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σχολείων της Βέροιας
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Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ
 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟ
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Ώρες 
ευθύνης…
Του Μάξιμου 
Χαρακόπουλου
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Μήπως εξαιρείται
το Παλαιό Δικαστικό 

Μέγαρο από τα «ασημικά»;
  Δημοσιεύουμε και αναδεικνύουμε ως κύριο θέμα της 
σημερινής έκδοσης την επιστολή του πρώην προέδρου 
του δικηγορικού συλλόγου Βέροιας αναφορικά με την 
διεκδίκηση του Παλαιού Δικαστικού Μεγάρου στην 
πλατεία Ωρολογίου. Τα δεδομένα που τίθενται από τον κ. 
Καπανίδη, που επικαλείται συγκεκριμένο ΦΕΚ δείχνουν 
ότι υπάρχει δρόμος για αποχαρακτηρισμό του ιστορικού 
κτιρίου και επιστροφή του στους δημότες της Βέροιας. 
Θυμόμαστε εξάλλου το αλαλούμ που είχε ξεσπάσει όταν 
μέσα στο τσουβάλι των δημόσιων ακινήτων που είχαν 
«υποθηκευτεί» ελέω μνημονίου είχαν συμπεριληφθεί και 
αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία που με διορθωτικές 
κινήσεις στη συνέχεια είχαν εξαιρεθεί από τα «ασημικά» 
προς εκμετάλλευση. Μήπως εκτός από το σενάριο 
της μίσθωσης, θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά αυτή η 
προοπτική; Ο νομικός κόσμος της πόλης σε συνεργασία 
με τον δήμο και τους ημαθιώτες βουλευτές και τον 
υπουργό ας κινηθούν για την διάσωση και απόκτηση του 
ιστορικού κτιρίου. Σε κάθε περίπτωση ας εξαντλήσουμε 
τις πιθανότητες…αξίζει! Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Συνεχίζει τις διαδικτυακές της συναντήσεις
η Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας με 10 Podcasts

για τη ζωή 10 ανθρώπων της πόλης
Μετηνδιαδικτυακήπροβολή της ταινί-

ας-ντοκιμαντέρ,«ΠηγήείναιοΛόγος-Ανα-
ζητώντας τηναόρατηπόλη», τηνΚυριακή
15Νοεμβρίου, ολοκληρώθηκε το πρώτο
μέροςτωνδιαδικτυακώνσυναντήσεωντης
ΔημόσιαςΒιβλιοθήκηςΒέροιας για τα 10
χρόνιααπότοβραβείοΓκέιτς.

Μία εξαίρετη και προσεγμένη παρα-
γωγή της“ΚυριώτισσαςΟυτοπία”& Γιάννη
Καισαρίδη (ΚίνησηΠολιτώνΚυριώτισσας,
Βέροια)που επιστρέφει στηνπαλιάπόλη
της Βέροιας, σε καλντερίμια, μνήμες και
μαρτυρίεςανθρώπωνμέσααπό  10ανα-
τρεπτικέςκινηματογραφικέςπεριηγήσεις.

Ακολουθεί από τις 19Νοεμβρίου έως
τις22ΔεκεμβρίουηενότητατωνPodcasts
μεσυνεντεύξειςανθρώπωντηςπόληςπου
φέρνουντηζωήτουςστοπροσκήνιο.

Στα10πρώταpodcastsμιλάνεοι:χειρουργόςΓιάννηςΑβραμίδης,σκηνοθέτης-ηθοποιόςκαιπρώηνΠρόεδροςτου
ΔΗΠΕΘΕΒέροιαςΟδυσσέαςΓωνιάδης,κτηνοτρόφοςΔημήτρηςΖαρκάδας,επιχειρηματίας,ΝούληςΣιορμανωλάκης,
σκηνοθέτηςκαισυγγραφέαςΣτράτοςΤζίτζης,ποιητήςΘανάσηςΜαρκόπουλος,συγγραφέαςκαισυνταξιούχοςεκπαι-
δευτικόςΠαύλοςΠυρινός,επιχειρηματίαςΑργύρηςΜπουρντένας,ποδοσφαιριστήςΓιώτηςΤσαλουχίδηςκαιοεικαστι-
κόςΝίκοςΤσιαπάρας.

(Αναλυτικά το πρόγραμμα στο future.libver.gr/programme)

ΚαιπάλιδιακοπήρεύματοςσεπεριοχέςτηςΒέροιας
τομεσημέριτηςΤρίτης

ΑρκετάταμηνύματαδιαμαρτυρίαςχθεςμεσημέριΤρίτηςστηνεφημερίδαμας,αλλάκαικατάτηνδιάρκειατηςραδιο-
φωνικήςεκπομπήςΛαϊκά&ΑιρετικάστονΑΚΟΥ99.6,απόπολίτεςπουείχανδιακοπήρεύματος.Οιπεριοχέςπουαναφέρ-
θηκανήτανοΠρομηθέαςκαιηευρύτερηπεριοχήπίσωαπότοΔημοτικόΣτάδιοΒέροιας.Ηδιακοπήσύμφωναμετιςίδιες
πληροφορίεςδιήρκεσεπερίπου40λεπτά.Πάντωςείναιπολύσυχνέςοιδιακοπέςρεύματοςτοτελευταίοδιάστημαείτεαπό
κουνάβια,είτεαπόπρογραμματισμένεςεργασίες,είτεαπόβλάβεςπουγίνονταιιδιαίτερααντιληπτέςαφούόλοςοκόσμος
είναιεγκλεισμένοςλόγωlockdownστασπίτιατουκαιχωρίςηλεκτρικόρεύμαδενγίνεταιτίποτα!

ΟαναγνώστηςΝικόλαοςΜύ-
τιλης μας έστειλε τοπαρακάτω
μήνυμααναφορικάμε τηναπα-
γόρευσηεισόδουτουκοινούστο
γήπεδοποδοσφαίρου τουΔΑΚ
Μακροχωρίουτοοποίοπαραθέ-
τουμεαυτούσιο.

Θα ήθελα να σας γνωρίσω 
ένα μικρό πρόβλημα και εάν 
μπορείτε με την δημοσιογραφι-
κή σας πένα να βοηθήσετε. Ως 
γνωστό από 7/11 - 30/11/2020 
ισχύουν υγειονομικοί κανόνες 
στην ζωή μας και φυσικά και 
στην άθληση. Ενώ στην ΚΥΑ της 
Γ.Γ.Αθλητισμού επιτρέπεται η εί-
σοδος στις ανοικτές αθλητικές ε-
γκαταστάσεις και στο αθλούμενο 
κοινό «Οι ανοικτές εγκαταστά-
σεις που εξαιρούνται της αναστολής λειτουργίας για ατομική 
άσκηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αθλητές και α-
θλούμενους (κοινό).»στο δημοτικό αθλητικό κέντρο ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ δεν επιτρέπουν την είσοδο στο αθλούμενο 
κοινό στο γήπεδο ποδοσφαίρου. Σας παρακαλώ βοηθήστε 
όχι μόνο εμένα αλλά και αρκετές δεκάδες συμπολίτες μας 
που θέλουν να συνεχίσουν να γυμνάζονται χωρίς να τρέ-
χουν στα βουνά με κίνδυνο την σωματική τους ακεραιότητα. 
Σας ευχαριστώ και είμαι στην διάθεσή σας για κάθε πιθανή 
διευκρίνηση – βοήθεια.

Σ.Σ.Σεεπικοινωνίαπουείχαμεμε τονπρόεδροτου

ΚΑΠΑΔ.ΒέροιαςΛεωνίδαΑκριβόπουλο,μαςανέφερε
ότιόλοιοιυπαίθριοιχώροιτουΔΑΚΜακροχωρίουείναι
διαθέσιμοιστοκοινόσυμπεριλαμβανομένουκαι τουα-
νοιχτούγηπέδουποδοσφαίρουδίπλασταγήπεδατένις.
Αναφορικάμετονπεριφραγμένοχώροτουστίβουκαιτου
γηπέδουπουβρίσκεταιεντόςαυτούοκ.Ακριβόπουλος
διευκρίνισεότιείναιχώροςπουδιατίθεταισύμφωναμετις
οδηγίεςπουέχουνλάβεισεαθλητέςπουπροετοιμάζονται
γιαευρωπαϊκέςκαιδιεθνείςδιοργανώσεις.Ωστόσογια
τηνατομικήάθλησητουκοινού(μέχρι3άτομα)έτσιόπως
προβλέπεταιαπότηνσχετικήΚΥΑοανοιχτόςχώροςπο-
δοσφαίρουυπερκαλύπτειτιςανάγκεςτουκοινού.

ΕρώτημααναγνώστηγιατοΔΑΚΜακροχωρίου
καιαπάντησητουΛ.Ακριβόπουλου

Ραδιοφωνικό αφιέρωμα
για το Πολυτεχνείο από το 
Μουσικό Σχολείο Βέροιας

Τομαθητικόραδιόφωνο-EuropeanSchoolRadioκαιηρα-
διοφωνικήομάδα«Ραδιοκατακτητές» τουΜουσικούΣχολείου
ΒέροιαςδιοργάνωσανχθεςΤρίτη17Νοεμβρίουέναραδιοφω-
νικόαφιέρωμαμεαφορμήτην47ηεπέτειοτουΠολυτεχνείου.

Οι μαθητές τουΜουσικού Σχολείου Βέροιας έκαναν ένα
ανοιχτό κάλεσμασε όλους τουςπολίτες  για ένα ταξίδι στην
ιστορία με όχημα τη μουσική και τον λόγο, για να θυμη-
θούν τα σημαντικά γεγονότα του Πολυτεχνείου μέσα από
παλιέςκαινέεςεκπομπέςτωνραδιοφωνικώνπαραγωγώντου
EuropeanSchoolRadioπου μεταδόθηκαν από τις 9 τοπρωί
μέχριτις12τοβράδυ.

Φωτογραφικές
μνήμες

Πολυτεχνείου
Τοαλιεύσαμεαπό

ανάρτηση του Γιάν-
νηΚαμπούρη, με α-
φορμή την χθεσινή
επέτειο τουΠολυτε-
χνείου. Γνωστοί βε-
ροιώτες,φοιτητέςτό-
τε,φωτογραφήθηκαν
κάπουστηνοδόΜη-
τροπόλεως, μπρο-
στά στην ταβέρνα
τουΣφήκα,έναχρό-
νομετάτηνεξέγερση
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Πρόεδρος Εργαζομένων 
Νοσοκομείου Νάουσας: Απαιτείται 

συστράτευση όλων των
 παραγωγικών φορέων της υγείας
Η μόνη λύση για την ανα-

βάθμιση του ΕΣΥ είναι οι μό-
νιμες  προσλήψεις, αναφέρει 
ο πρόεδρος του  Σωματείου 
Εργαζομένων του Νοσοκο-
μείου Νάουσας Αντώνης 
Λογγινίδης, καλώντας σε 
συστράτευση  όλους τους 
παραγωγικούς  φορείς της 
υγείας. Σε δημόσια ανακοί-
νωσή του αναφέρει:

«Από τον τις συνθήκες  
πανδημίας  και  έχοντας ε-
πίγνωση των καθημερινών 
προκλήσεων ανατροπών 
κρίνεται, περισσότερο από 
ποτέ , αναγκαία  η συστρά-
τευση  όλων των παραγωγι-
κών  φορέων της υγείας.

 Οι ιδιώτες γιατροί  καλούνται να δώσουν  το δικό τους παρόν σ αυτή τη μάχη. Ευχής έργον θα ναι 
να δούμε τους  ιδιώτες  γιατρούς του δήμου Νάουσας , να δίνουν τον αγώνα τους κατά της πανδημίας 
μέσα στο νοσοκομείο Νάουσας που αυτή την στιγμή δίνει έναν άνισο αγώνα.

 Η κρισιμότητα της κατάστασης και ο  καταιγιστικός  ρυθμός των εξελίξεων δεν επιτρέπουν την 
ομαλή  ένταξη των ιδιωτών γιατρών  στο ΕΣΥ ,όμως φαίνεται να είναι σωτήρια λύση. Θα υπάρχουν 
ενστάσεις ως προς την εργασιακή σχέση και συμβάσεις και επιμέρους προβλήματα στη σχέση τους, 
τα οποία είναι  χρόνια και δεν είναι δυνατόν να λυθούν σε λίγες μέρες. Ίσως να ναι  η αφορμή ενός 
διαλόγου σε άλλη βάση.

 Η πολιτεία να ξεκαθαρίσει ότι η μόνη λύση για την αναβάθμιση του ΕΣΥ είναι οι ΜΟΝΙΜΕΣ προ-
σλήψεις  γιατρών-νοσηλευτών-λοιπού προσωπικού.

 Μπροστά στο υπέρτατο διακύβευμα  της Δημόσιας Υγείας αποτελεί μονόδρομο η λήψη γενναίων 
αποφάσεων, η ρήξη  με παγιωμένες αντιλήψεις μπροστά στον κοινό αγώνα».

Ξεκινάει η βιοκλιματική 
αναβάθμιση στις αυλές τεσσάρων 

σχολείων της Βέροιας
-Υπογράφτηκε τη Δευτέρα η σχετική σύμβαση από το Δήμαρχο 
Σύμβαση έργου 

με τίτλο «Βιοκλιμα-
τ ική  Αναβάθμιση 
Σχολικών Αυλών», 
υπογράφτηκε,  τη 
Δευτέρα 16 Νοεμ-
βρίου 2020, από το 
Δήμαρχο Βέροιας, 
Κωνσταντίνο Βορ-
γιαζίδη, τον Αντι-
δήμαρχο Τεχνικών, 
Αλέξανδρο Τσαχου-
ρίδη, και το νόμιμο 
ε κ π ρ ό σ ωπο  τ η ς 
αναδόχου εταιρίας 
«Αφοί Σιουραντάνη 
ΟΤΕ». 

Το έργο περι -
λαμβάνει μια σειρά 
εργασιών που απο-
σκοπούν στην αισθητική αναβάθμιση, την καλύτερη λειτουργία και την βελτίωση του μικροκλίματος των αυλών των 
παρακάτω σχολικών μονάδων του Δήμου Βέροιας:

• 8ο Δημοτικό Σχολείο     • 5ο Δημοτικό Σχολείο    • 2ο Γυμνάσιο    • 12ο Δημοτικό Σχολείο 
Πιο συγκεκριμένα, το έργο προβλέπει την αύξηση του πρασίνου, την εύκολη πρόσβαση στους σχολικούς χώ-

ρους ατόμων με κινητικές δυσκολίες, τη δημιουργία στεγάστρων και νέων καθιστικών καθώς και ανασχεδιασμό, 
όπου είναι δυνατόν, των αθλητικών γηπέδων των σχολικών μονάδων. Συνολικά, με την ολοκλήρωση του έργου 
αναμένεται να επιτευχθεί σημαντική αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των σχολικών αυλών στα παραπάνω 
σχολεία, κάνοντας πιο ευχάριστη, ασφαλή και λειτουργική την παραμονή των μαθητών και του εκπαιδευτικού προ-
σωπικού στους αύλειους χώρους. 

Ανατροπή (;) δεδομένων για την «διεκδίκηση» 
του παλαιού Δικαστικού Μεγάρου Βέροιας, χαρακτηρισμένο 

ως έργο τέχνης και ιστορικό διατηρητέο μνημείο
Στοιχεία σχετικά με υπουργικές Αποφάσεις και συν-

δυασμό τριών παλαιότερων νόμων που ανατρέπουν τα 
δεδομένα σε σχέση με το παλαιό Δικαστικό Μέγαρο Βέ-
ροιας στην Πλατεία Ωρολογίου, μας κοινοποίησε ο πρώην 
πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας Γιάννης 
Καπανίδης, απευθυνόμενος και στην πολιτική ηγεσία του 
Νομού και του Δήμου Βέροιας. Με αφορμή την πρόσφατη 
επίσκεψη Μπαρτζώκα, Τσαβδαρίδη και Βοργιαζίδη 
στην Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), αναφέρει σε 
σημείωμά του προς τον «Λαό», με τον τίτλο, είμαστε άξιοι 
της μοίρας μας:  

«Διάβασα στον τοπικό Τύπο οτι   ο  Δ. Σ. της ΕΤΑΔ , 
χαιρέτισε την κοινή πρωτοβουλία των Βουλευτών της ΝΔ και του Δη-
μάρχου υποσχόμενος ότι θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες 
ωρίμανσης της διαδικασίας παραχώρησης του κτηρίου με τον απα-
ραίτητο νομικό έλεγχο του ακινήτου και των χρήσεων αυτού ώστε στη 
συνέχεια να δοθεί το πράσινο φως για την εκμίσθωση του χώρου….»

Με απλά λόγια ΘΑ γίνουν ενέργειες για να ωριμάσει ….ώστε να 
εκμισθωθεί ….  

Δεν είμαστε καθόλου καλά , κύριοι …
Ημέρες τώρα , παιδεύομαι εάν πρέπει να προχωρήσω σε  κριτική ή 

όχι προς ΟΛΟΥΣ τους αιρετούς [ Βουλευτές , Δήμαρχο κλπ ] που  φω-
τογραφήθηκαν με τον υπεύθυνο της ΕΤΑΔ  , για την τύχη του Παλαιού 
Δικαστικού Μεγάρου .

Επικράτησε τελικά η σημερινή ανάρτηση , αφού  ψηφίζω άρα έχω 
δικαίωμα να κρίνω , να κατακρίνω ,   δεν πάει άλλο τέτοια ,  α…… [  δεν 
θέλω να γράψω λέξεις με το στερητικό «α» μπροστά, υπάρχουν  πολ-
λές   ….] .

Λοιπόν κύριοι :
Με  δύο Υπουργικές Αποφάσεις της ίδιας μέρας (ΦΕΚ Β΄2320 & 

Β΄2317 – 19/6/2018) , χιλιάδες ακίνητα του Ελλαδικού χώρου παρα-
χωρήθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ , μετονομάστηκε σε ΕΤΑΔ  για την κάλυψη του 
χρέους .

Μετά από διαμαρτυρίες η τότε κυβέρνηση με τον ν. 4389/2016  αρ. 
196  εδάφιο 4 § δ εξαίρεσε μεταξύ των άλλων « ….. δ. αρχαιολογικοί 
χώροι » .

Με το  ΦΕΚ 148 β! /5.4.1983 το δικαστικό μέγαρο  της Βέροιας  , το 
αντιγράφω όπως το βρήκα στο διαδίκτυο , με την βοήθεια του συνα-
δέλφου δικηγόρου  κ . Γιώργου Λιόλιου ,τον οποίο και πάλι ευχα-
ριστώ .

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/79/13783/10-2-1983 - ΦΕΚ 148/Β/5-4-1983
Τίτλος ΦΕΚ   Χαρακτηρισμός του Δικαστικού Μεγάρου Βεροίας μαζί 

με τον περιβάλλοντα αυτό χώρο ως έργου τέχνης και ως ιστορικού 
διατηρητέου μνημείου

« Α ν α κ α λ ο ύ μ ε  τ η ν  π α ρ α π ά ν ω  Υ Π Π Ο / Δ Ι Λ Α -
Π/Γ/35556/1551/19-7-1979 απόφαση και χαρακτηρίζουμε το Δικαστι-

κό Μέγαρο Βεροίας μαζί με τον περιβάλλοντα 
αυτό χώρο, όπως αυτός ορίζεται στο συνημ-
μένο τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία Α-
ΒΓΔΕΖΗΘΑ, ως έργο τέχνης και ως ιστορικό 
διατηρητέο μνημείο, σύμφωνα με το Ν.1469/50, 
γιατί είναι χαρακτηριστικό δείγμα της επαρχιακής 
εκλεκτικιστικής αρχιτεκτονικής του τέλους του 
19ου αιώνα και των αρχών του 20ου αιώνα που 
αναπτύχθηκε στις τουρκοκρατούμενες περιοχές.

Το Δικαστικό Μέγαρο της Βέροιας είναι άμεσα 
συνδεδεμένο με την ιστορία της, δεδομένου ότι 
έχει συνεχώς την ίδια λειτουργία από την εποχή 

της απελευθέρωσης της Μακεδονίας μέχρι σήμερα. Επίσης 
το παραπάνω κτίριο βρίσκεται σε άμεση επαφή με το διατη-
ρητέο τμήμα της πόλης (περιοχή Μπαρμπούτας) , τα βυζα-
ντινά τείχη και τα ερείπια του μεσαιωνικού πύργου και η θέ-
ση του στην πλατεία Ωρολογίου αποτελεί σημαντικό σημείο 
αναφοράς για τον ιστορικό πολεοδομικό ιστό της Βέροιας «.

Από τον συνδυασμό των  ν. 5351/1932 & 1469/1950  και 
τον ν.  3028/2002 Προστασία Αρχαιοτήτων-Πολιτιστικής Κληρονομιάς , 
Βλ.& Ν.3658/2008 [ εδώ είναι το κλειδί ]».

