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 στην Θεσσαλονίκη
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η διάσωση και 
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Γράφει ο Αναστάσιος
Βασιάδης
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Αγώνας δρόμου εν μέσω Covid  
για τη νέα πτέρυγα 

του Νοσοκομείου Βέροιας 
και επιπλέον προσωπικό 

και εξοπλισμός για την μάχη
 με τον κορωνοϊό

Το πάθημα της Σάμου… 
ας γίνει μάθημα για τη Βέροια
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Η Κρήτη «πολεμά» 
εθελοντικά και πάλι

στην Μακεδονία!
   Η εθελοντική προσφορά των 10 νοσηλευτριών από 
την Κρήτη, να έρθουν στην πρώτη γραμμή της υγειονομικής 
μάχης στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, 
γύρισε την μνήμη μας πίσω στην ιστορία… Όταν υπήρχε 
ανάγκη και τότε στις αρχές του 1900, Κρητικοί πολεμιστές 
ήρθαν εθελοντικά να πολεμήσουν στο Μακεδονικό Αγώνα, 
άφησαν την ασφάλεια του σπιτιού τους και ταξίδεψαν 
από το άλλο άκρο της Ελλάδας και έδωσαν την ζωή τους 
για την ελευθερία της Μακεδονίας. Η ενέργεια των 10 
εξειδικευμένων νοσηλευτριών από την Κρήτη αποτελεί 
παράδειγμα που ήδη μιμήθηκαν άλλοι 23 νοσηλευτές από 
διάφορα μέρη της Ελλάδας(Κέρκυρα, Ροδόπη, Κυκλάδες 
κ.α) που καταφθάνουν στην Θεσσαλονίκη όπου η φωτιά 
της υγειονομικής μάχης καίει… Για ένα μήνα αφήνουν 
τις οικογένειές τους και ρίχνονται εθελοντικά στη μάχη 
και ενισχύουν σημαντικά τις υγειονομικές δυνάμεις στον 
πόλεμο κατά του κορωνοϊού.
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Η επιστολή τουπρώηνπροέδρου του δικηγορικού
συλλόγουΒέροιαςΓιάννηΚαπανίδηπουδημοσιεύτηκε
στοΛΑΟκαι οι «μομφές» για τον χειρισμό τουθέματος
τουΠαλαιούΔικαστικούΜεγάρου,προκάλεσαν τηνπα-
ρέμβασητουδημάρχουΒέροιαςΚώσταΒοργιαζίδηστην
εκπομπήΛαϊκά&Αιρετικά τουΑΚΟΥ 99.6, που μίλησε
ζωντανά τομεσημέρι τηςΠέμπτηςμέσωSkypeαπό το
Δημαρχείο.

Ο κ.Βοργιαζίδης επικαλέστηκε τορεπορτάζ τουΛΑ-
ΟΥόπουαναφέρεται ότι σεσχετική ερώτησηπρος τον
δήμαρχοανέπεσεστοτραπέζιτοθέματουαποχαρακτη-
ρισμούτουιστορικούακινήτου,απάντησεότιτέθηκεαπό
τονίδιοπροςτονδιευθύνοντασύμβουλοτουΕΤΑΔ,αλλά
δενάρεσεκαθόλου.«Αυτό προφανώς δεν το διάβασε 
ο κ. Καπανίδης που διάβασε επιλεκτικά»,σχολίασεο
δήμαρχοςκαισυμπλήρωσεότιπροφανώςέχουνγνώση
καικρατούνχαρτιάωςδήμοςσταχέριατουςταοποίασε
συνεργασίαμε τηνομικήυπηρεσίαθαταανοίξουνόταν
πρέπει.«Σε κάθε περίπτωση ούτε πήγαμε να μαλώ-
σουμε στην πρώτη συνάντηση, αλλά ούτε πήγαμε για 
να δώσουμε λεφτά σώνει και καλά, πήγαμε να βρού-
με μια σύντομη λύση χωρίς δικαστικές διενέξεις»,

τόνισεοκ.Βοργιαζίδης.
Ο δήμαρχος έδωσε

κάποιαεπιπλέονστοιχεία
όπως το γεγονός ότι το
ΠαλαιόΔικαστικόΜέγαρο
δενείναιμέσαστα10.000
ακίνητα που θα δοθούν
πίσωαπότοΕΤΑΔλόγω
της αντισυνταγματικότη-
ταςπου κρίθηκεμεαπό-
φασητουΣτΕ,καθώςκαι
τογεγονόςότιτοιστορικό
κτίριοτηςΒέροιαςέχειή-
δη εγγραφεί ως περιου-
σιακό στοιχείο τηςΕΤΑΔ
στο Κτηματολόγιο. Ο κ.
Βοργιαζίδης ξεκαθάρισε
ότιηνομικήυπηρεσίατου
δήμουασχολείταιεδώκαι
καιρό με το θέμα, στην
συνάντηση της Αθήνας
δεν άνοιξε τα χαρτιά του

καιθαπροχωρήσουντηνυπόθεσημε τονβέλτιστο τρό-
πο.

ΟδήμαρχοςΒέροιαςαναφέρθηκεκαιστατεστκορωνο-
ϊούπουδιεξάγονταιστηνΒέροια,αφούυπάρχουνγκρίνιες
γιαναγίνονταιδωρεάνμαζικάτεστλόγωτηςοικονομικής
δυσχέρειαςμεγάλουμέρουςτωνδημοτών.Οκ.Βοργιαζί-
δηςεπεσήμανεότιγίνονταιδωρεάντεστστοΝοσοκομείο
Βέροιαςκαιστοπρώην ΙΚΑ, ενώ3συνεργεία τουΕΟΔΥ
βρίσκονταιμόνιμαστηνΠεριφερειακήενότηταΗμαθίαςκαι
ενεργούνκαθημερινά100δειγματοληψίεςαπόδημόσιες,
δημοτικέςυπηρεσίες,γηροκομείακαιόπουυπάρχεισυνά-
θροισηατόμων.ΔενέχειγίνειαυτόπουέγινεστηνΛάρισα
μετεστσεοδηγούςαυτοκινήτωντοDrive through,γιατο
οποίουπάρχεισυζήτηση.«Μην φαντάζεστε ότι μπορεί 
να στηθεί μια σκηνή στην πλατεία Δημαρχείου για να 
περνούν πολίτες για τεστ, κάτι τέτοιο είναι εκτός σχεδι-
ασμού του ΕΟΔΥ»,τόνισεοδήμαρχος.Τέλοςγιατιςυπη-
ρεσίεςτουδήμουανέφερεότιλόγωτωνκρουσμάτων,των
γονικώναδειώνκαι της εκπεριτροπής εργασίαςλειτουρ-
γούνσεποσοστό35-40%,αλλάσεαρκετά ικανοποιητικό
επίπεδο,δεδομένωντωνσυνθηκών.

ΤελεσίγραφοτηςΚυβέρνησηςπροςτιςιδιωτικές
κλινικέςστηΘεσσαλονίκη

Διαθέστε 200 κλίνες για ασθενείς covid, αλλιώς επίταξη!
Χθες στις 9 το βράδυ έληγε το τελεσί-

γραφο τουΥπουργείουΥγείας προς τις ι-
διωτικές κλινικές τηςΘεσσαλονίκης με το
οποίοτουςκαθιστάσαφέςότιθαπρέπεινα
διαθέσουν200κλίνεςγιανοσηλείαασθενών
μεκορωνοϊό,αφούέχουνκαλυφθείπλήρως
οι διαθέσιμες κλίνες στα δημόσια νοσοκο-
μεία. Εκπρόσωποι των ιδιωτικών κλινικών
εξέφρασαντηνδυσκολίαναανταποκριθούν
στο υψηλό κόστος σε οξυγόνο, φάρμακα
κ.λ.πγιατηνοσηλείαασθενώνcovid,ωστό-
σοηκυβέρνησημετοτελεσίγραφότηςκατέ-
στησεσαφέςότι θαπροχωρήσει ακόμη και
σε επίταξη κλινώνσεπερίπτωσηπου δεν
διατεθούναπότιςιδιωτικέςκλινικές.

ΑγώναςΔρόμουενμέσωCovidγιατηνέαπτέρυγα
τουΝοσοκομείουΒέροιαςκαιεπιπλέονπροσωπικό
καιεξοπλισμόςγιατηνμάχημετονκορωνοϊό

Τοναγώναπουγίνεταινα
βρεθούν χώροιστοΝοσοκο-
μείοΒέροιαςγιανανοσηλευ-
τούν ασθενείς με κορωνοϊό,
περιέγραψε ο διευθυντής
της Παθολογικής κλινικής
τουΝοσοκομείουΒέροιαςκ.
Χρήστος Κούτρας, μιλώ-
νταςστοRadioNorth 98.Α-
πέδωσε τα εύσημα στη νέα
διοίκηση που κατάφερε να
ξεμπλοκάρει τις εργασίες
στη νέαπτέρυγαπου έπρε-
πε να έχει λειτουργήσει από
το 2016 και ήταν στο «ψυ-

γείο».Μίλησε για τις εντατικέςπροσπάθειες ακόμη και αυτή την περίοδο εν μέσω
covidναολοκληρωθούνεργασίεςκαιεξοπλισμόςκαιότιβρίσκεταισεπολύκαλόδρόμο.

ΣύμφωναμεστοιχείαπουπήραμεαπότηνΔιοίκησητουΝοσοκομείουΒέροιας,ότανανέλαβεστις16Ιανουαρίου,το
ΓΝΒέροιαςδιέθετε2λειτουργικούςαναπνευστήρες.Σήμερα20Νοεμβρίουέχουνστηνδιάθεσήτους12λειτουργικούς,
1φορητόκαι8δανεισμένουςστοΑττικόΝοσοκομείο.Επίσηςμέσαστηνεβδομάδακατέφθασαν30άτομαπροσωπικό(-
νοσηλευτές, τραυματιοφορείς, βοηθοί θαλάμου κ.α.)πουθασυμβάλλουν καθοριστικάστην νοσηλεία τωνπερίπου85
ασθενώνμεcovidπουνοσηλεύονταιστονοσοκομείο,ενώσύμφωναμετιςίδιεςπληροφορίεςγίνεταιαγώναςδρόμουνα
είναιέτοιμοτοΤμήμαΕπειγόντωνΠεριστατικών(ΤΕΠ)στηννέαπτέρυγαμέχριτις15Δεκεμβρίουγιαναμπορούννανο-
σηλευθούνκαιεκείασθενείς.

Όπως 
σε κάθε πόλεμο, 

έτσι και τώρα τα νοσοκομεία 
έχουν μεγάλη 

ανάγκη για 
αίμα. Με 
τον  κωδικό 
1 στο 13033 
όσοι μπορούν 
προσφέρουν 

αίμα και για το 
νοσοκομείο μας, 

καθημερινά, στο 
χώρο του 1ου ΚΑΠΗ στον πεζόδρομο

της Αριστοτέλους, απέναντι από 
το 2ο δημοτικό σχολείο 

Βέροιας.

