΔΚορυδαλλού
(Σκλαβενίτης-Βήτας,Τσάκωνας)
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Δωρεάν rapid tests την ερχόμενη 
εβδομάδα σε Νάουσα και Μαρίνα

Στη Νάουσα και την Τοπική 
Κοινότητα Μαρίνας θα πραγ-
ματοποιηθούν την ερχόμενη ε-
βδομάδα οι  δειγματοληπτικοί 
έλεγχοι στον γενικό πληθυσμό, 
που προγραμμάτισε ο Εθνικός 
Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, 
σε συνεργασία με τον Δήμο Νά-
ουσας.

Ειδικότερα, στη Νάουσα 
την Δευτέρα (25.10.2021), την 
Τετάρτη (27.10.2021) και την 
Παρασκευή (29.10.2021),  θα 
πραγματοποιούνται δωρεάν rapid tests από τις 09:00 έως τις 15:00, στο ΚΑΠΗ Νά-
ουσας. 

Επίσης, την Τρίτη (26.10.2021) θα πραγματοποιηθούν δωρεάν τεστ ανίχνευσης 
αντιγόνων της νόσου Covid-19 στην Μαρίνα (Κοινοτικό Κατάστημα Μαρίνας), από 
τις 09:00 έως τις 15:00.

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

Με τον Πρόεδρο του 
ΕΛΓΑ συναντήθηκε ο 

Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

Τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, επισκέφθηκε χθες  ο Δήμαρχος 
Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης στην Αθήνα, για τα προβλήματα της έντονης και 
παρατεταμένης βροχόπτωσης στα βαμβάκια και στις δενδρώδεις καλλιέργειες (μή-
λα, ακτινίδια, σταφύλια κ.α) του Δήμου.

Ο Πρόεδρος ανταποκρινόμενος στο αίτημα του Δημάρχου επικοινώνησε άμεσα 
με το Υποκατάστημα ΕΛΓΑ Ημαθίας όπου δόθηκε εντολή να γίνουν αύριο επισημάν-
σεις από τα κλιμάκια των γεωπόνων του ΕΛΓΑ για αναγγελία και υποβολή δηλώσε-
ων των παραγωγών.

Ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων Αίτημα κατάθεσης σχετικών εγγράφων, 
κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Ημαθίας, Άγ-
γελος Τόλκας με Θέμα: «Απαξίωση του Χιονοδρο-
μικού Κέντρου Νάουσας «3 – 5 Πηγάδια»- Τί ισχύει 
με τις εξαγγελίες για τις αναπτυξιακές επενδύσεις 
ύψους 10,7 εκ. Ευρώ». 

Στην Ερώτηση αναφέρει τα εξής:
«Εντονότατη ανησυχία επικρατεί στην τοπική κοινω-

νία της Νάουσας και ολόκληρης της περιοχής από την 
μη λειτουργία του δημοτικού Χιονοδρομικού Κέντρου 
3- 5 Πηγάδια.

Εικόνες απαξίωσης βλέπουν το φως της δημοσιό-
τητας ακυρώνοντας την αξία αυτού του αναπτυξιακού 
πυλώνα της πόλης.

Την αναγκαιότητα λειτουργίας του Χιονοδρομικού 
Κέντρου για την πολύπαθη Νάουσα και τα οικονομικά 
οφέλη τα αναγνωρίζετε κι εσείς όπως ολόκληρη η πε-
ριοχή η οποία έχει επενδύσει πολλά στον ορεινό όγκο 
του Βερμίου.

Η κατάσταση δεν θα είχε φτάσει σε αυτό το σημείο ε-
άν είχατε προχωρήσει στην εφαρμογή σχεδίου αξιοποί-
ησης των 3-5 Πηγαδιών που είχατε εξαγγείλει δημόσια 
σε διαδικτυακή διάσκεψή σας με τον Δήμαρχο Νάουσας 
(https://www.youtube.com/watch?v=x1Kb4jGY_
KU&t=142s) ξεκινώντας την τοποθέτησή σας λέγοντας 
«Δουλέψαμε πάρα πολύ και είμαστε υπέρ του σχεδί-
ου….».

Η αλήθεια είναι ότι εξαγγείλατε σχέδιο χωρίς καθό-
λου λεπτομέρειες.

Ωστόσο τονίσατε ότι για τη εφαρμογή του σχεδίου 
για τα 3-5 Πηγάδια υπήρξε ισχυρή πολιτική βούληση 
λόγω προτροπής του ίδιου του Πρωθυπουργού, δική 
σας αποφασιστικότητας και προεργασίας που είχε γί-
νει από πλευράς του Υπουργείου σας και του Γενικού 
Γραμματέα ο οποίος, όπως δηλώσατε, το έχει φέρει εις 
πέρας.

O Δήμαρχος Νάουσας γνωστοποιούσε τότε με γρα-
πτή του δήλωση:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Πρωθυπουρ-
γό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη και τους συνερ-
γάτες τους για το μεγάλο ενδιαφέρον, την υποστήριξη 
και την αμέριστη συμπαράσταση που έδειξαν για να 
προχωρήσει μια εμβληματική και στρατηγικού χαρακτή-
ρα επένδυση για τον Δήμο Νάουσας. Σήμερα είμαι στην 
ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι θα προχωρήσει 
η υλοποίηση αναπτυξιακών επενδύσεων ύψους 10,7 
εκατ. ευρώ για το Χιονοδρομικό Κέντρο «3- 5 Πηγά-
δια…..».

