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(Πιερίων) και Eurobank 
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Τι με νοιάζει πόσο πήγε το 
πετρέλαιο;;; Εγώ θα βάλω 

για 100 ευρώ!!!
  Η ανακοίνωση της παράτασης των αιτήσεων για το 
επίδομα θέρμανσης μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου από 
τον ημαθιώτη Απόστολο Βεσυρόπουλο, μόνο ως θετική 
μπορεί να εκληφθεί, αφού δίνει δικαίωμα σε αυτούς που 
δεν πρόλαβαν να αιτηθούν και να λάβουν οικονομική 
ενίσχυση για την θέρμανσή τους. 
  Ωστόσο, με αφορμή το φετινό τρελό ράλι της τιμής των 
καυσίμων, μήπως το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης 
πρέπει να σκεφθεί έναν πιο δίκαιο τρόπο ενίσχυσης; 
  Μπορεί τα ποσά του επιδόματος να αυξήθηκαν(το 
ελάχιστο από 80 σε 100 και το μέγιστο από 650 σε 
750 ευρώ), αλλά σε σχέση με τις τιμές του πετρελαίου 
και πάλι είναι πολύ λίγα, ειδικά σε περιοχές που το 
κρύο είναι δριμύ και διαρκεί μήνες. Μήπως αν το 
επίδομα θέρμανσης προσδιοριζόταν με ποσοστό επί της 
τιμής του πετρελαίου και τα λίτρα που χρειάζονται ανά 
γεωγραφική ζώνη, θα ήταν πιο ρεαλιστικό και δίκαιο; 
Σημαντικά τα 750 ευρώ όταν χρειάζεσαι 1.200 ευρώ 
για όλο τον χρόνο, αλλά όταν ξεπερνάς τα 2 χιλιάρικα, 
φαίνεται ως «αντίδωρο»…
  Αναπροσαρμογή και του επιδόματος θέρμανσης, 
αλλιώς θυμίζει το ανέκδοτο με αυτόν που όσο και να 
ακρίβαινε η βενζίνη δεν τον ένοιαζε, αφού σταθερά 
έβαζε στο αυτοκίνητό του ένα 20ρικο!!!

Ζησης Μιχ. Πατσίκας
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ΤοδέντροτηςπλατείαςτουΣελίου
«έπεσε»λόγωτουχιονιά!

Τοδέντρο τηςπλατείαςστοΣέλι,ήτανμιααπό τιςαπώλειες τουχιονιά.Τιςπροηγούμενεςημέρες είχανσπάσει
κλαδιάτου,ενώαπότοβάροςτουχιονιούείχεπάρειεπικίνδυνηκλίσηκαιαπειλούσετηνασφάλειακατοίκωνκαιε-
πισκεπτών.Προςτούτο,χθεςτοπρωί(Δευτέρα24/01)συνεργείοτηςαντιδημαρχίαςΠρασίνουκαιΚαθαριότηταςτου
δήμουΒέροιας,προχώρησεστηνκοπήτου,ενώτιςπροηγούμενεςημέρεςείχανκόψεισπασμένακλαδιάτου.Όπως
αναφέρουνκάτοικοισεαναρτήσειςτους,αναμένουνμόλιςανοίξειοκαιρόςναυπάρξειμέριμναώστενααντικατασταθεί
μετηνφύτευσηενόςανάλογαμεγάλουδέντρου,όπωςαρμόζειστηνπλατείατουχειμερινούθέρετρου.

ΚλείνουντατραπεζικάκαταστήματατηςAlpha
(Πιερίων)καιEurobank(Μητροπόλεως)στηΒέροια!

ΔυστυχώςσυνεχίζεταιησυρρίκνωσητωνδικτύουκαταστημάτωντωντραπεζώνμετοκατάστηματηςAlphaστην
οδόΠιερίωνναβάζειλουκέτοχθεςΔευτέρα(24/01)καισύμφωναμεέγκυρεςπληροφορίεςναδιατηρείμέχριτοτέλος
ΦεβρουαρίουτοΑΤΜστοσημείο.ΣτοίδιομήκοςκύματοςκαιτοκατάστηματηςEurobankστηνΜητροπόλεως,πουθα
κατεβάσειρολάμέχριταμέσαΦεβρουαρίου,όπωςανέφερεοπρόεδροςτουσυλλόγουεργαζομένωνΑντώνηςΔελη-
χάτσιος,μιλώνταςχθεςτομεσημέριστονΑΚΟΥ99,6καιτηνεκπομπήΛαϊκάκαιΑιρετικά(αναλυτικάτοθέμακαιη
συνέντευξηστοαυριανόφύλλο).

Σεκάθεπερίπτωση,πέρααπότασυμφέροντατωντραπεζικώνεταιρειώνπουανακεφαλαιοποιήθηκαν,θαπρέπει
ναυπάρξειμέριμναγιατουςεργαζομένους,αλλάκαιτηνομαλήεξυπηρέτησητωνπελατών,αφούξεκίνησεένα«γαϊτα-
νάκι»πουτελειωμόδενέχει…

Κατευθείαν στα 
ημιτελικά του 
«Ελλάδα έχεις 

ταλέντο»,
οι Body Control, 
από τη Νάουσα!

ΤοGoldenBuzzer των κριτών και την
πρόκρισηκατευθείανσταημιτελικά,κέρδι-
σε οπολιτιστικόςσύλλογος χοροκίνησης
BodyControl τηςΝάουσας, στην εκπο-
μπή«Ελλάδαέχειςταλέντο.

Τα 35παιδιά-χορευτές του συλλόγου
εντυπωσίασαν τους κριτές με τη γεμάτη
ενέργειαπαρουσίατουςκαικέρδισαντην
πρόκρισηαπότονΤάκηΖαχαράτο.

Καλήσυνέχεια!

Σχεδόν στους -15 βαθμούς «κατέβηκε»
ο Άγιος Παύλος Ημαθίας!

ΣτονΆγιοΠαύλοΗμαθίας,στηνΚουτσούφλιανηΝάουσας, καταμετρήθηκεη  μικρότερηθερμοκρασίαστη χώραμε
-14,7βαθμούςΚελσίου,χθες,πρωίΔευτέρας,σύμφωναμετουςμετεωρολογικούςσταθμούςτουΕθνικούΑστεροσκοπεί-
ουΑθηνών.ΗθερμοκρασίαήτανακόμηχαμηλότερηστοΣέλικαισταχιονοδρομικάκέντρα,όπουπρέπειναέπεσεκάτω
απότους-16βαθμούς!



Tριπλή παράταση σε προθεσμίες που έληγαν 
τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να διευκολυν-
θούν οι φορολογούμενοι, ανακοίνωσε το Υπουρ-
γείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, η πρώτη αφορά την υποβολή 
αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης και ακολου-
θούν παρατάσεις στην προθεσμία για τις μετα-
βιβάσεις ακινήτων με τις παλαιές αντικειμενικές 
αξίες, καθώς στην υπαγωγή στην ρύθμιση των 
χρεών της πανδημίας. Αφορά δηλαδή, σε νέα 
ευνοϊκά μέτρα για τις γονικές παροχές και την υ-
παγωγή στη ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων.

Οι σχετικές ανακοινώσεις έγιναν χθες από 
το υπουργείο Οικονομικών, σημειώνοντας ότι 
«κυβέρνηση και Υπουργείο Οικονομικών έχουν 
πλήρη αντίληψη των ιδιαίτερων συνθηκών που 
επικρατούν και επιβάλλουν τη στήριξη και τη διευ-
κόλυνση των πολιτών». 

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι 
«με γνώμονα αυτή την προτεραιότητα, με από-
φαση του Υπουργείου Οικονομικών, παρατείνεται 
μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2022 η προθεσμία 
υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση του επι-
δόματος θέρμανσης για την περίοδο 2021-2022».

Η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν θα είναι η 
μοναδική.

Επίκειται, εντός των επόμενων ημερών, η ανά-
ληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας, με την οποία:

- Δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες που έ-

χουν υποβάλει δηλώσεις γονικής παροχής, δωρε-
άς και μεταβίβασης ακινήτων μέχρι τις 31 Δεκεμ-
βρίου 2021, να συντάξουν τα σχετικά συμβολαιο-
γραφικά συμβόλαια μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022, με 
βάση τις αντικειμενικές αξίες που ίσχυαν μέχρι τις 
31 Δεκεμβρίου 2021.

- Παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθ-
μιση των 36 και των 72 δόσεων για τα χρέη που 

δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, 
μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2022, αντί της 
31ης Ιανουαρίου, που ισχύει μέχρι σήμερα.

Τέλος στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι «και 
οι δύο αυτές νομοθετικές ρυθμίσεις αποτελούν 
έμπρακτα μέτρα στήριξης και διευκόλυνσης των 
πολιτών.

Όπως δηλώνει σε σχετική ανακοίνωση και ο 

ημαθιώτης υφ. Οικονομικών Απόστολος Βεσυ-
ρόπουλος, «παρά την πανδημία και τις ιδιαίτερες 
συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, η Κυβέρνηση 
συνεχίζει να έχει ως άμεση προτεραιότητα - και 
να το επιβεβαιώνει με πράξεις - τη μείωση των 
φόρων και τη στήριξη και τη διευκόλυνση των 
πολιτών».
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Δήμος Βέροιας: 
Υπογράφηκε η σύμβαση 
εργασιών διαμόρφωσης 

του πρώην αμαξοστασίου, 
για τη δημιουργία 
Πράσινου Σημείου

Στην υπογραφή σύμβασης για το έργο με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩ-
ΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ»  προχώρησαν 
ο Δήμαρχος Βέροιας, κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. 
Αλέξανδρος Τσαχουρίδης και ο κ. Πέτρος Αγαθαγγελίδης, εκπρόσωπος της «Κ/Ξ ΑΓΑΘΑΓ-
ΓΕΛΙΔΗΣ Π.-ΛΥΜΟΥΣΗΣ Δ.» που εδρεύει στην Βέροια.

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 του 
πρώην αμαξοστασίου για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Βέροιας και αφορούν 
σε οικοδομικές εργασίες και εργασίες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον Άξονα Προτεραιότητας: «∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» ο οποί-
ος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

ΥΠΟΙΚ: Παρατείνεται η προθεσμία αιτήσεων για επίδομα 
θέρμανσης και ακολουθούν παρατάσεις για μεταβιβάσεις 

ακινήτων και ρύθμιση χρεών από την πανδημία

Εκλογή νέου Δ.Σ. στο Σύλλογο 
Γεωπόνων Ημαθίας

-Πρόεδρος ο Γιάννης Βαΐδης
Μετά την διαδικασία αρχαιρεσιών του 

Συλλόγου Γεωπόνων Ημαθίας, το νέο Δι-
οικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) έχει ως εξής:

● Πρόεδρος: Γιάννης Βαΐδης
● Αντιπρόεδρος: Γιάννης Χατζηευφραι-

μίδης
● Γενικός Γραμματέας: Κώστας Δάρλας
● Ταμίας: Χριστίνα Παναγιώτου
● Μέλος: Θοδωρής Ζιάννης
● Μέλος: Ασπασία Τσιρίδου
● Μέλος: Αντώνης Θεοχαρόπουλος
Βασικές προτεραιότητες του νεοεκλεγ-

μένου ΔΣ είναι η εξωστρέφεια του Συλλό-
γου, η συμμετοχή του στις αποφάσεις και 
στα δρώμενα του Νομού Ημαθίας, η σύν-
δεση των ανέργων συναδέλφων με την 
αγορά εργασίας και η ανάδειξη/επίλυση 
των προβλημάτων του κλάδου.

Το νέο ΔΣ θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά την απερχόμενη και επί πολλά χρόνια πρόεδρο του συλλόγου, 
Καλλιόπη Παπαοικονόμου, για την πολύτιμη συνεισφορά της σε αυτόν.

Το “Who is Who” του ΔΣ:
Γιάννης Βαΐδης: Ο 43χρονος νεοεκλεγείς πρόεδρος, είναι απόφοιτος της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτέ-

λειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι συνιδρυτής (2007) και συνιδιοκτήτης της εταιρίας γεωργικών συμβού-
λων «ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ». Μιλάει Αγγλικά, Ιταλικά και Ισπανικά. 

Γιάννης Χατζηευφραιμίδης: Εκλέχτηκε στη θέση του Αντιπροέδρου. Είναι απόφοιτος της Γεωπονικής Σχο-
λής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος MSc με εξειδίκευση στην Βιολογική Γεωργία και 
εργάζεται ως σύμβουλος ανάπτυξης στην εταιρεία Agro Q. Ακόμη μιλάει Αγγλικά και Ιταλικά. 

Κώστας Δάρλας: Εργάζεται ως Γεωπόνος ΟΤΑ Ν. Ημαθίας. Διετέλεσε στέλεχος της Αναπτυξιακής Ημαθίας, 
επιστημονικά υπεύθυνος καταστήματος γεωργικών φαρμάκων και διαπιστευμένος μελετητής του ΓΕΩΤΕΕ.

Χριστίνα Παναγιώτου: Είναι απόφοιτος της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης. Εργάστηκε σε διάφορους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Από το 2002 και μετά εργάζεται στον ΕΛΓΑ 
Βέροιας. Είναι ταμίας του συλλόγου Γεωπόνων Ημαθίας από το 2003.

Θοδωρής Ζιάννης: Είναι απόφοιτος της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης. Από το 1999 μέχρι σήμερα διατηρεί γραφείο γεωργικών μελετών. Παράλληλα από το 2001, είναι μόνιμος 
συνεργάτης στην εταιρεία συμβούλων AGROQ. 

Ασπασία Τσιρίδου: Είναι απόφοιτος της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης. Έχει εργαστεί σε διάφορους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, με τα περισσότερα χρόνια να έχει εργαστεί 
στον ΕΛΓΑ Βέροιας. Μιλάει άριστα Αγγλικά.

Αντώνης Θεοχαρόπουλος: Είναι απόφοιτος του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Παν/μιου 
Θράκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων. Είναι ιδιο-
κτήτης του Ε.ΚΕ.ΔΙ.Μ. Θεοχαρόπουλος, με έδρα την Βέροια και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων και ως 
Γεωργικός Σύμβουλος. Μιλάει Αγγλικά και Βουλγάρικα.



H  ε π ε τ ε ι α κ ή  έ κ θ ε -
ση «Μετάλλια του Αγώνα, 
1821» (Medals of the Greek 
Revolution, 1821’) εγκαινιάστη-
κε στις 30 Δεκεμβρίου 2021, 
στο Νομισματικό Μουσείο (Ιλί-
ου Μέλαθρον) στην Αθήνα και 
τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. 
της Προέδρου της Δημοκρατίας 
και του οργα-
νισμού «Ελλά-
δα 1821» σε 
επιμέλεια του 
Διευθυντή του 
Μουσείου Δρ. 
Γεώργιου Κα-
καβά. 

Με την έκ-
θεση αυτή, το 
Νομ ισματ ι κό 

Μουσείο συμμετέχει δυναμικά στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ελλάδα 21» για τον Ε-
ορτασμό της Επετείου των 200 ετών από την απελευθερωτική Επανάσταση του 1821 
και αποτελεί έναν εικαστικό διάλογο ανάμεσα σε χρυσά, αργυρά και χάλκινα μετάλλια 
εμπνευσμένα από τον Αγώνα του 1821 και τους ήρωές του, που αποθησαυρίζονται 
στο Μουσείο, και σύγχρονες εικαστικές δημιουργίες δεκαεπτά διακεκριμένων καλλιτε-
χνών. 

Στην έκθεση συμμετέχει κι ο βεροιώτης εικαστικός Νίκος Τσιαπάρας, με τρία έργα: 
«Νικητές», ακρυλικά σε καμβά, 150 x 150 εκ. «Θυσία», ξυλομπογιές ακουαρέλας σε 
χαρτί, 75 x 75 εκ. και «Αποθέωση», ξυλομπογιές ακουαρέλας σε χαρτί, 75 x 75 εκ. 

Οι μορφές των ηρώων που απεικονίζονται είναι εμπνευσμένες από τα 12 ιστορικά 
μετάλλια που φιλοτέχνησε ο χαράκτης νομισμάτων Konrad Lange με την ευκαιρία των 
γάμων του Όθωνα το 1836, τα οποία αποθησαυρίζονται στο Νομισματικό Μουσείο της 
Ελλάδας. Στις εμπρόσθιες όψεις των καλλιτεχνημάτων απεικονίζονται εξέχουσες στρα-
τιωτικές και πολιτικές προσωπικότητες και στις οπίσθιες, συνθέσεις που αναφέρονται 
στην ιστορική τους δράση.