ΠαρέμβασητουδημάρχουΒέροιας
στονΑΚΟΥ99,6καιαπαντήσεις

γιαΠαλιάΔικαστήριακαιμαζικάτεστκορωνοϊού
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Δήμος Νάουσας και Αστυνομία ξεκινούν ελέγχους για την 
εφαρμογή του νόμου περί δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς

Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο του περιορισμού του φαινομένου ύπαρξης  αδέσποτων ζώων συ-
ντροφιάς στους δρόμους του Δήμου, θα εντατικοποιήσει το επόμενο διάστημα τους ελέγχους για την εφαρμογή της νομο-
θεσίας που αφορά δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς (ηλεκτρονική καταγραφή-τσιπ, εμβολιασμοί κ.ά.),  με τη συνδρομή στε-
λεχών της Αστυνομίας και της πενταμελούς επιτροπής αρμόδιας για την παρακολούθηση του προγράμματος του Δήμου, 
που αφορά στην διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς.  

Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα της Αστυνομίας ως όργανο βεβαίωσης παραβάσεων σε περιπτώσεις μη τήρησης των 
κανόνων προστασίας των ζώων, προβλέπεται δυνάμει του Ν. 4039/2012 (άρθρο 21) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά 
την ισχύ του Ν.4235/2014 καθώς και του Ν. 4483/2017, άρθρο 54 περί «τροποποίησης διαδικασίας επιβολής και είσπρα-
ξης προστίμων του άρθρου 21 του Ν. 4039/2012».

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου αφενός να τηρηθεί η κείμενη νομοθεσία και αφετέρου να περιοριστούν τα φαι-
νόμενα εγκατάλειψης δεσποζόμενων ζώων, παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των ζώων συντροφιάς να προβούν σε όλες τις α-
παραίτητες ενέργειες, (ηλεκτρονική καταγραφή, απαραίτητους εμβολιασμούς και κατοχή ενημερωμένου βιβλιαρίου υγείας). 
Επίσης να συνεργάζονται σε περίπτωση ελέγχου με τους αρμόδιους αστυνομικούς και να τηρούν τους κανόνες ευζωίας 
των ζώων συντροφιάς, δημόσιας υγιεινής και ασφάλειας προς όφελος τόσο των δεσποζόμενων, όσο και του ευρύτερου 
κοινωνικού συνόλου.

Επιστολή διαμαρτυρίας για 
πώληση προϊόντων σε σου-
περ μάρκετ έστειλε ο Εμπορι-
κός Σύλλογος Βέροιας, προς: 
βουλευτές Ηµαθίας,  Αντιπερι-
φερειάρχη ,  Δήµαρχο Βέροιας,  
Πρόεδρο ΕΣΕΕ , Πρόεδρο Επι-
µελητηρίου  και  Πρόεδρο Οµο-
σπονδίας Εµπορικών Συλλόγων 
κεντρικής και δυτικής Μακεδο-
νίας, ζητώντας δίκαιη αντιμετώ-
πιση από την πολιτεία και λή-
ψη δραστικών µέτρων  για την 
θωράκιση και την επιβίωση των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

Η επιστολή την οποία υπο-
γράφει η Πρόεδρος Εµπορικού 
Συλλόγου Βέροιας, Αθηνά Πλιά-
τσικα Τσιπουρίδου, αναφέρει τα εξής:

«Αξιότιµοι Κύριοι, Μετά από 10 µέρες ολικού 
κλεισίµατος του λιανεµπορίου βλέπουµε πάλι 
ελαστικοποίηση των µέτρων που επιτρέπουν 
σε σούπερ µάρκετ και υπεραγορές τροφίµων 
να πουλάνε προιόντα που πωλούνται σε εξειδι-
κευµένα καταστήµατα.(κουβέρτες, παντόφλες, 
µπουφάν σεντόνια, θερµαντικά σώµατα ) µε 
δικαιολογία τις χαµηλές θερµοκρασίες που θα 
έχουµε τις επόµενες µέρες. 

Τελικά ο σκοπός είναι οι αλυσίδες σούπερ 
µάρκετ να µετατραπούν σε πολυκαταστήµατα 
και το λιανεµπόριο να εξαφανιστεί? 

Ποια είναι η στήριξη της πολιτείας στις µι-
κροµεσαίες επιχειρήσεις αυτές τις δύσκολες 
µέρες που περνάµε? 

Ζητάµε µια δίκαιη αντιµετώπιση από την 
πολιτεία, έχουµε γίνει γραφικοί στο να ζητάµε τα 
αυτονόητα. Τα προβλήµατα µας είναι πολλά και 
ανυπέρβλητα και θα φανούν ακόµη περισσότε-
ρο τους επόµενους µήνες αν δεν λάβετε δρα-
στικά µέτρα για την θωράκιση και την επιβίωση 
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων».

Επιστολή και της ΕΣΕΕ 
στον Πρωθυπουργό για ασφαλή 

 επαναλειτουργία  των επιχειρήσεων
Την επείγουσα ανάγκη να επαναλειτουργή-

σουν οι μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις 
αμέσως μετά τη λήξη του 2ου lockdown στις 
30 Νοεμβρίου, καθώς ο μηδενικός τους τζίρος 
επί τρεις εβδομάδες και οι συσσωρευμένες 
υποχρεώσεις απειλούν την επιβίωση τους και 
χιλιάδες θέσεις εργασίας σε αυτές, επισημαί-
νει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και 
Επιχειρηματικότητας με Επιστολή της προς 
τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, την 
οποία κοινοποιεί στον Υπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων κ. Άδωνη Γεωργιάδη και τον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
κ. Νίκο Παπαθανάση.

Η ΕΣΕΕ στην Επιστολή 
της τονίζει πως τα μικρά και 
μεσαία εμπορικά καταστή-
ματα, όπως επανειλημμένως 
έχει καταγραφεί στις επιδη-
μιολογικές μετρήσεις και έχει 
αναγνωρίσει η ίδια η κυβέρ-
νηση, δεν αποτελούν πηγές 
μετάδοσης της πανδημίας. 
Την ίδια στιγμή όμως η μι-
κρομεσαία εμπορική επιχει-
ρηματικότητα – με μοναδική 
εξαίρεση την Επιστρεπτέα 
Προκαταβολή - ασφυκτιά από 
παντελή έλλειψη ρευστότητας 
και χωρίς πρόσβαση στη τρα-
πεζική χρηματοδότηση για το 
85% των ΜμΕ.

Για τους λόγους αυτούς, σε περίπτωση που 
η κυβέρνηση αποφασίσει την σταδιακή επα-
ναφορά της αγοράς σε πλήρη λειτουργία μετά 
την 1η Δεκεμβρίου, η ΕΣΕΕ εισηγείται να α-
νοίξουν πρώτα τα μικρά και μεσαία εμπορικά 
καταστήματα, καθώς αυτά έχουν το συγκριτικό 
πλεονέκτημα της αποτελεσματικής εποπτείας 
χώρων και πελατών, λόγω της ελεγχόμενης 
προσέλευσης των καταναλωτών.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανί-
κας δήλωσε σχετικά:

«Ο εμπορικός κόσμος είναι σάρξ εκ της 
σαρκός της ελληνικής κοινωνίας, μαζί με την 
οποία δίνει τον τιτάνιο αγώνα ανάσχεσης της 
πανδημίας. Επί μήνες οι μικρομεσαίοι έμπο-
ροι αποδεικνύουν ότι η τήρηση των κανόνων 
προστασίας της δημόσιας υγείας μέσα στα 
εμπορικά καταστήματα είναι υποδειγματική 
και αυτό αποτελεί και επίσημη παραδοχή της 
κυβέρνησης. Σήμερα όμως βρίσκεται στην κο-
ρύφωσή της και η «μητέρα των μαχών» για 
την επιβίωση του ελληνικού εμπορίου, από 
την έκβαση της οποίας θα κριθεί το παρόν 
και το μέλλον χιλιάδων επιχειρήσεων και των 
εργαζομένων σε αυτές. Με την Επιστολή της 
στον Πρωθυπουργό η ΕΣΕΕ εκφράζει την διο-
γκούμενη αγωνία των συναδέλφων μας σε όλη 
τη χώρα, καθώς η 1η Δεκεμβρίου πλησιάζει και 
δεν υπάρχει καμία επίσημη διαβεβαίωση ότι τα 
εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν κα-
νονικά. Οι μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις 
μπορούν και πρέπει να πρωτοστατήσουν με 
ασφάλεια στο ξαναζωντάνεμα της αγοράς, τον 
πιο κρίσιμο, για την αγορά, μήνα του χρόνου. 
Η έγκαιρη αποδοχή του εύλογου αιτήματος μας 
είναι απαραίτητη, συν τοις άλλοις,, για να μη 
χάσουν κι άλλο πολύτιμο χρόνο τα εμπορικά 
καταστήματα στην προετοιμασία τους για την 
εορταστική περίοδο». 

Έναν απολογισμό της 
φετινής παραγωγικής πε-
ριόδου κάνει σε σχετικό 
της δελτίο Τύπου, η  Έ-
νωση Κονσερβοποιών Ελ-
λάδας επαναλαμβάνοντας 
την σημασία της ποιότη-
τας και της ανάγκης να αλ-
λάξει ο  τρόπος  προσέγ-
γισης της  παραγωγής.

Αναφέρεται επίσης στη 
λειτουργία του Δικτύου 
Πυρηνόκαρπων, το οποίο 
εξασφαλίζει τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά για καλύ-
τερη απόδοση της παρα-
γωγής.

Συγκεκριμένα η ΕΚΕ 
αναφέρει:

«Η φετινή χρονιά είναι 
η χρονιά της COVID-19. 
Πέρα από τα συνηθισμένα 
μας προβλήματα, φέτος όλοι έχουμε να αναμετρηθούμε 
με τις αναταράξεις, τις αβεβαιότητες, τα αυξημένα κόστη 
που προκαλεί η πανδημία.

Για όσους εργάζονται για την αγροτική παραγωγή και 
τη μεταποίησή της δεν υπάρχει αναστολή και τηλεργα-
σία. Τα δέντρα χρειάζονται φροντίδες όταν τις χρειάζο-
νται, τα ροδάκινα πρέπει να μαζευτούν όταν είναι ώριμα 
και να μεταποιηθούν σε ελάχιστες ώρες. Για αυτό ας 
αναγνωρίσουμε τη μεγάλη επιτυχία της φετινής χρονιάς: 
όλη η διαθέσιμη παραγωγή συλλέχθηκε και μεταποιήθη-
κε. 

Φυσικά, ποιοτικά προβλήματα υπήρχαν και φέτος, με 
πιο έντονο το σπάσιμο του πυρήνα του συμπύρηνου αλ-
λά και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις βρο-
χές του Αυγούστου, υπενθυμίζοντας μας ότι η κλιματική 
αλλαγή ήρθε για να μείνει και ότι πρέπει να αλλάξουμε 
τον τρόπο που προσεγγίζουμε την παραγωγή.

