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Καλώς να μας έρθει
και ο «Λέανδρος»…
καιρός του είναι!

  Αυτή η νέα μόδα με την παρέλαση ονομάτων για 
κάθε φυσικό φαινόμενο που είτε είναι πράγματι 
ακραίο, είτε τραβιέται από τα μαλλιά για mediaκους 
λόγους και χτυπάει συναγερμός κάθε φορά για 
«πολεμικές προετοιμασίες», είναι άλλο ένα σημείο 
υπερβολής των καιρών μας. Θα έρθει ο «Λέανδρος» 
και θα φέρει πτώση της θερμοκρασίας και 
χιόνι, με το καλό να έρθει και καιρός του είναι! 
Αυτό είναι το φυσιολογικό της εποχής και όχι ο 
φθινοπωροανοιξιάτικος καιρός που έχουμε όλο 
αυτό το διάστημα. Φυσικά ο κρατικός μηχανισμός 
να είναι σε επιφυλακή, αλλά ο απλός πολίτης ας 
χαλαρώσει κι ας δεχθεί ότι έχουμε χειμώνα και ότι 
δεν είναι νορμάλ να κυκλοφορούμε με κοντομάνικο. 
Για την κλιματική ισορροπία, την γεωργία, αλλά και 
την φυσιολογική καθημερινότητά μας, καλώς να 
ορίσει και ο Λέανδρος(κι ας άργησε) αφού χειμώνα 
έχουμε κι ας μην το καταλάβαμε ακόμη!
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αναιρεθέντων Πατέρων

Ο Λέανδρος έκανε την πρώτη επίσκεψη
με χιόνι στο Σέλι

Ο «Λέανδρος» φαίνεται ό-
τι κάνει την επίσκεψή του και
στην Ημαθία και η επιδείνω-
ση του καιρού που αναμενό-
τανέφερετοπρώτοχιόνιγιατο
2021στα ορεινά τηςΗμαθίας.
Άρχισανναπέφτουνοιπρώτες
νιφάδες χιονιούστοΧιονοδρο-
μικόΚέντροΣελίου,χθεςμεση-
μέριΤετάρτης13Ιανουαρίου,ε-
νώαργάτοαπόγευματοτοπίο
άρχισε να ασπρίζει και μέσα
στοχωριό,μετηνθερμοκρασία
ναδείχνει-2.

Σύμφωναμετιςπροβλέψεις,
τα επόμενα24ωραθαυπάρξει
ραγδαίαπτώση τηςθερμοκρα-
σίας και ίσωςδούμεάσπρηη-
μέρακαισταπεδινά.Καιρόςτου
είναι!(φωτό αρχείου)

Από το κακό στο χειρότερο 
οι τσέπες των αγροτών,
που ακόμα περιμένουν 

αποζημιώσεις
Ηχθεσινήηλιοφάνειαήτανμιαελπίδαγιατουςαγρότες,

μετά τις έντονεςβροχοπτώσειςπουπλημμύρισαν  ταχω-
ράφια,νατραβηχτείτονερόόσοπιοσύντομαγίνεταιώστε
νααποφύγουντιςζημιέςστοριζικόσύστηματωνκαλλιερ-
γειώντους.

Καιείναιβέβαιατομόνοπουδενθέλουν…Ναπροστε-
θούνδηλαδήκαινέεςζημιέςστουςπίνακες,ενώδενέχουν
ακόμηεξοφληθείτιςζημιέςαπότηνθεομηνίατουπερασμέ-
νουΑυγούστου(6-8-2020).

Σύμφωνα με  πληροφορίες μας, οι αγρότες δια των
συλλόγων τους ενημέρωσαν τον νέο υπουργόΑγροτικής
Ανάπτυξηςγιατηνκαθυστέρησηκαιόσααυτήσυνεπάγεται
γιατηνεπιβίωσήτουςκαιβρίσκονταισεαναμονή.

Μάλιστασυζητάνε για κατά τόπους κινητοποιήσεις και
στηνΗμαθία,εάνδενδοθούνλύσειςσταπροβλήματάτους
καιδενμπουνταχρήματατωναποζημιώσεωνστουςλογα-
ριασμούςτους…

Γνωρίζετεπουβρίσκονταιοιτσιαπανήτεςαπότο
Ντράτσκο,τηνΚόκοβακαιάλλαχωριάτηςΗμαθίας;
Με αφορμή σχόλια ακροατών της

εκπομπήςΛαϊκά&Αιρετικά στονΑΚΟΥ
99.6,γιαταπαλαιάονόματαχωριώντης
περιοχής μας, κάποιοι θυμήθηκαν και
κάποιοιέμαθανότιταχωριάπουβρίσκο-
νταιΣιαπάν=Τσιαπάν,κατοικούνταιαπό
Τσιαπανήτες, δηλαδή από αυτούςπου
μένουνσταψηλάμέρη, μακριάαπό την
ΚαραβέργιαήΚαραφέρια(Βέροια).

ΤέτοιαχωριάείναισταόμορφαΠιέρια,
τοΔάσκιο=Ντράτσκο, τοΠολυδένδρι-
=Κόκοβα, ταΡιζώματα=Μπόστιανη,
η Σφηκιά=Βόσοβα και ηΧαράδρα=-
Μπρατίνιστα.Έκπληξηπάντωςήταν το
γεγονόςότιαρκετοίακροατέςκαιμάλιστα
νεαρής ηλικίας γνώριζαν τα παλιά το-
πωνύμια, ενώδεν θαμπορούσε ναμην
γίνειαναφοράστηνΦυτειά(καταγωγήΝ.
Βουδούρη)=Τσόρνοβο!

Μαςαρέσει
τοσκουπιδαριό;
Όχιβέβαια!

Αςτοθυμόμαστε
στονεπόμενο
περίπατο

«Επίθεσητωνπολιτώνεναντίοντηςπό-
λης τους», αυτό τον τίτλοδίνει στιςφωτο-
γραφίεςπουανέβασεστονπροσωπικότου
λογαριασμόστο fb ο ΣούληςΛιάκος, των
Εθελοντώνγιατηνκαθαριότητα.Σκουπίδια,
σκουπίδιακαισκουπίδια,σεδιάφορεςπε-
ριοχέςτηςΒέροιας.Μετονκωδικόάθληση
–περπάτημαπολλοίείναιαυτοίπουέχουν
δειπαρόμοιεςεικόνεςσκουπιδότοπωνπου
δενφαντάζοντανότιυπάρχουν…Κιόμως!

Καιβέβαιαόλααυτάκάποιοιεπίσηςπεριπατητές,ταπετούνμετησειράτους,πέρααυτώνπουσυνηθίζουνναρυπαίνουν,
ανεξαρτήτωςσυνθηκών.

Μαςαρέσει;Όχιβέβαια!Αςτοθυμόμαστεστηνεπόμενηβόλταπέριξτηςπόλης…
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Για λόγους πρόληψης, προστασίας 
και σωστής αντιμετώπισης των κινδύ-
νων από χιονοπτώσεις και παγετό, η 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος  και ο αρ-
μόδιος αντιδήμαρχος Καθαριότητας 
και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 
Βέροιας, κ. Βασίλης Παπαδόπουλος, 
ενημερώνουν σχετικά με τις  οδηγί-
ες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας, οι οποίες προβλέπουν 
τα εξής:

► ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ
Αν κατοικείτε σε ορεινή ή δύσβατη 

περιοχή που αντιμετωπίζει προβλήμα-
τα από χιονοπτώσεις

• Προμηθευτείτε υλικό θέρμανσης 
και τρόφιμα για αρκετές ημέρες.

• Φροντίστε για εξοπλισμό καθαρι-
σμού του χιονιού (π.χ. φτυάρια).

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΝΟ-
ΠΤΩΣΗΣ Ή 

ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑΣ
Αν βρίσκεστε στο σπίτι
• Διατηρείστε το ζεστό και παραμεί-

νετε σε αυτό όσο μπορείτε.
• Μην αφήνετε τα παιδιά να βγουν έξω ασυνόδευτα.
• Φορέστε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια.
• Ελέγξτε το δίκτυο ύδρευσης, τους σωλήνες και τον υαλοπίνακα του 

ηλιακού θερμοσίφωνα.
Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο
• Αποφύγετε την οδήγηση σε δύσβατες ορεινές περιοχές.
• Αλλάξτε πορεία αν είστε σε δύσβατο δρόμο και υπάρχει έντονη 

χιονόπτωση.
• Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήμα-

τα.
• Παραμείνετε στο αυτοκίνητο αν ακινητοποιηθεί. Τοποθετείστε στην 

κεραία του ραδιοφώνου ή σε άλλο εμφανές σημείο ένα ύφασμα με έ-
ντονο χρώμα ώστε να σας εντοπίσουν οι ομάδες διάσωσης. Ανάβετε τη 
μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα και διατηρείστε την εξάτμιση καθαρή από 
το χιόνι.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

• Πηγαίνετε σε ασφαλές μέρος χωρίς να εκτεθείτε στη χιονοθύελλα.
• Ντυθείτε με πολλά στρώματα από ελαφριά και ζεστά ρούχα αντί 

για ένα βαρύ ρούχο και φορέστε ζεστές αδιάβροχες μπότες. Προτιμήστε 
ένα αδιάβροχο εξωτερικό ρούχο.

• Προσέξτε τις μετακινήσεις σας σε περιοχές όπου προβλέπονται 
χιονοπτώσεις.

• Χρησιμοποιήστε αντιολισθητικές αλυσίδες αν είναι απολύτως απα-
ραίτητο να μετακινηθείτε με αυτοκίνητο. Είναι προτιμότερο να ταξιδέψε-
τε κατά τη διάρκεια της ημέρας χρησιμοποιώντας κεντρικούς δρόμους. 
Ενημερώστε τους οικείους σας για τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε.

• Προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για μετακινήσεις στην πό-
λη.

► ΠΑΓΕΤΟΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ
• Σε περιοχές όπου έχει δημιουργηθεί παγετός απαιτείται προσοχή 

όταν οδηγείτε. Ενημερωθείτε για την κατάσταση του οδικού δικτύου και 
έχετε αντιολισθητικές αλυσίδες.

•  Αν μετακινείστε πεζή, φορέστε κατάλληλα παπούτσια ώστε να α-
ποφύγετε τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας.

Στα δίκτυα ύδρευσης των κατοικιών
• Μάθετε που βρίσκεται ο υδρομετρητής (ρολόι) του σπιτιού σας 

καθώς και τα σημεία όπου βρίσκονται ο κεντρικός και οι περιφερειακοί 
διακόπτες υδροδότησης.

• Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι οι διακόπτες του δικτύου υδροδότησης 
ανοιγοκλείνουν και λειτουργούν ομαλά.

• Βεβαιωθείτε ότι οι εξωτερικοί σωλήνες (π.χ. ηλιακού θερμοσίφωνα, 
βρύσες μπαλκονιών) είναι μονωμένοι, διαφορετικά φροντίστε να μονω-
θούν το συντομότερο δυνατόν.

• Απομονώστε ή καλύτερα εκκενώστε το δίκτυο του ηλιακού θερμοσί-
φωνα, αν πρόκειται να λείψετε για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη δι-
άρκεια του χειμώνα. Ρυθμίστε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού ώστε 
να λειτουργεί αυτόματα σε χαμηλές θερμοκρασίες.

• Κλείστε την παροχή νερού προς τον ηλιακό θερμοσίφωνα και 
αδειάστε το νερό από το σύστημα, αν είστε στο σπίτι κατά τη διάρκεια 
του παγετού και ιδιαίτερα το βράδυ, διαφορετικά αφήστε μια βρύση να 
στάζει στο κύκλωμα ζεστού νερού. 

• Μην σπαταλάτε αλόγιστα νερό για να απομακρύνετε το χιόνι και 
τον πάγο.

• Περιορίστε τις δραστηριότητες που απαιτούν αυξημένη κατανάλω-
ση νερού (πλυντήρια ρούχων κλπ.).

