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Τσάντα, Self test και πίσω 
στα θρανία από Δευτέρα!

  Ο κύβος ερρίφθη και το κουδούνι θα χτυπήσει 
και πάλι στα σχολεία την ερχόμενη Δευτέρα 10 
Ιανουαρίου. Η χθεσινή ενημέρωση από τους αρμόδιους 
υπουργούς έβαλε τέλος στις συζητήσεις για παράταση 
των χριστουγεννιάτικων διακοπών. Τι θα γίνει όμως; 
Με το νέο πρωτόκολλο και τα αυξημένα τεστ(αρκεί να 
γίνονται και να μην δηλώνουν οι μαθητές εικονικά 
αρνητικό αποτέλεσμα) και την τήρηση των μέτρων 
η κυβέρνηση φιλοδοξεί να λειτουργήσουν χωρίς 
προβλήματα τα σχολεία. Από την άλλη υπάρχουν 
έντονες αντιδράσεις, αφού βρισκόμαστε σε έξαρση και 
η μετάλλαξη Ο(μικρον) δείχνει να απλώνεται ραγδαία. 
Σίγουρα τα κλειστά σχολεία θα δημιουργούσαν 
«παρενέργειες», αφού θα έπρεπε να δοθούν άδειες σε 
εργαζόμενους γονείς για να παραμείνουν στο σπίτι με 
τα παιδιά, κάτι που θα παρέλυε δημόσιο και ιδιωτικό 
τομέα και πιθανό να στάθμισε η κυβέρνηση.  Όλα θα 
κριθούν εκ του αποτελέσματος… 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Αποκαταστάθηκεηεπικίνδυνηκαθίζηση
στονδρόμομετάτιςΦλαμουριές

Ευχάριστη έκπληξηπροκάλεσεη εικόνα τωνσυνεργείωνχθες τοπρωί
(Τρίτη 04/01), στην έξοδο τηςπόλης και συγκεκριμέναστον δρόμοπρος
Καστανιά/Σέλι, αμέσωςμετά το εξοχικό κέντρο«Φλαμουριές». Στηνμικρή
αυτήευθείακαιπριντηνκοφτήαπότομηστροφή,εδώκαιπολλάχρόνιατο
οδόστρωμαέχειυποστείσοβαρήκαθίζησηκαιήτανιδιαίτεραεπικίνδυνο.

Ησυχνήκίνησηβαρέωνοχημάτωνταπροηγούμεναχρόνια,αφούήταν
ηπαλαιάεθνικήοδός,είχεπροκαλέσεισοβαρήκαθίζηση,πουωστόσοδεν
είχεαποκατασταθεί.Σεσυνδυασμόμετογεγονόςότιστοσημείοείναιηδια-
σταύρωσηγιατοσχολικόσυγκρότημασταΓιοτζαλίκια,ηπαρέμβασηαποκτά
ακόμημεγαλύτερησημασία,αφούκαθημερινάδιέρχονταιπολλάαυτοκίνητα.

Σε επικοινωνίαπου είχαμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχοΤεχνικών του
δήμουΒέροιαςΑλέξηΤσαχουρίδη,μαςενημέρωσεότιήτανστονπρογραμ-
ματισμό, αφού μπορεί ναφαίνεται μικρήπαρέμβαση, αλλά είναι ζωτικής
σημασίας,γιατίσυνδέεταιμετηνασφάλειαστηνκυκλοφορία.

Βέροια:Απότις10Ιανουαρίουοιχειμερινέςεκπτώσεις
μεπροαιρετικόάνοιγματηςΑγοράς

τηνΚυριακή16Ιανουαρίου
ΤηΔευτέρα10Ιανουαρίουθαξεκινήσουν

οιχειμερινέςεκπτώσειςστηνΑγοράκαιθα
λήξουντηνΔευτέρα28Φεβρουαρίου2022.

Όπως ενημερώνει ο Εμπορικός Σύλλο-
γοςΒέροιαςκατάτηδιενέργειατωνεκπτώ-
σεων,εκτόςαπότηναναγραφήτηςπαλαιάς
και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών
καιυπηρεσιώνπουπωλούνταιμεέκπτωση,
επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική
επικοινωνίαποσοστούέκπτωσης.

Υπενθυμίζεταιεπίσηςότιτακαταστήματα
μπορούνναανοίξουνπροαιρετικάτηνπρώ-
τηΚυριακή κατά την έναρξη της χρονικής
περιόδου των εκπτώσεων, δηλαδή τηνΚυ-
ριακή16 Ιανουαρίου2022μεπροτεινόμενο
ωράριοαπό τις 11:00 έως16:00 καιπάντα
μεαπαραίτητηητήρησηόλωντωνυγεινομι-
κώνμέτρωνπροστασίαςκατάτουcovid-19.

Πολίτης-«τροχονόμος» ξεμπλόκαρε πυροσβεστικό όχημα 
στην Αγ. Δημητρίου 

ΠροπαραμονήΠρωτοχρονιάς,Πέμπτηγύρωστις6.30τοαπόγευμακαιόπωςμαςπληροφόρησανσυμπολίτεςμας,
άκουγαντηνδιαπεραστικήσειρήναπυροσβεστικούοχήματοςστούψοςτουΔημαρχείου,αλλάδενέβλεπανπυροσβε-
στικό!ΤελικάσυνειδητοποίησανότιτοπυροσβεστικόόχημαήτανμπλοκαρισμένοστηνμποτιλιαρισμένηοδόΑγ.Δημη-
τρίου,ηοποίαδενείχεροήλόγωτηςκίνησηςστηνΜητροπόλεως.

ΈναςσυμπολίτηςμαςέδειξεαντανακλαστικάκαικάνονταςχρέητροχονόμουβγήκεστηνσυμβολήΑγ.Δημητρίου
καιΜητροπόλεως,διέκοψετηνκίνησησταοχήματαπουκινούντανστηνΜητροπόλεωςκαιαπελευθέρωσεταμπλο-
καρισμέναοχήματατηςΑγ.Δημητρίουμαζίκαιτοπυροσβεστικόπουσύμφωναμετις ίδιεςπληροφορίεςείχεκλήση
γιακατάσβεσημικρήςοικιακήςεστίαςσεδιαμέρισμαεπίτηςοδούΜητροπόλεωςλίγαμέτραπαραπάνω.Γιαναμην
αδικούμετουςάνδρεςτηςΕΛ.ΑΣ,εμφανίστηκανλίγοαργότερα,αφούόμωςείχελυθείτοπρόβλημα.

Ανκαιτοπυροσβεστικόεπέλεξετηνθεωρητικάσυντομοτέραοδόγιατονπροορισμότου,ωστόσοη«προβληματι-
κή»Αγ.Δημητρίουαποδεικνύεται«αστάθμητος»παράγοντας.Επιπλέονέρχεταικαιπάλιστοπροσκήνιοέναςδρόμος
πουταλαιπωρείμόνιματουςοδηγούςστηΒέροιακαιέχουμεγράψειεπανειλημμένακαιστηνπαρούσαστήλη,αλλά
δενέχειυπάρξεικαμίαμέριμνα.

ΜήπωςηΔημοτικήΑστυνομίακαιηΤροχαίαναέχειπιομόνιμηπαρουσίαστοσημείο,ειδικάτιςώρεςαιχμής;

Αλλαγέςστηχορήγηση
τουπιστοποιητικού

νόσησης
Σεαλλαγήτουπιστοποιητικούνόσησηςυποχρε-

ώνουντααυξημένακρούσματαcovid-19όπωςείπε
ουπουργόςΥγείαςΘάνοςΠλεύρης,κατάτηχθεσι-
νήενημέρωσηγιατηνεξέλιξητηςπανδημίας.

Μάλιστααναμένεται έκδοση ΚΥΑσύμφωναμε
τηνοποίαοιεμβολιασμένοιθαπαίρνουνπιστοποι-
ητικόμεθετικόrapidενώοιανεμβολίαστοιμεpcr.

Ωστόσοπροκειμένουναδοθείαναρρωτικήάδεια
από την εργασία, αρκεί το θετικό rapid για όλους
τους εργαζομένους και επομένωςοι εργοδότες θα
πρέπεινααποδέχονταιτοθετικόrapidπροκειμένου
ναδίνουντηναναρρωτικήάδεια.



Τα μέτρα για τη λειτουργία των σχολείων ανακοίνωσαν χθες το 
απόγευμα οι υπουργοί Υγείας Θάνος Πλεύρης και Παιδείας Νίκη 
Κεραμέως, καθώς και η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας 
και μέλος της επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου.

Η μετάλλαξη Όμικρον είναι κυρίαρχη στη χώρα μας, ανέφερε ο 
υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης και ανακοίνωσε ότι «έγινε συμ-
φωνία με τον σύνδεσμο ελληνικών κλινικών και άμεσα θα διατεθεί 
από τις ιδιωτικές κλινικές από το 10-15% των απλών κλινών τους, 
προκειμένου να διαχειρίζονται covid περαστικά». Επίσης, ανακοί-
νωσε ότι τα σχολεία θα ανοίξουν με έναν τρόπο που θα είναι ασφα-
λή για όλα τα παιδιά και τους εργαζομένους στα σχολεία.

Κεραμέως: Κανονικά τα σχολεία
 με υποχρεωτικά self tests  

 «Τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δια ζώσης μάθηση, 
ταυτόχρονα, όμως, η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων σε καιρό 
πανδημίας διασφαλίζει και τη μεγαλύτερη ασφάλεια των παιδιών 
μας, καθώς στα σχολεία προβλέπεται ένα αποτελεσματικό δίχτυ 
προστασίας της εκπαιδευτικής κοινότητας, με τη διενέργεια συστη-
ματικών τεστ κάθε εβδομάδα για την προσέλευση στο σχολείο, με 
την απαρέγκλιτη χρήση της μάσκας, με τους εκτεταμένους καθημε-
ρινούς ελέγχους σε περίπτωση κρούσματος στο τμήμα, μεταξύ και 
των άλλων μέτρων που ήδη ισχύουν» τόνισε παίρνοντας τον λόγο η 
υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Οι μαθητές θα είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλονται σε δωρε-
άν self test τρεις φορές την πρώτη εβδομάδα και δύο φορές την 
δεύτερη εβδομάδα. Αυτό θα ισχύει και για τους εμβολιασμένους 
μαθητές και εκπαιδευτικούς.  Όπως είπε η κα Κεραμέως, «το μέτρο 
αυτό στοχεύει στον έγκαιρο εντοπισμό των κρουσμάτων, δεδομένης 
της μεταδοτικότητας της νέας μετάλλαξης του ιού και σε εμβολια-
σμένους, και δεδομένης της εμβολιαστικής κάλυψης της μαθητικής 
κοινότητας». Τα 3 self tests για την εβδομάδα 10-15 Ιανουαρίου θα 
διατεθούν δωρεάν στα φαρμακεία αυτή την εβδομάδα.

Εάν διαπιστωθεί κρούσμα μέσα σε τάξη, ο νοσήσας ή η νοσήσα-
σα θα μπορεί να επιστρέψει μετά από πενθήμερη καραντίνα και με 
αρνητικό rapid test, ενώ όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές της τάξης θα 
υποβάλλονται καθημερινά σε δωρεάν τεστ για 5 ημέρες (3 self tests 

και 2 rapid) και οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν 3 self test, ενώ 
παραμένει το 50 +1 για το κλείσιμο μια τάξης σε περίπτωση κρου-
σμάτων της Covid-19.

Για τους εκπαιδευτικούς
Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς, σε περίπτωση θετικού κρού-

σματος στην τάξη, οι ανεμβολίαστοι θα κάνουν 5 τεστ σε 5 ημέρες 
(4 rapid και ένα self test), ενώ οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα 
κάνουν 3 δωρεάν self tests την εβδομάδα.

«Όλες οι άλλες προβλέψεις του πρωτοκόλλου, όπως για πα-

ράδειγμα τα υποχρεωτικά ράπιντ τεστ για εκπαιδευτικούς που δεν 
είναι εμβολιασμένοι, η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους, τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες 
μαθητών, η αναστολή των εκδρομών, εξακολουθούν να ισχύουν»-
σημείωσε η υπουργός Παιδείας.

Τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στις υπόλοιπες εκπαιδευτικές 
δομές, για παράδειγμα στα Πανεπιστήμια, τα οποία έχουν και υψη-
λή εμβολιαστική κάλυψη, επίσης παραμένουν ως έχουν.
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Με προσωπικό ασφαλείας 
η Υπηρεσία Καθαριότητας  

του Δήμου Βέροιας, 
την ημέρα των Θεοφανίων

Από την Υπη-
ρεσία Καθαριότη-
τας – Ανακυκλώ-
σιμων υλ ικών, 
γνωστοποιε ί τα ι 
ότι την Πέμπτη  
06/01/2022, η-
μέρα εορτασμού 
των Αγίων Θεο-
φανείων - ημέ-
ρα αργίας,  θα 
λειτουργήσει με 
προσωπικό  α -
σφαλείας για την 
α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η 
έκτακτων ανα -
γκών. Ο Αντιδή-
μαρχος 

Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος – Πολ. Προστασίας, Βασίλειος Πα-
παδόπουλος, παρακαλεί, για να μη παρατηρηθούν φαινόμενα απόθεσης απορριμμάτων 
εκτός των κάδων και διασποράς τους στο οδόστρωμα, τα απορρίμματα και οι  ανακυκλώ-
σιμες συσκευασίες  να διατηρηθούν  στις οικίες.

Επίσης υπενθυμίζεται ότι, απαγορεύεται η απόθεση πλησίον των κάδων ή στα πεζο-
δρόμια ογκωδών αντικειμένων, κλαδιών και μπαζών, χωρίς να προηγηθεί επικοινωνία  με 
την υπηρεσία για τον προγραμματισμό  συλλογή τους (τηλ. επικοινωνίας  23313 50634 – 
50595, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 06.00’ έως 14.00΄).

Η διατήρηση της καθαριότητας και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας στο Δήμο είναι 
υπόθεση ΟΛΩΝ μας.

Μέγας Αγιασμός και κατάδυση 
του Τιμίου Σταυρού 

από τον Μητροπολίτη σε Βέροια, 
Νάουσα και φράγμα Αλιάκμονα

 Eν όψει της Μεγά-
λης Εορτής των Θε-
οφανείων, αύριο Πέ-
μπτη 6 Ιανουαρίου το 
πρωί, στον Ιερό Ναό 
του Οσίου Αντωνίου 
Πολιούχου Βεροίας θα 
τελεστεί ο Όρθρος, η 
Πανηγυρική Αρχιερα-
τική Θεία Λειτουργία 
και ο Μέγας Αγιασμός 
προεξάρχοντος του 
Ποιμενάρχου μας, Σε-
βασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας 
κ. Παντελεήμονος.

 Στη συνέχεια  ο 
Μητροπολίτης θα με-
ταβεί και θα αγιάσει τα 
ύδατα:

• στις 11:30 π.μ. 
στη Βέροια,

• στις 12:30 μ.μ. 
στο άλσος του Αγίου Νικολάου στη Νάουσα και 

• στις 3:00 μ.μ. στο φράγμα του Αλιάκμονος.
 Εξαιτίας των ιδιαιτέρων υγειονομικών συνθηκών, οι καταδύσεις του Τιμίου Σταυρού θα πραγματοποιη-

θούν άνευ λιτανευτικής πομπής, αλλά με απευθείας προσέλευση κλήρου, αρχών και λαού, στο σημείο κατα-
δύσεως, τηρουμένων των μέτρων κατά της πανδημίας του Covid-19.

