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Συνδρομές

Ετήσια ιδιωτών
εσωτερικού 100 ευρώ + ΦΠΑ
Εξαμηνιαία ιδιωτ ών
εσωτερικού 50 ευρώ + ΦΠΑ
Ετήσια Δήμων, Περιφερειών, Τραπεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

Δημοσιεύσεις ανά
εκατοστό στήλης

Πλειστηριασμών και
Διακηρύξεων             5,00 ευρώ.
Ισολογισμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συνεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα
ή όχι
δεν επιστρέφονται
ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Κωδικός 1801

Τηλεφωνική παρέμβαση Μπατσαρά στον ΑΚΟΥ 99.6 για το ΔΗΠΕΘΕ
ΕΤΟΣ:
2020
Μήνας: 11
Εβδομάδα: 47
07.10
Ανατολή Ήλιου:
.10
17
υ:
Δύση  Ήλιο
324-42
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αρλάμ μαρτ.,
Αβδιού προφ., Β
Ευφημίας

Μήπως ήρθε η ώρα
για δωρεάν μαζικά τεστ
στην Ημαθία;
Το νέο ρεκόρ των 111 ημερησίων κρουσμάτων
που καταγράφηκαν χθες Τετάρτη για την Ημαθία
εκτός από ανησυχία θα πρέπει να ενεργοποιήσει
και τους υπευθύνους για διενέργεια δωρεάν μαζικών
τεστ στην Ημαθία και ειδικότερα στην Βέροια
ως πρωτεύουσα του νομού. Έχουμε αντίστοιχο
παράδειγμα σε αρκετές πόλεις (Λάρισα, Δράμα)
όπου ο ΕΟΔΥ διενήργησε μαζικά δωρεάν τεστ
για να εντοπιστούν κρούσματα, να απομονωθούν
και να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες. Η περιοχή
μας είναι στις επιβαρυμένες επιδημιολογικά και
με την οικονομική αδυναμία μεγάλου μέρους
του πληθυσμού να διαθέσει 60-70€ για το τεστ
κορωνοϊού, θα πρέπει αντιπεριφέρεια και δήμοι
να ζητήσουν την διενέργεια δωρεάν μαζικών τεστ
από τον ΕΟΔΥ για να επισημανθούν όσο το δυνατό
περισσότερα κρούσματα.
Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Εμπειρες νοσηλεύτριες
καταφθάνουν στη Θεσσαλονίκη
για αλληλεγγύη και προσφορά!
Περισσότερες από 20 ειδικευμένες νοσηλεύτριες από το
Ηράκλειο και άλλες πόλεις της χώρας έρχονται εθελοντικά
στη Θεσσαλονίκη για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας όπου νοσηλεύονται ασθενείς με
Covid-19, σε «Ιπποκράτειο» και ΑΧΕΠΑ. Όλες έχουν εμπειρία
σε ΜΕΘ και εκτός από τις υπηρεσίες που θα παρέχουν θα εκπαιδεύσουν και συναδέλφους τους.
Αλληλεγγύη, φιλότιμο και προσφορά, μια πράξη που αξίζει
τον σεβασμό όλων μας και την κατάθεση της προσωπικής μας
ευθύνης απέναντι στους ανθρώπους που δίνουν μάχη αυτές
τις μέρες στα νοσοκομεία της χώρας.

Στέγαση στο Παλαιό Δικαστικό Μέγαρο και δημιουργία μέχρι και Art Cafe!

Τα σχόλια των Πατσίκα-Βουδούρη στην ραδιοφωνική εκπομπή ΛΑΪΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στον ΑΚΟΥ 99.6 το
μεσημέρι της Τετάρτης, προκάλεσαν
την τηλεφωνική παρέμβαση της προέδρου του ΔΗΠΕΘΕ Γεωργίας Μπατσαρά. Στην συζήτηση γινόταν λόγος
για τα νέα στοιχεία που προέκυψαν
για την υπόθεση της διεκδίκησης του
Παλαιού Δικαστικού Μεγάρου από
τον πρώην πρόεδρο του δικηγορικού
συλλόγου Βέροιας Γ. Καπανίδη,   τη
νέα επιστολή Γ. Καμπούρη(δημοσιεύεται σήμερα) για το θέμα, αλλά και το
θέμα στέγασης του ΔΗΠΕΘΕ. Η κα Μπατσαρά αφού έκανε μια σύντομη αναφορά στις ενέργειες που συμμετείχε και η ίδια
ακόμη και ως βουλευτής για την διεκδίκηση του ιστορικού κτιρίου, μίλησε για την βούληση που υπάρχει από την διοίκηση
του δήμου να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε εκείνο το σημείο ανέφερε ότι μέσα στα πλαίσια επικαιροποίησης των χρήσεων που είχαν αποφασισθεί από το δημοτικό συμβούλιο το 2015, υπάρχει η σκέψη τα Παλιά Δικαστήρια
στην πλατεία Ωρολογίου να αποτελέσουν την στέγη που αναζητά το ΔΗΠΕΘΕ, με την αξιοποίηση του ιστορικού κτιρίου,
μέχρι λειτουργίας και art café! Φυσικά όλα αυτά προϋποθέτουν την παραχώρηση του κτιρίου στον δήμο Βέροιας και την
πάροδο κάποιων ετών για τις απαιτούμενες εργασίες.
Σε ερώτηση που τέθηκε στην κα Μπατσαρά για τον λόγο που δεν διατέθηκε το αρχοντικό Σαράφογλου στο ΔΗΠΕΘΕ
και παραχωρήθηκε στο Λύκειο Ελληνίδων, η πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ απάντησε ότι το αρχοντικό Σαράφογλου, όπως και
άλλα κτίρια που εξετάστηκαν κρίθηκαν ότι δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις για να στεγαστεί το ΔΗΠΕΘΕ.

Πριν τα Χριστούγεννα ολοκληρώνεται
ο «Τοίχος της μνήμης» στην αυλή του Αρχαιολογικού
Μουσείου Βέροιας

Ολοκληρώνεται ο «Τοίχος της μνήμης» του Αρχαιολογικού Μουσείου Βέροιας, στην οδό Ανοίξεως, όπου η μία μετά την
άλλη, οι εικόνες «ζώντων» και «ηρώων» βρίσκουν την θέση τους, από την  ομάδα των συντηρητών, που έχει αναλάβει
το δύσκολο έργο της αποκατάστασης, συντήρησης και ανάρτησης με ακρίβεια χιλιοστού, όλων  των ανάγλυφων, αρκετά
από τα οποία ζυγίζουν εκατοντάδες κιλά. Σύμφωνα με ανάρτηση της προϊσταμένης της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ημαθίας
Αγγελικής Κοτταρίδη, εντός των ημερών θα τοποθετηθούν τα κρύσταλλα της οροφής και τα φώτα και πίσω από τον
τοίχο προς τον κάμπο, θα στηθούν οι τιμητικοί βωμοί: Μακεδονιάρχες και Μακεδονιάρχισσες, αρχιερείς και αρχιέρειες,
ευεργέτες και ευεργέτιδες του Κοινού των Μακεδόνων και της Πόλης των Βεροιέων. Όπως ενημερώνει η κα Κοτταρίδη, ο
«Τοίχος της μνήμης» θα έχει τελειώσει πριν από τα Χριστούγεννα και τα εγκαίνια θα γίνουν την Άνοιξη, όταν ολοκληρωθεί
και ο κήπος και κυρίως, όταν περάσει το κακό…

Στα όρια της Ημαθίας με Λουδία-Χαλκηδόνα-Κατερίνη,
έφτασαν τα έργα της Αντιπεριφέρειας

Το έργο της Π.Ε. Ημαθίας συνεχίζεται και έχει φτάσει  στη γεωγραφική «γωνία» των ορίων της Ημαθίας με Λουδία-Χαλκηδόνα-Κατερίνη, όπου ξεκίνησαν ήδη  ασφαλτοστρώσεις και βελτιώσεις δρόμων, με κατεύθυνση προς Αλεξάνδρεια. Το έργο έχει προϋπολογισμό  2,5 εκ. ευρώ με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. «…Και έτσι συνεχίζουμε, με  τον Απόστολο Τζιτζικώστα πάντα στο πλευρό μας. Λέμε λίγα, κάνουμε πολλά», γράφει σε ανάρτησή
του ο αντιπεριφερειάρχης  Κώστας Καλαϊτζίδης.

Έρχεται τελικά η παράταση προθεσμιών
για το Κτηματολόγιο;

Αναδείξαμε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου ως κύριο θέμα της εφημερίδας
την αγωνία του αντιδημάρχου Πολεοδομίας Κώστα Παλουκίδη για την
επιβεβλημένη ανάγκη παράτασης της προθεσμίας ενστάσεων στο Κτηματολόγιο, έτσι όπως καταγράφηκε στην ραδιοφωνική του συνέντευξη
στα Λαϊκά&Αιρετικά. Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Δημήτρη Οικονόμου, με
αντιπροσωπεία της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων
Ελλάδος, με θέμα την παράταση προθεσμίας διορθώσεων ανακριβών
εγγραφών, παρουσία και της Φωτεινής Αραμπατζή Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, του Στέφανου Κοτσώλη Γενικού Δ/ντή του
«Ελληνικού Κτηματολογίου» και της Ελεωνόρας Ανδρεαδάκη Διευθύντριας της Νομικής Διεύθυνσης Κτηματογράφησης.
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης οι εκπρόσωποι της Ολομέλειας ανέπτυξαν τις θέσεις και τα επιχειρήματά τους για
την αναγκαιότητα παράτασης της προθεσμίας για την οριστικοποίηση των αρχικών εγγραφών αλλά και των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν τον τελευταίο χρόνο εξ αιτίας της πανδημίας του covid 19.
Ο υφυπουργός άκουσε τα αιτήματα και δήλωσε ότι αφού συσκεφθεί με τα υπόλοιπα στελέχη του Υπουργείου και του
«Ελληνικού Κτηματολογίου», θα απαντήσει εντός των προσεχών ημερών για τις προθέσεις του Υπουργείου.
Το κλίμα φαίνεται ότι είναι θετικό προς αυτή την κατεύθυνση και η πολυαναμενόμενη παράταση της προθεσμίας θα
«λυτρώσει» αρκετό κόσμο από το αδιέξοδο που έχει περιέλθει.
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Δήμος Βέροιας: Πρόταση
6.850.513 ευρώ για δίκτυο
αποχέτευσης σε Αγ. Γεώργιο,
Αγ. Μαρίνα και Τρίλοφο
-Υποβλήθηκε αίτηση για ένταξη στο
Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Ο Δήμος Βέροιας μέσω της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας
(ΔΕΥΑΒ) υπέβαλε αίτηση – πρόταση για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε Δοβρά
του Δήμου Βέροιας, συνολικού
προϋπολογισμού 6.850.513,52
ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
Η πρόταση βασίζεται στην
πράξη που συνέταξε η Τεχνική
Διεύθυνση της ΔΕΥΑΒ και η οποία περιλαμβάνει δυο μελέτες
με αντίστοιχα υποέργα:
- Το 1ο υποέργο έχει τίτλο: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Τριλόφου, Αγίου
Γεωργίου, συλλεκτηρίων αγωγών ακαθάρτων Αγίου Γεωργίου και Αγίας Μαρίνας και Τριλόφου και
σύνδεσή τους με την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε Δοβρά Δήμου Βέροιας».
- Το 2ο υποέργο έχει τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εγκατάστασης
επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ) Δημοτικής ενότητας Δοβρά Δήμου Βέροιας».
Στην πρόταση περιλαμβάνονται επίσης το υποέργο αρχαιολογικής εκσκαφής και το υποέργο
σύνδεσης των αντλιοστασίων με τα δίκτυα της ΔΕΔΔΗΕ.
Η πρόταση κατατέθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και
Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) από τον Δήμαρχο Βέροιας κ. Κωνσταντίνο
Βοργιαζίδη και τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΒ κ. Στέργιο Διαμάντη.

Με αντισηπτικό υγρό
καθαρίζει όλους τους δρόμους,
ο Δήμος Νάουσας

Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας ενημερώνει ότι από την ερχόμενη Δευτέρα (23/11/2020) με την επίβλεψη της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προβούν με
κατάλληλο αντισηπτικό υγρό, σε καθαρισμό όλων των δρόμων του Δήμου, στο πλαίσιο εφαρμογής
των προληπτικών μέτρων για την αποτροπή μετάδοσης του Covid.
Ο σχετικός καθαρισμός θα ξεκινά, κάθε βράδυ στις 21:00 και το πρόγραμμα ψεκασμού έχει ως
εξής:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
Δευτέρα 23-11-2020
Αρκοχώρι-Νάουσα
Τρίτη 24-11-2020
Στενήμαχος-Μονόσπιτα-Χαριέσσα- Αρχάγγελος
Τετάρτη 25-11-2020
Γιαννακοχώρι- Ροδοχώρι- Επισκοπή
Πέμπτη 26-11-2020
Κοπανός- Μαρίνα- Πολλά Νερά- Λευκάδια
Παρασκευή 27-11-2020 Αγγελοχώρι- Πολυπλάτανος- Άνω και Κάτω Ζερβοχώρι
Το πρόγραμμα του ψεκασμού με αντισηπτικό υγρό θα ολοκληρωθεί εντός της επόμενης εβδομάδας με την προϋπόθεση ότι θα το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Σε διαφορετική περίπτωση,
θα ολοκληρωθεί την αμέσως επόμενη εβδομάδα.
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Απόστολος Βεσυρόπουλος:
Μέτρα στήριξης
για πληττόμενους πολίτες
και επιχειρήσεις με τροπολογία
του Υπουργείου Οικονομικών
Ουσιαστικά μέτρα στήριξης για πολίτες και επιχειρήσεις που πλήττονται
από τις επιπτώσεις της πανδημίας, περιέχει η τροπολογία του Υπουργείου
Οικονομικών που παρουσίασε χθες στη
Βουλή ο Υφυπουργός κ. Απόστολος
Βεσυρόπουλος.
Συγκεκριμένα:
-Το μέτρο της μείωσης των ενοικίων
κατά 40% θα ισχύει για τον μήνα Νοέμβριο και εφεξής και όπου επιβάλλονται
εκτεταμένα περιοριστικά μέτρα.
-Αλλάζει ο τρόπος οικονομικής στήριξης των ιδιοκτητών ακινήτων, για
τους οποίους πλέον από τον Νοέμβριο
και εφεξής θα πιστώνεται άμεσα στον
τραπεζικό τους λογαριασμό, ποσό ίσο
με το 50% της μείωσης των μισθωμάτων των μηνών αυτών.
-Καθίστανται αφορολόγητα και ακατάσχετα τα ποσά των αποζημιώσεων για τα τουριστικά καταλύματα που
χρησιμοποιούνται ως ξενοδοχεία καραντίνας, όπως και για τις εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., τα τουριστικά γραφεία και τις τουριστικές
επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, που διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, με μοναδική
εξαίρεση τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία που δεν έχουν
υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
-Παρατείνεται η ισχύς του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% έως τις 30 Απριλίου του 2021 για συγκεκριμένα
αγαθά που συνδέονται με την προσπάθεια αντιμετώπισης διασποράς της πανδημίας, όπως αντισηπτικά διαλύματα και παρασκευάσματα, μάσκες και γάντια, αιθυλική αλκοόλη, σαπούνι και παρεμφερή είδη.
«Η Κυβέρνηση έχει προτάξει δύο στόχους:
Ο πρώτος είναι η προστασία της υγείας των πολιτών και ο δεύτερος η στήριξη των επιχειρήσεων και των
εργαζομένων σε αυτόν τον δύσκολο χειμώνα.
Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών αντιλαμβάνεται τη σημασία και το μέγεθος της προσπάθειας. Αποτιμά θετικά τις παρεμβάσεις και τους χειρισμούς της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, Κυριάκου
Μητσοτάκη», τόνισε ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλος.

Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας

Συνελήφθη άνδρας
για κλοπή χρημάτων άνω των
3.000 ευρώ, από οικίες
και καταστήματα της Ημαθία
Η μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, είχε ως αποτέλεσμα την εξιχνίαση κλοπών που έγιναν σε περιοχές
της Ημαθίας και τη σύλληψη ημεδαπού
άνδρα για διακεκριμένες περιπτώσεις
κλοπής.
Ειδικότερα, εντοπίσθηκε ο προαναφερόμενος άνδρας και συνελήφθη στις
16 Νοεμβρίου 2020, σε περιοχή της
Ημαθίας, καθώς όπως προέκυψε από
την έρευνα, τα ξημερώματα της 15ης
Νοεμβρίου 2020, παραβίασε δύο καταστήματα στην Ημαθία και αφαίρεσε
συνολικά το χρηματικό ποσό των 370
ευρώ.
Επιπλέον, το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ενεργώντας μαζί με γυναίκα συνεργό του, αφαίρεσαν
από ημεδαπό άνδρα με την μέθοδο του εναγκαλισμού, ένα πορτοφόλι με τραπεζικές κάρτες και το
χρηματικό ποσό των 400 ευρώ.
Από την περαιτέρω έρευνα διαπιστώθηκε ότι από τον Αύγουστο έως και τον Οκτώβριο του 2020,
ενεργώντας κατά περίπτωση με άγνωστους συνεργούς του, διέρρηξε κατάστημα, γραφεία συλλόγου,
οικία και αποθήκη οικίας σε περιοχές της Ημαθίας, αφαιρώντας χρηματικά ποσά, ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα αντικείμενα. Η συνολική του λεία υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ.
Κατασχέθηκε ένα όχημα που χρησιμοποιούσε για την παράνομη δραστηριότητά του, μέσα στο
οποίο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν γάντια και διαρρηκτικά εργαλεία.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας και παραπέμφθηκε στον κ.
Ανακριτή.
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Στις 25 Νοεμβρίου από το Κέντρο Συμβουλευτικής Δήμου Βέροιας

Τηλεδιάσκεψη για συνεργασία
τοπικών φορέων στην αντιμετώπιση
της βίας κατά των Γυναικών

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά
των Γυναικών, στις 25 Νοεμβρίου,
το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Βέροιας
διοργανώνει, υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Ισότητας
Φύλων, την πραγματοποίηση τηλεδιάσκεψης με θέμα: «Δικτύωση και
Συνεργασία των τοπικών φορέων
για την αντιμετώπιση της βίας κατά
των Γυναικών», στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από φορείς
του Ν. Ημαθίας, όπως, επίσης, θα
έχουν τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουν και πολίτες. Σκοπός
είναι ο ουσιαστικός διάλογος μεταξύ
των φορέων, η καταγραφή των καλών πρακτικών, ο απολογισμός των
δράσεων δικτύωσης και ευαισθητοποίησης, η αξιοποίηση της γνώσης και των εμπειριών στο πεδίο,
η ανταλλαγή ιδεών και η ανάπτυξη
νέων συνεργειών μεταξύ τους για
την αποτελεσματική αντιμετώπιση
της βίας κατά των γυναικών.
Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου
2020 και ώρα 12:00-15:00. Όσες
και όσοι επιθυμούν να την παρακολουθήσουν ζωντανά, καλούνται
να δηλώσουν τα στοιχεία τους στην παρακάτω φόρμα συμμετοχής:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwUhYcbiUIfZCDGPszPDCav5jBMzvZH4CigRNlAyFBMfqWQ/viewform?usp=sf_link
Πρόγραμμα Τηλεδιάσκεψης
11:30-12:00. Σύνδεση στην πλατφόρμα.
Τζήμα Συρμούλα, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Ισότητας των
Φύλων Δήμου Βέροιας – Πρόεδρος Επιτροπής Ισότητας Δήμου
Βέροιας
Χαιρετισμός – Σύντομος Απολογισμός Δράσεων.
Μαυρίδου Σοφία, Πρόεδρος Επιτροπής Ισότητας Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας
Χαιρετισμός.
Τσαπαροπούλου Έφη - ψυχολόγος, Νατσιοπούλου Χαρούλα
- κοινωνική λειτουργός, Λυμούση Σταυρούλα - νομική σύμβουλος
Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Βέροιας
«Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Βέροιας, 7 χρόνια λειτουργίας, 7 χρόνια συνεργασίας και δικτύωσης».
Τερζητάνου Λευκοθέα, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Βέροιας
«Νόμος 3500/2006 για την Ενδοοικογενειακή Βία - Προστασία
του θύματος ή ατιμωρισία του δράστη;»
Κάσδαγλη Α., Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας
«Αρμοδιότητες Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής
Βίας και χειρισμός περιστατικών που επιλαμβάνεται η υπηρεσία
μας».
Κωτσιοπούλου Ειρήνη, Σαρκατζή Ελισσάβετ, Μητάκου Δέσποινα, Κοινωνική Υπηρεσία Νοσοκομείου Βέροιας
«Η Συμβολή της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας σε περιστατικά Κακοποίησης Γυναικών».
Αγγελή Παρασκευή - ψυχολόγος, Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου
Βέροιας
«Ο πολυδιάστατος ρόλος της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου
Βέροιας στην αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας».
Κακολύρη Ιωάννα - ψυχολόγος, Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Βέροιας
«Το συμβουλευτικό - θεραπευτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας στα πλαίσια της ποινικής Διαμεσολάβησης».