Η διάρκεια της έκθεσης είναι έως τις 30 Ιουνίου 2022.
Το project πρόκειται να παρουσιαστεί εμπλουτισμένο και με άλλα έργα της ίδιας 

σειράς ως ατομική έκθεση του καλλιτέχνη Νίκου Τσιαπάρα, στη Βέροια, σε συνεργα-
σία του Δήμου Βέροιας με το Νομισματικό Μουσείο στις αρχές του τρέχοντος έτους 
(έπειτα από αναβολή της λόγω της υγειονομικής κρίσης, τον προηγούμενο Οκτώβριο). 
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SING 2- ΤΡΑΓΟΥΔΑ! 2 (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην Αίθουσα 1:   
Σάββατο 22/1 - Κυριακή 23/1 στις 17.15
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότη-
τα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΓΚΑΡΘ ΤΖΕΝΙΝΓΚΣ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΣΠΥΡΟΣ 

ΜΠΙΜΠΙΛΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ, ΒΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤΟΡΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ, 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ, ΕΛΕΝΑ ΔΕΛΑΚΟΥΡΑ, ΘΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΑ-
ΝΤΑΣ, ΘΑΝΟΣ ΛΕΚΚΑΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΑΝΤΙΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ - EXTINCT (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην Αίθουσα 2:   
Σάββατο 22/1 - Κυριακή 23/1 στις 17.00
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότη-
τα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΓΚΑΡΘ ΤΖΕΝΙΝΓΚΣ
Σκηνοθεσία: ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΣΙΛΒΕΡΜΑΝ
Σενάριο: ΤΖΟΝ ΦΡΙΝΚ

ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ
“Εγώ Σμυρνιά γεννήθηκα κι έτσι είναι η Σμύρνη μου, φω-

νακλού και ναζιάρα και κοσμοπολίτισσα, γιομάτη νοστιμιές, 
χαρές, μουσικές”

Προβολές στην Αίθουσα 2:   Κάθε μέρα 19.00
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότη-
τα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

 Σενάριο: Μιμή Ντενίση σε συνεργασία με τον Martin 
Sherman - Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο και θεατρικό έργο 
της Μιμής Ντενίση 

Σκηνοθεσία:  Γρηγόρης Καραντινάκης
Πρωταγωνιστούν: Μιμή Ντενίση, Λεωνίδας Κακούρης, 

Burak Hakki, Κρατερός Κατσούλης, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατε-
ρίνα Γερονικολού, Ντίνα Μιχαηλίδου, Αναστασία Παντούση, 
Ozdemir Ciftcioglu,  Νέδη Αντωνιάδη, Γιάννης Εγγλέζος, 
Έφη Γούση, Nathan Thomas, Χρήστος Στέργιογλου, Θοδω-
ρής Κατσαφάδος, Daniel Crossley, Dunkan Skinner,  Δάφνη 
Αλεξάντερ, Μιχάλης Μητρούσης, Nαταλία Δραγούμη, Μανώ-
λης Γεραπετρίτης, Ανδρέας Νάτσιος, Ian Roberson, Joanna 
Kalafatis και ο Γιάννης Βογιατζής  

Special guest stars: Jane Lapotaire, Susan Hampshire και 
ο Rupert Graves

(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 
πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότη-
τα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΨΥΧΩΝ
NIGHTMARE ALLEY
Προβολές στην Αίθουσα 2:  Παρασκευή 21/1 - Σάββατο 

22/1 - Κυριακή 23/1 στις 20.00
Πέμπτη 20/1 – Δευτέρα 24/1 – Τρίτη 25/1 – Τετάρτη 26/1 

στις 19.45
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότη-
τα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ
Σενάριο: ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ
Ηθοποιοί: ΤΟΝΙ ΚΟΛΕΤ, ΡΟΝ ΠΕΡΛΜΑΝ, ΡΙΤΣΑΡΝΤ 

ΤΖΕΝΚΙΝΣ, ΠΟΛ ΑΝΤΕΡΣΟΝ, ΚΕΪΤ ΜΠΛΑΝΣΕΤ, ΓΟΥΪΛΕΜ 
ΝΤΑΦΟ, ΜΠΡΑΝΤΛΕΪ ΚΟΥΠΕΡ, ΡΟΥΝΕΪ ΜΑΡΑ

SCREAM 
Προβολές στην Αίθουσα 2:  Παρασκευή 21/1 - Σάββατο 

22/1 - Κυριακή 23/1 στις 21.45
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότη-
τα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: ΜΑΤ ΜΠΕΤΙΝΕΛΙ & ΤΑΪΛΕΡ ΓΚΙΛΕΤ
Σενάριο: ΤΖΕΪΜΣ ΒΑΝΤΕΡΜΠΙΛΤ
Ηθοποιοί: ΝΙΒ ΚΑΜΠΕΛ, ΝΤΙΛΑΝ ΜΙΝΕΤ, ΚΟΡΤΝΕΪ 

ΚΟΞ, ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΑΡΚΕΤ, ΚΑΪΛ ΓΚΑΛΝΕΡ, ΜΑΡΛΙ ΣΕΛΤΟ
Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1 και Αίθουσα 2 επισκε-

φθείτε την σελίδα μας: www.cinestar.gr 
 Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-

γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδε-
σμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     20/1/22 - 26/1/22

Νίκος Τσιαπάρας: 
Με τρία έργα του συμμετέχει 

στην επετειακή έκθεση 
«Μετάλλια του Αγώνα, 1821» 

στο Νομισματικό 
Μουσείο της Αθήνας

«Άσκηση Ποιητικής» και «Γνωστικά 
Κεφάλαια», οι δύο ποιητικές 

συλλογές του Παντελεήμονα Χαμπίδη
Δύο ποιητικές συλλογές έχει 

εκδώσει και κυκλοφορούν από 
το «ΕΜΒΡΥΟ», ο ημαθιώτης 
Παντελεήμων Δ. Χαμπίδης: Η 
«Άσκηση Ποιητικής» (2020) που 
ήταν το πρώτο τόλμημα, όπως 
αναφέρει ο ίδιος στον πρόλογο 
του, με ποιήματα που μαρτυ-
ρούν το ποιος είναι… «Ο τίτλος 
άσκηση ποιητικής δεν είναι προ-
φανώς τυχαίο, περιλαμβάνονται 
οι πιο ώριμοι καρποί μιας πορεί-
ας. Οι εντυπώσεις ενός ανθρώ-
που στο μονοπάτι της ζωής, ε-
νός μέσου Έλληνα που κάποιος 
θα τον συναντήσει στην όμορ-
φη παραλία της Θεσσαλονίκης 
ή στην Πλατεία Ομονοίας στην 
Αθήνα να περπατάει το βράδυ, 
όταν πέφτει η ζέστη», σημειώ-
νει. Ο τίτλος της δεύτερης έκδοσης «Γνωστικά Κεφάλαια»  
(2021) δανεισμένος από το ομώνυμο έργο του Ευάγριου 
του Ποντικού, επιχειρεί να πληροφορήσει ποιητικά τον 
φίλο αναγνώστη για την υπαρξιακή και ολιστική διάσταση 
της γνώσης. Η συλλογή διαιρείται σε τέσσερα κεφάλαια με 
κριτήριο τη θεματική τους: χρόνος, άνθρωπος, έρωτας και 
ζωή.  

Από το ποίημα του, Ύμνος στο παρόν («Γνωστικά Κε-
φάλαια»): Μπορεί ένα παρόν να ακουμπήσει το παλιό ή το 
ανύπαρκτο μέλλον;  Πάντα τα ενώνει, κι ας μην το ξέρουν ε-
κείνα, σύρμα ηλεκτρικό, καίει. Φλεγόμενη βάτος, δεν σβήνει 
με τα απόνερα της λήθης, της προσμονής. Ούτε τα «έκαιγε» 
ούτε «θα τα καίει». Τα ζεματάει όλα, ξερνώντας σπίθες στα 
μυαλά, απ΄ τη μαρμάγκα του πεπερασμένου. Απέραστο και 
απέραντο. Το τώρα απλά είναι.

Σ.Γκ.



Της Φρόσως Καρασαρλίδου*

Το 2021 ήταν μια χρονιά που 
στιγματίστηκε από 17 γυναικοκτονίες 
και πολλά ακόμα περιστατικά έμφυ-
λης βίας που ήρθαν στο φως της δη-
μοσιότητας, χωρίς να υπολογίζουμε 
όσα επίσης δεν έφτασαν στο στάδιο 
της επίσημης καταγγελίας. Το 2022 
ξεκίνησε ήδη δυσοίωνα, με πιο πρό-
σφατο παράδειγμα το περιστατικό 
βιασμού στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για μια υπόθεση που 
σόκαρε την ελληνική κοινωνία, ω-
στόσο και σε τοπικό επίπεδο, εδώ 
στην Ημαθία, διαβάσαμε με αγανά-
κτηση τα όσα γυναίκα γιατρός καταγγέλλει για τον πρώην 
σύντροφό της, επίσης γιατρό, και για την αντιμετώπιση 
που έλαβε από την δικαιοσύνη.

Δυστυχώς, ως κοινωνία πολλές φορές αρκούμαστε 
στην έκφραση λύπης και αποτροπιασμού, χωρίς να 
προχωράμε σε ενέργειες και πράξεις. Ωστόσο, τα φαι-
νόμενα κακοποίησης, αλλά και γυναικτονιών, ολοένα και 
αυξάνονται.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να 
αναληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες, διακομματικά, ώστε 
πρωτίστως η νομοθετική εξουσία να θεσπίσει το πλαίσιο 
και στη συνέχεια η εκτελεστική και η δικαστική εξουσία να 
το εφαρμόσει, αυστηρά, οριζόντια, απαρέγκλιτα.

Μερικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση θα μπο-
ρούσαν να είναι τα εξής:

● Οι υποθέσεις κακοποίησης θα πρέπει να δικάζο-
νται κατά προτεραιότητα, λόγω κινδύνου για 
τα θύματα, και με απόλυτη αυστηρότητα και ο 
όρος «γυναικοκτονία» να ενταχθεί ως διακριτό 
έγκλημα στον Ποινικό μας Κώδικα, με αυστη-
ρές ποινές, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε 
16 κράτη της Ε.Ε., μεταξύ των οποίων και η 
Κύπρος. Επίσης, θα υπάρχουν τα κατάλληλα 
μέτρα για την αποτελεσματική προστασία των 
θυμάτων κακοποίησης μέχρι την εκδίκαση της 
υπόθεσης, ώστε να αποτραπούν νέα περιστα-
τικά κακοποίησης ή ακόμα και γυναικοκτονίες.

● Θα πρέπει να δημιουργηθεί ειδική υπηρε-
σία στην ΕΛ.ΑΣ., με ειδικά καταρτισμένους και 
επιλεγμένους αστυνομικούς που θα μπορούν 
να διαχειρίζονται αποτελεσματικά κάθε περί-
πτωση.

● Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη 
κατάρτιση στις σχολές αστυνομίας για θέματα 
έμφυλης βίας, ενώ οι εν ενεργεία αστυνομικοί 
θα πρέπει να κάνουν ειδικά επιμορφωτικά σε-
μινάρια.

● Τέλος, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 
πιστή εφαρμογή των νόμων από τους α-
στυνομικούς που έρχονται αντιμέτωποι με 
περιστατικά έμφυλης βίας, ενώ όποιοι α-

στυνομικοί δεν πράττουν τα δέοντα 
να αντιμετωπίζουν σοβαρές κυρώσεις, 
μέχρι και απομάκρυνση από το Σώμα.

● Παρά τις πολύ σημαντικές δομές 
που υπάρχουν σήμερα και βασίζονται 
στον εθελοντισμό, θα πρέπει να υπάρ-
ξει κρατική μέριμνα για τις κακοποιη-
μένες γυναίκες και τα παιδιά τους, με 
δωρεάν διαμονή και διατροφή για τα 
θύματα που διέφυγαν από ένα κακο-
ποιητικό περιβάλλον. Επίσης,οι υφι-
στάμενες κρατικές δομές θα πρέπει να 
ενισχυθούν με μόνιμο προσωπικό.

● Θα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί 
η κοινωνία, η γειτονιά, ο περίγυρος 
των θυμάτων που ακούν, βλέπουν, 

αλλά σιωπούν. Ο κόσμος πρέπει να πληροφορηθεί για τις 
διαστάσεις του φαινομένου της έμφυλης βίας, τις βαθύτε-
ρες αιτίες που οδηγούν εκεί, αλλά και τη δύναμη που έχει 
να σώσει ένα θύμα από τον κακοποιητή του. Με ειδικές 
καμπάνιες στα ΜΜΕ, με μαζικές ενημερώσεις σε σχολεία 
και Πανεπιστήμια και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, να 
κοινοποιηθεί παντού το μήνυμα κατά της βίας, αλλά και 
κατά της σιωπής.

● Να εφαρμοστεί πλήρως στην χώρα μας η «Σύμβαση 
της Κωνσταντινούπολης», που μεταξύ άλλων θεσπίζει μια 
σειρά μέτρων για την πρόληψη αλλά και την διαχείριση 
των περιστατικών έμφυλης βίας.

Θα πρέπει επιτέλους ως Πολιτεία και ως κοινωνία να 
αναλάβουμε δράση. Χθες, σήμερα, αύριο! Δεν μπορούμε 
άλλο να σιωπούμε και να γινόμαστε συνένοχοι.

*Πρ. βουλευτής Ημαθίας ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε το

άρθρο 1369 τουΑστικούΚώδικα
ότι:

Ο ΔΡΑΓΚΟΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του 
Παύλου και της Θωμαής το γένος 
Στιόκα που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στην Αγ. Παρασκευή Αττικής 
και η ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του 
Αναστασίου και της Χρυσούλας το 

γένος Σταυροπούλου που γεννήθηκε στην Πάτρα και 
κατοικεί στην Αγία  Παρασκευή Αττικής, πρόκειται να 
παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στη 
Σίφνο.

Η έμφυλη βία, σε κάθε 
της μορφή, δεν μπορεί 

να σταματήσει με ευχολόγια

«ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ»
Γιώργος Χιονίδης. Ένας ευπατρίδης...

Μόνο δύο λόγια, νομίζου-
με δεν θα ήθελε και ο ίδιος 
περισσότερα... Δεν μας εξέ-
πληξε.  Και αυτό διότι όλη 
του η πορεία ήταν ανιδιοτε-
λής προσφορά και αγάπη για 
τον τόπο. Δώρισε στην Δημό-
σια Κεντρική Βιβλιοθήκη τα 
17.400 βιβλία της προσωπι-
κής του συλλογής, πολλά εκ 
των οποίων σπάνια και ιδιαί-
τερα μεγάλης αξίας.

Η παράταξή μας συγχαίρει 
τον ευπατρίδη Γιώργο Χιονί-
δη και θεωρεί ελάχιστη υποχρέωση το να τιμήσουμε ως Δήμος Αυτόν και στο πρόσωπό του, 
όλους αυτούς που με ανιδιοτέλεια και ευγένεια αγάπησαν και πρόσφεραν στον τόπο μας.

Κύριε ΓΙΩΡΓΟ σας ευχαριστούμε για τον πολύτιμο θησαυρό γνώσης. 

Γιατηνπαράταξη«Συνδημότες»
ΠαύλοςΠαυλίδης

Επιχειρείται η Επιβολή Καταστροφικής 
Ψευδολύσεως στην Κύπρο 

πριν τις Προεδρικές Εκλογές
Τι τεκταίνεται στην Κύπρο; Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος 

Χριστοδουλίδης εξαναγκάσθηκε σε παραίτηση από τη σπουδή 
του Προέδρου του κυβερνώντος κόμματος Αβέρωφ Νεοφύτου 
ν’ ανοίξει πρόωρα την προεκλογική εκστρατεία για τις Προεδρι-
κές εκλογές του 2023, με στόχο να αποτρέψει ή να υπονομεύ-
σει την ανεξάρτητη υποψηφιότητα του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Το άκρως ανησυχητικό και επικίνδυνο είναι η επαναφορά 
στο Υπουργείο Εξωτερικών του Ιωάννη Κασουλίδη, γνωστού 
για τις απαράδεκτες θέσεις που εξέφρασε ακόμη και πολύ 
προσφάτως, ευθυγραμμιζόμενος πλήρως με το ακραίο ενδοτι-
κό κίνημα «Ως Δαμέ» και τις ηγεσίες των κομμάτων ΔΗΣΥ και 
ΑΚΕΛ , που προτρέχουν προς την ίδια κατεύθυνση. Την άτυπη 
δηλαδή αναγνώριση του ψευδοκράτους ως ίσου συνιστώντος 
μέρους, στο πλαίσιο μιας διζωνικής δήθεν ομοσπονδίας, με 

πολιτική ισότητα και εκ περιτροπής Προεδρία. Την κατάλυση δηλαδή της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας και την υποκατάσταση της από ένα μόρφωμα,  που θα αναγνωρίζει και θα νομιμοποιεί την 
Τουρκική κατοχή και θα δορυφοροποιεί ολόκληρη την Κύπρο από την Άγκυρα.

Επιχειρείται, με άλλα λόγια, να επιβληθεί, πριν αποφανθεί ο Κυπριακός λαός με τις Προεδρι-
κές εκλογές, το πρόπλασμα μιας δήθεν «λύσεως», με τη μορφή μιας ενδιάμεσης στρατηγικής 
συμφωνίας, που θα δημιουργεί τετελεσμένο γεγονός και θα προκαταλαμβάνει τη θέληση του 
Κυπριακού λαού.

Ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης, που επανέφερε στο Υπουργείο Εξωτερικών 
τον Ιωάννη Κασουλίδη, του οποίου είναι γνωστές οι θέσεις, έχει τεράστιες ευθύνες. Ευθύνες έχει 
και η Κυβέρνηση στην Αθήνα, που προσποιείται ότι δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο υπαγωγής 
ολόκληρης της Κύπρου στον στρατηγικό έλεγχο της Άγκυρας και επαναλαμβάνει στερεότυπα τη 
γνωστή επωδό ότι  «η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάς συμπαρίσταται». Συμπαρίσταται ακριβώς 
σε τι; Στην επιβολή του Τουρκικού γεωπολιτικού ελέγχου πάνω σ’ ολόκληρη την Κύπρο;

Η Κύπρος είναι ένα τεράστιο εθνικό θέμα, η τύχη του οποίου συνδέεται με τη γεωπολιτική και 
στρατηγική θέση και με την άμυνα, την ασφάλεια και το μέλλον ολόκληρου του Ελληνικού εθνι-
κού χώρου. Ο λαός στην Κύπρο και στην Ελλάδα πρέπει να κινητοποιηθεί και να αποτρέψει την 
επιχειρούμενη δήθεν «λύση», που  θα ήταν εθνικό όνειδος και στρατηγική ήττα για ολόκληρο τον 
Ελληνισμό.

