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Μετά τα μπράβο, να δούμε  
μήπως έχει ευθύνες

ο ΔΕΔΔΗΕ για το 
μπλακαουτ λόγω χιονιού;;; 

  Αναφερθήκαμε στο χθεσινό φύλλο στις υπεράνθρωπες 
προσπάθειες των συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ για την 
αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών στο δίκτυο 
ηλεκτροδότησης λόγω του σφοδρού χιονιά. Πολλά μπράβο 
και συγχαρητήρια, αλλά μήπως υπάρχουν και ευθύνες;;; 
Και εξηγώ τις δεύτερες σκέψεις μου. 
  Εφόσον ο ΔΕΔΔΗΕ ή η ΔΕΗ Α.Ε. έχει δουλεία χρήσης 
ακόμη και σε δασικές εκτάσεις(έχει δικαίωμα να τις 
χρησιμοποιεί για να στήνει κολώνες, πυλώνες κλπ), δεν 
έχει υποχρεώσεις για καθάρισμα και αποψίλωση; Το 
τελευταίο συμβάν στο Σέλι με την πτώση κλαδιών και 
δέντρων στα καλώδια ρεύματος και την πρόκληση μέχρι 
μικρής έκρηξης και φωτιάς μέσα σε δασική έκταση εγείρει 
ερωτήματα για τις ευθύνες της δημόσιας επιχείρησης. 
Φυσικά αντί για κλαδέματα και αποψιλώσεις θα έπρεπε 
να μιλούμε για υπογειοποίηση των καλωδίων στην 
συγκεκριμένη περιοχή, αφού ο κίνδυνος πυρκαγιάς το 
καλοκαίρι και οι ζημιές από το χιόνι τον χειμώνα καθιστά 
απαγορευτική την ύπαρξη εναέριων καλωδίων. 
  Μέχρι τότε όμως να δούμε μήπως πρέπει να καθαριστούν 
κάποιες δασικές εκτάσεις για την ασφάλεια πρώτα του 
ίδιου του δάσους;;; 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Των εν Σινά και Ραϊθώ

αναιρεθέντων Πατέρων

«Κατέβηκε»οουρανός
στονπεζόδρομοτηςΒέροιας

Χθεςτοπρωί(Πέμπτη13/01)ολοκληρώθηκετο«ξεστόλισμα»,μεγερανοφόροόχημανακατεβάζειτον«ουρανό»από
τονεμπορικόπεζόδρομο τηςΒέροιας(Ιπποκράτους).Ταεντυπωσιακάμπλέλαμπάκιαδημιούργησανένα ιδιαίτεροεορ-
ταστικότοπίοκαισίγουραήτανοπρωταγωνιστήςτουστολισμούτηςπόλης.Είχεπροηγηθείτιςπροηγούμενεςημέρεςη
«αποκαθήλωση»τουχριστουγεννιάτικουδιάκοσμουαπότουςκεντρικούςδρόμους(Μητροπόλεως,Βενιζέλου,Κεντρικής),
όπωςεπίσης τοφωτεινόκουτί τηςΕληάςκαιοιφάτνες,πουόλαμαζίαποθηκεύτηκανκαιθαχρησιμοποιηθούνκαι τις
επόμενεςχρονιές.Ναθυμίσουμεότιηεγκατάστασηκαιτο«ξεστόλισμα»ήτανσυμβατικήυποχρέωσητουεργολάβουκαι
έγινεγρήγορα,παράτηνέντονηβροχόπτωσητωντελευταίωνημερών.

Άντεκαιτουχρόνουμεακόμηπερισσότεραφωτάκιακαιστολίδια!

ΑπόΔευτέρατο100άρι
πρόστιμο,γιατους
ανεμβολίαστους
άνωτων60ετών

Από τηΔευτέρα16 Ιανουαρίου, όσοι άνω των60
ετώνδενέχουνεμβολιαστεί,θαπληρώνουνκάθεμήνα
διοικητικόπρόστιμο100ευρώτοοποίοθαβεβαιώνεται
άμεσααπότηνΑΑΔΕ.

Δενθαπροβλέπεταιπρόστιμογιαόσουςέχουννο-
σήσεικαιγιαδιάστημα180ημερώναπότηνόσησηκαι
γιαόσους έχουναποδεδειγμένουςλόγουςυγείαςπου
εμποδίζουντηδιενέργειατουεμβολίου

ΠροβλέπεταιωστόσογιατονΙανουάριο«έκπτωση»50ευρώστοπρόστιμο,μιαςκαιτομέτροτίθεταισεισχύαπότα
μισάτουμήνα.

Αυξάνονται τα σημεία για δωρεάν PCR test
με τη συμβολή του στρατού

Ο στρατός θα συνδράμει για να αυξηθούν
τα σημεία όπου οι πολίτες θα μπορούν να διε-
νεργούνδωρεάνPCR test, όπωςανακοίνωσεο
υπουργόςΥγείαςΘάνοςΠλεύρης.Ειδικότερα ο
υπουργός δήλωσε σε συνέντευξή του ότι «στις
ήδηυπάρχουσεςδομέςτουΕΟΔΥκαιτουΕΣΥθα
προστεθούν, με τησυμβολή τουστρατού, άλλα
50σημείακαιθαφτάσουντα100.Εκεί,οιπολίτες
θαμπορούννακάνουνδωρεάνPCRtest.

Μιλώντας στο ΠρώτοΠρόγραμμα οΘάνος
Πλεύρηςανέφερεότισε τηλεδιάσκεψηπουέγινε
χθεςμεταξύτωναξιωματούχωντωνυπουργείων
Υγείας καιΆμυνας, αποφασίστηκε οστρατός να
συμβάλλειστηδιενέργειαδωρεάνPCRtestστον
πληθυσμότηςχώρας.

Οκ.Πλεύρηςσεσχέσημετηνσυζήτησηπου
έχειανοίξειτοτελευταίοδιάστημαγιατηνσυντα-

γογράφησητωνμοριακώντεστεξήγησεότιστηνχώραμαςέχειεπιλεγείέναμοντέλοπουπεριλαμβάνειτηνδωρεάν
διάθεσηπολλώνselftest,πολλάσημείαγιαναγίνονταιδωρεάνrapidκαιpcr,μετομοριακότεστόπωςκάνουνόλεςοι
χώρες,νασυνδέεταικυρίωςμεεπιβεβαίωσηνόσησηςκαισεανεμβολίαστους.

«Ημέρα Θυσίας
του Διασώστη»
η σημερινή…

«Ημέρα Θυσίας του Διασώστη», η σημερινή, 
14 Ιανουαρίου, που καθιερώθηκε από το 2019 με 
απόφαση του Υπουργείου Υγείας για να τιμηθεί 
η μνήμη του προσωπικού του ΕΚΑΒ, που έπεσε 
εν ώρα υπηρεσίας. Ημέρα μνήμης και τιμής για 
τους πεσόντες, εν ώρα καθήκοντος, διασώστες, 
γιατρούς και νοσηλευτές του ΕΚΑΒ,  ημέρα που 
επαναπροσδιορίζει την αξία της ανθρώπινης ζωής, 
όπως αναφέρουν πανελλαδικά οι εργαζόμενοι του 
ΕΚΑΒ …



Ένωση Ξενοδόχων Ημαθίας: 
Με παρέμβαση Βεσυρόπουλου 
«ξεκόλλησε» η αποπληρωμή 

των ξενοδόχων Ημαθίας

Ά μ ε σ α 
ήταν τα α-
ντανακλα-
στικά του 
Υφυπουρ-
γού Οικο-
ν ο μ ι κ ώ ν 
Απόστολου 
Β ε σ υ ρ ό -
π ο υ λ ο υ 
στο σοβα-
ρ ό  π ρ ό -
βλημα που 
αντ ιμετώ -
πισαν  ο ι 
ξενοδόχοι 
της Ημαθί-
ας με την 
κ α θ υ σ τ έ -
ρηση στην αποπληρωμή των προγραμμά-
των του ΟΑΕΔ, στα πλαίσια της δράσης ‘’ 
Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμε-
νων από την πανδημία τουριστικών επιχει-
ρήσεων φιλοξενίας’’.

Αυτό αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους ο 
πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ημαθί-
ας, Δημήτρης Μάντσιος  και ο Γραμματέας 
Κώστας Παπαοικονόμου

Επισημαίνοντας ότι «ο κ.Βεσυρόπου-
λος κινήθηκε άμεσα , επικοινώνησε με τον 
Υπουργό Τουρισμού κ.Κικίλια και τον Πρό-
εδρο του ΟΑΕΔ κ. Πρωτοψάλτη για να επι-
ταχυνθεί η διαδικασία της αποπληρωμής» 
Μάλιστα, έχει ήδη ξεκινήσει η εκταμίευση 
των ποσών που εκκρεμούν προς πληρω-
μή  στις επιχειρήσεις και στους δικαιού-
χους.

Για την εξέλιξη αυτή, η Ένωση ευχαρι-
στεί τον κ.Βεσυρόπουλο και εκφράζει τη 
βεβαιότητα ότι  η αποδοτική και ειλικρινής 
συνεργασία που υπάρχει μαζί του θα συνε-
χιστεί και στο μέλλον.
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Σύλληψη για καταδικαστική απόφαση 
κάθειρξης 77 ετών!!! 

Συνελήφθη στις 12 Ιανουαρίου 2022 το πρωί στη Βέροια, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, ημεδα-
πός άνδρας, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θρά-
κης, σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 77 ετών και 6 μηνών, καθώς και χρηματική ποινή 110.000 
ευρώ, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και για χρήση πλαστού εγγράφου.

Εξιχνίαση κλοπής τσάντας από όχημα
Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός αλλοδαπού άνδρα και ενός ημεδαπού 

άνδρα, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, το μεσημέρι της 31ης Δεκεμβρίου 2021 σε περιοχή της Ημαθίας, αφαίρε-

Εγκρίθηκαν 96 θέσεις όλων 
των ειδικοτήτων, για τη Δομή 

προσφύγων της Βέροιας

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με ευχάριστα νέα για τη Δομή 
Βέροιας. Όπως γνωστοποιεί ο Διοικητής της δομής Α-
βραμόπουλος Λευτέρης, το Υπουργείο Μετανάστευσης 
και Ασύλου έκανε δεκτό το αίτημά της διοίκησης για ενί-
σχυση με προσωπικό όλων των ειδικοτήτων και ενέκρινε 
ενενήντα έξι (96)θέσεις για τη Δομή της Βέροιας.

Να σημειώσουμε ότι στη Δομή ήδη απασχολούνται 81 
εργαζόμενοι και μαζί με τους 96 νέους που προσλαμβά-
νονται φτάνει τους 177 εργαζόμενους συνολικά.

Η επιλογή και οι προσλήψεις έγιναν με απόλυτη δια-
φάνεια μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες και με 
βασικό κριτήριο μοριοδότησης την εντοπιότητα. «Άνοιξαν 
ενενήντα έξι (96)νέες θέσεις εργασίας σε μια μικρή πόλη, 
όπως η Βέροια, και δώσαμε από σήμερα τη δυνατότητα 
στις ανάλογες οικογένειες να εξασφαλίσουν ένα σταθερό 
εισόδημα στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Παράλ-

ληλα εξασφαλίζεται η άρτια λειτουργία της Δομής μας με 
κάλυψη αναγκών φύλαξης, καθαριότητας, αλλά και υπη-
ρεσιακών υπαλλήλων υποδοχής.

Ως Διοικητής της Δομής θέλω να ευχαριστήσω προ-
σωπικά τον Υπουργό Μετανάστευσης κ. Νότης Μηταρά-
κης (Notis Mitarachi) και όλη την ηγεσία του Υπουργείου 
για την ευαισθησία που δείχνουν και τη συνεχή στήριξη 
που μας παρέχουν. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους 
πονεμένους που αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον για 
τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Και με αυτόν τον τρό-
πο τους παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις 
για να το βρουν…» δηλώνει ο κ. Αβραμόπουλος.

(Στη φωτο ο Διοικητής της Δομής με εργαζόμενους της 
φύλαξης και καθαριότητας)

Ανέλαβαν καθήκοντα οι ιδιώτες γιατροί που 
επιτάχθηκαν στα νοσοκομεία Βέροιας και Νάουσας

 Για δεύτερη φορά το τελευταίο 
χρονικό διάστημα ιδιώτες γιατροί 
στην Ημαθία έλαβαν χαρτιά επίτα-
ξης και παρουσιάστηκαν στα νοσο-
κομεία Βέροιας και Νάουσας για να 
ενισχύσουν με τις υπηρεσίες τους 
το ιατρικό δυναμικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες στη 
Βέροια ανέλαβαν καθήκοντα 4 για-
τροί, συγκεκριμένα δύο γενικοί ι-
ατροί, ένας παθολόγος και ένας 
πνευμονολόγος, ενώ στη Νάουσα 
συνολικά 5 γιατροί(φωτο), τέσσε-
ρεις  ειδικότητας Παθολογίας και 
ένας ειδικότητας Πνευμονολογίας, 
για την ενίσχυση της Παθολογικής 
κλινικής και του Τμήματος Επειγό-
ντων Περιστατικών.



Με τις διοικήσεις των Αστικών και Υπεραστικών 
ΚΤΕΛ συναντήθηκε η Δ.Ε.Ε.Π. της ΝΔ Ημαθίας

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας 
Ημαθίας κ. Σταύρος Γιανναβαρτζής συνοδευόμενος από το μέ-
λος της επιτροπής κ. Νίκο Αγγέλου επισκέφτηκαν τα υπεραστικά 
και αστικά ΚΤΕΛ του νομού, στο πλαίσιο της σταθερής εδραίω-
σης μιας αμφίδρομης επικοινωνίας με φορείς, επιχειρήσεις και 
πολίτες του τόπου.

Σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο από την Διοικούσα Επιτρο-
πή Νέας Δημοκρατίας Ημαθίας, στη συνάντηση με την διοίκηση 
των Υπεραστικών ΚΤΕΛ Ημαθίας, στην οποία  παρευρέθησαν  ο 
Πρόεδρος του ΚΤΕΛ κ. Αναστάσιος Συμεωνίδης και ο Αντιπρόε-
δρος κ. Αναστάσιος Ζουγιός, έγινε μια εκτενή συζήτηση για θέ-
ματα λειτουργίας, την οικονομική κατάσταση, τις επιπτώσεις που 
υπάρχουν εξαιτίας  της πανδημίας, την ανάγκη στήριξης των 
μέσων μαζικής μεταφοράς  με συνολικότερες λύσεις στα πλαίσια 
συνεργασιών με τη πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να υπάρξει η αναγκαία βιωσιμότητα των ΚΤΕΛ.

Στα Αστικά ΚΤΕΛ Βέροιας ο Πρόεδρος κ. Παύλος Παυλίδης έκανε εκτενή αναφορά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αστικές 
συγκοινωνίες των μικρών περιοχών, ιδίως τα τελευταία χρόνια με την πανδημία, τόνισε την ανάγκη επίλυσης των καθημερινών προ-
βλημάτων σε στενή συνεργασία με τους Δήμους αλλά και την αναγκαιότητα περαιτέρω στήριξης και προώθησης λύσεων  από τη πλευ-
ρά του κράτους.

Ο Πρόεδρος  των Αστικών ΚΤΕΛ Νάουσας κ. Βαγγέλης Αδαμίδης αφού αναφέρθηκε στα γενικότερα υπάρχοντα προβλήματα της α-
στικής συγκοινωνίας του Δήμου Νάουσας  έκανε λόγο για την  κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από την διακοπή λειτουργίας σχολών 
και δημοσίων υπηρεσιών στη πόλη, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να υπάρξει 
μια αναπτυξιακή αντιμετώπιση του θέματος με την συνδρομή όλων.

Τα μέλη της Δ.Ε.Ε.Π. από την πλευρά τους εξήραν το ρόλο των μέσων μαζικής 
μεταφοράς καθώς αποτελούν ζωτικό παράγοντα της καθημερινότητας, τόνισαν το 
σημαντικό έργο των διοικήσεων και των εργαζόμενων  ώστε να υπάρχει το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια με τις συνθήκες της πανδημίας, αναφέρθη-
καν στις προσπάθειες που έχουν γίνει από πλευρά του Πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη και της Κυβέρνησης για άμβλυνση των επιπτώσεων και τη στήριξη των 
επιχειρήσεων ενώ δήλωσαν πως στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους θα μεταφέρουν 
τα όσα σχετικά τους γνωστοποιήθηκαν κατά τις συζητήσεις των συναντήσεων ώστε 
να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη λειτουργία τους.
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SING 2- ΤΡΑΓΟΥΔΑ! 2 (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην Αίθουσα 1:   
Παρασκευή 14/1 - Σάββατο 15/1 - Κυριακή 16/1 στις 17.15
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ο Rupert Graves

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

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

Την βασιλόπιτα 
του 2022 

έκοψε ο ΣΟΦΨΥ

Με συνεργάτες 
του Κέντρου Υπο-
στήριξης ο ΣΟΦ-
ΨΥ Ημαθίας έκο-
ψε την καθιερωμέ-
νη βασιλόπιτά του 
για το 2022.

Με πολύ λίγα 
άτομα και με όλα 
τα μέτρα προστα-
σίας, η λιτή εκ-
δήλωση έγινε τη 
Δευτέρα 10 Ιανου-
αρίου και το τυχερό φλουρί έπεσε στους λήπτες του Συλλόγου.

Και του χρόνου!

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
Καλούνται τα μέλη της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, σύμφωνα με το άρθρο 10 

του Καταστατικού, σε Τακτική Απολογιστική  Γενική Συνέλευση που θα γίνει στο 
Πνευματικό Κέντρο της Λέσχης στο Πανόραμα (Λ. Πορφύρα 1, Βέροια), την Κυ-
ριακή  16  Ιανουαρίου  2022 και ώρα 11.00 π.μ., το πρόγραμμα της οποίας έχει 
ως εξής:

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

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

υποχρεώσεις την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, να προσέλθουν στο χώρο του-
λάχιστον  μισή  ώρα πριν την έναρξη των εργασιών.

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

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

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

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

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

Νικόλαος Τουμπουλίδης Ευαγγελία  Τογκουσίδου



Τη θέση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ανα-
φορικά με το αν ισχύουν οι αιτιάσεις των αγροτικών συλ-
λόγων για επιστροφή από τον ΕΛΓΑ των επιπρόσθετων 
ασφαλίστρων 20% που κατέβαλαν πολλοί πληγέντες 
από τους ανοιξιάτικους παγετούς του 2021 παραγωγοί 
αλλά και τις μετέπειτα ενέργειες εφόσον οι αιτιάσεις αυτές 
έχουν νομική βάση, ζητά με Ερώτησή του στη Βουλή των 
Ελλήνων ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευ-
τής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης.  

Ο κ. Τσαβδαρίδης υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με τρο-
πολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που είχε 
ψηφιστεί τον Ιούλιο του 2021 στη Βουλή στο νομοσχέδιο 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Οργανικός Νόμος του Ε-
λεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις», προβλέφθηκε 
η δυνατότητα καταβολής αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ για 
έως το 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής 
του αγροτεμαχίου για τις ζηµίες που προκλήθηκαν από 
τους παγετούς της άνοιξης του 2021. Το μέγιστο αυτό ποσοστό 
αποζημίωσης θα δινόταν ως εκ τούτου σε όλους τους πληγέ-
ντες παραγωγούς ανεξάρτητα από την ασφαλιστική βαθμίδα 
που είχαν επιλέξει κατά τις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2021.

Όπως σημειώνει όμως, η λυτρωτική αυτή πρωτοβουλία της 
Κυβέρνησης για τον πληγέντα αγρότη, προκάλεσε άθελά της 
ζητήματα αποζημίωσης σε πολλούς δικαιούχους παραγωγούς 
οι οποίοι επέλεξαν να δηλώσουν το +20% των ασφαλίστρων  
προκειμένου να λάβουν και τη μέγιστη δυνατή αποζημίωση του 
100% της ασφαλισμένης αξίας, κάνοντας χρήση του δικαιώμα-
τός τους που προβλέπεται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ.

Ως εκ τούτου, επισημαίνει ο κ. Τσαβδαρίδης οι εν λόγω πα-
ραγωγοί βρέθηκαν να καταβάλουν περισσότερα χρήματα για 
ασφάλιση και εντούτοις να λαμβάνουν ίδια ποσά αποζημίωσης 
με όσους δικαιούχους αποζημίωσης δεν επέλεξαν να καταβά-
λουν του +20% των ασφαλίστρων.

Κατόπιν τούτων και με σχετική επιστολή τους οι αγροτικοί 
σύλλογοι της Νάουσας και του Βελβεντού ζητούν από τη διοί-
κηση του ΕΛΓΑ να εξετάσει την επιστροφή των χρημάτων στους 
αγρότες που έχουν δηλώσει το επιπρόσθετο 20%. 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετο

άρθρο 1369 τουΑστικούΚώδικα
ότι:

Ο ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ 
του Βασιλείου και της Δόμνας, το γέ-
νος Μελιοπούλου, που γεννήθηκε 
στη Βέροια και κατοικεί στα Ασώματα 
Βέροιας και η ΖΗΝΩΝΙΔΟΥΜΕΛ-
ΠΟΜΕΝΗτου Γεωργίου και της Μα-
ρίας, το γένος Παρασκευοπούλου, 

που γεννήθηκε στην Κοζάνη και κατοικεί στη Θεσσα-
λονίκη, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο 
που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

Ευχαριστήριο 
του Αντιπεριφερειάρχη 

Κώστα Καλαϊτζίδη για όσους 
βοήθησαν στην αντιμετώπιση 

της κακοκαιρίας
 που έπληξε την Ημαθία

Με δήλωσή του, ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζί-
δης αναφέρεται στην πρόσφατη κα-
κοκαιρία που έπληξε την Ημαθία και 
στο σχέδιο αντιμετώπισής της από την 
πλευρά της Π.Ε. Ημαθίας, ευχαριστώ-
ντας όσους συνέβαλαν στην επιτυχή 
εφαρμογή του και σε όσους βοήθησαν 
στο έργο της Π.Ε. Ημαθίας. Η δήλωση 
του Κώστα Καλαϊτζίδη έχει ως εξής:  

«Η πρόσφατη σφοδρή κακοκαι-
ρία που έπληξε την Ημαθία βρήκε τι 
υπηρεσίες της Π.Ε. Ημαθίας κατάλλη-
λα προετοιμασμένες παρότι η ένταση 
των καιρικών φαινομένων προκάλεσε 

πτώσεις δένδρων σε οδικές αρτηρίες που δυσκόλεψαν σημαντικά τις 
μετακινήσεις των αποχιονιστικών συνεργείων, έγιναν αιτία καθυστερήσε-
ων και δημιούργησαν προβλήματα στις επικοινωνίες.  Βρέθηκα από την 
πρώτη στιγμή έξω στο μέτωπο της κακοκαιρίας κι εργαστήκαμε νυχθημε-
ρόν στις περιοχές ευθύνης μας , επεμβαίνοντας σε ορισμένες περιπτώ-
σεις και όπου δεν ήμασταν αρμόδιοι (π.χ. στο Σέλι) διότι τέτοιες δύσκολες 
ώρες προέχει η αμεσότητα στην επίλυση των προβλημάτων και στην 
κάλυψη των επειγουσών αναγκών των συμπολιτών μας. 

Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά για την άοκνη και αποτελεσμα-
τική συνεργασία στην επιτυχή υλοποίηση του σχεδιασμού μας, για την 
αντιμετώπιση της κακοκαιρίας, τους εργαζόμενους έξω στις βάρδιες της  
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Ημαθίας και στα συνεργεία 
αποχιονισμού που ανταποκρίθηκαν άμεσα στην «επιστράτευση», το Τμή-
μα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ημαθίας και τους συνεργάτες μου στο 
Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη. 

Ειδικά ευχαριστώ -μια ακόμη φορά- τους εθελοντές της Ένωσης Ραδι-
οερασιτεχνών Βέροιας- Αλεξάνδρειας- Νάουσας για την καθοριστική συμ-
μετοχή τους κυρίως στον τομέα των επικοινωνιών όταν προέκυψαν τα 
προβλήματα στο εθνικό δίκτυο, ενώ ευχαριστώ και τη ΔΕΗ που ανταπο-
κρίθηκε στο αίτημά μου για μείωση της ροής στον ποταμό Αλιάκμονα ώ-
στε να περιοριστούν τα όποια πλημμυρικά φαινομένων παρουσιάστηκαν 
από την πρωτοφανή υπερχείλιση του ποταμού και άλλων υδάτινων ροών 
της Ημαθίας. Ευχαριστώ επίσης τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων της 
Ημαθίας για τη συνεργασία που είχαμε μια ακόμη φορά. Το έχω ξαναπεί, 
το επαναλαμβάνω και πάλι. Η Ημαθία είναι υπόθεση όλων μας και η 
συνεργασία για το καλό του τόπου και των πολιτών είναι ένας βασικός 
πυλώνας για να πετύχουμε στο έργο μας. Αυτό κάναμε, αυτό κάνουμε κι 
έτσι θα προχωρήσουμε. 

ΚώσταςΚαλαϊτζίδης,
ΑντιπεριφερειάρχηςΠ.Ε.Ημαθίας».

Πορίσματα ΕΛ.Γ.Α.  
Διαβατού Δήμου Βέροιας 
για υποβολή ενστάσεων

Ανακοινώνεται ότι 
το υποκατάστημα ΕΛ-
ΓΑ ΒΕΡΟΙΑΣ, απέστει-
λε  τον πίνακα με τα 
πορίσματα εκτίμησης 
των ζημιών από ΠΑ-
ΓΕΤΟ της κοινότητας 
ΔΙΑΒΑΤΟΥ ως εξής:

1 .  Π Α Γ Ε Τ Ο Σ 
28/3/21 (Β και Γ Α-
ΠΟΣΤΟΛΗ) αφορά 
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΡΟΔΑ-
ΚΙΝΑ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ, Α-
ΧΛΑΔΙΑ, ΛΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΛΑ.

Τα πορίσματα είναι διαθέσιμα στους παραγωγούς από την σελίδα 
του ΕΛΓΑ www.elga.gr/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ κωδικοί taxis 
net/ Πορίσματα καθώς στην Κοινότητα ΔΙΑΒΑΤΟΥ.

 Το χρονικό διάστημα για υποβολή ενστάσεων είναι μέχρι την ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗ 21/1/2022.

Οι παραγωγοί λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της διασπορά 
του covid 19, μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά προτεραιότητα  
την Παρασκευή 14/1 και 21/1 στο Δημοτικό Κατάστημα Μακροχωρί-
ου με ραντεβού κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησής στα τηλέφωνα 
2331350528 και 2331351926. 

Για την προσέλευση απαιτείτε η χρήση μάσκας και επιδεικνύεται 
αρμοδίως εκδιδόμενο και σε ισχύ πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόση-
σης  ή αρνητικό rapid test. 

