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Πληρώνεται σήμερα Τρίτη απόγευμα
 το επίδομα των 534 ευρώ 

για τις αναστολές Δεκεμβρίου (;)

Μέχρι και τις 18 Ιανουαρίου
η απαγόρευση μετακίνησης
στα χιονοδρομικά Σελίου

και 3-5 Πηγαδιών

Με μικρό ποσοστό «απουσιών» 
ξανάνοιξαν χθες δημοτικά

και νηπιαγωγεία στην Ημαθία

Μια ξεχωριστή δωρεά 
               της                    

             Manchester 
                United στην 
               Πρωτοβουλία 

                      για το Παιδί

Έρχεται Γέφυρα 2 για δάνεια 
μικρομεσαίων 

και επαγγελματιών
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Η αδιαφορία, ο χρόνος και 
τελικά η μπουλντόζα θα ρίξουν 
και τα τελευταία παλαιά κτίρια 

  Λύση στον γόρδιο δεσμό των ετοιμόρροπων κτιρίων λόγω 
επικινδυνότητας φαίνεται ότι θέλει να δώσει η κυβέρνηση 
με την αλλαγή στην υφιστάμενη νομοθεσία και στην 
εξεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων, που δυστυχώς θα 
χρησιμοποιηθούν στο μεγαλύτερο ποσοστό όχι για την 
διατήρηση και ανάδειξη των κτιρίων, αλλά την κατεδάφισή 
τους. Κι αυτό γιατί η κατάσταση των περισσοτέρων είναι μη 
αναστρέψιμη, λόγω της φθοράς που επήλθε από τον χρόνο 
και την αδιαφορία των ιδιοκτητών τους που τα παράτησαν 
και κυριολεκτικά ρήμαξαν. Δεκάδες τέτοια κτίρια έχουμε 
στη Βέροια και τη Νάουσα, που μας συνδέουν με την 
ιστορία αυτού του τόπου και δυστυχώς θα χαθούν ωσάν 
να μην υπήρξαν ποτέ. Η αναγκαστική πλέον κατεδάφισή 
τους, αφού σε πλείστες περιπτώσεις είναι δημόσιοι κίνδυνοι 
για τους περαστικούς, φαντάζει ως η μόνη λύση, ενώ 
θα έπρεπε εδώ και χρόνια να φροντίσουν οι ιδιοκτήτες 
τους με την στήριξη, ίσως και την πίεση της Πολιτείας να 
αναπαλαιώσουν αυτά τα κτίρια και να τα παραδώσουν στις 
νεότερες γενιές ως κληρονομιά. Τέτοια ήταν τα αρχοντικά 
στην οδό Εληάς, Ανοίξεως κ.λ.π. που χάθηκαν μαζί με την 
αίγλη μιας άλλης εποχής ελέω αντιπαροχής στις δεκαετίες 
΄60, ΄70 και δυστυχώς τα υπόλοιπα κτίρια μετά από τόσες 
δεκαετίες που δεν μπόρεσαν να συντηρηθούν θα τα ρίξει 
αναγκαστικά η μπουλντόζα. Πόσο εντυπωσιακή θα ήταν η 
εικόνα της Βέροιας αν ήταν όλα αυτά διατηρημένα…Κρίμα!

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Του Γιάννη  Ντισέλια
Αρέ Ζήση, καλημέρα και καλές βδομάδες να έχεις

εκείσιακάτστηνΒέργιαμας.ΑρέσύεδώστοΣέλιάμαο
καιρόςείναισαντηνμούρητουΤράμπ(αλου)τουμπήχτη
τουαμερικάνουπουείμαστετηςίδιαςκλάσηςστονστρα-
τόκιτάχαμτάχαμ¨ανεβαίνειστηνκερασιά¨μιταλόγιακαι
τακατώγια,δενμπορώνακάνωτηνσυνηθισμένημουδι-
αδρομήστιςοξιέςκαισταπεύκακαιαναγκαστικάβλέπω
τουβουγιαναπαραμορφώνομαι.

Έδειχνεσήμεραμιαβαμμένησαν τονπισινό τηςμα-
ΐμούς,πώς να κάνουμεφαγητά με γαλλικά, αμιρικάνκα
κιγιρμανικά τερτίπια.ΑρέΖήσημείνι καλάαυτές;Όνταν
ήμανστις Γερμανίες εγώ (τότε ήταν δύο, μια ¨αριστερά
καιμία¨δεξιά¨,αμάτώραγίγκανμιακιτρανή),τονπρώτο
καιρό έτρωγα όξω. Στηνπαραγγιλιά μαζί μι τουφαγη-
τόμμέφερναν κι σαλάτα.Ούιιιι. !!Τί είνι αυτό , τσέλεγα.
Έβαναν μαρούλια ουλόκληραφύλλα, με λίγο ξύδι λίγο
αγγούριμεταφλούδια,όπωςτάΐζαεγώτακουνέλια.Πού
είνιαρέτολάδιαπόελιές;Πούείνιτοαλάτι.Άπαπαπαπά.
Χάθκειαρέουμουσακάς;,χάθκειτοπαπουτσάκι;Χάθκει
τοιμάμμπαΐλτί;Χάθκειηαγγουροντοματοκρεμμυδοτυρο-
ελιεσροδιασαλάτα;(πώςτόγραψαο..;άισκουλούνμου).

Μετάέκαμεκιγλυκόμεκάτιάσπρασανκρέμα,σαν
γιαούρτι,σαναυτόπουβάνουνστοπρόσωποοιάσχημες
για να γίνουν όμορφες ,πουδενμασιέται αλλά καταπί-
νεται .Ρε χάθηκαν τασαραΐλιά;Τα καταϊφια, τα χανούμ

μπουρέκ,ηπουτίγκατουσχωρεμένουτουΝίκου,τορα-
βανίΒεροίας,οιμπακλαβάδες;Έρχονταιεπιστήμονεςκαι
λένε ότι κάθεάνθρωποςπρέπει να τρώει τα του τόπου
του.Ναπίνειτατουτόπουτου.Καιασφαλώςθααποβάλ-
λειτατουτόπουτου.Τιμαςλέτεαυτόείναιαλάγαλλικά,
αλά ιγγλέζικααλάαλαμπουρνέζικα;Βγάζουμεζαρζαβάτι
κάτσεκαλά.Βγάζουμτοκαλύτερολάδι.Κάνεμιασαλάτα
φρέσκια,τηςεποχήςκαιτουτόπουσουνατοφχαριστη-
θείς και άσε την μπουρζουαζία της Γιουρόπης να τρώει
κατεψηγμέναπερσινά.Πιέςτοκρασίτουτόπουσουήτο
τσίπουρόσουκαιάσετιςμπόμπεςτασκάτςκαιτασκατ..
πουΔΕΝξέρειςτιείναικαιχαλάςτοσικώτιμεκυρώσεις
καιάλλακακά.Γιαυτόαγανακτήστικακισέγραψααυτάτα
παράπονα.

ΚατάταάλλαπέςστονΑντιδήμαρχοπουείνιγιατην
φροντίδαμας,μπράβοτ.Ταπαιδιάκαιαλάτιρίχνουνκαι
τασκουπίδιαταπαίρνουν,όχιόπωςάλλεςχρονιές,Πες
του επίσης ότι είμαστεπολλοί αποκλεισμένοι λόγω του
διαβολογιούκαιοιπερισσότεροιΑΝΩτωνήντακαι ίσως
καιμευποκείμενανοσήματα.Γιαυτότοαποχιονιστικόά-
μαπέσειχιόνινακαθαρίζειαπότοΣέλιπροςτακάτωκαι
όχιαπόκάτπροςταπάν!!ΗΕΥΘΥΝΗτουανδεντοξέρει
ΕΙΝΑΙΜΕΓΑΛΗ.Ουαίκαιτοαπεύχομαιναμησυμβείκάτι
σεάνθρωποκαιμάλισταηλικιωμένοεδώστηναπομόνω-
σητουΣελίου,γιατηναποφυγήτουιού.

ΝασαςέχειικείκάτουΘιόςΚΑΛΑ.

Μέχρι και τις 18 Ιανουαρίου
η απαγόρευση μετακίνησης
στα χιονοδρομικά Σελίου

και 3-5 Πηγαδιών
Έωςκαι τηΔευ-

τέρα18 Ιανουαρίου
2021παρατείνονται
τα μέτρα  πρόλη-
ψης  περα ι τ έρω
διασποράς του κο-
ρωνοϊούCOVID-19,
από πιθανολογού-
μενη συνάθροιση
πολιτώνστα χιονο-
δρομικά κέντρα της
Ημαθίας.  Οπότε
παραμένει σε ισχύ
η απαγόρευση της
κυκλοφορίας  των
οχημάτων στις πί-
στεςΣελίουκαι3-5
Πηγαδιών.

ΠληρώνεταισήμεραΤρίτηαπόγευματοεπίδομα
των534ευρώγιατιςαναστολέςΔεκεμβρίου(;)

Σύμφωναμεπληροφορίεςσήμερατοαπόγευ-
μα(Τρίτη)αναμένεταιναπιστωθούντα534ευρώ
σε περίπου 640.000  λογαριασμούς εργαζομέ-
νων, τα χρήματα δηλαδή από την αποζημίωση
ειδικούσκοπούγιατιςαναστολέςΔεκεμβρίου.

Οι πληρωμές αφορούν ειδικότερα εργαζομέ-
νουςπουμπήκανσεαναστολήοισυμβάσειςερ-
γασίαςτους,είτεαπόκλειστέςεπιχειρήσεις(περί-
που240.000 εργαζόμενοι) είτε απόπληττόμενες
επιχειρήσεις(περίπου400.000εργαζόμενοι).

Σεπερίπτωση εργαζομένου, με δύο ήπαρα-
πάνω εργοδότες, η αποζημίωση ειδικούσκοπού
που θα λάβει υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη
τοσύνολο τωνημερώναναστολής του (το τυχόν
κοινόδιάστημαημερώναναστολήςπροσμετράται
μιαφοράκαιδεναθροίζεται)καιωςποσόαναφοράςλογίζεταιτοποσότων534ευρώπουαντιστοιχούνσε30ημέρες.

ΚαιόπωςδείχνουνταπράγματαηαναστολήκαλάκρατείκαιτονΙανουάριο...’ίσωςκαιπερισσότερο!

Μεμικρόποσοστό
«απουσιών»ξανάνοιξαν

χθεςδημοτικά
καινηπιαγωγεία
στηνΗμαθία

Κανονικάάνοιξανχθεςτοπρωίταδημοτικάσχο-
λεία και τα νηπιαγωγεία τηςΗμαθίας, με τηνπλει-
οψηφία των μαθητών να ξανακάθονται  μετά από
καιρόσταθρανίατους.Υπήρξεωστόσοκαιέναμικρό
ποσοστόαπουσιών,ίσωςλόγωτουβροχερούκαιρού
ή των ενδοιασμών κάποιων γονέων, υπό τονφόβο
τουκορονοϊού.Σεγενικέςγραμμέςτηρήθηκεηκλιμακούμενηώραπροσέλευσηςκαιαναχώρησηςμαθητώνανάομάδες
καθώςκαιταμέτραγιατηνμηνμετάδοσητουιού.ΟπολύμικρόςαριθμόςτωνκρουσμάτωνχθεςστηνΗμαθία(ευτυχώς
μόλις2),δίνειελπίδεςγιακαλύτερησυνέχεια…

Εδώ Σέλι…. (Παλιά : Τα καλύβια του Μπατραλέξη)
Φαγητόαλάτηλεόραση

Και 
για 

όσους δεν 
κατάλαβαν, 
από χθες 
άρχισαν οι 
χειμερινές 
εκπτώσεις!!!
Το άλλο με 
τον Τοτό;
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Άνοιξε ο «φάκελος» ετοιμόρροπων και επικίνδυνων 
κτιρίων στους Δήμους και επικαιροποιείται η νομοθεσία

- 49 κτίρια έχουν καταγραφεί στην Βέροια
Με θεσμικές παρεμβάσεις  του 

Υπουργείου Ενέργειας που επε-
ξεργάζονται  τα συναρμόδια υπουρ-
γεία, το ΤΕΕ  και η Αυτοδιοίκηση, 
αναμένεται να αντιμετωπιστεί το 
μεγάλο πρόβλημα των ετοιμόρρο-
πων και επικίνδυνων κτιρίων, ενώ 
όπως ανακοίνωσε προσφάτως ο 
πρ. υπουργός  Κωστής Χατζηδά-
κης, δόθηκε ήδη στη δημοσιότητα 
μια λίστα με 9.500 τα ετοιμόρροπα 
κτίρια που υπάρχουν στους δήμους 
όλης της χώρας. Να σημειωθεί ότι 
στη λίστα που δημοσιεύθηκε, από 
την Ημαθία συμπεριλαμβάνονται 
προς το παρόν μόνο τα ετοιμόρρο-
πα (28) που έστειλε ο Δήμος Νάου-
σας, ενώ έχουν ήδη αποσταλεί και 
τα καταγεγραμμένα κτίρια από τον 
Δήμο Βέροιας.

Τα ετοιμόρροπα της Βέροιας
Στην Βέροια  έχουν καταγραφεί 

28 επικινδύνως ετοιμόρροπα κτίρια 
και 21 ετοιμόρροπα, εκ των οποί-
ων τα περισσότερα βρίσκονται στις 
δύο παραδοσιακές συνοικίες της 
πόλης και ως γνωστόν σε κάποια 
από αυτά ο δήμος έχει τοποθετή-
σει κόκκινες κορδέλες με σήμαν-
ση επικίνδυνου σημείου, ώστε να 
προσέχουν και να απομακρύνονται 
οι περαστικοί. Παράλληλα ψάχνει 
τους ιδιοκτήτες- κληρονόμους, οι 
οποίοι συνήθως είναι δύσκολο να 
εντοπιστούν στο σύνολό τους.

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη  
διαδικασία,  ένας πολιτικός μηχανικός της Υπηρεσίας του δήμου Βέροιας, διενεργεί  αυτοψίες για τον καταρ-
χάς διαχωρισμό των επικίνδυνων ή επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων.  Όταν αυτά κρίνονται ως  επικίνδυνα, 
ακολουθεί  σχετική έκθεση η οποία αποστέλλεται  στις αρμόδιες υπηρεσίες  και στους ιδιοκτήτες που είναι 
υπεύθυνοι και τους δίνεται ένα χρονικό περιθώριο για κάποιες εργασίες. Εάν  δεν προχωρήσουν, τότε η υπό-
θεση πηγαίνει στον εισαγγελέα και ο δήμος ενεργεί αναλόγως.

Για τα επικινδύνως ετοιμόρροπα,  γίνεται εισήγηση στην τριμελή επιτροπή του Δήμου που αποτελείται 
από πολιτικούς μηχανικούς και αρχιτέκτονα,  ακολουθεί πρωτόκολλο αυτοψίας επικίνδυνου κτιρίου  το οποίο 
αποστέλλεται  στον ιδιοκτήτη για να προβεί στην κατεδάφισή του  εντός ολίγων ημερών. Εάν δεν το κάνει ο 
ιδιοκτήτης, τότε η απόφαση της επιτροπής γνωστοποιείται στον δήμαρχο  ο οποίος  παίρνει την πρωτοβουλία 
να κατεδαφίσει το κτίριο χρεώνοντας  τα έξοδα της κατεδάφισης στον ιδιοκτήτη.

Χρηματοδοτικά εργαλεία για αναγκαίες κατεδαφίσεις
Οι προτάσεις του Υπουργείου αναμένεται να  έρθουν στη Βουλή στις αρχές του 2021  και να εκσυγχρο-

νίσουν το πεπαλαιωμένο υφιστάμενο πλαίσιο, με την επικαιροποίηση της  νομοθεσίας. Και μάλιστα οι δια-
δικασίες πρέπει να τρέξουν γρήγορα, αφού πρόκειται για ζήτημα δημόσιας ασφάλειας και περιβαλλοντικής 
προστασίας.

Οι απαιτούμενες παρεμβάσεις σε διατηρητέα ή μη κτίρια, θα υποστηριχθούν και με  τα απαραίτητα χρημα-
τοδοτικά εργαλεία για τις αναγκαίες κατεδαφίσεις.