Κανονικά ανοίγουν τα σχολεία τη Δευτέρα, 
με 3 δωρεάν, υποχρεωτικά self tests 

την πρώτη εβδομάδα



4 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 

SING 2- ΤΡΑΓΟΥΔΑ! 2 (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην Αίθουσα 1:   
Πέμπτη 6/1 - Παρασκευή 7/1 - Σάββατο 8/1 - 

Κυριακή 9/1 στις 17.30
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 

18 ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 
(24 ωρών, δηλωμένο στο gov.gr, OXI EDUPASS), 
Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, δείτε α-
ναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Γ Κ Α Ρ Θ  Τ Ζ Ε -
ΝΙΝΓΚΣ

Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-
ΖΟΥΝ ΟΙ:, ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΜΠΙΛΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΔΑ-
ΜΟΥΛΗΣ, ΒΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤΟΡΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ, 
ΕΛΕΝΑ ΔΕΛΑΚΟΥΡΑ, ΘΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ, ΘΑΝΟΣ ΛΕΚ-
ΚΑΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΑΝΤΙΝΗΣ

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

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

Προβολές στην Αίθουσα 1:   Κάθε μέρα 19.30
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

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

Κάθε λαός έχει μια χαμένη πατρίδα/Κάθε λαός έχει τη 
Σμύρνη του

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

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

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

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

(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 
πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 

gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτό-
τητα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

SPIDER-MAN: NO WAY HOME
Προβολές στην Αίθουσα 2:  Κάθε μέρα στις 18.30
 (Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

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

Σκηνοθεσία: ΤΖΟΝ ΓΟΥΑΤΣ
Σενάριο: ΚΡΙΣ ΜακΚΕΝΑ
Ηθοποιοί: ΑΛΦΡΕΝΤ ΜΟΛΙΝΑ, ΤΖΟΝ ΦΑΒΡΟ, 

ΜΠΕΝΕΝΤΙΚΤ ΚΑΜΠΕΡΜΠΑΤΣ, ΤΟΜ ΧΟΛΑΝΤ, ΤΖΕΪΜΙ ΦΟΞ 
, ΓΟΥΪΛΕΜ ΝΤΑΦΟ, ΤΖΕΪ ΚΕΪ ΣΙΜΟΝΣ, ΜΠΕΝΕΝΤΙΚΤ ΓΟΥ-
ΟΝΓΚ, ΖΕΝΤΑΓΙΑ ΚΟΛΜΑΝ, ΑΝΓΚΟΥΡΙ ΡΑΪΣ, ΜΑΡΙΖΑ ΤΟ-
ΜΕΪ

THE MATRIX RESURRECTIONS
Προβολές στην Αίθουσα 2:  Κάθε μέρα στις 21.30
 (Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

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

Σενάριο/ Σκηνοθεσία:  ΛΑΝΑ ΓΟΥΑΤΣΟΦΣΚΙ
Ηθοποιοί: ΚΙΑΝΟΥ ΡΙΒΣ, ΚΑΡΙ ΑΝ ΜΟΣ, ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΡΙΤΣΙ
   
Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1 και Αίθουσα 2 επι-

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

γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύν-
δεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     6/1/22 - 12/1/22

Πρόγραμμα 
εορτασμού 

των Θεοφανείων
 στη Νάουσα 

Η Θεία Λειτουργία και η ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού θα τελεστεί 
την Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 2022 , από τις 07:30, στον Ιερό Ναό Μεταμορ-
φώσεως του Σωτήρος. 

Προσέλευση επισήμων στις 09:40.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, στις 11:30, θα τελεστεί η κατάδυ-

ση του Τιμίου Σταυρού στο συντριβάνι της Πλατείας Καρατάσου.
Στις 12:30  στο Άλσος του Αγίου Νικολάου θα τελεστεί επίσης η κατάδυ-

ση του Τιμίου Σταυρού, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας  κ.κ. Παντελεήμονος και αναβίωση του 
εθίμου των ιπποδρομιών από τον Ιππικό Όμιλο Νάουσας «Ο Πήγασος».

Η ενδοοικογενειακή ή οιασδήποτε άλλης 
μορφής βία είναι μια ανοιχτή και χρόνια  
«πληγή» που έχει ξεπεράσει κατά πολύ 
και στην Ελλάδα τις «κόκκινες γραμμές» 
του φόνου με δεκάδες γυναικοκτονίες το 
2021, ενώ κάποιες έλαβαν χώρα ήδη από 
τις πρώτες μέρες του 2022. Πρόκειται για 
ένα «κρυφό» ή μάλλον καλά… «κρυμμένο» 
πρόβλημα, πολλές φορές, ακόμη και των 
ανθρώπων της διπλανής μας πόρτας, που 
είτε οι ίδιοι,  είτε οι εγγύς και μακράν συγγε-
νείς, γείτονες και συνάνθρωποί τους δε τολμούν ή δε θέλουν 
ν’ αγγίξουν και να θεραπεύσουν! Πόσο μάλλον να μιλήσουν  
και να απευθυνθούν τόσο τα ίδια τα θύματα, όσο και ο περί-
γυρος, στους αρμόδιους. 

Ο Ξενώνας Βραχείας Διαμονής του Συλλόγου Κοινωνικής 
Παρέμβασης «Έρασμος», τηρώντας απολύτως τόσο το 

πρωτόκολλο κανόνων εχεμύθειας και απορ-
ρήτου,  όσο και τα προβλεπόμενα υγειονομικά 
μέτρα ασφαλούς ένταξης των ωφελούμενων 
(COVID 19, ιατρικές εξετάσεις μεταδοτικών 
νοσημάτων κλπ) αποτελεί ένα ασφαλές κα-
ταφύγιο για θύματα κακοποίησης  (μητέρας – 
παιδιού) ανεξαρτήτως κοινωνικής, οικονομικής 
επιφάνειας, πεποιθήσεων ή όποιων άλλων 
διακρίσεων, και προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ στέγη, 
διατροφή, ψυχοκοινωνική στήριξη και νομική 
βοήθεια, παρέχοντας τη δυνατότητα σταδια-

κής αποκατάστασης και ομαλής κοινωνικής, ακόμη και εργα-
σιακής επανένταξης, στο μέτρο του εφικτού. 

Τηλεφωνήστε στην 24ωρη γραμμή υποστήριξης του «Έ-
ρασμου» 23310-74073 για περιστατικά κακοποίησης που 
χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης ή κλείστε ραντεβού με την 
επιστημονική μας ομάδα (Ψυχολόγους – Κοινωνική Λειτουρ-

γό) στα γραφεία μας Μ. Αλεξάνδρου 
17, στο κέντρο της Βέροιας, Δευτέρα 
– Παρασκευή, 9.00 – 14.00.

Η σιωπή σκοτώνει. Μίλα και προ-
φυλάξου! 

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κε-
ντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από 
την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Το ΔΣ

Ευχαριστήριο της 
Πρωτοβουλίας για το Παιδί

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί θερμά:
1. Το φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Αλκή και την κυρία Γεωργία Ασλανίδου 

για την οργάνωση της δράσης «Εκστρατεία Αγάπης» όπου τα μικρότερα παιδιά 
του φροντιστηρίου ντυμένα Αγιοβασιλάκια τραγούδησαν τα Χριστουγεννιάτικα 
Κάλαντα στο κέντρο της Βέροιας και με τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν πρό-
σφεραν δώρα σε όλα τα παιδιά των Δομών μας.

2. Τον κύριο Άκη Καμπαϊλή για τη δωρεά ποσού 300€.
3. Τον κύριο Βασίλειο Αρζόγλου για τη δωρεά ποσού 300€.
4. Τον Σύλλογο Διδασκόντων του 1ου Νηπιαγωγείου Σκύδρας για τη δωρεά 

ποσού 200€.
5. Τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και τους Εκπαιδευτικούς του 12ου Νη-

πιαγωγείου Βέροιας για τη δωρεά ποσού 111€.
6. Την σύζυγο και τον υιό του Διονυσίου Κοτσιόπουλου για τη δωρεά ποσού 

100€ στην μνήμη του.
7. Τον κύριο Κώστα Σπυριδωνίδη για τη δωρεά ποσού 100€ στη μνήμη των 

γονέων, του αδερφού και άλλων συγγενικών του προσώπων.
8. Τον Βρεφονηπιακό Σταθμό - ΚΔΑΠ « Πολύχρωμο Δεντράκι» από την Σκύ-

δρα για τη δωρεά 100€ και την προσφορά αναλώσιμων σπιτιού και τροφίμων.
9. Τον κύριο Θεοδόση Παπαλιάγκα για τη δωρεά ποσού 100€.
10. Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά ποσού 100€.
11.Την κυρία Ματθίλδη Μπακαλίδου για τη δωρεά ποσού 100€.
12. Τον κύριο Ιωάννη Σημανίκα για τη δωρεά ποσού 50€.
13. Τον κύριο Θωμά Σοπιλίδη για τη δωρεά ποσού 50€.
14. Τον κύριο Αθανάσιο Τζέτζια για τη δωρεά ποσού 50€.
15. Την κυρία Ασημίνα Γκατζούδη για τη δωρεά ποσού 50€.
16. Τον κύριο Θωμά Γαβριηλίδη για τη δωρεά ποσού 50€.
17. Την κυρία Ευμορφία Ντόβα για την οικονομική ενίσχυση με ποσό 40€.
18.Την κυρία Βιργινία Τσάκου για την  οικονομική ενίσχυση με ποσό 40€.
19. Τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και το διδακτικό προσωπικό του 9ου 

Νηπιαγωγείου Βέροιας για την συλλογή και προσφορά μεγάλης ποσότητας δια-
φόρων ειδών αναλώσιμων σπιτιού.

20. Τους μαθητές της τάξης Α2 του ΓΕΛ Μελίκης για την προσφορά διαφόρων 
σνακ για τα παιδιά του Σπιτιού της Βεργίνας.

21. Τον Παιδικό Σταθμό - ΚΔΑΠ Στρουμφάκια για την συλλογή και προσφορά 
γραφικής ύλης και ειδών χειροτεχνίας.

22. Το κατάστημα ΜΑΖΙ MARKET του κ. Παύλου Σαρημιχαηλίδη και την Εύξει-
νο Λέσχη Βεροίας, για τη συγκέντρωση και προσφορά τροφίμων (δημητριακών, 
ζυμαρικών, γάλακτος και οσπρίων) και ειδών ατομικής υγιεινής.

23. Την κυρία Κατερίνα Μουχτάρη για την προσφορά donuts για όλα τα παιδιά 
των Δομών μας στη μνήμη του παππού της.

24. Τον κύριο Χρήστο Ιωακειμίδη για την προσφορά χειροποίητων μαρμελά-
δων.

25. Τον κύριο Γιώργο Χατζηγεωργίου για την προσφορά αναλώσιμων σπιτιού 
και τροφίμων.

26. Τον κύριο Βαπτιστή Παντή για την προσφορά παιδικών βιβλίων και παι-
χνιδιών.

27. Ανώνυμη κυρία για την προσφορά αναλώσιμων σπιτιού και τροφίμων.
28. Ανώνυμο κύριο για την προσφορά ενός παιδικού κρεβατιού και συρταριέ-

ρας.
29. Ανώνυμο κύριο για την προσφορά παιχνιδιών για τα παιδιά στο Σπίτι της 

Βεργίνας.
30. Τον κύριο Ρουκά Γεώργιο για την οικονομική ενίσχυση με το ποσό 10€.
31. Τον κύριο Δημήτριο Χατζηπαυλίδη για την οικονομική ενίσχυση με το πο-

σό 10€.
32. Τον κύριο Ιωάννη Ιορδανίδη για την οικονομική ενίσχυση.
33. Ανώνυμο/η κύριο/α για την οικονομική ενίσχυση με ποσό 10€.

ΑΠΟ ΤΟ  Δ.Σ.

«ΕΡΑΣΜΟΣ»: Το 2022 
μπορεί να γίνει μια χρονιά με 

λιγότερη βία.  Είναι στο χέρι μας!
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣΧΡΗΣΤΟΣ του Αρ-

γυρίου και της Κυριακής, το γένος Κού-
κλα, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΜΑΡΙΑ του 
Ιωάννη και της Παναγιώτας, το γένος 
Μπασιλάρη, που γεννήθηκε στην Πάτρα 

Αχαϊας και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευ-
τούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Αγ. Γεωργίου Μακροχωρίου Ημαθίας.

«Η κυβέρνηση κάνει 
παζάρια με τους 

μεγάλους ιατρικούς 
ομίλους χωρίς να 

υπολογίζει το 
δημόσιο συμφέρον»

 
Τη στιγμή που η 

πανδημία παίρνει α-
νεξέλεγκτες διαστά-
σεις και η ανάγκη για 
συνεχή test από τους 
πολίτες γίνεται επιτα-
κτική, η κυβέρνηση 
δείχνει να αποφασίζει 
με μοναδικό κριτήριο 
το συμφέρον των με-
γάλων ιδιωτικών δια-

γνωστικών και θεραπευτικών κέντρων και όχι το δημόσιο 
συμφέρον.

Ήδη από χθες, καταθέσαμε συγκεκριμένη πρόταση για 
την αύξηση των σημείων δωρεάν ελέγχου και διεύρυνση του 
ωραρίου λειτουργίας, ώστε να πραγματοποιούν δωρεάν test 
οι πολίτες, χωρίς ταλαιπωρία και συνωστισμό. Καμία αντί-
δραση από την κυβέρνηση.

Ήδη από χθες, καταθέσαμε πρόταση για αύξηση των 
δωρεάν self-tests, ώστε να είναι ευκολότερη η διάγνωση και 
τήρηση των κατάλληλων μέτρων προστασίας της κοινότητας. 
Καμία αντίδραση από την κυβέρνηση.

Ήδη από χθες, καταθέσαμε πρόταση για εισαγωγή ανώ-
τατης επιτρεπτής τιμής 7 ευρώ για τη διενέργεια rapid test 
και 40 ευρώ στα PCR.

Πρόταση που αφενός ελαφρύνει το κόστος για τους πο-
λίτες που πραγματοποιούν τον έλεγχο με δικά τους έξοδα, 
αφ’ ετέρου θα καθιστά βιώσιμη τη διενέργεια των test από τα 
ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, τα οποία θα κληθούν να ελαχι-
στοποιήσουν το περιθώριο κέρδους τους.

Δυστυχώς, η σημερινή απόφαση της της κυβέρνησης δεν 
προστατεύει τους πολίτες από την υπέρμετρη επιβάρυνση, 
σε μια ευαίσθητη συγκυρία για τη δημόσια υγεία.

Καλούμε την κυβέρνηση να λειτουργήσει επιτέλους με 
σοβαρότητα και υπευθυνότητα και να επανέλθει με νέα από-
φαση που θα λαμβάνει υπόψη το συμφέρον των πολιτών και 
μόνο.

Ν.Ε.ΚΙΝΑΛΗΜΑΘΙΑΣ

Πολύ σημαντικά αυτά που συμφωνήθηκαν αυτές τις ημέρες 
στο Σελι ως οδικός χάρτης  για την αναβάθμιση του ΕΧΚΣ  και 
της ευρύτερης περιοχής  με αφορμή την πολυήμερη παρουσία 
του Υφυπουργού Αθλητισμού Λ. Αυγενάκη οπως αναφέρθηκε και 
σε σχετικό Δελτίο Τύπου της ΓΓΑ. Βασικός πυλώνας η τεχνητή 
χιόνωση στις πίστες στο Ασούρμπασι και στην βάση στα baby lift.

