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Νίκη Κεραμέως: 
«Πρακτικές δυσκολίες να 

λειτουργήσει μόνη της η Γ’ Λυκείου»

Δωρεάν τεστ ελέγχου
 για Covid-19 σε εκπαιδευτικούς 

της πρωτoβάθμιας εκπαίδευσης, με 
πρωτοβουλία του Δήμου Νάουσας
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 Θεάτρου και Τεχνών Βέροιας

Συνελήφθησαν για μεταφορά 
κλεμμένων προιόντων και

οδήγηση υπο την επήρεια μέθης

Επιστροφή στις προπονήσεις 
για την ομάδα χαντ μπολ 
του Ζαφειράκη Νάουσας
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Το διπλωματικό θέατρο του 
τουρκικού παραλόγου!

  Και ωσάν να μην έχει συμβεί τίποτα, η Τουρκία μόλις 
μπήκε η νέα χρονιά θυμήθηκε την ευρωπαϊκή προοπτική 
και διακαώς κανόνισε ραντεβού για να ξεκινήσουν 
συζητήσεις με την Ελλάδα. Τι κι αν πριν λίγα 24ωρα 
τουρκική ακταιωρός σημάδευε με πολυβόλα τους Έλληνες 
ψαράδες στα Ίμια, καταστρέφοντας τα δίχτυα τους και 
εμβόλιζε φουσκωτό περιπολικό του ελληνικού λιμενικού, 
φτάνοντας για μια ακόμη φορά την κατάσταση λίγο πριν 
την «ανάφλεξη». 
   Μήπως από δηλώσεις; Ο Ερτνογάν και ο Ακάρ τόσο 
καιρό συναγωνίζονται σε προκλητικές προς την Ελλάδα 
δηλώσεις και απομακρύνουν ακόμη περισσότερο την 
γέφυρα επικοινωνίας. Αλλά για ποια επικοινωνία; Έπεσε 
στο τραπέζι μέχρι και το ενδεχόμενο να γίνει το ραντεβού 
Ελλάδας-Τουρκίας στην Αλβανία με ρυθμιστή τον Έντι 
Ράμα, αν είναι δυνατόν! Τελικά στο ραντεβού που κλείστηκε 
για τις 25 Ιανουαρίου για την επανέναρξη των διερευνητικών 
επαφών,  οι Τούρκοι θα θελήσουν όπως κάνουν μέχρι τώρα 
να βάλουν στο τραπέζι της συζήτησης τα πάντα-όλα, ενώ η 
Ελλάδα φυσικά θα θελήσει να συζητήσει μόνο τα θέματα 
υφαλοκρηπίδας, ΑΟΖ και θαλασσίων ζωνών. 
  Πάντως και ο 61ος κύκλος συζητήσεων πριν καν ξεκινήσει, 
έχει κιόλας ναυαγήσει, αφού αυτό που εξελίσσεται με την 
γείτονα για μια ακόμη φορά είναι ένα διπλωματικό θέατρο 
του τουρκικού παραλόγου!  

Ζήσης  Μιχ. Πατσίκας
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H Γεννηματά «καθαίρεσε» από κοινοβουλευτικό 
εκπρόσωπο τον Λοβέρδο

ΜεαπόφασητηςπροέδρουτουΚινήμα-
τοςΑλλαγήςΦώφης Γεννηματά,ως κοινο-
βουλευτικοί εκπρόσωποι τηςΚοινοβουλευ-
τικήςΟμάδαςτουΚινήματοςΑλλαγής,σύμ-
φωναμε τοάρθρο17 τουΚανονισμού της
Βουλής,ορίζονται,κατάσειρά,οιβουλευτές
ΚώσταςΣκανδαλίδηςκαιΜιχάληςΚατρίνης.

Σημειώνεται ότι έως τώρα τηθέσηαυτή
είχε οΑνδρέαςΛοβέρδος, βουλευτής του
Βορείου τομέα, αλλά και με ημαθιώτικο εν-
διαφέρον,αφούωςγνωστόνείναιγαμπρός
στην περιοχή μας. Η αλλαγή αυτή ήταν
προγραμματισμένηκαιαφορούσετηνεναλ-
λαγήπροσώπων ή μήπως έχει σχέση με
εκτιμήσειςπουφέρουντονπρώηνυπουργό
να διεκδικεί την ηγεσία του κόμματος όταν
γίνουν οι εσωκομματικές εκλογές;Μήπως
γι’ αυτό έφαγε «κλάδεμα»;Οι εξελίξεις θα
δείξουν…

«Αλμυρές» πλέον οι πλαστικές σακούλες
στα σούπερ μάρκετ

Όσοι πήγατε στο σούπερ μάρκετ το νέο έτος,
όταν φτάσατε στο ταμείο εκτός από την ερώτηση
για το αν θέλετεσακούλες καιπόσες,προκειμένου
ναυπάρξεικαιησχετικήχρέωση,δεχθήκατεκαιτην
ερώτησηγιατοτισακούλαθέλετε.

Κι αυτό διότι από 1η Ιανουαρίου 2021 τέθηκε
με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας,περιβαλλοντικό τέλος για τιςπλαστικές
σακούλεςστασούπερμάρκετ,μεεξαίρεσητιςβιοα-
ποδομήσιμες (ή βιοαποικοδομήσιμες) και λιπασμα-
τοποιήσιμεςπλαστικέςσακούλεςμεταφοράς, όπως
αυτές ορίζονται από το νόμο.Με αυτό τον τρόπο
κλείνειτο«παραθυράκι»πουπαρέκαμπτετιςδιατά-
ξειςτουπροηγούμενουνόμουμετηνπαραγωγήπιο
χοντρήςσακούλαςκαιτηναποφυγήκατάαυτόντον
τρόπο τηςπληρωμής τουπεριβαλλοντικού τέλους

καιαντιμετωπίζεταιπιοολιστικάηρύπανσηαπόταπλαστικάμιαςχρήσης.
Τοτέλοςορίζεταιστοποσότωνεπτά(7)λεπτών,ενώενδεικτικάνααναφέρουμεότιπλέονυπάρχουνστασούπερ

μάρκετ τουλάχιστον δύο ειδώνσακούλες οι μεγάλεςσακούλες (αντοχής)που κοστίζουνπερίπου0,15 λεπτά και οι
βιοδιασπώμενεςπουκοστίζουνπερίπου0,08λεπτά,ενώσεμεγάλεςαλυσίδεςυπάρχουνκαισακούλεςενδιάμεσεςμε
ανάλογηχρέωση.Ναδιευκρινίσουμεότιεξακολουθούνναμηνχρεώνονταιοιπλαστικέςσυσκευασίεςοιοποίεςχρησι-
μοποιούνταιγιαπροϊόντααπότατμήματακοπήςτυριών,αλλαντικών,κρέατος,ιχθύωνκαιθαλασσινών,καθώςκαιοι
πλαστικέςσυσκευασίεςπουτοποθετούνταιτααλίπαστα.

Άνοιξεηεφαρμογήγιατιςχωριστέςφορολογικές
δηλώσειςσυζύγων

Σε λειτουργία έχει τεθεί ήδη, σύμ-
φωναμε τηνΑΑΔΕ,η υποβολήφορο-
λογικών δηλώσεων για το 2020 που
αφορά ξεχωριστές δηλώσεις για τους
συζύγους.

Από τηνυπηρεσίααυτή,οι έγγαμοι
φορολογούμενοι, μπορούν να γνωστο-
ποιήσουν την επιλογή τους για υπο-
βολή χωριστήςφορολογικής δήλωσης
συζύγωνΦορολογίαςΕισοδήματοςφο-
ρολογικούέτους2020μέχρικαιτην28η
Φεβρουαρίου2021.

Μετά τηνπροθεσμίααυτήδεν είναι
δυνατήηανάκλησητηςεπιλογήςυπο-
βολήςχωριστήςδήλωσης.

Επομένωςόσοι σύζυγοι επιθυμείτε
ναείστεμαζίστηζωή,αλλάχώριαφο-
ρολογικά ενημερώστε τον λογιστήσας
μέχριτηνπαραπάνωπροθεσμίαγιανα
κάνετεχωριστέςδηλώσεις.

ΝίκηΚεραμέως:«Πρακτικέςδυσκολίες
ναλειτουργήσειμόνητηςηΓ’Λυκείου»

Και ενώόλα έδειχνανότι οι μαθητές της Γ’
Λυκείου πουπροετοιμάζονται για τις Πανελ-
λαδικές θα είναι οι αμέσως επόμενοι που θα
επιστρέψουν στα θρανία τους, η υπουργός
ΠαιδείαςΝίκη Κεραμέως δήλωσε ότι ναι μεν
θα γίνει συζήτησημεταξύ του υπουργείου και
τωνΛοιμωξιολόγωνγιατηνΓ’Λυκείουωστόσο,
«είναι δύσκολο να λειτουργήσει μόνη της».Η
υπουργός τόνισε πως υπάρχουν πρακτικές
δυσκολίες στο να λειτουργήσει μόνη της η Γ’
Λυκείου,καθώςοιεκπαιδευτικοίδιδάσκουνκαι
στηνΑ’καιστηνΒ’Λυκείου.Σεκάθεπερίπτωση
θασυζητηθείόπωςκάνουμεγιακάθεαπόφαση
πουαφοράστηνΠαιδεία».

Αλίμονοστουςμαθητέςπουπραγματικάμέ-
σασεαυτό τοπρωτοφανέςσκηνικό καλούνται
μεψυχραιμίακαιχωρίςπαρεκκλίσειςναοδηγη-
θούνστοτέλοςτηςσχολικήςχρονιάςσεμιααπό
τιςπιοκρίσιμεςεξετάσειςγιατομέλλοντους.
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Συνελήφθησαν για μεταφορά 
κλεμμένων προϊόντων και οδήγηση 

υπο την επήρεια μέθης 
Συνελήφθησαν στις 11 Ιανουαρίου 2021, το βράδυ, σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς της 

Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, 2 ημεδα-
ποί άνδρες, καθώς σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο όχημα που επέβαιναν, βρέθηκαν και κατα-
σχέθηκαν διάφορα προϊόντα (απορρυπαντικά, τρόφιμα κ.α.) συνολικής αξίας 404,81 ευρώ, την κατοχή 
των οποίων δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν.

Επίσης ο ένας από τους συλληφθέντες διαπιστώθηκε να οδηγεί το όχημα υπό την επήρεια μέθης και 
να μην διαθέτει άδεια ικανότητας οδηγήσεως.

Τους επιβλήθηκαν και διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ για παραβίαση των μέτρων περιορισμού 
της διάδοσης του κορωνοϊού.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας. 

Πολύ νερό έπεσε  στον κάμπο της Ημαθίας και σε περιοχές του δήμου Βέροιας από την έντονη και 
πολύωρη χθεσινή βροχόπτωση, ωστόσο δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα, όπως 
μας ενημέρωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Βασίλης Παπαδόπουλος.

Παρασύρθηκαν Ι.Χ. στη Λυκογιάννη
Κυρίως πλημμύρισαν αγροτικές περιοχές, δρόμοι και αποστραγγιστικά κανάλια του ΤΟΕΒ, ενώ τα 

περισσότερα προβλήματα παρουσιάστηκαν  μεταξύ Μέσης και Διαβατού καθώς και στην Ν. Λυκογιάν-
νη, όπου εγκλωβίστηκαν και  ι.χ. στα νερά, οι οδηγοί των οποίων προσπάθησαν να περάσουν από το 
σημείο και παρασύρθηκαν από τον όγκο του νερού. Και μπορεί να έγιναν αρκετά σημαντικά αντιπλημ-
μυρικά έργα από την Π.Ε. Ημαθίας, στην αρμοδιότητα της οποίας έχουν περιέλθει τα ρέματα, από τους 
Δήμους, καθώς και καθαρισμοί σε αυλάκια και σε προβληματικά σημεία, από τον Δήμο, όμως όλο και 
προκύπτουν νέες ανάγκες και σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητος πλέον ο επανασχεδιασμός 
αντιμετώπισης, του ίδιου προβλήματος στα ίδια σημεία.

Απαιτείται επανασχεδιασμός των Ιρλανδικών διαβάσεων
Μια τέτοια περίπτωση είναι και η Λυκογιάννη όπου απαιτούνται επεμβάσεις σε υπόγειους αγωγούς 

και «σιφόνια», ώστε να δοθεί μια οριστική λύση. Και μια ακόμα χαρακτηριστική περίπτωση, είναι και οι 
δεκάδες Ιρλανδικές διαβάσεις που είναι παλαιές, πρόχειρες και επικίνδυνες και χρειάζονται ριζικές και 
γενναίες παρεμβάσεις. Με την χθεσινή βροχή πλημμύρησε πάλι η διάβαση πίσω από τη venus και αυ-
τή των Παλατιτσίων, οι  οποίες ευτυχώς μετά το πέρας των αγροτικών εργασιών της περιοχής έκλεισαν 
με αστυνομική απόφαση.

Πολύ νερό και στα χωράφια του κάμπου της Νάουσας που σε ορισμένες περιπτώσεις βγήκε μέχρι 
τον δρόμο.

Ακολουθούν κι άλλα αντιπλημμυρικά…
Η κλιματική αλλαγή έχει φέρει τα πάνω κάτω και ο σχεδιασμός των υπηρεσιών επιταχύνεται για να 

μπορεί να αντιμετωπίσει τις καιρικές συνθήκες που προκύπτουν και έχουν άμεση σχέση με τα νέα κλι-
ματολογικά δεδομένα.

Όπως μας είπε ο υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ημαθίας κ. Γιώργος Μπαρμπαρούσης, 
είναι ορατό το θετικό αποτέλεσμα των έργων που έχουν ήδη γίνει, ενώ ακολουθούν κι άλλα αντιπλημ-
μυρικά στα επόμενα δύο χρόνια, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και αποκαταστάσεις χρόνιων προβλη-
ματικών σημείων.