• Ενημερωθείτε αν έχει τοποθετηθεί αντιψυκτικό στον ηλιακό θερμο-
σίφωνα από την κατασκευάστρια εταιρία ή τον ειδικό τοποθέτησης, σε 
περίπτωση κλειστού κυκλώματος. Σε αντίθετη περίπτωση προμηθευτεί-
τε το κατάλληλο αντιψυκτικό και φροντίστε για την τοποθέτησή του.

• Ελέγξτε αν υπάρχουν διαρροές στις βρύσες ή στα καζανάκια.
• Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές στα μπαλκόνια και στις ταράτσες εί-

ναι καθαρές από φύλλα και σκουπίδια και λειτουργούν ομαλά.
ΟΤΑΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ ΠΑΓΕΤΟΣ
Αν παγώσουν οι κεντρικοί σωλήνες ύδρευσης
• Κλείστε αμέσως τον κεντρικό διακόπτη παροχής νερού του σπιτιού 

και ελέγξτε τον υδρομετρητή. Αν συνεχίζει να λειτουργεί («γράφει») τότε 
υπάρχει διαρροή στο δίκτυο. Κλείστε το διακόπτη της κεντρικής παρο-
χής και καλέστε υδραυλικό. 

• Αν αποφασίσετε να ξεπαγώσετε τους σωλήνες, αρχίστε από το μέ-
ρος του σωλήνα κοντά στον διακόπτη ώστε η θερμοκρασιακή μεταβολή 
να είναι σταδιακή. Αν δεν έχετε αποτελέσματα επικοινωνήστε με έναν 
υδραυλικό.

• Ελέγξτε αν έχουν βραχεί ή διατρέχουν κίνδυνο οι ηλεκτρικές εγκα-
ταστάσεις ώστε να τις απομονώσετε.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βέροιας: Οδηγίες για τη σωστή 
αντιμετώπιση της χιονόπτωσης και του παγετού

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού 
Τέσσερις νέες ψηφιακές υπηρεσίες για 12.000 πολίτες 

έθεσε σε λειτουργία η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Τέσσερις νέες ψηφιακές υπηρεσίες έθεσε σε εφαρμογή η Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού 
της, που προωθεί η διοίκηση της Περιφέρειας και ο Περιφερειάρχης Κε-
ντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Οι τέσσερις αυτές εφαρμογές αναμένεται να εξυπηρετούν ψηφιακά 
περίπου 12.000 πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας σε ετήσια βάση.

«Στόχος της διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι 
ο ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών της, με την αξιοποίηση 
των σύγχρονων τεχνολογιών. Το 2021 είναι χρονιά σταθμός για την 
έναρξη του ψηφιακού μετασχηματισμού, είναι χρονιά ορόσημο για 
τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των πολιτών, για την επιτάχυνση της 
εξυπηρέτησής τους και για την παροχή περισσότερων δυνατοτήτων 
για απομακρυσμένη εξυπηρέτηση και περισσότερες ψηφιακές συναλ-
λαγές. Ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και η εφαρμογή νέων εργαλείων, θα δημιουργήσουν το νέο 
πλαίσιο λειτουργίας της, που θα είναι ακόμη πιο φιλικό στους πολίτες 
και ακόμη πιο αποτελεσματικό στην προσπάθειά μας για περιορισμό 
της γραφειοκρατίας και για λειτουργία με μεγαλύτερη ταχύτητα», τόνισε 
ο κ. Τζιτζικώστας.

Οι τέσσερις νέες ψηφιακές υπηρεσίες κατάθεσης δικαιολογητικών, 
που έχουν τεθεί ήδη σε εφαρμογή είναι:

1.Ενημέρωση πολιτών για την έκδοση ή ανανέωση της άδειας οδή-
γησης που έχουν αιτηθεί: Πρόκειται για μια πλατφόρμα όπου ο πολίτης 
εύκολα και απλά μπορεί να ελέγξει αν έχει εκδοθεί ή ανανεωθεί η άδεια 
οδήγησής του. Κάθε μήνα τουλάχιστον 1.500 πολίτες επισκέπτονται τη 
συγκεκριμένη πλατφόρμα.

2.Κατάθεση δικαιολογητικών για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας: 
Η διαδικασία μετατράπηκε σε ψηφιακή με online κατάθεση των απαραί-
τητων δικαιολογητικών και αυτόματη τήρηση προτεραιότητας από το 
σύστημα ticketing της Περιφέρειας. Κάθε χρόνο κατατίθενται 650 αιτή-
σεις για την απόκτηση ειδικότητας.

3.Κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για επιστροφή αχρεωστή-
τως καταβληθέντων ποσών: Η διαδικασία καλύπτει την κατάθεση αίτη-
σης και δικαιολογητικών ψηφιακά και την επιστροφή των ποσών στους 
δικαιούχους πολίτες χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην Πε-
ριφέρεια. Η διαδικασία αφορά περίπου 1.400 πολίτες της Περιφέρειας.

4.Κατάθεση απογραφής ναρκωτικών ουσιών από όλα τα φαρμακεία 
της Θεσσαλονίκης: Η ψηφιακή κατάθεση της απογραφής και του Βιβλί-

ου Ναρκωτικών Ουσιών από όλα τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλό-
γου Θεσσαλονίκης είναι μια ετήσια υποχρέωση, η οποία από το 2021 
ολοκληρώνεται ψηφιακά χωρίς την ανάγκη της φυσικής παρουσίας του 
φαρμακοποιού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 1.100 φαρμακεία να έχουν τη 
δυνατότητα εξυπηρέτησης από απόσταση.

«Οι τέσσερις αυτές νέες ψηφιακές διαδικασίες αποτελούν ένα πρώτο 
δείγμα γραφής του οφέλους που μπορεί να έχει ο ψηφιακός μετασχη-
ματισμός στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και του έργου που 

παράγεται ήδη στην Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Άμεσα 
12.000 συμπολίτες μας σε ετήσια βάση μπορούν να εξυπηρετούνται 
εν δυνάμει ψηφιακά, μόνο με την υιοθέτηση και εφαρμογή αυτών των 
υπηρεσιών. Συνεχίζουμε ώστε ο ψηφιακός μετασχηματισμός να επε-
κταθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερες υπηρεσίες της Περιφέρειας, 
που έχουν συναλλαγές με τους πολίτες, πάντα με στόχο τη διευκόλυνσή 
τους και την εξοικονόμηση χρόνου και πόρων», υπογράμμισε ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Άγγελος Χαριστέας.
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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

Από τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας και το MyMarket 

Συνεχίζεται δυναμικά, 
η υπηρεσία δωρεάν παράδοσης 

βιβλίων κατ’ οίκον
-Περισσότερα από 1.600 βιβλία παραδόθηκαν 

κατά τη διάρκεια του δεύτερου lockdown
 
Από τη Δημόσια Βιβλιο-

θήκη Βέροιας γνωστοποι-
είται ότι περισσότερα από 
1.600 βιβλία παραδόθηκαν 
στα σπίτια των αναγνω-
στών της, κατά τη διάρκεια 
του δεύτερου lockdown, 
μέχρι και σήμερα. Όπως 
αναφέρει η ανακοίνωση, 
«Όλα αυτά, χάρη στην 
ευγενική προσφορά του 
καταστήματος My Market 
Βέροιας, το οποίο ανέλαβε 
από τα τέλη του Νοέμβρη, 
τη δωρεάν παράδοση βι-
βλίων κατ’οίκον , για τους 
αναγνώστες της Δημόσιας 
Κεντρικής Βιβλιοθήκης της 
Βέροιας, που κατοικούν 
στη Βέροια».

Η όλη διαδικασία γίνεται 
γρήγορα και εύκολα, τηρώ-
ντας πιστά τους κανόνες υ-
γιεινής. Κάθε μέλος μπορεί 
να δανειστεί έως 3 βιβλία. 
Ημερομηνία επιστροφής 
ορίζεται η ημερομηνία επα-
ναλειτουργίας της βιβλιοθή-
κης όταν ανακοινωθεί από 
το Υπουργείο Παιδείας.

Επισκεφθείτε σήμερα 
τον ηλεκτρονικό κατάλογο 
της Βιβλιοθήκης στο σύνδεσμο που ακολουθεί  https://catalogue.libver.gr/ και επιλέξτε ότι σας ενδι-
αφέρει, από τις 160.000 βιβλία που διαθέτουμε στη συλλογή μας. Βιβλία επιστημών, ιστορικά, δοκί-
μια, παιδαγωγικά, ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας, ξενόγλωσσα, παιδικά και άλλα.

Η Βιβλιοθήκη ευχαριστεί θερμά το κατάστημα My Market Βέροιας για τη σπουδαία κοινωνική του 
προσφορά, συνεισφέροντας ενεργά στην εξυπηρέτηση των αναγκών του αναγνωστικού κοινού.

Η υπηρεσία δωρεάν παράδοσης βιβλίων στο σπίτι, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 
2021, λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνoϊού και με δεδομένη την ανάγκη 
του κόσμου για διάβασμα.

Για δανεισμό βιβλίων, υποστήριξη και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, επικοινωνήστε με τη ΔΗ-
ΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ, τηλεφωνικά στο 2331024494 ή ηλεκτρονικά μέσω της 
ιστοσελίδας μας  https://www.libver.gr/bookdelivery/ και https://www.libver.gr   email:info@libver.gr

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.

Η θεατρική παράσταση 
«Με τη Σιωπή» 

του Αλεχάντρο Κασόνα, 
σε online streaming

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

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

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

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

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



Φρόσω Καρασαρλίδου: 
«Στήριξη και των επιχειρήσεων 

που προχώρησαν σε έναρξη 
δραστηριότητας 

μετά την 20η Μαρτίου 2020»
-Κατάθεση Ερώτησης από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Να συμπεριληφθούν 
στο μέτρο της απαλλα-
γής από την υποχρέωση 
καταβολής του 40% του 
συνολικού μισθώματος 
και οι επιχειρήσεις που 
προχώρησαν σε έναρξη 
δραστηριότητας με τους 
αναγραφόμενους ΚΑΔ της 
ΥΑ Α.1251/2020 μετά την 
20ή Μαρτίου 2020, ζητούν 
από το υπουργείο Οικο-
νομικών βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μεταξύ των 
οποίων και η βουλευτής 
του νομού μας Φρόσω 
Καρασαρλίδου.

  «Σύμφωνα με την Υ-
πουργική Απόφαση του 
Υπουργείου Οικονομικών 
Α.1251/2020 με την οποία 
προσδιορίζονται οι πληττόμενες επιχειρήσεις για την υποχρεωτική απαλλαγή από την καταβολή του 40% 
του συνολικού μισθώματος, αυτές περιορίζονται χρονικά έως και τις 20/3/2020, ημερομηνία κατά την οποία 
θα πρέπει να θεωρούνται ενεργές. Με αυτή την απόφαση επιχειρήσεις οι οποίες ενεργοποίησαν κάποιον 
από τους αναγραφόμενους ΚΑΔ, μετά την 20ή Μαρτίου του 2020, δε συμπεριλαμβάνονται στο ευνοϊκό αυτό 
μέτρο, αν και πλήττονται εξίσου, και είναι κλειστές χωρίς δική τους ευθύνη…», τονίζεται στην Ερώτηση των 
βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο πλαίσιο της προώθησης μέτρων αποκατάστασης και στήριξης των περιοχών που επλήγησαν από 
τη θεομηνία του «Ιανού» και ιδιαίτερα του πρωτογενούς τομέα, ο οποίος υπέστη σημαντικές ζημιές, προ-
ωθείται η ενίσχυση των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) για την αποκατάσταση των 
υποδομών και των δικτύων τους, ώστε να μη διαταραχθεί ο παραγωγικός προγραμματισμός και  προσα-
νατολισμός των αγροτών των περιοχών. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, και ο Υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης, κ. Σπήλιος Λιβανός, αποφάσισαν τη χρηματοδότηση ΤΟΕΒ της Κεντρικής Ελλάδος, 
με έμφαση στη Θεσσαλία, με πόρους ύψους 3.200.000 ευρώ για την 
αποκατάσταση των αρδευτικών υποδομών και δικτύων στις περιοχές 
που επλήγησαν.

Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας που είχε 
αναπτυχθεί την προηγούμενη περίοδο μεταξύ του τότε υφυπουργού κ. 
Κώστα Σκρέκα, του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής κ. Χρή-
στου Τριαντόπουλου, και του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής 
και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Κωνσταντίνου Μπαγινέτα με τις 
Περιφέρειες και τους ΤΟΕΒ των περιοχών που επλήγησαν από τη θεο-
μηνία «Ιανός».

Η ενίσχυση θα δρομολογηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ένα πλαίσιο παρακολούθησης της έγκαιρης 
υλοποίησης και προόδου των έργων αποκατάστασης ώστε να προχω-
ρήσει ανεπηρέαστος ο παραγωγικός προγραμματισμός χιλιάδων αγρο-
τών και να μην επηρεαστεί δυσμενώς το εισόδημά τους.

www.laosnews.gr 510-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΠΕΤΡΟΣ του 

Χαράλαμπου και της Ζωγραφίας, το 
γένος Ντίνα, που γεννήθηκε στη Βέροια 
και κατοικεί στον Αγ. Γεώργιο Ημαθίας 
και η ΔΗΜΟΥΡΑΦΑΕΛΑ του Λεωνίδα 
και της Μαρίας, το γένος Ασλανίδου, 
που γεννήθηκε στο Ίζερλον Γερμανίας 

και κατοικεί στην Αγ. Βαρβάρα Ημαθίας, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Βέροιας.

Εξιχνίαση κλοπής, 
μετά από έρευνα 
της Ασφάλειας

Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας σχηματίσθηκε δικο-
γραφία σε βάρος δύο ημεδαπών γυναικών και ενός ημεδα-
πού άνδρα, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, τον 
Σεπτέμβριο του 2020, προσέγγισαν ηλικιωμένη ημεδαπή 
σε περιοχή της Ημαθίας και με την μέθοδο του εναγκαλι-
σμού, η μία από τις γυναίκες αφαίρεσε από την ηλικιωμένη 
μία χρυσή αλυσίδα με σταυρό που φορούσε στο λαιμό της, 
αξίας 1.000 ευρώ σύμφωνα με την παθούσα.

Με απόφαση Σταϊκούρα – Λιβανού
3,2 εκατ. ευρώ στους 

ΤΟΕΒ Κεντρικής Ελλάδος 
για ζημιές λόγω «Ιανού»
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπο-

λίτες μας έχουν 
φάρμακα που 
δεν χρειάζονται , 
μπορούν  να τα  
προσφέρουν για  
το  Γηροκομείο 
Βέροιας ,στο υ-
πόγειο της Δημο-
τικής Αγοράς.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ: 

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

των φαρμακείων 
Ημαθίας

 Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας ενη-
μερώνει ότι για την προστασία της δημόσιας 
υγείας και των μελών του, το ωράριο λειτουρ-
γίας των φαρμακείων που ανήκουν σε όλες 
τις περιοχές της Ημαθίας μετασχηματίστηκε 
σε συνεχές για όσο διάστημα θα διαρκέσει η 
απαγόρευση κυκλοφορίας. 

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

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βε-

ροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων:

 Το Σάββατο 16 Ιανουαρίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στον Πανηγυρικό 
Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
του Αγίου Αντωνίου του Νέου Πολιούχου 
Βεροίας (κεκλεισμένων των θυρών).

Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ι-
ερό Ναό του Αγίου Αντωνίου του Νέου 
Πολιούχου Βεροίας (κεκλεισμένων των 
θυρών).

Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου στις 7:00 
μ.μ. θα ομιλήσει με την ευκαιρία της εορ-
τής του Οσίου Αντωνίου του Νέου Πολι-
ούχου Βεροίας, στο πλαίσιο της σειράς 
ομιλιών «Αγιολογία και ζωή», μέσα από 
την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, 
την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook  και 
τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λό-
γος» στους 90.2 FM.

 Την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει με θέμα την Κλίμακα 
του Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου, μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπό-
λεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύ-
λειος Λόγος» στους 90.2 FM

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          

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ 
ΜΕΓΑΛΟΥ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ)

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
(ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ)

 

Φέρεται Είς Γνώσιν Των Ευσεβών Χριστιανών Ότι 
Την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021

Πανηγυρίζει Ο Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου Βεροί-
ας,

Τη Μνήμη Του Εν Αγιοίς Πατρός Ημών Αθανασίου 
Του Μεγάλου.

Το Πρόγραμμα Των ιερών Ακολουθιών Θα ‘Εχει Ως 
Εξής:

Κυριακή 17 Ιανουαρίου ώρα 18:00 μ.μ
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Και Αρτοκλασία
Δευτέρα 18 Ιανουαρίου ωρα 07:30 π.μ
Όρθρος - Πανηγυρικό Συλλείτουργο Και Κτητορικό 

Μνημόσυνο
Ώρα 17:00 μ.μ
Μεθέορτος Εσπερινός, Και  Παράκληση Του Αγίου 

Αθανασίου.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΟΥΝ 
ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 
ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ.

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΓΙΑ 
ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΘ΄ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΗΜΕΡΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΩΡΕΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟ-
ΛΟΥΘΙΩΝ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλ-

λογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  
Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου  Βέροιας ευχα-
ριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους: 

1. Το ΚΑΦΕ- ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΜΙΛΤΟΣ στον 
Προμηθέα για την προσφορά βασιλόπιτας υ-
πέρ υγείας της οικογενείας τους 

2. Ανώνυμη Κυρία για την οικονομική δω-
ρεά της εις μνήμην του πατέρα της 

Ο Θεός ας τον αναπαύσει 
3. Ανώνυμη Κυρία για την οικονομική δω-

ρεά της υπέρ υγείας της οικογενείας της 
4. Ανώνυμη Κυρία για την δωρεά πλήρους 

γεύματος υπέρ υγείας των μελών της οικογε-
νείας της 

5. Ανώνυμη Κυρία για την δωρεά οπω-
ροκηπευτικών και φρούτων υπέρ υγείας της 
οικογενείας της  

6. Ανώνυμη Κυρία για την  δωρεά ενός 
πρωινού γεύματος της υπέρ υγείας της οικο-
γενείας της  

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος 
του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα



Ενδιαφέροντα στοι-
χεία για τον εμβολια-
σμό, τόσο για τις έγκυ-
ες και για όσους έχουν 
νοσήσει, αλλά και για 
όσους παρουσιάζουν 
αλλεργικές αντιδρά-
σεις, έδωσε η καθηγή-
τρια Παιδιατρικής και 
μέλος της επιτροπής ε-
μπειρογνωμόνων, Μα-
ρία Τσολιά.

Όπως είπε: «Ο εμ-
βολιασμός ξεκίνησε 
στις 27 Δεκεμβρίου και 
εξελίσσεται κανονικά. 
Διενεργείται ταυτόχρο-
να ο εμβολιασμός των 
υγειονομικών και των 
ηλικιωμένων σε μονά-
δες φροντίδας. Άμεσα, 
από 16 Ιανουαρίου, θα 
ξεκινήσει ο εμβολια-
σμός των πολιτών άνω 
των 85. Μέχρι σήμερα 
ο εμβολιασμός εξε-
λίσσεται ομαλά και σε 
ρυθμό που είναι ανά-
λογος με τη διαθεσιμότητα των εμβολίων.  Έχουν διενεργηθεί 
σχεδόν 65.000 εμβολιασμοί και το ποσοστό του πληθυσμού 
που έχει καλυφθεί είναι στο 0,59%».

Δεν έχουν αναφερθεί απρόσμενες ή απειλητικές ανεπι-
θύμητες ενέργειες στους εμβολιασμούς που έχουν γίνει στην 
Ελλάδα.

Στη συνέχεια, η κ. Τσολιά έδωσε απαντήσεις για κοινές 
απορίες και προβληματισμούς για τα εμβόλια κατά του κο-
ροναϊού.

Σχετικά με τα εμβόλια mRNA, για τα οποία έχουν ήδη 
κυκλοφορήσει αρκετές θεωρίες συνωμοσίας, ανέφερε ότι 
υπήρχε γνώση και κλινική εμπειρία πολλών ετών για την 
ανάπτυξη εμβολίων mRNA. Η εμπειρία από τα εμβόλια αυτά 
μέχρι σήμερα είναι ότι δεν υπάρχουν μακροχρόνιες συνέπει-
ες στα εμβόλια

Αλλεργικές αντιδράσεις
Η κ. Τσολιά υπήρξε καθησυχαστική για τις αλλερ-

γικές αντιδράσεις στα εμβόλια κατά του κοροναϊού, οι 
οποίες, όπως είπε, είναι σπάνιες. Σε έρευνα που έγινε 
στους 1,8 εκατ. πρώτους εμβολιασμούς στις ΗΠΑ, 
διαπιστώθηκε ότι εμφανίστηκαν 21 αναφυλακτικές 
αντιδράσεις, δηλαδή σε 1 άνθρωπο ανά 90.000. Τα 
υπόλοιπα εμβόλια εμφανίζουν τέτοιες αντιδράσεις σε 
1 άτομο ανά 1 εκατομμύριο.

Ορισμένες, δε, εκτιμάται ότι εκδηλώθηκαν εξαιτίας 
του άγχους για το εμβόλιο ή τη βελόνα.

Όσοι έχουν κοινές αλλεργίες μπορούν να κάνουν 
με ασφάλεια το εμβόλιο κατά της Covid-19. Γενικότε-
ρα, η ύπαρξη ιστορικού αλλεργίας σε εμβόλιο ή φάρ-
μακο δεν αποτελεί αντένδειξη για τον εμβολιασμό με 
το εμβόλιο κατά του κοροναϊού.

Να εμβολιαστούν όσοι έχουν ήδη νοσήσει;
Επιπροσθέτως, η κ. Τσολιά διαπιστώθηκε ότι είναι 

ασφαλής ο εμβολιασμός ατόμων που είχαν νοσήσει 
με λοίμωξη Covid-19 συμπτωματική ή μη ασυμπτω-
ματική.

Βέβαια, η φυσική ανοσία διαρκεί 3 με 6 μήνες, 
γι’ αυτό συστήνεται τα άτομα που έχουν νοσήσει να 
αναβάλουν τον εμβολιασμό τους κατά 3 μήνες για να 
έχουν άλλοι προτεραιότητα στο εμβόλιο.

Οι έγκυες μπορούν να κάνουν το εμβόλιο
Για τις έγκυες, ο κίνδυνος νόσησης με κοροναϊό εί-

ναι χαμηλός αλλά έχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρότε-
ρης νόσου και κίνδυνο πρόωρου τοκετού. Στο πλαίσιο 
αυτό, ο εμβολιασμός τους είναι σημαντικός.

Πάντως, κατά τις δοκιμές εμβολιάστηκαν γυναίκες 
που διαπιστώθηκε μετά ότι ήταν έγκυες. Η τεχνολογία 
mRΝΑ δεν έχει επίδραση στο έμβρυο, διότι δεν εισχω-
ρεί μέσα στον πυρήνα του κυττάρου.

Επίσης, καθησυχαστικά ήταν τα αποτελέσματα της 
δοκιμής του εμβολίου της Moderna σε πειραματόζωα.

Δεν είναι γνωστό πώς επηρεάζει το εμβόλιο τις γυναίκες 
που θηλάζουν βρέφη και τα ίδια τα παιδιά τους, αλλά δεν 
αναμένεται να έχει αρνητικά αποτελέσματα.

Θετικοί οι Έλληνες απέναντι στο εμβόλιο
Θετική απέναντι στα εμβόλια για τον κοροναϊό εμφανίζε-

ται η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, σύμφωνα με 
δημοσκόπηση της Marc για τον Alpha.