Οnline εργαστήριο της
Λέσχης ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ
στην Αλεξάνδρεια

-Εγγραφές μέχρι τις 25 Νοεμβρίου

Κύρτσιου Φωτεινή, Δικηγόρος
Παρ’ Εφέταις, MSc, Γενική Γραμματέας του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου
Βέροιας
«Η ενδοοικογενειακή βία στην περίοδο της καραντίνας».
Μήτσιου Έμυ - ψυχολόγος, Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ»
«Ο Έρασμος σε ενεργό ρόλο πολλαπλών δράσεων για την απομείωση
& πρόληψη της βίας κατά της γυναίκας
και τη θωράκιση των εν γένει δικαιωμάτων της».
Πανταζή Μαρία - ψυχολόγος,
Η Λέσχη ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ διοργανώνει ένα online ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
«Πρωτοβουλία για το Παιδί»
για τις βασικές αρχές του σεναρίου και εργαστήριο σεναρίου για ΕΝΗ«Παρεμβάσεις στη σχέση μητέρας
ΛΙΚΕΣ και καλεί όσους ενδιαφέρονται να δηλώσουν ενδιαφέρον στέλ- παιδιού στα πλαίσια της Ενδοοικογενοντας email στο kinimatodrasis@gmail.com μέχρι τις 25 Νοεμβρίου.
νειακής Βίας».
(https://www.facebook.com/events/372263470762496)
Γεωργιάδου Σεβαστή - κοινωνική
Το εργαστήριο θα υλοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής
λειτουργός, ΟΚΑΝΑ Βέροιας
Zoom. Εφαρμογή, που δεν είναι απαραίτητο να εγκατασταθεί σε κάποιον
«Γυναίκα και εξάρτηση: Ένας αυπολογιστή, αλλά μπορεί να τρέξει στον φυλλομετρητή (browser) με τον
γώνας στα χρόνια της κρίσης και της
σύνδεσμο, που θα λάβουν οι συμμετέχοντες από τον εισηγητή στο email
πανδημίας».
Γούτα Σοφία - κοινωνική λειτουρτους.
γός, Δημοτικό Ιατρείο, ΚΑΠΑ Δήμου
Εισηγητής, ο Ηλίας Φλωράκης, αναλυτής σεναρίων και μέλος της ΈΒέροιας
νωσης Σεναριογράφων Ελλάδος, εισηγητής των σεμιναρίων της ΕΣΕ και
«Αγαπώ-Προστατεύω-Αγκαλιάζω».
μέλος των κριτικών επιτροπών, στους διαγωνισμούς της.
Ταναμπάση Πολυξένη - κοινωνική
Θεωρητικό μέρος (2 ώρες)
λειτουργός, νηπιαγωγός, MSc, ΒοήΣτο θεωρητικό μέρος, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν την αντίληψή
θεια στο Σπίτι, ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας
τους πάνω στο τι είναι το σενάριο. Θα μάθουν τις βασικές αρχές του
«Η συμβολή του προγράμματος στην αντιμετώπιση του φαινοσεναρίου και επιμέρους ενότητες όπως, η δομή, η πλοκή, οι χαρακτήρες
μένου της παραμέλησης ηλικιωμένων».
και οι διάλογοι. Θα κατανοήσουν την χρησιμότητα του σεναρίου και την
Μπαλτατζίδου Δώρα, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Νάουανάπτυξή του, μέσα από πρακτικά παραδείγματα σεναρίων, αλλά και
σας, Πρόεδρος Επιτροπής Ισότητας Δήμου Νάουσας
μικρές ασκήσεις πάνω στο σενάριο.
«Εισήγηση Αντιδημάρχου Πολιτισμού Δήμου Η.Π. Νάουσας για
Εργαστηριακό μέρος (6 ώρες)
τη βία κατά των Γυναικών».
Στο πρακτικό μέρος, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν την δική τους ιΤόσκα Ασημούλα - κοινωνική λειτουργός, Κέντρο Κοινότητας
Δήμου Νάουσας
δέα, πάνω σε μια ιστορία (πρωτότυπη ή διασκευασμένη) για την ολοκλή«Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νάουσας στέκεται δίπλα στη Γυρωση ενός σεναρίου για ταινία μικρού μήκους. Όσοι έχουν ήδη γράψει
ναίκα που κακοποιείται».
κάποιο σενάριο, θα μπορούν να δουλέψουν πάνω σε αυτό. Συζήτηση
Μουτάκη Αθανασία - κοινωνική λειτουργός, Κέντρο Υγείας
και ανάλυση των σεναρίων, θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να ολοκληΑλεξάνδρειας
ρώσουν ή να βελτιώσουν το σενάριό τους.
«Η διασύνδεση Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρειας και συμβουλευτιΔιάρκεια:
κού σταθμού γυναικών Βεροίας».
2 ώρες Θεωρητική εισήγηση στις Βασικές Αρχές Σεναρίου
Μοσχοπούλου ‘Ολγα, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
6 ώρες (3 δίωρες) Εργαστηριακό μέρος
Δήμου Αλεξάνδρειας, Πρόεδρος Επιτροπής Ισότητας Δήμου ΑλεΣυνολική διάρκεια εργαστηρίου (8 ώρες)
ξάνδρειας.
Εγγραφές μέχρι τις 25 Νοεμβρίου.
Μπεσυροπούλου Άννα - κοινωνική λειτουργός, Ζεϊμπεκίδου
ΟΛΟΙ οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν μαΧριστίνα - κοινωνική λειτουργός, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνζί μας μέσω email στο kinimatodrasis@gmail.com ή στο τηλέφωνο
δρειας
«Ωφελούμενες Γυναίκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου
6980575196.
Αλεξάνδρειας. Η βία κατά των Γυναικών στην Κοινότητα Ρομά».
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην σελίδα μας στο
*Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα
Facebook : https://www.facebook.com/events/372263470762496
ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο). Για
περαιτέρω πληροφορίες:
Κέντρο Συμβουλευτικής
Υποστήριξης Γυναικών
Δήμου Βέροιας
Ωράριο Λειτουργίας:
08:00 – 16:00
Ο Δήμος Βέροιας ενημερώνει τους ωφελούμενους του προγράμματος ΤΕΒΑ ότι θα πραγματοποιηθεί, μέσω
Διεύθυνση: Καπε της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ, αναδιανομή προϊόντων ΒΥΣ και ξηρών βρεφικών (κρέμα δημητριατάν Άγρα 3Α Τηλ. Επικ.:
κών και φαρίν λακτέ) .
2331065304
Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα προστασίας λόγω της πανδημίας του COVID – 19 οι ωφελούμενοι να προσέρmail: isotita@veria.gr

Αναδιανομή προϊόντων και τροφίμων
σε ωφελούμενους ΤΕΒΑ του Δήμου Βέροιας

χονται στον χώρο διανομής μόνο (1) άτομο ανά αίτηση και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας (μάσκα, γάντια), να τηρούνται όλες οι αποστάσεις ασφαλείας καθώς και να διαθέτουν δικό τους στυλό προκειμένου
να υπογράψουν.
Η αναδιανομή θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο που βρίσκεται στο 3ο χλμ. Π.Ε.Ο Βέροιας-Θεσσαλονίκης (δίπλα στα ελαστικά BRIDGESTONE). Η διανομή θα πραγματοποιηθεί κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Οι
ωφελούμενοι θα ειδοποιηθούν με sms για την ημέρα και την ώρα που θα προσέλθουν να παραλάβουν τα προϊόντα που τους αντιστοιχούν.

Οι δικαιούχοι, κατά την προσέλευση, είναι αναγκαίο να προσκομίζουν: α) Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο και
β) Αίτηση ΗΔΙΚΑ-ΤΕΒΑ.
- Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της αίτησης, θα πρέπει να προσκομίζεται το ΑΜΚΑ σε
επίσημο έγγραφο.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δεν θα παραλάβει ο αιτών αυτοπροσώπως, απαιτείται επιπλέον και εξουσιοδότηση με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής. Σε περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης θα πρέπει να
προσκομίζεται αντίγραφο αυτής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΜΗΝΥΜΑ
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Παλιά δικαστήρια …
Όταν η ιστορία επαναλαμβάνεται!
Του Γιάννη
Καμπούρη

Με ενδιαφέρον διάβασα την επιστολή του καλού φίλου και συμμαθητή Γιάννη Καπανίδη σχετικά
με το κτίριο των παλαιών δικαστηρίων.
Γιάννη με όλο το θάρρος και τη
φιλία μας, το σκέφτηκες καλά πριν
να κάνεις αυτή τη δημοσίευση ;
Δεν είδες την ειρωνεία που εισπράττω από τον δήμαρχο μας,
γιατί τολμώ να ασχοληθώ με το
κτίριο Σαράφογλου. Εκτός και αν εσύ κόλλησες το ιο «παλαιών δικαστηρίων», οπότε ας πρόσεχες.
Ναι το κτίριο των παλαιών δικαστηρίων είναι κηρυγμένο ως
μνημείο και μετά τι ; Και το κτίριο Σαράφογλου έχει ανάλογη
κήρυξη – ΦΕΚ 706, τεύχος Β, 10 Σεπτεμβρίου 1993 – πως
προστατεύτηκε ;
Συγκεκριμένα η κήρυξη ως μνημείο του κτιρίου Σαράφογλου
αναφέρει κατά λέξη. «Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό μνημείο και
ως έργο τέχνης το αρχοντικό Σαράφογλου, ιδιοκτησίας Δήμου
Βέροιας διότι είναι σημαντικό δείγμα αρχοντικού στην περιοχή
της Βέροιας και τυπικό παράδειγμα παραδοσιακής άσκησης αρχιτεκτονικής, σημαντικό για τη μελέτη της αρχιτεκτονικής».
Λοιπόν αυτό το ιστορικό μνημείο δόθηκε σε χρήση σε ιδιώτες, άρα τι μπορείς να περιμένεις για τα παλιά δικαστήρια ; Θα
ιδρώσει το αυτί κάποιου ;
Βέβαια τελικά ίσως κάτι να γίνει, όχι για τίποτα άλλο, αλλά το
συγκεκριμένο κτίριο έχει «πρόσωπο» και δεν είναι σε κάποιο
στενό όπως το κτίριο Σαράφογλου. Οπότε υπάρχει σοβαρός λόγος να ενδιαφερθούν για αυτό ως σκηνικό φωτογράφισης.
Διαβάζω ότι το ισχυρό επιχείρημα του δήμου για το κτίριο
των παλαιών δικαστηρίων, είναι ότι εκεί θα στεγαστεί το χιλιοταλαιπωρημένο «Μουσείο Εκπαίδευσης», το αρχείο Μουτσόπουλου και δεν ξέρω τι άλλο. Αν είναι έτσι που είναι το ανάλογο
ενδιαφέρον και για το λαογραφικό μας μουσείο ;
Μεταξύ μας ας είμαστε ειλικρινείς. Αν υπήρχε πραγματικό ενδιαφέρον για την ιστορία μας και την πολιτιστική μας κληρονομιά, θα είχαμε προ καιρού ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ενεργειών,
διεκδικήσεων και έργων. Το μουσείο εκπαίδευσης σε πακέτα κάπου σε κάποιο σχολείο, ανάλογα το αρχείο Μουτσόπουλου και
το λαογραφικό υλικό, διαλυμένο το Κέντρο Τοπικής Ιστορίας και
Πολιτισμού της ΚΕΠΑ, παζαρεύουν να δώσουν να εκχωρήσουν
το κτίριο του 3ου δημοτικού στην εκκλησία και δε μπορώ να
φανταστώ τι άλλο συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες. Τρέ-

μουν εκεί στο δήμο
μήπως και κάποιος
τους εμπιστευτεί κάτι.
Και κάτι που ίσως
δεν είναι ευρύτερα
γνωστό, χαρακτηριστικό της «αλλεργίας» του δήμου μας
προς την παράδοση. Αφορά την προσφορά στο δήμο
μας μιας τεράστιας
συλλογής λαογραφικού υλικού από την
Μικρά Ασία. Και ενώ
έγιναν προσπάθειες
και δρολογήθηκαν οι
διαδικασίες για την
προσωρινή στέγαση
μέρους της στο Χώρο Τεχνών, μέχρι
να γίνει το λαογραφικό μουσείο, το
όλο θέμα πάγωσε με εντολή δημάρχου, αναρωτηθείτε γιατί. Δε γνωρίζω
την τύχη της συλλογής σήμερα αλλά
επειδή αφορά Βεροιώτες αν το θέλουν ας παρέμβουν να μιλήσουν για
αυτό.
Βέβαια εκτός από τη συγκεκριμένη
συλλογή κατά καιρούς δέχτηκα ανάλογες προτάσεις από συλλέκτες αλλά
δεν τόλμησα να τις προχωρήσω, γιατί
δεν έκρινα ως ειλικρινές το ενδιαφέρον του δήμου για την ιστορική και
την πολιτιστική μας κληρονομιά, οπότε δεν ήθελα να χρεωθώ τις όποιες
ανάλογες δυσάρεστες εξελίξεις.
Οπότε με όλα αυτά τα δεδομένα, τι
να περιμένουμε από την ιστορία των
παλιών δικαστηρίων ;
Το είπα και το ξαναλέω. Αν υπάρχει θέληση και πραγματικό
ενδιαφέρον από το δήμο για την ιστορία και την παράδοση, στο
συγκεκριμένο ζήτημα ας προχωρήσει με μια συλλογική απόφαση για τη συμβολική κατάληψη του κτιρίου και ας μεταφέρει έτσι
την πίεση της λύσης του προβλήματος στην κυβέρνηση. Αλλά
που τέτοια δυναμική, «μη μου του κύκλους τάραττε» !

Σημείωση. Και για να μη πει ο οποιοσδήποτε ότι όλα αυτά
είναι αποκυήματα της φαντασίας μου, ενδεικτικά σκίτσα από τη
μελέτη διαμόρφωσης του 2ου ορόφου του ΧΤ για τη στέγαση
της συλλογής του λαογραφικού υλικού από τη Μικρά Ασία. Η
μελέτη έγινε από τις τεχνικές υπηρεσίες του δήμου μετά από
εντολή του δημάρχου. Και αν απαιτηθούν περισσότερα εδώ
είμαστε.
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ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 στις 3.30 μ.μ. από
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Ιωάννης
Κουκουλίτσας σε ηλικία 77 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 στις 4.00 μ.μ. από
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Βασίλειος Παν. Καρανάσιος σε ηλικία 93
ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 στις 1.15 μ.μ. από
τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Λαζοχωρίου Ημαθίας ο Δημήτριος
Αναστ. Χατζηγεωργίου σε ηλικία
72 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

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

Πυροσβεστική Υπηρεσία Νομού Ημαθίας
Οδηγίες – μέτρα προστασίας πληθυσμού
σε περίπτωση χιονόπτωσης
– χιονοθύελλας – παγετού – πλημμύρων
Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Ημαθίας στα πλαίσια της ενημέρωσης των πολιτών εν όψει της χειμερινής περιόδου, εφιστά την προσοχή των
πολιτών και ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ να λαμβάνονται
μέτρα αυτοπροστασίας όταν πρόκειται να
μετακινηθούν και συγκεκριμένα:
Αν πρόκειται να μετακινηθεί ή να
ταξιδέψει με Ι.Χ. αυτοκίνητο
-Ενημερωθείτε για τον καιρό και για
την κατάσταση του οδικού δικτύου.
-Να προγραμματίσετε το ταξίδι ή την
μετακίνησή σας έτσι ώστε να μην συμπέσει με την αιχμή των καιρικών φαινομένων.
-Να λαμβάνετε σοβαρά υπόψιν τα Δελτία Καιρού της Ε.Μ.Υ. και τις
οδηγίες της Τροχαίας και των άλλων Κρατικών Υπηρεσιών (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας, Γραφείο Πολ. Προστασίας
Δήμου, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας).
-Να έχετε πάντα στο αυτοκίνητό σας αντιολισθητικές αλυσίδες (τις οποίες θα γνωρίζετε τον τρόπο τοποθέτησής τους) και τον απαραίτητο εξοπλισμό (αδιάβροχα, ομπρέλες, μπότες, φακό, μπαταρίες, πυροσβεστήρα,
κινητό τηλέφωνο με φορτιστή κλπ) και κιτίο πρώτων βοηθειών.
Αν πρόκειται να μετακινηθείτε πεζοί εντός πόλεων ή οικισμών
Όταν μετακινείστε πεζοί φορέστε κατάλληλα παπούτσια, να είστε
ιδιαίτερα προσεκτικοί για αποφυγή τραυματισμού λόγω ολισθηρότητας
δρόμων ή πεζοδρομίων ή πτώση αντικειμένων από υπερβολικό άνεμο ή
πτώση χαλαζιού.
Σε περίπτωση χιονόπτωσης – χιονοθύελλας
Ενέργειες που πρέπει να γίνουν πριν από χιονόπτωση – χιονοθύελλα
Εάν κατοικείτε σε περιοχή που έχει πρόβλημα χιονόπτωσης θα πρέπει:
-Να προμηθευτείτε για αρκετές ημέρες με υλικά θέρμανσης, ξύλα ή
πετρέλαιο θέρμανσης (αφορά κυρίως όσους κατοικούν σε ορεινούς οικισμούς) και τρόφιμα.
-Εάν διαμένετε σε δύσβατες περιοχή, να έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό για καθαρισμό του χιονιού (π.χ. φτυάρι, φακό, μπαταρίες κλπ) καθώς
και κινητό τηλέφωνο για επικοινωνία όταν παραστεί ανάγκη.
-Οι κτηνοτρόφοι να εφοδιάζονται έγκαιρα με τις απαραίτητες ζωοτροφές.
Ενέργειες κατά την διάρκεια της χιονόπτωσης – χιονοθύελλας
Αν βρίσκετε σε εξωτερικό χώρο
-Οδηγηθείτε σε ασφαλές μέρος χωρίς φαινόμενα έντονης χιονόπτωσης.
-Μην εκτίθεσθε σε χιονοθύελλα.
-Σε περιοχές όπου προβλέπονται χιονοπτώσεις απαιτείται ιδιαίτερη
προσοχή στις μετακινήσεις.
-Όταν είναι απαραίτητο να μετακινηθείτε με Ι.Χ. αυτοκίνητο χρησιμοποιείτε αντιολισθητικές αλυσίδες.
-Εάν πρόκειται να μετακινηθείτε στην πόλη χρησιμοποιείτε τα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς και όχι το Ι.Χ. αυτοκίνητο.
Αν βρίσκεστε εντός αυτοκινήτου:
-Αλλάξτε πορεία αν υπάρχει έντονη χιονόπτωση – χιονοθύελλα.
-Αποφύγετε να οδηγείτε σε δύσβατες ορεινές περιοχές.
-Αν το αυτοκίνητο ακινητοποιηθεί μείνετε σε αυτό, ανάβετε την μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα και τοποθετείστε στην κεραία
του ραδιοφώνου ένα ύφασμα με έντονο χρώμα για να σας
εντοπίσουν οι διασωστικές ομάδες.
Σε περίπτωση παγετού
Σε περιοχές όπου επικρατεί παγετός απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή:
-Όταν πρόκειται να μετακινηθείτε με Ι.Χ. αυτοκίνητο ενη-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειάζονται , μπορούν να τα προσφέρουν για το Γηροκομείο Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς.