ΠρόδρομοςΕμφιετζόγλου
ΠρόεδροςΠανελλήνιαςΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣΕΝΩΣΗΣ

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  στην Π.Α.Θ.Ε. 
από Κλειδί προς Αθήνα, για  φορτηγά 

μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λεωφορεία
 

-Εξαιρουμένων όσων έχουν τελικό προορισμό τη Λαμία
Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση 

και ασφάλεια του κοινού λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας αποφάσισε, από έκδοση της παρούσης 
μέχρι την ύφεση των καιρικών φαινομένων και εξομάλυνσης των κυκλοφοριακών συνθηκών, τον αποκλεισμό εισόδου στον αυτοκινητό-
δρομο Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Αθήνα, από τον Α/Κ Κλειδίου της Εγνατίας Οδού, των φορτηγών οχημάτων μικτού βάρους άνω των 
3,5 τόνων και των λεωφορείων, εξαιρουμένων όσων εκ των ανωτέρω οχημάτων έχουν τελικό προορισμό μέχρι και την πόλη της Λαμίας. 

Η τοποθέτηση και αφαίρεση των προβλεπόμενων κινητών πινακίδων θα πραγματοποιείται από «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Α.Ε.»., με μέριμνα της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.». 

Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, 
τα οχήματα Οδικής Βοήθειας, τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν αλάτι, καθώς και τα εκχιονιστικά Μ.Ε., σε κάθε περίπτωση. 

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του 
Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο 
σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα 
δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύς των παρα-
πάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους. 



6 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΡΙΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 29 Ι-

ανουαρίου 2022 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου Βέροι-
ας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του αγαπημένου μας 
συζύγου,   αδελφού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΝΕΚΑ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προ-
σέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς 
το Θεό.

Η σύζυγος, 
Τα αδέλφια, 
Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:

Σήμερα Τρίτη 25 Ια-
νουαρίου στις 6:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον 
Εσπερινό και στην Πα-
ράκληση του Αγίου Λου-
κά του Ιατρού στον Ιερό 
Ναό του στην Ιερά Μο-
νή Παναγίας Δοβρά Βε-
ροίας. Η Ιερά Ακολουθία 
θα μεταδοθεί απευθείας 
στην ιστοσελίδα της Ιε-
ράς Μητροπόλεως, στην 
αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και στον ραδι-
οφωνικό σταθμό «Παύ-
λειος Λόγος 90,2 FM».

 Την Τετάρτη 26 Ιανου-
αρίου στις 7:00 μ.μ. θα ο-
μιλήσει στη σειρά ομιλιών 
«Αγιολογία και ζωή» με 
την ευκαιρία της εορτής 
των Αγίων Ξενοφώντος 
και Μαρίας και των τέ-
κνων τους Αρκαδίου και 
Ιωάννου, μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη 
σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 
FM».

 Την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά των ο-
μιλιών «Επισκοπικός Λόγος» και θα αναπτύξει το θέμα: «Προσευχόμενοι μη 
βατολογήτε» στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελί-
δα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

 Την Κυριακή 30 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό του 
Οσίου Αντωνίου του Νέου Πολιούχου Βεροίας, επί τη εορτή των Τριών Ιε-
ραρχών.

 Την Κυριακή 30 Ιανουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά ομιλιών 
«Αγιολογία και ζωή» με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Τριών Ιεραρχών, 
μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Το  Δ.Σ. και οι τρόφιμοι της Μ.Φ.Η  Σωσσίδειο   Γηροκομείο Βέροιας  ευχαρι-

στούν θερμά :
-Την Ενορία Αγίου Νικολάου Κουμαριάς : την Εκκλησιαστική Επιτροπή τους  

κυρίους Ιωάννη  Κων/νου Δουλγερίδη - Νικόλαο Κων/ου Ζήση - Στυλιανό Ιορδ. 
Χονδροματίδη για την ευγενική προσφορά 55lit. ελαιολάδου και 40 τεμάχια μαυ-
ροδάφνη.

- Ανώνυμος κύριος για την ευγενική προσφορά 10 κοτόπουλα  εις μνήμην 
Γκόντριας Αλεξάνδρας.

-Ανώνυμος κύριος  για την ευγενική προσφορά 4lit ελαιόλαδο και 2 κιλά τυρί .
-Την οικογένεια κυρίου Μπίτσιου Πέτρου για την δωρεά του ποσού των 200 

Ευρώ εις μνήμην Θεόδωρου Καζαντζίδη.
-Τις κυρίες Σούλα Βλάχου και Ελένη Βουδούρογλου για τη δωρεά του ποσού 

των 100 Ευρω εις μνήμην της  φίλης τους Έλλης Ιγγλέζη-Κουκουμπρή .
-Τις κυρίες Ελισάβετ και Μαρία  Κουτόβα για τη δωρεά του ποσού των 150 

Ευρω εις μνήμην της αγαπημένης τους  οικογένειας και προσφιλών συγγενών.
-Την οικογένεια Ελένης Τσοτουλίδου για την ευγενική προσφορά ενός πλή-

ρους γεύματος εις μνήμην του πατέρα τους Θεοχάρη Τσοτουλίδη με την συμπλή-
ρωση 40 ημερών από το θάνατό του.

-Τον κύριο Κολυβόπουλο Πρόδρομο για την ευγενική προσφορά ενός πλή-
ρους γεύματος εις μνήμην γονέων και αδελφών.

-Την κυρία Χιώλου Αγγελική για την ευγενική προσφορά εδεσμάτων υπέρ υγείας 
της κόρης της Παρασκευής.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Α-

τόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου  Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις 
δωρεές τους:

1. Την κυρία Μαρίνα Ψωμιάδου για την προσφορά πρωινού γεύματος υπέρ ανα-
παύσεως προσφιλών προσώπων και υπέρ υγείας της οικογενείας της.

2. Την Ενορία του Αγίου Αθανασίου Ράχης για την δωρεά πρόσφορων από τον 
εορτασμό του αγίου Αθανασίου.

3. Την κυρία Αθηνά Μωυσίδου για την προσφορά γιαουρτιών για το γευμάτων παι-
διών υπέρ αναπαύσεως προσφιλών προσώπων και υπέρ υγείας της οικογενείας της.

4. Την κυρία Σύμη Σαββίδου για τα κουρέματα και τον καλλωπισμό παιδιών της 
Μέριμνας.

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου 

Αδελφότητας Κυριών Βέροιας,  ευχαριστούν για την ευγενική 
τους προσφορά:

1) Την κ. Χρυσομάλλη Νίτσα  και την κόρη της Μαριάννα 
Ευθυμιάδου- Müller για τη δωρεά των 400 ΕΥΡΩ,  στη μνήμη 
του συζύγου και πατέρα τους Κων/νου Χρυσσομάλλη.

2) Ανώνυμη κυρία  για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, στη μνή-
μη προσφιλών  νεκρών.

3) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 20 ΕΥΡΩ, για τις ανά-
γκες του συσσιτίου.

4) Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά των 30 ΕΥΡΩ, για τις ανά-
γκες του συσσιτίου.

5) Ανώνυμη κυρία για τα οκτώ κιλά κιμά.
6) Την κ. Παπαγιάννη Βασιλική και το γιο της για τα δύο 

πεντάλιτρα λάδι.
7) Ανώνυμο κύριο για τα τριάντα ψωμιά.
8) Τον κ. Σάββα για τα πέντε πακέτα μελομακάρονα.
9) Ανώνυμη κυρία για τα δύο κοτόπουλα, πέντε λίτρα λάδι, 

ρύζι, μακαρόνια κριθαράκι.
10) Ανώνυμο κύριο για τα καρύδια και τις ελιές.

Μ.Α.Σ. «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ» ΒΕΡΟΙΑΣ: 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ο Μ.Α.Σ. «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ» Βέροιας σας προσκαλεί όλους 
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή 30  Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. στα γρα-
φεία του Συλλόγου με τα εξής θέματα:

• Εκλογές νέου διοικητικού συμβουλίου
• Εκλογή μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής
• Εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής
• Εύρυθμη Λειτουργία του Συλλόγου
• Απολογισμός δράσης
• Οικονομικός απολογισμός
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επανα-

ληφθεί την επόμενη Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2022  και ώρα 
11.00 π.μ.

Για υποψηφιότητες για το Δ.Σ  και για Ε.Ε να γίνουν μέχρι 
την πέμπτη 27-01-2022 στα τηλ. 6973556257-6973400366 η 
στο email του topalidiskostas1@gmail.com

Η παρουσία των μελών μας καθώς και όσων επιθυμούν να 
εγγραφούν στο σύλλογο μας είναι σημαντική. Η στήριξη σας 
στο έργο του συλλόγου, που προσπαθεί να αναδείξει τόσο την 
περιοχή μας όσο και τον τόπο μας, σημαίνει πολλά για όλους 
μας.

 Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας που προβλέπο-
νται λόγω πανδημίας.

 Με εκτίμηση το Δ.Σ.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 24 Ι-

ανουαρίου 2022 στις 10.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας 
στην Αγ. Μαρίνα Δ. Δοβρά η Καλ-
λιόπη Αθαν. Δόκαλη σε ηλικία 77 
ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 22 Ια-

νουαρίου 2022 στις 3.00 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(κοιμητήρια) Βέροιας η Ασπασία 
Μπαρλαγιάννη σε ηλικία 81 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 24 Ια-
νουαρίου 2022 στις 2.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στον 
Λεβέντη Πολύμυλο Κοζάνης η Δέ-
σπονα Παστουρμόγλου σε ηλικία 
82 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 23 Ια-

νουαρίου 2022 στις 2.00 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Πέτρος 
Κων. Σαραγατζής σε ηλικία 81 
ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 25 Ια-

νουαρίου 2022 στις 12.00 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Δημήτριος 
Παρασκευόπουλος σε ηλικία 79 
ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 25 Ι-

ανουαρίου 2022 στις 10.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου  
Βέροιας ο Αθανάσιος Δελκοτζά-
κης σε ηλικία 74 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ



Του Λάζαρου Τσαβδαρίδη *

Την ώρα που η δημοσιονομική αξιοπι-
στία του Ελληνικού Δημοσίου ενισχύεται 
όλο και περισσότερο και η Ελλάδα ανα-
μένεται να σκαρφαλώσει στην επενδυτική 
βαθμίδα ακόμη και μέσα στο τρέχον έτος, 
χάρη στην αποφασιστικότητα της Κυβέρ-
νησης της ΝΔ να συνεχίσει τις μεγάλες με-
ταρρυθμίσεις, να αξιοποιήσει τους πόρους 
του Ταμείου Ανάκαμψης και να διατηρήσει 
σταθερό το πολιτικό σκηνικό, οι αισιόδο-
ξες προβλέψεις για το αναπτυξιακό άλμα 
της οικονομίας της χώρας όλο και πολλα-
πλασιάζονται.

Πολύτιμο εργαλείο προς αυτή την κα-
τεύθυνση οι παρεμβάσεις που περιέχο-
νται στον αναπτυξιακό νομοσχέδιο της 
Κυβέρνησης, το οποίο συζητείται αυτές 
τις ημέρες στη Βουλή, που όχι μόνο καλ-
λιεργεί έτι περαιτέρω το έδαφος για την 
προσέλκυση νέων επενδύσεων  αλλά και δρομο-
λογεί την άμεση επανεκκίνηση επενδύσεων που 
σήμερα βρίσκονται σε στάση αναμονής, αφήνο-
ντας οριστικά πίσω τα γραφειοκρατικά εμπόδια 
του παρελθόντος.

Με άξονες την επιτάχυνση της διαδικασίας 
αδειοδότησης, την ευελιξία στη διαδικασία και τη 
χορήγηση κινήτρων σε στοχευμένες δραστηρι-
ότητες που θα ενισχύουν την εξωστρέφεια, την 
πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, τη στήριξη και-
νοτόμων επενδύσεων αλλά και την εισαγωγή νέ-
ων τεχνολογιών (όπως η ρομποτική και η τεχνητή 
νοημοσύνη), το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο που 
έρχεται να αντικαταστήσει  τον υφιστάμενο Νόμο 
4399/2016, ανοίγει διάπλατα τον δρόμο αφενός 
για τη δημιουργία πολλών και κατά τεκμήριο κα-
λών θέσεων εργασίας, αφετέρου για την ενίσχυ-
ση των περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο 
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Το μεγάλο στοίχημα βέβαια που πρέπει να 

κερδηθεί δεν αφορά μόνο στην δυναμική προ-
σέλκυση νέων επιχειρηματικών κολοσσών που 
θα δώσουν μεγάλη προστιθέμενη αξία στο ε-
πενδυτικό τοπίο στην Ελλάδα αλλά στην ενθάρ-
ρυνση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσε-
ων προκειμένου να αξιοποιήσουν ταχύτατα το 
θετικό momentum για την ελληνική οικονομία 
και να συνδράμουν καταλυτικά στον στρατηγικό 
μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της 
χώρας.

Προς αυτή την κατεύθυνση είναι εξαιρετικά 
καλοδεχούμενη όσο και γόνιμη η εστίαση της 
Κυβέρνησης όχι απλά  στην εισαγωγή στον νέο 
αναπτυξιακό νόμο αποτελε-
σματικών και αποδοτικών δι-
αδικασιών αξιολόγησης και 
ελέγχου υλοποίησης επενδυ-
τικών σχεδίων που θα διεκ-
περαιώνονται μέχρι και εντός 
30 ημερών για τις περιπτώ-
σεις της άμεσης αξιολόγησης 

αλλά κυρίως η 
καινοτομία της 
θέσπ ισης  13 
καθεστώτων – 
πλαισίων χορή-
γησης κρατικών 
ενισχύσεων σε 
επενδυτικά σχέ-
δια.

Εν ισχύσε ις 
που αντ ί  της 
μίας οριζόντιας 
διάστασης που 
είχαν μέχρι σή-
μερα, θα έχουν 
πλέον κλαδικό  
– θεματικό χα-

ρακτήρα, καθώς το κάθε καθεστώς 
– πλαίσιο θα στοχεύει και θα ενισχύει 
επενδυτικά σχέδια διαφόρων κλά-
δων. Αυτό ασφαλώς θα αποτελέσει 
«μάννα εξ ουρανού» για την Ελληνι-
κή περιφέρεια, η οποία «διψάει» για 
επενδύσεις που σχετίζονται με την 
ενίσχυση του τουρισμού και των ε-
ναλλακτικών μορφών του, την αγρο-
διατροφή και τη μεταποίηση γεωρ-
γικών προϊόντων καθώς και για την 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 
των νέων.

Το αδιαμφισβήτητο πάντως είναι 
ότι η Κυβέρνηση της ΝΔ υλοποιεί κά-
θε μέρα τη δέσμευσή της να διευρύ-
νει τη δυναμική και το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της χώρας στη νέα ε-
ποχή. Ξεπερνώντας τα εμπόδια που 
καθημερινά θέτει στο δρόμο της η 
φοβική και πολλές φορές τοξική στά-

ση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, η Κυβέρνηση 
για πρώτη φορά και χωρίς τυμπανοκρουσίες 
συντονίζει τα χρηματοδοτικά εργαλεία (το Ταμείο 
Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και τον επενδυτικό νόμο) 
που έχει η Ελλάδα στη διάθεσή της, προκειμένου 
να υπηρετήσουν αρμονικά την πορεία προς τους 
κρίσιμους εθνικούς στόχους της επιχειρηματικής 
άνθισης και της ενίσχυσης της απασχόλησης.

* Ο κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης 
είναι Βουλευτής Ημαθίας ΝΔ και

 Αναπλ. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ
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 ΑΔΑ: ΨΩΧΡΩ9Ο-3ΦΦ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛ:137/2020
CPV: 45214100-1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΚΥΨΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ »
1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοι-

κτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  
«Ολοκλήρωση βρεφικού σταθμού Κυψέλης Δήμου Βέροιας  » 
προϋπολογισμού  1.265.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων  
Οικοδομικών και Η/Μ

2. Ταξινόμηση έργου κατά  CPV: 45214100-1
3. Κωδικός NUTS: EL 521
4. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέ-
σω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με αναζήτηση στον 
αρ συστήματος 185850

5. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με 
ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016,  με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών την 10.02.22 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 
λήξης της υποβολής των προσφορών 08:00πμ Την ίδια ημέρα και 
ώρα 09:00πμ θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγι-
σης, από την  Επιτροπή Διαγωνισμού. 

6. Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύστημα υποβολής της  
προσφοράς είναι  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό  
για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης  
σε  έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 
2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης  είναι 
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βά-
σει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

7. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
-Α. Εγγεγραμμένες  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

(Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον είναι 
Οικοδομικών 1ης τάξης και άνω και Ηλεκτρομηχανολογικά 1ης 
τάξης και άνω.

- Β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που 
έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)  
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους 
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν 
τηρούνται επίσημοι  κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με τα δη-
μοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  ύψους είκοσι χιλιάδων τετρα-
κοσίων τριών και είκοσι τριών ευρώ (20.403,23 €)και θα απευ-
θύνεται στον Δήμο Βέροιας και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο 
των δεκατριών (13) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημε-
ρομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  (άρθρο 
97 παρ. 3 και άρθρο72 παρ. 1α  του Ν. 4412/2016, δηλαδή πρέπει 
να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 09.04.23

9. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει  τον ΚΑ 
02.64.7321.003 του προϋπολογισμού του έτους 2022 του Δήμου 
και προέρχεται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλεσης 
του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες 

11. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» 
δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα  ακολουθεί τις προβλέψεις 
της υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/16).