Πορίσματα του ΕΛΓΑ 
Νάουσας για Στενήμαχο

Αναγγελία κοινοποίησης πίνακα εκτιμήσεων ζημιών φυτικής 
παραγωγής  από παγετό στις 28/03/2021 στην  Νάουσα, και 
από παγετό στις 28/03/2021 Στενημάχου. Τα αποτελέσματα 
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΑ (elga.gr - ηλε-
κτρονικές υπηρεσίες και με χρήση κωδικών taxis βλέπετε τα 
αποτελέσματα) . Προθεσμία κατάθεσης ενστάσεων έως και 
24/01/2022 μετά από τηλεφωνικό ραντεβού στο 2332350323.

Τη θέση του Υπ.Α.Α.Τ. στο αίτημα 
αγροτικών συλλόγων για επιστροφή από τον ΕΛΓΑ 

των έξτρα ασφαλίστρων 20% που κατέβαλαν 
παραγωγοί, πληγέντες από παγετό, 

ζητά ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης  
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 13 

Ιανουαρίου 2022 στις 2.30 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανα-
σίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο Ι-
ωάννης Παντ. Κουρτίδης σε 
ηλικία 78 ετών. Η ταφή έγινε στα 
Κοιμητήρια Τριλόφου. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρα-

σκευή 14 Ιανουαρίου 2022 στις 
11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Α-
γίου Δημητρίου Κεφαλοχωρίου ο 
Κωνσταντίνος Δελιόπουλος σε 
ηλικία 92 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρα-

σκευή 14 Ιανουαρίου 2022 στις 
2.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγί-
ου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέ-
ροιας ο Σάββας Πετρ. Μαυρί-
δης σε ηλικία 59 ετών.  Η ταφή 
θα γίνει στα Κοιμητήρια Αγίου 
Γεωργίου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
KYΠΡΑΙΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 16 

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΟΜΑΝΟΥ

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα 
Η μητέρα, 

Ο αδελφός, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 16 

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

ΑΔΑΜ
ΜΗΤΡΕΓΚΑ

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

Οι θείες, 
Τα ξαδέλφια, 
Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Εξάμηνο Ιερό Μνημόσυνο 
μακαριστού Μητροπολίτου 
Κινσάσας κυρού Νικηφόρου  
Την Κυριακή 16 

Ιανουαρίου το πρωί 
στο Ιερό Προσκύνημα 
της Παναγίας Σουμε-
λά στο όρος Βέρμιο 
θα τελεστεί Αρχιερα-
τική Θεία Λειτουργία 
ιερουργούντος του 
Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου μας κ. 
Παντελεήμονος.  

 Στο τέλος θα τε-
λεστεί το εξάμηνο 
μνημόσυνο του μακα-
ριστού Μητροπολίτου 
Κινσάσας κυρού Νικηφόρου, πνευματικού αδελφού του 
Μητροπολίτου κ. Παντελήμονος. 

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 15 Ι-

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

ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΧΡΥΣ.
ΚΑΠΕΤΗ

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

Ο σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια

Τα αδέλφια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μη-

τροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων: 

Το Σάββατο 15 Ιανου-
αρίου στις 7:00 μ.μ. θα ο-
μιλήσει στη σειρά ομιλιών 
«Αγιολογία και ζωή» με 
την ευκαιρία της εορτής 
του Οσίου Ιωάννου του 
Καλυβίτη, μέσα από την 
ιστοσελίδα της Ιεράς Μη-
τροπόλεως, την αντίστοιχη 
σελίδα στο Facebook και 
τον ραδιοφωνικό σταθμό 
«Παύλειος Λόγος 90,2 
FM».

Την Κυριακή 16 Ιανου-
αρίου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στο Ιερό Προσκύνη-
μα της Παναγίας Σουμελά 
στο όρος Βέρμιο, όπου θα 
τελέσει το εξάμηνο μνη-
μόσυνο του μακαριστού 
Μητροπολίτου Κινσάσας 
κυρού Νικηφόρου. 

Την Κυριακή 16 Ιανου-
αρίου στις 6:00 μ.μ. θα 
λάβει μέρος στον Πολυαρ-
χιερατικό Εσπερινό στον 
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου του Νέου Πολιούχου Βεροίας.

Τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίουτο πρωί θα λάβει μέρος στο Πολυαρχιερατικό Συλ-
λείτουργο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου του Νέου Πολιού-
χου Βεροίας και στην Ιερά Λιτανεία.

Τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά ομιλιών «Αγι-
ολογία και ζωή» με την ευκαιρία της εορτής του Οσίου Αντωνίου του Νέου Πολι-
ούχου Βεροίας, 
μέσα από την 
ιστοσελίδα της 
Ιεράς Μητροπό-
λεως, την αντί-
στοιχη σελίδα 
στο Facebook 
και τον ραδιο-
φωνικό σταθμό 
«Παύλειος Λό-
γος 90,2 FM».

Τη ν  Τ ρ ί τ η 
18 Ιανουαρίου 
στις 6:00 μ.μ. 
θα χοροστατή-
σει στον Εσπε-
ρινό και στην 
Παράκληση του 
Αγ ί ο υ  Λ ο υ κά 
του Ιατρού στον 
Ιερό Ναό του 
στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δο -
βρά Βεροίας. Η 
Ιερά Ακολουθία 
θα μεταδοθεί α-
πευθείας στην 
ιστοσελίδα της 
Ιεράς Μητροπό-
λεως, στην αντί-
στοιχη σελίδα 
στο Facebook 
και στον ραδιο-
φωνικό σταθμό 
«Παύλειος Λό-
γος 90,2 FM». 

ην Τρίτη 18 
Ιανουαρίου στις 
8:00 μ.μ. θα ομι-
λήσει στη σειρά 
ομιλιών «Αγιολο-
γία και ζωή» με 
την ευκαιρία της 
εορτής του Αγίου 
Αθανασίου του 
Μεγάλου, μέσα 
από την ιστοσε-
λίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, 
την  αντ ίστο ι -
χη σελίδα στο 
Facebook και 
τον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύ-
λειος Λόγος 90,2 
FM».

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΒΕΟΙΑΣ

Ιερά Αγρυπνία
Επί τη εορτή 

του Αγίου ενδόξου Νεομάρτυρος
Γεωργίου του εν Ιωαννίνοις

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

 Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων
 Πέτρου και Παύλου Βεροίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ)

Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Θεσσαλονί-
κης, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Βέροιας Χαράλαμπος Δ. 
Τσορμπατζίδης, που εχω την εδρα στην Βέροια , Κεντρικής 
αρ. 61, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του δικηγόρου και 
διαπιστευμένου διαμεσολαβητή Αθηνών (Α.Μ. Διαμεσο-
λαβητών: 2276) κ. Νικολάου Κωνσταντινάκου, κατοίκου 
Αθηνών, οδός Ασκληπιού αρ. 50, επέδωσα την 13-1-2022 
(αρ. εκθ. 4556 Δ’) στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας 
Φωτεινή Χλωπτσίδου για την ΒΟΡΟΣΙΛΟΒΑ ΕΛΕΝΗ του 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, με ΑΦΜ: 116012580, πρώην κάτοικο Βέ-
ροιας , Πολυζωίδη αρ. 6  και ήδη αγνώστου διαμονής, την 
από 11-1-2022 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 
(άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4640/2019), μετά του συνημμένου 
Φύλλου Βασικών Στοιχείων, όπου συμπεριλαμβάνονται α-
ναλυτικά τα στοιχεία όλων των μερών της διαφοράς, σύντο-
μη περιγραφή της υπόθεσης και τα στοιχεία του διαμεσολα-
βητή. Με την ανωτέρω γνωστοποίηση, η οποία υπογράφε-
ται από τον προαναφερθείσα διαμεσολαβητή  γνωστοποι-
είται στην  ΒΟΡΟΣΙΛΟΒΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ , ότι η 
ΥΑΣ διαμεσολάβησης, θα λάβει χώρα την 25ην Ιανουαρίου 
2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 και την καλεί να παραστεί 
σε αυτή με το νομικό παραστάτη της. Η ΥΑΣ θα πραγματο-
ποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαδικτυακής 
επικοινωνίας ZOOM, και συγκεκριμένα στον κάτωθι σύν-
δεσμο https://us05web.zoom.us/j/85440281675?pwd= am
FZUUgxeEIZWkIBMnZWNFVZNmRCUT09  Meeting ID: 
854 4028 1675. Passcode: 9YTX1B. Συμμετέχοντα Μέρη: 
Α. Επισπεύδον μέρoς: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΕ, Δ/νση: Αιόλου 86 Αθήνα, ΑΦΜ 094014201. Νομικός 
Παραστάτης: ΒΟΣΣΟΣ Νικόλαος του Αγγελου , Δ/νση: 
Ελ. Βενιζέλου 37 37 Μοσχάτο  ΔΣΑ: 38105, Email:  nv@
lexpartners.gr Β. Έτερο μέρος: ΒΟΡΟΣΙΛΟΒΑ ΕΛΕΝΗ 
του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, με ΑΦΜ: 116012580, πρώην κάτοικος 
Βέροιας Πολυζωίδη 6 και ήδη αγνώστου διαμονής. ΔΙΑ-
ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ Νικόλαος του Ευ-
στρατίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ασκληπιού αρ. 50 (Α.Μ. 
Διαμεσολαβητών: 2276), email: nikolaoskonstantinakos@
gmail.com. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της διαφο-
ράς: Ζητείται η εναγόμενη να καταβάλει το ποσό όπως αυτό 
περιγράφεται στο φύλλο βασικών στοιχείων, που απορρέει 
από την με αριθμό 4011081280/28-5-2002 σύμβαση δα-
νείου που καταρτίστηκε μεταξύ της ενάγουσας τραπεζικής 
εταιρείας (Επισπεύδον μέρoς) και της εναγομένης (Έτερο 
μέρος). Η ενάγουσα εχει ασκήσει την από 15-9-21 με αρ. 
κατ. Δικογράφου 186ΤΜ18/2021 αγωγή ενώπιον του Μον. 
Πρωτ. Βέροιας κατά της εναγόμενης με τα αναφερόμενα σε 
αυτήν αιτήματα. Για γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, 
καλούμενη ο εναγόμενοη να παραστεί όταν και όπου ανω-
τέρω ορίζεται.

Βέροια 13-1-2022 
Ο Δικαστικός Επιμελητής

Χαράλαμπος Δ.Τσορμπατζίδης 



Από το πολιτικό ραφείο του Δρ.Πρόδρομου Εμφιετζόγλου, Προέδρου  της «Πανελλήνιας Πατριωτικής Κί-
νησης», γνωστοποιούνται τα εξής:

«Τα σημάδια άρχισαν να φαίνονται. Η τιμή του φυσικού αερίου δεν μειώνεται, αντίθετα αυξάνεται. Ο πλη-
θωρισμός δεν μειώνεται, αντίθετα αυξάνεται. 

Οι «επιδοτήσεις» δεν είναι δυνατόν να επιλύσουν τη διατάραξη της διεθνούς οικονομικής ισορροπίας, και 
καμία χώρα – πλην της δικής μας – δεν είναι διατεθειμένη να οδηγήσει τον λαό της στην άμεση καταστροφή 
για χάριν μελλοντικής μειώσεως του CO2. 

Η αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου των νοικοκυριών, των μεταφορών, 
των βιοτεχνιών και των βιομηχανιών, θα οδηγήσει όλους σε αδυναμία πληρωμών, σε κλείσιμο επιχειρήσε-
ων, πτωχεύσεις, ανεργία και δυστυχία!

Ομοίως αναμένεται σοβαρή αύξηση αλλά και έλλειψη προϊόντων διατροφής λόγω της αλματώδους αύ-
ξησης της τιμής των λιπασμάτων. Βασικό υλικό παραγωγής των λιπασμάτων είναι η ουρία, η οποία απαιτεί 
φυσικό αέριο. Ήτοι, η άνοδος της τιμής του Φ.Α. θα οδηγήσει σε αντίστοιχη αύξηση της τιμής της ουρίας και 
των λιπασμάτων, πράγμα το οποίο ήδη συμβαίνει και θα ενταθεί με την εξάντληση των αποθεμάτων. 

Χαρακτηριστικά:

Που μας οδηγεί λοιπόν η βίαιη πράσινη μετάβαση; Στην καταστροφή των αφελών προς κέρδος των επιτηδείων. Σας φαίνεται παράξενο που η 
Αμερική αποσύρθηκε από τον East Med. Γιατί να βγάλει φθηνό αέριο η Κύπρος και η Ελλάδα και κατ’ επέκταση η Ε.Ε. όταν η Αμερική πουλάει το 
σχιστολιθικό της αέριο ως LNG πανάκριβα στην Ευρώπη και θησαυρίζει. Το ίδιο και η Ρωσία. Και η αφελής Ε.Ε. πληρώνει και οδηγείται σε οικο-
νομική καταστροφή. 

Το «αγοράζω και δεν παράγω» αποδείχτηκε πλήρης αποτυχία. Οι συζητήσεις στην Ε.Ε. περί φυσικού αερίου και πυρηνικών σταθμών υπό 
προϋποθέσεις ως αποδεκτών «καθαρών» μορφών ενέρ-
γειας, δείχνει τον πανικό της.

Αν δεν θέλουμε να καταστραφούμε από τις επιπτώ-
σεις της δήθεν «δίκαιης μετάβασης», η λύση είναι απλή. 

Η Ε.Ε. να παρατείνει τη μετάβαση κατά 50 χρόνια και 
να επιδιώξει πλανητική συμφωνία προς ομαλή μετάβαση.