μερωθείτε για την κατάσταση του οδικού δικτύου
και φέρετε μαζί σας αντιολισθητικές αλυσίδες.
-Όταν μετακινείσθε πεζοί φορέστε κατάλληλα
παπούτσια και να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για
την αποφυγή τραυματισμών λόγω ολισθηρότητας
των οδών ή των πεζοδρομίων κλπ.
Στα δίκτυα ύδρευσης οικιών και επαγγελματικών
χώρων λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών υπάρχει
περίπτωση να παγώσουν οι σωλήνες ύδρευσης
και να σπάσουν. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται να αφήνετε μια βρύση ανοιχτή ώστε η ροή
να εμποδίζει την παγοποίηση ή αφού κλείσετε την
κεντρική παροχή να αδειάσετε το δίκτυο.
Γενικές οδηγίες
-Ελέγξατε το δίκτυο ύδρευσης του σπιτιού σας και τον ηλιακό θερμοσίφωνα (σωλήνες – υαλοπίνακες).
-Κουνήστε τα δέντρα της αυλής σας, αλλά και αυτά που βρίσκονται στο
πεζοδρόμιο μπροστά από το σπίτι σας, προκειμένου να πέσει το χιόνι και
να μη σπάσουν εξ αιτίας της υπερφόρτωσης.
Αναφορικά με την αντιμετώπιση των συνεπειών εξαιτίας πλημμυρικών
φαινομένων έχετε υπόψη σας ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία κάνει άντληση υδάτων (όχι λύματα ή νερά που περιέχουν πετρελαιοειδή) από πλημμυρισμένους χώρους, μόνο στην περίπτωση που η στάθμη του νερού
προς άντληση είναι άνω των 15 εκατοστών περίπου και τούτο διότι αν η
στάθμη είναι μικρότερου ύψους η αντλία δεν δύναται να λειτουργήσει (είτε
είναι ηλεκτρική, είτε βενζινοκίνητη).
Στις περιπτώσεις αυτές οι πολίτες θα πρέπει μόνοι τους να βγάλουν τα
νερά εκτός και αν φροντίσουν από τώρα να κατασκευάσουν φρεάτιο διαστάσεων 50 εκ χ 50 εκ χ 50 εκ, το οποίο θα είναι προσπελάσιμο από τους
πυροσβέστες, οπότε τότε θα καταστεί εφικτή η άντληση.
Επίσης θα πρέπει όλοι όσοι έχουν διαπιστώσει ότι έχουν πλημμυρίσει
κάποια φορά να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα να μην επαναληφθεί το
φαινόμενο.
Ο Διοικητής
Νικόλαος Ζαφ. Παλαμούτης
Πύραρχος

ΣΟΦΨΥ Ημαθίας: Διαδικτυακές οι
υπηρεσίες του Κέντρου υποστήριξης
Λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον COVID-19 που αποφασίστηκαν από την πολιτεία, ενημερώνουμε ότι όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες
από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας του Κέντρου του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ & ΦΙΛΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ) θα γίνονται διαδικτυακά (skype, viber
κ.λ.π.).
Τα γραφεία του Κέντρου και η Γραμματεία θα συνεχίσουν να είναι κανονικά ανοικτά για πληροφορίες, ραντεβού κ.λ.π.
Τηλ. επικοινωνίας 2331400426
email: sofpsim@gmail.com
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Δήμος Αλεξάνδρειας:
Τρίμηνη παράταση
ισχύος των αιτήσεων
προνοιακών επιδομάτων
Ο Δήμαρχος
Α λ ε ξά ν δ ρ ε ι α ς
Παναγιώτης
Γκυρίνης και
ο Αν τ ι δ ή μ α ρ χος Κοινωνικής
Πολιτικής Στέφανος Δριστάς
ενημερώνουν
τους δικαιούχους των προνοιακών επιδομάτων πως στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τη
διάδοση του κορωνοϊού παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η
ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων των προγραμμάτων Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και Επίδομα Στέγασης, οι οποίες
θα έπρεπε να επανυποβληθούν εντός των μηνών: Νοεμβρίου,
Δεκεμβρίου 2020 και Ιανουαρίου 2021.
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται:
Α. ο μήνας έγκρισης των αιτήσεων που παρατείνονται,
Β. ο μήνας αρχικής επανυποβολής τους και
Γ. ο μήνας επανυποβολής, υπολογίζοντας την τρίμηνη παράταση:

Υπενθυμίζεται ότι:
α) Σε περίπτωση που υποβληθεί νέα αίτηση, τότε αυτή η
εγκεκριμένη αίτηση θα ισχύσει κανονικά.
β) Εάν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης,
η οποία όμως παραμένει σε κατάσταση «ΝΕΑ» χωρίς να γίνει
οριστική υποβολή αυτής, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα η ισχύς
της προηγούμενης εγκεκριμένης αίτησης.
γ) Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για την αυτόματη παράταση της ισχύος των αιτήσεων τους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι δικαιούχοι των επιδομάτων μπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού και στο Κέντρο Κοινότητας στα τηλέφωνα: 2333053072 & 53071 και στο παράρτημα Ρομά στα τηλέφωνα 2333053129 & 23114, τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες από τις 8:00πμ έως 4:00μμ.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ:
8:00π.μ. – 4.00 μ.μ.,
το ωράριο λειτουργίας
των φαρμακείων Ημαθίας
Ο Φαρμακευτικός
Σύλλογος Ημαθίας ενημερώνει ότι για την
προστασία της δημόσιας υγείας και των
μελών του, το ωράριο
λειτουργίας των φαρμακείων που ανήκουν
σε όλες τις περιοχές
της Ημαθίας μετασχηματίστηκε σε συνεχές
για όσο διάστημα θα
διαρκέσει η απαγόρευση κυκλοφορίας.
Το υποχρεωτικό ωράριο ορίζεται από Δευτέρα έως Παρασκευή από
08:00π.μ. έως 16:00 μ.μ.. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
θα αυξηθούν τα εφημερεύοντα φαρμακεία.

Μέτρα λειτουργίας
λαϊκών αγορών
στο Δήμο Αλεξάνδρειας
για την προστασία
της δημόσιας υγείας

Σύμφωνα με τον ΦΕΚ 4899/τ.β’/06-11-2020(Αριθμ.Δ1α/
Γ.Π.οικ.71342) “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας” για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα
30 Νοεμβρίου 2020 , αναφέρεται:
“α) πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων των πωλητών
με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ των πάγκων.
β) απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων”
Επίσης σε όλη την Επικράτεια αναστέλλεται η λειτουργία
των παρακάτω δραστηριοτήτων:
1.Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων,
ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και
αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/
ΚΑΔ 47.82.
2.Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους
και αγορές, πλην χαρτικών, ειδών καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον
(e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.89.
Οι πωλητές θα συμμετέχουν βάσει οριστικής τοποθέτησης στις θέσεις που έχουν ορισθεί.
Στην λαϊκή αγορά του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου θα συμμετάσχουν οι παραγωγοί που ο αριθμός θέσης είναι μονός, ενώ για τους παραγωγούς που θα συμμετάσχουν το
επόμενο Σάββατο 28 Νοεμβρίου ο αριθμός θέσης θα είναι
ζυγός.
Στις συμμετοχές και στις τοποθετήσεις δε θα γίνει ΚΑΜΙΑ
ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ.

Βέροια: 7.30 π.μ.-3.30 μ.μ
το νέο ωράριο
λειτουργίας
όλων των κρεοπωλείων
κατά τη διάρκεια
του lockdown
Άλλαξε το ωράριο λειτουργίας
όλων των κρεοπωλείων (μέλη και
μη μέλη της Συντεχνίας 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 λειτουργούν, μέχρι νεοτέρας, από τις
7.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι.
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Η φετινή επέτειος του Πολυτεχνείου ήταν διαφορετική. Από την πρώτη στιγμή είπαμε «όχι» στο παιχνίδι
με τη φωτιά, διότι η χώρα δεν αντέχει άλλη διχόνοια.
Στείλαμε ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας απέναντι στον
αυταρχισμό και την πόλωση που τροφοδοτούν νέους
διχασμούς. Ενωμένοι πρέπει να κερδίσουμε τη μάχη
απέναντι στην ανασφάλεια και το φόβο για την ανθρώπινη ζωή. Και να θυμηθούμε ότι στους αγώνες για τη
θωράκιση της Δημοκρατίας, την ενότητα και την εθνική
συμφιλίωση, αλλά και για την προάσπιση της δημόσιας υγείας το ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα Αλλαγής ήταν, είναι
και θα είναι πάντα στην πρώτη γραμμή.
Η πανδημία εμπόδισε λοιπόν τις εκδηλώσεις μνήμης, αλλά όχι την πρόθεσή μας να τιμήσουμε τους
νεκρούς και τα μηνύματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, τα οποία είναι στο μυαλό και στην καρδιά των
προοδευτικών ανθρώπων. Μπορεί να μην ήμαστε
εκεί, αλλά καταθέσαμε στεφάνι στο μνημείο, καλύψαμε
ολόκληρη την πρόσοψη των γραφείων μας στην Χαριλάου Τρικούπη με ένα πανό αφιερωμένο στην επέτειο,
αναρτήσαμε σχετικό βίντεο. Όπως τόνισε στη δήλωσή
της η Φώφη Γεννηματά, τα μηνύματα αυτά «είναι το
σινιάλο Ελευθερίας από την φοιτητική εξέγερση. Είναι
η σπίθα της νεανικής αμφισβήτησης στα κατεστημένα.
Είναι η πίστη στην συλλογική δράση και στην αξία του
μαζικού κινήματος. Είναι η εμπιστοσύνη στις αξίες της
Δημοκρατίας. Με αυτά πρέπει να προχωράμε πάντα.
Ιδιαίτερα σήμερα που ένα καθεστώς φόβου και αβεβαιότητας, απειλεί το ψωμί, την παιδεία, την ελευθερία
μας. Απειλεί, πάνω απ’ όλα τη ζωή μας. Γι’ αυτό και
δεν πρέπει να το αφήσουμε να μας διχάσει ούτε να
μας στερήσει την ελπίδα. Αλλά να μας δυναμώσει, για
να σταθούμε μαζί, αποφασισμένοι και ενωμένοι, με
μπροστάρηδες τους νέους».
Για τη Ν.Ε. ΚΙΝΑΛ Ημαθίας
Ασλάνογλου Κώστας
Γραμματέας
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Η FIFA εξετάζει επαναστατικό
σύστημα “τεχνητής νοημοσύνης”
για το οφσάιντ

Η

τεχνολογία έχει μπει για τα
καλά στο χώρο του ποδοσφαίρου και η FIFA θέλει
να την εκμεταλλευτεί, προκειμένου
να «σβήσει» κάθε πιθανό λάθος. Η
Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θέλει να βοηθήσει τους διαιτητές
στις φάσεις του οφσάιντ. Σύμφωνα
με τους Times, η FIFA βρίσκεται σε
συζητήσεις με τρεις εταιρείες οι οποίες από το νέο έτος θα αρχίσουν δοκιμές πάνω σε ένα καινοτόμο σύστημα
για περιπτώσεις οφσάιντ, προκειμένου αυτό να είναι έτοιμο προς χρήση

στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ
το 2022.
Μ’ αυτόν τον τρόπο η Παγκόσμια Ομοσπονδία
Ποδοσφαίρου επιδιώκει να βοηθήσει τους διαιτητές
στο VAR ώστε να παίρνουν την σωστή απόφαση
με μεγαλύτερη ακρίβεια και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα.
Το νέο αυτό τεχνολογικό επίτευγμα θα έχει τη
δυνατότητα να παρακολουθεί την πορεία της μπάλας αλλά και των άκρων των παικτών και μέσω αλγορίθμου θα δημιουργεί 3D απεικόνιση της θέσης
του παίκτη.
Παράλληλα, η FIFA εμφανίζεται να είναι κοντά
σε συμφωνία με εταιρία για τη χρήση ενός πιο
φθηνού VAR, σε χαμηλότερες κατηγορίες, όπου το
οικονομικό περιβάλλον δεν επιτρέπει πολλά έξοδα.

ΣΕΓΑΣ: Συστράτευση Μαρσέλου
με Κελεσίδου και Αναγέννηση
στις εκλογές

Σ

το πλευρό της
Τασούλας Κελεσίδου βρίσκεται
η Μιμή Μαρσέλλου, που
ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της για το
ΔΣ του ΣΕΓΑΣ με την
«Κίνηση Αναγέννησης
του Κλασικού Αθλητισμού». Την Τασούλα
Κελεσίδου για πρόεδρο
του ΣΕΓΑΣ στηρίζει η
Μιμή Μαρσέλλου, που
ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της.

Το σχετικό δελτίο τύπου αναφέρει τα εξής
«Μία οικογένεια με τεράστια
παρουσία και προσφορά στον
ελληνικό στίβο για περισσότερα
από 100 χρόνια! Αυτή είναι η οικογένεια Μαρσέλλου και είναι ιδιαίτερα σημαντική η στιγμή που η
Μιμή Μαρσέλλου, πρώην διεθνής
αθλήτρια, νυν διακεκριμένη επιστήμονας και κόρη του Γιώργου
Μαρσέλλου, αποφάσισε να συστρατευτεί με την «Αναγέννηση»
και να ανακοινώσει σήμερα την
υποψηφιότητά της για το ΔΣ του
ΣΕΓΑΣ στο πλευρό της Τασούλας
Κελεσίδου.
Ο Γιώργος Μαρσέλλος, εμβληματική προσωπικότητα του
στίβου, έχει θητεύσει δύο φορές
πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ (19751982), έχει ταυτιστεί με την πρώτη
σοβαρή προσπάθεια οργάνωσης
του ελληνικού στίβου, με τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες του και με
την ανάδειξη μίας σπουδαίας γενιάς πρωταθλητών που υπηρετούν το χώρο ακόμη και σήμερα
από διάφορα πόστα.

Η επιθυμία να συνεχιστεί η
παράδοση προσφοράς της οικογένειας Μαρσέλλου στον ελληνικό
στίβο, σε συνδυασμό με το κάλεσμα της Τασούλας Κελεσίδου,
οδήγησαν τη Μιμή Μαρσέλλου
στην απόφαση να συστρατευθεί
με την κίνηση για την Αναγέννηση
του κλασικού αθλητισμού καταθέτοντας και την ακόλουθη δήλωση υποψηφιότητας για το ΔΣ του
ΣΕΓΑΣ:
«Ο στίβος μπήκε στη ζωή
μου πριν ακόμα έρθω στη ζωή.
Ο στίβος έγινε από τα παιδικά
μου χρόνια, το σπίτι και η παιδική χαρά μαζί. Ακόμη και σήμερα,
όταν μπαίνω στο στάδιο και μυρίζω το χορτάρι, ηρεμώ. Γεννήθηκα
στην Αθήνα και προέρχομαι από
αθλητική οικογένεια τριών γενεών
πρωταθλητών όπως λέει ο πατέρας μου (ο πατέρας του, ο ίδιος, ο
αδελφός μου).
Ο πατέρας μου έγραψε μεγάλη και σεμνή ιστορία στο χώρο
του κλασικού αθλητισμού.  Έκανε
ρεκόρ όχι μόνο ως αθλητής αλλά
και ως παράγοντας της ομοσπον-

δίας του στίβου νοικοκυρεύοντας
τον κλασικό αθλητισμό, και δίνοντας κίνητρα και αγάπη στους
αθλητές. Ήταν αναπόφευκτο να
μην αποτελέσω εξαίρεση.
Ξεκίνησα τον αθλητισμό από
το Παγκράτι, θρυλική γειτονιά με
αθλητική ιστορία. Διετέλεσα μέλος της Εθνικής ομάδας μπάσκετ
νεανίδων-γυναικών, έκανα κι εγώ
πρωταθλητισμό και είμαι η πρώτη γυναίκα της οικογένειας που
κατακτά αυτόν τον τίτλο-ρεκόρ,
παίρνοντας τη σκυτάλη για σπουδές στην Αμερική. Η ενασχόληση
με τα αθλητικά συνεχίστηκε και
εκεί, ως μέλος της ομάδας μπάσκετ του πανεπιστημίου Western
Michigan University.
Στο μεγάλο εύρος των γνώσεων και δεξιοτήτων μου όσον
αφορά στην αποκατάσταση των
προβλημάτων των αθλητών είναι
και η κατηγορία της κορυφαίας
αθλήτριας και η φυσικοθεραπεία
για την Υγεία Γυναικών και Δυσλειτουργιών Πυελικού Εδάφους.
Το όραμά μου είναι η αναβάθμιση της υγείας και η ισχυροποίηση της επαγγελματικής ταυτότητας των φυσικοθεραπευτών.
Αυτό το όραμα επιβάλλει παιδεία,
επιστημοσύνη, δια βίου μάθηση,
επαγγελματισμό, συνέπεια, αδιάκοπη εργασία, ευγενή άμιλλα, εθελοντισμό και ευ αγωνίζεσθαι.
Αξίες που έμαθα από την οικογένειά μου και μου δίδαξε και ο
πρωταθλητισμός.
Έχοντας εφόδιο αυτές τις αξίες, είναι μεγάλη μου τιμή η ευκαιρία που μου δίνεται να υπηρετήσω τον αθλητισμό πλαισιώνοντας
την Τασούλα Κελεσίδου.
Ανακοινώνω λοιπόν την υποψηφιότητά μου με σκοπό την
αναγέννηση του στίβου και την
συμμετοχή στην πρόοδο του κλασικού αθλητισμού.
Με όραμα το δυνατότερο χειροκρότημα στις κερκίδες και για
τις γυναίκες αθλήτριες αλλά και
για την υγεία όλων των αθλητών
μέσα στον στίβο και για όλους όσους πραγματικά αγαπούν τον
αθλητισμό. Με έμπνευση και τιμιότητα προχωράμε μπροστά για
την πρόοδο.
Εύχομαι σε όλους τους καταξιωμένους συνυποψήφιους μου
καλή τύχη στις ερχόμενες εκλογές
του ΣΕΓΑΣ και δηλώνω την επιθυμία μου τα μονοπάτια όλων μας
να συναντηθούν, ώστε ο κλασικός
αθλητισμός στην Ελλάδα, τον τόπο που τον γέννησε, να συναντηθεί με τον αντίστοιχο παγκόσμια».
Μιμή Μαρσέλου
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Αθλητές και Καραντίνα:
Και μετά Τι;

Σ

το χρονικό διάστημα που διανύουμε, εν μέσω

πανδημίας εξαιτίας του
Covid-19, οι αθλητικές
δραστηριότητες έχουν
βρεθεί σε κατάσταση
αδράνειας. Ο αθλητισμός σε κάθε επίπεδο
έχει διακοπεί, οδηγώ-

ντας τους «πρωταγωνιστές» σε αναμονή.
Έως την επιστροφή στην «κανονικότητα» για όλους τους ανθρώπους, και τους αθλητές ειδικότερα, η συνθήκη θα έχει διέλθει τα
ίδια στάδια. Με διαφορετικές προεκτάσεις για τον καθένα, έχοντας
ωστόσο την εξής ακολουθία: Σοκ,
Προσαρμογή, Επαναφορά….
Στην πρώτη φάση, του αρχικού Σοκ,   της υιοθέτησης των
μέτρων περιορισμού, ο καθένας
βιώνει είτε ανησυχία, άγχος,   είτε
και μια μικρή «έκπληξη» για το
τι πρόκειται να ακολουθήσει. Η
δραστηριότητα αναστέλλεται, οι
στόχοι αναπροσαρμόζονται ή μετατίθενται, αναπτύσσεται θυμός
και απογοήτευση, η οποία σε συνδυασμό με την ανησυχία, καθιστά τα άτομα αδρανή: Χρειάζονται
χρόνο για να «καταλάβουν» τη
νέα πραγματικότητα. Παραμονή

στο σπίτι, χωρίς αθλητική δραστηριότητα, και τώρα τι κάνουμε;
Ακολουθεί η φάση της Προσαρμογής. Ορισμένοι ερευνητές
αναφέρουν ότι θα χρειαστεί 21
ημέρες κάποιος για να «συνηθίσει» μια κατάσταση. Μέσα σ’ αυτό
το χρονικό διάστημα, οι αθλητές
έχουν βρει τρόπους να ασκούνται, εντός και εκτός σπιτιού, να
αξιοποιούν το χρόνο τους δημιουργικά, ώστε να μην αδρανήσουν πνευματικά, αναπτύσσουν
προγράμματα συντήρησης ή και
«βελτίωσης» στοιχείων, συμμετέχουν λίγο περισσότερο στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, διατηρούν
επαφές με τους προπονητές τους
μέσω τηλεδιασκέψεων και με την
παρουσία-βοήθεια των κοντινών τους προσώπων, εντάχθηκαν-προσαρμόστηκαν σε μια νέα
πραγματικότητα.
Τι ακολουθεί μετά; Η φάση της
Επαναφοράς έχει δύο σημαντικά
στοιχεία. Το πρώτο αφορά στον
ενθουσιασμό με τον οποίο θα επανέλθουν όλοι οι αθλητές στις
δραστηριότητές τους. Με τάση για
απελευθέρωση ενέργειας, με όρεξη για προσπάθεια και κίνηση, με
πολλούς κινδύνους ωστόσο για
τη σωματική τους κατάσταση. Θα
χρειαστεί «σύνεση» και σταδιακή
εισαγωγή, ώστε η ψυχική φόρτιση του διαστήματος να μην διοχετευτεί σε υπερβολές και υπερπροσπάθεια. Ο στόχος δεν είναι
να «κερδηθεί ο χαμένος χρόνος»

ΠΑΟΚ: Αποθεώνει
τον Χρήστο Τζόλη η UEFA

Η UEFA ξεχώρισε τον Χρήστο Τζόλη και ζητά από όλους να τον θυμούνται. Εξαιρετική εκκίνηση στη σεζόν
έχει κάνει ο Χρήστος Τζόλης, καθώς
έχει πετύχει σημαντικά γκολ για τον
ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Ο 18χρονος
άσος σημείωσε δύο τέρματα κόντρα
στη Μπεσίκτας, στα προκριματικά του
Champions League το καλοκαίρι, ενώ
άνοιξε λογαριασμό και στους ομίλους
του Europa League, σκοράροντας κόντρα στην Αϊντχόφεν. Η ευρωπαϊκή
ομοσπονδία ξεχώρισε τον Τζόλη και
τον θεωρεί ως έναν από τους πλέον
ανερχόμενους παίκτες στο ευρωπαϊκό
ποδόσφαιρο. Γι’ αυτό στο twitter της η
UEFA ανέβασε το βίντεο με το τρομερό
γκολ του άσου του ΠΑΟΚ απέναντι
στην Αϊντχόφεν, σχολιάζοντας, πως
πρέπει να θυμούνται το όνομά του.