Τα χρηματοδοτικά αυτά  εργαλεία είναι: Η ψηφιακή τράπεζα γης που ενεργοποιεί τον θεσμό της μεταφο-
ράς του συντελεστή δόμησης με τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή από περιοχή σε περιοχή, το 

πρόγραμμα «Διατηρώ» του ταμείου ανάκαμψης με προϋπολογισμό 200 εκατομμυρίων μόνο για κτίρια χαρα-
κτηρισμένα ως διατηρητέα ή ως μνημεία και δίνει χρηματοδότηση 80- 20 για την αποκατάστασή τους και το 
πρόγραμμα «Ηλέκτρα» για τα δημόσια κτίρια, που δίνει τη δυνατότητα ενεργειακής αναβάθμισής τους.

Επίσης, θα ληφθεί ειδική μέριμνα για τα διατηρητέα, ώστε να μην υπάρξει κάποια απερίσκεπτη απόφαση 
σε σχέση με κτίρια που έχουν μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία.

Ρυθμίσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Βέροιας- 
Αγίου Γεωργίου - Μακροχωρίου

Σύμφωνα με την  υπ΄αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:1293 (Φ.Ε.Κ. 30 Β/08-01-
2021) από σήμερα 11-01-2021 έως  18-01-2021, στις Λαϊκές Αγορές 
του Δήμου Βεροίας (Κοινότητα  Βέροιας-Μακροχωρίου-Αγ. Γεωργίου), 
επιτρέπεται η συμμετοχή  των πωλητών (παραγωγοί και επαγγελματί-
ες), που δραστηριοποιούνται σε αυτές σύμφωνα με την άδειας τους, σε 
ποσοστό 50% ανά κατηγορία πωλητών. 

Πίνακες με τους συμμετέχοντες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Βέροιας (www.veria.gr)  

Στις κατηγορίες πωλητών:
• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ. 
αναστέλλεται σε όλη την Επικράτεια η λειτουργία των παρακάτω 

δραστηριοτήτων:
22. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων 

και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ 
οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.82.

23. Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγο-
ρές, πλην χαρτικών, ειδών καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας, με 
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παρά-
δοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.89.

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών 
ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ε-
λεύθερο από αντικείμενα. 

 Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προ-
σωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές /κοινό.

 Επιπλέον συνιστούμε στους καταναλωτές κατά την πα-
ρουσία τους στην Λαϊκή Αγορά και στα πλαίσια της ατομικής 
ευθύνης:  

•Να τηρούν τις οδηγίες για τον περιορισμό της διασποράς 
του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ covid 19

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

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

Ο Αντιδήμαρχος 
Στυλιανός  Ασλάνογλου   
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Βέροια: 7.30 π.μ.-3.30 μ.μ το ωράριο 
λειτουργίας όλων των κρεοπωλείων 

κατά τη διάρκεια του lockdown
Άλλαξε το ωράριο λειτουργίας όλων των κρεοπωλείων (μέλη 

και μη μέλη της Συντεχνίας Κρεοπωλών Βέροιας) λόγω των 
νέων μέτρων στο πλαίσιο του lockdown σε όλη τη χώρα για την 
περιορισμό διασποράς του κορονοϊού.

Έτσι, όλα τα κρεοπωλεία της περιοχής Βέροιας θα λειτουρ-
γούν, μέχρι νεοτέρας, από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το 
μεσημέρι.

Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου
Εθελοντική Αιμοδοσία 

στην κοινότητα Τρικάλων
Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 

9:00 – 13:00 ο Σύλλογος Αιμοδοσίας και Αλ-
ληλεγγύης της τ.κ. Τρικάλων θα πραγματο-
ποιήσει Εθελοντική Αιμοδοσία στο Κοινοτικό 
Κατάστημα.

Παρακαλούνται οι φίλοι και τα μέλη του 
Συλλόγου, όπως και οι Δημότες να ενισχύ-
σουν την κοινή προσπάθεια.

Δήμος Αλεξάνδρειας: 
«Ψυχολογία για Όλους»

 σε συνεργασία 
με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 
Σε συνεργασία με το πανεπιστή-

μιο Αιγαίου προχώρησε ο Δήμος 
Αλεξάνδρειας και πιο συγκεκριμένα 
με τα Προγράμματα Ψυχικής Υγεί-
ας. Έτσι, διοργανώνουν από κοινού 
ένα μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό 
πρόγραμμα με τίτλο «Ψυχολογία 
για Όλους», που απευθύνεται σε ό-
λους τους δημότες και έχει ως σκο-
πό να τους μυήσει στον κόσμο της 
Ψυχολογίας.

Η διάρκεια του προγράμματος 
είναι δωδεκάμηνη (450 ώρες) και 
ο τρόπος διδασκαλίας είναι μει-
κτός δηλαδή περιλαμβάνει ασύγ-
χρονη- εξ αποστάσεως αλλά και 
σύγχρονη-διαδικτυακή διδασκαλία. 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο κάθε 
ενδιαφερόμενος θα μελετά μόνος 
του το πλούσιο ψηφιακό υλικό, το 
οποίο θα αναρτάται σε πλατφόρμα 
τηλεκπαίδευσης ή θα αποστέλλεται 
με e-mail, ενώ προβλέπονται δώ-
δεκα μηνιαίες δίωρες συναντήσεις 
στην ψηφιακή πλατφόρμα ZOOM 
και κατά τη διάρκειά τους θα υπάρ-
χει ζωντανή αλληλεπίδραση με τον 
εκάστοτε διδάσκοντα.

Το πρόγραμμα μοριοδοτείται 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για ορισμένες ειδικότητες (πχ εκπαιδευτικούς) ενώ αποδίδει 
σε όλους Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET (22,5).

Λόγω της συνεργασίας με το Δήμο Αλεξάνδρειας τα δίδακτρα για τους δημότες του Δήμου είναι 
100 ευρώ ετησίως (αντί 250 ευρώ).

Οι εγγραφές θα γίνονται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021 και τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την 1η 
Φεβρουαρίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν αναλυτικά την προκήρυξη στον παρακάτω σύνδε-
σμο: https://bit.ly/380Cmy1

Σύνδεσμος Εγγραφής: https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=444
Τηλεφωνικές πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε από:
Δήμος Αλεξάνδρειας: Ζαρκάδα Ολυμπία τηλ. 2333350161
Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Προγράμματα Ψυχικής Υγείας: τηλ. 2251036520, 2251036580, 

2251045006

Η θεατρική παράσταση 
«Με τη Σιωπή» 

του Αλεχάντρο Κασόνα, 
σε online streaming

Οι θεατρικές επιχειρήσεις Λεμπέση  θα παρουσιάσουν μέσω worldwide  online  
streaming, την Παρασκεύη 15, το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Ιανουαρίου στις 20.00, 
την βραβευμένη θεατρική παράσταση « Με τη Σιωπή » του Αλεχάντρο Κασόνα, που χά-
ρισε στην Μίρκα Παπακωνσταντίνου το πρώτο Βραβείο γυναικείας ερμηνείας στα βραβεία 
Αθηνοράματος και στον Προμηθέα Αλειφερόπουλο την πρώτη του υποψηγιότητα ως Κα-
λύτερου πρωτοεμφανιζόμενου ηθοποιού  . Η παράσταση, παίχτηκε για δύο χρόνια στο θέ-
ατρο Βεάκη (2006 – 2008 ) αλλά και στην Μονή Λαζαριστών  στην Θεσσαλονίκη και ήταν 
κάθε μέρα sold out.

Διασκευή – Σκηνοθεσία : Νίκος Καραγέωργος
Πρωταγωνιστούν : Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Κώστας Αρζόγλου, Προμηθέας Αλειφε-

ρόπουλος, Χρήστος Βασιλόπουλος, Άννα Μονογιού, Σταυριάνα Πανδή, Ειρήνη Ράπτη, 
Σταύρος Μοίρας, Ελένη Αποστολοπούλου.

Σκηνικά – Κοστούμια : Χριστίνα Κωστέα
Φωτισμοί : Κατερίνα Μαραγκουδάκη
Μουσική : Πάνος  Δορμπαράκης 
Μουσική επιμέλεια – Συνθέσεις ήχων : Δημήτρης Ιατρόπουλος
Τηλεσκηνοθεσία: Κυριάκος Καλαματιανός
Τρέιλερ παράστασης : Μιχαήλ Μαυρομούστακος
Φωτογραφίες : Αλέξανδρος Ησαίας
Επικοινωνία και προβολή της παράστασης: Νταίζη Λεμπέση | τηλέφωνο επικοινωνίας 

6908502631 | email daisylempesi@hotmail.gr |
 Διάρκεια παράστασης 120 λεπτά
Προπώληση εισιτηρίων: 
https://www.viva.gr/tickets/theatre/streaming/me-ti-siopi/

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της 
Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, ευ-
χαριστούν για την ευγενική τους προσφορά:

1) Την οικογένεια της κ. Τσιφλίδου Ελευθε-
ρίας για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, στη μνήμη 
του συζύγου και πατέρα τους Νικολάου, με τη 
συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατό του.

2) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 100 
ΕΥΡΩ, στη μνήμη του πατέρα της Αστέριου, με 
τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατό τοιυ.

3) Τον  κ. Μπαλτζή για τη δωρεά των 40 ΕΥ-
ΡΩ, για τις ανάγκες του συσσιτίου.

4) Τον κ, Κόγια Γεώργιο για τη δωρεά των 40 
ΕΥΡΩ για τις ανάγκες του συσσιτίου.

5) Τους κ.κ.Πατμίου και Μπεκιάρη για τα δύο 
πεντάλιτρα λάδι,  δέκα πακέτα κοφτό  μακαρο-

νάκι και κέικ.
6) Την κ. Τσιλιγκερίδου  από την «Καραμελί-

τσα» για τα πέντε κιλά ρεβίθια, πέντε κιλά κρι-
θαράκι, πέντε κιλά φακές, επτά κιλά μακαρόνια, 
οκτώ κιλά ρύζι.

7) Ανώνυμη κυρία για τα δύο κιλά ρύζι και 
δύο κιλά αλάτι.

8) Το κρεοπωλείο “ Butcher shop” για τα δέκα 
κιλά φτερούγες κοτόπουλο.

9) Ανώνυμη κυρία κυρία για τα τριανταπέντε 
ψωμιά.

10) Την κ. Τουτουντζίδου Φρειδερίκη για τα 
εβδομήντα μπούτια κοτόπουλο, τριάντα κιλά 
πατάτες και δύο λίτρα λάδι, για ένα γεύμα στη 
μνήμη της μητέρας της,  με τη συμπλήρωση 
ενός έτους από το θάνατό της.

Ευχαριστήρια της 
Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας



Στο σημερινό πρωινό μας καφεδά-
κι, η αγαπημένη μου σύζυγος (επι τη 
ευκαιρία των γεγονότων, στο Καπι-
τώλιο) μου ζήτησε με απλά λόγια, να 
της εξηγήσω, (το όντως πολύπλοκο 
και αλληλοεπικαλυπτόμενο), θεσμικό 
και εκλογικό, ομοσπονδιακό σύστημα 
των ΗΠΑ.

Εξήγησα λοιπόν ότι οι 50 πολι-
τείες(+5 ιδιότυπες περιφέρειες) των 
ΗΠΑ, ομοσπονδιακά, στηρίζονται σε 
τρείς βασικούς θεσμικούς πυλώνες...

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ- ΝΟΜΟΘΕΤΙ-
ΚΟΣ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ.
Εδώ ηγείται ο Πρόεδρος και ακο-

λουθεί ο Αντιπρόεδρος ενώ έπεται η Κυβέρνηση, η οποία αποτελείται 
αποκλειστικά από 15 μόνο υπουργεία. Τους υπουργούς διορίζει μεν ο 
Πρόεδρος, αλλά τους επικυρώνει η Γερουσία.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος  ως δίδυμο, εκλέγονται κάθε 4 χρό-
νια με ένα αρκετά ιδιότυπο τρόπο. Υπάρχουν σε όλη τη χώρα 538 εκλέ-
κτορες (προτεινόμενοι από τα κόμματα) αναλογικά με τον πληθυσμό σε 
κάθε πολιτεία.

Το δίδυμο, που με απλή πλειοψηφία, κερδίσει μια πολιτεία, παίρνει 
το σύνολο των εκλεκτόρων της. Ο μαγικός αριθμός είναι 270. Αυτοί (ως 
Κολέγιο των Εκλεκτόρων), συνέρχονται αργότερα στο Κογκρέσο και 
ανακυρήσουν Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο (αυτό έγεινε προχθές και προ-
κλήθηκαν επεισόδια). 

Θεωρητικά οι Εκλέκτορες, παρόλο που προεκλογικά, δευσμεύτηκαν 
δημόσια, ποιόν θα στηρίξουν, έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν γνώμη 
(σπάνιο, αλλά συνέβη 6 φορές κατά το παρελθόν).

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ
Είναι το Κογκρέσο και στεγάζεται στο Καπιτώλιο.
Έχει 2 κοινοβουλευτικά σώματα.
1... Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (Κάτω Βουλή)
Απαρτίζεται από 435 βουλευτές που εκλέγονται με απλή αναλογική, 

σε κάθε πολιτεία και αναλόγως του πληθυσμού της.
Οι βουλευτές εδώ εκλέγονται κάθε 2 χρόνια. Έχουν την ευθύνη ειση-

γήσεων και ψήφισης νόμων, οι οποίοι όμως πρέπει να έχουν και τη σύμ-
φωνη γνώμη του δέυτερου σώματος, δηλαδή της Γερουσίας.

2... ΓΕΡΟΥΣΙΑ (Κάτω Βουλή)
Αποτελείται από 100 Γερουσιαστές 2 από κάθε πολιτεία, ανεξαρτή-

τως πληθυσμού. Διάρκεια θητείας είναι εξαετής αλλά κάπως ιδιότυπη. 
Οι θητείες αλληλοκαλύπτονται. Κάθε 2 χρόνια ανανεώνεται μόνο το 1/3 
της Γερουσίας που συμπλήρωσε ήδη θητεία 6 ετών. Εδώ προεδρεύει ο 
Αντιπρόεδρος.

Η Γερουσία κυρίως ασχολείται με την επικύρωση ή μη, νόμων, με 
έγκριση πολέμου, επίσης αναγορεύει η απορρίπτει προτεινόμενους 
υπουργούς και δημόσιους λειτουργούς, ακόμη δε και τους παραπέμπει 
πειθαρχικά.

Κοινή συνεδρίαση των δύο σωμάτων αποτελεί το λεγόμενο Κογκρέ-
σο.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Αποτελείται από 9 ανώτατους δικαστές ισόβιας θητείας.
Τους προτείνει ο πρόεδρος και τους επικυρώνει η Γερουσία.

Αυτό επιστρέφει τους νόμους αν είναι αντισυνταγματικοί και προίστα-
ται της δικαστικής οργάνωσης όλων των βαθμίδων.

Ελέγχει επίσης αν η νομοθεσία κάποιας επι μέρους πολιτείας, είναι 
σύμφωνη με την ομοσπονδιακή νομοθεσία που υπερέχει.

Ο Πρόεδρος μόνο, έχει το προνόμιο να απονείμει ΧΑΡΗ σε καταδικα-
σθέντα, ακόμη και από το ανώτατο δικαστήριο.

Όλοι οι παραπάνω θεσμοί (Πρόεδρος-Βουλή-Γερουσία) έχουν το 
δικαίωμα να βάλλουν ΒΕΤΟ ο ένας στον άλλο θεσμό και να μπλοκάρουν 
μια απόφαση εκτός από την ΧΑΡΗ που είναι αποκλειστικό προνόμιο του 
Προέδρου.

Τώρα αν με ρωτάτε ... Πώς λειτουργεί όλο αυτό στη πράξη;.. 
Σας πληροφορώ ότι τελικά, λειτουργεί... επι 230 περίπου συναπτά 

έτη.
ΣΩΓΑΜΠΡΟΣ...
Λόγω του ότι, το Αμερικάνικο θεσμικό σύστημα (που λόγω των επει-

σοδίων στο Καπιτώλιο είναι επίκαιρο, αλλά και αρκετά δυσνόητο), θεώ-
ρησα ότι πολλοί φίλοι μου, θα ήθελαν, μια ας πούμε πιό εκλαϊκευμένη 
επεξήγηση του.

