
Το αντιεμβολιαστικό 
αντάρτικο…

Από τους 
ψευτοπνευματικούς 

και τα μικροτσίπ, στις 
θεωρίες παγκόσμιας 

συνομωσίας!
Του Μάξιμου 
Χαρακόπουλου

ΚΟΡΩΝΟ-
ΙΣΤΟΡΙΕΣ 

Του Γιάννη 
Γεωργουδάκη, 
Εκπαιδευτικού

Μετά τις 11.00 θα ανοίξει
η Αγορά της Βέροιας, ανήμερα 
του πολιούχου Αγίου Αντωνίου

Πλημμύρισε η ιρλανδική διάβαση
κοντά στη Venus, ενώ
εγκλωβίστηκε φορτηγό

σε παράδρομο προς Ν. Νικομήδεια

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
στη Βέροια σε δρόμους πέριξ 

της Πλουτάρχου μέχρι την 
αποκατάσταση των ζημιών 

από την κακοκαιρία

Που είναι απαραίτητες 
οι αλυσίδες

Κινδυνεύουν με αφαίρεση 
βαθμών ΑΣΑ, Βέροια, Διαγόρας 

και Παναχαϊκή

Παλιά Δικαστήρια, Μπάσκετ Ελιάς, 
Κολυμβητήριο και Τελωνείο 

στη συνάντηση του Δημάρχου 
Βέροιας με Υφ. Οικονομικών 

και Βουλευτές Ημαθίας
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Διοικητικών 

& Οικονομικών 
Υπηρεσιών

του Νοσοκομείου 
Βέροιας
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Φταίει κανείς που 
αποκλείστηκε το Σέλι…ή μόνο 

ο κακός μας ο καιρός;;;;
  Αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατό μια όντως έντονη μεν 
κακοκαιρία, αλλά αναμενόμενη να πιάσει στον ύπνο 
μεγάλο μέρος του μηχανισμού σε τέτοιο βαθμό, που 
με τα μέσα που διαθέτουμε να αποκλειστεί το Σέλι. Ο 
παλαιότερος χειμερινός τουριστικός προορισμός στην 
Ελλάδα, δεν είναι προσβάσιμος, έχει αποκλειστεί το οδικό 
δίκτυο, δεν έχει ρεύμα και επικοινωνίες, ενώ αρκετός 
κόσμος είναι αποκλεισμένος στα σπίτια του! 
  Να επιχειρήσω να δω τι έφταιξε εκτός του έντονου 
καιρικού φαινομένου και της κακής τύχης; 
  Κοινή αναφορά από τον απλό δημότη Σελίου μέχρι και 
υπηρεσιακούς παράγοντες η προκλητική πλέον απουσία 
του προέδρου της τοπικής κοινότητας, που δεν έχει 
εμφανισθεί πουθενά! Ο ρόλος του σε τέτοιες περιπτώσεις 
είναι σημαντικός, αφού θα πρέπει διαρκώς να ενημερώνει 
τις υπηρεσίες και να έχει επαφή με τους κατοίκους για 
τυχόν προβλήματα και αντιμετώπισή τους. Η απουσία 
του ενίσχυσε την καθυστέρηση στα αντανακλαστικά και 
τον συντονισμό των υπηρεσιών που σχετίζονται χωρίς 
όμως να απαλλάσσονται από τις αυτοτελείς ευθύνες 
τους. Η Π.Ε. Ημαθίας φάνηκε ότι έχει προβλήματα 
με οχήματα και προσωπικό και ότι ο μηχανισμός της 
δεν ήταν  απολύτως έτοιμος να αντιμετωπίσει τόσα 
πολλά και έντονα μέτωπα. Ο δήμος Βέροιας και ο 
Βασίλης Παπαδόπουλος στους δρόμους, ωστόσο και 
μέσα στο χωριό αδύνατη η προσπέλαση, ενώ βγήκε 
στην επιφάνεια και το πρόβλημα συνεννόησης και 
συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών(Περιφέρεια, Δήμος, 
Αστυνομία, Πυροσβεστική κλπ) όταν έχουν καταρρεύσει οι 
επικοινωνίες. Ιδιαίτερη μνεία στην μεγάλη καθυστέρηση 
της Αστυνομικής Διεύθυνσης και της Τροχαίας 
να ελέγξουν ή να απαγορεύσουν την κυκλοφορία σε 
επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου και μάλιστα χωρίς 
αντιολισθητικές αλυσίδες(το έπραξαν το απόγευμα της 
Τρίτης) με αποτέλεσμα να ανεβαίνουν συνεχώς από το 
βράδυ της Δευτέρας αυτοκίνητα για να κάνουν πλάκα 
στο χιόνι, να εγκλωβίζονται και να δημιουργούν ακόμη 
μεγαλύτερα προβλήματα. Φύλαξε ο Θεός και δεν είχαμε 
κάποιο σοβαρό τροχαίο! 
  Κι επειδή η κακοκαιρία συνεχίζεται τα παθήματα ας 
γίνουνε μαθήματα…

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Ταπανής, Ευθασίας, Μερτίου μαρτ.

Πλημμύρισεηιρλανδικήδιάβαση
κοντάστηVenus,ενώ
εγκλωβίστηκεφορτηγό

σεπαράδρομοπροςΝ.Νικομήδεια

Γνωστό και χρόνιο τοπρόβλημαμε τις λεγόμενες  ιρλανδικές διαβάσειςπουπλημυρίζουνσε κάθεσχεδόν έντονη
βροχόπτωση.Τοίδιοέγινεκαιχθεςόπουτούψοςτηςβροχής,πουέχειξεπεράσειτα100χιλιοστάαπότηΔευτέρα,πλημ-
μύρισεκαιπάλιηιρλανδικήδιάβασηστηVenusκαιγιαυτόθαπρέπειοιοδηγοίνατιςαποφεύγουν,πόσομάλλονμετα
έντονακαιρικάφαινόμενα,ανκαικατάπληροφορίεςόλεςοιιρλανδικέςδιαβάσειςπαραμένουν,καθότιπρέπειναπαραμέ-
νουν,κλειστές!

Μάλιστα,απότονμεγάλοόγκοτηςβροχήςεγκλωβίστηκεχθεςφορτηγό(φωτο)στονπαράδρομοπροςΝ.Νικομήδεια
(στούψοςτηςγέφυρας66),αφούοδρόμοςγέμισενεράπουακινητοποίησαντοφορτηγό…

ΗΧριστίνα-ΝικολέταΚαραγιάννηνέαΔιευθύντρια
Διοικητικών&ΟικονομικώνΥπηρεσιών

τουΝοσοκομείουΒέροιας
Μετάαπότηναποχώρησηλόγωσυνταξιοδότησηςτου

ΔιευθυντήΔιοικητικών &ΟικονομικώνΥπηρεσιών του
Νοσοκομείου Βέροιας Ηλία Καλαϊτσίδη την παραμονή
πρωτοχρονιάς (31/12/2021),ορίστηκεόπωςπροβλέπεται
ο αντικαταστάτης ή η ενπροκειμένω, η αντικαταστάτριά
του.Πρόκειται για την μέχρι πρότινοςΠροϊσταμένηΟι-
κονομικούΤμήματος του ΓενικούΝοσοκομείουΒέροιας
Χριστίνα-ΝικολέταΚαραγιάννη,ηοποία είναι42 ετώνκαι
μητέρα τριώνπαιδιών.ΗκαΚαραγιάννη είναιαπόφοιτος
τηςΝομικής τουΑ.Π.Θ. και κάτοχοςμεταπτυχιακούστον
τομέα της Ιστορίας,Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του
Δικαίου της ίδιας σχολής.Το 2004 ξεκίνησεως δικηγό-
ρος στο Πρωτοδικείο Βέροιας και το 2009 διορίστηκε
στοΝοσοκομείοΛαμίας και από το 2012 υπηρετεί στο
ΝοσοκομείοΒέροιας. Σίγουρα η θέσηπου αναλαμβάνει
είναι «νευραλγική» και μάλιστασε μιαπερίοδο ιδιαίτερα
δύσκολη υγειονομικά, αλλά και λόγω της επέκτασης του
νοσοκομείουκαι τιςευχόμαστεναανταπεξέλθειμεεπιτυ-
χίαστακαθήκοντάτης.

Μετά τις 11.00 θα ανοίξει 
η Αγορά της Βέροιας, 

ανήμερα του πολιούχου 
Αγίου Αντωνίου

 Μετά τις 11.00 το πρωί που θα τελειώσει η δοξολογία και ο 
εορτασμός του Αγίου Αντωνίου,  θα ανοίξουν τα καταστήματα 
στην Αγορά της πόλης όπως ανακοινώθηκε από τον Εμπορικό 
Σύλλογο Βέροιας.

Ο πολιούχος της Βέροιας γιορτάζει τη Δευτέρα 17 Ιανουαρί-
ου και τον τιμά όλη η πόλη κάθε χρόνο.

Που είναι απαραίτητες οι αλυσίδες
Απαρα ί τη τ ες

είναιοιαντιολισθη-
τικές αλυσίδες και
στηνΗμαθία, από
το94οέωςτο98ο
της παλαιάς εθνι-
κής οδούΘεσσα-
λονίκης - Βέροιας
- Κοζάνης (μέσω
Καστανιάς), στα
οδικάδίκτυαπρος
τα χιονοδρομικά
κέντρα Σελίου, 3-
5Πηγαδίων,λόγω
της σφοδρής χιο-
νόπτωσης.

Επίσης, λόγω
έντονης βροχό-
πτωσης έχει δι-
ακοπεί και η κυ-
κλοφορία στη δη-
μοτική οδό Νέας

Λυκόγιαννης-ΠαλαιάςΛυκόγιαννηςτουΔήμουΒέροιας.
Εάνδενσυντρέχειπάντωςσοβαρόςλόγοςκαλόθαείναιναπεριοριστούνοιμετακινήσειςσταεπικίνδυναοδικάδί-

κτυακαιναείναιαυξημένηηπροσοχήτωνοδηγών.
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Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής 
κυκλοφορίας, στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, στην εξυπη-
ρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατά-
στασης από φυσικές καταστροφές των οδών Πλουτάρχου, Σπάρτακου, 
Φειδίου, Περσεφόνης, Πολυβίου, Σαπφούς, Διογένους, Ηρακλείτου, 
Αρχιμήδη, Λυσίου, Θουκιδίδου, Ηροδότου και Μοναστηρίου η Διεύ-
θυνση Αστυνομίας Ημαθίας από χθες  έως και την Πέμπτη 13-01-2022 
στις 14:00΄ αποφάσισε την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός 
είδους οχημάτων στις κάτωθι οδούς:

 · Σε τμήμα της οδού Πλουτάρχου από την συμβολή της με την οδό 
Θεσσαλονίκης έως την συμβολή της με την οδό Στρατού,

· σε τμήμα της οδού Σπάρτακου από την συμβολή της με την οδό 
Θεσσαλονίκης έως την συμβολή της με την οδό Πλουτάρχου,

· σε τμήμα της οδού Φειδίου από την συμβολή της με την οδό Θεσ-
σαλονίκης έως την συμβολή της με την οδό Πλουτάρχου,

 · σε τμήμα της οδού Περσεφόνης από την συμβολή της με την οδό 
Φειδίου έως την συμβολή της με την οδό Πολυβίου,

· σε τμήμα της οδού Πολυβίου από την συμβολή της με την οδό 
Θεσσαλονίκης έως την συμβολή της με την οδό Πλουτάρχου,

 · σε τμήμα της οδού Σαπφούς από την συμβολή της με την οδό 
Ζήνωνος έως την συμβολή της με την οδό Πολυβίου,

· σε τμήμα της οδού Διογένους από την συμβολή της με την οδό 
Αριστομένους έως την συμβολή της με την οδό Πλουτάρχου

· σε τμήμα της οδού Ηρακλείτου από την συμβολή της με την οδό 
Στρατού έως την συμβολή της με την οδό Πλουτάρχου,

 · σε τμήμα της οδού Αρχιμήδη από την συμβολή της με την οδό 
Κασσάνδρου έως την συμβολή της με την οδό Πλουτάρχου,

· σε τμήμα της οδού Λυσίου από την συμβολή της με την οδό Ρό-
δων έως την συμβολή της με την οδό Πλουτάρχου,

· σε τμήμα της οδού Θουκιδίδου από την συμβολή της με την οδό 

Πλουτάρχου έως και το πέρας του αδιέξοδου,
 · σε τμήμα της οδού Ηροδότου από την συμβολή της με την οδό 

Πλουτάρχου έως και το πέρας του αδιέξοδου,
· σε τμήμα της οδού Μοναστηρίου από την συμβολή της με την οδό 

Πλουτάρχου έως και το πέρας του αδιέξοδου.
Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης στις 

παραπάνω οδούς θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών. Από 
τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής 
μαζικής μεταφοράς. Τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από 
την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης.  Από τις παρα-
πάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της 
Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικώς 
οχήματα έκτακτης ανάγκης, η διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε 
περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις 
επικρατούσες συνθήκες.

Στον κλοιό της έντονης χιονόπτωσης τα ορεινά της Βέροιας

Αποκλεισμένο από χθες το Σέλι, χωρίς 
ρεύμα και με προβλήματα στο οδικό δίκτυο
 Με μηχανήματα επιχειρούν να ανοίξουν δρόμους και χωριά, Δήμος και Αντιπεριφέρεια

 Για τρίτη ημέρα συνεχίζονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα 
στην Ημαθία, με συνεχή και έντονη βροχόπτωση στα πεδινά 
και βαριά χιονόπτωση στα ορεινά, δημιουργώντας σοβαρά 
προβλήματα. Από το βράδυ της Δευτέρας(11/01) τα συνερ-
γεία της Π.Ε. Ημαθίας και του δήμου Βέροιας επιχειρούν σε 
διάφορα σημεία για να διατηρήσουν ανοιχτό το οδικό δίκτυο, 
ωστόσο τα μεγάλα προβλήματα εστιάζονται στο Σέλι το οποίο 
κυριολεκτικά αποκλείστηκε, αφού σε κάποια σημεία το χιόνι 
έφτασε το ένα μέτρο!