αλλά να γίνει η όσο το δυνατόν
καλύτερη επαναφορά. Το δεύτερο στοιχείο αφορά στις συνθήκες
που θα συναντήσουν οι αθλητές.
Τα περιβάλλον θα «ζητήσει» από
τους αθλητές να προσαρμοστούν
στις συνθήκες.
Πιθανόν να κάνουν άμεσα αγώνες χωρίς μεγάλη προετοιμασία, να μην έχουν τα δεδομένα
που είχαν και πριν, να χρειαστεί
να είναι αρκετά προσεκτικοί, να
δεχθούν τον συνεχή έλεγχο για
την προστασία τους και άλλες καταστάσεις, οι οποίες εκ πρώτης
δεν ακούγονται «ευχάριστες». Ωστόσο, και το στάδιο της επαναφοράς θα είναι εν μέρει στάδιο
προσαρμογής το οποίο θα απαιτεί
διαφορετικά (ή και ίδια) στοιχεία:
Υπομονή, κατανόηση, προσπάθεια και κυρίως, χωρίς βιασύνη!
Γιάννης Ζαρώτης
Ψυχολόγος
Αθλητικός Ψυχολόγος
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Μίλησαν Αυγενάκης - Γραμμένος και δόθηκαν
διευκρινίσεις «Αγαστή συνεργασία, προκειμένου
να αναβαθμιστεί το Ποδόσφαιρο»
Ο πρόεδρος της Ε.Π.Ο. κ. Ευάγγελος Γραμμένος και ο Υφυπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού
κ. Λευτέρης Αυγενάκης είχαν σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία.
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν
να έχουν αγαστή συνεργασία, προκειμένου να αναβαθμιστεί συνολικά
το Ποδόσφαιρο στη χώρα μας, ενώ
από πλευράς του προέδρου της
ΕΠΟ έγινε γνωστό ότι θα δρομολογηθεί η απαραίτητη διαβούλευση
μεταξύ των εμπλεκομένων στο Ποδόσφαιρο φορέων.
Η ενημέρωση της ΕΠΟ, αναφέρει:
«Ο πρόεδρος της Ε.Π.Ο. κ.
Ευάγγελος Γραμμένος και ο Υφυπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού
κ. Λευτέρης Αυγενάκης είχαν σήμερα τηλεφωνική
επικοινωνία, στη διάρκεια της οποίας συζήτησαν
πτυχές της ολιστικής μελέτης των FIFA-UEFA για
το Ελληνικό Ποδόσφαιρο, ενώ δόθηκαν και οι απαραίτητες διευκρινίσεις επί συγκεκριμένων αναφορών της.
Σε θετικό κλίμα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν
να έχουν αγαστή συνεργασία, προκειμένου να αναβαθμιστεί συνολικά το Ποδόσφαιρο στη χώρα μας,
ενώ από πλευράς του προέδρου της ΕΠΟ έγινε
γνωστό ότι θα δρομολογηθεί η απαραίτητη διαβούλευση μεταξύ των εμπλεκομένων στο Ποδόσφαιρο
φορέων».
Η απάντηση του υφυπουργού αθλητισμού
Λευτέρη Αυγενάκη στην ΕΠΟ
Χθες (17/11) η ΕΠΟ εξέδωσε ανακοίνωση κατά
του Λευτέρη Αυγενάκη  κατηγορώντας την «αθλητική ηγεσία» για παραπληροφόρηση του Τύπου και
χαρακτηρίζοντας ως «απολύτως αναληθή την αναφορά, στην 5η σελίδα του 12σελιδου ενημερωτικού
σημειώματος προς τα ΜΜΕ, βάσει της οποίας η
(δήθεν) ενημερωτική ενότητα για τις εκλογές της
ΕΠΟ τιτλοφορείται «Γενική Συνέλευση ΕΠΟ & Εκλογές - Έως Ιούνιο 2021»».
Στην απαντητική ανακοίνωση του, το υφυπουργείο Αθλητισμού επισημαίνει ότι η ΕΠΟ «πυροδοτεί
το κλίμα, παρανοώντας και παρερμηνεύοντας τα
όσα αναφέρονται στο ενημερωτικό σημείωμα με
τα κυριότερα σημεία της Ολιστικής Μελέτης. Η αναφορά, λοιπόν, στον Ιούνιο του ’21, στην ενότητα

Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

Στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ συγκαταλέγεται ο Σύλλογος ΑΕΤΟΣ ΛΑζοχωρίου με έδρα τον Δήμο Βέροιας ως επίσημο συνεργάτη της στον Νομό Ημαθίας για τα επόμενα τρία χρόνια. Αναλυτικά
η ανακοίνωση:
«Το Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ καλωσορίζει τον σύλλογο AO
ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ με έδρα τον Δήμο Βέροιας ως επίσημο συνεργάτη της στον Νομό Ημαθίας για τα επόμενα τρία χρόνια.
Είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε αγαστή συνεργασία και ότι μέσα
από την παροχή τεχνογνωσίας στο επιτελείο και στα παιδιά της
ακαδημίας, θα πετύχουμε τους στόχους μας και οι δύο πλευρές.
Η Διεύθυνση Δικτύου Ακαδημιών της ΠΑΕ ΑΕΚ εύχεται στον
AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ καλή επιτυχία!»
Yπεύθυνος επικοινωνίας: Μάριος Κατικαρίδης
τηλ: 6973054709
e-mail: mariokati@hotmail.com
Η Ακαδημία του Αετού Λαζοχωρίου ανακοινώνει ότι υοθετει
την «Εβδομάδα Γνωριμίας».
Όποιος γονέας- μέλος θα επιθυμούσε να γνωρίσει τον τρόπο λειτουργίας καθώς και την φιλοσοφία μας παρακαλούμε
να επικοινωνήσει μαζί μας.

«Γενική Συνέλευση και Εκλογές», προσδιορίζει τον
χρονικό ορίζοντα που η ίδια η UEFA ορίζει στην Ολιστική Μελέτη, για τις προτεινόμενες αλλαγές στη
σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης και στο εκλεκτορικό σώμα της Ομοσπονδίας. Χρονικός ορίζοντας,
άλλωστε, που σημειώθηκε δίπλα σε κάθε διαφορετική ενότητα της Ολιστικής Μελέτης».
Αναλυτικά η απάντηση:
«Η παρουσίαση της Ολιστικής Μελέτης για το
ελληνικό ποδόσφαιρο πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε καλό κλίμα και με εμφανή διάθεση συναίνεσης και καλοπιστίας από όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς.
Είναι κρίμα να το πυροδοτεί η ΕΠΟ λίγες ώρες
αργότερα, παρανοώντας και παρερμηνεύοντας τα
όσα αναφέρονται στο ενημερωτικό σημείωμα με τα
κυριότερα σημεία της Ολιστικής Μελέτης.
Η αναφορά, λοιπόν, στον Ιούνιο του ’21, στην
ενότητα «Γενική Συνέλευση και Εκλογές», προσδιορίζει τον χρονικό ορίζοντα που η ίδια η UEFA
ορίζει στην Ολιστική Μελέτη, για τις προτεινόμενες
αλλαγές στη σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης και
στο εκλεκτορικό σώμα της Ομοσπονδίας.
Χρονικός ορίζοντας, άλλωστε, που σημειώθηκε
δίπλα σε κάθε διαφορετική ενότητα της Ολιστικής
Μελέτης. Καμία «παραπληροφόρηση», συνεπώς
και καμία χρονική συσχέτιση με τις επικείμενες
εκλογές. Στη βιαστική και υπερβολική ανακοίνωση
της ΕΠΟ επαναλαμβάνουμε απλώς ότι δεν είμαστε
αντίπαλοι. Συντασσόμαστε με την Ολιστική Μελέτη
και την προοπτική ανάπτυξης που προσδοκά συνολικά η ποδοσφαιρική κοινότητα».
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Lockdown: Σε ποια ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
μπήκε «λουκέτο»
Γερμανία
Η Καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ δεν ακολούθησε τα πιο αυστηρά μέτρα και δεν έθεσε σε
ισχύ την καθολική απαγόρευση
κυκλοφορία. Ωστόσο, προέβη
συνεχώς σε συστάσεις προς
τους πολίτες για να παραμένουν
στα σπίτια τους και να μην μετακινούνται άσκοπα.
Συνεπώς, στην Γερμανία δεν
διακόπηκε κανένα πρωτάθλημα,
πλην του πόλο, και οι αγώνες συνεχίζονται σε όλες τις κατηγορίες.

Το δεύτερο κύμα κορονοϊού
έφερε αλλαγές ξανά στον χώρο
του αθλητισμού. Δείτε σε ποια
ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μπήκε προσωρινά λουκέτο και ποια
θα συνεχίσετε να παρακολουθείτε κανονικά στους δέκτες σας.
Σε ρυθμούς lockdown κινείται
η Ευρώπη, η οποία για δεύτερη
φορά δεν κατάφερε να γλιτώσει
από τον κορονοϊό. Πολλές χώρες
έχουν ήδη πάρει αυστηρά μέτρα,
ενώ άλλες δεν δίστασαν, μετά
τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων, να κηρύξουν και γενική
απαγόρευση κυκλοφορίας.
Παρά το γεγονός ότι δεν μπήκαν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες
σε καθεστώς lockdown, η επιβολή ωστόσο, αυστηρών μέτρων
και η αναγκαία τήρηση των πρωτοκόλλων οδήγησαν πολλά πρωταθλήματα ανά την Ευρώπη σε
προσωρινό λουκέτο.
Δείτε σε ποιες χώρες και ποια
πρωταθλήματα διακόπηκαν προσωρινά:
Ελλάδα
ΚΑΝΟΝΙΚΑ SUPER ΚΑΙ
BASKET LEAGUE
Μπορεί από τις τελευταίες μέρες (από το Σαββάτου (7/11) η
χώρα να βρίσκεται πλέον σε τροχιά lockdown, ωστόσο δε συνέβη
το ίδιο και με τον αθλητισμό, ή
για να είμαστε πιο σωστοί με το
σύνολο του αθλητισμού.
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την ΚΥΑ, οι Super
League Interwetten και Basket
League θα συνεχίσουν να διεξάγονται κανονικά στη χώρα μας
για όλο το Νοέμβρη. Ωστόσο, σε
η ΓΓΑ όρισε ως προϋπόθεση για
να πραγματοποιηθεί ένας αγώνας
στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου
να μην έχουν υπάρξει στο τελευταίο τεστ πέντε θετικά δείγματα

που αφορούν παίκτες. Σε αντίθετη περίπτωση ο αγώνας αναβάλλεται. Μάλιστα, στην πραγματικότητα η ΓΓΑ προχώρησε σε αλλαγή
του υγειονομικού πρωτοκόλλου.
Η διοργανώτρια αρχή με βάση
τα επιδημιολογικά δεδομένα και
ελέω των πολλών κρουσμάτων
στις ομάδες το τελευταίο διάστημα ζήτησε την αύξηση του αριθμού σε πέντε αντί για τρία θετικά
δείγματα παικτών προκειμένου
να αναβληθεί ένα ματς. Παρόλα
αυτά, στη Basket League δεν έχει
πραγματοποιηθεί κάποια αλλαγή,
αλλά ισχύει ακόμα το όριο των
τριών θετικών κρουσμάτων.
Σ ΤΟ Ν « Π Α Γ Ο » S U P E R
LEAGUE 2, FOOTBALL
LEAGUE, Α2 και Β’ Εθνική
Μεγάλο πρόβλημα ωστόσο
αντιμετωπίζουν οι υπόλοιπες
κατηγορίες στο ποδόσφαιρο,
καθώς η επιτροπή των λοιμωξιολόγων έδωσε αρνητική απάντηση για την εκκίνηση των Super
League 2 και Football League.
Το ίδιο συνέβη και στο μπάσκετ
με την Α2 και τη Β’ Εθνική και τα
γυναικεία πρωταθλήματα.
Ο χρόνος όμως, δεν είναι
σύμμαχος της κατάστασης και
εάν το πρωτάθλημα δεν αρχίσει
μέχρι τις 22 Νοεμβρίου, τότε καθίσταται εκ των πραγμάτων αδύνατη η διεξαγωγή του.
Παρόμοιο μοτίβο ακολουθούν
και τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα (Γ’ Εθνική, τοπικά, ακαδημίες, Α1-Α2 Γυναικών) καθώς και
τα πρωταθλήματα στο βόλεϊ, το
πόλο και το χάντμπολ, τα οποία
ανέστειλαν τη λειτουργία τους,
ύστερα από ανακοίνωση του
πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στις 31 Οκτώβρη. Σε
πρώτη φάση η διακοπή θα έχει
ισχύ για ένα μήνα.

Γαλλία
ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ, ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Τον περασμένο Οκτώβρη, ο
Εμανουέλ Μακρόν επανέφερε για
δεύτερη φορά το lockdown στη
Γαλλία. Η απόφαση του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας
οδήγησε την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας να προχωρήσει στη διακοπή του Κυπέλλου
και των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, έως την 1η Δεκεμβρίου.
Αντίθετα, οι επαγγελματικές
κατηγορίες ανδρών και γυναικών
συνεχίζονται κανονικά, με τις αναμετρήσεις ωστόσο, να διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών.
Το ίδιο ισχύει και για τους αγώνες
των εθνικών ομάδων όλων των
ηλικιακών βαθμίδων.
Αξίζει να διευκρινιστεί ότι επειδή ακριβώς στη Γαλλία, το βόλεϊ, το πόλο και το χάντμπολ, είναι επαγγελματικά πρωταθλήματα, οι αγώνες δεν αναβλήθηκαν.
Αγγλία
ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ Η
CHAMPIONSHIP
Η Αγγλία βρίσκεται ανάμεσα
στις ευρωπαϊκές χώρες που εφάρμοσε εθνικό lockdown, με τον
Μπόρις Τζόνσον να ανακοινώνει
νέους περιορισμούς για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες. Σε αυτό το κλίμα κι ενώ οι αγώνες στις
πρώτες κατηγορίες, καθώς και
στην Championship συνεχίζονται.

Πέμπτη 19-11-2020
16:00-21:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟ-

Νοέμβριος 2020

ΛΕΩΣ 38 23310-29551

Το συνεργείο επι

16:00-21:00 ΜΟΥΡ-

φυλακής της ΔΕΥΑΒ

ΤΖΙΛΑ

κατά το διάστημα από

22-11-2020 θα είναι
το εξής: Αυτόματος τηλε
φωνητής βλαβών: τηλ.
2331021814.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ
ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ
Κάνοντας ένα γύρο στα υπόλοιπες χώρες θα δει κανείς ότι
πάνω κάτω η αντιμετώπιση είναι
ίδια. Τα πρωταθλήματα συνεχίζονται κάτω από αυστηρότατα
πρωτόκολλα και φυσικά με κλειστές εξέδρες. Αυτό ισχύει και
για τα άλλα ομαδικά σπορ όπως
είναι το βόλεϊ, το πόλο, το χάντμπολ τόσο στους άνδρες όσο
και στις γυναίκες. Για παράδειγμα
στην Ιταλία γίνονται αγώνες βόλεϊ
ακόμα και σε μικρότερες κατηγορίες και όχι μόνο στις κορυφαίες.
Γιατί συμβαίνει αυτό; Διότι ναι
μεν και στο εξωτερικό πηγαίνουν
με τη λογική του επαγγελματικού και του ερασιτεχνικού αθλητισμού μόνο που οι αθλητές σε
όλα αυτά τα σπορ θεωρούνται
και σωστά ως επαγγελματίες. Ελάχιστες είναι οι χώρες στις οποίες τα πρωταθλήματα έχουν
σταματήσει κάτι που προκαλεί
ιδιαίτερα προβλήματα.
Ουσιαστικά εκείνες που έχουν
πληγεί περισσότερο είναι οι διασυλλογικές διοργανώσεις αφού
αρκετές ομάδες δεν μπορούν λόγω των μέτρων που υπάρχουν
να ταξιδέψουν.