Έτσι αποφάσισα να κάνω αυτή την ανάρτηση. 
Επειδή όμως έγραφα πολλή ώρα, έρχεται δικαίως οργισμένη η αγα-

πημένη μου σύζυγος και μου λέει με στόμφο...
...Ακόμη με αυτό ασχολείσαι;.
Και δεν ξέρω, ίσως... παρασυρόμενος από κάποιο υποσυνείδητο 

Trumpουκισμό μου, της απαντώ εμφανώς αγενώς..
... Να μη σι νιάζ...
Αυτό ήταν... ο κύβος ερρίφθη.
Κι έτσι τώρα ετοιμάζομαι να εμπλακώ σε ένα διπλωματικό μαραθώ-

νιο, προκειμένου να αμβλύνω τις συνέπειες. 
Ήδη μελετώ κατευναστικές πρακτικές...τύπου επιβιώσαντα σώγα-

μπρου...όπως το κλασικό...
... Συγνώμη αγάπη μου... ξέρεις... ήταν μια άτυχη στιγμή... δεν θα το 

ξανακάνω... Ντρέπομαι ειλικρινά... και τα τοιαύτα.
Ελπίζω να πιάσει... Καλημέρα σας και  καλή μου... τύχη.

ΓΕΔΕΩΝ ΒΟΥΛΗΣ
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
ΟΤΖΟΡΑΛΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του 

Νικολάου και της Βασιλικής το γένος 
Παζάρκα που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στην Κουλούρα Βέροιας και η 
ΛΑΧΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΛΥΜΠΙΑ του Πέ-
τρου και της Ελισάβετ το γένος Κακα-

γιάννη που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στη 
Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με  πολιτικό γάμο που 
θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

AΔΑ:ΩΚ6Π4690Β7-Π65
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3ΗΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 
ΓΕΝΙΚΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΗΜΑΘΙΑΣ
ΥΓ.ΜΟΝΑΔΑΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια,7Ιανουαρίου2021
Α.Δ.20/2020ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΠεριοχήΑσωμάτωνΒέροια

Τ.Κ.:59100ΤΜΗΜΑ:Οικονομικού
ΓΡΑΦΕΙΟ:Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Αικ.Μπορτένα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2331351157-51314 
e-mail: :prom6@verhospi.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΗΣΜΕΑΡ.20/2020ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΕΘΝΟΥΣΑΝΟΙΧΤΟΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της με αρ. 27/30-11-

2020 (θέμα 12ο) πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του,
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ

Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την ανάθεση
ΥπηρεσιώνΕτήσιαςΠροληπτικήςΣυντήρησης Ιατροτεχνολο-
γικούΕξοπλισμού (ΕμφανιστηρίωνΑκτινολογικού,Κλιβάνου
Πλάσματος,ΨηφιακούΣτεφανιογράφου και ΣυστήματοςΜα-
στογραφίας) (CPV50421000-2) τηςΥγ.Μον.Βέροιας τουΓ.Ν.
Ημαθίας, συνολικού προϋπολογισμού ενενήνταδύοχιλιάδωνδι-
ακοσίωνέξιευρώκαισαράνταλεπτών(92.206,40€)μεΦ.Π.Α., 
για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστι-
κά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΗμερομηνίαΈναρξης υποβολήςπροσφορώνστην ηλε-
κτρονικήπλατφόρμα:

Παρασκευή15-1-2021καιώρα08:00π.μ.
ΚαταληκτικήΗμερομηνίαυποβολήςπροσφορώνστηνηλε-

κτρονικήπλατφόρμα:
Δευτέρα15-2-2021καιώρα15:00.
Ημερομηνία ΗλεκτρονικήςΑποσφράγισης:Δευτέρα 22-2-

2021καιώρα12:30μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομι-
κής 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 ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην 
Υπηρεσία εκδόσεων της Ένωσης. Οσυστημικόςαριθμός του ηλε-
κτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης είναι 104819. 

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 4412/ 2016 (ΦΕΚ 
147/τ.Α΄/2016).

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

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 των προσφερόμε-
νων ειδών/υπηρεσιών, 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 – 
Υγ. Μονάδα Βέροιας, Περιοχή Ασωμάτων, Τ.Κ. 59100, αρμόδιος 
υπάλληλος: Αικατερίνη Μπορτένα, τηλ. 2331351157 - 2331351314, 
e-mail: prom6@verhospi.gr 

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

ΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣΤΟΥΓ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΛΙΑΣΓ.ΠΛΙΟΓΚΑΣ

ΤΟ ΚΑΠΙΤΩΛΙΟ - 
Η ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΣΩΓΑΜΠΡΟΣ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολί-

τες μας έχουν φάρ-
μακα που δεν χρει-
άζονται , μπορούν  
να τα  προσφέρουν 
για  το  Γηροκομείο 
Βέροιας ,στο υπό-
γειο της Δημοτικής 
Αγοράς.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 8 Ι-

ανουαρίου 2021 στις 1.30 μ.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω α-
παγόρευσης συναθροίσεων, από 
τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής 
Πατρίδας η Ελένη Αλεξοπούλου 
σε ηλικία 66 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 10 Ια-

νουαρίου 2021 στις 11.15 π.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω 
απαγόρευσης συναθροίσεων, α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Γεώργιος 
Εμμ. Παπαδόπουλος σε ηλικία 
74 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 10 Ια-

νουαρίου 2021 στις 11.00 π.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω α-
παγόρευσης συναθροίσεων, από 
τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων 
στον Τριπόταμο Ημαθίας ο Ισαάκ 
Ιωαν. Ελευθεριάδης σε ηλικία 85 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 9 Ια-

νουαρίου 2021 στις 12.00 μ.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω α-
παγόρευσης συναθροίσεων, από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο 
Νησέλι Ημαθίας ο Δημήτριος Πού-
λιος σε ηλικία 79 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 12 Ι-

ανουαρίου 2021 στις 11.15 π.μ. 
σε στενό οικογενειακό κύκλο λόγω 
απαγόρευσης συναθροίσεων, α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασί-
ου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Ελένη 
Λυσ. Γιαννοπούλου σε ηλικία 89 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 9 Ιανου-

αρίου 2021 στις 2.30 μ.μ. σε στενό 
οικογενειακό κύκλο λόγω απαγό-
ρευσης συναθροίσεων, από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής στον 
Πλάτανο Ημαθίας η Μαρίκα Κα-
βαρδίνα σε ηλικία 90 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

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

κομείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά:
-Τον Ηγούμενο της Ι.Μονής Οσίου Δαυίδ εν Ευβοία , 

πατέρα Γαβριήλ Εμμανουηλίδη και τον κ.Απόστολο Εμ-
μανουηλίδη , για την δωρεά του ποσού των 300 Ε , για 
ένα πλήρες γεύμα , εις μνήμη της μητέρας τους Ευστρα-
τίας Εμμανουηλίδου , με την συμπλήρωση 6 μηνών από 
τον θάνατό της.

-Ανώνυμη Οικογένεια , για την δωρεά του ποσού των 
250 Ε , για ένα πλήρες γεύμα , εις μνήμη της μητέρας 
τους Μηνοδώρας , με την συμπλήρωση 40 ημερών από 
τον θάνατό της.

-Την κ.Αικατερίνη Παπαγιάννη και τα Τέκνα της , για 
την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος , εις μνή-
μη του συζύγου και πατέρα τους Αντωνίου Παπαγιάννη , 
με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό του.

-Την Οικ.κ.Βασιλείου Ασλάνογλου , για την ευγενική 
προσφορά ενός πλήρους γεύματος , εις μνήμη Παναγιώ-
του και Σοφίας Ασλάνογλου.

-Ανώνυμη Κυρία , για την συνεχή προσφορά τροφίμων 
στο Ίδρυμα , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Τον κ.Νικόλαο Μποχώρη , για την ευγενική προσφο-
ρά τροφίμων και απορρυπαντικών , εις μνήμη της αδελ-
φής του Ανδρομάχης.

-Την Οικ.κ.Παντελή Μορφίδη , για την ευγενική προ-
σφορά τροφίμων , εις μνήμη προσφιλών προσώπων.

-Την κ.Χλόη Ισμήνη Χατζηνώτα , για την δωρεά του 
ποσού των 100 Ε, εις μνήμη προσφιλών προσώπων.

-Ανώνυμη Οικογένεια , για την δωρεά του ποσού των 
50 Ε , εις μνήμη Ελισάβετ Λιόλιου.

-Την Οικ.κ.Νικολάου και κ.Αικατερίνης Παλουκίδου , 
για την δωρεά του ποσού των 40 Ε,εις μνήμη Νικολάου 
και Σοφούλας Παπαγιαννούλη

-Την κ.Ευτυχία Υγροπούλου και τον κ.Νικόλαο Αντω-
νιάδη , για την ευγενική προσφορά γαντιών και μάσκες 
προστασίας  προσώπου  ενάντια στο Covid 19.

-Τον κ.Χαράλαμπο Σιαμίδη , για την ευγενική προ-
σφορά γλυκισμάτων , εις μνήμη της μητέρας του Παρ-
θένας Σιαμίδου , με την συμπλήρωση 6 μηνών από τον 
θάνατό της.

-Τον κ.Αντώνη Νούσιο - Donuts Mr.Tony , για την 
ευγενική προσφορά γλυκισμάτων , στους Ηλικιωμένους 
του Γηροκομείου Βέροιας.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά 2 πίτες 
, εις μνήμη προσφιλών προσώπων.  

Εκ της Δ/νσεως 

Καλούνται τα μέλη της Ευξεί-
νου Λέσχης Βέροιας, σύμφωνα με 
το άρθρο 10 του Καταστατικού, σε 
Τακτική Εκλογοαπολογιστική  Γε-
νική Συνέλευση που θα γίνει στο 
Πνευματικό Κέντρο της Λέσχης 
στο Πανόραμα (Λ. Πορφύρα 1, 
Βέροια), την Κυριακή 17 Ιανουα-
ρίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ., 

Tο πρόγραμμα της  Γενικής  
Συνέλευσης έχει ως εξής:

11.00 – 11.15: Αγιασμός και κο-
πή βασιλόπιτας

11.15 - 11.30: Βράβευση  επι-
τυχόντων  στην  τριτοβάθμια  εκ-
παίδευση  (παιδιών  της  Λέσχης)  

11.30 - 11.45: Εκλογή Προε-
δρείου Γ.Σ. και ανάγνωση θεμά-
των ΓΣ

Έναρξη συζήτησης των εξής 
θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1)11.45 - 12.30:Διοικητικός α-
πολογισμός και προγραμματισμός

2)12.30-12.45:  Οικονομικός α-
πολογισμός και προϋπολογισμός

3) 12.45-13.00: Έκθεση Εξελε-
γκτικής Επιτροπής

4) 13.00-13.15: Διάλλειμα
5) 13.15-13.30: Ερωτήσεις – 

Τοποθετήσεις –Προτάσεις
6) 13.30-13.45: Απαντήσεις
7) 13.45-14.00: Παρουσίαση 

υποψηφίων ΔΣ και ΕΕ
8)14.00-18.00:Ορισμός  Εφο-

ρευτικής  Επιτροπής  και Εκλο-
γές για ανάδειξη νέου Διοικητικού  
Συμβουλίου  και  Ελεγκτικής  Επι-
τροπής

 Οι υποψηφιότητες υποβάλλο-
νται εγγράφως (άρθρο 14) τουλά-
χιστον πέντε (5) ημέρες πριν από 
τη Γενική Συνέλευση, στη Γραμ-
ματεία της Λέσχης (δηλαδή μέχρι 

Δευτέρα 11/1/2021)
 Παρακαλούνται τα μέλη που 

πρόκειται να τακτοποιήσουν τις 
οικονομικές τους υποχρεώσεις 
την ημέρα της Γενικής Συνέλευ-
σης, να προσέλθουν στο χώρο 
τουλάχιστον  μία  ώρα πριν την 
έναρξη των εργασιών.

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

 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
Καταστατικού όσα μέλη έχουν πε-
ρισσότερο από δύο χρόνια να τα-
κτοποιήσουν τις οικονομικές τους 
υποχρεώσεις, τακτοποιούνται με 
την καταβολή της συνδρομής των 
δύο τελευταίων ετών (2020-2021).

  Η παρουσία σας στη ΓΣ κα-
θώς και η τακτοποίηση των συν-
δρομών σας κρίνεται απαραίτητη 
καθώς επίσης και η έγκαιρη υπο-
βολή υποψηφιοτήτων στα όργανα 
της Λέσχης.

 Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γε-
νική Συνέλευση θα επαναληφθεί 
την επόμενη Κυριακή 24 Ιανουα-
ρίου 2021, την ίδια ώρα, στον ίδιο 
χώρο και με τα ίδια θέματα.

 Τονίζεται ότι η Γενική Συνέλευ-
ση θα πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ 
εφόσον το επιτρέπουν οι υγειονο-
μικές συνθήκες  και πάντα σύμ-
φωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά 
πρωτόκολλα.

Με τιμή, για το 
Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος 
Νικόλαος Τουμπουλίδης 

  Η Γ. Γραμματέας
  Ευαγγελία Τογκουσίδου            

 ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ
Πρόσκληση 

σε γενική συνέλευση 
και εκλογές



Σε συνέχεια της πετυχημένης συνταγής του προγράμματος στήριξης διανειοληπτών «Γέφυρα», το υπ. Οικονομικών φέρεται να 
δρομολογεί δεύτερο πρόγραμμα «Γέφυρα 2» για τα δάνεια επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα θα προβλέπει 
κρατική επιδότηση της δόσης για 9 μήνες, προκειμένου να μη βαφτούν κόκκινα χιλιάδες επιχειρηματικά δάνεια. 

Η υλοποίηση ενός προγράμματος επιδότησης τόκων για δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αντίστοιχο με το πρόγραμμα που 
«έτρεξε» και στις αρχές της πανδημίας, έχει μπει εδώ και καιρό στο τραπέζι της κυβέρνησης, καθώς έχουν πληθύνει οι φωνές που 
υποστηρίζουν ότι είναι απαραίτητο προκειμένου να στηριχτούν μετά τα στεγαστικά και τα επιχειρηματικά δάνεια.

Το πρόγραμμα δεν θα αφορά τη διάρκεια της επιδότησης από το κράτος, η οποία παραμένει στους 9 μήνες, αλλά τους οφειλέτες 
οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε Γέφυρα καθεστώς μορατόριουμ μέχρι και τον Μάρτιο. Έτσι, δεν θα αναγκαστούν να διακόψουν την ανα-
στολή καταβολής δόσης που έχουν πάρει από τις τράπεζες και κατά συνέπεια η επιδότηση από το κράτος θα τους καλύπτει έως το 
τέλος του 2021.

Πρακτικά, η επιδότηση θα ξεκινήσει από τον Μάρτιο του 2021 και θα τρέχει για τους επόμενους 9 μήνες, δηλαδή έως το τέλος 
του έτους.
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«Να ζητήσει συγνώμη 
από τους γιατρούς 

του ΕΣΥ 
ο Αν. Υπουργός Υγείας» 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υ-
γείας επιχείρησε  με δηλώσεις του 
να μεταθέσει τις ευθύνες του ίδιου 
και της Κυβέρνησης του στους για-
τρούς του ΕΣΥ λέγοντας ούτε λίγο 
ούτε πολύ ότι όσοι ασθενείς κα-
τέληξαν εκτός ΜΕΘ κατέληξαν με 
ευθύνη των θεραπόντων γιατρών 
και μόνο. Η δήλωση ανοίγει τους 
ασκούς του Αιόλου, εκθέτει ακόμα 
και σε διώξεις ανθρώπους που κυ-

ριολεκτικά μάτωσαν στην πρώτη γραμμή και είναι απολύτως ψευδής.
Η αλήθεια είναι πως το υπουργείο έχει βαρύτατες ευθύνες στην διαχείριση 

της κρίσης, τις ελλείψεις μέσων κλινών και γιατρών στη διάρκεια του δεύτερου 
κύματος που εξελίχθηκε ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα στα όρια της ανθρωπιστι-
κής καταστροφής.

Η αλήθεια είναι πως εξαιτίας της ολιγωρίας του υπουργείου και της απρο-
θυμίας του να πάρει κρίσιμες αποφάσεις τα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας 
βρέθηκαν εγκαταλειμμένα στην τύχη τους, χωρίς γιατρούς, οξυγόνο και ΜΕΘ 
την ώρα που το Υπουργείο Υγείας ίδρωνε κυριολεκτικά να εξυπηρετήσει τα 
συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα με τις γνωστές κωμικές επιτάξεις στη Θεσσα-
λονίκη.

