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Φως στα «ανήλια» της 
σεξουαλικής παρενόχλησης 

και τεστάρισμα όσων 
δουλεύουν με παιδιά

   Οι καταγγελίες της Ολυμπιονίκη Σοφίας Μπεκατώρου, 
δίνουν σιγά-σιγά  θάρρος και σε άλλους αθλητές να 
ανοίξουν το στόμα τους και να καταγγείλουν περιστατικά 
βίας και παρενόχλησης που καλύπτονται εδώ και 
χρόνια από μια «ένοχη σιωπή». Όλοι κάτι είχαν ακούσει, 
κάτι είχαν υποψιαστεί, αλλά κανένας δεν μιλούσε. 
Το γεγονός ότι νομικά έχει παραγραφεί το αδίκημα 
της συγκεκριμένης καταγγελίας, δεν θα πρέπει να 
αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα να σταματήσει αυτή 
η προσπάθεια αποκαλύψεων. Και όχι φυσικά για λόγους 
σκανδαλοθηρικούς, αλλά για να εντοπιστούν οι «άρρωστοι» 
που εκμεταλλεύτηκαν την ισχύ που τους δίνει η θέση 
τους, που πιθανό να συνεχίζουν ακόμη και παράλληλα 
να προστατευτούν παιδιά που βρίσκονται στον αθλητισμό. 
 Η σκόνη που σηκώθηκε δεν πρέπει να καθίσει και οι 
δηλώσεις από τα υψηλά ιστάμενα πολιτικά χείλη να 
γίνουν πράξεις. Καμία ανοχή και ειδική πρόβλεψη στον 
ποινικό κώδικα για τέτοιες περιπτώσεις, αναφορικά με την 
παραγραφή και την τιμωρία τους.
 Σε κάθε περίπτωση να πέσει άπλετο φως στις «ανήλιες» 
γωνιές αποδυτηρίων και γυμναστηρίων που μπορεί να δρουν 
τέτοια «τέρατα» και να υπάρξει θωράκιση του αθλητισμού 
μας. Εξονυχιστικός έλεγχος ανθρώπων που δουλεύουν με 
τα παιδιά μας. Δεν είναι δυνατό να μην γίνεται έστω ένα 
ψυχολογικό τεστ για να διαπιστώνεται σε κάποιο βαθμό η 
καταλληλότητα  ενός προπονητή, εκπαιδευτικού που θα 
«πλάσει» τις ευάλωτες ψυχές τους. Γιατί ένα πτυχίο και μια 
ειδικότητα μπορεί να την λάβει και κάποιος που δεν μπορεί 
ή δεν πρέπει να δουλεύει με παιδιά!
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Βεροιώτισσα πήρε το πρώτο εξιτήριο 
από την ΜΕΘ του Μαμάτσειου 

Νοσοκομείου Κοζάνης

Εξιτήριο πήρε χθεςΔευτέρα μια γυναίκα από τη
Βέροια που νοσηλεύθηκε στηΜΕΘ τουΜαμάτσειου
νοσοκομείουΚοζάνης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του
τοπικούτηλεοπτικούσταθμούFLASHTV,πρόκειταιγια
τηνπρώτηασθενήμε κορωνοϊοπουβγαίνει μετάαπό
νοσηλείαστην εντατική του νοσοκομείουπου ξεκίνησε
ναλειτουργείπρόσφατακαισύμφωναμε τορεπορτάζ,
ηκυρίαμεταφέρθηκεσεκέντροαποκατάστασηςγιαπε-
ραιτέρωφροντίδα.Νατηςευχηθούμεσιδερένιακαιηίδια
ευτυχής εξέλιξη και μόνο τέτοια χαρούμενα εξιτήρια να
έχειηνεοσυσταθείσαΜΕΘτουγειτονικούνοσοκομείου.

Στις9.45ανοίγουνσήμεραδημοτικά
καινηπαγωγείαστηΒέροια
Κλειστά μόνο στα Ριζώματα

Ανοιχτάθα είναισήμεραΤρίτη, δημοτικά και νηπια-
γωγείατουΔήμουΒέροιαςκαθώςκαιταειδικάσχολεία,
εκτόςαπό τοδημοτικόσχολείο και το νηπιαγωγείο των
Ριζωμάτωνπου θαπαραμείνει κλειστό, σύμφωνα με
απόφασηδημάρχου, λόγω τωνπολύ χαμηλώνθερμο-
κρασιώνστηνπεριοχή.

Προσοχήόμωςστηνώραπροσέλευσης,ηοποίαορί-
στηκεγιασήμεραστις 9:45(10παράτέταρτο)τοπρωί,
προφανώςλόγωτουπρωινούπαγετού.

Λαχτάραόντωςγιατουςεπιβάτες
τουτρένου,αλλάκαι…σήραγγα

κοντάστηΒέροια;
«Λαχτάρησαν» οι επιβάτες και τοπροσωπικό της

αμαξοστοιχίας 87που εκτελούσε το δρομολόγιοΦλώ-
ρινα-Θεσσαλονίκη.Σύμφωναμεανακοίνωση τηςΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ,τοτρένοπροσέκρουσεσεβράχια,ταοποίαείχαν
πέσεισεσήραγγακοντάστηΒέροια.

Καιόντωςλαχτάρισανοι επιβάτες,ωστόσοδιαβάζο-
νταςγιατηνανακοίνωσητηςΤΡΑΙΝΟΣΕ,αναρωτιόμαστε
σεποιοσημείοέχειβράχιακαιτούνελκοντάστηΒέροια
ήστοσιδηροδρομικόδίκτυοτηςΗμαθίαςγενικότερα!

 Με ανοιχτή την πόρτα του ασανσέρ στην Εληά…
γέμισε χιόνια και σκουπίδια!

Δενγνωρίζουμεανηφυσιολογικήθέσηαναμονήςτουασανσέρστην
Εληάείναιμεανοιχτήτηνπόρτα,πάντωςηεικόναλόγωαυτήςτηςαιτίας
στο εσωτερικό τουθαλάμου τουασανσέρήτανάσχημη.Χιόνια, λάσπες
μέχρι και σκουπίδια μέσαστον θάλαμομε τηνπόρτα του ασανσέρ να
παραμένεισυνεχώςανοιχτήγιαόσηώραήμαστανεκεί.Είτεπρόκειταιγιαβλάβη,είτεγιατηνφυσιολογικήθέσητου
ασανσέρ,σεκάθεπερίπτωσητοαποτέλεσμαείναιαυτόκαικαλόθαήτανναυπάρξειπαρέμβασηγιαναείναικλειστήη
πόρτακαιναπροστατεύεταιοθάλαμοςότανδενχρησιμοποιείται.

Πολύπαθοαυτότοασανσέρ,αςπαραμένεικλειστήηπόρταγιαναμηνρημάξειτελικά!

Μόνοοχιονάνθρωποςκάνειποδήλατοτέτοιαεποχή!
Αν και η ευθύνη και το κόστος συντήρησης των δη-

μοτικώνποδηλάτων είναι της εταιρίαςπου έχει αναλάβει
το έργο,ωστόσο η εικόνα των χιονισμένωνποδηλάτων,
εκτεθειμέναστις ακραίες καιρικές συνθήκες δεν είναι και
το καλύτεροθέαμα.Φυσικάδεν είναιπρακτικό να ταπη-
γαινοφέρνουν,ωστόσοδεν γνωρίζουμεαν είναι εφικτό να
υπάρξειμιαστοιχειώδηςπροστασίατους,αφούπέρααπό
τοχιόνι,πουδενκράτησεκαιπολύ,οιβροχέςκαιοιχαμη-
λέςθερμοκρασίεςδεν ενδείκνυνται γιαποδηλατάδα. Γιατί
τέτοιαεποχήοιμόνοιπουκαλοβλέπουνταποδήλαταείναι
οι δεκάδες χιονάνθρωποι, όπωςαυτόςστοπάρκο δίπλα
απότουςΑγ.Αναργύρους,πουφωτογραφήθηκεμεφόντο
ταχιονισμέναδίτροχα.

Τώραπάλι,αν την εταιρίαδεν την νοιάζει και θέλει να
φθείρονται ταποδήλατα και να χρεώνεται επιπλέον εργα-
σίες και ανταλλακτικάσυντήρησης, εμάς λόγοςάλλοςδεν
μαςπέφτει!

Τακαλαθάκιαμικρά…
ταποτήριατουεσπρέσοπολλά…
καιιδούτααποτελέσματα!

Τοπρωί τουΣαββάτου, το λευκόσεντόνιπουσκέπασε όλη τηνΗ-
μαθία, δημιούργησε έναπανέμορφο χιονισμένο τοπίο, που έσπευσαν
αρκετοίπολίτεςνααπολαύσουνκάνονταςπερίπατοκαιπαίζονταςμε το
χιόνιακόμηκαιμέσαστοκέντροτηςΒέροιας.Μεέναζεστόρόφημαανά
χείρας,απαραίτητολόγωτηςχαμηλήςθερμοκρασίαςκαιτακαταστήματα
εστίασηςκλειστά,ταλιγοστάκαιμικράκαλαθάκιααπορριμάτωνγέμισαν
πολύγρήγορα,μεαποτέλεσμαναδημιουργείταισεκαθένααπόαυτάένα
μικρό«βουναλάκι»απόάδειαποτήριαμιαςχρήσεως,κάθεμεγέθουςκαι
χρώματος.ΕνδεικτικάστηνφωτογραφίαοφακόςτουΛΑΟΥ«συνέλαβε»
το καλαθάκι στην οδόΑνοίξεως μπροστά από το ασανσέρστοπάρκο
το άσχημο θέαμα τωνποτηριών να ξεχυλίζουν μεφόντο τηνπροτομή
τουΚωττουνίου.Τακαλαθάκιαμικράκαιδύσκολονααδειάζουνσυνεχώς
από την υπηρεσία καθαριότητας, οιπολίτες βρίσκουν την εύκολη λύση
καιδενψάχνουνένανμεγάλοκάδογιαναπετάξουντοάδειοποτήριτου
takeawayεσπρέσοπουαπόλαυσαν…καιιδούτοαποτέλεσμα!
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Σε χαλαρούς ρυθμούς η κίνηση την πρώτη μέρα 
στην Αγορά της Βέροιας λόγω χαμηλών θερμοκρασιών

-Καθοριστική η αυστηρή τήρηση των όρων, για άρση κι άλλων περιορισμών
Άνοιξαν από χθες Δευτέ-

ρα 18 Ιανουαρίου, τα κατα-
στήματα του λιανεμπορίου 
αλλά και κάποιες επιχειρή-
σεις παροχής υπηρεσιών, με 
συγκεκριμένους όρους και 
προϋποθέσεις και με χρο-
νικό περιορισμό δύο ωρών, 
από τη στιγμή που αποστέλ-
λεται το sms με τον κωδικό 
2,  για την μετακίνηση των 
πολιτών προς τις δραστηρι-
ότητες που επαναλειτουρ-
γούν. (Από το 2ωρο εξαι-
ρούνται κομμωτήρια, υπηρε-
σίες προσωπικής υγιεινής, 
αποτρίχωσης, θεραπείας με 
υπεριώδεις και υπέρυθρες α-
κτίνες, μανικιούρ, πεντικιούρ 
και περιποίηση νυχιών).

Στην Αγορά της Βέροιας, 
λόγω των χαμηλών θερμο-
κρασιών, οι καταναλωτές 
προτίμησαν να βγουν για τα 
ψώνια τους, μετά τις 11:00 
με 12:00 το μεσημέρι  και 
αρκετοί ήταν αυτοί που ε-
πέστρεψαν με σακούλες 
στα χέρια. Ως πρώτη μέρα 
πάντως, η κίνηση κρατήθη-
κε σε χαλαρούς ρυθμούς,  
τηρουμένων των όρων και 
των μέτρων λειτουργίας των 
καταστημάτων, κάτι που θα 
κρίνει τα επόμενα βήματα 
στη χαλάρωση των περιο-
ρισμών, αφού θα αποτελέ-
σει  ένα στοίχημα τόσο για 
την κυβέρνηση, όσο και για 
τον εμπορικό κόσμο που 
προσπαθεί να σώσει τον 
τζίρο του κάνοντας γενναί-
ες εκπτώσεις, αλλά και για τους πο-
λίτες-καταναλωτές. Είναι προφανές 
εξάλλου ότι σε περίπτωση αναζω-
πύρωσης της πανδημίας, θα οδηγη-
θούμε σε περαιτέρω λήψη αυστηρών 
μέτρων.

Αν πετύχει το τεστ της Αγοράς 
θα αρθούν κι άλλοι περιορισμοί

Μάλιστα, εφόσον το επιτρέψουν 
τα επιδημιολογικά δεδομένα και πε-
τύχει το στοίχημα με το άνοιγμα της 
Αγοράς, εξετάζεται από το Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης, να αρθεί και το μέ-
τρο της απαγόρευσης μετακίνησης 
εκτός νομού, αλλά  και της επανα-
λειτουργίας των χιονοδρομικών κέ-
ντρων.

Ο υπουργός  επισήμανε ότι «έχει 
συζητηθεί στην επιτροπή η μετακί-
νηση από νομό σε νομό, ενώ ένα από τα πλάνα που έχουμε είναι, αν 
το επιτρέψει και η επιδημία, είναι να ανοίξουν τα χιονοδρομικά κέντρα, 
γιατί είναι μια εποχική δραστηριότητα και δεν μπορούν να υπάρξουν 
χωρίς μετακίνηση» διευκρίνισε, μεταθέτοντας για αργότερα το άνοιγμα 
της εστίασης. «Όταν θα ανοίξουμε την εστίαση θα ανοίξουμε από τους 
εξωτερικούς χώρους, υπάρχει επιδότηση για θερμαντικά σώματα, όμως 
απέχουμε ακόμα από το άνοιγμα της εστίασης, δεν είμαστε κοντά» δι-
ευκρίνισε ο κ.Άδωνις Γεωργιάδης.

Προαπαιτούμενα μέτρα για την
  προστασία της δημόσιας υγείας

Να υπενθυμίσουμε τέλος, τις προϋποθέσεις λειτουργίας των εμπο-
ρικών καταστημάτων από 18 Ιανουαρίου έως 25 Ιανουαρίου 2021, που 
καθορίζουν και επίσημα τα προαπαιτούμενα προστασίας της δημόσιας 
υγείας που θα ισχύσουν για το άνοιγμα των καταστημάτων λιανικής:

-Το ωράριο λειτουργίας επεκτείνεται προαιρετικά από 7:00 π.μ. έως 
8:00 μ.μ. για όλες τις επιχειρήσεις.

*(Στην Βέροια τα καταστήματα λιανικής θα λειτουργούν με το δικό 
τους ωράριο, βλέπε διπλανή στήλη)

-Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών δεν είναι τελικά 4 για 
τα πρώτα 100 τ.μ., ανεξαρτήτως τετραγωνικών, όπως είχε αποτυπωθεί 
στο γράφημα του Υπουργείου Ανάπτυξης.  Σύμφωνα με τις διατάξεις 
της Υπουργικής Απόφασης τελικά επιτρέπεται αυστηρά μόνο ένα άτομο 
για κάθε 25 τ.μ. στον κύριο χώρο του καταστήματος.  Εξαιρούνται οι 
βοηθητικοί χώροι, οι αποθήκες, τα γραφεία και οι χώροι στάθμευσης.  
Έτσι, αν ένα κατάστημα είναι 48 τ.μ. τότε αναλογεί μόνο ένας πελάτης 

στον κύριο χώρο του, ενώ αν είναι 
70 τ.μ. επιτρέπονται ταυτόχρονα 
δύο.  Οι αριθμοί αυτοί ισχύουν 
μόνο για τους πελάτες και δεν συ-
μπεριλαμβάνουν επιχειρηματία/ες 
και προσωπικό.

-Προβλέπεται η προαιρετική 
λειτουργία καταστημάτων την Κυ-
ριακή 24 Ιανουαρίου, για την κα-
τά το δυνατόν αναπλήρωση του 
χαμένου έως τώρα τζίρου και στα 
πλαίσια των εκπτώσεων.