ΕΠΕΙΔΗ οι δημόσιες επενδύσεις μπορούν και πρέ-
πει να είναι καθοριστικές για την τοπική ανάπτυξη και 
την συνεπακόλουθη οικονομική πρόοδο.

 ΕΠΕΙΔΗ ο 
ορεινός όγκος 
του Βερμίου 
ε ίνα ι  γ ια  τη 
Νάουσα βασι-
κός πνεύμο -
νας αειφορίας, 
ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς 
τροφοδότησης 
και βιωματικής 
σχέσης με τους 
κατοίκους.

ΕΠΕΙΔΗ η 
κοινωνία της πόλης και το δημόσιο συμφέρον απαιτεί 
να γνωρίζει σε τί έργα και ποιες επενδύσεις θα διατε-
θούν τα χρήματα που εξαγγείλατε.

ΕΠΕΙΔΗ έχετε υποχρέωση να παρουσιάσετε το 
σχέδιο επένδυσης που θα στηρίξετε με όλες τις λεπτο-
μέρειές του για την μέγιστη ωφέλεια στην τοπική και 
εθνική οικονομία.

ΕΠΕΙΔΗ έχει ανοίξει ένας ατέρμονος διάλογος στην 
πόλη για τη νομική βάση αξιοποίησης του Χιονοδρο-
μικού Κέντρου και χάνεται το ουσιαστικό νόημα της 
προστασίας του δημόσιου συμφέροντος και της επωφε-
λέστερης για την πόλη αξιοποίησης

ΕΠΕΙΔΗ οι ενέργειές σας πρέπει να ενώνουν και όχι 
να διχάζουν την τοπική κοινωνία σε ένα κοινά αποδεκτό 
σχέδιο δράσης και ανασυγκρότησης και σε ένα κοινό 
καλύτερο μέλλον.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός
1. Ποιο είναι το σχέδιο / project δράσεων, παρεμ-

βάσεων και μελετών που επεξεργαστήκατε κι επί του 
οποίου χρηματοδοτείτε για το Χιονοδρομικό Κέντρο 3 
– 5 Πηγάδια;

2. Από ποιόν φορέα θα γίνει η επένδυση;
3. Σε ποια φάση βρίσκεται η χρηματοδότηση επεν-

δύσεων ύψους 10,7 εκατ. ευρώ για το Χιονοδρομικό 
Κέντρο 3 - 5 Πηγάδια για την οποία ο ίδιος δηλώσατε 
ότι είναι σε φάση ωριμότητας για χρηματοδότηση;

4. Υπάρχει εγγραφή ή δέσμευση του ποσού επένδυ-
σης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στα έργα 
του Ταμείου Ανάκαμψης, στο ΕΣΠΑ ή κάποιο άλλο χρη-
ματοδοτικό πρόγραμμα;

5. Έχετε θέσει όρους από την πλευρά σας για την 
υλοποίηση της επένδυσης και αν ναι ποιοι είναι αυτοί;

6. Τί προβλέψεις κάνατε ως χρηματοδότης και ως 
αρμόδιο υπουργείο για την ολιστική, συμπεριληπτική 
ανάπτυξη της περιοχής με πυρήνα το χιονοδρομικό 
κέντρο;

Επίσης, ο αρμόδιος Υπουργός παρακαλείται να 
καταθέσει στο Σώμα : Α) τα υποβληθέντα επενδυτικά 
σχέδια – προτάσεις καθώς και Β) τις σχετικές εγγραφές 
σε σχετικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα».

Διακοπή νερού σήμερα κάτω από την οδό Ανοίξεως 
μεταξύ Μακεδονομάχων, Ρόδων, Ανθέων, Ολύμπου, 

Ανεμώνης, Μοράβα, Τρεμπεσίνας 
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) γνωστοποιεί στους καταναλωτές και πελάτες της ότι, την 

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 από την ώρα 09:00 έως 16:00 θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή νερού, στην περιοχή κάτω 
από την οδό Ανοίξεως μεταξύ των οδών Μακεδονομάχων, Ρόδων, Ανθέων, Ολύμπου, Ανεμώνης, Μοράβα, Τρεμπεσίνας στο 
κομμάτι κάτω από την Ανοίξεως, και τις διπλανές οδούς, λόγω των εργασιών σύνδεσης, σε τμήματα του νέου αγωγού που αντι-
καθιστά τους αμιαντοσωλήνες του παλαιού δικτύου της περιοχής και ακύρωσης μέρους του παλαιού δικτύου. 

Θα καταβληθεί προσπάθεια όλες οι εργασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν, ώστε να δοθεί το νερό γρηγορότε-
ρα. 