Στους δρόμους τα μηχανήματα του Δήμου 
και της Αντιπεριφέρειας 

Το χιόνι πολύ και βαρύ και ο δήμος Βέροιας με μηχανήμα-
τα ανοίγει δρόμο όλη μέρα χθες και σήμερα από τα ξημερώ-
ματα. Χθες το απόγευμα, όπως είπε ο αντιδήμαρχος Βασίλης 
Παπαδόπουλος, «άνοιξε» το Ξηρολίβαδο όπου το χιόνι ήταν 
40 πόντους και μπόρεσαν να απεγκλωβιστούν κάποιοι  κάτοι-
κοι του χωριού και στο Σέλι ένα σκαπτικό και ένα εκχιονιστικό 
επιχειρούσαν όλη μέρα ενώ το απόγευμα ανέβηκε και ένας 
φορτωτής. Παράλληλα επιχειρούσαν και μηχανήματα της ΠΕ 
Ημαθίας, όμως το Σέλι ήταν μπλοκαρισμένο και στον κεντρικό 
δρόμο η όποια κυκλοφορία γινόταν μόνο σε μία λωρίδα κι 
αυτό με το ζόρι. Η αντιπεριφέρεια προσπαθούσε με ότι μέσο 
διαθέτει να ανοίξει την πρόσβαση στο Σέλι σε συνεργασία με 
το δήμο και να απεγκλωβίσουν σπίτια ατο χωριό το οποίο δεν 
έχει ρεύμα καθώς από την σφοδρή χιονόπτωσης, έσπασαν 
κλαδιά δέντρων και έπεσαν στα καλώδια της ΔΕΗ.

Εύλογο και το ερώτημα γιατί παρέμεινε για αρκετές ώρες 
ανοιχτή η διέλευση των οχημάτων προς το Σέλι, παρότι υ-
πήρχαν τα έκτακτα δελτία για ακραία καιρικά φαινόμενα. Έτσι, 
κάποιοι που ανέβηκαν στο χωριό και στο χιονοδρομικό, προ-
κάλεσαν επιπλέον μποτιλιάρισμα, παρότι το χιονοδρομικό κέ-
ντρο είχε ανακοινώσει ότι θα είναι κλειστό για δύο μέρες λόγω 
της κατάστασης και απαγόρευσε την πρόσβαση.

Ο δήμος Βέροιας  αργά χθες το απόγευμα καθάρισε το 
Ξηρολίβαδο (40 πόντους χιόνι) και απεγκλώβισε κατοίκους, ενώ μπή-
καν και  στην Καστανιά και καθάρισαν μέσα στο χωριό. Η πρόσβαση 
ήταν δύσκολη λόγω σπασμένων δέντρων στην πάνω είσοδο της 
Καστανιάς, ενώ θα παρέμενε ένα μηχάνημα του Δήμου όλη νύχτα σε 
επιφυλακή παράλληλα και με τις επιχειρήσεις της αντιπεριφέρειας ώστε 
να παραμείνει ανοιχτός ο δρόμος προς το Σέλι και να μπορούν να κατέ-
βουν στην πόλη όσοι αποκλείστηκαν σε σπίτια στο χωριό.

Αποκλεισμένο από το χιόνι χωρίς ρεύμα
 και τηλέφωνο το Σέλι!!!

Οι πτώσεις κλαδιών και δέντρων στο οδόστρωμα, έκλεισαν και τον 
δρόμο Νάουσα-Σέλι από το βράδυ της Δευτέρας, ενώ και ο δρόμος Βέ-
ροια-Σέλι έχει προβλήματα και από το απόγευμα της Τρίτης(11/01) δια-
κόπηκε έστω και καθυστερημένα από την Τροχαία η κυκλοφορία. Είχε 
προηγηθεί η μαζική άνοδος επισκεπτών στο Σέλι με αυτοκίνητα χωρίς 
αλυσίδες, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν και να προκαλέσουν 
μποτιλιαρίσματα, αλλά και δυσκολίες στο έργο των μηχανημάτων απο-
χιονισμού, που επέτειναν το πρόβλημα. Παρά τις προσπάθειες για α-
ποχιονισμό του οδικού δικτύου και του χωριού, υπήρξαν άνθρωποι που 
αποκλείστηκαν στα σπίτια τους, λόγω του χιονιού, ενώ την κατάσταση 
δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο η διακοπή ρεύματος και τηλεφωνικής 
επικοινωνίας. Από το βράδυ της Δευτέρας υπήρξαν εκτεταμένες ζημιές 
στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Σελίου, από πτώσεις δέντρων στα ε-
ναέρια καλώδια με αποτέλεσμα να βυθιστεί το χωριό στο σκοτάδι, ενώ 
δεν λειτουργούν σταθερά, κινητά τηλέφωνα και ίντερνετ με συνέπεια να 
μην μπορεί να επικοινωνήσει κανένας με κατοίκους του χωριού και να 
δυσχεραίνει στην περιοχή η επικοινωνία των συνεργείων και του μη-

χανισμού της Πολιτικής Προστασίας. Συνεργεία 
του ΔΕΔΔΗΕ καταβάλουν υπεράνθρωπες προ-
σπάθειες μέσα σε δασώδεις εκτάσεις με πολύ 
χιόνι, να αποκαταστήσουν τις ζημιές στο δίκτυο, 
αλλά δεν υπήρχε μέχρι αργά χθες πρόβλεψη για 
την επαναφορά του δικτύου, λόγω της συνεχι-
ζόμενης κακοκαιρίας. Σε αναστολή λειτουργίας, 
λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, όπως 
αναφέρει σε ανακοίνωσή του, παραμένει από 
την Δευτέρα και το Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου.

Άσπρισαν τα Πιέρια χωρίς ιδιαίτερα 
προβλήματα…αλλά και χωρίς τηλεόραση!
Οι κάτοικοι των ορεινών χωριών στα Πιέρια 

είδαν από χθες Τρίτη να ξεκινά χιονόπτωση, 
χωρίς ωστόσο να δημιουργούνται ιδιαίτερα προ-
βλήματα. Το οδικό δίκτυο ήταν μέχρι και χθες 
βράδυ καθαρό και αλυσίδες χρειάζονται στον 
δρόμο προς το χιονοδρομικό του Ελατοχωρί-
ου. Το πρόβλημα που επεσήμαναν κάτοικοι σε 
επικοινωνία που είχαμε ήταν η διακοπή του 
σήματος των τηλεοπτικών καναλιών, το οποίο 
σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είναι σύνηθες 
και οφείλεται στην διακοπή ρεύματος στον ανα-
μεταδότη της περιοχής Καστανιάς. 

Προβλήματα και στα πεδινά από το πολύ νερό!
Πέρα από τα σοβαρά προβλήματα στα ορεινά, αρκετά μέτωπα δημι-

ουργήθηκαν από την συνεχή και έντονη βροχόπτωση σε πεδινές και η-

μιορεινές περιοχές της Ημαθίας, με μικρές κατολισθήσεις, συγκέντρωση 
φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο και πλημμυρικών φαινομένων σε «ιρ-
λανδικές» διαβάσεις, που έκαναν επικίνδυνη την διέλευση ανθρώπων 
και οχημάτων από τα σημεία.  

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Βέροια σε δρόμους πέριξ 
της Πλουτάρχου μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών από την κακοκαιρία



Του Γιάννη Γεωργουδάκη, 
Εκπαιδευτικού

     
   Καλή μας χρονιά 

   Δυο χρόνια πέρασαν από την έλευση 
στην καθημερινότητά μας του ζόφου της 
πανδημίας που άφησε πίσω της, πίκρες, 
δάκρια κι ανυπολόγιστες ανθρώπινες α-
πώλειες.  

   Με την ευχή να πάει και να μη γυ-
ρίσει (μαζί με τον παλιό τον χρόνο) και 
με διάθεση σκωπτική, ας θυμηθούμε  ότι 
μέσα σ’ αυτά τα χρόνια άνθησαν σε όλο 
τον κόσμο (καθόσον η ανθρώπινη βλακεία 
είναι διεθνής) ορισμένες «εναλλακτικές» 

απόψεις -περίπου 2000 σύμφωνα με ερευνητές- γύρω από τον covid και την 
διαχείρισή του,  που στην καλύτερη των περιπτώσεων βγάλανε (κι ακόμη 
βγάζουν)  γέλιο. 

   Έτσι από τον πρώτο κι όλας καιρό το διαδίκτυο κατακλίστηκε με «α-
λήθειες» από αυτούς που «ξέρουν»! Τα μηνύματα ήταν γεωπολιτικά από 
τους γκουρού του είδους. Ο κορονοϊός έχει δημιουργηθεί στο εργαστήριο ως 
βιολογικό όπλο μας ψιθύρισαν. Ναι αλλά ποιοι το κατασκεύασαν ρωτήσαμε. 
Όσο ξεπάστρευε τους Κινέζους μας έλεγαν ότι το φτιάξανε οι Αμερικάνοι «για 
να τους μάθουν να φέρονται τα γατάκια τους Κινέζους». Μόλις βέβαια ο ιός 
μπούκαρε στην Αμερική (οι ίδιοι) μας κλείνανε το μάτι με νόημα. Οι Κινέζοι το 
φτιάξανε, γιατί τους βάλανε δασμούς οι Αμερικάνοι (αμ τι νόμιζαν).  Υπάρχει 
βέβαια κι ο λαϊκός μύθος μου μιλάει για τον μικρό Κινέζο τον Γιού , που σκό-
νταψε κι έσπασε το μπουκάλι με το μαγικό ζωμό. 

   Στη συνέχεια σκάσαν μύτη τα εμβόλια και απ’ το πουθενά, μας προέ-
κυψαν οι ψαγμένοι περί τα επιστημονικά:  Οι έχοντες βαθιά γνώση βιολογίας 
αναρτούσαν στα social media πως τα εμβόλια έχουν σχεδιαστεί για να αλ-
λάζουν το DNA και να μας κάνουν γενετικά μεταλλαγμένους οργανισμούς 
(δηλαδή ποιοι και πώς και τι;)  

   Όοοοχι ούρλιαζαν οι «γνώστες» της τεχνολογίας ομνύοντας  πως τα 
εμβόλια περιέχουν  μικροτσίπ. Μόλις κάνουμε το εμβόλιο, μπορούν να μας 
συνδέσουν με πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης!!! Και τότε υπάρχει δυνα-
τότητα να μας εντοπίζουν ακόμα και μέσω κάμερας (τη βάψανε οι παντρεμέ-
νοι). Πολύ ποιο κατανοητό, αλλά εξίσου σατανικό το σενάριο, ότι  τα  δίκτυα 
G5 είναι που προκαλούν τη νόσο του κορωνοϊού και τέλος, ότι  η χρήση 

μάσκας ενεργοποιεί τον κορονοϊό ανάμεσα στους ανθρώπους. Τόσο απλά. 
   Από το ξεκίνημα βέβαια της πανδημίας υπήρχαν (και υπάρχουν)  οι 

αγνοί και άδολοι αρνητές, που αρχικά υποστήριζαν ότι δεν υπάρχει κορο-
νοϊός, άρα το εμβόλιο περιέχει φυσιολογικό ορό. Κατόπιν έβαλαν νερό στο 
κρασί τους (και στον φυσιολογικό ορό). Ναι μεν υπάρχει ο ιός, αλλά είναι πιο 
αθώος από την εποχική γρίπη και  σκοτώνει λιγότερους ανθρώπους. Μόλις 
τα κρούσματα φούντωσαν το γύρισαν το σενάριο. Οι γιατροί φταίνε που 
παίρνουν περίπου 2.000 ευρώ  εάν καταγράψουν σαν αιτία θανάτου ενός 
ασθενή τις επιπλοκές από κορωνοϊό. Χαριτωμένες απόψεις. 

   Πολύ ποιο επικίνδυνοι όμως ήταν οι «γιατροί» του διαδίκτυού και των 
καναλιών που πάντα υπάρχουν. Αυτοί που έχουν το φάρμακο δια πάσαν 
νόσον. Έτσι μάθαμε ότι  πίνοντας ζεστό νερό, μειώνεται το φορτίο του κορο-
νοϊού στο λαιμό μας ή πως η κατανάλωση χλωρίνης, αλκοόλ, σκόρδου, βιτα-
μίνης C ή ούρων αγελάδας (!) μπορεί να σκοτώσει τον ιό ή να προφυλάξει α-
πό τη λοίμωξη. Και φυσικά οι τηλεπωλητές  που πουλάγανε εναλλάξ επιστο-
λές του Ιησού και αλοιφή για τον κορωνοϊό!  Και για να μην ξεχνιόμαστε ότι 
η «ιατρική συμβουλή» πως είναι καλύτερα να περιμένουμε να βγουν τα καλά 
εμβόλια  και να μην εμβολιαστούμε τώρα, σκότωσε δυστυχώς πολύ κόσμο.  

   Κι επειδή κάθε παραμύθι πρέπει να έχει έναν κακό, ο κορονοϊός και η 
πανδημία ήταν σχέδιο του Μπιλ Γκέιτς για να ερημώσει τον κόσμο. Καπά-
κι μετά ο ίδιος ο Γκέιτς έβγαλε τους εμβολιασμούς που είναι ένας τρόπος 
στείρωσης του πληθυσμού. (Τώρα γιατί να το κάνει αυτό ο Γκέιτς δεν μας 
εξήγησαν)  

   Οι θρησκευτικές αποχρώσεις της παράνοιας δεν μπορούσαν να λεί-
πουν από το κορωνοτσίρκο. Έτσι μάθαμε ότι η επιδημία είναι ένα εγκλημα-
τικό σχέδιο, που προωθούν οι παγκόσμιες ελίτ (Ρότσιλντ, Λέσχη Μπίλνερ-
μπεργκ κλπ)  με στόχο να δημιουργήσουν έναν κόσμο χωρίς την παρουσία 
του Θεού. Ή ότι  τα εμβόλια  περιέχουν μεταλλικά νανοσωματίδια και το έν-
ζυμο λουσιφεράση (;), συνδέοντας τον εμβολιασμό με τη Βιβλική προφητεία 
και το σημάδι του θηρίου γιατί τρία εμβόλια =τρία εξάρια (ευρυματικόοοο). 

   Και φυσικά,  επειδή διαχρονικά «ο γείτονάς μου είναι ο καλύτερος 
εχθρός μου»,  ο κορονοϊός ενεργοποίησε ρατσιστικές κορώνες καθώς  τα 
καθάρματα οι Αλβανοί (ή Τούρκοι, ή Σκοπιανοί ανάλογα με τον εισηγητή) δεν 
προσβάλλονται από τον κορονοϊό διότι έχουν εξαιρετικά ανθεκτικό ανοσο-
ποιητικό σύστημα χάρη στο DNA τους!!!