Η Ελλάδα πρέπει:
1. Nα ανακαλέσει άμεσα την απόφασή της για από-

συρση των λιγνιτικών μονάδων Πτολεμαΐδας και Μεγα-
λόπολης.

2. Να απαιτήσει  περιορισμό τους «τέλους ρύπων» 
στα 10-20€/t CO2 για τις μονάδες Φ.Α. και τις λιγνιτικές 
αντιστοίχως.

3. Να σταματήσει οποιαδήποτε επιδότηση σε ανεμο-
γεννήτριες και φωτοβολταϊκά.

4. Να απαιτήσει από την Ε.Ε. ειδική χρηματοδότηση 
για την άμεσο εξόρυξη των υδρογονανθράκων της Ελλη-
νικής ΑΟΖ.

5. Να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12ν.μ.  και να 
ξεκινήσει άμεσα η εξόρυξη πετρελαίου στην περιοχή 
Μπάμπουρας, ανατολικά της Θάσου.

Κύριε Μητσοτάκη, άκουσε έστω την τελευταία στιγμή 
τη φωνή της λογικής. Άλλαξε άρδην την ενεργειακή πολι-
τική της χώρας. 

ΤΩΡΑ ΟΧΙ ΑΥΡΙΟ 
ΜΗΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΩΙΣΜΟ ΣΟΥ, ΤΗΝ 

ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ 
ΣΕ ΝΕΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ.
Υ.Γ. Η γεωπολιτική κατάσταση είναι ανησυχητικά ρευ-

στή. ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, AUKUS, Λευκορωσία, Ουκρανία, 
Καζακστάν, αναταράσσουν τα δεδομένα με άδηλη τελική 
κατάληξη. Στα Βαλκάνια ομοίως η αναταραχή εξαπλώνε-
ται. Η Τουρκία προσπαθεί να μας κυκλώσει, η Κύπρος 
κλυδωνίζεται.

Προς Θεού, ΟΧΙ οικονομική αναταραχή στην Ελλάδα. 
Είναι πολύ επικίνδυνη!»
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η Διεύθυνση 

και ο Σύλλογος 
Δ ι δ α σ κ ό ν τ ω ν 
του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 
Αλεξάνδρε ιας  
θα ήθελε να εκ-
φράσει τις θερ-
μές ευχαριστίες 
του στη διοίκη-
ση και τα στελέ-
χη της εταιρίας 
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ 
AE Ευρωπαϊκά 
Νηματουργεία. 
Τον μήνα Δεκέμ-
βριο, ομάδα μα-
θητών/τριών και 
εκπαιδευτικών 
του  σχολε ίου 
μας, στο πλαί-
σιο υλοποίησης  
της εκπαιδευ-
τ ικής δράσης 
«Οι Δρόμοι του 
Βαμβακιού», ε-
πισκέφτηκε το 
συγκεκρ ιμένο 
χώρο και έτυχε 
άψογης φιλο -
ξενίας και υπο-
δειγματικής ξενάγησης στους χώρους παραγωγής της μονάδας. Η συγκεκριμένη 
διδακτική επίσκεψη πρόσφερε σημαντικές εμπειρίες και γνώσεις στους μαθητές/
τριες μας με βιωματικό τρόπο.  

 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ  ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ:
Η ΒΙΑΙΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
«Τελευταία Υπόμνηση»

Με τον Εμπορικό 
Σύλλογο 
Βέροιας 

συναντήθηκε ο 
Άγγελος Τόλκας, 
για την ακρίβεια 

και την 
τοπική αγορά

Ο Βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτι-
κή Συμμαχία Άγγελος Τόλκας πραγματοποίησε στις 
12/1/2021 συνάντηση με την Διοίκηση του Εμπορικού 
Συλλόγου Βέροιας για τα ζητήματα της ακρίβειας, της 
μειωμένης εμπορικής κίνησης και της αγοραστικής 
αδυναμίας των καταναλωτών. Στη συνάντηση συμ-
μετείχε και ο υπεύθυνος μικρομεσαίων του ΣΥΡΙΖΑ 
Ημαθίας Τάσος Κωστόπουλος ενώ αντίστοιχες θα 
πραγματοποιηθούν με τους συλλόγους Αλεξάνδρειας 
και Νάουσας. 

Ο Βουλευτής ενημερώθηκε από την Πρόεδρο κα 
Τσιπουρίδου για τις προτάσεις του Συλλόγου, την 
κατάσταση στις εμπορικές επιχειρήσεις και καταστή-
ματα της Βέροιας τόσο κατά τη διάρκεια των εορτών 
όσο και για τις πρώτες ημέρες του νέου έτους. 

Ο Άγγελος Τόλκας τόνισε ότι ο προϋπολογισμός 
για το 2022 δεν περιλαμβάνει κανένα μέτρο για την 
αντιμετώπιση της σαρωτικής κρίσης της ακρίβειας 
ενώ η κυβέρνηση δεν αξιοποιεί τις δημοσιονομικές 
δυνατότητες και τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρημα-
τοδότησης. Αποτέλεσμα είναι να ζούμε ήδη μία κρίση 
ακρίβειας η οποία θα οδηγήσει σε έλλειψη ρευστού 
από την αγορά πολύ σύντομα αλλά και σε νέο σπι-
ράλ ύφεσης και αδιέξοδα την ελληνική οικονομία.

Ανέλυσε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για έλεγχο 
στην αγορά ώστε να αναχαιτιστούν οι κερδοσκοπικές 
τάσεις, για την παρέμβαση στην αγορά ενέργειας 
ώστε να αντιμετωπιστούν οι υπέρογκες αυξήσεις, για 
την απομείωση του ιδιωτικού χρέους που δημιουργή-
θηκε κατά την πανδημία, για την αύξηση του κατώτα-
του μισθού στα 800 Ε για να στηριχθεί το διαθέσιμο 
εισόδημα και η κατανάλωση με ανταποδοτικά μέτρα 
σε επιχειρήσεις, για δημόσια παρέμβαση για την 
ρύθμιση του τραπεζικού συστήματος, για τον ανασχε-
διασμό και την αύξηση των δημόσιων επενδύσεων, 
για την κατάθεση τροπολογίας από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ 
ώστε να θεσπιστεί επίδομα ασθενείας για τους αυτο-
απασχολούμενους που νοσούν.  

Με αφορμή τη συνάντηση ο Άγγελος Τόλκας δή-
λωσε: «Αυτή η Κυβέρνηση δεν μπορεί να υπερασπι-
στεί τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, της περιφέ-
ρειας, των μικρομεσαίων. Επιπλέον οι κυβερνητικοί 
βουλευτές της Ημαθίας δεν προχώρησαν τίποτα από 
όσα είχαν δεσμευτεί πριν τα Χριστούγεννα σε σύσκε-
ψη με τους εμπορικούς Συλλόγους στο Επιμελητήριο 
Ημαθίας. Ο Πρωθυπουργός οφείλει να δώσει λύση 
και να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές για μια νέα αρ-
χή, μια άλλη πολιτική για την Ελλάδα».
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Ο τερματοφύλακας
Σάκης Αθανασίου

στην ομάδα χαντ μπολ 
του Ζαφειράκη Νάουσας

ΤονεαρότερματοφύλακαΣάκηΑθανασίουαπέκτησεηομάδαχά-
ντμπολτουΖαφειράκηΝάουσας.

Αναλυτικά:
Μεπολλή χαρά το τμήμα χάντμπολ τουΖαφειράκηανακοινώνει

τηνέναρξητηςσυνεργασίαςτουμετοντερματοφύλακαΣάκηΑθανα-
σίου,οοποίοςθααγωνίζεται,γιατουπόλοιποτηςαγωνιστικήςχρο-
νιάς,στηνανδρικήομάδατουσυλλόγουμας.

ΟΣάκηςείναιαθλητήςτουγειτονικούΑερωπούΈδεσσας,έρχεται
μευποσχετικήμεταγραφήκαισίγουραθαβοηθήσει ταμέγισταστην
προσπάθειακαιστηναπόδοσητηςομάδαςμας.

Μαζίμετον,πολύανεβασμένοτηφετινήχρονιά,Ναουσαίοτερμα-
τοφύλακαμας,Μπουμπουλέντρα, σίγουραθααποτελέσουν ισχυρή
αποτρεπτικήδύναμηγιατιςαντίπαλεςεπιθέσεις!

Σάκη,καλώςήρθεςστηνοικογένειατουΖαφειράκη!

Το όνειρο έγινε 
πραγματικότητα 
για την αθλήτρια 

της Κικής Χωματά, 
Κωνσταντίνα Καλοϊ-
δου. Μετά την μεγάλη 
περσινή επιτυχία της 
Μαρίας Παυλίδου (κι 
αυτή αθλήτρια της 
Κικής Χωματά) ήρθε 
και αυτή της επιλογής 
της Κων/νας Καλοϊδου, 
στην Εθνική ομάδα 
νεανίδων της χώρας 
μας.

Επιλέχτηκαν, μετά  από τα
τεστ της ΕΓΟ, δεκατέσσερις α-
θλήτριες από όλη την Ελλάδα.
Από τη Β. Ελλάδα επιλέχθηκαν
δύο. Η μία είναι η Βεροιώτισσα
αθλήτρια τουΑΟΡΓΒΕΡΟΙΑΣ ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΑΛΟΪΔΟΥ.

Οι κόποι επτά χρόνων “έδω-
σαν καρπούς” και μάλιστα τους
καλύτερους.Βέβαια τα τελευταία
τρία – τέσσερα χρόνια οι επιτυ-
χίες της Κων/νας ήταν πολλές,
αφού “έμπαινε“ μέσασταμετάλ-
λιαστουςπερισσότερουςαγώνες
που έπαιρνε μέρος. Η επιλογή
όμως,στηνΕθνικήομάδαείναιη
ύψιστηεπιτυχίαγιαμιααθλήτρια.

Το θετικό της απόφασης της
ΕΓΟ είναι ότι οι αθλήτριες θα
παραμείνουν στους συλλόγους
τους, θα προπονούνται με τις
προπονήτριές τους, ενώ θα υ-
πάρχει επίβλεψη από τις ομο-
σπονδιακέςπροπονήτριεςγιατην
προπονητική τους κατάσταση.
Θασυνεχίσουν ναυποβάλλονται

σε τεστ για ναφαίνεται ηπρόο-
δός τους, αλλά και για να επιλε-
χτούνεκνέουγιατοατομικόήγια
τοανσάμπλ.(ομαδικό).

Πολλά συγχαρητήρια στην

Κων/να, για  την εκπληκτική α-
γωνιστική της πορεία μέχρι τώ-
ρα,αλλά και γι΄αυτή  την ύψιστη
επιλογή. Έκανε περήφανους,

πρώτα από όλους , τηνπροπο-
νήτριά της Κική Χωματά, τους
γονείς της, τιςσυναθλήτριες της,
τουςσυμμαθητές – ιες και φυσι-

κά το σύλλογο των μεταλλίων ,
ΑΟΡΓΒΕΡΟΙΑΣ,πουεξελίσσεται
και σε σύλλογο παραγωγής α-
θλητριών για τιςΕθνικές ομάδες
της χώρας μας, αφού  η Κων/
να είναι η έβδομη αθλήτρια του
ΑΟΡΓΒΕΡΟΙΑΣπουεπιλέγεται.

Τα συγχαρητήριαπρωτίστως
ανήκουν και στην προπονήτριά
της ΚΙΚΗΧΩΜΑΤΑ,που με την
εργατικότητά της, τηνπροπονη-
τική της οξυδέρκεια, αλλάπρο-
πάντων την αγάπη της γι΄αυτό
πουκάνει,οδήγησετηναθλήτρια
της σε πολλές επιτυχίες, όμως,
ιδιαίτερα,σ΄αυτήντηνεπιλογή.
ΗπροπονήτριαστηΡυθμική Γυ-
μναστικήπαίζει πολύσημαντικό
ρόλο στις επιτυχίες και τις απο-
τυχίες των αθλητριών της, γιατί
ασχολείταιμεμικρέςηλικίες,που
λείπει ηωριμότητα και η εμπει-
ρία.Ησωστήήμησωστήκαθο-
δήγηση τηςπροπονήτριας είναι
καθοριστικήγιατοαποτέλεσμα.

Συγχαρητήρια , φυσικά, και
στη Μαρία Σανσαρίδου, που
για δύο χρόνια περίπου ήταν η
προπονήτριάτης.ΤώραηΜαρία
συνεχίζει την προπονητική της
πορεία στο σύλλογο ΕΝΧΟΡΩ
Θες/νίκης.

Συγχαρητήρια και στη δασκά-
λα μπαλέτουΝαταλία Κνιάζεβα,
που την ετοίμασεμε ένααπό τα
πιοβασικάστοιχεία τουαθλήμα-
τοςτηςΡ.Γπουείναιτομπαλέτο
καιάρατοστήσιμο τουσώματος
μέσαστοπρόγραμμα.ΗΝαταλία
δυστυχώς , γύρισεστηνπατρίδα
της (Ρωσία) για οικογενειακούς
λόγους και ηπολυτιμότατησυμ-
βολήτης,λείπειστοσύλλογο.

Συγχαρητήρια , φυσικά και

στη γυμνάστριαπου ξεκίνησε το
όμορφο και ολυμπιακό άθλημα
της Ρυθμικής Γυμναστικής στην
πόλη μας,ΜΑΡΙΑΜΥΛΩΝΑ  το
1988.Επίτριάντατρίασυνεχόμε-
να χρόνια είναι στο τιμόνι αυτής
της προσπάθειας.Ακούραστη ,
εργατική,εμπειρότατημεπολύα-
γάπηγι΄αυτόπουκάνει,συνεχί-
ζει ακόμη και τώραπροπονητικά
μετααναπτυξιακάτμήματα,αλλά
καιμετιςεπιλογέςαθλητριώνστα
προαγωνιστικάκαιαγωνιστικά.