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

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

Ερώτηση Τόλκα και αίτημα 
κατάθεσης σχετικών εγγράφων για 

τα «3 – 5 Πηγάδια»- και τις εξαγγελίες 
για  αναπτυξιακές επενδύσεις 

ύψους 10,7 εκ. ευρώ
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Οκτώβριος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από18-10-2021 

μέχρι 24-10-2021 

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Παρασκευή 22-10-2021

13:30-17:30ΜΑ-

ΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙ-

ΝΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ18

23310-23132

2 1 : 0 0 - 0 8 : 0 0

ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑ-

ΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕΜΠΕ-

ΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ

23310-27355

Φαρμακεία

Για την 2η αγωνι-
στική του πρωτα-
θλήματος μπάσκετ 

ο ΓΑΣ Μελίκης θα υπο-
δεχθεί  στην έδρα του 
τον Αίολο Τρικάλων με 
στόχο την πρώτη νίκη 
στο πρωτάθλημα της Β’ 
Εθνικής 

Αναλυτικά΄ το πρόγραμμα και
οιδιαιτητές

3οςΌμιλος(2ηαγωνιστική)
Κυριακή24Οκτωβρίου
Ιωαννίνων(Ν)17.00ΑΓΣΙωαν-

νίνων-ΊκαροιΤρικάλωνΕυφραιμί-
δης-Χατζημπαλίδης-Χατζηχαρίσης
(Τζιμογιάννης)

Μελίκης17.00Μελίκη-ΑίοςΤρι-
κάλωνΠαζώλης-Καρακώστας-Γε-
ωργούλης(Γιαμούζης)

Λευκάδας 17.00ΔόξαΛευκά-
δας-Ολυμπιακός ΒόλουΛογοθέ-
της-Καρακάσης-ΕλΑνύ (Κανελλό-
πουλος)

Καρδίτσας 17.00Αναγέννηση
Καρδίτσας-ΙωάννιναΣΚΠαπαγερί-
δης-Μαραμής-Χατζηκώστας (Μα-
νάσης)

Γρεβενών 17.00 Πρωτέας
Γρ.-ΕρμήςΣχηματαρίουΕλευθερι-
άδης-Κατωτικίδης-Χρυσάφης (Βό-
ντζας)

Παλαμά17.00Τιτάνες-ΝίκηΒό-
λουΤσιαπλής-Παπαγεωργίου-Πα-
πανικολάουΓ.(Βαρνάς)

ΓΕθνική
Τι ισχύει για υποβιβασμό 

των ομάδων ανά όμιλο

Μετά την οριστική βαθμολογική κατάτα-
ξη των Ομάδων στους ομίλους τους, ο 
αριθμός των ομάδων που θα παραμεί-

νουν στην Γ ́ Εθνική Κατηγορία για την περίο-
δο 2022 – 2023, είναι αυτές που θα καταλαμβά-
νουν ανά Όμιλο τις κάτωθι θέσεις:

ΣτουςΟμίλους1ο,2οκαι3ο(12Σωματεία),παραμένουναπό
την2ηθέσηέωςκαιτην7η.Οιομάδεςπουθακαταλάβουναπό
την8ηθέσηκαικάτωυποβιβάζονταιστηνΆΚατηγορίατουΤοπι-
κούΠρωταθλήματοςτηςοικείαςΕ.Π.Σ.,(δηλαδή05ομάδες).

ΣτονΌμιλο4ο (13Σωματεία),παραμένουναπότην2ηθέση
έωςκαιτην7η.Οιομάδεςπουθακαταλάβουναπότην8ηθέση
καικάτωυποβιβάζονταιστηνΑ ́ΚατηγορίατουΤοπικούΠρωτα-
θλήματοςτηςοικείαςΕ.Π.Σ.,(δηλαδή06ομάδες).

ΣτουςΟμίλους5ο,και6ο(11Σωματεία),παραμένουναπότην
2ηθέσηέωςκαιτην7η.Οιομάδεςπουθακαταλάβουναπότην
8ηθέσηκαικάτωυποβιβάζονταιστηνΑ ́ΚατηγορίατουΤοπικού
ΠρωταθλήματοςτηςοικείαςΕ.Π.Σ.,(δηλαδή04ομάδες).

ΣτονΌμιλο7ο (10Σωματεία),παραμένουναπότην2ηθέση
έωςκαιτην6η.Οιομάδεςπουθακαταλάβουναπότην7ηθέση
καικάτωυποβιβάζονταιστηνΑ ́ΚατηγορίατουΤοπικούΠρωτα-
θλήματοςτηςοικείαςΕ.Π.Σ.,(δηλαδή04ομάδες).

Μπάσκετ
Διαιτητές-ΚομισάριοιΒ΄ΕθνικήςΑνδρών(24/10)

Ο ΓΑΣ Μελίκης υποδέχεται τον Αίολο Τρικάλων

Ξεκινάει την Κυριακή και το 
πρωτάθλημα μπάσκετ της 
Γ’ Εθνικής με τις ομάδες 

του ΑΟΚ Βέροιας και των Αετών 
να μετέχουν στον 5ο όμιλο. 