   Αυτές είναι μόνο ενδεικτικά ορισμένες από τις δημιουργίες του ανθρώ-
πινου νου όταν κοιμάται. Η αποτύπωση και καταγραφή του συνόλου, θα 
χρειαζόταν ασφαλώς ένα  πολυσέλιδο τόμο (κάτι σαν τον Τσελεμεντέ)  

  Εν κατακλείδι γεροί νάμαστε να τα θυμόμαστε.
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SING 2- ΤΡΑΓΟΥΔΑ! 2 (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην Αίθουσα 1:   
Παρασκευή 14/1 - Σάββατο 15/1 - Κυριακή 16/1 στις 17.15
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

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

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

ΡΟΣ ΜΠΙΜΠΙΛΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ, ΒΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ-
ΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤΟΡΙΝΑ ΘΕΟΧΑ-
ΡΙΔΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ, ΕΛΕΝΑ ΔΕΛΑΚΟΥΡΑ, ΘΕΜΗΣ 
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ, ΘΑΝΟΣ ΛΕΚΚΑΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΑΝΤΙΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ - EXTINCT (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην Αίθουσα 2:   
Παρασκευή 14/1 - Σάββατο 15/1 - Κυριακή 16/1 στις 17.00
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kalafatis και ο Γιάννης Βογιατζής  
Special guest stars: Jane Lapotaire, Susan Hampshire και 

ο Rupert Graves

SPIDER-MAN: NO WAY HOME
Προβολές στην Αίθουσα 2:  Παρασκευή 14/1 - Σάββατο 

15/1 - Κυριακή 16/1 στις 18.30
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

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

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

ΚΤ ΚΑΜΠΕΡΜΠΑΤΣ, ΤΟΜ ΧΟΛΑΝΤ, ΤΖΕΪΜΙ ΦΟΞ , ΓΟΥΪΛΕΜ 
ΝΤΑΦΟ, ΤΖΕΪ ΚΕΪ ΣΙΜΟΝΣ, ΜΠΕΝΕΝΤΙΚΤ ΓΟΥΟΝΓΚ, ΖΕΝΤΑ-
ΓΙΑ ΚΟΛΜΑΝ, ΑΝΓΚΟΥΡΙ ΡΑΪΣ, ΜΑΡΙΖΑ ΤΟΜΕΪ

SCREAM 
Προβολές στην Αίθουσα 2:  Παρασκευή 14/1 - Σάββατο 

15/1 - Κυριακή 16/1 στις 21.15 
Πέμπτη 13/1 – Δευτέρα 17/1 – Τρίτη 18/1 – Τετάρτη 19/1 

στις 20.30
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

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

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

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

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

γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδε-
σμο:  http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     13/1/22 - 19/1/22

Πρόγραμμα διενέργειας δωρεάν 
rapid tests στη Νάουσα

Συνεχίζονται στη Νάουσα οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι στον γενικό πληθυσμό, 
που προγραμμάτισε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με 
τον δήμο.  Συγκεκριμένα, έως και την Παρασκευή (14.01.2022), θα πραγματο-
ποιούνται δωρεάν rapid tests από τις 09:00 έως τις 15:00, στο ΚΑΠΗ Νάουσας (η 
προσέλευση των πολιτών θα πρέπει να γίνεται έως τις 14:30). 

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

Καθημερινά Rapid tests 
στα ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας 

 
Συνεχίζεται 

και την επόμε-
νη εβδομάδα 
η  δ ι ε ν έργε ι α 
δωρεάν δε ιγ -
ματοληπτικών 
ελέγχων (rapid 
tests) στον γε-
νικό πληθυσμό 
από τον Δήμο 
Αλεξάνδρειας, 
σε συνεργασία 
με τον ΕΟΔΥ, 
στο πλαίσιο της 
επιδημιολογικής 
επιτήρησης του 
covid-19.

Συγκεκριμένα, κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα βρίσκεται ολόκληρη την εβδομάδα στο 
ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας (πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού) από τις 9:00 το πρωί έως 
και τις 14:30 το μεσημέρι.

Οι πολίτες, έχοντας μαζί τους ταυτότητα, ΑΜΚΑ και αριθμό τηλεφώνου επι-
κοινωνίας, μπορούν να προσέλθουν για να πραγματοποιήσουν rapid test χωρίς 
καμία οικονομική επιβάρυνση.

Την προηγούμενη εβδομάδα, έως και την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου, πραγμα-
τοποιήθηκαν συνολικά 672 rapid tests στο χώρο του ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας από 
κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, εκ των οποίων ανιχνεύτηκαν 64 θετικά.

Νέος κύκλος Βιωματικών 
Σεμιναρίων  του 

«Έρασμου» στη Βέροια
Μετά από μια τριετή πορεία 

επιτυχούς δραστηριότητας και 
σημαντικής αποδοχής από τους 
συμπολίτες μας,  τα Βιωματικά 
Σεμινάρια του Συλλόγου Κοινωνι-
κής Παρέμβασης «Έρασμος» συ-
νεχίζουν δυναμικά με νέο κύκλο 
συναντήσεων και την απαιτού-
μενη τήρηση όλων των μέτρων 

ασφαλείας κατά της διασποράς του κορωνοϊού. 
Η θεματολογία των σεμιναρίων πραγματεύεται μεταξύ 

άλλων: 
- Την αυτογνωσία
- Τον καθορισμό ορίων
- Την αναγνώριση αναγκών
- Τη διαχείριση συναισθημάτων
- Την αναγνώριση και αντιμετώπιση τοξικών σχέσεων
- Τη διαχείριση πένθους, άγχους, φοβιών κλπ.
Η δράση αποσκοπεί στην προσφορά ερεθισμάτων 

στους συμμετέχοντες, ώστε  να εκφραστούν ελεύθερα, 
να πειραματιστούν, να επεξεργαστούν τις εμπειρίες τους 
και να αναπτύξουν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότη-
τες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για 
περεταίρω πληροφόρηση και δηλώσεις συμμετοχής στα 
γραφεία του «Έρασμου» Μ. Αλεξάνδρου 17, στη Βέροια

Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00. Στο τηλ. 23310 
74073 ή στο Email: erasmos.veria@gmail.com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρό-
γραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

ΚΟΡΩΝΟ-ΙΣΤΟΡΙΕΣ 



Θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και ζητήματα διαχείρισης 
σημαντικών διεκδικήσεων του Δήμου Βέροιας περιλάμβανε η 
ατζέντα της σύσκεψης του Δημάρχου Βέροιας, κ. Κωνσταντίνου 
Βοργιαζίδη και της Αντιδημάρχου, επικεφαλής της παράταξης 
«Βέροια Πρωτεύουσα Πόλη», κας Γεωργίας Μπατσαρά, με 
τον Υφυπουργό Οικονομικών, Βουλευτή Ημαθίας, κ. Απόστολο 
Βεσυρόπουλο και τους Βουλευτές Ημαθίας, κ. Αναστάσιο Μπαρ-
τζώκα και κ. Λάζαρο Τσαβδαρίδη στην αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Ανάλογη συνάντηση ακολούθησε μεταξύ του κ. 
Βοργιαζίδη και της κας Μπατσαρά με τον Βουλευτή κ. Άγγελο 
Τόλκα.

Πιο συγκεκριμένα συζητήθηκαν θέματα που αφορούν σε:

-Κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων
-Τέλος ταφής απορριμμάτων
-Παραχώρηση Παλαιών Δικαστηρίων
-Παραχώρηση Μπάσκετ Ελιάς
-Κατασκευή Κολυμβητηρίου
-Κυβερνητική παρέμβαση για το Τελωνείο Βέροιας.
Δέσμευση τόσο του Υφυπουργού Οικονομικών όσο και των 

βουλευτών ήταν να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την 
επίλυση του συνόλου των θεμάτων που τέθηκαν επί τάπητος.
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Ευχαριστήρια επιστολή για τη 
συμπαράσταση στο πένθος μας

απο την απώλεια 
του Αριστοτέλη Σιδηρόπουλου

Με ευγνωμοσύνη και βαθιά συγκίνηση, θα θέλαμε να ευχαρι-
στήσουμε θερμά όλους τους φίλους, γνωστούς και συνεργάτες 
για την αμέριστη συμπαράσταση στο πένθος μας για την απώ-
λεια του Αριστοτέλη Σιδηρόπουλου, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, 
Ιδρυτή και Προέδρου της Πρωτοβουλίας για το Παιδί.

Τα συλλυπητήρια μηνύματα και τα τηλεφωνήματα που δεχό-
μαστε από όλη την Ελλάδα είναι συγκινητικά και παρήγορα και 
επισφραγίζουν την εκτίμηση και το σεβασμό που έτρεφαν στο 
πρόσωπό του όσοι τον είχαν γνωρίσει και είχαν συνεργαστεί μαζί 
του.

Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά και όσους έκαναν 
δωρεά στην Πρωτοβουλία για το Παιδί αντί στεφάνων στη μνήμη 
του.

Με τις θερμότατες ευχαριστίες μας,
η σύζυγος και η οικογένεια του,

η μεγάλη οικογένεια της Πρωτοβουλίας για το Παιδί

Πορίσματα ζημιών σε 
δενδροκαλλιέργειες από 
παγετό στα Μονόσπιτα

Ο Δήμος Νάουσας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ κοινοποι-
ήθηκαν τα  πορίσματα εκτίμησης ζημιών, που αφορούν στον παγετό 
της 28/03/21 που σημειώθηκε στις καλλιέργειες παραγωγών της Τ.Κ. 
Μονοσπίτων. 

Οι παραγωγοί μπορούν να δουν τα αποτελέσματα μέσω της ιστο-
σελίδας του ΕΛΓΑ,  χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXIS, καθώς 
και στο κοινοτικό κατάστημα όπου είναι αναρτημένα. Ενστάσεις θα 
υποβάλλονται μέχρι και την Πέμπτη 20/01/22 (Μεγάλου Αλεξάνδρου 1 
Νάουσα- τηλ. 2332052186 (πρώην ΚΕΠ) .  

Η εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων  θα γίνεται μόνο κατόπιν ρα-
ντεβού, ενώ για την προσέλευση απαιτείται η χρήση μάσκας ,ενώ θα 
επιδεικνύεται αρμοδίως εκδιδόμενο και σε ισχύ πιστοποιητικό εμβολια-
σμού ή νόσησης ή rapid test. 

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο  2332052186 (ανταπο-
κρίτρια ΕΛΓΑ Ελένη Σιαμίδου). 

Δήμος Νάουσας: Παράταση 
υποβολής αιτήσεων 

δικαιούχων προς ένταξη στις 
παροχές του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου και Φαρμακείου
Παρατείνεται έως και την Πέμπτη 20-01-2022 η διαδικασία υπο-

βολής των αιτήσεων  των δικαιούχων που πληρούν τις απαιτούμενες  
προϋποθέσεις προς ένταξη στην «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: 
Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηρωικής Πόλης 
Νάουσας», που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική 
Μακεδονία 2014-2020».

Ειδικότερα, για την ένταξη στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει: 

1) να είναι κάτοικοι στα όρια του Δήμου Νάουσας
2) να ανήκουν στις Ομάδες Στόχου:
• Ευρισκόμενοι σε κατάσταση φτώχειας/Απειλούμενοι από 

φτώχεια (βάσει της οικονομικής τους κατάστασης – ετήσιο εισόδημα)
• Δικαιούχοι/ Αιτούντες διεθνούς προστασίας
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στα τηλέφωνα του Κοινωνικού Παντοπωλείου - Κοι-
νωνικού Φαρμακείου του Δήμου Νάουσας, τηλ. 2332029936 και 
2332029915.

Διακοπή πρόσβασης 
υπηρεσιών μεταφορών 

και επικοινωνιών  
στο  πληροφορικό 

σύστημα του υπουργείου 
λόγω εργασιών

 μετάβασης στο νεο 
on- line σύστημα

Σας ενημερώ-
νουμε ότι σύμφω-
να με το Υπουρ-
γείο Υποδομών 
και Μεταφορών 
που αφορά την 
δ ιαδ ικασ ία  με -
τάβασης στο νέο 
on-line πληροφο-
ριακό σύστημα,  
ΔΕΝ θα μπορούν 
να διεκπεραιώνο-
νται  υποθέσεις 
στα Τμήματα Αδει-
ών Οδήγησης και 
& Αδειών Κυκλο-
φορίας των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Κ.Μ., από 
την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/1/2022 έως και την ΔΕΥΤΕΡΑ  24/1/2022 .

Έτσι μέχρι να ολοκληρωθεί η έναρξη της νέας παραγωγικής διαδι-
κασίας , δεν θα υπάρχει πρόσβαση σε κανένα πληροφοριακό σύστημα 
που αφορά : Άδειες κυκλοφορίας, άδειες οδήγησης, ειδικές άδειες οδή-
γησης ΕΔΧ, και Εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών.

Παλιά Δικαστήρια, Μπάσκετ Ελιάς, 
Κολυμβητήριο και Τελωνείο 

στη συνάντηση του Δημάρχου Βέροιας 
με Υφ. Οικονομικών 

και Βουλευτές Ημαθίας



6 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 11 Ι-

ανουαρίου 2022 στις 3.30 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθα-
νασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο 
Παύλος Ιωαν. Τσανακτσίδης 
σε ηλικία 89 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 

12 Ιανουαρίου 2022 στις 11.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Α-
θανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο 
Δημήτριος Γεωρ. Κολίτσας σε 
ηλικία 91 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 12 

Ιανουαρίου 2022 στις 2.30 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωρ-
γίου Γεωργιανών ο Θεόδωρος 
Καζαντζίδης σε ηλικία 87 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΔΕΛΗΜΑΝΩΛΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 16 

Ιανουαρίου 2022 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου Βέροι-
ας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του αγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα, υιού, αδελφού 
και θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΟΜΑΝΟΥ

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα 
Η μητέρα, 

Ο αδελφός, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 16 

Ιανουαρίου 2022 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροι-
ας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του αγαπημένου μας 
ανηψιού, ξάδελφου και θείου

ΑΔΑΜ
ΜΗΤΡΕΓΚΑ

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

Οι θείες, 
Τα ξαδέλφια, 
Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 15 Ι-

ανουαρίου 2022 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Σάββα Κυριωτίσ-
σης 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της αγαπημένης μας 
συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και 
αδελφής

ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΧΡΥΣ.
ΚΑΠΕΤΗ

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

Ο σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια

Τα αδέλφια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΤΕΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αντίο φίλε

Ν’ αναφερθώ στο έργο σου; Το 
γνωρίζουν όλοι.

Να μιλήσω για την προσφορά 
σου; Μα ήδη δημοσιεύματα και α-
ναρτήσεις την περιγράφουν ανα-
λυτικά.

Να κοινοποιήσω όσα ακόμη 
γνωρίζω όντας κοντά σου – που 
μακριά από τα φώτα της δημοσιό-
τητας έπραξες;

Να ανασύρω νεανικές μνήμες 
και να πλέξω το εγκώμιο σου;

Δεν θα μου το «επέτρεπες»
Τίποτα και ποτέ δεν έκανες για 

να δεχτείς επαίνους και να εισπρά-
ξεις αναγνώριση.