-Επιβάλλεται για όλους στην 
πρόσοψη η υποχρεωτική ανάρτη-
ση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο 
του μέγιστου αριθμού πελατών 
που επιτρέπεται να βρίσκονται 
μέσα στο κατάστημα.

-Η απόσταση που θα τηρεί-
ται μεταξύ των πελατών κατά τον 

χρόνο αναμονής στα ταμεία, είναι 2 μέτρα ο ένας από τον άλλον.
-Τα περίπτερα επιστρέφουν στην 24ωρη δυνητική λειτουργία.
-Τα καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, 

κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία) εξακολουθούν να λειτουρ-
γούν, τηρώντας τις κάτωθι προϋποθέσεις:

-Ωράριο από τις 7.00 έως τις 8 μ.μ.
-Κι εδώ χωρητικότητα ενός ατόμου ανά 25 τ.μ.  Ομοίως ο συνολικός 

αριθμός που προκύπτει αναρτάται σε εμφανές σημείο της πρόσοψης 
και αφορά μόνο στους πελάτες και όχι στον επιχειρηματία και στο προ-
σωπικό.

-Απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων και 2 μέτρα μεταξύ των 
πελατών στα ταμεία.

Και για τα καταστήματα αυτά παρέχεται δυνατότητα λειτουργίας την 
Κυριακή 24 Ιανουαρίου.

-Στις περιοχές αυξημένου κινδύνου (κόκκινες) τα εμπορικά καταστή-
ματα θα εφαρμόζουν τη διαδικασία παράδοσης εκτός (click away) και με 
τις προϋποθέσεις που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.

-Σε γενικότερη βάση, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν θα πρέπει:
- Να χρησιμοποιούν μόνο το αναγκαίο προσωπικό.
- Να παρέχουν ειδική άδεια στους εργαζόμενους που ανήκουν σε 

ομάδες αυξημένου κινδύνου.
- Να εφαρμόζουν υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο βαθμό, εφό-

σον το επιτρέπει η φύση των καθηκόντων.
- Να τηρούν απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων και διενέρ-

γεια συναντήσεων με συμμετοχή το πολύ 7 ατόμων.
-Παραμένει η υποχρέωση χρήσης μάσκας παντού, σε όλους τους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των 
χώρων εργασίας.  Εξαιρούνται μόνο όσοι εργάζονται σε ατομικό χώρο 
χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου.  Από την υπο-
χρέωση υποχρεωτικής χρήσης μάσκας παντού εξαιρούνται επίσης όσοι 
έχουν αναπνευστικά προβλήματα και τα παιδιά κάτω των 4 ετών.

-Η γενική απαγόρευση της κυκλοφορίας διατηρείται.  Επιτρέπεται η 
μετακίνηση εκτός περιφερειακής ενότητας για λόγους εργασίας και με 
τις αναγκαίες βεβαιώσεις.
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Βέροια: 7.30 π.μ.-3.30 μ.μ το ωράριο 
λειτουργίας όλων των κρεοπωλείων 

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

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

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ 
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Το Δ.Σ της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας ευχαριστεί από καρδιάς την 1η Μεραρχία 
Πεζικού «ΣΜΥΡΝΗ» για τη μεγάλη τους προσφορά σε τρόφιμα. Η προσφορά αυτή μας βοήθησε να 
ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τα δέματα που έλαβαν για τις γιορτές οι ωφελούμενοι του σωμα-
τείου μας. Η Μεραρχία  της Βέροιας, για μια ακόμη φορά , έδειξε ότι βρίσκεται στο πλευρό μας, όχι 
μόνο τώρα, αλλά διαχρονικά, από την ίδρυσή του σωματείου μας.

2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Στίχου
Πρώτο βραβείο στον Ναουσαίο 

Δ. Ντίκα (Ροδόσταμο) 
για την «Πέτρινη σιωπή» του

  

Στον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Στίχου που προκήρυξε για το 2020 
η ΕΝΩΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ο Ναουσαίος ποιητής και 
στιχουργός Δημήτρης Ντίκας απέσπασε το Πρώτο Βραβείο.

Στον διαγωνισμό συμμετείχε με κύκλο οκτώ τραγουδιών υπό τον γενικό τίτλο «ΠΕΤΡΙΝΗ ΣΙ-
ΩΠΗ». Οι διαγωνιζόμενοι κρίθηκαν από τρεις διαδοχικές επιτροπές. Ο Ναουσαίος ποιητής μας 
διακρίθηκε λαμβάνοντας 1ο Βραβείο Συγγραφής Στίχων, Βραβείο Χρήσης Γλώσσας και Βραβείο 
Χειρισμού Θέματος.

Ο Δημήτρης Ντίκας -καλλιτεχνικό ψευδώνυμο ΡΟΔΟΣΤΑΜΟ- ενεργό μέλος της Λογοτεχνικής 
Συντροφιάς Νάουσας, έχει μέχρι σήμερα εκδώσει τέσσερις ποιητικές συλλογές -»ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ 
ΟΡΑΜΑ», «ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΟΛΕΜΟΣ», «ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΩΦΡΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ» και «Η 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ»- την συλλογή σατιρικής ποίησης «ΠΑΤΡΙΔΟΚΑΠΗΛΙΑ» και πέντε 
συλλογές τραγουδιών -»ΣΤΟΝ ΕΝΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ», « ΤΟ ΕΞΠΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ», « ΜΕ ΕΝΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΚΙ ΕΝΑ ΣΚΟΠΟ», « ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΗΧΩΝ» και « ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ 
ΜΟΥ»- ενώ η παρούσα διάκριση έρχεται να επιστεγάσει την μακροχρόνια πορεία του.

Η ΛΟ.ΣΥ.ΝΑ., γιορτάζει μαζί του αυτήν τη σημαντική διάκριση, ευχόμενη θερμά συγχαρητήρια, 
απρόσκοπτη και συνεχώς δημιουργικά ανοδική πορεία.

Ευχαριστήριο του Συλλόγου 
Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» 

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί θερμά την οικο-
γένεια των ελαιοπαραγωγών Μάρθας και Θωμά Πουρνάρα από το Χρυσοβέργι 
Μεσολογγίου για τη γενναιόδωρη προσφορά τους, προκειμένου να εξασφαλίσου-
με τη διανομή δεμάτων αγάπης με βασικά είδη διατροφής σε συμπολίτες μας από 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, κατά το φετινό εορταστικό δωδεκαήμερο Χριστουγέ-

νων - Πρωτοχρονιάς  και Φώτων.   
Ο «Έρασμος» αγωνίζεται καθημερινά για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εμπερίστατων συναν-

θρώπων μας, ιδίως στην δύσκολη εποχή της οικονομικής και υγειονομικής συγκυρίας που βιώνουμε και 
κάθε προσφορά, δωρεά ή χορηγία απέναντι στο Σύλλογό μας  αποτελεί σημαντική ευεργεσία προς όλους 
αυτούς, για την προάσπιση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής!

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-

μείο)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν 

για την ευγενική τους προσφορά:
1) Τους κ.κ. Κώστα, Εμμανουήλ και Μαρία Κάμινα για τη δωρεά των 300 ΕΥΡΩ, στη μνήμη του Αντώ-

νη Ζιώγα, με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατό του.
2) Τις Φωτεινή και Αθηνά Τσακνακοπούλου, για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, στη μνήμη της Μαρίας Τσα-

κνακοπούλου, αντί 40ήμερου μνημόσυνου.
3)  Την κ. Δημητριάδου Κατίνα για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, στη μνήμη της αδερφής της,Γεωργίας Δη-

μητριάδου, με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατό της.
4) Την κ. Βικτώρια Νάτσο, για τη δωρεά των 20 ΕΥΡΩ, στη μνήμη του πατέρα της.
5) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 20 ΕΥΡΩ, υπέρ προσφιλών νεκρών.
6) Την οικογένεια Νικολάου Μποχώρη για τα δεκαπέντε κιλά κρέας, στη μνήμη της μητέρας τους Στυ-

λιανής.
7) Ανώνυμη κυρία για τα τριάντα πέντε ψωμιά.
8) Την οικογένεια Ανδρέα και Γιώργου Μαυρόπουλου για τα έξι κιλά κιμά και πέντε κιλά πατάτες  στη 

μνήμη Μαρίας Μαυροπούλου.
9) Ανώνυμη κυρία για τα πέντε κιλά όσπρια, πέντε λίτρα λάδι και πέντε ντοματοχυμούς.
10) Ανώνυμη κυρία για τα εβδομήντα μπούτια κοτόπουλο, είκοσι κιλά κριθαράκι, πέντε λίτρα λάδι, δύο 

κιλά αλάτι για ένα πλήρες γεύμα.

Από τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας και το MyMarket 

Συνεχίζεται δυναμικά, 
η υπηρεσία δωρεάν παράδοσης 

βιβλίων κατ’ οίκον
-Περισσότερα από 1.600 βιβλία παραδόθηκαν 

κατά τη διάρκεια του δεύτερου lockdown
 
Από τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας γνω-

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

Η όλη διαδικασία γίνεται γρήγορα και εύκολα, 
τηρώντας πιστά τους κανόνες υγιεινής. Κάθε 
μέλος μπορεί να δανειστεί έως 3 βιβλία. Ημερο-
μηνία επιστροφής ορίζεται η ημερομηνία επανα-
λειτουργίας της βιβλιοθήκης όταν ανακοινωθεί 
από το Υπουργείο Παιδείας.

Επισκεφθείτε σήμερα τον ηλεκτρονικό κατά-
λογο της Βιβλιοθήκης στο σύνδεσμο που ακο-
λουθεί  https://catalogue.libver.gr/ και επιλέξτε 
ότι σας ενδιαφέρει, από τις 160.000 βιβλία που 
διαθέτουμε στη συλλογή μας. Βιβλία επιστη-
μών, ιστορικά, δοκίμια, παιδαγωγικά, ελληνικής 
και ξένης λογοτεχνίας, ξενόγλωσσα, παιδικά και άλλα.

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

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

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

Συλλόγου 
Αλεξάνδρειας για 
κορονοενίσχυση 

στο βαμβάκι, έφερε 
στη Βουλή η Φρόσω 

Καρασαρλίδου 
Η βουλευτής Ημα-

θίας του ΣΥΡΙΖΑ-Προ-
οδευτ ι κή  Συμμαχ ία  
Φρόσω Καρασαρλίδου 
κατέθεσε προς τον υ-
πουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων 
αναφορά την επιστολή 
του Αγροτικού Συλλόγου 
Αλεξάνδρειας με θέμα: 
«Κορονοενίσχυση βαμ-
βακιού» με την οποία οι 
εκπρόσωποι του συλλό-
γου ζητούν την οικονομι-
κή ενίσχυση των βαμβα-
κοπαραγωγών, καθώς 
η τιμή εκκαθάρισης του 
βάμβακος έχει πέσει λό-
γω της πανδημίας. 

Οι βαμβακοπαραγωγοί επισημαίνουν ότι η παραγωγή βάμ-
βακος ξεκίνησε κατά την περίοδο του πρώτου lock down και συ-
νεχίστηκε κανονικά, οπότε οι παραγωγοί κάλυψαν τα έξοδα της 
καλλιέργειας στηριζόμενοι στην υπόσχεση ότι θα λάβουν ενίσχυ-
ση εάν χρειαστεί. Σημειώνουν ότι παρόλο που παρέδωσαν ένα 
άριστο ποιοτικά προϊόν στους εκκοκκιστές, αυτοί δεν απέδωσαν 
την αναμενόμενη υπεραξία στους παραγωγούς ισχυριζόμενοι 
πως δεν μπορούν να ακολουθήσουν τις χρηματιστηριακές τιμές 
λόγω πανδημίας. Έτσι, η τιμή ανά κιλό σύσπορου βάμβακος 
διαμορφώθηκε στα 0,40 ευρώ, που την καθιστά χαμηλότερη 
από αυτήν της προηγούμενης χρονιάς ( 0,44 ευρώ/κιλό) παρόλο 
που η χρηματιστηριακή τιμή του εκκοκκισμένου βάμβακος στο 
χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, την οποία παίρνουν ως βάση 
οι Έλληνες εκκοκκιστές αυξήθηκε σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος. 

Οι βαμβακοπαραγωγοί αναφέρουν ότι σε περίπτωση που 
δεν λάβουν την αναγκαία ενίσχυση θα στραφούν σε άλλες καλ-
λιέργειες με μικρότερο κόστος και χαμηλότερο ρίσκο.

Λ. Τσαβδαρίδης: 
«Είμαστε όλοι και όλες 
μαζί με τη Σοφία και 

την κάθε Σοφία»
 Από το πολιτι-

κό γραφείο του Αν. 
Γεν. Γραμματέα ΚΟ 
της ΝΔ και Βουλευτή 
Ημαθίας κ. Λάζαρου 
Τσαβδαρίδη, δόθηκε 
στη δημοσιότητα η 
παρακάτω δήλωση 
του βουλευτή, για την 
υπόθεση σεξουαλι-
κής κακοποίησης της 
Ολυμπονίκη Σοφίας 
Μπεκατώρου:

 «Η γενναία από-
φαση της Ολυμπονί-
κη μας Σοφίας Μπε-
κατώρου να μιλήσει 

για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη στο πα-
ρελθόν και να κατονομάσει τον βιαστή της, την καθι-
στά παράδειγμα προς μίμηση για την κοινωνία μας.

Χάρη στην τόλμη και τη δύναμη ψυχής της Σοφί-
ας, το δυσώδες απόστημα παρόμοιων εγκληματικών 
συμπεριφορών ενάντια στην ανθρώπινη αξιοπρέ-
πεια και στη σωματική και ψυχική ακεραιότητα, 
σπάει επιτέλους και δίνει το κουράγιο σε άλλα αθώα 
θύματα να αποκαλύψουν την βαρβαρότητα που και 
τα ίδια υπέστησαν.

Ως κοινωνία οφείλουμε να διατρανώσουμε την 
απέχθειά μας σε κάθε περιστατικό βίας, πολλώ δε 
μάλλον σε περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης.

Ελάχιστη υποχρέωσή μας είναι να εκφράσουμε 
την απερίφραστη καταδίκη μας και να διεκδικούμε 
την παραδειγματική τιμωρία κάθε θύτη που προκα-
λεί ανεξίτηλα σωματικά και κυρίως ψυχικά τραύματα 
σε αθώες ψυχές.

Ύψιστη ευθύνη μας, είναι να είμαστε δίπλα σε 
κάθε έναν και σε κάθε μία που υπέστη αυτό το 
μαρτύριο. Ύψιστη ευθύνη μας είναι να περιθωριο-
ποιήσουμε ως κοινωνία κάθε απαράδεκτη φωνή που 
αποπειράται να εξομοιώσει θύτη και θύμα με μισόλο-
γα και ημίμετρα.

Είμαστε όλοι και όλες μαζί με τη Σοφία και την 
κάθε Σοφία. Εύχομαι ολόψυχα να δικαιωθεί ο αγώ-
νας της και μέσω αυτής της δικαίωσης να γαληνέψει 
η ψυχή τόσο η δική της όσο και όλης της κοινωνίας 
μας, που ταυτίζεται με τη θλίψη, το πείσμα αλλά και 
την αποφασιστικότητά της.»

Εξιχνίαση οικονομικής  
απάτης με δήθεν αγοροπωλησία 

αυτοκινήτου
Από το Τμήμα Ασφάλειας Νάουσας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 

ημεδαπού άνδρα, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, τον Δεκέμβριο 
του 2020, με το πρόσχημα πώλησης οχήματος, απέσπασε  χρηματικό ποσό 
2.800 ευρώ από ημεδαπό άνδρα σε περιοχή της Ημαθίας, πείθοντάς τον να 
καταβάλει τα χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό, δήθεν για την αγορά του 
οχήματος.