Πρώτα οιΑετοί Βέροιας μετά την αλλαγή
τηςΈδραςκαιτηςώραςθαπάιξειστις14.15
μ.μμετουςΓαλάζιουςκαιστις17.00θαακο-
λουθήσειτοπαιχνίδιτουΑΟΚΒέροιαςμετην
Αριδαία

Αναλυτικάτοπρόγραμμακαιοιδιαιτητές
5οςΌμιλος(1ηαγωνιστική)
Κυριακή24Οκτωβρίου
Ανατόλια 17.00Ανατόλια-Ίκαροι Γιαννι-

τσώνΤζιοπάνοςΝ.-Καραβάς(Αργυρού)
Δ. Βικέλας 17.00ΑΟΚ Βέροιας-Αριδαία

Λυγούρας-Σταμπουλής(Καλότσης)
ΜίκραςΑ17.30ΝαύαρχοςΒότσης-Αριστο-

τέληςΝέδογλου-Καντζουρίδης(Φωτιάδης)
ΔΑΚΔ, Βικέλας 14.15 μ.μΑετοί Βέροιας

- ΓαλάζιοιΤσαρδούλιας-Αναστασιάδης Γ. (Το-
ζακίδης)

11οΕυόσμου18.00ΔΕΚΑ–ΚαστοριάΣυ-
μεωνίδης-Ντόντης(Μήτσιου)

Διαιτητές – Κομισάριοι Γ’ Εθνικής Ανδρών (24/10)

Στα πλαίσια της 
συνεργασίας μας 
με την ΠΑΕ ΑΕΚ 

την Κυριακή στις 12.00 
στα γήπεδα του Λαζοχω-
ρίου, θα μας επισκεφτεί 
ο υπεύθυνος ανάπτυξης 
του δικτύου κ. Κυριακί-
δης Ηλίας.

Θαπραγματοποιηθείπροπόνη-
σηστοτμήμαΚ16τηςΑκαδημίας,
καθώςκαιενημέρωσηγιατοντρό-
πο λειτουργίας και φιλοσοφία του
δικτύου.

Θα ήταν μεγάλη μας χαρά να
σας μεταδώσουμε την λειτουργία
μας και να μοιραστούμε μαζί σας
στιγμέςχαράς!

Σας προσκαλούμε λοιπόν μι-
κρούςκαιμεγάλουςστονχώρομας!

ΤηνΚυριακήστοΛαζοχωριουπεύθυνος
ανάπτυξηςτηςΠΑΕΑΕΚ
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Δωρεάν rapid tests την ερχόμενη 
εβδομάδα σε Νάουσα και Μαρίνα

Στη Νάουσα και την Τοπική 
Κοινότητα Μαρίνας θα πραγ-
ματοποιηθούν την ερχόμενη ε-
βδομάδα οι  δειγματοληπτικοί 
έλεγχοι στον γενικό πληθυσμό, 
που προγραμμάτισε ο Εθνικός 
Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, 
σε συνεργασία με τον Δήμο Νά-
ουσας.

Ειδικότερα, στη Νάουσα 
την Δευτέρα (25.10.2021), την 
Τετάρτη (27.10.2021) και την 
Παρασκευή (29.10.2021),  θα 
πραγματοποιούνται δωρεάν rapid tests από τις 09:00 έως τις 15:00, στο ΚΑΠΗ Νά-
ουσας. 

Επίσης, την Τρίτη (26.10.2021) θα πραγματοποιηθούν δωρεάν τεστ ανίχνευσης 
αντιγόνων της νόσου Covid-19 στην Μαρίνα (Κοινοτικό Κατάστημα Μαρίνας), από 
τις 09:00 έως τις 15:00.

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

Με τον Πρόεδρο του 
ΕΛΓΑ συναντήθηκε ο 

Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

Τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, επισκέφθηκε χθες  ο Δήμαρχος 
Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης στην Αθήνα, για τα προβλήματα της έντονης και 
παρατεταμένης βροχόπτωσης στα βαμβάκια και στις δενδρώδεις καλλιέργειες (μή-
λα, ακτινίδια, σταφύλια κ.α) του Δήμου.

Ο Πρόεδρος ανταποκρινόμενος στο αίτημα του Δημάρχου επικοινώνησε άμεσα 
με το Υποκατάστημα ΕΛΓΑ Ημαθίας όπου δόθηκε εντολή να γίνουν αύριο επισημάν-
σεις από τα κλιμάκια των γεωπόνων του ΕΛΓΑ για αναγγελία και υποβολή δηλώσε-
ων των παραγωγών.

Ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων Αίτημα κατάθεσης σχετικών εγγράφων, 
κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Ημαθίας, Άγ-
γελος Τόλκας με Θέμα: «Απαξίωση του Χιονοδρο-
μικού Κέντρου Νάουσας «3 – 5 Πηγάδια»- Τί ισχύει 
με τις εξαγγελίες για τις αναπτυξιακές επενδύσεις 
ύψους 10,7 εκ. Ευρώ». 

Στην Ερώτηση αναφέρει τα εξής:
«Εντονότατη ανησυχία επικρατεί στην τοπική κοινω-

νία της Νάουσας και ολόκληρης της περιοχής από την 
μη λειτουργία του δημοτικού Χιονοδρομικού Κέντρου 
3- 5 Πηγάδια.

Εικόνες απαξίωσης βλέπουν το φως της δημοσιό-
τητας ακυρώνοντας την αξία αυτού του αναπτυξιακού 
πυλώνα της πόλης.