12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών –Περιουσίας 

Τσαχουρίδης Αλέξανδρος 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Δυνάμει της υπ΄αριθμ. 2153 Γ΄/21-1-2022 έκθεσης επίδοσης 
του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα 
στο Πρωτοδικείο Βέροιας Αντωνίου Εμμ. Κόζα επιδόθηκε στην κ. 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας για την Κυριακή σύζυγο Βεργι-
λίου Δημούλα, το γένος Δαμιανού και Φανούλας Ασλάνογλου 
πρώην κάτοικο Βέροιας οδός Μαυρομιχάλη αρ. 5 και ήδη 
αγνώστου διαμονής πιστό αντίγραφο της από 28-6-2021 ΕΦΕ-
ΣΗΣ του Γεωργίου Γεωργίου του Δημητρίου και της Ελισάβετ, 
κατοίκου Βέροιας οδός Αντωνίου Τσούπελη αρ. 4 ΑΦΜ 061823429 
κατά αυτής και κατά: 1) Βηθλεέμ Χατζηδημητρίου του Ελισσαίου 
και της Σταυρούλας, κατοίκου Βέροιας οδός Αναστασίου Σιορ Μα-
νωλάκη αρ. 8, 2) Ευθυμίας συζύγου Νικολάου Γραματικοπούλου 
το γένος Αλέξανδρου και Αντιγόνης Κανταρίδη, κατοίκου Βεροίας 
οδός Μαυρομιχάλη αρ. 7 και Αναστασίου Σιορ Μανωλάκη γωνία, 3) 
Βασιλείου Ασλάνογλου του Δαμιανού και της Φανούλας, κατοίκου 
Θεσσαλονίκης οδός Τσιγγιρίδου αρ. 15 και 4) κατά της με αριθμό 
35/2021 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Βέροιας (τακτική 
διαδικασία) απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Βέροιας της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η 6η Απριλίου 2022, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. με αριθμό πινακίου 9 προς γνώση της 
και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη συγχρόνως να παραστεί 
κατά τη συζήτηση της παρούσας, όπου και όταν με την παραπά-
νω πράξη της κ. Γραμματέως του Πρωτοδικείου Βέροιας ορίζεται. 
Επίσης, με την παρούσα της γνωστοποιεί ότι προς υποστήριξη της 
επιδιδόμενης και αναφερόμενης εδώ από 28/06/2021, με αρ. έκθ. κα-
τάθ. 27/2021 στο Ειρηνοδικείο Βέροιας και 88/ΕΦΕΤ/2021 στο Πρω-
τοδικείο Βέροιας έφεσής του, θα λάβει ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων 
ενώπιον της συμβολαιογράφου Βέροιας Στεφανίας Σπυροπούλου 
που διατηρεί το συμβολαιογραφείο της στην Βέροια στην οδό Μη-
τροπόλεως αρ. 14, Βέροια, Τ.Κ. 59132, 2ος όροφος, τηλ. 2331023846, 
την 31η Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. και θα εξετά-
σει ενώπιον της ως άνω συμβολαιογράφου ως μάρτυρες:

1)την Ελισάβετ Αρχοντάκη του Εμμανουήλ και της Αικατερίνης, 
κάτοικο Βέροιας οδός Σιορ Μανωλάκη αρ. 12, συνταξιούχο Δημόσιο 
υπάλληλο,

2)τον Βασίλειο Καϊσερλή του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, 
κάτοικο Βέροιας οδός Ανοίξεως αρ. 74, συνταξιούχο εργολάβο οι-
κοδομών και

3)τον Σπυρίδωνα Λαμπρινό του Νικολάου και της Δέσποινας, 
κάτοικο Βέροιας οδός Σιορ Μανωλάκη αρ. 15, πρώην τραπεζικό 
υπάλληλο.

Για τον λόγο αυτό, πλέον όλων των άλλων, την καλεί να προ-
σέλθει αυτοπροσώπως ή δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου της 
στο συμβολαιογραφείο της συμβολαιογράφου Βέροιας Στεφανίας 
Σπυροπούλου που διατηρεί στη Βέροια και στην οδό Μητροπόλεως 
αρ. 14, Τ.Κ. 59132, 2ος όροφος, την Πέμπτη, 31 Μαρτίου  2022 και 
ώρα 18:00 μ.μ. για να παρασταθεί στην εξέταση των παραπάνω 
μαρτύρων.

Ο ΕΚΚΑΛΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΕΡΑΣΜΟΣ»                                                                 

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική – 
Απολογιστική Συνέλευση 

Καλούνται σε Τακτική Γενική – Απολογιστική Συνέλευ-
ση τα μέλη του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης με το 
διακριτικό τίτλο «Έρασμος», την Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 
2022 και ώρα 6.00μ.μ. στην αίθουσα του 1ου Ορόφου των 
γραφείων μας επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 17 στη Βέροια.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Απολογισμός έτους 2021
2. Ειδικός Απολογισμός  2021
3. Διάφορες Προτάσεις
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρ-

τία στην παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία, η Γενική Συνέ-
λευση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 
του ιδίου έτους στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα με τα ίδια 
θέματα. Η παρουσία σας θεωρείται απαραίτητη

Με τιμή για το ΔΣ
Η Πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω δημόσια τους αγαπητούς 

συναδέλφους μου, Σοφία Κουπίδου και Βασίλη Διαμαντόπουλο που με 
προέτρεψαν να επισκεφθώ άμεσα το νοσοκομείο.

ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
Ευχαριστώ επίσης, τον φίλο μου Λάζαρο Τσαβδαρίδη για την αμέρι-

στη ψυχολογική υποστήριξη εμού και της οικογένειάς μου.
ΛΑΖΑΡΕ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
Ευχαριστώ το ιατρικό, νοσηλευτικό και μη προσωπικό της κλινικής 

covid του Νοσοκομείου Βέροιας, που τόσες μέρες νοσηλεύουν όλους 
εμάς που αρρωστήσαμε.

Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον καλό γιατρό Κωνσταντίνο Κοντοτάσιο που 
επιμελήθηκε την φαρμακευτική μου αγωγή η οποία απεδείχθη ιδανική.

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΕ ΧΙΛΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
Ευχαριστώ όλους τους γνωστούς και φίλους που με την θετική τους 

σκέψη με βοήθησαν να βγω από αυτή την δύσκολη κατάσταση που 
αντιμετώπισα.

Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς.
Εύχομαι να είστε πάντα καλά!

Με τιμή, 
Σιουκιούρογλου Χρήστος 

Αλλαγή, λαϊκή συμμετοχή, 
χρέος στην Ιστορία

Του Αντώνη Μαρκούλη*
Στην εποχή της καταμέτρησης ακραία νεοφιλελεύθερων πολιτικών επιλογών στη 

χώρα με επικοινωνιακή μεζούρα, ακόμη και στα κρίσιμα πεδία της Παιδείας, της Υγεί-
ας και της Εθνικής Άμυνας, η πρόσφατη πρωτοβουλία Τσίπρα για αλλαγές στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, είναι μια τομή που βελτιστοποιεί τους όρους του πολιτικού 
παιχνιδιού, επαναφέρει στο προσκήνιο την κοινωνία, αποδίδει τον πρώτο ρόλο στους 
πρωταγωνιστές.

Οι προκλήσεις της επόμενης μέρας, μόνο με όρους πολιτικής υπευθυνότητας 
μπορούν να απαντηθούν. Τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, της μετανάστευσης, 
οι γεωπολιτικές ισορροπίες, δεν είναι η επόμενη μέρα, είναι το σήμερα. Η Παιδεία, η 
Δικαιοσύνη, η Υγεία, η Ασφάλεια, η Εργασία, η Ανάπτυξη, η Αυτοδιοίκηση, απαιτούν 
ισορροπημένη και ορθολογική στόχευση, με σεβασμό στον άνθρωπο, στο περιβάλ-
λον, στο μέλλον. Η Κεντροαριστερά οφείλει να απαντήσει και να απαντά καθημερινά 
με όρους κοινωνίας και όχι επικοινωνίας. Με πολιτικές ευθύνης και ουσίας, ώστε να 
θεμελιώσουν ένα οικοδόμημα στέρεο και ελκυστικό, που θα εμπνέει λαϊκή συμμετοχή, 
αυτοπεποίθηση, κύρος, δημοκρατία. Θα φέρνει την κοινωνία πιο κοντά, αποδεχόμενη 
τα καθαρά βλέμματα και χέρια, μιας ηγεσίας και ενός πολιτικού φορέα που εστιάζουν 
στον άνθρωπο, στους πολλούς που το δικαιούνται και όχι στους λίγους που το λυμαί-
νονται. Φτάνει πια!

Η στροφή Τσίπρα στη βάση, είναι μια επιστροφή στο μέλλον της σύγχρονης Α-
ριστεράς. Στις ρίζες των κινημάτων, των συνδικάτων και των πλατειών. Το επόμενο 
συνέδριο πρέπει να μείνει στην Ιστορία, πρέπει να αλλάξει την Ιστορία.

*Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης 
του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική Συμμαχία

Εκτίναξη των επενδύσεων φέρνει το νέο 
Αναπτυξιακό ν/σ της Κυβέρνησης της Ν.Δ.
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Μίαδίκαιηκαικαθαρήνί-
κηπέτυχεσήμεραηΒέροια
κερδίζονταςστηνΞάνθηένα
από τα φαβορί της ανόδου
με0-3καιέκανεέναμεγάλο
βήμαώστε να πετύχει τον
μεγάλοτηςστόχο.

Τηνπερασμένη εβδομά-
δα γράφαμε για την ομάδα
«πουγύρισε γεμάτη  υγεία»
στις αγωνιστικές υποχρεώ-
σειςμετάτηνδιακοπήκαιτα
κρούσματαΚορωνιούμε την
εύκοληνίκηεπίτουΠιερικού.

Εκείνηλοιπόνη απόδο-
ση και η διάθεση των παι-
κτών φάνηκε και στα Πη-
γάδια της Ξάνθης όπου η
Βέροια ήταν κυρίαρχη του
αγώνα και δεν άφησεπερι-
θώρια στους γηπεδούχους
φτάνονταςσεμίανίκη ,που
θαμπορούσεναήτανακόμη
μεγαλύτεροτοτελικόσκορ.

ΗΒέροια έδειξε από την
αρχήότιείναιμίακλάσηπά-
νωαπότουςάλλουςαντιπά-
λους του ομίλου όπως είναι
ηΞάνθη,καιέστειλεμήνυμα
οτι θα διεκδικήσει μέχρι το
τέλος όχι μόνο την πρώτη
θέση στον όμιλο της αλλά
καιτηνάνοδοστηνSL1.

Οι φιλοξενούμενοι έχο-
ντας τον έλεγχο τουπαιχνι-
διού απείλησαν την εστία
τηςΞάνθης για ναανοίξουν
το σκορ.Ηπίεση έφερε α-
ποτέλεσμααφούστο39’λε-
πτόαπόπάσαακριβείαςτου
Οικονόμουμόνοςστηνπερι-
οχήοΓιακουμάκηςμεωραίο
κοντρόλκαισουτέστειλετην
μπάλαστα δίκτυα τηςΞάν-
θηςανοίγονταςτοσκορ.

Μέχρι την λήξη του α’
ημιχρόνου η Βέροια δεν α-

πειλήθηκεσοβαρά και αυτό
γιατί όλοι οι παίκτες  πέτυ-
χαν να κλείσουν τους δια-
δρόμους στους επιθετικούς
τηςΞάνθης.

Στηνεπανάληψηκαιπάλι
ηΒέροιαπίεσεγια έναδευ-
τέρουγκολκαιτοπέτυχεστο
47’λεπτόμετηνεκπληκτική
γκολάρα τουΣάββαΜούρ-
γου  στο 47’ λεπτό και φυ-
σικά ¨κλείδωσε» την σπου-
δαίανίκη.

Η διαχείριση τουπαιχνι-
διού ανήκει στους παίκτες
τηςΒέροιαςκαιμετιςαλλα-
γές τουΠαύλουΔερμιτζάκη
όχι  μόνο δεν δέχθηκαν κα
ποιογκολαντίθεταστοπρώ-
το λεπτό των καθυστερήσε-
ων μεπέναλτι που κέρδισε
ο Πόζογλου και εκτέλεσε ο
ίδιοςγράφτηκετοτελικό0-3.
Ενώστο 54’ λεπτό οΠασ-
σάςμόνοςσεάδειαεστίαέ-
στειλετηνμπάλαάουτ.

Γενικά η εικόνα της ο-
μάδας και στις τρεις γραμ-
μές ήτανπολύ καλήσε όλη
την διάρκεια του αγώνα και
φυσικά νίκησε δίκαια έναν
ισχυρόαντίπαλοκαιμάλιστα
στηνέδρατου.

ΑπότουςπαίκτεςτηςΒέ-
ροιας κανείς δεν υστέρησε ,
απλά θαπρέπει να συνεχί-
σουν με τον ίδιο ρυθμό και
την ίδιασοβαρότηταγιατίτί-
ποταδενέχεικριθείακόμη.

Φάνηκε καθαρά η «υπε-
ροπλία»  της Βέροιας και
όπωςεξελίσσεταιτοπρωτά-
θλημαόποιαομάδαδενέχει
καλόπάγκο δεν μπορεί να
αντέξειμέχριτοτέλος.

Συγχαρητήρια σε όλους
και πιστεύουμε να υπάρχει

ανάλογησυνέχεια.
 Διαιτητής: Βουρνέλης

(ΝατσιόπουλοςκαιΑϊναλής).
ΞΑΝΘΗ: Ίτσο,Μπάτζιος,

Πολίμος,Παπάζογλου,Τζα-
νακάκης(58’Δεληγιαννίδης),
Γκινσάρι (58’ Κρητικός),
Δόρης (46’ Αλί Μπαμπά),
Ιμπραϊμι (69’Διαμαντόπου-
λος),Τσέλιος,Μονρόουζ(46’
Θυμιάνης),Γκόμεζ.

ΒΕΡΟ ΙΑ :  Β ε λ λ ί δη ς ,
Μπουκουβάλας, Πεταυρά-
κης, Σκόνδρας,Μαραγκός,
Οικονόμου (70’Μπλέτσας),
Γαβριηλίδης,Μούργος (79’
Ορφανίδης), Φοφανά (70’
Πόζογλου), Πασάς (90’ Κα-
πνίδης),Γιακουμάκης.

ΠαύλοςΔερμιτζάκης.»
Πετύχαμεμίασπουδαία
νίκη,όμωςδενκρίθηκε

τίποταακόμη»
Μετά την σπουδαία νίκη

τηςομάδαςτουστοντέρμπι
τηςΞάνθης επί του τοπικού
ΑΟΞμε 3-0, ο τεχνικός της
ΒΕΡΟΙΑΣΠαύλοςΔερμιτζά-
κης δήλωσε στην ΕΡΤ3 τα
εξής:

«Έγινε ένακαλόπαιχνίδι
από δύο μεγάλες και ιστο-
ρικές ομάδες. Κάλλιστα θα
μπορούσενα είναι έναματς
τηςSuperLeague.Προσπά-

θησανκαιοιδύοομάδεςνα
πετύχουντομέγιστο.

Εμείς ήρθαμε για να δη-
μιουργήσουμε πρόβλημα
στηνΞάνθη, αγωνιστικά και
τακτικά,ώστεναπάρουμετη
νίκη,μιαςκαιείμαστεσεπο-
λύ καλή κατάσταση.Θέλαμε
επίσης να εκμεταλλευτούμε
τομεγάλοδιάστημαπουείχε
ηΞάνθηνααγωνιστεί.Θέλω

να δώσωπολλά συγχαρη-
τήρια σταπαιδιά γιατί ήταν
μιαπολύσημαντική νίκη, η
οποία θα μας βοηθήσει για
τηνσυνέχεια.

Δεν κρίθηκε ακόμα τίπο-
τα, είναι πολύ νωρίς. Είμα-
στεμιαομάδαπουαπό την
αρχή στήθηκε για να είναι
στο γκρουπ τωνπρωτοπο-
ρών. Θεωρώ ότι είμαστε
σοβαροί και έχουμε σταθε-
ρότητα στην απόδοσή μας,
κάτι που φαίνεται και στον
αγωνιστικόχώρο».

Για το αν θα γίνει άλλη
μεταγραφή: «Θα το κοιτά-
ξουμε αν βρεθεί κάτι καλό,
αλλάαυτόπουπροέχειείναι
τα παιδιά που αγωνίζονται
μέχρι τώρα και έφεραν την
ομάδα εδώ που βρίσκεται
αυτήτηστιγμή».

ΣάββαςΜούργος:«Α-
φιερωμένηηνίκηστους
οπαδούςτηςΒΕΡΟΙΑΣ»
Μετά το τέλος του ντέρ-

μπι τηςΞάνθης, ο κορυφαί-
ος ίσως παίκτης της «Βα-
σίλισσας» στα Πηγάδια, ο
ΣάββαςΜούργος,πουπέτυ-
χεκαιτοεκπληκτικό2ογκόλ
της ομάδας του, έκανε τις
εξήςδηλώσεις:

«Ήταν ένα πολύ καλό
παιχνίδι από την πλευρά
μας.Ήμασταναποφασισμέ-
νοικαι τογκολπουπετύχα-
μεστοπρώτοημίχρονομας
έδωσεπερισσότερηαυτοπε-
ποίθηση, ώστε να μπούμε
ακόμαπιο δυνατάστο δεύ-
τερο ημίχρονο και να φτά-
σουμεστηνίκη.

Διαθέτουμε ένα πολύ
καλό ρόστερ. Μπαίνουμε

δυνατά, πηγαίνουμε για τα
αποτελέσματα και θέλουμε
παιχνίδι με παιχνίδι να γι-
νόμαστε ακόμα καλύτεροι,
ναπαίρνουμενίκες.Τοπρω-
τάθλημα έχει αρκετό δρόμο
ακόμα.

Το γκολπουπέτυχα θέ-
λω να το αφιερώσωστους
γονείς μου που με στηρί-
ζουν. Η νίκη είναι αφιερω-
μένοικαιστουςοπαδούςτης
ΒΕΡΟΙΑΣπουμας είδανα-
πότηντηλεόραση».