91χρονος, ο πρώτος 
που εμβολιάστηκε στο 
Νοσοκομείο Βέροιας

Ο  91χρονος κ. Χρήστος από τη Βέροια, είναι ο πρώτος που έκανε το 
πρωί του Σαββάτου 16 Ιανουαρίου 2021, το εμβόλιο για το κορονοϊό στο 
Νοσοκομείο Βέροιας, στο πλαίσιο του εμβολιασμού των πολιτών άνω των 
85 ετών.  Προσήλθε στην ώρα του και εμβολιάστηκε με  χαμόγελο,  αυτοπε-
ποίθηση και  κυρίως με όρεξη και διάθεση για ζωή, αψηφώντας ακόμα και 
την χιονόπτωση, για να μην αναβάλλει το ραντεβού. Η πρόσβαση προς το 
εμβολιαστικό κέντρο του νοσοκομείου ήταν απρόσκοπτη με την φροντίδα των 
αρμοδίων τεχνικών Υπηρεσιών του  Δήμου  Βέροιας, της Αντιπεριφέρειας 
Ημαθίας και του Νοσοκομείου, ήδη  από τα ξημερώματα του χιονισμένου 
Σαββάτου.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν 

χρειάζονται  και θέλουν   να τα  προσφέρουν στο  
Γηροκομείο Βέροιας  , το τηλέφωνο του Γηροκο-
μείου Βέροιας είναι 2331024891.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 18 Ια-

νουαρίου 2021 στις 2.00 μ.μ. σε στε-
νό οικογενειακό κύκλο λόγω απαγό-
ρευσης συναθροίσεων, από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Δημητρίου στο Πολυδένδρι 
ο Ιωάννης Οικονόμου σε ηλικία 79 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 17 Ιανου-

αρίου 2021 στις 11.00 π.μ. σε στε-
νό οικογενειακό κύκλο λόγω απαγό-
ρευσης συναθροίσεων, από τον Ιερό 
Ναό Αγίας Παρασκευής Βέροιας ο 
Θωμάς Αναστ. Γκαϊτατζής σε ηλικία 
84 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 18 Ια-

νουαρίου 2021 στις 2.30 μ.μ. σε στε-
νό οικογενειακό κύκλο λόγω απαγό-
ρευσης συναθροίσεων, από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ο Μαυρουδης Αναστ. Κου-
φόπουλος σε ηλικία 91 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 18 Ια-

νουαρίου 2021 στις 3.30 μ.μ. σε στε-
νό οικογενειακό κύκλο λόγω απαγό-
ρευσης συναθροίσεων, από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ο Χρήστος Μιχ. Νταούφας 
σε ηλικία 84 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 17 Ιανουα-

ρίου 2021 στις 1.30 μ.μ. σε στενό οι-
κογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου στα Μονόσπιτα Να-
ούσης η Αικατερίνη Παπαδάκη σε 
ηλικία 91 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021 στις 

12.00 μ.μ. σε στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Ισμήνη Γεωρ. Γιαννάκη σε 
ηλικία 77 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Ευχαριστήριο
του Γηροκομείου 

Βέροιας
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο 

Γηροκομείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά , Ανώ-
νυμη Οικογένεια  , για την δωρεά του ποσού των 
700 Ε , εις μνήμη Αντωνίου Ζιώγα.

Επίσης ευχαριστούν θερμά:
-Την κ.Μαρίκα Κουκούδη και τις κόρες της κ.

Χρυσούλα και κ.Κατερίνα Κουκούδη , για την ευ-
γενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος , αντί 
μνημοσύνου , στην μνήμη του συζύγου και πατέρα 
τους Νικολάου Κουκούδη , με την συμπλήρωση 3 
ετών από τον θάνατό του.

-Τις κ.Μαρία και κ.Κατερίνα Κουφοπούλου , για 
την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος , 
εις μνήμη του πατέρα τους Μαυρουδή Κουφόπου-
λο.

-Την κ.Ελισάβετ Κοσμά , για την ευγενική προ-
σφορά ενός πλήρους γεύματος , εις μνήμη της 
μητέρας της Αποστολίνας Κοσμά , με την συμπλή-
ρωση 3 ετών από τον θάνατό της.

-Τα Τέκνα της Αγορίτσας Γκάρα , για την ευγενι-
κή προσφορά ενός πλήρους γεύματος , εις μνήμη 
Αγορίτσας Γκάρα.

Εκ της Δ/νσεως

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την  οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου 

Βέροιας , οι τραπεζικοί λογαριασμοί ,που μπορείτε 
να βοηθήσετε είναι οι εξής :

-ALPHA  BANK  IBAN:  
GR78 0140 8290 8290 0200 1000 024  ,
-Τράπεζα Πειραιώς IBAN: 
GR60 0172 2430 0052 4301 6849 781 και 
-Εθνική Τράπεζα ΙΒΑΝ: 
GR7401103250000032548030355
 καθώς και του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ  ALPHA  BANK  ΙΒΑΝ: GR80 0140 8300 
8300 0200 1000 070.

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 απαγόρευ-
ση 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.

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης Βεροί-
ας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελεή-
μων:

Την Τρίτη 19 Ιανου-
αρίου στις 8:00 μ.μ. θα 
ομιλήσει με την ευκαι-
ρία της εορτής του Α-
γίου Ευθυμίου του Με-
γάλου, στο πλαίσιο της 
σειράς ομιλιών «Αγιο-
λογία και ζωή», μέσα 
από την ιστοσελίδα της 
Ιεράς Μητροπόλεως, 
την αντίστοιχη σελίδα 
στο Facebook  και τον 
ραδιοφωνικό σταθ-
μό «Παύλειος Λόγος» 
στους 90.2 FM. 

 Την Τετάρτη 20 Ι-
ανουαρίου στις 7:00 
μ.μ. θα ομιλήσει με θέ-
μα την Κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου, μέσα από την ιστοσελίδα 
της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιο-
φωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM. 



Επιστολή στην Ολυμπιονί-
κη Σοφία Μπεκατώρου, έστειλε 
σήμερα Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 
2021, ο Αντιπεριφερειάρχης Η-
μαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης, με 
την οποία της εκφράζει τη συ-
μπαράστασή  του , με αφορμή 
την πρόσφατη καταγγελία της  
και παράλληλα την  προσκαλεί 
στην Ημαθία, όποτε οι συνθήκες 
το επιτρέψουν, για να απευθυν-
θεί  και στην τοπική κοινωνία, 
προκειμένου να μεταδώσει τη 
δύναμή της και να δώσει κίνη-
τρο σε τυχόν περιπτώσεις που 
σήμερα παραμένουν σιωπηλές, 
ανήμπορες να αντιδράσουν.  

Ο Κώστας Καλαϊτζίδης απευ-
θυνόμενος προς τη Σοφία Μπε-
κατώρου, αναφερόμενος στην πρόσφατη καταγγελία της, ση-
μειώνει μεταξύ άλλων: «Δυστυχώς τέτοια φαινόμενα δεν είναι 
σπάνια, ούτε στα αστικά κέντρα ούτε στην ελληνική περιφέρεια. 
Σε μεγάλο βαθμό δεν καταγγέλλονται ή συχνά συγκαλύπτονται, 
με αποτέλεσμα να δίνεται η εντύπωση στους δράστες  ότι μπο-
ρούν να παραμένουν αφανείς και ατιμώρητοι.  Αυτό πρέπει να 
σταματήσει άμεσα και μπορούμε όλοι να το προσπαθήσουμε 
ξεκινώντας πρώτα από την ενημέρωση ταυτόχρονα με την ανά-
γκη να «σπάσει» η σιωπή των θυμάτων. Εσείς μας δίνετε την 
αφορμή». 

«Σας προσκαλώ στην Ημαθία προκειμένου να μιλήσετε στην 
τοπική κοινωνία, να μεταδώσετε τη δύναμή σας και να δώσετε 
κίνητρο σε τυχόν περιπτώσεις που σήμερα παραμένουν σιω-
πηλές, ανήμπορες να αντιδράσουν.  Θα είναι ιδιαίτερη τιμή  για 
τον τόπο μας, εάν ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μου, να σας 
φιλοξενήσουμε σε χρόνο που θα το επιτρέψουν οι υποχρεώσεις 
σας και θα είναι εφικτό με βάση τα μέτρα που θα ισχύουν για 
την αντιμετώπιση της υγειονομικής πανδημίας» τονίζει ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Ημαθίας, σε άλλο σημείο της ίδιας επιστολής του.

Η επιστολή του Κώστα Καλαϊτζίδη στάλθηκε προσωπικά 
στην Ελληνίδα Ολυμπιονίκη καθώς και μέσω της νομικής εκ-
προσώπου της, κυρίας Έλλης Ρούσου.  Στην επιστολή αναφέ-
ρονται τα εξής: 

Αξιότιμη κυρία Μπεκατώρου. 

Η πρόσφατη καταγγελία σας, αφύπνισε συνειδήσεις στο 
πανελλήνιο, ήταν μια γενναία πράξη και η θαρραλέα στάση 

που δείξατε, μας βρίσκει  αλληλέγγυους στο πλευρό σας. Ως 
Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας και ως πολίτης, σας εκφράζω την 
πλήρη συμπαράστασή μου, καταδικάζοντας απερίφραστα το συ-
γκεκριμένο περιστατικό όπως και κάθε μορφή βίας, σεξουαλικής 
παρενόχλησης ή κακοποίησης, κάθε πράξη που προσβάλει τον 
άνθρωπο, την προσωπικότητά του, την ψυχή και το σώμα του.   

Δυστυχώς τέτοια φαινόμενα δεν είναι σπάνια, ούτε στα αστικά 
κέντρα ούτε στην ελληνική περιφέρεια. Σε μεγάλο βαθμό δεν 
καταγγέλλονται ή συχνά συγκαλύπτονται, με αποτέλεσμα να δί-
νεται η εντύπωση στους δράστες  ότι μπορούν να παραμένουν 
αφανείς και ατιμώρητοι.  Αυτό πρέπει να σταματήσει άμεσα και 
μπορούμε όλοι να το προσπαθήσουμε ξεκινώντας πρώτα από 
την ενημέρωση ταυτόχρονα με την ανάγκη να «σπάσει» η σιωπή 
των θυμάτων. Εσείς μας δίνετε την αφορμή.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, σας προσκαλώ στην Ημαθία προ-
κειμένου να μιλήσετε στην τοπική κοινωνία, να μεταδώσετε τη 
δύναμή σας και να δώσετε κίνητρο σε τυχόν περιπτώσεις που 
σήμερα παραμένουν σιωπηλές, ανήμπορες να αντιδράσουν.  Θα 
είναι ιδιαίτερη τιμή  για τον τόπο μας, εάν ανταποκριθείτε στην 
πρόσκλησή μου, να σας φιλοξενήσουμε σε χρόνο που θα το 
επιτρέψουν οι υποχρεώσεις σας και θα είναι εφικτό με βάση τα 
μέτρα που θα ισχύουν για την αντιμετώπιση της υγειονομικής 
πανδημίας. 

Επικοινωνώ μαζί σας μέσω των νομικών εκπροσώπων σας, 
ευχόμενος σε όλους σας καλή χρονιά, με υγεία.

Βέροια, 18 Ιανουαρίου 2021 

Με εκτίμηση
Κώστας Καλαϊτζίδης
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Έλεγχοι και rapid 
tests από τον ΕΟΔΥ 

σε εργαζόμενους 
των Δημοτικών 

Παιδικών Σταθμών

Προκειμένου να εξα-
σφαλιστεί η εφαρμογή 
τήρησης των μέτρων 
προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο 
διασποράς του κορωνο-
ϊού, ενόψει επαναλειτουρ-
γίας των Βρεφονηπιακών 
και Παιδικών Σταθμών 
του Κέντρου Κοινωνικής 
Προστασίας Αλληλεγγύης 
Αθλητισμού Παιδείας και 
Προσχολικής Αγωγής του 
Δήμου Βέροιας, με πρωτοβουλία του Νομικού Προσώπου , σε συνεργασία 
με κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ, την Τετάρτη 13/01/2021 πραγματοποιήθηκαν 
rapid tests στο χώρο του Φιλιππείου γυμναστηρίου Βέροιας , όλου του 
προσωπικού των Παιδικών Σταθμών, καθώς και άλλων υπαλλήλων που 
επανήλθαν από κανονικές άδειες. Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα.

Την προηγούμενη ημέρα (Τρίτη 12/01/2021), στα πλαίσια επανέναρξης 
της λειτουργίας και της αρχής της νέας χρονιάς, είχε προηγηθεί επίσκεψη 
του Προέδρου του Ν.Π. κ. Λεωνίδα Ακριβόπουλου και της Προϊσταμένης 
Δ/νσης κ. Αθανασίας Γιαμουστάρη στους Παιδικούς Σταθμούς, επισημαί-
νοντας τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας και οδηγίες του ΕΟΔΥ για 
την ασφαλή διαμονή των παιδιών στους χώρους εργασίας, ακολουθώντας 
πιστά τα υγειονομικά πρωτόκολλα

Την επόμενη ημέρα (Πέμπτη 14/01/2021) Κλιμάκιο ελέγχου της Διεύ-
θυνσης Υγείας Π.Ε. Ημαθίας, επισκέφθηκε δύο (2) Παιδικούς Σταθμούς για 
έλεγχο τήρησης των μέτρων προστασίας, όπου δεν υπήρξε καμιά παρατή-
ρηση.

Ρυθμίσεις λειτουργίας 
των Λαϊκών  Αγορών Βέροιας, Αγίου 

Γεωργίου και Μακροχωρίου
Σύμφωνα με την  υπ΄αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:3060 

(Φ.Ε.Κ. 89 Β/16-01-2021) από σήμερα 18-01-2021 
έως  25-01-2021, στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου 
Βεροίας (Κοινότητα  Βέροιας-Μακροχωρίου-Αγ. Γε-
ωργίου), επιτρέπεται η συμμετοχή  των πωλητών 
(παραγωγοί και επαγγελματίες), που δραστηριο-
ποιούνται σε αυτές σύμφωνα με την άδειας τους, σε 
ποσοστό 50% ανά κατηγορία πωλητών. 

Πίνακες με τους συμμετέχοντες θα αναρτηθούν 
στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας (www.veria.gr)  

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των 
πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιά-
μεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα. 

 Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από 
το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές 
/κοινό.

 Επιπλέον συνιστούμε στους καταναλωτές κατά 
την παρουσία τους στην Λαϊκή Αγορά και στα πλαίσια της ατομικής ευθύνης:  

•Να τηρούν τις οδηγίες για τον περιορισμό της διασποράς του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ covid 19
•Να φροντίζουν την αποφυγή του συνωστισμού στους πάγκους και στους διαδρόμους των  λαϊκών αγορών. Απόσταση ενάμισι (1,5) μέ-

τρου μεταξύ των ατόμων. 
• Να αποφεύγουν  την επαφή με τα χέρια, των προς πώληση προϊόντων (φρούτα και λαχανικά). Η δε τοποθέτηση αυτών σε σακούλες, 

για  λόγους υγιεινής, να γίνεται από τους πωλητές.   
Ο Αντιδήμαρχος 

Στυλιανός  Ασλάνογλου   

Επιστολή συμπαράστασης του Κώστα 
Καλαϊτζίδη στην Σοφία Μπεκατώρου

-Ο Αντιπεριφερειάρχης την προσκαλεί στην Ημαθία για να στείλει 
το μήνυμα και να σπάσει η σιωπή των θυμάτων κακοποίησης  



8 ΤΡΙΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021www.laosnews.gr

CMYK

Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

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

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

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

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

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

Μετά από μεγάλη αναμονή
ξεκίνησε, επιτέλους, το Σαββα-
τοκύριακο (16-17/1) η Super
League2.Ηmikriliga.comπιστή
στοραντεβούτηςσαςμετέφερε
live την εξέλιξη τωνπαιχνιδιών
της1ηςαγωνιστικής.

Απόλλων Λάρισας-Ξάν-
θη 1-1

ΣΚΟΡΕΡ: 90+3′ αυτ. Γιούρ-
μαν–16′Μπριλάντεσουτ

ΑπόλλωνΛάρισας(Μάγγος):
Γλύκος(87′λ.τΤάλισον),Τζοβά-
ρας (60′ Τασιούλης),Αθανασι-
άδης, Χατζής, Σκούπρας,Μό-
ρας,Λίταινας,Καρρίκι, Γκόλιας,
Μπάλλας(80′Μπάμπης),Μπα-
στιάνος(80′Μπαλογιάννης).