Εμπορικά, το τέλος του Σεπτέμβρη βρήκε τις βιομη-
χανίες μεταποίησης ροδάκινου με αποθέματα ίδια με 
τα περσινά. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει οποιαδήποτε 
πρόβλεψη για το πόσο θα κρατήσει το δεύτερο lock-
down που ισχύει ήδη σε πολλές από τις αγορές για το 
μεταποιημένο ροδάκινο, αλλά και πως θα επηρεάσει τη 
ζήτηση. Είναι ακόμα πιο δύσκολο να προβλέψουμε την 
έκταση της οικονομικής ύφεσης που θα προκληθεί στις 
αγορές. Όσον αφορά το BREXIT, οι μέρες περνούν και 
δεν ανακοινώνεται συμφωνία που θα επιτρέψει να συνε-
χίσουμε τις εξαγωγές μας στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς 
δασμούς. Η μόνη ελπίδα έρχεται από το αποτέλεσμα 
των Αμερικανικών εκλογών που εκτιμάται ότι θα οδηγή-
σει σε κατάργηση των επιπλέον δασμών, αλλά και αυτό 
θα χρειαστεί αρκετό χρόνο.

Τα ειδικά προβλήματα της φετινής χρονιάς δεν πρέ-

πει να μας αποσπούν από τη μεγάλη εικόνα. Οι προκλή-
σεις είναι σημαντικές. Για να διατηρήσουμε την ανταγω-
νιστικότητα του κλάδου μας, χρειαζόμαστε ποιοτικότερα 
ροδάκινα. Για να κρατήσουμε τους παραγωγούς μας 
ικανοποιημένους, χρειαζόμαστε μεγαλύτερες αποδόσεις. 
Αυτά πρέπει να τα πετύχουμε προσαρμοζόμενοι στα νέα 
δεδομένα του κλίματος και προετοιμαζόμενοι για τις αυ-
στηρότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις της παραγωγής 
που επιβάλλουν οι καταναλωτές και αναμένεται να γίνουν 
κανόνας. 

Φέτος, ξεκίνησε τη λειτουργία του το «Δίκτυο Πυρηνο-
κάρπων». Το Δίκτυο φιλοδοξεί να βελτιώσει την ποιότητα 
και την απόδοση της παραγωγής, μέσω της τακτικής 
παρουσίας γεωπόνου στο χωράφι δίπλα στον παραγωγό 
και συμβασιοποιημένων και σταθερών σχέσεων μεταξύ 
των εμπλεκομένων στην παραγωγή και μεταποίηση 
φρούτων. Οι γεωπόνοι θα βοηθούν τους παραγωγούς 
να καλλιεργούν χρησιμοποιώντας ένα νέο πρωτόκολλο 
καλλιέργειας, που ενσωματώνει θεωρητική γνώση και 
πρακτική εμπειρία ετών αλλά και τα νέα δεδομένα του 
κλίματος και της αγοράς. Το Δίκτυο θα ελέγχει και θα 
πιστοποιεί ότι το πρωτόκολλο τηρείται και ότι τα τελικά 
προϊόντα πληρούν τις ποιοτικές προδιαγραφές και οι 
συμβεβλημένες βιομηχανίες θα τα παραλαμβάνουν ως 
προϊόντα ανώτερης ποιότητας.

Η Ε.Κ.Ε. στήριζε και θα στηρίζει πάντα τις οργανωμέ-
νες πρωτοβουλίες που στρέφουν το βλέμμα στο μέλλον 
και επιδιώκουν να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες 
και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να ενημερωθούν 
για το Δίκτυο και να στηρίξουν την προσπάθειά του. Η 
συμμετοχή στις διαδικασίες του Δικτύου είναι φυσικά 
εθελοντική. Κοινός μας στόχος, η υποστήριξη του ποιοτι-
κού ροδάκινου στην παγκόσμια αγορά σε ανταγωνιστική 
βάση».

Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδας: 
Μεγάλη επιτυχία η συλλογή 

και μεταποίηση όλης 
της διαθέσιμης παραγωγής

-Επανέρχεται στο θέμα της ποιότητας  που ενισχύεται 
από την  λειτουργία του «Δικτύου Πυρηνοκάρπων»

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: 
Ο Θάνατος του εμποράκου, 

εάν δεν στηριχτεί το λιανεμπόριο
-Επιστολή διαμαρτυρίας για την 

πώληση προϊόντων σε σουπερ μάρκετ



Δήμος Βέροιας:  
Πραγματοποιήθηκε το πρώτο 

διαδικτυακό σεμινάριο 
για την τοπική αγορά

-Digital Marketing και νέες ευκαιρίες 
στην εποχή του κορονοϊού 

Με επιτυχία ο-
λοκληρώθηκε το 
πρώτο διαδικτυα-
κό σεμινάριο του 
Δήμου Βέροιας με 
θέμα «Ο εμπορι-
κός κόσμος της 
Βέροιας στην επο-
χή του κορονοϊού: 
Digital marketing 
και νέες ευκαιρί-
ες» που πραγ-
ματοποιήθηκε τη 
Δευτέρα 16 Νο-
εμβρίου 2020, με 
τη συμμετοχή του 
Δημάρχου Βέροι-
ας, Κωνσταντίνου 
Βοργιαζίδη, του 
Αντιδημάρχου Η-
λεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης, Ψη-
φιακής Πολιτικής 
& Καινοτομίας, Καλλίστρατου Γρηγοριάδη, της Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας, Αθηνά 
Τσιπουρίδου, του Προέδρου της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών - Βιοτεχνών Βέροιας και δημοτικού συμ-
βούλου, Λάζαρου Ασλανίδη, και του Ειδικού Συνεργάτη στο Επιμελητήριο Ημαθίας, Βασίλη Δαληγγά-
ρου και κύριο ομιλητή τον ειδικό σε θέματα ψηφιακού μάρκετινγκ, Αποστόλη Αϊβαλή, Managing Partner 
της AIVAL.COM και Manager του εκπαιδευτικού οργανισμού KNOWKRUNCH. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, διατυπώθηκαν χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες για το πως οι το-
πικές επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά το διαδίκτυο και τις δυνητικές ευκαιρίες 
που κρύβονται στην παγκόσμια διαδικτυακή αγορά, δημιουργώντας νέες πηγές εσόδων σε μια περίοδο 
που τα καταστήματα παραμένουν κλειστά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. 

Όπως υπογράμμισε ο κ. Αϊβαλής «χαίρομαι πολύ που με κάλεσε ο Δήμος Βέροιας. Αν όλοι οι Δήμοι 
στην Ελλάδα εκπαιδεύσουν τους πολίτες τους στο κομμάτι αυτό,  στο τέλος θα ανταγωνίζονται μεταξύ 
τους ποιος δήμος έχεις τους καλύτερους digital πολίτες. Έτσι, θα βοηθούσατε την τοπική οικονομία. Έ-
χω μιλήσει σε πολλά συνέδρια σε όλον τον κόσμο, όμως με νοιάζει πάρα πολύ η τοπική αυτοδιοίκηση, 
αυτή η μικροκοινότητα, γιατί έτσι ξεκινάς και γίνεσαι μεγάλος. Σιγά σιγά, μικρές κοινότητες οι οποίες 
είναι εκπαιδευμένες, και αργά ή γρήγορα ενώνονται και γίνονται ένα. Και τότε θα έχει ελπίδα και η Ελ-
λάδα. Γιατί η Ελλάδα είναι πίσω από αυτό. Πολύ καλή αρχή, πολλά μπράβο από μένα, σας το λέω από 
καρδιάς».

Από την πλευρά του ο κ. Βοργιαζίδης σημείωσε ότι «η σημερινή διαδικτυακή εκδήλωση εντάσσεται 
στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής επιλογής του Δήμου Βέροιας να μεταβεί στη ψηφιακή εποχή. 

Έτσι λοιπόν σήμερα, α-
ξιοποιώντας τα πολύτιμα 
εργαλεία της τεχνολογίας 
και αφουγκραζόμενοι την 
ανησυχία και τις αγωνίες 
του εμπορικού κόσμου 
της πόλης για το παρόν 
και μέλλον των τοπικών 
επιχειρήσεων στην επο-
χή του κορονοϊού, διορ-
γανώνουμε τη σημερινή 
εκδήλωση με μόνο στόχο 
να σταθούμε δίπλα στους 
επαγγελματίες της περι-
οχής. Ως Δήμος Βέροιας 
θα συνεχίσουμε να στη-
ρίζουμε τις τοπικές επιχει-
ρήσεις με οποιοδήποτε 
διαθέσιμο μέσο, ιδιαίτερα 
τη δύσκολη αυτή περίο-
δο»

Το βίντεο της εκδή-
λωσης έχει αναρτηθεί 
ήδη στο επίσημο κανάλι 
του Δήμου Βέροιας στο 
YouTube, έτσι ώστε όσοι 
επαγγελματίες της πε-
ριοχής το επιθυμούν να 
μπορούν να το παρακο-
λουθήσαν, οποιαδήποτε 
στιγμή, μέσα από τον πα-
ρακάτω σύνδεσμο: 

https://www.youtube.
com/watch?v=rgl3wb0n
sM4&t=4545s&fbclid=Iw
AR2JBYieN5EUlmhlRIO
YHJgRZ4L8rkQxaIH20X
BNAsW6gd23K42x6EsH
5MQ
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Μέσω της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε ΗΜΑ-
ΘΙΑΣ την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020, την Τρίτη 
24 Νοεμβρίου 2020 και την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 
2020 από την Π.Ε Ημαθίας σε συνεργασία με τον 
Δήμο Βέροιας και τον Δήμο Αλεξάνδρειας πρόκει-
ται να πραγματοποιηθεί αναδιανομή προϊόντων 
ΤΕΒΑ (ΒΥΣ, ΞΗΡΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ). 

Ειδικότερα:
Σημεία διανομής: 
1)Για τον Δήμο Αλεξάνδρειας ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ 

ΒΥΣ, ΞΗΡΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ, 
Η διανομή θα πραγματοποιηθεί κατοίκον ή κα-

τόπιν επικοινωνίας με τους ωφελούμενους  με ο-
ποιονδήποτε τρόπο επιθυμούν, κατά τις παρακάτω 
ημερομηνίες:

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 ώρα 08:00 – 14:00
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 ώρα 08:00 – 14:00
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020  ώρα 08:00 – 14:00
2) Για τον Δήμο Βέροιας ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΒΥΣ, 

ΞΗΡΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ,  
Η διανομή θα πραγματοποιηθεί στο 3ο χλμ. 

Π.Ε.Ο Βέροιας-Θεσσαλονίκης ( δίπλα στα ελαστικά 
BRIDGESTONE) κατόπιν προγραμματισμένου ρα-
ντεβού και ειδοποίησης που θα λάβουν μέσω sms 

για την ημέρα και την ώρα που θα προσέλθουν, 
κατά τις παρακάτω ημερομηνίες:

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 ώρα 08:00 – 14:00
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 ώρα 08:00 – 14:00
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020  ώρα 08:00 – 14:00
Οι δικαιούχοι, κατά την προσέλευση, είναι α-

ναγκαίο να προσκομίζουν: α) Δελτίο ταυτότητας ή 
διαβατήριο και β) Αίτηση ΗΔΙΚΑ-ΤΕΒΑ.

-Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκό-
μιση της αίτησης, θα πρέπει να προσκομίζεται το 
ΑΜΚΑ σε επίσημο έγγραφο.

-Σε περίπτωση που δεν θα παραλάβει ο αιτών 
αυτοπροσώπως, απαιτείται επιπλέον και εξουσιο-
δότηση με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής. 

-Αν η εξουσιοδότηση δε φέρει βεβαίωση γνησί-
ου υπογραφής να συνοδεύεται από φωτοαντίγρα-
φο του Δελτίου Ταυτότητας του εξουσιοδοτούντος 
Ωφελούμενου ή άλλου επισήμου εγγράφου από το 
οποίο προκύπτουν ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ του.

Για την ασφαλή διεξαγωγή της διανομής, παρα-
καλούνται όλοι οι ωφελούμενοι να έχουν μαζί τους 
απλή χειρουργική μάσκα, το δικό του στυλό και να 
τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις ασφάλειας 
1,5 έως 2 μ.

Τακτική συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Δή-
μου Βέροιας  θα γίνει την 
Δευτέρα 23-11-2020 από 
09:00 έως 10:00, η οποία 
λόγω των κατεπειγόντων μέ-
τρων που έχουν ληφθεί για 
την αποφυγή της διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19 θα 
πραγματοποιηθεί δια περι-
φοράς, μέσω μηνύματος η-
λεκτρονικού ταχυδρομείου 
(αποστολή ηλεκτρονικού εγ-
γράφου από τα μέλη της Ο.Ε. 
για τη δήλωση πρόθεσης ψή-
φου και τυχόν απόψεων τους 
επί των θεμάτων της ημερή-
σιας διάταξης), με θέματα η-
μερήσιας διάταξης τα εξής:

-Υποβολή ή μη πρότασης 
στην Πρόσκληση του Πρά-
σινου Ταμείου «Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020, Άξονας Προτεραι-
ότητας 4: «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 
(ΣΦΗΟ)»».

-Έγκριση ή μη εγγραφής πίστωσης, τεχνικών προ-
διαγραφών και τρόπου ανάθεσης για την διεξαγωγή 
μοριακών εξετάσεων στο προσωπικό του Δήμου, για 
την αποτροπή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

-Έγκριση ή μη: α) διενέργειας, β) μελέτης, γ) σύ-
ναψης σύμβασης, δ) συγκρότησης επιτροπής & ε) 
καθορισμού όρων πρόσκλησης διαπραγμάτευσης της 
υπηρεσίας «Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών 
λογισμικού Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών 
Δήμου Βέροιας» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευ-
σης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας.

-Έγκριση ή μη εγγεγραμμένης πίστωσης για «Έ-
ξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του 
Δήμου» για τη δημιουργία μέσων προβολής δραστηρι-
οτήτων του Δήμου.

-Έγκριση ή μη εγγεγραμμένης πίστωσης για «Λει-
τουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναι-
κών θυμάτων βίας στον Δήμο Βέροιας» για λειτουργι-
κά έξοδα.

-Έγκριση ή μη έκτακτης μετακίνησης Δημάρχου 
στην Κατερίνη και στην Αθήνα.

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδει-
ξη ή μη αναδόχου του έργου «Επέκταση-Διαρρύθμιση 
Δημοτικού Σχολείου Αγ.Γεωργίου».

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδει-
ξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Ενδοδη-

μοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (2020)».
-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδει-

ξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Δαπάνες 
για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και επικινδύνων & ρυμο-
τομούμενων κτισμάτων».

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδει-
ξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Επισκευή 
και διαρρύθμιση του Παραρτήματος ΡΟΜΑ του Κέ-
ντρου Κοινότητας Βέροιας».

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού εκπόνησης 
της μελέτης «Μελέτη για την άρση επικινδυνότητας 
πρανών στην περιοχή Λευκόπετρας».

-Έγκριση ή μη συνολικής οριστικής παραλαβής της 
μελέτης «Αντιπλημμυρική μελέτη Τριποτάμου».

-Έγκριση ή μη παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργα-
σιών του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινω-
φελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας».

-Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης ή μη α-
προβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση οδών 
Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος 
(2019)».

-Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης ή μη απρο-
βλέπτων δαπανών του έργου «Ενδοδημοτική οδοποι-
ία λοιπών Δ.Ε. Δήμου Βέροιας».

-Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της α-
ριθμ.1517/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητι-
κού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

-Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της α-
ριθμ.1518/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητι-
κού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Συνεδριάζει την Δευτέρα 
η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Βέροιας  

Π.Ε. Ημαθίας: Αναδιανομή 
προϊόντων ΤΕΒΑ σε ωφελούμενους 

των Δήμων Αλεξάνδρειας και Βέροιας
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Το πάθημα της Σάμου… 
ας γίνει μάθημα για τη Βέροια

Του Μάκη Δημητράκη

Όλοι μας ζή-
σαμε –τις τελευ-
ταίες ημέρες- το 
τραγικό τέλος 
του πρόσφατου 
σεισμού στην 
όμορφη Σάμο. 
Δύο «αγγελού-
δια» που ενώ 
γλ ίτωσαν την 
κρίσιμη ώρα του 

εγκέλαδου, άφησαν την τελευταία τους 
πνοή από ανθρώπινη αμέλεια, ανθρώπινα 
λάθη και γραφειοκρατικές συνέπειες.

Με αφορμή την άδικη και αδόκητη εξέ-
λιξη, από το μυαλό μου πέρασαν οι σκέ-
ψεις πως κάτι παρόμοιο μπορεί να συμβεί 
στον καθένα μας όταν αμέριμνοι και ανυ-
ποψίαστοι διασχίζουμε τα στενά δρομάκια 
των παραδοσιακών γειτονιών της πόλης 
μας, στα οποία υπάρχουν πολλά ερειπω-
μένα σπίτια, ετοιμόρροπα και εγκαταλε-
λειμμένα.

Ο κίνδυνος παραμονεύει ύπουλα και 
διαχρονικά!

Ο Δήμος Βέροιας βέβαια σε πολλά 
τέτοια σπίτια τοποθέτησε ενημερωτικές 
πινακίδες. Σε κάποιες περιπτώσεις τοπο-
θετήθηκαν πλαστικά πλέγματα ή κάποιες 
άλλες κατασκευές. Και τι έγινε;

Σταμάτησαν να διέρχονται οι πεζοί κά-
τω ή δίπλα από τα ετοιμόρροπα;

Άτομα μεγάλης ηλικίας με πολύ χα-
μηλά αντανακλαστικά συνεχίζουν να δια-
σχίζουν τα σοκάκια! Μαθητές όλων των 
βαθμίδων εκπαίδευσης το ίδιο!

Ο Θεός μας προστατεύει και μακάρι να 
συνεχίζει!

«Όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο 
χρόνος» λέει σοφά ο λαός μας και οι αρ-
χαίοι πρόγονοί μας, μας κληροδότησαν το 
«συν Αθηνά και χείρα κίνει» ας φροντίσει 
ο Δήμος μας ΕΔΩ και ΤΩΡΑ να προστα-
τεύσει τους δημότες από την «κακιά ώ-
ρα».

Ας φωτογραφηθούν –αν δεν έχει γίνει- 
τα παλιά ετοιμόρροπα κτίσματα για να 
είναι διαθέσιμα από την πολεοδομία σε 
περίπτωση αναπαλαίωσης.

Ας αναλάβει να πιέσει τους ιδιοκτήτες 
τους ή τους νόμιμους κληρονόμους για την πολύ σύντομη κατεδάφιση.

Ας αναλάβει ο ίδιος ο Δήμος την πρωτοβουλία να γκρεμιστούν όλα τα ετοιμόρροπα για να έχει –αν μη τι άλλο- ήσυχη τη συνείδησή του!
Δεν μπορεί να μην υπάρχει λύση.
Το βέβαια είναι πως η σημερινή κατάσταση πρέπει να βελτιωθεί ΣΥΝΤΟΜΑ και ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ!
Μη μας πάρει «από κάτω» η γραφειοκρατία!

Συνέχεια στον, 
δια του Τύπου, 

διάλογο για 
το παλαιό 
δικαστικό 

μέγαρο Βέροιας
Εκ νέου επιστολή Καπανίδη 

στον Δήμαρχο Κ. Βοργιαζίδη, 
στην οποία αναφέρει:

« Κύριε  Δήμαρχε,
 Άκουσα με προσοχή τα όσα 

είπατε στον σταθμό 99,6  και 
σας απαντώ , όπως πάντα λα-
κωνικά : Στήριξα τον συνδυα-
σμό σας , τον στηρίζω και θα 
τον στηρίξω και στις επόμενες 
εκλογές , για αυτό και έχω το 
δικαίωμα  της κριτικής, για αυτό 
εδώ και τρία χρόνια συμμετέχω 
ανελλιπώς σε επιτροπή του Δή-

μου  Βέροιας.
ΔΥΣΤΥΧΩΣ  δεν  είπατε την αλήθεια στην συνέντευξη ,  

γιατί απλά ΔΕΝ γνωρίζατε για τα ΦΕΚ.  Εάν γνωρίζατε για τα 
ΦΕΚ, ΔΕΝ  θα «ρίχνατε στο τραπέζι..» [ εσείς χρησιμοποιή-
σατε την φράση ] το θέμα του ενοικίου .

 ΕΑΝ γνωρίζατε για τα ΦΕΚ , θα «ρίχνατε» στο τραπέζι τα 
έγγραφα δηλ. τα ΦΕΚ , για να τα  γνωρίσει και ο υπεύθυνος 
της ΕΤΑΔ [ που δεν τα γνωρίζει ] το επαναλαμβάνω και μπο-
ρείτε να ρωτήσετε τους νομικούς του Δήμου ,   με τα ΦΕΚ  
το δικαστικό μέγαρο ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ από το  την περιουσία της 
ΕΤΑΔ , με τον χαρακτηρισμό που είχε λάβει από το1983 !!

 Κύριε Δήμαρχε , η λανθάνουσα γλώσσα λέει την αλήθεια 
, στο  χρονικό σημείο  της συνέντευξης σας  , 9,37΄ , λέτε : 
«…τα παλαιά δικαστήρια δεν είναι στα 10.000 ακίνητα που εί-
χαν δοθεί , τα παλαιά δικαστήρια έχουν γραφεί  ως περιουσία  
στο κτηματολόγια …» Εάν δεν είναι ανάμεσα στα 10.000, 
γιατί πήγατε ;

  Φάσκω και αντιφάσκω  λοιπόν κ. Δήμαρχε  και που κα-
ταλήξατε ;   …στο mea culpa  [  για να μην ξεχνάμε και την 
κοινή πολιτική μας καταγωγή ]

 Άρα  μία  πράξη  του  αρμοδίου οργάνου [ΕΤΑΔ] , την 
οποία επικυρώνει ο  κ. Βεζυρόπουλος [ είναι ο αρμόδιος  και   
το  αναλαμβάνει ο Δήμος ,  για  ότι χρήση αποφασιστεί .