Δεν μπορώ και να σιωπήσω 
όμως μέσα από την ευλογία και 
την τιμητική για μένα μακροχρόνια 
φιλία (αδελφική) που μας συνέδεε 
(είμαι ευγνώμων στον φίλο Κώστα που μας σύστησε στο σχολείο 1968).

Νιώθω την ανάγκη να πω ότι αυτά ήταν πάντα ο Τέλης.
Ένα ατελείωτο νοιάξιμο – ένας ανιδιοτελής υπηρέτης.
Οσα έκανες ήταν αποτέλεσμα βαθιά ριζωμένων αρχών και αξιών (Νίκος και 

Αρχοντούλα) και έργα ενός υπέροχου ανθρώπου – συντροφιά με μια σπουδαία 
γυναίκα δίπλα σου.

Πολλά σου αναλογούν να γράψω ακόμη. Δεν θα συνεχίσω όμως (νομίζω αυτό 
θα ήθελες κι εσύ).

Ψάχνοντας λόγια να περιγράψω όσα αισθάνομαι θα φωνάξω – αβάσταχτη 
η απουσία σου και θα σε αποχαιρετήσω με την βεβαιότητα ότι δεν θα ξεχαστείς 
ποτέ.

Είμαι βέβαιος πως θα συνεχιστεί (με Νίκο – Ανδρέα και λοιποί εθελοντές) ότι 
ξεκίνησες.

Η Μαίρη θα είναι περήφανη για σένα. Η Βέροια επίσης.
Καλό ταξίδι Τέλη μου
Αιωνία σου η μνήμη
Καλόν παράδεισο (εκεί ανήκεις) φίλε μου αγαπημένε

Υ.Γ. Συμφωνώ με τον καθηγητή μας Π. Πυρινό
-Ο Δήμος Βέροιας θα δώσει το όνομά του σ’ ένα δρόμο
-Οι συνεργάτες του στο Διοικ/κο Συμβούλιο να στήσουν την προτομή του στο 

προαύλιο χώρο του ιδρύματος.

Φώτης Γκαϊτατζής

Στην Παναγία Δοβρά χθες 
Τρίτη 11 Ιανουαρίου στις 6:00 μ.μ. Ιερά 

Λείψανα του Τιμίου Προδρόμου και των 
Οσίων Θεοδοσίου και Θεοδοσία

Χθες Τρίτη 11 Ι-
ανουαρίου στις 6:00 
μ.μ. στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Λουκά του 
Ιατρού στην Ιερά Μο-
νή Παναγίας Δοβρά 
Βεροίας θα τελεστεί, 
όπως κάθε Τρίτη, ο 
Αρχιερατικός Εσπερι-
νός και η Παράκληση 
του Αγίου Λουκά του 
Ιατρού χοροστατού-
ντος του Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου μας 
κ. Παντελεήμονος.   

Στην Ιερά Ακολου-
θία θα τεθούν σε προ-
σκύνηση Ιερά Λείψανα 
του Αγίου Ιωάννου του 
Προδρόμου και των 
Οσίων Θεοδοσίου του 
Κοινοβιάρχου και Θε-
οδοσίας καθώς και το 
χαριτόβρυτο Ιερό Λεί-
ψανο του Αγίου Λουκά 
που αποθησαυρίζο-
νται στην Ιερά Μονή 
της Παναγίας Δοβρά. 

  Η Ιερά Ακολουθία θα μεταδοθεί απευθείας από την ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM». 

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΒΕΟΙΑΣ

Ιερά Αγρυπνία
Επί τη εορτή 

του Αγίου ενδόξου Νεομάρτυρος
Γεωργίου του εν Ιωαννίνοις

Θα τελεστεί την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 
2022 και ώρα 9.00 μ.μ. στον Ιερό

 Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων
 Πέτρου και Παύλου Βεροίας.

Συλλυπητήριο μήνυμα 
του Δημάρχου 
Αλεξάνδρειας 

για το θάνατο του 
Βασιλείου Μαγαλιού

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικεί-
ους του εκλιπόντος Βασιλείου Μαγαλιού.

Ο εκλιπών υπηρέτησε τον χώρο της αυτοδιοίκησης 
από τη θέση του Γραμματέα, με ήθος, συνέπεια, αξιο-
πρέπεια και εργατικότητα, πάντα με καλοσύνη και σεβα-
σμό, καταφέρνοντας να χαίρει της καθολικής αποδοχής 
και εκτίμησης της τοπικής Μελικιώτικης κοινωνίας.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ



Του Μάξιμου 
Χαρακόπουλου*

Ο πλανήτης επί μια διετία 
βιώνει μια πρωτόγνωρη για 
τις διαστάσεις της πανδημία, 
που έχει αναταράξει όχι μό-
νον τις δομές υγείας αλλά το 
σύνολο της οικονομικής και 
κοινωνικής ζωής. Η αλήθεια 
είναι ότι οι πανδημίες και οι 
λιμοί στο παρελθόν είχαν μια 
συχνότερη επαναληπτικότητα 
λόγω της έλλειψης κανόνων 
υγιεινής και των κατάλληλων 
εργαλείων της ιατρικής. Τις 
μεταπολεμικές δεκαετίες, ω-
στόσο, ιδίως στον λεγόμενο 
αναπτυγμένο κόσμο, όπου το 

βιοτικό επίπεδο ανέβηκε κατακόρυφα, όπως και η αυτοπεποίθηση 
από τις κατακτήσεις της επιστήμης, οι πανδημίες θεωρήθηκαν μόνον 
ως ιστορική πληροφορία. Συχνά, όμως, οι βεβαιότητες υπάρχουν για 
να καταρρίπτονται, «τσαλακώνοντας» την έπαρση του ανθρώπου. 

Αυτός ο, αόρατος με γυμνό μάτι, πανταχού παρών εχθρός, που α-
πειλεί την ανθρώπινη ζωή προκάλεσε μια τεράστια κινητοποίηση των 
κρατικών μηχανισμών, αλλά και της επιστημονικής κοινότητας. Αρ-
χικώς, η αντίδραση συμπεριέλαβε αναγκαστικά περιοριστικά μέτρα, 
που ανέστειλαν προσωρινά το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης, 
και το παροδικό κλείσιμο της οικονομικής και εκπαιδευτικής δραστη-
ριότητας -με παράλληλα μέτρα ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος 
υγείας, οικονομικής στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων και 
τηλεκπαίδευσης. Το ουσιαστικό, όμως, κτύπημα στην πανδημία δό-
θηκε από την ανακάλυψη και προώθηση σε πλανητική κλίμακα των 
εμβολίων, που φιλοδοξούν να κτίσουν ένα τείχος ανοσίας. Σε όλη αυ-
τή την, αναμφίβολα, επώδυνη και μακρόχρονη, διαδικασία, η συντρι-
πτική πλειοψηφία των πολιτών προσαρμόστηκε και ενστερνίστηκε 

τις παραινέσεις της επιστημονικής κοινότητας. Έγινε κατανοητό ότι η 
νίκη επί του κορονοϊού θα επέλθει μόνον εφόσον προαχθεί η ατομική 
υπευθυνότητα. Αντιληφθήκαμε, δηλαδή, ότι για να προστατεύσουμε 
τους εαυτούς μας αλλά και τους γύρω μας, και κυρίως τους πλέον 
δικούς μας ανθρώπους, οφείλουμε οι ίδιοι να τηρούμε τους κανόνες 
υγιεινής και να κάνουμε τα ενδεικνυόμενα εμβόλια. Άλλωστε, οι εκα-
τόμβες των νεκρών δεν άφηναν πολλά περιθώρια αμφιβολιών. Στην 
πατρίδα μας μάλιστα, ενώ στην πρώτη φάση της πανδημίας βαθ-
μολογηθήκαμε με άριστα στον τρόπο αντιμετώπισής της με έγκαιρα 
και αυστηρά μέτρα, στα μετέπειτα κύματα βρεθήκαμε να μετρούμε 
δεκάδες θύματα καθημερινώς. Το θλιβερό αυτό αποτέλεσμα, όμως, 
οφείλεται πρωτίστως σε μια δύσκολα εξηγήσιμη εμμονή ενός σεβα-
στού τμήματος της ελληνικής κοινωνίας, που εξ αρχής κράτησε μια 
αρνητική στάση απέναντι σε κάθε μέτρο για την αναχαίτιση της παν-
δημίας. Το πρώτο διάστημα μεταξύ των «αρνητών» είχε επικρατήσει 
η άποψη ότι ο κορονοϊός ήταν ένα ψεύδος, μια καλοστημένη επιχεί-
ρηση προπαγάνδας από την κυβέρνηση ή από κάποιους σκοτεινούς 
κύκλους παγκόσμιας κυριαρχίας, με σκοπό την καταστολή των ελευ-
θεριών και των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Στην δεύτερη φάση, με 
την εμφάνιση των εμβολίων, επικράτησε η θεωρία πως μέσω των εμ-
βολίων μεταλλάσσεται το ανθρώπινο DNA ή τοποθετούνται μικροτσί-
πς, τα οποία θα μετατρέψουν τον άνθρωπο σε ρομπότ. Η ιδεολογική 
αφετηρία που εκκινούσαν οι υποστηρικτές αυτών των απόψεων δεν 
ήταν κοινή. Και ανάμεσά τους πολλοί ήταν αυτοί που παρασύρθηκαν 
αφελώς από διαφόρους «ψευτοπνευματικούς», «ψευτογεροντάδες», 
κομπογιαννίτες γιατρούς και δικηγόρους. Το δυστύχημα ήταν ότι σε 
όλους αυτούς υπήρξαν μέσα ενημέρωσης, αλλά και πολιτικά πρόσω-
πα, που τους «έκλειναν το μάτι», που έπαιξαν πολιτικά παιχνίδια, για 
μικροκομματικούς λόγους. Ακόμη και από την αξιωματική αντιπολί-
τευση, είτε με την υποστήριξη σε μαζικές συγκεντρώσεις που έγιναν 
εστίες διάδοσης του κορονοϊού είτε με το αντιεμβολιαστικό «αντάρτι-
κο» του κ. Πολάκη. Το τίμημα που πληρώσαμε, όμως, από όλα αυτά 
τα φαινόμενα ανευθυνότητας ήταν πολύ υψηλό. Γιατί οι ΜΕΘ είναι 
γεμάτες από ανεμβολίαστους, και από αυτήν την δεξαμενή είναι η 
συντριπτική πλειοψηφία όσων, δυστυχώς, χάνουν τη μάχη της ζωής. 

Λένε ότι το πυκνότερο σκοτάδι είναι λίγο πριν φωτίσει. Σύμφωνα 
με τους επιστήμονες ίσως σήμερα βρισκόμαστε σε αυτό το 
σημείο. Η μετάλλαξη της Όμικρον, που διαδίδεται ευκολότερα 
αλλά με ηπιότερα συμπτώματα, αλλά και οι μαζικοί εμβολι-
ασμοί μπορούν να φέρουν το τέλος της δοκιμασίας και την 
αποκατάσταση της κανονικότητας σύντομα. Ας βάλουμε, 
επομένως, όλοι το χέρι μας και ας παραμερίσουμε τις κατα-
στροφικές πλάνες, ώστε αυτή η μέρα της ελευθερίας να έλθει 
νωρίτερα.

*Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι πρόεδρος της Διαρ-
κούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης 
και Δικαιοσύνης της Βουλής, βουλευτής Λαρίσης της Νέ-
ας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 8271Γ/10-01-2022 έκθεση επίδοσης της 

Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Βέροιας ΕΥΔΟ-
ΞΙΑΣ ΝΙΚ. ΑΓΓΑΛΑ, μετά από έγγραφη παραγγελία από την 
δικηγόρο –διαμεσολαβήτρια  κ. Μαρία Τορορή,  πληρεξούσια 
της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, 
οδός Αιόλου, αρ. 86, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα 
στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας, κ. Λευκοθέα 
Τερζητανου, για λογαριασμό της ΠΑΣΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΖΑΣ 
του ΣΒΙΑΤΟΖΑΡ, πρώην κάτοικο Λευκαδίων Ημαθίας ΤΚ 
59035,με ΑΦΜ 117211505, και ήδη αγνώστου διαμονής

ακριβές αντίγραφο της από 07.01.2022 ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ για να 
λάβει γνώση καλούμενη συγχρόνως να παραστεί όπου η πα-
ρούσα αναφέρει, σύμφωνα με την οποία θα πραγματοποιηθεί 
Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης (ΥΑΣ) για την 
διαφορά σας που αφορά στην από 18-08-2021 και με γενικό 
αριθμό 17881/2021 και ειδικό αριθμό 15272/2021  κατάθεσης 
δικογράφου αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης

Με βάση την νέα νομοθεσία (άρθρο 7 ν.4640/2019) στις 
υποθέσεις σαν την δική σας υποχρεωτικά πριν την συζήτηση 
στο δικαστήριο, πραγματοποιείται μια συνάντηση με ένα διαμε-
σολαβητή, προκείμενου να γίνει μια προσπάθεια να βρεθεί μια 
λύση που να ικανοποιεί όλους τους εμπλεκόμενους.

Σας αποστέλλω την παρούσα πρόσκληση, ως οφείλω 
(άρθρο 7 παρ 2 ν. 4640) για να σας καλέσω να παραστείτε με 
το νομικό παραστάτη σας στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία 
Διαμεσολάβησης (ΥΑΣ), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πα-
ρασκευή 18-01-2022 και ώρα 15:00. Σας ενημερώνω ότι λόγω 
των έκτακτων μέτρων εξαιτίας της πανδημίας από τον ιό covid 
19, η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης (ΥΑΣ) 
θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας zoom. Μπορείτε πολύ εύκολα να εγκαταστήσετε 
την πλατφόρμα zoom είτε στο κινητό σας είτε στον σταθερό 
υπολογιστή, το lap top ή το τάμπλετ σας.

Για να μπορέσετε να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη θα 
πρέπει να συνδεθείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/8
1571593627?pwd%3DZk1YNC9IRWJjc3M2d2tBWVJMazdGZ
z09&sa=D&source=calendar&usd=AOvVaw0WBSs87NtY7g2
6xNSBOJtc

Meeting ID: 815 7159 3627
Passcode: 390987 Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λό-

γο δεν μπορείτε να παρευρεθείτε στην τηλεδιάσκεψη θα ήθελα 
να σας ζητήσω να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μου και να βρού-
με έναν τρόπο για την ισότιμη συμμετοχή σας στην ΥΑΣ.