Ξάνθη (Πόποβιτς):Μπέντο,
Στάθης,Τσαμούρης(80′Τεσίγια),Τ.Παπάζογλου(62′
λ.τ Γιούρμαν), Βέρκερ,Δημούτσος (80′Θυμιάνης),
Μπριλάντε,Τάτος, Γκαρσία (80′Παντελιάδης), Σια-
τραβάνης(56′Έμπερτ),Θ.Παπάζογλου.

Διαιτητής:Κουκούλας(Λέσβου)

Εργοτέλης-Ιωνικός 0-1
ΣΚΟΡΕΡ:6′Κάστροκεφ.
Στο50′οΣερβιλάκηςεκτέλεσεφάουλκαιέστειλε

τηνμπάλαστοοριζόντιοδοκάριτηςεστίαςτουΑνα-
γνωστόπουλουκαιαπόεκείστηνπλάτητουγκολκί-
περγιανακαταλήξεικόρνερ!

Στο84′δεύτεροοριζόντιοδοκάριοΕργοτέληςμε
κεφαλιάτουΜπουτσάκη,μέσααπότημικρήπεριοχή
μετάαπόσέντρατουΠοζατζίδη!

Εργοτέλης (Ταουσιάνης): Κατσιμήτρος, Σερβιλά-
κης(82′Ποζατζίδης),Νεράλ(70′Κατσούρι),Μπάτζι-
ος,Πέιος,Τσέλιος,Μαζουλουξής,Αμπντουλαχί (70′
Μπουτσάκης),Πατρινός(63′Κόνραντ),Κωστανάσιος
(82′Μποτέ),Μανουσάκης.

Ιωνικός (Σπανός):Αναγνωστόπουλος,Μουστά-
κης,Κύργιας,Φουρλάνος,Αμπούντ-Ομάρ,Κόρμπος,
Γκοτσούλιας, Ρόλε (80′ Τιεντσέ),Μπρίτο (60′Μα-
τσούκας(90+2′Σινγκ)),Μάναλης(90+2′Τσιριγώτης),
Κάστρο.

Διαιτητής:Αγγελάκης(Μακεδονίας)

ΑΕ Καραϊσκάκης-Λεβαδειακός 0-2
ΣΚΟΡΕΡ:8′Μυτίδηςσουτ,55′Μύγαςκεφ.
Στο 3′ εκτέλεση κόρνερ με αποδέκτη μέσαστην

περιοχήτονΣυμελίδη,οοποίος
σούταρε και έστειλε τηνμπάλα
στοοριζόντιοδοκάριτουΣοϊλε-
μέζογλου!

ΑΕ Καραϊσκάκης (Αργυρί-
ου): Σοϊλεμέζογλου, Φαν Ί-
περεν, Χατζηδίμπας (83′ Φε-
τεινίδης), Γαλεάδης (59′Λουίς
Φελίπε),Νταλακούρας (70′Ρε-
μπάγκουκα), Δούμτσιος, Δει-
νόπαπας (83′ Μαραθωνίτης),
Κορέλας (46′Δερμιτζάκης),Τά-
μπας,Παπανίκου,Λόβριτς.

Λεβαδειακός (Αντωνίου):
Γκέκας, Μύγας,Λιάγκας, Βή-
χος,Καραχάλιος,Μεχία,Κονέ,
Πολέτο (84′Θεοχάρης), Συμε-
λίδης (84′Μαρίνος), Νίλι (60′
Νίκας),Μυτίδης(73′Τζιώρας).

Διαιτητής:Τσέτσιλας (Γρεβε-
νών)

ΟΦ Ιεράπετρας-Διαγόρας 1-1
ΣΚΟΡΕΡ:70′Γκίνησουτ–15′πεν.Μπαστακός
Στο 34′ εκτέλεση κόρνερ τουΝτοριβάλ, με την

μπάλα ναφτάνει στονΛινάρδο, ο οποίος σούταρε
καιτηνέστειλεστοοριζόντιοδοκάρι!

ΟΦΙεράπετρας(Παπαματθαιάκης):Παπαδόπου-
λος,Καψάλης (58′Πριόνας), Σμίλτος,Μασαουάρο,
Ζήσης,Λεμονής, Βογιατζής (58′Μπαράτα), Γκίνη,
Φουάσης,Κούστα,ΝτάλαΚόστα.

Διαγόρας (Θεοδοσιάδης):Τσέλιος, Σανδραβέλης
(78′Δημητρούλας), Κοντοχρήστος,Ρουγκαλάς, Σε-
λινιωτάκης,Ντορίβαλ,Μασούρας (78′Αθανασίου),
Σμυρλής (72′Μανωλάκης),Μπαστάκος,Λινάδρος
(71′Αυγενικού),Γεωργίου(85′Αλάεθ).

Διαιτητής:Πατεμτζής(Ηρακλείου)

Παναχαϊκή-ΑΟ Τρίκαλα 1-1
ΣΚΟΡΕΡ:17′Μπάτροβιτςκεφ.–79′Ευθυμίουκεφ.
Παναχαϊκή (Παπαδόπουλος): Σούλης,Αποστο-

λόπουλος(83′Πλιάτσικας),Μαρκοπουλιώτης,Πατά-
πης,Σταμόπουλος,Ανάκογλου(55′Αργυρόπουλος),
Μουστακόπουλος,ΑραβίδηςΜπάτροβιτς (82′Τσε-
ρούτι),Γιούσης(56′Παπαδόπουλος),Κουσκουνάς.

ΑΟΤρίκαλα (Χαραλαμπίδης): Γιακουμής, Ριζο-
γιάννης,Σουλιώτης,Πιαστόπουλος,Παπαγεωργίου,
Σταματής,Σκόνδρας(74′Σιλβάνο),Ντιαλόσι,Αλμπά-
νης(65′Ευθυμίου),Νιάρος,Πέλκας(88′Ζώγκος).

Διαιτητής:Ζαμπαλάς(Ηπείρου)

OOλυμπιακός διατηρεί
το «μαξιλαράκι» του+9, η
ΑΕΚδιατηρήθηκεστην 2η
θέση,ενώοΠαναθηναϊκός
είναιπλέονστο-5απότον
Άρη και αισιοδοξεί για τη
συνέχεια.

Mπορεί το ενδιαφέρον
όσοαφορά τηνπρώτηθέ-
σητουπρωταθλήματοςνα
έχειχαθείπροκαιρού,από
τηνστιγμήπουοΟλυμπια-
κός έχει στρογγυλοκαθίσει
στην κορυφή σε αποστά-
σεις ασφαλείας από την
2ηθέση,όμωςπλέον«ζε-
στάθηκε» για τα καλά το...
παιχνίδιγιαταευρωπαϊκάεισιτήριααπότηνστιγμή
που οΠαναθηναϊκός μπήκε ξανά στο κόλπο.Οι
«πράσινοι» ήταν οι κερδισμένοι της αγωνιστικής
καθώςμπορεί ναμην ήταν καλύτεροι από τονΆ-
ρη,αλλάσεαυτέςτιςπεριπτώσειςτοαποτέλεσμα
μετράει.

Πήραντο«διπλό»στηΘεσσαλονίκη,μείωσαν
στο-5απότονΆρηκαιπροφανώςπήρανξανάο-
ξυγόνοόσοαφοράτηνευρωπαϊκήπροοπτική.Από
κει καιπέρα ταάλλααποτελέσματα τηςΚυριακής
δενέκρυβανμεγάλεςεκπλήξειςαφούεύκολαήδύ-
σκολαοιπρωτοπόροιβρήκαντρόποναπάρουντις
νίκεςκαινασυνεχίσουνμεηρεμία.

Δύσκολα οπρωτοπόροςΟλυμπιακός έκαμψε
στο94’τηναντίστασητουμαχητικούΠΑΣΓιάννινα
με τογκολ τουΧασάν,πιο εύκολαηΑΕΚεπιβλή-
θηκετουΑτρομήτουμε2-1καιεδραιώθηκεστη2η
θέση,ενώδιάπεριπάτουπέρασεοΠΑΟΚαπότο
Ηράκλειο με το 3-0 κόντραστονΟΦΗ,που από
το 25’ έπαιζε μεπαίκτη λιγότερο.Μάλισταμε τον
τρόποαυτόκαιμετάτηνήττατουΆρη,ηομάδατου
ΠάμπλοΓκαρσίαείναιπλέονστην3ηθέση.

ΗΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(17η)
ΑστέραςΤρίπολης-Παναιτωλικός.............2-0
ΑΕΛ-ΑπόλλωνΣμύρνης............................0-1
Ολυμπιακός-ΠΑΣΓιάννινα........................1-0
Βόλος-Λαμία.............................................1-1
ΟΦΗ-ΠΑΟΚ..............................................0-3

Αρης-Παναθηναϊκός.................................0-1
ΑΕΚ-Ατρόμητος.........................................2-1

ΗΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.Ολυμπιακός..................................... 45(17)
2.ΑΕΚ................................................. 36(17)
3.ΠΑΟΚ.............................................. 35(17)
4.Αρης................................................. 33(17)
5.Παναθηναϊκός.................................. 28(17)
6.ΑστέραςΤρίπ................................... 24(17)
7.Ατρόμητος........................................ 21(17)
8.ΝΠΣΒόλος...................................... 20(17)
9.ΟΦΗ................................................ 19(17)
10.Απόλλων........................................ 18(16)
11.ΠΑΣΓιάννινα.................................. 15(17)
12.Παναιτωλικός..................................11(17)
13.Α.Ε.Λ............................................... 8(16)
14.Λαμία............................................... 6(15)

ΗΕΠΟΜΕΝΗΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(18η)
Σάββατο23Ιανουαρίου
ΑστέραςΤρίπολης-ΑΕΛ..................... (15.00)
ΑπόλλωνΣμύρνης-Άρης................... (17.15)
Παναθηναϊκός-ΟΦΗ.......................... (19.30)

Κυριακή24Ιανουαρίου
Ατρόμητος-Ολυμπιακός..................... (15.00)
Παναιτωλικός-Λαμία.......................... (17.15)
ΠΑΣΓιάννινα-Βόλος.......................... (17.15)
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ........................................ (19.30)

Super League 2
Τατελικάαποτελέσματατηςπρεμιέρας

Διπλό του Λεβαδειακού και του Ιωνικού

SUPERLEAGUE
Μόνη 2η η ΑΕΚ – Νίκη του ΠΑΟ

επί του Άρη 0-1
Ηβαθμολογία

Κύπελλο Ελλάδας
Οι«νέοι»διαιτητέςσφυρίζουν
ΠΑΟΚ,ΑΕΚκαιΟλυμπιακό

ΗΚΕΔόρισε τουςΓρατσάνη,ΤσετσίλακαιΤσακαλίδηπουδενείναι
διαπιστευμένοιστοVARκαιδενέχουνσφυρίξειακόματηφετινήσεζόν
σταπαιχνίδιαΠΑΟΚ -ΑΕΛ,Παναιτωλικός -Ολυμπιακός καιΑΕΚ -Α-
πόλλωνΣμύρνηςαντίστοιχα.

Τρεις «νέους» διαιτητές οι οποίοι ανέβηκαν φέτος στην Super
League1καιδενείναιδιαπιστευμένοιστοVARγιααυτόκαιδενέχουν
σφυρίξει σε κανέναπαιχνίδι, ο λόγος για τους Γρατσάνη,Τσέτιλα και
ΤσακαλίδηθασφυρίξουνσταπαιχνίδιαΠΑΟΚ-ΑΕΛ,Παναιτωλικός-Ο-
λυμπιακόςκαιΑΕΚ-ΑπόλλωνΣμύρνηςαντίστοιχα.

Σε αυτή τηφάσηάλλωστε της διοργάνωσης, δεν υπάρχει η δυνα-
τότητατουVideoAssistantReferee.Στααξιοσημείωταηπαρουσίατου
αρχιδιαιτητήΜαρκΚλάτενμπεργκωςπαρατηρητήστοπαιχνίδιτηςΑΕΚ
μετονΑπόλλωναΣμύρνης.

ΑναλυτικάοιδιαιτητέςτουΚυπέλλου:
Τετάρτη 20/1
15:00Βόλος-ΟΦΗ:
Βρέσκας(Κόλλιας,Παπαδόπουλος,4οςΜπεκιάρης)
15:00Άρης-Αστέρας.:
Βάτσιος(Γεωργακόπουλος,Κωνσταντίνου,4οςΚατσικογιάννης)
17:15ΠΑΟΚ-ΑΕΛ:
Γρατσάνης(ΚούλαΧασάν,Καλαμπόλης,4οςΜαλούτας)
19:30Παναιτωλικός-Ολυμπιακός:
Τσέτσιλας(Διπλάρης,Μωυσιάδης,4οςΖαμπάλας)
21:30ΑΕΚ-Απόλλων:
Τσακαλίδης(Απτόσογλου,Κολλιάκος,4οςΓκάμαρης)

Πέμπτη 21/1
19:30ΠΑΣΓιάννινα-Ατρόμητος:
Κουμπαράκης(Τζιουβάρας,Νατσιόπουλος,4οςΜπαΐλης)
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ΟΠΑΟΚπιέστηκεαλλάόπως
καιστοΛιγκΚαπΝίκοςΣαμαράς
κατάφερε να νικήσει στηΒέροια
τονΦίλιππομε 3-0στον αγώνα
που ολοκλήρωσε την 3η αγωνι-
στικήτηςVolleyLeague.

Με τη νίκη αυτή ο δικέφαλος
έπιασε τους6βαθμούςχωρίςα-
πώλειασεταλλάέχειέναναγώνα
λιγότερο.Ήτανοπρώτοςαγώνας
τουΦιλίππουστην έδρα του για
τηνVolley League, γνώρισε την
τρίτηήττασεισάριθμουςαγώνες.
Aξιοσημείωτο ήταν το γεγονός
πως με τονΦίλιππο δεν αγωνί-
στηκε ο ΣτέλιοςΤζιουμάκας λό-
γωπροβλήματος στονώμο και
τη θέση τουωςακραίοςπήρε ο
Μπίσετ αλλά δεν άντεξε τηνπί-
εσηστην υποδοχή.OΦίλιππος
μπήκεφουριόζοςστοναγώνακαι
με το σερβίς τουΤζιουμάκα αλ-
λάκαιαποτελεσματικέςεπιθέσεις
προηγήθηκε 10-8 και 12-10 με
τονΦερέλ. ΟΠΑΟΚ ισοφάρισε
με τονΒανντεΝτρις (13-13) και
με τοσερβίς τουΚουμεντάκηά-
νοιξε τηνυποδοχή τουΦιλίππου
γιασερί6-0.Τοσκορέγινε19-13

γιατονΠΑΟΚοοποίοςσυντήρη-
σετηδιαφοράκαιτοσετέκλεισε
με το λάθοςσερβίς τουΑρτακια-
νού. Στο 2ο σετ οΠΑΟΚπροη-
γήθηκε7-4μεεπιθέσεις τουΒαν
ντεΝτριςαλλάοΦίλιπποςμεα-
ντεπίθεσηαπόΜπίσετκαιΦερέλ
έκανε σερί 7-0 και προηγήθηκε
11-7. ΟΦίλιππος προηγήθηκε
μέχριτο15-12καιεκείήτανσειρά
τουΚουμεντάκημεάσσοκαινέα
φαρμακεράσερβίς να ανοίξει εκ

νέου την υποδοχή τουΦιλίππου
κάνονταςσερί5-0γιατο15-17.Ο
ΠΑΟΚσυντήρησε τηδιαφοράμε
+2(22-24)αλλάοΤζιουμάκαςμε
δύο επιθέσεις ισοφάρισε 23-23
καιοΒανΝτεΝριςέκλεισετοσετ
25-23γιατο2-0σετ.