Συγκεκριμένα, στο ερώτημα αν θα κάνετε το εμβόλιο, το 
70,1% απαντά θετικά και ειδικότερα το 46,9% απαντά ότι 
θα το κάνει το συντομότερο δυνατόν και το 23,2% ότι θα το 
κάνει αργότερα.

Αρνητικά απαντά το 26,5% και ειδικότερα το 19,8% απα-
ντά ότι δεν θα το κάνει, ενώ το 6,7% ότι μάλλον δεν θα το 
κάνει και το 3,4% των ερωτηθέντων δεν απάντησε.
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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

Δήμος Νάουσας: 
Πρόσκληση παρουσίασης 

στρατεύσιμων γεννηθέντων 
2003 για κατάθεση
δελτίου απογραφής 

Από την αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου 
Νάουσας γνωστο-
ποιείται ότι σύμφω-
να με την ισχύουσα 
στρατολογική νομο-
θεσία οι στρατεύσι-
μοι της κλάσης 2024 
(γεννημένοι το έτος 
2003), έχουν υπο-
χρέωση να καταθέ-
σουν Δελτίο Απογρα-
φής (ΔΑ) από 02 Ια-
νουαρίου 2021 έως 
και 31 Μαρτίου 2021. 

Η κατάθεση του 
Δελτίου Απογραφής 
δύναται να πραγμα-
τοποιηθεί ηλεκτρονι-
κά, μέσω του διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr και προϋποθέτει οι στρατεύσιμοι να 
διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και κωδικούς taxisnet. 

Εναλλακτικά οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2024, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα μέτρα 
πρόληψης της διασποράς του κορονοϊού Covid-19, μπορούν να καταθέσουν Δελτίο Απο-
γραφής προσερχόμενοι σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή Κέντρο Εξυπηρέ-
τησης Πολιτών (ΚΕΠ) για τους διαμένοντες στην Ελλάδα, ή Ελληνική Προξενική Αρχή για 
τους διαμένοντες στο εξωτερικό. 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να προσκομίσουν Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Δια-
βατήριο, Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ, Βεβαίωση ΑΜΚΑ (καθώς και ιατρικές γνωματεύσεις 
μόνο για όσους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας). Οι διαμένοντες στο εξωτερικό, εφό-
σον δεν διαθέτουν κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, θα πρέπει να προσκομίσουν 
επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους.

Επίσης, οι στρατεύσιμοι, ανεξαρτήτως αν διαμένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, 
οφείλουν να γνωστοποιούν υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους 
(e-mail). Περισσότερες πληροφορίες δίνονται  στα τηλ. 2313320921,(-928,-930,-942,-951) 
και στην ιστοσελίδα www.stratologia.gr.

Εμβολιασμός: Τι ισχύει για 
όσους έχουν νοσήσει, 

για έγκυες και αλλεργίες
Εμβόλιο μπορούν να κάνουν και όσοι έχουν αλλεργίες, 
σε νοσοκομείο και σε συνεννόηση με τον γιατρό τους 

- Στις 16 Ιανουαρίου ξεκινά ο εμβολιασμός για τους άνω των 85



Το ΔΣ του ΣΕΓΑΣ αφού έλαβε 
υπ’ όψη του την επιδημιολογι-
κή κατάσταση της χώρας, τις 

συστάσεις της υγειονομικής επιτροπής 
της ΓΓΑ και την ανάγκη να εξαντλη-
θούν τα περιθώρια προκειμένου να 
διεξαχθούν, τόσο οι αγώνες σε ανώμα-
λο έδαφος, περιφερειακοί και Πανελ-
λήνιο πρωτάθλημα , όσο και τα Πανελ-
λήνια πρωταθλήματα βάδην 35χλμ και 
20χλμ, αποφάσισε την μετάθεση των 
ημερομηνιών διεξαγωγής τους σύμφω-
να με τα παρακάτω:

ΤοΠανελλήνιοπρωτάθλημαδρόμουσεανώμαλο
έδαφοςπρογραμματίζεται ναδιεξαχθεί τηνΚυριακή
7ΜαρτίουσταΤρίκαλα,οιδεαντίστοιχοιπεριφερει-
ακοί αγώνες από20 μέχρι 28Φεβρουαρίου και με
την προϋπόθεση ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα
θα επιτρέψουν την έγκριση τωνυγειονομικώνπρω-

τοκόλλωνπουθαυποβληθούν τις επόμενεςημέρες
στηναντίστοιχηεπιτροπήτηςΓΓΑ.

Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα βάδην 35χλμΑν-
δρών – Γυναικών, προγραμματίζεται να διεξαχθεί
τηνΚυριακή28ΦεβρουαρίουσταΜέγαρα.

ΤαΠανελλήνιαπρωταθλήματαβάδην20χλμΑν-
δρών – Γυναικών και Κ23,που ήταν αρχικάπρο-
γραμματισμέναναδιεξαχθούνστις28Φεβρουαρίου,
προγραμματίζεται να διεξαχθούν την Κυριακή 11
Απριλίου.

Σεσχέσημε τουςαγώνες κλειστούστίβου,σύμ-
φωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας επιτροπής της
ΓΓΑ, τοΠανελλήνιοπρωτάθλημαπρογραμματίζεται
ναδιεξαχθεί τηνΠαρασκευή και τοΣάββατο12–13
Φεβρουαρίου, μεπεριορισμένοαριθμόσυμμετοχών
αθλητών–αθλητριών, τόσοσεκάθεαγώνισμαόσο
καισυνολικάκαισύμφωναμετοαντίστοιχουγειονο-
μικόπρωτόκολλοπουέχειυποβληθείστηΓΓΑ.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν χωρίς την παρουσία
θεατών.

Για τησυμμετοχή τωναθλητών– αθλητριών θα
δίνεται προτεραιότητα στους αθλητές – αθλήτριες

πουπροετοιμάζονται για τουςΟ-
λυμπιακούςαγώνες, ταΠαγκόσμια
καιΕυρωπαϊκάπρωταθλήματα και
στησυνέχεια οαναγκαίοςαριθμός
συμμετοχών στα επιμέρους αγω-
νίσματα, θασυμπληρώνεται με α-
θλητές – αθλήτριες που ανήκουν
στις κατηγορίες των επίλεκτων α-
θλητών – αθλητριών του Σχεδια-
σμούτηςομοσπονδίαςμας.

Ο τελικός αριθμός των συμμε-
τοχώνανάαγώνισμα καισυνολικά
θα εξαρτηθείαπό την έγκριση των
σχετικών υγειονομικώνπρωτοκόλ-
λωνκαιθαανακοινωθείέγκαιρα.

Θαδιεξαχθούν επίσηςδύο επί-
σημες ημερίδες στο ΣΕΦ και κα-
ταβάλλεται προσπάθεια να διεξα-
χθούνστις7/2καιστις19ή20/2.

Επίσηςθακαταβληθείπροσπά-
θεια να διεξαχθούνπροπονητικές
ημερίδες, σε όσα κλειστάπροπο-
νητήρια στηνΑθήνα και τηνΘεσ-
σαλονίκη έχει δοθεί άδεια για να
γυμνάζονταιοιαθλητές–αθλήτριες
πουπροετοιμάζονται για τουςΟ-
λυμπιακούςαγώνες, ταΠαγκόσμια
καιΕυρωπαϊκάπρωταθλήματα.

Τέλος εγκρίνεται η συμμετοχή
αθλητών–αθλητριώνμαςσεαγώ-
νεςκλειστούστίβουστοεξωτερικό,
μετά από σχετικά τους αιτήματα,
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους όρους
καιτιςπροϋποθέσειςπουορίζονται
από τις αρχές των διοργανωτών
καιτηςχώραςμας.

Καταβάλλεται προσπάθεια να
εξαιρεθούν οι αθλητές αυτοί από
την υποχρέωση να τίθενταισε κα-
ραντίνα επτά (7) ημερών, με την
επιστροφήτουςστηνΕλλάδα.
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Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

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

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

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

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

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

Ο προπονητής των Τρικάλων 
φιλοξενήθηκε στο Σπορ-Σκορ-
Ρεκορ του ΑΡΤ.  Ο Απόστο-

λος Χαραλαμπίδης μίλησε για την 
ομάδα του, την Σούπερ Λιγκ 2 αλλά 
και το πως περιμένει την έναρξη του 
πρωταθλήματος. «Ζήσαμε και αυτό 
στην Ελλάδα, να ξεκινάει το Πρω-
τάθλημα τον Ιανουάριο», σχολίασε 
αρχικά ο Έλληνας τεχνικός.

Ο52χρονοςπροπονητήςπεριμένειέναανταγω-
νιστικόκαισυναρπαστικόΠρωτάθληματηςΣούπερ
Λιγκ2.

Γιατοπότεθεωρείότιοιομάδεςτηςκατηγορίας
θαβρίσκονταιστοτοπεπίπεδοαπόδοσης;

«Είναι ερωτηματικό τοπωςθα εμφανιστούν οι
ομάδες.Θαχρειαστούνκάποιαπαιχνίδιαώστενα
βρεθούνοιπαίκτεςσεκαλόρυθμό.Πιστεύωαυτό
θαγίνειμετάαπό3-4ματς».

Για το ρόστερ τωνΤρικάλων και τουςστόχους
πουέχουνθέσει,είπε:

«ΣταΤρίκαλα έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα
μενέαπαιδιά,αυτόςήτανοστόχοςμας.Ομέσος
όροςηλικίας είναιστα22 έτη.Δημιουργήσαμεμια
πολύ καλήομάδα.Έχουμε γεμάτορόστερ.Πάνω
από 25παίκτες μπορούν να ανταπεξέλθουνστο
Πρωτάθλημα.Δεν θέλω να βάλωστόχους για το
Πρωτάθλημα.Θέλουμε ναβελτιώσουμε τους νεα-
ρούςπαίκτεςμας.Κοιτάμεπαιχνίδιμεπαιχνίδι».

Για το Πρωτάθλημα της ΣούπερΛιγκ 2 και
ποιουςβλέπειφαβορίγιατοντίτλο;

«Ο Ιωνικός, οΛεβαδειακός, ηΠαναχαϊκή, τα
Χανιά είναι από ταφαβορί.Θαυπάρχουν και εκ-
πλήξεις όμως. Είναι μείον που δεν θα υπάρχει
κόσμοςσταγήπεδα».

Τέλος για τηνπρεμιέρα τουΑΟΤ κόντραστην
Παναχαϊκήεπισήμανε:

«ΗΠαναχαϊκήπάειγιαάνοδο.Έχειδημιουργή-
σει ομάδαμε έμπειρουςπαίκτεςαπό τηνΣούπερ
Λιγκ όπως οιΑραβίδης καιΠλιάτσικας.Θα είναι
έναδύσκολοματς».

ΣΕΓΑΣ
Ανακοίνωσηγιατουςαγώνεςκλειστού
καιταΠανελλήνιαπρωταθλήματαπου

έχουνπρογραμματιστεί

Χαραλαμπίδης: «Ανταγωνιστικό
και συναρπαστικό Πρωτάθλημα της FL2

Πέλκας:Η
αποθέωσητων
Τούρκωνκαιη
υπόσχεσήτου

Οι οπαδοί της 
Φενέρμπαχτσε 
πίνουν νερό στ’ 

όνομα του Δημήτρη 
Πέλκα και ο ίδιος θα 
κάνει τα πάντα για να 
πετύχει η ομάδα τους 
στόχους της και να κατα-
κτήσει το πρωτάθλημα 
στην Τουρκία.

ΟΔημήτρηςΠέλκας είναι σε ε-
ξαιρετική κατάσταση το τελευταίο
διάστημα με τηΦενέρμπαχτσε.Τη
Δευτέρα (11/1) ο διεθνής μεσοεπι-
θετικόςέδωσετηνασίστστο0-1με
τον Γιαντάς, ενώ ήταν αυτός που
έκανε το 0-2, απόπάσα τουΓκιου-
μούς.