Φαρμακεία

Συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ

16-11-2020 μέχρι

Ιταλία-Ισπανία
Αν και στην Ιταλία και την Ισπανία η κατάσταση με τον κορονοϊό είναι πιο ελεγχόμενη, γι’
αυτό και στους πολίτες επιβλήθηκε μερική απαγόρευση κυκλοφορίας, κατά τις βραδινές ώρες.
Δεν υπήρξαν αλλαγές στον αθλητισμό, αλλά όλα τα πρωταθλήματα σε όλες τις κατηγορίες, είτε
πρόκειται για αντρικά είτε γυναικεία, συνεχίζουν κανονικά τις δραστηριότητες και τους αγώνες τους.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 ΚΤΕΛ 23310-27355
16:00-21:00 ΜΠΑΛΙΟΥ Θ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 18
ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-29759
21:00-08:00 ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 20 23310-23416

Σβαμπ: «Σωστός ο δρόμος
που με έφερε στον ΠΑΟΚ»
Ο μέσος του ΠΑΟΚ, Στέφαν
Σβαμπ, τόνισε σε δηλώσεις του
στην πατρίδα του ότι ο Δικέφαλος
ήταν η πιο καλή επιλογή για να
συνεχίσει την καριέρα του. Ο Στέφαν Σβαμπ θεωρεί ότι η απόφαση
να επιλέξει τον ΠΑΟΚ ως επόμενος σταθμό της καριέρας του ήταν
η καλύτερη δυνατή. Ο Αυστριακός
το επανέλαβε για μια ακόμη φορά σε δηλώσεις που έκανε στην
πατρίδα του δείχνοντας ενθουσιασμένος για τις συνθήκες που έχει
βρει στο Δικέφαλο αλλά και την Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά όσα είπε:
Για το lock down στην Ελλάδα:
«Αυτές τις μέρες οι περιορισμοί είναι λίγο πιο αυστηροί. Υπάρχουν έξι λόγοι για τους οποίους μπορείς να βγεις από το σπίτι, τα καταστήματα
εμπορίου είναι κλειστά και παντού πρέπει να φοράς μάσκα, αλλά αυτό
είναι απαραίτητο γιατί δεν μπορείς να συγκρίνεις το σύστημα υγείας με
αυτό στην Αυστρία. Στην Ελλάδα πιστεύουν ότι θα πέσουν οι αριθμοί
των κρουσμάτων. Ο καιρός είναι λίγο πιο ζεστός, κάτι που βοηθάει λίγο
ώστε ο χειμώνας να ξεκινά λίγο αργότερα. Αλλά ακόμη και αυτή την εποχή του χρόνου θα ήταν λίγο πολύ κρύο στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι ακόμα περίπου 20 βαθμούς αλλά
τη νύχτα πέφτει κοντά στους 7 βαθμούς. Για έναν Αυστριακό είναι πολύ
ευχάριστος καιρός στα μέσα Νοεμβρίου. Αλλά οι Έλληνες εδώ με ρωτάνε γιατί πάω βόλτα στην παραλία στα μέσα Νοεμβρίου, επειδή είναι ήδη
χειμώνας για αυτούς».
Για το πώς περνάει στην Ελλάδα:
«Βασικά, το πιο σημαντικό είναι ότι πρόκειται για έναν αθλητικό λαό.
Αυτό κάνει τα πράγματα πολύ πιο εύκολα για μένα. Αλλά όποιος με ξέρει, γνωρίζει ότι είμαι ένας ανοιχτόμυαλος τύπος που του αρέσει να επικοινωνεί. Έχω ήδη γνωρίσει πολλούς ανθρώπους και έχω εγκατασταθεί
πολύ καλά. Μου αρέσει πολύ εδώ. Τόλμησα να κάνω το βήμα για τον
εαυτό μου, το έκανα από αυτοπεποίθηση και απέδωσε 100% για μένα.
Πραγματικά δεν μπορώ να πω τίποτα κακό γιατί στο ποδόσφαιρο σε όλο τον κόσμο η πειθαρχία και η ακρίβεια παίζουν ρόλο. Όσον αφορά την
οργάνωση στο ΠΑΟΚ, είναι πολύ επαγγελματική. Κανείς δεν είναι αργά
για προπόνηση ή δεν ξεκινά αργότερα. Μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε
πότε θα γίνει το τελευταίο παιχνίδι το καλοκαίρι. Πρέπει να είστε ευέλικτοι εκεί. Αλλά στο περιβάλλον του κλαμπ λειτουργούν όλα όπως στην
Αυστρία. Εκτός από το ποδόσφαιρο, δεν μπόρεσα να κάνω τόσα πολλά
λόγω του κορονοϊού. Ο σύλλογος με βοήθησε πάρα πολύ με ολες τις
λεπτομέρειες της παραμονής μου εδώ. Παρατήρησα ότι ο ΠΑΟΚ έχει
ένα μεγάλο όνομα στην πόλη και ότι οι ρυθμοί είναι πιο γρήγοροι για
διάφορα πράγματα».
Για την μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ:
«Πάντα έλεγα ότι η μετακίνηση στο εξωτερικό πρέπει να εξεταστεί
προσεκτικά. Αυτό πρέπει να είναι στο μυαλό από την πρώτη στιγμή.
Πήρα το ρίσκα μου και αποδίδω καλά. Φυσικά έτσι το φαντάστηκα. Για
αυτό είμαι ακόμα πεπεισμένος για το βήμα και ότι ήταν απολύτως ο σωστός δρόμος για μένα το να έρθω στον ΠΑΟΚ».

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
16/11/2020 έως 20/11/2020
Στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Βέροιας προσφέρονται Υπηρεσίες
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε ανασφάλιστους και άπορους πολίτες του Δήμου Βέροιας,  από εθελοντές επαγγελματίες υγείας. Για πληροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να τηλεφωνούν στο τηλεφωνικό νούμερο 23313-53821 και 53809 ή να
επισκέπτονται το Δημοτικό Ιατρείο στη  διεύθυνση οδός Σταδίου 51, πιο
κάτω από το γήπεδο της Βέροιας.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ‘ΔΕΟΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ’
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Αναστασία Πάπαρη

Δρ Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος
Συνέχεια από το χθεσινό φύλλο
Άρθρο 11 – Στρατηγική και ειδικές κατευθύνσεις για το τοπίο
«Πεδιάδα Θεσσαλονίκης: η περιοχή ανάπτυξης
καλλιεργειών ροδακινιάς – κερασιών στην Ημαθία
– Πέλλα. Ειδικά για την προστασία του τοπίου των
ορυζώνων στο Εθνικό Πάρκο, δεν κρίνεται σκόπιμη
η διατήρηση της πρόβλεψης δημιουργίας ΒΙΟΠΑ
περί των κόμβων της ΠΑΘΕ».
Ο (πρώην) Δ. Πλατέος, με δήμαρχο τον ακάματο κ. Φ. Δημητριάδη,
είχε ετοιμάσει τις οικονομοτεχνικές μελέτες εγκατάστασης Επιχειρηματικού
Πάρκου στον κόμβο ΠΑΘΕ και Εγνατίας, με εξασφαλισμένη την έκταση. Η
ματαίωση αυτού του έργου, του οποίου η ανάπτυξη ήταν εξασφαλισμένη, θα
έπρεπε να προβληματίσει περισσότερο τους μελετητές.
• Δεν αναφέρονται το Βέρμιο και τα Πιέρια, το πρώτο για τη μοναδική
ομορφιά του, ειδικά στις περιοχές με μεγάλο υψόμετρο (Ξηρολίβαδο, Σέλι
κλπ.) και το δεύτερο, τόσο για τη φυσική ομορφιά του, όσο και για τις ιερές
σκήτες του μοναχισμού, που είναι παλαιότερες και αυτών του Αγίου Όρους.
• Ούτε εδώ αναφέρονται οι τρεις περιοχές NATURA και Συνθήκης
RAMSAR (Βερμίου, Αλιάκμονα, Δέλτα Αξιού), καθώς και η σχέση τους με
τους άλλους συντελεστές ανάπτυξης.
Η Έρευνα (ΟΕΠΣ2010) πρότεινε, μεταξύ άλλων:
• Κατάστρωση σχεδίων συνολικής ανάδειξης – διαχείρισης των αστικο-φυσικών οικοσυστημάτων των πόλεων και οικισμών και ολιστική αναβάθμισή τους.
• Αντικατάσταση της γραμμικής εξάπλωσης των δραστηριοτήτων και των
χρήσεων γης κατά μήκος, π.χ., οδικών αξόνων και αντ’ αυτής, υιοθέτηση
των ζωνών ειδικών χρήσεων (Π.Ε.Ρ.Π.Ο. κ.ά.)
• Υιοθέτηση και εφαρμογή των διεθνών Αρχών Βιοκλιματικού Αστικού Σχεδιασμού και Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής στις πόλεις και στους οικισμούς.
• Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για το Πράσινο και τους Ελεύθερους
Χώρους στις αστικές και ημι-αστικές περιοχές. Δημιουργία δικτύου για την
κατά το δυνατό σύνδεση και ενοποίηση των ελεύθερων χώρων και πεζοδρόμων των ιστορικών και αρχαιολογικών τόπων, του αστικού και περιαστικού
πρασίνου, των ορεινών όγκων και των ακτών.
• Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης των περιοχών NATURA2000. Δημιουργία Μουσείου Φυσικής Ιστορίας εντός της περιοχής NATURA Βερμίου, από
τις μεγαλύτερες της χώρας.
• Αποκατάσταση των παλαιών και ανενεργών λατομείων του Βερμίου και
των Πιερίων - διερεύνηση της δυνατότητας αποκατάστασης πρασίνου, δημιουργίας ανοικτού αμφιθεάτρου κ. ά.
• Περιβαλλοντική και Αισθητική Αναβάθμιση της κοίτης Τριποτάμου, από τις
πηγές μέχρι τις εκβολές του στον Αλιάκμονα και μέχρι την περιοχή του Δέλτα.
• Περιβαλλοντική προστασία και ανάδειξη του οικοσυστήματος του Αλιάκμονα με τις τεχνητές λίμνες του.
• Δημιουργία υποδομών επίσκεψης στο Δέλτα των ποταμών Αλιάκμονα,
Λουδία, Αξιού και Γαλλικού – Συνεργασία με το Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού (Χαλάστρα).
Άρθρο 12 - Χωρική οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων
Α. Πρωτογενής τομέας: Δεν καταγράφονται οι υπάρχουσες και δεν προτείνονται νέες οργανωμένες εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών μονάδων, ούτε
και ζώνες εξόρυξης. Στο ΓΠΧΣΑΑ εντοπίζεται η εξορυκτική βιομηχανία στην
Ημαθία (άρθρο 7, Β), αλλά όχι στο Χωροταξικό2020.
Β. Ενέργεια και ΑΠΕ: « Η εγκατάσταση Φ/Β και αιολικών πάρκων πρέπει να
αποφεύγεται εντός ζωνών προστασίας του αγροτικού τοπίου, εντός των εθνικών
πάρκων και, γενικότερα, περιοχών προστασίας (Natura 2000, δασικές περιοχές)».
Στην Ημαθία δεν προσδιορίζονται ζώνες ΑΠΕ και ΜΗΥΣ. Προσδιορίζονται, όμως αντίστοιχα, στις ΠΕ Πιερίας, Πέλλης και Σερρών.
Δεν καταγράφηκε το εκτεταμένο αιολικό πάρκο, που είναι σε εξέλιξη στο
Βέρμιο σε περιοχή NATURA 2000.
Γ. Μεταποίηση:
Στους χάρτες δεν εμφανίζονται οι προτεινόμενες στο κείμενο ζώνες Μεταποίησης και Τυποποίησης των αγροτικών προϊόντων. Δεν προσδιορίζονται
οι ζώνες Κτηνοτροφίας – Πτηνοτροφίας.
Προτείνεται γενικά η οργάνωση, τόσο των υπαρχουσών, όσο και νέων
περιοχών, που θα αξιοποιήσουν το υφιστάμενο καθεστώς για την ανάπτυξη νέων Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών
Δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011, η εξυγίανση των υφιστάμενων Άτυπων
Βιομηχανικών Ζωνών (ΑΒΖ) μέσω ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων
Εξυγείανσης ή Μεμονωμένων Μεγάλων Μονάδων, ακολουθώντας τις
κατευθύνσεις του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου της Βιομηχανίας. Για τις
μεσαίου και μεγάλου μεγέθους εγκαταστάσεις σε περιοχές, όπου ήδη υπάρχουν ισχυρές τάσεις συγκέντρωσης, δίδεται η προτεραιότητα «οργάνωσής
τους σε Επιχειρηματικά Πάρκα, χωρίς να αποκλείεται η παραμονή τους στις
υφιστάμενες θέσεις όπου αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με τις υφιστάμενες
νομίμως άλλες χρήσεις».
Στην Ημαθία δεν καταγράφηκαν οι χώροι μεταλλείων, ζώνες εντατικοποίησης της βιομηχανίας / βιοτεχνίας και οι τουριστικά αναπτυσσόμενες περιοχές.
Στην περιοχή της Βέροιας και με στόχο τη διαμόρφωση Πόλου Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Συνδυασμένων Μεταφορών διαβαλκανικής εμβέλειας,
προκρίνεται «η ενεργοποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τη δημιουργία
– ανάπτυξη Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών
Κέντρων και Ζωνών Χονδρεμπορίου στις άτυπες συγκεντρώσεις σημαντικών επενδύσεων, με τη χρήση του Ν. 3982/11».
Στην Ημαθία δεν πολεοδομήθηκε η έκταση για οργανωμένο βιομηχανικό
υποδοχέα, χαρακτηρισμένο ως τέτοιο ήδη από την ΕΠΑ 1983-1987. Στις
ενέργειες, που προσωπικά ανέλαβα και σε επικοινωνία μου με το Υπουργείο

Βιομηχανίας πριν από 3 περίπου χρόνια, με είχαν ενημερώσει, πως ενδιαφέρονται για τη μετατροπή της Βιομηχανικής περιοχής σε Επιχειρηματικό
Πάρκο, που θα περιελάμβανε όλους τους τομείς παραγωγής (πρωτογενή,
δευτερογενή, τριτογενή). Με τη σειρά μου ενημέρωσα την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά για άλλη μια φορά, δεν αναλήφθηκε η σχετική πρωτοβουλία. Η
έκταση αυτή δεν καταγράφεται στο Χωροταξικό2020.
Δεν προτάθηκαν Ζώνη Ελευθέρου Εμπορίου Ζώνες Εναλλακτικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως πρότεινε το Περιφερειακό Συμβούλιο ΚΜ.
Η Έρευνα (ΟΕΠΣ2010) πρότεινε, μεταξύ άλλων:
• Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αποβιομηχάνισης και της συνακόλουθης
οικονομικής κρίσης, που έπληξε τον δευτερογενή τομέα παραγωγής. Ενεργοποίηση των θεσμοθετημένων βιομηχανικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.) ή μετασχηματισμός
τους σε βιομηχανικά / βιοτεχνικά πάρκα (ΒΙΟ.ΠΑ.). Δημιουργία Επιχειρηματικών
Πάρκων (ΒΕ.ΠΕ.), που προάγουν την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία.
• Δημιουργία Διεθνούς Διαμετακομιστικού Κόμβου και Εκθεσιακού Κέντρου στην Κουλούρα, σε συνέργεια με ΒΕ.ΠΕ. ή / και ΒΙΟ.ΠΑ. Μετεγκατάσταση εκεί του Τελωνείου και του Χημείου.
• Ενίσχυση του ρόλου της Π.Ε. Ημαθίας ως κέντρου παροχής γενικών και
ειδικών υπηρεσιών Εμπορίου, σε συνέργεια με τους μεγάλους κυκλοφοριακούς
άξονες (Εγνατία, ΠΑΘΕ: εγκαταστάσεις εφοδιαστικών αλυσίδων – logistics κ. ά.).
• Αναθεώρηση των διαδικασιών εγκατάστασης αλυσίδων υπεραγορών,
που πλήττουν καίρια το τοπικό εμπόριο και θέσπιση νέων κινήτρων και ανταποδοτικών οφελών.
• Επανάχρηση των αργουσών βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων του νομού με χρήσεις, με ή χωρίς ιστορική αξία, που προάγουν την
επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, την καινοτομία, τον πολιτισμό.
ΣΤ. Τουρισμός
Για την Ημαθία δεν δίδονται ειδικές κατευθύνσεις, παρά κάποιες, που
αναφέρονται ως παραδείγματα στις γενικές, όπως, π.χ., «Δημιουργία
διαδρομών αρχαιολογικού τουρισμού (επίκεντρα: Βέροια – Νάουσα, Δίον –
Πέλλα – Βεργίνα). ... Δημιουργία διαδρομών οικοτουρισμού – τουρισμού φύσης (Βέρμιο – Βόρας) και χιονοδρομικού τουρισμού. .... Εκπόνηση σχεδίων
branding-place marketing (δίκτυα αρχαιολογικού τουρισμού για το σύνολο
της περιφέρειας)».
Η Έρευνα (ΟΕΠΣ2010) πρότεινε, μεταξύ άλλων:
• Ενίσχυση του Αγροτουρισμού.
• Θεσμοθέτηση Περιοχών Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.Π.Ο.)
για την ανάπτυξη ζωνών τουριστικών εγκαταστάσεων υψηλού επιπέδου.
• Ανάπτυξη συνεργειών με φορείς των δημιουργικών δραστηριοτήτων
(cultural industries) του νομού.
• Στο πλαίσιο της ‘γαλάζιας ανάπτυξης’, που εξήγγειλε πρόσφατα η
ελληνική προεδρία της Ε.Ε., συμβολή στη δημιουργία του Λιμένα Κίτρους
Πιερίας, εξοπλισμένου με μαρίνα ιδιωτικών σκαφών, για την παράκτια διασύνδεση της Ημαθίας και της Πιερίας με τη Χαλκιδική και το Άγιον Όρος.
Άρθρο 13 - Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων μεταφορικής
υποδομής
Δίδεται προτεραιότητα α) στην κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Κ16
στη συμβολή των οδών ΠΑΘΕ και εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης και β) στην ολοκλήρωση της κάθετης οδού: Εγνατία Οδός – Κιλκίς
– ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς – Δοϊράνη – Προμαχώνας.
Για την Ημαθία δεν αναφέρεται η υλοποίηση της καθέτου προς την
Εγνατία οδό, που τη συναντά στο ύψος του κόμβου της Κουλούρας ή σε
άλλη θέση, ως πρόταση. Δεν αναφέρεται επίσης κανένα νέο έργο μεταφορικής υποδομής εντός νομού, παρά μόνο βελτιώσεις υπαρχουσών οδών. Η
ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ Πιερίας και Χαλκιδικής προτείνεται μέσω της
αναβάθμισης του λιμένα Λιτοχώρου και όχι μέσω του λιμένα Κίτρους, που
θα εξυπηρετούσε και την Ημαθία.
Δεν αναφέρεται η αναγκαιότητα δημιουργίας εμπορευματικού αεροδρομίου Δυτικά της Θεσσαλονίκης.
Η Έρευνα (ΟΕΠΣ2010) πρότεινε, μεταξύ άλλων:
• Εκπόνηση ενός Γενικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το
σύνολο της Π.Ε. Ημαθίας και υποκείμενων σχεδίων για κάθε δήμο. Προσδιορισμός συνεχών πλεγμάτων πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, σε χωρική
συσχέτιση με χώρους στάθμευσης, δημόσια κτήρια, αρχαιολογικούς περιπάτους, αστικά και περιαστικά πάρκα κ. ά.
• Μεταφορά των ΚΤΕΛ και των αφετηριών αστικών λεωφορείων εκτός
πόλεων, σε προσδιορισμένες θέσεις από τα εγκεκριμένα Γ.Π.Σ. Σύνδεσή
τους με το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο.
• Αξιοποίηση, μετά από ειδική μελέτη, της περιοχής – κόμβου στη συνάντηση των οδών Εγνατίας και ΠΑΘΕ και του άξονα προς Ευζώνους στην
περιοχή του Κλειδίου ως Διαμετακομιστικό και Επιχειρηματικό Πάρκο.
• Αξιοποίηση του υπάρχοντος στρατιωτικού αεροδρομίου Αλεξάνδρειας
ως εμπορευματικού αεροσταθμού, τουλάχιστον μέχρι τη δημιουργία του
νέου Δυτικά της Θεσσαλονίκης. Ανάλογη αξιοποίηση του στρατιωτικού αεροδρομίου στο Παλαιοχώρι.
• Διερεύνηση της εφικτότητας δημιουργίας ενός νέου εμπορευματικού
αεροδρομίου δυτικά της Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 15 - Κατευθύνσεις για τον υποκείμενο σχεδιασμό
Τόσο η χωροθέτηση των εκτός σχεδίου χρήσεων γης, όσο και οι επιμέρους πολιτικές για τα αστικά κέντρα (π.χ., αναζωογόνηση ιστορικών κέντρων) δίδονται υπό μορφή γενικών κατεθύνσεων και ο λεπτομερής προσδιορισμός τους επαφίεται στον υποκείμενο σχεδιασμό (Τοπικά Πολεοδομικά
Σχέδια κ. ά.). Δίδεται, όμως, προβάδισμα στους δήμους, που θα παρουσιάσουν θετική πληθυσμιακή μεταβολή κατά τη δεκαετία 2010 -2020 και αναπτυξιακές προοπτικές για χωροθέτηση νέων επενδύσεων. Επίσης, δίδεται
προτεραιότητα στις δημοτικές ενότητες, που δεν διαθέτουν ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ
του Ν. 2508/97, όπως είναι η Βέροια. Η Βέροια θα πρέπει να προσπαθήσει
αρκετά για να υπερβεί αυτό τον περιορισμό, αξιοποιώντας την πρόβλεψη,
όπου δίνεται σαφής προτεραιότητα σε παρεμβάσεις αναζωογόνησης του
υφιστάμενου οικιστικού ιστού.