Καιρός είναι λοιπόν να περάσουμε αμεσα,με συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα, από την επικαιροποίηση των μελετών τεχνητής 
χιονωσης στην πραγματοποίηση της. Αυτό θέλουμε ως Ημαθιω-
τες και ως Σελιώτες εδώ και χρόνια και η συγκυρία δείχνει να είναι 
ευνοϊκή......Θέλουμε οι υποσχέσεις να γίνουν άμεσα πράξεις.

Δυστυχώς στην συνάντηση που έδωσαν το παρόν ΟΛΟΙ οι το-
πικοί θεσμικοί  παράγοντες της Ημαθίας ΑΠΩΝ ήταν ο πρόεδρος 
της Κοινότητας Κάτω Βερμίου. Χάθηκε η ευκαιρία ως ο κατεξοχήν 
αρμόδιος για την περιοχή γύρω από το Χιονοδρομικό να εκφράσει 
και αυτός υποστηρικτικά την άποψη του για την αναγκαιότητα της 
αναβάθμισης του χιονοδρομικού με την δημιουργία της τεχνητής 
χιονωσης αλλά και την μετατροπή του ΕΧΚΣ σε προορισμό 4 
εποχών και την λειτουργία του ως προπονητικού κέντρου. Χάθηκε 
η ευκαιρία παρουσία Υφυπουργών, Αντιπεριφερειαρχών, βου-
λευτών, δημάρχων, αντιδημάρχων να θέσει με λίγα λόγια και τα  
βασικά προβλήματα  του Κάτω Βερμίου μια και η ανάπτυξη του 
ΕΧΚΣ περάνει μέσα απο την τουριστική ανάπτυξη της Κοινότητας 
αλλά και αντίστροφα. Να τονίσει οτι θα φτιάσουμε εάν ολα πάνε 
καλά με την τεχνητή χιονωση και την αναβάθμιση σε προορισμού 
4 εποχών του ΕΧΚ να έχουμε χιλιάδες κόσμο στο Σέλι και όλους 
αυτούς δεν θα μπορούμε να τους κρατήσουμε πάνω. Δεν θα 
έχουν που να κοιμηθούν στο Σελι με την πρωτοφανή έλλειψη σε 
τουριστικά καταλύματα, Με το Ξενία έτοιμο να πέσει και άλλα  νέα 
Ξενοδοχεία σφραγισμένα εδώ και σχεδόν 10 χρονια. Να ζητήσει 
παρεμβάσεις σε θέματα υποδομών οπως η βελτίωση των δρο-
μων που οδηγούν στο Σελι και στο χιονοδρομικό απο Βέροια/
Νάουσα  αλλά και το θέμα του νερού που κόβεται και επηρεάζει 
την ποιότητα ζωής στην περιοχή. Να τονίσει την αναγκαιότητα 
να υπάρχει μέσα στη Διοίκηση του ΕΧΚΣ ως μέλος ο εκάστοτε 
πρόεδρος της Κοινότητας Σελιου ώστε να ενημερώνεται αλλά και 
να εκφράζει θεσμικά και την άποψη της τοπικής κοινωνίας . Ολα 
αυτά τα ζητήματα άπτονται της ανάπτυξης του ΕΧΚ Σελιου αλλά 
και της περιοχής γύρω απο αυτό. Δυστυχώς η Κοινότητα Σελίου 
ακέφαλη και απούσα παρακολουθεί και ενημερώνεται ( ?) για τα 
ζητήματα του τόπου της και της αρμοδιότητας της από τον τοπικό 
Τύπο.

ΓιώργοςΦαρσαρώτος

Επιστολή στο «Λαό»
Ακέφαλη και απούσα η Κοινότητα Σελίου

Ενημέρωση 
πορισμάτων ζημιών 

σε δενδροκαλλιέργειες 
από παγετό 

στην Επισκοπή

Ο Δήμος Νάουσας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον 
ΕΛΓΑ κοινοποιήθηκαν τα πορίσματα ζημιών που σημειώ-
θηκαν σε ροδάκινα και νεκταρίνια από παγετό στην Κοι-
νότητα Επισκοπής (ημ.ζημιας 28/3/2021) . Τα πορίσματα 
των ζημιών έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων 
του κοινοτικού καταστήματος. 

Ενστάσεις θα υποβάλλονται έως 13/01/2022 κατόπιν 
ραντεβού στο τηλ. 2332350367.(πληροφορίες: Ολυμπία 
Αδαμίδου- ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ –Κοινότητα Επισκοπής).

Για την προσέλευση απαιτείται η χρήση μάσκας, ενώ 
θα επιδεικνύεται αρμοδίως εκδιδόμενο  και σε ισχύ πιστο-
ποιητικό νόσησης ή πιστοποιητικό εμβολιασμού ή rapid 
test κ.λ.π.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπο-

λίτες μας έχουν 
φάρμακα που 
δεν χρειάζονται  
και θέλουν   να 
τα  προσφέρουν 
στο  Γηροκο-
μείο Βέροιας  , 
το  τηλέφωνο 
του Γηροκομεί-
ου Βέροιας είναι 
2331024891.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώ-
τατος Μητροπο-
λίτης Βεροίας, 
Ναούσης κα ι 
Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:

Την Τετάρτη 5 
Ιανουαρίου στις 
6:00 μ.μ. θα χο-
ροστατήσει στον 
Μέγα Πανηγυ-
ρικό Εσπερινό 
των Θεοφανείων 
στον Ιερό Ναό 
των Αγίων Αναρ-
γύρων Βεροίας, 
όπου θα ομιλήσει 
ο Πανοσιολογιώ-
τατος Αρχιμαν-
δρίτης π. Παύλος 
Σταματάς, Αρχιε-
ρατικός Επίτρο-
πος Αντιγονιδών.

Την Πέμπτη 
6 Ιανουαρίου το 
πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον Ιερό 
Ναό του Οσίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας επί τη δεσποτική εορτή της 
Βαπτίσεως του Κυρίου και θα τελέσει τον Μέγα Αγιασμό.

Στη συνέχεια θα αγιάσει τα ύδατα:
• στις 11:30 π.μ. στη Βέροια,
• στις 12:30 μ.μ. στο άλσος του Αγίου Νικολάου στη Νάουσα και 
• στις 3:00 μ.μ. στο φράγμα του Αλιάκμονος.
Την Πέμπτη 6 Ιανουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά των 

ομιλιών «Επισκοπικός Λόγος» και θα αναπτύξει το θέμα: «Σκέψεις για 
μία καρποφόρο χρονιά» στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην 
αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλει-
ος Λόγος 90,2 FM».

Την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στην πανηγυ-
ρίζουσα Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας επί τη εορτή της 
συνάξεως του Τιμίου Προδρόμου.

Την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά 
ομιλιών «Αγιολογία και ζωή» με την ευκαιρία της εορτής της συνάξεως 
του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

Την Κυριακή 9 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στην Ιερά Μονή 
Αγίας Κυριακής Λουτρού.

Τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά ομιλι-
ών «Αγιολογία και ζωή» με την ευκαιρία της εορτής του Οσίου Θεοδοσί-
ου του Κοινοβιάρχου, μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, 
την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύ-
λειος Λόγος 90,2 FM».

Την Τρίτη 11 Ιανουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερι-
νό και στην Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον Ιερό Ναό του 
στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολουθία θα μεταδο-
θεί απευθείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη 
σελίδα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 
90,2 FM».

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης
τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, 

Ναούσης καὶ Καμπανίας
ΠΡΟΣ

τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς 
θεοσώστου Ἐπαρχίας.

 
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
«Ἐπίγειον τό φαινόμενον καί ὑπέρ τούς οὐρανούς τό νοούμε-

νον• διά λουτροῦ σωτηρία, δι᾽ ὕδατος τό Πνεῦμα, διά καταδύσε-
ως ἡ πρός Θεόν ἡμῶν ἄνοδος γίνεται».

Μέ αὐτούς τούς λόγους περιγράφει ὁ ἱερός ποιητής τῶν 
Αἴνων τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων, ἅγιος 
Γερμανός πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ὅσα συμβαίνουν 
στά ρεῖθρα τοῦ Ἰορδάνου καί ἑορτάζει σήμερα ἡ ἁγία μας Ἐκκλη-
σία. Ὁ πρό ὀλίγων ἡμερῶν νηπιάσας γιά χάρη τῶν ἀνθρώπων 
Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἐμφανίζεται σήμερα στόν Ἰορδάνη 
ποταμό γιά νά βαπτισθεῖ ἀπό τόν τίμιο Πρόδρομο. Ὄχι γιατί ἔχει 
ἀνάγκη ὁ ἴδιος τό βάπτισμα. Ἐκεῖνος εἶναι ὡς Θεός καθαρός καί 
«πάσης ἐπέκεινα καθαρότητος» καί δέν ἔχει ἀνάγκη νά λάβει τό 
βάπτισμα τῆς μετανοίας καί τῆς καθάρσεως πού προσφέρει ὁ 
ἅγιος Ἰωάννης. Βαπτίζεται ὅμως γιά δύο ἄλλους λόγους. 

Ὁ πρῶτος εἶναι γιά νά δώσει σέ ὅλους μας ἕνα ἀκόμη μά-
θημα ταπεινώσεως. Τό πρῶτο ἦταν ἡ γέννησή του στό φτωχικό 
σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ καί στή φάτνη τῶν ἀλόγων ζώων. Ἐκεῖ 
ὅπου «ἔκλινεν οὐρανούς καί κατέβη» ὁ Θεός στή γῆ «λαβών 
δούλου μορφήν». 

Ἐλάχιστοι ἔμαθαν ὅτι ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος γιά χάρη 
τῶν ἀνθρώπων. Ἐλάχιστοι εἶδαν τό ἄστρο καί ἄκουσαν τούς 
ὕμνους τῶν ἀγγέλων. Ἐλάχιστοι κατάλαβαν ὅτι τό βρέφος πού 
γεννήθηκε ἀπό τήν Παρθένο ἦταν ὁ Μεσσίας, ὁ Σωτήρας τοῦ 
κόσμου. «Ἐπίγειον τό φαινόμενον καί ὑπέρ τούς οὐρανούς τό 
νοούμενον», θά μπορούσαμε νά ἐπαναλάβουμε καί ἐμεῖς γιά τή 
γέννηση τοῦ Χριστοῦ.

Καί τώρα ἔρχεται νά δώσει τό δεύτερο μάθημα τῆς ταπεινώ-
σεως, ἐνώπιον τοῦ τιμίου Προδρόμου, ἀλλά καί τῶν ἀνθρώπων 
πού βρίσκονται στά ρεῖθρα τοῦ Ἰορδάνου, κλίνοντας τόν αὐχένα 
ὁ Θεός ἐνώπιον τοῦ ἀνθρώπου καί βαπτιζόμενος. «Ἐπίγειον 
τό φαινόμενον καί ὑπέρ τούς οὐρανούς τό νοούμενον». Γιατί τί 
μᾶς διδάσκει μέ τή βάπτισή του ὁ Χριστός; Μᾶς διδάσκει ὅτι ἡ 
ταπείνωση ἀνυψώνει τόν πεπτωκότα ἄνθρωπο, ἀνυψώνει τόν 
ἁμαρτωλό, τόν ἀνεβάζει στόν οὐρανό καί τόν ἀποκαθιστᾶ ὡς 
τέκνο Θεοῦ.

Ὁ Χριστός ὅμως βαπτίζεται σήμερα στόν Ἰορδάνη καί γιά 
ἕναν δεύτερο λόγο. Καί αὐτός εἶναι γιά νά ἁγιάσει τά ὕδατα καί 
νά προετοιμάσει τό δικό μας «λουτρόν σωτηρίας». Βαπτίζεται ὁ 
Χριστός γιά νά δείξει καί σέ μᾶς τόν δρόμο τῆς καθάρσεως καί 
τῆς σωτηρίας. Γιά νά μᾶς δείξει ὅτι ἡ νέα ζωή, τήν ὁποία ἦλθε 
στή γῆ γιά νά μᾶς χαρίσει, ἀρχίζει, ὅπως καί ἡ δική του δημόσια 
ζωή, μέ τή βάπτισή μας στήν κολυμβήθρα τῆς Ἐκκλησίας, μέ τό 
λουτρό τῆς παλιγγενεσίας, πού μᾶς χαρίζει διά τοῦ ὕδατος τό 
Πνεῦμα τό Ἅγιο καί διά τῆς καταδύσεως τήν ἄνοδό μας πρός 
τόν Θεό, ὅπως ψάλλει ὁ ἱερός ὑμνογράφος. Γιά νά μᾶς δείξει ὅτι 
γιά τήν ἄνοδό μας πρός τόν Θεό ἀπαιτεῖται ἡ κατάδυσή μας διά 
τῆς ταπεινώσεως στό μυστήριο τοῦ Θεοῦ, στό μυστήριο τοῦ ἁγί-

ου βαπτίσματος, ἀλλά καί στό μυστήριο τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσε-
ως, μέ τό ὁποῖο ἀνανεώνουμε τό βάπτισμά μας καί καθαίρουμε 
τήν ψυχή μας ἀπό τίς ἁμαρτίες.

«Ἐπίγειον τό φαινόμενον καί ὑπέρ τούς οὐρανούς τό νο-
ούμενον». Στή γῆ βαπτίζεται ὁ Χριστός, ἀλλά ἡ φωνή τοῦ 
Θεοῦ-Πατρός ἀπό τόν οὐρανό καί τό Πνεῦμα τό Ἅγιο «ἐν εἴδει 
περιστερᾶς», βεβαιώνει τήν ταυτότητά του.

Βαπτίζεται στή γῆ ὁ ἄνθρωπος, ἀλλά τό ὄνομά του ἐγγράφε-
ται «ἐν βίβλῳ ζωῆς», γίνεται υἱός Θεοῦ κατά χάριν καί λαμβάνει 
τίς δωρεές τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Δέχεται λουτρό καί λαμβά-
νει σωτηρία. Βαπτίζεται σέ νερό καί λαμβάνει Πνεῦμα, καταδύε-
ται καί ἀναβιβάζεται πρός τόν Θεό.

Ἀδύνατο νά τό συλλάβει ὁ ἀνθρώπινος νοῦς! Καί ὅμως τό 
ἀκατανόητο γίνεται κατανοητό, τό ἀδύνατο γίνεται δυνατό γιά 
ὅποιον θελήσει νά τό πιστεύσει καί νά τό προσεγγίσει μέ τήν 
πίστη.

Ὁ Χριστός μᾶς ἀναμένει στά ρεῖθρα τοῦ νοητοῦ Ἰορδάνου, 
μᾶς ἀναμένει στήν Ἐκκλησία γιά νά μᾶς προσφέρει τή σωτηρία. 
Ἄς προσεγγίσουμε μέ ταπείνωση, ἄς σπεύσουμε νά λάβουμε 
τόν ἁγιασμό καί τήν κάθαρση πού μᾶς προσφέρει. Ἄς μήν πα-
ραμείνουμε στά ρεῖθρα, ἀλλά ἄς ἀκολουθήσουμε τόν δι᾽ ἡμᾶς 
βαπτισθέντα Χριστό καί ἄς ἀγωνισθοῦμε νά ζήσουμε τήν ἐν 
Χριστῷ ζωή μαζί του γιά νά οἰκειοποιηθοῦμε τή σωτηρία πού 
μᾶς προσφέρει.