 Κύριε Δήμαρχε ΔΕΝ  θέλει κόπο , θέλει ΤΡΟΠΟ

ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΟΥΣΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
 ΚΑΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ             

 Υ.Γ. Να τελειώσει και η καραντίνα για να σας αφήσω ή-
συχο «.   



Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ η ν   υ π ΄ α -
ρ ι θ μ .  Δ 1 α / Γ . Π . ο ι κ . :  7 1 3 4 2 
( Φ . Ε . Κ . 4 8 9 9 Β / 0 6 . 11 . 2 0 2 0 )  έ ω ς 
30.11.2020, στις Λαϊκές Αγορές του Δή-
μου Βεροίας (Κοινότητα  Βέροιας-Μα-
κροχωρίου-Αγ. Γεωργίου), επιτρέπεται η 
συμμετοχή  των πωλητών (παραγωγοί 
και επαγγελματίες), που δραστηριοποι-
ούνται σε αυτές σύμφωνα με την άδειας 
τους, σε ποσοστό 50% ανά κατηγορία 
πωλητών. 

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

Στις κατηγορίες πωλητών:
2 α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  ΟΠΩΡΟΚΗ-

ΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΩΝΤΩΝ και 
2 β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  ΒΙΟΤΕΧΝΙ-

ΚΩΝ ΕΙΔΩΝ. 
αναστέλλεται σε όλη την Επικράτεια 

η λειτουργία των παρακάτω δραστηριο-
τήτων:

22. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφα-
ντουργικών 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.

23. Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, 
πλην χαρτικών, ειδών καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας, με εξαί-
ρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.89.

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

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

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

•Να τηρούν τις οδηγίες για τον περιορισμό της διασποράς του ΚΟΡΩ-
ΝΟΪΟΥ covid 19

•Να φροντίζουν την αποφυγή του συνωστισμού στους πάγκους και 
στους διαδρόμους των  λαϊκών αγορών. Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου 
μεταξύ των ατόμων. 

• Να αποφεύγουν  την επαφή με τα χέρια, των προς πώληση προϊό-
ντων (φρούτα και λαχανικά). Η δε τοποθέτηση αυτών σε σακούλες, για  
λόγους υγιεινής, να γίνεται από τους πωλητές.   

Ο Αντιδήμαρχος 
Στυλιανός  Ασλάνογλου   
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ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ 

Σας  ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί γραφείο  στο 
υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς (Γ.Γενηματάς),για 
τις ανάγκες του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροι-
ας και επίσης υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί 
προς οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέ-
ροιας, στην ALPHA  BANK.

Αρ.Λογ: 829 00 2001 000024 , IBAN:  GR78 
0140 8290 8290 0200 1000 024και του ΑΔΕΛΦΑ-
ΤΟΥ 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.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 19 Νο-

εμβρίου 2020 στις 2.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Μαρία Θω-
μά Τζιαμπουρα σε ηλικία 75 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 19 

Νοεμβρίου 2020 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασί-
ου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο Δήμος 
Ζέρβας σε ηλικία 65 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

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 επαγγελ-
ματίες ψυχικής υγείας του Κέντρου του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ-
ΩΝ & 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 ανοι-

κτά για πληροφορίες, ραντεβού κ.λ.π. 
Τηλ. επικοινωνίας 2331400426
email: sofpsim@gmail.com

Ρυθμίσεις λειτουργίας των Λαϊκών 
 Αγορών Βέροιας- 

Αγίου Γεωργίου - Μακροχωρίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθ. 4378Γ/10-11-2020 έκθεση επίδοσης 

του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου 
Θεσσαλονίκης Βλάσιου Λ. Κυριακίδη, κοινοποιήθηκε προς 
την κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας για τον ΙΩΑΝΝΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, πρώην κάτοικου Δ.Δ. 
Κυδωνοχωρίου Δήμου Βέροιας Ν. Ημαθίας και ήδη αγνώ-
στου διαμονής, η με αριθμό κατάθεσης 59/26-10-2020 Α-
ΓΩΓΗ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βέροιας της Σοφίας συζ. 
Παναγιώτη Τατσιόπουλου, το γένος Ευσταθίου, κατοίκου 
Βέροιας, οδός Τρύφωνος αρ. 9 με αίτημα την καταβολή α-
ποζημίωσης ποσού οχτώ χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα ε-
νός ευρώ (8.881,00 ευρώ) για το τμήμα οικοπέδου της ενά-
γουσας που απαλλοτριώθηκε αναγκαστικά προς εφαρμογή 
του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Βέροιας, 
εμβαδού 31,72 τ.μ. με τιμή οριστικής μονάδος 280,00 ευρώ 
ανά τ.μ. σύμφωνα με την αμετάκλητη 579/2011 απόφαση 
του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Η καταληκτική ημερομηνία κα-
τάθεσης προτάσεων επί της ανωτέρω αγωγής ενώπιον του 
Ειρηνοδικείου Βέροιας είναι η 5η Μαρτίου 2021.

Βέροια, 18-11-2020
Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος
ΛΑΖΑΡΟΣ Ι. ΜΑΝΤΡΑΤΖΗΣ



Γράφει ο 
Αναστάσιος Βασιάδης
 
Εν μέσω της επιδημικής κρί-

σης του κορωνο  ιού και των 
αυστηρών περιοριστικών μέ-
τρων που λαμβάνονται  για την 
προστασία της δημόσια υγείας, 
αισιόδοξη αναλαμπή υπήρξε η 
συντονισμένη κίνηση των Βου-
λευτών Ημαθίας Λάζαρου Τσα-
βδαρίδη, Αναστάσιου Μπαρτζ-
ώκα και του Δημάρχου Βέροιας 

Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, να επισκεφθούν από κοινού την 
Διεύθυνση της Εταιρείας Ακινήτων Α.Ε., όπου έθεσαν ακόμα 
μία φορά το αίτημα για την παραχώρηση του νεοκλασικού κτι-
ρίου των παλαιών δικαστηρίων, στον Δήμο Βέροιας.  

Η εγκατάλειψη και η προϊούσα φθορά του νεοκλασικού 
κτιρίου  των παλιών δικαστηρίων αναζωπυρώνει κάθε τόσο 
τις προσπάθειες για την διάσωση αυτού του αρχιτεκτονικού 
κοσμήματος της πόλης της Βέροιας και την χρήση του προς 
όφελος της πόλης και ολόκληρης της περιοχής. 

Αυτή η εγκατάλειψη ανακαλεί στην μνήμη την αντίστοιχη 
περιπέτεια των παλαιών δικαστηρίων περί το ΄80, όταν με 
την μεταφορά των υπηρεσιών του, είχε εγκαταλειφθεί και με-
τατραπεί σε χώρο παραβατικών δραστηριοτήτων, φθάνοντας 
προ της κατάρρευσης του. 

Τότε μετά από δραστικές και αποτελεσματικές παρεμβά-
σεις πολιτών, το κτίριο διασώθηκε, ανακαινίστηκε και αξιοποι-
ήθηκε και πάλι ως Δικαστικό Μέγαρο.

 Μετά την μεταφορά των υπηρεσιών στο νέο Δικαστικό 
Μέγαρο της Βέροιας, το νεοκλασικό κτίριο έπαψε να χρη-
σιμοποιείται και αφέθηκε και πάλι στην εγκατάλειψη και την 
φθορά.

 Η διεκδικούμενη παραχώρηση  του πρώην Δικαστικού Με-
γάρου στον Δήμο της Βέροιας, προκειμένου να αξιοποιηθεί 
προς όφελος της πόλης, θα αποτελέσει νομοτελειακή εξέλιξη, 
η οποία ωστόσο δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη αν δεν κι-
νητοποιηθεί προς τούτο το σύνολο των παραγόντων και των 
φορέων του τόπου.

 Ο τρόπος  αξιοποίησης από τον Δήμο Βέροιας,  του εγκα-
ταλειμμένου νεοκλασικού κτιρίου,  αποτελεί θέμα ενός συνεχι-
ζόμενου  διαλόγου ως προς την χρήση του. 

 Υπάρχει η διατυπωμένη κατ αρχή πρόθεση να στεγα-
στούν εκεί το Μουσείο  Εκπαίδευσης, ενδεχομένως το Λαο-
γραφικό Μουσείο, συλλογές ιστορικού περιεχομένου, Νομικά 
Πρόσωπα  καθώς και κάποιες υποστηρικτικές υπηρεσίες  
πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων.

 Η στήλη επαναφέροντας παλαιότερη πρόταση, τάσ-
σεται υπέρ της στέγασης στο νεοκλασικό μέγαρο της 
πλατείας Ωρολογίου, της Δημοτικής Πινακοθήκης Βέροι-
ας.

 Οι οργανωμένες πινακοθήκες κάθε πόλης αποτελούσαν 
πάντα, κιβωτούς διαφύλαξης, ανάδειξης και προβολής της 
ιστορικής, εικαστικής και πνευματικής παράδοσης του τόπου.

Σε αυτές διατηρείται σε διαρκή επικαιροποίηση, η πολιτι-

στική ταυτότητα της περιοχής και καθίστανται ευρύτερα γνω-
στοί οι εικαστικοί δημιουργοί, που με αυτόν τον τρόπο μετα-
τρέπονται σε πρεσβευτές καλής θέλησης του τόπου.

Σε ακούσιους διαφημιστές των πινακοθηκών με τα εκθέμα-
τα τους, των πόλεων που τις φιλοξενούν και των ευρύτερων 
περιοχών, μετατρέπονται και οι επισκέπτες που μεταφέρουν 
τις εντυπώσεις τους στους τόπους τους και στους επόμενους 
σταθμούς των περιηγήσεων τους.

Η ιδιαίτερη σημασία που ενέχεται στην ίδρυση και λειτουρ-
γία των πινακοθηκών στις πόλεις, διαφαίνεται και από την 
επιλογή των κτιρίων που τις στεγάζουν.

Κατά κανόνα οι πινακοθήκες στεγάζονται σε κτίρια, με ιστο-
ρική παράδοση και ιδιαίτερη αρχιτεκτονική προσωπικότητα.

Δεν είναι δε τυχαίο το γεγονός ότι στην όλη τουριστική 
προβολή κάθε πόλης περιλαμβάνονται και οι πινακοθήκες, 
που προτείνονται ως πρώτες επιλογές επίσκεψης.

Πέραν των πολύ γνωστών πινακοθηκών που έχουν ιδρυ-
θεί και λειτουργούν στις μεγάλες πόλεις της χώρας, ανάλογες 
υπάρχουν και στην περιφέρεια, με εξαιρετικά έργα διάσημων 
επώνυμων, αλλά και αξιολογότατων τοπικών δημιουργών.