…Βασικές διατάξεις
Παρακάτω ο κ. Καπανίδης αντιγράφει από τις βασικές διατάξεις του 

νόμου:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ    ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Αντικείμενο
1. Στην προστασία που παρέχεται με τις διατάξεις του παρόντος 

νόμου υπάγεται η πολιτιστική κληρονομιά της Χώρας από τους αρχαιο-
τάτους χρόνους μέχρι σήμερα. Η προστασία αυτή έχει ως σκοπό τη δια-
τήρηση της ιστορικής μνήμης χάριν της παρούσας και των μελλοντικών 
γενεών και την αναβάθμιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος.

2. Η πολιτιστική κληρονομιά της Χώρας αποτελείται από τα πολιτι-
στικά αγαθά που βρίσκονται εντός των ορίων της ελληνικής επικράτει-
ας, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων, καθώς και εντός άλ-
λων θαλάσσιων ζωνών στις οποίες η Ελλάδα ασκεί σχετική δικαιοδοσία 
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η πολιτιστική κληρονομιά περιλαμβάνει 
και τα άυλα πολιτιστικά αγαθά.

Άρθρο 2
Έννοια όρων
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου:
α) Ως πολιτιστικά αγαθά νοούνται οι μαρτυρίες της ύπαρξης και της 

ατομικής και συλλογικής δραστηριότητας του ανθρώπου.
β) Ως μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που αποτελούν υλικές 

μαρτυρίες και ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά της Χώρας και των 
οποίων επιβάλλεται η ειδικότερη προστασία βάσει των εξής διακρίσεων:

αα) Ως αρχαία μνημεία ή αρχαία νοούνται όλα τα πολιτιστικά αγα-
θά που ανάγονται στους προϊστορικούς, αρχαίους, βυζαντινούς και 
μεταβυζαντινούς χρόνους και χρονολογούνται έως και το 1830, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20. Στα αρχαία μνημεία συμπε-
ριλαμβάνονται σπήλαια και παλαιοντολογικά κατάλοιπα για τα οποία 
υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέονται με την ανθρώπινη ύπαρξη.

ββ) Ως νεότερα μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που είναι 
μεταγενέστερα του 1830 και των οποίων η προστασία επιβάλλεται λόγω 
της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους, κατά τις 
διακρίσεις των άρθρων 6 και 20.

γγ)……
…Και συνεχίζει:

«Τώρα κ.κ. τοπικοί άρχοντες , αναμείνατε να ωριμάσει , διαπραγμα-
τευτείτε την τιμή του Δικαστικού Μεγάρου  και  φωτογραφείτε και  πάλι 
!!!

Ζητώ συγγνώμη για το έντονο ύφος αλλά όταν οι 2  βουλευτές που 
έχουν και την ιδιότητα του δικηγόρου και  ο ένας μάλιστα είναι και δικη-
γόρος του Δήμου Βέροιας ,  ως πολίτης  ΑΠΑΙΤΩ  μεγαλύτερη προσοχή 
.Η  θέση του αιρετού είναι  ΘΕΣΗ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ   &   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Το είχα σημειώσει και σε άλλη επιστολή : όταν η καγκελάριος Μέρκελ 
[!!!] σε ομιλία της , αναφέρει ως παράδειγμα τον Δήμο Τρικάλων [!!] , 
εγώ ντρέπομαι που ακόμη δεν βρέθηκε  λύση για το δικαστικό μέγαρο 
και γενικά για την πλατεία Ωρολογίου . Τι έχουν εκεί στα Τρίκαλα …πιο 
πολύ μυαλό ..έλεος .

Με τον δέοντα ΠΑΝΤΑ σεβασμό
Καπανίδης Ιωάννης

Δικηγόρος
Πολίτης Βέροιας»    
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Προβολή της ταινίας «Ραντεβού 
στο Belle Époque - La Belle Époque», 
σε ταυτόχρονη σύνδεση με ευρωπα-
ϊκούς κινηματογράφους την  Τετάρτη 
18/11/2020, στις 19.00

Το ΚινηματοΘέατρο ΣΤΑΡ, συμμετέ-
χει στην Ευρωπαϊκή Βραδιά Κινημα-
τογράφου και είναι σας προσκαλεί σε 
μια αξέχαστη κινηματογραφική online 
εμπειρία με δωρεάν προβολή ταινίας!

Φέτος περισσότεροι από 70 κινη-
ματογράφοι σε όλη την Ευρώπη θα 
συμμετάσχουν στο European Cinema 
Night, την Ευρωπαϊκής Βραδιάς Κι-
νηματογράφου. Η πρωτοβουλία, που 
πραγματοποιείται από τις 16 έως τις 20 
Νοεμβρίου και σε υβριδική μορφή για 
πρώτη φορά, στοχεύει να προσεγγίσει 
περισσότερα από 10.000 άτομα που θα γιορτάσουν μαζί 
τον πλούτο των ευρωπαϊκών ταινιών.

Το πρόγραμμα της ΕΕ ‘Creative Europe MEDIA’, σε 
συνεργασία με το δίκτυο Europa Cinemas, στο οποίο 
ανήκει και το ΣΤΑΡ στη Βέροια, διοργανώνει την τρίτη 
έκδοση μιας μοναδικής εκδήλωσης προσέγγισης με 
στόχο τη σύνδεση των εραστών του κινηματογράφου 
και την προσέγγιση των ευρωπαϊκών ταινιών με τους 
πολίτες.

Η καινοτομία φέτος - να συμμορφωθεί με το 
lockdown που επικρατεί σε πολλές χώρες - είναι η 
εισαγωγή εικονικών προβολών που θα προταθούν σε 
περιπτώσεις όπου δεν συνιστώνται ή επιτρέπονται 
φυσικά γεγονότα. Είτε σε απευθείας σύνδεση είτε επί 
τόπου, και με σεβασμό πάντα στα εθνικά υγειονομικά 
μέτρα και εγγύηση της ασφάλειας των συμμετεχόντων, 
η ιδέα παραμένει η ίδια: οι πολίτες μπορούν να συμ-
μετάσχουν σε δωρεάν τοπικές προβολές ευρωπαϊκών 
ταινιών, να συμμετάσχουν σε μια συζήτηση γύρω από 

την ταινία και την υποστήριξη της ΕΕ 
για στον τομέα.

Αυτή η εκδήλωση είναι μέρος της 
εκστρατείας επικοινωνίας της «Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής», η οποία δεί-
χνει στους πολίτες πώς συνδέεται η 
ευρωπαϊκή πολιτική με τη ζωή τους 
- σε αυτήν την περίπτωση με τα συ-
ναισθήματα που αισθάνονται στους 
κινηματογράφους - και πώς παρα-
κολουθώντας μια τοπική εκδήλωση 
μπορεί να είναι μέρος μιας παγκόσμι-
ας συνδεδεμένης εμπειρίας σε όλη 
την Ευρώπη. Συνδέοντας τους κινη-
ματογράφους σε πολλές πόλεις σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, το European 
Cinema Night στοχεύει στην ενίσχυση 
της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητάς 

τους, που βασίζεται στην πολιτιστική μας ποικιλομορ-
φία και αξίες, φέρνοντας έτσι τις πολιτικές της ΕΕ πιο 
κοντά στην καθημερινή τους ζωή.

Ραντεβού στο Belle Époque - La Belle Époque
Επίσημη συμμετοχή στο Φεστιβάλ Καννών
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Νικολά Μπεντός
ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Ντανιέλ Οτέιγ, Γκιγιόμ Κανέ, Φανί 

Αρντάν, Πιέρ Αρντιτί,
Αναζητώντας διέξοδο από το συναισθηματικά αφιλό-

ξενο παρόν του, ο Βικτόρ θα ζητήσει να επιστρέψει στο 
παρελθόν και θα το πληρώσει ακριβά, κυριολεκτικά και 
μεταφορικά. Ως τόπο και χρόνο θα διαλέξει κάτι γνώρι-
μο και ασφαλές: το 1974, στο γραφικό μπιστρό La Belle 
Époque, εκεί όπου ένα κορίτσι του έκοψε την ανάσα και 
του άλλαξε τη ζωή, εκεί όπου ο νεαρός εαυτός του πρω-
τοερωτεύτηκε την 20χρονη Μαριάν.

Πώς θα συνδεθείτε για την προβολή της ταινίας: 
μπείτε στην ιστοσελίδα www.cinestar.gr , λίγο πριν της 
έναρξη της ταινίας και πατήστε το σχετικό link!

Μητροπόλεως 57, τηλ. 23310 22373

Σήμερα  Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στο ΣΤΑΡ της Βέροιας
«Ραντεβού στο Belle Époque - La Belle Époque», σε ταυτόχρονη 

σύνδεση με ευρωπαϊκούς κινηματογράφους

Eshop για τα Χριστούγεννα από 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Τις χριστουγεν-
νιάτικές τους αγορές 
μέσα από το ηλεκτρο-
νικό κατάστημα του 
οργανισμού «Το Χα-
μόγελο του Παιδιού» 
(www.hamogelo.gr/gr/
el/eshop/) θα έχουν τη 
δυνατότητα να πραγ-
ματοποιήσουν και φέ-
τος τα Χριστούγεννα 
εταιρείες και ιδιώτες, 
στηρίζοντας παράλλη-
λα τις δράσεις του για 
κάθε παιδί και οικογέ-
νεια που βρίσκεται σε 
ανάγκη.

Στα δώδεκα Εθελοντικά Δημιουργικά Εργαστήρια, εθελοντές και εργαζόμενοι, τηρώντας 
όλα τα μέτρα ασφάλειας, δημιούργησαν όμορφες ιδέες ώστε να μετατρέψουν και τα φετινά 
Χριστούγεννα σε μία αισιόδοξη γιορτινή περίοδο. Μέσα από τις χριστουγεννιάτικες  τους  
μεταφέρουν μήνυμα για υγεία, αγάπη και  χαμόγελο, που σήμερα περισσότερο από ποτέ 
έχουμε όλοι ανάγκη.  

Σε θεματικό εργαστήριο για την 
ανάπτυξη του Πολιτιστικού και 

Δημιουργικού Τουρισμού 
συμμετείχε ο Δήμος Νάουσας

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας, ως εταίρος του Ευρωπαϊκού Έργου “Cult-CreaTE”, 
συμμετείχε στις 10 Νοεμβρίου στο 3ο Θεματικό Εργαστήριο του έργου με θέμα «Οι Πολι-
τιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες στην ανάπτυξη του Πολιτιστικού και Δημιουργικού 
Τουρισμού»/“Cultural and Creative Tourism basedon Culltural & Creative Industries”.

Στο Θεματικό εργαστήριο συμμετείχαν οι εταίροι του έργου Cult-CreaTE και οι 
τοπικοί φορείς υποστήριξης των εταίρων. Στόχος του εργαστηρίου, το οποίο διοργά-
νωσε ο Δήμος του Dundeeτης Σκωτίας, εταίρος του έργου, ήταν να παρουσιάσει τις 
δημιουργικές και πολιτιστικές επιχειρήσεις του Dundeeπου συμβάλλουν στην ανά-
πτυξη Δημιουργικού και Πολιτιστικού Τουρισμού της πόλης και την έχουν προάγει σε 
έναν από τους 10 καλύτερους προορισμού παγκοσμίως.

Στο εργαστήριο συμμετείχαν εκπρόσωποι τοπικών εργαστηρίων, μουσείων και 
άλλων πρωτοβουλιών, οι οποίοι παρουσίασαν τις δραστηριότητές τους που απευθύ-
νονται στους επισκέπτες του  Dundee και οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν ενεργά 
σε αυτές. Κεραμική, σχεδιασμός και κατασκευή κοσμημάτων, χειροτεχνία, υφάσματα, 
ζαχαροπλαστική και μαγειρική, ήταν μερικές από τις δραστηριότητες που αναπτύσ-
σονται στην πόλη ως πρωτοβουλίες των τοπικών επιχειρήσεων του δημιουργικού και 
του πολιτιστικού κλάδου.

Ο Δήμος Νάουσας, στο πλαίσιο του  εργαστηρίου είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει 
τέσσερις δράσεις που λαμβάνουν χώρα στο Δήμο και αποτελούν εμβληματικές εκδη-
λώσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του πολιτιστικού και δημιουργικού τουρισμού 
της πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Ημαθίας. Το έθιμο «Γενίτσαροι και 
Μπούλες», οι εκδηλώσεις Οίνου και Αμπέλου το Νοέμβριο και τα φεστιβάλ φαγητού 
και αστικής τέχνης (NaoussaUrbanArt) του Σεπτεμβρίου παρουσιάστηκαν στους συμ-
μετέχοντες, οι οποίοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εξέφρασαν την επιθυμία τους να 
επισκευθούν την πόλη.

Ιδιαίτερα τονίστηκε η συμβολή των τοπικών επιχειρήσεων,καθώς και των οινοποι-
είων οι οποίοι κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων αυτών συμμετέχουν ενεργά όχι μό-
νο στη διοργάνωση αλλά και στο να δημιουργήσουν τις συνθήκες ώστεοι επισκέπτες 
να συμμετέχουν και αυτοί στα δρώμενα. 

Το εργαστήριο ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον και χρήσιμο, με τους εταίρους να πα-
ρουσιάζουν τις δικές τους δράσεις για την ανάπτυξη και ανάδεξη του πολιτιστικού 
και δημιουργικού τουρισμού στις περιοχές τους, ανταλλάσσοντας ιδέες, απόψεις και 
σκέψεις. 

Τον Ιανουάριο 2021, όλοι οι εταίροι, συμπεριλαμβανομένου και του Δήμου Νάου-
σας, βάσει της εμπειρίας που αποκόμισαν από το έργο και τη συνεργασία με  τους 
υπόλοιιπους ευρωπαϊκούς φορείες, θα υποβάλουν ο καθένας το δικό του Σχέδιο 
Δράσης με στόχο την ενσωμάτωση δράσεων για την βελτίωση της ανταγωνιστικότη-
τας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του δημιουργικού και πολιτιστικού κλάδου και 
την ανάπτυξη του  τουριστικού προϊόντος της Νάουσας.

S.W.E.fLL : Πρόγραμμα 
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 

από το VeriaTechLab
Το πρόγραμμα S.W.E.fLL έχει σχε-

διαστεί λαμβάνοντας υπόψη τις κα-
λές πρακτικές και την τεχνογνωσία 
από μια σειρά προγραμμάτων (steam 
yourself, train your brain, glafx) στα 
οποία η Eduact συνεργάστηκε με τα 
Tech Labs, έχοντας την υποστήριξη 
της Πρεσβείας των Η.Π.Α.

 Σκοπός του προγράμματος είναι 
να αφήσει ένα ουσιαστικό αποτύπωμα 
στην τοπική κοινωνία της Βέροιας ε-
μπνέοντας τους μαθητές και τις μαθή-
τριες να προσεγγίσουν τις επιστήμες 
μέσω του παιχνιδιού και της διασκέ-
δασης και αφετέρου καλλιεργώντας 
στους ενήλικους συμμετέχοντες ένα 
σύνολο δεξιοτήτων με τις οποίες θα μπορέσουν να ηγηθούν μιας ομάδας μαθητών.

 Είναι μια μοναδική ευκαιρία για νέους να γνωρίσουν έννοιες της Φυσικής, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής, των Τεχνών 
και των Μαθηματικών μέσα από την κατασκευή και τον προγραμματισμό ρομπότ. 

Συνολικά στη Βέροια, 6 ομάδες παιδιών 9 έως 16 ετών, με τη βοήθεια ενηλίκων εκπαιδευτών – μεντόρων (17+ ετών), θα 
κατασκευάσουν, θα προγραμματίσουν, θα ερευνήσουν. Στα πλαίσια του παγκόσμιου διαγωνισμού ρομποτικής, έρευνας και 
καινοτομίας FIRST® LEGO® League, οι ομάδες θα επιλέξουν και θα επιλύσουν ένα πραγματικό πρόβλημα σχετικά με τον 
αθλητισμό, όπου είναι και το φετινό θέμα του διαγωνισμού. Επιπλέον, θα κατασκευάσουν ένα αυτόνομο ρομπότ χρησιμοποι-
ώντας τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό LEGO® MINDSTORMS® EV3, το οποίο θα επιλύει αποστολές σε μια θεματική πίστα με 
LEGO μοντέλα κατασκευών.

 Μικροί και μεγάλοι, όλοι μαζί συνεργάζονται προκειμένου να αναπτύξουν τόσο χρήσιμες επαγγελματικές δεξιότητες, όσο 
και αξίες ζωής που κάνουν την καινοτομία το καλύτερο μέσο για την απόκτηση της γνώσης. Κορύφωση του προγράμματος 
αποτελούν μικρές γιορτές της γνώσης, στις οποίες θα μοιραστούν τις φοβερές ιδέες τους οι ομάδες μεταξύ τους αλλά και με 
την τοπική κοινωνία.

Η πρώτη φάση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί με τα trainings των ενηλίκων-μεντόρων (17+), τα οποία θα υλο-
ποιηθούν εξ’ αποστάσεως. 

Η συμμετοχή των εμπλεκομένων στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.
 Εγγραφή στο πρόγραμμα μπορείτε να κάνετε εδώ: https://eduact.org/swell/ 
Για οποιαδήποτε απορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο swell@eduact.org
 Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την έμπρακτη υποστήριξη του Veria TechLab και  της Αμερικανικής Πρεσβείας στην 

Αθήνα.



Με ανακοίνωσή της η Μητρό-
πολη Κίτρους, Κατερίνη και Πλα-
ταμώνος πληροφορεί ότι ο Μητρο-
πολίτης κ. Γεώργιος Χρυσοστόμου 
που υπηρέτησε επί χρόνια και στην 
ενορία Αγίων Αναργύρων Βέροιας,  
βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό. Η 
κατάσταση της υγείας του είναι πο-
λύ καλή και βρίσκεται σε κατ’ οίκον 
περιορισμό στο Επισκοπείο. 

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται α-
ναφορά και στους άλλους δύο Μη-
τροπολίτες που εφησυχάζουν στη 
Μητρόπολη Κίτρους, τον πρώην 
Κίτρους κ. Αγαθόνικο και τον Επί-
σκοπο Αρούσας και Κεντρικής Ταν-
ζανίας κ. Αγαθόνικο.

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης 
Κίτρους:

Από την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης 
και Πλαταμώνος ανακοινώνονται τα εξής:

α) Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Γεώρ-
γιος υποβλήθηκε σε τεστ μοριακού ελέγχου και 
βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Η κατάσταση 
της υγείας του είναι πολύ καλή και ήδη βρίσκεται 
σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις οδη-
γίες των ιατρών.

β) Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην 
Κίτρους κ. Αγαθόνικος νοσηλεύεται κατ’ οίκον, 

ως συνέπεια πολύχρονης και ανίατης ασθένει-
ας. Η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή, 
ενώ του παρέχεται η απαραίτητη 
φροντίδα.

γ) Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 
Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας 
κ. Αγαθόνικος, αδελφός της Ιεράς 
Μονής Αγίου Διονυσίου Ολύμπου, 
εμφάνισε συμπτώματα κορονοϊού. 
Η κατάσταση της υγείας του είναι 
πολύ καλή, ενώ υποβάλλεται σε 

απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στο 424 Στρατι-
ωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοση-
λεύεται.

δ) Εκφράζονται θερμές ευχές για ταχεία α-
νάρρωση σε όλους τους συνανθρώπους μας 
που δοκιμάζονται από ασθένειες.

ε) Απευθύνουμε θερμές ευχαριστίες σε όλους 
τους ιατρούς και τους εργαζόμενους στον τομέα 
της υγείας, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες 
που καταβάλλουν στον βωμό του καθήκοντος.

στ) Καλούμε όλους τους πολίτες να τηρούν 
τα μέτρα προστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες 
των υπεύθυνων κρατικών υπηρεσιών.

ζ) Διαβεβαιώνουμε ότι, όπως πάντοτε ιδιαί-
τερα όμως κατά την περίοδο της Σαρακοστής 
των Χριστουγέννων την οποία διανύουμε, όλοι 
οι ιερείς, πιστοί στο καθήκον τους, προσεύχονται 
καθημερινά για τη φώτιση των επιστημόνων, 
την υγεία των ασθενών και την ανάπαυση όσων 
έφυγαν από τη ζωή.
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Αιμοδοσία του Νοσοκομείου, 
στο 1ο Κ.Α.Π.Η. Βέροιας, 

λόγω ανάγκης 
και μεγάλης έλλειψης αίματος

  Λόγω των έκτακτων επιδημιολογικών μέτρων, από σήμερα Τετάρτη  18-11-2020 
θα εκτελούνται αιμοληψίες στο 1ο Κ.Α.Π.Η. Βέροιας (Αριστοτέλους 3, απέναντι από το 
Δημοτικό Σχολείο).