Η αντίσταση του Φιλίππου
κράτησε μέχρι το 8-7πουπρο-
ηγήθηκεστο3οσετ,αλλάοΠΑ-
ΟΚαπάντησεμετονΚουμεντάκη
και τονΑγκάνιτς καισταδιακάμε
αποτελεσματικό σερβίς ξέφυγε
14-9.ΟΠΑΟΚδιατήρησετοπρο-
βάδισμα μέχρι το 24-11. ΟΦί-
λιπποςδεντοέβαλεκάτω.Μετο
φλοτ σερβίς του Προύσαλη και
διαδοχικά λάθη από τους φιλο-
ξενούμενους οΦίλιππος έκανε
σερί 5-0 και ισοφάρισε 24-24.Ο
Κουμεντάκης και οΤζουμάκας έ-
φτασαντοσκορστο25-25καιτο
ματςκρίθηκεμεεπίθεσητουΒαν
ντεΝτριςκαιτομπλοκτουΑγκά-
νιτςγιατο27-25καιτο3-0σετ.

Διαιτητές: Γεωργιάδης,Δανιη-
λίδου, Παρατηρητής: Καραμπα-
λάσης, Επόπτες: Βένος,Λανα-
ράς,Γραμματεία:Ψάρρα.

Διακύμανση:
1οσετ:6-8,13-16,15-21,19-25
2οσετ:8-7,15-16,18-21,23-25
3οσετ:8-7,11-16,17-21,25-27
*Οιπόντοι τουΦίλιππουΒέ-

ροιαςπροήλθαναπό6 άσσους,
39επιθέσεις,7μπλοκκαι15λά-
θη αντιπάλων και τουΠ.Α.Ο.Κ.
προήλθαν από 6 άσσους, 39 ε-
πιθέσεις, 9 μπλοκ και 24 λάθη
αντιπάλων.

Τασετ:0-3(19-25,23-25,25-

27)σε78’
Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Σωκρά-

τηςΤζιουμάκας):Μπίσετ 7 (6/16
επ.,1μπλοκ,44%υπ. -33%ά-
ριστες),Προύσαλης1(1άσσος),
Γάτσης 7 (4/8 επ., 3 μπλοκ),
Τζιουμάκας Γ. 22 (17/33 επ., 4
άσσοι, 1 μπλοκ), Στουντζίνσκι 7
(6/16 επ., 1 άσσος, 57% υπ. -
14%άριστες),Φερέλ8(6/10επ.,
2 μπλοκ) /Μπουράκης (λ, 50%
υπ. - 36% άριστες), Μπότσης,
Γραμμενούδης,Μιχελάκης,Αρτα-
κιανός,Βαρβεσιώτης.

Π.Α.Ο.Κ. (ΚώσταςΔεληκώ-
στας):Άγκανιτς(3/5επ.,2άσσοι,
2 μπλοκ), Κουμεντάκης 7 (6/13
επ.,1άσσος,29%υπ.-12%άρι-
στες),Σωτηρίου5(5/16επ.,42%
υπ.-21%άριστες),Τακουρίδης2
(1/3επ.,1άσσος),Ντεσποτόφσκι
3 (1 άσσος, 2 μπλοκ), ΒανΝτε
Ντρις 30 (24/44 επ., 1 άσσος, 5
μπλοκ)/Κοκκινάκης(λ,71%υπ.
-41%άριστες).

Οπροπονητής τουΦίλιπ-
πουΒέροιαςΣωκράτηςΤζιου-
μάκαςδήλωσε:«Θαμπορούσα-
μεναπάρουμεέστωένασετέτσι
όπωςπήγε τοπαιχνίδι.Φάνηκε
η μεγάληαποχήαπό το γήπεδο
καιειδικάαπότηνστιγμήπουδεν
μαςεπιτρεπότανναδώσουμεφι-
λικάπαιχνίδια.Θαπαλέψουμεό-
λαταπαιχνίδιακαιέτσιθακάνου-
με απέναντι στονΠαναθηναϊκό.
Τα4πρώταπαιχνίδιαήτανμετις
θεωρητικάκαλύτερεςομάδες του
πρωταθλήματος. Είμαστε ακόμα
μέσα στους στόχους μας και τα
θεωρητικάπιο εύκολαπαιχνίδια
είναι μπροστά μας.Αρκεί να έ-
χουμευγεία».

Ικανοποιημένοςαπότηνπρο-
σπάθεια των παικτών της ομά-
δας τουδήλωσε και οπρόεδρος
της ομάδας μας,Δημήτρης Πι-
τούλιας,πουσε έναακόμηματς
δεν στάθηκε στην ήττα από μία
ομάδαμεδιαφορετικούςστόχους:
«Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα
είμαστε ευχαριστημένοι από την
προσπάθεια των παικτών μας.
Στοεπόμενοματςαντιμετωπίζου-
μετονπρωταθλητήΠαναθηναϊκό
και σε ενδεχόμενο νέο αρνητικό
αποτέλεσμαδενθαυπάρχειαπο-
γοήτευση».

Γιώργος Φύκατας: «Εκφράζουμε 
την συμπαράσταση στην Σοφία 

Μπεκατώρου»

Δήλωση του προέδρου του ΑΠΣ Φίλιππος 
Βέροιας Γιωργου Φύκατα μετά την αποκάλυ-
ψη της Ολυμπιονίκης Σοφίας Μπεκατώρου 

οτι δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση.  Αναλυτικά 
η τοποθέτησή του προέδρου στο site του συλλό-
γου. 

«Σημαντικήαίσθηση έχεισημειώσει τις τελευταίεςημέρεςη εξο-
μολόγησητηςΧρυσήςΟλυμπιονίκη,ΣοφίαςΜπεκατώρου,ηοποίασε
συνέντευξή της αποκάλυψεπωςδέχτηκεστοπαρελθόνσεξουαλική
παρενόχλησηαπόπαράγοντατουαθλητισμού.

Στοπλαίσιοαυτόκαιαναλογιζόμενοιτησοβαρότητατουθέματος,
οΑ.Π.Σ.«Φίλιππος»Βέροιας, εκφράζει τησυμπαράστασή τουστην
κ.Μπεκατώρου και κατακρίνει οποιαδήποτεπράξη εκφοβισμού και
σεξουαλικήςπαρενόχλησηςκαιστοναθλητικόχώροκαιστηνκοινω-
νίαγενικότερα.

Ο ΓιώργοςΦύκατας με την διπλή ιδιότητά του,ωςΠρόεδρος
τουΑΠΣ«Φιλίππου»Βέροιας, αλλά καιωςπατέραςπέντεπαιδιών
δηλώνει: «Έχοντας ενεργόρόλοστοναθλητικό χώρο εδώκαιπάρα
πολλά χρόνια, καιωςπατέραςπέντεπαιδιών, είμαι ιδιαίτεραπρο-
βληματισμένος. Πρόκειται για ένα σημαντικά ευαίσθητο κοινωνικό
ζήτημα.ΟιΑθλητικοί Σύλλογοι θαπρέπει ναπροσφέρουν γνώση,
νασυμβάλλουνθετικάστηνυγεία και τηνασφάλεια τωνπαιδιών.Ο
ρόλος τωνΣυλλόγωνδεν είναι να κλείνουνστόματα, ούτε να«χαλι-
ναγωγούν»ήνα«χειραγωγούν»τουςαθλητές.Αντιθέτως.Οφείλουμε
ναπροστατεύσουμε ταπαιδιάμαςδιδάσκοντας τα κανόνεςσωστής
συμπεριφοράςκαι«κώδικα»ηθικής,ώστεαύριο–μεθαύριοναείναι
καταξιωμέναμέληστην κοινωνία.ΩςΠρόεδρος τουΦιλίππου, ενός
ΙστορικούΣυλλόγουπουδιατηρείστιςυποδομέςτουπολλάαθλήματα
και «αναπτύσσει» εκατοντάδεςαθλητές, κατακρίνω τησυγκεκριμένη
πράξηκαικάθεείδοςπράξηςοποιασδήποτεπαρενόχλησης. Παρο-
τρύνωταπαιδιάναμηφοβούνταιναμιλήσουνκαινααπευθύνονται
εκείπουχρειάζεται.»

ΟΠΑΟΚνίκησε3-0τονΦίλιπποστηΒέροια
καισυνεχίζειχωρίςαπώλειες

Ο ΗλίαςΛαζός μίλησε στο
basketblog.gr για την ονοματο-
δοσία της σάλας του «Δ. Βικέ-
λας»σε«ΔημήτρηςΓκίμας» και
το τουρνουάπουβρίσκεται στα
σκαριά.

Η ονοματοδοσία της σάλας
του «Δημήτρης Βικέλας» σε
«Δημήτρης Γκίμας»  φαντάζει
ως ελάχιστος φόρος τιμής, σε
έναν άνθρωποπου υπηρέτησε
επί σειράπολλώνδεκαετιών το
μπάσκεττηςΒέροιαςκαισυγκε-
κριμένατονΦίλιππο.

Θαπρέπει να θεωρείται δε-
δομένη, όπως και το μεγάλο
τουρνουάπουσκοπεύει να κα-
θιερώσειοΦίλιπποςταεπόμενη
χρόνιαστη μνήμη τουΔημήτρη
Γκίμα, τουπροπονητή του,που
έφυγεαπότηζωήαπόανακοπή
καρδιάςτοΜάιοτου2020.

ΤοΚΑΠΑΒέροιαςανακοίνω-
σε την έγκριση κονδυλίου τόσο
γιατηνονοματοδοσίατηςσάλας
του “Δ.Βικέλας”, όσοκαι για τη
διεξαγωγή τουρνουάστημνήμη
τουΔημήτρηΓκίμα...

«Είναι κάτιπου εδώκαι και-
ρόείχαμεστονουμας.Απότον
Οκτώβριο το σκεφτόμασταν και
είχαμεσκοπό να το κάνουμε τα
Χριστούγεννα, μαςπρόλαβε ό-
μως η πανδημία και όλα αυτά
πήγανπίσω.Έπρεπε ναπαρ-
θεί η απόφαση για το κονδύλι
μέσα στο 2020.Από τη στιγμή
πουπάρθηκε, περιμένουμε να
επιτρέψουνοιυγειονομικέςσυν-
θήκες,γιανατοδρομολογήσου-
με», δήλωσεστο basketblog.gr
οΗλίαςΛαζός.

«Θέλουμε να κάνουμε κάτι
καλό,κάτιμεγάλοστημνήμητου
Δημήτρη.Θέλουμεναέρθουνοι
παλιοί συμπαίκτες του, οι φίλοι
του, να είναι γεμάτο το γήπεδο.
Σκεφτόμουν να φέρω μία ομά-
δα τηςΑ1, όπως τονΠΑΟΚ, ή
έναναγώναμεταξύ της τωρινής
ομάδαςμεμίαμικτήαπόπρώην
συμπαίκτες του.Θέλουμε να α-
ποσύρουμεκαι τηφανέλα του»,
πρόσθεσεοπρόεδρος του τμή-
ματοςμπάσκεττουΦίλιππου.

Ηλίας Λαζός: «Θέλουμε να κάνουμε κάτι μεγάλο
στη μνήμη του Δημήτρη Γκίμα»

Ανακοίνωση ΕΣΑΠ για συμμετοχή 
αθλητή (ΠAOK) που παραβίασε το 

υγειονομικό πρωτόκολλο
Σχετικάμε τησυμμετοχήαθλητήπουαγωνίστηκεστηναναμέ-

τρησηΑ.Π.Σ.ΦιλίππουΒέροιας-ΠΑΟΚγιατην3ηαγωνιστικήκαι
οοποίοςανκαιείχεαρνητικότεστcovid-19ωστόσοπαραβίασετις
διατάξειςτηςισχύουσαςνομοθεσίας,ηΕΣΑΠανακοινώνει:

Αθλητήςτηςφιλοξενούμενηςομάδαςφέρεταιναπαραβίασετην
καραντίνατων7ημερώνεπειδήπέρασεσυνοριακήπύλητηςχώ-
ραςλίγεςώρεςπριντηνέναρξητουαγώνα.

Όσοναφοράτοκύροςτουαγώνακαιοιπαραβάσειςπουπρο-
κύπτουνβάσειτουυγειονομικούπρωτοκόλλουπουέχεικαταθέσει
ηΕΣΑΠστηΓΓΑ,οαθλητής,ουπεύθυνοςυγειονομικόςεκπρόσω-
πος τουσωματείου και το σωματείο θαπαραπεμφθούνσήμερα
στοαρμόδιοδικαιοδοτικόόργανογιαπεραιτέρωνομικέςενέργειες.

ΗΕΣΑΠθαδιαφυλάξει ταπροβλεπόμενααπό το υγειονομικό
πρωτόκολλοωςκόρηοφθαλμούκαιθαηγηθείτηςεκστρατείαςπου
κάνει η ελληνική κοινωνία για την καταπολέμηση τηςπανδημίας
covid-19.Σύμφωναμερεπορτάζ τουαθλητικούsitegazzetta.gr ο
ΝτεσποτόφσκιπουαγωνίστηκεστηναναμέτρησηΦιλίππουΒέροι-
ας-ΠΑΟΚστην3ηαγωνιστικήτηςVolIleyLeagueπαραβίασετο
υγειονομικόπρωτόκολλογιατονκορωνοιόκαιτόσοοαθλητήςόσο
καιηομάδατουθααντιμετωπίσουνκυρώσεις.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιανουάριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

18-01-2021 μέχρι 

24-01-2021 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
18/01/2021 έως 22/01/2021

ΣτοΔημοτικό Ιατρείο τουΔήμουΒέροιαςπροσφέρονταιΥπηρεσίες
ΠρωτοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείαςσεανασφάλιστουςκαιάπορουςπολί-
τεςτουΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπλη-
ροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
νατηλεφωνούνστοτηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809ήνα
επισκέπτονταιτοΔημοτικόΙατρείοστηδιεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιο
κάτωαπότογήπεδοτηςΒέροιας.

Τρίτη 19-1-2021

1 6 : 0 0 - 2 1 : 0 0

ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙ-

ΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΡΑ-

ΒΑ 3 (έναντι ΙΚΑ)

23310-27507

1 6 : 0 0 - 2 1 : 0 0

ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6ο

Δημοτικόσχολείο)23310-29101

16:00-21:00ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82

23310-67530

21:00-08:00 ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩΘΕΝΓΕ-

ΝΙΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΒΕΡΟΙΑΣ23310-25000

Φαρμακεία

ΟΜάνοςΤζατζιμάκης
αποκαλύπτειτοόνομαπου

στήριξετονΓιάννηΑβραμίδη!!

Με  α ν ά ρ τ η σ η
του στο fb οΜάνος
Τζατζιμάκης απο-
καλύπτει ότι ο υφυ-
πουργός αθλητισμού
ΛευτέρηςΑυγενάκης
ήταν αυτός που βο-
ήθησε ταμέγιστα για
την νοσηλεία- θε-
ραπεία του άτυχου
ΓιάννηΑβραμίδη σε
κέντρο αποκατάστα-
σης στην Γερμανία.
Μεταξύ των άλλων
αναφέρει.

«Ήρθε η στιγμή
μετά από 20 μήνες
ακριβώς  να σας α-
ποκαλύψω πο ιος
άνθρωπος ξεκίνησε
ολες τις διαδικασίες

πουαπαιτούνταν,ώστεναδωθείηδυνατοτηταστονΓιάννηΑβραμί-
δηναταξιδέψειστηνΓερμανίασεεξειδικευμένοκέντροαποκατάστα-
σης(τοπρώτοπαιδιαπότηνΕλλάδαμετάαπό10χρόνια),καινα
ξεκινήσειτονδικότουαγώνα,γιανασταθείξανάσταπόδιατου,για
νακαταφέρεικάτιπουδιαφαινότανακατόρθωτοναβγεινικητήςτης
ζωής!!!

«Ηταν16Αυγουστουτου2019 καιμολιςείχαγύρισειστοσπίτι
μου από το στούντιο τουOneChannel οπου ειχα μιλήσει για το
Γιάννηκαιτοατύχηματου,δεχτηκαμιακλήσηκαιμεέκπληξηδια-
πίστωσαότιήταναπότοΥπουργείοΑθλητισμουπουμουζήτουσαν
όλο το ιστορικό τουπαιδιού,και μου ανέφεραν τηνπρόθεση του
υπουργούναβοηθήσειταμέγισταώστεναγίνεικαλάοΓιάννης.Ο
άνθρωποςαυτοςλοιπόνπουλειτούργησεπρώταωςανθρωπος,ως
πατέρας,καιέπειταωςυπουργός,έχειόνοματεπωνυμοκαιλέγεται
ΛευτέρηςΑυγενάκης»!!!