Παρά το γεγονός ότι η Βέροια διαθέτει έναν τέτοιο ανεκτί-
μητο εικαστικό πλούτο, αυτός παραμένει αναξιοποίητος, χω-
ρίς να επιτελεί το σκοπό για τον οποίο έχει δημιουργηθεί και 
συνεχίζει να εμπλουτίζεται.

Η αναζωπύρωση του διαλόγου για την χρήση του παλιού 
Δικαστικού Μεγάρου, ενεργοποιεί και την πρόταση για την 
στέγαση της Δημοτικής Πινακοθήκης Βέροιας.

Οι εικαστικές δημιουργίες της πόλης θα στεγαστούν στο 
φυσικό τους χώρο και το παραμελημένο εικαστικό πρόσωπο 
της Βέροιας θα αναδείξει τη δική του δυναμική, στην γενικό-
τερη αναπτυξιακή προσπάθεια, που λόγω της επιδημικής  
κρίσης έχει υποστραφεί.

Όλες όμως αυτές οι προτάσεις, καθώς και άλλες που θα 
μπορούσαν να συνεισφέρουν στον εν εξελίξει διάλογο, παρα-
μένουν γράμμα κενό περιεχομένου, όσο το  νεοκλασικό μέγα-
ρο δεν περιέρχεται στην δικαιοδοσία του Δήμου και αφήνεται 
στην διαρκή φθορά.

Η παρέμβαση των Βουλευτών και του Δημάρχου υπήρξε 
μια αισιόδοξη εξέλιξη στην μακρόχρονη διαδρομή της διεκδί-
κησης του παλιού Δικαστικού Μεγάρου.

Αυτό όμως φαίνεται ότι δεν αρκεί. 
Απαιτείται γενικότερο εγερτήριο της βεροιώτικης κοινωνίας  

με  τους φορείς,  τους παράγοντες  και τους πολίτες να ενερ-
γοποιούνται, υποστηρίζοντας δυναμικά το αίτημα.

 Έτσι θα υπάρξει η ευτυχής εξέλιξη για το παλιό Δικαστικό 
Μέγαρο της Βέροιας, να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία και 
να αναβαθμίσει ολόκληρη την περιοχή με την αξιοποίησή του. 
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ: 
8:00π.μ. – 4.00 μ.μ., 

το ωράριο λειτουργίας 
των φαρμακείων Ημαθίας

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

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

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

λειτουργίας 
όλων των κρεοπωλείων 

κατά τη διάρκεια
 του lockdown

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

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

7.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι.

Το παλιό δικαστικό μέγαρο της Βέροιας, 
η διάσωση και η αξιοποίησή του

Εξιχνίαση κλοπών 
σε βάρος 

ηλικιωμένων 
σε περιοχές της 
Θεσσαλίας και 
της Μακεδονίας

Πλησίαζαν ηλικιωμένους με  πρόσχημα 
ότι τους γνωρίζουν και τους αγκάλιαζαν 

αφαιρώντας αλυσίδες λαιμού και χρήματα

Η μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας 
Κατερίνης, είχε ως αποτέλεσμα την εξιχνίαση κλοπών σε βάρος ηλικιωμέ-
νων ατόμων σε περιοχές της Θεσσαλίας και Μακεδονίας.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού 
άνδρα και τριών ημεδαπών γυναικών, για διακεκριμένες περιπτώσεις 
κλοπής.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι προαναφερόμενες 
γυναίκες που εναλλάσσονταν κατά περίπτωση, προσέγγιζαν ηλικιωμένα 
άτομα με το πρόσχημα ότι γνωρίζονται μεταξύ τους και αγκαλιάζοντάς 
τους, αφαιρούσαν χρυσές αλυσίδες που φορούσαν στο λαιμό τους και 
χρηματικά ποσά. Στη συνέχεια διέφευγαν με όχημα που οδηγούσε ο συ-
νεργός τους.

Με την παραπάνω μέθοδο, διαπιστώθηκε ότι το χρονικό διάστημα 
από 15 Σεπτεμβρίου έως και 1 Νοεμβρίου 2020, διέπραξαν συνολικά 12 
κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων σε περιοχές της Θεσσαλίας και 
της Μακεδονίας και συγκεκριμένα:

• 4 σε περιοχές της Πέλλας,
• 3 σε περιοχές της Πιερίας,
• 2 σε περιοχές της Θεσσαλονίκης,
• από μία σε Βόλο, Λάρισα και Κοζάνη.
Αφαίρεσαν χρυσές αλυσίδες συνολικής αξίας 5.500 ευρώ και χρηματι-

κό ποσό 330 ευρώ περίπου, σύμφωνα με τους παθόντες.
Κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποιούσαν για την παράνομη 

δραστηριότητά τους, ενώ ερευνάται η τυχόν συμμετοχή τους σε παρόμοια 
αδικήματα.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.



Ο Πορτογάλος, 
Αρτούρ Σοάρες 
Ντίας θα διευθύ-

νει το μεγάλο ντέρμπι 
της 9ης αγωνιστικής 
της Super League, ανά-
μεσα στον Ολυμπιακό 
και τον Παναθηναϊκό. 
Πρόκειται για τον διαι-
τητή που είχε διευθύνει 
και τον περσινό πρώτο 
ημιτελικό του Κυπέλλου 
ανάμεσα στην ΑΕΚ και 
τον Άρη στο ΟΑΚΑ. Στο 
παιχνίδι του ΠΑΟΚ με 
τον ΠΑΣ Γιάννινα ορί-
στηκε ο Τάσος Σιδηρό-

πουλος ενώ σε εκείνο 
της ΑΕΚ με την ΑΕΛ θα 
είναι ο Φωτιάς.

ΑναλυτικάοιεπιλογέςτηςΚΕΔ
για την 9ηαγωνιστική τηςSuper
League:

Σάββατο 21/11
15:00Λαμία-Αστέρας Τρίπο-

λης: Τσαγκαράκης (Κόλλιας, Γε-
ωργακόπουλος, 4οςΑγγελάκης,
VAR:Παπαπέτρου,Απτόσογλου)

17:15 Ατρόμητος-Απόλλων
Σμύρνης:Τζήλος (Κουρομπύλια,
Κωνσταντόπουλος,4οςΔιαμαντό-
πουλος, VAR: Παπαδόπουλος,
Πάτρας)

19:30Ολυμπιακός-Παναθηναϊ-
κός:Ντίας(Ταβάρες,Σοάρες,4ος
Βάτσιος, VAR: Εστέβες, Φωτό-

πουλος)

Κυριακή 22/11
15:00 ΑΕΚ-ΑΕΛ: Φωτιάς

(Μπούξμπαουμ,Μεϊντάνας, 4ος
Μανούχος, VAR: Ευαγγέλου,
Μπαλτάς)

17:15 Παναιτωλικός-Άρης:
Κουτσιαύτης (Ψαρρής, Σαμοΐλης,
4ος Τζοβάρας, VAR: Κοτσάνης,
Τζιώτζιος)

19:30 ΠΑΟΚ-ΠΑΣ Γιάννινα:
Σιδηρόπουλος (Κωσταράς, Χρι-
στάκογλου,4οςΤσακαλίδης,VAR:
Σκουλάς,Σπυρόπουλος)

Δευτέρα 23/11
19:30Βόλος-ΟΦΗ:Καραντώ-

νης (Μωυσιάδης,Αϊνάλης, 4ος
Ζαχαριάδης,VAR:Γκορτσίλας,Μ.
Δημόπουλος)
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Αισιόδοξος ότι το πρωτάθλημα 
της Super League 2 μπορεί 
να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο 

εμφανίστηκε ο επικεφαλής της υγει-
ονομικής επιτροπής, Ξενοφών Ρούσ-
σης. Σε συνέντευξή του στον ΣΠΟΡ 
FΜ Πάτρας, σημείωσε ότι οι λοιμωξι-
ολόγοι δεν έπρεπε να είναι επιφυλα-
κτικοί και τόνισε πως αν είχαν σχέση 
με τον αθλητισμό, θα αποφάσιζαν 
διαφορετικά.

ΑρχικάοΡούσσηςδήλωσε:
«Γιαεμάςβασικήπροϋπόθεσηείναιναμπορέ-

σουμε να διεκδικήσουμε τηνπαρουσία των ομά-
δωνστοπρωτάθληματηςSuperLeague2καιτης
FootballLeagueακολούθως.Έπρεπεναφτιάξουμε
έναυγειονομικόπρωτόκολλοπουθαήταναντίστοι-
χομετηςSuperLeague1.Έγινεμεγάληπροεργα-
σίασεαυτότοντομέα.

Μέχρι τώρα δεν υπήρχε τίποτα στη Super
League2πουναπροδιαθέτεικαιναπροϋποθέτει
μία κατάσταση.Δουλέψαμε με τους συνεργάτες
μου και τονπρόεδρο τηςδιοργανώτριας καιφτιά-
ξαμε έναπρωτόκολλοπολύ καλά εναρμονισμένο

με τηSuper League καιπιστεύωότι βάσει αυτού
υπάρχουνπολύ καλέςπροϋποθέσεις και εχέγγυα
γιαναμπούμεστοπρωτάθλημακανονικά».

Για την επιφυλακτικότητα των λοιμωξιολόγων,
είπε:

«Η άποψή μου είναι ότι οι επιστήμονες του
ΕΟΔΥβλέπουν τηγενικήκατάστασηπουυπάρχει
στηνΕλλάδα και γι’ αυτό είναι επιφυλακτικοί.Δεν
θαέπρεπεναείναι.Άλλοογενικόςπληθυσμόςκαι
άλλομιαομάδαγενικούπληθυσμούπουαντιπρο-
σωπεύει τοποδόσφαιρο. Είναι καθορισμένο, θα
ξέρουμεποιοιθαμπαίνουνμέσα.Δενέχουνγνώση
του αντικειμένου,ώστε ναπάρουν ελεύθεροι μια
θετικήαπόφαση.

Είναιπολύσημαντικό οι άνθρωποιπουασχο-
λούνταιναείναιτουαθλητισμού.Ανδενέχουνπα-
τήσειτοπόδιτουςσεγήπεδοκαιδενέχουνγνώση
του αντικειμένου, δεν μπορείς να τους πείσεις
εύκολα…».

Ανπιστεύειότιτοπρωτάθλημαμπορείναξεκι-
νήσειτονΔεκέμβριο:

«Είμαιαισιόδοξος.Απότηδικήμουπλευράέχω
κάνειυπέρτατοαγώναγι’αυτό.Πιστεύωότιθατο
δεχτείοΕΟΔΥ.Εκεί είναι τοθέμα.Εγώκαιοισυ-
νεργάτεςμουέχουμεκάνειό,τιείναιδυνατόνγιανα
πάεικαλάόπωςκαιηSuperLeague1».