Την αναγκαιότητα λειτουργίας του Χιονοδρομικού 
Κέντρου για την πολύπαθη Νάουσα και τα οικονομικά 
οφέλη τα αναγνωρίζετε κι εσείς όπως ολόκληρη η πε-
ριοχή η οποία έχει επενδύσει πολλά στον ορεινό όγκο 
του Βερμίου.

Η κατάσταση δεν θα είχε φτάσει σε αυτό το σημείο ε-
άν είχατε προχωρήσει στην εφαρμογή σχεδίου αξιοποί-
ησης των 3-5 Πηγαδιών που είχατε εξαγγείλει δημόσια 
σε διαδικτυακή διάσκεψή σας με τον Δήμαρχο Νάουσας 
(https://www.youtube.com/watch?v=x1Kb4jGY_
KU&t=142s) ξεκινώντας την τοποθέτησή σας λέγοντας 
«Δουλέψαμε πάρα πολύ και είμαστε υπέρ του σχεδί-
ου….».

Η αλήθεια είναι ότι εξαγγείλατε σχέδιο χωρίς καθό-
λου λεπτομέρειες.

Ωστόσο τονίσατε ότι για τη εφαρμογή του σχεδίου 
για τα 3-5 Πηγάδια υπήρξε ισχυρή πολιτική βούληση 
λόγω προτροπής του ίδιου του Πρωθυπουργού, δική 
σας αποφασιστικότητας και προεργασίας που είχε γί-
νει από πλευράς του Υπουργείου σας και του Γενικού 
Γραμματέα ο οποίος, όπως δηλώσατε, το έχει φέρει εις 
πέρας.

O Δήμαρχος Νάουσας γνωστοποιούσε τότε με γρα-
πτή του δήλωση:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Πρωθυπουρ-
γό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη και τους συνερ-
γάτες τους για το μεγάλο ενδιαφέρον, την υποστήριξη 
και την αμέριστη συμπαράσταση που έδειξαν για να 
προχωρήσει μια εμβληματική και στρατηγικού χαρακτή-
ρα επένδυση για τον Δήμο Νάουσας. Σήμερα είμαι στην 
ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι θα προχωρήσει 
η υλοποίηση αναπτυξιακών επενδύσεων ύψους 10,7 
εκατ. ευρώ για το Χιονοδρομικό Κέντρο «3- 5 Πηγά-
δια…..».

ΕΠΕΙΔΗ οι δημόσιες επενδύσεις μπορούν και πρέ-
πει να είναι καθοριστικές για την τοπική ανάπτυξη και 
την συνεπακόλουθη οικονομική πρόοδο.

 ΕΠΕΙΔΗ ο 
ορεινός όγκος 
του Βερμίου 
ε ίνα ι  γ ια  τη 
Νάουσα βασι-
κός πνεύμο -
νας αειφορίας, 
ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς 
τροφοδότησης 
και βιωματικής 
σχέσης με τους 
κατοίκους.

ΕΠΕΙΔΗ η 
κοινωνία της πόλης και το δημόσιο συμφέρον απαιτεί 
να γνωρίζει σε τί έργα και ποιες επενδύσεις θα διατε-
θούν τα χρήματα που εξαγγείλατε.

ΕΠΕΙΔΗ έχετε υποχρέωση να παρουσιάσετε το 
σχέδιο επένδυσης που θα στηρίξετε με όλες τις λεπτο-
μέρειές του για την μέγιστη ωφέλεια στην τοπική και 
εθνική οικονομία.

ΕΠΕΙΔΗ έχει ανοίξει ένας ατέρμονος διάλογος στην 
πόλη για τη νομική βάση αξιοποίησης του Χιονοδρο-
μικού Κέντρου και χάνεται το ουσιαστικό νόημα της 
προστασίας του δημόσιου συμφέροντος και της επωφε-
λέστερης για την πόλη αξιοποίησης

ΕΠΕΙΔΗ οι ενέργειές σας πρέπει να ενώνουν και όχι 
να διχάζουν την τοπική κοινωνία σε ένα κοινά αποδεκτό 
σχέδιο δράσης και ανασυγκρότησης και σε ένα κοινό 
καλύτερο μέλλον.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός
1. Ποιο είναι το σχέδιο / project δράσεων, παρεμ-

βάσεων και μελετών που επεξεργαστήκατε κι επί του 
οποίου χρηματοδοτείτε για το Χιονοδρομικό Κέντρο 3 
– 5 Πηγάδια;

2. Από ποιόν φορέα θα γίνει η επένδυση;
3. Σε ποια φάση βρίσκεται η χρηματοδότηση επεν-

δύσεων ύψους 10,7 εκατ. ευρώ για το Χιονοδρομικό 
Κέντρο 3 - 5 Πηγάδια για την οποία ο ίδιος δηλώσατε 
ότι είναι σε φάση ωριμότητας για χρηματοδότηση;

4. Υπάρχει εγγραφή ή δέσμευση του ποσού επένδυ-
σης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στα έργα 
του Ταμείου Ανάκαμψης, στο ΕΣΠΑ ή κάποιο άλλο χρη-
ματοδοτικό πρόγραμμα;

5. Έχετε θέσει όρους από την πλευρά σας για την 
υλοποίηση της επένδυσης και αν ναι ποιοι είναι αυτοί;

6. Τί προβλέψεις κάνατε ως χρηματοδότης και ως 
αρμόδιο υπουργείο για την ολιστική, συμπεριληπτική 
ανάπτυξη της περιοχής με πυρήνα το χιονοδρομικό 
κέντρο;

Επίσης, ο αρμόδιος Υπουργός παρακαλείται να 
καταθέσει στο Σώμα : Α) τα υποβληθέντα επενδυτικά 
σχέδια – προτάσεις καθώς και Β) τις σχετικές εγγραφές 
σε σχετικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα».