 Διάπυρος πρός τόν δι᾽ ἡμᾶς ἐν τοῖς ρείθροις
 τοῦ Ἰορδάνου 

βαπτισθέντα  Χριστόν εὐχέτης
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων

Μέγας Πανηγυρικός 
Εσπερινός των Θεοφανείων 

σήμερα στον Ι.Ν.Αγίων 
Αναργύρων Βεροίας

Σήμερα Τετάρτη 5 Ιανουαρίου στις 6 μ.μ. θα τελεσθεῖ 
στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Βεροίας ὁ Μέγας 
Ἑσπερινός τῶν Θεοφανείων χοροστατοῦντος  τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος. Ὁμι-
λητής θά εἶναι ὁ πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. 
Παῦλος Σταματᾶς, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἀντιγονιδῶν. 

Πρόγραμμα δωρεάν 
Rapid Test 

στον Δήμο Βέροιας
Συνεχίζεται η διενέργεια των δωρεάν δειγματοληπτικών 

ελέγχων ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του νέου κορωνοϊού 
SARS CoV–2 στον Δήμο Βέροιας, από κλιμάκια της Κινητής 
Μονάδας του ΕΟΔΥ στην Ημαθία. Η διαδικασία των δωρεάν 
rapid tests έχει προγραμματιστεί τις παρακάτω μέρες και ώ-
ρες στο ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας (Μαυρομιχάλη 14, έναντι Βή-
ματος Απ. Παύλου): Από Δευτέρα 03.01.22 έως Παρασκευή 
07.01.22 από τις 8:30 έως τις 15:00 και Κυριακή 09.01.22 
από τις 8:30 έως τις 14:30.

Οι πολίτες θα πρέπει γνωρίζουν τo ΑΜΚΑ τους ή τον Α-
ριθμό Δελτίου Ταυτότητας, καθώς και τον αριθμό του κινητού 
τους τηλεφώνου. *Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η ώρα προσέ-
λευσης κοινού είναι αυστηρά έως τις 14:30 γιατί οι δράσεις 
ολοκληρώνονται τις καθημερινές στις 15:00.
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Συνεδριάζει την Παρασκευή 
η Οικονομική 

Επιτροπή του Νάουσας
Δια περιφοράς (μέσω 

τηλεφώνου) τακτική  συ-
νεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου 
Ηρ. Πόλης Νάουσας θα 
διεξαχθεί  την Παρασκευή   
07/03/22  από  10:00 έως   
11:00 για τη συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα 
παρακάτω θέματα  της η-
μερήσιας διάταξης.

1 Έγκριση ή μη της 
προγραμματικής σύμ-
βασης συνεργασίας του 
Δήμου Νάουσας με την 
ΕΕΑΑ για την υπηρεσία μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών για το έτος 
2021(από 1-1-2022 έως 31-12-2022).

2  Έγκριση 3ου Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύ-
ρωσης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Εργασίες κατασκευής μνημείων 
τριετούς ταφής πόλης Νάουσας», συνολικού προϋπολογισμού 103.986,40 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Η Διοίκηση της Υγειονομικής Μονάδας Νάουσας επιθυμεί να εκφράσει  τις θερμές 
της ευχαριστίες στην κα. Δουμπρή Ζωή για την ευγενική δωρεά του πανάκριβου ια-
τροτεχνολογικού εξοπλισμού του  γυναικολογικού ιατρείου της εκλιπούσας ιατρού και 
αδερφή της Δουμπρή Αρετή, που αποτελείται από τα κάτωθι :

1) Υπέρηχοτομογράφου Aloka + ηχείων + 2ης οθόνης
2) Εξεταστικού κρεβατιού 
3) Γυναικολογικού κρεβατιού Bumm
4) Ecomed Micro Cryo III 
5) Κολποσκόπιου
6) Υπολογιστή + Εκτυπωτή + Καταγραφικό DVD 
7) Κλίβανου
8) Διαθερμίας 
9) Κεφαλών κρυοπηξίας - καυτηρίασης
10) Μεταλλικών κολποδιαστολέων
11) Διάφορων χειρουργικών εργαλείων + κουτιών αποστείρωσης
12) Διάφορων αναλώσιμων ιατρείου 
13) Τραπεζίδιου
14) Σκαμπό 
15) Μηχανήματος μέτρησης οστικής πυκνότητας 
16) Γραφείου –  Συρταριέρας – 2 Πολυθρόνων - 2 Δερμάτινων Καναπέδων
    Η Δωρεά αυτή έρχεται να ενισχύσει τις προσπάθειές μας για ποιοτική και λει-

τουργική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας του Νοσοκομείου μας με 
σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών του πληθυσμού.

Ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που περνά η χώρα μας η δωρεά αυτή απο-
τελεί υποδειγματική χειρονομία στήριξης του Νοσοκομείου Νάουσας και δημιουργεί αι-
σθήματα αγάπης και ασφάλειας στους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. 

 Ο Αναπλ. Διοικητής
Γ.Ν.Ημαθίας – Υγ. Μον. Νάουσας

 Δρ. ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Είναι μακριά οι εκλογές;
Του Γιάννη 
Μαγκριώτη

Οι κρίσεις, που κυρί-
ως επηρεάζουν την γνώ-
μη των πολιτών για την 
κυβέρνηση και τα κόμμα-
τα, την τελευταία περίο-
δο, είναι η υγειονομική 
και η ακρίβεια. 

Φυσικά, πίσω από 
αυτές τις εκδηλώσεις των 
κρίσεων, υπάρχουν βα-
θύτερα αίτια, στα οποία 
δύσκολα διεισδύει η σκέ-
ψη της πλειοψηφίας των 
πολιτών, είτε λόγω πολυ-

πλοκότητάς τους είτε λόγω έλλειψης δημοσιότητας είτε 
λόγω απογοήτευσης από τους φορείς της κοινωνικής 
και πολιτικής εκπροσώπησης, που μειώνει ακόμη πε-
ρισσότερο την πίστη στις συλλογικές προσπάθειες και 
την αναζήτηση συλλογικών λύσεων. 

Η οικονομική, κοινωνική, πολιτική, θεσμική και αξιακή 
κρίση, των τελευταίων 15 περίπου χρόνων, χάνεται από 
το ορατό πεδίο της τρέχουσας πραγματικότητας, δεν 
θεωρείται το υπόβαθρο που παράγει, συντηρεί ή μεγε-
θύνει παλιές παθογένειες και διεθνείς κρίσεις. 

Οι μνήμες γρήγορα εξασθενούν, λειτουργούν επι-
λεκτικά, είτε στο ατομικό είτε στο συλλογικό πεδίο, και 
πάντα μεροληπτικά.

Οι περισσότεροι, ερμηνεύουμε τις σημερινές εξελί-
ξεις, για να δικαιολογούμε τις προηγούμενες επιλογές 
μας. 

Δυο καλά παραδείγματα κρίσεων, που έχουν υπο-
βαθμιστεί τελευταία στην σκέψη των πολιτών, είναι η 
κλιματική κρίση και η κρίση στις σχέσεις μας με την 
Τουρκία. Βέβαια, μια βόλτα ενός ερευνητικού τουρκικού 
σκάφους στην κυπριακή ή την ελληνική ΑΟΖ, συνοδεία 
δυο φρεγατών, όπως και ένα ακραίο φυσικό φαινόμενο, 
θα μας θυμίσει δυσάρεστα, το βάθος των κρίσεων αυ-
τών και την σύνδεσή τους με τις εξελίξεις στην ευρύτερη 
γειτονιά μας, αλλά και στο σύνολο του κόσμου και του 
πλανήτη.. 

Τα ΜΜΕ, πάντοτε έχουν ένα σημαντικό ρόλο, στην 
διαμόρφωση της στιγμιαίας εικόνας, και ταυτόχρονα την 
κοινής γνώμης, για την σημασία του ενός ή του άλλου 
γεγονότος και των πιθανών λύσεων. 

Η πλειοψηφία των πολιτών δεν μπορεί να συνδέσει 
τα προβλήματα του σήμερα με τα προβλήματα του χθες 
και τις λύσεις που δόθηκαν σε αυτά. 

Η ακρίβεια και η πανδημία είναι τα κύρια προβλήμα-
τα των πολιτών, σήμερα και είναι λογικό, γιατί επηρεά-
ζουν οριζόντια, όλους τους πολίτες. Φυσικά, τους επηρε-
άζουν σε διαφορετικό βαθμό και διαθέτουν διαφορετικές 
δυνατότητες να τις αντιμετωπίσουν, κάτι που ισχύει 
ειδικά για την ακρίβεια, αφού υπάρχουν και κοινωνικές 
ομάδες που επωφελούνται από αυτήν, μερικές φορές 
την προκαλούν μάλιστα. 

Από εδώ ξεκινούν και οι αναλύσεις για τις πολιτικές 
εξελίξεις που μπορεί να ακολουθήσουν το τέλος του 
βαρύ Χειμώνα. 

Οι δημοσκοπήσεις που φωτογραφίζουν την συγκυ-
ρία, ανεξάρτητα από τις επιφυλάξεις για την ακρίβειά 
τους και τα επιλεγμένα ερωτήματα, μας λένε ότι: 

1. Η  ακρίβεια είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα, σε 
όσους αυτοτοποθετούνται αριστερά, κεντροαριστερά 
κέντρο και δεξιά, ενώ η πανδημία είναι το πιο σημαντικό 
πρόβλημα σε όσους αυτοτοποθετούνται κεντροδεξιά. 

2. Οι νεότερες ηλικίες θεωρούν την ακρίβεια μεγαλύ-
τερο πρόβλημα, ενώ οι μεγαλύτερες την πανδημία. 

3.Οι ψηφοφόροι της ΝΔ, θεωρούν πιο σημαντικό το 
πρόβλημα της πανδημίας και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ 
θεωρούν πιο σημαντικό το πρόβλημα της ακρίβειας, 
μέχρι εδώ όλα φαίνονται λογικά, αν θεωρήσουμε ότι οι 
πολίτες που τοποθετούνται πιο δεξιά της ΝΔ, είναι σε 
ένα βαθμό και πιο επιρρεπής στις θεωρίες συνομωσίας, 
στο πρόβλημα της πανδημίας.

4. Αυτό που φαίνεται σχετικά παράδοξο, είναι ότι οι 
ψηφοφόροι του Κινήματος Αλλαγής που αυτοτοποθε-
τούνται στο κέντρο και κεντροαριστερά στην πλειοψηφία 
τους, θεωρούν πιο σημαντικό το πρόβλημα της πανδη-
μίας από την ακρίβεια, γιατί συμβαίνει αυτό; Μια εξήγη-
ση είναι ότι η πλειοψηφία των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, 
είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Δυστυχώς δεν είναι μόνο 
αυτό και φαίνεται και από άλλες ποιοτικές έρευνες, όπου 
οι ψηφοφόροι του Κινήματος Αλλαγής των τελευταίων 
εθνικών εκλογών, συμφωνούν σε βασικές επιλογές του 
Πρωθυπουργού, μάλιστα σε μερικές από αυτές με με-
γαλύτερο ποσοστό, ακόμη και από τους ψηφοφόρους 
της ΝΔ. 

5. Η πλειοψηφία των πολιτών τοποθετείται αρνητικά 
στην κυβερνητική πολιτική πλέον και, δεν φαίνεται στον 
ορατό ορίζοντα, κάτι που να μπορεί να το αντιστρέψει 
αυτό, εκτός κάποιο απρόοπτο γεγονός, που μπορεί να 
επιδράσει θετικά ή αρνητικά.

 6. Σε ποσοστό 51% οι πολίτες διαφωνούν με τις 
εκλογές που ζήτησε ο Τσίπρας, ενώ το 44%, συμφω-
νεί. Οι 4 στους 5 ψηφοφόρους του Κινήματος Αλλαγής, 
διαφωνούν με τις πρόωρες εκλογές, ποσοστό λίγο πιο 
μικρό από τους ψηφοφόρους της ΝΔ.. 

Τι θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός, θα πάει σε 
εκλογές το πρώτο εξάμηνο του 2022, για να προλάβει 
την φθορά, που μπορεί να του ακυρώσει την στρατηγική 
της αυτοδυναμίας στις επαναληπτικές εκλογές, με τον 
πλειοψηφικό εκλογικό νόμο που ψήφισε ή θα περιμένει 
να υποχωρήσει η πανδημία, να πέσει λίγο χρήμα από 
το Ταμείο Ανάκαμψης και να κερδίσει λίγο ακόμη χρό-
νο δημοσιονομικής χαλαρότητας από τις Βρυξέλλες, 
που θα του επιτρέψει να ελπίζει ότι αν κάνει εκλογές το 
Φθινόπωρο του 2022 ή στις αρχές του 2023, θα είναι 
καλύτερα γιαυτόν;

Τι θα κάνουν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, 
θα ζητήσουν εκλογές ή το καθένα για τους δικούς του 
λόγους θα διαφωνεί ή και θα καταγγέλλει την κυβερνη-
τική πολιτική, αλλά δεν θα ζητούν την απομάκρυνση της 
κυβέρνησης;



Μία πολύ ευχάριστη είδηση 
διαβάσαμε στο επίσημο site 
του Δήμου Βέροιας όπου 

αναρτήθηκε η μελέτη ανέγερσης 
του νέου κλειστού γυμναστηρίου 
στην είσοδο της πόλης εκεί που θα 
ανεγερθεί και το Διοικητήριο προ-
κηρύσσει ο δήμος Βέροιας, αξίας 1 
εκατ. ευρώ. Οι προσφορές πρέπει 
να κατατεθούν ηλεκτρονικά μέχρι 7 

Φεβρουαρίου. Η προθεσμία εκτέλε-
σης της μελέτης είναι εξάμηνη, μετά 
την υπογραφή της σύμβασης.

Γιατηχρηματοδότησητουέργουέχεικατατεθεί
απότονδήμοπρότασηστο ‘ΑντώνηςΤρίτσης’,με
προϋπολογισμό11,5εκατ.ευρώ.

Έτσι ας γίνει ηαρχή γιατί το τελευταίο κλειστό
γυμναστήριο αυτό τουΔΑΚΔ. Βικέλας εγκαινι-
άστηκε τον Σεπτέμβριο του 1981 από τον τότε
υφυπουργόΑθλητισμούΑχιλλέα Καραμανλή και
δενανταποκρίνεταιπλέονστιςπροδιαγραφές των
ημερώνμας.

Μόνο ένα από 16 παιχνίδια θα 
διεξαχθούν στην 11η στροφή 
της δεύτερης εθνικής. H έξαρ-

ση των κρουσμάτων κορωνοϊού στην 
χώρα μας, δεν άφησε ανεπηρέαστη 
την Super League 2. Αρκετές ομάδες 
έχουν πολλά κρούσματα και γι’ αυτό 
τα 15 παιχνίδια της 11ης αγωνιστικής 
αναβλήθηκαν. Συγκεκριμένα, μόνο το 
Επισκοπή-Λεβαδειακός, του Νότιου 
ομίλου, θα διεξαχθεί.

Ηανακοίνωση τηςSL2: «Σας ενημερώνουμε
ότιοικάτωθιαγώνεςτης11ηςαγωνιστικήςγιατο
Πρωτάθλημα τηςBetssonSuperLeague2,ανα-
βάλλονταιλόγωCovid19.