Σε 12 συμμετοχές στο πρωτά-
θλημα μετρά πλέον τέσσερα γκολ
και πέντε ασίστ, ενώσε δύο συμ-
μετοχέςστοκύπελλοέχει έναγκολ.
ΣτοναγώναμετηνΕρζουρούμσπορ
έπαιξεγια86λεπτά,αφούαντικατα-
στάθηκε από τον ΕρόλΜπουλούτ
(στηθέσητουμπήκεοΣισέ).
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Στην ανα-
μονή εξα-
κολουθεί 

να βρίσκεται 
η Γ’ Εθνική 
που παραμένει 
στον… πάγο, 
αλλά έχει αρκε-
τές πιθανότητες 
να συνεχιστεί 
και να ολοκλη-
ρωθεί.

Αντίθετα για τα το-
πικάπρωταθλήματα το
κλίμα δεν είναι ευνοϊκό
και οι πιθανότητες ε-
πανέναρξης τους είναι
σχεδόνμηδαμινές.

Όπως σας ενημε-
ρώσαμε το υγειονομικό
πρωτόκολλο που έχει
κατατεθεί βρίσκεται υ-
πό διερεύνηση από τη
Γ.Γ.Α και ίσως και σή-
μερα να υπάρξουν εξελί-
ξεις αν εγκριθεί ή όχι.Οι
πρώτες εκτιμήσεις κάνουν
λόγο ότι υπάρχει θετικό
κλίμα.

Τοπρωτόκολοθα είναι
ιδιαίτερα αυστηρό επιπέ-
δουΣούπερΛιγκ,προκει-
μένου να αποδόσουν τα

μέτρα προστασίας, τα ο-
ποία υπάρχει η εκτίμηση
ότι στη Γ΄Εθνική θα είναι
δυνατήητήρησητους.Για
τα τοπικάπρωταθλήματα
υπάρχει αμφιβολία αν οι
εμπλεκόμενοι θα τα ακο-
λουθήσουνπιστά.

Όσον αφορά το οικο-

νομικό κομμάτι, το οποίο
αποτελεί ένα εμπόδιο υ-
πάρχει ηπεποίθησηότι η
τοπική αυτοδιοίκηση θα
ανταποκριθεί για να καλυ-
φθούν τα έξοδα των rapid
test που απαιτούνται.
Δυστυχώς για τις ομάδες
του τοπικού είναι πολύ

δύσκολο οιΠεριφέρειες ή
οιΔήμοι νααναλάβουν το
κόστος.

Ο χρόνος που κυλάει
δεν είναι σύμμαχος, κα-
θώςστενέυουνταπεριθώ-
ρια για την ολοκλήρωση
τωνπρωταθλημάτων.

Εξελίξεις αναμένονται

από σήμερα έως και την
προσεχή εβδομάδαμε τη
Γ΄Εθνική να συγκεντρώ-
νει μεγάλες πιθανότητες
επανέναρξης. Για τα τοπι-
κά πρωταθλήματα όμως
οιελπίδεςλιγοστεύουνκαι
οιπιθανότητεςείναιπλέον
μηδενικές.

Το πρόγραμμα και οι 
διαιτητές της 3ης αγωνιστικής 

της Volley League Ανδρών

Τοπρόγραμμα, οι τηλεοπτικές μεταδόσεις και οι διαιτητές της
3ηςαγωνιστικήςστοπρωτάθλημαVolleyLeagueΑνδρών:

VolleyLeague2020-3ηαγωνιστική
Παρασκευή15Ιανουαρίου2021
Ερμούπολη,γυμναστήριοΔ.Βικέλας,20.00(Ε.Ρ.Τ.):Α.Ο.Φοίνι-

καςΣύρουΟΝΕΧ-ΟλυμπιακόςΣ.Φ.Π.
Διαιτητές:Μυλωνάκης,Κουτσούλας,Παρατηρητής:Πέρρος,Ε-

πόπτες:Συρίγος,Παπαδημητρίου,Γραμματεία:Πιρπινιά.

Σάββατο16Ιανουαρίου2021
Μαρούσι, γυμναστήριοΆγιοςΘωμάς, 17.00 (LiveStreaming):

ΠαναθηναϊκόςΑ.Ο.-Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων
Διαιτητές:Πρέντζας,Βουδούρης,Παρατηρητής:Ράπτης,Επό-

πτες:Αρβανίτης,Βαρατάσης,Γραμματεία:Παπασηφάκη.
Ηράκλειο, γυμναστήριοΛίντο (*) (Live Streaming): Ο.Φ.Η. -

Α.Ο.Π.Κηφισιάς
Διαιτητές:Ονόπας,Αγγελίδης,Παρατηρητής:Κοκοτσάκης,Επό-

πτες:Κανδηλιεράκης,Κουνδουράκη,Γραμματεία:Αβραμοπούλου.

Κυριακή17Ιανουαρίου2021
Δ.Α.Κ.Δ.ΒικέλαςΒέροια18.00(LiveStreaming):Α.Π.Σ.Φίλιπ-

πος-Π.Α.Ο.Κ.
Διαιτητές: Γεωργιάδης,Δανιηλίδου,Παρατηρητής:Καραμπαλά-

σης,Επόπτες:Βένος,Λαναράς,Γραμματεία:Ψάρρα.

Ελπίδες και αναμονή για Γ’ Εθνική

Δύσκοληηεπανέναρξη
τωντοπικώνπρωταθλημάτων

Πραγματοποιή-
θηκε  (13/1) η 
τηλεδιάσκεψη 

ΠΣΑΠ, αρχηγών της 
Football League και 
διοργανώτριας αρχής.  
Ο ΠΣΑΠ μετέφερε 
στους εκπροσώπους 
της διοργανώτριας 
αρχής τους έντονους 
προβληματισμούς του 
και την ανησυχία του 
για τη μεγάλη καθυστέ-
ρηση που παρατηρείται 
στην έναρξη της αγωνι-
στικής σεζόν και ζήτη-
σε να γίνουν άμεσα 
όλες οι απαιτούμενες 
ενέργειες, ώστε οι ομά-
δες να επιστρέψουν, 
για αρχή, στις ομαδικές 
προπονήσεις.

Ηδιοργανώτριααρχήτουςδι-
αβεβαίωσε και δεσμεύτηκεπως
είναι έτοιμη και έχειπροχωρήσει
σεόλεςτιςαπαιτούμενεςενέργει-
ες,ώστεναθέσειτοζήτημαστην
επόμενησυνεδρίασητηςεπιτρο-
πήςτωνλοιμωξιολόγων,ενώξε-
καθάρισε πως το πρωτάθλημα
της Football League θα αρχίσει
καιθαολοκληρωθείκανονικά.

ΗενημέρωσητουΠΣΑΠ:
«Πραγματοποιήθηκε σήμε-

ρα 13 Ιανουαρίου τηλεδιάσκε-

ψη μεταξύ τουΔ.Σ. τουΠΣΑΠ,
τους αρχηγούς τωνομάδων της
Football League και της διοργα-
νώτριαςαρχήςτηςκατηγορίας.

Η τηλεδιάσκεψη διεξήχθη ύ-
στερα από σχετική πρόσκληση
του Συνδέσμου,ώστε να συζη-
τηθεί η κατάστασηπου επικρα-
τείστηFootballLeague,ηοποία
παραμένειημόνηεπαγγελματική
ποδοσφαιρική λίγκαστηνΕυρώ-
πηπουδενέχειακόμηξεκινήσει
τιςεπίσημεςυποχρεώσειςτης.

ΟΠΣΑΠμετέφερε στους εκ-
προσώπους της διοργανώτριας
αρχής τους έντονους προβλη-
ματισμούς του και την ανησυχία
του για τη μεγάλη καθυστέρηση
που παρατηρείται στην έναρξη
τηςαγωνιστικήςσεζόνκαιζήτησε
ναγίνουνάμεσαόλεςοιαπαιτού-
μενες ενέργειες,ώστε οι ομάδες
να επιστρέψουν, για αρχή, στις
ομαδικές προπονήσεις, Εξέλιξη
πουθααποτελέσεικαιτοπρώτο
βήμαγιατηνέναρξητουπρωτα-

θλήματος.
Η πλευρά της διοργανώτρι-

ας αρχής μας διαβεβαίωσε και
δεσμεύτηκεπως είναι έτοιμη και
έχει προχωρήσει σε όλες τις α-
παιτούμενες ενέργειες,ώστε να
θέσει το ζήτημα στην επόμενη
συνεδρίαση της επιτροπής των
λοιμωξιολόγων, ενώ μας ξεκα-
θάρισεπως τοπρωτάθλημα της
Football League θα αρχίσει και
θαολοκληρωθείκανονικά».

«Η Football League θα αρχίσει
και θα ολοκληρωθεί κανονικά»
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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.

Πέμπτη 14-1-2021

16:00-21:00 Α-

ΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑ-

ΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΕΡΙ-

ΩΝ5323310-26789

16:00-21:00 ΚΑ-

ΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑ-

ΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΣ 10

(κοντά στα ΚΤΕΛ)

23310-62989

1 6 : 0 0 - 2 1 : 0 0

ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΜΟΡΑΒΑ 3 (έναντι ΙΚΑ)

23310-27507

21:00-08:00ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ26(6οΔημοτικόσχολείο)23310-29101

Φαρμακεία

Η προετοι-
μασία της 
ΑΕΚ για 

τον αγώνα με 
τον Άρη (14/01, 
19.30) ολοκληρώ-
θηκε με τον Μανό-
λο Χιμένεθ να μην 
συμπεριλαμβάνει 
στην αποστολή 
για διαφορετικούς 
λόγους τους Τσι-
γκρίνσκι, Μιτάι 
και Χνιντ.

Ολοκληρώθηκε ηπρο-
ετοιμασίατηςΑΕΚγιατον
αγώναμε τονΆρημε τον
ΜανόλοΧιμένεθναέχειέ-
ναθετικόκαιδύοαρνητικά

νέα.
Ο Μάριο Μιτάι έκανε

ξανά θεραπεία, ενώ και ο
ΝτμίτροΤσιγκρίνσκι προ-
πονήθηκεατομικάμεαπο-
τέλεσμα να μείνουν εκτός
αποστολής.ΟΜανόλοΧι-
μένεθ άφησε ξανά εκτός
καιτονΝασίμΧνιντ.

Αντίθετα, για πρώτη
φορά μέσα στο 2021 θα
βρίσκεται στην αποστολή
οΝτάμιανΣιμάνσκι.ΟΠο-
λωνός βρέθηκε για τελευ-
ταία φορά σε αποστολή
στοματςμετονΒόλο.

Από εκεί καιπέραστο
Κλεάνθης Βικελίδης θα
βρίσκονται οι: Τσιντώτας,
Αθανασιάδης,Θεοχάρης,
Μπακάκης, Λόπες, Νε-
ντελτσιάρου,Λάτσι, Σβάρ-
νας, Ραντόνια, Σιμάνσκι,

Κρίστιτσιτς, Σιμόες, Μά-
νταλος, Γαλανόπουλος,

Σάκχοφ,Μαχαίρας, Γκαρ-
σία,Λιβάια,Ανσαριφάρντ,

Αλμπάνης, Τάνκοβιτς, Ο-
λιβέιρα.

ΑΕΚ:ΧωρίςΤσιγκρίνσκικόντραστονΆρη,
πάλιεκτόςοΧνιντ

Άρης: Χωρίς Μπερτόγλιο
με ΑΕΚ

Ο Φακούντο Μπερτόγλιο δεν κατάφερε να ξεπε-
ράσει τον τραυματισμό του κι έμεινε εκτός για 
δεύτερο διαδοχικό ματς. Στην αποστολή κόντρα 

την ΑΕΚ (14/1, 19:30) ο Νικόλας Ιωάννου. Επέστρεψε ο 
Κάτσε.

Ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ την Πέμπτη (14/1, 19:30,
Novasports 1)σε εξ αναβολήςαναμέτρηση για την 8ηαγωνιστική
τηςSuperLeagueInterwetten.