Διακοπή νερού σήμερα κάτω από την οδό Ανοίξεως 
μεταξύ Μακεδονομάχων, Ρόδων, Ανθέων, Ολύμπου, 

Ανεμώνης, Μοράβα, Τρεμπεσίνας 
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) γνωστοποιεί στους καταναλωτές και πελάτες της ότι, την 

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 από την ώρα 09:00 έως 16:00 θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή νερού, στην περιοχή κάτω 
από την οδό Ανοίξεως μεταξύ των οδών Μακεδονομάχων, Ρόδων, Ανθέων, Ολύμπου, Ανεμώνης, Μοράβα, Τρεμπεσίνας στο 
κομμάτι κάτω από την Ανοίξεως, και τις διπλανές οδούς, λόγω των εργασιών σύνδεσης, σε τμήματα του νέου αγωγού που αντι-
καθιστά τους αμιαντοσωλήνες του παλαιού δικτύου της περιοχής και ακύρωσης μέρους του παλαιού δικτύου. 

Θα καταβληθεί προσπάθεια όλες οι εργασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν, ώστε να δοθεί το νερό γρηγορότε-
ρα. 

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

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

Ερώτηση Τόλκα και αίτημα 
κατάθεσης σχετικών εγγράφων για 

τα «3 – 5 Πηγάδια»- και τις εξαγγελίες 
για  αναπτυξιακές επενδύσεις 

ύψους 10,7 εκ. ευρώ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  δ ι ό -
ροφο  δ ι αμέρ ισμα ,

1ος και 2ος όροφος

με εσωτερικη σκά-

λα, 170 τ.μ., 40 τ.μ.

βεράντες ,  περ ιοχή

παλα ι ο ύ  Νοσοκο -

με ί ου ,  δ ι αμπερές ,

θέα ,  ν τουλάπες  ε -

ντο ιχ ισμένες .  Τιμή

δ ιαπραγματεύσιμη.

Τηλ.:6973227521.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέ-
ρισμα 2ου ορόφου,

χωρίς  ασανέρ,  2Δ-

ΣΚΑ.Θ. Κόπλαμ, σε

άρ ιστη  κατάσταση,

περ ιοχή  Κυρ ιώτ ισ -

σας  38 .000  ευρώ.

Τηλ. :  6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ι κό -

πεδο 700 τ.μ. στην

Α γ .  Β α ρ β ά ρ α  σ ε

πλαγιά,  με θέα τον

Α λ ι ά κ μ ο ν α ,  σ τ η ν

π λ α τ ε ί α  τ ο υ  χω -

ρ ι ο ύ .  Π λ η ρ .  Τη λ .

6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρός
χέρσος 11.000 τ.μ.

στον Άγιο Γεώργιο,

θέση «ΣΥΚΙΕΣ» τι-

μή  15 . 000  ευρώ .

Τηλ.: 6945 122583,

Euromesitiki.

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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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικόΜε-
σιτικό γραφείοστηΒέροια.

Πληρ.τηλ.:2331063283,ώ-

ρες08.00-10.00.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισογειο
διαμέρισμα76τ.μ.στηΒέ-

ροια, επί της οδού Γρεβε-

νων 11 και Ερμού, πραγ-

ματικός λουλουδότοπος

μεκαλοριφέρ,κλιματισμό,

ηλιακό θερμοσίφωνα, δί-

χως κοινόχρηστα. Τηλ.:

6949215864.

ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΗ
24 τ.μ., Καλλιθέα,Μιλτι-

άδου 20,πόρτα με μηχα-

νισμό, ρεύμα, βαμμένο.

Τιμή ενοικίου 50 ευρώ.

Τηλ.:6947073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52ενοικιάζε-

ταιγκαρσονιέρα,1οςόρο-

φος, σε πολύ καλή κατά-

σταση.Πληρ. τηλ.: 23310

24817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
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€.
Υπόδειξημετάτην 1/11/2021. 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.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
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.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας  ,

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
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€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
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€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
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€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
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

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / 
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.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2331023774 



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ENOIKIAZONTAI Γραφεία
61, 37 και 30 τ.μ. ανακαινι-

σμένα στο κέντρο της πό-

λεως, και ολόκληρος όροφος

240 τ.μ. Τηλ. 6949087741 ή

6993375249.

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 αποθηκάριος με
λίγες γνώσεις Η/Υ. ΑΠοστο-

λή βιογραφικών στο e-mail:

regivanelle@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ο ικ ιακή βοη-
θός για τηΒέροια.Πληρ. τηλ.:

2331125374.Ώρεςγιαπληροφο-

ρίες:6.00π.μ.-9.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ: 1) Μηχανικός

αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγοςαυ-

τοκινήτων απο επιχείρησηστη

Βέροια για πλήρη απασχόλη-

ση. 2)Οδηγός ταξί για πλήρη

απασχόληση. Τηλ. επικοινωνί-

ας:2331071553&2331062900.