Ξεχείλισαν χωράφια, δρόμοι και κανάλια 
από την έντονη βροχόπτωση

 -Μεγάλο πρόβλημα κάθε φορά στην Λυκογιάννη και στις Ιρλανδικές διαβάσεις



Ο ΟΜΙΛΟΣ ΦΙ-
ΛΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ & 
ΤΕΧΝΩΝ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ συναισθανό-
μενος την ανάγκη 
των μελών του 
για έκφραση αλλά 
κυρίως του κοινού 
να συνεχίσει μέ-
σα στη δυστοπία 
της  πανδημίας 
και του εγκλει-
σμού να δέχεται 
πολιτιστικά ερεθί-
σματα -μιας και η 
πραγματοποίηση 
παραστάσεων εί-
ναι αδύνατη λόγω 
των συνθηκών- αποφάσισε να ηχογραφήσει παραμύθια και ιστορίες 
του εορταστικού δωδεκαημέρου με τον τίτλο “ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ” με τη 
βοήθεια ερασιτεχνών ηθοποιών της πόλης κι όχι μόνο.

-ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ  (κατά σειρά δημοσίευσης)
1. «Τα ιδιαίτερα Χριστούγεννα του μπαρμπα-Πανόφ» (Λέων Τολ-

στόι),   Αφήγηση: Άρης Ορφανίδης
2. «Το κοριτσάκι με τα σπίρτα» (Χανς Κρίστιαν Άντερσεν),                          

Αφήγηση: Ελευθέριος Κορυφίδης
3. «Το όνειρο του Γιόμο» (παραδοσιακό από τη Γκάνα),                              

Αφήγηση: Όλγα Παπαδοπούλου
4. «Ο μολυβένιος στρατιώτης» (Χανς Κρίστιαν Άντερσεν),                         

Αφήγηση: Άρης Ορφανίδης
5. «Έρωτας στα χιόνια» (Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης),                              

Αφήγηση: Ελευθέριος Κορυφίδης
6. «Η Πλούμπω και οι Καλικάντζαροι» (παραδοσιακό),                                

Αφήγηση: Όλγα Παπαδοπούλου
7. «Η βασίλισσα του χιονιού» (Χανς Κρίστιαν Άντερσεν),                            

Αφήγηση: Εύη Μπινάζη
8. «Ο παπουτσής και  τα ξωτικά» (Αδελφοί Γκριμ),                                        

Αφήγηση: Δέσποινα Γιάγκογλου
Βρίσκονται προς ακρόαση: 
• στο κανάλι του Ομίλου στο youtube: https://www.youtube.com/

channel/UCDIdfBg_11Sd-Is0evXjvvg
• στη σελίδα μας στο facebook: https://www.facebook.com/

veriartclub
-Ο Όμιλος ευχαριστεί τις/τους αφηγήτριες/αφηγητές που έβαλαν 

την ιδιαίτερη σφραγίδα τους στην αφηγηματική απόδοση του κάθε 
παραμυθιού.

-Καθώς και τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας για τη 
συνεργασία  δια της φιλοξενίας των 6 πρώτων παραμυθιών στη 
σελίδα της:

https://www.l ibver.gr/%ce%b1%cf%86%ce%b7%ce%b3
%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%80%ce%
b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%cf%85%ce%b8%ce%b9%c
f%8e%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%ce%bd-
%cf%8c%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%bf-%cf%86%ce%af/

-Το Δ.Σ. θα  συνεχίσει  με μια σειρά ηχογραφήσεων διηγημάτων 
Ελλήνων συγγραφέων με τον τίτλο: “ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΔΙΗΓΗ-
ΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΓΝΩΣΤΩΝ ΗΘΟ-
ΠΟΙΩΝ”.

Η πρώτη δέσμη ηχογραφήσεων περιλαμβάνει διηγήματα των 
τριών μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών  Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, 
Φώτη Κόντογλου και Ανδρέα Καρκαβίτσα.

Τα διηγήματα θα είναι στη διάθεση του κοινού σταδιακά 
στη σελίδα του Ομίλου στο facebook 
-https://www.facebook.com/veriartclub
και στο κανάλι στο youtube: 
-https://www.youtube.com/channel/UCDIdfBg_11Sd-Is0evXjvvg
-Επιμέλεια εικόνας-βίντεο/φωνή εισαγωγής(intro): Άρης Ορφα-

νίδης
-ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑ-

ΤΑ
• ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑ-

ΜΑΝΤΗΣ
«Τα πτερόεντα δώρα» σε αφή-

γηση Θανάση Κουρλαμπά
«Το χριστόψωμο» και «Τα συχαρίκια» σε αφήγηση Θεοδώρας 

Σιάρκου
«Το άνθος του γιαλού» σε αφήγηση Αντιγόνης Δρακουλάκη
• ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ
«Στη σπηλιά» σε αφήγηση Σοφίας Καραγιάννη
 «Παραμονή Χριστούγεννα» σε αφήγηση Ιωσήφ Ιωσηφίδη 
• ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ
«Το θείον όραμα» σε αφήγηση Θανάση Κουρλαμπά
Υπεύθυνος σειράς «ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΓΝΩΣΤΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ»: Άρης Ορ-
φανίδης

-Πολλές ευχαριστίες στους επαγγελματίες ηθοποιούς Θεοδώ-
ρα Σιάρκου, Θανάση Κουρλαμπά, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Σοφία 
Καραγιάννη και Ιωσήφ Ιωσηφίδη που αφηγήθηκαν υπέροχα τα 
διηγήματα των Ελλήνων συγγραφέων με την ελπίδα  συνέχισης της 
συνεργασίας.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ & ΦΙΛΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (ΣΟΦΨΥ) ΗΜΑΘΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2021
Αγαπητοί φίλοι,
Το Ημερολόγιο του 2021, είναι το 

τρίτο που εκδίδεται από την Ομάδα Ζω-
γραφικής των ληπτών του Συλλόγου με 
έργα τους που παρουσιάζονται σε αυτό, 
με τη φροντίδα της εθελόντριας

Εικαστικού μας Ελενας Στεργίου και 
της Ψυχολόγου Κυβέλης Καλαϊτζή.

- Ευχαριστούμε τον φίλο Μιχάλη Α-
σικίδη «ΦΩΤΟΔΕΣΜΟΣ» για τη φωτο-
γράφιση.

- Ευχαριστούμε θερμά τα Φροντι-
στήρια Ξένων Γλωσσών «Λέξις» και τις 
εκδόσεις «supercourse» για τη χορηγία 
έκδοσής του.

Το Ημερολόγιο του 2021 διατίθεται 
από τα γραφεία του Συλλόγου και είναι 
δωρεάν.

Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος Γιώργος Σαλιάγκας

Βέροια: 7.30 π.μ.-3.30 μ.μ το ωράριο 
λειτουργίας όλων των κρεοπωλείων 

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

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

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

Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου
Εθελοντική Αιμοδοσία 

στην κοινότητα Τρικάλων
Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 

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

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

Ηχογραφημένα παραμύθια και ιστορίες από 
τον Όμιλο Φίλων Θεάτρου και Τεχνών Βέροιας

-Ακούστε στη σελίδα του Ομίλου στο facebook και στο κανάλι του στο youtube



Συνολικά 2.225 νοικοκυριά της Κεντρικής Μακεδονίας θα 
αποκτήσουν κατοικίες ενεργειακά αναβαθμισμένες, με το 
πρόγραμμα «Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών», που 
υλοποιεί η Περιφέρεια, μετά την υπογραφή της σχετικής 
απόφασης από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολο Τζιτζικώστα.

«Πρόκειται για μια μεγάλη παρέμβαση, που στοχεύει σε 
ένα καλύτερο αστικό περιβάλλον στις πόλεις της Κεντρικής 
Μακεδονίας, αλλά και στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη 
μείωση της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα και κυρίως 
στην εξοικονόμηση πόρων από την κατανάλωση ενέργειας 
για θέρμανση και ψύξη, που επιβαρύνουν τους πολίτες και 
τα νοικοκυριά. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αξιοποι-
εί ευρωπαϊκούς πόρους 30 εκ. ευρώ για να βελτιώσει την 
ενεργειακή απόδοση χιλιάδων κατοικιών, οι οποίες απο-
δεδειγμένα έχουν μικρή ενεργειακή απόδοση και ανήκουν 
σε ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα, σε πολίτες που δεν 
μπορούν να χρηματοδοτήσουν πλήρως με ίδια κεφάλαια την 
ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους. Συμβάλλουμε με 
αυτό τον τρόπο αποφασιστικά στην εξοικονόμηση ενεργεια-

κών πόρων, αλλά και στην 
εξοικονόμηση του κόστους 
που βαρύνει τον οικογενεια-
κό προϋπολογισμό», τόνισε 
ο κ. Τζιτζικώστας.

Για την επίτευξη της ενεργειακής αναβάθμισης των κατοι-
κιών, τίθεται συγκεκριμένος ενεργειακός στόχος, ο οποίος 
επιτυγχάνεται μέσω των χρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων. 
Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου θα διασφαλίζεται με τη 
διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων των κατοικιών από 
Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και μετά την υλοποί-
ηση των παρεμβάσεων.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης, προβλέπεται η κα-
ταβολή ενίσχυσης, η οποία θα αφορά είτε στην απευθείας 
επιχορήγηση του ωφελούμενου, είτε στην καταβολή επιχορή-
γησης σε συνδυασμό με άτοκο ή χαμηλότοκο δάνειο.

Τα κριτήρια θα αφορούν στην εισοδηματική κατάσταση 
του ιδιοκτήτη, ενώ προβλέπονται κίνητρα για παρεμβάσεις 
ενεργειακής αναβάθμισης σε πολυκατοικίες με επιμέρους 
αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων, που περιλαμβάνουν 
κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις αναβάθμι-
σης αυτών, ενώ προβλέπεται ειδική κατηγορία κινήτρων για 

αυτοτελείς παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης μόνο των 
κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας, χωρίς να συμπεριλαμ-
βάνονται παρεμβάσεις στα διαμερίσματα.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν μεταξύ άλλων σε: 
παρεμβάσεις εξοικονόμησης (θερμομόνωση, αντικατάσταση 
κουφωμάτων, συστήματα θέρμανσης – ψύξης και ζεστού 
νερού χρήσης), έξυπνα συστήματα ελέγχου φωτισμού, θέρ-
μανσης - ψύξης και απομακρυσμένου ελέγχου και παρα-
κολούθησης, ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας μέσω 
συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά), 
αποθήκευσης και υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 
και ενεργειακή αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων (αντικατά-
σταση ανελκυστήρων, αντικατάσταση συστήματος θέρμαν-
σης (λέβητες) - ψύξης, θερμομόνωση ταράτσας, αντικατά-
στασης κουφωμάτων και αναβάθμιση φωτισμού).

Με τη νέα αυτή χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας εντάσσονται στο πρόγραμμα «Ενεργειακής 
Αναβάθμισης Κατοικιών» επιπλέον 2.225 νοικοκυριά.
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Σε ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών για 2.225 νοικοκυριά 
προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
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ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Σας  ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί γραφείο  στο υπόγειο της Δημοτι-

κής Αγοράς (Γ.Γενηματάς),για τις ανάγκες του Αδελφάτου Γηροκομείου 
Βέροιας και επίσης υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί προς οικονομική 
ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροιας, στην ALPHA  BANK. Αρ.Λογ: 829 
00 2001 000024 , IBAN:  GR78 0140 8290 8290 0200 1000 024και 
του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, Αρ.Λογ.:830 00 2001 
000070 , ΙΒΑΝ: GR80 0140 8300 8300 0200 1000 070.    Οι δωρεές και 
οι χορηγίες για το Γηροκομείο Βέροιας  , εκπίπτουν από την Εφορία.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας 

έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται , μπορούν  
να τα  προσφέρουν για  
το  Γηροκομείο Βέροιας 
,στο υπόγειο της Δημοτι-
κής Αγοράς.

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Τετάρτη 13 

Ιανουαρίου 2021 στις 2.30 μ.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω 
απαγόρευσης συναθροίσεων, α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Θεόδωρος 
Βασ. Βασιλειάδης (Φετιας) σε η-
λικία 85 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
                                                                                                                                                      

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Πρωτοβουλίας για το 
Παιδί ευχαριστεί θερμά:

1.Το Κοινωφελές ί-
δρυμα WWF ΕΛΛΑΣ για 
την προσφορά πιτζαμών 
και εσωρούχων για τα 
παιδιά του Σπιτιού της 
Βεργίνας και της Στέγης 

ημιαυτόνομης διαβίωσης νέων.
2.Τους εργαζομένους στη WWF ΕΛΛΑΣ για την συ-

γκέντρωση χρημάτων για αγορά πετρελαίου θέρμανσης 
για το Σπίτι της Βεργίνας.

3.Ανώνυμο φίλο από τη Γερμανία για τη δωρεά πο-
σού 1.000€.

4.Ανώνυμο φίλο για τη δωρεά ποσού 200€.
5.Την κυρία Κατίνα Τοπαλτζίκη για τη δωρεά ποσού 

120€.
6.Την κυρία Δήμητρα Τσιμέρκα για τη δωρεά ποσού 

100€.
7.Την κυρία Αγγελική Τσουμάνη για τη δωρεά ποσού 

90€.
8.Ανώνυμους φίλους, συγγενείς του αποβιώσαντος 

Κώστα Σπορέλα, για τη δωρεά ποσού 70€ στη μνήμη 
του.

9.Την κυρία Ευθυμία Κεφαλούκα για τη δωρεά 60€.
10.Ανώνυμη φίλη για τη δωρεά ποσού 50€.
11.Την κυρία Αναστασία Φίλη για τη δωρεά ποσού 

50€.
12.Την κυρία Αλίκη Αθανασούλη-Παπάζογλου για τη 

δωρεά ποσού 50€.
13.Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά ποσού 50€.
14.Τους παλαίμαχους ποδοσφαιριστές και φίλους της 

Α.Ε. Ποντίων για την προσφορά χαρτικών και καθαριστι-
κών ειδών.