ΣτηδιάθεσητουΆκηΜάντζιουδενβρίσκεταικαιπάλι(είχεαπου-
σιάσεικαιαπότοματςτων Ιωαννίνων)οΦακούντοΜπερτόγλιο,ο
οποίοςδενκατάφερεναξεπεράσειτιςενοχλήσεις.

ΓιαπρώτηφοράστηναποστολήβρίσκεταιοΚύπριοςαριστερός
μπακ,ΝικόλαςΙωάννου.ΕπέστρεψεοΈργκουςΚάτσε.

Αναλυτικά η αποστολή τουΆρη:Μπουσέ, Σιαμπάνης,Ματέο
Γκαρσία,Γκανέα,Λόπεθ,Γκάμα,Σάκιτς,Μπεναλουάν,Ροζ,Μαντσί-
νι,Ματίγια, Σάσα, Σίλβα,Τζέγκο,Κάτσε, Σούντγκρεν,Δεληζήσης,
Μάνος,Ιωάννου,Μπαγκαλιάνης.

Ο Μανόλο Χιμέ-
νεθ τόνισε ότι 
δεν συμφωνεί 

με το σχεδιασμό που 
έγινε στην ΑΕΚ για την 
τρέχουσα σεζόν. Τι 
είπε για το ματς με τον 
Άρη και τον Δημήτρη 
Μελισσανίδη.

ΟΆρης υποδέχεται την Α-
ΕΚ την Πέμπτη (14/1, 19:30,
Novasports 1) σε εξ αναβολής
αναμέτρησηγιατην8ηαγωνιστι-
κήτηςSuperLeagueInterwetten
και οπροπονητής τηςΈνωσης,
Μανόλο Χιμένεθ, τόνισε στη
NOVA ότι δεν συμφωνεί με το
σχεδιασμόπου έγινε στονΔικέ-
φαλογιατηντρέχουσασεζόν.

«Έχουμε πολλά πράγματα
μπροστά μας να βελτιώσουμε,
αλλά οι νίκες μας βοηθούν. Εί-
ναι εύκολο να βγάλεις ενδεκάδα
όταν έχεις έναν παίκτη για κά-
θε ενδεκάδα, αλλάπροτιμώ να
έχω πολλά «προβλήματα» για
νααποφασίσω.Παίζουμεμεένα
πολύδυνατόαντίπαλο,μια καλή
ομάδακαιθακάνουμετοκαλύτε-
ροδυνατό».

Για τη διαχείριση: «Είναι ση-
μαντικόπωςθα διαχειριστείς τα

αποδυτήρια,όχιναεπιλέξεις την
ενδεκάδαΕίναικαλόπουθέλουν
ναπαίζουνόλοι.

Το θέμα δεν είναι μόνο η δι-
αχείριση, αλλά και να παίρνεις
αποτελέσματα.Τοκαλύτεροείναι
να έχεις μια ομάδαπου να είναι
έτοιμη.Το ιδανικόθαήταν ναυ-
πάρχειέναςσωστόςσχεδιασμός.

Προσωπικά, δεν συμφωνώ
με τονσχεδιασμόπου είχε γίνει

στηνΑΕΚ,βέβαιααυτόςπουτον
έκανε ίσως συμφωνούσε. Είναι
δικήμουάποψη.Ανειναιναπαι-
ζεις4-3-3γιατίναχρειάζεσαιτό-
σουςεπιθετικούς;Θαπρέπειδυο
απότουςεπιθετικούςσουναμεί-
νουνστονπάγκο.Τοβασικόείναι
να κάνουμε μια καλή χρονιά και
να κάνουμε ένα καλόσχεδιασμό
γιατηνεπόμενησεζόν.Συνήθως
οι περισσότεροι σκέφτονται το

παρόν, αλλά θαπρέπει νασκε-
φτόμαστεόχιμόνοτοπαρόν,αλ-
λάκαιτομέλλον».

ΓιατονΔημήτρηΜελισσανίδη:
«Μιλάμε, με κάλεσε γιατί θεώ-
ρησεότιηομάδαχρειαζότανμια
αλλαγή. Εγώ δεν το σκέφτηκα.
Είμαι φίλος τηςΑΕΚ.Δεν γεν-
νήθηκαΑΕΚ, έγιναστηνπορεία
ΑΕΚ.Όχι μόνο σκεφτόμενος το
σήμερα,αλλάκαιτοαύριο».

Χιμένεθ: «Δεν συμφωνώ με το σχεδιασμό
που έγινε στην ΑΕΚ»

ΑΕΚ και ΑΕΛ κλήθηκαν σε 
απολογία για τη συμπερι-
φορά των αξιωματούχων 

τους στις αναμετρήσεις με Λαμία 
και Παναθηναϊκό αντίστοιχα στο 
πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής.

Όπως έκανε γνωστό μέσω ανακοίνωσης
τηςηSuperLeagueκάλεσεαπολογίατηνΑΕΚ
καιτηνΑΕΛκαιτουςαξιωματούχουςτηςΙ.Πα-
παδόπουλοκαιΑ.Κούγιαγιατησυμπεριφορά
τους σταπαιχνίδια της 16ης αγωνιστικής με
αντίπαλο τηΛαμία και τονΠαναθηναϊκόαντί-
στοιχα.

Ηαπολογίατόσοτωνομάδωνόσοκαιτων

παραγόντων των δύο συλλόγων είναι προ-
γραμματισμένη για τηνΠαρασκευή (15/1) το
μεσημέρι.

ΤοσχετικόδελτίοΤύπουαναφέρει:
«TοΠρωτοβάθμιοΜονομελέςΠειθαρχικό

όργανο κάλεσεσε απολογία, τηνΠαρασκευή
15-1-2021καιώρα13:30,τιςπαρακάτωΠΑΕ,
στοπλαίσιοτης16ηςαγωνιστικής:

A/ΠΑΕΑΕΚ, Ι. Παπαδόπουλος (αξιωμα-
τούχος): «Βάσει τωναναφερομένωνστοαπό
11/01/2021ΦύλλοΑγώνα, τοοποίοσαςγνω-
στοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 τουΚανονισμού
ΑγώνωνΠοδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) και στηναπό
11/01/2021ΈκθεσηΠαρατηρητήΑγώνα»στον
αγώναΠΑΕΛαμία-ΠΑΕΑΕΚ.

Επίπαραβάσειτωνάρθρων1,2περ.ε,5
επ,10παρ.1περ.δI΄σεσυνδ.με11παρ.1,
2,3και5,12,14παρ.1,2,3,4περ.β΄ του
Π.Κ.τηςΕΠΟ.

Β/ ΠΑΕΑΕΛ, Α. Κούγιας (μεγαλομέτο-
χος): «Βάσει των αναφερομένων στο από
10/01/2021ΦύλλοΑγώνα, τοοποίοσαςγνω-
στοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 τουΚανονισμού
ΑγώνωνΠοδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) και στηναπό
10/01/2021ΈκθεσηΠαρατηρητήΑγώνα»στον
αγώναΠΑΕΠαναθηναϊκός-ΠΑΕΑΕΛ.

Επίπαραβάσειτωνάρθρων1,2περ.ε,5
επ,10παρ.1περ.δI΄σεσυνδ.με11παρ.1,
2,3,4και5,12,14παρ.1,2,3,4περ.β΄του
Π.Κ.τηςΕΠΟ».

SuperLeagueInterwetten:
ΚλήθηκανσεαπολογίαΑΕΚκαιΑΕΛ
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Αναδρομικά κληρονόμων: 
Σε δύο δόσεις η πληρωμή τους

Σε δύο δόσεις θα καταβληθούν τα αναδρομικά στους κληρονό-
μους, με την πρώτη πληρωμή για όσους υπέβαλλαν πλήρη φάκελο 
μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου να γίνεται μέχρι τέλος Ιανουαρίου και την 
δεύτερη μέσα Μαρτίου, για όσους θα έχουν υποβάλει τα δικαιολογη-
τικά μέχρι 28 Φεβρουαρίου.

Μέχρι τέλος του μήνα αναμένεται να πληρωθούν τα αναδρομικά 
οι πρώτοι κληρονόμοι που υπέβαλλαν πλήρη φάκελο με τα δικαι-
ολογητικά μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου ενώ στα μέσα Μαρτίου θα πλη-
ρωθούν οι υπόλοιποι κληρονόμοι που θα έχουν υποβάλει πλήρη 
φάκελο μέχρι 28 Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα οι κληρονόμοι θανόντων συνταξιούχων – που ήταν 
δικαιούχοι αναδρομικών – οι οποίοι έχουν υποβάλλει την ηλεκτρο-
νική αίτηση και έχουν επισυνάψει και τα δικαιολογητικά, αναμένεται 
να λάβουν στο τέλος Ιανουαρίου τα αναδρομικά που δικαιούνται 
ανάλογα με το κληρονομικό τους δικαίωμα. Επίσης στα μέσα Μαρτί-
ου υπολογίζεται να καταβληθούν σε όσους καταθέσουν τα δικαιολο-
γητικά έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται πως οι σχετικές αιτήσεις έπρεπε να υποβληθούν 
έως τις 21 Δεκεμβρίου, ενώ τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υπο-
βληθούν έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Τα αναδρομικά αυτά αφορούν τις επιστροφές των περικοπών 
στις κύριες συντάξεις της περιόδου μεταξύ Ιουνίου 2015 – Μαΐου 
2016, τις οποίες υπέστησαν συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν αποβιώ-
σει πλέον.

Το σύνολο των θανόντων συνταξιούχων, οι κληρονόμοι των ο-

ποίων δικαιούνται τα αναδρομικά, ανέρχεται σε 
177.222. Μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου είχαν υπο-
βληθεί περίπου 140.000 αιτήσεις, εκ των οποίων 
περισσότερες από τις μισές περιείχαν και τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται, δηλαδή:

• Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρο-
νομιάς.

• Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών.
• Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθή-

κης.
Όσον αφορά το ποσό το οποίο θα καταβλη-

θεί στους κληρονόμους θα ανέλθει συνολικά 
στα 200 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί από ειδική 
κρατική επιχορήγηση, όπως συνέβη και με τα 
αναδρομικά των ζώντων δικαιούχων.

Συνεπώς, κατά μέσον όρο, τα αναδρομικά 
στους κληρονόμους των θανόντων «δικαιούχων» 
θα ανέλθουν περίπου σε 1.175 ευρώ. Τα ποσά 
που θα επιστραφούν κινούνται μεταξύ 242 και 
6.266 ευρώ. Αν ο συνταξιούχος ήταν εν ζωή ολό-
κληρο το 11μηνο που μεσολαβεί από 11.6.2015 έως και 12.5.2016 
και απεβίωσε μετά τις 12 Μαΐου του 2016, τότε οι νόμιμοι κληρονό-
μοι του δικαιούνται ολόκληρο το ποσό των αναδρομικών του.

Αν ο δικαιούχος συνταξιούχος απεβίωσε εντός του διαστήματος 
Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016 οι κληρονόμοι του θα λάβουν τα ανα-

δρομικά που αντιστοιχούν στους μήνες που εκείνος ήταν εν ζωή.
Ο κάθε κληρονόμος παίρνει το μερίδιο που αναλογεί στο κληρο-

νομικό του δικαίωμα, όπως προβλέπεται από τον νόμο.
Οπως έχει ξεκαθαρίσει ο e-ΕΦΚΑ, ο έλεγχος για τους κληρονό-

μους θα είναι απολογιστικός και δειγματοληπτικός.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του προγραμ-
ματισμού των δράσεων στήριξης και ενίσχυσης της προβολής των 
ποιοτικών αγροτικών προϊόντων της περιοχής και της αναγκαιότητας 
προσαρμογής στις απαιτήσεις της νέας εποχής, έχει προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες διαδικασίες για τη συμμετοχή της στην ψηφιακή Έκθεση 
Τροφίμων και Ποτών “The DeliFair by EXPOTROF”  που θα πραγματο-
ποιηθεί το χρονικό διάστημα 1 - 5 Μαρτίου 2021.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην  
παγκόσμια αγορά, η φυσική παρουσία σε εκθεσιακά γεγονότα και η 
επαφή των επιχειρήσεων με διεθνείς αγοραστές σταμάτησε απότομα. Η 
εμπορική δραστηριότητα όμως δεν σταματά και η ανάγκη για εμπορικές 
συναντήσεις και επικοινωνία συνεχίζει να υπάρχει μέχρι την επαναφορά 
των ζωντανών (live) εκθεσιακών γεγονότων.