Ώρες επικοινωνίας:: 9:30 με

18:30.

ZHTEITAI γυναίκα να φρο-
ντίζειηλικιωμένηόλοτο24ωρο

σε προάστιο της Θεσσαλονί-

κης.Πληρ.Τηλ.6944647074.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία γιαφύλαξη
ηλικιωμένηςκυρίας,σεπεριπα-

τητική κατάσταση (όχι κατάκοι-

τη) μένουσαστηνΒέροια. τηλ.

επικοινωνίας:6944-818192.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία γ ια να
φροντίζει ηλικιωμένο στη Βέ-

ροια,κέντρογιαόλοτο24ωρο.

Πληρ.τηλ.:2331091098.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία γιαφροντί-

δαηλικιωμένης κυρίαςστηΒέ-

ροια, μεπροαιρετική εμπειρία.

Τηλ.:6977828460καΜαιρη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτροσυγκολλη-
τήςμε γνώσηTIGκαιψυκτικός

για εργασία.Τηλ.: 6970985797

&2331041385.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φυσικο-
θεραπευτή γιαπλήρηαπασχό-

λησησε εργαστήριοφυσικοθε-

ραπείαςστηΒέροια.Πληρτηλ.:

6944675419.

ZHTEITAI κοπέλα και άν-
δρας, από 25 – 40 ετών, για

εργασία σε Πρατήριο Υγρών

Καυσίμων, με πλήρη απα-

σχόληση. Ώρες επικοινωνίας

17.00 έως 21.00 και στο τηλ.

6977207525.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπροσωπικό για τα
ψητοπωλεία «ΓΙΑΝΝΗΣ» στη

ΒενιζέλουκαιστοΤσερμένι.Τηλ.

επικ.:2331025170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαεργασία
σε εργαστήριο κρεάτων. Τηλ.:

23310 42680,ώρες επικοινω-

νίας:10μ.έως1.00μ.μ.Βιογρα-

φικά στο e-mail: koktsidis14@

gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας για το
ψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ» στη

Βενιζέλου. Πληρ. τηλ.: 23310

25170.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηφρο-
ντίδα ηλικιωμένων  για όλο το

24ωρο.Τηλ.:6993678697.

ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα, με μεγάλη
εμπειρία, αναλαμβάνει τηφρο-

ντίδα ηλικιωμένων για 8ωρο ή

μερικέςώρες την ημέρα.Πληρ.

τηλ.: 6945 402184 και 6982

098355.
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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
ΕΥΚΑΙΡΙΑ18000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση6500€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑισογειουπερυψ.Καταστημα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.12000€
ΚΩΣΤΤΟΧΩΡΙ8,5στ.6χιλ.αποκεντροκτημαμεαγροικια75τ.μ
40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ45000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1ος-4οςκαινουρια101κ114τ.μημιτελη75000-
90000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟεπιπλωμενο1Δ-ΣΚ-αποθκηπος
400€μετηνθερμανση.
ΚΕΝΤΡΟΓκαρσονιερα1Δ-Σ-Κ-WCA.Θανακαιν.220€

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
καλλιεργειες13000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικοπεδο

2στρ.122000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη75000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο14000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο10στρσεασφαλτομεκτισματα
σοβαρεςπροτασεις
ΜΕΛΙΚΗ17στρ.μεγεωτρησηκδικτυο34000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8στρσεασφαλτο,μεροδακινα22000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστιντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€
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€
ΠΛ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥκαταστημα55τ.μ
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

1) εργάτες-εργάτριες διαλογη-
τηρίουκαι

2)χειριστήκλαρκμεάδειαγια
περίοδο10μηνών

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



ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Φιλολογικού

ΤμήματοςΘεσ/νίκης, παραδί-

δει ιδιαίτεραμαθήματασεπαι-

διάΔημοτικού,Γυμνασίου,Λυ-

κείου.ΕιδίκευσηΑρχαίαΕλλη-

νικα.Τιμή 7 ευρώ.Τηλ.: 6977

023189και2331063099.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή
εμπειρίασεμεγάλαφροντιστή-

ρια, παραδίδει μαθήματαΝε-

οελληνικής Γλώσσας καιΛο-

γοτεχνίας σε μαθητέςΑ΄, Β΄,

Γ΄ ΓενικούΛυκείου και ΕΠΑΛ.

Τηλ.6979962003.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ, επιστήμων

με μεγάλη κινητή και ακίνητη

περιουσία, καθώς και μεγάλα

εισοδήματα, ζητεί σύζυγο-σύ-

ντροφο.Τηλ.:6949215864.

ΑΝΔΡΑΣ40ετών,ζητάγνω-
ριμίαμεγυναίκααπό30έως40

ετών.Πληρ.τηλ.:6974706470.

ΚΥΡΙΟΣζητείγιαγνωριμίασο-
βαρήκυρία έως55ετών.Πληρ.