AΌμιλος
ΠΑΕΑπόλλωνΠόντου–ΠΑΕΠΟΤΗρακλής
ΠΑΕΑναγέννησηΚαρδίτσας–ΠΑΕΠανσερραϊκός
ΠΑΕΠιερικός–ΠΑΕΟλυμπιακόςΣ.Φ.ΠΒ
ΠΑΕΑ.ΟΞάνθη–ΠΑΕΑπόλλωνΛάρισας
ΠΑΕΑΟΚαβάλα–ΠΑΕΑ.Ο.Τρίκαλα
ΠΑΕΑλμωπόςΑριδαίας–ΠΑΕΠΑΟΚΒ
ΠΑΕΝίκηΒόλου–ΠΑΕΟλυμπιακόςΒόλου
ΠΑΕΘεσπρωτός–ΠΑΕΑΕΛ

ΒΟμιλος
ΠΑΕΚηφισιά–ΠΑΕΠΑΣΑΗρόδοτος
ΠΑΕΑΕΚΒ–ΠΑΕΑιγάλεω
ΠΑΕΠ.Σ.Καλαμάτα–ΠΑΕΚαλλιθέα
ΠΑΕΠαναθηναϊκόςΒ–ΠΑΕΟΦΙεράπετρας
ΠΑΕΚαραϊσκάκηςΑρτας–ΠΑΕΑΠΣΖάκυνθος
ΠΑΕΕργοτέληςΓΣ88–ΠΑΕΧανιά
ΠΑΕΑστέραςΒλαχιώτη–ΠΑΕΔιαγόρας».
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Όταν αγαπάς το ποδόσφαιρο
και τη δουλειά με τα παιδιά το μέλλον 

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

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

ΑκαδημίαΑΕΚΒέροιας.
Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται

στα γήπεδα Λαζοχωρίου. 
Πληροφορίες:

ΚατικαριδηςΜάριος6973054709
ΓκουργκουταςΘεοφάνης6973667697

Οιαναβολέςτης11ηςαγωνιστικής
Μόνο ένας αγώνας θα διεξαχθεί

Ευχάριστηείδηση
Προκήρυξε τη μελέτη

του νέου κλειστού 
γυμναστηρίου ο δήμος Βέροιας
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Στα ημιτελικά του 8ου CLIMAX 
CUP Κορασίδων η ομάδα
του Ζαφειράκη Νάουσας

Οι κορασίδες τουΖαφειράκηΝάουσας νίκησαν τοΠανόραμαμε
19-10καιπήραντηνπρώτηθέσηστονα΄όμιλο, τοΠανόραμαδεύ-
τεροκαιτρίτοτονΠαπασιδερήπουνίκησε30-15τηνΑΕΣΧΠυλαίας.

Οιτελικέςβαθμολογίεςτωνδύοομίλων:
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
Ζαφειράκης-Πανόραμα........................................................19-10
ΠαπασιδερήςΚορωπίου-ΑΕΣΧΠυλαίας.............................30-15

ΤΕΛΙΚΗΚΑΤΑΤΑΞΗΗ[Σε3αγώνες]
1.ΖαφειράκηςΝάουσας................................................. 57-396
2.Πανόραμα...................................................................63-604
.......................................................................................................
3.ΠαπασιδερήςΚορωπίου.......................................... 66-602
4.ΑΕΣΧΠυλαία............................................................. 49-760

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
ΕθνικόςΚοζάνης-ΒορέαςΑλεξ............................................. 26-16

ΗΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ[Σε2αγώνες]
1.ΠανελλήνιοςΝεάπολης.............................................55-414
2.ΕθνικόςΚοζάνης........................................................49-412
..........................................................................................................
3.ΒορέαςΑλεξανδρούπολης34-560

ΟΙΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
ΣτουςημιτελικούςθαπαίξουνΖαφειράκης -ΕθνικόςΚοζάνηςκαι

ΠανελλήνιοςΝεάπολης-ΑΕΠΠανόραμα

Το πρωί της Τρίτης (4/1) 
αναχώρησε  από τη Θεσ-
σαλονίκη η Εθνική ομάδα 

των ανδρών με προορισμό την 
Πρίστινα, καθώς την Πέμπτη 
(5/1) θα αντιμετωπίσει εκτός 
έδρας το Κόσοβο για την τρίτη 
αγωνιστική στον προκριματικό 
όμιλο του παγκοσμίου πρωτα-
θλήματος του 2023.

Στο “Σπίτι του χάντμπολ”, στηΜίκρα
ηπροετοιμασία ολοκληρώνεται μετά από
πολλές δυσκολίες λόγω των κρουσμάτων
covid-19 και είναι χαρακτηριστικό ότι η α-
ποστολήθαπροκύψειτηντελευταίαστιγμή
καιαφούολοκληρωθούνόλεςοιαπαραίτη-
τεςεργαστηριακέςεξετάσειςγιατοσύνολο
τωνδιεθνώνμας.

Ο προπονητής της ΕθνικήςAνδρών,
Γιώργος Ζαραβίνας τόνισε τα εξής: “Αρ-
χικά να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλους
τουςσυντελεστέςτουαθλήματος,υγείακαι
πολλέςεπιτυχίεςγιατοελληνικόχάντμπολ.
Αναφορικάμε τηνΕθνική ομάδαμπροστά
μαςέχουμεέναπαιχνίδιειδικώνσυνθηκών,
στοοποίοόσοιστο τέλοςκαταφέρουμενα
αγωνιστούμε (κάτι που ακόμη δεν γνωρί-
ζουμεαπόλυτα) θαδώσουμε το100% της

προσπάθειάς μας.Τοσυγκεκριμένο ματς,
μαζίμετοεπόμενο,θεωρώότιείναιταπιο
σημαντικάστη διαδικασία του ομίλου.Δυ-
στυχώς, εκτόςαπό τις απουσίες, η ομάδα
δεν μπόρεσε να βρει τις μέρεςπροπόνη-
σηςπουχρειαζόμασταν, λόγω τηςπανδη-
μίαςκαιτωνκρουσμάτωνπουείχαμε.Παρ’
όλα αυτά είναι ξεκάθαρο στα μάτια των
παικτών, ότι όσοι έχουν έρθει είναι υγιείς
και συνειδητοποιημένοι για μια σημαντική
μάχη.Θέλουμεφεύγονταςαπό τοΚόσοβο
ναέχουμετησυνείδησήμαςήσυχη,επειδή
θαέχουμεκάνειό,τιείναιανθρωπίνωςδυ-
νατόγιανααντεπεξέλθουμε”.

Από την πλευρά του, ο αρχηγός της
Εθνικήςομάδας,ΧάρηςΜάλλιος,επισήμα-
νε ότι “είναι μια ιδιαίτερησυνθήκη, έχουμε
περάσει από…σαράντα κύματα. Καλώς
εχόντων τωνπραγμάτων όσοι μπορούμε
θαφτάσουμετηνΤετάρτηστονπρώτοαγώ-
ναμετοΚόσοβο.Νομίζωότιηομάδαείναι
έμπειρη για να διαχειριστεί οποιαδήποτε
απουσίακαιπρέπειναδουλέψουμεόλοιγι’
αυτό.Πιστεύωότι ‘κάθε εμπόδιο για καλό’
και θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε
με επιτυχία τονόμιλο και ναπάρουμε την
πρόκριση που τόσο θέλουμε”.Αναφορι-
κά με τη δυναμικότητα του Κοσόβου και
έχοντας αγωνιστεί εκεί κατά τηνπερσινή
περίοδο, ο ΧάρηςΜάλλιος σημείωσε ότι
“είναιμιασκληροτράχηληομάδα.Βασίζεται

πολύστηνάμυνά.Απ’όσαέχωδεικαιγνω-
ρίζοντας τους αντίπαλουςπαίκτες, δεν τα
παρατάνεποτέκαιδενκοιτάνετοσκορ.Ε-
πομένωςθαείναιέναπολύδύσκολοματς,
ιδιαίτερα λόγω των συνθηκών. Εμείς θα
τουςμελετήσουμεόσοκαλύτεραμπορούμε
στοχρόνοπου έχουμεκαι θαπάμεπροε-
τοιμασμένοιγιαναδιεκδικήσουμετηνίκη”.

Toπανόραματουομίλου
1η αγωνιστική: Τουρκία – Κόσοβο 25-

23,Βέλγιο–Ελλάδα27-29
2ηαγωνιστική:Ελλάδα–Τουρκία24-20,

Κόσοβο–Βέλγιο28-28
3η αγωνιστική (5/1/2022): Τουρκία –

Βέλγιο,Κόσοβο–Ελλάδα
4η αγωνιστική (8-9/1/2022): Βέλγιο –

Τουρκία,Ελλάδα–Κόσοβο
5ηαγωνιστική (12-13/1/2022): Κόσοβο

–Τουρκία,Ελλάδα–Βέλγιο
6ηαγωνιστική (15-16/1/2022):Βέλγιο –

Κόσοβο,Τουρκία–Ελλάδα

Ηβαθμολογία
1.Ελλάδα...........................................4
2.Τουρκία..........................................2
3.Βέλγιο............................................1
4.Κόσοβο..........................................1
*Τηνπρόκρισηστηνεπόμενηφάσηθα

πάρουνοιδύοπρώτεςομάδεςτουομίλου.

Εθνική χαντ μπολ
ΣτοΚόσσοβομεστόχοτηνίκηκαιτηνπρόκριση

Μετά την 
ψηφοφο-
ρία και 

τις εκλογές που 
έγιναν στην ΕΚΑ-
ΣΚΕΜ ο Ηλίας 
Λαζός εκλέχθηκε 
νέος πρόεδρος ( 
με τον νέο νόμου 
η ψηφοφορία 
γίνεται χωριστά 
για τους υποψη-
φίους προέδρους 
) ενώ η σύνθεση 

του συμβουλίου 
θα ανακοινωθεί 
σε τουλάχιστον 
10 μέρες.

ΟΗλίαςΛαζόςγνωρί-
ζειπολύκαλάτομπάσκετ
και σίγουραθασυμβάλει
από την νέα του θέση
στην πρόοδο του αθλή-
ματοςστηνπεριοχή.

Του ευχόμαστε καλή
επιτυχίαστα νέα του κα-
θήκοντα ( και ναμην ξε-
χνάειτασημερινά...).

Ο Ηλίας Λαζός
νέος πρόεδρος

στην ΕΚΑΣΚΕΜ
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιανουάριος 2022

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από03-01-2022 

μέχρι 09-01-2022 

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Τετάρτη 05-01-2022

1 4 : 3 0 - 2 1 : 0 0
ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ 32 23310-
22968

14:30-21:00 Α-
ΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ
& ΣΙΑΟ.Ε. ΠΙΕΡΙ-
ΩΝ7(απέναντιαπό
βενζινάδικο Γαλάνη)
23310-73324

19:00-21:00ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΣΑ-
ΝΙΟΥ3(απέναντιαπόμάρκετΓαλαξίας)23310-75180

21:00-08:00ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΣΑ-
ΝΙΟΥ3(απέναντιαπόμάρκετΓαλαξίας)23310-75180

Φαρμακεία

Τέλειωσε το καμπ τερματο-
φυλάκων στην Βέροια της 
εθνικής ομάδας νέων υπο 

την επίβλεψη του τεχνικού συμ-
βούλου της ΟΧΕ και προπονητή 
τερματοφυλάκων Χαράλαμπου 
Προδρομίδη.

Στηναναμνηστικήφωτογραφίαοισυμμετέ-
χοντεςτερματοφύλακες:

ΑσλήςΝικόλαος[ΑΣΕΔούκα],
ΜπαμπατζανίδηςΔημήτριος[ΑΕΣΧΠυλαίας].
ΔάιοςΓιώργος[ΖαφειράκηΝάουσας]
μετονΜπάμπηΠροδρομίδη[δεξιά].
Σίγουρα οι νεαροί τερματοφύλακες έχουν

πολλά ναδιδαχθούναπό τονπαλαίμαχο τερ-
ματοφύλακαΜπάμπηΠροδρομίδη ο οποίος
απόμικρήηλικίαέκανεμεγάληκαριέραμετην
φανέλατουΦιλίππουΒέροιαςκαιφυσικάστην
συνέχεια για πολλά χρόνια την φανέλα της
εθνικήςΟμάδας.

Επίσηςναπούμεκαιγια τοννεαρότερμα-
τοφύλακατουΖαφειράκηΝάουσαςΓιώργοΔά-
ιοπου κάνει μίαπολύ καλή καριέραστο χαντ
μπολ,αφούδενακολούθησεούτετοΒόλειπου
έπαιξεοπατέραςτουΑστέριοςΔάιος,ούτεκαι
τηνμητέρατουπουέπαιξεμπάσκετ.

ΟΧΕ
ΚάμπτερματοφυλάκωνστοΦΙΛΙΠΠΕΙΟ

Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. συνε-
δρίασε εκτάκτως σήμερα 
30/12/2021, προκειμένου 

να αξιολογήσει τημ κατάσταση, 
κατόπιν πολλών ερωτημάτων 
Σωματείων, καθώς και Ενώσε-
ων, για κατευθυντήριες οδηγίες, 
λόγω της απότομης έξαρσης 
των κρουσμάτων της πανδημίας 
Covid-19. Λαμβάνοντας υπόψιν 
όλα τα μέχρι στιγμής επιδημιο-
λογικά δεδομένα, το υγειονομικό 
πρωτόκολλο που ισχύει από τη 
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, 
τις οδηγίες της Πολιτείας και 
κυρίως του ΕΟΔΥ, και παρατη-
ρώντας ότι οι εξελίξεις στο θέμα 
της πανδημίας είναι ραγδαίες 
και τα δεδομένα αλλάζουν από 
μέρα σε μέρα με εντυπωσιακή 
ταχύτητα, ελήφθησαν οι κάτωθι 
αποφάσεις:

1. Για καθαράπροληπτικούς λόγουςανα-
στέλλονται  όλα ταπρογραμματισμένα τουρ-
νουά που τελούν υπό την αιγίδα της ΕΟΚ
(τουρνουά παίδων, τουρνουά κορασίδων,
ΤουρνουάU18RisingStars)απότην3ημέχρι

καιτην8ηΙανουαρίου2022.
2. Γίνεται ισχυρή σύσταση για αυστηρή

τήρηση του υγειονομικούπρωτοκόλλουστις
προπονήσειςτωνομάδωνόλωντωνκατηγο-

ριώνκαθώςκαιτήρησηόλωντωνπροβλεπό-
μενωνμέτρωνπου έχει θεσπίσει ηΠολιτεία.
Ιδιαιτέρως, δε, αναφορικά με τους αγώνες
πουθαδιεξαχθούνστις2/1και3/1,οικομισά-
ριοιθαλάβουνσυγκεκριμένεςοδηγίεςκαιθα
είναιιδιαιτέρωςτυπικοίστητήρησηόλωντων
προβλεπόμενωνμέτρων.

3.ΤοΚεντρικό Συμβούλιο τηςΕλληνικής
Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης  θα συνε-
δριάζεισεκαθημερινήβάσηαπό30/12/2021
μέχρι και 3/1/2022, ούτως,ώστε να αξιολο-
γούνται τα δεδομένα. Στη συνέχεια, την 4η
Ιανουαρίου2022θασυνεδριάσει ξανά τοΔΣ
προκειμένουμεβάση τις μέχρι τότε εξελίξεις
να εκτιμήσει εκ νέου την κατάσταση και να
δώσει κατευθυντήριες οδηγίες στις Ενώσεις
καιταΣωματεία.

Οαθλητισμόςτατελευταίαδύοχρόνιαέχει
ταλαιπωρηθείποικιλοτρόπωςκαι γιααυτό το
λόγο πρέπει ναπαραμείνει ζωντανός, αλλά
ταυτόχροναταπαιδιάπρέπεινααθλούνταιμε
ασφάλεια.

Δενχρειάζεταιόμωςούτεπανικός,ούτευ-
περβολέςαλλάφυσικάούτεκαιεπανάπαυση.