Η σκληρή αλήθεια είναι πως πολλά νοσοκομεία στην βόρεια Ελλάδα δοκι-
μάστηκαν πέρα από τις δυνατότητες τους λόγω της ανικανότητας της Κυβέρ-
νησης. Καλούμε τον κ. Κοντοζαμάνη να ζητήσει άμεσα συγνώμη από τους για-
τρούς του ΕΣΥ που κλήθηκαν ολομόναχοι να αναμετρηθούν με τον πανδημία. 
Τον καλούμε επίσης να δημοσιεύσει άμεσα τα στοιχεία των νοσοκομείων για 
να ξέρουμε όλοι τι έγινε που και πως. Οφείλουμε τουλάχιστον την Αλήθεια σε 
όλους όσους δοκιμάστηκαν σ’ αυτόν τον εφιάλτη».

Ν.Ε. ΚΙΝ.ΑΛ. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η οικογένεια του 

προσφιλούς μας εκλι-
πόντος Χρήστου Λα-
ζαρίδη, λογιστή, εκ-
φράζουμε τις ολόθερ-
μες ευχαριστίες μας 
σε όλους όσοι μας 
συμπαραστάθηκαν 
στο πένθος μας κι έ-
νωσαν τις προσευχές 
τους μαζί μας υπέρ 
αναπαύσεως της ψυ-

χής του αγαπημένου συζύγου, πατέρα και παπ-
πού. Ο Θεός να ευλογεί τις οικογένειές τους. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η οικογένεια του προσφιλούς μας εκλιπόντος 

Χρήστου Λαζαρίδη, λογιστή, εκφράζουμε τις 
ολόθερμες ευχαριστίες μας σε όλο το ιατρονο-
σηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου 
Βέροιας για τη φροντίδα που παρείχαν και τις 
άοκνες προσπάθειες που κατέβαλαν κατά τη 
νοσηλεία του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα 
και παππού. Ο Θεός να ευλογεί τις οικογένειές 
τους και να τους ενισχύει στο έργο τους. 

Καλούνται τα μέλη της Ευξείνου Λέ-
σχης Βέροιας, σύμφωνα με το άρθρο 
10 του Καταστατικού, σε Τακτική Εκλο-
γοαπολογιστική  Γενική Συνέλευση που 
θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο της 
Λέσχης στο Πανόραμα (Λ. Πορφύρα 
1, Βέροια), την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 
2021 και ώρα 11.00 π.μ., 

Tο πρόγραμμα της  Γενικής  Συνέ-
λευσης έχει ως εξής:

11.00 – 11.15: Αγιασμός και κοπή 
βασιλόπιτας

11.15 - 11.30: Βράβευση  επιτυχό-
ντων  στην  τριτοβάθμια  εκπαίδευση  
(παιδιών  της  Λέσχης)  

11.30 - 11.45: Εκλογή Προεδρείου 
Γ.Σ. και ανάγνωση θεμάτων ΓΣ

Έναρξη συζήτησης των εξής θεμά-
των ημερήσιας διάταξης:

1)11.45 - 12.30:Διοικητικός απολο-
γισμός και προγραμματισμός

2)12.30-12.45:  Οικονομικός απολο-
γισμός και προϋπολογισμός

3) 12.45-13.00: Έκθεση Εξελεγκτι-
κής Επιτροπής

4) 13.00-13.15: Διάλλειμα
5) 13.15-13.30: Ερωτήσεις – Τοπο-

θετήσεις –Προτάσεις
6) 13.30-13.45: Απαντήσεις
7) 13.45-14.00: Παρουσίαση υπο-

ψηφίων ΔΣ και ΕΕ
8)14.00-18.00:Ορισμός  Εφορευ-

τικής  Επιτροπής  και Εκλογές για α-
νάδειξη νέου Διοικητικού  Συμβουλίου  
και  Ελεγκτικής  Επιτροπής

 Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται 
εγγράφως (άρθρο 14) τουλάχιστον πέ-
ντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συ-
νέλευση, στη Γραμματεία της Λέσχης 

(δηλαδή μέχρι Δευτέρα 11/1/2021)
 Παρακαλούνται τα μέλη που πρό-

κειται να τακτοποιήσουν τις οικονομι-
κές τους υποχρεώσεις την ημέρα της 
Γενικής Συνέλευσης, να προσέλθουν 
στο χώρο τουλάχιστον  μία  ώρα πριν 
την έναρξη των εργασιών.

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

 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κατα-
στατικού όσα μέλη έχουν περισσότε-
ρο από δύο χρόνια να τακτοποιήσουν 
τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, 
τακτοποιούνται με την καταβολή της 
συνδρομής των δύο τελευταίων ετών 
(2020-2021).

  Η παρουσία σας στη ΓΣ καθώς και 
η τακτοποίηση των συνδρομών σας 
κρίνεται απαραίτητη καθώς επίσης και 
η έγκαιρη υποβολή υποψηφιοτήτων 
στα όργανα της Λέσχης.

 Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική 
Συνέλευση θα επαναληφθεί την επό-
μενη Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021, την 
ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια 
θέματα.

 Τονίζεται ότι η Γενική Συνέλευση 
θα πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ εφόσον το 
επιτρέπουν οι υγειονομικές συνθήκες  
και πάντα σύμφωνα με τα ισχύοντα 
υγειονομικά πρωτόκολλα.

Με τιμή, για το 
Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος 
Νικόλαος Τουμπουλίδης 

  Η Γ. Γραμματέας
  Ευαγγελία Τογκουσίδου            

 ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ
Πρόσκληση 

σε γενική συνέλευση 
και εκλογές

Έρχεται Γέφυρα 2 
για δάνεια 

μικρομεσαίων 
και επαγγελματιών
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Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

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

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

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

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

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

Xωρίς ιδιαίτερεςσυγκινήσεις και βαθμολογικές...
αναταράξεις ολοκληρώθηκε το «κυρίωςπιάτο» της
16ηςαγωνιστικής. Στοματςπουάνοιξε την αυλαία
για ταματς τηςΚυριακής, οΠΑΟΚαν και βρέθηκε
πίσωστο σκορ από τονΒόλο δεν είχεπρόβλημα
νακάνειτηνανατροπήναεπικρατήσειμε3-1καινα
παραμείνειστο-10απότονπρωτοπόροΟλυμπιακό
λίγεςμέρεςπριντηνμεταξύτους«μάχη»στηνΤού-
μπα(Τετάρτη,19.30μμ).

ΟΠαναθηναϊκόςσυνεχίζειτονδικότου...αγώνα
δρόμου για ναπρολάβει το «τρένο τηςΕυρώπης»
καθώς επικράτησε με... ιδρώτα τηςΑΕΛστηΛεω-
φόρομε2-0καισυνεχίζεινακαταδιώκει την4η της
βαθμολογίαςΑΕΚ.

.Απόκεικαιπέρασταυπόλοιπαματςτηςημέρας,
οΑστέραςΤρίποληςπέρασενικητήςαπότηνΡιζού-
ποληκόντραστονΑπόλλωνακαιβρέθηκεστηνπρώ-
τηεξάδα,ενώστοΠεριστέριοΑτρόμητος...κόλλησε
στομηδένμετονΟΦΗ!

HΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(16η)
Παναιτωλικός-Ολυμπιακός.........................1-2
ΠΑΟΚ-Βόλος..............................................3-1
ΑπόλλωνΣμύρνης-ΑστέραςΤρίπολης.......0-1
ΑτρόμητοςΑθηνών-ΟΦΗ...........................0-0
Παναθηναϊκός-ΑΕΛ.....................................2-0
-ΧθεςέγινανταπαιχνίδιαΛαμίας-ΑΕΚκαιΓιάν-

νινα-Άρης

ΗΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.Ολυμπιακός........................................41(15)
2.Αρης....................................................32(14)
3.ΠΑΟΚ.................................................31(15)
4.ΑΕΚ....................................................27(14)
5.Παναθηναϊκός.....................................25(16)
6.Αστέρας..............................................21(16)
7.Βόλος..................................................19(16)
8.ΟΦΗ...................................................19(16)
9.Ατρόμητος...........................................18(15)
10.Απόλλων...........................................15(15)
11.ΠΑΣΓιάννιναCar.gr..........................14(15)
12.Παναιτωλικός....................................11(16)
13.Α.Ε.Λ..................................................8(15)
14.Λαμία..................................................5(12)

ΗΕΠΟΜΕΝΗΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(17η)
Σάββατο16Ιανουαρίου
ΑστέραςΤρίπολης-Παναιτωλικός(17.15)
ΑΕΛ-ΑπόλλωνΣμύρνης(19.30)

Κυριακή17Ιανουαρίου
Ολυμπιακός-ΠΑΣΓιάννινα(15.00)
Βόλος-Λαμία(17.15)
ΟΦΗ-ΠΑΟΚ(17.15)
Αρης-Παναθηναϊκός(19.30)
ΑΕΚ-Ατρόμητος(21.30)

Τη διαιτητική ομάδα του εξ ανα-
βολής ντέρμπι της 6ης αγω-
νιστικής ανάμεσα σε ΠΑΟΚ 

και Ολυμπιακό την προσεχή Τετάρτη 
(13/1) ανακοίνωσε η ΚΕΔ.  Ο λόγος 
για τον Μίκαελ Φάμπρι (Ιταλία), ο 
οποίος ανήκει στη 2η κατηγορία της 
UEFA (δύο κάτω από την Elite). 

Γιαπρώτηφοράσφυρίζει αγώνα ελληνικώνο-
μάδωνοΙταλόςρέφερι,πουσεσυλλογικόεπίπεδο
έχει διευθύνει μόλις πέντε ευρωπαϊκά παιχνίδια
και τονπερασμένοΝοέμβριο σφύριξε τοπρώτο
καιμοναδικότουσεφάσηομίλων(ΕρυθρόςΑστέ-
ρας-Γάνδη).

ΒοηθοίτουθαείναιοισυμπατριώτεςτουΜάου-
ροΒινέντσι,ΤσιτσέροΑλεσαντρόλο, 4ος οΠαπα-
πέτρου και στοVARοι ΓκαλβαρέσεΤζιανπάολο,

ΚωνσταντίνοςΤριανταφύλλου,μεπαρατηρητή τον
ίδιοτονεπικεφαλήςτηςΚΕΔ,ΜαρκΚλάτενμπεργκ.

ΚροάτηςδιαιτητήςστοναγώναΆρη-ΑΕΚ
ΟΆρηςθαυποδεχθείτηνΑΕΚσεεξαναβολής

αγώνα για τηSuperleague την ερχόμενηΠέμπτη
(14/01, 19:30, LIVEαπό τοNewsit.gr) και ηΚΕΔ
ανακοίνωσετοδιαιτητήτουαγώνα.

Όπως και σε όλα τα ντέρμπι του πρωταθλή-
ματος, ο διαιτητής θα είναι από το εξωτερικό και
συγκεκριμένα,οΚροάτηςΙβάνΜπέμπεκ,οοποίος
και ορίστηκε να διευθύνει το ντέρμπι του “Βικελί-
δης”.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Γκό-
ραν Πατάκι και Μπόγιαν Ζομπένιτσα, ενώ 4ος
διαιτητής θα είναι οΘανάσηςΤζήλος τουσυνδέ-
σμουΛάρισας.ΔιαιτητήςVARθα είναι ο Γκόραν
Γκαβρίλο, βοηθός οΠολυχρόνηςΚωστάραςΕΠΣ
Αιτωλοακαρνανίας καιπαρατηρητής τουαγώναο
ΒασίληςΤεροβίτσας.

Super League
16ηαγωνιστική:Όλατααποτελέσματα

καιηβαθμολογία

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Ιταλική «σφυρίχτρα»
στην Τούμπα την Τετάρτη 13/1

ΚροάτηςστοναγώναΆρη-ΑΕΚτηνΠέμπτη

Ξεκινάει και η FL Υπογράφουν
το υγειονομικό πρωτόκολλο

Στην τελικήευθείαμπαίνει καιη επιστροφήτηςFootballLeagueό-
πωςπροκύπτειαπότηντελευταίατηλεδιάσκεψη.

ΜετηνSuperLeague2ναμετράπλέοναντίστροφαγιατηνεπιστρο-
φήστηναγωνιστικήδράσηαυτότοΣαββατοκύριακο,σειράπαίρνεικαι
η Football League.Η επάνοδοςστις ομαδικέςπροπονήσεις είναι το
πρώτοβήμαγιατηνέναρξητουπρωταθλήματοςκαισεαυτότοπλαίσιο
κυμάνθηκεητηλεδιάσκεψητηςΔευτέρας(11/1)ανάμεσαστηδιοργανώ-
τριακαιτιςομάδεςτωνδύοομίλων.

Οι ΠΑΕ του Βορρά και τουΝότου ενημερώθηκαν γύρω από τις
τρέχουσες εξελίξεις και το υγειονομικόπρωτόκολλοπου θα κρίνει τα
πάντα.Τοπρωτόκολλομάλισταστάλθηκεήδηστιςομάδεςτοοποίομό-
λιςτουπογράψουνθαξεκινήσεικαιηδιαδικασίαπουακολουθήθηκεκαι
στηνSL2.Θασταλεί,δηλαδή,σχετικόαίτημαστουςαρμόδιουςφορείς
(επιτροπές δημόσιας υγείας, λοιμωξιολόγους) για επιστροφή, αρχικά,
στιςπροπονήσειςκαιενσυνεχείαστηδράση.Παράλληλα,προγραμμα-
τίστηκεκαινέατηλεδιάσκεψημετηνυγειονομικήεπιτροπήτηνπροσεχή
Παρασκευήπροςενημέρωσητωνομάδων.
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Το πρωτάθλη-
μα της Volley 
League αναμένε-

ται να αρχίσει και πάλι, 
με τις ομάδες να συνεχί-
ζουν την προετοιμασία 
τους, έχοντας ελάχιστες 
αλλαγές σε σχέση με 
τις δύο πρώτες αγωνι-
στικές. Μετά από 2.5 
μήνες αποχής λόγω του 
lockdown, το βόλεϊ και 
συγκεκριμένα η Volley 
League Ανδρών επι-
στρέφει με τους αγώνες 
που αναμένεται να αρχί-
σουν την ερχόμενη βδο-
μάδα. Μια επανέναρξη 
που θα γίνει με όλα τα 
υγειονομικά πρωτόκολ-
λα όπως το μοριακό 
τεστ.

Μια επανέναρξη επίσης που
θαβρει τις ομάδες ίδιες.Ημετα-
γραφική περίοδος ολοκληρώνε-
ται στο τέλος τουμήνα, αλλάως
τώρα μόλις τρεις είναι οι ομάδες
που θα κατεβάσουν διαφορετικό
ρόστερσεσχέσημετιςδύοπρώ-
τες αγωνιστικές. Για την ακρίβεια
οιδύοθαέχουννακάνουνμεπαί-
κτεςκαιμίαμεπροπονητή.

Φοίνικας Σύρου: Με νέο 
προπονητή οι «πειρατές»
Ξεκινάμετιςελάχιστεςαλλαγές

μεαυτήτουνέουπροπονητήπου
θα κάθεται στοπάγκο τουΦοίνι-
κα Σύρου. Στη θέση του Γιάννη
Ορφανού ανέλαβε ο Ιγκόρ Γιού-
ρισιτς, με τους... πειρατές να α-
νακοινώνουν τονΚροάτηστις 18
Δεκεμβρίου και φυσικά οι στόχοι
παραμένουνίδιοιπουξεκινάνεμε
τετράδα και φτάνουν μέχρι κατά-

κτησητίτλου.

Φίλιππος Βέροιας:
Ενίσχυση με νεαρό

διαγώνιο οι νεοφώτιστοι
Αλλαγή, μικρή θα έχει και ο

ΦίλιπποςΒέροιας, καθώςοι νεο-
φώτιστοι έχουν ανακοινώσει την
απόκτηση του νεαρούδιαγώνιου,
Παναγιώτη Βαρβεσιώτη. Επίσης
μόνογιατηνεπανέναρξηδενείναι
σίγουρη η συμμετοχή του Τεβίν
Φερέλ λόγω της καραντίναςπου

πρέπει να μπουν όσοι επιστρέ-
φουναπότοεξωτερικό.