Τα στοιχεία μου είναι:
Όνομα Μαρία Επίθετο Τορορή Πατρώνυμο Κωνσταντίνου 

Διεύθυνση: Σμύρνης αρ. 13 ΑΦΜ: 117237465 Αριθμός τηλε-
φώνου: 6945993862 Email:torori.maria@gmaiLcom 

Σημειώνεται ότι: Σκοπός της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνε-
δρίας (ΥΑΣ) είναι να εξετάσετε τη δυνατότητα εξωδικαστικής 
επίλυσης της διαφοράς σας με διαμεσολάβηση. Αν μετά την 
Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) δεν επιθυμείτε να συνεχί-
σετε τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, μπορείτε να αποχωρή-
σετε χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία, κύρωση ή ποινή.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 τταρ. 6 του ν.4640/2019, εάν δεν 
προσέλθετε στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβη-
σης (ΥΑΣ) δύναται να σας επιβληθεί από το δικαστήριο χρη-
ματική ποινή, ποσού 100-500 ευρώ, εφόσον η υπόθεσή σας 
προχωρήσει σε δικαστική διαδικασία.

ΝΑΟΥΣΑ 10-01-2022
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ

ΕΥΔΟΞΙΑ ΝΙΚ.ΑΓΓΑΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Αλιείας

Βέροια 10.01.2022
Αρ. Πρωτ. Δ.Υ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΥΝΝΕΙΟΥ ΣΤΗΝ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται: σε πέντε έτη μίσθωσης  το δικαίωμα της αλιευτικής 
εκμετάλλευσης θυννείου στην θαλάσσια περιοχή Κλειδίου Ημαθίας.

Ορίζεται: το ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευ-
ρώ (3.650,00) ως κατώτατο όριο προσφοράς για την 5ετία.

Δικαίωμα συμμετοχής: πολίτες που συνοδεύονται από αξιό-
χρεους εγγυητές και προσκομίζουν Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, 
Φορολογική ενημερότητα, Γραμμάτιο παρακαταθήκης 365,00 Ευρώ 
ή ισόποση εγγυητική επιστολή και αποδεικτικό κατοχής ελεύθερης 
περιουσίας που υπερβαίνει τουλάχιστον τρεις δόσεις του ενοικίου 
που αυτοί προσφέρουν.

Ημερομηνία διεξαγωγής: Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 και ώ-
ρες από 9.00 π.μ. έως 9.20 π.μ.

Χώρος διεξαγωγής: Κτηματική Υπηρεσία Ημαθίας στην Βέ-
ροια, Αντωνίου Καμάρα 13, 1ος όροφος.

Ανάρτηση: στον ιστότοπο της διαύγειας (diavgeia.gov.gr) με 
ΑΔΑ: 93ΚΝ7ΛΛ-ΥΔΧ

Περισσότερες πληροφορίες: Τμήμα Αλιείας τηλ. 2331350123 και 
στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Ημαθίας.

Με Ε.Α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΑΟΚ

καα
Δ. Σπορέλα Δαμασιώτη

Αναβολή προληπτικών  
ελέγχων οστεοπόρωσης 

σε Άγιο Γεώργιο 
και Σφηκιά Ημαθίας

Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα (σε συνεργασία με τον Δήμο Βέ-
ροιας, το Κ.Υ. Βέροιας και το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων) ανα-
βάλλει την προγραμματισμένη δράση  προληπτικού ελέγχου και ενημέρωσης για 
την οστεοπόρωση το διήμερο Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022 στον Άγιο Γεώργιο 
και Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022 στην Σφηκιά λόγω της έξαρσης της πανδημίας. 

Θα ενημερώσουμε εγκαίρως για την πραγματοποίηση της εν λόγω δράσης με 
νέα ημερομηνία.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛOΓΟΣ  ΒΕΡΟΙΑΣ
Ευχαριστήρια 

Με τις ευχές για καλή χρονιά, το Τουριστικό Χριστουγεννιάτικο τρενάκι…. μας 
αποχαιρέτισε την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022,   ανανεώνοντας το ραντεβού 
του για τον ερχόμενο  Δεκέμβριο . Μετά από δυο χρόνια απουσίας του, λόγω 
covid-19,  η λειτουργία Τουριστικού τρένου που διήρκησε είκοσι δυο μέρες,  ήταν 
η πιο γλυκειά περιήγηση μέσα στην στολισμένη  πόλη ,για μικρούς και μεγάλους. 

-Η Πρόεδρος κα Αθηνά Πλιάτσικα Τσιπουρίδου  και τα μέλη του  Διοικητικού  
Συμβουλίου  του Εμπορικού Συλλόγου  Βέροιας ευχαριστούν θερμά τους συνδι-
οργανωτές . Ειδικότερα  ευχαριστούν τον Δήμαρχο Βέροιας κ. Κωνσταντίνο Βορ-
γιαζίδη και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,  τον Πρόεδρο του  Επιμελητήριο 
Ημαθίας κ. Γεώργιο Μπίκα και τα μέλη του συμβουλίου, που στήριξαν και χρημα-
τοδότησαν την δράση  ώστε να έχει την ανάλογη επιτυχία. 

 - Επίσης  ευχαριστούν θερμά τον Διοικητή της Τροχαίας Βέροιας κ. Ιωσήφ 
Παρούτογλου ,τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο,  υπεύθυνο της Δημοτικής 
Αστυνομίας κ. Ευστάθιο Κελεσίδη ,  το προσωπικό  της, της  Τροχαίας και Δη-
μοτικής Αστυνομίας, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην αποφυγή κυκλοφοριακών 
προβλημάτων, κατά τις ώρες λειτουργίας του Τουριστικού Τρένου. 

-Συγχαρητήρια αξίζουν στους ιδιοκτήτες και δημοσιογράφους των τοπικών 
εντύπων και ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που στήριξαν και πρό-
βαλαν την διοργάνωση. 

Το αντιεμβολιαστικό αντάρτικο…
Από τους ψευτοπνευματικούς και τα μικροτσίπ, 

στις θεωρίες παγκόσμιας συνομωσίας!



Οιπρογραμματισμένοι αγώνες της
Τετάρτης(12/1)γιατην13ηαγωνιστική
τηςSuperLeague2πουδενθαδιεξα-
χθούν λόγω covid-19.Μεταξύ αυτών
καιοαγώναςτηςΑναγέννησηςΚαρδί-
τσαςμετονΝΠΣΒέροια

Αναλυτικά οι αγώνεςπου αναβλή-
θηκαν

Βόρειοςόμιλος

Πιερικός-Ηρακλής
ΑναγέννησηΚαρδίτσας-Βέροια
ΟλυμπιακόςΒόλου-ΠΑΟΚΒ’

Νότιοςόμιλος
Κηφισιά-Ρόδος
Καραϊσκάκης-Καλλιθέα

*Ενδέχεται να υπάρξουν και άλλες
αναβολές.

Το Διαιτητικό Δικαστή-
ριο της ΕΠΟ επέβαλε 
στην Αναγέννηση Καρ-

δίτσας να εξοφλήσει τους 
Ρουσσάκη, Κατσίκα, Θεοδω-
ράκη καθώς σε διαφορετική 
περίπτωση θα τις αφαιρεθούν 
τρεις βαθμοί για κάθε μη εξό-
φληση ποδοσφαιριστή.

ΗΒέροια καλείται να εξοφλήσει τον
Μαλόν, αλλιώς θα τιμωρηθεί με -3 στον
βαθμολογικόπίνακα.ΗΠαναχαϊκήπρέπει
να εξοφλήσει τουςΠαπατόλιο,Τσελεπίδη
καιοΔιαγόραςστονΓλυνό.

Αναλυτικά:
«ΤοΔιαιτητικόΔικαστήριο τηςΕλληνι-

κήςΠοδοσφαιρικήςΟμοσπονδίας, κατά
την τελευταία τουσυνεδρίαση, έλαβε τις
ακόλουθεςαποφάσεις.

ΕπέβαλεστηνΑναγέννησηΚαρδίτσας
τηνποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθ-
μώναπό κάθε αγώνα τουπρωταθλήμα-
τοςστοοποίοαγωνίζεται,μέχρι τηνπλή-
ρη και ολοσχερή εξόφλησησεποσοστό
50%τουαιτούντοςποδοσφαιριστήΕμμα-
νουήλΡουσσάκη.

ΕπέβαλεστηνΑναγέννησηΚαρδίτσας
τηνποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθ-
μώναπό κάθε αγώνα τουπρωταθλήμα-
τοςστοοποίοαγωνίζεται,μέχρι τηνπλή-
ρη και ολοσχερή εξόφλησησεποσοστό
50%τουαιτούντοςποδοσφαιριστήΠανα-
γιώτηΚατσίκα.

ΕπέβαλεστηνΑναγέννησηΚαρδίτσας
τηνποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθ-
μών από κάθε αγώνα πρωταθλήματος
στο οποίο αγωνίζεται, μέχρι την πλήρη
καιολοσχερήεξόφλησησεποσοστό50%
του αιτούντοςποδοσφαιριστήΔημήτριου
Θεοδωράκη.

Επέβαλε στη Βέροια 2019 την ποινή 
της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από 
τον βαθμολογικό πίνακα του πρωτα-

θλήματος στο οποίο αγωνίζεται, μέχρι 
την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση σε 
ποσοστό 50% του αιτούντος ποδο-
σφαιριστή Ιβάν Μαλόν Αραγκονές.

ΕπέβαλεστονΔιαγόρα τηνποινή της
αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον
βαθμολογικόπίνακα τουπρωταθλήματος
στο οποίο αγωνίζεται, μέχρι την πλήρη
καιολοσχερήεξόφλησητουαιτούντοςπο-
δοσφαιριστήΣπυρίδωνοςΓλυνού.

Επέβαλε στην Παναχαϊκή την ποινή
τηςαφαίρεσηςτριών(3)βαθμώναπότον
βαθμολογικόπίνακα τουπρωταθλήματος
στο οποίο αγωνίζεται, μέχρι την πλήρη
και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος
ποδοσφαιριστήΑθανασίουΠαπατόλιου.

Ενεργοποίησεσε βάρος τηςΠαναχα-
ϊκής τηνποινή της αφαίρεσης τριών (3)
βαθμώναπότονβαθμολογικόπίνακατου
πρωταθλήματος στο οποίο αγωνίζεται,
μέχρι τηνπλήρη και ολοσχερή εξόφληση
του αιτούντος ποδοσφαιριστή Τιμόθεου
Τσελεπίδη».
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Όταν αγαπάς το ποδόσφαιρο
και τη δουλειά με τα παιδιά το μέλλον 

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

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

ΑκαδημίαΑΕΚΒέροιας.
Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται

στα γήπεδα Λαζοχωρίου. 
Πληροφορίες:

ΚατικαριδηςΜάριος6973054709
ΓκουργκουταςΘεοφάνης6973667697

ΚινδυνεύουνμεαφαίρεσηβαθμώνΑΣΑ,
Βέροια,ΔιαγόραςκαιΠαναχαϊκή

Οι αναβολές της 13ης αγωνιστικής
Δενθαδιεξαχθείοαγώνας
τηςΚαρδίτσαςμετηΒέροια

ΣυλλυπητήριοτουΣυνδέσμου
ΠροπονητώνΠοδοσφαίρουΗμαθίας
γιατονθάνατοτουΑμπρικίδη

ΟΣύνδεσμοςΠροπονη-
τών Ποδοσφαίρου Νομού
Ημαθίας εκφράζει τα πιο
θερμά του συλλυπητήρια
στηνοικογένειακαιτουςοι-
κείουςτουΘωμάΑμπρικίδη
γιατηναπώλειατου.

Αγαπητός φίλος και μέ-
λος τουΣυνδέσμουαπό τα
πρώτα χρόνια της ίδρυσης
του.Αςείναιελαφρύτοχώ-
μαπουθατονσκεπάζει.

ΟΠρόεδροςτηςΕ.Ε.
ΧριστοφορίδηςΔημήτριος
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Xαντμπολ
Δύο φιλικά της Εθνικής 
Γερμανίας διαιτήτευσαν

οι Μιχάλης Τζαφερόπουλος
και Ανδρέας Μπέτμαν

Στην Γερμανία βρέθηκαν οι διεθνείς διαιτη-
τές χαντμπολ  Μιχάλης Τζαφερόπουλος και 
Ανδρέας Μπέτμαν και «σφύριξαν» τα δύο 

φιλικά παιχνίδια που έδωσε η Εθνική ομάδα της 
Γερμανίας . Οι έμπειροι διαιτητές δέχθηκαν τα συγ-
χαρητήρια από τις ομάδες για την άριστη διαιτησία 
τους.

ΗΓερμανικήομάδακέρδισεστις7/1τηνΕλβετία30-26καιστις9/1
στηνπόληΜανχάιμτηνΓαλλίαμε35-34.

ΠολύμεγάληδιάκρισηγιατηνΕλληνικήδιαιτησίαπουδικαιώνουν
τονΒεροιώτη ΓιώργοΜπεμπέτσοπου είναι συντονιστής διαιτησίας
στηνEHFπουεμπιστεύεταιτουςΈλληνεςδιαιτητέςχαντμπολ.

Μπράβοσεόλουςκαλήεπιτυχίαστηνσυνέχεια.

Στο Λίλεχαμερ της 
Νορβηγίας βρί-
σκεται από την 

περασμένη Δευτέρα, ο 

αθλητής του «Εν Σώμα-
τι Υγιεί» Κωνσταντίνος 
Πετράκης, ο οποίος 
ενσωματώθηκε στην 

Εθνική Ομάδα Χειμε-
ρινών Αθλημάτων για 
το Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα 2021-2022. Θα 
αγωνιστεί στο Para 
Snowboard στην κατη-
γορία SB-UL.

Στους αγώνες θα πάρει
μέρος η ελίτ των των αθλητών
παγκοσμίως, αφού βρισκόμαστε
μόλιςδύομήνεςπριντουςΠαρα-
ολυμπιακούςΑγώνες τουΠεκίνο
και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

είναιγιακάποιουςητελευταίαευ-
καιρίαπρόκρισης και για αυτούς
που έχουν ήδη εξασφαλίσει την
πρόκριση, το τελευταίο στάδιο
τηςπροετοιμασίαςτους.

Οι αγώνες θα λάβουν μέρος
στις ίδιες πίστες που διεξήχθη-
σαν οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί
καιΠαραολυμπιακοίΑγώνες του
1994.Μαζί με τονΠετράκη,που
έχει ήδη προκριθεί για τοΠεκί-
νο,στηΝορβηγίαβρίσκεταικαιο
ναουσαίοςπροπονητής τουΔη-
μήτρης Παπακωνσταντίνου και
ελπίζουν-όπωςπάντα-γιατοκα-
λύτεροδυνατόαποτέλεσμα.

