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Φέτος Black Friday 
διαρκείας και με προσφορές 

χρώματος γκρι !!!
  Με το λοκντάουν χάσαμε και την αίσθηση του χρόνου! 
Πόσο διαρκεί μια ημέρα; Μια Black ημέρα και ειδικά αν 
είναι Friday έχω την εντύπωση ότι φέτος ξεπέρασε κατά πολύ 
το 24ωρο. Οι διαφημίσεις με προσφορές για την Μαύρη 
Παρασκευή ξεκίνησαν εδώ και ένα 10ήμερο και ακόμη καλά 
κρατούν… Φυσικά θα πείτε τέτοια εποχή καραντίνας με 
κλειστό το λιανεμπόριο και μόνη διέξοδο και του εμπόρου και 
του καταναλωτή τις ηλεκτρονικές αγορές κανονικά θα πρέπει 
να μιλούμε για Black month… μην σας πω και Black year! 
Ωστόσο για να λέμε όμως και του στραβού το δίκιο, δεν 
τρελαθήκαμε και με τις εκπτώσεις που «παίζουν», αφού 
δεν αφορούν μια συγκεκριμένη ημέρα, αλλά προσφορές 
διαρκείας, επομένως και οι έμποροι δεν τις έβαψαν και τόσο 
μαύρες τις προσφορές, αλλά μάλλον γκρι με πολύ μικρότερα 
ποσοστά έκπτωσης και όσοι πιστοί ας προσέλθουν…

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Εξιτήριο πήρε ο Αρχιεπίσκοπος
«Θα υπερνικήσουμε τον εχθρό με τη βοήθεια του Θεού 

και της Επιστήμης»
Εξιτήριο από τοΝοσοκομείοΕυ-

αγγελισμός έλαβε χθεςΔευτέραστις
15:45, μετά από νοσηλεία 12 ημε-
ρώνοΜακαριώτατοςΑρχιεπίσκοπος
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ.Ιε-
ρώνυμος.Νοσηλευόταν σεΜΑΦμε
covid-19.Μετά το εξιτήριο από τον
«Ευαγγελισμό», που είχε εισαχθεί
το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρί-
ου, οΑρχιεπίσκοπος έφθασε στην
οικία του εντός τηςΑρχιεπισκοπής
Αθηνών, όπου και θαπαραμείνει το
επόμενο χρονικό διάστημα,παρακο-
λουθούμενος από τους θεράποντες
ιατρούςτου.

ΟΑρχιεπίσκοπος στην δήλωση
πουέκανεμεταξύάλλωνείπε:

«Αυτή τη στιγμή ανάβω, στο Παρεκ-
κλήσιο του Αγίου Παύλου στην Αρχιε-
πισκοπή Αθηνών, ένα κερί για όλους 
τους Έλληνες και για όλες τις Ελληνίδες 
και για όλους τους συνανθρώπους μας, 
που δίνουν τον προσωπικό τους αγώ-
να απέναντι σε αυτόν τον επικίνδυνο 
και ύπουλο εχθρό. Έναν εχθρό τον 
οποίο θα υπερνικήσουμε με τη βοήθεια 
του Θεού και της Επιστήμης».

Μπορεί να μπει στον πεζόδρομο όχημα διανομής 
πετρελαίου χωρίς άδεια;

Οπροϊστ.τηςΔημοτικήςΑστυνομίαςΒέροιαςΧ.Καπουρτίδης
εξηγείστονΑΚΟΥ99.6τηνδιαδικασία

Ο προϊστάμενος επιχει-
ρησιακούσχεδιασμού και α-
στυνόμευσης τηςΔημοτικής
Αστυνομίας Βέροιας Χαρά-
λαμποςΚαπουρτίδης μίλησε
τομεσημέριτηςΔευτέραςτη-
λεφωνικάστηνεκπομπήΛΑ-
ΪΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στονΑΚΟΥ
99.6 και παράλληλες πα-
ρεμβάσεις (μέσω γραπτών
μηνυμάτων) έγιναν από την
Προϊσταμένη Ελέγχου της
ΔημοτικήςΑστυνομίαςΕλέ-
νηΣιακαβάραγιαναδοθούν
διευκρινήσεις για το πώς
μπορούν να εισέρχονται στο
πεζοδρομημένο κέντρο της
Βέροιαςεπαγγελματίεςμε τα
οχήματατους(πουδενέχουν
έδραστονπεζόδρομο)προ-
κειμένου να εξυπηρετήσουν
τους κατοίκους (πχβυτιοφό-

ραγιαπετρέλαιοθέρμανσης,επαγγελματίεςπουμεταφέρουνογκώδηυλικάπροςεγκατάστασηκλπ).
Οκ.Καπουρτίδηςξεκαθάρισεότιδενμπορούνοιμόνιμοικάτοικοιναανοίξουνμετηνκάρτατουςσυγκεκριμένους

επαγγελματίες για να κάνουν εργασίες χωρίς να ενημερωθεί ηΔημοτικήΑστυνομία.Προβλέπεται μεαπόφαση του
δημοτικούσυμβουλίουμια εύκοληκαισύντομηδιαδικασία ενημέρωσης τηςΔημοτικήςΑστυνομίαςγια τηνώραπου
χρειάζεταιναεισέλθειοεπαγγελματίαςστονπεζόδρομοκαιναδοθείμιαειδικήάδειααυθημερόν.

Προσέξτεγιαναεπικρατήσειτάξη,αλλάκαινααποφευχθείτοτσουχτερόπρόστιμοτων100ευρω!!!

ΙκανοποίησηΜπαρτζώκα
γιατοπλαφόνστατεστCovid

Στις23Σεπτεμβρίου2020οβουλευτήςΗμαθί-
ας τηςΝΔΤάσοςΜπαρτζώκας είχε κοινοποιήσει
την ερώτησηπου έκανε προς τουςΥπουργούς
Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, Οικονομίας &
ΑνάπτυξηςΆδωνη Γεωργιάδη καιΥγείαςΒασίλη
Κικίλια, σχετικά με την διατίμηση στις τιμές των
τεστκορωνοϊού.

Πέρασαν2μήνεςαπότότεκαιτηνΠαρασκευή
27Νοεμβρίουηκυβέρνησηέκανετοβήμαναεπι-
βάλλειπλαφόνστηνχρέωσητωντεστκορωνοϊού.

Με αφορμή την απόφασηαυτή ο κ.Μπαρτζ-
ώκας εξέφρασε την ικανοποίησή του, γράφοντας
στηνπολιτικήτουσελίδαστοfb:

Νιώθω μεγάλη ικανοποίηση, καθώς είχα ζη-
τήσει με κοινοβουλευτική μου ερώτηση τον κα-
θορισμό ανώτατης τιμής στα τεστ ανίχνευσης του 
κορονοϊού, ήδη από τον Σεπτέμβριο.

Έχοντας από τότε επισημάνει την οικονομική 
αδυναμία πολλών πολιτών να εξεταστούν, και δυ-
στυχώς επιβεβαιώνοντας τη σφοδρότητα του 2ου 
κύματος, θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό ότι έστω 
και τώρα, καθιερώνεται ανώτατη τιμή: 40 ευρώ για 
το μοριακό τεστ και 10 ευρώ για το rapid test.

Βρισκόμαστε πολύ κοντά στην έξοδο του τού-
νελ της πανδημίας, αλλά μέχρι να εξέλθουμε οριστικά, θα πολεμήσουμε με τα όπλα της πρόληψης. Εντός ολίγων ημε-
ρών το βασικό μέσο πρόσληψης, τα τεστ, θα είναι πιο προσβάσιμα σε όλους μας.

Στον ουρανό πλέον, έγινε το 
αστεράκι της εγγονής του…

-Ε, μικρούλη,
το βλέπεις αυτό το
αστεράκι;Ότανπε-
θάνω θα ‘μαι εκεί,
νασεβλέπω,ναμη
φοβάσαι

- Σ ε  α γ απάω
παππού

-Εγώ σε αγα-
πάωπιοπιοπολύ
Χαράμου…

Μέσα σ΄ αυτό
τον διάλογο κρύβε-
ται όληηαγάπη, η
ουσία και η ανιδιο-

τέλεια,μεταξύδυοτρυφερώνψυχών:ΤουπαππούΘανάσηΓε-
ωργιάδηκαιτηςμικρήςεγγονήςτουΧαράς.Γιαόλουςμπορεί
ναήτανογιατρόςκαιοπολιτικόςπουάφησετησφραγίδατου
στιςσελίδεςτηςνεότερηςτοπικής ιστορίας,αλλάμια ιδιότητα,
αυτήτουπαππού,δενμοιράζεταικαιδενσυγκρίνεταιμεκαμία
άλληεμπειρίαζωής!



Η διερεύνηση των επιπτώσεων της πανδημίας αποτελεί ένα ιδιαί-
τερα δύσκολο εγχείρημα καθώς το φαινόμενο επηρεάζει ολόκληρο το 
φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας αλλά και τον τρόπο λειτουργίας 
των επιχειρήσεων, με την υγειονομική κρίση είναι ακόμη σε πλήρη 
εξέλιξη. Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία αλλά και τις εκτι-
μήσεις, μια από τις κυριότερες επιπτώσεις της πανδημίας είναι η αδιαμ-
φισβήτητη ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου με τον κύκλο εργασιών 
του να αναμένεται να διπλασιαστεί σε 15 δισ. ευρώ για το 2020.

Όμως, όπως διαφαίνεται, η μεγέθυνση του ηλεκτρονικού τζίρου δεν 
κατανέμεται ισόρροπα. Πέρα από κάθε αμφιβολία, οι μεγάλες αλυσίδες 
του λιανικού εμπορίου είναι εκείνες πως έχουν ευνοηθεί περισσότερο 
από την εντυπωσιακή αύξηση των ηλεκτρονικών πωλήσεων. Από την 
άλλη οι μικρότερες επιχειρήσεις φαίνεται πως καταγράφουν μια ση-
μαντική υστέρηση σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες. Ωστόσο, βρίσκουν 
τρόπους να ανταποκριθούν και συγχρόνως αντιλαμβάνονται την πρό-
κληση της «νέας εποχής». Είναι χαρακτηριστικό πως για τις μικρότερες 
επιχειρήσεις, σύμφωνα και με τις σχετικές έρευνες του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, 
περισσότερες από το 70% διαθέτουν πλέον σύνδεση στο διαδίκτυο, 
το 36% έχει ενεργή ιστοσελίδα και πάνω από 55% ενεργή σελίδα στα 
κοινωνικά δίκτυα.

Όμως σε κάθε περίπτωση ο ψηφιακός μετασχηματισμός, , δεν θα 
πρέπει να αποτελέσει την αιτία για τη διάνοιξη των ανισοτήτων μεταξύ 
των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ πραγματοποίησε κατά την περί-
οδο 16 έως 25 Νοεμβρίου, έρευνα σε 500 επιχειρήσεις λιανικού εμπο-
ρίου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις αλλαγές δηλαδή που υιοθετεί 
μια επιχείρηση για να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα που της προσφέ-
ρουν το διαδίκτυο, τα ψηφιακά μέσα και οι νέες τεχνολογίες και απαιτεί 
εκπαίδευση και υποδομές. Τα αποτελέσματα της έρευνας συνοψίζονται 
ως εξής:

Φυσικό κατάστημα και online πωλήσεις:
 αργή αλλά σταθερή πορεία

· Οι επιχειρήσεις εμφανίζουν μικρή αύξηση  στην δημιουργία e-
Shops μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας. Ωστόσο φαίνεται ότι έχουν 
αυξηθεί σημαντικά οι εναλλακτικοί τρόποι πώλησης όπως οι τηλεφωνι-
κές παραγγελίες. Οι λόγοι για αυτήν την επιχειρηματική επιλογή μπορεί 
να αναζητηθούν, αφενός στο βραχύ χρονικό διάστημα που μεσολάβησε 
μεταξύ των δύο ολικών περιορισμών («lockdown») και αφετέρου στην 
έλλειψη πόρων, τόσο οικονομικών όσο και ανθρωπίνων (κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό) αλλά και υποδομών (αποθηκευτικοί χώροι). 
Υπενθυμίζεται επίσης ότι η πανδημία έπεται μιας παρατεταμένης και 
ισχυρής χρηματοοικονομικής κρίσης, ενώ το ιδιαίτερα αβέβαιο περιβάλ-
λον αναγκάζει τις επιχειρήσεις να εστιάσουν περισσότερο στην επιβίω-
ση και λιγότερο στις επενδύσεις.

· Σε γενικές γραμμές, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα των τροφίμων καταγράφουν χαμηλότερη ροπή επένδυσης στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό, σε σχέση με το υπόλοιπο λιανικό εμπόριο. 
Φαίνεται δε να προτιμούν τις τηλεφωνικές παραγγελίες. Και αυτό γιατί 
αφενός η ανελαστική ζήτηση των τροφίμων και αφετέρου το γεγονός 
ότι έμειναν ανοικτές καθ’ όλη τη διάρκεια των ολικών περιορισμών 
(«lockdown») μετρίασε την ανάγκη για δημιουργία e-shop.

· Αντίθετα, επτά στις δέκα επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου εκτός τρο-
φίμων ήταν περισσότερο πρόθυμες να επενδύσουν στον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό, δεδομένου ότι πρόκειται για επιχειρήσεις που εξωθήθηκαν 
σε αναγκαστικό κλείσιμο λόγω του lockdown.

· Σχεδόν έξι από τις δέκα (59%) επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατό-
τητα πώλησης εκτός φυσικού καταστήματος κατέγραψαν αύξηση των 
πωλήσεων τους σε σχέση με πέρυσι.

· Ωστόσο, από αυτές, το μεγαλύτερο μέρος σημείωσε ήπια αύξηση 
των πωλήσεων, γεγονός ενδεικτικό των πιέσεων που ασκούνται στα ει-
σοδήματα εν μέσω της πανδημίας και της οικονομικής ύφεσης. Τρία στα 
τέσσερα (74%) καταστήματα είδαν την OnLine επισκεψιμότητά τους να 
αυξάνεται σε σχέση με το 2019, ενώ το μέγεθος αυτό μπορεί να ενισχυ-
θεί περαιτέρω αφού η πανδημία είναι ακόμη σε εξέλιξη.  Εντούτοις από 
αυτές, μόνο το 11% καταγράφει ισχυρή άνοδο.

· Παραπάνω από τέσσερις στις δέκα (43%) επιχειρήσεις έχουν προ-
βεί σε προωθητικές ενέργειες στο Facebook, ή σε διαφημίσεις σε άλλα 
sites κλπ. Η πρακτική αυτή φαίνεται πως υιοθετείται σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τις επιχειρήσεις εκτός του κλάδου των τροφίμων.

· Η ενδιάμεση περίοδος μεταξύ των δυο lockdowns ήταν εξαιρετικά 
δύσκολη για τις επιχειρήσεις καθώς η πλειονότητα (65%) κατέγραψε 
χαμηλότερες πωλήσεις για το διάστημα μέσα Μαΐου – αρχές Νοεμβρίου 
2020 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Η απομείωση 
των πωλήσεων συνδέεται γραμμικά με τη συρρίκνωση των τουριστικών 
ροών, η οποία επηρέασε την καταναλωτική δαπάνη. Από την άλλη, η 
σταθερότητα που εμφανίζουν τα παντοπωλεία-καταστήματα τροφίμων 
σε σύγκριση με το υπόλοιπο λιανικό εμπόριο (37% έναντι 19%) σχετί-
ζεται, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, με τον ανελαστικό χαρακτήρα 
των προϊόντων που προσφέρουν, τα οποία είναι και λιγότερο ευαίσθητα 
στις μεταβολές των τιμών, του εισοδήματος και των προσδοκιών των 
καταναλωτών αλλά και με το γεγονός ότι παραμένουν ανοικτά.

  Η πρόκληση του ψηφιακού μετασχηματισμού: η ελπίδα
· Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη των επιχειρήσεων σε 

σχέση με την αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά 
και τη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027. Φαίνεται ότι ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός της επιχείρησης αποτελεί κυριότερη ανά-
γκη της εμπορικής επιχειρηματικότητας καθώς οι περισσότερες από 
τις επιχειρήσεις (31%) θεωρούν ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι θα πρέπει να 
κατευθυνθούν προς την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού 
των επιχειρήσεων. Ένα σημαντικό τμήμα των επιχειρήσεων (17%) 
θεωρεί πως τα κονδύλια θα πρέπει να υποβοηθήσουν τις συνέργειες 
και τις δικτυώσεις των επιχειρήσεων, την εκπαίδευση του προσωπικού 
στις νέες τεχνολογίες (17%) αλλά και τον πράσινο μετασχηματισμό των 
επιχειρήσεων (16%).

· Βέβαια, εντός του οικοσυστήματος της επιχειρηματικότητας κατα-
γράφεται μια διακύμανση των απαντήσεων η οποία και σχετίζεται με το 
είδος της δραστηριότητας. Είναι χαρακτηριστικό πως στις επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στα τρόφιμα το ζήτημα της πράσινης μετάβα-
σης είναι κυρίαρχο καθώς το 
30% των επιχειρήσεων κα-
ταγράφει, λόγω της ιδιαιτε-
ρότητας των προϊόντων που 
προσφέρει, την αναγκαιότη-

τα υποστήριξης του πράσινου μετασχηματισμού.
· Τέλος, από τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ηλεκτρονικό κατάστημα 

(e-shop) οι μισές θεωρούν την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματι-
σμού της επιχείρησης ως τη κρισιμότερη ανάγκη της. Τo στοιχείο αυτό 
υπόκειται δυνητικά σε μια διττή ανάγνωση, πρώτον η ψηφιοποίηση δεν 
εξαντλείται σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο είναι μια βασική 
ψηφιακή υποδομή, και δεύτερον εντός του κλάδου του εμπορίου υπάρ-
χουν οι κρυφοί επιταχυντές (hidden drivers) της ψηφιακής μετάβασης, 
οι οποίοι και θα πρέπει να υποστηριχθούν από τις δημόσιες πολιτικές.    
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Έκρυβε ηρωίνη στον λεβιέ 
ταχυτήτων και συνελήφθη 

από την Ομάδα Δίωξης Βέροιας
Συνελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2020 το απόγευμα 

σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς της Ομά-
δας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας 
του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, ένας ημεδαπός 
άνδρας, καθώς σε έλεγχο του οχήματος που επέβαι-
νε, εντοπίσθηκε επιμελώς κρυμμένη στον λεβιέ ταχυ-
τήτων του οχήματος ποσότητα ηρωίνης βάρους 12,8 
γραμμαρίων, η οποία και κατασχέθηκε. Επιπλέον 
κατασχέθηκε ένα μαχαίρι μήκους 26 εκατοστών που 
βρέθηκε στο όχημα. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα 
Ασφάλειας Αλεξάνδρειας.

Σύλληψη και για κατοχή κάνναβης
Συνελήφθη προχθές 26 Νοεμβρίου 2020 το από-

γευμα σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς 
της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και της Ομάδας 
Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας 
του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, ένας ημεδαπός 
άνδρας, καθώς σε έρευνα της οικίας του με την συν-
δρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα κάνναβης 
βάρους 190 γραμμαρίων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά 
ακριβείας.

Συνελήφθη στις 26 Νοεμβρίου 2020 το απόγευμα 
σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμή-
ματος Ασφάλειας Βέροιας, ένας ημεδαπός άνδρας, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν δύο εντάλμα-
τα σύλληψης από Ανακριτή Αθηνών, για τα αδικήματα της απάτης και της πλαστογραφίας.

Οι μέρες της πανδημίας έχουν αλλάξει πολλά στην 
καθημερινότητά μας και οι συνθήκες απαιτούν εγρή-
γορση για την αντιμετώπιση θεμάτων που εγκυμο-
νούν κινδύνους για την δημόσια υγεία. 

   Μεταξύ άλλων είναι απαραίτητη η λήψη όλων 
των απαιτούμενων μέτρων για να διασφαλισθεί ότι η 
διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιήται, χωρίς 
να μπαίνει σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία. 

   Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη ορθών πρα-
κτικών διαχείρισης αποβλήτων, για την αντιμετώπιση 
των προκλήσεων της πανδημίας και του περιορισμού 
της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

   Είναι γενικευμένο το φαινόμενο της χρήσης 
μέσων πρόληψης για την αντιμετώπιση  του κορω-
νοϊού (μάσκες, γάντια, στολές κλπ), τα οποία ως 
μιας χρήσης αντικείμενα,  απορρίπτονται καθημερινά, 
αλλάζοντας την εικόνα και τη σύσταση των αστικών  
αποβλήτων. 

   Ειδικότερα, για την ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟ-
ΜΈΝΩΝ στην καθαριότητα και τη διαχείριση των απο-
βλήτων  ΠΡΈΠΕΙ να ακολουθείται οδηγός διαχείρισης 
απορριμμάτων 

Οδηγός για νοικοκυριά
 ΧΩΡΊΣ ΚΡΟΥΣΜΑ covid-19
•  Γάντια, μάσκες και μαντηλάκια μιας χρήσης ΔΕΝ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ 
ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΑ ΠΕΤΑΜΕ ΣΤΟΝ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟ. 
•  Γάντια, μάσκες, μαντηλάκια μιας χρήσης και άλ-

λα μολυσμένα απόβλητα τα συλλέγουμε σε σακούλες 
απορριμμάτων, τις οποίες κλείνουμε όσο το δυνατόν 
καλύτερα. 

• Πετάμε αυτές τις σακούλες μόνον στον ΠΡΑΣΙΝΟ 
ή ΓΚΡΙ ΚΑΔΟ (ανάλογα με τον Δήμο) και μετά κλεί-
νουμε καλά το καπάκι του κάδου. 

• ΔΕΝ πετάμε ποτέ στις αποχετεύσεις γάντια, μά-
σκες και μαντηλάκια.

• ΔΕΝ αφήνουμε τις σακούλες έξω από τους κά-
δους. Αν ο κάδος έχει γεμίσει βρίσκουμε κάποιον πα-
ρακείμενο διαθέσιμο.

• ΔΕΝ βγάζουμε ογκώδη αντικείμενα (π.χ. έπιπλα, 
στρώματα), κλαδέματα, απόβλητα κατασκευών, εκ-
σκαφών και κατεδαφίσεων στους δρόμους ή έξω από 
τους κάδους. Πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση με 
τον Δήμο για την διαχείρισή τους. 

• Συνεχίζουμε κανονικά να συλλέγουμε τα ανακυ-
κλώσιμα υλικά.

Οδηγός διαχείρισης απορριμμάτων
για νοικοκυριά, ΜΕ ΚΡΟΎΣΜΑ covid-19
• Ισχύει η προαναφερόμενη οδηγία, ότι τα γάντια, 

οι μάσκες και τα μαντηλάκια μιας χρήσης ΔΕΝ ΑΝΑ-
ΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ. Πετάμε τα αναλώσιμα των ασθενών 
σε ξεχωριστή σακούλα και εντός κλειστού δοχείου και 
ΌΧΙ ΣΤΟΥΣ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.

• Τοποθετούμε τη σακούλα καλά κλεισμένη, σε δεύτερη 
σακούλα απορριμμάτων την οποία κλείνουμε το ίδιο σφιχτά.

• ΔΕΝ γεμίζουμε υπερβολικά τη δεύτερη σακούλα 
και ΔΕΝ συμπιέζουμε τα απόβλητα με τα χέρια μας 
για να αποφευχθεί τυχόν διάρρηξη αυτών.

• Χρησιμοποιούμε γάντια σε όλη την παραπάνω 
διαδικασία.

   Όλοι μαζί μπορούμε
 να κάνουμε το σήμερα καλύτερο.

Αντιδημαρχία Καθαριότητας 
& Περιβάλλοντος Δήμου Βέροιας: 

Δεν ανακυκλώνουμε τον κορωνοϊό

Οργανώνεται η Αγορά στις online πωλήσεις, 
με αργή αλλά σταθερή πορεία

-Έρευνα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ σε 500 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό
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Ευχαριστίες για δωρεά

Το Α.Τ. Βέροιας θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μελίκης και ι-
διαίτερα τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού κ. Λουκανόπουλο Απόστολο για την αμέριστη 
στήριξη προς το έργο του Αστυνομικού Τμήματος Βέροιας δια της δωρεάς 3 ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών οι οποίοι θα διατεθούν για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών 
και του προσωπικού. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, για μια ακόμη φορά, χρειάστηκε να 

σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και συνεχίζοντας το έργο της, προσφέρει φαγητό 
στις ευάλωτες οικογένειες της πόλης μας. Η μαγείρισσά μας με αυστηρά μέτρα ασφά-
λειας, προς αποφυγή  της μόλυνσης από τον covid, κάθε Δευτέρα –Τετάρτη – Παρα-
σκευή, μαγειρεύει διπλά φαγητά ( δηλ. τη Δευτέρα μαγειρεύει και για την Τρίτη κ.τ.λ)  , 
που διανέμονται στους συμπολίτες μας.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι, όπως και στην πρώτη καραντίνα έτσι και τώρα, παρ’ όλο 
τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού, έρχονται όλοι ανεξαιρέτως οι σιτιζόμενοι, με αυστη-
ρούς βέβαια κανόνες  υγιεινής και προφύλαξης από μέρους μας. 

Αυτό μας δείχνει πόσο χρειάζονται οι άνθρωποι αυτό το φαγητό κι εμείς θα συνεχί-
σουμε να το παρέχουμε.

Ευχαριστήριο
Το Δ.Σ. του Ομίλου προστασίας παιδιού Βέροι-

ας ευχαριστεί θερμά :
1) Την κυρία Βέτα Τσικερδάνου για τη δωρεά 

των 250 € στη μνήμη της αγαπημένης της νύφης , 
Μαίρης Τζιαμπούρα.

2) Την κυρία Έλλη Τζιαμπούρα και τον κύριο 
Θανάση Τζιαμπούρα για τη δωρεά των 250 € στη 
μνήμη της πολυαγαπημένης τους Μαίρης Τζια-
μπούρα.

3) Τις κυρίες και τους κυρίους :
Δημήτρη και Πόπη Αρίζου
Θάλεια Γεωργιάδου
Βιβή Ιατροπούλου
Μένη Μπαζάκα
Άννα Παπαγεωργίου
Χρήστο και Καίτη Παπαδοπούλου
για τη δωρεά των 300 € στη μνήμη της αγαπη-

μένης τους Μαίρης Τζιαμπούρα.
4) Τους αδελφούς Γαλλίκα για την προσφορά 

των κρεάτων για τα Χριστουγεννιάτικα δέματα στη 
μνήμη τους αγαπημένου τους θείου Παναγιώτη 
Γαλλίκα.

5) Την κυρία Καίτη Τσίρη για τη δωρεά των 100 
€ με αφορμή τη συμπλήρωση 6 μηνών  από το 
θάνατο της αγαπημένης της μητέρας Χρυσούλας.

6) Την κυρία Καιτη Γαλλίκα για τη δωρεά των 
50 €  αντί στεφάνου, στη μνήμη της αγαπημένης 
της νονάς Βικτωρίας Καλοστεφάνου - Μισελίτη.

 7)  Την κυρία Τασούλα Ντουμανοπούλου για 
τη δωρεά των 50 €  ως οικονομική ενίσχυση.

8)  Την κυρία Τασούλα Τζίκα για τη δωρεά των 
50 € ως οικονομική ενίσχυση του Ομίλου.

9) Τον κύριο Κ.Ν. για τη δωρεά των 20 €  ως 
οικονομική ενίσχυση του Ομίλου. 

Η φιλόπτωχος Βέροιας 
συγκεντρώνει τρόφιμα για 

ευάλωτες οικογένειες
Η Φιλόπτωχος παράλληλα με το καθημερινό συσσίτιο, έχει να φροντίσει, και 

για τις 130 οικογένειες που είναι καταγεγραμμένες από εμάς, είναι εκτός συσσι-
τίου, και όπως κάθε χρόνο ετοιμάζει γι’ αυτές τις οικογένειες, δέματα με τρόφιμα. 
Έχουμε   ανάγκη από πολλά τρόφιμα μακράς διάρκειας, κυρίως όσπρια,  λάδια 
ενός λίτρου  και ρύζι. Φέτος πολλοί από τους ωφελούμενούς μας, λόγω των συν-
θηκών, δεν κατάφεραν να εργαστούν ούτε εποχιακά. Για το λόγο αυτό θα πρέπει 
το δέμα που θα λάβουν να είναι αρκετά ενισχυμένο. Παρακαλούμε τους φίλους 
και τις φίλες μας και όσους γνωρίζουν το έργο μας να μας βοηθήσουν.

Η Φιλόπτωχος είναι ανοικτά Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, στην οδό Κωτουνί-
ου 10Α  από   8.00΄-12.00   π.μ 

 Όσοι δυσκολεύονται, λόγω των περιορισμών της κυκλοφορίας, θα μπορού-
σαν να μας ενισχύσουν με ένα χρηματικό ποσό στους εξής λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR 6101103250000032529606215
Eurobank: 0026.0683.02.0102708563

Το Δ. Σ.

ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  
ΒΕΡΟΙΑΣ: Κάλεσμα 

σε εθελοντική 
αιμοδοσία

Η  Εύξεινος  Λέσχη  Βέροιας   καλεί  τα  
μέλη  και  τους  φίλους της   να  δείξουν   για  
άλλη  μια  φορά   την  αλτρουιστική  τους  
διάθεση  και  συμπαράσταση  στον  άγνω-
στο  συνάνθρωπο  μας,  προσφέροντας  10  
λεπτά  από  το  χρόνο  τους, δίνοντας  αίμα  
για  όλους  που  το    έχουν   ανάγκη. 

 Η ανεκτίμητη προσφορά σε αίμα, 
ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες ημέρες, δίνει 
ελπίδα και πάνω απ’ όλα ποιότητα ζωής 
σε χιλιάδες συνανθρώπους μας, χωρίς  να  
στερεί  κάτι  από  τους  δότες.΄΄ Τώρα  μπο-
ρείς  αύριο  ίσως  να  το  χρειασθείς  και  
εσύ΄΄ ας  είναι  το  σύνθημα  μας  και  η  έ-
μπρακτη   αγάπη  μας  για τον πλησίον μας.

 Οι  ενδιαφερόμενοι  παρακαλού-
νται  να συνδράμουν στην προσπάθεια του 
Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας για εθελο-
ντική αιμοδοσία στο κέντρο της πόλης, στα 
ΚΑΠΗ Βέροιας. (ΚΑΠΗ Βέροιας, Πεζόδρο-
μος Αριστοτέλους 3, απέναντι από το 2ο 
Δημοτικό Σχολείο (Μελέτειο) από τις 9 πμ 
έως τις 1 μμ. και  να  δώσουν  αίμα  για  
λογαριασμό  της   τράπεζας  αίματος  της  
Ευξείνου  Λέσχης  Βέροιας. Για επιπλέον 
πληροφορίες καλέστε στο 23310 29600. 

Ερώτηση 
βουλευτών του 

ΚΚΕ για την 
πληρωμή των 
επικουρικών 
διασωστών 
του ΕΚΑΒ

Ερώτηση  κατέθεσαν  βουλευτές του  ΚΚΕ με θέμα : 
«Λήψη μέτρων για την άμεση πληρωμή των δεδουλευμένων 
όλων των επικουρικών διασωστών του ΕΚΑΒ και για τη μονι-
μοποίησή τους», τονίζοντας τα εξής:

«Την ώρα που το δεύτερο κύμα της πανδημίας της covid 
-19 καλπάζει και το δημόσιο σύστημα Υγείας καταρρέει, η κυ-
βέρνηση αφήνει δεκάδες επικουρικούς διασώστες του ΕΚΑΒ 
απλήρωτους για μήνες.

Συγκεκριμένα στην Αττική 58 διασώστες του ΕΚΑΒ, που 
προσλήφθηκαν ως επικουρικοί το τρέχον έτος με δίχρονες 
συμβάσεις, είναι απλήρωτοι για τους μήνες Σεπτέμβριο και 
Οκτώβριο, ενώ τούς οφείλονται και δεδουλευμένα προηγού-
μενων μηνών, για τα οποία έχουν πάρει έναντι. Η ίδια κατά-
σταση ισχύει σύμφωνα με πληροφορίες και για δεκάδες άλ-
λους επικουρικούς εργαζόμενους του ΕΚΑΒ σε όλη τη χώρα.

Το ΕΚΑΒ, που ήδη πριν την πανδημία ήταν βαριά υπο-
στελεχωμένο, τόσο σε προσωπικό όσο και σε υλικοτεχνική 
υποδομή, εξακολουθεί ακόμη και τώρα να λειτουργεί με εκα-
τοντάδες κενές οργανικές θέσεις πανελλαδικά. Αντί να γίνουν 
οι απαραίτητες προσλήψεις με μόνιμο προσωπικό με βάση 
τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και έτσι όπως αυτές διαμορ-
φώνονται με βάση και το γεωγραφικό χάρτη της χώρας, με 
τα εκατοντάδες νησιά και τη δύσβατη ηπειρωτική περιφέρεια, 
αντί να μονιμοποιηθούν οι επικουρικοί τώρα χωρίς όρους και 
προϋποθέσεις, οι προσλήψεις μόνιμων εργαζόμενων γίνονται 
με το σταγονόμετρο.

Οι επικουρικοί διασώστες, αν και καλύπτουν βασικές α-
νάγκες του συστήματος Υγείας, αντιμετωπίζονται διαχρονικά 
από τις κυβερνήσεις ως φτηνό ευέλικτο δυναμικό με μειω-
μένα δικαιώματα. Ενώ λοιπόν έχουν το ίδιο καθηκοντολόγιο, 
την ίδια επιστημονική επάρκεια με όλους τους διασώστες, η 
κυβέρνηση τους θεωρεί επιστημονικά ικανούς «να βγάλουν 
το φίδι από την τρύπα» για δύο χρόνια, αλλά μετά τους πετά 
στον κάλαθο της ανεργίας και της ανασφάλειας.

Αυτούς που έβγαινε στα μπαλκόνια και τους χειροκροτού-
σε τον Απρίλιο, που καθημερινά είναι στην πρώτη γραμμή 
της μάχης, συχνά με ελλιπή μέτρα προστασίας, που δεν 
έχουν σταθερό τόπο δουλειάς και κάποιοι από αυτούς μαθαί-
νουν λίγες ώρες πριν πού θα δώσουν τη μάχη της ημέρας, 
τολμά και τους αφήνει απλήρωτους.

Η πολιτική, που «μετράει» την υγεία και τη ζωή του λαού 
με τη μεζούρα του «κόστους», είναι αυτή που έχει αφήσει και 
το ΕΚΑΒ υποστελεχωμένο και τους εργαζόμενους απλήρω-
τους. Είναι η ίδια πολιτική που φέρνει ένα προϋπολογισμό, 
στον οποίο οι δαπάνες για την Υγεία μειώνονται ακόμη πε-
ρισσότερο, είναι η ίδια πολιτική που υπαγορεύει να δίνονται 
αφειδώς χρήματα σε μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, στο όνομα 
της «σωτηρίας» τους από τις συνέπειες της πανδημίας.

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά τις 
προτεραιότητες της κυβέρνησης και τον βαθιά αντιλαϊκό χα-
ρακτήρα της πολιτικής της.

 
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός τι μέτρα θα πάρει ώστε:
Να καταβληθούν άμεσα όλα τα δεδουλευμένα που οφείλο-

νται στους επικουρικούς διασώστες του ΕΚΑΒ.
Να μονιμοποιηθούν όλοι οι επικουρικοί και συμβασιούχοι 

χωρίς όρους και προϋποθέσεις και να μην απολυθεί κανένας 
τους.

Να γίνουν μαζικές προσλήψεις προσωπικού, μόνιμου, 
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

 
Οι Βουλευτές

Κατσώτης Χρήστος
Γκιόκας Γιάννης
Κανέλλη Λιάνα

Μανωλάκου Διαμάντω
Παφίλης Θανάσης»



Ο Δήμος Βέροιας συμμετέχει στον 
«1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνι-
σμό Επιχειρηματικότητας Νέων με 
προσανατολισμό στην Αειφόρο Α-
νάπτυξη», που διοργανώνεται από 
τον παγκόσμιο οργανισμό υποστή-
ριξης επιχειρηματικότητας, Envolve 
Entrepreneurship (www.envolveglobal.
org), ο οποίος, έπειτα από 8 χρόνια 
παρουσίας στην ελληνική startup και 
επιχειρηματική σκηνή, ανοίγει τις πόρ-
τες του στα σχολεία. 

Όραμα του οργανισμού Envolve 
Entrepreneurship είναι η ανάδειξη και 
η καλλιέργεια επιχειρηματικών δεξιο-
τήτων για τη δημιουργία μιας νέας γενιάς επιχει-
ρηματιών, η δράση των οποίων θα ενσωματώ-
νει τις αρχές της υπεύθυνης επένδυσης.

Ως εκ τούτου, στόχος του διαγωνισμού είναι 
να ενεργοποιήσει μαθητές και μαθήτριες της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ασχοληθούν 
με την επιχειρηματικότητα, θέτοντας την προ-
στασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα 
στο επίκεντρο της στρατηγικής τους.

Στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού, ο 
οποίος είναι εγκεκριμένος από το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και τελεί υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και των Δή-
μων της χώρας, ο Δήμος Βέροιας και το Envolve 
Entrepreneurship προσκαλούν ομάδες από Γυ-
μνάσια και Λύκεια της περιοχής να υποβάλουν 
τις αιτήσεις τους. 

Οι ομάδες των μαθητών/τριών που θα συμ-
μετάσχουν στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν σε 
ψηφιακή πλατφόρμα την επιχειρηματική τους 
ιδέα, καταθέτοντας το επιχειρηματικό σχέδιο 
(business plan), την τεκμηρίωση του αειφόρου 
προσανατολισμού, καθώς και video με παρουσί-
αση του τελικού προϊόντος/υπηρεσίας.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τους εκ-
παιδευτικούς (ως επικεφαλής των ομάδων) μέ-
σω της ιστοσελίδας https://envolveglobal.org/el/
education/school_contest/.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά τη Δευτέρα, 
30 Νοεμβρίου 2020, ενώ η προθεσμία υποβο-
λής αιτήσεων, λήγει την Κυριακή 14 Φεβρουα-
ρίου 2021.

Ο Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης, Ψηφιακής Πολιτικής & Καινοτομίας κ. Καλ-
λίστρατος Γρηγοριάδης, δήλωσε: «Η ενασχόλη-
ση των νέων με την επιχειρηματικότητα και την 
καινοτομία, ιδίως στο κομμάτι της προστασίας 
του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας, προ-
σφέρει πολλά οφέλη. Τα παιδιά θα βελτιώσουν 
τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες, θα σκεφτούν 
δημιουργικά, θα ενισχύσουν την συνεργασία και 
την ευγενή άμιλλα στο πλαίσιο της ομάδας. Ανα-
μένουμε με μεγάλη χαρά τις ιδέες που θα προ-

κύψουν από τους μαθητές του δήμου μας και θα 
είμαστε κοντά τους για περαιτέρω αξιοποίηση 
όλων αυτών των προτάσεων.”