ΕυχαριστείτονΑ.Ο
ΞάνθηςοΝΠΣΒΕΡΟΙΑγια

τηνφιλοξενία
ΗΠΑΕΝΠΣΒέροια ευ-

χαριστείθερμά τηνΠΑΕΑΟ
ΞΑΝΘΗγιατηνάριστηφιλο-
ξενία πουπροσέφερε στην
αποστολή της ομάδας μας
για το μεταξύ μας παιχνίδι
που έγινε στο Xanthi FC
Arena,στοπλαίσιοτης15ης
αγωνιστικής τουπρωταθλή-
ματοςBetssonSuperleague
2.

ΗδιοίκησητηςΠΑΕΝΠΣ
Βέροια υπόσχεται να αντα-
ποδώσει τη φιλοξενία στον
επόμενογύρο,στοΔημοτικό
ΣτάδιοΒέροιας.

“Και ξανά προς την δόξα τραβά...”
Θρίαμβος στην Ξάνθη με 0-3 για την βασίλισσα του βορρά...



ΤΡΙΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 9 www.laosnews.gr

CMYK

 Handball Premie πλεί άουτ
Σπουδαίαεκτόςέδραςνίκη

τουΦιλίππου19-36
στηνΣαλαμίνα

ΟΦίλιππος Βέροιας πέρασε εύκολο απόγευμα στη Σαλαμίνα
νικώντας με 19-36, για την πρώτη αγωνιστική της Β’ φάσης της
HandballPremierστιςθέσεις9-14.(Πλέιάουτ)

ΟιπαίκτεςτουΦιλίππουπαρότιέπαιξανχωρίςτοντερματοφύλα-
καΚριουτσκοφπου έχει αποχωρήσει και τον διεθνήΠ.Κωστακίδη
πουείναιτιμωρημένοςείχαναπότοξεκίνηματονέλεγχοτουπαιχνι-
διούκαισταδιακάδιεύρυναντηδιαφοράχωρίςνακινδυνεύσουν

ΣΑΛΑΜΙΝΑHC–ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ19-36
Ταπεντάλεπτα:1-3,1-6,3-9,4-13,6-17,8-20 (ημχ), 11-25,12-

27,13-29,15-32,18-34,19-36.
ΣαλαμίναHC (Χριστοδούλου):Μανούσος,Μπακαούκας, Κου-

τσόπουλος3,Πετράκος4,Τσαρπαλής,Κόρρος,Χιώτης,Καρδάσης,
Τρούλος 4, Κιζόπουλος,Τσομπανίδης 1, Βασιλοπουλος,Παπαδό-
πουλος,Αποστολίδης,Δίπλαρος7,Γεωργακόπουλος.

ΦίλιπποςΒέροιας(Παυλίδης):Μποροντάλ1,Ρίζος2,Εμμανουήλ
1,Σόφρανατς 1,Κουκουτσίδης 3,Καραγιοβάνης,Κυριακίδης,Μού-
γιτς10,Β.Φιλόσογλου2,Στανκίδης,Άγκοβιτς6,Παπαδόπουλος9,
Κ.Φιλόσογλου,Παπαγιάννης1,Τσαμήτρος.

Διαιτητές:Μερτινιάν – Γιακαλής.Δίλεπτα: 5-6.Κόκκινη: Σόφρα-
νατς (6:30 – επικίνδυνοπαιχνίδι, δεν κρατήθηκε δελτίο).Πέναλτι:
1/2–4/5

Εύκολοαπόγευμα για την ανδρική ομάδα
μπάσκετ τουΦιλίππουΒέροιας, (αγωνίστηκε
χωρίς τουςΕυθύμηΚοθρά και τονΔημήτρη
Σουτζόπουλοπου ταλαιπωρούνται από τραυ-
ματισμούς)ηοποίανίκησετηνμαχητικήομά-
δα τουΟίακαΝαυπλίουμεσκορ105-63στα
πλαίσιατης13ηςαγωνιστικήςτηςΑ2κατηγο-
ρίας.Ηομάδατου ΧριστόφορουΚουρουζίδη
παρουσιάστηκεσυγκεντρωμένη και χωρίς να
αντιμετωπίσει ιδιαίτεροπρόβλημαπήρε την
5ητηςνίκηστοφετινόπρωτάθλημα.

Η ομάδα τηςΒέροιαςπροηγήθηκε στο 2’
με 5-0 αλλά έδωσε χώρο στους φιλοξενού-
μενους οι οποίοι ισοφάρισανστο 4’ (5-5).Οι
ομάδεςεναλλάσσοντανστοσκορμέχριςτο8ο
λεπτόόπουοιφιλοξενούμενοιμείωσανμετον
Μερμίγκησε14-12.ΟΦίλιπποςαπόεκείνοτο
σημείοκαιμετάπάτησεγκάζι,πίεσεσεόλοτο
γήπεδο και μεσερί 9-0 έκλεισε τοδεκάλεπτο
με23-12.

Στοδεύτεροδεκάλεπτοορυθμός τουπαι-
χνιδιού έγινε πιο γρήγορος, η πίεση και η
ευστοχίατωνπαικτώντουΦιλίππουαπέδωσε
καρπούς και το σκορστο 12’ έγινε 29-18.Η
διαφοράστο16′αυξήθηκεστους15πόντους
(40-25).Πολλέςχαμένεςπροσπάθειεςγιατην
ομάδα τουΚουλουριώτηπου δεν μπορούσε
ναβρειλύσειςγιαναμειώσειτοσκορ,παρόλο
τις συνεχείς αλλαγέςστοσχήμα της ομάδας.
ΟΦίλιππος συνέχισε ναπροελαύνει (48-27
στο19’) και έκλεισε τοημίχρονομεσκορ56-
29.

Το τρίτοδεκάλεπτοκύλισεδιαδικαστικάμε
την ομάδα τουΦιλίππου, έχοντας τοπροβά-
δισμα και διαφορά ασφαλείας, ναπαίζει πιο
ελεύθερα.Στο26’ τοσκορέδειχνε71-41,στο
29’80-46σκορκαι τοδεκάλεπτοτελείωσεμε
82-46.

Διαιτητές : Τσιρτσιμάλης-Τσιαπλής-Εκίζο-
γλου

Δεκάλεπτα:23-12,56-29,82-46,105-63
ΦίλιπποςΒέροιας (Κουρουζίδης):Μόρας,

Νικάι 2,Ντοβας,Ελευθεριάδης 20,Πουλιανί-
της 20,Παραπούρας10 , ,Ντρεκάλοβιτς 17,
Ιατρίδης18,Πιλκούδης4,Γαρέζος14.

Οίαξ Ναυπλίου (Κουλουριώτης): Μιχό-
πουλος16,Τσάκος4,Τουρλής4,Σκλήκας2,
Μαργελης6,Χόρτσας,Μερμιγκης17,Λιακος

6,Τσανιδης,Cvorovits,Χαϊδάς,Χάχαλος8.

Τααποτελέσματα
Καρδίτσα-Ψυχικό.......................... 68-53
Παγκράτι-ΧαρίλαοςΤρικούπης.... 68-76
ΔάφνηΔαφνίου-Τρίτωνας............. 67-87
ΦίλιπποςΒέροιας-Οίακας.......... 105-63
Αγρίνιο-Καβάλα............................ 70-60
Κόροιβος-Αμύντας........................ 73-58
Πανερυθραϊκός - Ελευθερούπολη (9/2,

17:00)
Ρεπό:Μαρούσι

ΗΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.Τρίτωνας................10-3(1148-944)23
.................................................................
2.Κόροιβος................ 8-5(1005-885)21
3.Καρδίτσα................. 10-0(904-634)20
4.Ψυχικό...................... 8-4(952-849)20
5.Μαρούσι................... 7-5(976-894)19
.................................................................
6.Ελευθερούπολη.........8-2(830-711)18
7.ΧαρίλαοςΤρικούπης. 6-6(932-881)18
8.Αμύντας.................... 6-6(853-854)18

9.Πανερυθραϊκός......... 6-5(867-786)17
.................................................................
10.Καβάλα................... 6-5(841-831)17
11.ΦίλιπποςΒέροιας... 5-7(847-874)17
12.Αγρίνιο.................... 4-8(827-887)16
13.Παγκράτι................. 4-8(885-928)16
.................................................................
14.ΔάφνηΔαφνίου....0-12(729-1133)12
15.Οίακας................ 0-12(716-1221)12
*ΕκκρεμούνοιαγώνεςΚαρδίτσα-Ελευθε-

ρούπολη(11ηαγωνιστική,2/2),Καβάλα-Καρ-
δίτσα(12ηαγωνιστική,9/2).

HEΠΟΜΕΝΗΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
(14Η-29/1,17:00)

Αμύντας-Καρδίτσα
Ψυχικό-Αγρίνιο
Καβάλα-Πανερυθραϊκός
Ελευθερούπολη-Παγκράτι
ΧαρίλαοςΤρικούπης-ΦίλιπποςΒέροιας
ΟίακαςΝαυπλίου-ΔάφνηΔαφνίου
Τρίτωνας-Μαρούσι
Ρεπό:Κόροιβος

A2μπάσκετ
Με το δεξί ο Φίλιππος105-63 τον Οίαξ Ναυπλίου

Πραγματοποιώντας την καλύ-
τερήτουφετινήκαιμεστήεμφάνι-
σηστοκλειστό τουΆγιουΘωμά,
οΦίλιπποςΒέροιας «έβαλε δύ-
σκολα»στονπρωτοπόροΠανα-
θηναϊκο,πουέστωκαιμεκάποιες
αλλαγές, επικράτησε τελικά στο
Μαρούσιμε(25-20,25-17,21-25,
25-19) στοπλαίσιο της 10ης α-
γωνιστικής τηςVolleyleague.Στο
ντεμπούτο του Θεσσαλονικιού
πασαδόρου,Αλέξανδρου Γραμ-
μενούδημετους«ερυθρόλευκους
τηςΒέροιας»,ηομάδα τουΤάκη
Χριστοφορίδη, έδειξε καλά«δια-
βασμένη»καιπαίζονταςελεύθερα
«κοίταξεσταμάτια»τονπανίσχυ-
ροαντίπαλότηςκαιπέρααπότο
σετ που απέσπασε, τόνωσε σε
μεγάλοβαθμότηνψυχολογίατης,
ενόψει τηςπροσεχούς κομβικής
αναμέτρησης με τονΟΦΗστην
Βέροια.ΟΦίλιπποςΒέροιας,που
απέναντισεμίαομάδαμετελείως
διαφορετικούς στόχους και δυ-
ναμική, ήτανσυγκινητικός, κυνη-
γώνταςμεπάθοςκάθεφάσητου
αγώνα, με αποτέλεσμαστοΜα-
ρούσιηομάδαμαςναείχεαπόψε
μόνοδιακριθέντεςπαίκτες.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Τάκης  Χρ ιστοφορ ίδης

(ΠροπονητήςΑΠΣΦίλιππος
Βέροιας):«Έμειναπολύικανο-
ποιημένος από την ομάδα μου,
καθώςΑΠΑΝΤΕΣαξίζουνσυγχα-
ρητήρια για τησυγκινητική τους

προσπάθεια.
Είχα πει στα παιδιά πως το

σημερινό ματς, κόντρα σε τέ-
τοιες ομάδες, θέλει θράσος και
καθόλου άγχος.Αυτάπου είχα-
με δουλέψει στις προπονήσεις
μαςβγήκανε,αλλάαπόαύριοθα
πρέπει ναπροετοιμαστούμε για
ένα τελείωςδιαφορετικόματςμε
τονΟΦΗστη Βέροια, αλλά και
για τη συνέχεια, αφού υπάρχει
ακόμηδρόμος.Κρατάμε χαμηλά
τημπάλακαιψηλάτακεφάλια!

Πιστεύωπολύστιςδυνατότη-
τες όλων τωνπαιδιών και στον
ιδρώταπουχύνουνστιςπροπο-
νήσειςκαιείμαιβέβαιος,πωςμε
τονΟΦΗ,σεέναματςπουκαιοι
δυοομάδεςθα έχουνάγχος, θα
ταδώσουνόλα.

Συγχαρητήρια επίσης και
στον Γραμμενούδη, που αν και
τον γνωρίζουμεαπόπέρυσι,μέ-

σασε6ημέρεςπου ενσωματώ-
θηκεστηνομάδα, έκανεσήμερα
ό,τιτουζήτησα».

ΑλέξανδροςΓραμμενούδης
(Πασαδόρος ΑΠΣ Φίλιππου
Βέροιας): «Αρχικά είμαι πολύ
χαρούμενος που επέστρεψα
στην ομάδα και θαπροσπαθή-
σω να δώσω τον καλύτερόμου
εαυτό ναπετύχει τονστόχο της.
Δουλεύουμε καθημερινά, όλοι
προσπαθούμε σε κάθεπροπό-
νηση και αυτό βγήκε σήμερα.
Κάποια στιγμή απέναντι σε ένα
μεγάλο αντίπαλο, όπως ο Πα-
ναθηναϊκός, μείναμε από ενέρ-
γεια, κάτι που ενδεχομένως με
κάποιες προσθήκες ακόμη και
χαμηλότερης δυναμικότητας α-
ντιπάλους,οστόχοςμαςναεπι-
τευχθεί!

Ήταν έναπολύδυνατόματς,

το χαρήκαμε και σίγουρα ήταν
έναcrashtestενόψειτουεπόμε-
νουαγώναμετονΟΦΗ,πουως
γηπεδούχοι είμαστε υποχρεωμέ-
νοινακερδίσουμε».

Διαιτητές: Νικάκης Βασίλης,
ΒουδούρηςΚώστας.

Τασετ:3-1(25-20,25-17,21-
25,25-19)σε95΄.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣΑ.Ο. (Δη-
μήτρηςΑνδρεόπουλος): Γιάκο-
μπσεν 1π. (1/1επ.), Ρανγκέλ
9 (3/9επ., 5 μπλοκ, 1 άσσος),
Ανδρεόπουλος 2 (2/11επ.,
90%υπ., 60%αρ.), Ράπτης 13
(10/26επ., 1 μπλοκ, 2 άσσοι,
75%υπ., 12%αρ.), Βαν ντε
Ντρις 7 (7/10υπ.), Στάλεκαρ 11
(2/5υπ., 9 μπλοκ) / Συναδινός
(λ. - 90%υπ., 40%αρ.), Γκαράς
(λ.- 89%υπ., 44%αρ.), Σερεμέ-
της 1 (1 μπλοκ), Ρουσσόπου-
λος 1 (1/1επ.), Πρωτοψάλτης
10 (9/13επ., 1 άσσος, 83%υπ.,
50%αρ.),Μάρκου 14 (11/22, 2
μπλοκ,1άσσος).

Α.Π.Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
(ΔημήτρηςΧριστοφορίδης):Στε-
φανίδης 7π. (6/15επ., 1 άσσος,
69%υπ., 27%αρ.), Γραμμενού-
δης 4 (2/3επ., 2 άσσοι), Χαρά-
μπα 5 (2/6υπ., 3 μπλοκ), Βαρ-
βεσιώτης9(9/30επ.),Σονάρι10
(5/10επ., 5 μπλοκ), Στουτζίνσκι
10 (10/28επ., 76%υπ., 38%αρ.)
/  Μιχελάκης (λ.  -  74%υπ.,
42%αρ.),Γιάγκος,Σιούτης.

Volleyleague
ΔύσκολαοΠαναθηναικόςνίκησε3-1σεττονΦίλιπποΒέροιας
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ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Ιανουάριος 2022

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

24-01-2022μέχρι

30-01-2022θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτη-

λεφωνητήςβλαβών:

τηλ.2331021814.

Τρίτη25-01-2022

13:30-17:30 ΒΕ-

ΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ19ΚΑΙ

ΜΟΡΑΒΑ(έναντιΙΚΑ)

23310-64102

21:00-08:00 ΠΙ-

ΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 20

23310-23416

Φαρμακεία

Τηνήτταμε3-0γνώρισεοΜ.Αλέξανδρος
Τρικάλωνστο γήπεδο τηςΝ.Ευκαρπίαςαπό
τονπρωτοπόροΜακεδονικό,στοπλαίσιο της
12ηςαγωνιστικής τουδευτέρουομίλου τηςΓ’
Εθνικής.

Ηομάδα τηςΘεσσαλονίκηςήτανανώτερη
σε μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και δί-
καιαέφτασεστηντελικήεπικράτηση,απέναντι
στουςΤρικαλινούςπου έδειξαν επηρεασμένοι
απότιςαρκετέςαπουσίεςτους.

ΤοσκοργιατονΜακεδονικόάνοιξεστο34’
οΤοπούζηςμε κοντινόπλασέ, ενώστο61’ ο
ίδιοςπαίκτηςδιπλασίασετατέρματατηςομά-
δαςτου,νικώνταςαπόθέσητετ-α-τεττονΔια-
κόπουλο.Τοτελικό3-0διαμόρφωσεστο82’ο
νεαρόςΚυζιλήςπου είχεπεράσειωςαλλαγή
στοματςλίγαλεπτάνωρίτερα.

Οι γηπεδούχοι είχαν και τρία δοκάριαστο
ματς, στο 10’ με τον Γαρύφαλλο, στο 21’ με
τονΖαννάκηκαιστο52’μετονΤοπούζη!

ΑπόπλευράςΤρικάλων,ηκαλύτερηευκαι-
ρίαχάθηκεστο80’με τονΓουναρίδηναδιώ-
χνειεντυπωσιακάτοσουττουΖυγκερίδηλίγο
μέσααπότηνπεριοχή.