  Ώρες προσέλευσης αιμοδοτών: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 9:00πμ-13:00μμ. (ΕΚΤΟΣ 
ΣΑΒ-ΚΥΡ.-ΑΡΓΙΕΣ)

  Παράλληλα εντός του Νοσοκομείου ισχύει το υπάρχον πρόγραμμα λειτουργίας της 
Αιμοδοσίας. (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9:00πμ-13:00μμ. Και 18:00μμ-20:00μμ.  ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥ-
ΡΙΑΚΗ-ΑΡΓΙΕΣ 10:00πμ.-13:00μμ)

Το τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Βέροιας  απευθύνει γενικό κάλεσμα στο 
ώστε να εξασφαλίσει την επάρκεια αίματος διότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη και πρέπει να 
ευαισθητοποιηθούμε όλοι μας για να αντιμετωπίσουμε την υγειονομική κρίση αυτή την 
περίοδο.

    Πληροφορίες στο τηλ: 23310 29600 

Σύλληψη γυναίκας 
για καταδικαστική 

απόφαση 

Συνελήφθη στις 16 Νοεμβρίου 2020, το μεσημέρι, σε 
περιοχή της Ημαθίας από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. 
του Αστυνομικού Τμήματος Βέροιας, μία ημεδαπή γυναίκα, 
καθώς σε βάρος της εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση 
του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, σύμ-
φωνα με την οποία της επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 6 ετών, 
για διακεκριμένες κλοπές.

Ευχαριστήριο της 
Πρωτοβουλίας για το Παιδί

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί 
ευχαριστεί θερμά:

1.Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά ποσού 100€.
2.Τις κυρίες Μαρία και Ασημένια Κινικλή για τη δωρεά 

ποσού 50€ στη μνήμη Ειρήνης Γεωργιάδη.
3.Τον κύριο Δημήτριο Σαζακλίδη για τη δωρεά αντισηπτι-

κών, καθαριστικών και απολυμαντικών ειδών, στη μνήμη της 
συζύγου του Καλλιόπης Γκοντολάκη.

4.Τον κύριο Ισαάκ Σαλασίδη, για την προσφορά 4 κιβω-
τίων ακτινιδίων.

5.Την κυρία Βασιλική Μπλέτσου, για την προσφορά κέϊκ 
και άλλων γλυκών στο Κέντρο ημερήσιας φροντίδας.

6.Την κυρία Άννα Τέτου, για την προσφορά τριών κιβωτί-
ων κρουασάν και δέκα πακέτων μπισκότων.

7.Την κυρία Μαρία Σπαχίδου για την προσφορά ενός 
παιδικού κρεβατιού.

8.Την κυρία Μαρία Θεοδώρου, από την Επανομή, για 
την προσφορά ρουχισμού.

9.Τον κύριο Ιωάννη Καρούζο για τη δωρεά χρηματικού 
ποσού.

10.Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά χρηματικού ποσού, στη 
μνήμη της συναδέλφου και φίλης της Ειρήνης Γεωργιάδου.

ΤΟ Δ.Σ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Κατόπιν παραγγελίας  της   δικηγόρου Αθηνών   κας 
Παναγιώτας Λότσιου , ως πληρεξούσια της ανώνυμης 
τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» με έδρα την Αθήνα, οδός Αιόλου 86, 
με ΑΦΜ 094014201 και που νόμιμα εκ/ται, επιδόθηκε στον 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών  Βέροιας για τον ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ 
ΗΛΙΑ του Βασιλείου και της Αναστασίας , πρώην κατοίκου 
Βέροιας , οδός Καραϊσκάκη  αρ. 18 και ήδη αγνώστου δια-
μονής με ΑΦΜ 044170000, το ακριβές αντίγραφο της από 
27/10/2020  Αγωγής,  η οποία απευθύνεται ενώπιον του  
Ειρηνοδικείου Βέροιας , μετά της παρά πόδας αυτής με 
αριθμό 60/2020  έκθεσης κατάθεσης δικογράφου  και  της 
από 27-10-2020  πράξης του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου 
Βέροιας σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι η προθεσμία 
κατάθεσης των προτάσεων, για του διαδίκους είναι εκατό 
(100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπά-
νω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για 
όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους 
ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου 
διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν 
λαμβάνονται υπόψη, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες 
συνέπειες, καλούμενο συγχρόνως  με την  από 9-11-2020  
παραγγελία για επίδοση  να καταθέσει προτάσεις  εντός της 
προθεσμίας που ορίζει ο  νόμος  και να παραστεί  κατά τη 
συζήτησή της όταν και όπου οριστεί  σύμφωνα με τις ισχύ-
ουσες διατάξεις του ΚΠολΔ.

Βέροια 16-11-2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Ανανιάδης Χαράλαμπος

Θετικός στον κορωνοϊό 
ο Μητροπολίτης Κίτρους Γεώργιος 
-Είναι καλά στην υγεία του και βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό 



Τακτική Συνεδρίαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας 
θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιά-
σκεψης την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 
2020 στις 19:00,για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα παρακάτω θέ-
ματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμ-
βουλίου επί των προτάσεων – ει-
σηγήσεων των Διευθυντών Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ημαθίας, για τη μεταβολή 
των Σχολικών Μονάδων σχολικού 
έτους 2021-2022. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 
ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. Λήψη απόφασης για την εκ 
νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχί-
ων που βρίσκονται στην Κοινότητα 
Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας. 
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

3. Λήψη απόφασης για την εκ 
νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχί-
ων που βρίσκονται στην Κοινότητα Βρυσακίου Δήμου Αλεξάνδρειας. 
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχί-
ων που βρίσκονται στην Κοινότητα Λουτρού Δήμου Αλεξάνδρειας. 
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμα-
χίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Τρικάλων Δήμου Αλεξάνδρειας. 
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχί-
ων που βρίσκονται στην Κοινότητα Αγκαθιάς Δήμου Αλεξάνδρειας. 
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμα-
χίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Προδρόμου Δήμου Αλεξάν-
δρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμα-
χίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Επισκοπής Δήμου Αλεξάν-
δρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμα-
χίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Σταυρού Δήμου Αλεξάνδρει-
ας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ή μη τμήματος του 
αρίθ. 292 αγροτεμαχίου έκτασης 9.049,09 τ.μ. που βρίσκεται στην 
Κοινότητα Σταυρού Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑ-
ΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίου 
που βρίσκεται στην Κοινότητα Καβασίλων Δήμου Αλεξάνδρειας. 
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου 
οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: “Συντή-
ρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάν-
δρειας και προμήθεια ανταλλακτικών(ΟΜΑΔΕΣ:Α.1.7, 
Β.1.7)”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρω-
τοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπη-

ρεσία με τίτλο: “Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου 
Αλεξάνδρειας και προμήθεια ανταλλακτικών(ΟΜΑΔΕΣ:Α.1.1, Α.1.2, 
Α.1.3, Α.1.4, Α.1.5)”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

14. Υποβολή έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου για τον έλεγ-
χο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2020 (Σχετική η αριθμ. 
343/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕ-
ΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

15. Έγκριση ή μη του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλεξάν-
δρειας έτους 2021 (σχετική η αριθ. 02/11-11-2020 απόφαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΙΟ-
ΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρει-
άζονται , μπορούν  να τα  προσφέρουν για  το  Γηροκο-
μείο Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 18 

Νοεμβρίου 2020 στις 14.45 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Ηλίας Τσο-
λαρίδης σε ηλικία 78 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 18 

Νοεμβρίου 2020 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Ευθυμία 
Δημ. Τζιαμπαση σε ηλικία 86 ε-
τών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 17 Νοεμ-

βρίου 2020 στις 11.00 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ραχιάς 
Ημαθίας ο Κωνσταντίνος Στεφα-
νόπουλος σε ηλικία 70 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΣΟΦΨΥ Ημαθίας: Διαδικτυακές οι 
υπηρεσίες του Κέντρου υποστήριξης

 Λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον COVID-19 που αποφασίστη-
καν από την πολιτεία, ενημερώνουμε ότι όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας του Κέντρου του ΣΟΦΨΥ Ημαθί-
ας (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ & ΦΙΛΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ) θα γίνονται διαδικτυακά (skype, viber 
κ.λ.π.). 

Τα γραφεία του Κέντρου και η Γραμματεία θα συνεχίσουν να είναι κα-
νονικά ανοικτά για πληροφορίες, ραντεβού κ.λ.π. 

Τηλ. επικοινωνίας 2331400426
email: sofpsim@gmail.com

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλο-

γος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών 
Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά

1. Τον Πρόεδρο και το Δ.Σ της ΠΟΕ ΔΕΥΑ κ. 
Παύλο Δράγκολα για την δωρεά αναλώσιμης γρα-
φικής ύλης,

2. Τον Πρόεδρο της  ΔΕΥΑΒ κ. Στέργιο Δια-
μάντη και το Δ.Σ για την ενίσχυση του έργου των 
παιδιών του Κέντρου μας και γενικότερα για την 
έμπρακτή βοήθεια τους όλων των χρόνων 

3. Τους σεφ Αντώνη Μουστάκα και Μαρίνο 
Χονδρολίδη για την δωρεά φαγητού για τα παιδιά 
του Κέντρου υπέρ υγείας των οικογενειών τους

 Η Πρόεδρος του Συλλόγου
 και Εθελόντρια Διευθύντρια

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Σήμερα Τετάρτη 18 Νοεμβρίου

Νέα συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αλεξάνδρειας



Του Μάξιμου Χαρακόπουλου*

Έμελλε στην γενιά μας να βιώσει μια πρω-
τοφανή σε ένταση και διάρκεια υγειονομική 
κρίση. Μεγαλωμένοι με βεβαιότητες, που πι-
στεύαμε ότι δεν ανατρέπονται βρεθήκαμε τα 
τελευταία δέκα χρόνια ενώπιον αναπάντεχων 
εκπλήξεων που μας συντάραξαν ψυχολογικά 
και ιδεολογικά. Αρχικώς, η κατάρρευση της 
οικονομίας, μια χρεωκοπία που μας οδήγησε 
στο χείλος της καταστροφής, μας ξύπνησε 
από το λήθαργο της ευημερίας με πήλινα πό-
δια. Το σοκ ήταν τεράστιο, και κάποιοι -αρκετοί 
είναι η αλήθεια- αρνήθηκαν να αποδεχθούν 
τη σκληρή πραγματικότητα. Τη συνέχεια την 
είδαμε και την υποστήκαμε με οδυνηρό τρό-
πο, καθώς ζήσαμε τα ερασιτεχνικά πειράματα 
μαθητευόμενων μάγων της πολιτικής και της 
οικονομίας που παραλίγο να ξεθεμελιώσουν 
ό,τι είχε μείνει όρθιο. Όταν ολοκληρώθηκε 
κι αυτός ο κύκλος των ψευδαισθήσεων και 
φάνηκε ότι έμπαινε το νερό στο αυλάκι, ήλθε 
νέο σοκ, αυτό της πανδημίας του κορονοϊού 
και των επιπτώσεών της, αλλά και της λήψης 
μέτρων για τον περιορισμό της. 

Ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι και στην επο-
χή μας μπορεί να συμβούν αυτά που διαβά-
ζαμε για τους λοιμούς που ενέσκηπταν κατά 
καιρούς στο παρελθόν, όπως τότε που ο Βοκ-
κάκιος έγραφε το Δεκαήμερον ή στη μεγάλη 
ισπανική γρίπη του 1918. Είναι οπωσδήποτε 
οδυνηρό να σκέπτεται ο σύγχρονος άνθρω-
πος, με όλα αυτά τα λαμπρά επιτεύγματα της 
επιστήμης και της τεχνολογίας, ότι μπορεί 
να νικηθεί από έναν σχεδόν αόρατο εχθρό, 
από έναν μικροσκοπικό ιό που αφαιρεί ζωές 
και κλονίζει κοινωνίες και οικονομίες. Αυτό 
οδηγεί κάποιους σε συμπεριφορές που δεν 
συνάδουν με την κρισιμότητα των στιγμών. Α-
ντιδρούν οι νέοι “αγανακτισμένοι”, ορμώμενοι 
από το συναίσθημα, προβαίνοντας σε πράξεις 
απειθαρχίας εναντίον των κρατικών αποφάσε-
ων, ξεχνώντας ότι ο αληθινός αντίπαλος είναι 
ο ιός και η πανδημία. Κι αν για τους νέους 
μπορεί να υπάρχει μια κατανόηση, καθώς το 
αίμα τους βράζει και δύσκολα μπορούν να πα-
ραμείνουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, για τους 
μεγαλύτερους και για όσους μάλιστα έχουν 
θέσεις, αξιώματα, ή επηρεάζουν την κοινή 
γνώμη δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Σε αυτή 
την περίπτωση μιλούμε για αποθέωση της 
ανευθυνότητας και της χείριστης μικροπολι-
τικής. Το να προσπαθεί κάποιος να κερδίσει 
πόντους στο πολιτικό παιχνίδι ή να φθείρει τον 
αντίπαλο του εκμεταλλευό-
μενος τη νεανική ανεμελιά 
ή την κόπωση των πολιτών, 
ενώ γνωρίζει ότι αυτό μπο-
ρεί να αποβεί μοιραίο για τις 
ζωές πολλών συνανθρώπων 
μας είναι απολύτως κατακρι-
τέο και καταδικαστέο. Η εικό-

να πρώην υπουργού υγείας, επί κυβερνήσεως 
ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα γιατρού στο επάγγελμα, 
να κουτσοπίνει με την παρέα του, γράφοντας 
στα παλαιότερα των υποδημάτων του τις πα-
ραινέσεις των ειδημόνων και καλώντας εμ-
μέσως σε στάση απειθαρχίας, είναι πράξη 
αχαρακτήριστη. 

Αλλά και η εμμονή της αριστεράς να πραγ-
ματοποιηθούν εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο, 
τη στιγμή της καθολικής καραντίνας, είναι στά-
ση μέγιστης ανευθυνότητας. Όταν μάλιστα 
έχει προηγηθεί η συγκέντρωση έξω από το 
Εφετείο στη δίκη για τη Χρυσή Αυγή, όπου ό-
λοι είδαμε τις εικόνες συνωστισμού που αν μη 
τι άλλο ευνοεί τη διάδοση της πανδημίας. Δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι αυτές τις ώρες πρέπει 
όλοι να φανούμε αντάξιοι των περιστάσεων 
και ιδίως οι πολιτικοί που πρέπει να δώσουν 
το σωστό παράδειγμα στους πολίτες. Αντιλαμ-
βανόμαστε ότι η παρατεταμένη αυτή ανατάρα-
ξη της καθημερινότητας μας, ο εγκλεισμός μας 
στο σπίτι, η αδυναμία να κινηθούμε ελεύθερα 
επιβαρύνει την ψυχολογία όλων. Όπως επίσης 
ότι τα μέτρα πλήττουν την ήδη επιβαρυμένη 
οικονομία, και ιδίως τις ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. 
Πρέπει, όμως, να καταφέρουμε να περιορί-
σουμε την πανδημία τώρα, πριν γίνει ανεξέλε-
γκτη, αν θέλουμε η επόμενη μέρα, με τη συν-
δρομή και του εμβολίου, να έλθει συντομότερα 
και να μας βρει όλους, χωρίς απουσίες.

*Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι πρόε-
δρος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Δι-
οίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης 
της Βουλής, βουλευτής Λαρίσης της Νέας 
Δημοκρατίας και πρώην υπουργός.
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ: 
8:00π.μ. – 4.00 μ.μ., 

το ωράριο λειτουργίας 
των φαρμακείων Ημαθίας

 Ο Φαρμακευτικός 
Σύλλογος Ημαθίας ε-
νημερώνει ότι για την 
προστασία της δημό-
σιας υγείας και των 
μελών του, το ωράριο 
λειτουργίας των φαρ-
μακείων που ανήκουν 
σε όλες τις περιοχές 
της Ημαθίας μετασχη-
ματίστηκε σε συνεχές 
για όσο διάστημα θα 
διαρκέσει η απαγόρευση κυκλοφορίας. 

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

Βέροια: 7.30 π.μ.-3.30 μ.μ 
το νέο ωράριο 

λειτουργίας 
όλων των κρεοπωλείων 

κατά τη διάρκεια
 του lockdown

Άλλαξε το ωράριο λειτουργίας 
όλων των κρεοπωλείων (μέλη και 
μη μέλη της Συντεχνίας Κρεοπω-
λών Βέροιας) λόγω των νέων μέ-
τρων στο πλαίσιο του lockdown 
σε όλη τη χώρα για την περιορι-
σμό διασποράς του κορονοϊού.

Έτσι, όλα τα κρεοπωλεία της 
περιοχής Βέροιας θα λειτουρ-
γούν, μέχρι νεοτέρας, από τις 

7.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι.

Ώρες ευθύνης…Την Επέτειο του Πολυτεχνείου 
τίμησε ο Δήμαρχος Βέροιας 

Τηρώντας με ευλάβεια 
όλες τις προβλεπόμενες 
οδηγίες στο πλαίσιο ε-
φαρμογής των έκτακτων 
μέτρων για τον περιορι-
σμό της διασποράς του 
κορονοϊού, ο Δήμαρχος 
Βέροιας, Κωνσταντίνος 
Βοργιαζίδης, προσήλθε 
χθες, πρωί της Τρίτης 
17 Νοεμβρίου 2020, στο 
Ηρώο Πεσόντων στην 
Πλατεία Ωρολογίου όπου 
προχώρησε σε συμβολι-
κή κατάθεση στεφάνου 
προς τιμήν των αγωνι-
στών του Πολυτεχνείου, 
συνοδευόμενος από την 
επικεφαλής της Δημοτι-
κής Παράταξης «Βέροια 
Πρωτεύουσα Πόλη» και Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Εθελοντισμού, Γεωργία Μπα-
τσαρά, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών, Αλέξανδρο Τσαχουρίδη, και τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύ-
κλωσης και Περιβάλλοντος, Βασίλη Παπαδόπουλο. 

Όπως δήλωσε ο κ. Βοργιαζίδης «Σεβόμενοι απόλυτα όλα τα μέτρα απαγόρευσης που ισχύουν για 
τις δημόσιες συναθροίσεις με σκοπό τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού, ο Δήμος Βέροιας, 
μέσα από τη συμβολική αυτή κίνηση, τιμά σήμερα και θυμάται όλους τους Ήρωες του Πολυτεχνείου 
που χάθηκαν αγωνιζόμενοι για τη Δημοκρατία και τις ατομικές και πολιτικές ελευθερίες, αξίες που σήμε-
ρα θεωρούνται από όλους ως οι μεγαλύτερες συλλογικές κατακτήσεις της κοινωνίας μας». 

Ένα μπουκέτο λουλούδια για το 
Πολυτεχνείο από την βουλευτή 

Φρόσω Καρασαρλίδου 
Τηρώντας όλα τα απαιτού-

μενα μέτρα προστασίας αντι-
προσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
Ημαθίας κατέθεσε λουλούδια 
για να τιμήσει την επέτειο της 
εξέγερσης των φοιτητών στο 
Πολυτεχνείο και τους αγώνες 
του λαού ενάντια στη δικτα-
τορία.

Στην αντιπροσωπεία συμ-
μετείχαν η βουλευτής Καρα-
σαρλίδου Φρόσω(φωτο), ο 
συντονιστής της Ν.Ε. Κωστό-
πουλος Αναστάσιος, η υπεύ-
θυνη του Τμήματος Παιδεί-
ας Σαράντη Βαρβάρα και ο 
γραμματέας της Νεολαίας της 
Ν.Ε. Μαρκούλης Παντελής.



Τις μεγάλες του 
ανησυχίες 
εκφράζει μέσω 

της ιστοσελίδας   της 
ομάδας του ΠΟ Τρί-
γλια ο προπονητής της  
Κώστας Γεωργιάδης 
(πρώην παίκτης και 
προπονητής της Βέροι-
ας)  για την τραγική 
κατάσταση που επικρα-
τεί στο Ελληνικό ποδό-

σφαιρο και ειδικά στις 
μικρότερες κατηγορίες.

:«Κραυγή Αγωνίας» από 
Κώστα Γεωργιάδη!

Σίγουρα αυτή η παρατεταμένη 
αβεβαιότητα ως προς την έναρ-
ξη των δύο ακόμα επαγγελματι-
κών κατηγοριών του Ελληνικού 
Ποδοσφαίρου και δη της Football 
League, έχει επηρεάσει αρνητικά 
όλους τους συντελεστές της.