Αθλητισμόςσημαίνει σεβασμός, εμπιστο-
σύνη καιψυχραιμία.Με αυτές τις τρεις αρ-
χές όλοι οι εμπλεκόμενοι με τον αθλητισμό
οφείλουν να δείξουνσε όλη τη κοινωνία τον
δρόμο της εξόδου από τη κρίση. Σεβασμός
στους θεσμούς, εμπιστοσύνηστους ειδικούς
καιψυχραιμίαστιςαποφάσειςμας.Αυτόείναι
τοχρέοςκαιηδύναμητουαθλητισμού.Αυτός
είναιτοχρέοςκαιηευθύνηόλωνμας.

Μπάμπης Δομπρής:
‘’Είμαστε συσπειρωμένοι
και θα μας βγεi σε καλό’’

ΟδιεθνήςαθλητήςτουΟλυμπιακούΣΦΠ,ΜπάμπηςΔομπρής
που μετέχει στην αποστολή για τον αγώναμε τοΚόσοβο, λίγο
πρίναναχωρήσειηαποστολή, τόνισεότιηομάδαείναι ‘’συσπει-
ρωμένη’’λόγωειδικώνσυνθηκώνκαιθαβγείσεκαλόστοναγω-
νιστικόχώρο.

Συγκεκριμέναδήλωσε:
«Ολοκληρώσαμεμίαπροετοιμασίαειδικώνσυνθηκών,
για έναναγώνα ειδικώνσυνθηκών.Είναι ηπρώτηφοράπου

παρουσιαζόμαστεμετόσεςνέεςπαρουσίες.
Θαπροσπαθήσουμεναδιαχειριστούμετοναγώνασεμιααπο-

δεδειγμέναδύσκοληέδρα.
Δουλέψαμεόσοκαλύτεραγίνεταικαιθαπάμεγιαναδιεκδική-

σουμεότικαλύτερομπορούμε.
Νομίζωπωςότανμίαομάδααντιμετωπίζει τόσαπροβλήματα

στο τέλοςσυσπειρώνεται καιστοναγωνιστικόχώροθαμαςβγει
σεκαλό».

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. λόγω της απότομης έξαρσης
των κρουσμάτων της πανδημίας Covid-19

Από την Επιτροπή Πρωταθλημά-
των και Κυπέλλου της Ένωσης 
Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ημα-
θίας (Ε.Π.Σ.Η.) ανακοινώνεται 
ότι ο αναβληθείς αγώνας της 9ης 
αγωνιστικής του Πρωταθλήματος 
Υποδομών Κ-14 της Ένωσης ανά-
μεσα στις ομάδες ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ και 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ορίζε-
ται να διεξαχθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 9 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ και ώρα 11:00 π.μ..

Παράλληλα, τοπρόγραμματωναναμετρήσε-
ωντουΒ΄ΓύρουόλωντωνΠρωταθλημάτωνΥπο-
δομώντηςΈνωσηςθαγνωστοποιηθείΠΡΟΣΕ-
ΧΩΣκαιΕΓΚΑΙΡΩΣστασυμμετέχονταΣωματεία.

ΕΠΣ Ημαθίας
Ορισμόςαναβληθέντααγώνατουπρωταθλήματοςυποδομών
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ΑΔΑ: ΨΡΕΥΩ9Ο-ΩΚΦ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Αρ. Πρωτ.: 287
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                               Ημ/νια: 04/01/22
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
CPV: 71320000-7

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ   ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

«Μελέτη κατασκευής φράγματος 
στη θέση Βράνα-Πέτρα κοινότητας 

Τριλόφου Δήμου Βέροιας»

1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό α-
νοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της 
μελέτης  «Μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Βράνα-Πέ-
τρα κοινότητας Τριλόφου Δήμου Βέροιας» προϋπολογισμού 
3.365.377,71 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 
24%Φ.Π.Α). 

2. Ταξινόμηση έργου κατά  CPV: 71335000-5, Κωδικός NUTS: 
EL 521

3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης 
μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και μέσω 
της διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με αναζήτηση 
στον αρ συστήματος 186096

4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με 
ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήμα-
τος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδι-
κτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,  με ημερομηνία λήξης της προ-
θεσμίας υποβολής των προσφορών την 17.02.22 ημέρα Πέμπτη 
και  ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών 08:00 π.μ. Μετά 
τη λήξη της υποβολής των προσφορών την ίδια ημέρα και ώρα 
09:00π.μ. θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, 
από την  Επιτροπή Διαγωνισμού. 

5. Διαδικασία-Κριτήριο ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρ-
θρου 27 του Ν4412/16. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης  
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σε συνδυασμό με το 
άρθρο 94 παρ 2 και 3 του Ν4412/16 και με το άρθρο 13 και 21 της 
διακήρυξης.

6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι:
 φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστη-

ριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των   κατηγοριών που 
αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της διακήρυξης και που είναι εγκα-
τεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 

στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνί-
ας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημο-
σίων συμβάσεων. 

 Συγκεκριμένα
• πτυχίο Γ’ τάξης & άνω στην κατηγορία μελέτης 08 
(Στατικές Μελέτες)
• πτυχίο Γ’ τάξης στην κατηγορία μελέτης 09 
(Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες)
• πτυχίο Ε’ τάξης στην κατηγορία μελέτης 13
 (Μελέτες Υδραυλικών έργων)
• πτυχίο Α’ τάξης & άνω στην κατηγορία μελέτης 14 
(Ενεργειακές Μελέτες)
• πτυχίο Γ’ τάξης & άνω στην κατηγορία μελέτης 16 
(Τοπογραφικές Μελέτες)
• πτυχίο Γ’ τάξης & άνω στην κατηγορία μελέτης 20 
(Γεωλογικές μελέτες και έρευνες)
• πτυχίο Γ’ τάξης & άνω στην κατηγορία μελέτης 21 
(Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες)
• πτυχίο Β’ τάξης & άνω στην κατηγορία μελέτης 22 
(Εδαφοτεχνικές μελέτες)
• πτυχίο Γ’ τάξης & άνω στην κατηγορία μελέτης 23 
(Γεωλογικές Μελέτες)
• πτυχίο Α’ τάξης & άνω στην κατηγορία μελέτης 24
(Δασικές Μελέτες)
• πτυχίο Β’ τάξης & άνω στην κατηγορία μελέτης 27
(Περιβαλλοντικές Μελέτες)
και επιπλέον ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

όπως αναφέρεται στην αναλυτική διακήρυξη.
7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  ύψους πενήντα τεσσάρων 
χιλιάδων διακοσίων ογδόντα  ευρώ (54.280,00€), θα απευθύ-
νεται στον Δήμο  Βέροιας και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο 
των δεκαπέντε (15) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την 
ημερομηνία δημοπράτησης  (άρθρο 97 παρ. 3 και άρθρο72 παρ. 
1α  του Ν. 4412/2016, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον 
μέχρι την 17-06-2023.

8. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 64/7412.002 
του προϋπολογισμού του έτους 2022 του Δήμου και προέρχεται 
από Πρόγραμμα Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας 
Υγείας-Τεχνική Βοήθεια», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙ-
ΤΣΗΣ» Προθεσμία εκτέλεσης της μελέτης: Η συνολική προθεσμία  
για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 
δεκαεπτά (17)  μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού και 
ορίζονται στη διακήρυξη και τμηματικές προθεσμίες

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

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών και Υπηρεσίας Δόμησης 

ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Σύμφωνα με την  υπ ΄αριθμ. Δ1α/
Γ.Π.οικ.: 81558 (Φ.Ε.Κ. 6290 Β/29-12-
2021) Υπ. Απόφαση έως την Δευτέρα 
17-01-2022 και ώρα 06:00 ισχύουν τα 
κάτωθι : 

- Επιτρέπεται η συμμετοχή, στις Λα-
ϊκές Αγορές του Δήμου Βεροίας (Κοινό-
τητες  Βέροιας, Μακροχωρίου και Αγίου 
Γεωργίου), των πωλητών (παραγωγοί 
και έμποροι) που δραστηριοποιούνται σε 
αυτήν, με την τήρηση της απόσταση του 
ενός (1) μέτρου  εκατέρωθεν των πάγκων 
πώλησης, με τον ενδιάμεσο χώρο κενό 
ελεύθερο από αντικείμενα (απαραίτητη 
προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία 
των λαϊκών αγορών είναι η  αντίστοιχη 
μείωση των μέτρων του  πάγκου τους σε 
κάθε  κατηγορία πωλητών), την τήρηση 
ενάμιση (1,5) μέτρου απόστασης μεταξύ 
των ατόμων και την τοποθέτηση αλκοο-
λούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω 
του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την 
αντισηψία χεριών, ανά πάγκο πώλησης. 

-Επιτρέπεται η συμμετοχή των πωλη-
τών (παραγωγοί και έμποροι), που δρα-
στηριοποιούνται στην  Κυριακάτική Αγορά 
των Ριζωμάτων, με την τήρηση της από-
σταση του ενός  (1)  μέτρου  εκατέρωθεν 
των πάγκων πώλησης με τον ενδιάμεσο 
χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα 

(απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθ-
μη λειτουργία της αγοράς είναι η  αντί-
στοιχη μείωση των μέτρων του  πάγκου 
τους σε κάθε  κατηγορία πωλητών) και 
την τήρηση ενάμιση (1,5) μέτρου απόστα-
σης μεταξύ των ατόμων και την τοποθέ-
τηση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτι-
κότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό 
(70%) για την αντισηψία χεριών, ανά πά-
γκο πώλησης. Η είσοδος στη Κυριακάτικη 
Αγορά θα γίνεται από την συμβολής των 
οδών  Παπαγεωργοπούλου με Ρήγα Φε-
ραίου και έξοδός από την συμβολή των 
οδών Ρήγα Φεραίου με Αγίου Αθανασίου.   

- Χρήση προστατευτικής μάσκας σε 
όλους τους εξωτερικούς χώρους Β. Από 
την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρού-
νται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση 
μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λό-
γους που αποδεικνύονται με τα κατάλλη-
λα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών 
προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας 
κάτω των τεσσάρων (4) ετών. 

-Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου 
δύο (2) φορές την εβδομάδα για όλους 
τους εργαζόμενους που δεν είναι πλή-
ρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό 
την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 
9 της υπ ΄αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 79616 
(Φ.Ε.Κ.5973 Β/18-12-2021) Υπ. Απόφα-
ση, αντιστοίχως , οι οποίοι παρέχουν ερ-
γασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός 
των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, 
με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή 
με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγό-
νου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε 
ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως 
ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε 
ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε 
ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη σύμ-
φωνα με τις υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ. Οικ. 
55570/12.9.2021 (Β΄4207) και Δ1α/ΓΠ. 
Οικ. 64232/15.10.2021 (Β΄4766) κοινές 
υπουργικές αποφάσεις, όπως τροποποι-
ήθηκε με την υπο στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 
69459/05-11-2021 (Β΄5165) όμοια από-
φαση, αντιστοίχως, όπως εκάστοτε ισχύ-
ουν. 

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

•Να τηρούν τις οδηγίες για τον περιο-
ρισμό της διασποράς του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ- 
covid 19.

•Να φροντίζουν την αποφυγή του συ-
νωστισμού στους πάγκους και στους δια-
δρόμους των  λαϊκών αγορών και την τή-
ρηση της απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου 
μεταξύ των ατόμων. 

• Να αποφεύγουν  την επαφή με τα χέ-
ρια, των προς πώληση προϊόντων (φρού-
τα και λαχανικά). Η δε τοποθέτηση αυτών 
σε σακούλες, για  λόγους υγιεινής, να 
γίνεται από τους πωλητές.   

Ο  Αντιδήμαρχος 
Ασλάνογλου Στυλιανός    

CMYK

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ            
ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ   

Βέροια,  29/12/2021
Α.Δ.:  24/2021

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιοχή Ασωμάτων Τ.Κ. : 591 00 
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Πασιόπουλος 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2331 3 51314 / 51157 E-Mail : prom1@verhospi.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 24/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της αριθ. 32/10-12-2021 
(θέμα 4ο) Πράξης του Δ.Σ. του  Γ.Ν. Ημαθίας, 

Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί
Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, για την υλο-

ποίηση του υποέργου 1, της υπ’ αριθμ. 2021ΕΠ00810002 πράξης 
προμήθειας «Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού - Εξωσωματικός Λι-
θοτρύπτης» - CPV: 33153000-7, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας 
-  Μονάδα Βέροιας, με κωδικό ΟΠΣ 5076588, συνολικού προϋ-
πολογισμού τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (460.000,00€) 
με Φ.Π.Α., για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι ημερών (120) από 
την υπογραφή της σύμβασης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βά-
σει της τιμής. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα: 04/01/2022 και ώρα 08:00 π.μ. 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα: 11/02/2022 και ώρα 17:00. 

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 18/02/2022 και ώρα 
12:30 στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής Μονάδας Βέροιας 
ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.
gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα 
πέντε (35) ημερών από την 29/12/2021, ημερομηνία αποστολής 
της προκήρυξης στην Υπηρεσία εκδόσεων της Ένωσης. Ο συστη-
μικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης είναι 
142417. Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 
(ΦΕΚ 147/Α/2016). 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που 
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας. 

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέ-
σουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό 
θα πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες 
εξήντα (360) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Ημαθίας 
– Μονάδα Βέροιας, Περιοχή Ασωμάτων,   Τ.Κ. 59100, αρμόδιος 
υπάλληλος: Απόστολος Πασιόπουλος,, Τηλ.2331351157. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική 
μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.verhospi.
gr).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ  Γ. ΠΛΙΟΓΚΑΣ

Ρυθμίσεις λειτουργίας 
των Λαϊκών 

και Υπαίθριων Αγορών 
του Δήμου Βέροιας

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Καλούνται τα μέλη της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού, σε Τα-
κτική Απολογιστική  Γενική Συνέλευση που θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο της Λέσχης στο Πανόραμα (Λ. 
Πορφύρα 1, Βέροια), την Κυριακή  16  Ιανουαρίου  2022 και ώρα 11.00 π.μ., το πρόγραμμα της οποίας 
έχει ως εξής:

11.00 – 11.15: Αγιασμός και κοπή βασιλόπιτας
11.15 - 11.30: Βράβευση  των  αριστούχων  μαθητών  και  των  επιτυχόντων  στην  τριτοβάθμια  εκπαί-

δευση  παιδιών  της  Λέσχης  
11.30 - 11.45: Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ. και ανάγνωση θεμάτων ΓΣ
Έναρξη συζήτησης των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1)11.45 -12.30: Διοικητικός απολογισμός και προγραμματισμός
2)12.30-12.45:  Οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός
3) 12.45-13.00: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
4) 13.00-13.15: Διάλλειμα
5) 13.15-13.30: Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις –Προτάσεις
6) 13.30-13.45: Απαντήσεις
Παρακαλούνται τα μέλη που πρόκειται να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις την ημέρα 

της Γενικής Συνέλευσης, να προσέλθουν στο χώρο τουλάχιστον  μισή  ώρα πριν την έναρξη των εργασι-
ών.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της Γ.Σ. έχουν τα μέλη 
που είναι τακτοποιημένα οικονομικώς.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού όσα μέλη έχουν περισσότερο από δύο χρόνια να τακτο-
ποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, τακτοποιούνται με την καταβολή της συνδρομής των δύο 
τελευταίων ετών (2021-2022).

Η παρουσία στη ΓΣ καθώς και η τακτοποίηση των συνδρομών σας κρίνεται απαραίτητη για  την  εύ-
ρυθμη  λειτουργία  του  συλλόγου. 