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Ισότητας των 
Φύλων κα. Συρμούλα Τζήμα – Τόπη ανέφερε 
σχετικά: «Στην επιχειρηματικότητα και την και-
νοτομία στηρίζουμε το μέλλον των νέων μας, ο 
πρωτοποριακός συνδυασμός με την αειφόρο 
ανάπτυξη  θα τους  δώσει άλλη ώθηση, περισ-
σότερες και νέες προοπτικές. Οι μαθητές θα α-
ναζητήσουν διεξόδους επιχειρηματικότητας που 
σχεδιάζονται και υλοποιούνται με γνώμονα την 
προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότη-
τα. Η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει ανάπτυξη 
των παραγωγικών δομών της οικονομίας τηρώ-
ντας μία ευαίσθητη στάση απέναντι στους φυσι-
κούς πόρους και στα οικολογικά προβλήματα. 
Οι μαθητές θα έχουν τη ευκαιρία να συνεργα-
στούν και να παράξουν πάνω σε αυτή την ιδέα. 
Από τη στιγμή που θα σταλεί το σχετικό υλικό 
στα σχολεία του Δήμου μας, θα αναμένουμε τις 
προτάσεις των μαθητών μας για περαιτέρω συ-
ζήτηση και αξιοποίηση αυτών»

Τέλος, σημειώ-
νεται ότι οι ομάδες 
που θα συμμετέ-
χουν στο δ ιαγω -
νισμό, θα λάβουν 
βεβαιώσεις συμμε-
τοχής. Οι νικήτριες 
ομάδες θα λάβουν 
έπαθλα από τον 
οργανισμό Envolve 
Entrepreneurship και 
συνεργάτες του, τα 
οποία θα τις βοηθή-
σουν να συνεχίσουν 
την ανάπτυξη της 
ιδέας τους σε μεγα-
λύτερη κλίμακα. Η 
λίστα των βραβείων 
θα ανακοινωθεί σύ-
ντομα και θα ενημε-
ρώνεται διαρκώς.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΛΑΓΙΩΝΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ του Θω-

μά και της Ελένης, το γένος Μουχτάρη, 
που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 
στα Ασώματα Ημαθίας και η ΚΟΥΚΟΥ-
ΡΙΚΗΓΕΩΡΓΙΑ του Γεωργίου και της 
Βασιλικής, το γένος Τσαμήτρου, που 

γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-

ΝΟΣ του Ιωάννη και της Αικατερίνης, 
το γένος Στεργιόπουλου, που γεννή-
θηκε και κατοικεί στη Βέροια και η ΝΑ-
ΤΣΟΚΑΤΕΡΙΝΑ του Άγγελου και της 
Βικτώριας Χότζα, που γεννήθηκε στην 

Κορυτσά, Κιουτέτι Αλβανίας και κατοικεί στη Βέροια, πρό-
κειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Βέροιας.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η 
Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται 
τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού στο 
σύνολο της Επικράτειας και για το χρονικό διάστημα 
από σήμερα, Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και την 
επόμενη Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020.

Σε ότι αφορά το εμπόριο, οι διατάξεις της πιο πάνω 
απόφασης ορίζουν τα εξής:

1. Το λιανεμπόριο παραμένει σε αναστολή λειτουργί-
ας.  Επιτρέπεται μόνο η διενέργεια εργασιών χωρίς την 
παρουσία κοινού και με την θύρα εισόδου κλειδωμένη. 
Συνεχίζουν να επιτρέπονται οι ηλεκτρονικές ή τηλεφωνι-
κές παραγγελίες των πελατών με παράδοση όμως απο-
κλειστικά κατ’ οίκον και σε καμία περίπτωση με μετάβαση 
του πελάτη στο κατάστημα (είτε μέσα, είτε έξω από αυτό). 

2.  Τα καταστήματα πώλησης καπνικών και ψιλικών 
λειτουργούν έως τις 20.30.  Τα περίπτερα συνεχίζουν να 
λειτουργούν σε 24ωρη βάση.

3. Τα καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, μίνι 
μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, ζαχαρο-
πλαστεία)εξακολουθούν να λειτουργούν, τηρώντας τις 
κάτωθι προϋποθέσεις:

- Κλείσιμο στις 20.30.
- Χωρητικότητα 4 άτομα έως 100 τ.μ. και 1 άτομο για 

κάθε 10 τ.μ. επιπλέον.
- Απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων.
- Ειδική απολύμανση στα σκεύη που χρησιμοποιούν 

οι πελάτες.
- Διατήρηση της απαγόρευσης πώλησης διαρκών 

προϊόντων από τα σούπερ μάρκετ, όπως έχουν καθορι-

στεί από τις υφιστάμενες Υπουργικές Αποφάσεις.
4. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν (εσωτερικές υ-

πηρεσίες, λογιστικές υπηρεσίες, χονδρεμπόριο κλπ.) θα 
πρέπει:

- Να χρησιμοποιούν μόνο το αναγκαίο προσωπικό.
- Να παρέχουν ειδική άδεια στους εργαζόμενους που 

ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου.
- Να εφαρμόζουν υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο 

βαθμό, εφόσον το επιτρέπει η φύση των καθηκόντων.
- Να τηρούν απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατό-

μων και διενέργεια συναντήσεων με συμμετοχή το πολύ 
7 ατόμων.

5. Παραμένει η υποχρέωση χρήσης μάσκας παντού, 
σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, 
συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας.  Εξαι-
ρούνται μόνο όσοι εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς 
την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου.  Από 
την υποχρέωση υποχρεωτικής χρήσης μάσκας παντού 
εξαιρούνται επίσης όσοι έχουν αναπνευστικά προβλή-
ματα και τα παιδιά κάτω των 4 ετών.

6. Η γενική απαγόρευση της κυκλοφορίας διατη-
ρείται.  Επιτρέπεται η μετακίνηση εκτός περιφερειακής 
ενότητας για λόγους εργασίας και με τις αναγκαίες βε-
βαιώσεις.

Με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάν-
δρειας, συστήνει και πάλι προσοχή στις εμπορικές επι-
χειρήσεις, καθώς τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέ-
πονται για μη συμμόρφωση με τις διατάξεις της ως άνω 
Υπουργικής Απόφασης είναι εξοντωτικά και κυμαίνονται 
από 2.000 έως 50.000 ευρώ με αναστολή λειτουργίας 
της επιχείρησης από 15 έως 90 ημέρες.

Μέχρι την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020
Παραμένει σε αναστολή 

λειτουργίας το λιανεμπόριο 
– Τι ισχύει για το εμπόριο γενικότερα

1ος Πανελλήνιος Μαθητικός
 Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας 

Νέων υπό την αιγίδα του Δήμου Βέροιας
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρει-
άζονται , μπορούν  να τα  προσφέρουν για  το  Γηροκο-
μείο Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς.

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε την Κυριακή 29 Νο-

εμβρίου 2020 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Φυ-
τειάς Ημαθίας ο Δημήτριος Αργ. 
Τότσκας σε ηλικία 68 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε την Κυριακή 29 Νο-

εμβρίου 2020 στις 12.00 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Νικηφόρος 
Ασημ. Σαββίδης σε ηλικία 61 ε-
τών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε το Σάββατο 28 Νο-

εμβρίου 2020 στις 11.15 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Ευάγγελος 
του Κοσμα Κοτρίδης σε ηλικία 73 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Δευτέρα 30  

Νοεμβρίου 2020 στις 2.30 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασί-
ου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Ελένη 
Χαραλ. Εμμανουήλ σε ηλικία 75 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Δευτέρα 30  

Νοεμβρίου 2020 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Αντώνιος 
Παπαγιάννης σε ηλικία 92 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

ΣΟΦΨΥ Ημαθίας: Διαδικτυακές οι 
υπηρεσίες του Κέντρου υποστήριξης

 Λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον COVID-19 που αποφασίστηκαν από 
την πολιτεία, ενημερώνουμε ότι όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τους επαγγελ-
ματίες ψυχικής υγείας του Κέντρου του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ-
ΩΝ & ΦΙΛΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ) θα γίνονται διαδικτυακά (skype, viber κ.λ.π.). 
Τα γραφεία του Κέντρου και η Γραμματεία θα συνεχίσουν να είναι κανονικά ανοι-

κτά για πληροφορίες, ραντεβού κ.λ.π. 
Τηλ. επικοινωνίας 2331400426
email: sofpsim@gmail.com

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  του 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ             
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο 

Γηροκομείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά :
-Τον κ.Σταμάτη Κωνσταντούδη , για την δωρεά 

του ποσού των 320 Ε , εις μνήμη των γονέων του 
Παναγιώτας και Απόστολου Κωνσταντούδη.

-Την κ.Λίζα Παπαδοπούλου , για τη ευγενική 
προσφορά ενός  πλήρους γεύματος , εις μνήμη 
της μητέρας της Ροδόκλειας Παπαδοπούλου , με 
την συμπλήρωση 3 μηνών από τον θάνατό της.

-Ανώνυμη Κυρία , για την δωρεά του ποσού 
των 100 Ε , εις μνήμη του συζύγου της.

-Ανώνυμο Κύριο , για την δωρεά του ποσού 
των 50 Ε , αντί στεφάνου , εις μνήμη του φίλου 
και κουμπάρου του Ευστάθιου Πολίτη.

-Την κ.Χάιδω Κουτσαντά , για την δωρεά του 
ποσού των 50 Ε , εις μνήμη του πατέρα της Ιωάν-
νου Μοτσιόπουλου.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά 
10 Kgr πατάτες , για τις ανάγκες του Γηροκομείου 
Βέροιας.

 Εκ της Δ/νσεως 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ: 

8:00π.μ. – 4.00 μ.μ., 
το ωράριο 
λειτουργίας 

των φαρμακείων 
Ημαθίας

 Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας ενημερώνει 
ότι για την προστασία της δημόσιας υγείας και των με-
λών του, το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων που 
ανήκουν σε όλες τις περιοχές της Ημαθίας μετασχημα-
τίστηκε σε συνεχές για όσο διάστημα θα διαρκέσει η 
απαγόρευση κυκλοφορίας. 

Το υποχρεωτικό ωράριο ορίζεται από Δευτέρα έως 
Παρασκευή από 08:00π.μ. έως 16:00 μ.μ.. Για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών θα αυξηθούν τα 
εφημερεύοντα φαρμακεία.

Διαδικτυακή 
επικοινωνία με την 

Δημοτική 
Αστυνομία Βέροιας

 Λόγω των νέων περιοριστικών μέτρων 
για τον περιορισμό διασποράς της πανδημίας  
covid-19, ενημερώνουμε τους δημότες Βέροι-
ας, ότι μπορούν για θέματα αρμοδιοτήτων μας 
να στέλνουν τα αιτήματά τους στο υπηρεσιακό 
μας e-mail: «dim.astynomia@veria.gr».

Κρατάμε αποστάσεις – φοράμε μάσκες σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους -εφαρ-
μόζουμε τα μέτρα υγιεινής προστασίας -  επι-
κοινωνούμε εξ αποστάσεως –όχι στις άσκοπες 
μετακινήσεις, για να Μένουμε Ασφαλείς. 

Ο Εντεταλμένος 
Δημοτικός Σύμβουλος
Ευστάθιος Κελεσίδης

Αιμοδοσία του Νοσοκομείου, στο 
1ο Κ.Α.Π.Η. Βέροιας, λόγω ανάγκης 

και μεγάλης έλλειψης αίματος
Λόγω των έκτακτων επιδημιολογικών μέτρων, από την Τετάρτη  18-11-2020 

εκτελούνται αιμοληψίες στο 1ο Κ.Α.Π.Η. Βέροιας (Αριστοτέλους 3, απέναντι από 
το Δημοτικό Σχολείο).   Ώρες προσέλευσης αιμοδοτών: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 9:00πμ-
13:00μμ. (ΕΚΤΟΣ ΣΑΒ-ΚΥΡ.-ΑΡΓΙΕΣ) Παράλληλα εντός του Νοσοκομείου ισχύει το 
υπάρχον πρόγραμμα λειτουργίας της Αιμοδοσίας. (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9:00πμ-13:00μμ. 
Και 18:00μμ-20:00μμ.  ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ-ΑΡΓΙΕΣ 10:00πμ.-13:00μμ) Το τμήμα 
Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Βέροιας  απευθύνει γενικό κάλεσμα στο ώστε να 
εξασφαλίσει την επάρκεια αίματος διότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη και πρέπει να ευ-
αισθητοποιηθούμε όλοι μας για να αντιμετωπίσουμε την υγειονομική κρίση αυτή την 
περίοδο.    Πληροφορίες στο τηλ: 23310 29600 



Συλλυπητήριο του Δημάρχου Βέροιας
Εκ μέρους του Δήμου Βέροιας, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά 

θλίψη μου για την απώλεια του Ιατρού και τέως Βουλευτή Ημαθίας και 
επί 8 συνεχή χρόνια Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας 
(1983-1990), Θανάση Γεωργιάδη. Ο χαμός του Θανάση συνιστά μεγάλη 
απώλεια για όλη την τοπική μας κοινωνία την οποία υπηρέτησε με θαυ-
μαστή αφοσίωση και ανιδιοτέλεια. 

Σε όποια θέση ευθύνης κι αν υπηρέτησε, τόσο με την ιδιότητα του Ι-
ατρού όσο και εκείνη του πολιτικού, ο Θανάσης Γεωργιάδης, διακρίθηκε 
για το ήθος, την εντιμότητα και τις αξίες του, αγωνιζόμενος πάντα για το 
κοινό καλό και πάνω από όλα για τον απλό συνάνθρωπο και συμπολί-
τη. 

Η ακεραιότητα του και το πολιτικό ήθος του είμαι βέβαιος ότι θα 
συνεχίσουν να εμπνέουν και τις νεότερες γενιές πολιτικών του τόπου 
μας μέσα από τις εξιστορήσεις όλων όσων ενέπνευσε επί δεκαετίες ως 
πρότυπο πολιτικού άνδρα. 

Τα θερμά μου συλλυπητήρια στη σύζυγό του και πρώην Δήμαρχο 
Βέροιας, Χαρούλα Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδη, και στα δυο παιδιά 
του, Κώστα και Αφροδίτη. 

Ο Δήμαρχος Βέροιας 
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης 

Συλλυπητήριο μήνυμα του «ΕΡΑΣΜΟΥ»
Το ΔΣ και οι εργαζόμενοι του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης 

«Έρασμος», εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια προς την κ. 
Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου - Γεωργιάδη και την οικογένεια της, για την 
πρόσφατη εκδημία του συζύγου της Θανάση Γεωργιάδη, με τις εγκάρ-
διες ευχές όλων μας για ταχεία ανάπαυση του εκλιπόντος και ψυχική 
ενδυνάμωση των οικείων του.  Ο Θανάσης Γεωργιάδης υπήρξε για την 
Ημαθία ένας φωτεινός οραματιστής που συνετέλεσε έμπρακτα σε μεγά-
λο βαθμό, τόσο ως ιατρός επιστήμων, όσο και ως πολιτευτής, στην α-
ναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας, ως «ακρογωνιαίος 
λίθος» στην οικοδόμηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. 

 Ευχόμαστε ολόψυχα ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του!
Η Πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου

ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ
 ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  ΕΛΒέροιας  και τα μέλη του συλλό-
γου εκφράζουν  τα  θερμά  τους  συλλυπητήρια  στην  οικογένεια  του  
Θανάση Γεωργιάδη,  που υπήρξε  μέλος των  Διοικητικών Συμβουλίων 
της λέσχης επί σειρά ετών και  έφυγε  από  τη  ζωή σε ηλικία 84 ετών. 

Ο εκλιπών, γιατρός στο επάγγελμα, διετέλεσε βουλευτής του ελλη-
νικού κοινοβουλίου, δημοτικός και νομαρχιακός σύμβουλος Ημαθίας, 
αλλά και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας,μα πάνω από 
όλα υπήρξε ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

Ο  Θεός  ας  αναπαύσει  την  ψυχή  του  και  να  δίνει  κουράγιο  
στην οικογένεια  του.

Ο  Πρόεδρος Η  Γ. Γραμματέας
Τουμπουλίδης  Νικόλαος Τογκουσίδου  Ευαγγελία

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Η πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου διερμηνεύοντας 
τα συναισθήματα του συνόλου των μελών μας εκφράζουμε την θλίψη 
και τα θερμά συλλυπητήρια για τον θάνατο του ΘΑΝΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 
συζύγου της επιτίμου και εκλεκτού μέλους του Συλλόγου μας ΧΑΡΟΥ-
ΛΑΣ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ  καθώς και στα υπόλοιπα μέλη και τους οικεί-
ους του εκλιπόντος.

Κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας αντί στεφάνου θα καταθέσουμε 
συμβολικό ποσό σε ευαγές ίδρυμα της πόλης μας.

Ευχόμαστε Δύναμη και Κουράγιο στα 
μέλη της οικογενειας και τους φίλους.
ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ 
ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ ΘΑΝΑΣΗ.

Εκ του  Δ.Σ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΒΕΡΟΙΑΣ    Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Συλλυπητήρια 
Η Διοίκηση και το προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Βέροιας, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην 
Αφροδίτη, τον Κωνσταντίνο, τη  Χαρούλα, και τους συγγενείς, για την 
ξαφνική απώλεια του Αθανάσιου Γεωργιάδη, του «Θανάση μας». Η α-
πώλεια ενός αγαπημένου προσώπου είναι μεγάλη θλίψη και δοκιμασία. 
Πόσο μάλλον όταν το πρόσωπο αυτό είναι ο καταξιωμένος επιστήμονας 
Γιατρός, ο οραματιστής και συνάμα αποτελεσματικός Πολιτικός, ο υπο-
δειγματικός Οικογενειάρχης, ο ξεχωριστός Φίλος, ο «Θανάσης μας». 

Οι αναμνήσεις ενός ανθρώπου που πρόσφερε απλόχερα τη βοήθειά 
του σε όλους, που  έζησε με εντιμότητα, ειλικρίνεια και αξιοπρέπεια τη 
ζωή του, αφήνοντας πίσω του τους καρπούς των καλών του πράξεών, 
θα είναι πάντα ισχυρότερες από τον θάνατο.

Ο θάνατος αφήνει έναν πόνο που κανείς δεν μπορεί να θεραπεύσει  
και η αγάπη αφήνει μια μνήμη που κανείς δεν μπορεί να κλέψει.

Αυτοί που αγαπάμε δεν μπορούν ποτέ να είναι πιο μακριά από μια 
σκέψη μας. Όσο υπάρχει μνήμη γι ‘αυτούς, θα ζουν για πάντα στην 
καρδιά μας. 

Τον γνωρίσαμε, τον εκτιμήσαμε και τον θαυμάζαμε όλοι, θα παραμεί-
νει για πάντα στις μνήμες μας.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια από τη ΔΕΥΑΒ 
Ο πρόεδρος

Στέργιος Διαμάντης

Συλλυπητήρια της
 Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας

Η Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. Ημαθίας εκφράζει την θλίψη της για τον θάνα-
το του Θανάση Γεωργιάδη. Ενός ανθρώπου με μεγάλη προσφορά στην 
τοπική κοινωνία απ΄ όποια θέση και αν υπηρέτησε

 Ο Θανάσης Γεωργιάδης έως το τέλος, ήταν ένας πιστός μαχητής 
για τις αξίες και τα ιδεώδη  του προοδευτικού σοσιαλιστικού κινήματος. 

Η Ν.Ε εκφράζει τα θερμά  συλλυπητήρια στην σύζυγο του κα Ου-
σουλτζόγλου Χαρούλα και  στην οικογένεια του.

ΚΕΠΑ  Δήμου Βέροιας: 
Καλό ταξίδι σ’εναν ανιδιοτελή άνθρωπο 

Εκ μέρους της ΚΕΠΑ  Βέροιας θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου 
συλλυπητήρια για το χαμό του Θανάση Γεωργιάδη . 

Η τοπική κοινωνία έχασε  έναν αγωνιστή -οραματιστή , έναν άνθρω-
πο της προσφοράς και της ανιδιοτέλειας . 

Μετά από  μεγάλη  και πολυετή μάχη που έδωσε στα νοσοκομεία ,  
με  ακοίμητο φρουρό -συμπαραστάτη τη σύζυγο του , τ.Δήμαρχο Βεροι-
ας Χαρουλα Ουσουτζογλου , ο Θανασης Γεωργιαδης μας αποχαιρέτησε  
για άλλους τόπους . 

Ο ίδιος εργάστηκε για πολλά χρόνια ως ιατρός -γαστρεντερολόγος , 
χαρίζοντας όλον τον εξοπλισμό του ιατρείου του στο ΕΣΥ και στο τοπικό 
Νοσοκομείο . 

Υπηρέτησε  επι σειρά ετών σε θέσεις ευθύνης . Βουλευτής Ημαθίας 
, Δημοτικός και Νομαρχιακός Σύμβουλος , Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βέροιας , Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
Ως βουλευτής διακρίθηκε για  τους αγώνες του  υπέρ της εξάλειψης των 
ανισοτήτων , ως ιατρος στάθηκε δίπλα σε κάθε φτωχό και αδύναμο άν-
θρωπο . Έντιμος, ακέραιος χαρακτήρας , εργατικός, προσιτός σε όλους 
τους συμπολίτες του, το λαμπρότερο παράδειγμα πολιτικού άνδρα για 
τις γενιές  των πολιτικών που πέρασαν από τον τόπο μας αλλά και  για 
αυτές που θα έρθουν.