Καλεσμένος  ο Προπονητής 
της ομάδας  Κώστας Γεωργιάδης, 
ο οποίος εξέφρασε απόλυτα την 

εύλογη ανησυχία, αναστάτωση 
καλύτερα, που επικρατεί σήμερα 
στην δεύτερη και τρίτη τη τάξει 
επαγγελματική κατηγορία, που 
δείχνουν να αντιμετωπίζονται κυ-
ριολεκτικά σαν ‘’φτωχοί συγγε-
νείς’’. Δεν θα ήταν υπερβολή να 
πούμε ότι «έκρουσε τον κώδωνα 
του κινδύνου», ακόμα και για την 
επιβίωση τους!

Με δεδομένη την συνεχό-
μενη αύξηση των κρουσμάτων 
COVID στην χώρα και ειδικότερα 
στην Βόρεια Ελλάδα, αλλά και 
την επιβολή ολοένα και πιο αυ-
στηρών περιοριστικών μέτρων, 
πιστεύετε ότι είναι πολυτέλεια 
να μιλάμε για την έναρξη της 
Football League και της Super 
League 2 ή είναι εφικτή, μια και 
οι αντίστοιχες κατηγορίες διεξά-
γονται κανονικά στις υπόλοιπες 
Ευρωπαϊκές χώρες?

-’’ Πραγματικά η χώρα μας 
βρίσκεται σε μια κρίσιμη κατά-
σταση στον αγώνα ενάντια στον 
ιό .Υπάρχουν πολλές παραλεί-
ψεις και κενά στην οργάνωση 
του κράτους μας, κάτι που απο-
δεικνύεται καθημερινά σε αυτή 
τη δύσκολη καμπή. Το Μάρτιο 
ο ιός μας προειδοποίησε, όμως 
δυστυχώς οι ιθύνοντες δεν προ-
ετοίμασαν το κράτος για το δεύ-
τερο κύμα. Με γνώμονα αυτό 
πάρθηκαν αποφάσεις καταδικα-
στικές για το ελληνικό επαγγελ-
ματικό ποδόσφαιρο, αφού δύο 
κατηγορίες αυτού βρίσκονται σε 
καραντίνα, αφήνοντας χιλιάδες 
ποδοσφαιριστές και εκατοντάδες 

στελέχη (προπονητές,γυμναστές 
κτλ) ανενεργούς για ακόμα μια 
φορά.

Το θλιβερό για το ελληνικό 
ποδόσφαιρο είναι ότι δεν είναι ε-
νωμένο. Η Ελλάδα είναι η μόνη 
χώρα στην Ευρώπη που πάγω-
σε τις επαγγελματικές κατηγορί-
ες και κράτησε ενεργή μόνο τη 
Super league 1. Μια πράξη άνευ 
λογικής. Αυτό το οποίο όμως με 
απογοητεύει είναι ότι δεν υπάρ-
χει ένα ενιαίο μέτωπο από την 
πλευρά των ανθρώπων του πο-
δοσφαίρου. Πριν πολλά χρόνια 
στην Ισπανία οι ποδοσφαιριστές 
της δεύτερης κατηγορίας αντιμε-
τώπισαν οικονομικά προβλήματα 
και τότε οι ποδοσφαιριστές της La 
liga αποφάσισαν ότι δεν θα αγω-
νιστούν, αν δεν λυθούν τα προ-
βλήματα των συναδέλφων τους.

Το κράτος οφείλει να επανεξε-
τάσει λοιπόν την έναρξη των δυο 
επαγγελματικών κατηγοριών που 
άφησε στον πάγο και μαζί με αυτό 
χιλιάδες οικογένειες!

Πόσο αρνητικά επηρεάζει την 
διάθεση ενός ποδοσφαιρικού τμή-
ματος η τεράστια προσμονή και 
κυρίως η αβεβαιότητα για το τι 
μέλλει γενέσθαι? Γιατί καλό το κα-
θαρά αγωνιστικό κομμάτι, αλλά 
η σωστή ψυχολογία είναι απα-
ραίτητη

-’’Με τις αποφάσεις αυτές μη-
δενίζονται τα πάντα. Παύουν να 
υπάρχουν βασικές αρχές προπο-
νητικής, διαλύεται η οργάνωση και 
η δομή των ομάδων και κατ’ επέ-
κταση όλου του ελληνικού ποδο-
σφαίρου και φυσικά το βασικότε-
ρο, «σπέρνει» φόβο και ανασφά-
λεια στους ανθρώπους που ζουν 
από αυτό και τις οικογένειες τους. 
Ακόμα και οι σοβαροί άνθρωποι 
που επενδύουν σε αυτό το σαθρό 
ελληνικό ποδόσφαιρο με αυτές τις 
αποφάσεις που πήρε το ελληνικό 
κράτος είναι βέβαιο ότι απογοη-
τεύονται και απομακρύνονται.

Εάν δεν πάρουν απόφαση για 
την έναρξη των δυο επαγγελματι-
κών κατηγοριών άμεσα, φοβάμαι 
πολύ ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο 
θα διαλυθεί».
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CMYK

Μετά την ολοκλήρωση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της 
ΕΠΟ, ο πρόεδρος της Σού-

περ Λιγκ 2-Φούτμπολ Λιγκ Λεωνίδας 
Λεουτσάκος ζήτησε να συσταθεί επι-
τροπή προκειμένου να δουν το αγω-
νιστικό πρόγραμμα που προκύπτει, 
μετά τις καθυστερήσεις σε Σούπερ 
Λιγκ 2 και Φούτμπολ Λιγκ, σε σχέση 
με το Κύπελλο Ελλάδας.

 Ορίστηκε τηλεδιάσκεψη για την Πέμπτη στις 
11:00 και θα συμμετάσχουν οι Γραμμένος (πρό-
εδρος ΕΠΟ), Μπουτσικάρης (πρόεδρος Σούπερ 
Λιγκ), Λεουτσάκος (πρόεδρος Σούπερ Λιγκ 2-Φού-
τμπολ Λιγκ), Γαβριηλίδης (πρόεδρος Επιτροπής 
Κυπέλλου) και Δημητρίου (πρόεδρος της ΕΠΣ Αθη-

νών). Ακόμη, ο Λεωνίδας Λεουτσάκος ζήτησε να γί-
νει μια συνάντηση με τους εμπλεκόμενους φορείς, 
αθλητικούς και πολιτικούς, για να προετοιμαστούν 
στην περίπτωση που δεν δοθεί πράσινο φως από 
τους λοιμωξιολόγους.

Η ενημέρωση της ΕΠΟ:
«Συνεδρίασε σήμερα η Εκτελεστική Επιτρο-

πή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, 
παρουσία του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα των 
FIFA/UEFA κ. Πετρ Φούσεκ.

Η Ε.Ε. αποφάσισε:
- Να οργανωθεί άμεσα συνάντηση μεταξύ 

των ΕΠΟ, Super League 1 και  Super League 2/
Football League προκειμένου να οριστικοποιηθούν 
θέματα αγωνιστικού προγράμματος, αλλά και να 
ζητηθεί από την Πολιτεία συνάντηση, προκειμένου 
να επιτευχθεί έναρξη των πρωταθλημάτων της 
Super League 2 και της Football League».

Προετοιμάζονται για όλα
τα ενδεχόμενα και πιθανή έναρξη

των πρωταθλημάτων SL2 FL

Κώστας Γεωργιάδης «Εάν δεν πάρουν
απόφαση για την έναρξη των δύο

επαγγελματικών κατηγοριών άμεσα,
φοβάμαι πολύ ότι το ελληνικό 

ποδόσφαιρο θα διαλυθεί»



Τηλεδιάσκεψη 
με όλους τους 
Συνδέσμους 

αθλητών των ομαδικών 
αθλημάτων πραγματο-
ποίησε ο Υφυπουργός 
Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, Λευτέρης Αυγε-
νάκης. 

 Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου:
Τηλεδιάσκεψη με όλους τους 

Συνδέσμους αθλητών των ομα-
δικών αθλημάτων πραγματοποί-
ησε ο Υφυπουργός Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγε-
νάκης. Συμμετείχαν οι:

* Γιώργος Μπαντής (Πανελ-
λήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών – ΠΣΑΠ)

* Ανδρέας Γλυνιαδάκης (Πα-
νελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβο-
μένων Καλαθοσφαιριστών – Π-
ΣΑΚ)

* Εβίνα Σταμάτη (Σύνδεσμος 
Αθλητριών Καλαθοσφαίρισης 
Ελλάδας – ΣΑΚΕ)

* Παναγιώτης Πελεκούδας, 
Γιάννης Αχιλλεόπουλος, Στέλ-
λα Χριστοδούλου (Πανελλήνιος 
Σύνδεσμος Αμειβομένων Πετο-
σφαιριστών – ΠΑΣΑΠ)

* Γιώργος Φουντούλης, Αλε-
ξάνδρα Ασημάκη (Σύνδεσμος 
Ελλήνων Αθλητών Υδατοσφαί-
ρισης – ΣΕΑΥ)

* Ανδρέας Αραπακόπουλος, 
Αθηνά Βασιλειάδου (Πανελλήνι-
ος Σύνδεσμος Αθλητών Χειρο-
σφαίρισης – ΠΣΑΧ)Οι εκπρό-
σωποι περίπου 3.000 αθλητών 
στάθηκαν στο γεγονός ότι, λόγω 
της πανδημίας και των αυστη-
ρών μέτρων περιορισμού της, έ-
χει δοθεί άδεια διεξαγωγής προ-
πονήσεων και αγώνων μόνο 
σε Super League 1 και Basket 
League. Ζήτησαν, λοιπόν, τη 
συνδρομή του Υφυπουργού Α-
θλητισμού προκειμένου η Επι-
τροπή των Λοιμωξιολόγων να 
επανεξετάσει το ενδεχόμενο να 
δοθεί «πράσινο φως» και σε 
άλλα κορυφαία πρωταθλήμα-

τα, πάντα με την πιστή τήρηση 
ειδικών υγειονομικών πρωτο-
κόλλων και διενέργειας τακτικών 
τεστ.

Χαρακτήρισαν «ζωτικής ση-
μασίας» την επιστροφή στις 
προπονήσεις, τόνισαν ότι η 
αθλητική προσαρμογή των α-
θλητών χρειάζεται χρόνο, ανα-
φέρθηκαν στους φόβους και τις 
ανασφάλειες που δημιουργεί 
η καραντίνα, παραπονέθηκαν 
επειδή δεν βρίσκουν ανταπό-
κριση σε ορισμένες από τις Ο-
μοσπονδίες τους, επεσήμαναν 
ότι, παρότι «ερασιτέχνες», πρό-
κειται για ειδική κατηγορία εργα-
ζομένων και πρότειναν τρόπους 
ώστε να συμπεριληφθούν στα 
μέτρα στήριξης.

Ο κ. Αυγενάκης εξήρε την ε-
νεργή και δραστική συμμετοχή 
τους στα κοινωνικά μηνύματα 
και στις δράσεις κατά το πρώ-
το κύμα της πανδημίας, ευχα-
ριστώντας τους. Πρότεινε και 
άπαντες συμφώνησαν ώστε 
αυτές οι επαφές με όλους τους 
Συνδέσμους αθλητών να γίνο-
νται σε τακτική βάση πλέον και 
όσο πιο συχνά γίνεται.

Συμφώνησε, επιπλέον, ο Υ-
φυπουργός Αθλητισμού ότι οι 
«ερασιτέχνες» αθλητές σ’ αυτές 
τις κορυφαίες κατηγορίες ομα-
δικών αθλημάτων είναι «ειδική 
κατηγορία εργαζομένων» και γι’ 
αυτό, όπως τους ανακοίνωσε, 
γίνεται προσπάθεια σε συνερ-
γασία με το Υπουργείο Εργασί-
ας ώστε να ανοίξει περισσότερο 
η «ομπρέλα» ενίσχυσης των 
αθλητών που πλήττονται. Ζή-
τησε, μάλιστα, ακόμα πιο στενή 
συνεργασία όλων προκειμένου 
να βρεθεί συντομότατα λύση σ’ 
αυτό το πρόβλημα.

Σε ότι αφορά στην πιθανό-
τητα να δοθεί άδεια διεξαγωγής 
και σε άλλα πρωταθλήματα, δι-
ευκρίνισε πως τα ειδικά πρω-
τόκολλα της SL2, της Volley 
League και όσα άλλα συντάσ-
σονται, προωθούνται στην επι-

τροπή του ΕΟΔΥ και αναμένο-
νται οι απαντήσεις της.

Ο κ. Αυγενάκης επισήμανε, 
ωστόσο, ότι «δεν μου είναι ευ-
χάριστο να κλείνω αθλητικές 
εγκαταστάσεις. Να ανοίγω θα 
ήθελα, να γίνονται αγώνες, να 
παίρνουμε διοργανώσεις, να 
σφύζει από αθλητική ζωή όλη 
η Ελλάδα. Ωστόσο, οφείλουμε 
να σεβόμαστε τις απόψεις των 
ειδικών. Γίνομαι δυσάρεστος, 
αλλά ως προς το γενικό αίτη-
μά σας για επιστροφή ΟΛΩΝ 
σε προπονήσεις και αγώνες, 
δεν νομίζω ότι θα έχουμε τόσο 
καλά νέα σύντομα, έτσι όπως 
εξελίσσονται αυτές τις ημέρες 
επιδημιολογικά τα πράγματα 
στη χώρα».
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CMYK

Τις τελευταίες ημέρες… ηρεμίας 
απολαμβάνουν οι ποδοσφαι-
ριστές του ΠΑΟΚ, καθώς μετά 

την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων 
των εθνικών ομάδων για το UEFA 
Nations League, ο «Δικέφαλος» θα 
μπει σ’ έναν μήνα με ιδιαίτερες απαι-
τήσεις, όχι μόνο στην Super League 
αλλά και το Europa League.

Οι «ασπρόμαυροι» του Πάμπλο Γκαρσία έχουν 
ως βασικό στόχο την επιστροφή στην κορυφή του 
ελληνικού ποδοσφαίρου και για να το πετύχουν αυ-
τό θα πρέπει να συνεχίσουν χωρίς απώλειες στην 
πρώτη τη τάξει εθνική κατηγορία, αρχής γενομένης 
από το ματς με τον ΠΑΣ Γιάννινα στην Τούμπα.

Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου ο «Δικέφαλος του 
Βορρά» υποδέχεται τους Ηπειρώτες, ενώ η συνέ-
χεια είναι ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς περιλαμβάνει 
τρεις εκτός έδρας δοκιμασίες. Η πρώτη είναι την 
Πέμπτη 26 του μηνός με την Αϊντχόφεν για την 4η 
αγωνιστική του Europa League και μερικές μέρες 
αργότερα (29/11) οι «ασπρόμαυροι» θα βρεθούν 
στην Λαμία για το ματς της Super League. Το… τέ-
λος του σερί μακριά από την Τούμπα θα «γραφτεί» 

στην Κύπρο, για τον αγώνα με την Ομόνοια στο 
«ΓΣΠ».

Ακολουθούν δύο εντός έδρας αναμετρήσεις 
με τον Αστέρα Τρίπολης και την Γρανάδα, ενώ ο 
μήνας… φωτιά για τον ΠΑΟΚ θα ολοκληρωθεί με 
το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Η «μάχη» απέναντι 
στον Άρη έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 13 
Δεκεμβρίου στο «Κλ. Βικελίδης», σε μία αναμέτρη-
ση που ουδείς μπορεί να κάνει προγνωστικά.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ μέχρι 
τα μέσα του Δεκεμβρίου:

Κυριακή 22 Νοέμβρη (19:30) ΠΑΟΚ - ΠΑΣ Γιάν-
νινα (Super League)

Πέμπτη 26 Νοέμβρη (22:00) Αϊντχόφεν - ΠΑΟΚ 
(Europa League)

Κυριακή 29 Νοέμβρη (17:15) Λαμία - ΠΑΟΚ 
(Super League)

Πέμπτη 3 Δεκέμβρη (22:00) Ομόνοια - ΠΑΟΚ 
(Europa League)

Κυριακή 6 Δεκέμβρη (17:15) ΠΑΟΚ - Αστέρας 
Τρίπολης (Super League)

Πέμπτη 10 Δεκέμβρη (19:55) ΠΑΟΚ - Γρανάδα 
(Europa League)

Κυριακή 13 Δεκέμβρη (19:30) Άρης - ΠΑΟΚ 
(Super League)

ΠΑΟΚ: Ο μήνας που κρίνει τα πάντα
σε Super League και Europa League
 Αυξημένες οι υποχρεώσεις του «Δικέφαλου του Βορρά»

Λευτέρης Αυγενάκης:
«Οι ερασιτέχνες αθλητές

είναι ειδική κατηγορία εργαζομένων»

Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

Στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ συγκαταλέγεται ο Σύλλογος ΑΕ-
ΤΟΣ ΛΑζοχωρίου με έδρα τον Δήμο Βέροιας ως επίσημο συνεργά-
τη της στον Νομό Ημαθίας για τα επόμενα τρία χρόνια. Αναλυτικά 
η ανακοίνωση:

«Το Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ καλωσορίζει τον σύλλογο AO 
ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ με έδρα τον Δήμο Βέροιας ως επίσημο συ-
νεργάτη της στον Νομό Ημαθίας για τα επόμενα τρία χρόνια.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε αγαστή συνεργασία και ότι μέσα 
από την παροχή τεχνογνωσίας στο επιτελείο και στα παιδιά της 
ακαδημίας, θα πετύχουμε τους στόχους μας και οι δύο πλευρές. 

Η Διεύθυνση Δικτύου Ακαδημιών της ΠΑΕ ΑΕΚ εύχεται στον 
AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ καλή επιτυχία!»

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

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

Όποιος γονέας- μέλος θα επιθυμούσε να γνωρίσει τον τρό-
πο λειτουργίας καθώς και την φιλοσοφία μας παρακαλούμε 
να επικοινωνήσει μαζί μας.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Νοέμβριος 2020

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

16-11-2020 μέχρι 

22-11-2020 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε-

φω νη τής βλα βών: τηλ. 

2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
16/11/2020 έως 20/11/2020

Στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Βέροιας προσφέρονται Υπηρεσίες 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε ανασφάλιστους και άπορους πολί-
τες του Δήμου Βέροιας,  από εθελοντές επαγγελματίες υγείας. Για πλη-
ροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να τηλεφωνούν στο τηλεφωνικό νούμερο 23313-53821 και 53809 ή να 
επισκέπτονται το Δημοτικό Ιατρείο στη  διεύθυνση οδός Σταδίου 51, πιο 
κάτω από το γήπεδο της Βέροιας.

Έπειτα από πρό-
σκληση του 
Υφυπουργού 

Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού, Λευτέρη Αυγε-
νάκη, παρουσιάστηκαν 
στους ποδοσφαιρικούς 
φορείς της χώρας μας 
τα κυριότερα σημεία 
της Ολιστικής Μελέτης 
για το Ελληνικό Ποδό-
σφαιρο που ετοίμασαν 
FIFA & UEFA.

Η Ολιστική Μελέτη είναι α-
πόρροια της Διακήρυξης Προ-
θέσεων, που συνυπέγραψαν 
ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος 
Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της 
UEFA, Aleksander Ceferin 
και ο Αντιπρόεδρος της FIFA, 
Greg Clarke στις 25 Φεβρου-
αρίου 2020.Την παρουσίαση 
από πλευράς UEFA έκανε ο 
Luca Nicola, Head of National 
Governance  and  G loba l 
Institutions και συμμετείχαν 
οι Μάριος Γεωργίου, UEFA 
National Associations Manager 
και Petr Fousek, FIFA & UEFA 
Independent Expert στην ΕΠΟ.

Προσκεκλημένοι ήταν από 
πλευράς ΕΠΟ ο πρόεδρος 
Ευάγγελος Γραμμένος, ο α-
ναπληρωτής πρόεδρος Νίκος 
Βακάλης και ο αντιπρόεδρος 
Αστέριος Αντωνίου. Από πλευ-
ράς Super League 1 o πρόε-
δρος Λεωνίδας Μπουτσικάρης 
και εκπρόσωποι από κάθε μία 
εκ των 14 ΠΑΕ – μελών της, α-
πό πλευράς Super League 2 ο 
πρόεδρος Λεωνίδας Λεουτσά-
κος και εκ μέρους του Πανελλη-
νίου Συνδέσμου Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών ο πρόεδρος 
του ΠΣΑΠ, Γιώργος Μπαντής.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η Ολιστική Μελέτη για το 
Ελληνικό Ποδόσφαιρο είναι α-
πόρροια της Διακήρυξης Προ-
θέσεων, που συνυπογράφτηκε 
στις 25/02/2020 από τον Πρω-
θυπουργό, Κυριάκο Μητσο-
τάκη, τον Πρόεδρο της UEFA, 
Αλεξάντερ Τσέφεριν και τον Α-

ντιπρόεδρο της FIFA, Γκρεγκ 
Κλαρκ.