ΞενοφώνΡούσσης:«Θαπροτείνω
έναρξηπρωταθλήματος

στις2/12»

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός:
Ο Πορτογάλος, Αρτούρ Σοάρες Ντίας

σφυρίζει για την 9η αγωνιστική

Πιέζουν
για

προπονήσεις...
καιεν

συνεχεία
γιασέντρα
Τηλεδιάσκεψηείχανχθεςτο

πρωί οι κ.κ. Γραμμένος (πρό-
εδρος ΕΠΟ), Μπουτσικάρης
(πρόεδροςΣούπερΛιγκ),Λεου-
τσάκος(πρόεδροςΣούπερΛιγκ
2-ΦούτμπολΛιγκ), Σταμούλης
(αντιπρόεδρος Σούπερ Λιγκ
2-ΦούτμπολΛιγκ),Γαβριηλίδης
(πρόεδροςΕπιτροπήςΚυπέλ-
λου),Διακοφώτης (πρόεδρος
ΕΠΣΔωδεκανήσου) καιΔημη-
τρίου(πρόεδροςΕΠΣΑθηνών).

Στην συνάντηση μέσω δι-
αδικτύου έγιναν διερευνητικές
συζητήσειςγιατοΚύπελλοΕλ-
λάδας καθώς θεωρητικά στις
2/12έπρεπεναμπουνστοΚύ-
πελλοοιομάδεςτηςΦούτμπολ
Λιγκ. Η ΕΠΟ θα έχει επαφή
με τον τηλεοπτικό πάροχο
(COSMOTETV)γιαναδειπό-
σομακριάμπορείνατραβήξει
τοπρόγραμμα.

Πλέον,ηΛίγκαβρίσκεταιεν
αναμονήαποφάσεων….
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Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

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

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

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

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

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

Ο έμπειρος τεχνικός των Χανί-
ων, Αλέκος Βοσνιάδης μίλησε 
στο Metropolis 95.5, περιγρά-

φοντας την τραγική κατάσταση που 
βιώνει η Σούπερ Λιγκ 2 και ειδικότερα 
η δική του ομάδα, περιμένοντας πότε 
θα δοθεί το σήμα για την έναρξη του 
πρωταθλήματος.

Αναλυτικάταόσαδήλωσε:
«Εξαντλήθηκε η υπομονή.Ναφανταστείτε είμα-

στε μια ομάδαπου μέσαστο 2020παίξαμε εννέα
παιχνίδια.Θαδούμεπώςμπορεί να κρατηθεί αυτή
η κατάσταση και να είναι κάποιοςπου να τη βάλει
σετάξη.

Δυστυχώςγιαάλλημιαφοράδείχνουμεότιστην
Ελλάδα τοπρωτάθλημα είναι μόνο τηςπρώτης κα-
τηγορίας.Δενενδιαφέρεταικανείςγιαταπαρακάτω,
για τους επαγγελματίες που ασχολούνται με τον
χώρο.

Το πιο σημαντικό, το μεγαλύτερο ποσοστό σ’
αυτέςτιςκατηγορίεςείναιΕλληνες.Γιαποιοελληνικό
ποδόσφαιροναμιλάμε;Ακούμεαπότουςομοσπον-

διακούς προπονη-
τές ότι δεν υπάρχει
βάθος. Πρέπει να
κάτσουν ν’ ασχο-
ληθούν με τις κα-
τηγορίεςαυτές.Τον
τελευταίο χρόνο,
δυστυχώς, δεν α-
σχολείται  κανείς
μαζί μας.Από τον
Μάιο έχουν ανοίξει
οι αγορές, οι δου-
λειές, ο τουρισμός.
Μόνογιαένανκλά-
δο δεν άνοιξε, τη
SuperLeague2και
τηFootballLeague.

Κάποιο ι  πρέ-
πει να εξηγήσουν
στους ανθρώπους
που παίρνουν α-
ποφάσεις .  Ε ίνα ι
παράσημο να είναι
το μοναδικό πρω-
τάθλημα που δεν
έχει ξεκινήσει.Δεν
θέλουμε να κουρά-

σουμε, αλλά κάποιοιπρέπει να κοιτάξουν και όλες
αυτέςτιςοικογένειεςπουέχουνμείνειεδώκαιεννο-
είται ταπαιδιάπου χάνουν χρονιές.Ολεςαυτές τις
οικογένειεςπουέχουνμείνειεδώκαι10μήνεςέξω.
Οπωςφαίνεταιθαταλαιπωρηθούμεκιάλλο.

Και μία εβδομάδα και 10 μέρες να λείψεις από
τις ομαδικέςπροπονήσεις, αυτόματα δημιουργείται
πρόβλημα. Θα χάσεις παίκτες στο ξεκίνημα και
πάει λέγοντας.Ξέρουμε ότι θα το ζήσουμε κι αυτό.
Θα βγουν τραυματισμοί. Κάποια στιγμήπρέπει ν’
αρχίσει.Τα μέτραπουπαίρνονται είναιπαράξενα.
Πρέπει60άτομασεανοικτούςχώρους,απαγορεύει
ομαδικές.Ναπάρουμεταβουνά…

Πώς ελέγχεις καλύτερα; Οταν κάνουμε ατομι-
κέςπροπονήσεις ή όταν κάνουμεομαδικές, κρατάς
τα τεστ και ακολουθείς τοπρωτόκολλο;Ο έλεγχος
μπορείναυπάρχειεύκολα.Υπάρχεικόστος,αλλάοι
ομάδες είναι αποφασισμένες να τα ακολουθήσουν.
Εννοείται ότι όταν θέλεις να κάνεις κάτι ομαδικό,
πρέπειναυπάρχεικαιέλεγχος.Κιεμείςθέλουμετην
υγείακαιναπροστατεύσουμετουςεαυτούςμαςκαι
τουςπαίκτεςμας.Πολλάπαιδιάθαπάνεσεέναχρό-
νο εκτός αγωνιστικών χώρωνή κάνοντας ατομικές
προπονήσεις,οπότεχάνονταιχρονιές».

ΑλέκοςΒοσνιάδης:
«Εξαντλήθηκεηυπομονή...»

Η Εθνική ομάδα  δεν κατάφερε 
να νικήσει στη Ριζούπολη και 
να πάρει την άνοδο στη Β’ 

κατηγορία του Nations League, αλλά 
κέρδισε σημαντική θέση στα γκρούπ 
δυναμικότητας  ενόψει του Μουντιάλ 
2022  στο Κατάρ. Δεν τα κατάφερε 
τελικά, καθώς έμεινε στο 0-0 κόντρα 
στους Σλοβένους  και στη δεύτερη 
θέση του ομίλου, με τον Τζον Φαν’τ 
Σχιπ και τους παίκτες του να είναι 
απογοητευμένοι μετά το τέλος του 
αγώνα.

Ωστόσο, με αυτή την ισοπαλία η Εθνική Ελ-
λάδας πέτυχε κάτι, που μακροπρόθεσμα ίσως
αποδειχθείπολύπιοσημαντικόαπότηνάνοδοστη
Β’ κατηγορίαστησυγκεκριμένησχετικάαδιάφορη
διοργάνωση (τα εισιτήριαπου δίνει για τα τελικά
των διοργανώσεων είναι λίγα και δύσκολο να τα
κατακτήσει η Εθνική στο επίπεδοπου βρίσκεται
αυτήτηστιγμή).

Σεσυνδυασμόμε τις ήττες τηςΒοσνίαςΕρζε-
γοβίνηςαπότηνΙταλίακαιτηςΦινλανδίαςαπότην
Ουαλία, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα
κέρδισε δύοθέσειςστηνπαγκόσμια κατάταξη της
FIFA και ανέβηκεΟΡΙΣΤΙΚΑ από το 4ο στο 3ο
γκρουπδυναμικότητας.

Κάτιπουσημαίνειπωςστην κλήρωσηπουθα

γίνειγιαταπροκριματικάτουΜουντιάλ2022στην
ευρωπαϊκήζώνη,στις7Δεκεμβρίου,ηΕλλάδαθα
έχει πιο βατούς αντιπάλους σε σχέση με όσους
θα είχε αν δεν έπαιρνε ούτε την ισοπαλία με τη
Σλοβενία.

Συγκεκριμένα, η ομάδα τουΤζονΦαν’τ Σχιπ
θα αποφύγει ομάδες όπως οιΟυγγαρία,Τσεχία,
Σκωτία,Ισλανδία,Β.Ιρλανδία,ΝορβηγίακαιΕΪΡΕ,
ενώθαέχειωςπιθανέςαντιπάλουςπιοαδύναμες
-θεωρητικά-εθνικέςόπωςοιΣλοβενία(ηοποίαβέ-
βαιαστοNationsLeagueμαςάφησεστη2ηθέση),
Μαυροβούνιο,Αλβανία, Βουλγαρία,Λευκορωσία,
Ισραήλ και Γεωργίααπό το 4ο γκρουπδυναμικό-
τητας.

ΠοιοιθαπροκριθούνστοΜουντιάλ
Οι 55 εθνικές ομάδες, ανάμεσα στις οποίες

βρίσκεταικαιηΕθνικήΕλλάδας,θαχωριστούνσε
πέντε ομίλους τωνπέντε και σε ισάριθμα γκρουπ
των έξι ομάδων.Οπρώτος κάθεομίλουςθα εξα-
σφαλίζειμίαθέσηστοΜουντιάλ2022τουΚατάρ.

Επίσης, ο 2ος από κάθε όμιλο συν τις δύο
καλύτερεςαπό τοNationsLeagueθα λάβουνμέ-
ροςσταμπαράζ, από ταοποίαθαπροκύψουνοι
τρεις ομάδεςπου θαπροκριθούνστοΠαγκόσμιο
Κύπελλο.

Να επισημάνουμε ότι δεν μπορούν να κληρω-
θούνστονίδιοόμιλοηΑρμενίαμετοΑζερμπαϊτζάν,
το Γιβραλτάρ με την Ισπανία, το Κόσοβο με τη
Βοσνία/Ερζεγοβίνη, το Κόσοβο με τη Σερβία, το
ΚόσοβομετηΡωσίακαιηΟυκρανίαμετηΡωσία.

Ελλάδα-Σλοβενία 0-0 Κι όμως…
HΕθνικήκέρδισετηνάνοδο
γιατοΜουντιάλ2022!