Μια τέτοιαεπιλογήήτανκαιη
Κων/να ,πουτηβλέπει τώρανα
φτάνει σ΄ αυτή τη μεγάλη επιτυ-
χία & γεμίζει με υπερηφάνεια &
χαρά!.

Συγχαρητήριατέλοςκαιστους
γονείςτηςΚων/νας,ΔημήτρηΚα-
λοϊδηκαιΝικολέταΞανθοπούλου
για τηνστήριξηόλωναυτών των
χρόνων και που βλέπουν τους
κόπους& τις θυσίες τους να α-
νταμείβονται με τον καλύτερο
τρόπο.Μετά την προπονήτρια,
αυτοίπουπαίζουνσημαντικόρό-
λοστηνπορεία και στην εξέλιξη
της αθλήτριας είναι οι γονείς.Αν
κι αυτοί θέλουν τηνπρόοδο του
παιδιούτους,μετησυμπεριφορά
τουςκαιτοδιακριτικόενδιαφέρον
τους,ήθατοκατορθώσουνήόχι.

Σίγουραμεγάληείναιηδιάκρι-
σηκαιγια τοσύλλογο τουΑΟΡΓ
ΒΕΡΟΙΑΣ,πουβάζειστηνεθνική
ομάδατηςχώραςμας,τηνέβδο-
μηαθλήτριάτου.

Μεγάλη όμως και η διάκριση
για τηνπόλημαςπουσε ένα υ-
γιές κομμάτι της κοινωνίας μας,
που είναι ο αθλητισμός, ακούγε-
ται&προβάλλεται.Πέρσι με την
ΜαρίαΠαυλίδουκαιφέτοςμετην
Κων/ναΚαλοϊδου.

Δήλωσηπροέδρου: Συγχα-
ρητήριαστηνΚων/να&τηνπρο-
πονήτριά τηςΚικήΧωματά.Ένα
όνειρογίνεταιπραγματικότητακαι
γεμίζειχαράκαιόρεξηνασυνεχί-
σουμεόλοιμας.Θασυνεχίσουμε
ναφέρνουμε επιτυχίες στηνπό-
λη μας.Αυτό είναι σίγουρο και
το μυστικό αυτών των επιτυχιών
είναι ο ίδιος ζήλος, η ίδια θέλη-
ση, η ίδιααγάπη, η ίδιασοβαρή
δουλειά ,που υπάρχει για τρια-
νταδύοσυνεχόμεναχρόνια,παρά
τιςπολλέςαντίξοεςπροπονητικές
συνθήκες που συναντάμε κάθε
χρόνο…..

Είναι επιτακτική ανάγκη για
καλύτερεςπροπονητικές συνθή-
κες τωναθλητριώνΡυθμικήςΓυ-
μναστικής και των τριώνσυλλό-
γωντηςπόληςμας.Έχειαγαπη-
θεί& έχει καθιερωθεί το άθλημα
στονΗμαθιώτικοκόσμοκαιαυτό
που μένει είναι, με τη βοήθεια
των αρμοδίων, να εκτιναχθεί &
να κυριαρχήσει στοπανελλήνιο.
Αυτόζητάμεκαιπεριμένουμετην
πολιτική βούληση για τηνπραγ-
ματοποίησητηςυπόσχεσης,που
είχεδοθείπρινδύοχρόνια,κατα-
σκευήςτου«σπιτιού τηςΓυμνα-
στικής»στηνπόλημας.Πιστεύω
τέλος, ότι, όπου κι αν επιλεχτεί
η Κων/να ( ατομικό ή ομαδικό)
θαπρωταγωνιστήσει,γιατί τέτοια
θέληση& τέτοιαπροσόντα είναι
δυσεύρετα.

Εύχομαιναείναιυγιής,ναπε-
τύχει τα όνειρά της και ναδώσει
χαρές στους ανθρώπους της &
στηνπόλητης.

Ρυθμική Γυμναστική

Στην Εθνική Ελλάδος η Κωνσταντίνα 
Καλοϊδου του ΑΟΡΓ Βέροιας
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ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΙΝΕΜΥ ΤΗΣ ΕΣΕΕ

Μέτρια η κίνηση των εμπορικών καταστημάτων
κατά την εορταστική περίοδο του 2021 και μικρότερη από το ΄20
Αποτελεί κοινό τόπο ότι η α-

γορά τα τελευταία δύο χρόνια
λειτουργεί υπόμη κανονικέςσυν-
θήκες.Η διάρκεια τηςπανδημίας
Covid-19 αλλά και οι πρόσφατα
εξαιρετικά ισχυρές ανατιμήσεις
των τιμών ενέργειας, ήρθαν να
προσθέσουν νέα εμπόδια σε μια
περίοδοπου οι επιχειρήσεις του

λιανικού εμπορίου παραδοσια-
κά πραγματοποιούν μεγάλο μέ-
ρος του ετήσιου κύκλου εργασιών
τους, αναφέρει σε ενημερωτικό
δελτίοηΕΣΕΕ.Επομένως,ηαπο-
κατάσταση της κανονικότητας θα
αναβάλλεται για όσο διάστημα η
πανδημία τουCovid-19 θαπαρα-
μένει επικίνδυνη και θα διατηρού-
νται οι περιορισμοί. Παράλληλα,
δενθαπρέπειναλησμονείταιπως
οιαπώλειεςτωνεπιχειρήσεωντου
2020 και του 2021 έχουν ήδη εν-

σωματωθεί στο ενεργητικό κάθε
επιχείρησης, εξέλιξηπουσημαίνει
πωςοεπιχειρηματικόςκόσμοςθα
χρειαστείχρόνοόχιμόνομέχριτην
επιστροφήστην κανονικότητααλ-
λάακόμακαιμετάαπόαυτή.

Για την ανάγνωση των απο-
τελεσμάτων της έρευνας θαπρέ-
πει να ληφθεί υπόψη ότι τα κα-

ταστήματα πέρυσι λειτούργησαν
υπόπεριορισμούς (λειτουργία με
click awayαπό τις 13/12 έως την
31/12),ενώμετάτηνΠρωτοχρονιά
ανεστάλη ουσιαστικά η λειτουργία
τωνφυσικώνκαταστημάτωνμέχρι
τις 18/01.Αλλά και εφέτος οι επι-
σκέψεις στα καταστήματα έγιναν
κατόπιν επίδειξηςσχετικούπιστο-
ποιητικού(εμβολιασμού/νόσησης/
rapidtest),πρακτικήπουεπιβάρυ-
νετιςεπιχειρήσειςκαιδενλειτούρ-
γησε ευνοϊκά για το καταναλωτικό

κοινό. Σε κάθεπερίπτωση, η σύ-
γκριση με την περυσινήπερίοδο
θαπρέπειναλαμβάνειυπόψητης
ακριβώς τις ισχυρές πιέσεις που
είχε δεχθεί η αγορά (φαινόμενο
baseeffect).

ΣύνοψηΑποτελεσμάτων
1.Τοπρώτο ερώτημααφορού-

σε στο βαθμό ικανοποίησης από
τον Χριστουγεννιάτικό τζίρο. Για
το 43% των επιχειρήσεωνη κίνη-
ση κατά την εορταστική περίοδο
2021 ήταν μέτρια.Αντίθετα, τέσ-
σερις στους δέκα επιχειρηματίες
(43%)δήλωσανλίγο έωςκαθόλου
ικανοποιημένοι.Μόνομίαστιςεπτά
επιχειρήσεις εμφανίζεταιπολύ έως
πάραπολύ ικανοποιημένηαπό τις
επιδόσεις της κατά την εορταστική
περίοδο(Διάγραμμα1).

2.Το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕσυνέκρινε
τηνίδιαπερίοδοτόσομετηναντί-
στοιχητου2020όσομεεκείνητου
2019,πριν δηλαδή την εμφάνιση
τηςπανδημίας.Έτσι,η εικόναγια
την κίνηση στην αγορά σε σχέ-
σημε το 2020ήταν μεικτή, αφού
το 33% των επιχειρήσεων κατέ-
γραψεμείωσηπωλήσεων, ενώτο
36%κατέγραψεάνοδοκαιτο31%
παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. Σε
αντιδιαστολή με το 2019 ο τζίρος

υποχώρησεγιατο68%τωνεπιχει-
ρήσεων(Διάγραμμα2).

Εντούτοις, από την έρευνα
προκύπτει πως οι επιχειρήσεις
που είχαν τη δυνατότητα πωλή-
σεωνκαι εκτόςφυσικώνκαταστη-
μάτων (τηλεφωνικέςπαραγγελίες,
πωλήσειςμέσωκοινωνικώνδικτύ-
ων, site, e-shop) εμφάνισαν ση-
μαντικά  καλύτερες επιδόσεις σε
σχέση με εκείνες που δεν είχαν.
Θαπρέπει να αναφερθεί ότι από
αυτές το 32%απέκτησε τη δυνα-
τότητα να πραγματοποιεί πωλή-
σειςεκτόςφυσικώνκαταστημάτων
κατά τη διάρκεια της πανδημίας
(Διάγραμμα3).

Παραδοσιακά,ηκαλύτερηπε-
ρίοδος των εορτών, είναι η εβδο-
μάδαπριν από ταΧριστούγεννα,
τάσηπου επιβεβαιώθηκε και φέ-

τος.Ειδικότερατο56%τωνεπιχει-
ρηματιών δήλωσεότι είχε εντονό-
τερηαγοραστικήκίνησητηνεβδο-
μάδαπριν από τα Χριστούγεννα
ενώτο30%σημείωσευψηλότερες
πωλήσεις την εβδομάδα μεταξύ
Χριστουγέννων καιΠρωτοχρονιάς
(Διάγραμμα4).

Οι αναταράξεις που προηγή-
θηκαν στην αγοράώθησαν τις ε-
πιχειρήσεις να προχωρήσουν σε
προσφορέςκαικατάτηδιάρκειατης
εορταστικήςπεριόδου (Διάγραμμα
5).Αυτήηεπιχειρηματικήπρακτική
φαίνεταιναπαγιώνεταιτελευταίαως
μέσογιατηνενίσχυσητουεορταστι-
κού τζίρου.Ανμάλιστα εξαιρεθούν
τα τρόφιμα, τότε τομερίδιο των ε-
πιχειρήσεωνπουπροχώρησανσε
προσφορέςκατά τηνπερίοδοανα-
φοράςενισχύεταιστο50%.

Τοδεύψοςτωνπροσφορώνκι-
νήθηκεσεαρκετάυψηλάεπίπεδα,
καθώςδύοστις τρεις επιχειρήσεις
υιοθέτησαν εκπτώσεις από 10%
έως30%(Διάγραμμα6).

Παρά το δυσμενές επιχειρημα-
τικόπεριβάλλον το 77% των επι-
χειρήσεωνκάλυψαντιςυποχρεώ-
σεις τουςπρος τοΔημόσιο (Οικο-
νομικήΕφορίακαιΑσφαλιστικάΤα-
μεία) (Διάγραμμα 7), εξέλιξηπου
ενδεχομένως ναοφείλεται και στο

σχετικόυποστηρικτικόπλαίσιο.
Επιπλέον, διαφοροποιήσεις

παρατηρούνταικαιμεβάσητηγε-
ωγραφικήπεριοχή δραστηριοποί-
ησηςτηςεπιχείρησης.Οιεπιχειρή-
σειςπου δραστηριοποιούνται στα
νησιά τουΑιγαίου και στηνΚρήτη
παρουσίασαν καλύτερες επιδό-
σεις, σε σχέση με εκείνες της Β.
Ελλάδας. Το στοιχείο αυτό μπο-
ρείναερμηνευτείαπότηντόνωση
τωνεισοδημάτωνεξαιτίαςτηςθετι-
κήςτουριστικήςπεριόδουαλλάκαι
από τα σχετικά υψηλά ποσοστά
εμβολιασμούπουδιευκόλυναν και
τιςεπισκέψειςστηναγορά.

Η ιδιαίτερα υψηλήαύξηση του
ενεργειακούκόστουςέχειαρνητικές
επιπτώσειςστηλειτουργίατωνεμπο-
ρικών επιχειρήσεωναφού έξι στις
δέκαδήλωσανότιοαρνητικόςαντί-

κτυποςαξιολογείταιαπόπολύέως
πάραπολύισχυρός(Διάγραμμα8).

Σεεπιμέρουςκλαδικόεπίπεδο,
υψηλότερη επιβάρυνση φαίνεται
να έχουν τα τρόφιμα εξαιτίας και
της φύσης της λειτουργίας τους
αφού στηρίζονται στη συστηματι-
κότερη χρήσησυσκευών υψηλής
ενεργειακής κατανάλωσης (π.χ.
ψυγεία).Αντίθετα,σχεδόνοιμισές
επιχειρήσεις ένδυσης υπόδησης
εκτιμούν ότι θα επηρεαστούν μεν
αλλάσεμέτριοβαθμό.