τηλ.:6984040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατοκάμαρα

σχεδόν αχρησιμοποίητη, κρε-

βάτι, κομοδίνα, ντουλάπα με-

γάλη. Τιμή 450 ευρώ. Πληρ.

τηλ.:6948595697.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικ ά είδη
της CICU: καροτσάκι (χειμω-

νιάτικο-καλοκαιρινό), καλαθού-

να με βάση, τραπεζάκι φαγη-

τού, κάθισμα αυτοκινήτου και

2 ποδήλατα παιδικά σε πολύ

κατάσταση, 400 ευρώόλα μα-

ζί.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

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.



Υπογραφή σύμβασης 
«διαμόρφωση χώρου πρασίνου 

στο Εργοχώρι του δήμου Βέροιας»
Στην υπογραφή σύμβασης για το έργο με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 701 ΣΤΟ ΕΡΓΟΧΩΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙ-

ΑΣ» προχώρησαν την Πέμπτη 21.10.21 ο Δήμαρχος Βέροιας, κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Αλέξαν-
δρος Τσαχουρίδης και ο κ. Νικόλαος Σπρίτος εκπρόσωπος της ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ KΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙ-
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στην Αριδαία.

Ο Δήμος Βέροιας ως φορέας υλοποίησης και κύριος του έργου υπέγραψε τη σύμβαση για την εκτέλεσή του από τον ανάδοχο, στην οποία 
περιλαμβάνονται εργασίες διαμόρφωσης νέου χώρου πρασίνου με τοποθέτηση υλικών και χλοοτάπητα, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης, ξύλι-
νων καθιστικών και κάδων ανακύκλωσης απορριμμάτων, όπως επίσης και τοποθέτηση υπαίθριων οργάνων γυμναστικής. 

Επίσης, θα γίνουν φυτεύσεις δέντρων και θάμνων, θα εγκατασταθεί αρδευτικό δίκτυο για το πότισμα των φυτών και θα τοποθετηθούν ηλε-
κτρολογικές εγκαταστάσεις για τον επαρκή φωτισμό και τον φωτισμό του χώρου πρασίνου.

P Πολύ συμπαθής ο Τσιόδρας, αλλά 
-damned- τον έχουμε συνδέσει με τα λοκντάουν…

 
P Παλιός ιεροψάλτης, το λες ότι μας τα 

έψαλλε με τον δικό του τρόπο.
 
P Ο Σωτήρης του Σωτήρος.
 
P Δηλαδή μετά τον Τσιόδρα θα βγει να κά-

νει δηλώσεις στην TV και ο Χαρδαλιάς;
 

P Σαν τους συγγενείς που έχουμε χρόνια να 
δούμε.

 
P Στη δική μας εποχή, η -για κάποιον ά-

γνωστο λόγο- δημοφιλής εκπομπή θα λεγόταν 
‘Bic Brother’.

 
P Εγώ νόμιζα πως είμαστε στο πέμπτο κύμα 

και μετά διάβασα κάτι για ανησυχία για το τέταρτο. 
Είμαι ένα κύμα μπροστά.

 
P Ωστόσο, το κακό είναι ότι αρχίσαμε να 

χάνουμε ξανά νέους ανθρώπους. Κι αυτή τη 
φορά, τσάμπα και βερεσέ.

 
P Κατά τα λοιπά, επέστρεψε τελικά ο Γιώρ-

γος. Πανδημία οικογενειοκρατίας.

P Άντε και Αη-Δημήτρης με επιστροφή 
της Λιάνη.

 
P Φαίνεται ότι την προηγούμενη φορά δεν 

αλλάξαμε και δεν βουλιάξαμε επαρκώς.
 
P Πάντως ο μόνος που δεν παίζει να 

γυρίσει είναι ο Καραμανλής. Μην σας πω και 
μόνο που το σκέφτηκε κουράστηκε και πάει 
να ξαπλώσει κάνα δίωρο.

 
P Στα επιστημονικά. Μέχρι και κουνούπι 

βγήκε ανθεκτικό στο κρύο, κι η αγάπη τη βγάζει 
με κουβερτούλα ακόμη και τον Δεκαπενταύγου-
στο.

 

P Ληστής εισέβαλε δύο φορές μέσα σε 
ένα 24ωρο στον ίδιο φούρνο. Βάλε με το μυα-
λό σου πόσο νόστιμες τυρόπιτες κάνει ο άν-
θρωπος.

 
P Και:
 Η τύπισσα, μέλος του φεμινιστικού κινήματος, 

πάει στο χωριό να μιλήσει για την ισότητα.
«Πρέπει, επιτέλους, η γυναίκα να πάρει τη 

θέση που της αξίζει στην οικογένεια, στο κύτταρο 
της κοινωνίας…» λέει.

Οι χωριάτισσες την ακούνε με προσοχή, αλλά 
δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και συνεχίζει η φεμι-
νίστρια: 

«Και πρέπει, επιτέλους, η γυναίκα ν αποκτήσει 
τη δική της οντότητα. Να βρεθεί πάνω από τον 
άντρα»!

Οπότε μια χωριάτισσα πετάγεται και της λέει:
«Να με συμπαθάς, κορίτσι μου, αλλά εμείς αυ-

τό το λέμε συντριβανάτο»!
Κ.Π.
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