15.Την κατασκήνωση Σκούρα για την συγκέντρωση 
και προσφορά γραφικής ύλης, φαρμάκων και καθαριστι-
κών ειδών.

16.Ανώνυμη εταιρία για την προσφορά καθαριστικών 
ειδών.

17.Την κυρία Τσακιρίδου για την προσφορά καθαρι-
στικών ειδών.

18.Ανώνυμη φίλη για την προσφορά γεύματος και 
βασιλόπιτων. 

19.Ανώνυμη φίλη για την προσφορά κρεάτων, ξηρών 
καρπών, σοκολατών, γιαουρτιού, λαχανικών.

20.Ανώνυμο φίλο για την προσφορά αντισηπτικών 
και σχολικών ειδών. 

21.Ανώνυμη κυρία για την προσφορά αλατιού, κιμά, 
κριθαρακιού, μακαρονιών, φρούτων, σιμιγδαλιού, και 
αφρόλουτρων.

22.Ανώνυμο κύριο για την προσφορά γλυκών και 
μπισκότων, αναψυκτικών, χλωρίνης, κρεμοσάπουνων.

23.Ανώνυμη κυρία για την προσφορά τροφίμων, χει-
ρουργικών μασκών, απορρυπαντικών. 

24.Ανώνυμο κύριο για την προσφορά ζυμαρικών, ρυ-
ζιού, φρούτων, χαρτιού υγείας, υγρού καθαριστικού για 
το πάτωμα,  απορρυπαντικού πιάτων, απορρυπαντικών 
γενικού καθαρισμού, γαντιών, χειρουργικών μασκών, 
αντισηπτικών, χλωρίνης.

25. Ανώνυμη κυρία για την προσφορά κρεάτων.
26.Ανώνυμο κύριο για την προσφορά αλευριού,  λα-

διού, γάλατος, ξυδιού, μερέντας, αλατιού, σοκολατών, 
μακαρονιών, μπισκότων, πατάτας, φρούτων , χλωρίνης.

27.Ανώνυμη κυρία, για την προσφορά αναλώσιμων 
(σφουγγαρίστρες, μωρομάντηλα, οδοντόκρεμες, αντιση-
πτικά μαντηλάκια, αφρόλουτρα, χλωρίνες, υγρό πατώμα-
τος, κρεμοσάπουνο)

28.Ανώνυμη κυρία για την προσφορά τροφίμων και 
άλλων ειδών (ρυζιού, μακαρονιών , μπισκότων, βαμβα-
κιού, τετραδίων, Α4 χαρτιού, μπογιών, μολυβιών, τετρα-
δίων μαθηματικών και 50φυλλων, γομολαστιχών).

29.Ανώνυμους φίλους για την προσφορά προφιτερόλ 
και άλλων γλυκισμάτων. 

30.Ανώνυμο φίλο  για την προσφορά κρεάτων.
31.Ανώνυμο φίλο  για την προσφορά κουραμπιέδων 

και μελομακάρονων.
32.Τον κ. Παναγιωτίδη Χρήστο για την προσφορά 

φρέσκου γάλατος, μακαρονιών, χυμών  και μπισκότων. 
33.Τον κ. Καραγκιοζόπουλο Δημήτρη για την προ-

σφορά λαδιού και μήλων. 
34.Την κ. Μελιοπούλου Ευδοξία και τον κ. Σεραφείμ 

Ιωάννη για την προσφορά σοκολατών.
35.Ανώνυμους φίλους για την προσφορά γεύματος, 

χυμών και γλυκών εις μνήμη του κ. Γεώργιου Ζέρβα
36.Την κ. Μπαμπαλου Ελισάβετ για την προσφορά 

τροφίμων εις μνήμη του Ιωάννη Μπάμπαλου.
37.Τον κ. Ιωάννη-Χρυσοβαλάντη Στουρνάρα για την 

κατάθεση ποσού οικονομικής ενίσχυσης.
38.Την κυρία Ευμορφία Ντόβα για τη δωρεά ποσού 

30€.
39.Τον κύριο Ιωάννη Μανούκα για τη δωρεά ποσού 

30€.
ΤΟ Δ.Σ.

Αγιολογία και ζωή»: 
Ομιλία του Μητροπολίτου 

Παντελεήμονος για την 
εορτή του Οσίου Θεοδοσίου 

του Κοινοβιάρχου 
 

  Η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας 
αξιοποιώντας το δίαυλο του διαδικτύου στην δύσκολη περί-
οδο που διανύουμε έχει δημιουργήσει σειρά εβδομαδιαίων 
διαδικτυακών εκπομπών παράλληλα με τις μεταδόσεις των 
Ιερών Ακολουθιών.  

 Στο πλαίσιο της σειράς διαδικτυακών ομιλιών «Αγιολο-
γία και ζωή», τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου το απόγευμα, μετα-
δόθηκε μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως 
και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος», ομιλία του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελεήμονος με την ευκαιρία της εορτής του 
Οσίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, ημέρα κατά την οποία 
συμπληρώνονται 45 έτη από την εις Πρεσβύτερον Χειροτο-
νία του Σεβασμιωτάτου, η οποία τελέστηκε στις 11 Ιανουαρί-
ου του 1976 στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου 
της Θεσσαλονίκης.

ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ
Αναβολή Γενικής 

Συνέλευσης και εκλογών 
Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας  ενημερώνει τα μέλη της, ότι η προγραμ-

ματισμένη, για την Κυριακή 17(κανονική) ή 24(επαναληπτική) Ιανουαρί-
ου 2021, Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευσή της αναβάλλεται μέχρι 
νεωτέρας ανακοίνωσης.

Η ανωτέρω απόφαση υπαγορεύεται από λόγους δημόσιας υγείας 
και συμμόρφωσης του συλλόγου μας στο υφιστάμενο κανονιστικό 
πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου διάδοσης της πανδημίας του 
κορωνοϊού, καθώς ισχύει η ανακοίνωση του Υφυπουργείου Πολιτικής 
Προστασίας, βάσει της ΚΥΑ για τα μέτρα προστασίας κατά του covid-19 
(Ν. 4709/2020), που απαγορεύει  όλες  τις  συναθροίσεις και του Ν. 
4753/2020,με τον οποίο δύνεται η δυνατότητα παράτασης της θητείας 
των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων 
για χρονικό διάστημα μέχρι τεσσάρων (4) μηνών, για την αποφυγή δια-
σποράς του κορονοϊού.

Για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής της Εκλογοαπολογιστικής Γενικής 
Συνέλευσης θα ενημερωθείτε εγκαίρως με νέα ανακοίνωση.

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

  Νικόλαος Τουμπουλίδης                  Ευαγγελία Τογκουσίδου          



Δωρεάν τεστ ελέγχου
 για Covid-19 σε εκπαιδευτικούς 

της πρωτoβάθμιας 
εκπαίδευσης, με πρωτοβουλία 

του Δήμου Νάουσας

Δωρεάν τεστ ελέγχου για Covid -19 σε 
εκπαιδευτικούς της  πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης πραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα 11 
Ιανουαρίου 2021, με πρωτοβουλία του Δήμου 
Νάουσας, σε συνεργασία με κινητή μονάδα 
του ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο της επαναλειτουργίας 
των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης. 

Τα rapid tests πραγματοποιήθηκαν σε εκ-
παιδευτικούς στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας 
και όπως διευκρινίζει ο Αντιδήμαρχος Νεολαί-
ας, Παιδείας και Αθλητισμού και συντονιστής 
του δήμου για θέματα Covid, Γιώργος Τρια-
νταφύλλου τις επόμενες ημέρες θα πραγμα-
τοποιηθεί εκ νέου η διαδικασία των δωρεάν 
τεστ, σε όσους εκπαιδευτικούς το επιθυμούν, 
προκειμένου να υποστηριχθεί από κοινού η 
προσπάθεια των μέτρων πρόληψης και προ-
στασίας στα σχολεία για την αποφυγή της 
διασποράς του κορονοιού. 

O ίδιος επισημαίνει ότι ο Δήμος Νάουσας 
τις προηγούμενες ημέρες  φρόντισε έγκαιρα 
για τον καθαρισμό, την απολύμανση και την 
προμήθεια αντισηπτικών υγρών και μασκών, 
στο πλαίσιο της επαναλειτουργίας των σχο-
λείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που λει-
τουργούν στο Δήμο. 
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Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων 
Σαρακατσάνων:

 Διαδικτυακό αντάμωμα με θέμα: 
«τα επώνυμα κουβαλούν τον 

πολιτισμό μας, ως τις ρίζες μας»
Το Σάββατο 16 Ι-

ανουαρίου 2021 στις  
19:30 η Πανελλήνια Ο-
μοσπονδία Συλλόγων 
Σαρακατσαναίων (Π.Ο.
Σ.Σ.), η Ομοσπονδία 
Πολιτιστικών Συλλόγων 
Σαρακατσαναίων Βουλ-
γαρίας και ο Σύλλογος  
Σαρακατσαναίων Σκο-
πίων το «Χελιδόνι», ορ-
γανώνουν διαδικτυακή 
συζήτηση στρογγυλής 
τραπέζης με θέμα: «τα 
Επώνυμα κουβαλούν 
τον πολιτισμό μας ως 
τις ρίζες μας».

Σαρακατσάνικα ε-
πώνυμα... αναζήτηση, 
συλλογή, μελέτη.., για 
μια παρουσίαση της 
έρευνας που έχει γίνει 
ως τώρα και αναζήτηση 
τρόπων εμπλουτισμού της συλλογής αυτής.

Παρουσιάζει και αναλύει  τις πτυχές της  έρευνας ο επικεφαλής της επιστημονικής 
ομάδας κ. Κωνσταντίνος Ντίνας καθηγητής Γλωσσολογίας του Πανεπιστήμιου Δυτικής 
Μακεδονίας.

Συζητούν οι:
Γιώργος Καψάλης,  καθηγητής, πρ. Πρύτανης του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, 
Γιώργος Σούρλας,  πρ. πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων,
Μαρία Καρατάσου καθηγήτρια Δασολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/

νίκης ,
>Αθανάσιος Βασιλάκος καθηγητής Πολυτεχνείων  LTU Σουηδίας & Σίδνεϋ  Αυστραλίας 

. Η συμμετοχή του κοινού είναι πολύτιμη στην αναζήτηση τρόπων εμπλουτισμού της συλ-
λογής αυτής.

(Μπορείτε να συνδεθείτε  εδώ: https://zoom.us/my/uowm.nuredpms 
Live Streaming: https://www.youtube.com/channel/UChAdaJsJLQpgewcpHcQITuQ)

Ο Σύλλογος Κοινω-
νικής Παρέμβασης «Έ-
ρασμος», εναρμονιζό-
μενος με την εφαρμογή 
του πρωτοκόλλου των 
υγειονομικών μέτρων 
περιορισμού της πολι-
τείας κατά της διασπο-
ράς του COVID19, ως 
γνωστόν προέβη εδώ 
και ενάμιση μήνα και 
μέχρι νεωτέρας  σε προσωρινή ανα-
στολή όλων των δράσεων κοινωνικής 
ευαισθητοποίησης (Σχολές Γονέων, Βι-
ωματικά Σεμινάρια) σε Βέροια, Νάουσα 
και Αλεξάνδρεια. Ωστόσο, οι υπηρεσίες 
ψυχοκοινωνικής στήριξης από την επι-
στημονική ομάδα των εργαζομένων της 
δομής παρέχονται κανονικά μέσω τηλε-
φωνικής και διαδικτυακής επικοινωνίας 
(τηλ. email – skype) για όποιον το έχει 
ανάγκη.

Κανονικά και η υποδοχή των περι-
στατικών στον Ξενώνα Βραχείας Φιλο-
ξενίας

Δεδομένου ότι κατά το πρώτο κύμα 
έξαρσης και διασποράς της επιδημίας 
του ιού COVID19, και λόγω του ανα-
γκαστικού εγκλεισμού του περασμένου 

Μαρτίου, αυξήθηκαν κα-
τακόρυφα τα κρούσματα 
ενδοοικογενειακής βίας, 
ο Ξενώνας Βραχείας Φι-
λοξενίας της δομής μας 
είναι σε πλήρη ετοιμότητα 
να υποδεχθεί περιστατι-
κά καθ’ όλη τη διάρκεια 
του 24ωρου, με απόλυτη 
τήρηση των προβλεπό-
μενων μέτρων ασφαλείας 

που έχουν καθοριστεί, κατόπιν συνεν-
νοήσεως στην 24ωρη τηλεφωνική μας 
γραμμή 23310 74073.

Δευτέρα – Παρασκευή, 9π.μ.-
14.00μμ

τηλ: 23310 74073 – email: erasmos.
veria@gmail.com

Για οποιαδήποτε μεταβολή ή παρά-
ταση θα προβούμε σε σχετικές έγκαιρες 
ενημερωτικές ανακοινώσεις στην ιστο-
σελίδα μας WWW.ERASMOSVERIAS.
COM και δια του τοπικού Τύπου.

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

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευ-
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Διαρκής 
η ψυχοκοινωνική 

στήριξη του «ΕΡΑΣΜΟΥ» 
μέσω τηλεφώνου 

και internet
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CMYK

Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

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

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

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

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

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

Θέματα που αφορούν στην επα-
νεκκίνηση του πρωταθλήματος 
Volley League 2020-21 από 

την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 
με τους αγώνες της 3ης αγωνιστικής 
συζητήθηκαν στην τηλε συνεδρία-
ση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ε.Σ.Α.Π. ύστερα από την σχετική 
Υπουργική Απόφαση που επέτρεψε 
την διεξαγωγή αγώνων στο επαγγελ-
ματικό βόλεϊ ανδρών.