Παρά τις πιέσεις που έχουν
δεχθεί σωρευτικά οι επιχειρήσεις
λιανικού εμπορίου, περισσότερες
από τιςμισέςθα εξαντλήσουνκά-
θε δυνατότητααπορρόφησης των
τιμών από τις ίδιες (Διάγραμμα
9).Εντούτοις,εκείνοιοιεπιμέρους
κλάδοιπου επηρεάζονται εντονό-
τερα, άμεσα ή έμμεσα (πχ λόγω
μεταφορικού κόστους), είναι λιγό-
τερο πιθανό να απορροφήσουν
τις αυξήσεις των τιμών (όπως οι
κλάδοι τροφίμων,οικιακούεξοπλι-

σμού).
Το κλίμαστην αγοράπαραμέ-

νει αβέβαιο και γεμάτο προκλή-
σεις,καθώςοιπρώτεςημέρεςτης
φετινήςχειμερινής εκπτωτικήςπε-
ριόδου κινούνται ήδη υποτονικά.
Ειδικότερα,σχεδόντέσσεριςστους
δέκα επιχειρηματίες προβλέπουν
ότιοτζίροςτουςκατάτηφετινήεκ-
πτωτικήπερίοδοθακινηθείσεχα-
μηλότερα επίπεδα και μόλις ένας
στους δέκα θεωρεί ότι θα κινηθεί
ανοδικά(Διάγραμμα10).

Ταυτότητατηςέρευνας
Τηλεφωνική έρευνα με χρήση 

δομημένου ερωτηματολογίου με:
Μέγεθος: 300 ερωτηματολόγια
Σφάλμα: ± 6,2%
Κάλυψη: Πανελλαδική
Στρωματοποιημένη δειγματολη-

ψία με αναλογική αντιπροσώπευση 
βάσει γεωγραφικής περιοχής και 
δραστηριότητας των επιχειρήσεων 
σύμφωνα με το μητρώο της ΕΛ-
ΣΤΑΤ.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιανουάριος 2022

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από10-01-2022 

μέχρι 16-01-2022 

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Παρασκευή 14-01-2022

1 3 : 3 0 - 1 7 : 3 0

ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥΖΩΗ

ΒΕΝ ΙΖΕΛΟΥ 28

23310-25130

21:00-08:00 ΠΙ-

ΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝ-

ΝΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟ-

ΛΕΩΣ 20 23310-

23416

Φαρμακεία

Η ΚΕΔ όρισε τους διαιτητές 
των αγώνων της 14ης 
αγωνιστικής της Super 

League 2. Τον αγώνα του ΝΠΣ 
Βέροια με τον Πιερικό θα διευθύ-
νει ο κ. Ντάουλας από τον σύνδε-
σμο Δυτ. Αττικ’ής 

SuperLeague2–14ηαγωνιστική
Σάββατο15/01–14:45
Βόρειος όμιλος
ΟλυμπιακόςΒ-Καβάλα
Διαιτητής:Καλατζής(Θεσσαλίας)
Βοηθοί: Τσιλίκας (Αιτ/νιας), Καλαμπόκης

(Αιτ/νιας)

Σάββατο15/01–17:00
Ηρακλής-Ξάνθη
Διαιτητής:Μπεκιάρης(Καρδίτσας)
Βοηθοί:Δίπλαρης (Καρδίτσας), Βογιατζής

(Καρδίτσας)

Κυριακή16/01–14:45
Τρίκαλα-ΟλυμπιακόςΒόλου
Διαιτητής:Τσιμεντερίδης(Κοζάνης)
Βοηθοί:Μπαλιάκας (Κοζάνης), Πραχάλης

(Κοζάνης

ΑπόλλωνΛάρισας-ΑλμωπόςΑριδαίας
Διαιτητής:Βρέσκας(Πιερίας)
Βοηθοί:Τοροσιάδης (Μακεδονίας),Τυριακί-

δης(Μακεδονίας)

Πανσερραϊκός-Θεσπρωτός
Διαιτητής:Πουλικίδης(Δράμας)
Βοηθοί: Τσακίρης (Δράμας),Δημόπουλος

(Φλώρινας)

Βέροια-Πιερικός
Διαιτητής:Ντάουλας(Δυτ.Αττικής)
Βοηθοί:Κουβαλάκης(Δράμας),Χατζηνάκος

(Δράμας)

ΑπόλλωνΠόντου-ΑναγέννησηΚαρδίτσας
Διαιτητής:Ματσούκας(Αιτ/νιας)
Βοηθοί:Νίκζας(Λάρισας),Μάνος(Λάρισας)

Κυριακή16/01–17:00

ΑΕΛ-ΝίκηΒόλου
Διαιτητής:Κατσικογιάννης(Ηπείρου)
Βοηθοί:Λιόντος (Ηπείρου),Διαμαντής (Η-

πείρου)

Σάββατο15/01–14:45
Νότιος Όμιλος
Ηρόδοτος-ΠαναθηναϊκόςΒ
Διαιτητής:Ανδριανός(Αχαΐας)
Βοηθοί: Κουφός (Μακεδονίας), Φράπος

(Μακεδονίας)

Ρόδος-ΑΕΚΒ
Διαιτητής:Αντωνίου(Αχαΐας)
Βοηθοί:Οικονόμου (Αχαΐας), Κωνστάντιος

(Εύβοιας)

Ζάκυνθος-Διαγόρας
Διαιτητής:Πουλόπουλος(Πειραιά)
Βοηθοί: Κορώνας (Πειραιά), Χρηστάκος

(Πειραιά)

ΟΦΙ-ΑστέραςΒλαχιώτη
Διαιτητής:Κάτοικος(Αθηνών)

Βοηθοί:Αραβίδης (Αθηνών), Γουρνιάς (Α-
νατ.Αττικής)

Καλλιθέα-Εργοτέλης
Διαιτητής:Κουκουλάς(Λέσβου)
Βοηθοί:Ψύλλος(Λέσβου),Αθανασοπούλου

(Μεσσηνίας)

Αιγάλεω-ΚαραϊσκάκηςΆρτας
Διαιτητής:Φίτσας(Πρέβεζας–Λευκάδας)
Βοηθοί:Αρμακόλας (Κυκλάδων), Ισακοβί-

δης(Λακωνίας)

Λεβαδειακός-Καλαμάτα
Διαιτητής:Πολυχρόνης(Πιερίας)
Βοηθοί:Μηνούδης (Πιερίας),Βρούζος (Πι-

ερίας)

Επισκοπή-Κηφισιά
Διαιτητής:Αναστασόπουλος(Χαλκιδικής)
Βοηθοί:Μαλανδρής (Χαλκιδικής),Μποζα-

τζίδης(Μακεδονίας)

Οι διαιτητές της 14ης αγωνιστικής
ΝΠΣΒέροια-Πιερικόςδιαιτητήςοκ.Ντάουλας(Δυτ.Αττικής)

Η ομοσπονδία ανακοίνωσε
τη συνέχιση των 

πρωταθλημάτων μπάσκετ
Την  επανέ -

ναρξη των πρω-
ταθλημάτωνμπά-
σκετ ανακοίνωσε
η ΕΟΚ, μετά το
Δ.Σ τηςΠέμπτης
(13/1). Η διορ-
γανώτρια αρχή
θα ανακοινώσει
επιπλέον για τα
πρωτόκολλαπου
θα ισχύσουν για
την προστασία
τηςΔημόσιας Υ-
γείαςταοποίαθα
τηρούνται αυστη-
ράκαιθαελέγχε-
ται η εφαρμογή
τους, όπως υπο-
στηρίζειηΕΟΚ.

Παράλληλα ,
αποφασ ίσ τηκ ε

καιηπαράτασητωνμεταγραφών,γιαόσοδιάστημακράτησεη
διακοπήτωνπρωταθλημάτωνλόγωCovid-19,δηλαδή15μέρες.
Αυτόθαγίνειγιαναμπορούνναενισχυθούνοιομάδεςενμέσω
και της έξαρσης τηςπανδημίας,ώστεπαρά τα κρούσματαπου
θαυπάρχουν,οιαγώνεςναμπορούνναπραγματοποιηθούνμε
όσοτοδυνατόνπλήρειςομάδες.

ΗανακοίνωσητηςΕΟΚ:
«ΤοΔ.Σ.τηςΕΟΚσυνεδρίασεσήμερα(13/1)καιεπιβεβαίωσε

την επανέναρξη όλων των διοργανώσεωνπου είχαν μετατεθεί
λόγωτηςεξάπλωσηςτουκορωνοϊού.

Οιαγωνιστικέςτωνπρωταθλημάτωνπουδενείχανδιεξαχθεί
στις8-9/1θαδιεξαχθούνστις22-23/1.Επίσηςαρχήςγενομένης
απότις18/1μπορούνναδιεξάγονταιαναβληθέντεςαγώνες,αλ-
λάκαιφιλικοίαγώνεςμεδιαιτητέςκαιγραμματεία.

Θαακολουθήσειηανακοίνωσητωνπρογραμμάτωντωναγώ-
νων,αλλάκαιτωνπρωτοκόλλωνπουισχύουνγιατηνπροστασία
τηςΔημόσιαςΥγείαςκαιταοποίαθατηρούνταιαυστηράκαιθα
ελέγχεταιηεφαρμογήτους.

Στησημερινήσυνεδρίασηαποφασίστηκεκαιηπαράτασητης
μεταγραφικήςπεριόδουγιαχρονικόδιάστημαίσομετημετάθεση
τηςαγωνιστικήςδράσης,δηλαδήμέχριτις15/2».

Έναρξη αναβάσεων 
του ΕΟΣ Νάουσας 

στο Σέλι
ΟΕ.Ο.ΣΝάουσας, ανακοινώνει την έναρξη

τωναναβάσεωνστο χιονοδρομικό κέντροΣελί-
ου,τοΣαββατοκύριακο15-16/01/2022.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλή-
ρωση αίτησης εγγραφής τωνπαιδιώνπου θα
συμμετέχουνστοφετινό μαςπρόγραμμα.Όσοι
γονείςδενέχουνολοκληρώσειακόμητηνεγγρα-
φήκαιδενέχουνενημερωθείγιατοπρόγραμμα
αναβάσεων,

παρακαλούνται να περάσουν από τα γρα-
φεία του συλλόγου(ΒασιλέωςΦιλίππου 2) την
ΠέμπτηκαιΠαρασκευή13-14/01/2022, κατά τις
ώρες19.00-21.00.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε 
ότι οι προσεχείς αγώνες 
με ΟΦΗ και ΑΕΚ θα διεξα-

χθούν κεκλεισμένων των θυρών, 
για να μην μπει σε διαδικασία να 
προβεί σε διαχωρισμούς.

ΗΠΑΕΠΑΟΚ εξέδωσεανακοίνωση και
ανέφερε ότι οι προσεχείς αγώνες με τον
ΟΦΗκαιτηνΑΕΚστογήπεδοτηςΤούμπας
θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών,

γιαναμηνμπεισεδιαδικασίαναπροβείσε
διαχωρισμούς των φιλάθλων της ομάδας,
εξαιτίας τουγεγονότοςότιυπάρχειακόμαο
περιορισμός του ανώτατου αριθμού 1.000
ατόμωνστιςεξέδρεςλόγωτουκορονοϊού.

Αναλυτικά:
«ΗΠΑΕΠΑΟΚμεδεδομένητηνπαράτα-

σητουμέτρουγιαπεριορισμότωνφιλάθλων
στο ανώτατο όριο των 1000, δηλώνειπως
αδυνατεί ναανακαλύψει έναν δίκαιο τρόπο

ναεπιλέξειουσιαστικάτους«τυχερούς».
Προκειμένου να αποφύγουμε δικαιολο-

γημέναπαράπονα και περαιτέρω άδικους
διαχωρισμούς, αποφασίσαμε οι προσεχείς
αγώνες με ΟΦΗ καιΑΕΚ να διεξαχθούν
κεκλεισμένων των θυρών. Ευελπιστούμε
σύντομα να μην υπάρχει λόγος γιαπεριο-
ρισμούς και διαχωρισμούς και όλοι μαζί να
ζήσουμε νίκες, χαρές και συγκινήσεις στη
γεμάτηΤούμπα».