Football League: Στάλθηκε 
το αίτημα για ομαδικές 

προπονήσεις

ΑίτημααπότηνδιοργανώτριααρχήτηςFootballLeagueγιαομα-
δικέςπροπονήσεις,στάλθηκεστιςαρμόδιεςαρχές.

Το πρώτο βήμα για την επιστροφή των ομάδων της Football
League έγινε τηνΔευτέρα από την διοργανώτρια αρχή, η οποία
έστειλεαίτημαστιςαρμόδιεςαρχέςγιανααρχίσουνοιομαδικέςπρο-
πονήσεις.

Πλέον ηFootball Leagueπεριμένει τις απαντήσεις των ειδικών,
μετιςομάδεςναέχουνδεσμευτείγιατηνεφαρμογήτουυγειονομικού
πρωτοκόλλουπουισχύειστιςδύομεγαλύτερεςκατηγορίες.

Γυναικείο χαντ μπολ
MέγαςΠΑΟΚστους“8”της
Ευρώπηςμεδύονίκες!!

Ο ΠΑΟΚ Mateco κέρδισε και στο δεύτερο παι-
χνίδι της σειράς την ZRK Bjelovar με 30-24 και 
πήρε μια ιστορική πρόκριση για την προημιτελι-

κή φάση του EHF European Cup. Ο Δικέφαλος έκανε 
μεστή εμφάνιση και μετέτρεψε την δεύτερη αναμέτρηση 
σε ματς διαδικαστικού χαρακτήρα.

ΑπότηναρχήτουπαιχνιδιούοΠΑΟΚMateco,ερχόμενοςμετηνψυχο-
λογίασταύψη,πήρετοπροβάδισμαμε4-6καιεκμεταλλεύτηκετομουδια-
σμένοξεκίνηματηςZRKBjelovar.

Στοδεύτερο15λεπτοτουπρώτουημιχρόνουοΔικέφαλοςέκλεισευπο-
δειγματικάτηνάμυνάτουκαιέτρεξεστονχώροόποτετουδόθηκεηευκαι-
ρίαμεαποτέλεσμανααυξήσειτηνδιαφοράσταπέντετέρματακαιδώδεκα
συνολικά,9-14.

Στην επανάληψη οι «ασπρόμαυρες» μπήκαν με κεκτημένη ταχύτητα
καιισοπέδωσαντιςαντιπάλουςτους,ανεβάζονταςτηνδιαφοράστα9τέρ-
ματακαι16συνολικά,14-23.ΣτατελευταίαλεπτάτουαγώναοΔημήτρης
Πελεκίδηςέδωσεχρόνοσυμμετοχήςσεόλεςτιςαθλήτριεςτηςομάδαςμε
τονΠΑΟΚMateco να κερδίζει τοπαιχνίδι, 24-30.Τα κορίτσια τουΠΑΟΚ
έγραψαν για ακόμη μια φορά ιστορία την φετινή αγωνιστικήπεριόδου,
παίρνονταςγιαπρώτηφοράστηνιστορίατουΣυλλόγουτηνπρόκρισηγια
τους«8»τουEHFEuropeanCup.

ZRKBjelovar–ΠΑΟΚMateco24-30
ΠΑΟΚMateco(Πελεκίδης):Γκάτζιου8,Σεβδίλη1,Παναγιωτίδου3,Στο-

γιάνοβιτς 4,Χατζηπαρασίδου 5,Μεντεσίδου, Σαμολαδά,Νίκολιτς, Γιοβά-
νοφσκα8,Τσικνάκη,Καραχαρίση,Μπατζαρακούδη,Μπελέσκα,Κουκμίση
1,Καγιούμοβα

ΕΠΟ:Στις19/2οιεκλογές
τηςομοσπονδίας

Για τις 19 Φε-
βρουαρίου 2021
μετατέθηκαν εκ
νέου οι εκλογές
τηςΕΠΟοι οποίες
αρχικά ήταν προ-
γραμματ ισμένες
γιατηνΤρίτη(19/1)
αλλά μετατέθηκαν
λόγω των υγειονο-
μικώνμέτρων.

Οι εκλογές αναβλήθηκαν καθώς ακόμα υφίστανται τα υγειο-
νομικά μέτρα λόγω κορονοϊού και αυτό ήταν δεδομένοπως θα
οδηγούσεστηναναβολήτωνεκλογών.Ηαπόφασηπουπάρθηκε,
όπωςαναμενόταν,ήτανναμετατεθούνοιαρχαιρεσίεςγιατηνανά-
δειξηνέαςδιοίκησηςγιατις19Φεβρουαρίου.

Φυσικάμετηνπροϋπόθεσηπωςμέχριτότεδενθαισχύουντα
συγκεκριμέναμέτρακαιθαμπορούνναδιεξαχθούνοιεκλογές.
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Αλ.Τσίπρας: 
Τέσσερα μέτρα
 στήριξης τώρα, 

αλλιώς τα λουκέτα 
την επόμενη φορά 
θα είναι οριστικά

 Με ανάρτηση στο 
προσωπικό του προφίλ 
στο Facebook ο πρόε-
δρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προ-
οδευτική Συμμαχία με 
αφορμή το άνοιγμα της 
Αγοράς, υπογράμμισε την 
απροθυμία της κυβέρνη-
σης να στηρίξει τους ε-
παγγελματίες και πρότεινε 
4 μέτρα για την ενίσχυση 
των ανθρώπων της πραγ-
ματικής οικονομίας. 

Συγκεκριμένα αναφέ-
ρει:

Σήμερα που το λιανε-
μπόριο άνοιξε, είναι μία 
πρώτης τάξης ευκαιρία να 
στηρίξουμε τα τοπικά κα-
ταστήματα και τις μικρές 
επιχειρήσεις της περιοχής 

μας, τηρώντας πάντα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
Παρά τη δραματικά μειωμένη αγοραστική δύναμη των πολιτών, είμαι βέ-

βαιος πως θα δοθεί μία ανάσα στην αγορά. 
Ξέρω ότι σήμερα χιλιάδες εργαζόμενοι πήγαν μετά από καιρό στη δου-

λειά τους σε καθεστώς ανασφάλειας για το αύριο. Ότι χιλιάδες καταστημα-
τάρχες ψάχνουν από το πρωί «σωσίβιο» από τα χρέη και τις υποχρεώσεις 
που έχουν συσσωρευθεί. 

Για αυτό και η απροθυμία της κυβέρνησης να στηρίξει τους ανθρώπους 
της πραγματικής οικονομίας αποτελεί τη μεγάλη τροχοπέδη της επόμενης 
μέρας. 

Διότι, δεν αρκεί να βγουν πρόσκαιρα τα λουκέτα. Αν δεν παρθούν έστω 
και τώρα, έστω και με καθυστέρηση, ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης, τα λουκέ-
τα θα είναι οριστικά την επόμενη φορά και χιλιάδες εργαζόμενοι θα βρεθούν 
στο δρόμο.

Το άνοιγμα της αγοράς δεν μπορεί να είναι δικαιολογία. Η κυβέρνηση 
πρέπει εδώ και τώρα να αφουγκραστεί την ανασφάλεια εργαζομένων και 
επιχειρήσεων και να προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα στήριξης. 

1) Να μετατρέψει το σύνολο της επιστρεπτέας προκαταβολής σε μη επι-
στρεπτέα ενίσχυση. 

2) Να θεσμοθετήσει την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των ερ-
γαζομένων για τη διατήρηση των θέσεων και σχέσεων εργασίας και για την 
περίοδο μετά την άρση του lockdown. 

3) Να προχωρήσει σε ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους που δημιουργήθηκε 
στην πανδημία, με πρόβλεψη και για τη διαγραφή μέρους και της βασικής 
οφειλής, όπως είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με τις 120 δόσεις για οφειλές σε ασφαλι-
στικά ταμεία. 

4) Και τέλος, αντί να δίνει παρατάσεις, να αποσύρει επιτέλους τον πτω-
χευτικό νόμο που ψήφισε μόνη της, ο οποίος εν μέσω πρωτοφανούς ύφεσης 
το μόνο που διασφαλίζει είναι πλειστηριασμοί και αθρόες πτωχεύσεις επιχει-
ρήσεων, επαγγελματιών και νοικοκυριών.   

Τα μέτρα στήριξης ή θα ληφθούν τώρα ή οποιαδήποτε συζήτηση για «α-
νάκαμψη» είναι άνευ αντικειμένου

Ψηφιοποιείται το εξαγωγικό 
εμπόριο ζώντων ζώων, προϊόντων

ζωικής προέλευσης και ζωικών 
υποπροϊόντων προς τρίτες χώρες

-Σε λειτουργία η πλατφόρμα easyagroexpo.gov.gr 
Σε λειτουργία τέθηκε το easyagroexpo.gov.gr,  που αποτελεί 

το ψηφιακό «διαβατήριο» για μια σειρά ελληνικών  προϊόντων  
σε κομβικής σημασίας αγορές τρίτων χωρών, όπως οι ΗΠΑ, η 
Αυστραλία, η Ιαπωνία, ο Καναδάς,  με την υπογραφή Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης από τους συναρμόδιους Υπουργούς,  
Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκο Πιερρα-
κάκη, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιο Λιβανό και 
της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Φωτει-
νής Αραμπατζή.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν 
πλέον μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr, τις σχετικές αιτήσεις, 
συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εξαγωγή 
προϊόντων όπως τα γαλακτοκομικά, τα αλιεύματα, το μέλι, το 
κρέας, τα αυγά κ.α.

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει 120 διακριτές αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγών σε τριάντα χώρες, οι οποίες είναι διαθέσιμες 
στο gov.gr, στην κατηγορία «Γεωργία και κτηνοτροφία» και την υποκατηγορία «Εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και ζώντων ζώων». Επιτυγ-
χάνεται, έτσι, ουσιαστικά η ψηφιοποίηση του συνόλου του εξαγωγικού εμπορίου ζώντων ζώων, προϊόντων ζωικής προέλευσης και ζωικών 
υποπροϊόντων προς τρίτες χώρες.

Μια χρονοβόρα– κατά το παρελθόν - διαδικασία πραγματοποιείται πλέον με ένα «κλικ» για την διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, την 
ενίσχυση του εμπορίου και την αύξηση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων,  στόχο που είχε θέσει από την πρώτη στιγμή το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλαμβάνοντας τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία με τη συνδρομή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης. 

Οι ενδιαφερόμενοι αρχικά ταυτοποιούνται με τους κωδικούς τους στο Taxisnet και αμέσως μετά υποβάλλουν ψηφιακά την  αίτηση εξαγω-
γής, ανά κατηγορία και είδος προϊόντων. Αυτόματα η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά για έλεγχο από κτηνίατρο της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της περιοχής, όπου έχουν έδρα οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Αν η αίτηση εγκριθεί, το τελικό 
πιστοποιητικό εξαγωγής παραλαμβάνεται από τις κατά τόπον αρμόδιες ΔΑΟΚ, ώστε να φέρει τις υπογραφές και σφραγίδες που ορίζει η 
σχετική διακρατική συμφωνία. 

Γράφει ο 
Αναστάσιος Βασιάδης
 
Ενώ κυριαρχούν στην επικαιρό-

τητα τα ζητήματα που αφορούν την 
επιδημική κρίση του κορωνοϊού 
εν αναμονή του πιθανολογούμε-
νου τρίτου κύματος, την εξέλιξη 
του εμβολιαστικού προγράμματος, 
το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς 
και την λειτουργία των σχολείων, 
ανέκυψαν και  τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα που εκδηλώθηκαν αυ-
τές τις ημέρες με την μορφή  της 
χιονόπτωσης και των χαμηλών 

θερμοκρασιών. 
Παρά το γεγονός ότι κατά τη χειμερινή περίοδο στη χώρα μας, 

τα φαινόμενα αυτά συνήθως διαρκούν από μερικές ώρες μέχρι με-
ρικές μέρες, οι έντονες χιονοπτώσεις και τα φαινόμενα παγετού που 
εκδηλώνονται, προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή 
ζωή των κατοίκων των πόλεων και της υπαίθρου, παρά τις φιλότιμες 
προσπάθειες που καταβάλουν οι υπηρεσίες και οι αρμόδιοι φορείς 
για την αντιμετώπισή τους. 

 Τις ώρες που  οι συνέπειές των φαινομένων αυτών  στην καθη-
μερινότητα των πολιτών είναι εμφανείς, αναδύεται και η επιτακτική 
αναγκαιότητα για την άμεση λήψη μέτρων εκ μέρους των αρμοδίων, 
προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος και οι επιπτώσεις που προέρχο-
νται από τις χιονοπτώσεις και τον παγετό. 

 Είναι σαφές ότι μεταξύ των επιπτώσεων του παγετού συμπε-
ριλαμβάνεται η δυσχέρεια κυκλοφορίας  των οχημάτων στο οδικό 
δίκτυο της χώρας, καθώς  και οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, 
όπως ο εγκλωβισμός ατόμων, η δυσχέρεια αποκατάστασης βλαβών 
σε δίκτυα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και  ανάλογα προβλήματα 
που προκαλούνται σε  άλλες υποδομές.

 Για τις περιπτώσεις αυτές ο κατ εξοχήν αρμόδιος φορέας της 
πολιτείας είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας που έχει 
ως κύρια αποστολή το συντονισμό των υπηρεσιών και φορέων που 
εμπλέκονται σε όλο το φάσμα της διαχείρισης κινδύνων από την εκ-
δήλωση επικίνδυνων καταστάσεων, εκδίδοντας τις σχετικές οδηγίες 
στα πλαίσια προϋπάρχοντος στρατηγικού σχεδιασμού.

 Τα ιδιαίτερα προβλήματα που ανέκυψαν με τις  χαμηλές θερμο-
κρασίες, οδήγησαν αρκετά  αυτοδιοικητικά πρόσωπα να αποφασί-
σουν το κλείσιμο των σχολείων των περιοχών τους, τα οποία είχαν 

ξανανοίξει,  μετά την διακοπή της λειτουργίας τους που είχε επιβλη-
θεί  λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 

 Σε αυτό το σημείο επισημαίνεται ο ανεπαρκής συντονισμός, που 
εκ των πραγμάτων καθιστά αναγκαία την ανάληψη πρωτοβουλιών 
εκ μέρους των αυτοδιοικήσεων, που σε αυτή την περίπτωση υποκα-
θιστούν τα αρμόδια όργανα της κεντρικής διοίκησης. 

 Λόγω της σοβαρότητας  που έχει η αντιμετώπιση προβλημά-
των που συνδέονται με τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα   και προς 
αποφυγή συγχύσεων, επιβάλλεται ο  νομικά ακριβής διαχωρισμός 
και προσδιορισμός των ρόλων, των αρμοδιοτήτων και κυρίως των 
ευθυνών όλων όσων εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και στην διαχείριση των συνεπειών από τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα, ιδιαίτερα όταν συμπίπτουν με γενικότερες κρίσεις, όπως 
είναι η  πανδημία του κορωνοϊού.

 Η φιλοτιμία και η μέχρι αυτοθυσίας προσπάθεια του ανθρώ-
πινου δυναμικού όσο και εάν αυτή είναι απαραίτητη σε κάθε περί-
πτωση, δεν αποδίδει επαρκώς χωρίς τον ακριβή προσδιορισμό του 
ρόλου και της ευθύνης του καθενός.

 Το  γεγονός ότι στις τρέχουσες εξελίξεις συμπεριλαμβάνεται και 
το άνοιγμα της αγοράς, καθορίζει και την ευθύνη του κάθε πολίτη, 
που πρέπει να επιλαμβάνεται και να αποδίδει ελεύθερο από χιόνι 
και πάγο, τον χώρο έμπροσθεν της κατοικίας η του καταστήματός 
του. 

Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι το έργο όλων των αρμοδίων 
δεν τελειώνει με το πέρας της χιονόπτωσης, του παγετού και των 
συνεπειών τους.  