Η τηλεσυνεδρίαση έγινε παρουσία των εκπρο-
σώπωντων8Τ.Α.Α.καισυζητήθηκανταθέματατου
ΛιγκΚαπΝίκος Σαμαράς και τουΚυπέλλουΕλλά-
δας.

Υπενθυμίζεταιπωςσε εκκρεμότητα από την 2η
αγωνιστικήείναικαιηαναμέτρησηΠΑΟΚ–Ο.Φ.Η.

Έγινε ενημέρωση για θέματαπουπεριλαμβάνο-
νται στο υγειονομικόπρωτόκολλο και συζητήθηκαν
πρακτικές λεπτομέρειες σχετικά με τους σχολαστι-
κούς ελέγχους και τα τεστ covid-19πουθαπρέπει
ναδιενεργούνοιομάδεςπάντασεσυνεργασίακαιε-
νημέρωσημετηνΕΣΑΠαλλάκαιτιςαρμόδιεςαρχές
καιέγινεανάλυσητηςχορηγικήςσυνεργασίαςμετον

όμιλο«Βιοϊατρική».
Αποφασίστηκε το α-

γωνιστικό καλεντάρι της
σεζόντοοποίοθαανακοι-
νωθεί άμεσααπό τοΑγω-
νιστικό τμήμα της ΕΣΑΠ
πάντα με βάση τοσύστη-
μα διεξαγωγής του πρω-
ταθλήματος πουπροβλέ-
πεταιαπότηνπροκήρυξη.
Σύμφωναμεαυτόμετάτην
ολοκλήρωση της κανονι-
κήςπεριόδου (14ηαγωνι-
στική) οι τέσσεριςπρώτες
ομάδες της βαθμολογίας
θα δώσουν μεταξύ τους
μίνιπρωτάθλημα6αγωνι-
στικώνκαιηπρώτηομάδα
θαβγειπρωταθλήτρια.

Οι ομάδεςαπό την κα-
νονικήπερίοδοθαμεταφέ-
ρουνστομίνιπρωτάθλημα

τηβαθμολογίατους.Οιομάδεςαπότην5ηέωςτην
8ηθέσηθαπαίξουνξεχωριστόπρωτάθλημα6αγω-
νιστικών και η 8η ομάδα της τελικής κατάταξης θα
παίξειμπαράζπαραμονήςμετην3ηομάδατηςPre
League για μία θέσηστηVolley League τηςσεζόν
2021-22.Και για τοπρωτάθλημα θέσεων5-8 οι ο-
μάδεςαπότηνκανονικήπερίοδοθαμεταφέρουνστο
μίνιπρωτάθληματηβαθμολογίατους.

Αποφασίστηκε να διεξαχθεί final-4 για τοΛιγκ
ΚαπΝίκοςΣαμαράςμετονπρόεδροτουΑ.Π.Σ.Φι-
λίππουΒέροιαςΔημήτρηΠιτούλια να αναλαμβάνει
διερευνητική επαφήμε τουςφορείς τηςΒέροιας και
χορηγούς για νααναλάβει τηφιλοξενία της διοργά-
νωσης.Υπενθυμίζεταιπωςστα ημιτελικά της διορ-
γάνωσηςέχουνπροκριθείοΟλυμπιακός,οΠΑΟΚ,ο
Α.Ο.ΦοίνικαςΟΝΕΧκαιοΑ.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας.

Αποφασίστηκενασταλείεπιστολήπροςτονπρό-
εδρο τηςΕΟΠΕΓιώργοΚαραμπέτσομε την οποία
η ΕΣΑΠ θα αιτηθεί την διεξαγωγή του Κυπέλλου
ΕλλάδαςΑνδρώνμόνομεομάδεςτηςVolleyLeague
ανδρών.

Επίσης ανακοινώνεται πως ο αγώναςΑ.Ο.Φοί-
νικαςΟΝΕΧ –Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική
του πρωταθλήματος θα γίνει την Παρασκευή 15
Ιανουαρίου2021στις20:00καιθαμεταδοθείαπότη
ΔημόσιαΤηλεόραση.Το υπόλοιποπρόγραμμα της
αγωνιστικήςμαζίμετουςδιαιτητέςθαανακοινωθούν
τηνΤρίτη12Ιανουαρίου2020.

Επιστολή προς τον Γενικό Γραμ-
ματέα Αθλητισμού κ. Γιώργο 
Μαυρωτά και μαζί έχει και ένα 

σχέδιο για να τηρηθεί το υγειονομι-
κό πρωτόκολλο, με μοναδικό σκοπό 
την επανέναρξη των δραστηριοτήτων 
στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο με 
προπονήσεις αρχικά και αγώνες στα 
τοπικά πρωταθλήματα, έχει ήδη στεί-
λει ο πρόεδρος της ΕΠΣ Πέλλας και 
Αντιπρόεδρος της ΕΠΟ κ. Αστέριος 
Αντωνίου.

 Στην επιστολήπου έστειλε ζητάει να διερευ-
νηθείκατάπόσουπάρχειηδυνατότηταγιαάμεση
επανεκκίνηση των τοπικώνπρωταθλημάτων,φέρ-
νονταςσανπαράδειγμαότισεπολλέςευρωπαϊκές
χώρεςπουπλήττονται από τον covid, τα ερασιτε-
χνικάπρωταθλήματασυνεχίζονταικανονικάήπρό-
κειται να ξαναρχίσουν σύντομα και αφού ο ίδιος
έχειέρθεισεεπικοινωνίαμεσυνάδερφουςτουαπό
άλλεςποδοσφαιρικέςομοσπονδίεςξένωνχωρών.

ΌσοναφοράτηνανταπόκρισητηςΓΓΑδενείναι
καταρχάςαρνητική και για αυτό άλλωστε ζητήθη-
κε  υγειονομικόπρωτόκολλο, ενώο κ.Μαυρωτάς
προέτρεψετοναντιπρόεδροτηςΕΠΟ,ναυπάρξει
πίεση κυρίωςστην τοπική αυτοδιοίκησηώστε να
υπάρξουνπόροιγιατηνκάλυψητωνεξόδων,που

θαπροκύψουναπότααπαιτούμενατεστcovid.
Άλλωστε είναι κοινό μυστικό ότι το οικονομικό

κόστος,αποτελείουσιαστικάτονμεγαλύτεροπονο-
κέφαλογιατηνασφαλήεπιστροφήτωνερασιτεχνι-
κώνομάδωνστηναγωνιστικήδράση,όσοηχώρα
μαςθασυνεχίσει ναπλήττεται από τον κορωνοϊό
και τα κρούσματαθαβρίσκονταισε υψηλά επίπε-
δα.

ΑποφάσειςΔ.Σ.Ε.Σ.Α.Π.
γιατηνεπανεκκίνησηπρωταθλήματος,

ΛιγκΚαπΝ.Σ.καιΚυπέλλου

Αστέριος Αντωνίου: Επιστολή στην Γ.Γ.Α.
για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο

SL2:Τοαναλυτικό
πρόγραμματηςπρεμιέρας

Τηλεοπτικά θα είναι τα Παναχαϊκή-Τρίκαλα καιΑπόλλωνΛάρι-
σας-Ξάνθη.Τοαναλυτικόπρόγραμμα τωναγώνων της1ηςαγωνιστι-
κήςημέραςτουπρωταθλήματοςSuperLeague2.

Αναλυτικά:
Σάββατο(16/1-14:45)
Καραϊσκάκης-Λεβαδειακός
ΟΦΙεράπετρας-ΔιαγόραςΡόδου
Χανιά-ΔόξαΔράμας
Παναχαϊκή-ΤρίκαλαΕΡΤ3

Κυριακή(17/1)
Εργοτέλης-Ιωνικός14:00
ΑπόλλωνΛάρισας-Ξάνθη14:45ΕΡΤ3

Ανακοινώθηκετοπρόγραμματης1ηςαγωνιστι-
κής για τον6o  γύρο του κυπέλλουΕλλάδας.Την
ερχόμενηΤετάρτη (20/1) θαπαίξουν οιΟλυμπια-
κός,ΠΑΟΚκαιΑΕΚ.

Αναλυτικά:
Τετάρτη20/1/21
ΝΠΣΒόλος-ΟΦΗ15.00
Άρης-ΑστέραςΤρίπολης15.00
ΠΑΟΚ-ΑΕΛ17.15
Παναιτωλικός-Ολυμπιακός19.30
ΑΕΚ-ΑπόλλωνΣμύρνης21.30 Πέμπτη21/1

ΠΑΣΓιάννινα-Ατρόμητος19.30

Το πρόγραμμα του κυπέλλου Ελλάδας
με ομάδες μόνο της Super league
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CMYK

Συνέντευξη στοGreek
Handball και τονΝίκοΔε-
λαγραμμάτικα  έδωσε ο
Πρόεδρος της ΟΧΕ Κώ-
στας Γκαντής με αφορμή
την διαδικασία επανεκκί-
νησης του ελληνικού χά-
ντμπολμετάαπόπερίπου
δύομήνεςαπραξίας.

«Όρος επιβίωσης για
τοάθλημάμαςοιαγώνες»

-Θα ξεκινήσουν τα
Πρωταθλήματα;

«Είναι βαθιά πεποί-
θηση μου ότι θα γίνουν
τα Πρωταθλήματα. Όλες
οι ενέργειες τηςΟΧΕ και
των σωματείων μετά την
απόφασητηςΠολιτείαςνα
ανοίξει τα γήπεδα για το
χάντμπολ είναιπροςαυτή
την κατεύθυνση.Είμαι αι-
σιόδοξος .Είναιόροςεπι-
βίωσηςγιατοάθλημάμας
οιαγώνες,ολόγοςγιατον
οποίο υπάρχουμε.Δεν υ-
πάρχειάλλησκέψηήμάλ-
λον η άλλη σκέψη, είναι
‘’αποχωρώαπό τοναθλη-
τισμό’’. Είναι μονόδρομος
αυτήηστρατηγική.

Άνευ όρων, λοιπόν,
επιστροφή στα γήπεδα,
γιατί όλοι είμαστε ερασι-
τέχνες.ΤαΠρωταθλήματα
πρέπει να γίνουν.ΗΟΧΕ
είναι αδιανόητο να έχει
προγραμματισμό, για να
μην γίνουν.Το ίδιο ισχύει
και για ταΠρωταθλήματα
μικρότερων κατηγοριών,
για τα οποία με βάση την
εμπειρία τηςπερασμένης
σεζόν, η Πολιτεία όποιες
αποφάσεις παίρνει για ά-
νοιγμα αγωνιστικών δρα-
στηριοτήτων, τις παίρνει
και για ταυπόλοιπαΠρω-
ταθλήματα.Σταδιακάανοί-
γουν τα Πρωταθλήματα
και αν όλαπάνε καλά θα
ανοίξουν και οι παρακά-
τω κατηγορίες. Βεβαίως,
άλλοι είναι οιαρμόδιοι και
άλλατακριτήριαπουχρη-
σιμοποιούν, υγειονομικά
και όχι αθλητικά.Ευτυχώς
που προτείνει ο ΕΟΔΥ
και έτσι δεν υπάρχει  πε-
ρίπτωσηαμφισβήτησης ή
μεροληψίας».

-Κύπελλο θαδιοργα-

νωθεί;
«Και για το Κύπελλο

ισχύει το ίδιο.Είμαστε τυ-
χεροίπουδενέχειαρχίσει
οθεσμόςκαιέτσιμπορού-
με να κάνουμε κάποιες
αλλαγές σε σχέση με την
περασμένησεζόνστη νέα
προκήρυξη και έτσι θα
παίξουμε Κύπελλο Ελλά-
δαςμεομάδεςτηςΑ1.Αυ-
τήείναιηπρόθεσήμας».

«Προς το παρόν δεν
μπορεί να υπάρξει νέα
προκήρυξη,θαδουλέψου-
μεμετηνισχύουσα»

-Θαπροχωρήσετεμε
νέαπροκήρυξη;

«Προς το παρόν, δεν
μπορεί να υπάρξει νέα
προκήρυξη και θα δουλέ-
ψουμε με την ισχύουσα.
Υπάρχει το χρονικόπερι-
θώριο, έχουμε την δυνα-
τότητα να τελειώσουμε τα
Πρωταθλήματα και αυτό
μαςτοεπιτρέπειτοσύστη-
μα.Αυτό που θα δούμε,
όταν θα έχουμε ημερομη-
νία ναπαίξουμε, είναι αν
θαπαίξουμεκανονικάήαν
θαχρειαστείναμπουνκαι
Τετάρτες, τουλάχιστον για
το κλείσιμο του δεύτερου
γύρου των ομίλων.Όταν
θα έλθει η δεύτερηφάση,
θαδούμε.Γιανααλλάξου-
μεπροκήρυξη,πρέπει να
μας το επιτρέπει ο νόμος.
Ανμας το επιτρέψειο νό-
μος και το απαιτήσουν οι
συνθήκες, θα το κάνου-

με».

-Θαπέφτουνομάδες;
«Ζήτημα τηςπροκήρυ-

ξης είναι αυτό.Δεν είναι
θέμα,ώστενασυζητήσου-
με αυτή τη στιγμή, αλλά
η δικήμουθέσηαπέναντι
στις ομάδες,πουαυτή τη
στιγμήσυνεισφέρουνστην
επιβίωση του αθλήματος,
είναι ότι θα έχουν την ε-
κτίμηση και τον σεβασμό
μαςμεό, τιαυτόσυνεπά-
γεται».

-Πότε θα ξεκινήσουν
ταΠρωταθλήματα;

«Όπως γνωρίζετε, η
αρμοδιότητα για τον ορι-
σμό της ημερομηνίας ε-
πανέναρξης ανήκει στον
ΕΟΔΥ και ορίζεται με νό-
μο.Εμείς,ως ημερομηνία
επανέναρξης, θα προ-
τείνουμε στην Επιτροπή
των γιατρώνπερίπουστα
μέσα του επόμενουμήνα,
πιθανόν 13-14Φεβρουα-
ρίου.Οι πιοπολλές ομά-
δεςθαξεκινήσουνπροπο-
νήσεις αυτές τις ημέρες.
Θα έχουμε καλύτερη και
ακριβέστερη εικόνα μόλις
μπουνόλεςοιομάδεςστο
γήπεδο».