ΣτηΝορβηγία
γιατοΠαγκόσμιο
Πρωτάθλημα
Χειμερινών
Αθλημάτων
οΒεροιώτης

ΚώσταςΠετράκης

Στις 17/9/2018 στο Δημοτι-
κό Στάδιο Βέροιας οι Βετε-
ράνοι Ποδοσφαιριστές 

ΓΑΣ & ΠΑΕ Βέροιας θέλοντας να 
υποστηρίξουν και να συνεισφέ-
ρουν οικονομικά στο σπουδαίο 
έργο της «Πρωτοβουλίας για το 
Παιδί» έδωσαν φιλικό αγώνα με 
την ομάδα των Διεθνών Βετερά-
νων Φίλων του Θ. Ζαγοράκη.

Περίπου τρία χρόνιαμετά,στις 6/1/2022

αποχαιρετήσαμεμε θλίψη τον εμπνευστή&
ΠροέδροτηςδομήςΤέληΣιδηρόπουλο.

Δενθαξεχάσουμεποτέτονενθουσιασμό
του,καιτηχαράτουότανέσφιγγετοχέριτου
Θ. Ζαγοράκη και στο πρόσωπο του αλλά
καισταπρόσωπαόλωνμας,έβλεπε συνο-
δοιπόρουςστο τόσο γενναιόδωροαλλά και
απαιτητικόέργοτου.

 Καλό ταξίδι αγαπητέΤέλη, το τεράστιο
κοινωνικό σου έργο για πολλούς από μας
θααποτελείπυξίδααγάπηςκαιπροσφοράς
στονσυνάνθρωπο.

Τάκης Παπατζίκος

Παλαίμαχοι Βέροιας
και Πρωτοβουλία για το παιδί

Γ’ Εθνική
ΑγωνιστικήδράσητηνΚυριακή

Επιστρέφουν στην αγωνιστική
δράσηοιομάδεςτηςτρίτηςεθνικής.

Οι άνθρωποι της ΕΠΟ πήραν
την απόφαση να ξεκινήσει καιπάλι
το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής, το
προσεχέςσαββατοκύριακο(15-16/1)
θέλοντας να κρατήσουν αρχικά τις
ομάδες σε αγωνιστικούς ρυθμούς
καιστηνσυνέχειαναμηνχαλάσουν
τοκαλεντάριτηςχρονιάςκαιναολο-
κληρωθεί τοπρωτάθλημα τότεπου
είχανπρογραμματίσειαπότηναρχή
τηςσεζόν.

Οι αγώνες του προηγούμενου
σαββατοκύριακου (8-9/1),πουανα-
βλήθηκαν, θα διεξαχθούν στις 19
Ιανουαρίου,ημέραΤετάρτη.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιανουάριος 2022

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από10-01-2022 

μέχρι 16-01-2022 

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Τετάρτη 12-01-2022

1 4 : 3 0 - 2 1 : 0 0

ΜΠΑΛΙΟΥ Θ. ΜΑ-

ΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ

18ΚΑΙΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΓΩΝΙΑ23310-29759

14:30-21:00ΝΕ-

ΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ)

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟ-

ΡΑΒΑ 1 (δίπλα στο

ΙΚΑ)23310-66649

19:00-21:00ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕ-

ΝΤΡΙΚΗΣ117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-

60340

21:00-08:00ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕ-

ΝΤΡΙΚΗΣ117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-

60340

Φαρμακεία

Η πρωταθλήτρια της χιονο-
δρομίας του σκι αντοχής 
Μαρία Ντάνου είναι υπο-

ψήφια για την Επιτροπή Αθλητών 
της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτρο-
πής στις εκλογές που θα γίνουν 
κατά τη διάρκεια των Ολυμπια-
κών Χειμερινών Αγώνων «Πεκίνο 
2022».

ΤηνΜαρία Ντάνου πρότεινε η Ελληνική
ΟλυμπιακήΕπιτροπή και ηπρόταση έγινε α-
ποδεκτήαπότοΕκτελεστικόΓραφείοτηςΔΟΕ.
Δέκαγυναίκεςκαιεπτάάνδρεςαπό17Εθνικές
ΟλυμπιακέςΕπιτροπές, έξι αθλήματα και από
τιςπέντεηπείρουςθαδιαγωνιστούνγιατιςδύο
ελεύθερεςθέσειςτηςΕπιτροπής.

OΠρόεδρος τηςΕΟΕ και μέλος τηςΔΟΕ
ΣπύροςΚαπράλος επισήμανε για τηΜαρία:
«Είμαστεευχαριστημένοι,πουηΔιεθνήςΟλυ-
μπιακήΕπιτροπή ενέκρινε τηνπρόταση μας
και ηΜαρία Ντάνου θα είναι υποψήφια για
την ΕπιτροπήΑθλητών.ΗΜαρία εκτός από
εξαιρετικήαθλήτριαμεσυμμετοχέςσεδύοΧει-
μερινούςΟλυμπιακούςτου2010και2018,ερ-
γάζεταιστηΔιεθνήΟμοσπονδίαΞιφασκίαςενώ
συμμετείχε στους ΧειμερινούςΟλυμπιακούς
ΑγώνεςΝέων «Λωζάνη 2020»ωςΑθλήτρια
–Πρότυποσυμβάλλονταςστησειράεκπαιδευ-
τικώνδραστηριοτήτωνμε τους νέουςαθλητές
τόσο στο Ολυμπιακό χωριό όσο και στους
αγωνιστικούς χώρους. H εξαιρετική προσω-
πικότητα, τοπνεύμα αλληλεγγύηςπρος τους
συναθλητές της και η διάθεση προσφοράς
για την ανάπτυξη του αθλητισμού αποτελούν
εχέγγυαότιεάνηΜαρίαεκλεγεί,έχειπολλάνα
προσφέρειστοΟλυμπιακόΚίνημα.»

«ΘαήθελαναευχαριστήσωτηνΕ.Ο.Ε.που

μεπρότεινε καιμου έδωσεαυτή τησπουδαία
ευκαιρία να είμαι μέρος της ομάδας αθλητών
που θα είναι υποψήφιοι στοΠεκίνο 2022 για
τηνΕπιτροπήΑθλητώντηςΔΟΕ.Θακάνωότι

καλύτερομπορώναεκπροσωπήσωμεόλητη
δύναμη μου, τους αθλητές όλου του κόσμου
καιναυποστηρίξωταδικαιώματατους»,είπε
ηΜαρίαΝτάνου.

HMαρίαΝτάνουυποψήφιαγιατηνΕπιτροπή
ΑθλητώντηςΔιεθνούςΟλυμπιακήςΕπιτροπής

ΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλων
Δύο αποχωρήσεις

και μία νέα μεταγραφή

Προσθαφαιρέσεις έχουμε στο ρόστερ τουΜ.Αλέξανδρου
Τρικάλων,αφούλύθηκεησυνεργασίαμεδύοπαίκτες,ενώαπο-
κτήθηκεένας.

Συγκεκριμένα,παρελθόναπότους«πράσινους»αποτελούνο
αμυντικόςΛευτέρηςΚίτσαςκαιομεσοεπιθετικόςΝίκοςΠετράκης.

Αντίθετα, οιΤρικαλινοί θαπροσθέσουνστο ρόστερ τους το
νεαρό ταλαντούχο Κουκουσίτσα από τονΠΑΟΚουλούρας, ο
οποίοςέκανεπροπονήσειςτοτελευταίοδιάστημαμετηνομάδα
καιικανοποίησετονΔημήτρηΠρίντζιο.

Απόεκείκαιπέρα,οιάνθρωποιτωνΤρικάλωνβρίσκονταισε
αναζήτηση δύο ακόμηποδοσφαιριστών, ενός αριστερού μπακ
καιενόςπλάγιουχαφ.

πηγή: Kerkidasport.gr

Από την ΠΑΕΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ
ανακοινώνεται η έναρξη συνερ-
γασίαςμετονAliAdem.Οποδο-
σφαιριστής με καταγωγήαπό τα
Σκόπια, γεννήθηκε την 1/6/2000
και αγωνίζεται στη θέση του α-
μυντικού μέσου. Αποκτήθηκε
το καλοκαίρι του 2020 από τον

ΆρηΘεσσαλονίκης και μετέπει-
τα δόθηκεως δανεικόςστηνFC
Shkupi. OAliAdem εντάσσεται
μέχρι το τέλος τηςφετινήςπερι-
όδουστορόστερτηςΒασίλισσας
του Βορρά, με τη μορφή δανει-
σμούαπότηνΠΑΕΆρης.

Απόκτηση ποδοσφαιριστή 
Ali Adem

με τη μορφή δανεισμού

ΣτηνΕΡΑΣΠΟΡφιλοξενήθηκεοπρόεδρος
τηςSuper League 2,ΛεωνίδαςΛεουτσάκος
και μίλησε για τις εκκρεμότητες που υπάρ-
χουν λόγω κορωνοϊούστοπρωτάθλημα, το-
νίζοντας:

«Ως τώρα οι ημερομηνίες μας βγάζουν
οριακά.Έχουμεπρονοήσει και έχουμε αφή-
σει κάποιες κενές ημερομηνίες, γιατί ξέραμε
ότι θα είχαμε αναβολές λόγω κορονοϊού.Αν
έχουμεκιάλλεςαναβολές,θαπρέπειναβρε-
θείλύση.ΤονΜάιοέχουμεταμπαράζκαιδεν
μπορούμεναπάμεπαρακάτω.Άντεναπάμε
10-15ημέρεςμετά.Θαβρούμετοντρόπο».

Γιατιςαλλαγέςστουγειονομικόπρωτόκολλο:
«ΒρισκόμαστεσεσυζητήσειςμετηSuper

League.Περιμένουμε τις προτάσεις της και
θα καταθέσουμε κι εμείς.Θα ζητήσουμε και
την αρωγή της Πολιτείας. Συζητάμε αν θα
υπάρξουν δύο τερματοφύλακες θετικοί, πώς
θαπαίξειμιαομάδα;Είναικαιτοζήτηματων
rapid και των pcr τεστ.Αυτή τη στιγμή το
μόνο έσοδο των ομάδων είναι από το τηλε-
οπτικόσυμβόλαιο.Περιμένουμεως το τέλος
του μήνα ναπάρουμε χρήματα και από το
Στοίχημα».

Λεωνίδας Λεουτσάκος:
«Οι ημερομηνίες βγαίνουν οριακά»
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CMYK

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νικόλαος Τουμπουλίδης Ευαγγελία  Τογκουσίδου

Από την  θεματική επιτροπή Παιδείας της Ν.Ε 
ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Ημαθίας γνωστοποιούνται τα εξής:

«Άνοιξαν τη Δευτέρα 10/1/2022 τα σχολεία με-
τά τις διακοπές των Χριστουγέννων σε συνθήκες 
πλήρους έξαρσης της μετάλλαξης Ο, με δραματική 
κορύφωση των κρουσμάτων, παρά τις εκκλήσεις 
για ολιγοήμερη παράταση του διαστήματος των 
διακοπών από μέλη της επιστημονικής κοινότητας 
και την αντιπολίτευση, παρά τις προτάσεις για επι-
καιροποίηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για 
το ασφαλές άνοιγμα τους, παρά τη διεθνή εμπειρία.

Η κυβερνητική αδιαλλαξία επισφραγίζεται από τη 
φράση της υπουργού Παιδείας “Τα σχολεία άνοιξαν 
με τη μετάλλαξη Δ και δεν θα ανοίξουν με τη μετάλ-
λαξη Ο;”

Αυτού του είδους η διαχείριση έφερε μέχρι τώρα 
πάνω από 21.000 θανάτους και πάνω από 240.000 
κρούσματα σε παιδιά ηλικίας 0-17 ετών.

Η υπουργός θέλοντας να αποκρύψει την απου-
σία υποστηρικτικών μέτρων για τη Δημόσια Υγεία 
και την Παιδεία επενδύει για ακόμα μία φορά στην 
ατομική ευθύνη.  Για την επικοινωνιακή πολιτική της 
κυβέρνησης όλα έχουν επιστρέψει στην κανονικό-
τητα!

Η κυβερνητική επιλογή για μείωση των δαπανών 
στην Υγεία και την Παιδεία με το νέο προϋπολογι-
σμό και o ανεπαρκής έλεγχος που προσφέρουν τα 
self test, το αποδεικνύει.

Το αντιεπιστημονικό πρωτόκολλο του 50%+1 για 
την αναστολή λειτουργίας τμήματος, η έλλειψη μέρι-
μνας για τη μεταφορά των μαθητών που συνωστί-
ζονται στα σχολικά λεωφορεία με πληρότητα 100%, 
η έλλειψη πρόνοιας για μαθητές και εκπαιδευτικούς 
ευπαθών ομάδων ανοίγουν τα σχολεία χωρίς καμιά 
προστασία.

Και ενώ τα σχολεία θα αποτελέσουν τόπους 
υπερμετάδοσης του ιού, η κυβέρνηση της ΝΔ δεν 
δίνει τη δυνατότητα να χορηγούνται άδειες ειδικού 
σκοπού στους εργαζόμενους γονείς για να μπορούν 
να φυλάξουν τα παιδιά, τα οποία θα έχουν νοσήσει. 
Εξακολουθεί να αγνοεί τις προτάσεις για αραίωση 
των μαθητών, προχωρώντας σε αύξηση του αριθ-
μού των μαθητών ανά τμήμα στην πρωτοβάθμια εκ-
παίδευση και σε συγχωνεύσεις τμημάτων, θέτοντας 
έτσι ολόκληρη την ελληνική κοινωνία σε καθεστώς 
υγειονομικής ανασφάλειας.

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. για το άνοιγμα 
των σχολείων περιλαμβάνουν:  

 1. Επικαιροποίηση των υγειονομικών πρωτο-

κόλλων για το άνοιγμα των σχολείων και των Πανε-
πιστημίων.

2. Μέτρα για την επιτάχυνση του καθολικού εμ-
βολιασμού όλων των παιδιών σχολικής ηλικίας.

3. Κατάργηση της ρύθμισης «50%+1» νοσού-
ντων μαθητών για τη διακοπή λειτουργίας σχολικού 
τμήματος. Διακοπή της λειτουργίας τμήματος στο 
πρώτο κρούσμα για χρονικό διάστημα που θα κα-
θορίσει η Επιστημονική Επιτροπή του ΕΟΔΥ και 
υποχρεωτική επανέναρξη των μαθημάτων, αφού 
πρώτα όλοι οι μαθητές υποβληθούν σε δωρεάν 
μοριακό τεστ ώστε να «σπάσει» η αλυσίδα της με-
ταδοτικότητας

4. Αραίωση των μαθητικών τμημάτων στα σχο-
λικά τμήματα με πάνω από 24 παιδιά (200.000 
μαθητές). Πρόσληψη των επιπλέον αναπληρωτών 
που θα απαιτηθούν.