Βασικός στόχος της συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας στην ψηφιακή διοργάνωση  “The DeliFair by EXPOTROF” είναι 
η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και η καλύτερη δυνατή ανάδειξη 
των αγροτικών ποιοτικών προϊόντων της  Περιφέρειας, στον κλάδο 
τροφίμων και ποτών,  στη διεθνή αγορά. Επίσης, η συμμετοχή της ΠΚΜ 
στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη διεύρυνση των δρα-
στηριοτήτων των τοπικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον 
αγροδιατροφικό τομέα. Στο πλαίσιο της συμμετοχής προγραμματίζεται, 
ακόμη, η στοχευμένη προβολή και προώθηση της ξεχωριστής “Μακε-
δονικής Κουζίνας”, με τρόπο που θα την αναδεικνύει ως έναν από τους 
ελλαδικούς πυλώνες της μεσογειακής διατροφής με δυνατότητες και 
προοπτικές παγκόσμιας απήχησης.  

Η διαδικτυακή έκθεση “The DeliFair by EXPOTROF”, η οποία θα 
φιλοξενηθεί σε ένα “έξυπνο” και απόλυτα λειτουργικό ψηφιακό περιβάλ-
λον, θα αποτελέσει το σύγχρονο και καινοτόμο σημείο συνάντησης των 
παραγωγών της Περιφέρειάς Κεντρικής Μακεδονίας με τους διεθνείς 
αγοραστές από τους κλάδους της οργανωμένης λιανικής πώλησης, του 
χονδρεμπορίου, των ξενοδοχείων και της μαζικής εστίασης.

Η συγκεκριμένη ψηφιακή εμπορική έκθεση είναι βασισμένη στις λει-
τουργίες επικοινωνίας και προβολής της φυσικής εμπορικής έκθεσης, 
με απαραίτητη την παρουσία του εκθέτη και των εκπροσώπων του 
στο ψηφιακό περίπτερο για τις ημέρες και τις ώρες που θα διεξάγεται η 
έκθεση. Το ειδικά διαμορφωμένο ψηφιακό περιβάλλον της πλατφόρμας 
είναι σχεδιασμένο να παρέχει στους εκθέτες τις λειτουργίες και τα οφέλη 
συμμετοχής μιας φυσικής έκθεσης. Η ψηφιακή διοργάνωση της Έκθε-
σης ΕΞΠΟΤΡΟΦ έχει στόχο να προσελκύει το ενδιαφέρον χιλιάδων ε-
παγγελματιών και καταναλωτών και να συμβάλλει στην επίτευξη συνερ-
γασιών και συμφωνιών με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
των ελληνικών τροφίμων και ποτών καθώς και της εξαγωγικής τους 
δραστηριότητας. Οι εκθέτες έχουν τη δυνατότητα προγραμματισμού 
απομακρυσμένων Β2Β συναντήσεων με ενδιαφερόμενους εγχώριους 
αγοραστές (“B2B Markets”,“B2B Hotels”, “B2B Horeca”), καθώς και τη 
δυνατότητα για απομακρυσμένες συναντήσεις με διεθνείς ενδιαφερόμε-
νους αγοραστές (“B2B Global”). 

Η πρόταση συνεργασίας από την εταιρεία RM INTERNATIONAL 
ORGANIZING EXHIBITIONS για την εν λόγω ενέργεια περιλαμβάνει:

• Προφίλ εκθέτη: Περιλαμβάνει πληροφορίες ορατές στους επισκέ-
πτες της έκθεσης σε Ελληνικά και Αγγλικά, όπως επωνυμία εταιρείας, ε-
μπορική δραστηριότητα, κατηγορίες προϊόντων,  στοιχεία επικοινωνίας, 
γεωγραφική ζώνη, εξαγωγική δραστηριότητα κ.α.

• Aποστολή δειγμάτων: Δυνατότητα αποστολής δειγμάτων μέσα από 
την πλατφόρμα (δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής)

 • Εταιρικό βίντεο: Ο εκθέτης έχει τη δυνατότητα να προβάλει υπάρ-
χον εταιρικό βίντεο στο ψηφιακό του περίπτερο

 • Αποθετήριο διαφημιστικού/ προωθητικού περιεχομένου: Ο εκθέτης 
έχει τη δυνατότητα να ανεβάσει διαφημιστικά έντυπα, ειδικές προσφο-
ρές, καταλόγους προϊόντων/ υπηρεσιών και πιστοποιήσεις/ διακρίσεις 
των προϊόντων/ υπηρεσιών του, τα οποία θα μπορούν να τα προβάλ-
λουν ή/ και να τα κατεβάσουν οι επισκέπτες του ψηφιακού χώρου

• Live επικοινωνία: Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έκθεσης, ο 
εκθέτης και οι εκπρόσωποι του (σύνολο 3 θέσεις) έχουν τη δυνατότητα 
να επικοινωνήσουν σε πραγματικό χρόνο με βιντεοκλήση με ενδιαφερό-
μενους επισκέπτες άμεσα (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των εκπροσώ-
πων) αλλά και με προκαθορισμένα ραντεβού

• Ημερολόγιο ραντεβού: Κάθε εκθέτης θα έχει στη διάθεσή του κύ-
ριου χρήστη του ψηφιακού περιπτέρου ένα ημερολόγιο στο οποίο θα 
μπορεί να πραγματοποιεί τα ραντεβού του κατόπιν διαθεσιμότητας

• Επαγγελματικός κατάλογος: Προβολή στον επαγγελματικό οδηγό 
της πλατφόρμας ”The DeliFair by EXPOTROF” για 12 μήνες

• Ψηφιακή αποδελτίωση: O εκθέτης έχει τη δυνατότητα συλλογής 
στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών (στοιχεία επικοινωνίας) όλων 
των επισκεπτών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την εταιρεία και τα 
προϊόντα/ υπηρεσίες της, με στόχο την περαιτέρω αξιοποίησή τους

• Β2Β Greece: Δυνατότητα προγραμματισμού δέκα (10) Β2Β α-
πομακρυσμένων συναντήσεων με τους αγοραστές των μεγαλύτερων 
αλυσίδων σουπερμάρκετ, εταιρειών καφεστίασης και των ξενοδοχείων 
της hotelBrain Group

• Δράση B2B Global: Για εταιρείες που θέλουν να αναπτύξουν εξα-

γωγική δραστηριότητα παρέχεται η υπηρεσία προγραμματισμού μίας 
(1) Β2Β απομακρυσμένης συνάντησης με ενδιαφερόμενο αγοραστή του 
εξωτερικού

• Εκπομπή γαστρονομικής προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, διάρκειας 30 λεπτών. Δημιουργία διαδικτυακού καναλιού 
με σκοπό την προβολή στους επισκέπτες της ψηφιακής έκθεσης συντα-
γών και προϊόντων από την ΠΚΜ. Δίνεται η δυνατότητα στην Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσα από τις υψηλής ποιότητας εκπομπές 
διάρκειας τριάντα λεπτών, να προωθήσει τα προϊόντα των παραγωγών 
τα οποία θα μαγειρεύουν ΣΕΦ της περιοχής μας. Τα βίντεο αυτά θα 
προβάλλονται τόσο κατά τη διάρκεια της ψηφιακής έκθεσης, όσο και 
καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς στο thedelifair.gr και στα social media 
της διοργάνωσης, αυτούσια και σε μορφή σποτ διάρκειας 1 λεπτού. 
Στην παραπάνω προσφορά δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος των 
πρώτων υλών το οποίο θα πρέπει να παραδοθεί στην ανάδοχο εταιρεία 
από τους συμμετέχοντες εκθέτες σε συγκεκριμένη ημερομηνία και διεύ-
θυνση.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Για την υλοποίηση των παραπάνω και την αρτιότερη συμμετοχή 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη διαδικτυακή έκθεση “The 
DefiFair by EXPOTROF” παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχει-
ρήσεις που θα επιθυμούσαν να προβάλουν τα προϊόντα τους στην εν 
λόγω ψηφιακή έκθεση τροφίμων και ποτών, να δηλώσουν συμμετοχή 
το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 
2021.

Λόγω συγκεκριμένου αριθμού των stand, θα τηρηθεί σειρά προτε-
ραιότητας για τη  διάθεσή τους λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

• Τον εξαγωγικό χαρακτήρα της επιχείρησης και αν διαθέτει τις απα-
ραίτητες πιστοποιήσεις

• Τη δραστηριότητα της επιχείρησης και κατά πόσο συμβάλλει στην 
αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας

• Την εκπροσώπηση όσο το δυνατό περισσότερων Περιφερειακών 
Ενοτήτων της ΠΚΜ

• Τους εκθέτες οι οποίοι δεν έχουν ξανασυμμετάσχει σε περίπτερο 
της Περιφέρειας σε  εκθέσεις και δράσεις

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι τα 
προϊόντα τους να έχουν παραχθεί/ τυποποιηθεί/ μεταποιηθεί εντός της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλονται συμπληρωμέ-
νες και υπογεγραμμένες στα email: g.karali@pkm.gov.gr ή dao@pkm.
gov.gr.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή 
διευκρίνιση για την πρωτοβουλία της Περιφέρειας καθώς και για άλλες 
δράσεις εξωστρέφειας και υποστήριξης του Τμήματος Προβολής Α-
γροτικών Προϊόντων στα τηλέφωνα 2313330350 κ. Γλυκερία Καραλή, 
2313330395, κ. Γεώργιος Γκανάτσιος και 2313330391 κ. Χαρίκλεια 
Τσιαμπαλή.

1-5 Μαρτίου 2021
Στην ψηφιακή Έκθεση Τροφίμων και  Ποτών “The DeliFair 

by EXPOTROF” η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς επιχειρήσεις
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑδιό-
ροφηστοΠανόραμαμε3
υπνοδωμάτια,σαλοκουζι-
να,μπάνιο,βεράντα.Κά-
τωδιαμέρισμαπιομικρό
σαλοκουζίναμετζάκι,δω-
μάτιο.Μεπρόσβασηστην
αυλή.Αυτόνομηθέρμανση
σεήσυχηπεριοχή.Τιμή
135.000ευρώ.Τηλ.:6973
735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμακοντάστοΜουσείο,
90 τ.μ., 34.000 ευρώ.

Τηλ.: 6934888738Με-
σιτιοκόΑκίνηταΗμαθίας.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑι χωρά-
φι 10 στρέμματα με
ροδάκινα συμπήρυνα
ANDROSSστηνπεριο-
χήΠΑΛΙΟΛΑΚΑ κοντά

στογήπεδοΔΙΑΒΑΤΟΥ.
Ηπεριοχή είναι κατάλ-
ληληγιακαλλιέργειαα-
κτνιδίων.Τηλ.επικοινω-
νίας:6982384407.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Π.
Σκυλίτσι, επάνω στον
κεντρικό δρόμο, οικό-
πεδο3.500 τμολόκλη-
ρο η ανεξάρτητα τεμά-
χια.Τηλ.6932374118.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοπωροπω-
λείοεπίτηςοδούΜητρο-
πόλεωςστηΒέροια.Πλη-
ροφορίεςτηλ.6976063527

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

στο κέντρο της Βέ-
ροιας: 1) υπόγεια α-
ποθήκη 110 τ.μ., τιμη
150 ευρώ, 2) πατάρι
περίπου 100 τ.μ., τιμή
100 ευρώ.Πληρ. τηλ.:
6970019994.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμακέντρουμεατο-
μικήθέρμανση3δωμάτια
σαλόνικουζίναμπάνιοσε
άριστη κατάσταση, 280

ευρώ.Τηλ.:2331068080.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι ,

Μητροπόλεως 35, χώ-
ρος90τ.μ.περίπου,με
3 χώρους και κουζινα,
W.C., για επαγγελματι-
κήχρήσηήγιαδιαμέρι-
σμα,3οςόρ.Τηλ.:6932
471705&2331021100.