ΠΑΟΚ:ΚεκλεισμένωντωνθυρώνηΤούμπα
μεΟΦΗκαιΑΕΚ
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Όταν αγαπάς το ποδόσφαιρο
και τη δουλειά με τα παιδιά το μέλλον 

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

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

ΑκαδημίαΑΕΚΒέροιας.
Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται

στα γήπεδα Λαζοχωρίου. 
Πληροφορίες:

ΚατικαριδηςΜάριος6973054709
ΓκουργκουταςΘεοφάνης6973667697

Το διοικητικό συμβούλιο της 
Λέσχης Αυτοκινήτου Βέροιας σε 
συνεδρίασή του, στις 12-1-2022 

αποφάσισε να συγκαλέσει έκτακτη 
γενική συνέλευση την ΤΕΤΑΡΤΗ 19-1-

2022 με θέματα 
συζήτησης:

i.Έγκριση οικονομι-
κού απολογισμού της
προηγούμενης διοίκη-
σηςτουέτους2021.

ii.Ενημέρωση των
μελώνγια τηναπώλεια
βιβλίωναπότηνπροη-
γούμενη διοίκηση, την
απαλλαγή ευθυνών
από το Σώμα και την
εξουσιοδότηση για την
έκδοσηνέωνβιβλίων.

iii.Αλλαγήτουυπάρ-
χοντος καταστατικού
και εναρμόνισή του με
τον νέο νόμο περί α-
θλητικώνσωματείων.

iv.Έγκρισηπροϋπο-
λογισμούέτους2022

Σε περίπτωση μη
απαρτίας η Γενική Συ-

νέλευσηθαεπαναληφθείστις26-1-2022
ΗΣυνέλευσηθαπραγματοποιηθεί στο καφενείο

ΚΑΜΜΑΡΕΣ(Μητροπόλεως24)ηώρα19:00.
ΟΔΗΓΟΥΜΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ,

ΦΟΡΑΜΕ ΠΑΝΤΑ ΖΩΝΗ

Οιπεριπτώσεις αναβολής ενόςαγώνα είναι οι
ακόλουθες:

i. Ανστηνομάδαεντοπισθούν7ήπερισσότερα
νέα κρούσματα σε επαγγελματίες αθλητές κατά
τους δύο τελευταίους ελέγχους πριν τον αγώνα
(αθροιστικά), τότεοαγώναςαναβάλλεται.Στα7ή
περισσότερακρούσματασυμπεριλαμβάνεται καιο
πρώτοςπροπονητήςτηςΑ’ομάδας.

ii. Μίαομάδαδύναται,μίαήδύοημέρες(MD-1
ήMD-2)πριν από τηνημέρα τέλεσης τουαγώνα
(με ισχυρήσύστασηστοMD-2), να υποβάλει σε
έλεγχο (PCR test) τους επαγγελματίες αθλητές
της συν τον πρώτο προπονητή τηςΑ’ ομάδας.
Ο εν λόγω έλεγχος δύναται να ταυτίζεται με τον
προγραμματισμένο έλεγχοπριν τουςαγώνεςπου
προβλέπεται στηνπαράγραφο 2.2. τωνΒασικών
Αρχών (Κεφ. I – ΒασικέςΑρχές), εφόσον αυτός
διενεργείται στοMD-1 ήMD-2 (και όχι μέχρι 72
ώρεςπριν τον αγώνα). Σεπερίπτωσηπουπρο-
κύψουν εννέα (9) ή περισσότερα κρούσματα σε
επαγγελματίες αθλητές (στα οποία όμως μπορεί
νασυμπεριλαμβάνεται και οπρώτοςπροπονητής
τηςΑ’ομάδας),τότεοοικείοςαγώναςαναβάλλεται.
Από την παρούσα διάταξη εξαιρούνται αθλητές
που υπάγονται στηνπαράγραφο 1.1 και 2.1 του
Κεφαλαίου III (Μέτρασεπερίπτωσηθετικούστον
ιόπεριστατικού–Διαχείριση κρούσματος), καθώς
και αθλητές με επιβεβαιωμένο ιστορικό λοίμωξης
COVID-19 (συμπτωματικοί ή ασυμπτωματικοί)
πουδύναταιναφέρουνακόμηανενεργάσυγκύτια
του ιούκαι να έχουν επίμακρόχρονικόδιάστημα
θετικάταμοριακάτεστχωρίςναείναιμεταδοτικοί.

iii.Ανστην ομάδα, κατά τον τελευταίο έλεγχο
πριν τον αγώνα, εντοπισθούν θετικά κρούσματα
σε τερματοφύλακες έτσιώστε δεν είναι εφικτή η
δήλωσηδύο επαγγελματιών τερματοφυλάκων (α-
κόμακαιαναυτοίείναι τραυματίεςήτιμωρημένοι)
στοΦύλλοΑγώνα, τότεοαγώναςαναβάλλεται.Η
παρούσαδιάταξη ισχύει για όσεςομάδες έχουν4
ήπερισσότερους επαγγελματίες τερματοφύλακες.
Σεπερίπτωσηπουμια ομάδα έχει τρεις ή λιγότε-
ρουςεπαγγελματίεςτερματοφύλακες,τότεεάνδεν
είναι εφικτή η δήλωση ενός επαγγελματία τερμα-
τοφύλακα (ακόμα και αν αυτοί είναι τραυματίες ή
τιμωρημένοι) στοΦύλλοΑγώνα, τότε ο αγώνας
αναβάλλεται. Ως διαθέσιμοι τερματοφύλακες νο-
ούνται:α)μέχριτηνκατάθεσητηςεπίσημηςλίστας
πουπροβλέπεται στηνπαράγραφο 2.2. τωνΒα-

σικώνΑρχών(Κεφ.I–ΒασικέςΑρχές)όσοιέχουν
επαγγελματικά συμβόλαια, β) μετά την κατάθεση
τηςλίσταςπουπροβλέπεταιστηνπαράγραφο2.2.
τωνΒασικώνΑρχών(Κεφ.I–ΒασικέςΑρχές)όσοι
συμπεριλαμβάνονταισεαυτήτηλίστα.

iv.Αν στην ομάδα εντοπισθούν εννέα (9) ή
περισσότερα κρούσματα σε αθλητές (ή και στον
πρώτοπροπονητήτηςΑ’ομάδας)σεδύοδιαδοχι-
κούςελέγχους (αθροιστικά), τότεαναστέλλονταιοι
ομαδικέςπροπονήσειςγιαεπτά(7)ημερολογιακές
ημέρες(συνεχίζεταιηατομικήάθληση).Τοενλόγω
επταήμερο εκκινεί από την επόμενημέρααπό τη
διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου κατά τον
οποίοπροέκυψε το ένατο θετικό κρούσμα.Οι α-
θλητέςκαιοπροπονητήςτηςομάδας(εμβολιασμέ-
νοι ή ανεμβολίαστοι) επιστρέφουν στις ομαδικές
προπονήσειςμετάτηνπαρέλευσητουεπταημέρου
(την 8η μέρα), μετά από αρνητικό μοριακό τεστ
(PCR)που γίνεται υποχρεωτικά την 7η μέρα του
εν λόγω επταημέρου, με εξαίρεση όσους έχουν
πιστοποιητικό νόσησηςσε ισχύπου επιστρέφουν
χωρίςτεστ.Στησυνέχεια,ηδιαδικασίασυνεχίζεται
όπωςπριναπότηνεμφάνισηκρουσμάτων,μετον
εβδομαδιαίοέλεγχο.

Όσοαφοράστην επιστροφήσε επίσημους α-
γώνεςθεωρείταιαγωνιστικάαποδεκτόέναδιάστη-
ματριών (3)ημέρων(8η,9ηκαι10ηημέρα)μετά
την επιστροφήστις ομαδικέςπροπονήσεις για τη
συμμετοχή τωνποδοσφαιριστώνσεαγώνα.Συνε-
πώς,αγώνεςπουέχουνοριστείμέσασεδιάστημα
δέκα (10) ημέρων από την επόμενη μέρα από
εκείνηνπουπροέκυψε το ένατο θετικό κρούσμα,
αναβάλλονται.Ομοίως,εξαναβολήςαγώναςμπο-
ρείναδιεξαχθείτην4ηημέραμετάτηνεπανέναρξη
τωνπροπονήσεων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΕΕΚΤΑΚΤΗ
ΓΕΝΙΚΗΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ίδιο πρωτόκολλο με την SL1
η SL2

Αναβολή αγώνων Εθνικών κατηγοριών
(15-19/1/2022)

ΗΔΕΠ/Ο.Χ.Ε.στησυνεδρίασητης,τηνΤετάρτη12/1/2022,απο-
φάσισε τηναναβολήόλων τωνπρογραμματισμένωναγώνων των
Εθνικώνκατηγοριώντηςτρέχουσαςαγωνιστικής(15-19/1/2022).

ΗΕπιτροπή,προχώρησεσεαυτή τηναπόφασημε τηνουσια-
στικήσυμβολήτηςΥγειονομικήςεπιτροπήςτηςΟΧΕ,αξιολογώντας
τηνεπιδημιολογικήκατάστασηστηχώραγενικότεραόπουπαρουσι-
άζεταιμιακλιμακούμενηαύξησηκρουσμάτων,αλλάκαιτααιτήματα
σωματείωνπουδέχτηκεγιααναβολήλόγωθετικώναποτελεσμάτων
έχονταςωςστόχοναμην επιβαρυνθείακόμαπερισσότερο τοόλο
σύστημακαιμετιςαθλητικέςσυναντήσειςαλλάκαιτιςμετακινήσεις
τωνομάδων.Αντιλαμβανόμαστετηνόποιααναστάτωσημπορείνα
προκύψειαπότηναναβολήκαιτονεπανορισμότωναγώνων,αλλά
εκτιμάταιπερισσότεροηυγείατωναθλητών/τριώνκαισυντελεστών
τουαθλήματος,προκειμένου ναδιασφαλιστεί μια το όσοδυνατόν
ασφαλέστερηαγωνιστικήσυνέχειατωνπρωταθλημάτων.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ισό-

γειο κατάστημα επί

της οδού Πιερίων

στηΒέροια εμβαδού

54,16τ.μ.μευπόγειο

αποθηκευτικό χώρο

εμβαδού 41,63 τ.μ..

Τιμή 63.000 € Τηλ:

2331021523

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

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

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

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


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝΠΛΑΤΕΙΑΩΡΟ-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105030-ΚέντροΚατάστημασυνολι-

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

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

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

το1975καιείναιφωτεινό ,ανακαινισμένομε
ψευδοροφή.Ενοίκιομόνο300€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106808 Στο κέντρο της Βέροιας

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106881ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΜο-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13964πωλείται κοντάσταΚΤΕΛ

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
Κωδ:106441-ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αγροτεμάχιοδίπλαστοσχέδιοπόλεωςσυνολι-
κήςεπιφάνειας4436τ.μ.,είναιάρτιοκαιοικοδο-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:14213-ΠΑΝΟΡΑΜΑΒέροιαςΠΩ-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr
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Παστέρ8,διαμέρισμαρετιρέ,1ΔΧΛΚπλήρως

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα46τ.μ.,επίτηςοδούΕλ.
Βενιζέλου,περιοχήΑγίουΑντωνίου, Βέροια. 1ος
όροφος, οικοδομής 1964, τριών ορόφων υπέρ
ισογείου, προσόψεως, χωρίς ασανσέρ. Ξεχωρι-
στοίχώροιγια:κουζίνα,έναυπνοδωμάτιο,σαλόνι,
χωλ, μπάνιο.Ηπρόσοψη επί τηςΒενιζέλου δια-
θέτειμπαλκόνιστοοποίοβλέπουνέναπαράθυρο
καιμίαμπαλκονόπορτα.35.000ευρώ.Χρίζειανα-
καίνισης. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6974191579,
6973015833.



ΠΩΛΕΙΤΑΙ, στον Προ-
μηθέα, υπέροχο λούξ δι-

αμέρισμα 84 τ.μ., 1ος όρ,

2ΔΣΚWC, καινούργιο,ωρο-

μέτρηση.Πληρ.Τηλ. 23310

68080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονοκατοικ ία

στην Πατρίδα 100+100τ.μ. ι-

σόγειο σε 2.500 τ.μ. οικόπε-

δο. 85.000 ευρώ. Τηλ.: 6945

122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο διαμέ-

ρισμα κοντά στονΑγ.Αντώ-

νιο, με θέσηπάρκιγκ, 77 τ.μ.,

διαμπερές, κεντρ, θέρμανση,

22.000 ευρώ, ευκαιρία. Τηλ.:

6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 110

τ.μ., Σταδίου, 2ος όροφος, α-

σανσέρ.Τηλ.:6976535124.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφο διαμέ-

ρισμα, 1ος και 2ος όροφος με

εσωτερικη σκάλα, 170 τ.μ., 40

τ.μ.βεράντες,περιοχήπαλαιού

Νοσοκομείου, διαμπερές, θέα,

ντουλάπες εντοιχισμένες. Τιμή

διαπραγματεύσιμη.Τηλ.: 6973

227521.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικόΜεσιτι-

κό γραφείοστηΒέροια.Πληρ.

τηλ. :  23310 63283,  ώρες

08.00-10.00.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαμέρι-

σμα 120 τ.μ., Βελισσαρίου 11,

Βέροια, 2ος όροφος σε ιδιό-

κτητη οικοδομή, 3ΔΤρΚΧWC,

μεγάλα μπαλκόνια, αιρ κοντί-

σιον, ατομική θέρμανση κα-

λοριφέρ, ανακαινισμένο. Τιμή

ενοικίου 360,00 ευρώ. Τηλ.

6979977336.

ENOIKIAZETAI  περιοχή

Προμηθέα, διαμέρισμα 2Δ-

ΣΚWC, επιπλωμένο, λούξ, αίρ

κοντίσιον.Τιμήενοικίου320,00

ευρώ.  Πληρ.  Τηλ .  23310

68080.

ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΗ24τ.μ.,

Καλλιθέα,Μιλτιάδου20,πόρτα

με μηχανισμό, ρεύμα, βαμμέ-

νο.Τιμήενοικίου50ευρώ.Τηλ.:

6947073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικιάζεται

γκαρσονιέρα, 1ος όροφος, σε

πολύ καλή κατάσταση. Πληρ.

τηλ.:2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ENOIKIAZONTAI Γραφεία

61, 37 και 30 τ.μ. ανακαινι-

σμένα στο κέντρο της πόλε-

ως, και ολόκληρος όροφος

240 τ.μ. Τηλ. 6949087741 ή

6993375249.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητροπό-

λεως 35, χώρος 90 τ.μ. περί-

που,με3χώρουςκαι κουζινα,

W.C.,γιαεπαγγελματικήχρήση

ήγιαδιαμέρισμα,3οςόρ.Τηλ.:

6932471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή

για λογιστικό γραφείο στηΒέ-

ροια. Πληροφορίες στο τηλέ-

φωνο:2331021106

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος λογι-

στηρίου.Αποστολή βιογραφι-

κών στο e-mail: regivanelle@

gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός

για τη Βέροια. Πληρ. τηλ.:

2331125374.Ώρες για πληρο-

φορίες:6.00π.μ.-9.00μ.μ.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρης εξοπλι-

σμός καφέ (έπιπλα και είδη

κουζίνας).Τηλ.:6944577645.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣαναζητάγιαγνωρι-

μία κυρία έως 55 ετών. Πληρ.