Για τις παραγωγικές δραστηριότητες δίδεται προτεραιότητα στην προώθηση οργανωμένων ζωνών παραγωγικών και εν γένει επαγγελματικών
δραστηριοτήτων, με τη χρήση των διαθέσιμων σχεδιαστικών εργαλείων. Και
εδώ ο νομός Ημαθίας θα πρέπει να αγωνισθεί σθεναρά, καθώς δεν διαθέτει
τέτοιου είδους υποδομές.
Σημείωση: Το Ιστορικό Κέντρο Βέροιας, εκτός από την Πολεοδομική
Μελέτη, δεν διαθέτει άλλη μελέτη αναβάθμισης (π.χ., μελέτη ανάπλασης, Ν.
2508/1997). Στην περίπτωση αυτή το Χωροταξικό2020 προτείνει την αναβάθμισή του ως ΣΟΑΠ, πρόταση, που έχω ήδη παρουσιάσει στο συνέδριο
της ΕΦΑ Ημαθίας (Δεκ. 2019).
Άρθρο 19 – Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
Έχει γίνει αναλυτική εργασία από τα αντίστοιχα τμήματα, τόσο της ΠΚΜ,
όσο και των περιφερειακών ενοτήτων, που περιλαμβάνεται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του νέου χωροταξικού.
Η Έρευνα (ΟΕΠΣ2010) πρότεινε, μεταξύ άλλων:
• Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ): εκτός της ηλιακής,
της υδροηλεκτρικής και της αιολικής, επίσης της γεωθερμίας και της βιομάζας.
• Επέκταση του Αγωγού και του Δικτύου Φυσικού Αερίου στην Ημαθία
με προτεραιότητα τις οργανωμένες ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων
(παρούσες και μελλοντικές), τους οικισμούς και τις πόλεις.
• Οριστική επίλυση του ζητήματος χωροθέτησης του ΧΥΤΑ, με ενδεχόμενη αλλαγή του τρόπου επεξεργασίας των απορριμμάτων.
• Διαχείριση των υδάτινων πόρων και διερεύνηση της εφικτότητας δημιουργίας μικρών υδροηλεκτρικών φραγμάτων και ταμιευτήρων νερού.
• Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης των τριών περιοχών NATURA2000 και
RAMSAR του νομού (Βέρμιο, Αλιάκμονας, Δέλτα ποταμών). Δημιουργία
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας εντός της περιοχής NATURA Βερμίου.
• Αποκατάσταση των παλαιών και ανενεργών λατομείων του Βερμίου και
των Πιερίων - διερεύνηση της δυνατότητας αποκατάστασης πρασίνου κ. ά.
• Περιβαλλοντική και Αισθητική Αναβάθμιση της κοίτης Τριποτάμου, από τις
πηγές μέχρι τις εκβολές του στον Αλιάκμονα και μέχρι την περιοχή του Δέλτα.
• Περιβαλλοντική προστασία και ανάδειξη του οικοσυστήματος του Αλιάκμονα με τις τεχνητές λίμνες του.
• Δημιουργία υποδομών επίσκεψης στο Δέλτα των ποταμών (Αλιάκμων, Λουδίας).
Συμπεράσματα - Προτάσεις
Ο Ν. 3852/2010 (νόμος ‘Καλλικράτη’) διέλυσε την επί δεκαετίες παγιωμένη διοικητική διαίρεση της χώρας και με αυτήν τις αναπτυξιακές και πολιτισμικές δομές των νομών της. Το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι πολύ μακριά
από τα προβλήματα των νομών και οι αποφάσεις του δεν έχουν, παρά μικρό
αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες. Η Π.Ε. Θεσσαλονίκης το αντελήφθη έγκαιρα και δημιούργησε θεσμούς υποστήριξης της χωρικής ανάπτυξής της.
Με την 214 σελίδων έρευνα ΟΕΠΣ2010, η οποία ήταν και παραμένει
πρωτοπόρα για την σύνθετη μεθοδολογία και τις προτάσεις, που εισήγαγε,
ετίθεντο οι βάσεις για μια πολυτομεακή και βιώσιμη χωρική ανάπτυξη της
Ημαθίας. Το Χωροταξικό2020 δεν την έλαβε σχεδόν καθόλου υπόψη του,
με αποτέλεσμα, η Ημαθία - και ιδίως η Βέροια – να υστερούν σημαντικά σε
αναπτυξιακή ώθηση τα επόμενα χρόνια.
Με την έγκριση του νέου χωροταξικού, τα ήδη θεσμοθετημένα γενικά πολεοδομικά σχέδια (ΓΠΣ) του νομού θα πρέπει να προσαρμοσθούν στα νέα
δεδομένα μέσω αναθεώρησής τους, ενώ η Βέροια θα πρέπει να σπεύσει
στην εκπόνηση νέου ΓΠΣ. Το ίδιο το Χωροταξικό2020 θα πρέπει να αναθεωρηθεί εντός πενταετίας, ενσωματώνοντας τις αλλαγές, που επέφεραν
σχετικοί νόμοι, ιδίως του 2020 (π.χ., Ν. 4685/2020).
Το Χωροταξικό2020 Κεντρικής Μακεδονίας όρισε για την περιοχή δυτικά
της Θεσσαλονίκης, μια μεγάλη αναπτυξιακή ενότητα, αυτήν της Ημαθίας
– Πέλλας, ως το σημαντικότερο πολυπολικό σύμπλεγμα της Κεντρικής
Μακεδονίας. Αντί, λοιπόν, να μεμψιμοιρούμε για τα σημαντικά λάθη και την
αδιαφορία των αιρετών κατά το παρελθόν, προτείνω οι τοπικές αυτοδιοικήσεις Α΄ και Β΄ βαθμού της Ημαθίας να συνεργασθούν με τις αντίστοιχες
της Πέλλας, με σκοπό, αφενός την υλοποίηση των όποιων προτάσεων του
Χωροταξικού2020, αφετέρου την κατάστρωση ΑΠΟ ΤΩΡΑ μιας στρατηγικής
χωρικής ανάπτυξης για την επόμενη δεκαπενταετία, που θα ανοίγει νέους
ορίζοντες για την περιοχή, χωρίς να αντιστρατεύεται τις επιλογές του νέου
χωροταξικού. Προς την κατεύθυνση αυτή, μπορούν να αξιοποιηθούν, τόσο η
εθνική νομοθεσία (π.χ., οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί, Ν. 4674/2020), όσο και
η πλούσια ευρωπαϊκή (Εδαφική Ατζέντα 2020 κ. ά.).
Εδώ ο ρόλος του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας αποδεικνύεται κεντρικός και
καταλυτικός. Προτείνω με πρωτοβουλία του τη σύγκλιση μιας σύσκεψης μεταξύ των δύο αντιπεριφερειαρχών και όλων των δημάρχων Ημαθίας και Πέλλης,
ώστε να τεθούν οι βάσεις μιας συνεργασίας διαρκείας, αναδεικνύοντας την
περιοχή στον μεγαλύτερο αναπτυξιακό πόλο της Κεντρικής Μακεδονίας,
μετά από αυτόν της Θεσσαλονίκης. Σ’ αυτή την προσπάθεια, οι αιρετοί μας
θα πρέπει να αντιληφθούν, πως η περιοχή διαθέτει σημαντικό επιστημονικό
δυναμικό, το οποίο οφείλουν να αξιοποιήσουν για την ανάπτυξη και την ευημερία όλων. Από πλευράς μου και ως πρώτο βήμα, προσφέρομαι να διοργανώσω, με την στήριξή τους, ένα συνέδριο στη Βέροια, με θέμα το Χωροταξικό2020 και τις δυνατότητες ανάπτυξης του συμπλέγματος Ημαθίας – Πέλλας.
Τέλος, από τη θέση αυτή, κάνω για άλλη μια φορά έκκληση προς τον
Δήμο Βέροιας να συνεργασθεί με όλους τους τοπικούς φορείς, οι οποίοι, με
πρωτοβουλία μου, έχουν συμφωνήσει στο κατεπείγον της αναγκαιότητας διάσωσης και επανάχρησης του Ιστορικού Κέντρου της πόλης. Η προεργασία
έχει γίνει, η στρατηγική έχει κατατεθεί και συμφωνηθεί και απομένει ο Δήμος
της πόλης - ο οποίος θα έπρεπε να είναι ο πρώτος επισπεύδων -, να προχωρήσει, ώστε όλοι μαζί να ενώσουμε δυνάμεις για να αρχίσει η αντίστροφη
μέτρηση για την πόλη μας. Ο καταστροφικός σεισμός της Σάμου θα πρέπει
να λειτουργήσει ως ένα ‘καμπανάκι κινδύνου’ για τα ετοιμόρροπα – και είναι
πολλά – στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης. Ο προς ψήφιση νόμος του ΥΠΕΝ,
που αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή, ας αξιοποιηθεί ως το εργαλείο αναγέννησής του και κατ’ επέκταση βελτίωσης των κοινωνικο-οικονομικών, περιβαλλοντικών και πολιτισμικών / πολιτιστικών δεικτών της πόλης.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

βεράντα. Κάτω διαμέ-

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ρισμα πιο μικρό σαλο-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

κουζίνα με τζάκι, δω-

κατάστημα επί της ο-

κέντρο οροφοδιαμέ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

μάτιο. Με πρόσβαση

δού Πιερίων στη Βέ-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

στην αυλή. Αυτόνομη

ροια εμβαδού 54,16

σμα στο κέντρο, χρήζει

θέρμανση σε ήσυχη

τ.μ. με υπόγειο α-

ανακαίνισης σε εξαιρε-

περιοχή. Τιμή 135.000

ποθηκευτικό χώρο

τική θέση. Τιμή 40.000

ευρώ. Τηλ.: 6973

εμβαδού 41,63 τ.μ..

ευρώ. Τηλ.: 6973

735020.

Τιμή 70.000 € Τηλ:

735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ρισμα κοντά στο Μου-

διόροφη στο Πανόρα-

σείο, 90 τ.μ., 34.000

μα με 3 υπνοδωμάτια,

ευρώ. Τηλ.: 6934

σαλοκουζινα, μπάνιο,

888738 Μεσιτιοκό Ακί-

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
Το Αστικό ΚΤΕΛ Βεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως στο πλαίσιο του
νέου lockdown τροποποιούνται τα δρομολόγια όλων των συγκοινωνιακών γραμμών. Τα δρομολόγια των λεωφορείων από την 17 Νοεμβρίου 2020 διαμορφώνονται ως εξής:

νητα Ημαθίας.

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι ο ι κόπεδο 1.350 τ.μ.
με συντελεστή 1,2,
επί της οδού Αμπελ ο κ ή π ω ν . Τη λ . :
2331100888 κα Αλεξάνδρα.

23310 21523.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 75,
μικρό διαμέρισμα 40
τ.μ., εξ ενός δωματίουμ σαλοκουζίνα
λουτρόμ νε πλήρη
εξοπλισμό κουζίνας,
πλυντήριο ρούχων,
θέρμανση με σώματα πάνελ υπέρυθρης
θέρμανσηςμ κλιματιστικό, TV, με μηδέν
κοινόχρηστα. Πληρ.
Τηλ.: 6973 015833,
23310 24939.

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο  	
23313 50100
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 	 23313 50102
Πυροσβεστική   	
23310199,23310 68400
Νοσοκομείο κέντρο 	
23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες	 23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού 	
23313 51400
ΕΚΑΒ 	
166
ΔΕΥΑΒ
2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες
2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό
11500 & 1
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.)
2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες 	
121 κλήση από σταθερό
ΟΤΕ Βλάβες
13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά) 	
2331022.342
ΚΤΕΛ 	
14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)	 2331022.282  
ΟΣΕ	 2331024.444  
ΕΛΤΑ
23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 	
2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ)
23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία)
23313 53124
23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ	 2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ 	
2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας
231330-9636 έως 9640
και 231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών 	
2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας
23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών: 	
2331353416, 7
Τελωνείο	 2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)	 2331060.066
Ι δ ι ω τ ι κ ό Κ Τ Ε Ο Β έ ρ ο ι α ς ( Μ α κ ρ ο χ ώ ρ ι )              
2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο 	
2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο 	 2310894.463,
	 2310894.562  
ΟΑΕΔ 	
2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας	 2331073.353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
2331096.342  
ΤΟΕΒ 	
2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072.303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου»
2331024.879  
Αλσος Παπάγου	 2331072.654  
I. Mητρόπολη	 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 	
2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
2331078100
Οδική Βοήθεια
HELLAS SERVICE 	
2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE 	
1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN 	
168
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 	
2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής: 	
2331020.240, 76.612

Β’ Υποδ/ντής: 	
2331076.611
Υπασπιστής: 	
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100, 	
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής: 	
2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.643
Γραμματεία: 	
2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:	 2331076650
Ταυτότητες:
2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής: 	
2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.653
Γραμματεία: 	
2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: 	
2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής: 	
2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.669
Γραμματεία: 	
2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα):
2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών
2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:
2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών 	
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών
2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας:
2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας:
2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:
2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου:
2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων:
2331350564
Κ.Ε.Π.:
2331350000
Δημοτική Αστυνομία
2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: 	
2332 3 50300
Fax: 	
2332 0 24260
ΚΕΠ: 	
2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: 	
2333 3 50100
Δημοτολόγιο
23333 50150
Ληξιιαρχείο
23333 50130
Πρωτόκολλο
23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών
23333 50144
Γραφείο Προσωπικού
23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου
23333 50142
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΕΝΕΩΣΗ 2-11-20 Κωδ: 23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρσονιέρα επιπλωμένη μικρή 27 τ.μ., μικτά και 22 τ.μ. καθ. κατασκευή 78 ,
2ος όροφος, σε μέτρια κατάσταση , έχει ατομική
θέρμανση με κλιματιστικό και το ενοίκιο της 140
€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.104969 ΚΕΝΤΡΟ Βέροιας , επιπλωμένο κομπλέ διαμέρισμα 85 τ.μ., ανακαινισμένο
εκ βάθρων , διαθέτει 2 υ/δ σαλόνι , ξεχωριστή κουζίνα και ένα μεγάλο μπάνιο , ευρίσκεται
στον 1ο όροφο, καταπληκτικό διαμέρισμα, με
καινούργια κουζίνα και καινούργια συνθετικά
κουφώματα με διπλά τζάμια, έχει ατομική θέρμανση πετρελαίου και μία ντουλάπα, χωρίς
κοινόχρηστα , ενοίκιο 300 €.
Κωδ: 106764 ΓΗΠΕΔΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Διαμέρισμα 90τ.μ. σε Διπλοκατοικία ο 1ος όροφος, με 3υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, σε καλή
κατάσταση, κομπλέ επιπλωμένο, με ηλεκτρικές
συσκευές και πλυντήριο ρούχων, με ατομική
θέρμανση πετρελαίου, ηλιακό θερμοσίφωνα,
με σίτες, έχει 2 κλιματιστικά, ιδιωτική αυλή με
δυνατότητα στάθμευσης 2 αυτοκινήτων, με αποθήκη, σε τιμή προσφοράς μόνο 250€.Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
κωδ.23478 ΚΕΝΤΡΟ , Διαμέρισμα 114 τ.μ
κατασκευής 1985 με 3 υ/δ σαλόνι , κουζίνα , διαμπερές με καινούρια συνθετικά κουφώματα με
διπλά τζάμια , ανακαινισμένο πλήρως , ατομική
θέρμανση πετρελαίου και με νυχτερινό ρεύμα ,
χωρίς κοινόχρηστα , το δε ενοίκιο του 280€.
Κωδ: 115481 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πλησίον ΚΤΕΛ ανακαινισμένο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 115 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα
ξεχωριστή και μπάνιο , βλέπει σε ανοιχτωσιά,
διαθέτει θέρμανση Ατομική με  Πετρέλαιο, με
καινούργια κουφώματα αλουμινίου, την πόρτα
του Θωρακισμένη και με διπλά τζάμια - Τιμή:
300 € . Αποκλειστικά από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 24694 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, διαμέρισμα
σαν Μονοκατοικία κατασκευή 2000, 3 υ/δ, 1
ος όροφος , εξαιρετική ανοιχτωσιά , 125 τ.μ. με
ονειρεμένη θέα , συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, , σίγουρα επιμελημένης κατασκευή
, υπερσύγχρονο νεοαναγειρόμενο διαμέρισμα,  
με τζάκι και αποθήκη μέσα  με αυτόνομη  θέρμανση πετρελαίου με μετρητές με δύο μπάνια
και μίσθωμα 300€.
Κωδ: 24236 ΡΑΧΗ, Διαμέρισμα πολύ άνετο, σαν Μονοκατοικία, 127 τ.μ. καθ.  με αυλή ,
κατασκευή 1985, με 3 υ/δ, κουζίνα ξεχωριστή
και μπάνιο, υπερυψωμένος Ημιόροφος , με
ευχάριστη θέα , καλοδιατηρημένο και με καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια,
θα τοποθετηθεί ατομική θέρμανση πετρελαίου,
με δύο ντουλάπες , ναι σε κατοικίδια και σε τιμή
πράγματι χαμηλή , μόνο 250€. Αποκλειστική

διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη και με ηλεκτρικές συσκευές , συνολικής
επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα . Αποτελείται από 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο
και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1998 και
διαθέτει θέρμανση ατομική - Πετρέλαιο. Έχει απεριόριστη θέα, τα κουφώματα της συνθετικά,
με διπλά τζάμια  , διαθέτει τζάκι , αποθήκη και
μεγάλη αυλή .   Τιμή: 320 € .             
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867  Ενοικιάζεται κάτω από τον
περιφερειακό αποθήκη 250 τ.μ. με οικόπεδο
6.000 τ.μ. περιφραγμένο και περιποιημένο ,
μηνιαίο μίσθωμα μόνο 600€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23850 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα ένα πολύ μικρό γραφείο συνολικής επιφάνειας 8 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος
κατάλληλο και για έδρα επιχείρησης. Μηνιαίο
μίσθωμα 80 €.
Κωδ: 23753 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα Γραφείο συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1ος όροφος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 ενιαίο χώρο και WC και διαθέτει
θέρμανση με Κλιματιστικό, με Ανελκυστήρα
Τιμή: 120 €.
ΚΩΔ: 23843 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γραφείο
38 τ.μ., ανακαινισμένο εκ βάθρων και βαμμένο , κατασκευή 1974, 2 χώροι, 1 ος όροφος,
ατομική θέρμανση με θερμοπομπούς , με ανελκυστήρα καινούργιο και  θωρακισμένη πόρτα,
έχει καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά
τζάμια, πολύ φωτεινό και με δικό του WC , ενοίκιο 200 €, Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Κωδ. 24647 ΚΕΝΤΡΟ κοντά στη Μητρόπολη γραφείο 47 τ.μ. στον 3ο όροφο, κατάλληλο για κάθε χρήση, 2 χώροι με κοινό wc ενοίκιο
140€.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105253 - ΓΗΠΕΔΟ ενοικιάζεται  Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. Ισόγειο
σε πολύ καλό σημείο προβολής και κατάλληλο
για κάθε χρήση - Τιμή: 300 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106001 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κοντά στον Αγ. Αντώνιο, κατά αποκλειστικότητα
Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. Είναι
κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει θέρμανση
Κλιματισμός, - Τιμή: 200 €.
Κωδ 105261 Ενοικιάζεται κατάστημα στον