Σκοπός της Μελέτης είναι η 
διαμόρφωση της βάσης ενός 
πλαισίου για το βιώσιμο μέλλον 
του ελληνικού ποδοσφαίρου και 
μιας μεθοδολογίας μέσω της 
οποίας αυτή η επιδίωξη μπορεί 
να πραγματοποιηθεί.

Η Ολιστική Μελέτη λαμβά-
νει υπόψη ουσιώδη ζητήματα 
που απασχολούν το ελληνικό 
ποδόσφαιρο και προωθεί ένα 
πλαίσιο θετικής αλλαγής, για το 
καλύτερο μέλλον του.

Η Μελέτη, επίσης, αναφέρε-
ται σε διεθνή σημεία αναφοράς 
και καλές πρακτικές μεταξύ ό-
λων των ποδοσφαιρικών εθνι-
κών ενώσεων-μελών των UEFA 
και FIFA, καθώς και στην «Πο-
δοσφαιρική Ομοσπονδία του 
Μέλλοντος» (Future Football 
Federation) , μια πρωτοβουλί-
ας της UEFA, προκειμένου να 
διαμορφωθεί το πώς θα πρέπει 
να είναι μια εθνική ομοσπονδία 
ως το 2024.

H Ολιστική Μελέτη αριθμεί 
στο κύριο σώμα της –χωρίς τα 
παραρτήματα- 15 κεφάλαια, σε 
102 σελίδες, ως εξής:

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. Ιστορικό
1.2. Σκοπός της Μελέτης

2. ΔΟΜΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

2.1. FIFA
2.2. UEFA
2.3. Εθνικές Ενώσεις
2.4. Οι δέκα αρχές καλής δι-

ακυβέρνησης της UEFA
2.5. Ανεξαρτησία εθνικών ε-

νώσεων
3. ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ
3.1. Πρόσφατο ιστορικό
3.2. Ποδοσφαιρικό τοπί-

ο-ποδοσφαιρικά δεδομένα, α-
ριθμοί και χρηματοοικονομικά

4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙ-
ΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

4.1. Δομή ΕΠΟ
4.2. Συνέλευση και εκλογές 

της ΕΠΟ
4.3. Εκτελεστική Επιτροπή
4.4. Πρόεδρος της ΕΠΟ
4.5. Υπάρχουσες επιτροπές
4.6. Επιτροπή λογιστικού ε-

λέγχου, διοίκησης και συμμόρ-
φωσης

4.7. Επιτροπή επαγγελματι-
κού ποδοσφαίρου

4.8. Πειθαρχικά ζητήματα
4.9. Τοπικές Ενώσεις
4.10. Διευθύνων Σύμβου-

λος (CEO)
4.11. Τεχνικός Διευθυντής
4.12. Ανθρώπινο Δυναμικό
5. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
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5.5. Κανονισμοί
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5.8. Ένωση Διαιτητών
6. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΟΔΟ-

ΣΦΑΙΡΟΥ
6.1. Συμμετοχή και ερασιτε-

χνισμός
6.2. Στρατηγική ανάπτυξης 

διεθνών παικτών
6.3. Εθνικές Ομάδες
7. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
7.1. Ένωση Προπονητών
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ΣΤΑΣΙΑ
12. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΟ-

ΨΗ
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ΤΕΥΘΥΝΣΗ

 Ελλάδα-Σλοβενία:
Παίζει τα... ρέστα της η Εθνική

Για πρώτη φορά ύστερα από καιρό η Εθνική ομάδα έχει έναν «τελικό» 
μπροστά της, με την έννοια του πολύ σημαντικού αγώνα, καθώς σήμερα το 
βράδυ (21:45) αντιμετωπίζει στη Ριζούπολη τη Σλοβενία, στο πλαίσιο της 
6ης και τελευταίας αγωνιστικής για τον 3ο όμιλο της League C, στο Nations 
League.

Για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, που απέχει 2 βαθμούς από την 
πρωτοπόρο του γκρουπ Σλοβενία, το μοναδικό αποτέλεσμα που υφίσταται 
ως ενδεχόμενο είναι η νίκη, αν θέλει να εκπληρώσει το στόχο κατάληψης 
της πρώτης θέσης και κατ΄ επέκταση της ανόδου στη League B. Ένα 
«πρέπει» που σαφώς δημιουργεί πίεση στις τάξεις της ελληνικής ομάδας, η 
οποία καλείται να παίξει μόνο για ένα αποτέλεσμα.

«Είναι καλό που θα έχουμε πίεση, γιατί έχουμε πίεση να πάρουμε ένα 
αποτέλεσμα που θα μας φέρει πρώτους στον όμιλο. Είναι σαν τελικός και ο 
τελικός έχει μόνο έναν νικητή», επισήμανε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Τζον 
Φαν΄τ Σxιπ. Για να συμπληρώσει ότι αυτό «δεν αλλάζει πολλά στον τρόπο 
που σκεφτόμαστε γιατί πάντα πάμε για τη νίκη.

Υπάρχει πίεση, αλλά είναι καλή πίεση, την οποία γνωρίζουν οι παίκτες 
μας γιατί παίζουν σε καλές ομάδες που κυνηγούν στόχους». Η πρώτη θέ-
ση θα σημάνει προαγωγή στη League B, με όσα αυτό συνεπάγεται για το 
πληγωμένο πρεστίζ της Εθνικής αλλά και την άνοδο στα rankings FIFA και 
UEFA, όπου υπήρξε μεγάλη υποχώρηση.

Ταυτόχρονα, θα αποτελέσει μια τονωτική «ένεση» στην ψυχολογία και 
την αυτοπεποίθηση των διεθνών ενόψει του «πλάνου Κατάρ», καθώς σε 
μερικούς μήνες ξεκινούν οι προκριματικοί για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 
2022. Ως προς το… παρελθόν των δύο αντίπαλων, αυτό είναι ευνοϊκό για 
την ελληνική ομάδα, που σε σύνολο έξι αγώνων μετρά τρεις νίκες κι άλλες 
τόσες ισοπαλίες, με τον αγώνα του πρώτου γύρου, στη Λιουμπλιάνα, να 
ολοκληρώνεται 0-0.

Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε ο 44χρονος Ισπανός Κάρλος ντελ Θέρο 
Γκράντε, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Κάρλος Γιούστε Χιμένεθ και 
Αλόνσο Φερνάντεθ. Ο Ντελ Θέρο Γκράντε έχει σφυρίξει τρία παιχνίδια του 
Ολυμπιακού, με Μάντσεστερ Σίτι στην Αγγλία, ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο και 
Κράσνονταρ στο Φάληρο, αλλά και δύο της ΑΕΚ, Ντιναμό Κιέβου και Άγιαξ.

To πλάνο του Σχιπ
Αναφορικά με την αρχική ενδεκάδα, δεν θα πρέπει να προξενήσει έκ-

πληξη αν ο Φαν΄τ Σχιπ ξεκινήσει με το σχήμα που επέλεξε την περασμένη 
Κυριακή στο Κισινάου. Αν όχι, οι αλλαγές θα γίνουν κατά πάσα πιθανότητα 
στα χαφ (Κουρμπέλης αντί Μπουχαλάκη) και την επίθεση (Γιακουμάκης αντί 
Παυλίδη). Εκτός σε σχέση με τις αρχικές κλήσεις έχουν τεθεί (λόγω κορο-
νοϊού) οι Μπακάκης, Γιαννούλης, Μάνταλος, Σβάρνας, ενώ στην αποστολή 
προστέθηκε ο Χατζηγιοβάνης κι επανέρχεται ο Κουρμπέλης, που ήταν τι-
μωρημένος (με κάρτες) και δεν έπαιξε στο Κισινάου με τη Μολδαβία.

Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές της αποστολής είναι οι, Μπάρκας, Βλα-
χοδήμος, Διούδης, Μιχαηλίδης, Κουρμπέλης, Μπουχαλάκης, Φορτούνης, 
Μασούρας, Τζόλης, Ρότα, Μαυρίας, Λαμπρόπουλος, Πέλκας, Τζαβέλλας, 
Σιώπης, Τσιμίκας, Ζέκα, Μπακασέτας, Κυριακόπουλος, Παυλίδης, Κουλού-
ρης, Γιακουμάκης, Χατζηδιάκος, Λημνιός. Η Σλοβενία θα ενισχυθεί τελικώς 
με τον τερματοφύλακα τής Ατλέτικο Μαδρίτης και αρχηγό της, Γιαν Όμπλακ, 
ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ενώ συγκριτικά με το πρώτο παι-
χνίδι των δύο ομάδων, οι Σλοβένοι θα ενισχυθούν με τον Γιόσιπ Ίλιτσιτς, 
που επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, ύστερα από μια περίοδο φημολο-
γούμενης κατάθλιψης.

Τετάρτη 18-11-2020

16:00-21:00 ΚΑΛΑΪ-

ΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα 

ΚΤΕΛ) 23310-62989

16:00-21:00 ΤΥ-

ΡΙΝΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 

ΕΞΩΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕ-

ΡΟΙΑΣ 23310-25000

16:00-21:00 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28 

23310-25130

21:00-08:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΟΝΙ-

ΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ (περ ΚΤΕΛ) 23310-

62163

Φαρμακεία

Παρουσιάστηκε η Ολιστική Μελέτη
για το ποδόσφαιρο που ετοίμασαν FIFA & UEFA
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Αναστασία Πάπαρη
Δρ Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος

ΜΕΡΟΣ Β΄
Όπως ήδη αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, η έναρξη της μελέτης 

του Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. ΚΜ (2014, στο εξής Χωροταξικό2020) βρήκε την Ημαθία σε 
εξαιρετικά πλεονεκτική θέση, καθώς ήταν η μόνη, από όλες τις Π.Ε. της Κεντρικής 
Μακεδονίας, όπως και της χώρας, που διέθετε την έρευνα για τη βιώσιμη χωρική 
ανάπτυξη του νομού (2010). Η έρευνα στόχευε στη δημιουργία του Οργανισμού 
Εφαρμογής Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Ν. Ημαθίας 
(ΟΕΠΣ ΗΜΑ), ο οποίος θα αναλάμβανε να υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα, οδη-
γώντας την Ημαθία σε ένα μέλλον με απασχόληση, ευημερία, ασφάλεια, υψηλούς 
δείκτες κοινωνικής συνοχής, περιβαλλοντικής προστασίας, πολιτισμικής ταυτότη-

τας και πολιτιστικής δημιουργίας (ΦΕΚ Β΄1465/20.07.2009). Ο στόχος αυτός τελικά δεν επετεύχθη, λόγω της 
επελθούσας διοικητικής μεταρρύθμισης την ίδια χρονιά (Ν. 3852/2010, νόμος ‘Καλλικράτη’). 

  Το κείμενο αυτό άπτεται όλων των κλάδων ανάπτυξης και ποι-
ότητας ζωής στις πόλεις και στους οικισμούς της Ημαθίας. Λειτουρ-
γεί σε υποκείμενο προγραμματικό επίπεδο από αυτό της μελέτης 
του Χωροταξικού Σχεδίου και επομένως, οι μελετητές της θα έ-
πρεπε να το εντάξουν, μετά από επεξεργασία, στη μελέτη τους, το 
Περιφερειακό Συμβούλιο έπρεπε να το λάβει υπόψη στις γνωμο-
δοτήσεις του προς το ΥΠΕΝ και το ίδιο το ΥΠΕΝ να το αξιοποιήσει, 
ως μια χωρικά εντοπισμένη μεν, αλλά υποδειγματική και σε βάθος 
εργασία για τη χωρική ανάπτυξη μιας περιφερειακής ενότητας. 
Αυτές οι υποχρεώσεις δεν αναλήφθηκαν από κανέναν από όσους 
εμπλέκονταν στη διαδικασία εκπόνησης του Χωροταξικού2020, 
όπως διαπιστώνεται από το ΦΕΚ Δ’ 485/20-08-2020. 

Το ερώτημα, που προκύπτει είναι το εξής: Δεδομένης της έγκρι-
σης και θέσης σε ισχύ του Χωροταξικού2020 για την επόμενη δε-
καπενταετία, μπορεί να γίνει κάτι, που να αναβαθμίζει την Ημαθία, 
ώστε να βρει τη θέση της, σύμφωνα με την έρευνα ΟΕΠΣ2010, 
αλλά και τις δυνατότητες και προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών 
της; Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, θα πρέπει πρώτα να α-
σκηθεί – καλοπροαίρετη - κριτική, έστω και ενδεικτική, στο νέο Χω-
ροταξικό και να αντιπαραβληθούν οι προτάσεις του με αυτές της 
Έρευνας (ΟΕΠΣ2010 από το όνομα του Οργανισμού Εφαρμογής 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού, που είχε θεσμοθετηθεί το 2010).     

B.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Η μελέτη του Χωροταξικού2020 ανατέθηκε στις 26.04.2012 

και μετά από 3 παρατάσεις, παραδόθηκε στις 31.06.2016. Διήρκεσε 
4 χρόνια και 2 μήνες περίπου, διάστημα  μάλλον αναμενόμενο για 
ένα νέο χωροταξικό. Στη συνέχεια, ένα μικρότερο διάστημα 2,5 ε-
τών περίπου χρειάστηκε να εκπονηθεί και να συζητηθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του 
ίδιου Σχεδίου και έτσι φθάσαμε στην έκδοση του ΦΕΚ τον περασμένο Αύγουστο (2020). Σ’ αυτή την οκταετία, 
που συμπίπτει ουσιαστικά με το μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας της κρίσης 2010 – 2020, έγιναν πολλές αλ-
λαγές σε όλα τα επίπεδα, από την οικονομία μέχρι το περιβάλλον και από  την κοινωνία μέχρι τα ευρωπαϊκά 
και εθνικά θέματα. Σε ό,τι αφορά στην Ημαθία, οι αλλαγές αυτές δεν καταγράφονται στο νέο Χωροταξικό: Π. 
χ., α) ενώ καταργήθηκαν τα τμήματα ΑΕΙ σε Βέροια και Νάουσα, αυτά εξακολουθούν να εμφανίζονται στους 
χάρτες προτάσεων της μελέτης και β) η προγραμματισμένη προς υλοποίηση κάθετος της Εγνατίας οδού στο 
ύψος της Κουλούρας δεν εμφανίζεται ούτε στο κείμενο, ούτε στους χάρτες, αλλά ούτε και σε άλλη θέση. 

2. Στη Δημόσια Διαβούλευση συμμετείχε όλη η ιεραρχία της δημόσιας διοίκησης, από τα συναρμόδια 
υπουργεία, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης,  τους Φορείς Διαχείρισης των Δέλτα Αξιού 
– Λουδία – Αλιάκμονα και Ολύμπου. Λεπτομερείς προτάσεις κατέθεσαν, εκτός από την ΠΚΜ, επίσης η Π.Ε. 
Κιλκίς. Η Π.Ε. Ημαθίας κατέθεσε μια αναλυτική πρόταση, σχετικά με την ΣΜΠΕ, αλλά έλειπε το σκέλος των 
προτάσεων για το ίδιο το Χωροταξικό Σχέδιο.

3. Η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το Στάδιο Β1 της μελέτης - που ήταν και η καθο-
ριστική-, έγινε στη συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου 2015 (Αριθμ. Απόφ. 266/2015) και ήταν θετική, με την 
προϋπόθεση της ενσωμάτωσης των παρατηρήσεων για όλες τις Π.Ε. και συνολικά για τον γεωγραφικό χώρο 
της ΠΚΜ (ΑΔΑ: 6ΔΜΛ7ΛΛ-ΝΚΜ). Απουσιάζουν οι προτάσεις για την Ημαθία, ιδίως για τη Βέροια. 

4. Το χωρικό πρότυπο που προκρίθηκε, με το δεδομένο, πως η Ε.Ε. κατατάσσει την ΠΚΜ στις ‘λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες’, είναι το πρότυπο της ισχυρής ενίσχυσης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσ-
σαλονίκης (ΠΣΘ), ώστε αυτή να καταστεί πόλος α’  κατηγορίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στοχεύοντας στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειάς της. Αυτή η επιλογή, η οποία είναι βασικά πολιτική, 
θίγει σημαντικά την ανάπτυξη των υπόλοιπων αστικών κέντρων, με αρνητικές επιπτώσεις ιδίως στην Ημαθία. 

5. Στην ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου ΠΚΜ το Χωροταξικό2020 έθεσε την πόλη των Σερρών στο 
3ο επίπεδο, την Κατερίνη στο 4ο και στο 5ο επίπεδο τη Βέροια, τη 
Νάουσα και την Αλεξάνδρεια, μαζί με τον Πολύγυρο, το Κιλκίς και τα 
Γιαννιτσά. Ρητά αναφέρεται, πως η ανάπτυξη, τόσο των Σερρών, όσο 
και της Κατερίνης, αποτελεί πολιτική επιλογή και όχι ανάπτυξη λόγω 
ενδογενούς δυναμικής, καθώς, ο πληθυσμός τους παρουσίασε μικρή 
κάμψη της δεκαετία 2001 – 2010, ενώ δεν βρίσκονται σε καλλίτερη 
κατάσταση από την Ημαθία, αναφορικά με την εκπόνηση νέων χωρι-
κών σχεδίων (ΓΠΣ/ΤΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ/ΕΠΣ). Οι τρεις πόλεις της Ημαθίας 
ομαδοποιούνται στο 5ο επίπεδο, με μικρή θετική διαφορά στη Βέροια, 
της οποίας η ανάπτυξη θεωρείται, πως θα εξαρτηθεί περισσότερο από 
την «συμπληρωματικότητά της με τις άλλες πόλεις του πολυπολικού 
συμπλέγματος». 

Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει, πως κατά τη δεκαετία 
2001 – 2011 και παρά την αύξηση, έστω οριακή, του πληθυσμού της 
Κεντρικής Μακεδονίας (4,42%), η Π.Ε. Ημαθίας σημείωσε μείωση του 
πληθυσμού της κατά 2,14% και η Βέροια κατά 6,2%. Οριακή μείωση 
σημείωσε η Νάουσα, ενώ οριακή αύξηση η Αλεξάνδρεια. Συγκρινόμενη 
με τον μέσο όρο σε επίπεδο χώρας (-1,37%), η Π.Ε. Ημαθίας και η 
Βέροια σημείωσαν πολύ μεγαλύτερη πληθυσμιακή μείωση, που είχε 
ασφαλώς επιπτώσεις σε όλους τους τομείς ανάπτυξής τους και κατ’ 
επέκταση στις επιλογές του Χωροταξικού2020.

Το φαινόμενο αυτό είναι πιθανό να συνεχίστηκε, ακόμη και να ε-
ντάθηκε κατά την δεκαετία 2011 – 2020, για την οποία δεν υπάρχουν 
ακόμη αξιόπιστα στοιχεία. Παρ’ όλα αυτά, η Βέροια, όπως προκύπτει 

και από τις άλλες ενότητες της μελέτης, κυρίως ως προς τις κοινωνικές, πολιτιστικές, τεχνολογικές και τεχνικές 
υποδομές, υπερτερεί έναντι των άλλων πόλεων της ομάδας. Ακόμη όμως και εάν δεν υπερείχε, θα έπρεπε να 
της δοθεί ένα προβάδισμα με αλλαγή κατηγορίας σε 4η, ακριβώς για να έλκει τις άλλες πόλεις, ως ένα είδος 
κεντρικού πόλου του πολυπολικού συμπλέγματος στο δυτικό τμήμα της ΠΚΜ και μάλιστα πολύ κοντά στη 
Θεσσαλονίκη. Δεν νοείται πόλος, που να μην έχει ένα σημείο έντασης και έλξης των υπόλοιπων πόλεων του 
συμπλέγματός του. 

Επομένως, το πρότυπο, που δημιουργεί η μελέτη, είναι η υπερ-ανάπτυξη του Π.Σ. Θεσσαλονίκης, η (προ-
βληματική) πολιτική επιλογή προώθησης δύο πόλεων (Σερρών και Κατερίνης) και η διαφαινόμενη στασιμότη-
τα των πόλεων 5ου επιπέδου, τουλάχιστον με όρους πολιτικής προώθησης. 

6. Μεγάλη παράλειψη του Σχεδίου αποτελεί, κατά τα γνώμη μου, η αποφυγή πρότασης για τη χωροθέτηση 
ενός εμπορικού αεροδρομίου στην πεδιάδα μεταξύ των νομών Πέλλας, Θεσσαλονίκης και Ημαθίας, καθώς οι 
σημαντικότεροι κόμβοι μεταφορών ευρίσκονται σ’ αυτή την πλευρά του ΠΣ Θεσσαλονίκης (λιμάνι, Εγνατία, 
ΠΑΘΕ, σιδηρόδρομος) και η περιοχή έχει ανάγκη να μεταφέρει τα ευπαθή προϊόντα της σε όλο τον κόσμο.  