Διαιτητής του αγώνα ήταν οΤσιλίκας, με
βοηθούςτουςΚαρασαββαϊδηκαιΣακάλογλου,
όλοιτουΣυνδέσμουΚαβάλας.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ (Γ.Αμανατίδης): Γουνα-
ρίδης,Χατζηκωνσταντίνου (56’ λ.τ.Δοξάκης),
Αναγνώστης, Ζαννάκης (46’ Ουζούνογλου),
Σαραγιώτης, Βασιλείου,Μπρατσιάνι (72’Α-
σήμογλου),Πολύζος,Τοπούζης (78’Κούφας),
Γαρύφαλλος,Τσουκάνης(78’Κυζιλής).

Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ(Δ.Πρίντζιος):Διακό-
πουλος,Ατανάσωφ (84’Αρβανιτίδης),Πίκος,
Τσιρίδης(84’Κουκουσίτσας),Πέικος,Αβραμό-

πουλος,Μουρατίδης,Κατράνας (34’Λαμπρό-
πουλος), Βασίλτσης (76’Λίτσι), Ζυγκερίδης,
Κέλο.

Γ’ΕΘΝΙΚΗ(2οςόμιλος)–12ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μακεδονικός–Μ.Αλεξ.Τρικάλων...... 3-0
ΘύελλαΣαρακ–Ο.Φ.Αγ.Ματθαίου.. 4-0
ΑΕΠΚοζάνης–ΗρακλήςΑμπελν....... 1-0
ΚτηνοτροφικόςΑστ–Αναγ.Γιαν......... 1-0
Εδεσσαϊκός–Κοζάνη......................... 0-3
ΑΕΛευκίμμης–ΠοσειδώνΜηχ.......... 2-0

Ηβαθμολογία
1)Μακεδονικός.................................... 27
2)ΦΣΚοζάνη....................................... 22
3)ΑΕΠΚοζάνης................................... 19

4)Εδεσσαϊκός..................................... 19
5)Μ.ΑΛ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ........................... 17
6)ΘύελλαΣαρακηνών......................... 17
7)Αναγ.Γιαννιτσών............................ 17
8)ΠοσειδώνΜηχαν.............................. 15
9)ΟΦΑγ.Ματθαίου.............................. 15
10)ΑΕΛευκίμμης................................ 14
11)Κτην.Αστέρας................................ 12
12)ΗρακλήςΑμπελοκ.......................... 7

Κυριακή30Ιανουαρίου,202215:00
ΟΦΑγ.Ματθαίου-Εδεσσαϊκός
ΗρακλήςΑμπελοκ.-ΑΕΛευκίμμης
Αναγ.Γιαννιτσών-ΘύελλαΣαρακηνών
Μ.ΑΛ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-Κοζάνη
ΑΕΠΚοζάνης-Κτην.Αστέρας
ΠοσειδώνΜηχαν.-Μακεδονικός

Βαριά εντός έδρας ήττα
της Βέροιας 2017 από 
τον ΠΑΟΚ με 9-45!!

ΕύκολοαπόγευμαείχεοΠΑΟΚκόντραστηνΒέροια2017,στην
πρωτεύουσατηςΗμαθίας,καθώςεπικράτησεμε9-45,στοπλαίσιο
της4ηςαγωνιστικήςτωνπλέιοφτηςΑ1Γυναικών.

Η ομάδα τηςΒέροιας 2017 γνώρισε τηνπιο βαριά ήττα στην
ιστορίατης ,καιόπωςόλαδείχνουνηκατάστασηστηνομάδαδεν
φαίνεταιοτιμπορείναβελτιωθείστοάμεσομέλλονμεοτιαυτόσυ-
νεπάγεται.

Η γηπεδούχος ομάδαπαρουσιάστηκε με μόλις 8παίκτριες εκ
τωνοποίωνοιαδελφέςΠεπόνηκαιηΖανίδουείναινεοαποκτηθεί-
σες.

Ταπεντάλεπτα:0-3,2-6,4-9,5-12,5-16,5-21(ημίχρονο),5-24,
6-29,7-37,9-40,9-45

ΒΕΡΟΙΑ2017:Zανίδου2,ΠεπόνηΝ.,Βλάχου,Καραμπατζάκη1,
Ανδρονικίδου5,ΠεπόνηΟ.1,Παπαδοπούλου,Πιτούλια

ΠΑΟΚ:Τσικνάκη, Χατζηπαρασίδου 6,Δημάκου, Εμμανουήλ,
Μεντεσίδου6,Χριστοφόρης2,Καραχαρίση,Αμβροσιάδου11,Τάκη,
Σεβδίλη6,Ζενέλι1,Νίκολιτς1,Μποριζόφσκα4,Γκρμπάβσεβιτς4,
Αργυροπούλου4,Μπουράτο

Διαιτητές:Πήτας-Αγγελίδης,Δίλεπτα:0-0,Πέναλτι:4/4-3/4

Γ’ Εθνική
Ήτταμε3-0απότονανώτεροΜακεδονικό

οΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλων

Κάλεσμαστουςφίλους της «Βασίλισσας
τουβορρά»απευθύνειμεανακοίνωσήτουο
ΣύνδεσμοςΦιλάθλωνΒέροιας«Θύρα4».

Αναλυτικάταόσααναφέρει:
ΟΣ.Φ.Βέροιας«Θύρα4»απευθύνειγενι-

κόκάλεσμαστονκόσμο τηςΒΕΡΟΙΑΣ, τους
συμπολίτεςμας,ναδώσουνδυναμικάτοπα-
ρόνστιςκερκίδεςτουΔημοτικούΣταδίουτης
Βέροιας, αρχής γενομένης τηνΤετάρτη26/1
μεαντίπαλοτονΑπόλλωνΠόντου!

ΗφετινήπορείαπρωταθλητισμούτηςΒΑ-
ΣΙΛΙΣΣΑΣΤΟΥΒΟΡΡΑαπαιτείτηνπαρουσία
σου για να ξανά φέρουμε τη ΒΕΡΟΙΑ εκεί
πουανήκει,σταμεγάλασαλόνια του ελληνι-
κούποδοσφαίρου! Σε καμίαπερίπτωση τα
αποτελέσματατηςΒΕΡΟΙΑΣστογήπεδοδεν
έχουν τηνανάλογη, δυστυχώς,ανταπόκριση
στις κερκίδες. Ο ΚΟΣΜΟΣΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΙΝΑΙΗΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΑΣΠΙΔΑΤΗΣ!

ΜετάαπόχρόνιαηΒΕΡΟΙΑέχειέναδιοι-
κητικόσύνολοισχυρόπουεκπέμπειυγείακαι
δίνειτηναπαραίτητηασφάλειαστουςπαίκτες
καιτοτεχνικότηςεπιτελείο.

Αυτά που αποτελούσαν κάποτε δικαιο-
λογίες για την απουσία του κόσμουαπό τις
κερκίδεςτουγηπέδουτηςΒΕΡΟΙΑΣανήκουν
στοπαρελθόν και με την επανεκκίνηση της
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ,οκόσμοςπρέπειναεπιστρέψει
στοπλευρότης,ναγίνειο12οςπαίκτηςτης!

Ηανυπομονησία να έρθει ηΚυριακή για

ναπαςστο γήπεδο, η μυρωδιά του γκαζόν
και η κάψα για να δούμε τη μεγάλη μας α-
γάπη, όπωςμας έμαθανοιπατεράδεςμας,
είναισυναισθήματαπουπρέπει και εσείς να
δώσετεσταπαιδιάσας, είναι συναισθήματα
πουέναπαιδίπρέπειναβιώσει!

ΗΒΑΣΙΛΙΣΣΑΤΟΥΒΟΡΡΑείναι ηομάδα
πουμας έμαθεόλους νααγαπάμε τοποδό-
σφαιρο,είναιηπρώτηεπαφήπουείχαμεόλοι
μαςμε το γήπεδο.Ηαγάπη για τηΒΕΡΟΙΑ
κληρονομείταιαπόγενιάσεγενιά!Ταπέτρινα
χρόνιαπου ζήσαμε, η απόλυτη καταστροφή
πουβιώσαμεπρέπει νασυσπειρώνουν τον
κόσμο της ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ για να μη τα ξανά
ζήσουμε.Πολλέςπόλεις της επαρχίαςδεν έ-
χουντηνπολυτέλειαναέχουντηντοπικήτους
ομάδασταψηλότερασκαλιά του ελληνικού
ποδοσφαίρουκαιόμωςτιςστηρίζουν!

ΗΒΕΡΟΙΑαποτελείστολίδιγιατηνπόλη,
αντιπροσωπεύει ολόκληρη τηνποδοσφαιρο-
μάναΗμαθία και αποτελεί μια ανερχόμενη
δύναμηστοποδόσφαιρο τηςΚεντροδυτικής
Μακεδονίαςθέλονταςναξανάγίνειαυτόπου
κάποτεήταν.Καμίαάλληομάδαδενκατάφε-
ρε να επιβιώσει στοπέρασμα του χρόνου,
όμως ηΒΕΡΟΙΑ έχονταςπάντα τον κόσμο
στοπλευρό τηςωςασπίδαπέρασεαπό τη
Δ’ Εθνικήπαλιότερα και από τα τοπικάπιο
πρόσφατα,επιβίωσεκαιείναιεδώ,έτοιμηνα
παλέψειγιατηνεπιστροφήστοθρόνοτης!

ΗΒΑΣΙΛΙΣΣΑΕΙΝΑΙΕΔΩ και χρειάζεται
το12οπαίκτηδίπλατης!

Το να βρίσκεται η ομάδα τηςπόλης μας
στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικούπο-
δοσφαίρουαποτελείτηνκαλύτερηδιαφήμιση
γιατηνπόλητηςΒΕΡΟΙΑΣκαιτηνκαλύτερη
διαφήμιση για τις τοπικές επιχειρήσεις όταν
φιλοξενούνταιφιλάθλοι άλλωνομάδωνστην
πόλημας.

Μετατρέπουμε τοΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΤΗΣΒΕΡΟΙΑΣστηνκαυτήέδραπουκάποτε
ήταν. Εδώπου κλάψαμε καιπανηγυρίσαμε
ήττεςκαινίκες,υποβιβασμούςκαιανόδους!

ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΜΑΣ,ΤΗΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕΜΕΤΗΝΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΜΑΣΣΤΟΓΗΠΕΔΟ!

Ελάτεστο γήπεδομε την οικογένειασας
και στηρίξτε την προσπάθεια που γίνεται!
Αυτήηομάδα,με τηδιοικητικήσταθερότητα
πουέχει,δενέχειταβάνι.

ΚάθεφοράπουηΒΕΡΟΙΑκερδίζει,ηπό-
ληολόκληρηκερδίζει!

Επιστρέψτεστο γήπεδο,φέρτε ταπαιδιά
σαςκαιμάθετέτουςνααγαπάνετηΒΑΣΙΛΙΣ-
ΣΑΤΟΥΒΟΡΡΑόπωςσαςέμαθανκαι εσάς
οιγονείςσας,ελάτεναξανάφτιάξουμεατμό-
σφαιραόπωςαυτήτωνφωτογραφιών!

ΔΕΣΕΑΦΉΣΑΜΕΜΟΝΗΣΟΥΠΟΤΕ
ΠΑΜΕΒΕΡΟΙΑΡΑ!
Σ.Φ.Βέροιας«Θύρα4»

Σ.Φ. ΒΕΡΟΙΑΣ «Θύρα 4»: Η Βασίλισσα» είναι εδώ
και χρειάζεται τον 12ο παίκτη!
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CMYK

P Συνεχίζουμε ως λαός 
να έχουμε ακαταμάχητο τα-
λέντο στην εθελοτυφλία…

P  Έρευνα λέει ότι το 
75% των Ελλήνων παίρ-
νουμε αντιβιοτικά χωρίς 
κανέναν λόγο. Εδώ ρε 
παίρνουμε γυναίκα χωρίς 
λόγο.

P Είμαστε πρωταθλητές 
λέει στην αντιβίωση. Και β΄ 
εθνική στη συμβίωση.

P Ως χώρα και κοινω-
νία, είμαστε η χαρά του 
βακτηρίου. Το σημείο ‘G’ 
των φαρμακευτικών.

P Όλα τα βακτήρια εδώ 
μαθαίνουν να αντέχουν, λό-
γω της κατάχρησης. Ό,τι και 
οι πολίτες από την κατάχρη-
ση της εξουσίας.

P Το λες και εθνική ήττα να αρρωσταίνεις 
ακόμη και από τα φάρμακα ε;

P Επίσης, εν μέσω πανδημίας αυξήθηκε κατά 
60% η χρήση αντικαταθλιπτικών. Ενώ πριν ήμα-
σταν μέσ’ στην  τρελή χαρά.

P Στον νότο της χώρας έκλεισαν σχολεία 
και δρόμοι με 5 εκατοστά χιόνι. Στον βορρά 
ζητήσαμε μέτρα προστασίας από την ηλίαση.

P Ποιος να μας το έλεγε ότι με την αγάπη μέ-
σα στο καταχείμωνο θα ανοίγαμε όλες τις ντουλά-
πες για να βρούμε Κόπερτον.

P Εντέλει βρήκαμε ένα, αλλά είχε λήξει το 
2001. Ακόμη και τα αντιηλιακά ήταν καλύτερα 
επί Σημίτη.

P Αλλαγές στο κόμμα ετοιμάζει ο Τσίπρας. 
Αλλά ό,τι και να αλλάξει, πιο ΠαΣοΚ δεν γίνεται.

P Ο πρόεδρος να αλλάζει 
σε 12 χρόνια, πρότεινε ο Α-
λέξης. Που φέτος κλείνει 14 
χρόνια πρόεδρος.

P Και:
Ο σύζυγος με τη σύζυγο πή-

γαν στον ζωολογικό κήπο και 
μετά από αρκετή περιπλάνηση 
έφτασαν μπροστά από το κλου-
βί του γορίλα. Ο γορίλας βλέ-
ποντας τη γυναίκα άρχισε να 
γρυλίζει και κάνει χειρονομίες. 
Ο σύζυγος γυρνά στη σύζυγο 
και της λέει:

-Αγάπη μου ο γορίλας σε 
γουστάρει…

-Άντε καλέ! απαντά η σύζυ-
γος.

-Αν ξεκουμπώσεις το που-
κάμισό σου να δεις πως θα κά-
νει… ξαναλέει ο σύζυγος.

Γεμάτη περιέργεια η σύζυ-
γος ξεκουμπώνει μερικά κου-
μπιά του πουκαμίσου της και ώ 
του θαύματος ο γορίλας σχεδόν 
χοροπηδάει στο κλουβί .

-Είδες; λέει ο σύζυγος. Αν 
βγάλεις και τη φούστα σου, εκεί 
να δεις τι θα κάνει…

Πράγματι, γεμάτη περιέρ-
γεια η γυναίκα γδύνεται και ο 
γορίλας στο κλουβί έχει τρελα-
θεί κάνει τούμπες, τραντάζει τα 
κάγκελα! Με μία αποφασιστική 
κίνηση, ο σύζυγος πιάνει τη γυ-
ναίκα του και τη βάζει μέσα στο 
κλουβί. Ο γορίλας έφθασε στο 
απόγειο! Η γυναίκα όμως κατα-
τρομαγμένη φωνάζει τον άντρα της:

-Πού πας; Πού με αφήνεις; Θα μου κάνει κα-
κό!... Βοήθησέ με, τι να κάνω;

Ο σύζυγος αποκρινόμενος της λέει:
-Αγάπη μου, πες του ό,τι λες και σε μένα. Ότι 

έχεις πονοκέφαλο!
Κ.Π.

Κρίνεται σκόπιμη η υπενθύμιση του πλαισίου οδηγιών  για την 
περιγραφή των ομάδων εργαζομένων υψηλού κινδύνου, τα τεχνικά 
και οργανωτικά μέτρα που πρέπει προληπτικά να λαμβάνονται από 
τους εργοδότες, σε συνδυασμό κατά περίπτωση μέτρα ανάλογα με τις 
ειδικές συνθήκες και τη διενέργεια τόσο προληπτικών, όσο και κατα-
σταλτικών ελέγχων από την Επιθεώρηση Εργασίας.  

 Συγκεκριμένα:
► Οι ομάδες με υψηλό κίνδυνο για την υγεία τους από την εργασία 

σε συνθήκες ψύχους είναι οι καρδιοπαθείς, οι πνευμονοπαθείς, οι 
πάσχοντες από χρόνια νοσήματα (πχ σακχαρώδης διαβήτης, χρόνια 
νεφρική ανεπάρκεια, διαταραχές αρτηριακής πίεσης κοκ), οι λαμβά-
νοντες συγκεκριμένα φάρμακα (πχ ινσουλίνη, αντιδιαβητικά, διουρη-
τικά, αντιχολιεργικά κοκ), οι γυναίκες κατά την κύηση. Η ένταξη των 
εργαζομένων στις παραπάνω ομάδες γίνεται από τον Ιατρό Εργασίας 
της επιχείρησης ή (στις λίγες περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η α-
πασχόληση Ιατρού Εργασίας) με ιατρική βεβαίωση που προσκομίζει ο 
ίδιος ο εργαζόμενος.

► Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα: 
- Οι χώροι εργασίας σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας πρέ-

πει να έχουν θερμοκρασία ανάλογη με τη φύση της εργασίας και τη 
σωματική προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεσή της,   λαμβανο-
μένων πάντα υπόψη και των κλιματολογικών συνθηκών των εποχών 
του έτους . 

-Εφόσον οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε εξωτερικές θέσεις 
εργασίας, αυτές πρέπει να διευθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι 
εργαζόμενοι να προστατεύονται από τις ατμοσφαιρικές επιδράσεις 
(δυσμενείς καιρικές συνθήκες) και να μην κινδυνεύουν να γλιστρήσουν 
ή να πέσουν .