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 23 Ιανουαρίου 
2022, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

Με τιμή, για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος O Γ. Γραμματέας

Νικόλαος Τουμπουλίδης Ευαγγελία  Τογκουσίδου
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ, στον

Προμηθέα, υπέρο-

χο λούξ διαμέρισμα

84 τ.μ., 1ος όρ, 2Δ-

ΣΚWC, καινούργιο,

ωρομέτρηση. Πληρ.

Τηλ.2331068080.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΑΤΡΙΔΑ πω-
λείται οικόπεδο
1 στρέμμα με η-
μ ι τελές  κτ ίσμα
91 ,50  τ .μ . ,  με
αποθήκη εκτός
σοιτιού 25 τ.μ.,
με υπέροχη θέα
χωρίς εμπόδια,
π ε ρ ι φ ρ α γ μ έ -
νο,  συρταρωτή
πόρτα, πλήρως
τακτοποιημένο.
Τιμή 95.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6942
775199.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ: 107114ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ενοικιάζεται

Γκαρσονιέρα60τ.μ.στον2οόροφο,αποτελείται
από1υ/δ,σαλόνι,κουζίνακαιμπάνιο,βλέπει
σεανοιχτωσιά,αρκετάφωτεινόκαικαλοδιατη-
ρημένο,χωρίςθέρμανσηκαιχωρίςταέπιπλα,
σετιμήπροσφοράςμόνο:200€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιδιαθέσιμοαπό1/1/2022.

ΚΩΔ:106992ΕΛΙΑ,ΕνοικιάζεταιΔιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,σε1οόροφο
υπερυψωμένο,με2υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κου-
ζίνακαιμπάνιο,διαθέτεικουφώματααλουμινίου
μεδιπλάτζάμια,ηθέρμανσητουμεθερμοσυσ-
σωρευτέςκαι2κλιματιστικά,μεδυοντουλάπες,
ηλιακόθερμοσίφωνα,διαμπερές,σεπολύκαλή
τοποθεσία,βλέπεισεανοιχτωσιά ,μεμηνιαίο
μίσθωμα350€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12870ΚΕΝΤΡΟΕνοικιάζεται Δια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας95τ.μ.στον1ο
όροφο,αποτελείταιαπό2υ/δ,σαλόνι,ανεξάρ-
τητηκουζίνακαιμπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1995,οιχώροιτουλειτουργικοί,κουφώματα
αλουμινίουμεδιπλάτζάμια,ανελκυστήρα,μια
ντουλάπαεντοιχιζόμενη,αυτόνομηθέρμανση
πετρελαίουμεωρομετρητές,εξαιρετικήδιαρ-
ρύθμιση,χωρίςσκάλεςστηνείσοδο,μετέντες,
σεμοναδικήτοποθεσία,ζητούμενομηνιαίομί-
σθωμα330€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεται διαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιό-
ροφος,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώματα,
είναιεπιμελημένηςκατασκευήςκαισεμίαόμορ-
φηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητηκαιμε
κεντρικήθέρμανσηπετρελαίουπουλειτουργεί,
μεθωρακισμένηπόρτα, ενοίκιομόνο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

αφερόμενομισθωτή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ. ,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.
,μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2
σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη ,μεαποθήκηκαιμε
δύοντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλά
καιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

αποθήκη120τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπότην
είσοδοτηςοικοδομής ,σεημιυπόγειο , τιμή
πολύχαμηλήμόνο100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ:105942ΚΕΝΤΡΟ,Ενοικιάζεταιγρα-

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

Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜητρόπο-
ληγραφείο47τ.μ.στον3οόροφο,κατάλληλο
γιακάθεχρήση,2χώροιμεκοινόwcενοίκιο
140€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.24368ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο

κατάστημα72τ.μ.,μεπατάρι20τ.μ.περ.α-
νακαινισμένοόλοεκβάθρων,σευπεράριστη

κατάσταση,καινούργιααλουμινίουκουφώμα-
τακαιμερολάασφαλείαςμετηλεχειριστήριο
,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιο350€.

Κωδ.24367ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,επί της
οδούΚεντρικήςενοικιάζεταικατάστημα75τ.μ.,
ισόγειοκαιμε35τ.μ.πατάρι , σεεξαιρετικά
καλήκατάσταση,έτοιμοκαιμερολάασφαλείας
,ενιαίοςχώρος,μεγάληβιτρίνα,ενοίκιοπολύ
λογικό ,μόνο280€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24448 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-
σόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας78
τ.μ.ΔιαθέτειμεγάληπολύβιτρίνακαιWC.Tο
μίσθωματουείναιπολύπροσιτόμόνο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24669-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας97τ.μ. ισόγειολίγουπε-
ρυψωμένοαπότοέδαφος.Αποτελείταιαπό2
ΧώρουςκαιέναWCμεγάλο.Τιμή:350€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ;12970ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!ΚΑΤΩΜΟΥΣΕΙΟ

πωλείταιδιαμέρισμα63τ.μ.καθαράστοΙσόγειο,
με2υ/δ,σαλονοκουζίνα,μπάνιοκαιαποθήκη,
σεπολύκαλήκατάσταση,ανακαινισμένοκο-
μπλέ,μελίγακοινόχρησταχωρίςθέρμανση,μα-
ζίμεκλειστόγκαράζ21,50τ.μ.σετιμήευκαιρίας
όλαμαζίμόνο36.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας113τ.μ.μικτά
και90τ.μ.καθαράστον2οόροφο.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτιαμεγάλα,Σαλοκουζίνακαι
Μπάνιο.Είναικατασκευασμένοτο1995,έχει
καινούργιακουφώματααλουμινίουμεδιπλά
τζάμιακαιανελκυστήρα,χωρίςθέρμανση,α-
ποθήκημέσα,σετιμήευκαιρίαςμόνο:56.000€
τελική.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.13086 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

!!!πωλείταιμεγάλο ισόγειοοροφοδιαμέρισμα
135τ.μ.,καθαρόμεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,διαθέτει3υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κουζίνα
,αποθήκηκαιδύομπάνια,είναιοιχώροιτου
ηλιόλουστοι ,χρήζεισυνολικήςανακαίνισης .
Διαθέτειατομικήθέρμανσημεσόμπα,έχεισω-
ληνώσειςκαλοριφέρκαιμπορείναγίνειατομική
μονάδαμεπετρέλαιο,σετιμήμοναδικήςπρο-
σφοράςμόνο48.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:105242ΠΑΤΡΙΔΑ,ΠωλείταιΜονο-

κατοικία170τ.μ.σεοικόπεδο6,000τ.μ.,ηοποία
επεκτείνεταισεδύοεπίπεδα,στοΙσόγειουπάρ-
χεισαλόνι,κουζίνα,2υ/δκαιέναμπάνιο,στον
1οόροφουπάρχεισαλόνι,2υ/δκαιέναμπάνιο
μεγάλο,βρίσκεταισεγαλήνιοπεριβάλλον,για
κάποιονπουεπιθυμείπραγματικήησυχία,χρή-
ζειμερικήςανακαίνισης,μεπολύμεγάληαυλή,
σετιμήπροσφοράςόλομαζίμόνο:95.000€.
ΑποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΚΩΔ.24116ΣΤΟΠΑΝΟΡΑΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
πωλείταιπολυτελέστατημονοκατοικίαηοποία
εκτείνεταισε4επίπεδα,συνολικά407τ.μ.στε-
γασμένοςχώροςσεοικόπεδο350τ.μ.μεέτος
κατασκευήςτο2000τ.μ., διαθέτειουσιαστικά
δύοδιαμερίσματα,σεειδυλλιακότοπίοκαιμε
θέαόλοντονκάμποκαιτηνπόλητηςΒέροιας,

τιμή470.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σευ-
πόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρομε
εύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ.13186 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ,πωλούνται

Γραφειακοίχώροι1ουορ.με243τ.μ.μικτάκαι
212τ.μ.καθαράσυνολικά7χώροιόλοινοικια-
σμένοιμεσυνολικόμίσθωματα900€μεωραία
διαρρύθμισηκαιπροσφέρονταισετιμήεκπλη-
κτικάσυμφέρουσα,μόνο190.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106842ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΚατάστη-

μασυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ. Ισόγειοκαι15
τ.μ.πατάρι,αποτελείταιαπόένανενιαίοχώρομε
WC,σεκαλήκατάσταση,προσόψεως,κατάλλη-
λογιαπολλαπλέςχρήσεις,σετιμήπροσφοράς
47.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:116929-ΕπίτηςκεντρικήςΠΩΛΕΙΤΑΙ
συνολικήςεπιφάνειας57τ.μ.Ισόγειοκατάστημα
τοοποίοαποτελείταιαπόένανενιαίοχώροκαι
WC.Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίου,Διπλάτζάμια.σετιμή
προσφοράς:30.000€. Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105264ΚΟΝΤΑΣΤΗΝΕΦΟΡΙΑ,πω-
λείταιμεγάληςπροβολής ισόγειοκατάστημα
300τ.μ.,με1500τ.μ.οικόπεδογιαυπαίθριο
πάρκινγκ,πάνωστοδρόμοπροςΜακροχώρι
.Προσφέρεταισετιμήεξαιρετικάσυμφέρουσα
,μόνο200000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφέροναγοραστή.Αποκλειστικήανάθεση
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769-ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιοπο-

λύκοντάστοχωριόστονΚοπανόΝάουσας
συνολικήςεπιφάνειας1830τ.μ.στηνάκρητου
σχεδίουπόλεως.ΗΤιμήτουεξαιρετικάχαμηλή
στις9.000€μόνο.

Κωδ:12773 - ΠΩΛΕΙΤΑΙπίσωαπότο
Κυδωνοχώριαγροτεμάχιοπολύκαλόδίπλαστο
κανάλιάδειοσυνολικήςεπιφάνειας5800τ.μ.
στηντιμήτων19.000.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12740ΣτηνΕγνατίαδεξιάπροςτα
έπιπλατουΚόγιαπωλείταιαγροτεμάχιο7.677
τ.μ.εντόςζώνηςοικιστικούελέγχουστηνεξαι-
ρετικάχαμηλήτιμήτων25000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295-ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙπολύ

πολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας
237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτουχωριού.
Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό
προσανατολισμόοικόπεδοκαιμεθέατονκά-
μποτηςΒέροιας ,εντόςσχεδίουπόλεωςμε
Σ.Δ.0,8μεγέθους400τ.μ.,πωλείταιστηντιμή
των38.000€.

Κωδ.13514ΣτουςΓεωργιανούςΒέροιας
πάνωστονκεντρικόδρόμο,πωλείταιένασπά-
νιοωραιότατοοικόπεδογωνιακό617τ.μ.,κα-
ταπληκτικόαπόκάθεάποψη ,εντόςσχεδίου
πόλεωςμεσ/δ0,8καιτιμήστα20.000€μόνο.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικόση-
μείοκαιμεθέατονκάμποτηςΒέροιαςπωλείται
οικόπεδο1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8,τιμή90.000€.
Μπορείναπουληθείκαιτομισό.

Κωδ13147ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,στοκάτωμέρος
τουπροςτηΒέροιαπωλείταιέναοικόπεδο1600
τ.μ.,εξαιρετικό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο2οαπό
τηνάσφαλτο,κατάλληλογιαανέγερσηπολυτε-
λούςβίλας,τιμή21.000€.

Κωδ.13010ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙπωλείταιοικόπε-
δοστηνείσοδοτουχωριούαπότηνπλευράτης
Βέροιαςμε1965τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,
σετιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο25.000€.

Κωδ.13377ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο3.000τ.μ.,
εντόςζώνης,μεεκπληκτικήθέαστονκάμπο,
αξίζεινατοδεικανείς,γιαπολύαπαιτητικούς
αγοραστέςφυσιολάτρες,σετιμήπροσφοράς,
μόνο35.000€.

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-

ΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο,ΚέντροΑποκα-
τάστασης,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίαςκαιόχιμόνο
στηθέσηΚαβάκιαδίπλαστολόφοΜαγούλα
πάνωστοδρόμογιατηΡάχη12.000τ.μ.αμ-
φιθεατρικόμεθέαόλοντονκάμποτηςΗμαθίας
καιορατότηταμέχριτηνΘεσ/νίκη.Πρόκειταιγια
οικόπεδοφιλέτο,προνομιούχοαπόκάθεάπο-
ψη,αναφέρεταιμόνοσεπολύσοβαρόεπενδυ-
τή,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,Υπόδειξημόνο
σεσοβαράενδιαφερόμενο,τιμή450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ENOIKIAZETAI
Παστέρ8,διαμέρισμαρετιρέ,1ΔΧΛΚπλήρως

επιπλωμένο (δωμάτιο κομπλέ, κουζίνα με ηλε-
κτρικό κουζινάκι,ψυγείο) με κεντρικήθέρμανση
και κλιματιστικό, θερμοηχομόνωση, κουφώματα
μεδιπλόυαλοπίνακα(από01/12/2021).Πληρο-
φορίεςστοτηλ.2331024939,6973015833(από
8π.μ.–13.00μ.μ.και15μ.μ.–20.00μ.μ.).

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ

(ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
για το ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ωςυπεύθυνοιτωνγραμμώνπαραγωγήςνωπώνπροϊόντων
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣΤΡΟΦΙΜΩΝστηνΑλεξάνδρειαΗμαθίας

γιαμόνιμηαλλάκαιΕΠΟΧΙΚΗΕΡΓΑΣΙΑ(5μηνών).
Επιθυμητάπροσόντα: Εμπειρία σε ελέγχους (παραλαβή)

γεωργικώνπροϊόντων,γραμμώνδιαλογήςκαθώςκαισεπαρα-
γωγήβιομηχανίαςτροφίμων,

ικανότητεςδιοίκησηςεργατικούπροσωπικού,ηλικίαέως45ετών.
ΓνώσηΗ/Υ&γνώσηΑγγλικήςγλώσσαςθαεκτιμηθούν.
Βιογραφικάμέχρι15.01.2022
Fax:2333027806
E-mail:info@almifoods.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομοαπόκατάστημαΓεωργικών
Εφοδίων στη Βέροια γιαμόνιμη απασχόλη-
ση με άμεση πρόσληψη. Πληροφορίες: 6985
124505,6972893660.

Από την εται-
ρίαΑΛΜΗΑΒΕΕ
ζητούνται γιαμό-
νιμη εργασία, για
την κάλυψη των
αναγκών τηςμο-
νάδαςπαραγωγήςπουβρίσκεταιστο5ο χλμΑλεξάνδρεια
–ΚρύαςΒρύσης:

•Εργάτες(άνδρες)γιατοτμήμαπαραγωγής
Θασυνεκτιμηθεί εμπειρία στο χειρισμό μηχανημάτων

παραγωγής–επεξεργασίαςτροφίμων.
*Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις

στημονάδαπαραγωγήςπουβρίσκεταιστο5οχλμΑλεξάν-
δρειας–ΚρύαςΒρύσης,έωςκαιτην31Ιανουαρίου2022.