7. Με βάση τις λογικές και τις επιδιώξεις των δύο υπερκείμενων σχεδίων, ΓΠΧΣΑΑ (χωροταξικό χώρας) 
και ΠΠΧΣΑΑ (χωροταξικό ΠΚΜ), εκτιμώ, πως οι λόγοι, που οδήγησαν στην επιλογή, η Βέροια να ομαδο-
ποιηθεί με τις άλλες γειτονικές της πόλεις σε ένα πολυπολικό σύμπλεγμα, αναφέροντας απλά οτι η Βέροια 
έχει περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης, είναι α) ο φθίνων πληθυσμός της Ημαθίας και της πόλης, β) η μικρή 
γεωγραφική απόσταση, τόσο μεταξύ των πόλεων του συμπλέγματος, όσο και με το ΠΣ Θεσσαλονίκης και γ) 
η στασιμότητα στους ρυθμούς ανάπτυξης της περιοχής (αποβιομηχάνιση, υποβάθμιση των αστικών κέντρων, 
έλλειψη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κ. ά.).  

Β.2. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
(Στην Έρευνα ΟΕΠΣ2010, 214 σελίδων, υπάρχουν αναλυτικά όλες οι προτάσεις)
Χωροταξικό2020: 
Άρθρο 9 – Διάρθρωση και ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου
5ο επίπεδο – Λοιποί εθνικοί πόλοι 
Γαι την Ημαθία αναφέρονται: 
- Βέροια: Σύμφωνα με το Χωροταξικό2020, «Η Βέροια χαρακτηρίζεται από πληθυσμιακή δυναμική και 

κλίμακα, προσέλκυση μετακινήσεων από ευρύτερο χώρο, και συγκριτικά ισχυρή και πολυτομεακή οικονομική 
βάση (επιχειρηματικές δραστηριότητες, μεταποίηση). Αναμένεται να επωφεληθεί σταδιακά από την ολοκλή-
ρωση της Εγνατίας ενώ ανήκει σε ήδη υπαρκτό πολυπολικό σύμπλεγμα κέντρων η συμμετοχή της στο οποίο 
συμβάλλει σε αναβάθμιση του ρόλου της. Εκτιμάται οτι υπάρχουν θετικές προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης 
της θέσης της».

- Αλεξάνδρεια: «Βασικό θετικό στοιχείο αποτελεί η συμμετοχή της σε σχετικά δυναμικό πολυπολικό πλέγ-
μα, την πορεία του οποίου μπορεί να παρακολουθήσει. .. Περισσότερο λειτουργεί ως πόλος με ειδικό οικονο-
μικό ρόλο παρά ως κέντρο υπηρεσιών». 

- Νάουσα: Διατηρείται στο 5ο επίπεδο, αν και καταγράφεται η εξασθένιση της πόλης, κυρίως λόγω της 
αποβιομηχάνισης. «Η πόλη έχει διαίτερη φυσιογνωμία, με ασθενή πληθυσμιακή δυναμική αλλά οικονομική 
βάση εστιασμένη στη μεταποίηση, ενώ τα προβλήματα αποβιομηχάνισης αποτελούν έναν παράγοντα της 
πληθυσμαικής αποδυνάμωσης. Η στήριξη και ενίσχυση της βιομηχανίας αποτελεί εύλογη επιλογή (με την 
αναπόφευκτη αίρεση των γενικότερων προοπτικών του βιομηχανικού τομέα, ενώ θετικό στοιχείο αποτελεί η 
ύπαρξη δυνατοτήτων στον τουρισμό». 

Σύμφωνα με το Χωροταξικό2020, απαραίτητη  προϋπόθεση προώθησης της εδαφικής συνοχής της Πε-
ριφέρειας, έναντι του σημερινού μονοκεντρικού μοντέλου, είναι «η ενίσχυση της συμπληρωματικότητας των 
ρόλων των αστικών κέντρων στα πολυπολικά συστήματα». Δεν γίνεται, όμως, σαφές, πώς θα επιτευχθεί αυτή 
η εδαφική συνοχή, όταν οι προτάσεις είναι πολύ περιορισμένες και στερούνται οράματος. Επίσης, δεν αναφέ-
ρονται οι πολιτιστικές και κοινωνικές υποδομές των αστικών κέντρων και η πιθανή ανάγκη δημιουργίας νέων 
περιφερειακού επιπέδου (εντός του προτεινόμενου πολυπολιτικού συμπλέγματος που προτείνεται).

Άρθρο 10 – Βασικές προτεραιότητες για την προτασία, διατήρηση και ανάδειξη της φυσικής
 και πολιτιστικής κληρονομιάς
«1. Διασφάλιση της λειτουργικότητας οικολογικών διαδρόμων εντός αστικών περιοχών, οι οποίοι συνδέουν 

το αστικό πράσινο με περιαστικούς οικοτόπους και παράκτιες περιοχές. Στις ήδη διαμορφωμένες αστικές πε-
ριοχές τέτοια εναπομείναντα στοιχεία θα πρέπει να αναδειχθούν και να προστατευθούν».  

Δεν καταγράφηκαν η περιοχή NATURA 2000, οι αρχαιολογικοί χώροι Λευκαδίων, Ανθεμίων, Ν, Νικομήδει-
ας, η Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου στον Αλιάκμονα κ. ά. Για τη Βέροια καταγράφηκαν μόνο τα πλατάνια, αλλά όχι οι 
κηρυγμένοι παραδοσιακοί οικισμοί και τα διατηρητέα κτήρια, όπως και της Νάουσας, καθώς και τα πολυληθή 
σπήλαια στο Βέρμιο και τα Πιέρια. 

 » 9. Προστασία, διατήρηση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος». 
Ενίσχυση της δικτύωσης των πολιτιστικών πόρων που αφορά τόσο στην εννοιολογική και ψηφιακή όσο 

και στη φυσική δικτύωση των περιοχών, η οποία επιτρέπει την απρόσκοπτη μετακίνηση επισκεπτών από 
όλες τις χωρικές ενότητες της περιφέρειας, με κύριες προτεραιότητες την ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης 
Χαλκιδικής Πιερίας, σύνδεσης Δίου Βεργίνας – Πέλλας....». 

Η Έρευνα (ΟΕΠΣ2010) πρότεινε, μεταξύ άλλων:
• Κριτική υιοθέτηση του πλαισίου των αρχών της Νέας Στρατηγικής για τον
Πολιτισμό στην Ε.Ε. (2008). Ισόρροπη και περιβαλλοντικά ευαίσθητη προστασία και ανάδειξη των ιστο-

ρικών ιχνών και τεκμηρίων της παγκόσμια μοναδικής αρχαιολογικής και ιστορικής κληρονομιάς της Ημαθίας 
στη διαχρονία της. 

• Ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας των πόλεων και 
οικισμών του νομού, με κεντρικό στόχο την αποκάλυψη, 
ανάκτηση και ανάδειξη της ιδιαίτερης πολιτισμικής, αστικής 
και αρχιτεκτονικής ταυτότητάς τους. Εργαλείο – κλειδί ο δη-
μόσιος χώρος και αδήριτη η ανάγκη ολιστικής / συντακτικής 
ανάλυσης και ενορατικής αναβάθμισής του. 

• Προσδιορισμός πλεγμάτων – συνεχειών δημοσίων 
χώρων στις πόλεις και στους οικισμούς (δρόμοι, πλατείες, 
πάρκα κ. ά.) προς αναβάθμιση, στη βάση ειδικών περι-
βαλλοντικών, ιστορικών / αρχαιολογικών, πολιτισμικών και 
άλλων δεδομένων, που τα καθιστούν φιλικά στον περιπατητή 
και τον επισκέπτη (‘πολιτισμικοί περίπατοι’). 

• Πρόκριση του διπόλου ‘πολιτισμός – τουρισμός’ ως 
ισότιμου με τους λοιπούς παραγωγικούς τομείς του νομού. 
Προώθηση δύο προτάσεων για τη δημιουργία των δικτύων 
α) Πολιτιστικό Πολύγωνο και β) Πολιτιστικό Τόξο & Πάρκο 
Πολιτισμού Βερμίου. 

• Δημιουργία ενός Παγκόσμιου Κέντρου για τον Ελληνικό 
και τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό στην περιοχή των στρατο-
πέδων της Αγ. Βαρβάρας (πρώην Τμήμα Πολεοδομίας και 
Χωροταξίας ΑΠΘ). 

Συνεχίζεται στο αυριανό φύλλο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ‘ΔΕΟΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ’ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Αν. Πάπαρη, Κατευθυντήριες
 Αρχές Αειφόρου Χωρικής 
Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

(2010)
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

σμα στο κέντρο, χρήζει 

ανακαίνισης σε εξαιρε-

τική θέση. Τιμή 40.000 

ευρώ. Τηλ.: 6973 

735020.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 

διόροφη στο Πανόρα-

μα με 3 υπνοδωμάτια, 

σαλοκουζινα, μπάνιο, 

βεράντα. Κάτω διαμέ-

ρισμα πιο μικρό σαλο-

κουζίνα με τζάκι, δω-

μάτιο. Με πρόσβαση 

στην αυλή. Αυτόνομη 

θέρμανση σε ήσυχη 

περιοχή. Τιμή 135.000 

ευρώ. Τηλ.: 6973 

735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-

ρισμα κοντά στο Μου-

σείο, 90 τ.μ., 34.000 

ευρώ. Τηλ.: 6934 

888738 Μεσιτιοκό Ακί-

νητα Ημαθίας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο 

κατάστημα επί της ο-

δού Πιερίων στη Βέ-

ροια εμβαδού 54,16 

τ.μ. με υπόγειο α-

ποθηκευτικό χώρο 

εμβαδού 41,63 τ.μ.. 

Τιμή 70.000 € Τηλ: 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ. κέντρο   23313 50100
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη   23313 50102
Πυροσβεστική    23310199,23310 68400
Νοσοκομείο κέντρο  23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες  23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού  23313 51400
ΕΚΑΒ  166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες 2331021.814 
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό 11500 & 1
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.) 2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες  121 κλήση από σταθερό 
ΟΤΕ Βλάβες 13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)  2331022.342
ΚΤΕΛ  14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)  2331022.282  
ΟΣΕ  2331024.444  
ΕΛΤΑ 23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ  2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία) 23313 53124
 23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ  2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ  2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας 231330-9636 έως 9640
και 231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών  2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας 23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:  2331353416, 7
Τελωνείο  2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)  2331060.066
Ι δ ι ω τ ι κ ό  Κ Τ Ε Ο  Β έ ρ ο ι α ς  ( Μ α κ ρ οχώ ρ ι )              

2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο  2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο   2310894.463,
  2310894.562  
ΟΑΕΔ  2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας  2331073.353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας 2331096.342  
ΤΟΕΒ  2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί" 2331072.303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου» 2331024.879  
Αλσος Παπάγου  2331072.654  
I. Mητρόπολη  2331022270
ΔΗΠΕΘΕ  2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
Οδική Βοήθεια 
HELLAS SERVICE  2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE  1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN  168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής:  2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής:  2331020.240, 76.612

Β’ Υποδ/ντής:  2331076.611
Υπασπιστής:  2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100,  
 2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331076.643
Γραμματεία:  2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:  2331076650
Ταυτότητες: 2331076659

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331076.653
Γραμματεία:  2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:  2331076.657

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331076.669
Γραμματεία:  2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών 2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου: 2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών  

2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών 2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: 2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: 2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: 2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων: 2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: 2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου: 2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: 2331350564
Κ.Ε.Π.: 2331350000
Δημοτική Αστυνομία 2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:  2332 3 50300
Fax:  2332 0 24260
ΚΕΠ:  2332 3 50000 , 2332 3 50011 , 
2332 3 50015 , 2332 3 50016 

Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας:  2333 3 50100
Δημοτολόγιο 23333 50150
Ληξιιαρχείο 23333 50130
Πρωτόκολλο 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών 23333 50144
Γραφείο Προσωπικού 23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου 23333 50142

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Το Αστικό ΚΤΕΛ Βεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως στο πλαίσιο του 
νέου lockdown τροποποιούνται τα δρομολόγια όλων των συγκοινωνιακών γραμ-
μών. Τα δρομολόγια των λεωφορείων από την 17 Νοεμβρίου 2020 διαμορφώνο-
νται ως εξής:

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 75, 
μικρό διαμέρισμα 40 
τ.μ., εξ ενός δωμα-
τίουμ σαλοκουζίνα 
λουτρόμ νε πλήρη 
εξοπλισμό κουζίνας, 
πλυντήριο ρούχων, 
θέρμανση με σώμα-
τα πάνελ υπέρυθρης 
θέρμανσηςμ κλιματι-
στικό, TV, με μηδέν 
κοινόχρηστα. Πληρ. 
Τηλ.: 6973 015833, 
23310 24939.

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι  ο ι -
κόπεδο 1.350 τ.μ. 
με συντελεστή 1,2, 
επί της οδού Αμπε-
λ ο κ ή π ω ν .  Τη λ . : 
2331100888 κα Αλε-
ξάνδρα.
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23310 21523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέντρο 

οροφοδιαμέρισμα 2ου ο-

ρόφου 105 τ.μ., 85 τ.μ. κα-

θαρά με 3 υπνοδωμάτια, 

σαλοκουζίνα, μπάνιο, τζάκι 

B/Q κατασκευή 2001. Τιμή 

ευκαιρίας 75.000 ευρώ!!! 

Τηλ.: 6973 735020.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  στο Π. 

Σκυλίτσι, επάνω στον 

κεντρικό δρόμο, οικόπε-

δο 3.500 τμ ολόκληρο 

η ανεξάρτητα τεμάχια. 

Τηλ.  6932374118.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ο Ν ΤΑ Ι 

στο κέντρο της Βέροι-

ας: 1) υπόγεια αποθή-

κη 110 τ.μ., τιμη 150 

ευρώ, 2) πατάρι πε-

ρίπου 100 τ.μ., τιμή 

100 ευρώ. Πληρ. τηλ.: 

6970019994.

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε Τ Α Ι 

γκαρσονιέρα με δύο 

χώρους στον πεζόδρο-

μο λουξ ανακαινισμένη 

180 ευρώ. Τηλ.: 6973 

735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-

αμέρισμα κέντρου με 

ατομική θέρμανση 3 

δωμάτια σαλόνι κουζίνα 

μπάνιο σε άριστη κατά-

σταση, 280 ευρώ. Τηλ.: 

23310 68080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χω-

ράφι 2,5 στρ., πίσω α-

πό τη ΔΟΥ Βέροιας, πιο 

κάτω από το Σιδ. Σταθ-

μό Βέροιας για ΦΩΤΟ-

ΒΟΛΤΑΪΚΑ. Τηλ.: 6983 

285942.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΕΝΕΩΣΗ 2-11-20 Κωδ: 23332 ΚΕ-

ΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρσονιέρα επιπλωμένη μι-
κρή 27 τ.μ., μικτά και 22 τ.μ. καθ. κατασκευή 78 , 
2ος όροφος, σε μέτρια κατάσταση , έχει ατομική 
θέρμανση με κλιματιστικό και το ενοίκιο της 140 
€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.104969 ΚΕΝΤΡΟ Βέροιας , επιπλω-
μένο κομπλέ διαμέρισμα 85 τ.μ., ανακαινισμένο 
εκ βάθρων , διαθέτει 2 υ/δ σαλόνι , ξεχωρι-
στή κουζίνα και ένα μεγάλο μπάνιο , ευρίσκεται 
στον 1ο όροφο, καταπληκτικό διαμέρισμα, με 
καινούργια κουζίνα και καινούργια συνθετικά 
κουφώματα με διπλά τζάμια, έχει ατομική θέρ-
μανση πετρελαίου και μία ντουλάπα, χωρίς 
κοινόχρηστα , ενοίκιο 300 €.

Κωδ: 106764 ΓΗΠΕΔΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Διαμέρισμα 90τ.μ. σε Διπλοκατοικία ο 1ος όρο-
φος, με 3υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, σε καλή 
κατάσταση, κομπλέ επιπλωμένο, με ηλεκτρικές 
συσκευές και πλυντήριο ρούχων, με ατομική 
θέρμανση πετρελαίου, ηλιακό θερμοσίφωνα, 
με σίτες, έχει 2 κλιματιστικά, ιδιωτική αυλή με 
δυνατότητα στάθμευσης 2 αυτοκινήτων, με α-
ποθήκη, σε τιμή προσφοράς μόνο 250€.Πλη-
ροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.23478 ΚΕΝΤΡΟ , Διαμέρισμα 114 τ.μ 
κατασκευής 1985 με 3 υ/δ σαλόνι , κουζίνα , δι-
αμπερές με καινούρια συνθετικά κουφώματα με 
διπλά τζάμια , ανακαινισμένο πλήρως , ατομική 
θέρμανση πετρελαίου και με νυχτερινό ρεύμα , 
χωρίς κοινόχρηστα , το δε ενοίκιο του 280€.

Κωδ: 115481 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πλη-
σίον ΚΤΕΛ ανακαινισμένο διαμέρισμα συνολι-
κής επιφάνειας 115 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Απο-
τελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα 
ξεχωριστή και μπάνιο , βλέπει σε ανοιχτωσιά, 
διαθέτει θέρμανση Ατομική με  Πετρέλαιο, με 
καινούργια κουφώματα αλουμινίου, την πόρτα 
του Θωρακισμένη και με διπλά τζάμια - Τιμή: 
300 € . Αποκλειστικά από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 24694 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, διαμέρισμα 
σαν Μονοκατοικία κατασκευή 2000, 3 υ/δ, 1 
ος όροφος , εξαιρετική ανοιχτωσιά , 125 τ.μ. με 
ονειρεμένη θέα , συνθετικά κουφώματα με δι-
πλά τζάμια, , σίγουρα επιμελημένης κατασκευή 
, υπερσύγχρονο νεοαναγειρόμενο διαμέρισμα,  
με τζάκι και αποθήκη μέσα  με αυτόνομη  θέρ-
μανση πετρελαίου με μετρητές με δύο μπάνια 
και μίσθωμα 300€.

Κωδ: 24236 ΡΑΧΗ, Διαμέρισμα πολύ άνε-
το, σαν Μονοκατοικία, 127 τ.μ. καθ.  με αυλή , 
κατασκευή 1985, με 3 υ/δ, κουζίνα ξεχωριστή 
και μπάνιο, υπερυψωμένος Ημιόροφος , με 
ευχάριστη θέα , καλοδιατηρημένο και με και-
νούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, 
θα τοποθετηθεί ατομική θέρμανση πετρελαίου, 
με δύο ντουλάπες , ναι σε κατοικίδια και σε τιμή 
πράγματι χαμηλή , μόνο 250€. Αποκλειστική 

διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ Α-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλω-
μένη και με ηλεκτρικές συσκευές , συνολικής 
επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα . Αποτε-
λείται από 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο 
και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1998 και 
διαθέτει θέρμανση ατομική - Πετρέλαιο. Έχει α-
περιόριστη θέα, τα κουφώματα της συνθετικά, 
με διπλά τζάμια  , διαθέτει τζάκι , αποθήκη και 
μεγάλη αυλή .   Τιμή: 320 € .             

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867  Ενοικιάζεται κάτω από τον 

περιφερειακό αποθήκη 250 τ.μ. με οικόπεδο 
6.000 τ.μ. περιφραγμένο και περιποιημένο , 
μηνιαίο μίσθωμα μόνο 600€. Αποκλειστική ΔΙΑ-
ΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23850 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά 

αποκλειστικότητα ένα πολύ μικρό γραφείο συ-
νολικής επιφάνειας 8 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος 
κατάλληλο και για έδρα επιχείρησης. Μηνιαίο 
μίσθωμα 80 €.

Κωδ: 23753 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα Γραφείο συνολικής επιφάνει-
ας 35 τ.μ. 1ος όροφος Υπερυψωμένος. Απο-
τελείται από 1 ενιαίο χώρο και WC και διαθέτει 
θέρμανση με Κλιματιστικό, με Ανελκυστήρα 
Τιμή: 120 €.