«Νομίζωπως θαπρο-
λάβουμενατελειώσουνό-
λαταΠρωταθλήματα»

-Θαπρολάβετενατε-
λειώσουν ταΠρωταθλή-
ματα;

«Θεωρώ ότι η πρό-
βλεψη τηςΟμοσπονδίας,
από την αρχή της σεζόν,
για τον τρόποδιεξαγωγής
όλων των Πρωταθλημά-
των, είναι σωτήρια για το
άθλημα, όπως εξελίσσεται
η πανδημία. Νομίζω ότι
θαταπρολάβουμεόλα.Το
ίδιο και με τα αναπτυξια-
κά,πουσυνδέονταιμετην
λειτουργία των σχολείων.
Εφόσονανοίξουναυτά,θα
μπουνπροοδευτικά και οι
ομάδες σε λειτουργία και
στις υποδομές. Είναι αλ-
ληλένδετη η λειτουργία
της εκπαιδευτικής δομής
με τον σωματειακό αθλη-
τισμό, άρα και με τα ανα-
πτυξιακά».

-Τα Πρωταθλήματα
μπορεί να μην ολοκλη-
ρωθούν;

«Αυτό είναι το χειρότε-
ροσενάριο,αυτόούτεκαν
θέλωνα τοσκέφτομαι.Τα
χρονικά περιθώρια προ-
σφέρουνσχετική ευελιξία,
επαρκούν,τοέχουμεπρο-
βλέψει.Ό, τι χειρότεροθα
είναι και για αθλητές και
γιαομάδες,ναξεκινήσουν
καινασταματήσουν.Αλλά
πιστεύωότιδενθαπάθου-
μεζημιά…»

.«Θέληση τωνομάδων
να αγωνιστούν, άνευ ό-
ρων,αδιαπραγμάτευτα»

-Το κόστος των τεστ
προκαλεί  πρόβλημα

στιςομάδες.
«Από την επικοινωνία

πουέχωμετιςομάδες,ό-
λεςέχουνβρειτατεστείτε
μέσωχορηγίας, είτε μέσω
του συστήματος υγείας,
οπότε είναι θέμα ημερών
όλες οι ομάδες να μπουν
στογήπεδο.Αυτόκαταδει-
κνύει τηνθέλησηόλωννα
αγωνιστούν με οποιοδή-
ποτε τρόπο, άνευ όρων,
αδιαπραγμάτευτα».

-Η ΟΧΕ θα βοηθή-
σει για την κάλυψη των
τεστ;

«Για το κόστος των
τεστ ήδη έχουν ανταπο-
κριθείοιπερισσότεροιΔή-
μοι και στείλαμε μάλιστα
ευχαριστήριες επιστολές.
Ζητήσαμε από όλους την
αρωγή τους και μέσαστις
επόμενες ημέρες θα τε-
λειώσουμεμεόλους.Αντί-
στοιχα, ασκούμε πιέσεις
στιςΠεριφέρειες τόσο για
τα τεστ, όσο και για τις
μετακινήσεις. Άλλωστε,
έχουνπλέον τα νομικά ό-
πλα, για να χρηματοδοτή-
σουνσχετικέςδαπάνες.

ΗΟΧΕ ήταν από την
αρχήδίπλαστασωματεία
επιμένοντας να βοηθή-
σουμε μέσω της τοπικής
αυτοδιοίκησης, ώστε να
βρεθεί λύση.Τα οικονομι-
κά τηςΟΧΕ έχουνως ε-
ξής:Έχουμε χρήματα για
μισθοδοσία δύο μηνών
συν ένα ποσό για τις α-
νάγκες των Εθνικών ο-
μάδων, αναμένοντας τον
προϋπολογισμότου2021,
τον οποίοδεν γνωρίζουμε
ακόμα.Πρέπει να  θυμό-
μαστε τον κορυφαίο στό-
χο, τόσοοργανωτικά, όσο
και αγωνιστικά, τοΠαγκό-
σμιο Πρωτάθλημα Εφή-
βων τονΑύγουστο, άρα
με βάση τα σημερινά δε-
δομέναδενυπάρχεικαμία
δυνατότητα οικονομικής
ενίσχυσης.Αν υπάρξουν
θετικά νέα στονπροϋπο-
λογισμό από τηνΠολιτεία
ή κάποια ενδεχόμενη χο-
ρηγία,θαεξετάσουμε τότε
το ενδεχόμενο, αλλά με
τηναγορά κλειστή το βρί-
σκωδύσκολονασυμβεί».

Επιστροφή στις προπονήσεις
για την ομάδα Χάντμπολ
του Ζαφειράκη Νάουσας

Με ευχές, πολύ ικανοποίηση και σε πολύ ευχάριστο κλίμα,
ξεκίνησαν εκ νέουοιπροπονήσεις της ομάδας χάντμπολ τουΖα-
φειράκηΝάουσας,πουαγωνίζεται στην κορυφαία κατηγορία της
«HandballPremier»,μετάτηδίμηνηδιακοπήκάθεομαδικήςαθλητι-
κήςδραστηριότητας,στιςαρχέςτουπερασμένουΝοεμβρίου.

Πριν τηνπροπόνηση,προηγήθηκε η  υποχρεωτική θερμομέ-
τρηση των αθλητών, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως στο κλειστό
τηςΝάουσας τηρήθηκε (και θα τηρείται) ευλαβικά το υγειονομικό
πρωτόκολλοπουορίστηκεαπότηΓενικήΓραμματείαΑθλητισμού,
μετηβοήθειακαιτουΔήμουΗ.Π.Νάουσαςπουπροχώρησεστην
απολύμανσητουγηπέδου

Στηνομάδαπαραχωρήθηκαν και οι τέσσερις αίθουσεςαποδυ-
τηρίωντουκλειστούγυμναστηρίου,γιανααποφεύγεταιοσυνωστι-
σμός.

ΤηνπερασμένηΠέμπτη,διενεργήθηκανστοκλειστότηςγήπεδο
τηςΝάουσας, ταπρώτα rapid test αθλητών, μελών τηςδιοίκησης
και του τεχνικού επιτελείου της ομάδας και ήταν όλααρνητικά.Η
διαδικασίαθασυνεχιστείσεεβδομαδιαίαβάσηκαιόσοτααποτελέ-
σματατωνtestείναιαρνητικά,θασυνεχίζεταιηπροπονητικήδρα-
στηριότητατηςομάδαςαπρόσκοπτα.

Στοπλευρό τουΖαφειράκη, στηνπρώτηπροπόνηση μετά το
νέοξεκίνημα,βρέθηκεοΔήμαρχοςΗ.Π.Νάουσαςκ.Καρανικόλας
Νικόλας,οοποίοςδεσμεύτηκεναστηρίξειμεκάθεμέσοτηνσοβα-
ρήπροσπάθειαπουγίνεταιαπότηνομάδα.

Με την κατάστασηπου έχει διαμορφωθείστοναθλητικό χάρτη
τηςΕλλάδας, αλλά  και τα αυξημένα έξοδα- απαιτήσεις της «με-
γάληςκατηγορίας»,είναιεπιτακτικήηανάγκητόσοοΔήμοςκαιη
Περιφέρεια,όσοκαι τηνΟμοσπονδίαΧειροσφαίρισηςΕλλάδοςνα
στηρίξουντονΖαφειράκηπέρααπόηθικά...καιυλικά.

ΚώσταςΓκαντής:“Τασωματείαμας
είναιαυστηροίκριτέςκαιείναιταμόνα

σταοποίααπολογούμαστε”

Δεν τα κατάφερε η Σάκκαρη έχασε
από την Λευκορωσιδα Σαμπαλένκα

με 2-0 σετ
ΗεξαιρετικήπορείατηςΜαρίαςΣάκκαρηστοOpenτουΆμπουΝτάμπισταμάτησε

σταημιτελικά.ΗΑρίναΣαμπαλένκααποδείχτηκεπολύυψηλόεμπόδιογιατηνΕλλη-
νίδαπρωταθλήτριακαιπέρασεστοντελικόνικώνταςμάλλονεύκολαμε2-0σετ,6-3
και6-2,μέσασεμόλις61λεπτά.ΗΛευκορωσίδα,νούμεροδέκαστηνπαγκόσμιακα-
τάταξηκαιτέσσεραστοταμπλό,άρχισεεντυπωσιακάτοναγώνακερδίζονταςτατρία
πρώταγκέιμκαιτους13απότους14πρώτουςπόντους.

ΗΣάκκαρηπήρεέναγκέιμ,αλλάδενκατάφερενασυνεχίσει τηναντεπίθεσήτης
καιμοιραίαέχασετοπρώτοσετμε6-3

Στοδεύτεροσετη25χρονητενίστριαπροηγήθηκεμε1-0και2-1,αλλάησυνέχεια
ανήκεστημεγάλητηςαντίπαλοπουπήρετατέσσεραεπόμεναγκέιμκαιεπικράτησε
με6-2.

ΗΣάκκαρη,νούμερο22στονκόσμο,αφοσιώνεταιπλέονστοΑυστραλιανόOpen
καιθαμεταβείστηΜελβούρνη,όπουβάσειπρωτοκόλλουθαμπεισεκαραντίναγια
14μέρες.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιανουάριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

11-01-2021 μέχρι 

17-01-2021 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Τετάρτη 13-1-2021

16:00-21:00 ΦΥ-

ΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ-

ΓΙΟΣ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 3

(απέναντι από μάρ-

κετΓαλαξίας)23310-

75180

16:00-21:00 ΝΕ-

ΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ)

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΟΡΑ-

ΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)

23310-66649

16:00-21:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ& ΣΙΑΟ.Ε.ΚΟΝΙ-

ΤΣΗΣ15ΚΑΙΕΜΜ.ΖΑΧΟΥΓΩΝΙΑ (περΚΤΕΛ)23310-

62163

21:00-08:00ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝΔΟΥ11(κάτω

απότααστικά)23310-23023

Φαρμακεία

H κορυφαία διορ-
γάνωση στη 
χειροσφαίρι-

ση Ανδρών παίζει 
στη θύρα σου και θα 
κριθεί που αλλού; 
Ασφαλώς στα κανάλια 
Novasports! Οι συν-
δρομητές των αθλη-
τικών καναλιών της 
Nova, θα έχουν την 
ευκαιρία να απολαύ-
σουν αποκλειστικά στο 
Novasports4HDαπό 
τις 13-31 Ιανουαρίου 
το Μουντιάλ του χαντ 

μπολ  που φέτος θα 
διεξαχθεί στην Αίγυπτο 
και πραγματοποιείται 
κάθε δυο χρόνια με τη 
συμμετοχή 32 Εθνικών 
ομάδων.

Παγκόσμιοι αστέρες σε συ-
ναρπαστικές «μάχες» και αμφίρ-
ροπες αναμετρήσεις, θα αγωνι-
στούν και θα εντυπωσιάσουν με
μοναδικό στόχο τον παγκόσμιο
τίτλοκαιτοβαρύτιμοτρόπαιοτης
διοργάνωσης.Ομάδες όπωςη 6
φορές «χρυσή» Γαλλία, η ισχυ-
ρή Σουηδία, ηΔανία, η Ισπανία
θαφιλοξενηθούνσταγήπεδα της
Αλεξάνδρειας, του Καϊρου  και
της Γκίζας με τον εναρκτήριο α-

γώνα και τον μεγάλο τελικό να
λαμβάνουν χώραστο επιβλητικό
«Cairo Stadium».Οι 32 ομάδες
θα αγωνιστούν σε οκτώ γκρουπ
τωντεσσάρωνκαιοιτρειςπρώτες
ομάδεςαπόκάθεγκρουπθαπρο-
χωρήσουν στοMain Round και
θαδημιουργήσουν4 νέα γκρουπ
των6απόόπουθαπροκύψεικαι
ητελική8άδατωνπροημιτελικών
καιστησυνέχεια ταημιτελικά και
οτελικός.

Το πρόγραμμα μεταδόσεων
στοNovasports4HDκαι σε περι-
γραφή τουΚωνσταντίνουΧατζη-
δημητρίουέχειωςεξής:

Φάσηομίλων
Τετάρτη 13/1: 19:00 Αίγυ-

πτος-Χιλή

Πέμπτη14/1: 21:30Νορβηγία
–Γαλλία

Παρασκευή15/1: 21:30Δανία
–Μπαχρέιν

Σάββατο16/1: 19:00Ρωσία–
Σλοβενία,21:30Χιλή–Σουηδία

Κυριακή 17/1: 21:30Πολωνία
–Ισπανία

Δευτέρα 18/1: 16:30Τσεχία –
Χιλή, 19:00Πορτογαλία –Αλγε-
ρία,21:30Ισλανδία–Μαρόκο

Τρίτη 19/1: 19:00 Κροατία –
Κατάρ, 21:30 Γερμανία – Ουγ-
γαρία

MainRound: Τετάρτη 20/1 –
Δευτέρα25/1

Προημιτελικά:Τετάρτη27/1
Ημιτελικά:Παρασκευή29/1
Μικρός καιΜεγάλοςΤελικός:

Κυριακή31/1

Αγωγή 250.000 ευρώ
του Σιαμπάνη στον ΠΑΟΚ

Ο τερματοφύλακας του Αρη Μάριος Σιαμπά-
νης ζητά αποζημίωση 250.000 ευρώ με 
αγωγή που κατέθεσε κατά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ 

και του αντιπροέδρου της ομάδας Μάκη Γκαγκά-
τση. Στα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ επιδόθηκε σήμε-
ρα, μια ημέρα πριν από ντέρμπι με τον Ολυμπια-
κό η αγωγή του Μάριου Σιαμπάνη εναντίον του 
Δικεφάλου και του αντιπρόεδρο του του, Μάκη 
Γκαγκάτση.