Η επάνοδος στην κανονικότητα μετά την λήξη των έντονων 
καιρικών φαινομένων, επιβάλλει πρόσθετες δράσεις, όπως η απο-
μάκρυνση τυχόν περίσσειας αλατιού που χρησιμοποιήθηκε για τον 
αποχιονισμό  από τα σημεία προσωρινής εναπόθεσης του ή και 
από τα περιθώρια του οδοστρώματος, ώστε να αποφευχθούν οι τυ-
χόν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από την επιβάρυνση των 
υδατορεμάτων, του υποκείμενου υδροφόρου ορίζοντα κλπ. 

Με την αυτονόητη αναγνώριση του έργου που επιτελείται από το 
ανθρώπινο δυναμικό και τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά τις κρίσιμες 
ώρες των δυσμενών καιρικών φαινομένων, προβάλλεται επιτακτικά 
η αναγκαιότητα της θεσμικής θωράκισης, για την αντιμετώπιση εκτά-
κτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών, από τις χιονοπτώ-
σεις, τον παγετό και τις εν γένει φυσικές καταστροφές. 

Αυτή η θεσμική αναγκαιότητα αποκτά ιδιαίτερο περιεχόμενο όταν 
τα φυσικά αυτά φαινόμενα προστίθενται σε ήδη σοβούσες κρίσεις, 
όπως η πανδημία του κορωνοϊού.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες 
εν μέσω της επιδημικής κρίσης 
και η θεσμική διαχείρισή τους

Συνεδριάζει η 
Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου Νάουσας

Τακτική δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου)   συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη  19 
/01 /2021, από 10:00 π.μ. έως  11:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απο-
φάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1 Έγκριση ή μη  1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση παι-
δικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας», Α.Μ.: 15/2018, προϋ-
πολογισμού 200.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

2 Καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας, για την εκμίσθωση 
δημοτικής έκτασης για  25 έτη, με φανερή προφορική πλειοδοτική δημο-
πρασία, τμήματος του αγροτεμαχίου 191 ( αναδασμός Ζερβοχωρίου 1960 
), με στοιχεία ( Α,Β,Γ,Δ,Α ) εμβαδού Ε 4.027,87 τ.μ. της Τοπικής Κοινότητας 
Ζερβοχωρίου περιοχή (κουτίχα ), για σταυλική  εγκατάσταση

3 Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Νο 1) 
- ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -  για τη διενέργεια του συνοπτικού 
διαγωνισμού του έργου:  «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΚΟΛΥΜΠΟΣ-ΚΑΡΑ ΧΩ-
ΡΑΦΙ».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα
κοντά στοΜουσείο, 90
τ.μ., 34.000 ευρώ.Τηλ.:
6934 888738Μεσιτιοκό

ΑκίνηταΗμαθίας.
ΠΩΛΕΙΤΑΙισόγειοκατά-

στημαεπίτηςοδούΠιερίων
στηΒέροιαεμβαδού54,16
τ.μ.μευπόγειοαποθηκευ-
τικόχώροεμβαδού41,63
τ.μ.. Τιμή 70.000 € Τηλ:
2331021523.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑιχωράφι10
στρέμματα με ροδάκινα
συμπήρυνα ANDROSS
στηνπεριοχήΠΑΛΙΟΛΑ-
ΚΑκοντάστογήπεδοΔΙ-
ΑΒΑΤΟΥ.Ηπεριοχήείναι

κατάλληληγιακαλλιέργεια
ακτνιδίων.Τηλ. επικοινω-
νίας:6982384407.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωρο-
πωλείοεπί τηςοδούΜη-
τροπόλεως στη Βέροια.
Πληροφορίες τηλ. 6976
063527

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΟΝΤΑ Ι

στο κέντρο της Βέροι-
ας: 1) υπόγεια αποθή-
κη 110 τ.μ., τιμη 150
ευρώ, 2) πατάρι πε-
ρίπου 100 τ.μ.,  τ ιμή
100 ευρώ. Πληρ. τηλ.:
6970019994.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μη-

τροπόλεως35,χώρος90
τ.μ. περίπου, με 3 χώ-
ρους και κουζινα,W.C.,
για επαγγελματική χρή-
σηήγιαδιαμέρισμα,3ος
όρ.Τηλ.:6932471705&
2331021100.

ΠΡ.ΗΛΙΑΣ 15, ενοι-
κιάζεται γραφείο 20 τ.μ.,
επιπλωμένο.Τηλ.:23310
24072.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ι -
ατρείο-γραφείο 42 τ.μ.

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  ο ι -
κόπεδο 1.350 τ.μ.
με συντελεστή 1,2,
επί της οδούΑμπε-
λο κ ήπων .  Τη λ . :
2331100888 καΑλε-
ξάνδρα.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝAΝΕΩΣΗ18-1-21Κωδ:24236ΡΑΧΗ,

Διαμέρισμαπολύάνετο,σανΜονοκατοικία,
127τ.μ.καθ.μεαυλή,κατασκευή1985,με
3υ/δ,κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο,υπερυ-
ψωμένοςΗμιώροφος ,μεευχάριστηθέα ,
καλοδιατηρημένοκαιμεκαινούργιασυνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,θατοποθετηθεί
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,μεδύοντου-
λάπες,ναισεκατοικίδιακαισετιμήπράγματι
χαμηλή ,μόνο250€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχει
απεριόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετι-
κά,μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκη
καιμεγάληαυλή.Τιμή:320€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23128-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Αποθήκη ισόγειασυνολικήςεπιφάνειας65
τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώρο.Τιμή:120€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23705 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναι
κατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα
-Τιμή:100€

Κωδ:23560-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας54 τ.μ.1ος
όροφοςΥπερυψωμένος, Αποτελείταιαπό
2Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο1979,
βλέπεισεανοιχτωσιά,μεπολύκαλήπρο-
βολή, τα κουφώματα του είναιαλουμινίου
συρόμενα,μεWCαποκλειστικάδικότουστον

όροφομεμηνιαίο,ενοίκιο130€.Πληροφο-
ρίεςμόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23706 -ΚέντροΓραφείοσυνο-
λικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.
Αποτελείταιαπό3χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1970καιδιαθέτειανοιχτωσιά ,
έχειΚουφώματαΣυνθετικά,Ανελκυστήρα
καιA/C-Μίσθωμα300€.

Κωδ:23610 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας94τ.μ.στον3οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό4Χώρους,.Είναικατα-
σκευασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,
ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλά
τζάμια-Τιμή:230€

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουκαιΑνελκυστήρα-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22814-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

ΚΩΔ.22801.ΣΤΟΝΣΤΑΥΡΟΗΜΑΘΙΑΣ
ενοικιάζεταικατάστημαμε258τ.μ.ισόγειοκαι
μεπολύαύλιοχώροελεύθερο ,μεγάληβι-
τρίναμπροστάκατάλληλογιακάθεχρήσημε
άδειακαταστήματοςτιμήεξαιρετικάπροσιτή
,μόνο420€. ολόκληρο.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΚΛΕΙΣΤΟΠΑΡΚΙΝΓΚστηνκαρδιάτηςπόλης
μεράμπαεισόδου,σεπλήρηλειτουργία,κοντά
στηνΒενιζέλουτιμήαπό75-80€/μήναμόνο.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.13389ΕΥΚΑΙΡΙΑμεγάληπωλείται

στο 10δημοτικό σπάνιοοροφοδιαμέρισμα
100τ.μ.,μικτάκαι88,30τ.μ.καθ.με,2υ/δ,
ημιόροφος,μεμίαεκπληκτικήκαιανεμπόδι-
στηθέα,διαμέρισμααξιώσεων,προσεγμένο
και ιδιαίτεροκαιμεδύοαποθήκεςσυνολικά
25τ.μ.τιμήκομπλέ45.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14545-ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυ-
νολικήςεπιφάνειας84τ.μ.καθαρόστον3ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2μεγάλαΥπνοδω-
μάτια,Σαλονοκουζίνακαιμπάνιο.Είναικατα-
σκευασμένοτο1995καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουκαινούργια , έχειανελκυστήρα,
πάρκινγκπυλωτήςκαιμίααποθήκημέσα.
Διαθέτει επίσηςκαιηλιακόθερμοσίφωνα -
Τιμή:53.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 14267 - στηνΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμα
συνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.καθαρό, 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδω-
μάτια,Σαλονοκουζίνα,αποθήκηκαιμεγάλο
μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1995και
διαθέτειθέρμανσηΑυτόνομημεσόμπα,Κου-
φώματαΑλουμινίουκαινούργια ,Ανελκυστή-
ρακαιθέσηστάθμευσηςστηνΠυλωτή,έχει
επίσηςκαι Ηλιακόθερμοσίφωνα.προσφέ-
ρεταισετιμήευκαιρίαςμόνο52.000€.

Κωδ13609ΣτηΡάχηΒέροιαςπωλείται
ημιτελέςδιαμ/μα1ουορόφου103 τ.μ.με
2δσκλκαι επιπλέονμίααποθήκη 50 τ.μ.

σεοικόπεδο1236τ.μ. τιμή25.000€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοι-

κία230 τ.μ. ,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυο
επίπεδασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700
τ.μ.μεανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέα
απρόσκοπτη,μεπολύμεγάλεςβεράντες,ά-
ψογασυντηρημένο,ξύλινακουφώματα,ανε-
ξάρτητημεγάληκουζίνα,γεωμετρικάδομημέ-
νο,ορθολογικάκαιλειτουργικάάριστο,χωρίς
θέρμανση,μεδυνατότητατοποθέτησηςγια
τζάκιήσόμπα(υπάρχεικαμινάδα), επιπλω-
μένο,μεαποθήκη,μεδύοντουλάπες,μεη-
λεκτρικέςσυσκευές,μεηλιακόθερμοσίφωνα,
εντυπωσιακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλουστοι
χώροι,μεδύομπάνια ,διαμπερές,σετιμή
πραγματικήςευκαιρίαςμόνο130.000€,Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας,πω-
λείταισπάνιαΒίλα400τ.μ.,συνολικάσετρία
επίπεδα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάσταση
εξαιρετική,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμιση
,πολύαυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,
γεωμετρικάδομημένη , γιαπολύαπαιτητι-
κούςαγοραστές ,επιβλητικήστηνόψη,με
αρμονικέςαναλογίες , διαθέτειηλιακόθερ-
μοσίφωνα,ψησταριά ,ενεργειακότζάκι,μια
μεγάληαποθήκηκαιέναδεύτεροδιαμέρισμα
ξενώναστοισόγειο,μεδιπλόγκαράζκλειστό
καιάλλαδύογκαράζέξωσκεπαστάμεντου-
λάπεςπαντού,διαθέτειδρύιναδάπεδαστα
υπνοδωμάτιακαιεπιλεγμένολευκόμάρμαρο
Βεροίαςστοσαλόνι ,αλουμινίουκουφώμα-
ταμεθερμογέφυρακαιμεδιπλάτζάμιακαι
3μπάνια .Τοοικόπεδοτουείναι5680τ.μ.
περιφραγμένο,ζητούμενοτίμημα380.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.
σευπόγειοχώρο .Αποτελείταιαπόενιαίο
χώρομεεύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατά

αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνο-
λικής επιφάνειας94 τ.μ.στον3οόροφο.
Αποτελείταιαπό4Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:54.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

ΚΩΔ.13186 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,πωλούνται
Γραφειακοίχώροι1ουορ.με243τ.μ.μικτάκαι
212τ.μ.καθαράσυνολικά7χώροιόλοινοικια-
σμένοιμεσυνολικόμίσθωματα900€μεωραία
διαρρύθμισηκαιπροσφέρονταισετιμήεκπλη-
κτικάσυμφέρουσα,μόνο190.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:12773- ΠΩΛΕΙΤΑΙπίσωαπότο

Κυδωνοχώριαγροτεμάχιο πολύκαλόδίπλα
στοκανάλιάδειοσυνολικήςεπιφάνειας5800
τ.μ.στηντιμήτων19.000.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12740ΣτηνΕγνατίαδεξιάπρος
ταέπιπλατουΚόγιαπωλείταιαγροτεμάχιο
7.677 τ.μ. εντός ζώνηςοικιστικού ελέγχου
στηνεξαιρετικάχαμηλήτιμήτων25000€.Α-
ποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ13766ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-

πεδοεντόςσχεδίουπόλεως,ορθογώνιο425
τ.μ.,ελαφρώςεπικλινές,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμομεσ/δ0,8,πρόκειταιγιαευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,τιμήμόνο40.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
494τ.μ.,εντόςσχεδίουπόλης,διαθέτειθέα
απρόσκοπτη,ελαφρώςεπικλινές , ευκαιρία
χωρίςαμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο
40.000€.

Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ ,Οικόπεδο529
τ.μ.,σπάνιο,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα ,αμφιθεατρικόοικόπεδοφιλέτο, ευκαι-
ρίαχωρίςαμφιβολία,μόνογιααποφασιστικό
αγοραστή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

16.000€.
Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο

745τ.μ.,μεελιές,αμφιθεατρικό , ελαφρώς
επικλινές,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνο10.000€,Πληροφορί-
εςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ: 13859 - ΣτονΤρίλοφο ευκαιρία
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσεσημείομεανοιχτω-
σιάσυνολικήςεπιφάνειας884τ.μ.Τιμήμόνο
20.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ.13787   ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο
1.820τ.μ.,εντόςζώνης,άρτιοκαιοικοδομί-
σημο ,εξαιρετικόγιαεπένδυσηκαιγιαανέ-
γερσημονοκατοικίας ,ητιμήτουεξαιρετικά
συμφέρουσα ,μόνο25.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13807ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Οικόπεδομε
συνολικά4.003τ.μ.,αποαυτάτα2.902τ.μ.έ-
χουντεθείεντόςτουσχεδίουπόλεως,τα685
τ.μ.είναιρυμοτομούμενακαιτα440τ.μ.εκτός
σχεδίου,διαθέτειμίαεκπληκτικήκαιανεμπό-
διστηθέα , είναι ελαφρώςεπικλινές ,πολύ
κοντάστηνΕληάπρονομιούχοοικόπεδο.
ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,ευκαιρίαμόνογιααποφασιστικόαγο-
ραστή,προσφέρεταισετιμήευκαιρίαςμόνο
από120.000€όλομαζίτώραμόνο90.000€.

Κωδ:13752ΡΑΧΗ,πωλείταιέναοικόπε-
δοεντόςζώνης5.100τ.μ.είναισεανοιχτωσιά
,κατατμείταικαισεδύοοικόπεδαάρτιακαι
οικοδομήσιμα , εκπληκτικόπραγματικάκαι
σεάριστοσημείο,αλλάκαισετιμήπραγμα-
τικήςευκαιρίας,μόνο35.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαι υπόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕΔΟκατάλληλογιαΞε-

νοδοχείο ,ΚέντροΑποκατάστασης ,Κλινική
ηΟίκοΕυγηρίαςκαιόχιμόνοστηθέσηΚα-
βάκιαδίπλαστολόφοΜαγούλαπάνωστο
δρόμογιατηΡαχιά12.000τ.μ.αμφιθεατρικό
μεθέαόλοντονκάμποτηςΗμαθίαςκαιορα-
τότηταμέχριτηνΘεσ/νίκη.Πρόκειταιγιαοικό-
πεδοφιλέτο,προνομιούχοαπόκάθεάποψη,
αναφέρεταιμόνοσεπολύσοβαρόεπενδυτή,
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,Υπόδειξημόνοσε
σοβαράενδιαφερόμενο,τιμή450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

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

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

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

8:00έως16:30)

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

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

κηπευτικών,  γνώσεις αγγλικής γλώσσας, χειρισμούΗ/Υ
καιάδειαοδήγησης.