Πολέμησε γενναία την αρρώστια , αλλά νικήθηκε από αυτήν . 
Στην οικογένεια του και συγκεκριμένα στη σύζυγο του , Χαρουλα Ου-

σουλτζογλου , στα παιδιά του Κώστα και Αφροδιτη και στην εγγονή του 
Χαρά , εύχομαι καλή δύναμη !

Ας είναι ελαφρύ το χώμα ...
Θεοφιλος Κορωνας  
Πρόεδρος Δ.Σ ΚΕΠΑ 

Δημοτική  Παράταξη
«ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ»                            

Έφυγε από κοντά μας ο Θανάσης Γεωργιάδης.
Ένας άνθρωπος που άφησε βαθύ αποτύπωμα στον τόπο. Έντιμος, 

ειλικρινής, καλόβολος , ανιδιοτελής στον αγώνα του για εφαρμογή των 
ιδεών του.Ένα σπάνιο είδος που στις μέρες μας εκλείπει.

Θερμά συλλυπητήρια στην Χαρούλα και  στα παιδιά του Κώστα και 
Αφροδίτη. 

Στην εγγονούλα του που μας συγκίνησε το γράμμα της. Θα είναι ο 
παππούς σου Χαρά μου, ένα αστεράκι στον ουρανό και θα σε προσέ-
χει, όπως άλλωστε σου έλεγε...

Καλό ταξίδι Θανάση.

Ο Θανάσης Γεωργιάδης δεν είναι πια μαζί μας 
 Ανείπωτη θλίψη και πόνος αλλά και δυσαναπλήρωτο κενό η α-

πώλεια του. Πολιτικός γενάρχης μας, θα μας κρίνει πια αυστηρά αλλά 
δίκαια από τη νέα του κατοικία. Ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην 
Ημαθία, διαπαιδαγώγησε και καθοδήγησε γενιές στελεχών με την συ-
γκροτημένη σκέψη του αλλά και με την λιτή ζωή του.

Ο γιατρός που υπηρέτησε ιδανικά, που προσέφερε στην κοινωνία, 
που σηματοδότησε την έννοια της προσφοράς θα αποτελεί για όλους 
εμάς αλλά και για τους ερχόμενους, το πρότυπο της πολιτικής και κοι-
νωνικής συμπεριφοράς.

Ο Θανάσης θα ζει στις καρδιές μας, θα καθοδηγεί τις σκέψεις μας 
και θα ορίζει της πράξεις μας.

Η Ν.Ε. σεβόμενη απόλυτα τους υγειονομικούς περιορισμούς αυτής της 
περιόδου δεν θα συμμετέχει μαζί με την Χαρούλα, τον Κωνσταντίνο και 
την Αφροδίτη στον τελευταίο αποχαιρετισμό. Μόλις όμως το επιτρέψουν οι 
συνθήκες θα οργανώσουμε ένα πολιτικό μνημόσυνο για τον Θανάση μας 
για να αναδείξουμε την πολύπλευρη προσφορά του στον τόπο μας.

Και επειδή γνωρίζουμε ότι αυτό θα ήθελε ο Θανάσης αντί για στεφά-
νι αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης 
για οικογένειες που έχουν ανάγκη ενόψει των γιορτών, στην μνήμη του.

   Για τη Ν.Ε. ΚΙΝΑΛ Ημαθίας
Ο Γραμματέας

Κωνσταντίνος Ασλάνογλου

Συλλυπητήρια ανακοίνωση του Κινήματος Αλλαγής 
Ο Θανάσης Γεωργιάδης δεν είναι πια μαζί μας. 
Ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Ημαθία, διαπαιδαγώγησε και 

καθοδήγησε γενιές στελεχών με την συγκροτημένη σκέψη του αλλά και 
με την λιτή ζωή του.

Ο γιατρός που υπηρέτησε ιδανικά, που προσέφερε στην κοινωνία, 
που σηματοδότησε την έννοια της προσφοράς θα αποτελεί για όλους 
εμάς αλλά και για τους ερχόμενους, το πρότυπο της πολιτικής και κοι-
νωνικής συμπεριφοράς.

Συλλυπητήριά στην οικογένεια του. 

ΑΔΕΛΦΑΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΊΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΥΛΛΥΠΗΤΉΡΙΑ   ΕΠΙΣΤΟΛΉ

 Οι Πρόεδροι και τα Διοικητικά Συμβούλια του Αδελφάτου Γηροκομεί-
ου Βέροιας και της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``,

εκφράζουν  τα θερμά  συλλυπητήρια στην τεως Δήμαρχο Βέροιας  
κ.Χαρούλα Ουσουλτζόγλου - Γεωργιάδη και τα παιδιά της , για τον αδό-
κητο θάνατο του συζύγου της Θανάση Γεωργιάδη.  

 Η Πρόεδρος του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας    
 Μούρτζιου - Χατζηευστρατιάδου Ευδοξία    

Η Πρόεδρος της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας`` 
Κάτσιου Μαρία.

7www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΡΙΤΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Βέροια: 7.30 π.μ.-3.30 μ.μ 
το νέο ωράριο λειτουργί-

ας όλων των κρεοπωλείων 
κατά τη διάρκεια
 του lockdown

Άλλαξε το ωράριο λειτουργίας όλων 
των κρεοπωλείων (μέλη και μη μέλη 
της Συντεχνίας Κρεοπωλών Βέροιας) 
λόγω των νέων μέτρων στο πλαίσιο 
του lockdown σε όλη τη χώρα για την 
περιορισμό διασποράς του κορονοϊού.

Έτσι, όλα τα κρεοπωλεία της περι-
οχής Βέροιας θα λειτουργούν, μέχρι 
νεοτέρας, από τις 7.30 το πρωί μέχρι 
τις 3.30 το μεσημέρι.

Συλλυπητήρια μηνύματα για το θάνατο του Θανάση Γεωργιάδη
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Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

Είμαστεβέβαιοιότιθαέχουμεαγαστήσυνεργασίακαιότιμέσα
από τηνπαροχή τεχνογνωσίαςστο επιτελείο και σταπαιδιά της
ακαδημίας,θαπετύχουμετουςστόχουςμαςκαιοιδύοπλευρές.

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

Yπεύθυνος επικοινωνίας: Μάριος Κατικαρίδης
τηλ: 6973054709
e-mail: mariokati@hotmail.com

Η Ακαδημία του Αετού Λαζοχωρίου ανακοινώνει ότι υοθετει 
την «Εβδομάδα Γνωριμίας».

Όποιος γονέας- μέλος θα επιθυμούσε να γνωρίσει τον τρό-
πο λειτουργίας καθώς και την φιλοσοφία μας παρακαλούμε 
να επικοινωνήσει μαζί μας.

Δόθηκανστηνδημοσιότηταταπρώτα24σωμα-
τείατουΝομούΗμαθίαςαπ΄όλατααθλήματαέχουν
πάρει μέχρι στιγμής (Κυριακή29-11-2020) οριστική
έγκρισηεγγραφήςστοΜητρώοτηςΓενικήςΓραμμα-
τείαςΑθλητισμού.Ταπαρακάτωστοιχείαβρίσκονται
στοsiteτηςΓΓΑόπουαναρτήθηκανκατάνομότην
ημερομηνίααίτησηςκαιτηνημερομηνίαέγκρισης

ΤασωματείατηςΗμαθίαςείναιταπαρακάτω:
ΟΜΙΛΟΣΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣΒΕΡΟΙΑΣΑΝΤΙΣΦΑΙ-

ΡΙΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣΠΟΛΙΤΙ-

ΣΜΟΥ,ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ&Ε-
ΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ«ΕΝΣΩΜΑΤΙΥΓΙΕΙ»
ΕΘΝΙΚΗΑΘΛΗΤΙΚΗΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΑΤΟΜΩΝΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣΡΩΜΑΙΟΣΖΙΟΥ - ΖΙ-
ΤΣΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΕΝΩΣΗΝΑΟΥΣΑΣΣΤΙΒΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣΑΘΛΗΤΙΚΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣΚΑΡΑ-

ΤΕΜΑΚΕΔΩΝΚΑΡΑΤΕ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕ-

ΡΟΗΒΕΡΟΙΑΣΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣΠΟΛΕΜΙΚΩΝΤΕΧΝΩΝ

ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ, ΓΟΥΣΟΥ

ΚΟΥΝΓΚΦΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣΤΑΕΚΒΟΝΤΟΒΕΡΟΙ-

ΑΣΗΠΥΓΜΗΤΑΕΚΒΟΝΤΟWTF
ΟΜΙΛΟΣΚΛΑΣΣΙΚΟΥΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΒΙΚΕΛΑΣ

ΒΕΡΟΙΑΣΣΤΙΒΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣΟΜΙΛΟΣΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣΒΕ-

ΡΟΙΑΣΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΗΜΑΘΙΑΣΑΙΩΡΟΠΤΕΡΙΣΜΟΣ,

ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑΣ, ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙ-
ΣΜΟΣ,ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΑ

ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΟ
ΗΜΑΘΙΩΝΠΑΛΗ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣΑΘΛΗΤΙΚΟΣΟΜΙΛΟΣΚΟΙΝΟ-
ΤΗΤΑΣΜΕΛΙΚΗΣΗΜΑΘΙΑΣΟΦΙΛΙΠΠΟΣΠΟΔΟ-
ΣΦΑΙΡΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣΝΑΟΥ-
ΣΑΣΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ

ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

ΠΑΝΗΜΑΘΕΙΑΚΟΣΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΟΚΙΝΑΟΥΑΤΕΤΑΙΚΑΡΑΤΕΝΤΟΚΑΡΑΤΕ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣΑΘΛΗΤΙΚΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣΚΑΡΑ-
ΤΕΕΡΜΗΣΚΑΡΑΤΕ,ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣΝΑΟΥΣΑΣΑΝΤΙ-
ΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΦΕΡΩ-
ΝΑΣΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Χωρίςκάποιαέκπληξηέγινεη10ηαγωνιστική
αφούοπρωτοπόροςΟλυμπιακόςπέρασεαπό το
Κλ.ΒικελίδηςνικώνταςτονΆρημε1-2ενώηΑΕΚ
και ΠΑΟΚπήραν διπλά στηνΤρίπολη και στην
Λαμία.

Τααποτελέσματατης10ηςαγωνιστικήςείναι:
ΑΕΛ-Ατρόμητος...................................... 0-0
Άρης-Ολυμπιακός................................... 1-2
Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός.................. 2-1
ΟΦΗ-ΠΑΣΓιάννινα................................. 2-1
Λαμία-ΠΑΟΚ........................................... 0-2
ΑστέραςΤρίπολης-ΑΕΚ.......................... 1-2

ΗΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.Ολυμπιακός...................................... 22(8)
2.ΠΑΟΚ............................................... 21(9)
3.ΑΕΚ.................................................. 19(8)
4.Άρης.................................................. 19(8)
5.Ατρόμητος......................................... 13(9)
6.Βόλος................................................ 12(8)
7.Αστέρας............................................ 12(9)
8.Παναθηναϊκός................................. 12(10)
9.ΟΦΗ............................................... 12(10)
10.ΠΑΣΓιάννινα.................................. 9(10)
11.ΑΕΛ................................................... 6(8)
12.Απόλλων........................................... 5(8)
13.Παναιτωλικός.................................. 4(10)
14.Λαμία................................................ 2(8)

ΣωματείατηςΗμαθίαςπουεγκρίθηκανστο
ΜητρώοτηςΓενικήςΓραμματείαςΑθλητισμού

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία
της Super League 1

Στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ
το «Εν Σώματι Υγιεί»

Οριστικά εγγεγραμμένο στοΜητρώοΑ-
θλητικώνΣωματείωντηςΓενικήςΓραμματείας
Αθλητισμού τοΑθλητικό ΣωματείοΠροσαρ-
μοσμένουΑθλητισμού«ΕνΣώματιΥγιεί»

Το «ΜητρώοΑθλητικών Σωματείων» α-
ποτελεί τηνπρώτη επίσημη καταγραφή του
συνόλου των ερασιτεχνικών αθλητικών σω-
ματείωνπου διαθέτουν τηνΕιδικήΑθλητική
Αναγνώριση της Γενικής ΓραμματείαςΑθλη-
τισμού.ΤοΑθλητικόΣωματείοΑνάπτυξηςΠο-
λιτισμούΠροσαρμοσμένου&Ερασιτεχνικού
Αθλητισμού«ΕνΣώματιΥγιεί»Βέροιας (α.μ.
ΧΓ98), μετά τον επανέλεγχοπου έγινε στις
λίγεςεκκρεμότητεςπουείχεστηναίτησήτου,
πήρεχθεςΣάββατο28/11/2020, την έγκριση
γιατηνοριστικήεγγραφήστοΜητρώοΑθλη-

τικώνΣωματείων,κάτι τοοποίοέρχεταινααποδείξειότιλειτουργείαθλητικάκαιοικονομικάνομιμότατα!
Το«ΕνΣώματιΥγιεί»βρίσκεταιανάμεσαστα24μόλιςαθλητικάσωματείαόλωντωναθλημάτωνμεέδρα
στηνΗμαθίαπουέχουνπάρει τηνέγκρισημέχριχθες (28/11/20), τομοναδικόαθλητικόσωματείοΑμεΑ
καιένααπότα15συνολικάσωματείαΑμεΑτηςΕλλάδος.

ΕπιστολήτουΓΓΑΓιώργουΜαυρωτά
στηνΕΟΠΕ

Τι αναφέρει για την επανέναρξη του βόλεϊ
Υπομονήμέχριναδοθείαπότουςειδικούςτο«πράσινοφως»γιατηνεπανέναρξητωναγωνιστικώνδρα-

στηριοτήτων,συστήνειογενικόςγραμματέαςΑθλητισμού,ΓιώργοςΜαυρωτάς,σεαπαντητικήεπιστολήτου
προςτονπρόεδροτηςΕΟΠΕ,ΓιώργοΚαραμπέτσο.

Ογ.γ.Α.υπενθυμίζειότιητωρινήκατάστασημετηνπανδημίαδενέχεικαμίασχέσημεεκείνητηςάνοιξης
καιεπισημαίνειότι,παρότιηΠολιτείαέχειέτοιμοέναν«οδικόχάρτη»γιατηνεπανεκκίνησητουαθλητισμού,
αυτόδενμπορείναγίνειακόμη.«Μπορώνασαςπωπώςθαγίνειηεπανέναρξη(περιέγραψαλίγοπαραπά-
νωγιαταομαδικάαθλήματα),αλλάδενμπορώνασαςπωπότεθαγίνει»αναφέρεταιχαρακτηριστικάστην
επιστολή.

Οκ.Μαυρωτάςπροαναγγέλλει την καθιέρωσηυποχρεωτικών τεστ κορονοϊού,σταπρότυπα τηςSuper
LeagueκαιτηςBasketLeague,παράλληλαόμωςπροεξοφλείότιεπανέναρξηπρωταθλημάτωνδενπρόκειται
ναυπάρξειπριντονέοέτος,δεδομένουότιηπίεσηστοσύστημαυγείαςπαραμένει,αλλάκαιότιχρειάζονται
3-4εβδομάδεςπροπονήσεωντωνομάδων,πρινξαναρχίσουνοιαγώνες.
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CMYK

Τον κώδωνα του 
κινδύνου κρού-
ει ο Λεωνίδας 

Λεουτσάκος για την 
κατάσταση στο επαγ-
γελματικό ποδόσφαιρο, 
λόγω της καθυστέρη-
σης στην έναρξη της 
Super League 2 και της 
Football League.

 Το θολό τοπίοπου υπάρχει
για τηνπιθανότητα έναρξης της
SuperLeague2 και τηςFootball
League και ταπροβλήματαπου
έχουν δημιουργηθεί λόγωαυτού
τόνισε οΛεωνίδαςΛεουτσάκος,
μιλώνταςστονΣΠΟΡFM94,6.

Οπρόεδροςτηςδεύτερηςκαι
τηςτρίτηςτητάξεικατηγορίαςτου
ελληνικού ποδοσφαίρου τόνισε
την πρόθεση να αναλυθούν οι
κίνδυνοι που υπάρχουν σε τη-
λεδιάσκεψη με τις υγειονομικές
Αρχές και υπογράμμισε πως οι
ομάδες είναι έτοιμες να ακολου-
θήσουν τα πρωτόκολλα που έ-
χουντεθεί.

Αναλυτικά,όσαείπε:
Για την κατάσταση στην 

Super  League 1 και  την 
Football League:

«Είμαστε εκτός δράσης από
πέρυσι τονΜάρτιο, λόγωπαν-
δημίας και διάφορωνγεγονότων,
δενξεκινήσαμεφέτος.Ξεκίνησαν
οιομάδεςτηνπροετοιμασίατους
μεσκοπόναξεκινήσειτοπρωτά-
θλημα γρήγορα. Είχαμε κάποια
δικαστικά θέματα, τελείωσαν
και μόλις μπήκαμε στην κανονι-
κή ροήπέσαμε στηνπανδημία.
Ενώ είχαμε αποφασίσει να ξε-
κινήσουμε χωρίς να έχουμε υ-
πογράψει τηλεοπτικόσυμβόλαιο,
ήρθε η απαγόρευση.Δυστυχώς,
πλέον, είμαστε σε μια διαδικα-
σία νααποδείξουμε ότι μπορού-
με να τηρήσουμε το υγειονομικό

πρωτόκολλο.Οι ομάδες είναι σε
ανατολή.Πρέπει να μάθουμε να
ζούμεκαιμετηνπανδημία.Όλες
οιομάδεςέχουνκρούσματα.Έχει
μπειστηζωήμας,πρέπειναμά-
θουμεναζούμεμεαυτό,ναπαίρ-
νουμεμέτρακαιναμπορούμενα
παίζουμεποδόσφαιρο».

Για το αν μπορούν οι ομά-
δες να τηρήσουν το υγειονομι-
κό πρωτόκολλο:

«Έχουνδαπανήσει ήδηαρκε-
τάχρήματαοιπρόεδροι,δεντους
πειράζει να δώσουν λίγα ακόμα
σε τεστ για να μπορούμε να ξε-
κινήσουμε. Υπάρχει σε εξέλιξη
τοτηλεοπτικόκαιτοστοίχημα.Σε
αυτάπατάνε και θέλουν ναπαί-
ξουμε.Δεν θεωρώότι δεν μπο-
ρούν να τηρήσουν τα μέτρα.Εί-
ναιγήπεδαμεανοιχτούςχώρους.
Δεν υπάρχουν θεατές.Μέσασε
έναγήπεδοθαείναι τοπολύ40-
50άτομα».

Για το τι λένε οι παίκτες:
«Είμαστε σε συνεννόηση με

τονπρόεδροτηςΕΠΟ,τηςSuper
League 1 και τουΠΣΑΠ, για να
μπορέσουμε ναπαραστούμε σε
τηλεδιάσκεψημε τους υγειονομι-
κούς υπεύθυνους, να τους ενη-

μερώσουμεότι καταστρέφεται το
επαγγελματικόποδόσφαιρο.Δεν
θατελειώσουνταπρωταθλήματα
βάσει των ημερομηνιών.Αφού
παίζειηSuperLeague1δενκα-
ταλαβαίνω γιατί να μηνπαίξει η
Super League 2. Είναι πρωτα-
θλήματαπου είναι αλληλένδετα.
Υπάρχει μπαράζανόδου.Υπάρ-
χεικαικύπελλοπουπρέπειναγί-
νει.Θαμετακινούνται20παίκτες,
με αυστηρόπρωτόκολλο, όπως
γίνεταικαιστηSuperLeague1.