ΚΩΔ: 23843 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γραφείο 
38 τ.μ., ανακαινισμένο εκ βάθρων και βαμμέ-
νο , κατασκευή 1974, 2 χώροι, 1 ος όροφος, 
ατομική θέρμανση με θερμοπομπούς , με ανελ-
κυστήρα καινούργιο και  θωρακισμένη πόρτα, 
έχει καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά 
τζάμια, πολύ φωτεινό και με δικό του WC , ενοί-
κιο 200 €, Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κωδ. 24647 ΚΕΝΤΡΟ κοντά στη Μητρό-
πολη γραφείο 47 τ.μ. στον 3ο όροφο, κατάλλη-
λο για κάθε χρήση, 2 χώροι με κοινό wc ενοίκιο 
140€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105253 - ΓΗΠΕΔΟ ενοικιάζεται  Κα-

τάστημα συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. Ισόγειο 
σε πολύ καλό σημείο προβολής και κατάλληλο 
για κάθε χρήση - Τιμή: 300 €. Αποκλειστική ΔΙΑ-
ΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106001 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κοντά στον Αγ. Αντώνιο, κατά αποκλειστικότητα 
Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. Ισό-
γειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. Είναι 
κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει θέρμανση 
Κλιματισμός, - Τιμή: 200 €.

Κωδ 105261 Ενοικιάζεται κατάστημα στον 

Πεζόδρομο της Βέροιας κατάλληλο και για υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος 62 τ.μ.  καθ. Ισόγειο 
και 30τ.μ. πατάρι, τιμή πολύ λογική μόνο 400€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105041 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, Κατάστημα 
80 τ.μ., κατασκευή 70, Ισόγειο, ανακαινισμένο 
μερικώς , καινούργια συνθετικά κουφώματα με 
διπλά τζάμια, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις 
, με μεγάλη βιτρίνα , σε πολύ καλή τιμή, Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 250 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 14498 ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ 

ΠΑΡΚΙΝΓΚ  στην καρδιά της πόλης με ράμπα 
εισόδου , σε πλήρη λειτουργία   , κοντά στην 
Βενιζέλου   τιμή από 75-80€ /μήνα μόνο.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24141 - Στο Αγγελοχώρι Νάουσας 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολόκληρο κτίσμα αποτελούμενο από 
ένα διαμέρισμα 1ου ορ. 85 τ.μ. 2δσκλ και τρία 
καταστήματα 72 και 24 και 24  τ.μ. περίπου  ισό-
γεια.. Ευρίσκεται επί του κεντρικού δρόμου και 
αποτελεί  μια σπάνια ευκαιρία αγοράς. Τιμή όλα 
μαζί μόνο 45.000€ . Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 104996 - ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Διαμέρισμα καινούργιο ακατοίκητο συνολικής 
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 1ο ορ. Αποτελείται από 
2 υ/δ , σαλόνι, κουζίνα ξεχωριστή και μπάνιο 
. Είναι κατασκευασμένο το 2006 και διαθέτει 
θέρμανση ατομική με πετρέλαιο. Διαθέτει απερι-
όριστη θέα, τα δε κουφώματα του είναι καινούρ-
για συνθετικά. Διαθέτει και κλειστό πάρκινγκ με 
πολύ εύκολη πρόσβαση. - Τιμή: 78.000 €.

Κωδ: 105837 ΑΚΡΟΠΟΛΗ , πωλείται και-
νούργιο σπάνιο διαμέρισμα 103 τ.μ. μικτά και 83 
τ.μ. καθ. ολοκληρωμένο από τον νυν ιδιοκτήτη 
, 3ος όροφος, κατασκευή 2005, 2 υ/δ, σαλόνι, 
κουζίνα, μπάνιο, βλέπει τον κάμπο της Βέροιας 
, διαθέτει πολύ μεγάλη κουζίνα , ατομική θέρ-

μανση με αντλία θερμότητας και κλειστό γκαράζ 
38τ.μ. μαζί με αποθήκη, σε αμφιθεατρική θέση, 
ευκαιρία χωρίς αμφιβολία. Προσφορά σε τιμή 
εκπληκτικά συμφέρουσα 105.000€ . Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΑΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!                        
ΚΩΔ. 23569 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ημιτελής οικοδο-
μή αποτελούμενη από οικόπεδο 388 τ.μ. και 
αναδρομή  355 τ.μ. η οποία κατανέμεται σε α) 
ένα διαμ/μα  ισόγειο 59 τ.μ. β) δεύτερο διαμ/μα 
ισόγειο 124 τ.μ. γ) τρίτο διαμ/μα ισόγειο 56 τ.μ. 
και  δ)τέταρτο  διαμ/μα 1ος ορ. με 116 τ.μ. τιμή 
ευκαιρίας όλα μαζί μόνο 120.000€. Αποκλειστι-
κή ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 13275 ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΛΑ στη Ράχη της 

Βέροιας με αποκλειστική και ανεμπόδιστη θέα 
σε όλον τον κάμπο συνολικής επιφάνειας 120 
τ.μ. κτίσμα, σε 4.250 τ.μ. οικόπεδο με κήπο 
φανταστικό , με ιδιωτική πισίνα  στο καλύτερο 
σημείο της περιοχής και μέσα στην καταπράσι-
νη φύση. Για πολύ σοβαρούς ενδιαφερόμενους 
, θα υπάρξει υπόδειξη κατόπιν ραντεβού.  Τιμή 
290.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13262 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κα-
τά αποκλειστικότητα νεόδμητη μονοκατοικία συ-
νολικής επιφάνειας 120 τ.μ. σε 2 επίπεδα . Απο-
τελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα, 
Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 2001 
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, έχει 
απεριόριστη Θέα, τα κουφώματα αλουμινίου και 
μία  αποθήκη. Έχει κήπο , Τζάκι , BBQ, και ηλ. 
Συσκευές, Μπαλκόνια 24 τ.μ. - Τιμή: 200.000 €.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη 

συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο.  Α-
ποτελείται από 6 Χώρους, και WC. Είναι κατα-
σκευασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €.

Κωδ. 13572 Πωλείται στο Πανόραμα Βέ-

ροιας Σπάνια Μονοκατοικία 175 τ.μ. επί του 
κεντρικού δρόμου , πρόκειται για  ένα μοναδι-
κό ακίνητο σε οικόπεδο 300 τ.μ. με μία κατα-
σκευή πολυτελέστατη του 1992 και προσφέ-
ρεται σε μία πολύ  χαμηλή τιμή ευκαιρίας μόνο 
350.000€.

Κωδ: 13568 - Άνω Ζερβοχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
νεόδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 
220 τ.μ. 2 επιπέδων σε οικόπεδο 1000 τ.μ. 
Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, και WC. Είναι 
κατασκευασμένη το 2000 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη Θέα, Κουφώ-
ματα Αλουμινίου, Πόρτα Θωρακισμένη, Απο-
θήκη , Κήπο, Τζάκι, Συναγερμό, Τέντες, Διπλά 
τζάμια - Τιμή: ευκαιρίας 80.000 €.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12808 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Γραφείο συνολικής επιφάνειας 27 τ.μ. 1ος Υπε-
ρυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι 
κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώ-
ματα Αλουμινίου συρόμενα, Σκαλιά εισόδου 
- Τιμή: 12.000 €.

Κωδ: 12741 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο 
συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1ος Υπερυψωμέ-
νος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1978 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
- Ηλεκτρικό, - Τιμή: 27.000 €.

Κωδ: 13504 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά απο-
κλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής επι-
φάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται α-
πό 4 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 2002 
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, 
Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, 
Διπλά τζάμια - Τιμή: 54.000 €. Διαθέτουμε την 
ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου 
αυτού.

ΚΩΔ. 13186  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ , πωλούνται 
Γραφειακοί χώροι 1ου ορ. με 243 τ.μ. μικτά και 
212 τ.μ. καθαρά συνολικά 7 χώροι όλοι νοικια-
σμένοι με συνολικό μίσθωμα τα 900€ με ωραία 
διαρρύθμιση και προσφέρονται  σε τιμή εκπλη-
κτικά συμφέρουσα, μόνο 190.000€. Αποκλειστι-
κή ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 14158 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, πωλείται ισό-

γειο κατάστημα 80 τ.μ., σε οικόπεδο 8.000 τ.μ. 
, κατάλληλο και για υγειονομικού ενδιαφέροντος 
, τσιπουράδικο κ.τ.λ μέσα στη φύση , ιδιαίτερο 
ακίνητο το οποίο ευρίσκεται σε εξαιρετικό ση-
μείο , είναι κατάλληλο και για άλλες χρήσεις και 
προσφέρεται σε απίστευτα χαμηλή τιμή, πολύ 
σπάνια ευκαιρία, μόνο 70.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΩΔ.14719 ΣΤΟ 6 ΧΙΛ. ΒΕΡΟΙΑΣ -ΝΑ-

ΟΥΣΑΣ , πωλείται ωραιότατο χωραφοοικόπεδο 
10.850 τ.μ.,  με εξαιρετικά μεγάλη φάτσα πάνω 
στον κεντρικό δρόμο  200 μ περίπου . Προσφέ-
ρεται σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή , μόνο 80.000€. 

Αποκλειστικά από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .
Κωδ.22847  Αγροτεμάχιο στην Παλιά Λυ-

κογιάννη 15,250 τ.μ. το μισό με ροδάκινα  12 
ετών και το μισό άδειο , με δική του Πομώνα 
και μπεκάκια πωλείται στην τιμή των 27.000€ 
ευκαιρία πρώτη.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 105963 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο 

συνολικής επιφάνειας 544 τ.μ. μέσα στο χωριό, 
άρτιο και οικοδομήσιμο, με ρεύμα και νερό, 
κατάλληλο για ανέγερση κατοικίας, τιμή μόνο 
15.000 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105687 - Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-
ποκλειστικότητα σε σπάνιο σημείο κοντά στα 
γήπεδα οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1100 
τ.μ. εντός ζώνης οικισμού άρτιο και οικοδομήσι-
μο. Τιμή: 20.000 €.

Κωδ: 106548 - ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο 
συνολικής επιφάνειας 1508 τ.μ. μέσα στο χω-
ριό, άρτιο και οικοδομήσιμο, σε πολύ καλή το-
ποθεσία, Τιμή: 30.000€. Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106237 - ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οι-
κόπεδο συνολικής επιφάνειας 4300 τ.μ., άρτιο 
και οικοδομήσιμο, σε πολύ καλή τοποθεσία, κα-
τάλληλο για πολλαπλές χρήσεις,  Τιμή: 38.000€. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106441 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙ-
ΚΟΠΕΔΟ  συνολικής επιφάνειας 4436 τ.μ., είναι 
άρτιο και οικοδομήσιμο, σε πολύ καλή γειτονιά, 
τιμή προσιτή μόνο:50.000 €.

Κωδ: 106668 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ Πωλείται Χωραφοοικόπεδο α-
πό την κάτω πλευρά του δρόμου συνολικής 
επιφάνειας 6.750τ.μ., κατάλληλο για πολλαπλές 
χρήσεις, με πολύ μεγάλη φάτσα στο δρόμο, 
σε τιμή προσφοράς μόνο 80.000€  ολόκληρο. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ: 106454 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 70τ.μ. 

μικτά και 59τ.μ. καθαρά, στο Κέντρο της Βέ-
ροιας, σε ημιόροφο υπερυψωμένο ( σαν 1ος 
όροφος), με 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, σε 
πολύ κεντρικό σημείο, με ατομική θέρμανση 
πετρελαίου, το οποίο χρήζει ανακαίνισης. Το 
ακίνητο μπορεί να γίνει και μία άνετη γκαρσο-
νιέρα με 1υ/δ, μεγάλη σαλοκουζίνα και μπάνιο. 
Προσφέρεται σε πολύ καλή τιμή μόνο 22.000€. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-

νιέρα 2ου ορόφου, περιλαμ-

βάνει Δ, Κ, Χ, W.C., βερά-

ντα, ατομική θέρμανση και 

air condition. Περιοχή Βυ-

ζαντινού Μουσείου. Τηλ. ε-

πικοινωνίας: 6973 551477 

κος Δημήτρης.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΥΠΕΡΟΧΟ γραφείο με 

τρεις χώρους τουαλέτα 1ου 

ορόφου καινούργια κου-

φώματα ανακαινισμένο στο 

καλύτερο σημείο της πόλης 

ενοικιάζεται 230 ευρώ. Τηλ.: 

23310 68080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητρο-

πόλεως 35, χώρος 90 τ.μ. 

περίπου, με 3 χώους και 

κουζινα, W.C., για επαγγελ-

ματική χρήση ή για διαμέ-

ρισμα, 3ος όρ. Τηλ.: 6932 

471705 & 23310 21100.

ΠΡ. ΗΛΙΑΣ 15, ενοικιάζε-

ται γραφείο 20 τ.μ., επιπλω-

μένο. Τηλ.: 23310 24072.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ιατρεί-

ο-γραφείο 42 τ.μ. καθα-

ρό, λήρως ανακαινισμένο 

στην οδό Βενιζέλου αρ. 46 

Βέροια. Πληρ. τηλ.: 6932 

361080, 6945 535719.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτε-

ρο Ακροπόλεως, στην και-

νούργια γέφυρα «Κούσιου». 

Τηλ.: 6984 108684.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με έ-

δρα τη Βέροιας, αναζητά χει-

ριστή μηχανημάτων έργου με 

ικανότητα οδήγησης επαγ-

γελματικού φορτηγού για να 

εργαστεί σε έργο ύδρευσης 

στη Θεσσαλονίκη. Τηλ. ε-

πικοινωνίας: 23310 23400, 

Κιν.: 6977 443518.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός σε επι-

χείρηση εισαγωγής & εμπορί-

ας καταναλωτικών προϊόντων 

με έδρα το Νομό Ημαθίας. 

Απαραίτητα προσόντα: κά-

τοχος διπλώματος οδήγησης 

Γ΄ κατηγορίας, ΠΕΙ, ηλικία έ-

ως 38 ετών (εκπληρωμένες 

στρατιωτικές υποχρεώσεις), 

προϋπηρεσία σε αντίστοι-

χη θέση θεωρείται επιπλέον 

προσόν. Ικανοποιητικός μι-

σθός. Βιογραφικά στο e-mail: 

vbotzori@otenet.gr και στο 

Fax: 2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα 25-45 

ετών με ενεργή κάρτα ανερ-

γίας και βασικη γνώση αγ-

γλικών για απογευματινή 

εργασία σε ξενοδοχειο στη 

Βέροια με πλήρες ωράριο. 

Τηλ.: 6948 457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απο εταιρία στη Βέ-

ροια, άτομο 19-29 ετών με κάρτα 

ανεργίας σε ισχύ, που να γνωρίζει 

Η/Υ και να χειρίζεται πρόγραμ-

μα εμπορικής διαχείρισης. Πληρ. 

στο τηλ.: 6977 433485 (9.00 π.μ. 

- 9.00 μ.μ.).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φαρμα-

κείου ή φαρμακοποιός να ερ-

γαστεί σε φαρμακείο στη Βέ-

ροια για πλήρη απασχόληση. 

Απαραίτητη προϋπόθεση κά-

ρατ αεργίας για τουλάχιστον 

ένα μήνα. Τηλ. επικοινωνίας: 

6974 637289.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για κα-

φέ ουζερί, δίπλα στο παλιό 

Κρατικό ΚΤΕΟ στο δρόμο 

Μακροχωρίου-Λυκογιάννης, 

για απογευματινή εργασία. 

Τηλ.: 6977 755040 & 6984 

427753.

ΤΟ COFFEE ISLAND, 

Βενιζέλου 31 (κέντρο), ανα-

ζητεί barista και διανομέα. 

Αποστολή βιογραφικών στο 

e-mail: coffeeislandveria@

gmail .com. Τηλ. :  6976 

633096.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός κομμω-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. επιπλωμένο, 140 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 30 τ.μ. με ντουλάπα, 140 €
ΡΟΛΟΙ 30 τ.μ. λουξ, επιπλωμένο, 220 €
ΡΟΛΟΙ 30 τ.μ. επιπλωμένο, 160 €
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ 35 τ.μ. επιπλωμένο, 180 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 40 τ.μ. επιπλωμενο, καλό, parking, 270 €
TΣΕΡΜΕΝΙ 40 τ.μ. καλό, με ντουλαπα, 240 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 220 €
ΚΤΕΛ 50 τ.μ. θέα, επιπλωμένο, 220 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 50 τ.μ. ανακαινισμένο, θέα, 190 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, 220 €
ΝΑΟΥΣΑ 60 τ.μ., πολύ καλό, επιπλωμένο, 260 €
ΚΕΝΤΡΟ 60 τ.μ. ανακαινισμένο, με ντουλάπες, καλό, A/C, 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 65 τ.μ. εξαιρετικό, θέα, ατομ.λέβητας, 280 €
ΝΑΟΥΣΑ 80 τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 200 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 95 τ.μ. οροφοδιαμέρισμα, καλό, 310 €
ΕΛΗΑ 95 τ.μ. 12ετίας, τζάκι, θέα, 360 €
ΡΟΛΟΙ 95 τ.μ. καλό, ντουλάπες, 230 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 150 τ.μ. εξαιρετικό, ηλιακό, τζάκι, ατομ. λέβητας, 440 €
ΝΑΟΥΣΑ 190 τ.μ. μονοκατοικία, πολύ καλή, 350€ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ. επιπλωμένο & ανακαινισμένο, 22.000 €
ΚΤΕΛ 50 τ.μ., ευκαιρία, 17.000 €
ΑΝΟΞΕΩΣ 65 τ.μ. ευκαιρία, 16.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. μονοκατοικία με οικόπεδο, 14.000 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70 τ.μ. ευκαιρία, επενδυτικό, 23.000 €
ΡΟΛΟΙ 70 τ.μ. επενδυτικό, 33.000 € 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70 τ.μ. γωνιακό, καλό, 47.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 75 τ.μ. 15ετίας, εξαιρετικό, λουξ, 65.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. διαμπερές, ΕΥΚΑΙΡΙΑ, 39.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό, ανακαινισμένο, ευκαιρία, 25.000 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 95 τ.μ. νεόδμητο, λουξ, 85.000 €
ΡΟΛΟΙ 100 τ.μ. καλό, 50.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. θέα, καλό, 37.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα, 28.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 101 τ.μ. θέα, διαμπερές, καλό, 67.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 105 τ.μ. 10ετίας, εξαιρετικό, 105.000 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. μονοκατοικία με γωνιακό οικόπεδο, 62.000 €
ΕΛΗΑ 120 τ.μ. 20ετίας, εξαιρετικό, 138.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 120 τ.μ. τζάκι, parking, 127.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. ημιτελής μονοκατοικία, 22.000 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 140 τ.μ. μονοκατοικία, επενδυτικό, 57.000 €
ΝΑΟΥΣΑ 150 τ.μ. πανέμορφη μεζονέτα , ευκαιρία, 120.000€ 
ΒΕΡΟΙΑ 187 τ.μ. τρομερή βίλα με όλα τα κομφόρτ, 220.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 270 τ.μ. ημιτελές κτίριο, ευκαιρία, 125.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 20 τ.μ. καλό, 190  €
ΠΙΝΔΟΥ 35 τ.μ. καλό, 220 €
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. έτοιμο για καφέ – αρτοποιείο, 260 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40 τ.μ. καλό, 380 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό, 450 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 45 τ.μ. καλό, 200 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 65 τ.μ. πολύ καλό, 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. πολύ καλό, 670 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. ( κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. 14ετίας, καλό, 480 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 130 τ.μ. καλό, 700 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 170 τ.μ. καλό, 800 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ, 1.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 550 τ.μ. καλό, 1.200 €
ΒΕΡΟΙΑ 2.200 τ.μ. εξαιρετικό κτίριο, 5.500 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.600 μέτρα , 8.000 € 
ΚΑΒΑΣΙΛΑ 6.000 μέτρα, 10.000 €
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.000 μέτρα, με δέντρα 6 ετών, 26.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 14.000 μέτρα, 28.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 26.000 μέτρα στον δρόμο, 95.000 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 160 μέτρα, με θέα, 29.000 €
ΔΟΒΡΑ 420 μέτρα, 55.000 € 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 450 μέτρα, με οικοδομική άδεια, 50.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 460 μέτρα, γωνιακό, με σπίτι, 14.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 570 μέτρα, γωνιακό, με σπίτι, 27.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατη επιχείρηση καφενείο – ουζερί με σταθερή 
πελατεία λόγω συνταξιοδότησης, 6.000 €
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση υγιής & επικερδής επιχείρηση καφέ στο κέντρο 
της Βέροιας, 28.000 €
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εργοστάσιο χρωμάτων με κτιριακές εγκαταστάσεις, σε πλή-
ρη λειτουργία & με 2 υποκαταστήματα λιανικής πώλησης, 300.000 €

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 τμ. 
με κτίσμα δυόροφο σε τιμή ευκαιρί-
ας, περιοχή Κομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδο-
μή και κατάστημα με υπόγειο σε οι-
κόπεδο 280 τ.μ. περιοχή Παπάγου 
στα μπετά 100 τ.μ. ο κάθε όροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία 
στην παλιά πόλη (πίσω από Μη-
τρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο οικοδο-
μήσιμο σε τιμή ευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερί-
σματα Πιερίων καινούργια 90 τ.μ. 
και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και θέ-
ση στάθμευσης και με 3Δ Σ/ΝΑ με 
κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 85.000 
ευρώ και 110.000 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστικό 
11 στρέμματα στη Μελίκη (περιοχή 

Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα κέντρο 

2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όροφος 90 τ.μ., 
55.000 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμέ-
να διαμερίσματα κέντρο με 2 και Σ, 
Κ 80 τ.μ. και 110 τ.μ. 280 ευρώ και 
400 ευρώ και 200 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 
κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 120 ευ-
ρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μητρο-
πόλεως δύο διαμερίσματα 90, 100 
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000 
ευρώ και 70.000 ευρώ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη Χαρίεσσα Ναούσης 

εντός του οικισμού, 2.300 τ.μ. το οικόπεδο και 100 τ.μ. 
περίπου το σπίτι με επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους. 
Πληρ. τηλ.: 6981 906509.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετών στον 

Βάλτο Σταυρού Βέροιας και με αντιχαλαζική προστασια. Επίσης 
ένα τρακτέρ UNIMOK, μία πλατφόρμα καινούργια και μία φρέζα 
συρταρωτή 1,70 σχεδόν καινούργια. Πληροφορίες στο τηλέφω-
νο: 6973 616847.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στον Τρίλοφο, περιοχή αμυγδαλιά 
625 τ.μ. Περισσότερες πληροφορίες στο: 6981 088721.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεταχειρισμένο έπιπλο γραφείο εξαιρετικής 
ποιότητας, σε άριστη κατάσταση, με πολυθρονα, συρτα-
ριέρα, τραπεζάκια και 2 πολυθρόνες συνομιλητού. Επίσης 
πωλείται καναπές και 2 πολυθρόνες για αίθουσα αναμονής, 
σχεδόν αχρησιμοποίητα. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 23310 41985, 
Κιν.: 6933 331177.