*Η αίτηση θαπρέπει νασυνοδεύεται απόφωτοτυπία
ταυτότηταςήφωτοτυπίαδιαβατηρίου(μετηνάδειαεργασίας)

*Βιογραφικά μπορούν να αποστέλλονται στο email
info@almifoods.gr

Πληροφορίες–τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800



ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο διαμέ-
ρισμα κοντά στονΑγ.Αντώ-

νιο,μεθέσηπάρκιγκ,77 τ.μ.,

διαμπερές, κεντρ, θέρμανση,

22.000 ευρώ, ευκαιρία.Τηλ.:

6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα110
τ.μ.,Σταδίου,2οςόροφος,α-

σανσέρ.Τηλ.:6976535124.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφο διαμέ-
ρισμα, 1ος και 2ος όροφος

μεεσωτερικησκάλα,170τ.μ.,

40τ.μ.βεράντες,περιοχήπα-

λαιού Νοσοκομείου, διαμπε-

ρές, θέα, ντουλάπες εντοιχι-

σμένες. Τιμή διαπραγματεύ-

σιμη.Τηλ.:6973227521.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιαμέρ ισμα
2ου ορόφου, χωρίς ασα-

νέρ, 2ΔΣΚ Α.Θ. Κόπλαμ,

σε άριστη κατάσταση, πε-

ριοχή Κυριώτισσας 38.000

ευρώ. Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙαγρόκτημα8στρέμ-
ματαπάνωστηνάσφαλτοστοΔι-

αβατό με ροδάκιναπαραγωγής

20.000ευρώ.Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙκεντρικόΜεσιτι-
κόγραφείοστηΒέροια.Πληρ.

τηλ.: 23310 63283, ώρες

08.00-10.00.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-

σμα120τ.μ.,Βελισσαρίου11,

Βέροια, 2ος όροφος σε ιδιό-

κτητη οικοδομή, 3ΔΤρΚΧWC,

μεγάλα μπαλκόνια, αιρ κοντί-

σιον, ατομική θέρμανση κα-

λοριφέρ, ανακαινισμένο.Τιμή

ενοικίου 360,00 ευρώ. Τηλ.

6979977336.

ENOIKIAZETAI περιοχή
Προμηθέα, διαμέρισμα 2Δ-

ΣΚWC, επιπλωμένο, λούξ,

αίρ κοντίσιον. Τιμή ενοικίου

320,00 ευρώ. Πληρ. Τηλ.

2331068080.

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

πόρτα με μηχανισμό, ρεύμα,

βαμμένο.Τιμήενοικίου50ευ-

ρώ.Τηλ.:6947073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52 ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα, 1ος όροφος,σε

πολύ καλή κατάσταση.Πληρ.

τηλ.:2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ENOIKIAZONTAI Γραφεία

61, 37 και 30 τ.μ. ανακαινι-

σμένα στο κέντρο της πόλε-

ως, και ολόκληρος όροφος

240 τ.μ. Τηλ. 6949087741 ή

6993375249.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπό-
λεως35, χώρος90 τ.μ.περί-

που,με3χώρουςκαικουζινα,

W.C., για επαγγελματική χρή-

ση ή για διαμέρισμα, 3ος όρ.

Τηλ.: 6932 471705 & 23310

21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή
γιαλογιστικόγραφείοστηΒέ-

ροια.Πληροφορίες στο τηλέ-

φωνο:2331021106
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα για βα-

ριά εργασία σε σπίτι να βο-

ηθάει ΑμΕΑ.  Τηλ.: 6986

413837.

ΖΗΤΕΙΤΑΙυπάλληλοςλογι-
στηρίου.Αποστολή βιογραφι-

κώνστοe-mail: regivanelle@

gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός
για τη Βέροια. Πληρ. τηλ.:

2331125374. Ώρες για πλη-

ροφορίες: 6.00 π.μ. - 9.00

μ.μ.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΕΛΗΑ-ΜπασκετΗμιτελεςΔιαμερισμα+παρκιγκ+αποθηκη
125τ.μ3ΔΣΚ65000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ80τ.μ2ΔΣ-ΚΑ/Cμεκοπλαμ,πορταα-
σφ.77000€E
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ2ΔΣΚτου93΄1οςΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑΑΣΦ
ΜΕΩΡ/ΣΗ90000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.μμονοκατοικιαπαλιαμεοικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ19000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση,Α.Θ.
66500€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑισογειουπερυψ.Διαμερισμα85τ.μ2ΔΣΚα-
ποθ.22000€
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ8,5στ.6χιλ.αποκεντροκτημαμεαγροικια75
τ.μ35000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΒΙΛΛΑ350τ.μΔ/σηΝοσοκομειουμε2,5στρ.κηπο340000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ40000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2ος-4οςκαινουρια113κ114τ.μημιτελη
75000-90000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟεπιπλωμενο1Δ-ΣΚ-αποθκηπος
400€μετηνθερμανση.
ΚΕΝΤΡΟΕπιπλωμενοστουντιο7οςοροφοςμονωμενο150€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασ-
σαμεαδεια15000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣΠανοραμικοοικ.700τ.μΕΥΚΑΙΡΙΑ22000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ15Τ.ΜαγροςΣυκιες,κονταστοαναχωμα

16000€όχιμεσιτικα
ΡΑΧΙΑκτημα3200τ.μμενεροκροδακινα12000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικο-
πεδο2στρ.122000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο14000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16στρσεασφαλτοσοβαρες
προτασεις
ΜΕΛΙΚΗ17στρ.μεγεωτρησηκδικτυο34000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8στρσεασφαλτο,μεροδακινα22000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστιντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩN
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120με
πελατειααξιολογη500€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΥπαπαντη65τ.μ+παταριμεμεγαληβιτρινα
400€
ΑΣΤΙΚΑπρωηνΚαφενειομευπαρχουσαπελατεια7000€
ενοικιο300€
ΕΔΕΣΣΗΣ45τ.μκοντασταΑστικα200€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥ-
ΓΕΙΑστηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΛ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥκαταστημα55τ.μ600€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6981994659.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπει-
ρία για τοΛογιστήριο από την
ΕταιρίαΑΓΡΟΤΥΠ.Θαπροτι-
μηθούνοι έχοντες γνώσηαπό
βιβλία Γ΄ κατηγορίας.Τηλέφω-
νο επικοινωνιας ΑΓΡΟΤΥΠ:
23310-61132. Για κλείσιμο ρα-
ντεβούπροκειμένου ναπραγ-
ματοποιηθείσυνέντευξηκαιαποστολήβιογραφικώνστοe-mail
τηςεταιρίαςαπαραίτητη:info@agrotyp.gr.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άνδρας μεταξύ 20-45 ετών, με εκπληρω-
μένες τιςστρατιωτικές του υποχρεώσεις από κατάστημα
ΓεωργικώνΕφοδίωνστηΒέροιαγιαμόνιμηαπασχόληση
με άμεσηπρόσληψη.Πληροφορίες τηλ.: 6985 124505,
6972893660.

Η εταιρεια Καδογλου
ΙΚΕ μεπαρουσια στην συ-
σκευασια και τυποποιηση
κρεατος, με εδρα τοΤαγα-
ροχωρι Ημαθιας στα σφα-
γεια, ζητα να ενταξει στο
δυναμικο της  οδηγους Γ’
κατηγοριας  για την στελε-
χωσητηςμοναδαςμεταφορωνμας.Προαπαιτουμενηπρουποθεση
είναιηκατοχηΠ.Ε.Ι.καιΗλεκτρονικουΤαχογραφου.

Απαιτουμεναπροσοντα
Ομαδικοτητα,συνεργασια και αποτελεσματικοτητα με αισθηση

ευθυνηςκαιεπαγγελματισμο.
ΗΕταιρειαπροσφερει
Αμεσηπροσληψημεπληρηαπασχολησηκαιπληρηασφαλιση

ΤΗΛ:23310/41597-8FAX:23310/42048

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ διανο-
μείς από την ROMA
PIZZA. Τηλ.: 6951
930122κ.Κώστας.

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

ΑπότηνεταιρείαΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕζητούνταιεργάτες
παραγωγήςσεβάρδιες.Θα εκτιμηθούν τεχνικές, ηλεκτρολογικές ή
μηχανουργικέςγνώσεις,καθώςκαιπροϋπηρεσία.

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



ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη
φροντίδα ηλικιωμένων  για

όλο το 24ωρο. Τηλ.: 6993

678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣαναζητάγιαγνω-

ριμία κυρία έως 55 ετών.

Πληρ.Τηλ.6984040769.

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

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

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


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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,μεπατάρικαιυπόγειο,270€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ80τ.μ.μεπατάρι,καλό,200€

ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μμευπόγειο100τ.μ.14ετί-
ας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,700€

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα46τ.μ.,επίτηςοδούΕλ.Βενιζέ-
λου,περιοχήΑγίουΑντωνίου,Βέροια. 1ος όροφος, οικο-
δομής 1964, τριώνορόφωνυπέρ ισογείου,προσόψεως,
χωρίςασανσέρ.Ξεχωριστοίχώροιγια:κουζίνα,έναυπνο-
δωμάτιο,σαλόνι,χωλ,μπάνιο.ΗπρόσοψηεπίτηςΒενιζέ-
λουδιαθέτειμπαλκόνιστοοποίοβλέπουνέναπαράθυρο
καιμίαμπαλκονόπορτα.35.000ευρώ.Χρίζειανακαίνισης.
Τηλέφωναεπικοινωνίας:6974191579,6973015833.

ΚΥΡΙΑ61ετών,συ-
νταξιούος, κοινωνική,
αξιοπρεπής, εμφανίσι-
μη,αναζητάσύντροφο
έως 68 ετών για μία
σχέση με αγάπη και
σεβασμό. Τηλ.: 6995
358390.



P Ο Άη Βασίλης φεύγει, ο διαιτολόγος έρχε-
ται...

P Τη νέα χρονιά ας υιοθετήσουμε αυτό που 
έλεγε ο Πλάτωνας. Δεδομένου ότι έχουμε δύο 
αυτιά και ένα στόμα, να ακούμε διπλά από 
όσο μιλάμε.

P Και να μιλάμε άμα χρειαστεί. Διότι το στόμα 
κλείνει κιόλας. Τα αυτιά όχι.

P Μόνο στο Ρουκ Ζουκ.

P  Φέτος το φλουρί της βασιλόπιτας έπεσε 
ξανά στην αγάπη. Δεν πάει άλλο. Του χρόνου θα 
βάλω Var.

P Διότι όποιος δεν έχει δει γιαγιά να κόβει 
τη βασιλόπιτα, έτσι ώστε να πέσει το φλουρί 
στο εγγόνι της, δεν ξέρει τι θα πει στημένο 
ματς.

P Θαρρώ αυτόν τον χρόνο θα ενοικιάζονται και 
ξένα DNA.

P  Φέτος την Πρωτοχρονιά τo Mega μάς 
θύμισε ότι 30 χρόνια μετά εξακολουθούμε ‘Α-
παράδεκτοι’.

P Εξ ου και πατεράδες με θείους εξακολου-
θούν να αφήνουν 16χρονους με τουφέκια στο 
χέρι.

 
P Για να μην μιλήσουμε για την κατάστα-

ση με τα μηχανάκια στα χωριά. Όλα ένοπλα.

P Έρευνα. Με το σεξ λέει ενισχύεται η μνήμη. 
Η στήλη εύχεται ευτυχισμένο το 2004.

P Αρνήτρια στις Σέρρες απειλεί με διαζύγιο 
επειδή ο σύζυγος εμβολίασε το παιδί τους. 
Συνάδελφε δώσ’το!

P Και:
Ένας τύπος βλέπει τη γυναίκα του να φοράει 

ένα δαχτυλίδι με ένα τεράστιο διαμάντι, το οποίο 
είναι και πανάκριβο, και τη ρωτάει:

– Ρε γυναίκα, πού το βρήκες 
αυτό το δαχτυλίδι; Αυτό κάνει μια 
περιουσία…

– Πού να σου τα λέω άντρα 
μου. Εχθές που είχα πάει για καφέ 
με μια φίλη μου, πάω στην τουαλέ-
τα της καφετέριας που καθόμασταν 
και τι βλέπω; Μέσα στον νιπτήρα 

ήταν αυτό το πανέμορφο δαχτυλίδι! Κοιτάζω τρι-
γύρω, δεν βλέπω κανέναν και το πήρα!

Περνάνε μερικές μέρες και ο τύπος βλέπει τη 
γυναίκα του που γυρνούσε από τη βόλτα, να φο-
ράει μια πανάκριβη γούνα.

– Τι είναι αυτό ρε γυναίκα; Πού τη βρήκες αυ-
τήν τη γούνα;

– Άσε άντρα μου, πού να στα λέω. Κάνανε λά-
θος στην γκαρνταρόμπα του μαγαζιού που καθό-
μασταν με τη φίλη μου και αντί για το παλτό μου, 
μου έδωσαν αυτή τη γούνα. Χαζή είμαι κι εγώ; 
Την πήρα και εξαφανίστηκα!

Κι ο  άντρας:
– Τι να σου πω ρε γυναίκα… Είσαι πολύ τυχε-

ρή. Εγώ ένα ξένο σώβρακο βρήκα τις προάλλες 
στο κρεβάτι μας και αυτό μου είναι μικρό!

Κ.Π.
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Ανέλαβε το νέο Δ.Σ. 
του Δικηγορικού 

Συλλόγου Βέροιας

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022 στην αίθουσα της βιβλιοθήκης του Δικηγορικού Συλλόγου, 
στο Νέο δικαστικό μέγαρο, η τελετή παράδοσης - παραλαβής μεταξύ του απερχόμενου και του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Φώτης Καραβασίλης, αφού καλωσόρισε τα 
μέλη του νεοκλεγέντος ΔΣ ευχόμενος Καλή Χρονιά και επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνουν, εξήρε την προσφορά 
των μελών του απερχόμενου ΔΣ που λειτούργησε επί διετές χρονικό διάστημα μέσα σε πρωτόγνωρες συνθήκες 
λόγω του κορωνοϊού.

Μετά την τελετή παράδοσης και παραλαβής συγκλήθηκε το νέο 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο και συγκροτήθηκε 
σε σώμα, ως εξής: 

Φώτης Καραβασίλης, Πρόεδρος
Σοφία Ζεϊμπέκη, Αντιπρόεδρος
Μαρία Φάκα, Γενική Γραμματέας
Νικόλαος Παπαγιάννης, Ταμίας
Γεώργιος Χατζόγλου, Μέλος
Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος, Μέλος
Παναγιώτης Δαβόρας, Μέλος
Νικόλαος Λιάπης, Μέλος
Γεώργιος Ματσαρίδης, Μέλος
Μαρία (Μιρέλα) Ορταντζόγλου, Μέλος
Ελισάβετ Σαββίδου, Μέλος.

Πλαφόν 47 ευρώ από 
σήμερα στο μοριακό τεστ

Πλαφόν μπαίνει στην τιμή διαγνωστικού ελέγχου με τη μέθοδο PCR.
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανά-

πτυξης και Επενδύσεων ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό, τα διαγνωστικά εργαστή-
ρια και τις ιδιωτικές κλινικές ότι από σήμερα Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 2022 τροποποιού-
νται τα ανώτατα όρια τιμής χρέωσης (πλαφόν) για το διαγνωστικό έλεγχο με τη μέθοδο 
PCR ως εξής:

1. Ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος κ.λπ.), πε-
ριλαμβανόμενων των απαιτούμενων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών, το ποσό 
των 35 ευρώ.

2. Ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργα-
στήρια και στις ιδιωτικές κλινικές, το ποσό των 12 ευρώ.

Τα προαναφερθέντα ανώτατα όρια τιμής χρέωσης δεν εφαρμόζονται στην περίπτω-
ση κατά την οποία η δειγματοληψία πραγματοποιείται εκτός ιδιωτικών διαγνωστικών 
εργαστηρίων και ιδιωτικών κλινικών οπότε η τιμή τους διαμορφώνεται ελεύθερα.

Τα παραπάνω θα προβλέπονται σε απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Άδωνι Γεωργιάδη που βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης.
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