Θαπρέπειναεπανέλθειηκα-
νονική ροή για αυτούς τους αν-
θρώπους. Πέρα από την επιβί-
ωσή τους, έχουν και οικογένειες.
Μιλάμεγια1500-1800ποδοσφαι-
ριστές.Οιπερισσότεροι είναι με
μισθό, δενπαίρνουν τρελά χρή-
ματα.Είναι άδικο ναμην ξεκινή-
σει τοπρωτάθλημα.Ας μας δώ-
σειμιαημερομηνίαναμπορούμε
ναπρογραμματίσουμετιθαγίνει.
Ζητάμεναμαςδουνμεκατανόη-
σηγιατίθεωρούμεότιείναιάδικο.
Είναι επαγγελματική κατηγορία,
οι παράγοντες έχουν επωμιστεί
μεγάλο βάρος.Δεν έχουνπάρει
κάποιαχρήματαπουήτανναπά-
ρουν απόπέρυσι.Έχουν δεχτεί
μεγάλη ζημιάως τώρα.Υπάρχει

μιαευκαιρίαναέρθειτοστοίχημα
για να αναπνεύσουν κάποιες ο-
μάδεςοικονομικά»

Για το αν τα δεδομένα θα ή-
ταν διαφορετικά αν είχε ξεκινή-
σει νωρίτερα το πρωτάθλημα:

«Δεν ήταν στο χέρι μας. Η
τελευταία διαδικασίαπου είχαμε
μεδικαστήριαλόγωτηςαναδιάρ-
θρωσης, τελείωσεπριν ενάμιση
μήνα.Τότε είχαμε ξεκάθαρο το-
πίο.Τότεήτανκαιοιδιαπραγμα-
τεύσεις με τηνΕΡΤ.Αποφασίσα-
με να ξεκινήσουμε χωρίς τηλεο-
πτικόσυμβόλαιο καιπέσαμεστο
lock down. Ταλαιπωρηθήκαμε
πολύαπότοκαλοκαίρι.Έγινεκα-
κόςχαμόςμετηναναδιάρθρωση
πουτελικάδενπραγματοποιήθη-
κεκαιπρινενάμισημήναφτάσα-
με στο σημείο να μπορούμε να
ξεκινήσουμε»

Για τη συμφωνία για τα τη-
λεοπτικά:

«Έχουμεμιλήσει με τηνΕΡΤ.
Την επόμενη εβδομάδα θα κά-
νουμε συμβούλιο και με τις
ομάδες. Ελπίζουμε ως τότε να
έχουμε μιλήσει και με τους λοι-
μωξιολόγους.Με τα λεφτά, όσα
κι αν είναι, δεν γίνεται να είσαι
απόλυτα ευχαριστημένος.Αυτές
οι δύο κατηγορίες είναι οιπιοα-
δικημένες. Για την επόμενημέρα
τουποδοσφαίρουπρέπει να κα-
θίσουμεόλοιστο ίδιοτραπέζιγια
ναδούμετιθαγίνει.Ηπανδημία
έχει φανερώσει πολλάπροβλή-
ματα,όχι μόνοσε εμάςαλλάκαι
σε μεγάλους ευρωπαϊκού συλ-
λόγους.

Για το ότι τα παιχνίδια θα 
είναι συνεχόμενα:

«Θέλει δουλειά.Το βλέπουμε
και στηSuper League1.Έχουν
αναβληθεί κάποια παιχνίδια και
τρέχουν. Θα έχουμε μπροστά
μας τον κορωνοϊό, θα χρειαστεί
χρόνος, πρέπει να μάθουμε να
λειτουργούμεμεαυτόν».

ΟΜίλοςΜάτοβιτς αποτελεί
παρελθόν από τον Ζαφειράκη
Νάουσας, καθώς λύθηκε η συ-
νεργασία μεταξύ των δύοπλευ-
ρών, όπως αναφέρει τοΔΣ του
συλλόγου

Ο36χρονοςΣέρβοςδεξιός ί-
ντερ,που αποκτήθηκε κατά την
θερινή μεταγραφική περίοδο
του 2020, έχει επιστρέψει εδώ
και αρκετό καιρό στην πατρίδα
του, αφού άλλωστε έχει διακο-
πείηδράση (και)στηνHandball
Premier.

Πάντως,οπιοβασικόςλόγος,

για τον οποίο αποφασίστηκε η
λύση της συνεργασίας είναι το
γεγονόςπωςοαθλητήςπροβλη-
μάτιζε εξαιτίας της αγωνιστικής
του εικόνας. Όσο φόρεσε την
φανέλα τουΖαφειράκηδενπρο-
σέφερε τα αναμενόμενα και συ-
νεπώς δεν ικανοποίησε με την
απόδοσήτου.Τοοικονομικόσκέ-
λος, φυσικά, δεν είναι αμελητέο
για την ομάδα τηςΝάουσας,ω-
στόσοδενήταντοπρωτεύονστη
συγκεκριμένηπερίπτωση.

ΟΜάτοβιτςπέτυχε18τέρμα-
τασε5εμφανίσεις.

ΛεωνίδαςΛεουτσάκος:
«Είναιάδικο...»

Παρελθόν ο Μίλος Μάτοβιτς 
από την ομάδα χαντ μπολ 
του Ζαφειράκη Νάουσας

Ερώτηση στη Βουλή,
προς την Υπουργό Πο-
λιτισμού καιΑθλητισμού
κα.ΛίναΜενδώνηκαιτον
ΥφυπουργούΑθλητισμού
κ.ΛευτέρηΑυγενάκη με
θέμα«Επανέναρξηαθλη-
τικήςδραστηριότηταςτων
ποδοσφαιρικών και  κα-
λαθοσφαιρικών κατηγο-
ριώντηςSuperLeague2,
Football League,Α2 και
Β΄ Εθνικής» κατέθεσε η
ΒουλευτήςΑχαΐας Νέας
Δημοκρατίαςκα.Χριστίνα
Αλεξοπούλου

Αναλυτικά:
«Αξιότιμεκ.Υφυπουργέ
Η  πανδημ ί α  τ ο υ

COVID-19σεσυνδυασμόμε τα διαχρονικά
προβλήματα που  αντιμετωπίζει ο χώρος
του ελληνικούποδοσφαίρου και της καλα-
θοσφαίρισης, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ε-
κρηκτικό μείγμα για τους ανθρώπουςπου
βιοπορίζονται επαγγελματικάαπόταενλό-
γωαθλήματα.

Ειδικότερα,μέχρισήμεραδενέχειυπάρ-
ξει απόφαση για έναρξη τωνποδοσφαιρι-

κών πρωταθλημάτων τηςSuper League2,
της Football League, ενώ αντίστοιχη είναι
η  κατάσταση καιστην καλαθοσφαίριση, με
τιςκατηγορίεςτηςΒ’καιΓ’Εθνικήςνα πα-
ραμένουν σε αναστολή, τηνΑ2 να ξεκινά,
αλλάαυτήτηστιγμήναβρίσκεταιεκνέουσε
αναστολή.

Η ανωτέρω ανησυχητική κατάσταση α-
πασχολείόπωςείναιφυσιολογικότόσοτους
θεσμικούςποδοσφαιρικούςκαικαλαθοσφαι-

ρικούς φορείς, όσο και τους ί-
διους τους  αθλητές,προπονη-
τέςκαιτιςοικογένειέςτους,που
σύμφωνα με εκτιμήσεις ξεπερ-
νούντις3.000σεόλητηνΕλλη-
νικήΕπικράτεια.

Λαμβάνοντας υπόψη, ότι ό-
λα τα πρωταθλήματα της πο-
δοσφαιρικής Ευρώπης, έχουν
ξεκινήσει,ηέναρξητωνπρωτα-
θλημάτων τηςSuper League2,
τηςFootballLeague,Α2 καιΒ΄
Εθνικής αποτελεί εφικτόστόχο,
πολλώδεμάλλον, εάν εξασφα-
λιστεί η απαρέγκλιτη τήρηση
του υγειονομικούπρωτοκόλλου
πουήδη τηρείται από τηSuper
League.

Γιατολόγοαυτό:
Eρωτάται ο αρμόδιος Υφυ-

πουργός, σεποιες νομοθετικέςπρωτοβου-
λίεςπροτίθεται να προβεί,προκειμένου να
επιτευχθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα η
επανέναρξη της  αθλητικής δραστηριότητας
τωνποδοσφαιρικών και καλαθοσφαιρικών
κατηγοριών της  Super League2, Football
League,Α2καιΒ΄Εθνικής.

Με τιμή 
Η Ερωτώσα Βουλευτής 

Χριστίνα Αλεξοπούλου»

Ερώτηση στη Βουλή για SL2 και FL
αλλά και για Α2, Β΄ εθνική μπάσκετ

Στο“Γ.Κασιμάτης”καιοιδύοαγώνες
τηςΑΕΚμετηνΠριστίνατου3ου
ΓύρουτουEHFEuropeanCup

ΜπορείστηνΕλλάδαναμηνδιεξάγονταιταπρωταθλήματααλλάστην
Ευρώπηδενισχύειτοίδιο

Αναλυτικά η ενημέρωση:ΗΑΕΚ ενημερώνει ότι ήρθεσεσυμφωνία
με τηνHKPrishtinaώστε και οι δύο αγώνες του 3ου Γύρου τουEHF
EuropeanCupναδιεξαχθούνστηνΑθήνα.

Τοδιήμερο19-20Δεκεμβρίουηφετινή ευρωπαϊκήπορεία του “Δικε-
φάλου”περνάαπότηναίθουσα“Γ.Κασιμάτης”μετηνικήτριαομάδανα
προκρίνεταιστους“16”τηςδιοργάνωσης.Οιδύοαναμετρήσειςθαξεκινή-
σουναμφότερεςστις17:00.



Μία πενταετία 
ήταν αρκετή, για 
να ωριμάσουν 

τα μικρά κορίτσια της 
ΓΕ Βέροιας, ώστε να 
φτάσουν στον πρώτο 
τους τίτλο το 1ο Κύπελ-
λο Ελλάδας το 1987.

Άρχισαν να μαθαίνουν τα μυ-
στικά του χάντμπολ τηνπερίοδο
1981-1982 με προπονητές τον
συγχωρεμένο καθηγητήΦυσικής
Αγωγής και προπονητή μπά-
σκετ, Τρύφωνα Σανίκη και τον
Τέλη (Πραξιτέλης) Θυμιόπουλο,
που είχε έρθει από την Ρωσία.
Τα περισσότερα από τα πρώτα
κορίτσια,πουασχολήθηκανμετο
χάντμπολείχανέρθειαπότομπά-
σκετκαιοιπροπονήσειςγίνονταν
στοανοικτόγήπεδοτηςΕλιάς.

Η ΓΕ Βέροιας ιδρύθηκε το
1981 και αρχικά είχε τμήματα
μπάσκετ κοριτσιών και βόλεϊ αν-
δρών.Το τμήμα χάντμπολ δημι-
ουργήθηκε το 1982. Πρόεδρος
της ο συγχωρεμένοςΦιλάρετος
Καζαντζίδης.Ένας άνθρωπος α-
κούραστος και πάντα στις επάλ-
ξειςγια40χρόνια.

Ηπαρέααυτή,τωνμαθητριών
απότηνΒέροια,αποτελούντανα-
πότιςεξής:Αντωνιάδου,Χατζηκυ-
ριακίδου,Αραμπατζή,Νικολαΐδου,
Κοντοπούλου,Πολιτούδη, Στεφα-
νίδου, Πολιτίδου, Τολιοπούλου,
Μουρατίδου, Χατζηαθανασιάδου,
Μανουσαρίδου, Καρτσούνα.Αρ-
γότερα ήρθαν οι Καραμανλίδου,
Αραμπατζή, Σεμερτζή,Χατζηαθα-
νασίουκαιάλλες.

Καιοιπροπονητέςπουτιςμύ-
ησαν στα μυστικά του αθλήμα-
τοςήτανοΤρύφωναςΣανίκηςμε
τονΗλίαΘυμιόπουλο,οΚυριάκος
Παπαδόπουλος, ο Πέτρος Πέν-
σος,οΡωμύλοςΑλεξανδρίδηςκαι
οΝίκοςΜάντζος.

Ο Βεροιώτης, ΡωμύλοςΑλε-
ξανδρίδης, ήτανπροπονητής την
περίοδο1983-85 και έχει τον τίτ-
λο του πρώτου τεχνικού, που...
έβγαλε ομάδα από την Βέροια,
ανεξαρτήτως αθλήματος, στα ευ-
ρωπαϊκάσαλόνιακαισυγκεκριμέ-
νατηνγυναικείαομάδαχάντμπολ,
ΓΕΒέροιας,το1985.

Το 1982 οι νεαρές μαθήτριες
της πρωτοεμφανίστηκαν στο το-
πικόΠρωτάθλημα καιπήραν την
πρόκριση για το 1οΠανελλήνιο
Πρωτάθλημα του 1982που έγινε

στηνΑθήνα.
ΣτηνΑθήνα έδωσαν δύο α-

γώνες και τους έχασαν (μεΆρη
Ν. 25-3 καιΜ.Αλέξανδρο Γιαν-
νιτσών22-8για την3ηθέση).Τα
αποτελέσματα, όμως, δεν είχαν
σημασία για τιςΒεροιώτισσες.Η
απόκτηση εμπειριώνήταν τοση-
μαντικότερο.

Την επόμενη χρονιά (1983)
δενπέρασανστο 2οΠανελλήνιο
Πρωτάθλημα.

Στη δεύτερή τους συμμετοχή
στο3οΠανελλήνιοστηνΠάτρατο
1984μεπροπονητή τονΡωμύλο
Αλεξανδρίδη, έδειξαν χάρη στις
καλές εμφανίσεις τους ότι μπο-
ρούνναανέβουνακόμηπιοψηλά
από την 5η θέση (ανάμεσασε 6
ομάδες)καισιγά-σιγάάρχισαννα
καλύπτουν την διαφορά σε δύ-
ναμη και τεχνική,που τις χώριζε
απότονΠρωταθλητήΆρηΝίκαιας
καιτονΜ.ΑλέξανδροΓιαννιτσών,
που ήταν οι ισχυρές ομάδες της
εκείνηςτηςεποχής.

Αυτόφάνηκεκαθαράτηνεπό-
μενη χρονιά, το 1985.Ήταν σα-
φώς καλύτερες και έφτασανστον
τελικότου4ουΠανελλήνιουΠρω-
ταθλήματος που διεξήχθη στην
Βέροια, αλλά έχασαν «καθαρά»
απότονΆρηΝ.με20-10καιπή-
ραν την δεύτερη θέση,που τούς
έδωσε το δικαίωμα να βρεθούν
σταευρωπαϊκάσαλόνια.

Σε αυτήν την διοργάνωση
(συμμετείχαν 8 ομάδες χωρισμέ-
νεςσε δύοομίλους) η ΓΕΒέροι-
ας με τρεις νίκες στονΑ΄ όμιλο
(ΈσπεροςΠ. 23-22, ΒΑΟ  22-9,

Αθηναϊκός23-22),έπαιξεστοντε-
λικό με αντίπαλο τονΆρηΝ. και
ηττήθηκεμε20-10,τερματίζοντας,
έτσι,στηνδεύτερηθέση,φανερώ-
νοντας,ωστόσο, τηνανοδική της
πορεία.

Η τερματοφύλακάς της,Μαίρη
Τσακαλίδου, αναδείχθηκεη καλύ-
τερηπαίκτρια τουΠρωταθλήμα-
τος και ηΒούλαΨωμιάδου ήταν
3ησκόρερμε26γκολσετέσσερις
αγώνες(μο6,5γκολ).

Στην Ευρώπη, η ΓΕ Βέροιας
έλαβε μέρος στοΚύπελλοΠρω-
ταθλητριών(αφούοΆρηςΝίκαιας
δεν δήλωσεσυμμετοχή) και κλη-
ρώθηκε με την ισραηλινή Πρω-
ταθλήτρια, Ραμάτ Γκαν, από την
οποία γνώρισε δύο ήττες με 23-
13στηνΒέροια και με 26-14στο
Ισραήλ.Η ομάδα της ΓΕΒέροιας
το1985πουτερμάτισε2ηστο4ο
ΠανελλήνιοΠρωτάθλημαπουέγι-
νεστηνΒέροιαμεπροπονητήτον
ΡωμύλοΑλεξανδρίδη.

Πάνω αριστερά:Μαυρογένης
Νίκος (έφορος),ΤσακαλίδουΜαί-
ρη,ΜαυρογένηΡίτα, Χατζηαθα-
νασίουΒέτα,ΑλεξανδρίδηςΡωμύ-
λος (προπονητής), Γκριτζαλιώτη
Έφη,ΣεμερτζίδουΔώρα,Κουλου-
ριώτηΕλένη, ΓκριτζαλιώτηςΑλέ-
κος(έφορος)

Κάτωαριστερά:ΜαυρίδουΜα-

ριάννα,ΠαπαδοπούλουΘωμαή,
ΚοντοπούλουΒάσω,Μανουσαρί-
δουΒίκυ,ΤολιοπούλουΕλένη,Κο-
κοζίδουΆννα,ΨωμιάδουΒούλα

Τηνπερίοδο1985-86δενπρο-
κρίθηκεστο5οΠανελλήνιοΠρω-
τάθλημα,αλλάκέρδισετηνείσοδό
της στο νέοΠρωτάθλημα τηςΑ΄
Εθνικής κατηγορίας, που καθιε-
ρώθηκε από την περίοδο 1986-
87 με την συμμετοχή 6 ομάδων
και κατέλαβε την 4η θέσησυγκε-
ντρώνοντας 9 βαθμούς (167-167
γκολ).Πρωταθλητήςαναδείχθηκε
οΑθηναϊκός.

Την ίδια χρονιά (1987) καθιε-
ρώθηκε τοΚύπελλοΕλλάδας.Τα
κορίτσια της ΓΕΒέροιαςάρχισαν
ναπιστεύουνόλο καιπερισσότε-
ρο στις δυνάμεις τους και αφού
απέκλεισαν τονΠρωταθλητή,Α-
θηναϊκό, με 21-18,προκρίθη-
καν στα ημιτελικά επικρατώ-
νταςτηςΝέαςΙωνίαςμε22-14.
Έφτασαν,λοιπόν,στοντελικό,
στον οποίο τις... περίμενε ο
ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών.

Ο τελικός ορίστηκε στην
Νεάπολη.Τα κορίτσια της ΓΕ
Βέροιας,μεπροπονητήτονΝί-
κοΜάντζο,ήτανέτοιμανατον
διεκδικήσουν.Καιόχιμόνοτον
διεκδίκησαν, αλλά τον κατέ-
κτησανφθάνονταςδίκαιαστην

νίκη (19-13),που χάρισεστηνο-
μάδα το Κύπελλο και έγραψαν,
μεαυτόντοντρόπο,τηνδικήτους
ιστορία.

Μια ισορίαπου είχε και συνέ-
χεια.Μέσα στην επόμενη εξαε-
τία1988-1993πήραν6διαδοχικά
Πρωταθλήματακαι5Κύπελλα(5
νταμπλ), καθώς επίσης και ένα
ακόμηΚύπελλο, αυτό του 1996.
Έτσι, μια μικρήπαρέα κοριτσιών
από την Βέροια, έγραψε την δι-
κή της ιστορία στο γυναικείο χά-
ντμπολ.ΗΛίτσαΚουσουλάκη ή-
τανμίααπό τιςπρωταγωνίστριες
των επιτυχιών της ΓΕ Βέροιας.
Έχεικατακτήσει6Πρωταθλήματα
και6Κύπελλα.

Σεκάποιαάλλημαςαναδρομή
στοπαρελθόνγιατηνΓΕΒέροιας
και τα κορίτσια της, θασάςθυμί-
σουμε τααγωνιστικά τους κατορ-
θώματα.