Μίλωνας: Χωρίς
Βελίτσκοβιτς οι «πράσι-

νοι» της Νέας Σμύρνης
Ητρίτηομάδαπουθαέχειαλ-

λαγήσεσχέσημετιςδύοπρώτες
αγωνιστικές, είναι οΜίλωνας.Οι
«πράσινοι»τηςΝέαςΣμύρνηςθα
αγωνιστούν χωρίς τονΒελίτσκο-
βιτςμετονΣέρβοακραίοναμένει
εκτόςομάδας.

Μία ξεχωριστή Δωρεά
της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

στην Πρωτοβουλία για το Παιδί

ΤοΔιοικητικό Συμβούλιο τηςΠρωτοβουλίας για τοΠαιδί βρί-
σκεταιστηνευχάριστηθέσηναανακοινώσειμίαξεχωριστήΔωρεά:
το τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της μεγάλης ομάδας
ManchesterUnited,πουασχολείταιμεφιλανθρωπικέςδράσεις, το
ManchesterUnitedFoundation,προχώρησεσεΔωρεάσυνολικού
ύψους2.216,36λιρώνστερλινώνπροςτονΟργανισμόμας,μεσκο-
πότηνενίσχυσητουέργουτου.

ΗΔωρεάαυτή,πουείναιεξαιρετικάσημαντικήγιατηνπερίοδο
πουδιανύουμε,αλλάκαιπολύσυγκινητικήλόγωπροέλευσης,προ-
κλήθηκεχάριςστοενδιαφέρονκαιτηνκινητοποίησητηςΠανελλήνι-
αςΛέσχηςΦίλωνManchesterUnited(HellenicSupportersClub)με
έδρατηΘεσσαλονίκη,καιπροσωπικάτουΑντιπροέδρουτηςκυρί-
ουΗλίαΛαζού,οοποίοςυπέδειξεωςΟργάνωσηπροορισμούτης
ΔωρεάςτηνΠρωτοβουλίαγιατοΠαιδί.ΗΛέσχηΦίλωνσυγκέντρω-
σεέναδικότηςαρχικόποσό,στοοποίοήρθεναπροστεθείέναα-
κόμη,σημαντικόποσόαπότηνπλευράτουΙδρύματοςτηςομάδας.

Όλα οι άνθρωποι της οικογένειας της Πρωτοβουλίας για το
Παιδί, ταμέλη, οι εθελοντές, οι εργαζόμενοι και (ιδίως) ταφιλοξε-
νούμεναπαιδιάκαιοινέοι,ευχαριστούναπότηνκαρδιάτουςόλατα
μέλη τηςΠανελλήνιαςΛέσχηςΦίλωνManchesterUnited (Hellenic
SupportersClub), για την ιδέαπου είχαν και για τη γενναιοδωρία
τους.Κυρίως, ευχαριστούν τον κύριοΗλίαΛαζό, ο οποίος είτε με
την ιδιότητατουΠροέδρουτηςΔιοικούσαςΕπιτροπήςτηςομάδας
μπάσκεττουαδελφούσωματείου,τουΦιλίππουΒεροίας,είτεπρο-
σωπικά,νοιάζεταιπάντοτεγιατοέργομαςκαιτοενισχύει.

Τέλος, υχαριστούμε θερμά τοManchesterUnited Foundation,
γιατηναποδοχήτηςπρότασηςτηςΛέσχηςΦίλωνκαιτηνγενναιό-
δωρηΔωρεάτουκαιευχόμαστεστηνομάδα,επιτυχίεςκαιτίτλους,
σεΑγγλίακαιΕυρώπη!Μετηνευκαιρίαευχόμαστεστονκ.Λαζόκαι
στονΦίλιππομίακαλήπορείαστοπρωτάθληματηςΑ2!

VolleyLeague:Μεελάχιστεςαλλαγές
περιμένουνοιομάδεςτηνεπανέναρξη

ΠΣΑΧ: Τηλεδιάσκεψη
με εκπροσώπους των ομάδων

της Α1 και της Handball Premier

ΗανακοίνωσητουΠΣΑΧ:
ΟλοκληρώθηκανοιτηλεδιασκέψειςτουΠΣΑΧμετουςεκπροσώπουςτων

αθλητριώνκαιτωναθλητώντωνομάδωντηςΑ1ΓυναικώνκαιτηςHandball
PremierΑνδρών08/01και09/01αντίστοιχα,στιςοποίεςμέσααπόεποικοδο-
μητικήσυζήτησημεταμέλημαςγνωστοποιήθηκανοικινήσειςπουέχουνγί-
νειαπότουςυπεύθυνουςτηςκάθεομάδασχετικάμετατεστστονδρόμοτης
επανέναρξηςτωνπρωταθλημάτων,ακούστηκαναπόψειςγιατηνκατάσταση
πουεπικρατείκαικατατέθηκανπροβληματισμοίγιατομέλλοντηςσεζόνκαι
της βιωσιμότητας τουαθλήματος.Κατέστησαφέςπωςσε μια εποχή κατά
τηνοποίαοι ζωέςμαςκαθορίζονταιαπόάλλουςπαράγοντεςείναιωφέλιμο
για τονκάθεαθλητήκαι τηνκάθεαθλήτριανααποφεύγει την εσωστρέφεια
αναφορικάμε ταπροβλήματαπουπροκύπτουνστηναθλητική ζωή και να
κοινοποιεί στα μέλη τουσωματείου όλα εκείναπουσκέφτεται και τον/την
απασχολούν.Μεβάση τη θέσηαυτή τουσωματείου εξήχθησαν καιπολλά
συμπεράσματαγιατομέλλοντωναθλητώνκαιτουαθλήματοςενγένει.

Πιοσυγκεκριμένα,αποτελείπάγιααπαίτησητουμεγαλύτερουμέρουςτων
αθλητών και τωναθλητριών, ηΟΧΕωςδιοργανώτρια αρχή να εφαρμόσει
στο έπακρο τηνπροκήρυξη τωνπρωταθλημάτωνπουήδηυπάρχει και να
μηνπροχωρήσεισεκαμίααλλαγήσχετικάμετουςυποβιβασμούςτωνομά-
δωνστηνπαρακάτωκατηγορία,καθώςεπιθυμούντηναποφυγήσυμμετοχής
σεέναπρωτάθλημαπαρωδίαμετηδιαφαινόμενησυμμετοχήεφηβικώνομά-
δων,αναγκαστικές λύσειςσυνεργασίαςμεπαίκτες και αναξιοπιστίας, αφού
δενθαδιακυβεύεταιστηνουσίατίποτα,παράμόνοηκατάκτησητωντίτλων
καιαυτόγια ελάχιστεςομάδες.Ταφαινόμενααυτάέχουνήδηπαρατηρηθεί
καιπροοιωνίζεται να ακολουθήσουν και άλλα, με τηνΟμοσπονδία να κα-
λείταιγια τηνδιαφύλαξητωνδικαιωμάτωντωναθλητώνκαι τωναθλητριών
αλλάκαιτηςεικόναςτουαθλήματος.Τοπρωτάθλημαπρέπειναδιεξαχθείμε
τονκαλύτεροδυνατότρόποκαιόχιδιεκπεραιωτικά.Τέλοςζητήθηκεναεπα-
ναπροσδιορισθείηημερομηνίαέναρξης,καθώςτομεγαλύτερομέροςτωνο-
μάδωνβρίσκεταισεαναμονήαπαντήσεωνγιατηνεπιστροφήστιςπροπονή-
σειςκαικατάπωςφαίνεταιοι4εβδομάδεςκατ’ελάχιστοδενθαισχύσειορι-
ζόντιαγιαόλουςκαιόλεςμεκίνδυνοαυξημένηςπιθανότηταςτραυματισμών.

ΔΕΜπάσκετΦιλίππου:
«ΣυγχαρητήριοσεΚΑΠΑ

ΔήμουΒέροιας»

ΗΔΕ του τμήματος καλαθοσφαίρισης τουΑΠΣΦΙΛΙΠ-
ΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣαισθάνεται τηνανάγκη νασυγχαρεί δημό-
σιατονΠρόεδροκαιτοΔιοικητικόΣυμβούλιοτουΝ.Π.«Κέ-
ντροΚοινωνικήςΠροστασίας,Αλληλεγγύης,Αθλητισμού,
ΠαιδείαςκαιΠροσχολικήςΑγωγήςΔήμουΒέροιας»γιατην
απόφαση της28/12/2020,με τηνοποίαομόφωνααποφα-
σίστηκε η μετονομασία της κεντρικής σάλας τουΔΑΚΔ.
ΒικέλαςΜακροχωρίουσε«ΔημήτριοςΓκίμας».

Θεωρούμεότι η κίνησηαυτή έχει μεγάλησημειολογική
αξία και αποτελεί τιμήαντάξια τηςανεκτίμητης και άοκνης
προσφοράς του εμβληματικούαθλητή καιπροπονητήμας
στοσύλλογοκαιστομπάσκετγενικότερα.

Δεν θα αναλύσουμε για ακόμα μια φορά τί ακριβώς
εκπροσωπούσεοcoachγιατηνομάδακαιγιαόλουςεμάς
πουεμπλεκόμαστεμετομπάσκεττουΦΙΛΙΠΠΟΥ.Ούτωςή
άλλως,ακόμακαιητόσοπλούσιαελληνικήγλώσσαφαντά-
ζειπολύφτωχήγιαναταπεριγράψει.

Απλάδεσμευόμαστε,μετοπέραςτηςυγειονομικήςκρί-
σηςκαιαρχήςγενομένηςαπότο τουρνουάκαλαθοσφαίρι-
σηςπουθασυνδιοργανωθείμετοΚΑΠΑΔήμουΒΕΡΟΙΑΣ,
ναπροχωρήσουμεστιςενέργειεςεκείνεςοιοποίεςθατιμή-
σουνκατ’ελάχιστοντηνπροσφοράκαιθακρατήσουνάσβε-
στητημνήμητουΔημήτρηΓκίμαστοδιηνεκέςτουχρόνου.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιανουάριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

11-01-2021 μέχρι 

17-01-2021 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Τρίτη 12-1-2021

16:00-21:00 Α-

ΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

& ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΙΕΡΙ-

ΩΝ7 (απέναντι από

βενζινάδικο Γαλάνη)

23310-73324

16:00-21:00 ΧΑ-

ΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕ-

ΩΡΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ6(πλατείααστι-

κών,διπλ.σταΚΤΕΛ)23310-63620

16:00-21:00ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥΘΥΜΙΑΑΓ.ΔΗ-

ΜΗΤΡΙΟΥ8(στενόΝ.Δημαρχείου)23310-25669

21:00-08:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙΕΡΙ-

ΩΝ7(απέναντιαπόβενζινάδικοΓαλάνη)23310-73324

Φαρμακεία

Σοκ:Πέθανεστα30του
οπρώηνεπιθετικός
τουΠΑΣΓιάννινα

Οπρώηνεπιθετικός τουΠΑΣΓιάννινα,ΚριστοφέρΜαμπουλού,
έφυγεαπότηζωήσεηλικία30ετών.Συγκεκριμένα,οΜαμπουλού
έπαιζεποδόσφαιρομεφίλουςτουστησυνοικίαΜονφερμέιγτουΠα-
ρισιούκαιξαφνικάσωριάστηκεστοέδαφος.

ΟΜαμπουλούπροδόθηκε από την καρδιά του και άφησε την
τελευταίατουπνοήστα30τουχρόνια,σκορπώνταςτηθλίψηστους
οικείουςτου.

Ο Κονγκολέζος είχε περάσει από τους Ηπειρώτες τη σεζόν
2016/17αφήνονταςκαλέςεντυπώσεις,ενώστησυνέχειαείχεαγωνι-
στείσεΝανσίκαιΕβιάν.

Η Μαρία Σάκκαρη δεν απώ-
λεσε σετ ούτε από την 
Garbine Muguruza και με 

νέα καταπληκτική εμφάνιση εξα-
σφάλισε την παρουσία της στα 
προημιτελικά του Abu Dhabi WTA 
Women’s Tennis Open. Ακόμα 
μια φανταστική εμφάνιση από 
τη Μαρία Σάκκαρη, που συνε-
χίζει χωρίς να έχει χαμένο σετ 
στο δυνατό τουρνουά του Άμπου 
Ντάμπι την πρώτη εβδομάδα του 
2021.

Η25χρονηΕλληνίδατενίστριαεπιβλήθηκε
τηςGarbineMuguruzaμε7-5,6-4και«σφρά-
γισε»τηνείσοδότηςστην8άδατουAbuDhabi
WTAWomen’sTennisOpen,εκείόπουθασυ-
ναντήσειείτετηνκορυφαίατουταμπλό,Sofia
Kenin,είτετηYuliaPutintseva.

ΗκορυφαίαΕλληνίδατενίστριαήρθεπρώ-
τη αντιμέτωπημε break point και με μια δύ-
σκολησυνθήκηστο 4ο game, όταν βρέθηκε
πίσωμε 1-2, 15-40.Κατάφερε να υπερασπι-
στεί το σερβίς της και αυτό άλλαξε τα δεδο-
μένα, καθώςανέβασε τηναπόδοσή τηςμετά
απ’αυτότοgameκαιπήρεταηνίατουαγώνα
μέσασταεπόμεναλεπτά.

Έκανετοπρώτοbreakτηςαναμέτρησηςμε
loveστοσερβίς της Ισπανίδαςστο 7ο game
και προηγήθηκε με 4-3, ενώ στο 8ο game
επέστρεψεγιαμιαακόμαφοράαπότο15-40
και έφτασε στο 5-3, κερδίζοντας ακόμα ένα
κρίσιμοgame.

ΗMuguruzaδεν το έβαλε κάτω και κατά-
φερε να σβήσει 5 set points στο 9ο game,
κρατώνταςτελικάτοσερβίςτηςγιαναμειώσει
σε 5-4.Αργότερα έκανε και το break back,

ισοφαρίζονταςσε 5-5 και δίνονταςπαράταση
στο1οσετ.

ΗΜαρίαδεν έχασε τηνψυχραιμία της και
επέμεινε, συνεχίζοντας να ασκεί πίεση στην
αντίπαλήτης.Αμέσωςανέκτησετοπάνωχέρι,
κάνονταςνέοbreakγια τουπέρτης6-5,ενώ
στο 12ο game, τη 2ηφοράπουσέρβιρε για
τηνκατάκτησητουσετ,κατάφερενατοκλείσει
με7-5,στο7οsetpointτηςσυνολικά.

Πολύκλειστόήταν και το επόμενοσετ, με
τηΣάκκαρηόμωςναείναιγιαακόμαμιαφορά
η νικήτρια, έχονταςπολύσημαντική υπεροχή
σταπιοκρίσιμασημεία.ΗΕλληνίδααντιμετώ-
πισεκαιπάλιπρώτηbreakpoints,καταφέρνο-
νταςστο4οgameναεπιστρέψειαπότο1-2,
0-40 και νασβήσει συνολικά 5 break points,
γιαναφτάσειστηνισοφάριση.

Έκανεξανάbreakστο7οgame,όπωςκαι

στοπροηγούμενοσετ, και αυτή τηφοράδεν
χρειάστηκε να κάνει κάτι παραπάνω, καθώς
τοσερβίςτηςτηβοήθησεναφτάσειμέχριτην
τελική νίκη. Στο 10ο game έσβησε ακόμα 3
break points, για να εκμεταλλευτεί τοπρώτο
τηςmatch point και να διαμορφώσει το 6-4,
μετά από 1ώρα και 52 λεπτάσυνολικού α-
γώνα.

ΑξίζεινασημειωθείπωςηΣάκκαρηέσβη-
σεκαιτα8breakpointsπουαντιμετώπισεστο
2οσετ, ενώσυνολικάστοπαιχνίδι έσβησετα
12απότα13breakpointsτηςMuguruza!

Ηπρωταθλήτριά μας θαπεριμένει τον α-
γώναπουακολουθείστοπρόγραμμα,μεταξύ
τηςSofiaKenin και τηςYuliaPutintseva, για
ναμάθειαπέναντισεποιαπαίκτριαθαδιεκδι-
κήσειτηνπρόκρισησταημιτελικά.