- Να χορηγείται στους εργαζόμενους, στις περιπτώσεις που αυτό 
απαιτείται, εξοπλισμός ατομικής προστασίας για προστασία από το 
ψύχος . Ως  εξοπλισμός ατομικής προστασίας νοείται κάθε εξοπλισμός 
τον οποίο ο εργαζόμενος     πρέπει να φορά ή να φέρει κατά την εργα-
σία, για να προστατεύεται από ένα ή περισσότερους κινδύνους για την 
ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και κάθε συμπλήρωμα ή εξάρτημα 
του εξοπλισμού που εξυπηρετεί αυτό το     σκοπό.

-Η οργάνωση και ο ρυθμός εργασίας δεν πρέπει να θέτουν σε κίν-
δυνο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

-Στην περίπτωση εγκύων και γαλουχουσών εργαζομένων, για κάθε 
δραστηριότητα που ενδέχεται να εγκλείει συγκεκριμένο κίνδυνο έκθε-
σής τους σε ακραίες συνθήκες καταπόνησης λόγω ψύχους, πρέπει να 

αξιολογείται ο κίνδυνος για την ασφάλεια ή την υγεία τους, καθώς και 
κάθε επίπτωση στην εγκυμοσύνη ή γαλουχία, και να καθορίζονται τα 
ληπτέα μέτρα . 

- Απαγορεύεται η απασχόληση ανηλίκων εργαζομένων σε εργασίες 
κατά τις οποίες ο νέος εκτίθεται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά 
την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών .

Ειδικότερα για τα τεχνικά και οικοδομικά έργα:
- Αντιστηρίξεις, εκσκαφές κ.λ.π. πρέπει να επανελέγχονται από 

το επιβλέποντα μηχανικό πριν από την επανάληψη εργασιών διακο-
πεισών λόγω θεομηνίας ή παγετού και να αναγράφονται οι σχετικές 
παρατηρήσεις στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας . 

- Όσον αφορά τα ανυψωτικά μηχανήματα, απαγορεύεται η εγκατά-
σταση ή χρήση τους σε καιρικές συνθήκες που είναι δυνατό να θέσουν 
σε κίνδυνο την ευστάθειά τους .

-Οι προσωρινές εργασίες σε ύψος εκτελούνται μόνον όταν οι και-
ρικές συνθήκες δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των 
εργαζομένων .

- Όλες οι βοηθητικές κατασκευές (ικριώματα κλπ) πρέπει να επι-
θεωρούνται από το αρμόδιο πρόσωπο ως προς την αντοχή, τη στα-
θερότητα και τα μέτρα ασφάλειας σε περίπτωση θεομηνίας και πριν 
από την επανάληψη των εργασιών. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών 
συνθηκών διακόπτονται οι εργασίες οι οποίες παρεμποδίζονται άμεσα 
από αυτές. Οι εργασίες αυτές επαναλαμβάνονται μετά την αποκατά-
σταση των ασφαλών συνθηκών εργασίας . 

Η αναλυτική εξειδίκευση των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων 
που πρέπει κατά περίπτωση να λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της 
καταπόνησης των εργαζομένων λόγω ψύχους, έντονης χιονόπτωσης 
και παγετού πρέπει να γίνεται με τη συμμετοχή του τεχνικού ασφαλεί-
ας και του γιατρού εργασίας, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους 
των εργαζομένων και να αποτυπώνονται στην απαιτούμενη από το 
νόμο γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου. Υπενθυμίζεται ότι τα 
σωματεία ή/και οι επιτροπές υγιείας και ασφάλειας έχουν το δικαίωμα 
διαβούλευσης και υπογραφής συλλογικών ρυθμίσεων, με αντικείμενο 
την εφαρμογή σχεδίου αντιμετώπισης της καταπόνησης των εργα-
ζομένων, σε συνεργασία και με τον τεχνικό ασφαλείας και τον γιατρό 
εργασίας. 

Σημαντικός, είναι ο ρόλος των αρμόδιων Τεχνικών Επιθεωρητών 
Εργασίας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια προληπτικών 
ελέγχων εφαρμογής των μέτρων που κατατείνουν στην προστασία της 
υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, σε όλους τους εργασια-

κούς χώρους και ιδίως στους πλέον εκτεθειμένους στις καιρικές συν-
θήκες, όπως πχ στους υπαίθριους χώρους ή όταν οι εργασίες γίνονται 
σε εξωτερικούς χώρους (πχ. οικοδομές, οδικά ή άλλα τεχνικά έργα, 
αγροτικές εργασίες, ταχυμεταφορές με δίκυκλο κ.ά), σε χειρωνακτικές 
εργασίες (πχ χειρωνακτική διακίνηση βαρέων φορτίων στις μεταφο-
ρές, οικοδομές κλπ).

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. έχουν υποχρέωση εντατικοποί-
ησης των προληπτικών ελέγχων κατά τη χειμερινή περίοδο σε όλους 
τους εργασιακούς χώρους, με προτεραιότητα σε εκείνους με τη μεγα-
λύτερη επιβάρυνση, καθώς και άμεσης ανταπόκρισης στις σχετικές 
καταγγελίες των εργαζομένων και των σωματείων τους και επιβολής 
των προβλεπόμενων κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης σοβα-
ρών παραβιάσεων ή μη συμμόρφωσης εργοδοτών προς τις υποδεί-
ξεις που τους γίνονται. 

Σε κάθε περίπτωση αποτελεί πάγιο αίτημα της Γ.Σ.Ε.Ε. προς το 
Υπουργείο Εργασίας η εισαγωγή στην ισχύουσα νομοθεσία για την Υ-
γεία και Ασφάλεια των εργαζομένων ρητών ρυθμίσεων για τις υποχρε-
ώσεις των εργοδοτών και κυρίως απαγορεύσεων για την πρόληψη της 
καταπόνησης των εργαζομένων και ρύθμισης των συνθηκών εργασίας 
τους στις περιπτώσεις έκθεσης σε έντονα καιρικά φαινόμενα (ψύχος, 
καύσωνας κλπ). 

Τονίζουμε ότι με άτυπες εγκυκλίους και ανακοινώσεις τα προβλή-
ματα δεν επιλύονται, αλλά χρειάζεται άμεσα ένα σαφές ρυθμιστικό 
πλαίσιο, αυστηρές κυρώσεις και εντατικοποίηση των έγκαιρων ελέγ-
χων  από την Επιθεώρηση Εργασίας. 

Τα σωματεία, τα κατά τόπους Εργατικά Κέντρα και οι Ομοσπονδίες 
δύναμης της Γ.Σ.Ε.Ε. είναι σε επαγρύπνηση για τις καταγγελίες των 
εργαζομένων. 

Η  Γ.Σ.Ε.Ε. θα συνεχίσει να έχει στη διάθεση των συνδικάτων και 
των εργαζομένων σε όλη την επικράτεια για κάθε ζήτημα πληροφό-
ρησης, στήριξης και συλλογικής δράσης και στα θέματα υγείας και 
ασφάλειας:

• το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της Γ.
Σ.Ε.Ε., Κ.Ε.Π.Ε.Α./ Γ.Σ.Ε.Ε. www.kepea.gr 

• το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Ερ-
γαζομένων και Ανέργων του Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε.  
https://www.inegsee.gr/diktio-ipiresion-pliroforisis-simvouleftikis-
ergazomenon-anergon/ 

Η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Βέροιας

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  ΨΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ



12 ΤΡΙΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο

κατάστημαεπί τηςο-

δούΠιερίωνστηΒέ-

ροια εμβαδού 54,16

τ.μ.μευπόγειοαποθη-

κευτικόχώροεμβαδού

41,63τ.μ..Τιμή63.000

€Τηλ:2331021523

ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

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

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

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

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

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

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

ΔήμοςΒέροιαςΔημοτικήΕνότηταΒέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: 2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: 2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΑΤΡΙΔΑπωλείταιοικόπεδο1στρέμ-
μαμεημιτελέςκτίσμα91,50τ.μ.,μεαπο-
θήκη εκτός σοιτιού 25 τ.μ., με υπέροχη
θέαχωρίς εμπόδια,περιφραγμένο,συρ-
ταρωτή πόρτα, πλήρως τακτοποιημένο.
Τιμή95.000ευρώ.Τηλ.:6942775199.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:24268-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφά-
νειας80τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναι
κατασκευασμένοτο1971καιδιαθέτειθέρμανση
ΑτομικήΠετρελαίου,ΚουφώματαΑλουμινίου
συρόμενα,Ανελκυστήρα,Τιμή:220€.

Κωδ.23306ΤΣΕΡΜΕΝΙ,Διαμέρισμα85
τ.μ.,κατασκευή2004,2υ/δ,1οςόροφος,με
ευχάριστηθέα,σευπεράριστηκατάσταση,α-
λουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,υψηλών
ποιοτικάπροδιαγραφών,μεατομικήθέρμανση
πετρελαίου,μεπολύωραίομπάνιο,μεκλειστό
πάρκινγκστουπόγειο ,  κέντροαπόκεντρο,
320€.Από18/1/2022ελεύθεροκαιεπισκέψιμο.

ΚΩΔ.13914ΩΡΟΛΟΙδιαμ/μασανΜονο-
κατοικίαμε96τ.μ.,καθ.με2-,3υ/δ,1οςόρο-
φος,διαμπερές,παλαιάκατασκευήαλλάπολύ
καλάσυντηρημένοκαιφροντισμένο ,διαθέτει
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,κλιματιστικόκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα,μεβεράνταεμπρόςκαι
πίσωαλλάκαιμεθωρακισμένηπόρτα,χωρίς
κοινόχρηστα ,ενοίκιο350€.υπόδειξημόνοσε
σοβαρόενδιαφερόμενο..

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαι
μεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικήςεπιφάνειας
200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτελείταιαπό2υ/δ
,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
ατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστηθέα,τακου-
φώματατηςσυνθετικά,μεδιπλάτζάμια,διαθέτει
τζάκι,αποθήκηκαιμεγάληαυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.

,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλό-
νια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,και
δύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα ,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝΠΛΑΤΕΙΑΩΡΟ-

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

Κωδ:107153ΚΕΝΤΡΟ,Ενοικιάζεταισπά-
νιαεπαγγελματικήστέγη45τ.μ.μεδύοανεξάρ-
τητουςγραφειακούςχώρους,μιαμεγάληανα-
μονήκαιWC,βρίσκεταιστον5οόροφορετιρέ,
προσόψεως,μεπολύκαλήδιαρρύθμιση,ηλιό-
λουστοιχώροι,μεανελκυστήρα,σεκεντρικότατο
σημείοτηςπόλης,ζητούμενομηνιαίομίσθωμα
350€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105030-ΚέντροΚατάστημασυνολι-

κήςεπιφάνειας30τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
Χώρο,καιWCκαιαποθήκη10τ.μ.-Τιμή:140€.

Κωδ105261Ενοικιάζεταικατάστημαστον
ΠεζόδρομοτηςΒέροιαςκατάλληλοκαιγιαυγει-
ονομικούενδιαφέροντος62τ.μ. καθ. Ισόγειο
και30τ.μ.πατάρι,τιμήπολύλογικήμόνο400€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24715-Κέντροαπόκεντροκαικοντά
σταΚΤΕΛΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας70
τ.μ. ισόγειοκαιμεμεγάληβιτρίνα.Αποτελείται
απόένανενιαίοκαιWC.Είναικατασκευασμένο

το1975καιείναιφωτεινό ,ανακαινισμένομε
ψευδοροφή.Ενοίκιομόνο300€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24675-ΕΠΙΤΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣΝΑΟΥΣΑΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμη-
τοΚατάστημαστεγασμένηςσυνολικήςεπιφάνει-
ας850τ.μ.σιδηροκατασκευή,ισόγειογιαπο-
λύαπαιτητικούςμισθωτές,σίγουραεκπληκτικό
καιξεχωριστόακίνητο,μεάριστηπροβολήκαι
σεοικόπεδο4.000τ.μ.Μηνιαίομίσθωμααρχικό
χαμηλόστα1.700€γιατηνολοκλήρωσητου
.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106808 Στο κέντρο της Βέροιας

πλησίονΜητρόπολης,έναεξολοκλήρουανα-
καινισμένοδιαμέρισμα-ρετιρέ70τ.μ.μικτάκαι
65τ.μ.καθ.,με2υπνοδωμάτια-σαλοκουζίνα
καιμπάνιο,στον6οόροφο,κατασκευής1970το
οποίοδιαθέτειγερμανικάσυνθετικάκουφώματα
Kömmerlingμετριπλήυάλωση,μεαποθήκη,
ηλεκτρικάρολάαλουμινίουκαισήτες,ενεργειακό
τζάκι,DAIKININVERTER12000BTUκλιματι-
στικόστησαλοκουζίνα,ατομικήθέρμανσημε
αντλίαθερμότητας,προεγκατάστασηηλιακού
θερμοσίφωνα,πλήρηεγκατάστασησυστήματος
συναγερμού,γύψινεςδιακοσμητικέςκατασκευ-
ές.Επίσης,διαθέτεικέλυφος-θερμοπρόσοψη
καθώςκαιθερμομόνωσηοροφής.Έχειγίνειεκ
βάθρωναλλαγήτωνηλεκτρολογικώνκαιτωνυ-
δραυλικώνεγκαταστάσεων.Πληροφορίεςμόνο
στηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24141 -ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενοαπό
έναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλκαιτρία
καταστήματα72και24και24  τ.μ.περίπου
ισόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρικούδρόμου
καιαποτελείμιασπάνιαευκαιρίααγοράς.Τιμή
όλαμαζίμόνο45.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106881ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΜο-

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

Κωδ.13681ΒΙΛΑ,σπάνιασεαπόσταση
12χιλ.απότηΒέροιασεστυλΜεζονέταςμε
170τ.μ.,κατοικήσιμοςχώροκαιμελοιπούς
βοηθητικούςχώρουςσυνολικά250τ.μ.ανοδο-
μή,διατίθεταιπροςπώληση.Πρόκειταιγιαμία
μοναδικήπερίπτωσηκατοικίαςμεεκπληκτική
καιανεμπόδιστηθέα,μεύφοςαπέριττηςπολυ-
τέλειαςπουδιαχέεταιστονχώρο,διαθέτειπα-
ραδοσιακάξύλινακουφώματαμεδιπλάτζάμια,
κτίστηκεμεπολύμεράκικαιμευλικάανώτερης
ποιότητας,οιχώροιτηςλειτουργικοίκαιμεατο-
μικήθέρμανσηπετρελαίου,διαθέτειτζάκι,3υ/δ
καιδύουπερπολυτελήμπάνια,αναφέρεταιμόνο
σεπολύαπαιτητικούςαγοραστές,ευρισκόμενη
σεήσυχοπεριβάλλονκαισεοικόπεδο1680τ.μ.
διαθέτονταςένανπολύωραίοκήπομεδένδρα,
γκαζόνκαιλαχανόκηπο,Αποκλειστικήδιάθεση

καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ,τιμή160.000€.Στηνπαραπάνωτιμή
συμπεριλαμβάνεταιολόκληροςοεξοπλισμός
καιηεπίπλωσητης.Μόνοσοβαρέςπροτάσεις
δεκτές.

Κωδ.13825ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠωλείται
Μονοκατοικίαμε200τ.μ.,υπερυψωμένοισόγειο
και150τ.μ.υπόγειο ,έχειανεγερθείσεοικό-
πεδο4000τ.μ. ,σαλόνικουζίνα ανεξάρτητη
και4υ/δ,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
πρόκειταιγιαμίαωραιότατηκατασκευήαυστη-
ρώντεχνικώνπροδιαγραφών,μεπολυτέλειακαι
ζεστασιά,έχειατομικήθέρμανσημευγραέριο
,,διαθέτειτζάκι,διπλόπάρκινγκκαιαναφέρε-
ταιμόνοσεαπαιτητικούςαγοραστές,είναιμία
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία, ζητούμενοτίμημα
115.000€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13964πωλείται κοντάσταΚΤΕΛ

σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ., τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα ,ακίνητο
ευκαιρίας,τιμήέκπληξη,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις,τιμήπώλησης
80.000€τώρα50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22959-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙΚατάστημαΙσόγειοσυνολικήςεπιφάνειας110
τ.μ.μικτάκαι89τ.μ.καθ.μεδυνατότηταδόμησης
καιμίαςμεζονέταςπάνωαπόαυτόάλλα127τ.μ.
μικτάη114τ.μ.καθ.Αποτελείταιαπόένανενιαίο
χώροχωρίςκολώνεςμεδικότουWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1970-Τιμήπώλησηςτα
130.000€.ΤογραφείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΩΝ
Κωδ:106441-ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αγροτεμάχιοδίπλαστοσχέδιοπόλεωςσυνολι-
κήςεπιφάνειας4436τ.μ.,είναιάρτιοκαιοικοδο-

μήσιμο,γωνιακό,σεπολύκαλήτοποθεσία,τιμή
προσιτήμόνο:50.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106268ΚΑΤΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟστο
δρόμογια τηΜέσηΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιο
στηΖώνη1συνολικήςεπιφάνειας10.000τ.μ.
άδειο,σεπολύκαλόσημείο,ποτιστικό,πάνω
σεδρόμοΤιμήμόνο:22.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105085ΠΑΛΙΑΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ,πω-
λείταιαγροτεμάχιο11στρ.,ελεύθερομεμικρή
αποθήκημέσακαιμεάδειανόμιμη,τιμήκομπλέ
μόνο26.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο

494τ.μ.,εντόςσχεδίουπόλης,διαθέτειθέαα-
πρόσκοπτη,ελαφρώςεπικλινές,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο40.000€.

Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ,Οικόπεδο529τ.μ.,
σπάνιο,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
αμφιθεατρικόοικόπεδοφιλέτο,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,μόνογιααποφασιστικόαγοραστή.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,16.000€.