1οΚύπελλοΕλλάδας-Κυπελ-
λούχοςοΓΕΒέροιας

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
Άρης Νίκαιας - Αθηναϊκός

21-18
ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών

-ΦίλιπποςΒέροιας39-8
ΓΕΒέροιας-ΒΑΟ14-13
ΈσπεροςΠάτρας -Νέα Ιωνία

17-26

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
ΓΕ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

22-14
Δεκάλεπτα:3-1,5-2,12-3,15-

6,19-10,22-14
Διαιτητές:Ψάλτης-Πετρίδης
ΓΕ ΒΕΡΟΙΑΣ: Μαυρογένη,

Τσακαλίδου, Κοτσίδου, Κουσου-
λάκη3,Κουλουριώτου7,Ψωμιά-
δου 3, Κοκοζίδου,Τολλιοπούλου
5,Μανουσαρίδου 1,Μπαμπαλέ-

ντρου3,Ντόντη,Κασιάρα
Ν.ΙΩΝΙΑ:Βαφιά,Καπετανάκη,

Καλαϊτζή,Χαβρούζα3,Κοντογιάν-
νη 1,Κοζακίδου 1,Βήττα,Δαμά-
σκου,Θωμοπούλου,Νιντερεγγερ,
Ναϊσίδου5,Βόρβη2

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Α-
ΡΗΣΝΙΚΑΙΑΣ19-18

Δεκάλεπτα: 5-1, 8-3, 8-7, 11-
15,16-17,19-18

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Δ. Πετρί-
δου, Τσιπλίδου, Β. Πετρίδου 4,
Χατζηβασιλειάδου 4, Στ. Πετρί-
δου,Μπόσκου,Ταϊγανίδου,Μωυ-
σιάδου,Μαυρίδου8,Διαμαντίδου,
Χατζηδιαβατίδου,Σαμαρτζή2

ΑΡΗΣ Ν.: Μπουφίδου, Τά-
τσιου,Λιάφου4,Κατριβέ,Κουκια-
νάκη,2,Τσάμη5,Πρεβενά,Γιαν-
νέλου,Ξανθοπούλου,Ντουσακλη
2,Τασιοπούλου5,Μελή

ΤΕΛΙΚΟΣ(21-6-1987ΝΕΑΠΟ-
ΛΗΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

ΓΕ ΒΕΡΟΙΑΣ - Μ.ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ19-13

Δεκάλεπτα:2-0,3-3,6-5,10-8,
15-10,19-13

Διαιτητές: Κυριακούλιας - Κα-
ρανίκας

ΓΕ ΒΕΡΟΙΑΣ (Ν. Μάντζος):
Μαυρογένη, Τσακαλίδου, Κοτσί-
δου, Ψωμιάδου 3 (3 πέναλτι),
Γκριτζαλιώτη,Μπαμπαλέντου 5,
Μανουσαρίδου 1, Κουλουριώτου
3, Κοκοζίδου, Τολλιοπούλου 3,
Κουσουλάκη4,Μωυσίδου

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Κοιλιάς):Δ.
Πετρίδου,Τσιπλίδου,Β.Πετρίδου
2,Χατζηβασιλειάδου2,Στ.Πετρί-
δου,Ταϊγανίδου1,Τερμεντζόγλου,
Δεβετζή,Μακρίδου4 (2πέναλτι),
Διαμαντίδου, Χατζηδιαβατίδου 2,
Σαμαρτζή2
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Δεκέμβριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

30-11-2020 μέχρι 6-

12-2020 θαείναιτο

εξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Η ΓΕ Βέροιας της περιόδου 1981-1996,
η πορεία της και οι επιτυχίες της

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
16/11/2020 έως 20/11/2020

ΣτοΔημοτικό Ιατρείο τουΔήμουΒέροιαςπροσφέρονταιΥπηρεσίες
ΠρωτοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείαςσεανασφάλιστουςκαιάπορουςπολί-
τεςτουΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπλη-
ροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
νατηλεφωνούνστοτηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809ήνα
επισκέπτονταιτοΔημοτικόΙατρείοστηδιεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιο
κάτωαπότογήπεδοτηςΒέροιας.

Τρίτη 1-12-2020

16:00-21:00 ΖΑ-

ΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΑΒΕΝΙΖΕΛΟΥ26

23310-24123

16:00-21:00 ΠΙ-

ΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝ-

ΝΗΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕ-

ΩΣ2023310-23416

16:00-21:00 ΣΙ-

ΜΟΥΕΥΘΥΜΙΑΚΑΠΠΟΥ423310-73124

21:00-08:00 ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΟΡΑΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)23310-66649

Φαρμακεία
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Κτυπημένος από τον κορωνοϊό που προστέθηκε στα 
προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν τα τελευταία 
χρόνια, έφυγε ο Γαστρεντερολόγος Θανάσης Γεωργιάδης, 
αφήνοντας έντονα αισθήματα θλίψης στην Ιατρική Κοινότη-
τα και την κοινωνία της Βέροιας.

Ο Θανάσης Γεωργιάδης, παιδί προσφυγικής οικογέ-
νειας, γεννήθηκε στο Ροδοχώρι Ημαθίας και τελείωσε την 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Έλαβε την ειδικότητα του Γαστρεντερολόγου στην Αθή-
να και μετεκπαιδεύτηκε στην Αγγλία.

Άσκησε επί χρόνια το ελεύθερο επάγγελμα στην Βέροια, 
ενώ ταυτόχρονα παρείχε τις υπηρεσίες του ως Επιμελητής 
στο Νοσκομείο Βέροιας.

Μετά την θεσμοθέτηση του ΕΣΥ υπηρέτησε ως Διευθυ-
ντής στο Νοσοκομείο Βέροιας, στο Νοσοκομείο Κοζάνης 
και ξανά στο Νοσοκομείο Βέροιας, από όπου συνταξιοδο-
τήθηκε.

Ανέπτυξε έντονη πολιτική δραστηριότητα ως κεντρικό 
στέλεχος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Εξελέ-
γη κατ επανάληψη Δημοτικός Σύμβουλος Βέροιας και Πρό-
εδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπηρέτησε τον νεοπαγή 
θεσμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ως Υποψήφιος 
Νομάρχης και Νομαρχιακός Σύμβουλο, ενώ εξελέγη στο 
Κοινοβούλιο.

Παράλληλα με την πολυσχιδή του δραστηριότητα σχολήθηκε με τα δρώμενα του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθί-
ας ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Απόδοση τιμής από τον Ιατρικό Σύλλογο Ημαθίας, στον Θανάση Γεωργιάδη για το σύνολο της προσφοράς 
του, με αφορμή την συνταξιοδότηση του το 2004.

Την τιμητική πλακέττα επιδίδει στον τιμώμενο ο παρευρεθείς για την περίσταση Πρόεδρος του ΤΣΑΥ Γε-
ώργιος Βασιλόπουλος, υπό το βλέμμα του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας Αναστάσιου Βασιάδη, 
του Προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ιωάννη Καραγαννόπουλου και του Προέδρου του Φαρμακευτικού 
Συλλόγου Ημαθίας Ιωάννη Καραγιαννόπουλου

ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ

Μια διαρκής σχέση φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας εκτίμησης που παρέμεινε ανεπηρέαστη στο διάβα 
των χρόνων.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ– ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΝΗΜΗΣ
Γράφει ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ
Μόλις είχα αναλάβει ως νέος πτυχιούχος της ιατρικής τα καθήκοντα του αγροτικού ιατρού σε κεφαλοχώρι 

της Ημαθίας, όταν σε νυκτερινή ώρα κλήθηκα σε διπλανό μικρό χωριό για να επισκεφτώ κατ οίκον ένα ηλικιω-
μένο ασθενή, που παρουσίασε αιφνίδια επιδείνωση των προβλημάτων υγείας από τα οποία έπασχε.

Τον βρήκα σε άσχημη κατάσταση, με την επίσης ηλικιωμένη σύζυγο του να έχει περιέλθει σε απελπισία.
Έκρινα ότι ο ασθενής έπρεπε να διακομισθεί το ταχύτερο στο Νοσοκομείο Βέροιας. Η δυσκολία που ανέκυψε ά-

μεσα ήταν ότι το στερούμενο πόρων ηλικιωμένο ζευγάρι, δεν διέθετε όχημα με το οποίο θα μπορούσε να μετακινηθεί.
Στενός συγγενής δεν υπήρχε ούτε και κάποιος γείτονας είχε την δυνατότητα να εξυπηρετήσει την κατάστα-

ση εκείνη την ώρα.
Τηλέφωνο το σπίτι δεν διέθετε, ούτε είχε εισαχθεί ακόμα σε χρήση η κινητή τηλεφωνία.
Αναζήτησα στο καφενείο του χωριού τον Γραμματέα της Κοινότητας και κάλεσα από το κοινοτικό τηλέφωνο 

το Νοσοκομείο Βέροιας ζητώντας ασθενοφόρο, για να εισπράξω την απάντηση ότι το μοναδικό διαθέσιμο τό-
τε ασθενοφόρο βρίσκοταν σε διακομιδή στη Θεσσαλονίκη και θα αργούσε να επιστρέψει.

Μπροστά το βλέμμα αγωνίας της ανήμπορης συζύγου του ασθενούς και της προσωπικής μου ευθύνης ως 
ιατρού, που δεν μπορούσα να αφήσω χωρίς ιατρική κάλυψη τον ασθενή, ζήτησα  από τον ταξιτζή που με είχε 
μετακινήσει στο χωριό και περίμενε για την επιστροφή, να μας μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Εκείνη την εποχή που δεν είχαν θεσπιστεί το ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο Βέροιας εφημέρευε ένας 
μόνο ειδικευόμενος ιατρός, για όλα τα νοσηλευόμενα και νεοπροσερχόμενα περιστατικά.

Οι ειδικοί Ιατροί του Νοσοκομείου που παράλληλα ασκούσαν και ελεύθερο επάγγελμα, ήταν διαθέσιμοι βά-
σει προγράμματος και καλούνταν όταν έκριναν οι εφημερεύοντες. Ο εφημερεύων Ιατρός εξέτασε τον ασθενή 
που διακόμισα και επιβεβαίωσε την σοβαρότητα της κατάστασης του.

Δήλωσε όμως ότι δεν μπορούσε να κάνει εισαγωγή στο Νοσοκομείο, διότι δεν υπήρχαν ελεύθερες κλίνες 
νοσηλείας.

Πρόσθεσε δε ότι το μοναδικό διαθέσιμο ασθενοφόρο που θα μπορούσε να διακινήσει το περιστατικό σε 
άλλο νοσοκομείο, απουσίαζε σε άλλη διακομιδή.

Μου υπέδειξε τέλος να διακομίσω υπ ευθύνη μου τον ασθενή σε κάποιο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης 
που εφημέρευε.

Μπροστά στις διαμαρτυρίες που προέβαλα και ενώ η σύζυγος του ασθενούς με κυττούσε με βλέμμα α-
πελπισίας, εμφανίστηκε στο εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου ένας άγνωστος μου μέχρι τότε, προφανώς 
ιατρός, ο οποίος αφού ενημερώθηκε για το περιστατικό από τον εφημερεύοντα, γύρισε και με καθησύχασε:

- Μην ανησυχείς γιατρέ μου με τον ασθενή σου, θα εισαχθεί άμεσα στο νοσοκομείο.
Όταν του αντέτεινα οτι δεν υπήρχαν διαθέσιμες κλίνες μου απάντησε: 
- Πάντα βρίσκονται κλίνες. Στην ανάγκη θα τον νοσηλεύσω στο εφημερείο.
Όταν τον ρώτησα αν ήταν γιατρός του νοσοκομείου, μου απάντησε:
-Ναι, είμαι ο Θανάσης Γεωργιάδης, επιμελητής της παθολογικής κλινικής και ήρθα να κάνω νυκτερινή επίσκεψη.
Βλέποντας την ανακούφιση στο πρόσωπο μου, συνέχισε:
-Τηλεφώνησε μου αύριο να μάθεις για την εξέλιξη του ασθενή σου, τον αναλαμβάνω προσωπικά. Και συ-

μπλήρωσε:
-Γνωρίζω τις δυσχερείς συνθήκες που ασκείται η ιατρική στα χωριά. Αν χρειαστεί κάποιος ασθενής σου 

νοσηλεία, μη διστάσεις να με ειδοποιήσεις...
Ο ασθενής γύρισε μετά από λίγες ημέρες στο χωριό σημαντικά βελτιωμένος, ευγνωμονώντας εμένα και 

κυρίως τον γιατρό που τον νοσήλευσε.
Έτσι ξεκίνησε η γνωριμία μου με τον Θανάση Γεωργιάδη, έναν καταξιωμένο ιατρό, ανιδιοτελή επιστήμονα, 

ανθρωπιστή πολίτη και στοργικό συνάδελφο.
Στα χρόνια που ακολούθησαν η συνεργασία μας ήταν συνεχής, όχι μόνο στα ιατρικά πεδία, αλλά και στα 

κοινωνικά, τα αυτοδιοικητικά, τα αναπτυξιακά, τα πολιτικά και τα εθνικά, παρά το γεγονός ότι δραστηριοποι-
ούμασταν σε διαφορετικούς και εν πολλοίς αντίπαλους πολιτικούς χώρους, με έντονη εκείνη την εποχή την 
οξύτητα των πολιτικών αντιπαραθέσεων.

Ήταν η εποχή που θεσμοθετήθηκε το ΕΣΥ και άλλαξαν οι Οργανισμοί των Νοσοκομείων, που ανακαθορί-
στηκαν τα Πρόσωπα και οι αρμοδιότητες των Αυτοδιοικήσεων, που  κορυφώθηκε ο αγώνας για το Μουσείο 
της Βεργίνας και που βρίσκονταν σε έξαρση το Μακεδονικό Ζήτημα. Σε όλες αυτές τις επίκαιρες τότε εξελίξεις, 
μετείχα προσωπικά υπό διάφορες ιδιότητες και παρακολουθούσα τον Θανάση Γεωργιάδη να πρωτοστατεί και 
με αγωνιστικότητα να οργανώνει, να νουθετεί και να διδάσκει.

Η πολιτική του προέλευση δεν τον απέκλινε από την αγαστή συνεργασία με πρόσωπα άλλων πολιτικών 
χώρων, στα πλαίσια των κοινών επιδιώξεων και δράσεων, για την επίτευξη κοινών στόχων και για την εξυπη-
ρέτηση του δημοσίου και του εθνικού συμφέροντος. Αυτή ήταν μιά στάση ζωής για τον Θανάση Γεωργιάδη, με 
την οποία κέρδισε την εκτίμηση και την αναγνώριση όλων όσων τον γνώρισαν.

Τώρα πια που ο Θανάσης Γεωργιάδης ξεκίνησε το ταξίδι του προς την αιωνιότητα και που αποτιμάται 
η συνολική διαδρομή και προσφορά του, επανέρχεται στην μνήμη το ξεχασμένο προ σαράντα ετών περι-
στατικό, το οποίο υπήρξε καθοριστικό για την αμοιβαία σχέση φιλίας, εκτίμησης και συνεργασίας που ανα-
πτύχθηκε. Ήταν δε ξεχωριστό 
προνόμιο για μένα που ως 
Πρόεδρος του Ιατρικού Συλ-
λόγου Ημαθίας, απέδωσα την 
οφειλόμενη τιμή στον Θανά-
ση Γεωργιάδη με αφορμή την 
συνταξιοδότηση του.

Τώρα απαλλαγμένος από 
τα εγκόσμια, τους αγώνες, τις 
μικρότητες και τις ανησυχίες 
του πρόσκαιρου βίου, ο Θα-
νάσης Γεωργιάδης πορεύεται 
εν ειρήνη. 

Η ανάμνηση του ας γαλη-
νεύει την οικογένεια του και 
ας ενισχύει το φρόνημα όσων 
των γνώρισαν.

ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ
ΣΕ ΑΓΑΣΤΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ

(Δημοσίευμα τον Νοέμβριο του 2006)
Οι παραταξιακές αντιπαλότητες του παρελθόντος φαίνεται ότι έχουν πια παραμεριστεί στα πλαίσια του 

Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας, αφού συνεχώς και περισσότερο γίνεται κατανοητό ότι τα προβλήματα στο χώρο 
της Υγείας δεν έχουν χρώμα και ιδεολογία αλλά απασχολούν το ίδιο όλους.

Το παράδειγμα της νέας αντίληψης δίνουν οι προ εικοσαετίας αντίπαλοι συνδικαλιστές Ιατροί Θανάσης 
Γεωργιάδης και Κώστας Ζαρκάδας που συνυπάρχουν σε ένα χαρούμενο στιγμιότυπο με τους σημερινούς δια-
δόχους τους στον Ιατρικό Σύλλογο Τηλέμαχο Χατζηαθανασίου και Αναστάσιο Βασιάδη.

Η χαρούμενη συνάντηση είχε σαν αφορμή την έκφραση ευχών από παλιότερους αυτοδιοικητικούς Ια-
τρούς, προς τον Τηλέμαχο Χατζηαθανασίου που εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος με τον συνδυασμό της νεοε-
κλεγείσας Δημάρχου Βέροιας Χαρούλας Ουσουλτζόγλου συζύγου του Θανάση Γεωργιάδη.

Για την ιστορία αναφέρεται ότι ο Θανάσης Γεωργιάδης υπήρξε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβούλιου Βέ-
ροιας, Υποψήφιος Νομάρχης Ημαθίας και Βουλευτής. Ο Κώστας Ζαρκάδας υπήρξε Πρόεδρος του Ιατρικού 
Συλλόγου Ημαθίας και υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας, ενώ ο σημερινός πρόεδρος του ΙΣΗ Αναστάσιος Βα-
σιάδης διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Βέροιας, Νομαρχιακός Σύμβουλος Ημαθίας και υπήρξε υποψήφιος 
Βουλευτής

ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1936-2020
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
διόροφη στο Πανό-
ραμαμε 3 υπνοδω-
μάτια, σαλοκουζινα,
μπάνιο, βεράντα.
Κάτωδιαμέρισμαπιο
μικρό σαλοκουζίνα
με τζάκι, δωμάτιο.
Μεπρόσβασηστην
αυλή.Αυτόνομηθέρ-

μανσησεήσυχηπε-
ριοχή.Τιμή 135.000
ευρώ. Τηλ.: 6973
735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ια-
μέρισμα κοντά στο
Μουσείο, 90 τ.μ.,
34.000 ευρώ. Τηλ.:
6934 888738Μεσι-
τιοκόΑκίνηταΗμαθί-
ας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο
κατάστημαεπί τηςο-
δούΠιερίωνστηΒέ-

ροια εμβαδού 54,16
τ.μ.μευπόγειοαποθη-
κευτικόχώροεμβαδού
41,63τ.μ..Τιμή70.000
€Τηλ:2331021523.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑι χωρά-
φι 10 στρέμματα με
ροδάκινασυμπήρυνα
ANDROSSστηνπε-
ριοχή ΠΑΛΙΟΛΑΚΑ

κοντάστογήπεδοΔΙ-
ΑΒΑΤΟΥ.Ηπεριοχή
είναι κατάλληλη για
καλλιέργεια ακτνιδί-
ων.Τηλ. επικοινωνί-
ας:6982384407.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  στο
Π. Σκυλίτσι, επάνω
στον κεντρικό δρό-
μο, οικόπεδο 3.500
τμ ολόκληρο η ανε-
ξάρτητα τεμάχια.
Τηλ.6932374118.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

στο κέντρο της Βέ-
ροιας: 1) υπόγεια
αποθήκη 110 τ.μ.,
τιμη 150 ευρώ, 2)

πα τάρ ι  περ ίπου
100 τ.μ., τιμή 100
ευρώ. Πληρ. τηλ.:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΤοΑστικόΚΤΕΛΒεροίας ενημερώνει το επιβατικόκοινόπωςστοπλαίσιο του
νέου lockdownτροποποιούνταιταδρομολόγιαόλωντωνσυγκοινωνιακώνγραμ-
μών.Ταδρομολόγιατωνλεωφορείωναπότην17Νοεμβρίου2020διαμορφώνο-
νταιωςεξής:

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ75,
μικρόδιαμέρισμα40
τ.μ., εξ ενός δωμα-
τίουμ σαλοκουζίνα
λουτρόμ νε πλήρη
εξοπλισμό κουζίνας,
πλυντήριο ρούχων,
θέρμανσημεσώμα-
ταπάνελυπέρυθρης
θέρμανσηςμκλιματι-
στικό,TV, με μηδέν
κοινόχρηστα.Πληρ.
Τηλ.: 6973 015833,
2331024939.

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  ο ι -
κόπεδο 1.350 τ.μ.
με συντελεστή 1,2,
επί της οδούΑμπε-
λο κ ήπων .  Τη λ . :
2331100888 καΑλε-
ξάνδρα.
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6970019994.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-

αμέρισμα κέντρου με
ατομική θέρμανση 3
δωμάτιασαλόνι κουζίνα
μπάνιοσε άριστη κατά-
σταση, 280 ευρώ.Τηλ.:
2331068080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χω-
ράφι 2,5 στρ., πίσω α-
πότηΔΟΥΒέροιας,πιο
κάτωαπό τοΣιδ. Σταθ-
μόΒέροιας γιαΦΩΤΟ-
ΒΟΛΤΑΪΚΑ. Τηλ.: 6983
285942.

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

γκαρσονιέρα 2ου ορό-

φου, περιλαμβάνει Δ,

Κ, Χ, W.C., βεράντα,

ατομική θέρμανση και

air condition. Περιοχή

Βυζαντινού Μουσείου.