ΟΣιαμπάνηςμε τηναγωγήαυτή ζητάαποζημίωσηύψους250
χιλιάδων ευρώγια τη δημοσιοποίηση τωνπροσωπικών τουστοι-
χείων.ΑπότονΠΑΟΚσημειώνουνότινομικήεκπρόσωποςτουτερ-
ματοφύλακατουΆρηείναιηΆσπαΣουλούκου,αδερφήτηςγενικής
διευθύντριας των ερυθρολεύκωνκαι τονίζουνότι η δική τουςπρο-
σοχήείναιστραμμένηστοντέρμπιμετονΟλυμπιακό(13/1,19:30),
έχονταςήδηπροχωρήσειτιςνομικέςτουςενέργειες.

«ΌσοινομίζουνότιτοναπαίζουνμετηναξιοπρέπειατουΠΑΟΚ
είναιμιαανέξοδηεπιλογήθαβρεθούνπροεκπλήξεωςτονίζουν»οι
άνθρωποιτουΔικεφάλου.

Άρης:Ελπίδες
γιαΚάτσε,δυσκολεύει
τουΜπερτόγλιογιαΑΕΚ
Ευχάριστα τα νέα από

τονΚάτσε για τονΆκηΜά-
ντζιο ενόψει του αγώνα της
Πέμπτης ανάμεσα στονΆ-
ρηκαιτηνΑΕΚόχιόμωςκαι
από τον Μπερτόγλιο που
ακολούθησε και χθες Τρί-
τη ατομικό πρόγραμμα. Η
επόμενη της ισοπαλίας στα
Γιάννιναβρήκετουςπαίκτες
τουΆρηστοαθλητικόκέντρο
της ομάδας να προπονού-
νται ενόψει του αγώνα με
τηνΑΕΚτηνΠέμπτη (14/1).
Τα ευχάριστα για τονΆκη
Μάντζιο είναι πως είδε τον
Κάτσε να μετέχει στο μεγα-
λύτερομέρος τηςπροπόνη-
σης και να δηλώνει διαθέσιμος για τοπαιχνίδι τηςΠέμπτης.Δεν
συνέβη το ίδιοόμωςκαιμε τονΜπερτόγλιοπουείναι τραυματίας,
έχασετοματςμετονΠΑΣκαιέκανεκαιτηνΤρίτηατομικόπρόγραμ-
μακαθώςέχειένααιμάτωμαστοδικέφαλομεαποτέλεσμαηπαρου-
σίατουστοπαιχνίδιτηςΠέμπτηςναείναιαμφίβολη.

ΤοσχετικόδελτίοΤύπουαναφέρει:
«Στις εγκαταστάσεις τουΔασυγένειουΑθλητικούΚέντρουπρο-

πονήθηκανσήμερατοαπόγευμαοιποδοσφαιριστές τουΑΡΗενό-
ψειτηςαναμέτρησηςτηςΠέμπτης(εξαναβολής)μετηνΑ.Ε.Κ.στο
ΚλεάνθηςΒικελίδης (14/01, 19:30),στοπλαίσιο της8ηςΑγωνιστι-
κήςτουπρωταθλήματοςSuperLeagueInterwettenτηςαγωνιστικής
περιόδου2020-2021.

Στοχθεσινόπρόγραμμαοιποδοσφαιριστέςτηςομάδαςμαςχω-
ρίστηκανσε δύο γκρουπ.Όσοι αγωνίστηκανστο χθεσινόπαιχνίδι
με τονΠΑΣΓιάννιναέκαναναποθεραπεία, ενώοιυπόλοιποιπρο-
πονήθηκαν κανονικά (ενεργοποίηση,παιχνίδι κατοχήςμπάλας και
τακτική)μετονΈργκυςΚάτσενασυμμετέχειστομεγαλύτερομέρος
τηςπροπόνησης.ΟΦακούντοΜπερτόγλιο(αιμάτωμαστονδικέφα-
λο),απότηνπλευράτου,ακολούθησεατομικόπρόγραμμα.

Σήμερα,Τετάρτη, τοπρόγραμμα για τουςποδοσφαιριστές της
ομάδαςμαςπεριλαμβάνει μεσημεριανήπροπόνησηστο«Δασυγέ-
νειο»καιμετάτηνολοκλήρωσήτηςθαανακοινωθείηαποστολήτου
αγώναμετηνΑΕΚ».

ΤοΜουντιάλτουΧάντμπολ
στηνΑίγυπτοαπότοNovasports!

ΠΑΟΚ-ΟΣΦΠ: Οι τρεις λέξεις του 
Πάμπλο Γκαρσία στους παίκτες
Αδιαπραγμάτευτη αποτελεί για τονΠΑΟΚ  η διεκδίκηση και εν

τέλεικατάκτησητηςνίκηςστοσημερινόντέρμπιμε τονΟλυμπιακο
όπωςσυμβαίνειδιαχρονικά,κάθεφοράπουτίθονταιαντιμέτωπεςοι
δύοομάδες.Σεέναντέρμπι,παίζειρόλοηκαρδιά,τοπείσμαγιατην
νίκηπουκαθορίζεικαιτηναπόδοσητωνπρωταγωνιστών.

ΟΠΑΟΚανεξάρτητααπότογεγονόςότιβρίσκεταιδέκαβαθμούς
πίσωαπότηνπρώτηθέση,έχειτιςδυνατότητεςνακερδίσειτονα-
ντίπαλότου.Κανείςδενπρέπειναξεχνά,πωςο«Δικέφαλος»είναιη
ΜΟΝΑΔΙΚΗομάδαστηνΕλλάδα,πουέχειδημιουργήσειμίαανεπα-
νάληπτηπαράδοση,μεαήττητοσερί23ετών,σταοποίαοΟλυμπια-
κόςέφευγεκάθεχρονιάμεσκυμμένοτοκεφάλιαπότηνΤούμπα.Με
οδηγόκαιαυτήτηνπαράδοση,αλλάκαιτοπείσματωνπαικτών,ο
ΠΑΟΚθέλεινίκηαύριοτοβράδυ.

Αςμην ξεχνάακόμηκανείς,πως τηπερσινήσεζόν,ο«Δικέφα-
λος»ήτανημοναδικήομάδα(παράταπροβλήματαπουαντιμετώπι-
σε)πουέσπασετοαήττητοτουΟλυμπιακούμέσαστοΚαραϊσκάκη.
Καιοι«Πειραιώτες»,ακόμηδεντοέχουνχωνέψει.ΟΠΑΟΚάλλωστε
είναιοπραγματικόςεχθρόςτους,ανεξάρτητασεποιαθέσηβρίσκε-
ται.ΓιατίμόνοστονΠΑΟΚστοχεύουν,μόνοσεαυτόναναφέρονται,
μόνογιααυτόνβγάζουνχολή,πολύαπλάγιατίφοβούνταιτηντερά-
στιαδυναμικήτου,διαχρονικά.Πολύπιοέντονατατελευταίαχρόνια,
πουο«Δικέφαλος»έχειέναισχυρόεπενδυτή.

Σεόλεςτιςδηλώσειςτωνπαικτώντου«Δικεφάλου»μετάτηννίκη
επί τουΒόλου, καταγράφηκεηπρόθεσή τους να κερδίσουνπάσει
θυσίατοναντίπαλότους.Θυμίζουμεπωςσχετικέςδηλώσειςέκαναν
οιΣβαμπ,Ουάρντα,Κρέσπο,Κρμέντσικ,ενώκαιμέσαστααποδυ-
τήρια,κυριαρχούσεαυτήηεπιθυμία,

Γκαρσία:«Πρέπεινακερδίσουμε»
Με τρεις συγκεκριμένες λέξεις,πέρασε οΠάμπλο Γκαρσια  το

μήνυμαστουςπαίκτεςγια τοαυριανόντέρμπι.Τρείςλέξεις,σεμία
φράσηπου ταπερικλείει όλα:«Πρέπει νακερδίσουμε».Αυτό επα-
ναλάμβανε,μιλώνταςστουςπαίκτες,αυτόζητούσεμεπάθοςκαιτο
γνωστότουπείσμα.
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Σταμπουλίδης: Είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε την 
αγορά με click away και click in shop τη Δευτέρα

Στο άνοιγμα της αγοράς εστίασε κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής του 
συνέντευξης την Τρίτη (12/1) ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προ-
στασίας του Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης διευκρινίζοντας 
πως έχει αναπτυχθεί όλο το τεχνικό πλαίσιο ώστε να διασφαλιστεί η 
καλή λειτουργία της αγοράς, από την ερχόμενη Δευτέρα, με τα εργαλεία 
«click away» και «click in shop».

«Νομίζω ότι έχουμε ήδη τη συνταγή, θα πρέπει να τη δοκιμάσουμε, 
όμως σε καμία περίπτωση δεν μπαίνει στη ζυγαριά η δημόσια υγεία 
κι αυτό δεν το συζητάμε, μπορούμε με απλούς κανόνες να προχωρή-
σουμε στην παράλληλη διαβίωση αυτής της κατάστασης», επεσήμανε 
μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ «Πρακτορείο FM».

«Πρέπει να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις και να ανοίξουμε με κανό-
νες, δειλά δειλά τη λειτουργία του εμπορίου, προκειμένου να αρχίσει 
να κινείται η ελληνική οικονομία», υπογράμμισε ο ΓΓ Εμπορίου και 
Προστασίας του Καταναλωτή, και πρόσθεσε: «Εμείς είμαστε τεχνικά ο-
λοκληρωμένοι, έτοιμοι και θα θέσουμε πρόταση ν’ ανοίξει την ερχόμενη 
Δευτέρα 18 Ιανουαρίου. Τις αποφάσεις τις παίρνει ο πρωθυπουργός κι 
εμείς πρέπει να έχουμε αναπτύξει όλο το τεχνικό πλαίσιο ώστε να δια-
σφαλιστεί η καλή λειτουργία της αγοράς».

Ο κ. Σταμπουλίδης είπε ακόμη πως υπάρχει συγκεκριμένη πρότα-
ση και σχέδιο και ότι «το εργαλείο που φέραμε στο εμπόριο και στην 
ελληνική οικονομία, ‘’click away’’ (παράδοση εκτός), που δεν έχει εφαρ-

μοστεί σε άλλες χώρες πριν από εμάς, υιοθετήθηκε και από τη Μεγάλη 
Βρετανία έπειτα από το φιάσκο της ανοιχτής αγοράς».

Αυτό το εργαλείο -ανέφερε- «πρέπει να τεθεί ξανά σε εφαρμογή, 
προκειμένου να λειτουργήσουν με ασφάλεια κάποιοι κλάδοι της αγοράς. 

Δεν μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι με τη μέθοδο αυτή είναι ανοιχτή η 
αγορά, εν μέσω της πανδημίας, όμως αυτό το εργαλείο διασφαλίζει ότι 
δεν θα έχουμε συνωστισμό σε κάποιο κλειστό χώρο και ότι για να βγει 
κάποιος έξω, πρέπει να έχει αποδεδειγμένη παραγγελία και ραντεβού, 
έτσι ώστε να μπορεί να λάβει το προϊόν».

«Δεν αποδείχθηκε σε καμία περίπτωση ότι η μέθοδος ‘’click away’’, 
την περίοδο των γιορτών, από τις 13 Δεκεμβρίου μέχρι και 31 Δεκεμ-
βρίου, επιβάρυνε την επιδημιολογική κατάσταση της χώρας και ότι 
έστω και με αυτό τρόπο, πρέπει να υπάρξει γρήγορη επανεκκίνηση της 
οικονομίας» είπε. Χαρακτηριστικά επισήμανε ότι «χθες έπρεπε να είχε 
ανοίξει η αγορά με το εργαλείο click away».

Ο κ. Σταμπουλίδης εξήγησε ακόμη πως η μέθοδος «click away» 
σε συγκεκριμένα προϊόντα, όπως τα ενδύματα, τα υποδήματα και τα 
κοσμήματα, δεν μπορεί να λειτουργήσει. «Γι’ αυτό», τόνισε, «είπαμε ότι 
μόνο για αυτούς τους κλάδους, θα υπάρξει το εργαλείο «click in shop», 
έτσι ώστε, με την τήρηση των μέτρων που ισχύουν, όπως μέχρι τέσσε-
ρα άτομα σε καταστήματα 100τμ και με ραντεβού, να μπορεί κάποιος να 
πραγματοποιήσει την αγορά που επιθυμεί. Αυτό πρέπει να γίνει ειδικά 
τώρα, που είναι η εκπτωτική περίοδο διότι αν δεν πουλήσουν αυτές οι 
επιχειρήσεις τα προϊόντα τους, πώς θα αγοράσουν -για παράδειγμα- τα 
ρούχα και τα παπούτσια της επόμενης σεζόν».

Η πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα και το «καυτό» 
θέμα των εμβολιασμών, το οποίο έχει γίνει πρόσφατα 
και αντικείμενο πολιτικής κόντρας, βρέθηκε στο επίκε-
ντρο της συνέντευξης που παραχώρησε χθες ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1.

Για την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για τους 
χειρισμούς της πριν το δεύτερο lockdown, ο πρωθυ-
πουργός ξεκαθάρισε πως η χώρα δεν αψήφησε τους 
κινδύνους που υπήρχαν και ενίσχυσε το ΕΣΥ. «Έγινε ό,τι 
ήταν ανθρωπίνως δυνατόν για την ενίσχυση των νοσο-
κομείων», είπε χαρακτηριστικά.

«Γνωρίζαμε ότι ερχόταν δεύτερο κύμα και όπως απο-
δείχτηκε ήταν πιο βίαιο» είπε συγκεκριμένα, επιμένοντας 
πως η Ελλάδα τα πήγε σχετικά καλύτερα από άλλες 
χώρες.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε συγκεκριμένα και για 
το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με τον εορτασμό της 
γιορτής του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, λέγοντας 
ότι δεν υπήρξε ποτέ σχετική εισήγηση της Επιτροπής 
λοιμωξιολόγων για να «κλείσει» η συμπρωτεύουσα.