5. Κατάργηση των συγχωνεύσεων που οδηγούν 
σε τμήματα ακόμη και 28-29 παιδιών. Μέτρα για τον 
τακτικό αερισμό των αιθουσών.

6. Συνταγογράφηση των μοριακών τεστ (όταν 
κρίνονται ιατρικώς απαραίτητα) σε όλο τον πληθυ-
σμό και παρουσία μονάδων του ΕΟΔΥ στα σχολικά 
συγκροτήματα για διενέργεια αξιόπιστων τεστ.

7. Άδεια ειδικού σκοπού στους εκπαιδευτικούς 
με υποκείμενα νοσήματα που θα την αιτηθούν.

8. Προμήθεια από τους Δήμους και χορήγηση 
δωρεάν των ειδικών μασκών για την προστασία 
από την «Ο» σε εκπαιδευτικούς και μαθητές.

9. Κατάργηση για εφέτος της ΕΒΕ, της Τράπεζας 
Θεμάτων και του πρόσθετου εξεταστικού φόρτου. 
Επικέντρωση στη διδασκαλία και την ψυχολογική 
υποστήριξη των παιδιών.

10. Εξασφάλιση ασφαλούς και κατάλληλης δη-
μόσιας υποδομής για την -απευκταία- πιθανότητα 
να μεταπέσει ξανά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
ση το εκπαιδευτικό σύστημα. Απαλλαγή από το 
σύστημα Cisco μετά το σκάνδαλο με τη διαρροή 
προσωπικών δεδομένων και την καταδικαστική 
απόφαση – κόλαφο για το υπουργείο Παιδείας εκ 
μέρους της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσω-
πικού Χαρακτήρα.

Το ΥΠΑΙΘ και η κυβέρνηση για άλλη μια φορά 
δείχνουν το ανάλγητο πρόσωπό τους καθώς με 
συνειδητή πολιτική απόφαση θέτουν σε κίνδυνο τη 
ζωή μαθητών/τριών και των οικογενειών τους. Φαί-
νεται ότι απλώς δεν τους νοιάζει.

Ώρα για πολιτική αλλαγή».

ΓΙΑ ΤΟ 
ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Για 15 ημέρες τί-
θεται σε δημόσια δι-
αβούλευση το νομο-
σχέδιο για τον εκσυγ-
χρονισμό του ΕΦΚΑ, 
που αποσκοπεί στη 
βελτίωση της λειτουρ-
γίας ενός από τους 
μεγαλύτερους δημό-
σιους Οργανισμούς 
της χώρας, με τον ο-
ποίο συναλλάσσονται 
καθημερινά 6,5 εκα-
τομμύρια πολίτες (2,5 
εκατομμύρια συντα-
ξιούχοι και 4 εκατομ-
μύρια εργαζόμενοι) 
και ο οποίος συγκε-
ντρώνει, με βάση τις 
εκθέσεις του Συνηγό-
ρου του Πολίτη, το 48% των παραπόνων που 
αφορούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως 
αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι βασικές προ-
βλέψεις του νομοσχεδίου είναι οι εξής:

1. Προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης 
Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών με τριετή 
θητεία και δυνατότητα ανανέωσης άπαξ τόσο 
από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. 
Η πρόσληψη θα γίνεται με διαφανείς διαδικασίες 
(δημόσια προκήρυξη με απόφαση του διοικητή 
του e-ΕΦΚΑ), σύμπραξη του ΑΣΕΠ και κίνητρα 
προσέλκυσης, με στόχο την ανανέωση στα α-
νώτερα κλιμάκια με υψηλού επιπέδου στελέχη, 
ικανά να ανταποκριθούν στα μεγέθη του Οργανι-
σμού και στις προκλήσεις του μετασχηματισμού 
του.

2. Προσδιορίζεται σύστημα επιβράβευσης 
παραγωγικότητας σε όλον τον ΕΦΚΑ. Ξεκινώ-
ντας από τις λειτουργίες της εκκαθάρισης των 
συντάξεων και εξυπηρέτησης των πολιτών, το 
πριμ θα συνδέεται με συγκεκριμένους στόχους 
που μπορεί να τίθενται, σύμφωνα με τις ανάγκες 
ανά Γενική Διεύθυνση, ανάλογα με το αντικεί-
μενο και τις προτεραιότητες του φορέα. Με τον 
τρόπο αυτό, επιδιώκεται η βελτίωση του συ-
στήματος διακυβέρνησης του ΕΦΚΑ στη βάση 
μετρήσιμων στόχων που θα ορίζουν την καθημε-
ρινή λειτουργία όλων των επιπέδων του Οργανι-
σμού και θα λειτουργούν ως σημείο αναφοράς 
για την επιβράβευση των υπαλλήλων. Ωστόσο, 
το σύστημα αυτό συνοδεύεται και από αντίστοιχο 
σύστημα ελέγχου και λογοδοσίας, όπως περι-
γράφεται παρακάτω.

3. Αντιμετωπίζονται πιο συστηματικά οι κα-
ταγγελίες που αφορούν στον ΕΦΚΑ, μέσω της 
σύστασης αυτοτελούς Μονάδας Εσωτερικών Ε-
ρευνών, με επικεφαλής πρώην ανώτερο δικαστι-
κό (Αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου). Η Μονάδα 
θα είναι επιφορτισμένη με την άμεση διερεύνηση 
καταγγελιών και αιτημάτων και τη διενέργεια 
αυτεπάγγελτων ελέγχων (π.χ. επί υπέρμετρων 
καθυστερήσεων) και θα έχει εξουσίες αντίστοιχες 
με αυτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Αν με 
το πόρισμα της μονάδας διαπιστώνεται η τέλεση 
πειθαρχικού παραπτώματος, τότε ο επικεφαλής 
της Μονάδας θα παραγγέλλει την άσκηση πει-
θαρχικής δίωξης, που θα είναι δεσμευτική για τα 
αρμόδια πειθαρχικά όργανα.

4. Επιταχύνονται οι πειθαρχικές διαδικασίες, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες στα Πει-
θαρχικά Συμβούλια του ΕΦΚΑ έχουν αυτήν τη 
στιγμή μέσο χρόνο ολοκλήρωσης τα δύο έτη. 
Ειδικότερα, η άσκηση της πειθαρχικής δίωξης 

θα γίνεται σε έναν μήνα (αντί τριών μηνών) και 
θα ολοκληρώνεται σε έναν μήνα από την κλήση 
σε απολογία (αντί δύο μηνών). Στο πλαίσιο της 
ενίσχυσης της αμεροληψίας των ελέγχων, οι 
ΕΔΕ θα διενεργούνται υποχρεωτικά από υπάλ-
ληλο άλλου υπουργείου και θα περατώνονται σε 
έναν μήνα. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ 
θα συγκροτείται με τρία μέλη χωρίς συμμετοχή 
των αιρετών εκπροσώπων εργαζομένων του 
ΕΦΚΑ. Θα είναι αρμόδιο για όλες τις υποθέσεις 
που εκκινούν, μετά τη δημοσίευση του νόμου και 
για τις εκκρεμείς διαδικασίες, εφόσον δεν έχουν 
εισαχθεί προς κρίση.

5. Καθίσταται πιο ευέλικτο το σύστημα των 
προμηθειών, ώστε να δοθεί τέλος σε φαινόμενα, 
όπως η μη έγκαιρη προμήθεια αναλώσιμων, 
ανταλλακτικών και η δυσκολία αντικατάστασης 
παρωχημένου εξοπλισμού (π.χ. Η/Υ, κλιματιστι-
κά, κ.λπ.).

6. Προωθείται η αξιοποίηση της ακίνητης πε-
ριουσίας του ΕΦΚΑ, μέσω σύστασης Εταιρείας 
Ειδικού Σκοπού, με τίτλο «Εταιρεία Ακινήτων 
e-ΕΦΚΑ», που θα υπόκειται σε αυστηρό πλαίσιο 
εταιρικής διακυβέρνησης με αυξημένα εχέγγυα 
διαφάνειας και λογοδοσίας, αλλά και δυνατότητα 
αξιοποίησης των καλών πρακτικών του ιδιωτικού 
τομέα για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακι-
νήτων που θα διαθέτει.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, οι προτεινόμενες ρυθ-
μίσεις έχουν ως στόχο ο ΕΦΚΑ:

- να ανταποκριθεί στις ανάγκες, αλλά και στις 
απαιτήσεις των πολιτών για ευρωπαϊκού επιπέ-
δου εξυπηρέτηση και ταχεία απονομή των συ-
ντάξεων,

- να αποκτήσει περισσότερη ευελιξία και διοι-
κητική αυτονομία για άμεση λήψη αποφάσεων,

- να γίνει πιο δίκαιος, επιβραβεύοντας πραγ-
ματικά τους καλούς υπαλλήλους και εντείνοντας 
τον έλεγχο σε όσους δεν κάνουν καλά τη δουλειά 
τους,

- να διαχειριστεί καλύτερα το ανθρώπινο δυ-
ναμικό, αξιοποιώντας ανθρώπινους πόρους και 
από τον ιδιωτικό τομέα και

- να αξιοποιήσει πιο αποδοτικά την τεράστια 
ακίνητη περιουσία του, προς όφελος του ασφαλι-
στικού συστήματος της χώρας.

Σε δημόσια 
διαβούλευση 

το νομοσχέδιο για τον 
εκσυγχρονισμό 

του ΕΦΚΑ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ, στον

Προμηθέα, υπέρο-

χο λούξ διαμέρισμα

84τ.μ.,1οςόρ,2Δ-

ΣΚWC, καινούργιο,

ωρομέτρηση.Πληρ.

Τηλ.2331068080.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΑΤΡΙΔΑ πω-
λείται οικόπεδο
1 στρέμμα με η-
μ ι τελές  κτ ίσμα
91 ,50  τ .μ . ,  με
αποθήκη εκτός
σοιτιού 25 τ.μ.,
με υπέροχη θέα
χωρίς εμπόδια,
π ε ρ ι φ ρ α γ μ έ -
νο,  συρταρωτή
πόρτα, πλήρως
τακτοποιημένο.
Τιμή 95.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6942
775199.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:24268-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

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

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

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


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝΠΛΑΤΕΙΑΩΡΟ-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105030-ΚέντροΚατάστημασυνολι-

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

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

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

το1975καιείναιφωτεινό ,ανακαινισμένομε
ψευδοροφή.Ενοίκιομόνο300€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106808 Στο κέντρο της Βέροιας

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106881ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΜο-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13964πωλείται κοντάσταΚΤΕΛ

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
Κωδ:106441-ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αγροτεμάχιοδίπλαστοσχέδιοπόλεωςσυνολι-
κήςεπιφάνειας4436τ.μ.,είναιάρτιοκαιοικοδο-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:14213-ΠΑΝΟΡΑΜΑΒέροιαςΠΩ-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ENOIKIAZETAI
Παστέρ8,διαμέρισμαρετιρέ,1ΔΧΛΚπλήρως

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ

(ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
για το ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ωςυπεύθυνοιτωνγραμμώνπαραγωγήςνωπώνπροϊόντων
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣΤΡΟΦΙΜΩΝστηνΑλεξάνδρειαΗμαθίας

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

γεωργικώνπροϊόντων,γραμμώνδιαλογήςκαθώςκαισεπαρα-
γωγήβιομηχανίαςτροφίμων,

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

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

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

•Εργάτες(άνδρες)γιατοτμήμαπαραγωγής
Θασυνεκτιμηθεί εμπειρία στο χειρισμό μηχανημάτων

παραγωγής–επεξεργασίαςτροφίμων.
*Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις

στημονάδαπαραγωγήςπουβρίσκεταιστο5οχλμΑλεξάν-
δρειας–ΚρύαςΒρύσης,έωςκαιτην31Ιανουαρίου2022.

*Η αίτηση θαπρέπει νασυνοδεύεται απόφωτοτυπία
ταυτότηταςήφωτοτυπίαδιαβατηρίου(μετηνάδειαεργασίας)

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

Πληροφορίες–τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800



ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικία

στηνΠατρίδα100+100τ.μ.

ισόγειοσε2.500τ.μ.οικό-

πεδο. 85.000 ευρώ. Τηλ.:

6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο δι-

αμέρισμα κοντά στονΑγ.

Αντώνιο,μεθέσηπάρκιγκ,

77 τ.μ., διαμπερές, κεντρ,

θέρμανση,  22.000 ευ-

ρώ, ευκαιρία. Τηλ.: 6945

122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

110 τ.μ., Σταδίου, 2ος ό-

ροφος, ασανσέρ. Τηλ.:

6976535124.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιόροφοδια-

μέρισμα,1οςκαι2οςόρο-

φος με εσωτερικη σκάλα,

170τ.μ.,40τ.μ.βεράντες,

περιοχή παλαιού Νοσο-

κομείου, διαμπερές, θέα,

ντουλάπες εντοιχισμένες.

Τιμή διαπραγματεύσιμη.

Τηλ.:6973227521.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κ εν τρ ι κό

Μεσιτικό γραφείο στη Βέ-

ροια. Πληρ. τηλ.: 23310

63283,  ώρες  08 .00  -

10.00.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-

ρισμα 120 τ.μ., Βελισσα-

ρίου11,Βέροια,2οςόρο-

φος σε ιδιόκτητη οικοδο-

μή, 3ΔΤρΚΧWC, μεγάλα

μπαλκόνια, αιρ κοντίσιον,

ατομική θέρμανση καλο-

ριφέρ, ανακαινισμένο. Τι-

μή ενοικίου 360,00 ευρώ.

Τηλ.6979977336.

ENOIKIAZETAI περιο-

χήΠρομηθέα, διαμέρισμα

2ΔΣΚWC, επιπλωμένο,

λούξ, αίρ κοντίσιον. Τιμή

ενοικίου 320,00 ευρώ.

Πληρ.Τηλ.2331068080.

ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΗ

24 τ.μ., Καλλιθέα,Μιλτιά-

δου 20,πόρταμε μηχανι-

σμό, ρεύμα, βαμμένο. Τι-

μήενοικίου50ευρώ.Τηλ.:

6947073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικι-

άζεται  γκαρσονιέρα, 1ος

όροφος, σε πολύ καλή

κατάσταση. Πληρ. τηλ.:

2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ENOIKIAZONTAI Γρα-

φεία 61, 37 και 30 τ.μ.