Τηλ.επικοινωνίας:6973

551477κοςΔημήτρης.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι ,

Μητροπόλεως 35, χώ-

ρος90 τ.μ.περίπου, με

3 χώους και κουζινα,

W.C., για επαγγελματι-

κή χρήσηή για διαμέρι-

σμα,3οςόρ.Τηλ.:6932

471705&2331021100.

ΠΡ. ΗΛΙΑΣ 15 ,  ε-

νοικιάζεται γραφείο 20

τ.μ., επιπλωμένο. Τηλ.:

2331024072.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ια-

τρείο-γραφείο 42 τ.μ.

καθαρό, λήρως ανα-

κα ι ν ισμένο  στην  ο -

δό Βενιζέλου αρ. 46

Βέρο ια .  Πληρ.  τηλ . :

6932 361080,  6945

535719.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΕΝΕΩΣΗ22-11-20Κωδ:23332ΚΕ-

ΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρσονιέραεπιπλωμένημι-
κρή27τ.μ.,μικτάκαι22τ.μ.καθ.κατασκευή78,
2οςόροφος,σεμέτριακατάσταση,έχειατομική
θέρμανσημεκλιματιστικόκαιτοενοίκιοτης140
€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23940ΠΑΠΑΚΙΑ,Επιπλωμένηκαι
ανακαινισμένηκομπλέγκαρσονιέρα35τ.μ.,
κατασκευή1970,1υ/δσκλ,1οςόροφος,σε
εξαιρετικήκατάσταση,συνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικό
inverter,έχειθωρακισμένηπόρτακαιενοίκιο
180€.Διαθέσιμοαπό1/12/2020.

Κωδ:106764ΓΗΠΕΔΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Διαμέρισμα90τ.μ.σεΔιπλοκατοικίαο1οςόρο-
φος,με3υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,σεκαλή
κατάσταση,κομπλέεπιπλωμένο,μεηλεκτρικές
συσκευέςκαιπλυντήριορούχων,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,ηλιακόθερμοσίφωνα,
μεσίτες,έχει2κλιματιστικά, ιδιωτικήαυλήμε
δυνατότηταστάθμευσης2αυτοκινήτων,μεα-
ποθήκη,σετιμήπροσφοράςμόνο250€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115481ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπλη-
σίονΚΤΕΛανακαινισμένοδιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας115τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίναξεχωρι-
στήκαιμπάνιο,βλέπεισεανοιχτωσιά,διαθέτει
θέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,μεκαινούργια
κουφώματααλουμινίου,τηνπόρτατουΘωρακι-
σμένηκαιμεδιπλάτζάμια-Τιμή:300€.Αποκλει-
στικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24236ΡΑΧΗ,Διαμέρισμαπολύάνε-
το,σανΜονοκατοικία,127τ.μ.καθ.μεαυλή,
κατασκευή1985,με3υ/δ,κουζίναξεχωριστή
καιμπάνιο,υπερυψωμένοςΗμιώροφος,με
ευχάριστηθέα,καλοδιατηρημένοκαιμεκαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
θατοποθετηθείατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
μεδύοντουλάπες,ναισεκατοικίδιακαισετιμή
πράγματιχαμηλή,μόνο250€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.13148ΚΕΝΤΡ0,πλησίονΑνοίξεως
139τ.μ.κεντρικότατο,εντυπωσιακοίχώροιυ-
ποδοχής,κατασκευή1995,3υ/δ,2οςόροφος,
άψογασυντηρημένο,καταπληκτικό,πολυτε-
λέστατο,μίαωραιότατηκατασκευή,συνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,κατασκευήυψη-
λούποιοτικούεπιπέδου,μεαρμονικέςαναλο-
γίες,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,διαθέτει
ηλιακόθερμοσίφωνα,μεπανέμορφομπάνιο
καιWC,μεαποθήκηκαικλειστόγκαράζ,τιμή
450€.ΑπότέλοςΔεκεμβρίουδιαθέσιμο.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κωδ:
23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμητη

Μονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαιμεηλε-
κτρικέςσυσκευές,συνολικήςεπιφάνειας200
τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτελείταιαπό2υ/δ,
Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
ατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστηθέα,
τακουφώματατηςσυνθετικά,μεδιπλάτζάμια
,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαιμεγάληαυλή.
Τιμή:320€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14543ΠΙΕΡΙΩΝστηνΒοσπόρου

29ενοικιάζεταιισόγειαμικρήαποθήκη4τ.μ.,
κατασκευή2011,σεκαλόσημείοενοίκιο25€
μόνο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.24763ΚΕΝΤΡ0,Γραφείο35 τ.μ.,

κατασκευή2000,μεδύοχώρους,3οςόρο-
φος,καινούργιοεντελώς,σεάψογηκατάσταση,
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,άψογα
συντηρημένο,μεωραίαδιαρρύθμιση,μευ-
δραυλικόανελκυστήρα,κεντρικότατο,μεμί-
σθωματα200€.

Κωδ:24716-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνε-
όδμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.
κομπλέεπιπλωμένο1ουορ.Αποτελείταιαπό
2Χώρουςκαιδικότουwcαλλάκαιμεκουζινάκι
.Είναικατασκευασμένοτο2005καιδιαθέτει
θέρμανσημεκλιματιστικό,τακουφώματατου
ΣυνθετικάκαιΔιπλάτζάμια,πόρταθωρακισμέ-
νη,μεΑνελκυστήραμεγάλο,A/C,Τιμή:250€.

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,καιμεΑνελκυ-
στήρα-Τιμή:170€.

Κωδ:24748ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1981καιδιαθέτεικου-
φώματασυνθετικά,μεέπιπλακαιμεδιπλά
τζάμια-Τιμή:250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106023ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.Ισό-
γειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Βρίσκε-
ταισεμεγάλοεμπορικόδρόμοκαισεσημείο
εξαιρετικήςπροβολής,σπάνιοκατάστημα,με
πολύλογικόμίσθωμαμόνο270€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106566ΚΕΝΤΡΟ,ΕνοικιάζεταιΚα-
τάστημασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ. Ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,μεμεγάληπρόσοψησεκε-

ντρικόδρόμο,σεσημείομεγάληςπροβολής
καιεμπορικότητας,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεμηνιαίομίσθωμα220€.Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115091-ΤριπόταμοςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας80τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό3
χώρουςκαιWC.Είναικατασκευασμένοτο2003
καιδιαθέτειΑπεριόριστηΘέακαιπολύμεγάλο
οικόπεδο,Τιμή:200€.

Κωδ.115092ΕνοικιάζονταιστηΒέροιαχώ-
ροιψυκτικώνθαλάμωνσυνολικά12.000τ.μ.και
μεκατάψυξη.Διατίθεταιόλομαζίηκαιτμημα-
τικά.Τιμέςπροσιτές.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΠΑΡΚΙΝΓΚστηνκαρδιάτηςπόληςμεράμπα
εισόδου,σεπλήρηλειτουργία,κοντάστην
Βενιζέλουτιμήαπό75-80€/μήναμόνο.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106424-ΑΝΟΙΞΕΩΣΠΩΛΕΙΤΑΙκα-

τάαποκλειστικότηταανακαινισμένηΓκαρσονιέ-
ρασυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3οόροφο
χωρίςανελκυστήρα.ΜαζίμετοΔιαμέρισμα
δίνεταικαιηΑέρινηΣτήλημεΔικαίωμαΔόμη-
σηςακόμη70τ.μ.επιπλέον.Αποτελείταιαπό1
Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναι
κατασκευασμένητο1991καιανακαινίστηκετο
2010.ΔιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομηΠετρελαίου
μεΩρομετρητές,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
ΑλουμινίουμεΔιπλάΤζάμια,Επιπλωμένοήκαι
χωρίςέπιπλα,Τέντες,Σκαλιάεισόδου,BBQ,με
Ανοιχτωσιά,μεπολύμεγάληβεράντα55τ.μ.,
σετιμήπροφοράςμόνο:38.000€.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα70τ.μ.
μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέ-
ροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1ος
όροφος),με2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,σε
πολύκεντρικόσημείο,μεατομικήθέρμανση
πετρελαίου,τοοποίοχρήζειανακαίνισης.Το
ακίνητομπορείναγίνεικαιμίαάνετηγκαρσο-
νιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκουζίνακαιμπάνιο.
Προσφέρεταισεπολύκαλήτιμήμόνο21.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105837ΑΚΡΟΠΟΛΗ , πωλείται
καινούργιοσπάνιοδιαμέρισμα103τ.μ.μικτά
και83τ.μ.καθ.ολοκληρωμένοαπότοννυν
ιδιοκτήτη,3οςόροφος,κατασκευή2005,2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,βλέπειτονκάμποτης
Βέροιας,διαθέτειπολύμεγάληκουζίνα,ατομι-
κήθέρμανσημεαντλίαθερμότηταςκαικλειστό
γκαράζ38τ.μ.μαζίμεαποθήκη,σεαμφιθεατρι-
κήθέση,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία.Προσφορά
σετιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα105.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:104996-ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον1οορ.Αποτελείταιαπό
2υ/δ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο2006καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Διαθέτειαπερι-
όριστηθέα,ταδεκουφώματατουείναικαινούρ-
γιασυνθετικά.Διαθέτεικαικλειστόπάρκινγκμε
πολύεύκοληπρόσβαση.-Τιμή:78.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13572ΠωλείταιστοΠανόραμαΒέ-

ροιαςΣπάνιαΜονοκατοικία175τ.μ.επίτου
κεντρικούδρόμου,πρόκειταιγιαέναμοναδι-
κόακίνητοσεοικόπεδο300τ.μ.μεμίακατα-
σκευήπολυτελέστατητου1992καιπροσφέ-
ρεταισεμίαπολύχαμηλήτιμήευκαιρίαςμόνο

350.000€.
Κωδ:13568-ΆνωΖερβοχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ

νεόδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
220τ.μ.2επιπέδωνσεοικόπεδο1000τ.μ.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,καιWC.Είναι
κατασκευασμένητο2000καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώ-
ματαΑλουμινίου,ΠόρταΘωρακισμένη,Απο-
θήκη,Κήπο,Τζάκι,Συναγερμό,Τέντες,Διπλά
τζάμια-Τιμή:ευκαιρίας80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σε
υπόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρομε
εύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14523-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμητο

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.1οςκαι
αποτελείταιαπό2Χώρους,μεδικότουκουζι-
νάκικαιWC.Είναικατασκευασμένοτο2005
καιδιαθέτειθέρμανσηατομικήμεκλιματιστικό.
Έχεικουφώματασυνθετικάκαιέπιπλα,τιμή
45.000€.

Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ,Μητροπόλεωςπω-
λούνταιγραφειακοίχώροι1ουορ.αποτελούμε-
νοιαπό3χώρουςκαιμεδικήτουςτουαλέτα.
Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,κατασκευή
1976,είναιανακαινισμένοικαισεπολύκαλήκα-
τάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο50.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58τ.μ.,

ισόγειο,με45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.πατάρι,
εξαιρετικό,πολύφωτεινόκαιμεμεγάληβιτρίνα
,χωρίςθέρμανση,αυτοτελές,κατάλληλογια
πολλαπλέςχρήσεις,πρόκειταιδεγιαέναπολύ
αξιόλογοακίνητοτοοποίοπροσφέρεταισεμία
πολύλογικήτιμή,μόνο80.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:105085ΠΑΛΙΑΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ,πω-

λείταιαγροτεμάχιο11στρ.,ελεύθερομεμικρήα-
ποθήκημέσακαιμεάδειανόμιμη,τιμήκομπλέ
μόνο26.000€.

κωδ.105867ΠωλείταιστηνΚΑΛΛΙΓΚΑ
σπάνιοχωραφοοικόπεδο26στρ.μεσπάνια
θέαόλητηΒέροιασετιμήεξαιρετικάδελεαστική
,μόνο75000€.Μοναδικήευκαιρία.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

τ.μ.,άρτιοοικοδομήσιμο,ελαφρώςεπικλινές,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθε-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρία

χωρίςαμφιβολία,μόνο15.000€.
Κωδ.12763ΣτοΠανόραμαΒέροιαςπω-

λείταιοικόπεδο464τ.μ.,εντόςσχεδίου,άρτιο
καιοικοδομήσιμο,διαθέτειθέααπρόσκοπτη
προςτηΒέροια,γιααπαιτητικούςαγοραστές
,σεάριστοσημείοκαισετιμήπροσφοράς,
μόνο60.000€.¨Έχεικαι ισχύουσαάδειαανέ-
γερσηςγιαδύοΜεζονέτεςέτοιμηηοποίακαι
είναιεκτόςτιμής.

Κωδ:12764ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείται ένα
ωραιότατοοικόπεδο505τ.μ.γωνιακόανατολικό
μεσ/δ0,8κατάλληλοκαιγιαοικοδομή,τιμή
πολύκαλήμόνο,50.000€.

Κωδ:106695ΚΟΥΛΟΥΡΑΠωλείταιΟικό-
πεδο737τ.μ.μέσαστοχωριό,σεπολύκαλή
τοποθεσία,μαζίμεμιαπαλιάκατοικίαμέσα
ηοποίαδενείναικατοικήσιμη,σετιμήπρο-
σφοράςμόνο15.000€.Πληροφορίεςμόνοστη
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

Κωδ:115197 -ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας4000τ.μ.οικοδομήσιμο.
Τιμήεξαιρετικάχαμηλή,μόνο25.000€ευκαιρία
σίγουρη.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ:106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα70τ.μ.

μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέ-
ροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1ος
όροφος),με2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,σε
πολύκεντρικόσημείο,μεατομικήθέρμανση
πετρελαίου,τοοποίοχρήζειανακαίνισης.Το
ακίνητομπορείναγίνεικαιμίαάνετηγκαρσο-
νιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκουζίνακαιμπάνιο.
Προσφέρεταισεπολύκαλήτιμήμόνο22.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτε-

ροΑκροπόλεως, στην και-

νούργια γέφυρα «Κούσιου».

Τηλ.:6984108684.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ-

ΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη

Βέροια, αναζητά τεχνίτες

γυψοσανίδων,ψευδοροφών

& θερμοπρόσοψης-μονώ-

σεων. Τηλ. επικοινωνίας:

23310 23400, Κιν.: 6977

443518.

ΤΕΧΝΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ με έ-

δρα τηΒέροια, αναζητά χει-

ριστή μηχανημάτων έργου

με ικανότητα οδήγησης ε-

παγγελματικούφορτηγούγια

να εργαστεί σε έργο ύδρευ-

σης στηΘεσσαλονίκη.Τηλ.

επικοινωνίας: 23310 23400,

Κιν.:6977443518.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγόςσε επι-

χείρησηεισαγωγής&εμπορί-

αςκαταναλωτικώνπροϊόντων

με έδρα το Νομό Ημαθίας.

Απαραίτηταπροσόντα: κάτο-

χοςδιπλώματοςοδήγησηςΓ΄

κατηγορίας,ΠΕΙ,ηλικίαέως38

ετών (εκπληρωμένεςστρατιω-

τικές υποχρεώσεις),προϋπη-

ρεσίασεαντίστοιχηθέσηθεω-

ρείταιεπιπλέονπροσόν.Ικανο-

ποιητικόςμισθός.Βιογραφικά

στοe-mail:vbotzori@otenet.gr

καιστοFax:2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα 25-45

ετών με ενεργή κάρτα ανερ-

γίας και βασικη γνώση αγ-

γλικών για απογευματινή ερ-

γασίασε ξενοδοχειοστηΒέ-

ροιαμεπλήρεςωράριο.Τηλ.:

6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαποεταιρίαστη

Βέροια,άτομο19-29ετώνμε

κάρταανεργίαςσε ισχύ,που

να γνωρίζει Η/Υ και να χει-

ρίζεται πρόγραμμα εμπορι-

κής διαχείρισης. Πληρ. στο

τηλ.:6977433485(9.00π.μ.

-9.00μ.μ.).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθόςφαρμα-

κείουήφαρμακοποιόςναερ-

γαστείσεφαρμακείοστηΒέ-

ροιαγιαπλήρηαπασχόληση.

Απαραίτητηπροϋπόθεσηκά-

ρατ αεργίας για τουλάχιστον

έναμήνα.Τηλ. επικοινωνίας:

6974637289.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για κα-

φέ ουζερί, δίπλα στο παλιό

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ30τ.μ.μεντουλάπα,140€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.λουξ,επιπλωμένο,220€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ35τ.μ.επιπλωμένο,180€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ40τ.μ.επιπλωμενο,καλό,parking,270€
TΣΕΡΜΕΝΙ40τ.μ.καλό,μεντουλαπα,240€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ40τ.μ.επιπλωμένο,καλό,220€
ΚΤΕΛ50τ.μ.θέα,επιπλωμένο,220€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,190€
ΚΕΝΤΡΟ55τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,220€
ΝΑΟΥΣΑ60τ.μ.,πολύκαλό,επιπλωμένο,260€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένο,μεντουλάπες,καλό,A/C,200€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ65τ.μ.εξαιρετικό,θέα,ατομ.λέβητας,280€
ΝΑΟΥΣΑ80τ.μ.επιπλωμένο,καλό,200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.οροφοδιαμέρισμα,καλό,310€
ΕΛΗΑ95τ.μ.12ετίας,τζάκι,θέα,360€
ΡΟΛΟΙ95τ.μ.καλό,ντουλάπες,230€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.εξαιρετικό,ηλιακό,τζάκι,ατομ.λέβητας,440€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.μονοκατοικία,πολύκαλή,350€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ.επιπλωμένο&ανακαινισμένο,22.000€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,ευκαιρία,17.000€
ΑΝΟΞΕΩΣ65τ.μ.ευκαιρία,16.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ70τ.μ.μονοκατοικίαμεοικόπεδο,14.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.ευκαιρία,επενδυτικό,23.000€
ΡΟΛΟΙ70τ.μ.επενδυτικό,33.000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ70τ.μ.γωνιακό,καλό,47.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ75τ.μ.15ετίας,εξαιρετικό,λουξ,65.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ85τ.μ.διαμπερές,ΕΥΚΑΙΡΙΑ,39.000€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλό,ανακαινισμένο,ευκαιρία,25.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΡΟΛΟΙ100τ.μ.καλό,50.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.θέα,καλό,37.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.ρετιρέ,ευκαιρία,μεθέα,28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ101τ.μ.θέα,διαμπερές,καλό,67.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ105τ.μ.10ετίας,εξαιρετικό,105.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ110τ.μ.μονοκατοικίαμεγωνιακόοικόπεδο,62.000€
ΕΛΗΑ120τ.μ.20ετίας,εξαιρετικό,138.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.τζάκι,parking,127.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ110.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.ημιτελήςμονοκατοικία,22.000€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ140τ.μ.μονοκατοικία,επενδυτικό,57.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.πανέμορφημεζονέτα,ευκαιρία,120.000€
ΒΕΡΟΙΑ187τ.μ.τρομερήβίλαμεόλατακομφόρτ,220.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξβίλαμισθωμένη350.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ270τ.μ.ημιτελέςκτίριο,ευκαιρία,125.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ20τ.μ.καλό,190€
ΠΙΝΔΟΥ35τ.μ.καλό,220€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ45τ.μ.καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ65τ.μ.πολύκαλό,1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.πολύκαλό,670€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ130τ.μ.καλό,700€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.καλό,800€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ,1.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ550τ.μ.καλό,1.200€
ΒΕΡΟΙΑ2.200τ.μ.εξαιρετικόκτίριο,5.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ3.600μέτρα,8.000€
ΚΑΒΑΣΙΛΑ6.000μέτρα,10.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ10.000μέτρα,μεδέντρα6ετών,26.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ14.000μέτρα,28.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ26.000μέτραστονδρόμο,95.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ160μέτρα,μεθέα,29.000€
ΔΟΒΡΑ420μέτρα,55.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ450μέτρα,μεοικοδομικήάδεια,50.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ460μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,14.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ570μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,27.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατη επιχείρηση καφενείο – ουζερί μεσταθερή
πελατείαλόγωσυνταξιοδότησης,6.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεπιχείρησηυγιής&επικερδήςεπιχείρησηκαφέστοκέντρο
τηςΒέροιας,28.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεργοστάσιοχρωμάτωνμεκτιριακέςεγκαταστάσεις,σεπλή-
ρηλειτουργία&με2υποκαταστήματαλιανικήςπώλησης,300.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη ΧαρίεσσαΝαούσης

εντός του οικισμού, 2.300 τ.μ. το οικόπεδο και 100 τ.μ.
περίπου τοσπίτι με επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.
Πληρ.τηλ.:6981906509.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετώνστον

ΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλαζικήπροστασια.Επίσης
ένατρακτέρUNIMOK,μίαπλατφόρμακαινούργιακαιμίαφρέζα
συρταρωτή1,70σχεδόνκαινούργια.Πληροφορίεςστο τηλέφω-
νο:6973616847.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστονΤρίλοφο,περιοχήαμυγδαλιά
625τ.μ.Περισσότερεςπληροφορίεςστο:6981088721.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεταχειρισμένο έπιπλο γραφείο εξαιρετικής
ποιότητας, σε άριστη κατάσταση, με πολυθρονα, συρτα-
ριέρα, τραπεζάκια και 2πολυθρόνες συνομιλητού. Επίσης
πωλείταικαναπέςκαι2πολυθρόνεςγιααίθουσααναμονής,
σχεδόναχρησιμοποίητα.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.:2331041985,
Κιν.:6933331177.