Εξήγησε επίσης πως η καμπύλη της απότομης εκ-
θετικής αύξησης ξεκινά από τα μέσα Νοεμβρίου και όχι 
από τα τέλη Οκτωβρίου, που ήταν η γιορτή του Αγίου 
Δημητρίου.

Επίθεση σε Τσίπρα: «Αυτό δεν είνα
 αντιπολίτευση, είναι απογοήτευση»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ιδιαίτερα δηκτικός απέναντι στην κρι-
τική που έχει δεχθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ για τη διαχείριση της πανδημίας, 
καλώντας όλους τους επικριτές να μην υπονομεύουν την προσπάθεια 
και τις επιδόσεις της χώρας.

Για το συσχετισμό της τραγωδίας στο Μάτι με την πανδημία του 
κοροναϊού που έκανε ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο πρωθυπουργός δήλωσε 
ενοχλημένος πως είναι άστοχη αυτή η σύγκριση. «Συγκρίνουμε το Μάτι 
με μια παγκόσμια πανδημία», αναρωτήθηκε εμφατικά.

Παράλληλα, ανέφερε ότι υστερείται σοβαρότητας η πρόταση του 
Αλέξη Τσίπρα να πάρουμε τις πατέντες και να παρασκευάσουμε στην 
Ελλάδα εμβόλια, καθώς η χώρα μας δεν έχουμε τέτοια παραγωγική 
δυνατότητα.

«Αυτό δεν είναι αντιπολίτευση, είναι απογοήτευση» συμπλήρωσε 
αναφερόμενος στις δημόσιες τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα και ζητώ-
ντας προτάσεις για τα τεκταινόμενα.

Απέρριψε παράλληλα την πρόταση Τσίπρα για σύγκληση του συμ-
βουλίου πολιτικών αρχηγών, λέγοντας «γιατί να συζητήσουμε πίσω 
από τις κλειστές πόρτες, ενώ μπορούμε να συζητήσουμε ανοικτά στη 
Βουλή;».

Φάκελος Εμβόλια: «Έχουμε αγοράσει
 διπλάσιο αριθμό εμβολίων»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε και το δημοσίευμα του Politico, το 
οποίο αναφέρει αφενός ότι η Γερμανία αγόρασε επιπλέον δόσεις, αφε-
τέρου ότι η Ελλάδα πήρε λιγότερες από όσες δικαιούταν.

Χαρακτήρισε επιτυχία της Ευρώπης ότι αγοράσαμε όλοι μαζί τα 
εμβόλια και σχολίασε: «Μπορεί να πει κανείς ότι άργησε η ΕΕ στο θέμα 
των εμβολίων. Αν δεν είχαμε ευρωπαϊκές αγορές, οι μεγάλες χώρες θα 
είχαν πάρει όλα τα εμβόλια».

Για τη χώρα μας συγκεκριμένα, είπε: «Η Ελλάδα έχει προαγοράσει 
25.000.000 εμβόλια. Έχουμε δηλαδή προαγοράσει διπλάσιο αριθμό 
εμβολίων από ό, τι χρειαζόμαστε. Αν κάποιος πιστεύει ότι πρέπει να 
αγοράσουμε κι άλλα, θα είναι οι πρώτοι που θα μας κατηγορήσουν ότι 

το κάνουμε για άλλους λόγους. Ειδικά μετά τον Απρίλιο θα έχουμε υπέρ 
αρκετά εμβόλια για να κατανείμουμε με ένα λογικό τρόπο τα εμβόλια 
που έχουμε στην διάθεσή μας», σημείωσε.

Παράλληλα, απέρριψε την πρόταση να αγοράσει η χώρα μας από 
μόνη της εμβόλια, όπως έχουν κάνει η Γερμανία και η Κύπρος.

Εμβολιασμοί
Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι τον Μάρτιο θα έχουμε τέσσερα εκα-

τομμύρια δόσεις εμβολίου, άρα θα μπορέσουν να εμβολιαστούν δύο 
εκατομμύρια πολίτες.

«Τον Μάρτιο θα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Από Μάρτι-
ο-Απρίλιο θα μπούμε στη διαδικασία μαζικών εμβολιασμών. Μέσα στο 
Φεβρουάριο θα δημιουργήσουμε στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη πολύ 
μεγαλύτερα από τα ήδη υπάρχοντα κέντρα εμβολιασμών ώστε να έχου-
με τη δυνατότητα να εμβολιάζουμε 20.000 την ημέρα» σημείωσε μεταξύ 
άλλων.

Από τον Μάρτιο – Απρίλιο και μετά, θα ξεκινήσουν οι μαζικοί εμβολι-
ασμοί. «Ειδικά μετά τον Απρίλιο θα έχουμε υπέρ αρκετά εμβόλια για να 
κατανείμουμε με ένα λογικό τρόπο τα εμβόλια που έχουμε στην διάθεσή 
μας», επισήμανε.

Για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού για τους εμβολιασμούς, 
τόνισε τα εξής: «Συνεργάζονται πολλά υπουργεία, υπάρχει καθημερι-
νός συντονισμός και κάθε μέρα μπορούμε να βλέπουμε πόσα εμβόλια 
έχουν γίνει. Πρέπει να είμαστε όμως σίγουροι, επειδή η διαδικασία είναι 
σύνθετη, πως θα τα καταφέρουμε και κυρίως πρέπει να πείσουμε τον 
κόσμο για την ασφάλεια του εμβολίου. Εγώ έκανα την πρώτη δόση και 
δεν είχα την παραμικρή παρενέργεια».

Όσο για τις… ουρές κυβερνητικών αξιωματούχων για το εμβόλιο, ο 
πρωθυπουργός μίλησε για μικρό αριθμό και είπε πως πλέον όλοι θα 
εμβολιαστούν με την σειρά τους.

Αισιοδοξία για τον τουρισμό
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία για τους εμβολιασμούς, ο Κυριάκος 

Μητσοτάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του για το φετινό καλοκαίρι και 

τον τουρισμό.
Ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε ότι μέχρι τον Ιούνιο θα έχει 

εμβολιαστεί ένα πολύ σημαντικό μέρος του πληθυσμού, αν 
και πρόσθεσε ότι έχει σημασία ο ρυθμός εμβολιασμού και 
στις χώρες από όπου περιμένουμε τουρίστες.

«Ο ιός είναι εποχικός κι αν προσθέσουμε σε αυτό τον 
εμβολιασμό και την καλύτερη ιχνηλάτηση, αυτό με κάνει 
αρκετά σίγουρο πως όχι απλά θα σώσουμε την τουριστική 
περίοδο, αλλά θα είναι και καλύτερη από την περσινή», 
ανέφερε.

Επιπρόσθετα, για ακόμη μια φορά σημείωσε πως δεν 
υπάρχει καμία συσχέτιση του ανοίγματος του τουρισμού με 
το δεύτερο κύμα του κοροναϊού.

Οικονομικά
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως οι επιχειρηματίες 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες, υπογράμμισε όμως πως η 
κυβέρνηση στηρίζει τις επιχειρήσεις, επισημαίνοντας πως 
η επιστρεπτέα προκαταβολή θα συνεχιστεί για όσο χρειά-
ζεται.

Στο σημείο αυτό ο πρωθυπουργός έριξε… ένα καρφί 
στον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως «κάποιοι μας έλεγαν να δώ-
σουμε γρήγορα όλα τα χρήματα».

Εξάλλου ο πρωθυπουργός εκτίμησε πως «δεν θα 
υπάρξουν καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά στην εκταμίευση 
των πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Έχου-
με από τα καλύτερα σχέδια μεταξύ των κρατών μελών της 

ΕΕ», σημείωσε εν όψει της οριστικοποίησης του σχεδίου, που θα υπο-
βληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εκτιμώ πως δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά στην 
εκταμίευση των πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε 
από τα καλύτερα σχέδια μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, σημείωσε ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψει της οριστικοποίησης του σχεδίου, που θα 
υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Θα υπάρξει νέο πρόγραμμα Γέφυρα που θα επιτρέψει στους ενή-
μερους δανειολήπτες να χρηματοδοτήσουν μεγάλο μέρος των δανείων 
τους, δήλωσε ο πρωθυπουργός τονίζοντας πως «θέλουμε να βοηθή-
σουμε το εμπόριο να ξεμπλοκάρει».

Για click away και άνοιγμα καταστημάτων
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ακόμη πως το click away λειτούργη-

σε κατά βάση καλά τις γιορτές, αναγνωρίζοντας πως ο τομέας της ένδυ-
σης και της υπόδησης είχε προβλήματα και δείχνοντας πως πρόθεση 
της κυβέρνησης είναι να ανοίξει το λιανεμπόριο, έστω με τη μέθοδο του 
ραντεβού.

Τόνισε πάντως πως η κυβέρνηση περιμένει τις εισηγήσεις των ειδι-
κών την Παρασκευή.

«Αυτή τη στιγμή τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι πολύ καλύτερα 
από ότι στις 15 Δεκεμβρίου που αποφασίσαμε το άνοιγμα με click away 
τα Χριστούγεννα. Την Παρασκευή οι ειδικοί θα αποφασίσουν με βάσει 
αυτή την επιδημιολογική εικόνα» ανέφερε.

«Θέλουμε να δώσουμε στους ειδικούς τα εφόδια για να πάρουν τις 
με γνώμονα τη δημόσια υγεία, αλλά και την κατάσταση της πραγματικής 
οικονομίας», είπε χαρακτηριστικά.

Για την Εκκλησία και τα… παρατράγουδα των Θεοφανίων
«Υπήρχε διαφωνία για τα Θεοφάνια. Δεν είχαμε την ίδια άποψη. 

Τρέφουμε τεράστιο σεβασμό στην Εκκλησία, αλλά μετά τη διαφωνία 
που είχαμε η Εκκλησία συμμορφώθηκε απόλυτα», απάντησε ο πρωθυ-
πουργός.

Μητσοτάκης: Υπερεπάρκεια εμβολίων έχει εξασφαλίσει η Ελλάδα 
– Τείχος ανοσίας μέχρι τον Ιούνιο, αισιοδοξία για τουρισμό
Τι είπε για άνοιγμα αγοράς, εμβολιασμούς και Επιστρεπτέα Προκαταβολή
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειοκα-

τάστημαεπίτηςοδούΠιε-
ρίωνστηΒέροιαεμβαδού
54,16τ.μ.μευπόγειοαπο-
θηκευτικόχώροεμβαδού
41,63 τ.μ..Τιμή70.000€
Τηλ:2331021523.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑιχωράφι10
στρέμματα με ροδάκινα
συμπήρυναANDROSS
στηνπεριοχήΠΑΛΙΟΛΑ-
ΚΑκοντάστογήπεδοΔΙ-
ΑΒΑΤΟΥ.Ηπεριοχήείναι
κατάλληλη για καλλιέρ-
γειαακτνιδίων.Τηλ. επι-
κοινωνίας:6982384407.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  στο Π.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΟΝΤΑ Ι

στο κέντρο της Βέροι-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέρα2ουορόφου,πε-
ριλαμβάνειΔ,Κ,Χ,W.C.,

βεράντα,ατομικήθέρμαν-
σηκαιaircondition.Περι-
οχήΒυζαντινούΜουσείου.
Τηλ. επικοινωνίας: 6973
551477κοςΔημήτρης.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι ,

Μητροπόλεως 35, χώ-
ρος 90 τ.μ.περίπου, με
3 χώρους και κουζινα,
W.C., για επαγγελματι-
κή χρήση ή για διαμέρι-
σμα,3οςόρ.Τηλ.:6932
471705&2331021100.

ΠΡ.ΗΛΙΑΣ15,ενοικιάζε-
ταιγραφείο20τ.μ.,επιπλω-
μένο.Τηλ.:2331024072.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ι -
ατρείο-γραφείο 42 τ.μ.
καθαρό, λήρως ανα-
καινισμένο στην οδό
Βενιζέλου αρ. 46 Βέ-
ροια. Πληρ. τηλ.: 6932
361080,6945535719.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πε-
ρίπτερο Ακροπόλεως,
στην καινούργια γέφυ-
ρα «Κούσιου». Τηλ.:
6984108684.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23000-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22814-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

ΚΩΔ.22801.ΣΤΟΝΣΤΑΥΡΟΗΜΑΘΙΑΣ
ενοικιάζεταικατάστημαμε258τ.μ.ισόγειοκαι

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

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

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

σεπολύκαλήτιμήμόνο:300.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθή-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.12783ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιΚατά-

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769 -ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιο

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295 -ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

δειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.13007ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναε-

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

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ: 106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

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

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

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

8:00έως16:30)

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

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

κηπευτικών,  γνώσεις αγγλικής γλώσσας, χειρισμούΗ/Υ
καιάδειαοδήγησης.

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

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

16:30)



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως  βοη-
θός λογιστή για εμπορική επι-
χείρηση με τριετή τουλάχιστον
προϋπηρεσίασεανάλογηθέση
καθώςκαιάριστηγνώσηαγγλι-
κών σε επίπεδο επικοινωνίας
και προαιρετικά   επικοινωνία
σε μια τουλάχιστον γλώσσα α-
κόμακατάπροτίμηση ιταλικών
ή γερμανικών καθώς και πολύ
καλές γνώσειςMicrosoftOffice
(Excel ,Word ,Outlook).ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΉ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΏΝ  ΣΤΟ
email: olympialandike@gmail.
com.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ-
ΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΤΣΑΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ζητείται απόφοιτος
Λυκείουμεκαλήγνώσητηςαγ-
γλικής γλώσσας και Υ/Η. Επι-
πλέον προσόντα όπως γνώση
δεύτερης γλώσσας και πτυχίο
ΤΕΙ ηλεκτρολόγου, μηχανο-

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετώνστον

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

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

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

ΤοΦαρμακείοΜουρτζίλααποτο1982προσφέρει
υπηρεσίεςυγείαςκαιομορφιάς,θέλονταςνααναπτύξει
τηνστελέχωσητουδυναμικούτουμεσκοπότηνκαλύτερη
εξυπηρέτησητωνπελατώντου,παρέχειμιαθέσηεργασί-
αςπλήρουςαπασχόλησης.