ανακαιν ισμένα στο κέ-

ντρο της πόλεως, και ο-

λόκληρος όροφος 240

τ.μ. Τηλ. 6949087741 ή

6993375249.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ,  Μη-

τροπόλεως 35, χώρος 90

τ.μ.περίπου,με3χώρους

και κουζινα, W.C., για ε-

παγγελματική χρήση ή για

διαμέρισμα, 3ος όρ. Τηλ.:

6932 471705 & 23310

21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λο-

γιστή για λογιστικό γρα-

φείο στη Βέροια. Πλη-

ροφορίες στο τηλέφωνο:

2331021106

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος

λογιστηρίου. Αποστολή

βιογραφικών στο e-mail:

regivanelle@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοη-

θός για τη Βέροια. Πληρ.

τηλ.: 2331125374. Ώρες

για πληροφορίες: 6.00

π.μ.-9.00μ.μ.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ  αναζητά για

γνωριμία κυρία έως 55

ετών. Πληρ. Τηλ. 6984

040769.
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ΚΟΠΑΝΟΣενοικιάζονταιδύοεπαγγελματικοίχώροιαπό350
τ.μ.οκαθέναςμεδυνατότηταναγίνειέναςχώρος,στονπεριφε-
ρειακόδρόμοΚοπανού,δίπλαστοβενζινάδικοΣαρδέλη,με5μ.
καθαρόύψος,χωρίςεσωτερικέςκολώνεςκαιπεριφραγμένηαυ-
λή600τ.μ.Τιμή1,00ευρώτοτετραγωνικό.Τηλ.:6944687267
&2332041088.

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

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

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6981994659.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 46 τ.μ., επί της οδούΕλ. Βε-
νιζέλου,περιοχήΑγίουΑντωνίου, Βέροια. 1ος όροφος,
οικοδομής 1964, τριών ορόφωνυπέρ ισογείου,προσό-
ψεως, χωρίς ασανσέρ. Ξεχωριστοί χώροι για: κουζίνα,
έναυπνοδωμάτιο,σαλόνι,χωλ,μπάνιο.Ηπρόσοψηεπί
τηςΒενιζέλουδιαθέτειμπαλκόνιστοοποίοβλέπουν ένα
παράθυρο και μία μπαλκονόπορτα. 35.000 ευρώ. Χρί-
ζει ανακαίνισης.Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6974191579,
6973015833.

ΚΥΡΙΑ 61 ετών,συ-
νταξιούος, κοινωνική,
αξιοπρεπής, εμφανίσι-
μη, αναζητάσύντροφο
έως 68 ετών για μία
σχέση με αγάπη και
σεβασμό. Τηλ.: 6995
358390.

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

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

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

Απαιτουμεναπροσοντα
Ομαδικοτητα,συνεργασια και αποτελεσματικοτητα με αισθηση

ευθυνηςκαιεπαγγελματισμο.
ΗΕταιρειαπροσφερει
Αμεσηπροσληψημεπληρηαπασχολησηκαιπληρηασφαλιση

ΤΗΛ:23310/41597-8FAX:23310/42048

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

ΠTYXIOYXOΣ Ειδικής
Αγωγής με μεταπτυχιακό
στηνΠαιδικήΨυχολογία,
με τετραετή εμπειρία, α-
ναλαμβάνω τηνπαράδο-
ση μαθημάτων σε μαθη-
τέςΔημοτικούκαιπαρέχω
υπηρεσίες παράλληλης
στήριξηςσεπαιδιά με ει-
δικές δεξιότητες. Επίσης
αναλαμβάνω και φύλαξη
παιδιών.Τιμέςπροσιτές.
Τηλ.επικοινωνίας:6955
742699.

Απότην εταιρείαΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ ζητού-
νταιεργάτεςπαραγωγήςσεβάρδιες.Θαεκτιμηθούντεχνι-
κές,ηλεκτρολογικέςήμηχανουργικέςγνώσεις,καθώςκαι
προϋπηρεσία.

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



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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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



Εμβολιασμός: 
Έδωσε το «πρά-
σινο φως» η Εθνι-
κή Επιτροπή Εμ-
βολιασμών για τη 
χορήγηση της τέ-
ταρτης δόσης του 
εμβολίου στους 
ανοσοκατεσταλμέ-
νους. Η Επιτροπή 
συνεδρίασε την 
Τρίτη και όπως α-
ναμενόταν ενέκρι-
νε την έναρξη των 
εμβολιασμών σε 
όλους όσοι έχουν ολοκληρώσει την αναμνηστική και 
είναι στην κατηγορία των ανοσοκατεσταλμένων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα μπορούν να κλεί-
σουν ραντεβού 3 μήνες μετά τον εμβολιασμό τους με 
την αναμνηστική δόση και τα ραντεβού θα ξεκινήσουν 

εντός του Ιανουαρίου δίχως ακόμη να έχει 
ορισθεί συγκεκριμένη ημερομηνία.

Την ίδια στιγμή, τα συστήματα είναι 
έτοιμα σύμφωνα με τον γραμματέα Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας, Μάριο Θεμιστο-
κλέους που μιλώντας νωρίτερα στην 
ΕΡΤ αναφέρθηκε στο γεγονός πως υ-
πάρχουν πολίτες που έλαβαν μήνυμα 
για προγραμματισμό τέταρτης δόσης, 
μετά την αναμνηστική δόση τους, είπε 
πως πρόκειται προφανώς για άτομα που 
ανήκουν στους ανοσοκατεσταλμένους.

«Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών 
θα δώσει το πράσινο φως για τέταρτη 
δόση σε πολύ συγκεκριμένες ομάδες 
ανοσοκατεσταλμένων», είπε αρχικά και 
συνέχισε: «Είναι η μόνη συζήτηση που 
υπάρχει. Τέταρτη δόση στον γενικό πλη-
θυσμό δεν έχει εγκριθεί, ειδικά σε χώρες 
της ΕΕ, όπως και δεν έχει ξεκαθαρίσει 
το τοπίο αν η Ομικρον θα απαιτήσει μια 
καινούργια τροποποιημένη δόση εμβο-
λίου», υπογράμμισε ο κ. Θεμιστοκλέους.

«Άρα είμαι αισιόδοξος ότι δεν θα πά-
με σε 4η δόση στον γενικό πληθυσμό», 
συνέχισε και διευκρίνισε πως η απόφα-
ση για τους ανοσοκατεσταλμένους ανα-
μένεται να ληφθεί σήμερα ή το επόμενο 
χρονικό διάστημα. «Τα συστήματα έχουν 
προετοιμαστεί», εξήγησε.

Οδηγό με όλες τις κρίσιμες πληροφορίες 
για τα Self Test, την καραντίνα και τις στενές 
επαφές κρουσμάτων ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ. Ο 
οδηγός αφορά τους μαθητές και τους εκπαι-
δευτικούς των σχολείων, ενώ γίνεται ειδική 
αναφορά τόσο σε συμπτωματικούς όσο και 
ασυμπτωματικκούς μαθητές.

Ειδικόιτερα, υπάρχουν πληροφορίες για 
την προσέλευση η οποία γίνεται με αρνητικό 
αποτέλεσμα στους συστηματικούς προληπτι-
κούς ελέγχους, την αντιμετώπιση εργαστηρι-
ακά επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19, 
τα συμπτωματικά και ασυμπτωματικά άτομα, 
αλλά και πως πρέπει να γίνεται η αντιμετώπι-
ση στενών επαφών εργαστηριακά επιβεβαιω-
μένου κρούσματος COVID-19.

Ειδικά για την τελευταία κατηγορία ( α-
ντιμετώπιση στενών επαφών εργαστηριακά 
επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19) προ-
βλέπονται τα ακόλουθα:

Α. Σχολικές επαφές
1. Συνεχίζουν τις σχολικές δραστηριότητες
2. Υποβάλλονται σε συστηματικά τεστ
-Πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες τε-

λευταίου 3μήνου μαθητές/τριες και εκπαιδευτι-
κοί/λοιπό προσωπικό:

Παρέχεται 1 ST, επιπλέον των 2 υποχρεω-
τικών προληπτικών εβδομαδιαίων ST. Συνολι-
κά διενεργούνται 3 ST σε διάστημα 5 από την 
τελευταία επαφή με το κρούσμα. Ειδικότερα, 
τις ημέρες 0-1, 3 και 5, μετά την τελευταία ε-
παφή με το κρούσμα.

-Ανεμβολίαστοι ή μη νοσήσαντες τελευταί-
ου 3μήνου μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί/
λοιπό προσωπικό:

Παρέχονται 2 RT και 1 ST, επιπλέον των 
2 υποχρεωτικών προληπτικών εβδομαδιαίων 
ST των μαθητών και RT των εκπαιδευτικών/
λοιπού προσωπικού. Συνολικά διενεργούνται 
καθημερινά τεστ σε διάστημα 5 από την τελευ-
ταία επαφή με το κρούσμα, ως εξής:

-Μαθητές/τριες: τις ημέρες 0-1 και 5: RT και 
τις ημέρες 2,3 και 4: ST

-Εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό: τις ημέ-
ρες 0-1, 2, 4 και 5: RT και την ημέρα 3: ST

Β. Ενδοοικογενειακές επαφές
Πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες τε-

λευταίου 3μήνου μαθητές/τριες και μέλη του 
προσωπικού που είναι εμβολιασμένα και με 
την ενισχυτική δόση ή έχουν λάβει δύο δόσεις 
εμβολίου τους τελευταίους 6 μήνες ή έχουν 

λάβει μία δόση εμβολίου J&J τους τελευταίους 
2 μήνες ή έχουν ιστορικό νόσησης το τελευ-
ταίο 3μηνο:

• Συνεχίζουν τις σχολικές δραστηριότητες
• Υποβάλλονται σε τεστ
-Μαθητές/τριες: Παρέχεται 1 ST, επιπλέον 

των 2 υποχρεωτικών προληπτικών εβδομα-
διαίων ST. Συνολικά διενεργούνται 3 ST σε 
διάστημα 5 από την τελευταία επαφή με το 
κρούσμα. Ειδικότερα, τις ημέρες 0-1, 3 και 5, 
μετά την τελευταία επαφή με το κρούσμα.

-Εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό: υποβάλ-
λονται σε RT ή PCR την 5η ημέρα μετά την 
τελευταία επαφή με το κρούσμα.

Ανεμβολίαστοι ή μη νοσήσαντες τελευταίου 
3μήνου μαθητές/τριες και μέλη του προσω-
πικού που είναι ανεμβολίαστα ή έχουν λάβει 
δύο δόσεις εμβολίου σε διάστημα άνω των 6 
μηνών χωρίς ενισχυτική δόση ή έχουν λάβει 
μία δόση εμβολίου J&J σε διάστημα άνω των 
2 μηνών, χωρίς ενισχυτική δόση ή χωρίς ιστο-
ρικό νόσησης το τελευταίο 3μηνο:

• Καραντίνα για 5 ημέρες μετά την τελευ-
ταία επαφή με το κρούσμα

• Επιστροφή στο σχολείο με αρνητικό α-
ποτέλεσμα σε ST οι μαθητές/τριες καιψRT ή 
PCR οι εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό που 
διενεργείται την 5η ημέραψ3. Αντιμετώπιση 
στενών επαφών εργαστηριακά επιβεβαιωμέ-
νου κρούσματος COVID-19 από την τελευταία 
επαφή με του κρούσμα, εφόσον παραμένουν 
ασυμπτωματικοί.

Σημείωση:
Για την ασφαλή επιστροφή συστήνεται α-

διάλειπτη και ορθή χρήση μάσκας υψηλής α-
ναπνευστικής προστασίας (KN95, N95, FFP2 
ή ισοδύναμης) ή διπλής μάσκας, έως την ο-
λοκλήρωση τουλάχιστον 10 ημερών από την 
τελευταία επαφή με το κρούσμα.

P Κι αφού λύσαμε 
όλα τα δικά μας προβλή-
ματα, αρχίσαμε να ασχο-
λούμαστε με αυτά του 
Τζόκοβιτς…

P Ευτυχώς ο Τσιτσι-
πάς εμβολιάστηκε νωρίς.

P Αρκούντως προ-
βληματικοί οι δύο αθλη-
τές. Ευτυχώς, όμως, όχι 
όσο οι μπαμπάδες τους.

 P Ευτύχημα το ότι 
τους έχει απορροφήσει το 
τένις.

P Ειδικά ο πατέρας 
Τζόκοβιτς, ήταν ικανός 
να ξεκινήσει ένας ακόμη 
παγκόσμιος πόλεμος α-
πό Σέρβο.

P Ο δε γιος, ο πρω-
ταθλητής που όλοι θαυμάζουμε; Αντιεμβολιαστής 
γενικώς, προτιμά εναλλακτικές προσεγγίσεις που 
ενεργοποιούν τον μεταβολισμό κατά των εισβολέ-
ων. Αν αποσυρθεί, ας περάσει από τη NASA.

 P Πιστεύει επίσης ο Νόλε ότι τα μόρια 

του νερού ανταποκρίνονται στα ανθρώπινα 
αισθήματα. Δεν ξέρω πώς τους λένε αυτούς 
στη Σερβία, εμείς εδώ του λέμε για δέσιμο.

 P Αυτά παθαίνεις όμως άμα δεν τρως καθό-
λου γλουτένη.

 P Ο Νο1 του τένις δεν τρώει γλουτένη, 
εμείς ακόμη να απογαλακτιστούμε από κοκο-
ρέτσι κι σπληνάντερο.

P Πάντα μέσα σε ένα αεροπλάνο και ταξίδια 
από ήπειρο σε ήπειρο αυτοί οι τενίστες. Έτσι έχει 
αξία ακόμη κι αν είσαι σώγαμπρος.

 P Διότι τη μεγάλη ζημία στον γάμο την 
κάνουν οι πολλές επαφές με τους εξ αγχιστεί-
ας.

P Άσχετο. Γι’ αυτούς που έχουν πολιτικοποι-
ήσει ακόμη και τις γυναικοκτονίες, τα στοιχεία: το 

2015, 23 γυναίκες σκοτώθηκαν από άνδρες. Το 
2016: 21. Το 2017: 16. Το 2018: 21. Το 2019: 17. 
Το 2020: 14. Το 2021: 17.

 P Το 2022 υπολογίστε μία σίγουρη. Δεν 
θα μου τη γλιτώσει φέτος η αγάπη.

 P Και:
-Πού γνώρισες τον άντρα σου;
-Είχε έλθει στο φαρμακείο και ζήτησε προφυ-

λακτικά ΧΧΧΧΧL.
-Και;
-Μετά τον γάμο διαπίστωσα ότι ήταν τραυλός!

Κ.Π.
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Εμβολιασμός: Εγκρίθηκε 
η τέταρτη δόση – Ποιους αφορά

ΕΟΔΥ – Σχολεία: Νέες οδηγίες 
– Τι ισχύει για θετικό self test, 

καραντίνα, στενές επαφές
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