ΤοΦαρμακείοΜουρτζίλααποτο1982προσφέρει
υπηρεσίεςυγείαςκαιομορφιάς,θέλονταςνααναπτύξει
τηνστελέχωσητουδυναμικούτουμεσκοπότηνκαλύτερη
εξυπηρέτησητωνπελατώντου,παρέχειμιαθέσηεργασί-
αςπλήρουςαπασχόλησης.

Απαραίτηταπροσοντα:
·ΒοηθόςφαρμακείουήΑισθητικός(μεπροϋπηρεσίασε

χώροφαρμακείου)
·Άριστεςψηφιακέςγνώσειςκαιδεξιότητες
·Γνώσημηχανοργάνωσης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιο-
γραφικότουςμεφωτογραφίαστοπαρακάτωe-mail:

farmakeio@mourtzila.gr



Κρατικό ΚΤΕΟ στο δρόμο

Μακροχωρίου-Λυκογιάννης,

για απογευματινή εργασία.

Τηλ.: 6977 755040 & 6984

427753.

ΤΟ COFFEE ISLAND,

Βενιζέλου 31 (κέντρο), ανα-

ζητείbarista καιδιανομέα.

Αποστολή βιογραφικών στο

e-mail:coffeeislandveria@

gmail .com. Τηλ. :  6976

633096.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποι-

ός ή βοηθός φαρμακοποι-

ούμε εμπειρίαγιαφαρμα-

κείοστοΝομόΗμαθιας.Α-

ποστολή βιογραφικού στο:

aggeliesfarmakio@gmail.

com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ερ-

γασία σε φαρμακείο με επι-

δότηση καισχετική εμπειρία.

Απαραίτητη προϋπόθεση

κάρταανεργίας.Τηλ.: 23310

27507,6947259696.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑΦΥΛΑΞΕΩΝ

‘’TSIFLIDISSECURITY’’ ζη-

τάει ναπροσλάβει για μόνι-

μη απασχόληση, εξωτερικό

πωλητήήπωλήτρια για τους

Νομούς Ημαθίας, Πέλλας,

Θεσσαλονίκης.Απαραίτητα

προσόντα, ευχέρεια λόγου,

αγγλική γλώσσα, δίπλωμα

αυτοκινήτου, άδεια εργασί-

ας προσωπικού ασφαλείας,

εμπειρία με βιογραφικό και

συστάσεις.Μισθός, ασφάλι-

ση και ποσοστά.Παραλαβή

δικαιολογητικών με συνέ-

ντευξη στα κεντρικά γρα-

φεία μας,Θεσσαλονίκης 45

Βέροιαwww.securitytsiflidis.

gr-sales@securitytsiflidis.gr-

Τηλ.2331027102.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με παι-

δαγωγική κατάρτισηπαραδί-

δειιδιαίτεραμαθήματα-διαδι-

κτυακάκαιδιάζώσης-σεμα-

θητέςΔημοτικού, Γυμνασίου,

Λυκείου σε προσιτές τιμές.

Τηλ.:6972890424.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηφύ-

λαξη καιπεριποίηση ηλικιω-

μένουσε24ωρηβάσηήκαι

κάποιες ώρες. Τηλ.: 6986

276287.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φροντίδα γερόντων για κά-

ποιεςώρεςήκαιγια24ωρη

βάση, καθαριότητασπιτιών,

γραφείων και σκάλες.Τηλ.:

6940998054.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φροντίδα καιπεριποίησηη-

λικιωμένωνσε24ωρηβάση.

Τηλ.:6993678697.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφικά

είδη της CICU: καροτσάκι

(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό),

καλαθούναμεβάση,τραπε-

ζάκι φαγητού, κάθισμα αυ-

τοκινήτου και 2 ποδήλατα

παιδικάσεπολύκατάσταση,

400 ευρώ όλα μαζί. Τηλ.:

2331062621.

ΠΩΛΟΥΝΤΑ Ι :  ν του -

λάπα 4φυλλη, σε χρώμα

καφέ, βελέντζες χειροποί-

ητες σε διάφορα χρώμα-

τα, μεγάλο χαλί μάλλινο

σεδιάφοραχρώματα,χαλί

μεγάλο με «τρίχες», κε-

ντήματα μετρητοίς. Τηλ.:

6982293097.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καυστήραςπε-

τρελαίου, σε καλή κατάστα-

ση.Τηλ.:2331070048.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ, χωρίς υποχρεώ-

σεις,ζητάγιαγνωριμιακυρια

5-55 ετών, για σοβαρήσχέ-

ση.Τηλ.:6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ 75 ετών, ζητά

γωνριμίαμεκυρίααπό60έ-

ως70ετώνγιασοβαρήσχέ-

ση.Τηλ.:6989007541.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονο-

μικά ανεξάρτητος αναζητά

σοβαρή εμφανίσιμη κυρία

χωρίς οικογενειακές υποχρε-

ώσειςάνω των65 ετών έως

75 ετών με την προοπτική

γνωριμίας και συμβίωση.

Τηλ.:6977951301.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτητη
οικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1οκαι
2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα1ουορόφου95τ.μ.καθαρόμε3ΔΣΚμπάνιο,
διαμπερές,ατομικήθέρμανση.Χρήζειανακαίνισης.Τιμή
32.000ευρώ.
Διαμέρισμα2ουορόφουμεάνετεςσκάλεςσεκαλήκατάστα-
σηγινεταιμετριαδωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνισταφανάρια
Κύπρουκοντά.Πολύευχάριστοκαιάνετο.Τιμή35.000ευρώ.
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δωμάτια,-
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγηηκατοικία.
ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή120.000€(κωδ
ΠΔ24)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα
μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώροι.

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο,ανακαινισμένοδιαμέρισμα2ουορόφου2ΔΣΚΜπά-
νιο,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή270€
ΣτοΔημαρχείο,υπέροχοδιαμέρισμα3ουορόφουμε3Δ-
ΣΚουζίναμεγάλη,χώριασαλόνι,δύοτουαλέτες,ατομική
θέρμανση.Τιμή360€
ΣτοΡολόι,2ος,άνετεςσκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου.Τιμή200€
20ςόροφος,μεγάλο,άνετοδιαμέρισμα,2ΔΣΚουζίναμεγάλη,
κεντρικήθέρμανση,διαμπερέςμεθέα.Τιμή250€
ΓραφείουπέροχοστηνοδόΕλιάς,2ουορόφουμεέξιχώ-
ρους,κατάλληλοκαιγιασυστέγαση,πολύάνετο.Τιμή420€
ΓραφείοστηνοδόΚαρακωστήμετρειςχώρουςκατάλληλο
γιακάθεχρήση.Τιμή250€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)τιμή
συζητήσιμη.
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκιαΤιμή
30000ευρώ(κωδΧΠ6)
ΠεριοχήΛαζοχώριμεΠατρίδα20132τ.μμεροδάκινασεπα-
ραγωγή(4ποικιλίες)τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ7)
ΠροςΛαζοχώρι,15500τ.μκαι16000τ.μ,κοινόχρηστο,με
μικρόαγροτόσπιτο,αποθήκη,καιδένδρα(κεράσιακαιρο-
δάκινασεπαραγωγή)αυτόματοπότισμακαιπροστασίααπό
χαλάζι,τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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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ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗΖΗΤΑΝΑΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδρα ή γυναίκα για
βοηθόλογιστήπουναγνω-
ρίζει τοπρόγραμμαΚΕΦΑ-
ΛΑΙΟ

β)ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄
κατηγορίας

γ)Αποθηκάριο που να
έχειγνώσειςχειριστήκλαρκ

Πληροφορίεςστο τηλ.:
6947021868

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗ με έδρα τη Βέροια, ζη-
τάάνδραήγυναίκααπό30
έως 50 ετών για το Τμήμα
Πωλήσεων. Προσφέρει μι-
σθό, πλήρη ασφάλιση, αυ-
τοκίνητο και κινητό.Πληρο-
φορίεςστο6947021868.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

μαθητέςΓυμνασίου-Λυκείου.Τιμέςπροσιτές.
Πληρ.τηλ.:6934447574.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος γραφείου - βοηθός

Λογιστή γιαΛογιστικό Γρα-
φείοστηΒέροια.Τηλ.: 6932

245383.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκαθηγήτριαΑγ-
γλικών για να εργαστεί σε
φροντιστήριο στη Βέροια.
Πληρ.τηλ.:6976684172.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: κρεβατο-
κάμαραμε κομοδίνα,συρ-
ταριέρα, καθρέφτης, φωτι-
στικά καιστρώμα.Παιδικό
κρεβάτι μεστρώμα, κομο-
δίνο, ντουλάπα, αχρησι-
μοποίητακαι ταδύο.Τηλ.:
6939575993.

Η  εταιρία Stone
Group Εξορυκτική μέ-
λος της Stone Group
International, τουμεγα-
λύτερου ομίλου εταιρι-
ών εξόρυξης, επεξερ-
γασίας και εμπορίας
μαρμάρωνστηνΕυρώ-
πη, επιθυμεί να καλύ-

ψειτηθέσητουΕργατοτεχνίτη,στοΛατομείοτηςστηΒέροια.
Ηεταιρίαπροσφέρειικανοποιητικόπακέτοαποδοχώνκαιάρι-

στοπεριβάλλονεργασίας.
Σεπερίπτωσηπουεπιθυμείτεμπορείτενακαλέσετεστο6973

322162 ή νααποστείλετε το βιογραφικόσας, αναφέροντας την
θέση,μεemailστοhr@stonegroup.gr.



Καταβάλλεται από τον e-ΕΦΚΑ 
η έκτακτη ενίσχυση 

σε 104.721 συνταξιούχους 
- Γ. Βρούτσης: Επιλύουμε προβλήματα 

και εκκρεμότητες του παρελθόντος
To Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με τον e-ΕΦΚΑ κατα-

βάλλει με εμβόλιμη πληρωμή, τα οφειλόμενα ποσά σε 101.551 περιπτώσεις σημερινών συντα-
ξιούχων για οφειλές που σχετίζονται με την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Μαΐου 2019. 

Κατά την ημερομηνία αυτή, οι συντάξεις των συγκεκριμένων περιπτώσεων δεν είχαν απονε-
μηθεί, δηλαδή ήταν σε πολύχρονη εκκρεμότητα η απονομή τους και, συνεπώς, δεν μπορούσε 
να πραγματοποιηθεί η έκτακτη ενίσχυσή τους. 

Η σημερινή διοίκηση του e-ΕΦΚΑ προχώρησε στην οριστική απονομή του συνόλου των συ-
ντάξεων αυτών και έτσι πραγματοποίησε και την έκτακτη οικονομική ενίσχυσή που δικαιούνταν.

Η συνολική πληρωμή των 101.551 περιπτώσεων που λαμβάνουν την έκτακτη ενίσχυση εί-
ναι 24.509.971 
ευρώ. Επίσης, 
οικονομική ενί-
σχυση θα λά-
βουν και 3.170 
π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς 
συνταξιούχων 
ανασφάλιστων 
και δικαιούχων 
του επιδόμα-
τος κοινωνικής 
αλληλεγγύης υ-
περήλικων από 
τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. 
Τα ποσά αυτά 
θα  καταβλη -
θούν μέχρι την 
Π α ρ α σ κ ε υ ή 
4/12 στους λο-
γαριασμούς των 
δικαιούχων. 

Μ ε  σ υ ν έ -
πεια, μεθοδικό-
τητα και αποτε-
λεσματικότητα 
το Υπουργείο 
Εργασίας & Κοι-
νωνικών Υπο-
θέσεων εκπλη-
ρώνει όλες τις 
εκκρεμότητες 
του παρελθό-
ντος και επιλύει 
προβλήματα και 
παθογένειες δε-
καετιών. 

Στη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσο-
τάκη, στο κτίριο του Υφυπουργείου Μακεδονίας – Θράκης 
συμμετείχε χθες ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολος Τζιτζικώστας.

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα που αφο-
ρούν στη διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού στη 
Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία, αλλά και η αντι-
μετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στην κοινωνία 
και την οικονομία.

Μετά το πέρας της σύσκεψης, ο κ. Τζιτζικώστας προέ-
βη στην ακόλουθη δήλωση:

«Συζητήσαμε με τον Πρωθυπουργό την εξέλιξη της 
πανδημίας του κορονοϊού στη Θεσσαλονίκη και την Κε-
ντρική Μακεδονία. Συζητήσαμε για τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί και για τη σημαντική προσπάθεια που κάνει η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στα δύο 
μέτωπα, της Υγείας και της Οικονομίας. Στο υγει-
ονομικό μέτωπο στηρίζουμε τα νοσοκομεία, τους 
γιατρούς και τους νοσηλευτές, αλλά και όλους 
όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιμε-
τώπισης της πανδημίας, ενώ και στο μέτωπο της 
οικονομίας στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις 
και προστατεύουμε τις θέσεις εργασίας, με συ-
γκεκριμένες πρωτοβουλίες, όπως η χορήγηση 
μη επιστρεπτέου κεφαλαίου κίνησης για χιλιάδες 
επιχειρήσεις της περιοχής μας. Εξέφρασα στον 
Πρωθυπουργό τον προβληματισμό μου για το 
άνοιγμα της οικονομίας το επόμενο διάστημα, 
αλλά και για το άνοιγμα των σχολείων. Θεωρώ 
ότι πρέπει να γίνει πάρα πολύ προσεχτικά στην 
περιοχή μας και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Θα 
πρέπει όλες αυτές οι αποφάσεις να ληφθούν τις 
επόμενες εβδομάδες με βάση τα επιδημιολογικά 
δεδομένα και τις εισηγήσεις των ειδικών, αλλά σε 
κάθε περίπτωση οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα 
προσεχτικοί τόσο για το άνοιγμα των σχολείων, 
όσο και για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συνεχίσει 
να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης απέ-
ναντι στην πανδημία και με όλες μας τις δυνάμεις 
θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους ελέγχους 
που γίνονται για την πιστή τήρηση των μέτρων 
και στις επτά Περιφερειακές Ενότητες της Κε-
ντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να πετύχουμε 
τον κοινό στόχο όλων μας: Να βγούμε μια ώρα 
νωρίτερα όλοι μαζί από αυτή τη μεγάλη κρίση».

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για την α-
ντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης την επόμενη 
μέρα, ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε:

«Ζήτησα από τον Πρωθυπουργό τη στήριξη 

όλων των επιχειρήσεων που έχουν χτυπηθεί από τα μέ-
τρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού και 
για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ζήτησα επίσης τα 
μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, 
που ήδη έχει λάβει η κυβέρνηση, να επεκταθούν και για 
τον Δεκέμβριο και για τον Ιανουάριο, διότι η πραγματικό-
τητα είναι ότι η οικονομία της περιοχής μας την επόμενη 
μέρα θα χρειαστεί περισσότερη υποστήριξη από όλους 
μας. Είμαστε εδώ ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
για να διεκδικήσουμε κι από την Ευρώπη, μέσω των ευ-
ρωπαϊκών προγραμμάτων, αλλά κι από την κυβέρνηση 
ένα έκτακτο σχέδιο διάσωσης της οικονομίας, που το έχει 
περισσότερο από ποτέ ανάγκη η Κεντρική Μακεδονία».

P Να δείτε που το επόμενο εμβόλιο θα έχει 
αποτελεσματικότητα 110%...

 
P Τύπου, ότι όποιος το κάνει, πιθανόν να 

αποκτά αντισώματα και ο πρώτος του εξάδελφος.
 
P Και δεν το ήξερα κ. Μπουρλά ότι για να 

καταφέρω να εμβολιαστώ έπρεπε να πάρω 
και ψυγειοκαταψύκτη.

 
P Τσάμπα εμβόλιο και σιγά τ’ αβγά. Αν είναι 

μάγκας ο Κυριάκος, να μας διαθέσει τσάμπα το 
σύστημα προστασίας του οδηγού της Φόρμουλα 
1 στο Μπαχρέιν.

 
P Πάντως το συγκεκριμένο ατύχημα την 

περασμένη Κυριακή, είναι μια πειστική από-

δειξη σε όλους τους ηλιθίους του καιρού αυ-
τού, ότι η επιστήμη θα μας σώσει.

 
P Είναι η απάντηση σ’ αυτή την καταραμέ-

νη μάχη χαρακωμάτων ενάντια σε έναν αόρατο 
εχθρό, που έχει γυρίσει την ανθρωπότητα έναν 
αιώνα πίσω.

 
P Ο πιλότος της Φόρμουλα 1 κατάφερε να 

βγει ζωντανός μέσα από το φλεγόμενο όχημά 
του και μετά από ένα τρομερό χτύπημα. Τε-
χνολογία υλικών κόντρα - Δυνάμεις που λιώ-
νουν το ατσάλι 1-0.

 
P Στην εικόνα του πιλότου που απεγκλωβίζε-

ται μέσα από μία κόλαση φωτιάς αγρατζούνιστος, 
συμπυκνώνεται μια επική νίκη της επιστήμης και 

της τεχνολογίας.
 
P Σημειώνεται ότι το σύστημα HALO, αυτό 

που προστατεύει τους οδηγούς όπως την Κυ-
ριακή, πριν μερικά χρόνια δεν το ήθελαν… για 
λόγους αισθητικής. Πόση περισσότερη αισθη-
τική περιέχει άραγε μία ζωή;

 
P Όπως και τον καιρό αυτό, η άποψη ενός 

εντατικολόγου, ενός λοιμωξιολόγου κι ενός πνευ-
μονολόγου, μπορεί να μπει στην ίδια αρένα με 
την άποψη του κάθε κατακαημένου άσχετου, που 
ζει το όνειρο για τα δικά του 15 λεπτά δημοσιότη-
τας.

 
P Με συνέπεια, εδώ και κάποιους μήνες, 

διευθυντές ΜΕΘ επιχειρηματολογούν για να 
αποδομήσουν κάθε άσχετο που λέει το κοντό 
του και το μακρύ του.

P Πόσες χαμένες εργατοώρες...

 
P Και κάτσε να έλθει με το καλό το εμβό-

λιο, να δεις τι καφενείο έχουμε να ακούσουμε 
ακόμη.

 
P Κατά τα λοιπά. Πολύ ανόητη η πολιτική ΣΥ-

ΡΙΖΑ στον κορωνοϊό, με άκρατο λαϊκισμό. Απλώς 
είμαι σίγουρος ότι ακριβώς το ίδιο θα έκανε και η 
Ν.Δ.

 
P Λευτεριά στον Νότη. Επί ΠαΣοΚ τα δύο 

γραμμάρια τα ρίχναμε στους κουραμπιέδες.
 
P Και:
 Στο μαιευτήριο λέει ο γιατρός στον πατέρα:
-Συγχαρητήρια κύριε, είναι κορίτσι! Τώρα μπο-

ρείτε να μιλήσετε με τη γυναίκα σας!
-Μωρό μου να μας ζήσει! Ποιανού μοιάζει;
- Ε, και να σου πω, δεν τον ξέρεις!

Κ.Π.
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Απ. Τζιτζικώστας σε Κ. Μητσοτάκη: Ιδιαίτερη 
προσοχή στη Βόρεια Ελλάδα για το άνοιγμα των 
σχολείων και την επανεκκίνηση της οικονομίας
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