ΠΡ. ΗΛΙΑΣ 15, ε-
νοικιάζεται γραφείο 20
τ.μ., επιπλωμένο.Τηλ.:
2331024072.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ια-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπε-
ρίπτεροΑκροπόλεως,
στηνκαινούργιαγέφυ-
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

ZHTEITAI βοηθός λογιστή
για εργασία σε λογιστικό γρα-
φείο.Απαραίτητη, τριετής του-
λάχιστον προϋπηρεσία. Τηλέ-
φωνο: 2331021106.Αποστολή
βιογραφικών στο ygronat@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως  βοη-
θός λογιστή για εμπορική επι-
χείρηση με τριετή τουλάχιστον
προϋπηρεσίασεανάλογηθέ-
ση  καθώς και άριστη γνώση
αγγλικών σε επίπεδο επικοι-
νωνίαςκαιπροαιρετικά   επι-
κοινωνία σε μια τουλάχιστον
γλώσσα ακόμα κατά προτί-
μηση  ιταλικώνή γερμανικών
καθώς και πολύ καλές γνώ-
σεις Microsoft Office (Excel
,Word ,Outlook).ΑΠΟΣΤΟΛΉ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΏΝ  ΣΤΟ email:
olympialandike@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙμηχανικόςαυτο-
κινήτων από επιχείρηση στη
Βέροια για πλήρη απασχό-
ληση. Ικανοποιητική αμοιβή.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί για

πλήρη απασχόληση. Τηλέφω-
να επικοινωνίας: 2331071553
&2331062900.Ώρεςεπικοινω-
νίας:9.00με18.00.

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

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ-
ΚΗ εταιρίαμε έδρα τηΒέροια,
αναζητά τεχνίτες γυψοσανί-
δων, ψευδοροφών & θερμο-
πρόσοψης-μονώσεων. Τηλ.
επικοινωνίας: 23310 23400,

Κιν.:6977443518.
ΤΕΧΝΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα

τηΒέροια,αναζητάχειριστήμη-
χανημάτων έργου με ικανότη-
τα οδήγησης επαγγελματικού
φορτηγού για να εργαστεί σε
έργο ύδρευσης στηΘεσσαλο-
νίκη.Τηλ. επικοινωνίας: 23310
23400,Κιν.:6977443518.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγόςσε επιχεί-
ρηση εισαγωγής & εμπορίας
καταναλωτικών προϊόντων με
έδρα το Νομό Ημαθίας.Απα-

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

14 ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021www.laosnews.gr

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.

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

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

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



ραίτητα προσόντα: κάτοχος
διπλώματος οδήγησης Γ΄ κα-
τηγορίας, ΠΕΙ, ηλικία έως 38
ετών (εκπληρωμένες στρατιω-
τικές υποχρεώσεις), προϋπη-
ρεσίασεαντίστοιχηθέσηθεω-
ρείταιεπιπλέονπροσόν.Ικανο-
ποιητικός μισθός. Βιογραφικά
στο e-mail: vbotzori@otenet.gr

καιστοFax:2331091610.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ απο εταιρία στη

Βέροια, άτομο 19-29 ετών με
κάρτα ανεργίας σε ισχύ, που
ναγνωρίζειΗ/Υκαιναχειρίζε-
ταιπρόγραμμαεμπορικήςδια-
χείρισης.Πληρ.στοτηλ.:6977
433485(9.00π.μ.-9.00μ.μ.).

ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςφαρμακεί-

ου ή φαρμακοποιός να εργα-
στεί σεφαρμακείοστηΒέροια
γιαπλήρηαπασχόληση.Απα-
ραίτητη προϋπόθεση κάρατ
αεργίας για τουλάχιστον ένα
μήνα.Τηλ. επικοινωνίας:6974
637289.

ΤΟ COFFEE ISLAND ,
Βενιζέλου 31 (κέντρο), ανα-
ζητεί barista και διανομέα.
Αποστολή βιογραφικών στο
e-mail: coffeeislandveria@
gmai l . com.  Τηλ . :  6976
633096.

ΖΗΤΕ Ι ΤΑ Ι  φ α ρ μ α κ ο -
ποιός ή βοηθός φαρμακο-
ποιού με εμπειρία για φαρ-
μακείο στο Νομό Ημαθιας.
Αποστολή βιογραφικού στο:
aggeliesfarmakio@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ερ-
γασία σε φαρμακείο με επι-
δότηση και σχετική εμπειρία.
Απαραίτητη προϋπόθεση
κάρτα ανεργίας. Τηλ.: 23310
27507,6947259696.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζη-
τάει να προσλάβει για μόνι-
μη απασχόληση, εξωτερικό
πωλητή ή πωλήτρια για τους
Νομούς Ημαθίας, Πέλλας,
Θεσσαλονίκης. Απαραίτητα
προσόντα, ευχέρεια λόγου,
αγγλική γλώσσα, δίπλωμα
αυτοκινήτου, άδεια εργασί-
ας προσωπικού ασφαλείας,
εμπειρία με βιογραφικό και
συστάσεις. Μισθός, ασφά-
λιση και ποσοστά. Παραλα-
βή δικαιολογητικών με συνέ-
ντευξη στα κεντρικά γραφεία
μας, Θεσσαλονίκης 45 Βέ-
ροια www.securitytsiflidis.gr-
sales@securitytsiflidis.gr-Τηλ.
2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνε ι  τη

φροντίδα γερόντων για κά-
ποιες ώρες ή και για 24ωρη
βάση, καθαριότητα σπιτιών,
γραφείων και σκάλες. Τηλ.:
6940998054.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει  τη
φροντίδα και περιποίηση η-
λικιωμένων σε 24ωρη βάση.
Τηλ.:6993678697.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

της CICU: καροτσάκι (χειμω-
νιάτικο-καλοκαιρινό), καλαθού-
να με βάση, τραπεζάκι φαγη-
τού, κάθισμα αυτοκινήτου και
2 ποδήλατα παιδικά σε πολύ
κατάσταση,400 ευρώόλαμα-
ζί.Τηλ.:2331062621.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:  ντουλάπα
4φυλλη, σε χρώμα καφέ, βε-
λέντζες χειροποίητες σε διά-
φορα χρώματα, μεγάλο χαλί
μάλλινο σε διάφορα χρώμα-
τα, χαλί μεγάλο με «τρίχες»,
κεντήματα μετρητοίς. Τηλ.:
6982293097.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

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

ση.Τηλ.:6984040769.
ΚΥΡΙΟΣ  75  ετών,  ζητά

γωνριμίαμεκυρίααπό60 έ-
ως70 ετώνγιασοβαρήσχέ-
ση.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.

ΑΠΟΤΗΝΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑΜΑΤΣΑΛΑΣΧΡΗ-
ΣΤΟΣζητείταιαπόφοιτοςΛυκείουμεκαλήγνώσητηςαγγλικής
γλώσσαςκαιΥ/Η.Επιπλέονπροσόνταόπωςγνώσηδεύτερης
γλώσσας και πτυχίο ΤΕΙ ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου, ηλε-
κτρονικού,θαληφθούνυπόψιν.Τηλ:6936805053-2331093440
email:info@matsalas.gr.



Την καθιερωμένη κοπή βασιλόπιτας έκανε η εταιρία ΑΦΟΙ Β. ΜΕΪΜΑΡΙΔΗ Ο.Ε. (Σταδίου 97, Βέροια) την Δευτέρα 11 Ια-
νουαρίου 2021, ωστόσο φέτος η χρονιά ήταν ιδιαίτερη, για δύο λόγους. 

Πρώτον, η εταιρία φέτος συμπληρώνει 60 χρόνια λειτουργίας και, δεύτερον, συνταξιοδοτείται ένας υπάλληλός της μετά από 
40 χρόνια συνεργασίας (από το 1980!)! Πρόκειται για τον Κώστα Ανδραλή, στον οποίο τα αδέρφια Στέλιος και Γιώργος Μεϊ-
μαρίδης πρόσφεραν μια αναμνηστική πλακέτα, τιμής ένεκεν. 

«Ευχόμαστε στον Κωνσταντίνο Ανδραλή καλή συνταξιοδότηση με υγεία και χαρά! Καλή και Δημιουργική Χρονιά με υγεία και 
ευτυχία σε όλο τον κόσμο», έγραψε σε σχετική ανάρτηση ο Στέλιος Μεϊμαρίδης.

Ο «ΛΑΟΣ» εύχεται στον Στέλιο και Γιώργο Μεϊμαρίδη, τους άξιους συνεχιστές της οικογενειακής επιχείρησης, να 
γιορτάσουν πολλές ακόμη δεκαετίες πετυχημένης πορείας της επιχείρησής τους. 
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P Θα τα θυμόμαστε όλα αυτά μετά από χρό-
νια και θα κουνάμε τις ουρές μας…

 
P Και ψεκασμένοι και εμβολιασμένοι!
 
P Θαρρώ πάντως πως θα ήταν απείρως 

γρηγορότερη η διαδικασία του εμβολιασμού αν 
μας ψέκαζαν.

 
P Αφού υπάρχει η τεχνογνωσία, εμπρός!
 
P Άσε που προσωπικά θα κρατήσω τη μά-

σκα και μετά την πανδημία. Επιτέλους αρέσω.
 
P ΗΠΑ. Στο τέλος θα ξεσηκωθούμε όλοι 

από την ένταση της επίθεσης εναντίον του 

Τραμπ.
 
P Τι έκανε ο άνθρωπος; Ένα λάθος έκανε, 

απλώς ήταν διάρκειας τεσσάρων ετών.
 
P Και να ήταν ο πρώτος…
 
P Εκτός αν τον ευχαριστιέται μέχρι και η Με-

λάνια αυτόν τον διωγμό. Ταγμένοι έτσι κι αλλιώς 
εμείς, να την ικανοποιούμε.

 
P Εγώ αν είχα τα λεφτά του Τραμπ και 

μου έκοβαν όλα τα σόσιαλ μίντια, θα έκανα 
ένα καινούριο δικό μου.

 
P Θυμίστε μου, έλεγε κι ο Ντόναλντ πολλά 

πριν την εκλογή του. Αυτός τελικά το έσκισε το 
μνημόνιο;

 
P Έτσι σκληρά πρέπει να τιμωρήσουν 

και στο Διαφάνι Δούκα και Βόσκαρη.
 
P Τη Μυρσίνη ας την αφήσουν. Είναι η Με-

λάνια της επαρχίας.
 
P Στα δικά μας. Για επιθέσεις λύκων ενα-

ντίον κυνηγετικών σκύλων στο Βέρμιο δια-
μαρτύρονται κυνηγοί από Κοζάνη. Είναι επει-
δή οι λύκοι δεν έχουν φωνή.

 
P Αυτό είναι που λέει ο λαός: Ήλθαν τα ήρε-

μα να διώξουν τα άγρια!

 
P Αυξήθηκαν λέει στην καραντίνα οι πω-

λήσεις σε αθλητικές φόρμες. Δεν ξέραμε να 
αγοράσουμε σμόκιν για να λιώσουμε στον 
καναπέ.

 
P Και:
 Ο μικρός Τοτός λέει στον φίλο του πατέρα του:
– Αληθεύουν αυτά που λέει ο πατέρας μου για 

σας;
– Τι σου λέει παιδί μου;
– Πως είστε αυτοδημιούργητος.
– Ναι, αληθεύει.
– Και τότε γιατί δεν φροντίσατε να γίνετε ψηλό-

τερος και πιο όμορφος;
Κ.Π.

Βασιλόπιτα στην εταιρία 
ΑΦΟΙ ΜΕΪΜΑΡΙΔΗ Ο.Ε. 

με επέτειο 60 χρόνων και έναν 
αποχωρισμό!
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