τηρίου με βασικές γνώσεις 

κομμωτικής, χωρίς υποχρε-

ώσεις, για πλήρη απασχό-

ληση σε κομμωτήριο στο κέ-

ντρο της πόλης. Τηλ.: 6974 

628212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος ΤΕ-

ΦΑΑ με εξειδίκευση στην κο-

λύμβηση για να εργαστεί ως 

προπονητής στο κολυμβητή-

ριο “ΠΗΓΑΣΟΣ Aqua Center” 

στη Βέροια. Ασφάλιση και 

αποδοχές σύμφωνα με το 

νόμο. Κατάθεση βιογρα-

φικών στη γραμματεία του 

κολυμβητηρίου Σταδίου 125 

Βέροια. Τηλ: 2331125087.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποι-

ός ή βοηθός φαρμακοποι-

ού με εμπειρία για φαρμα-

κείο στο Νομό Ημαθιας. 

Αποστολή βιογραφικού στο: 

aggeliesfarmakio@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ερ-

γασία σε φαρμακείο με επιδό-

τηση και σχετική εμπειρία. Α-

παραίτητη προϋπόθεση κάρτα 

ανεργίας. Τηλ.: 23310 27507, 

6947 259696.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ 

‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζη-

τάει να προσλάβει για μόνιμη 

απασχόληση, εξωτερικό πω-

λητή ή πωλήτρια για τους Νο-

μούς Ημαθίας, Πέλλας, Θεσ-

σαλονίκης. Απαραίτητα προ-

σόντα, ευχέρεια λόγου, αγγλική 

γλώσσα, δίπλωμα αυτοκινή-

του, άδεια εργασίας προσω-

πικού ασφαλείας, εμπειρία με 

βιογραφικό και συστάσεις. Μι-

σθός, ασφάλιση και ποσοστά. 

Παραλαβή δικαιολογητικών με 

συνέντευξη στα κεντρικά γρα-

φεία μας, Θεσσαλονίκης 45 

Βέροια www.securitytsiflidis.gr-

sales@securitytsiflidis.gr- Τηλ. 

2331027102.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με παι-

δαγωγική κατάρτιση παρα-

δίδει ιδιαίτερα μαθήματα -δι-

αδικτυακά και διά ζώσης- σε 

μαθητές Δημοτικού, Γυμνα-

σίου, Λυκείου σε προσιτές 

τιμές. Τηλ.: 6972 890424.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοιτος 

του Α.Π.Θ., με φροντιστη-

ριακή εμπειρία, παραδίδει 

ιδιαίτερα σε μαθητές Γυμνα-

σίου-Λυκείου. (ειδίκευση 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ). Τιμές 

προσιτές. Κιν.: 6946 475552.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φύλαξη και περιποίηση ηλι-

κιωμένου σε 24ωρη βάση ή 

και κάποιες ώρες. Τηλ.: 6986 

276287.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φροντίδα γερόντων για κά-

ποιες ώρες ή και για 24ωρη 

βάση, καθαριότητα σπιτιών, 

γραφείων και σκάλες. Τηλ.: 

6940 998054.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φροντίδα και περιποίηση 

ηλικιωμένων σε 24ωρη βά-

ση. Τηλ.: 6993 678697.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά 

είδη της CICU: καροτσάκι 

(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό), 

καλαθούνα με βάση, τρα-

πεζάκι φαγητού, κάθισμα 

αυτοκινήτου και 2 ποδήλα-

τα παιδικά σε πολύ κατά-

σταση, 400 ευρώ όλα μαζί. 

Τηλ.: 23310 62621.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ντουλάπα 

4φυλλη, σε χρώμα καφέ, 

βελέντζες χειροποίητες σε 

διάφορα χρώματα, μεγάλο 

χαλί μάλλινο σε διάφορα 

χρώματα, χαλί μεγάλο με 

«τρίχες», κεντήματα μετρη-

τοίς. Τηλ.: 6982 293097.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καυστήρας πε-

τρελαίου, σε καλή κατάστα-

ση. Τηλ.: 23310 70048.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ, χωρίς υποχρεώ-

σεις, ζητά για γνωριμια κυρια 

5-55 ετών, για σοβαρή σχέ-

ση. Τηλ.: 6984 040769.

ΚΥΡΙΟΣ 75 ετών, ζητά 

γωνριμία με κυρία από 60 έ-

ως 70 ετών για σοβαρή σχέ-

ση. Τηλ.: 6989 007541.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονο-

μικά ανεξάρτητος αναζητά 

σοβαρή εμφανίσιμη κυρία 

χωρίς οικογενειακές υποχρε-

ώσεις άνω των 65 ετών έως 

75 ετών με την προοπτική 

γνωριμίας και συμβίωση. 

Τηλ.: 6977 951301.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερι-
κό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτητη 
οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο και 
2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€. 
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής  500€( Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 1ου ορόφου 95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ μπάνιο, 
διαμπερές, ατομική θέρμανση. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 
32.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 2ου ορόφου με άνετες σκάλες σε καλή κατάστα-
ση γινεται με τρια δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνι στα φανάρια 
Κύπρου κοντά. Πολύ ευχάριστο και άνετο. Τιμή 35.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κου-
ζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δωμάτια,-
σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη η κατοικία. 
Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή 120.000€(κωδ 
ΠΔ24)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ 
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή 
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμέ-
νο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ 
Π2Δ6)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο, 
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδ-
ΠΔ21)
 Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες 
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με 
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση, 
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κου-
ζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο 
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε 
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα 
μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ 
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι 
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω 
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική 
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαί-
ου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώροι. 

Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο, ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜπά-
νιο, ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 270€
Στο Δημαρχείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου ορόφου με 3Δ-
ΣΚουζίνα μεγάλη, χώρια σαλόνι, δύο τουαλέτες, ατομική 
θέρμανση. Τιμή 360€
Στο Ρολόι, 2ος, άνετες σκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομική θέρμαν-
ση πετρελαίου. Τιμή 200€
20ς όροφος, μεγάλο, άνετο διαμέρισμα, 2ΔΣΚουζίνα μεγάλη, 
κεντρική θέρμανση, διαμπερές με θέα. Τιμή 250€
Γραφείο υπέροχο στην οδό Ελιάς, 2ου ορόφου με έξι χώ-
ρους, κατάλληλο και για συστέγαση, πολύ άνετο. Τιμή 420€
Γραφείο στην οδό Καρακωστή με τρεις χώρους κατάλληλο 
για κάθε χρήση. Τιμή 250€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC, 
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική 
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ  προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1) τιμή 
συζητήσιμη.
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ 
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο 
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευ-
ρώ(κωδ ΧΠ4)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δέν-
δρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια Τιμή 
30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε πα-
ραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με 
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ρο-
δάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από 
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)

Τα ως άνω ακίνητα είναι μερικά από αυτά που διαθέτει 
το γραφείο μας. Για περισσότερες πληροφορίες επι-
κοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2331068080 και 

6973735020. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ 
ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125 

μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ 

WC ΑΠ διαμπερές 110.000€

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 90 

μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ 

θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ 

48.000€ Καλλιθέα

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68 

μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι 

ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ. 

65.000€

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85 

μ2  4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ. 

κέντρο 55.000€

6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία 

90 μ2  εντός οικοπέδου 800 μ2 

σούπερ λούξ 80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 

70 μ2 1ος όροφος κέντρο 

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 

100 μ2 3ος όροφος κέντρο 

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-

σμα εντός οικοπέδου 900 μ2 

40.000€

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287 

μ2 με θέα 40.000€

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110 

μ2 κέντρο 75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα 

118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο) 

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 

1444 μ2 Γιοτζαλίκια

14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409 

μ2 Γιοτζαλίκια
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:

α) Άνδρα ή γυναίκα για 
βοηθό λογιστή που να γνω-
ρίζει το πρόγραμμα ΚΕΦΑ-
ΛΑΙΟ

β) Οδηγό με δίπλωμα Γ΄ 
κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που να 
έχει γνώσεις χειριστή κλαρκ

Πληροφορίες στο τηλ.: 
6947 021868

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗ με έδρα τη Βέροια, ζη-
τά άνδρα ή γυναίκα από 30 
έως 50 ετών για το Τμήμα 
Πωλήσεων. Προσφέρει μι-
σθό, πλήρη ασφάλιση, αυ-
τοκίνητο και κινητό. Πληρο-
φορίες στο 6947 021868.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε 

μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Τιμές προσιτές.
Πληρ. τηλ.: 6934 447574.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος γραφείου - βοηθός 

Λογιστή για Λογιστικό Γρα-
φείο στη Βέροια. Τηλ.: 6932 

245383.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια Αγ-
γλικών για να εργαστεί σε 
φροντιστήριο στη Βέροια. 
Πληρ. τηλ.: 6976 684172.

Η  εταιρία Μάρμα-
ρα Βερμίου Α.Ε. μέ-
λος της Stone Group 
Internat ional ,  του 
μεγαλύτερου ομίλου 
εταιριών εξόρυξης, 
επεξεργασίας και ε-
μπορίας μαρμάρων 
στην Ευρώπη, επιθυ-
μεί να καλύψει  την 

θέση του Εργατοτεχνίτη, στο Λατομείο της στη Βέροια. 
Η εταιρία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και άρι-

στο περιβάλλον εργασίας.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε μπορείτε να καλέσετε στο 

23940 20440 (Εσωτ. 123) ή να αποστείλετε το βιογραφικό σας, 
αναφέροντας την θέση, με email στο hr@stonegroup.gr

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: κρεβατο-
κάμαρα με κομοδίνα, συρ-
ταριέρα, καθρέφτης, φωτι-
στικά και στρώμα. Παιδικό 
κρεβάτι με στρώμα, κομο-
δίνο, ντουλάπα, αχρησι-
μοποίητα και τα δύο. Τηλ.: 
6939 575993.



Την Ψηφιακή Υπηρεσία Εξυπηρέτησης 
με Ραντεβού, 
εγκαινιάζει 

το Υπουργείο 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Μάκης Βορίδης στο πλαίσιο 
των μέτρων που λαμβάνει το Υπουργείο 
για την αποτροπή μετάδοσης της νό-
σου του κορωνοϊού και με γνώμονα τον 
εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του Υ-
πουργείου με στόχο τη μείωση της γρα-
φειοκρατίας προς όφελος της καλύτερης 
εξυπηρέτησης των Ελλήνων πολιτών, 
εγκαινιάζει την «Ψηφιακή Υπηρεσία Εξυ-
πηρέτησης με Ραντεβού».

Εφεξής, δίνεται η δυνατότητα στον 
πολίτη να υποβάλει αίτημα για συνάντη-
ση με την υπηρεσιακή μονάδα αποκε-
ντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργεί-
ου που επιθυμεί (ΤΑΑΕ και ΓΕΑΛ), είτε 
πραγματοποιώντας κλήση στο τηλεφω-
νικό κέντρο του ΥπΑΑΤ 1540, είτε με τη-
λεφωνική επικοινωνία στα κατά τόπους 
γραφεία των υπηρεσιών.

Ο εκπρόσωπος της τηλεφωνικής υ-
πηρεσίας 1540, όπως και ο υπάλληλος 
της αποκεντρωμένης μονάδας θα δη-
μιουργεί ραντεβού για λογαριασμό του 
πολίτη, για συγκεκριμένη υπηρεσία, ημε-
ρομηνία και ώρα, επιλέγοντας μέσα από 
το διαμορφωμένο ημερολόγιο.

Ο κ. Βορίδης επισημαίνει ότι το Υ-
πουργείο θα συνεχίσει να εργάζεται α-
διάκοπα στην κατεύθυνση  θωράκισης 
της Δημόσιας Υγείας απλοποιώντας πα-
ράλληλα τις διαδικασίες για τη βέλτιστη 
εξυπηρέτηση των πολιτών μέσα από τον 
συνεχή εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών 
του.

P Καθήστε καλά γιατί βλέπω πιο αυστηρά 
μέτρα. Σκοπεύουν από Δεκέμβριο να μας βάλουν 
σε χειμερία νάρκη…

 
P Εμείς με την αγάπη, συντεταγμένα και 

με αποστάσεις βγαίνουν στην κρεβατοκάμα-
ρα. Λες να είμαστε τίποτα κομμουνιστές;

 
P Το Σάββατο στόλισε το δέντρο. Ευτυχώς 

δεν έβαλε όλα τα λαμπιόνια, γιατί δεν το είχε σε 
πολύ να έλθει η αστυνομία και να μας γράψει για 
ανοικτό νυχτερινό κέντρο.

 
P Χθες συμφώνησα σε όλα μέχρι και με 

τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έχουν ισοπεδω-
θεί όλα μ’ αυτήν την πανδημία.

 
P «… Το να φαντασιώνεσαι ότι μια γελοία, 

προκλητική και περιττή, εν μέσω lockdown, αστυ-
νομική απαγόρευση συγκεντρώσεων εξομοιώνε-
ται με τα τανκς της Χούντας, είναι προσβλητικό. 
Το να ισχυρίζεσαι ότι έτσι τιμάς την Επέτειο της 
Εξέγερσης του Πολυτεχνείου είναι ύβρις και εξευ-

τελισμός της Επετείου. Το Πολυτεχνείο δεν ανήκει 
στα Κόμματα. Ανήκει στους απλούς ανθρώπους. 
Δεν έχει ανάγκη από κομματικούς πάτρωνες και 
τοποτηρητές, έχει ανάγκη από μια ζωντανή κοι-
νωνία. Και φέτος, οι συνθήκες επιβάλλουν να 
προστατευτεί η υγεία και η ζωή των απλών αν-
θρώπων, για να μπορούν στο μέλλον να συμμε-
τάσχουν ξανά στις πορείες και στις διαδηλώσεις 
που θα γίνουν, αλλά και στους αγώνες που είναι 
αναγκαίοι και σήμερα…» είπε η Ζωή. Και την είχα 
παρεξηγήσει…

 
P Ναι ρε συ. Είναι ο απόλυτος ορισμός 

της βλακείας να τιμάς τη μνήμη νεκρών υπο-
νομεύοντας την υγεία των ζωντανών.

 
P Να τιμάς τους ήρωες, προσθέτοντας βά-

ρος στους σημερινούς ήρωες της πανδημίας, το 
προσωπικό της Υγείας. Σώφρων;

 
P Εκτός κι αν εκείνο το περίφημο δέντρο 

της ελευθερίας χρειάζεται ακόμη να ποτίζεται 
με αίμα.

 

P Να το πούμε 
κι αλλιώς; Στον καιρό 
όπου μπορείς ανά 
πάσα ώρα και στιγμή 
να περάσεις ό,τι μή-
νυμα θέλεις σε όλα 
τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, εσύ γιατί 
επιμένεις ντε και καλά 
στο εσωστρεφές και 
ευάριθμο κοινό της 
ντουντούκας;

 
P Παρακάτω! 

Ξέρετε τι είναι αυτό 
το κυλιόμενο λοκ 
ντάουν. Απλούστα-
το: θα έχουμε βάρ-
διες.

 
P Φέτος αντί για 

κάλαντα, μάλλον τα 
παιδιά θα πουν κάκα-
λα.

 
P Εννοείται! 

Να δώσουν 800€ ε-
πίδομα και σε όσα 
παιδιά θα μας τα έ-
ψελναν.

 
P Άσε που έχει 

ξυπνήσει η νέα γενιά 
και δεν το έχει σε πολύ να κάνει μήνυση για δια-
φυγόντα κέρδη.

 
P Ο Παύλος Χαϊκάλης εύχεται λέει να μπει 

κάποτε και η αστρολογία στα σχολεία.
 
P Και:
 Δύο παντρεμένες φίλες και γειτόνισσες βγή-

καν ένα Σαββατόβραδο χωρίς τους άντρες τους. 
Καθώς γύριζαν στο σπίτι με τα πόδια έπιασε τη 
μία κατούρημα και μετά κόλλησε και η δεύτερη. 
Δεν μπορούσαν με τίποτα να κρατηθούν μέχρι να 
φτάσουν στα σπίτια τους και το μόνο μέρος που 
μπορούσαν να κρυφτούν για να ξαλαφρώσουν 

ήταν ένα νεκροταφείο. Αφού τελείωσε η πρώτη 
και δεν είχε τίποτα για να σκουπιστεί, έβγαλε 
το εσώρουχό της το χρησιμοποίησε και μετά το 
πέταξε. Η δεύτερη χρησιμοποίησε μια μεγάλη 
φαρδιά κορδέλα από ένα στεφάνι λουλουδιών 
που βρήκε εκεί. Το επόμενο πρωί, οι άντρες τους 
τηλεφωνιούνται: 

«Φίλε, φοβάμαι ότι εχθές οι γυναίκες μας κάτι 
έκαναν. Η δικιά μου γύρισε χωρίς εσώρουχο...»

Και του λέει ο άλλος:
«Εσύ είσαι τυχερός! Η δικιά μου γύρισε και 

είχε μια κάρτα κολλημένη στα απόκρυφα σημεία 
της που έγραφε: ‘Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ: Οι-
κογένεια Παπαδοπούλου και λοιποί συγγενείς’»!

Κ.Π.
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ΙΧ έπεσε σε κανάλι 
στο δρόμο Βέροιας - Νάουσας

Συγκρούστηκε με άλλο όχημα και ανετράπη 
Τροχαίο ατύχημα με 

την εμπλοκή δύο οχη-
μάτων, το ένα εκ των 
οποίων ανετράπη και έ-
πεσε σε κανάλι, σημειώ-
θηκε γύρω στις 4.30 το 
απόγευμα της Τρίτης 17 
Νοεμβρίου 2020, στην 
παράλληλο οδό της Ε.Ο. 
Βέροιας - Νάουσας (στο 
ύψος περίπου του 8ου 
χλμ).

Όχημα που επιχειρού-
σε να βγει από διασταύ-
ρωση (από προαύλειο ε-
πιχείρησης) συγκρούστη-
κε με όχημα που κινού-
νταν στην οδό, με αποτέ-
λεσμα το δεύτερο όχημα 
να πέσει σε κανάλι, να 
ανατραπεί και ο οδηγός 
του να εγκλωβιστεί. 

Ευτυχώς, σύμφωνα 
με τις πληροφορίες από 
το επιτόπιο ρεπορτάζ του 
InVeria.gr, ο οδηγός δεν 
είχε εμφανή τραύματα, ω-
στόσο ήταν εμφανώς σο-
καρισμένος. Χωρίς κανέ-
να τραυματισμό ήταν και 
ο δεύτερος οδηγός. 

Τον τραυματία οδηγό 
παρέλαβε ασθενοφόρο 
του ΕΚΑΒ και τον μετέ-
φερε στο Νοσοκομείο Νάουσας, ενώ στο σημείο έσπευσαν και δύο οχήματα της Π.Υ. Βέροιας. Για τα 
αίτια του ατυχήματος διενεργεί προανάκριση το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας.

Πηγή InVeria.gr
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