Κωδ:13859-ΣτονΤρίλοφοευκαιρίαΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσεσημείομεανοιχτωσιάσυ-
νολικήςεπιφάνειας884τ.μ.Τιμήμόνο20.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙΟι-
κόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980τ.μ.σεπολύ
καλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ.13787ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο1.820
τ.μ.,εντόςζώνης,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,εξαι-
ρετικόγιαεπένδυσηκαιγιαανέγερσημονοκα-
τοικίας,ητιμήτουεξαιρετικάσυμφέρουσα,μό-
νο25.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13637ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Πωλείταιμεγά-
λοοικόπεδο3.007τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,
εντόςζώνης,προσφέρεταισετιμήπραγματικής
ευκαιρίας,μόνο25.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:14213-ΠΑΝΟΡΑΜΑΒέροιαςΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα
,Ισόγειο100τ.μ.καιυπόγειοτοοποίοαπότην
κάτωμεριάείναιισόγειομεβεράνταεμπρόςκαι
πίσωσεοικόπεδο384τ.μ.Αποτελείταιαπό4Υ-
πνοδωμάτια,και2WC.Είναικατασκευασμένη
το1991καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,Κήπο,Διπλάτζάμια.Τιμή:125.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα46τ.μ.,επίτηςοδούΕλ.
Βενιζέλου,περιοχήΑγίουΑντωνίου, Βέροια. 1ος
όροφος, οικοδομής 1964, τριών ορόφων υπέρ
ισογείου, προσόψεως, χωρίς ασανσέρ. Ξεχωρι-
στοίχώροιγια:κουζίνα,έναυπνοδωμάτιο,σαλόνι,
χωλ, μπάνιο.Ηπρόσοψη επί τηςΒενιζέλου δια-
θέτειμπαλκόνιστοοποίοβλέπουνέναπαράθυρο
καιμίαμπαλκονόπορτα.35.000ευρώ.Χρίζειανα-
καίνισης. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6974191579,
6973015833.

ΚΟΠΑΝΟΣ ενοικιάζονται δύο επαγγελ-
ματικοί χώροι από 350 τ.μ. ο καθένας με
δυνατότητα να γίνει ένας χώρος, στον
περιφερειακό δρόμοΚοπανού, δίπλα στο
βενζινάδικο Σαρδέλη, με 5μ. καθαρό ύ-
ψος, χωρίς εσωτερικές κολώνες και πε-
ριφραγμένη αυλή 600 τ.μ. Τιμή 1,00 ευ-
ρώ το τετραγωνικό.Τηλ.: 6944 687267&
2332041088.



ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κατάστημα
186 τ.μ. με υπόγειο168 τ.μ.,

σταπρώηνΣφαγείαΒέροιας.

Τηλ.:6944644220.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  2 γκαράζ
στον Προμηθέα, στην ο-

δό Καζαντζάκη, 56 τ.μ. αξί-

ας 10.000 ευρώ. Τηλ.: 6944

644220.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ,στονΠρομηθέα,
υπέροχο λούξ διαμέρισμα 84

τ.μ.,1οςόρ,2ΔΣΚWC,καινούρ-

γιο,ωρομέτρηση.Πληρ.Τηλ.

2331068080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία
στην Πατρίδα 100+100τ.μ.

ισόγειοσε2.500τ.μ.οικόπε-

δο. 85.000 ευρώ.Τηλ.: 6945

122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο διαμέ-
ρισμα κοντά στονΑγ.Αντώ-

νιο,μεθέσηπάρκιγκ,77τ.μ.,

διαμπερές,κεντρ,θέρμανση,

22.000 ευρώ, ευκαιρία.Τηλ.:

6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιαμέρ ισμα
110 τ.μ., Σταδίου, 2ος όρο-

φος, ασανσέρ. Τηλ.: 6976

535124.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφο διαμέ-
ρισμα,1οςκαι2οςόροφοςμε

εσωτερικησκάλα,170 τ.μ.,40

τ.μ.βεράντες,περιοχήπαλαιού

Νοσοκομείου,διαμπερές,θέα,

ντουλάπες εντοιχισμένες.Τιμή

διαπραγματεύσιμη.Τηλ.: 6973

227521.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο

16 στρεμματα στην περιοχή

«66» με 1.100 ροδακινιές,

ποικιλίας συμπύρηνα «Έ-

βερτ» ηλικίας 3 ετών, ποτι-

στικό.Τηλ.:6977454620.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-

σμα 120 τ.μ., Βελισσαρίου

11, Βέροια, 2ος όροφος σε

ιδιόκτητη οικοδομή, 3ΔΤρΚ-

ΧWC,μεγάλαμπαλκόνια,αιρ

κοντίσιον, ατομική θέρμανση

καλοριφέρ, ανακαινισμένο.

Τιμή ενοικίου 360,00 ευρώ.

Τηλ.6979977336.

ENOIKIAZETAI περιοχή

Προμηθέα, διαμέρισμα 2Δ-

ΣΚWC, επιπλωμένο, λούξ,

αίρ κοντίσιον. Τιμή ενοικίου

320,00 ευρώ. Πληρ. Τηλ.

2331068080.

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

πόρτα με μηχανισμό, ρεύμα,

βαμμένο.Τιμήενοικίου50ευ-

ρώ.Τηλ.:6947073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52 ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα, 1ος όροφος,σε

πολύ καλή κατάσταση.Πληρ.

τηλ.:2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ENOIKIAZONTAI Γραφεία

61, 37 και 30 τ.μ. ανακαινι-

σμένα στο κέντρο της πόλε-

ως, και ολόκληρος όροφος

240 τ.μ. Τηλ. 6949087741 ή

6993375249.

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι ,  Μη -

τροπόλεως 35, χώρος 90

τ.μ. περίπου, με 3 χώρους

και κουζινα,W.C., για επαγ-

γελματική χρήση ή για δια-

μέρισμα, 3ος όρ. Τηλ.: 6932

471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος για
εστιατόριο στη Βέροια με

γνώσηΑγγλικών.Πληρ. τηλ.

6977368011.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία έμπειρη
για φροντίδα ηλικιωμένης

κυρίας, όχι κατάκειτης, ως

εσωτερική.Αμοιβήσυζητήσι-

μη.Τηλ.:6944527842.

ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςλογιστή

για λογιστικό γραφείο στη

Βέροια. Πληροφορίες στο

τηλέφωνο:2331021106
ΖΗΤΕΙΤΑ Ι  υπάλληλος

λογιστηρίου. Αποστολή βι-

ογραφ ι κών  σ το  e -ma i l :

regivanelle@gmail.com.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρης εξοπλι-

σμός καφέ (έπιπλα και είδη

κουζίνας).Τηλ.:6944577645.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνω-

ριμία κυρία έως 55 ετών.

Πληρ.Τηλ.6984040769.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση(ταβέρνα),ενενεργεία,στοκέ-
ντρο τηςΒέροιας,μεπλήρη εξοπλισμό, λόγωσυνταξιο-
δότησης.Ηεπιχείρησηλειτουργείτατελευταία10χρόνια
μεσταθερήπελατεία.Πληρτηλ.:6973227071.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλα:σαλόνιμεδύοκαναπέ-
δες και τραπέζι, μεγάλοςμπουφέςμε καθρέφτη,
βιτρίνααντίκα και τραπεζαρία με έξι καρέκλες, όλα
απόμασίφξύλο,σεκαλήκατάσταση.Πωλούνταιό-
λαμαζιήχωριστά.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6981994659.

ΚΥΡΙΑ 61 ετών,συνταξι-
ούχος, κοινωνική, αξιοπρε-
πής, εμφανίσιμη, αναζητά
σύντροφο έως 68 ετών για
μίασχέσημεαγάπηκαισε-
βασμό.Τηλ.:6995358390.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση-εστιατόριο στο κέντρο τηςΒέ-
ροιας,120τ.μ.με10ετήεπιτυχημένηκαιανοδικήπορεία
στοχώροτηςεστίασης,πλήρωςεξοπλισμένηκαιενεργή
ακόμα, λόγωπαράλληλης απασχόλησης και αλλαγής
προσωπικήςκατάστασης.Τηλ.:6987285364.

Η εταιρεια Καδο-
γλου ΙΚΕ μεπαρουσια
στην συσκευασια και
τυποποιηση κρεατος,
με εδρα τοΤαγαροχωρι
Ημαθιας στα σφαγεια,
ζηταναενταξειστοδυ-
ναμικοτηςοδηγουςΓ’κατηγοριαςγιατηνστελεχωσητης
μοναδαςμεταφορωνμας.Προαπαιτουμενηπρουποθεση
είναιηκατοχηΠ.Ε.Ι.καιΗλεκτρονικουΤαχογραφου.

Απαιτουμεναπροσοντα
Ομαδικοτητα,συνεργασια και αποτελεσματικοτητα με

αισθησηευθυνηςκαιεπαγγελματισμο.
ΗΕταιρειαπροσφερει
Αμεσηπροσληψη μεπληρη απασχοληση και πληρη

ασφαλιση
ΤΗΛ:23310/41597-8FAX:23310/42048

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ διανομείς
από την ROMA PIZZA.
Τηλ.: 6951 930122 κ.
Κώστας.

ΠTYXIOYXOΣ Ειδικής
Αγωγής με μεταπτυχιακό
στηνΠαιδικήΨυχολογία, με
τετραετή εμπειρία, αναλαμ-
βάνω την παράδοση μαθη-
μάτωνσεμαθητέςΔημοτικού
και παρέχω υπηρεσίες πα-
ράλληληςστήριξηςσεπαιδιά
με ειδικές δεξιότητες. Επί-
σης αναλαμβάνω και φύλα-
ξηπαιδιών.Τιμέςπροσιτές.
Τηλ. επικοινωνίας: 6955
742699.

Απότην εταιρείαΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ ζητού-
νταιεργάτεςπαραγωγήςσεβάρδιες.Θαεκτιμηθούντεχνι-
κές,ηλεκτρολογικέςήμηχανουργικέςγνώσεις,καθώςκαι
προϋπηρεσία.

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

Από την ΑΛΜΗ Α-
ΒΕΕ, εταιρία μεπαρου-
σία 25 ετώνστον τομέα
τηςμεταποίησηςαγροτι-
κώνπροϊόντων–παρα-
γωγής ειδών διατροφής
και με συνεχήσταθεράανοδικήπορεία στην ελληνική και διεθνή
αγορά,ZHTΕΙΤΑΙ

ΒΟΗΘΟΣΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ
Προσόντα:
-γνώσειςχειρισμούηλεκτρονικούυπολογιστή(θαεκτιμηθείγνώ-

σηχειρισμούπρογραμμάτωνδιαχείρισηςαποθήκης)
-καλήγνώσηαγγλικήςγλώσσας
Προϋπηρεσίασεαντίστοιχηθέσηείναιεπιθυμητήαλλάόχιαπα-

ραίτητη.
Οιενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενεςμπορούννακαταθέτουναιτή-

σειςστημονάδαπαραγωγήςπουβρίσκεταιστο5οχλμΑλεξάνδρειας
–ΚρύαςΒρύσης.Ηαίτησηθαπρέπεινασυνοδεύεταιαπόπρόσφατη
φωτογραφίακαιφωτοτυπίαταυτότηταςήφωτοτυπίαδιαβατηρίου(με
τηνάδειαεργασίας).

Βιογραφικάσημειώματανααποστέλλονται
στοemailinfo@almifoods.gr

Πληροφορίες–τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800

Ηεταιρείαφυλάξεων«T.S.S.-SECURITY»,Ζητάμε
γιαΆμεσηΠρόσληψη,γιατηνΒιομηχανικήΠεριοχήΝάου-
σαςΗμαθίας,6ΦύλακεςωςεπίτοπλείστονΆνδρες,με
ΆδειαΕργασίαςΠροσωπικούΑσφαλείας από τηνΕλλη-
νικήΑστυνομία.Θαπροτιμηθούνάτομααπότηνκοντινή
περιοχή. Δίδονταιόλεςοινόμιμεςαπολαβές.Παρακαλώ
οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν αποκλειστικά με
αποστολή και αναλυτικό τοβιογραφικό τους με ταπλή-
ρη στοιχεία τους, στο Email:sales@securitytsiflidis.
gr, με τηλέφωνο επιβεβαίωσης ότι το λάβαμε το κινητό
6937226565, Υπεύθυνος ΚύριοςΤΣΙΦΛΙΔΗΣ Σ. ΧΑ-
ΡΑΛΑΜΠΟΣ, μεσκοπό την αξιολόγησηπροσόντων για
πρόσληψη.

Από την ΑΛΜΗ Α-
ΒΕΕ, εταιρία μεπαρου-
σία 25 ετώνστον τομέα
τηςμεταποίησηςαγροτι-
κώνπροϊόντων–παρα-
γωγής ειδών διατροφής
και με συνεχήσταθεράανοδικήπορεία στην ελληνική και διεθνή
αγορά,ZHTΕΙΤΑΙπαραλήπτηςαγροτικώνπροϊόντωνγια την5μηνη
περίοδοσυγκομιδής(Ιούνιος–Οκτώβριος)καιγιαπεριοχήκαλλιέρ-
γειαςεκτόςτηςέδραςτουεργοστασίου.

Προσόντα:
-Εμπειρίαστοντομέα
-Ανάλογηεκπαίδευσηστοαντικείμενοθαεκτιμηθείαναλόγως
-Κατάπροτίμησηηλικίαέως45ετών

Οι ενδιαφερόμενοιμπορούννακαταθέτουναιτήσειςστημονάδα
παραγωγήςπουβρίσκεταιστο5οχλμΑλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύ-
σης.Ηαίτησηθαπρέπεινασυνοδεύεταιαπόπρόσφατηφωτογραφία
καιφωτοτυπία ταυτότητας ήφωτοτυπίαδιαβατηρίου (με τηνάδεια
εργασίας).

Βιογραφικάσημειώματανααποστέλλονταιστοemail info@
almifoods.gr

Πληροφορίες–τηλέφωναεπικοινωνίας:2333027800(γραμ-
ματείαεργοστασίου),6974875526(Γεωπονικότμήμα)



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

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

www.mesitikoveria.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο210€
ΡΟΛΟΙ40τ.μ.ανακαινισμένο270€
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΜΟΥΣΕΙΟ85 τ.μ. γωνιακόμεπυ-
λωτή250€
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. 15ετίας, αντλία θερμότητας,
350€
ΚΕΝΤΡΟ90 τ.μ.  ανακαινισμένο, αντλία θερμό-
τητας,350€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ100τ.μ.,15ετίας,480€
ΠΙΕΡΙΩΝ125τ.μ.πολύκαλό3δωματομικήθέρ-
μανση,450€
ΚΕΝΤΡΟ100 τ.μ. πλήρες επιπλωμένο,  ατομ.
θέρμανση,ηλιακό400€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.2δωμ.ατομικήθερμ.350€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ  90 τ.μ. 2δωμ. επιπλωμένοπλήρες
ατομ.θέρμανση280€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ70ΤΜ15ετών2δωμ.θέα,300€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ100 τμ 3δωμανακαινισμένοαντλία
θερμότητος,τζάκικλίμα450€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τμ  ανακαινισμένο, θέα
ατομ.θέρμ.θωρακισμένη400€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ35τ.μ.καινούργιο32000€
ΕΛΙΑ65τ.μ.10ετίας62.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ65τ.μ.35.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ67τ.μ.15ετίαςτζακιθεα68.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ69τ.μ.τζάκι,αποθήκη,55.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.τζάκιατομθερμ43.000€
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ  2δωμ. κόπλαμ ατομ.θέρμανση
47000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.πολύ15ετώνκαλό85.000€

ΠΙΕΡΙΩΝ84τ.μ.μεατομικόλέβητα,79.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. με θέση στάθμευσης,
85.000€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.ρετιρέ70.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ86τ.μ.15ετίας67.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ85τ.μ.αντλίαθερμότητος,ανακαινι-
σμένο,85.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ93τ.μ.30.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ104τμανακαινισμένοθέααποθή-
κη68.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120 τ.μ. 15 ετώναποθήκη, γκα-
ράζ,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.υπερλούξ,135.000€
ΓΗΠΕΔΟ120τ.μ.πάρκιν120.000€
ΕΛΙΑ120τ.μ.130.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.15ετών4δωμάτια,μεαπο-
θήκη,γκαράζ,108.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.μεβεράντα,82.000€
ΣΤΑΥΡΟΣ170τ.μ.1οςόροφος35.000€


ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέ-
τρων,15.000€
ΜΕΛΙΚΗ 35 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων,
18.000
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.30.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,

105.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων,
22.000€
ΣΕΛΙ40τ.μ.πολύκαλόμετζάκι65.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιοσε 2 επίπεδα
200.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.παραδοσιακήκατοικία55.000€
ΑΣΩΜΑΤΑ 175 τ.μ. μεζονέτα σε 3 επίπεδα
150.000
ΚΑΒΑΣΙΛΑμονοκατοικίασε2επίπεδα55.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ220 τ.μ.σε οικόπεδο400μέτρων,
λουξ,220.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 70 τ.μ. σε 280τ.μ. οικόπεδο
48.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180τμβίλασε800τ.μ.οικόπεδο
210.000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ200τ.μ.διαμέρισμαμε2γκαρσονιέ-
ρες15ετίας165.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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.μμευπόγειο100τ.μ.14ετί-
ας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,700€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ600μέτρα,καλό,16.000€
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣΚΑΤΟΙΚΙΕΣ460μέτρα,38.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,
24.000€
ΣΚΥΛΙΤΣΙ500μέτρα,καλό,6.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ700τ.μ.επάνωστονδρόμο28.000€
ΛΟΖΙΤΖΙ5.000τ.μ.μεγάληευκαιρία32.000€
ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ520τ.μ.δίπλαστοσχολείο35.000€
ΕΛΙΑ220τ.μ.ευκαιρίατιμή39.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ35–50–60τ.μ.προς1.000€τοτετρα-
γωνικό
ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
29.000€

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

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.
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