ρισμα 2ου ορόφου 105

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

τ.μ., 85 τ.μ. καθαρά με 3

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
Πεζόδρομο της Βέροιας κατάλληλο και για υγειονομικού ενδιαφέροντος 62 τ.μ.  καθ. Ισόγειο
και 30τ.μ. πατάρι, τιμή πολύ λογική μόνο 400€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 105041 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, Κατάστημα
80 τ.μ., κατασκευή 70, Ισόγειο, ανακαινισμένο
μερικώς , καινούργια συνθετικά κουφώματα με
διπλά τζάμια, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις
, με μεγάλη βιτρίνα , σε πολύ καλή τιμή, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 250 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 14498 ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ  στην καρδιά της πόλης με ράμπα
εισόδου , σε πλήρη λειτουργία   , κοντά στην
Βενιζέλου   τιμή από 75-80€ /μήνα μόνο.
ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24141 - Στο Αγγελοχώρι Νάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολόκληρο κτίσμα αποτελούμενο από
ένα διαμέρισμα 1ου ορ. 85 τ.μ. 2δσκλ και τρία
καταστήματα 72 και 24 και 24  τ.μ. περίπου  ισόγεια.. Ευρίσκεται επί του κεντρικού δρόμου και
αποτελεί  μια σπάνια ευκαιρία αγοράς. Τιμή όλα
μαζί μόνο 45.000€ . Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 104996 - ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμα καινούργιο ακατοίκητο συνολικής
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 1ο ορ. Αποτελείται από
2 υ/δ , σαλόνι, κουζίνα ξεχωριστή και μπάνιο
. Είναι κατασκευασμένο το 2006 και διαθέτει
θέρμανση ατομική με πετρέλαιο. Διαθέτει απεριόριστη θέα, τα δε κουφώματα του είναι καινούργια συνθετικά. Διαθέτει και κλειστό πάρκινγκ με
πολύ εύκολη πρόσβαση. - Τιμή: 78.000 €.
Κωδ: 105837 ΑΚΡΟΠΟΛΗ , πωλείται καινούργιο σπάνιο διαμέρισμα 103 τ.μ. μικτά και 83
τ.μ. καθ. ολοκληρωμένο από τον νυν ιδιοκτήτη
, 3ος όροφος, κατασκευή 2005, 2 υ/δ, σαλόνι,
κουζίνα, μπάνιο, βλέπει τον κάμπο της Βέροιας
, διαθέτει πολύ μεγάλη κουζίνα , ατομική θέρ-

μανση με αντλία θερμότητας και κλειστό γκαράζ
38τ.μ. μαζί με αποθήκη, σε αμφιθεατρική θέση,
ευκαιρία χωρίς αμφιβολία. Προσφορά σε τιμή
εκπληκτικά συμφέρουσα 105.000€ . Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΑΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!                        
ΚΩΔ. 23569 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ημιτελής οικοδομή αποτελούμενη από οικόπεδο 388 τ.μ. και
αναδρομή  355 τ.μ. η οποία κατανέμεται σε α)
ένα διαμ/μα  ισόγειο 59 τ.μ. β) δεύτερο διαμ/μα
ισόγειο 124 τ.μ. γ) τρίτο διαμ/μα ισόγειο 56 τ.μ.
και  δ)τέταρτο  διαμ/μα 1ος ορ. με 116 τ.μ. τιμή
ευκαιρίας όλα μαζί μόνο 120.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 13275 ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΛΑ στη Ράχη της
Βέροιας με αποκλειστική και ανεμπόδιστη θέα
σε όλον τον κάμπο συνολικής επιφάνειας 120
τ.μ. κτίσμα, σε 4.250 τ.μ. οικόπεδο με κήπο
φανταστικό , με ιδιωτική πισίνα  στο καλύτερο
σημείο της περιοχής και μέσα στην καταπράσινη φύση. Για πολύ σοβαρούς ενδιαφερόμενους
, θα υπάρξει υπόδειξη κατόπιν ραντεβού.  Τιμή
290.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13262 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητη μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. σε 2 επίπεδα . Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα,
Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 2001
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, έχει
απεριόριστη Θέα, τα κουφώματα αλουμινίου και
μία  αποθήκη. Έχει κήπο , Τζάκι , BBQ, και ηλ.
Συσκευές, Μπαλκόνια 24 τ.μ. - Τιμή: 200.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη
συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο.  Αποτελείται από 6 Χώρους, και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €.
Κωδ. 13572 Πωλείται στο Πανόραμα Βέ-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Π.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-

ΠΩΛΕΙΤΑι χωράφι 10
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σονιέρα με δύο χώρους
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στρέμματα με ροδάκινα

κεντρικό δρόμο, οικόπε-

στον πεζόδρομο λουξ α-

να, μπάνιο, τζάκι B/Q κα-

συμπήρυνα ANDROSS

δο 3.500 τμ ολόκληρο

νακαινισμένη 180 ευρώ.

τασκευή 2001. Τιμή ευκαι-

στην περιοχή ΠΑΛΙΟΛΑ-

η ανεξάρτητα τεμάχια.

Τηλ.: 6973 735020.

ρίας 75.000 ευρώ!!! Τηλ.:

ΚΑ κοντά στο γήπεδο ΔΙ-

Τηλ.  6932374118.

6973 735020.

ΑΒΑΤΟΥ. Η περιοχή είναι

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα κέντρου με

κατάλληλη για καλλιέρ-
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ατομική θέρμανση 3

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
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ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

δωμάτια σαλόνι κουζίνα

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

κοινωνίας: 6982 384407.

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

μπάνιο σε άριστη κατά-

ΧΩΡΑΦΙΑ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χω-
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ράφι 2,5 στρ., πίσω α-
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ευρώ, 2) πατάρι πε-

κάτω από το Σιδ. Σταθ-

ρίπου 100 τ.μ., τιμή

μό Βέροιας για ΦΩΤΟ-
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ροιας Σπάνια Μονοκατοικία 175 τ.μ. επί του
κεντρικού δρόμου , πρόκειται για  ένα μοναδικό ακίνητο σε οικόπεδο 300 τ.μ. με μία κατασκευή πολυτελέστατη του 1992 και προσφέρεται σε μία πολύ  χαμηλή τιμή ευκαιρίας μόνο
350.000€.
Κωδ: 13568 - Άνω Ζερβοχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας
220 τ.μ. 2 επιπέδων σε οικόπεδο 1000 τ.μ.
Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, και WC. Είναι
κατασκευασμένη το 2000 και διαθέτει θέρμανση
Ατομική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, Πόρτα Θωρακισμένη, Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, Συναγερμό, Τέντες, Διπλά
τζάμια - Τιμή: ευκαιρίας 80.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12808 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 27 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι
κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, Σκαλιά εισόδου
- Τιμή: 12.000 €.
Κωδ: 12741 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο
συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1978 και διαθέτει θέρμανση Ατομική
- Ηλεκτρικό, - Τιμή: 27.000 €.
Κωδ: 13504 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 2002
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο,
Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη,
Διπλά τζάμια - Τιμή: 54.000 €. Διαθέτουμε την
ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου
αυτού.
ΚΩΔ. 13186   ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ , πωλούνται
Γραφειακοί χώροι 1ου ορ. με 243 τ.μ. μικτά και
212 τ.μ. καθαρά συνολικά 7 χώροι όλοι νοικιασμένοι με συνολικό μίσθωμα τα 900€ με ωραία
διαρρύθμιση και προσφέρονται  σε τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα, μόνο 190.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 14158 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, πωλείται ισόγειο κατάστημα 80 τ.μ., σε οικόπεδο 8.000 τ.μ.
, κατάλληλο και για υγειονομικού ενδιαφέροντος
, τσιπουράδικο κ.τ.λ μέσα στη φύση , ιδιαίτερο
ακίνητο το οποίο ευρίσκεται σε εξαιρετικό σημείο , είναι κατάλληλο και για άλλες χρήσεις και
προσφέρεται σε απίστευτα χαμηλή τιμή, πολύ
σπάνια ευκαιρία, μόνο 70.000€.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΩΔ.14719 ΣΤΟ 6 ΧΙΛ. ΒΕΡΟΙΑΣ -ΝΑΟΥΣΑΣ , πωλείται ωραιότατο χωραφοοικόπεδο
10.850 τ.μ.,  με εξαιρετικά μεγάλη φάτσα πάνω
στον κεντρικό δρόμο  200 μ περίπου . Προσφέρεται σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή , μόνο 80.000€.
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Αποκλειστικά από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .
Κωδ.22847  Αγροτεμάχιο στην Παλιά Λυκογιάννη 15,250 τ.μ. το μισό με ροδάκινα  12
ετών και το μισό άδειο , με δική του Πομώνα
και μπεκάκια πωλείται στην τιμή των 27.000€
ευκαιρία πρώτη.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 105963 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο
συνολικής επιφάνειας 544 τ.μ. μέσα στο χωριό,
άρτιο και οικοδομήσιμο, με ρεύμα και νερό,
κατάλληλο για ανέγερση κατοικίας, τιμή μόνο
15.000 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 105687 - Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα σε σπάνιο σημείο κοντά στα
γήπεδα οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1100
τ.μ. εντός ζώνης οικισμού άρτιο και οικοδομήσιμο. Τιμή: 20.000 €.
Κωδ: 106548 - ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο
συνολικής επιφάνειας 1508 τ.μ. μέσα στο χωριό, άρτιο και οικοδομήσιμο, σε πολύ καλή τοποθεσία, Τιμή: 30.000€. Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106237 - ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 4300 τ.μ., άρτιο
και οικοδομήσιμο, σε πολύ καλή τοποθεσία, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις,  Τιμή: 38.000€.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106441 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ  συνολικής επιφάνειας 4436 τ.μ., είναι
άρτιο και οικοδομήσιμο, σε πολύ καλή γειτονιά,
τιμή προσιτή μόνο:50.000 €.
Κωδ: 106668 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ Πωλείται Χωραφοοικόπεδο από την κάτω πλευρά του δρόμου συνολικής
επιφάνειας 6.750τ.μ., κατάλληλο για πολλαπλές
χρήσεις, με πολύ μεγάλη φάτσα στο δρόμο,
σε τιμή προσφοράς μόνο 80.000€  ολόκληρο.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ: 106454 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 70τ.μ.
μικτά και 59τ.μ. καθαρά, στο Κέντρο της Βέροιας, σε ημιόροφο υπερυψωμένο ( σαν 1ος
όροφος), με 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, σε
πολύ κεντρικό σημείο, με ατομική θέρμανση
πετρελαίου, το οποίο χρήζει ανακαίνισης. Το
ακίνητο μπορεί να γίνει και μία άνετη γκαρσονιέρα με 1υ/δ, μεγάλη σαλοκουζίνα και μπάνιο.
Προσφέρεται σε πολύ καλή τιμή μόνο 22.000€.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr
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air condition. Περιοχή Βυ-

νούργια γέφυρα «Κούσιου».

εργασία σε ξενοδοχειο στη

ζαντινού Μουσείου. Τηλ. ε-

Τηλ.: 6984 108684.

Βέροια με πλήρες ωράριο.

πικοινωνίας: 6973 551477
κος Δημήτρης.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. επιπλωμένο, 140 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 30 τ.μ. με ντουλάπα, 140 €
ΡΟΛΟΙ 30 τ.μ. λουξ, επιπλωμένο, 220 €
ΡΟΛΟΙ 30 τ.μ. επιπλωμένο, 160 €
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ 35 τ.μ. επιπλωμένο, 180 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 40 τ.μ. επιπλωμενο, καλό, parking, 270 €
TΣΕΡΜΕΝΙ 40 τ.μ. καλό, με ντουλαπα, 240 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 220 €
ΚΤΕΛ 50 τ.μ. θέα, επιπλωμένο, 220 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 50 τ.μ. ανακαινισμένο, θέα, 190 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, 220 €
ΝΑΟΥΣΑ 60 τ.μ., πολύ καλό, επιπλωμένο, 260 €
ΚΕΝΤΡΟ 60 τ.μ. ανακαινισμένο, με ντουλάπες, καλό, A/C, 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 65 τ.μ. εξαιρετικό, θέα, ατομ.λέβητας, 280 €
ΝΑΟΥΣΑ 80 τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 200 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 95 τ.μ. οροφοδιαμέρισμα, καλό, 310 €
ΕΛΗΑ 95 τ.μ. 12ετίας, τζάκι, θέα, 360 €
ΡΟΛΟΙ 95 τ.μ. καλό, ντουλάπες, 230 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 150 τ.μ. εξαιρετικό, ηλιακό, τζάκι, ατομ. λέβητας, 440 €
ΝΑΟΥΣΑ 190 τ.μ. μονοκατοικία, πολύ καλή, 350€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ. επιπλωμένο & ανακαινισμένο, 22.000 €
ΚΤΕΛ 50 τ.μ., ευκαιρία, 17.000 €
ΑΝΟΞΕΩΣ 65 τ.μ. ευκαιρία, 16.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. μονοκατοικία με οικόπεδο, 14.000 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70 τ.μ. ευκαιρία, επενδυτικό, 23.000 €
ΡΟΛΟΙ 70 τ.μ. επενδυτικό, 33.000 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70 τ.μ. γωνιακό, καλό, 47.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 75 τ.μ. 15ετίας, εξαιρετικό, λουξ, 65.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. διαμπερές, ΕΥΚΑΙΡΙΑ, 39.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό, ανακαινισμένο, ευκαιρία, 25.000 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 95 τ.μ. νεόδμητο, λουξ, 85.000 €
ΡΟΛΟΙ 100 τ.μ. καλό, 50.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. θέα, καλό, 37.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα, 28.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 101 τ.μ. θέα, διαμπερές, καλό, 67.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 105 τ.μ. 10ετίας, εξαιρετικό, 105.000 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. μονοκατοικία με γωνιακό οικόπεδο, 62.000 €
ΕΛΗΑ 120 τ.μ. 20ετίας, εξαιρετικό, 138.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 120 τ.μ. τζάκι, parking, 127.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. ημιτελής μονοκατοικία, 22.000 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 140 τ.μ. μονοκατοικία, επενδυτικό, 57.000 €
ΝΑΟΥΣΑ 150 τ.μ. πανέμορφη μεζονέτα , ευκαιρία, 120.000€
ΒΕΡΟΙΑ 187 τ.μ. τρομερή βίλα με όλα τα κομφόρτ, 220.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 270 τ.μ. ημιτελές κτίριο, ευκαιρία, 125.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 20 τ.μ. καλό, 190  €
ΠΙΝΔΟΥ 35 τ.μ. καλό, 220 €
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. έτοιμο για καφέ – αρτοποιείο, 260 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40 τ.μ. καλό, 380 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό, 450 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 45 τ.μ. καλό, 200 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 65 τ.μ. πολύ καλό, 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. πολύ καλό, 670 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. ( κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. 14ετίας, καλό, 480 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 130 τ.μ. καλό, 700 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 170 τ.μ. καλό, 800 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ, 1.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 550 τ.μ. καλό, 1.200 €
ΒΕΡΟΙΑ 2.200 τ.μ. εξαιρετικό κτίριο, 5.500 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.600 μέτρα , 8.000 €
ΚΑΒΑΣΙΛΑ 6.000 μέτρα, 10.000 €
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.000 μέτρα, με δέντρα 6 ετών, 26.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 14.000 μέτρα, 28.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 26.000 μέτρα στον δρόμο, 95.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 160 μέτρα, με θέα, 29.000 €
ΔΟΒΡΑ 420 μέτρα, 55.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 450 μέτρα, με οικοδομική άδεια, 50.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 460 μέτρα, γωνιακό, με σπίτι, 14.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 570 μέτρα, γωνιακό, με σπίτι, 27.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατη επιχείρηση καφενείο – ουζερί με σταθερή
πελατεία λόγω συνταξιοδότησης, 6.000 €
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση υγιής & επικερδής επιχείρηση καφέ στο κέντρο
της Βέροιας, 28.000 €
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εργοστάσιο χρωμάτων με κτιριακές εγκαταστάσεις, σε πλήρη λειτουργία & με 2 υποκαταστήματα λιανικής πώλησης, 300.000 €

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 2ου ορόφου, περιλαμ-

Τηλ.: 6948 457059.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απο εταιρία στη Βέ-

ΕΡΓΑΣΙΑ

ροια, άτομο 19-29 ετών με κάρτα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με έ-

ανεργίας σε ισχύ, που να γνωρίζει

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

δρα τη Βέροιας, αναζητά χει-

Η/Υ και να χειρίζεται πρόγραμ-

ΧΩΡΩΝ

ριστή μηχανημάτων έργου με

μα εμπορικής διαχείρισης. Πληρ.

ΥΠΕΡΟΧΟ γραφείο με

ικανότητα οδήγησης επαγ-

στο τηλ.: 6977 433485 (9.00 π.μ.

τρεις χώρους τουαλέτα 1ου

γελματικού φορτηγού για να

- 9.00 μ.μ.).

ορόφου καινούργια κου-

εργαστεί σε έργο ύδρευσης

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φαρμα-

φώματα ανακαινισμένο στο

στη Θεσσαλονίκη. Τηλ. ε-

κείου ή φαρμακοποιός να ερ-

καλύτερο σημείο της πόλης

πικοινωνίας: 23310 23400,

γαστεί σε φαρμακείο στη Βέ-

ενοικιάζεται 230 ευρώ. Τηλ.:

Κιν.: 6977 443518.

ροια για πλήρη απασχόληση.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός σε επι-

Απαραίτητη προϋπόθεση κά-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητρο-

χείρηση εισαγωγής & εμπορί-

ρατ αεργίας για τουλάχιστον

πόλεως 35, χώρος 90 τ.μ.

ας καταναλωτικών προϊόντων

ένα μήνα. Τηλ. επικοινωνίας:

περίπου, με 3 χώους και

με έδρα το Νομό Ημαθίας.

6974 637289.

κουζινα, W.C., για επαγγελ-

Απαραίτητα προσόντα: κά-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για κα-

ματική χρήση ή για διαμέ-

τοχος διπλώματος οδήγησης

φέ ουζερί, δίπλα στο παλιό

ρισμα, 3ος όρ. Τηλ.: 6932

Γ΄ κατηγορίας, ΠΕΙ, ηλικία έ-

Κρατικό ΚΤΕΟ στο δρόμο

471705 & 23310 21100.

ως 38 ετών (εκπληρωμένες

Μακροχωρίου-Λυκογιάννης,

ΠΡ. ΗΛΙΑΣ 15, ενοικιάζε-

στρατιωτικές υποχρεώσεις),

για απογευματινή εργασία.

ται γραφείο 20 τ.μ., επιπλω-

προϋπηρεσία σε αντίστοι-

Τηλ.: 6977 755040 & 6984

μένο. Τηλ.: 23310 24072.

χη θέση θεωρείται επιπλέον

427753.

23310 68080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ιατρεί-

προσόν. Ικανοποιητικός μι-

ΤΟ COFFEE ISLAND,

ο-γραφείο 42 τ.μ. καθα-

σθός. Βιογραφικά στο e-mail:

Βενιζέλου 31 (κέντρο), ανα-

ρό, λήρως ανακαινισμένο

vbotzori@otenet.gr και στο

ζητεί barista και διανομέα.

στην οδό Βενιζέλου αρ. 46

Fax: 2331091610.

Αποστολή βιογραφικών στο

Βέροια. Πληρ. τηλ.: 6932
361080, 6945 535719.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα 25-45

e-mail: coffeeislandveria@

ετών με ενεργή κάρτα ανερ-

gmail.com. Τηλ.: 6976
633096.