Απαραίτηταπροσοντα:
·ΒοηθόςφαρμακείουήΑισθητικός(μεπροϋπηρεσίασε

χώροφαρμακείου)
·Άριστεςψηφιακέςγνώσειςκαιδεξιότητες
·Γνώσημηχανοργάνωσης

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

farmakeio@mourtzila.gr

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

νίας:2331051557

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

ΑγγελίαγιαΛογιστήμε5ετή
ΠροϋπηρεσίακαιΒοηθόΛογιστή:

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

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

ΑπαραίτηταΠροσόντα:
•Άριστη γνώση τηςφορολογικής

νομοθεσίας
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ε-

τώνσεΓ’κατηγορίαςβιβλία(τήρηση
–έλεγχο–παρακολούθηση)

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

δυναμικάστις απαιτήσεις της θέσηςπαρακαλούνται ναστείλουν το
βιογραφικότουςστοveria@sroussos.gr



λόγου, ηλεκτρονικού, θα λη-
φθούνυπόψιν.Τηλ:6936805053
-2331093440 emai l  : in fo@
matsalas.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτο-
κινήτων από επιχείρηση στη
Βέροια για πλήρη απασχόληση.
Ικανοποιητικήαμοιβή.ΖΗΤΕΙΤΑΙ
οδηγός ταξί για πλήρη απασχό-
ληση. Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2331071553& 2331062900.Ώ-
ρεςεπικοινωνίας:9.00με18.00.

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

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

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα
τηΒέροια, αναζητά χειριστή μη-
χανημάτων έργου με ικανότητα
οδήγησης επαγγελματικού φορ-
τηγού για να εργαστεί σε έργο

ύδρευσηςστηΘεσσαλονίκη.Τηλ.
επικοινωνίας:2331023400,Κιν.:
6977443518.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός σε επιχεί-
ρηση εισαγωγής& εμπορίας κα-
ταναλωτικώνπροϊόντωνμε έδρα
το Νομό Ημαθίας.Απαραίτητα
προσόντα: κάτοχος διπλώματος
οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, ΠΕΙ,
ηλικίαέως38ετών (εκπληρωμέ-
νες στρατιωτικές υποχρεώσεις),
προϋπηρεσίασεαντίστοιχηθέση
θεωρείταιεπιπλέονπροσόν.Ικα-
νοποιητικός μισθός. Βιογραφικά
στο e-mail: vbotzori@otenet.gr
καιστοFax:2331091610.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απο εταιρία στη
Βέροια, άτομο 19-29 ετών με
κάρταανεργίαςσε ισχύ,πουνα
γνωρίζει Η/Υ και να χειρίζεται
πρόγραμμα εμπορικής διαχεί-

ρισης. Πληρ. στο τηλ.: 6977
433485(9.00π.μ.-9.00μ.μ.).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθόςφαρμακεί-
ουήφαρμακοποιόςναεργαστεί
σε φαρμακείο στη Βέροια για
πλήρηαπασχόληση.Απαραίτητη
προϋπόθεση κάρατ αεργίας για
τουλάχιστον έναμήνα.Τηλ. επι-
κοινωνίας:6974637289.

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

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

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

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

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με παιδα-

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φρο-

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

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φρο-
ντίδα και περιποίηση ηλικιωμέ-

νωνσε24ωρηβάση.Τηλ.:6993
678697.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

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

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

μετρητοίς.Τηλ.:6982293097.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ, χωρίς υποχρεώ-
σεις, ζητά για γνωριμια κυρια

50-55 ετών, για σοβαρή σχέση.
Τηλ.:6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ75ετών,ζητάγων-
ριμία με κυρία από 60 έως 70
ετών για σοβαρή σχέση. Τηλ.:
6989007541.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗΖΗΤΑΝΑΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:

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

β)ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄
κατηγορίας

γ)Αποθηκάριο που να
έχειγνώσειςχειριστήκλαρκ

Πληροφορίεςστο τηλ.:
6947021868

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος γραφείου - βοηθός

Λογιστή γιαΛογιστικό Γρα-
φείοστηΒέροια.Τηλ.: 6932

245383.

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

Εταιρείααναζητάυποψήφιουςγιατηνκάλυψηθέσηςεργασί-
αςΗλεκτρολόγουΜηχανικού

Θέσηπλήρουςαπασχόλησηςεξαρτημένηςεργασίας.

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

τουργία/συντήρησηηλεκτρολογικώνεγκαταστάσεων&αυτομα-
τισμών

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

θούνμετααπαραίτηταπιστοποιητικά.

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

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

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

μεαπόλυτηεχεμύθεια.

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



Δείτε το έγγραφο το οποίο λαμβάνουν όσοι Έλληνες έχουν εμβολι-
αστεί και το οποίο, πιθανότατα, θα είναι το διαβατήριό τους για μετακι-
νήσεις εντός των χωρών της Ε.Ε., έστω και αν χρειαστεί να υπάρξουν 
ορισμένες αλλαγές πάντα στο πλαίσιο της εσωτερικής συζήτησης που 
θα γίνει στις Βρυξέλλες για την ασφάλεια των ταξιδιών την τουριστική 
περίοδο.

Νωρίτερα, στην επιστολή που απέστειλε ο Μητσοτάκης αναφέρει 
πως για τη διασφάλιση της ταχύτερης δυνατής επανέναρξης της ελεύ-
θερης κυκλοφορίας προσώπων μεταξύ Κρατών - Μελών «ένα βασικό 
βήμα είναι η δημιουργία ενός πρότυπου πιστοποιητικού, που θα απο-

δεικνύει ότι ένα άτομο έχει επιτυχώς εμβολιαστεί».
Για τον λόγο αυτό αναφέρει πως « Σε αυτό το πλαίσιο, 

επισυνάπτω ένα προσχέδιο του πιστοποιητικού, που 
έχουν προετοιμάσει οι αρμόδιες ελληνικές Αρχές. Θα 
χρησιμοποιείται κατά την επιβίβαση σε όλα τα μέσα με-
ταφοράς: αεροπορικά, θαλάσσια και σιδηροδρομικά. Ενώ 
δεν πρόκειται να καταστήσουμε τον εμβολιασμό υποχρε-
ωτικό ή προαπαιτούμενο για να ταξιδεύσει κάποιος, τα ά-
τομα που έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει να είναι ελεύθερα 
να ταξιδεύουν. Αυτό θα αποτελέσει επίσης και ένα θετικό 
κίνητρο ενθάρρυνσης των πολιτών να εμβολιαστούν, που 
είναι κι ο μοναδικός τρόπος να εγγυηθούμε την επιστρο-
φή στην κανονικότητα».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί πολύ 
σημαντικό να «υιοθετήσουμε μία κοινή γραμμή για το 
πώς θα πρέπει να είναι δομημένο ένα τέτοιο πιστοποιη-
τικό ώστε να γίνεται αποδεκτό από όλα τα κράτη - μέλη. 
Μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά η μακρά εμπειρία μας 
στην ανάπτυξη μιας κοινής φόρμας εντοπισμού επιβα-
τών (PLF) μας έχει αποδείξει πως είναι απόλυτη ανάγκη 
η ευρεία υψηλού επιπέδου κινητοποίηση σε ευρωπαϊκή 
κλίμακα για να εκκινήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες. 
Ανυπομονώ να δώσω από την πλευρά μου την αναγκαία 
ώθηση προς αυτή την κατεύθυνση και για τον λόγο αυτό 
αντίγραφο της παρούσας επιστολής αποστέλλεται σε ό-
λους τους Ευρωπαίους ομολόγους μου».

Και καταλήγει «Αν καταφέρουμε γρήγορα να φτάσου-
με σε μια κοινή γραμμή μεταξύ των κρατών - μελών για 
ένα κοινώς αποδεκτό πιστοποιητικό εμβολιασμού και τις 
χρήσεις του, μπορούμε στη συνέχεια να προωθήσουμε 
το ζήτημα αυτό και σε σχετικά διεθνή fora, συνεισφέρο-
ντας έτσι στην επανέναρξη της ελεύθερης κυκλοφορίας 
σε παγκόσμια κλίμακα, η οποία αποτελεί τη βάση για την 
επιστροφή της οικονομικής δραστηριότητας σε προ κρί-
σης επίπεδα. Για χώρες όπως η Ελλάδα, που εξαρτώνται 
από τον τουρισμό, είναι επιτακτική ανάγκη το εν λόγω 
ζήτημα να διευθετηθεί πριν από την έναρξη της καλοκαι-
ρινής περιόδου.

Δράττομαι της ευκαιρίας για να εκφράσω άλλη μια φο-
ρά τις καλύτερες ευχές μου για το 2021 και τη βαθιά μου 
εκτίμηση για όλες τις προσπάθειες που καταβάλλετε στη 
μάχη ενάντια στην πανδημία και την στήριξη των Κρατών 
Μελών σε αυτή την, δίχως προηγούμενο, κρίση».
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P Μπορεί να καταλύ-
θηκε η δημοκρατία στο 
Καπιτώλιο, αλλά σαν τη 
φασαρία που γίνεται στο 
Διαφάνι πουθενά…

 
P Αν μας αφήσουν λί-

γο χώρο, θα αποδείξουμε 
ότι και το Χόλυγουντ είναι 
ιμιτασιόν.

 
P Μ’ αυτόν τον ε-

γκλεισμό χάσαμε τον α-
ποπροσανατολισμό μας. 
Αντί να ασχολούμαστε με 
το μέλι, μας τρώνε κάθε 
βράδυ οι άγριες μέλισ-
σες.

 
P 15χρονη στην Αθή-

να πλήρωσε μπράβους για 
να δείρουν και να πνίξουν 16χρονη. Τι; Μόνο ο 
Δούκας;

 
P Η νέα γενιά είναι η μεγάλη μας ελπίδα. 

Με πρώτη και καλύτερη την Κάτια Ταραμπάν-
κο.

 
P Δύο καλά μπορεί να κάνει ο Τραμπ τώρα 

που φεύγει. Να παραδώσει την εξουσία και να 
μας παραδώσει τη Μελάνια.

 
P Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι αυτήν έψα-

χναν να βρουν οι διαδηλωτές στο Καπιτώλιο.
 
P Γιατί άκουσαν ότι θέλει να εγκαταλείψει τις 

ΗΠΑ.
 
P Τυχεροί εμείς που λογικά θα την υπο-

δεχθούμε στη βαλκανική. Το αίμα νερό δεν 
γίνεται.

 
P Τελικά αυτός ο Πιερρακάκης θα γίνει ο 

αγαπημένος της γενιάς μας, που λυτρώνει τους 
γονείς μας με μια απλή αίτηση.

P Κι άσε τους άλλους να κάνουν τρία 
χρόνια να δώσουν μια σύνταξη.

 
P Κάτι τέτοια βλέπει και αποσύρεται στο βά-

θος της σκηνής ο Τσιόδρας.

 
P Στο ΚΙΝΑΛ είναι 

που είναι λίγοι, άρχισαν 
να τρώγονται και μεταξύ 
τους.

 
P Χαίρονται στον ΣΥ-

ΡΙΖΑ για την καθαίρεση 
Λοβέρδου, αλλά με πολλή 
χαρά θα τον εγγράψουν 
στην προοδευτική συμμα-
χία αν στέρξει κι ο Ανδρέ-
ας.

 
P Κατά τα λοιπά. Πό-

σες αλλαγές να αντέξει 
και αυτή η δόλια Ελλη-
νίδα μάνα; Που από το 
«ζακέτα να βάλεις», πήγε 
αιφνιδιαστικά στο «μά-
σκα να βάλεις» και τώρα 
βιαίως στο «κουβέρτα να 
βάλεις».

 
P Και:
 Δύο ζευγάρια έπαιζαν 

πόκερ. Κάποια στιγμή πέ-
φτει κάτω ένα χαρτί του 
Γιώργου, σκύβει να τα πιά-
σει και βλέπει ότι η Ρένα, η 
γυναίκα του φίλου του, δεν 
φορούσε βρακί. Σοκάρεται 
λίγο στην αρχή αλλά του ά-
ρεσε αυτό που έβλεπε, και 
κάθε τόσο, του έπεφτε κι από κανένα χαρτί στο 
πάτωμα! Όταν πήγε στην κουζίνα να πιει νερό, 
τον ακολούθησε η φιλάργυρη Ρένα και του λέει:

«Αν σου άρεσε αυτό που είδες, και θέλεις να 
το απολαύσεις θα σου στοιχίσει 1.000 €».

Συμφωνεί αυτός και την άλλη μέρα πηγαίνει 
σπίτι της, την ώρα που ο άντρας της ήταν στη 
δουλειά, της δίνει τα 1.000€ και περνάει μαζί της 
2 ώρες. Το βράδυ, όταν γυρνάει ο άντρας της Ρέ-
νας από τη δουλειά, τη ρωτάει:

«Ήρθε καθόλου ο Γιώργος από εδώ;»
Σαστίζει αυτή, αλλά απαντάει ψύχραιμα:
«Ναι πέρασε για λίγο…»
«Και σου έφερε 1000€;» συνεχίζει αυτός.
«Ναι έφερε 1.000€» λέει εκείνη σαστισμένη.
«Ωραία!» της λέει ο άντρας της. «Γιατί είχα 

μεγάλη αγωνία! Το πρωί που ήρθε και μου τα ζή-
τησε δανεικά, δεν τον πίστεψα όταν μου είπε ότι 
θα τα επιστρέψει την ίδια μέρα»!

Κ.Π.

Πιστοποιητικό εμβολιασμού: 
Αυτό είναι το έγγραφο - διαβατήριο
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