«Τρένο» η Σάκκαρη!
Απέκλεισε και τη Muguruza

Χάντμπολ
Ηαποστολήτηςεθνικής
ανδρώνγιατηΣερβία
Μετέχει και ο Π. Κωστακιδης

Έφθασε στη Σερβία η αποστολή της εθνικής ομά-
δας χάντμπολ των ανδρών της Ελλάδος για να 
παίξει με τους Σέρβους για τα προκριματικά του 
Euro 2022.  Ολοκληρώνεται  η προετοιμασία της 
εθνικής ομάδας χάντμπολ ανδρών της Ελλάδος 
για το παιχνίδι της προκριματικής φάσης του Euro 
2022 με τη Σερβία το οποίο θα διεξαχθεί αύριο 
Τετάρτη (18:00) στην πόλη Ζρένιανιν. 

Ηαποστολή«πέταξε»γιατηγειτονικήχώραταξημερώματατης
ΔευτέραςκαιοομοσπονδιακόςπροπονητήςΓιάννηςΑρβανίτηςθα
αποφασίσειτηνΚυριακήγιατηντελική16αδα.

Οι18τηςομάδαςείναιοι:Μυλωνάς,Δομπρής,Καλόμοιρος,Τζη-
ράς,Αραμπατζής,Παπαδιονυσίου,Αραπακόπουλος(ΑΕΚ),Τσίλης,
Κανδύλας,Πασσιάς,Μιχαηλίδης (Ολυμπιακός),Λιάπης (ΠΑΟΚ),
Κωστακίδης (Φίλιππος Βέροιας),Μπόσκος (ΔιομήδηςΆργους),
Μπουκοβίνας (Ες-Λουξεμβούργο), Κοτανίδης (Ανόρθωση- Κύ-
προς),Μάλλιος (Μπέσα-Κόσσοβο),Ευαγγελίδης (Σβερίν- Γερμα-
νία).

ΠΑΟΚ: Μαγνητική
ο Γιαννούλης, αμφίβολος

με Ολυμπιακό

ΟΔημήτρηςΓιαννούληςνιώθειακόμηενοχλήσειςστοδικέφαλο,
θακάνειμαγνητικήκαιησυμμετοχήτουστοντέρμπιτουΠΑΟΚμε
τονΟλυμπιακό(13/1,19:30)είναιαμφίβολη.

Μαγνητική θα κάνει οΔημήτρης Γιαννούλης, καθώςδεν έχουν
υποχωρήσει ακόμηοι ενοχλήσειςπου νιώθει στο δικέφαλο και τις
οποίεςκληρονόμησεαπότηνεκτόςέδραςαναμέτρησημετονΑτρό-
μητο.

Ο διεθνής αριστερός μπακ τουΠΑΟΚ είναι αμφίβολος για το
ντέρμπιμετονΟλυμπιακόστηνΤούμπατηνπροσεχήΤετάρτη(13/1,
19:30).

ΑπότααποτελέσματατωνεξετάσεωνθαδιαπιστωθείεάνοΚα-
τερινιώτηςθαείναισεθέσηνααγωνιστείστοματςμετουςερυθρό-
λευκους,ήοΠάμπλοΓκαρσίαθαστερηθείτιςυπηρεσίεςτου.
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Επιστρεπτέα προκαταβολή 6 τον Μάρτιο: Ποιοι είναι 
οι δικαιούχοι, πότε ξεκινά η αποπληρωμή

Την έκτη κατά σειρά «Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6» προανήγγειλε 
ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σημειώνοντας ότι προ-
γραμματίζεται, κατά τα σημερινά δεδομένα, να διατεθεί τον Μάρτιο, 
με βάση τα στοιχεία για τους τζίρους και τα εισοδήματα Ιανουαρίου – 
Μαρτίου, ενώ η αποπληρωμή θα αρχίσει από το 2022 και μετά. Στην 
εφαρμογή μπαίνουν για αίτηση για Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΜΟΝΟ 
οι 90.000 δικαιούχοι – επιχειρήσεις που έχουν καταθέσει σχετική αίτηση 
και επελέγησαν:

-είτε επειδή σταμάτησαν να λειτουργούν με κρατική εντολή
-είτε λόγω μείωσης του κύκλου εργασιών τους, ως ακολούθως:
* για τις επιχειρήσεις με απλογραφικά, εφόσον παρουσιάζουν μεί-

ωση του κύκλου εργασίων κατά 6,7% τουλάχιστον το πρώτο τρίμηνο 
του 2020, σε σχέση με τον μέσο όρο του πρώτου τριμήνου των τρι-
ών προηγούμενων ετών, με βάση τη δήλωσή τους στην πλατφόρμα 
«myBusinessSupport»,

* για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά, εφόσον παρουσιάζουν μείω-
ση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών κατά τον μήνα Μάρτιο 
του 2020, σε σχέση με τον μηνιαίο μέσο όρο των τριών προηγούμενων 
ετών.

* Για τις επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ, αλλά και για τις 
νέες επιχειρήσεις και για τις εποχικές επιχειρήσεις, η πτώση του τζίρου 
διαπιστώνεται με άλλους τρόπους.

Επιπλέον, ορίστηκαν και κάποια «ελάχιστα ποσά» ανάλογα με τον 
αριθμό των εργαζομένων, τους οποίους είχε η επιχείρησης με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας την 31η Μαρτίου 2020.

Τα ελάχιστα ποσά αυτά είναι:
από 2.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις ή και
από 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις με έως 5 εργαζόμενους, αλλά και
από 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 6 έως 20 εργαζόμενους, ή ακό-

μα και
από 15.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 21 έως 50 εργαζόμενους, και
από 30.000 ευρώ για επιχειρήσεις με πάνω από 50 εργαζόμενους.
Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης (ανά επιχείρηση) δεν δύναται να υπερ-

βαίνει το ποσό των 350.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν 
έως 250 άτομα και το ποσό των 500.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που 
απασχολούν πάνω από 250 άτομα.

Η επιστροφή του ποσού αρχίζει από το 2022 – υπάρχει δηλαδή πε-
ρίοδος χάριτος μέχρι τις 31/12/ 2021 – και θα γίνει σε 40 ισόποσες το-
κοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις. Το ποσό της ενίσχυσης εμφανίζεται στις 

οφειλές της επιχείρησης στο TAXISNet. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις 
θα δουν το ποσό που τους αναλογεί και θα υποβάλουν αίτηση για τη 
χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
«myBusinessSupport» στο TAXISnet.

Επιτόκιο είναι το βασικό επιτόκιο που ορίζεται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την Ελλάδα, προσαυξημένο κατά 109 μονάδες βάσης. 
Δηλαδή, με σημερινά δεδομένα, κάτω του 1%. Το μέτρο απευθύνεται 
κυρίως στις μικρότερες επιχειρήσεις, που δεν έχουν επαρκή πρόσβαση 
σε τραπεζικό δανεισμό και θα έχουν δυσκολία να επωφεληθούν από τη 
ρευστότητα που προσφέρει η κυβέρνηση μέσω του τραπεζικού συστή-
ματος.

Οι επιχειρήσεις που δεν έκαναν για οποιονδήποτε λόγο αίτηση 
στην παρούσα φάση της επιστρεπτέας προκαταβολή, θα μπορούν να 
υποβάλουν στην επόμενη, όπου θα ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι δεν 
έλαβαν μέρος στη φάση αυτή, ώστε να μην υπάρχουν κατά το δυνατόν 
αδικίες για επιχειρήσεις που έχουν πληγεί με παρόμοιο τρόπο.

Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει έως την 31η Οκτωβρίου 
2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε υπό οιοδήπο-
τε καθεστώς απασχόλησης κατά την 30ή Μαρτίου 2020, βάσει των 
στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Είναι η ρήτρα απασχόλησης που 
υπάρχει σε όλα τα κυβερνητικά μέτρα.

Μ. Βορίδης: Μοριοδότηση 
γλωσσών και εμπειρίας 

στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ

Την προσμέτρηση της γνώσης ξένων γλωσσών και της εμπειρίας στους πανελλήνιους γραπτούς διαγωνισμούς του 
ΑΣΕΠ, για την πρόσληψη δημοσίων υπαλλήλων, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής, ο νέος υπουργός Εσωτερικών Μά-
κης Βορίδης.

Τοποθετούμενος στο πλαίσιο της τελευταίας συνεδρίασης της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, που επεξεργάστη-
κε το νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του ΑΣΕΠ» 
ο κ. Βορίδης είπε ότι επιφέρει νομοτεχνικές βελτιώσεις, με τις οποίες θα μοριοδοτηθούν οι ξένες γλώσσες και η εμπειρία. 
Επίσης, είπε ότι στις περιπτώσεις που θα απαιτείται συνέντευξη, αυτή θα περιγράφεται ως «δομημένη συνέντευξη», ενώ 
για τα διδακτορικά είπε ότι θα γίνονται αποδεκτά στην προκήρυξη «σύμφωνα με την ταξινόμηση του εθνικού αρχείου διδα-
κτορικών διατριβών».

Το νομοσχέδιο, το οποίο εισήχθη στη Βουλή από τον τέως υπουργό Εσωτερικών Π. Θεοδωρικάκο και «υιοθετήθηκε» α-
πό τον κ. Βορίδη, έγινε δεκτό από την πλειοψηφία των μελών της κοινοβουλευτικής επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, με την 
αντιπολίτευση (πλην ΚΚΕ που καταψήφισε) να επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί στη συζήτηση της ολομέλειας της Βουλής, 
μεθαύριο Τετάρτη 13/01/2021.

Επίδομα θέρμανσης: 
Παρατείνεται 

έως 14 Ιανουαρίου 
η προθεσμία

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, για τη διευκόλυνση των 
δικαιούχων, παρατείνεται η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το επίδομα 
θέρμανσης, η οποία έληγε χθες, έως την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021.

Συνολικά, μέχρι στιγμής, έχουν γίνει αποδεκτές περισσότερες από 642.800 αιτή-
σεις για το επίδομα θέρμανσης, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο 
των 80 ευρώ, ούτε να υπερβαίνει τα 650 ευρώ για κάθε δικαιούχο.

Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις οικισμών που οι κάτοικοί τους έχουν πρό-
βλημα με τον Ταχυδρομικό Κώδικα στον σχετικό πίνακα της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης, μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμέ-
νων της ΑΑΔΕ στο τηλ. 2131621000, ώστε να γίνεται άμεσα η σχετική διόρθωση, ή 
να στέλνουν e-mail στη διεύθυνση mythermansi@aade.gr.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑδιό-
ροφηστοΠανόραμαμε3
υπνοδωμάτια,σαλοκουζινα,
μπάνιο,βεράντα.Κάτωδι-
αμέρισμαπιομικρόσαλο-
κουζίναμετζάκι,δωμάτιο.
Μεπρόσβασηστηναυλή.
Αυτόνομηθέρμανσησεή-
συχηπεριοχή.Τιμή135.000
ευρώ.Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμακοντάστοΜουσείο,
90 τ.μ., 34.000 ευρώ.
Τηλ.: 6934 888738Με-

σιτιοκόΑκίνηταΗμαθίας.
ΠΩΛΕΙΤΑΙισόγειοκατά-

στημαεπίτηςοδούΠιερίων
στηΒέροιαεμβαδού54,16
τ.μ.μευπόγειοαποθηκευ-
τικόχώροεμβαδού41,63
τ.μ.. Τιμή 70.000 € Τηλ:
2331021523.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑιχωράφι10
στρέμματα με ροδάκινα
συμπήρυναANDROSS
στηνπεριοχήΠΑΛΙΟΛΑ-
ΚΑκοντάστογήπεδοΔΙ-
ΑΒΑΤΟΥ.Ηπεριοχήείναι

κατάλληλη για καλλιέρ-
γειαακτνιδίων.Τηλ. επι-
κοινωνίας:6982384407.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  στο Π.
Σκυλίτσι, επάνω στον
κεντρικό δρόμο, οικόπε-
δο3.500 τμολόκληροη
ανεξάρτητατεμάχια.Τηλ.
6932374118.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωρο-
πωλείοεπίτηςοδούΜη-
τροπόλεως στηΒέροια.
Πληροφορίες τηλ. 6976
063527

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΟΝΤΑ Ι

στο κέντρο της Βέροι-
ας: 1) υπόγειααποθήκη
110 τ.μ., τιμη 150 ευ-
ρώ, 2) πατάρι περίπου
100τ.μ.,τιμή100ευρώ.
Πληρ.τηλ.:6970019994.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙδιαμέ-
ρισμακέντρουμεατομική
θέρμανση3δωμάτιασα-
λόνικουζίναμπάνιοσεάρι-
στηκατάσταση,280ευρώ.
Τηλ.:2331068080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙχωρά-

φι2,5στρ.,πίσωαπότη
ΔΟΥΒέροιας,πιοκάτωα-
πότοΣιδ.ΣταθμόΒέροιας
γιαΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ.Τηλ.:
6983285942.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέρα2ουορόφου,πε-
ριλαμβάνειΔ,Κ,Χ,W.C.,
βεράντα,ατομικήθέρμαν-
σηκαιaircondition.Περι-
οχήΒυζαντινούΜουσείου.
Τηλ. επικοινωνίας: 6973
551477κοςΔημήτρης.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι ,

Μητροπόλεως 35, χώ-
ρος90 τ.μ.περίπου,με
3 χώρους και κουζινα,
W.C., για επαγγελματι-
κή χρήσηή για διαμέρι-
σμα,3οςόρ.Τηλ.:6932
471705&2331021100.

ΠΡ. ΗΛΙΑΣ 15, ενοι-
κιάζεται γραφείο 20 τ.μ.,
επιπλωμένο.Τηλ.:23310
24072.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  ο ι -
κόπεδο 1.350 τ.μ.
με συντελεστή 1,2,
επί της οδούΑμπε-
λο κ ήπων .  Τη λ . :
2331100888 καΑλε-
ξάνδρα.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΕΝΕΩΣΗ16-12-20Κωδ:23332ΚΕ-

ΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρσονιέραεπιπλωμένη
μικρή27τ.μ.,μικτάκαι22τ.μ.καθ.κατασκευή
78,2οςόροφος,σεμέτριακατάσταση,έχει
ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικόκαιτοενοί-
κιοτης140€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24640ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα 29 τ.μ., κατασκευή 1984, 1
υ/δ,1οςόροφος,ανακαινισμένηάριστα ,
σεεξαιρετικήκατάστασηκαιμεκαινούργια
αλουμινίουκουφώματακαιμεδιπλάτζάμια,
έχεικεντρικήθέρμανσηπετρελαίουκαιείναι
επιπλωμένοκομπλέ,μεανελκυστήρακαιμε
μίαντουλάπα,εκπληκτικό ,μόνο180€.Θα
είναιελεύθεροκαιεπισκέψιμοαπό1/1/2021.

Κωδ:24236ΡΑΧΗ,Διαμέρισμαπολύ
άνετο,σανΜονοκατοικία,127τ.μ.καθ. με
αυλή,κατασκευή1985,με3υ/δ,κουζίναξε-
χωριστήκαιμπάνιο,υπερυψωμένοςΗμιώρο-
φος,μεευχάριστηθέα,καλοδιατηρημένοκαι
μεκαινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,θατοποθετηθείατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου,μεδύοντουλάπες,ναισεκατοικίδια
καισε τιμήπράγματιχαμηλή ,μόνο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.,
μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σα-
λόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη ,μεαποθήκηκαιμε
δύοντουλάπες , έχειηλεκτρικέςσυσκευές
αλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεται
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Κωδ:23128-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Αποθήκη ισόγειασυνολικήςεπιφάνειας65
τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώρο.Τιμή:120€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23000-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας26τ.μ.1ος
ορ.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατα-
σκευασμένοτο1970καιδιαθέτειανοιχτωσιά
καιφωτεινότητα,έχειΚουφώματαΣυνθετικά
καιΑνελκυστήρα,Τιμή:160€.

Κωδ:22958-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον
2οόροφοκατάλληλοκαιγιαφροντιστήριο
καιόχιμόνο.Αποτελείταιαπό3Χώρους,
καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1986και
διαθέτειθέρμανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο.
Τιμή:350€.

Κωδ:22993-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γραφείασυνολικήςεπιφάνειας165τ.μ.στον
2οόροφο κατάλληλογιαφροντιστήριοκαι
όχιμόνο .Αποτελείταιαπό5Χώρους,και
2WC.Είναικατασκευασμένοτο1986και
διαθέτειθέρμανσηΚεντρική-Πετρέλαιο,Απε-
ριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:
700€.