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

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

16:30)



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤοΦΑΡΜΑΚΕΙΟΜΟΥΡΤΖΙ-
ΛΑ παρέχει μια θέση εργασίας
πλήρουςαπασχόλησης.Απαραί-
τηταπροσοντα:·Βοηθός φαρμα-
κείου ήΑισθητικός (μεπροϋπη-
ρεσίασεχώροφαρμακείου),·Άρι-
στεςψηφιακέςγνώσειςκαιδεξιό-
τητες, ·Γνώσημηχανοργάνωσης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αποστείλουν το βιογραφικό τους
με φωτογραφία στο παρακάτω
e-mail:farmakeio@mourtzila.gr

ZHTEITAI βοηθός λογιστή για
εργασία σε λογιστικό γραφείο.
Απαραίτητη, τριετής τουλάχι-
στον προϋπηρεσία. Τηλέφωνο:
2331021106.Αποστολή βιογρα-
φικώνστοygronat@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομοως  βοηθός
λογιστή για εμπορική επιχείρηση
με τριετή τουλάχιστονπροϋπηρε-
σίασεανάλογηθέση  καθώς και
άριστηγνώσηαγγλικώνσεεπίπε-
δο επικοινωνίας και προαιρετικά
επικοινωνία σε μια τουλάχιστον
γλώσσα ακόμα κατά προτίμηση
ιταλικώνή γερμανικώνκαθώςκαι
πολύ καλές γνώσεις Microsoft
Office (Excel ,Word ,Outlook).Α-
ΠΟΣΤΟΛΉΒΙΟΓΡΑΦΙΚΏΝ ΣΤΟ

email:olympialandike@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκι-

νήτων από επιχείρηση στη Βέ-
ροια για πλήρη απασχόληση. Ι-
κανοποιητική αμοιβή.ΖΗΤΕΙΤΑΙ
οδηγός ταξί για πλήρη απασχό-
ληση. Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2331071553 & 2331062900. Ώ-
ρεςεπικοινωνίας:9.00με18.00.

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

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ-
ΚΗ εταιρία με έδρα τη Βέροια,
αναζητά τεχνίτες γυψοσανίδων,
ψευδοροφών & θερμοπρόσο-

ψης-μονώσεων. Τηλ. επικοινω-
νίας: 23310 23400, Κιν.: 6977
443518.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα
τη Βέροια, αναζητά χειριστή μη-
χανημάτων έργου με ικανότητα
οδήγησης επαγγελματικού φορ-
τηγούγιαναεργαστείσεέργού-
δρευσης στηΘεσσαλονίκη.Τηλ.
επικοινωνίας:2331023400,Κιν.:
6977443518.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός σε επιχεί-
ρηση εισαγωγής& εμπορίας κα-
ταναλωτικώνπροϊόντων με έδρα
το Νομό Ημαθίας. Απαραίτητα
προσόντα: κάτοχος διπλώματος

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

ΑγγελίαγιαΛογιστήμε5ετή
ΠροϋπηρεσίακαιΒοηθόΛογιστή:

ΗεταιρίαΣ.Ι.ΡΟΥΣΣΟΣ&ΣΥ-
ΝΕΡΓΑΤΕΣΑ.Ε. ΣύμβουλοιΛογι-
στικών και ΦορολογικώνΥπηρε-
σιών, με έδρα το κέντρο τηςΘεσ-
σαλονίκης και υποκατάστημαστην
Βέροια,επιθυμείναπροσλάβει

ένανΛΟΓΙΣΤΗ και έναν ΒΟΗ-
ΘΟΛΟΓΙΣΤΗ στο υποκατάστημα
τηςΒΕΡΟΙΑΣ,μεεμπειρίαΤΟΥΛΑ-
ΧΙΣΤΟΝ5ΕΤΩΝσεβιβλίαΓ’κατη-
γορίαςγιαπλήρηαπασχόληση.

ΑπαραίτηταΠροσόντα:
•Άριστηγνώσητηςφορολογικής

νομοθεσίας
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5

ετώνσε Γ’ κατηγορίας βιβλία (τή-
ρηση–έλεγχο–παρακολούθηση)

•ΠτυχίοΑΕΙ-ΤΕΙΟικονομικήςκατεύθυνσης
•ΠολύκαλήγνώσηΑγγλικήςγλώσσας
•ΓνώσηΗ/ΥκαιMSOfficeκρίνεταισκόπιμη
Παροχές:
•Μισθόςανάλογαμεταπροσόντα
•Προοπτικέςεξέλιξης
•Άριστοκαισύγχρονοεργασιακόπεριβάλλον
•Συνεχήςεκπαίδευσηκαιπροοπτικέςεξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοιπουπιστεύουν ότι μπορούν να ανταποκρι-

θούν δυναμικάστις απαιτήσεις της θέσηςπαρακαλούνται ναστεί-
λουντοβιογραφικότουςστοveria@sroussos.gr

ΑΠΟΤΗΝΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑΜΑΤΣΑΛΑΣΧΡΗ-
ΣΤΟΣ ζητείται απόφοιτοςΛυκείου με καλή γνώση της αγ-
γλικής γλώσσας και Υ/Η. Επιπλέον προσόντα όπως γνώση
δεύτερης γλώσσας και πτυχίο ΤΕΙ ηλεκτρολόγου, μηχανο-
λόγου, ηλεκτρονικού, θα ληφθούν υπόψιν. Τηλ:6936805053
-2331093440email:info@matsalas.gr.



οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, ΠΕΙ,
ηλικίαέως38ετών (εκπληρωμέ-
νες στρατιωτικές υποχρεώσεις),
προϋπηρεσίασεαντίστοιχηθέση
θεωρείταιεπιπλέονπροσόν.Ικα-
νοποιητικός μισθός. Βιογραφικά
στο e-mail: vbotzori@otenet.gr
καιστοFax:2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απο εταιρία στη
Βέροια, άτομο 19-29 ετών με
κάρταανεργίαςσε ισχύ,πουνα
γνωρίζει Η/Υ και να χειρίζεται
πρόγραμμα εμπορικής διαχεί-
ρισης. Πληρ. στο τηλ.: 6977
433485(9.00π.μ.-9.00μ.μ.).

ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςφαρμακείου

ήφαρμακοποιόςνα εργαστείσε
φαρμακείοστηΒέροια γιαπλή-
ρη απασχόληση. Απαραίτητη
προϋπόθεση κάρατ αεργίας για
τουλάχιστον έναμήνα.Τηλ. επι-
κοινωνίας:6974637289.

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

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

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

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDISSECURITY’’ζητά-
ει ναπροσλάβει για μόνιμη α-
πασχόληση,εξωτερικόπωλητή
ή πωλήτρια για τους Νομούς
Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλο-
ν ίκης.  Απαραίτητα προσό-
ντα, ευχέρεια λόγου, αγγλική
γλώσσα, δίπλωμα αυτοκινή-
του, άδεια εργασίας προσω-
πικού ασφαλείας, εμπειρία με
βιογραφικό και συστάσεις.Μι-
σθός, ασφάλιση και ποσοστά.
Παραλαβή δικαιολογητικών με
συνέντευξη στα κεντρικά γρα-
φεία μας, Θεσσαλονίκης 45
Βέροια www.securitytsiflidis.
gr-sales@securitytsiflidis.gr-
Τηλ.2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φρο-

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

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φρο-
ντίδα και περιποίηση ηλικιωμέ-
νωνσε24ωρηβάση.Τηλ.:6993
678697.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ :  ν τουλάπα
4φυλλη, σε χρώμα καφέ, βελέ-

ντζες χειροποίητες σε διάφορα
χρώματα, μεγάλο χαλί μάλλινο
σεδιάφοραχρώματα,χαλίμεγά-
λομε«τρίχες»,κεντήματαμετρη-
τοίς.Τηλ.:6982293097.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ , χωρίς υποχρεώ-
σεις, ζητά για γνωριμια κυρια
50-55 ετών, για σοβαρή σχέση.
Τηλ.:6984040769.

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

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗΖΗΤΑΝΑΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:

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

β)ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄
κατηγορίας

γ)Αποθηκάριο που να
έχειγνώσειςχειριστήκλαρκ

Πληροφορίεςστο τηλ.:
6947021868

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος γραφείου - βοηθός

Λογιστή γιαΛογιστικό Γρα-
φείοστηΒέροια.Τηλ.: 6932

245383.

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

Εταιρείααναζητάυποψήφιουςγιατηνκάλυψηθέσηςεργασί-
αςΗλεκτρολόγουΜηχανικού

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

τουργία/συντήρησηηλεκτρολογικώνεγκαταστάσεων&αυτομα-
τισμών

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

θούνμετααπαραίτηταπιστοποιητικά.
Όλοι οι υποψήφιοι θαπρέπει να διαθέτουν αναπτυγμένες

δεξιότητεςεπικοινωνίαςκαιικανότητεςεπίλυσηςπροβλημάτων,
ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών υπό αυστηρές
προθεσμίες, ομαδικότητα, μεθοδικότητα, ευελιξία,προσαρμο-
στικότητακαιπροσανατολισμόστηνεπίτευξηαποτελεσμάτων.

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

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

μεαπόλυτηεχεμύθεια.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα όριαΑκρολίμνης καιΑρχαγγέλου 2
χωράφια κολλητά, 25 και 11στρέμματα,περιφραγμένα,
παλμέτταβερύκοκα6 ετώνσεφούλπαραγωγή,άριστης
κατάστασης, 4 εξαιρετικέςποικιλίες, με μπεκάκια.Παρα-
καλώμόνοσοβαρέςπροτάσεις.Κινητό:6945769920.

ΗΔάιοςΠλαστικά
ΑΒΕΕ αναζητάστελέ-
χη για τηνπαραγωγή
στις κάτωθι ειδικότη-
τες:

1.Αυτοματιστές,
2.Ηλεκτρολόγοι,
3.Ηλεκτροτεχνίτες,

γιατοτμήμασυντήρησηςκαιτηντεχνικήυποστήριξητουτμήμα-
τοςπαραγωγής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ΤΕΙ ή Τεχνικής
Σχολής ηλεκτρολόγων, ηλεκτρονικών ή αυτοματιστών ή ΙΕΚ ηλε-
κτρολόγων-αυτοματιστών.ΘαεκτιμηθείεμπειρίασεPLC,inverter,
converter,κυκλώματααυτοματισμού,ηλεκτρονικάμετρητικάόργανα
(μετρητέςπίεσηςθερμοκρασίας,  μέτρων κλπ.) μετατροπείςσημά-
τωνκαιηλεκτρονικών ισχύοςτωνμονάδωνπαραγωγής,καθώςκαι
ηγνώσησεηλεκτρικέςεγκαταστάσειςήηλεκτρικέςκατασκευές.

Επιπλέον,απαραίτητηείναιηγνώσητηςαγγλικήςγλώσσας.
ΠαροχέςΕταιρίας
•Πλήρεςπακέτοαποδοχών.
•Συνεχήςεκπαίδευσηκαικατάρτιση.
•Ευχάριστοκαιανθρωποκεντρικόπεριβάλλονεργασίας.
•Ευκαιρίεςεξέλιξης.
Πληροφορίες–ΑποστολήΒιογραφικών:
Τηλ.:2332042412
E-mail:hr@daiosplastics.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπόεταιρίαταπητοκαθαρισμών:εργατοτεχνί-
της,1άτομογιαγραμματειακήυποστήριξη(γνώσηΑγγλι-
κής γλώσσας και υπολογιστή) και οδηγόμε ερασιτεχνικό
και επαγγελματικό δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας. Πληρ. τηλ.:
6974814606&6974312313.



Κατά το διήμερο 16 και 17 Ια-
νουαρίου πανηγύρισε στη Βέροια 
ο πολιούχος της πόλεως, Όσιος 
Αντώνιος ο νέος. Δυστυχώς φέτος 
εξαιτίας της πανδημίας του κορω-
νοϊού οι λατρευτικές εκδηλώσεις 
τελέστηκαν κεκλεισμένων των θυ-
ρών χωρίς την συμμετοχή του πι-
στού λαού τηρουμένων όλων των 
προβλεπόμενων μέτρων για την 
προστασία της δημόσιας υγείας. 

Ανήμερα της εορτής το πρωί 
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του 
Αγίου Αντωνίου του Νέου Πολιού-
χου Βεροίας τελέστηκε Αρχιερατική 
Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βε-

ροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ο οποίος 
κήρυξε και το θείο λόγο. 

 Μετά τη θεία Λειτουργία εψάλησαν τα εγκώμια του Οσίου 
Αντωνίου και ακολούθησε λιτανεία του ιερού λειψάνου του 
Οσίου εντός του Ιερού Ναού. 

Επίσης το απόγευμα της εορτής μεταδόθηκε μέσα από 
την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως και τον ραδιοφω-
νικό σταθμό «Παύλειος Λόγος», ομιλία του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελε-
ήμονος στο πλαίσιο της σειράς διαδικτυακών ομιλιών «Αγιο-
λογία και ζωή»  για τον Όσιο Αντώνιο τον Νέο. 
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P Άνοιξαν και οι υπηρεσίες διαιτολογίας 
την τύχη μου μέσα…

 
P Κι άντε βρες τώρα δικαιολογία να 

μην πας.
 
P Αυτοί είναι οι ικανοί να μας καταστρέ-

ψουν με καμιά ξαφνική απόφαση και για τα 
γυμναστήρια.

 
P Εδώ που τα λέμε, θα ήταν αυτοκτονι-

κό να είναι ανοικτά μόνο τα φαγάδικα.
 
P Τόσες μέρες καραντίνα, τι να κάνω 

έβαλα κιλά. Και δεν με σώσουν ούτε τα ελα-
φρυντικά.

 
P Τα ελαφρολαϊκά, ίσως.
 
P Πράσινο φως για την κατανάλωση εντό-

μων δίνει η Ευρώπη. Βγαίνουν και σε λουκάνικο;
 
P Πλούσια σε πρωτεΐνες και ίνες, λέει, τα 

έντομα. Και… πρώτα ξαδέλφια μ’ αυτού που 
λέμε ‘με αέρα παχαίνω’.

 
P Τα έντομα μπορούν να καταναλωθούν 

βραστά ή τηγανητά, αποξηραμένα ή καπνιστά, 
να γίνουν σκόνη (αλεύρι) για την παρασκευή γλυ-
κών, μπισκότων και άλλων ειδών. Εδώ και τώρα 
κεφάλαιο για τις θερμίδες τους.

 
P Κατά τα λοιπά. Εμβόλιο για τον κορω-

νοϊό βρήκαμε. Ακόμη τίποτε αποτελεσματικό 
για την επιδημία της παραφιλολογίας και της 
παραπληροφόρησης.

 
P Αν εμβολιάζονται πρώτα οι υγειονομικοί, 

κανονικά θα έπρεπε να εμβολιαστούν ανάμεσα 
στους πρώτους και τα μαγαζά υγειονομικού ενδι-
αφέροντος.

 
P 2021. Κι ακόμη κάποιοι επιμένουν να 

είναι ορμητήρια παράνομων τα πανεπιστήμια.
 
P Διότι δεν καταλαβαίνουν ότι ποτέ δεν είναι 

μια κακή ευκαιρία να το βουλώσεις.
 
P Άσυλο; Κανονικά πρέπει να καταργηθεί 

το άμυαλο!
  
P Και:
 Ένα πρωί η σύζυγος λέει στον άντρα:

-Άντρα, θα πάω στο βουνό για ραδίκια.
-Πήγαινε γυναίκα, της απαντά εκείνος.
Βράδιασε και η γυναίκα ακόμα να φανεί. Ο ά-

ντρας ανήσυχος πάει στην αστυνομία και αναφέ-
ρει την εξαφάνισή της. Δυο μέρες, κανένα νέο. Το 
βράδυ της δεύτερης μέρας εμφανίζεται ξαφνικά η 
γυναίκα στο σπίτι της.

-Που είσαι ρε γυναίκα; Ανησύχησα, τι σου συ-
νέβη; λέει ο άντρας.

-Άσε, άντρα μου, τι να σου πω. Εκεί που μά-
ζευα ραδίκια, με βρίσκουν τρεις τύποι, με αρπά-
ζουν και με πάνε σε ένα καλύβι. Τι να σου, τρεις 
μέρες με βιάζανε! Δεν φαντάζεσαι πόσο δύσκολα 
πέρασα…

-Γιατί τρεις μέρες γυναίκα; Αφού δύο έλειπες…
-Θα πάω κι αύριο!

K.Π.

Τον πολιούχο της Όσιο Αντώνιο τον Νέο 
πανηγύρισε η Βέροια κεκλεισμένων των θυρών
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