Τηλ.6984040769.
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ΚΟΠΑΝΟΣενοικιάζονταιδύοεπαγγελματικοίχώροιαπό350
τ.μ.οκαθέναςμεδυνατότηταναγίνειέναςχώρος,στονπεριφε-
ρειακόδρόμοΚοπανού,δίπλαστοβενζινάδικοΣαρδέλη,με5μ.
καθαρόύψος,χωρίςεσωτερικέςκολώνεςκαιπεριφραγμένηαυ-
λή600τ.μ.Τιμή1,00ευρώτοτετραγωνικό.Τηλ.:6944687267
&2332041088.

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

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

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6981994659.

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

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

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

Η εταιρεια Καδο-
γλου ΙΚΕ μεπαρουσια
στην συσκευασια και
τυποποιηση κρεατος,
με εδρα τοΤαγαροχωρι
Ημαθιας στα σφαγεια,
ζηταναενταξειστοδυ-
ναμικοτηςοδηγουςΓ’κατηγοριαςγιατηνστελεχωσητης
μοναδαςμεταφορωνμας.Προαπαιτουμενηπρουποθεση
είναιηκατοχηΠ.Ε.Ι.καιΗλεκτρονικουΤαχογραφου.

Απαιτουμεναπροσοντα
Ομαδικοτητα,συνεργασια και αποτελεσματικοτητα με

αισθησηευθυνηςκαιεπαγγελματισμο.
ΗΕταιρειαπροσφερει
Αμεσηπροσληψη μεπληρη απασχοληση και πληρη

ασφαλιση
ΤΗΛ:23310/41597-8FAX:23310/42048

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ

(ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
για το ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ωςυπεύθυνοιτωνγραμμώνπαραγωγήςνωπώνπροϊόντωνΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΑΣΤΡΟΦΙΜΩΝστηνΑλεξάνδρειαΗμαθίας

γιαμόνιμηαλλάκαιΕΠΟΧΙΚΗΕΡΓΑΣΙΑ(5μηνών).
Επιθυμητάπροσόντα:Εμπειρίασεελέγχους(παραλαβή)γεωργικών

προϊόντων, γραμμώνδιαλογής καθώς και σεπαραγωγήβιομηχανίας
τροφίμων,

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

Από την ΑΛΜΗ Α-
ΒΕΕ, εταιρία μεπαρου-
σία 25 ετώνστον τομέα
τηςμεταποίησηςαγροτι-
κώνπροϊόντων–παρα-
γωγής ειδών διατροφής
και με συνεχήσταθεράανοδικήπορεία στην ελληνική και διεθνή
αγορά,ZHTΕΙΤΑΙ

ΒΟΗΘΟΣΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ
Προσόντα:
-γνώσειςχειρισμούηλεκτρονικούυπολογιστή(θαεκτιμηθείγνώ-

σηχειρισμούπρογραμμάτωνδιαχείρισηςαποθήκης)
-καλήγνώσηαγγλικήςγλώσσας
Προϋπηρεσίασεαντίστοιχηθέσηείναιεπιθυμητήαλλάόχιαπα-

ραίτητη.
Οιενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενεςμπορούννακαταθέτουναιτή-

σειςστημονάδαπαραγωγήςπουβρίσκεταιστο5οχλμΑλεξάνδρειας
–ΚρύαςΒρύσης.Ηαίτησηθαπρέπεινασυνοδεύεταιαπόπρόσφατη
φωτογραφίακαιφωτοτυπίαταυτότηταςήφωτοτυπίαδιαβατηρίου(με
τηνάδειαεργασίας).

Βιογραφικάσημειώματανααποστέλλονται
στοemailinfo@almifoods.gr

Πληροφορίες–τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800



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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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



Από το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμά-
κων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με την εντα-
τικοποίηση  των μέτρων λόγω της επιζωοτίας αφρικανικής πανώλης 
των χοίρων σε αγριόχοιρους στη Βουλγαρία:

  “ Σε συνέχεια του από 09.07.2021 δελτίου τύπου της υπηρε-
σίας μας, που στόχο είχε την ενημέρωση κτηνοτρόφων, κυνηγών, 
θηροφυλάκων, μελών περιβαλλοντικών οργανώσεων / ιδιωτών 
σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος επιζωοτιολογικής 
επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλους 
των χοίρων (ΑΠΧ) στους αγριόχοιρους, σας ενημερώνουμε ότι 

σύμφωνα με τις τελευταίες εγκυκλίους του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (υπ’ αριθ. 1974/359630/13.12.2021 και 
39/4402/07.01.2022), στη γειτονική Βουλγαρία, στο πλαίσιο Γενικής 
Επιτήρησης του νοσήματος, ενώ μέσα σε ένα περίπου χρόνο (από 
01.01.2021 έως 09.12.2021) εντοπίστηκαν 6 εστίες ΑΠΧ σε κατοι-
κίδιους χοίρους και 298 εστίες σε αγριόχοιρους, πρόσφατα, μέσα 
σε μία μόλις εβδομάδα παρατηρήθηκε ραγδαία αύξηση στις εστίες 
θηρευμένων αγριόχοιρων. Συγκεκριμένα, από 31.12.20221 έως 
07.01.2022 εντοπίστηκαν 107 εστίες σε αγριόχοιρους, το 1/3 περί-
που των εστιών του έτους 2021. Στις 6 και 7 Ιανουαρίου 2022 κοι-
νοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, 19 δευτερογενείς 
εστίες ΑΠΧ σε αγριόχοιρους στην Βουλγαρία 
στις περιοχές Haskovo (2 εστίες), Kardzhali 
(7 εστίες) και Smolyan (10 εστίες) σε κοντινή 
απόσταση από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.  

 Υπενθυμίζεται ότι «η αφρικανική πανώλη 
των χοίρων είναι λοιμώδης ιογενής νόσος δε-
σποζόμενων και άγριων χοιροειδών, η οποία 
μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τον σχετικό 
ζωικό πληθυσμό και την κερδοφορία της κτη-
νοτροφίας, διαταράσσοντας τις μετακινήσεις 
φορτίων των εν λόγω ζώων και των προϊό-
ντων τους εντός της Ένωσης και τις εξαγωγές 
προς τρίτες χώρες».

Προκειμένου να αποφευχθεί η είσο-
δος του νοσήματος στη χώρα μας, το ο-
ποίο αποτελεί επιζωοτία όπου υφίσταται, 
με σοβαρότατες κοινωνικοοικονομικές επι-
πτώσεις, συνιστάται βάσει Υπουργικών Α-
ποφάσεων (ΚΥΑ 147/21886/25.01.2021 
- Φ Ε Κ  Β  3 1 3 / 2 8 . 0 1 . 2 0 2 1 ,  Υ. Α . 
1 1 0 2 / 1 8 2 4 1 5 / 1 2 . 0 7 . 2 0 2 1 -  Φ Ε Κ 
Β  3 2 11 / 2 2 . 0 7 . 2 0 2 1 )  κ α ι  ε γ κ υ -
κ λ ί ω ν  ( 9 8 2 / 1 5 1 9 9 5 / 0 9 . 0 6 . 2 0 2 1 , 
1 1 7 2 / 1 9 6 0 6 9 / 2 3 . 0 7 . 2 0 2 1 , 
458/50853/13.02.2020) η εντατικοποίηση : 

α) της Παθητικής επιτήρησης (εντοπισμός 
αγριόχοιρων και υβριδίων αυτών νεκρών, α-
κόμη και κατόπιν τροχαίων ατυχημάτων, νε-
κρών χοίρων ή με ύποπτα συμπτώματα ή με 
παθολογοανατομικά ευρήματα συμβατά με 
την ΑΠΧ, συλλογή και δειγματοληψία αίματος 
και ιστών) και Ενεργητικής σε αγριόχοιρους 

και κατοικιδίους χοίρους (λήψη δειγμάτων από θηρευμένους α-
γριόχοιρους και κατοικιδίους χοίρους και προσκόμιση αυτών στις 
κτηνιατρικές υπηρεσίες των Π.Ε., λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα 
μέτρα βιοασφάλειας) και ειδικά στην «απαγορευμένη ζώνη 1» που 
εκτείνεται σε απόσταση 20 Km από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα 
(Τμήματα των Π.Ε. Σερρών, Ξάνθης, Δράμας, Ροδόπης και Έβρου), 

β) των ελέγχων των μέτρων βιοασφάλειας στα κυνηγετικά πεδία 
και στις χοιροτροφικές  εκμεταλλεύσεις και  

γ) των ελέγχων στα σημεία εισόδου στη χώρα μας”.     
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Εντατικοποίηση των μέτρων λόγω της επιζωοτίας της Αφρικανικής Πανώλης 

των Χοίρων (ΑΠΧ) σε αγριόχοιρους στη Βουλγαρία

Αγροτικός Σύλλογος Νάουσας
 προς ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις

 παραγωγών: Δύο μέτρα και δύο 
σταθμά στην καταβολή του +20% 

επι των ασφαλίστρων;   
Από τον Ενιαίο Σύλλο-

γος Αγροτών  Νάουσας και 
τον Αγροτικό σύλλογο Βελ-
βεντού, στάλθηκε επιστολή 
διαμαρτυρίας προς τον ΕΛ-
ΓΑ, στην οποία αναφέρουν 
τα εξής:

«Κύριε πρόεδρε του ΕΛ-
ΓΑ χρόνια πολλά και καλή 
χρονιά!                         

 Πρώτα απ’ όλα  χαιρε-
τίζουμε την ολοκλήρωση 
της καταβολής των απο-
ζημιώσεων από τον κατα-
στροφικό παγετό της άνοι-
ξης μέσα στις προθεσμίες 
που εξαγγείλατε χάρη στην 
συμβολή των γεωπόνων 
εκτιμητών του ΕΛΓΑ. Πα-
ρατηρήθηκε το γεγονός ότι κάποιοι αγρότες αποζημιώθηκαν στο 100% ασφαλιζόμενης αξίας χωρίς να 
έχουν καταβάλει το +20% στα ασφάλιστρα τους. Αυτό φυσικά προέβλεπε η σχετική τροπολογία που 
σωστά κατέθεσε ο υπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Η τροπολογία κατατέθηκε το φθινόπωρο, αυτό ει-
χε σαν αποτέλεσμα κάποιοι συνάδελφοι αγρότες να δηλώσουν το +20% (δηλαδή πλήρωσαν 20%αυ-
ξημενα ασφάλιστρα) κατά την δήλωση ΟΣΔΕ που έγινε την άνοιξη κάνοντας χρήση του δικαιώματος 
που προβλέπεται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Για το λόγο αυτό επειδή δεν μπορεί να ισχύουν δύο 
μέτρα και δύο σταθμά πρέπει να δρομολογήσετε την επιστροφή των χρημάτων στους αγρότες που 
έχουν δηλώσει το +20%.   Επίσης επανερχόμαστε στο αίτημα που δύο φορές έχουμε κάνει ( Αγροτικοί 
σύλλογοι Νάουσας και Βελβεντού) σχετικά με τα ασφάλιστρα και την τιμή αποζημίωσης για τα πλατύ-
καρπα ροδάκινα και νεκταρίνια.

Οι εμπορικές τιμές των εν λόγω προϊόντων είναι από 2,5 έως 3 φορές ακριβότερα, από τα αντί-
στοιχα».

ΥπΑΑΤ: Ενεργοποιήθηκε 
η ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης 
βεβαίωσης Επαγγελματία Αγρότη 

για το φορολογικό έτος 2020
Με γοργούς ρυθμούς υλοποι-

είται το πρόγραμμα ηλεκτρονικής 
διακίνησης εγγράφων που έχει 
θέσει ο υπουργός Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος 
Λιβανός, με στόχο πάντα την κα-
λύτερη και πληρέστερη εξυπηρέ-
τηση των αγροτών.

Με απόφαση του Υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων κ. Σ. Κεδίκογλου τέθηκε σε 
λειτουργία από τη 13η/01/2022, η 
δυνατότητα ψηφιακής εκτύπωσης 
της βεβαίωσης επαγγελματία α-
γρότη φορολογικού έτος 2020, με 
υπογραφή και σφραγίδα της Προ-
ϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Αποκεντρωμένων Δομών και δεν 
απαιτεί επικύρωση. 

Οι επαγγελματίες αγρότες που επιθυμούν να εκδώσουν τη σχετική βεβαίωση θα μπορούν να εξυ-
πηρετούνται, μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή του κινητού τους τηλεφώνου. Η είσοδός τους στην 
ψηφιακή εφαρμογή του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), πραγματοποιείται 
αποκλειστικά από τους ίδιους ή από εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, με τη χρήση των κωδικών 
εισαγωγής στην εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Η βεβαίωση εκτυπώνεται από την τελευταία σελίδα της εφαρμογής «Εκτύπωση Βεβαίωσης», επιλέ-
γοντας την «Αναφορά Βεβαίωσης Εγγραφής ΜΑΑΕ (pdf)» για το έτος 2020. 

Επίσης, στην ψηφιακή υπηρεσία του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), 
έχει αναπτυχθεί η δυνατότητα θέασης επιπλέον δεκατεσσάρων (14) Μητρώων στην «Καρτέλα Συντε-
λεστή».

Η δυνατότητα αυτή διευκολύνει τόσο τους αγρότες, οι οποίοι έχουν πρόσβαση και σε άλλα Μητρώα, 
όσο και τις Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ για τη διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων.

Οι παρεχόμενες δυνατότητες συμβάλλουν, ώστε να καταστεί εφικτός ο στόχος της επικοινωνίας, 
χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακίνησης 
εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα, των πολιτών και των 
επιχειρήσεων. 
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