Κωδ.22843ΚΕΝΤΡ0ενοικιάζεταιστα
ΚΤΕΛκοντάεπαγγελματικήστέγηπροβολής
συνολικά 180 τ.μ.,σεπρώτοκαιδεύτερο
όροφοεπικοινωνούνεσωτερικά,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου ,κατάλληλογιαφρο-
ντιστήριοκαιόχιμόνο ,μίσθωμασυνολικά
500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22814-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

σεάκρωςεμπορικόσημείοκατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας36τ.μ. ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρομεκαλήβιτρίνα. Διατίθεταισε
πολύκαλόμίσθωμαστα300€.Τογραφείο
μαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14612ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚα-
τάστημασυνολικήςεπιφάνειας68τ.μ. Ισό-
γειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,Κουζίνα,και
WC.Είναιανακαινισμένομερικώς,μεκαι-
νούργιακουφώματααλουμινίου,ρολάασφα-
λείας,σεκαλήκατάσταση,μεμεγάληβιτρίνα,
οιχώροιτουλειτουργικοί,κατάλληλογιαπολ-
λαπλέςχρήσεις.Διατίθεταισεπολύκαλήτιμή:
250€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22955 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας69τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό
ένανενιαίοχώρο.Είναικατασκευασμένοτο
1975καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουμε
Διπλάτζάμια -Τιμή:300€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

ΚΩΔ.22801.ΣΤΟΝΣΤΑΥΡΟΗΜΑΘΙΑΣ
ενοικιάζεταικατάστημαμε258τ.μ.ισόγειοκαι

μεπολύαύλιοχώροελεύθερο ,μεγάληβι-
τρίναμπροστάκατάλληλογιακάθεχρήσημε
άδειακαταστήματοςτιμήεξαιρετικάπροσιτή
,μόνο420€. ολόκληρο.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΚΛΕΙΣΤΟΠΑΡΚΙΝΓΚστηνκαρδιάτηςπό-
ληςμεράμπαεισόδου,σεπλήρηλειτουργία
,κοντάστηνΒενιζέλου   τιμήαπό75-80€ /
μήναμόνο.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-

αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
ΣαλονοκουζίνακαιΜπάνιο.Είναικατασκευ-
ασμένο το1995καιδιαθέτειθέρμανσημε
σόμπαηότιάλλοθελήσειοαγοραστής  ,
έχει καινούργιακουφώματααλουμινίουμε
διπλάτζάμια,καιανελκυστήρα,έχει επίσης
πάρκινγκπυλωτής,αποθήκημέσα,σετιμή
ευκαιρίαςμόνο:53.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12870-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.μικτάκαι
80τ.μ.καθ.,στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό
2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο .Είναικατα-
σκευασμένοτο1967καιδιαθέτειαπεριόριστη
Θέα,οιχώροι τουλειτουργικοί,κουφώματα
ξύλινα,ανελκυστήρα,χωρίςθέρμανση,με
εξαιρετικήδιαρρύθμιση,σκαλιάεισόδου, σε
μοναδική τοποθεσία,σε τιμήπροσφοράς
μόνο:52.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13084ΡΟΔΩΝΠΩΛΕΙΤΑΙΟρο-
φοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας116τ.μ.
μικτάη90τ.μ.καθ.στον5οόροφοΡετιρέ.

Αποτελείταιαπό3υπνοδωμάτια,σαλονο-
κουζίνακαιμπάνιο .Είναικατασκευασμένο
το1997καιδιαθέτειθέρμανσηατομικήμε
κλιματιστικό,απεριόριστηΘέαστονκάμπο,
κουφώματααλουμινίουμεδιπλάτζάμια,η-
λιακόθερμοσίφωνα, θωρακισμένηπόρτα
εισόδου,ανελκυστήρα,έχειτέντες,ένακλει-
στόπάρκινγκ18τ.μ.στο ισόγειοκαθώςκαι
μιααποθήκη9τ.μ.,στουπόγειο.Ευρίσκεται
σεπολύκαλήγειτονιάοιχώροιτουάνετοικαι
ευρίσκεταιγιαλόγουςυγείαςσετιμήπροσφο-
ράςστα95.000€όλαμαζί.Υπόδειξημόνο
σεσοβαράενδιαφερόμενοαγοραστή.Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 12811 - ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙημιτελέςμεγάλοκαι ακατοίκητο
διαμέρισμα συνολικήςεπιφάνειας156τ.μ.
στον1οόροφομεμοναδικήθέα ,σπάνια
ανοιχτωσιά , επιβλητικόμε4υ/δκαιπολύ
άνεση.Πωλείταισε τιμήσπάνιαςευκαιρίας
μόνο42.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

όδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο .Είναικατασκευασμένητο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,
ΈχειαπεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιπο
δόμησηςοικοπέδουκαι κήπο, Τιμήμόνο
30.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκα-
τοικίαστοΛοζίτσισυνολικάσεδύοεπίπεδα
220τ.μ.,σε 3.850τ.μ οικόπεδο  ,ηκατα-
σκευήτηςέγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι
3δσκλστονπρώτοόροφο,ανοιχτωσιά,εξαι-
ρετικήςκατασκευής,γεωμετρικάδομημένο ,
ηλιόλουστοιχώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,

σεπολύκαλήτιμήμόνο:300.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθή-

κησυνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικής επιφάνειας27 τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:12.000€.

Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.12783ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιΚατά-

στημα65 τ.μ. Ισόγειο,κατασκευή1974,οι
χώροιτουλειτουργικοί,σεπρονομιακήτοπο-
θεσία ,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις ,
μεμεγάληβιτρίνα ,σεπολύκαλήτιμήμόνο
35.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769 -ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιο

πολύκοντάστοχωριόστονΚοπανόΝάου-
σαςσυνολικής επιφάνειας1830 τ.μ.στην
άκρητουσχεδίουπόλεως.ΗΤιμήτουεξαιρε-
τικάχαμηλήστις9.000€μόνο.

Κωδ:115745-ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριντουΜπονάνουπωλείταιαγροτεμάχιομε
σύνδεσηστοδίκτυουψηλήςπίεσης,συνολι-
κήςεπιφάνειας26.100τ.μ.άδειοηκαιμισθω-
μένο,μεδικήτουβάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295 -ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙ

πολύπολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπι-
φάνειας237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτου
χωριού.Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό
προσανατολισμόοικόπεδοκαιμεθέα τον
κάμποτηςΒέροιας ,εντόςσχεδίουπόλεως
μεΣ.Δ.0,8μεγέθους400τ.μ.,πωλείταιστην
τιμήτων38.000€.

Κωδ.13514ΣτουςΓεωργιανούςΒέροιας
πάνωστον κεντρικόδρόμο,πωλείται ένα
σπάνιοωραιότατοοικόπεδογωνιακό 617
τ.μ.,καταπληκτικόαπόκάθεάποψη,εντός
σχεδίουπόλεως με σ/δ 0,8 και τιμή στα
20.000€μόνο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-

δειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.13007ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναε-

ξαιρετικόοικόπεδομεγάλο1.010τ.μ.γωνιακό
ανατολικό,κατάλληλοκαιγιαοικοδομήμεσ/δ
0,8,τιμήμόνο110.000€.

κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικό
σημείοκαιμεθέατονκάμποτηςΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8 ,τιμή
90.000€.Μπορείναπουληθείκαιτομισό.

Κωδ.13010ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙπωλείταιοι-
κόπεδοστην είσοδο τουχωριούαπό την
πλευράτηςΒέροιαςμε1965τ.μ. ,άρτιοκαι
οικοδομήσιμο ,σε τιμή εξαιρετικάχαμηλή
μόνο25.000€.

Κωδ.13377ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο3.000
τ.μ., εντόςζώνης ,μεεκπληκτικήθέαστον
κάμπο,αξίζεινατοδεικανείς,γιαπολύα-
παιτητικούςαγοραστέςφυσιολάτρες,σετιμή
προσφοράς,μόνο35.000€.

Κωδ.13377ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο3.000
τ.μ., εντόςζώνης ,μεεκπληκτικήθέαστον
κάμπο,αξίζεινατοδεικανείς,γιαπολύα-
παιτητικούςαγοραστέςφυσιολάτρες,σετιμή
προσφοράς,μόνο35.000€.

Κωδ.13637ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Πωλείταιοι-
κόπεδο3.007τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίσημο ,
εντόςζώνης,προσφέρεταισετιμήευκαιρίας
,μόνο20.000€.

κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟ-
ΠΕΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο ,Κέντρο
Αποκατάστασης ,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίας
καιόχιμόνο στηθέσηΚαβάκιαδίπλαστο
λόφοΜαγούλαπάνωστοδρόμογιατηΡα-
χιά 12.000τ.μ. αμφιθεατρικόμεθέαόλον
τονκάμποτηςΗμαθίαςκαιορατότηταμέχρι
τηνΘεσ/νίκη.Πρόκειταιγιαοικόπεδοφιλέτο,
προνομιούχοαπόκάθεάποψη,αναφέρεται
μόνοσεπολύσοβαρόεπενδυτή , ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο,τιμή450.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ: 106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα

70τ.μ.μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντρο
τηςΒέροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο (
σαν1οςόροφος),με2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,
μπάνιο,σεπολύκεντρικόσημείο,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,τοοποίοχρήζειανα-
καίνισης.Τοακίνητομπορείναγίνεικαιμία
άνετηγκαρσονιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκου-
ζίνακαιμπάνιο.Προσφέρεταισεπολύκαλή
τιμήμόνο22.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιδιώτη για ενοικίαση/αγοράδι-
αμέρισμα κατά προτίμηση δύο υπνοδωματίων
εντός τηςπόλης τηςΒέροιας, σε όσο το δυνα-
τόνπιο καινούρια οικοδομή η τουλάχιστονπρό-
σφατα ανακαινισμενο. Σεπερίπτωσηπου είναι
στο κέντρο είναι απαραίτητη η θέσηπαρκινγκ.
Τηλ.694245660.

Από την εταιρίαΤΕΧΝΗΜΑΕ, με έδρα το 65ο χιλ.
παλ.εθν.οδ.Θεσ/νίκης–Βέροιας,ΜακροχώριΗμαθίας,
ζητούνταιγιαμόνιμηαπασχόληση:

1.ΠολιτικόςΜηχανικόςΑ.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι
2.ΜηχανολόγοςΜηχανικόςΑ.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι
3.ΑδειούχοςΨυκτικός
4.ΑδειούχοςΥδραυλικός
5.ΑδειούχοςΗλεκτροσυγκολλητής
Θα ληφθούν υπόψιν εμπειρία, γνώσεις αγγλικής

γλώσσαςκαιχειρισμούΗ/Υ.
Αποστολήβιογραφικούστοtecnimgr@otenet.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας 23310 39827, 39445 (από

8:00έως16:30)

Απότηνεταιρία
ΟΙΚΟΒΙΟΑ.Ε.,με
έδρα το 65ο χιλ.
παλ.εθν.οδ.Θεσ/νί-
κης–Βέροιας,Μα-
κροχώρι Ημαθίας,
ζητούνταιγιαμόνιμη
απασχόληση:

1)ΓεωπόνοςαπόφοιτοςΑ.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.
Επιθυμητάπροσόντα:Εμπειρίασεκαλλιέργειαοπωρο-

κηπευτικών,  γνώσεις αγγλικής γλώσσας, χειρισμούΗ/Υ
καιάδειαοδήγησης.

2)ΒοηθόςΛογιστηρίου-ΓραμματειακήΥποστήριξη
Επιθυμητά προσόντα: Γνώσεις λογιστικής, αγγλικής

γλώσσας,χειρισμούΗ/Υκαιάδειαοδήγησης.
Αποστολήβιογραφικούστοoikobio@otenet.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας 23310 38356 (από 8:00 έως

16:30)



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ιατρείο-γρα-
φείο 42 τ.μ. καθαρό, λήρως α-
νακαινισμένο στην οδό Βενιζέ-
λου αρ. 46Βέροια.Πληρ. τηλ.:
6932361080,6945535719.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο
Ακροπόλεως, στην καινούργια
γέφυρα «Κούσιου». Τηλ.: 6984
108684.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτο-
κινήτων από επιχείρηση στη
Βέροια για πλήρη απασχόλη-
ση. Ικανοποιητική αμοιβή.ΖΗ-
ΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί για πλή-
ρη απασχόληση. Τηλέφωνα
επικοινωνίας: 2331071553 &
2331062900. Ώρες επικοινωνί-
ας:9.00με18.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φύλαξη
ηλικιωμένου σε 24ωρη βάση.
Πληρ.τηλ.:6972913887.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ30τ.μ.μεντουλάπα,140€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ35τ.μ.επιπλωμένο,190€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,λουξ,250€
ΚΕΝΤΡΟ45τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,250€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,180€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.16ετών,πολύκαλό,320€
ΚΤΕΛ90τ.μ.καλό,μπορείναμπεισόμπα,200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,330€
ΕΛΗΑ95τ.μ.12ετών,τζάκι,θέα,360€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.12ετών,θέα,λουξ,450€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ.επιπλωμένο,300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ35τ.μ.15ετών,33.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 50 τ.μ. ανακαινισμένη & μισθωμένη,
28.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.ευκαιρία,επενδυτικό,21.000€
ΡΟΛΟΙ70τ.μ.επενδυτικό,33.000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ70τ.μ.γωνιακό,καλό,47.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ75τ.μ.15ετίας,εξαιρετικό,λουξ,65.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μκαλό,με2αποθήκες,72.000€
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ90τ.μ.καλό,ευκαιρία,48.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΡΟΛΟΙ100τ.μ.καλό,50.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα,
28.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ105τ.μ.νεόδμητο,εξαιρετικό,105.000€
ΕΛΗΑ120τ.μ.20ετίας,εξαιρετικό,138.000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ.επενδυτικό,ανακαινισμένο,66.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.τζάκι,parking,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ130τ.μ.τζάκι,parking,ανακαινισμένο,147.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλούξ110.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 50 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέτρων,
16.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ70τ.μ.σεοικόπεδο324μέτρων,48.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ100τ.μ.σεοικόπεδο800μέτρων,35.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ110 τ.μ.σεοικόπεδο240μέτρων, γωνιακό,
62.000€

ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.σεοικόπεδο550μέτρων,22.000€
ΝΑΟΥΣΑ150 τ.μ.σεοικόπεδο280μέτρων, εξαιρετική,
120.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ220 τ.μ.σεοικόπεδο400μέτρων, λουξ,
220.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ20τ.μ.καλό,190€
ΠΙΝΔΟΥ35τ.μ.καλό,220€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ45τ.μ.καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΒΕΡΟΙΑ2.200τ.μ.εξαιρετικόκτίριο,5.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΕΛΗΑ270μέτρα,ευκαιρία,29.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 520 μέτρα, επάνωστηνΑριστοτέλους,
44.000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ750μέτρα,δίπλασεπάρκο,κτίζει600τ.μ.,
55.000€
ΡΑΧΙΑ750μέτρα,στοχωριό,28.000€
ΝΑΟΥΣΑ7.000μέτρα,στονΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ,50.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ15τ.μ.επενδυτικό,16.000€
ΤΟΥΜΠΑ60τ.μ.ευκαιρία,επενδυτικό,25.000€
ΤΣΙΜΙΣΚΗ80τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,135.000€
ΠΑΡΑΛΙΑ110τ.μ.ευκαιρία,θέαθάλασσα,240.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετώνστον

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

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

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

ΤοΦαρμακείοΜουρτζίλααποτο1982προσφέρει
υπηρεσίεςυγείαςκαιομορφιάς,θέλονταςνααναπτύξει
τηνστελέχωσητουδυναμικούτουμεσκοπότηνκαλύτερη
εξυπηρέτησητωνπελατώντου,παρέχειμιαθέσηεργασί-
αςπλήρουςαπασχόλησης.

Απαραίτηταπροσοντα:
·ΒοηθόςφαρμακείουήΑισθητικός(μεπροϋπηρεσίασε

χώροφαρμακείου)
·Άριστεςψηφιακέςγνώσειςκαιδεξιότητες
·Γνώσημηχανοργάνωσης

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

farmakeio@mourtzila.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ γυναί-
κες και άντρες για ερ-
γασίασεδιαλογητήριο.
Tηλέφωνο επικοινω-

νίας:2331051557

Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡ-
ΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ζητάΜηχανικό αυτοκι-
νήτων γιαπλήρη απα-
σχόληση. Τηλ.: 23310
62780&6978770066.