βάνει Δ, Κ, Χ, W.C., βερά-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτε-

γίας και βασικη γνώση αγ-

ντα, ατομική θέρμανση και

ρο Ακροπόλεως, στην και-

γλικών για απογευματινή

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός κομμω-

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στον Τρίλοφο, περιοχή αμυγδαλιά
625 τ.μ. Περισσότερες πληροφορίες στο: 6981 088721.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 τμ.
με κτίσμα δυόροφο σε τιμή ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδομή και κατάστημα με υπόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ. περιοχή Παπάγου
στα μπετά 100 τ.μ. ο κάθε όροφος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα Πιερίων καινούργια 90 τ.μ.
και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/ΝΑ με
κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 85.000
ευρώ και 110.000 ευρώ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστικό
11 στρέμματα στη Μελίκη (περιοχή

Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα κέντρο
2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όροφος 90 τ.μ.,
55.000 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμένα διαμερίσματα κέντρο με 2 και Σ,
Κ 80 τ.μ. και 110 τ.μ. 280 ευρώ και
400 ευρώ και 200 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα
κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και με 2Δ,
Σ, Κ, WC από 180 ευρώ και 220
ευρώ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μητροπόλεως δύο διαμερίσματα 90, 100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώ και 70.000 ευρώ

Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετών στον
Βάλτο Σταυρού Βέροιας και με αντιχαλαζική προστασια. Επίσης
ένα τρακτέρ UNIMOK, μία πλατφόρμα καινούργια και μία φρέζα
συρταρωτή 1,70 σχεδόν καινούργια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6973 616847.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη Χαρίεσσα Ναούσης
εντός του οικισμού, 2.300 τ.μ. το οικόπεδο και 100 τ.μ.
περίπου το σπίτι με επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.
Πληρ. τηλ.: 6981 906509.
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τηρίου με βασικές γνώσεις

μούς Ημαθίας, Πέλλας, Θεσ-

κιωμένου σε 24ωρη βάση ή

κομμωτικής, χωρίς υποχρε-

σαλονίκης. Απαραίτητα προ-

και κάποιες ώρες. Τηλ.: 6986

ώσεις, για πλήρη απασχό-

σόντα, ευχέρεια λόγου, αγγλική

276287.

ληση σε κομμωτήριο στο κέ-

γλώσσα, δίπλωμα αυτοκινή-

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

ντρο της πόλης. Τηλ.: 6974

του, άδεια εργασίας προσω-

φροντίδα γερόντων για κά-

628212.

πικού ασφαλείας, εμπειρία με

ποιες ώρες ή και για 24ωρη

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος ΤΕ-

βιογραφικό και συστάσεις. Μι-

βάση, καθαριότητα σπιτιών,

ΦΑΑ με εξειδίκευση στην κο-

σθός, ασφάλιση και ποσοστά.

γραφείων και σκάλες. Τηλ.:

λύμβηση για να εργαστεί ως

Παραλαβή δικαιολογητικών με

6940 998054.

προπονητής στο κολυμβητή-

συνέντευξη στα κεντρικά γρα-

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

ριο “ΠΗΓΑΣΟΣ Aqua Center”

φεία μας, Θεσσαλονίκης 45

φροντίδα και περιποίηση

στη Βέροια. Ασφάλιση και

Βέροια www.securitytsiflidis.gr-

ηλικιωμένων σε 24ωρη βά-

αποδοχές σύμφωνα με το

sales@securitytsiflidis.gr- Τηλ.

ση. Τηλ.: 6993 678697.

νόμο. Κατάθεση βιογρα-

2331027102.
ΔΙΑΦΟΡΑ

φικών στη γραμματεία του
κολυμβητηρίου Σταδίου 125

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με παι-

είδη της CICU: καροτσάκι

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποι-

δαγωγική κατάρτιση παρα-

(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό),

ός ή βοηθός φαρμακοποι-

δίδει ιδιαίτερα μαθήματα -δι-

καλαθούνα με βάση, τρα-

ού με εμπειρία για φαρμα-

αδικτυακά και διά ζώσης- σε

πεζάκι φαγητού, κάθισμα

κείο στο Νομό Ημαθιας.

μαθητές Δημοτικού, Γυμνα-

αυτοκινήτου και 2 ποδήλα-

Αποστολή βιογραφικού στο:

σίου, Λυκείου σε προσιτές

τα παιδικά σε πολύ κατά-

aggeliesfarmakio@gmail.com.

τιμές. Τηλ.: 6972 890424.

σταση, 400 ευρώ όλα μαζί.

Βέροια. Τηλ: 2331125087.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ερ-

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοιτος

γασία σε φαρμακείο με επιδό-

του Α.Π.Θ., με φροντιστη-

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ντουλάπα

τηση και σχετική εμπειρία. Α-

ριακή εμπειρία, παραδίδει

4φυλλη, σε χρώμα καφέ,

παραίτητη προϋπόθεση κάρτα

ιδιαίτερα σε μαθητές Γυμνα-

βελέντζες χειροποίητες σε

ανεργίας. Τηλ.: 23310 27507,

σίου-Λυκείου. (ειδίκευση

διάφορα χρώματα, μεγάλο

6947 259696.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ). Τιμές

χαλί μάλλινο σε διάφορα

προσιτές. Κιν.: 6946 475552.

χρώματα, χαλί μεγάλο με

Η   ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζη-

Τηλ.: 23310 62621.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 1ου ορόφου 95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ μπάνιο,
διαμπερές, ατομική θέρμανση. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή
32.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 2ου ορόφου με άνετες σκάλες σε καλή κατάσταση γινεται με τρια δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνι στα φανάρια
Κύπρου κοντά. Πολύ ευχάριστο και άνετο. Τιμή 35.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κουζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δωμάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη η κατοικία.
Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή 120.000€(κωδ
ΠΔ24)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμένο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ
Π2Δ6)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδΠΔ21)
Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση,
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κουζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα
μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαίου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώροι.

ΚΥΡΙΟΣ 75 ετών, ζητά

«τρίχες», κεντήματα μετρητοίς. Τηλ.: 6982 293097.

ως 70 ετών για σοβαρή σχέ-

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

απασχόληση, εξωτερικό πω-

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καυστήρας πε-

λητή ή πωλήτρια για τους Νο-

φύλαξη και περιποίηση ηλι-

τρελαίου, σε καλή κατάσταση. Τηλ.: 23310 70048.

Η   εταιρία Μάρμαρα Βερμίου Α.Ε. μέλος της Stone Group
I n t e r n a t i o n a l , το υ
μεγαλύτερου ομίλου
εταιριών εξόρυξης,
επεξεργασίας και εμπορίας μαρμάρων
στην Ευρώπη, επιθυμεί να καλύψει   την
θέση του Εργατοτεχνίτη, στο Λατομείο της στη Βέροια.
Η εταιρία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και άριστο περιβάλλον εργασίας.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε μπορείτε να καλέσετε στο
23940 20440 (Εσωτ. 123) ή να αποστείλετε το βιογραφικό σας,
αναφέροντας την θέση, με email στο hr@stonegroup.gr

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

γωνριμία με κυρία από 60 έ-

τάει να προσλάβει για μόνιμη

www.laosnews.gr

ση. Τηλ.: 6989 007541.
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Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο, ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜπάνιο, ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 270€
Στο Δημαρχείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου ορόφου με 3ΔΣΚουζίνα μεγάλη, χώρια σαλόνι, δύο τουαλέτες, ατομική
θέρμανση. Τιμή 360€
Στο Ρολόι, 2ος, άνετες σκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 200€
20ς όροφος, μεγάλο, άνετο διαμέρισμα, 2ΔΣΚουζίνα μεγάλη,
κεντρική θέρμανση, διαμπερές με θέα. Τιμή 250€
Γραφείο υπέροχο στην οδό Ελιάς, 2ου ορόφου με έξι χώρους, κατάλληλο και για συστέγαση, πολύ άνετο. Τιμή 420€
Γραφείο στην οδό Καρακωστή με τρεις χώρους κατάλληλο
για κάθε χρήση. Τιμή 250€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC,
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)
ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ  προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1) τιμή
συζητήσιμη.
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευρώ(κωδ ΧΠ4)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δένδρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια Τιμή
30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε παραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ροδάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)
Τα ως άνω ακίνητα είναι μερικά από αυτά που διαθέτει
το γραφείο μας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2331068080 και
6973735020. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε
μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Τιμές προσιτές.
Πληρ. τηλ.: 6934 447574.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονομικά ανεξάρτητος αναζητά
σοβαρή εμφανίσιμη κυρία

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

χωρίς οικογενειακές υποχρε-

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ώσεις άνω των 65 ετών έως

ΚΥΡΙΟΣ, χωρίς υποχρεώ-

75 ετών με την προοπτική

σεις, ζητά για γνωριμια κυρια

γνωριμίας και συμβίωση.

5-55 ετών, για σοβαρή σχέ-

Τηλ.: 6977 951301.

ση. Τηλ.: 6984 040769.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια Αγγλικών για να εργαστεί σε
φροντιστήριο στη Βέροια.
Πληρ. τηλ.: 6976 684172.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος γραφείου - βοηθός
Λογιστή για Λογιστικό Γραφείο στη Βέροια. Τηλ.: 6932
245383.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα τη Βέροια, ζητά άνδρα ή γυναίκα από 30
έως 50 ετών για το Τμήμα
Πωλήσεων. Προσφέρει μισθό, πλήρη ασφάλιση, αυτοκίνητο και κινητό. Πληροφορίες στο 6947 021868.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: κρεβατοκάμαρα με κομοδίνα, συρταριέρα, καθρέφτης, φωτιστικά και στρώμα. Παιδικό
κρεβάτι με στρώμα, κομοδίνο, ντουλάπα, αχρησιμοποίητα και τα δύο. Τηλ.:
6939 575993.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:
α) Άνδρα ή γυναίκα για
βοηθό λογιστή που να γνωρίζει το πρόγραμμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ
β) Οδηγό με δίπλωμα Γ΄
κατηγορίας
γ) Αποθηκάριο που να
έχει γνώσεις χειριστή κλαρκ
Πληροφορίες στο τηλ.:
6947 021868

www.mesitikoveria.gr
1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

μ2   1ος όροφος   4ΔΣΚΧΛΚ

30.000€

WC ΑΠ διαμπερές 110.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 90

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ

50.000€

θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

σμα εντός οικοπέδου 900 μ2

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ

40.000€

48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68

μ2 με θέα 40.000€

μ2   2ος όροφος λούξ τζάκι

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110

ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ.

μ2 κέντρο 75.000€

65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85
μ2   4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ.
κέντρο 55.000€
6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία
90 μ2  εντός οικοπέδου 800 μ2
σούπερ λούξ 80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο)
140.000€
13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444 μ2 Γιοτζαλίκια
14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409
μ2 Γιοτζαλίκια

CMYK
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προστατευθούν. Καλό είναι να το
αντιληφθούν και οι ίδιοι.

P Όσο για τα κόμματα;
Ε, δεν χρειαζόμαστε δα νέα
επιχειρήματα για τα ποιοτικά
στοιχεία της πολιτικής τους.
Εξάλλου ακόμη δεν βρέθηκε το
εμβόλιο για τον λαϊκισμό.

P Οι σκέψεις μου
αυτόν τον καιρό είναι σε
ένα ελβετικό σαλέ. Ποιο
σκι ρε; Το τυρί…

P Κι εγώ που νόμιζα ότι οι
κατά καιρούς ιδέες εκφράζονται
για να προστατεύσουν τον άνθρωπο. Δεν είχα ιδέα λοιπόν.

P Λόγω της πίεσης
στο σύστημα υγείας, οι
Ελβετοί πολίτες κλήθηκαν
να φτιάξουν διαθήκη, στην
οποία θα διατυπώνουν το
πώς επιλέγουν να πεθάνουν. Αποτυχημένε Μητσοτάκη, τους πέθανες και
τους Ελβετούς.
P Κι εγώ που νόμιζα
ότι δεν υπάρχουν ιοί σε
μέρη με δυνατές τράπεζες.
P Στις 17 Νοέμβρη πάντως καταλάβαμε ότι ο

ιός δεν κολλάει με το γκλομπ. Το πολύ-πολύ κάνα
καρούμπαλο.
«Η Δημοκρατία, που ήταν το κύριο αίτημα του Πολυτεχνείου, προϋποθέτει τον σεβασμό στον συνάνθρωπο, που στις παρούσες
συνθήκες δεν εξυπηρετείται με μαζικές συγκεντρώσεις, πορείες, άναρχες κραυγές ή πράξεις. Και η Ελευθερία, που είναι συστατικό της,
δεν τιμάται ενεχυριάζοντας το δημόσιο αγαθό

P

P Αλλιώς, μου θυμίζει αδυνατιστικό προϊόν που απέσυρε
χθες ο ΕΟΦ επειδή περιέχει
επικίνδυνες ουσίες.
P Πάντως με την καραντίνα,
είχαν δεν είχαν μάς έκαναν φανατικούς με τις άγριες μέλισσες.
και δικαίωμα του καθένα μας στην υγεία…»

P Δεν το λέει η στήλη το παραπάνω, η Φωτεινή Λεντάκη το έγραψε, ανήμερα της επετείου.
Η σύζυγος του Ανδρέα, που δεν συνεμορφώθην
προς τας υποδείξεις.
P Στην αρχή έλεγαν ότι δεν κολλάει ο ιός

σε λειτουργίες, λιτανείες κ.λπ. Μετά ότι δεν
κολλάει σε διαδηλώσεις για δίκες και πορείες
μνήμης. Από πλάνη σε πλάνη μάς είχαν.

P Θεωρώ δεδομένο ότι ο Ύψιστος αντιλαμβάνεται απολύτως την ανάγκη των πιστών του να

P Κι εγώ έλεγα γιατί από
πέρυσι που ξεκίνησε η σειρά,
της αγάπης τής γυάλιζε το μάτι
κάθε μέρα.
P Η Δούκισσα σάς λέω!
P Η απορία. Αυτό που στην τηλεκπαίδευση πέφτει το ιντερνέτ, είναι όπως όταν πας να
ξεχαρμανιάσεις επί χρήμασι… και δεν;
P Και:
Συναντιούνται μία αρκούδα και ένα λιοντάρι
και καυχιούνται ποιο είναι πιο τρομακτικό. Λέει

λοιπόν η αρκούδα:
-Εγώ είμαι το πιο τρομακτικό ζώο, αφού όταν
μουγκρίζω, τα κάνει στα βρακιά του όλο το δάσος.
-Αυτό δεν είναι τίποτα, λέει το λιοντάρι, εγώ
όταν μουγκρίζω τα κάνει στα βρακιά του όλη η
ζούγκλα.
Γύρω τους πετούσε ένας κορωνοϊός, τους κοιτά με περιφρόνηση και τους λέει:
-Γατάκια…!
Κ.Π.

Εθνικό σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης
για covid-19 ετοιμάζει η Κυβέρνηση
-Θα υπάρχουν 1.018 εμβολιαστικά κέντρα
όπου θα εμβολιάζονται 2.117.440 πολίτες τον μήνα

Για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής
κάλυψης του πληθυσμού για Covid-19,
ενημέρωσε χθες ο υπουργός Υγείας
Βασίλης Κικίλιας , τονίζοντας ότι η κατάσταση που βιώνει η χώρα από την
τεράστια απειλή της πανδημίας είναι
κρίσιμη και η πίεση που δέχεται στο
σύστημα υγείας είναι τεράστια, κυρίως
στη Βόρεια Ελλάδα που βρίσκεται στο
«κόκκινο».
Όπως είπε ο κ. Κικίλιας, ο πρωθυπουργός έδωσε εντολή να εκπονηθεί
νωρίς ένα επιχειρησιακό σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για covid-19, έτσι
ώστε όταν έρθουν τα εμβόλια να εμβολιαστούν με ασφάλεια , οργάνωση και
ιεράρχηση οι πολίτες. Παρουσιάζοντας
στη συνέχεια το εθνικό σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για covid-19, τόνισε
ότι τα εμβόλια σώζουν ζωές και όλα τα
εμβόλια και της γρίπης και της COVID
θα είναι δωρεάν .
Η προμήθειά τους θα είναι κεντρική
από την ΕΕ, η οποία θα προμηθευτεί
1,1 δισ. δόσεις. Όλες οι χώρες της ΕΕ
θα παραλάβουν τα εμβόλια την ίδια
χρονική στιγμή, η αναλογία θα είναι
ίδια, ανάλογα με τον πληθυσμό της κάθε χώρας, και η τιμή ίδια για
τις χώρες.
Η ΕΕ έχει διαπραγματευτεί με έξι εταιρείες (AstraZeneca,
Johnson & Johnson, Sanofi -GSK, Pfizer- BioΝΤech, CureVac,
Moderna) και έχει υπογράψει συμφωνία με 4 εταιρείες. Ο υπουργός
εξήγησε ότι τα εμβόλια θα φτάσουν από τις εταιρείες παραγωγής
στην Ελλάδα, στις κεντρικές αποθήκες των κρατών- μελών. Από εκεί, με ασφάλεια, θα φτάσουν στα εμβολιαστικά κέντρα όπου και θα
εμβολιάζεται ο πληθυσμός.
1.018 κέντρα για 2.117.440 εμβολιασμούς τον μήνα
Στην Ελλάδα, όπως είπε ο υπουργός, θα υπάρχουν 1.018 εμβο-

λιαστικά κέντρα όπου θα εμβολιάζονται 2.117.440 πολίτες τον μήνα.
Στα εμβολιαστικά κέντρα θα υπάρχουν δύο βάρδιες, πρωί - απόγευμα και θα δουλεύουν έξι μέρες την εβδομάδα, όχι την Κυριακή.
Υπολογίζεται ότι κάθε πολίτης θα χρειάζεται περίπου 10 λεπτά για
να εμβολιαστεί. Αν έρθουν παραπάνω εμβόλια στη χώρα μας, θα
υπάρξει περαιτέρω ανάπτυξη του κυβερνητικού σχεδίου για να αναπτυχθούν περισσότερα εμβολιαστικά κέντρα, είπε ο υπουργός.
Στη μάχη κατά της πανδημίας συμμετέχει και η Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας και όπως είπε ο υπουργός, πλέον τεστ covid-19,
διενεργούνται και στα Κέντρα Υγείας και η ΠΦΥ θα στηρίξει και την
προσπάθεια εμβολιασμού.
Πρώτα θα εμβολιαστούν οι υγειονομικοί, στη συνέχεια οι ευπαθείς ομάδες και μετά ο γενικός πληθυσμός. Ο πολίτης θα πρέπει να

κλείνει ραντεβού είτε στέλνοντας sms, είτε online
μέσω διαδικτύου είτε τηλεφωνικά.
Ο υπουργός διευκρίνισε ότι ο εμβολιασμός
των φιλοξενούμενων σε οίκους ευγηρίας θα γίνει
από 65 ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ και θα διαρκέσεις 10
ημέρες. Ο εμβολιασμός προσφύγων-μεταναστών
(34 Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων, 6 Κέντρα Υποδοχής-Ταυτοποίησης και 8 Προ-αναχωρησιακά
Κέντρα ) θα γίνει από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του ΕΟΔΥ. Στο σημείο αυτό, σημείωσε ότι
προτάσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης έγιναν δεκτές. «Με σύμπνοια, διαφάνεια και σωστό
βηματισμό θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε όλα
τα κόμματα και την κοινωνία».
Στα 35 σωφρονιστικά καταστήματα ο εμβολιασμός θα γίνει από το υγειονομικό προσωπικό
μονάδων υγείας.
Είναι σημαντικό να καταλάβουμε τις εξελίξεις,
είπε ο υπουργός. Πολλά εμβόλια είναι σε διαδικασία να παραχθούν. Κάθε μέρα ακούμε θετικά μηνύματα για τα αποτελέσματα εμβολίων, σημείωσε,
προσθέτοντας ότι το εμβόλιο είναι ένας σημαντικός σταθμός, πρέπει όμως να προσέξουμε, να σεβαστούμε τον διπλανό μας, να κάνουμε υπομονή.
Είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, και να αρχίσουμε σταδιακά να εμβολιάζουμε συμπολίτες μας, ώστε να χτίσουμε ανοσία
και να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. «Μαζί με αυτό θα υπάρχει
και η μάσκα, η προφύλαξη, ο σεβασμός στις μεγάλες ηλικίες και τις
ευπαθείς ομάδες. Να μην το ξεχάσουμε ποτέ. Ο πλανήτης ζει μια
τεράστια περιπέτεια. Η τήρηση των μέτρων θα έχει θετική κατάληξη
για εμάς» τόνισε.
Κατέληξε λέγοντας ότι στην αρχή της πανδημίας έγινε το αναγκαίο στο σύστημα υγείας, μετά το εφικτό και τώρα «κάνουμε αυτό
που στην αρχή θα φάνταξε αδύνατο. Αντέχει το ΕΣΥ, είναι ακόμα
εδώ όρθιο», είπε ο κ.Κικίλιας και κάλεσε όλους να βοηθήσουν τους
ανθρώπους του ΕΣΥ «για να μπορέσουν να τα καταφέρουν και να
μας προσφέρουν το αγαθό της δημόσιας υγείας και περίθαλψης».