ΑγγελίαγιαΛογιστήμε5ετή
ΠροϋπηρεσίακαιΒοηθόΛογιστή:

Η εταιρία Σ.Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ&ΣΥ-
ΝΕΡΓΑΤΕΣΑ.Ε.ΣύμβουλοιΛογιστι-
κών καιΦορολογικώνΥπηρεσιών,
μεέδρατοκέντροτηςΘεσσαλονίκης
καιυποκατάστημαστηνΒέροια,επι-
θυμείναπροσλάβει

ένανΛΟΓΙΣΤΗκαι ένανΒΟΗΘΟ
ΛΟΓΙΣΤΗ στο υποκατάστημα της
ΒΕΡΟΙΑΣ, με εμπειρία ΤΟΥΛΑΧΙ-
ΣΤΟΝ5ΕΤΩΝσεβιβλίαΓ’ κατηγο-
ρίαςγιαπλήρηαπασχόληση.

ΑπαραίτηταΠροσόντα:
•Άριστη γνώση τηςφορολογικής

νομοθεσίας
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ε-

τώνσεΓ’κατηγορίαςβιβλία(τήρηση
–έλεγχο–παρακολούθηση)

•ΠτυχίοΑΕΙ-ΤΕΙΟικονομικήςκατεύθυνσης
•ΠολύκαλήγνώσηΑγγλικήςγλώσσας
•ΓνώσηΗ/ΥκαιMSOfficeκρίνεταισκόπιμη
Παροχές:
•Μισθόςανάλογαμεταπροσόντα
•Προοπτικέςεξέλιξης
•Άριστοκαισύγχρονοεργασιακόπεριβάλλον
•Συνεχήςεκπαίδευσηκαιπροοπτικέςεξέλιξης
Οιενδιαφερόμενοιπουπιστεύουνότιμπορούνναανταποκριθούν

δυναμικάστις απαιτήσεις της θέσηςπαρακαλούνται ναστείλουν το
βιογραφικότουςστοveria@sroussos.gr



ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ-
ΚΗ εταιρία με έδρα τη Βέροια,
αναζητά τεχνίτες γυψοσανίδων,
ψευδοροφών & θερμοπρόσο-
ψης-μονώσεων. Τηλ. επικοινω-
νίας: 23310 23400, Κιν.: 6977
443518.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα
τηΒέροια, αναζητά χειριστή μη-
χανημάτων έργου με ικανότητα
οδήγησης επαγγελματικού φορ-
τηγού για να εργαστεί σε έργο
ύδρευσηςστηΘεσσαλονίκη.Τηλ.
επικοινωνίας:2331023400,Κιν.:
6977443518.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός σε επιχεί-
ρηση εισαγωγής& εμπορίας κα-
ταναλωτικώνπροϊόντωνμε έδρα
το Νομό Ημαθίας.Απαραίτητα
προσόντα: κάτοχος διπλώματος
οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, ΠΕΙ,
ηλικίαέως38ετών (εκπληρωμέ-
νες στρατιωτικές υποχρεώσεις),
προϋπηρεσίασεαντίστοιχηθέση

θεωρείταιεπιπλέονπροσόν.Ικα-
νοποιητικός μισθός. Βιογραφικά
στο e-mail: vbotzori@otenet.gr
καιστοFax:2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλα25-45ετών
μεενεργήκάρταανεργίαςκαιβα-
σικη γνώση αγγλικών για απο-
γευματινήεργασίασεξενοδοχειο
στη Βέροια με πλήρες ωράριο.
Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απο εταιρία στη
Βέροια, άτομο 19-29 ετών με
κάρταανεργίαςσε ισχύ,πουνα
γνωρίζει Η/Υ και να χειρίζεται
πρόγραμμα εμπορικής διαχεί-
ρισης. Πληρ. στο τηλ.: 6977
433485(9.00π.μ.-9.00μ.μ.).

ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςφαρμακείου
ή φαρμακοποιός να εργαστεί σε
φαρμακείοστηΒέροιαγιαπλήρη
απασχόληση.Απαραίτητηπροϋ-
πόθεσηκάραταεργίαςγιατουλά-
χιστονέναμήνα.Τηλ.επικοινωνί-
ας:6974637289.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για καφέ
ουζερί, δίπλα στο παλιό Κρα-
τικό ΚΤΕΟ στο δρόμοΜακρο-
χωρίου-Λυκογιάννης, για απο-
γευματινή εργασία. Τηλ.: 6977
755040&6984427753.

ΤΟ COFFEE ISLAND, Βε-
νιζέλου 31 (κέντρο), αναζητεί
barista και διανομέα. Απο-
στολή βιογραφικώνστο e-mail:
coffeeislandveria@gmail .
com.Τηλ.:6976633096.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  φαρμακοποιός
ή βοηθός φαρμακοποιού με ε-
μπειρία για φαρμακείο στοΝο-
μόΗμαθιας.Αποστολή βιογρα-
φικού στο: aggeliesfarmakio@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργα-
σίασεφαρμακείομεεπιδότηση
και σχετική εμπειρία.Απαραί-
τητη προϋπόθεση κάρτα ανερ-
γίας. Τηλ.: 23310 27507, 6947
259696.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζη-
τάει να προσλάβει για μόνιμη
απασχόληση, εξωτερικό πω-
λητή ή πωλήτρια για τους Νο-
μούς Ημαθίας, Πέλλας, Θεσ-
σαλονίκης.Απαραίτηταπροσό-
ντα, ευχέρεια λόγου, αγγλική
γλώσσα, δίπλωμα αυτοκινή-
του, άδεια εργασίας προσω-
πικού ασφαλείας, εμπειρία με
βιογραφικό και συστάσεις.Μι-
σθός, ασφάλιση και ποσοστά.
Παραλαβή δικαιολογητικών με
συνέντευξη στα κεντρικά γρα-
φεία μας, Θεσσαλονίκης 45
Βέροιαwww.securitytsiflidis.gr-
sales@securitytsiflidis.gr- Τηλ.
2331027102.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με παιδα-

γωγική κατάρτιση παραδίδει ι-
διαίτερα μαθήματα -διαδικτυα-
κά και διά ζώσης- σε μαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου,Λυκείου
σε προσιτές τιμές. Τηλ.: 6972
890424.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φρο-

ντίδα γερόντων για κάποιες ώ-
ρες ή και για 24ωρη βάση, κα-
θαριότητα σπιτιών, γραφείων
καισκάλες.Τηλ.:6940998054.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φρο-
ντίδα και περιποίηση ηλικιωμέ-
νωνσε24ωρηβάση.Τηλ.:6993
678697.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

τηςCICU: καροτσάκι (χειμωνιά-
τικο-καλοκαιρινό),καλαθούναμε
βάση, τραπεζάκι φαγητού, κάθι-
σμα αυτοκινήτου και 2 ποδήλα-
τα παιδικά σε πολύ κατάσταση,
400ευρώόλαμαζί.Τηλ.:23310
62621.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ :  ν τουλάπα
4φυλλη, σε χρώμα καφέ, βελέ-
ντζες χειροποίητες σε διάφορα
χρώματα, μεγάλο χαλί μάλλινο
σε διάφορα χρώματα, χαλί με-
γάλο με «τρίχες», κεντήματα
μετρητοίς.Τηλ.:6982293097.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ, χωρίς υποχρεώ-
σεις, ζητά για γνωριμια κυρια
50-55 ετών, για σοβαρή σχέση.

Τηλ.:6984040769.
ΚΥΡΙΟΣ75ετών,ζητάγων-

ριμία με κυρία από 60 έως 70
ετών για σοβαρή σχέση. Τηλ.:
6989007541.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗΖΗΤΑΝΑΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:

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

β)ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄
κατηγορίας

γ)Αποθηκάριο που να
έχειγνώσειςχειριστήκλαρκ

Πληροφορίεςστο τηλ.:
6947021868

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος γραφείου - βοηθός

Λογιστή γιαΛογιστικό Γρα-
φείοστηΒέροια.Τηλ.: 6932

245383.

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

Εταιρείααναζητάυποψήφιουςγιατηνκάλυψηθέσηςεργασί-
αςΗλεκτρολόγουΜηχανικού

Θέσηπλήρουςαπασχόλησηςεξαρτημένηςεργασίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•ΑπόφοιτοςΑΕΙ/ΗλεκτρολόγοςΜηχανικός
•Απαραίτητηπροϋπηρεσία 10 έτησε κατασκευή ή/και λει-

τουργία/συντήρησηηλεκτρολογικώνεγκαταστάσεων&αυτομα-
τισμών

•ΆριστηΓνώσηΗ/Υ
•ΆριστηΓνώσηΑγγλικήςΓλώσσας
•ΔίπλωμαΟδήγησης
•ΕκπληρωμένεςΣτρατιωτικέςΥποχρεώσεις
Σημείωση:Ταπροσόνταπρέπειυποχρεωτικάνατεκμηριω-

θούνμετααπαραίτηταπιστοποιητικά.

Όλοι οι υποψήφιοι θαπρέπει να διαθέτουν αναπτυγμένες
δεξιότητεςεπικοινωνίαςκαιικανότητεςεπίλυσηςπροβλημάτων,
ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών υπό αυστηρές
προθεσμίες, ομαδικότητα, μεθοδικότητα, ευελιξία,προσαρμο-
στικότητακαιπροσανατολισμόστηνεπίτευξηαποτελεσμάτων.

 Παρακαλούμε όσοι πληρούν τα ανωτέρωπροσόντα και
ενδιαφέρονται, να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα, στην
παρακάτωδιεύθυνση:

e-mail:cv.recruit12@gmail.com
Hδιαχείρισητωνβιογραφικώνπραγματοποιείται

μεαπόλυτηεχεμύθεια.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα όριαΑκρολίμνης καιΑρχαγγέλου 2
χωράφια κολλητά, 25 και 11 στρέμματα,περιφραγμένα,
παλμέττα βερύκοκα6 ετώνσεφούλπαραγωγή, άριστης
κατάστασης,4εξαιρετικέςποικιλίες,μεμπεκάκια.Παρακα-
λώμόνοσοβαρέςπροτάσεις.Κινητό:6945769920.



Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υλοποίηση του σχεδίου του 
υπουργείου Άμυνας, της αύξησης της στρατιωτικής θητείας.

Στόχος του σχεδίου είναι να καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες 
στελέχωσης των στρατιωτικών μονάδων στο υψηλότερο δυνατό 
ποσοστό.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η θητεία θα είναι 12μηνη και στους 
τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων και αναμένεται να αρχίσει 
να αρχίσει να εφαρμόζεται το πιθανότερο από την Γ’ ΕΣΣΟ του 
προσεχούς Μαΐου.

Αυτές τις μέρες γίνονται οι τελευταίες διευθετήσεις, όπως γράφει 
η εφημερίδα «Τα Νέα», έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι αλλαγές μέσα 

στο πρώτο εξάμηνο της νέας χρονιάς. Η θητεία σε όλα τα όπλα θα 
είναι ίση σε διάρκεια, 12μηνη, καθώς αυξάνεται κατά τρεις μήνες 
στον Στρατό Ξηράς όπου τώρα είναι 9μηνη η θητεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει κλειδώσει και η πρόβλεψη για 
μειωμένη θητεία, 9μηνη δηλαδή, για όσους εκδηλώσουν την επιθυ-
μία να κάνουν όλο το στρατιωτικό τους στα σύνορα, στον Έβρο ή 
στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Με αυτόν τον τρόπο, εκτιμούν ότι από τη μία η μειωμένη θητεία 
θα αποτελέσει κίνητρο για τους νέους, ώστε να καταταγούν για να 
εκπληρώσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις και έπειτα να συνεχίσουν την πολιτική ζωή τους με 
τις σπουδές τους ή άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες.

Και αυτό διότι μεγάλη μερίδα των νέων προτιμούν πρώτα να 
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και μετά να κάνουν το στρατιω-
τικό τους.

Από την άλλη στο Πεντάγωνο θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο 
θα αυξηθεί σημαντικά η επάνδρωση κρίσιμων μονάδων του Στρα-
τού Ξηράς στον Έβρο και στα νησιά.

Παράλληλα, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προωθεί και ρύθ-
μιση για τους περίπου 23.000 ανυπότακτους. Πρόκειται για ένα 

χρόνιο πρόβλημα για χιλιάδες νέους που σπουδάζουν ή εργάζονται 
στο εξωτερικό και φοβούνται την επιστροφή στην πατρίδα λόγω 
των μη εκπληρωμένων στρατιωτικών υποχρεώσεων.

Πηγή: protothema.gr
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P Το μόνο που μου έμεινε 
από τις φετινές γιορτές των Χρι-
στουγέννων είναι η αγάπη…

 
P Οι καλικάντζαροι έρχονται 

και φεύγουν. Οι αγάπες ήλθαν 
μια φορά για να μείνουν.

 
P Οι καλικάντζαροι είναι μέ-

ρος της παράδοσης. Ο γάμος, μέ-
ρος της παράδοσης άνευ όρων.

 
P Κι αυτό που νομίζει η 

κυβέρνηση ότι κάνει κουμάντο 
στην εκκλησία, μου θυμίζει τι 
γίνεται με εμένα και την αγάπη 
στο σπίτι.

 
P Η παντόφλα, μόνο λίγο και-

ρό ξαποσταίνει.
 
P Κι άντε εσύ να τολμήσεις 

να ζητήσεις διαζύγιο. Σαν να 
ψάχνεις δικηγόρο για να στη-
ρίξει τον διαχωρισμό κράτους 
εκκλησίας.

 
P Ούτε ο Κούγιας δεν θα το κατάφερνε. 

Διότι αυτός έχει φόβο Θεού, κι η εκκλησία φόβο 
Κούγια.

 
P Κατά τα λοιπά. Αφού δεν κολλάνε τον ιό 

τα παιδιά, έπρεπε να ανοίξουμε την αγορά και 
να στέλνουμε αυτά να μας ψωνίζουν.

 

P Kid away ντε!
 
P Από εμπειρία, δόξα τον θεό η νέα γενιά. 

Όλοι οι σύγχρονοι γονείς τα παιδιά τους στέλ-
νουν για τσιγάρα.

 
P Να παίρνουν και το σωστό παράδειγμα, 

συμπεριφοράς και υγιεινής ζωής.
 
P Σε φυλή της Αιθιοπίας ‘πέραση’ στο 

γυναικείο φύλο έχουν οι άντρες με μεγάλη κοι-

λιά. Άρα, δεν είμαστε χοντροί, αλλά σε λάθος 
χώρα.

 
P Και:
 Πηγαίνει μια κοπέλα για πρώτη φορά στον 

οδοντίατρο παρά τη φοβία της. Αφού κάνει ο οδο-
ντίατρος τις απαραίτητες προετοιμασίες, της λέει:

«Μη φοβάσαι, όλα θα πάνε καλά…άνοιξε το 
στόμα…»

Αυτή του λέει:
«Γιατρέ θα πονέσω;»
«Δεν ξέρω κοπέλα μου, πρέπει πρώτα να δω 

τι πρόβλημα υπάρχει. Μην ανησυχείς, άνοιξε το 
στόμα σου…»

«Γιατρέ, πριν κάνετε κάτι να με ενημερώσετε, 
να το περιμένω πριν πονέσω…»

«Εντάξει, εντάξει, άνοιξε τώρα το στόμα…»
«Γιατρέ, έχω ακούσει ότι ο πόνος στο δόντι 

είναι φοβερός και συγκρίνεται μόνο με τον πόνο 
της γέννας.»

«Ναι, το έχω ακούσει και εγώ. Άνοιξε τώρα το 
στόμα…» λέει ο γιατρός.

«Γιατρέ, δεν ξέρω αν θα προτιμούσα να βγά-
λω δόντι ή να κάνω ένα παιδί…»

«Αποφάσισε όμως κοπέλα μου, για να ρυθμί-
σω το ύψος της καρέκλας»!

Κ.Π.

Στρατιωτική θητεία: 12 μήνες από τον Μάιο παντού
- Ποιοι θα κάνουν 9μηνο και σε ποιες περιοχές
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