ΠροκριματικάΜουντιάλ:
ΔώροαπότηνΙταλία,ηΕλλάδα
ανέβηκεστοτρίτογκρουπ

δυναμικότητας
Η νίκη της

Ιταλίας επί της
Β ο σ ν ί α ς  σ ε
συνδυασμό με
την ισοπαλία
τ η ς  Εθν ι κής
κ ό ν τ ρ α  σ τ η
Σλοβενία οδή-
γησαν τηναντι-
προσωπευτική
ομάδαστοτρίτο
γκρουπ δυνα-
μικότητας των
προκριματικών
του Μουντιάλ.
Μπορεί ηΕθνι-

κή ομάδαποδοσφαίρου να έμεινε στο 0-0 απέναντι στη Σλοβενία
καιναμηνμπόρεσεναεξασφαλίσει τηνπρώτηθέσηστονόμιλοτου
NationsLeague,ωστόσοδέχτηκεέναδώροπουμπορείνατηςφανεί
υπερπολύτιμοαπότηνΙταλία.Ποιοήταναυτό;ΗισοπαλίατηςΕθνικής
σεσυνδυασμόμετηνήττατωνΒόσνιωναπότουςΙταλούςοδήγησαν
την αντιπροσωπευτική μας ομάδαστο τρίτο γκρουπδυναμικότητας
σταπροκριματικάτουπαγκοσμίουκυπέλλουκαιέριξαντουςΒόσνιους
στοτέταρτο!Υπενθυμίζουμεότιστις7Δεκεμβρίουθαπραγματοποιη-
θείηκλήρωσητωνδέκαπροκριματικώνομίλων,μετουςπρώτουςτων
ομίλωνναπερνούναπευθείας.ΟιαγώνεςγίνονταιαπότονΜάρτιοως
τοΝοέμβριοτου2021.Οιδεύτερεςτωνπροκριματικώνομίλωνκαιοι
δυοομάδεςαπότοNationsLeagueθαπροκριθούνσταPlayoffs(12
ομάδεςσυνολικάθασυμμετάσχουν)πουθαγίνουντοδιάστημα24-29
Μαρτίου2022.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Νοέμβριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

16-11-2020 μέχρι 

22-11-2020 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

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

ΣτοΔημοτικό Ιατρείο τουΔήμουΒέροιαςπροσφέρονταιΥπηρεσίες
ΠρωτοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείαςσεανασφάλιστουςκαιάπορουςπολί-
τεςτουΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπλη-
ροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
νατηλεφωνούνστοτηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809ήνα
επισκέπτονταιτοΔημοτικόΙατρείοστηδιεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιο
κάτωαπότογήπεδοτηςΒέροιας.Παρασκευή 20-11-2020

16:00-21:00ΜΟΥΡ-

ΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 -

ΚΤΕΛ23310-27355

16:00-21:00ΜΠΟΥ-

ΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙ-

ΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117

ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60340

16:00-21:00ΝΕΔΕΛΚΟΥ(ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΟ-

ΡΑΒΑ1(διπλαστοΙΚΑ)23310-66649

21:00-08:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛ.

ΠΛΑΤΑΝΩΝ1(πρώηνΚεντρικής69)23310-24534

Φαρμακεία

Ο Βιεϊρίνια μίλησε 
στους παίκτες 
της Κ12 του 

ΠΑΟΚ για τις δύσκολες 
και σημαντικές στιγμές 
της καριέρας του, το 
καλύτερο γκολ που 
έχει βάλει αλλά και το 
μέλλον του αφού απο-
συρθεί από τη δράση. 
Ο Αντρέ Βιεϊρινια μίλη-
σε στους πιτσιρικάδες 
της Κ-12 του ΠΑΟΚ 
σε μια ιδιαίτερη συνέ-
ντευξη εξ’ αποστάσεως 
όπως επιτάσσουν τα 
μέτρα για τον κορονοϊό 
. Σε αυτήν ο Πορτο-
γάλος μίλησε για την 
επιστροφή του στον 
ΠΑΟΚ, τις δύσκολες 
αλλά και τις μεγάλες 
στιγμές τις καριέρας 
του αλλά και το μέλλον 
του μετά το τέλος της 
καριέρας του.

Για την επιστροφή στον ΠΑ-
ΟΚ, μετά από τρεις μήνες:

«Νιώθωκαλά,πλέονείμαικα-
λά.Ήτανδύσκολοιαυτοίοιτρεις
μήνεςπουήμουν εκτόςομάδας.
Δούλευα και με τονπροπονητή
σουκαιαυτόμεβοηθούσεναδι-
ατηρηθώσεκάποιακαλήφυσική
κατάσταση.Όπως έχωπει, επέ-
στρεψα στο σπίτι μου και είμαι
καλάκαιχαρούμενος».

Για την πιο δύσκολη στιγμή 
της καριέρας του:

«Από τις πιο δύσκολες, πέ-

ραν των τραυματισμών γιατί εί-
ναι κάτι που εμείς και εσείς αν
φτάσετεσεαυτότοεπίπεδοείναι
κάτι που θέλεις να αποφύγεις.
Δυστυχώς εγώ είχα δύο μεγά-
λους τραυματισμούς κατά τη δι-
άρκεια της καριέρας μου και με
άφησανσυνολικά εκτός για δύο
χρόνια. Πέρα από αυτά, ταπιο
δύσκολαήταν οι αδικίεςπουβί-
ωσα εδώ στονΠΑΟΚ και στην
πρώτη μου θητεία, όταν είχαμε
δύσκολες διαιτησίες και φυσικά
το 2017-18 όταν μας έκλεψαν
τοπρωτάθλημα.Όλααυτά ήταν
απότιςπιοδύσκολεςστιγμέςτης
καριέραςμου».

Για τον ρόλο του ως προτύ-
που των νέων παικτών:

«Ηαλήθεια είναι ότι εγώδεν
σκέφτομαιότιέναςαπότουςπιο
σημαντικούς ποδοσφαιριστές
που έχουνπεράσει από την ο-
μάδα. Εγώ αγαπάω το ποδό-
σφαιρο, αγαπάω τονΠΑΟΚ και
θέλωναδίνωτονκαλύτεροεαυ-
τό μου σε κάθεπαιχνίδι και σε
κάθε προπόνηση.Μακάρι όλοι
σαςνα είστε τυχεροί, ναπαίζετε
σετέτοιοεπίπεδοκαιναέχετετα

συμβόλαιαπου έχουν οι ποδο-
σφαιριστές, για να κάνετε αυτό
που αγαπάτε.Αυτό είναι τοπιο
σημαντικό.

Ότι και ναπούμε έχουμε την
καλύτερη δουλειά στον κόσμο.
Πληρωνόμαστε καλά από την
αγάπη μας, τοποδόσφαιρο. Ε-
γώ προσπαθώ να είμαι πάντα
ειλικρινής με τον εαυτό μου, να
δώσω ταπάντασε κάθεπαιχνί-
δι και προπόνηση.Μάλλον για
αυτό το λόγο κάποιοιπιστεύουν
ότι είμαι πρότυπο για ταπαιδιά
των ακαδημιών και είμαι πολύ
περήφανοςγιααυτό.Σημαίνειότι
οι βάσειςπου μου έχουν δώσει
οι γονείς μου και οιπροπονητές
μου,τιςέχωκρατήσεικαιμπορώ
ναπεράσωαυτόσεεσάςκαισε
άλλα παιδιά θέλουν να συνεχί-
σουνστοποδόσφαιρο».

Για το πιο ωραίο γκολ της 
καριέρας του:

«Τώρα με δυσκολεύεις. Το
καλύτερο γκολ που έχω βάλει
μάλλονδεντοέχετεδειποτέ.Ή-
μουν 17 χρονών στοΜουντιάλ
Κ17,σεπαιχνίδι τηςΠορτογαλί-
ας με τηΝιγηρία.Ήταν από τα
55μέτρα,πίσωαπό το κέντρο
καιτοπαιχνίδιτελείωσε5-5».

Για το πώς ξεπερνά ένα 
μεγάλο λάθος κατά τη διάρ-
κεια ενός σημαντικού παιχνι-
διού:

«Ναβάλωκαιεγώγκολ(γέ-
λια).Όχι,δενείναιεύκολοκαιτο
έχω ζήσειπρόσφατααυτό,στο
περσινό παιχνίδι με τονΟλυ-
μπιακό.Σίγουραδενείναιεύκο-
λοαλλάπρέπειναζειςμεαυτό,
είσαιποδοσφαιριστής.Δενμπο-
ρείςναείσαισεκάθεπαιχνίδιο
καλύτερος.Προσπαθείςνακρα-

τήσεις τησυγκέντρωσησου,αυ-
τόείναι τοπιοσημαντικό.Όπως
αν βάλεις γκολ σε ένα κρίσιμο
παιχνίδι,έναντέρμπιήτελικό,αν
πιστεύεις ότι έχεις τελειώσει την
δουλειάσου, μπορεί να τοπλη-
ρώσεις.Είναιτοίδιομεαυτόπου
μερώτησες, για τοανθακάνεις
ένα λάθος. Είναι δύσκολο αλλά
θαπροσπαθήσειςνατοξεχάσεις
νακοιτάξειςμπροστάκαιναμην
ξανακάνεις το ίδιο λάθος, γιατί
μόνο έτσι μαθαίνεις. Να προ-
σπαθήσεις να βελτιωθείς στην
επόμενηφάση,γιαναμπορέσεις
ναπάρειςαυτοπεποίθησηγιατο
υπόλοιποπαιχνίδι».

Για το Euro με την Πορτο-
γαλία:

«Πέραν από τους ομαδικούς
τίτλουςπου έχω κατακτήσει και
στηνΕλλάδα και στη Γερμανία,
άλλο είναι να κατακτήσεις κάτι
με τηνχώρασου,ναπαίζειςγια
έναν λαό.Ήμουν τυχερός γιατί
ήτανη δεύτερηφοράπουπήρα
έναν ευρωπαϊκό τίτλο με τηνΕ-
θνική,ηπροηγούμενηήτανστην
Κ17, πριν πολλά χρόνια και το
πέτυχα και στηνπρώτηΕθνική.
Ένιωθα καλά γιατί είναι το πιο
υψηλό επίπεδο που μπορείς
ναπαίξειςωςποδοσφαιριστής.
Ναφτάσεις σε τέτοιο τουρνουά
και να κερδίσεις, να είσαι μέλος
μιαςομάδαςμετόσουςμεγάλους
παίκτεςκαι τόσηποιότηταόπως
εκείνη ηΠορτογαλία. Είμαι πο-
λύπερήφανοςπουήμουνμέλος
εκείνης της ομάδας και δώσαμε
τόσηχαράστηχώραμας».

Για το αν θα ήθελε να δου-
λέψει ως προπονητής στις α-
καδημίες του ΠΑΟΚ:

«Τώραπου ήμουν τρεις μή-
νεςεκτόςομάδας,είχαχρόνονα
σκεφτώπράγματαπουθέλωνα
κάνωμετά τοποδόσφαιρο.Δεν
ξέρω αν θα γίνω προπονητής,
θα μου άρεσε να είμαι στις α-
καδημίες με παιδιά της ηλικίας
ήπιο μικρά, παράστηνπρώτη
ομάδα.Στηνπρώτηομάδα είναι
πιο δύσκολο, υπάρχουν δύσκο-
λοι χαρακτήρες.Θα μου άρεσε
ναμπορώναπεράσωαυτόπου
έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια
σταπαιδιά, για να τους βλέπω
ναανεβαίνουνψηλάστονΠΑΟΚ
καισεάλλεςομάδες».

Βιεϊρίνια: «Βίωσα αδικίες στον ΠΑΟΚ»

Ο ΠΑΟΚ έπαψε
να είναι επικίνδυνος

ΟΠΑΟΚέχει επιθε-
τικόπρόβλημα,παρότι
κάνει τις περισσότε-
ρες τελικές στη Super
League. Ο ΠΑΟΚ άλ-
λαξεπροπονητή,οΠά-
μπλο Γκαρσίαπήρε τη
θέση τουΑμπέλΦερέι-
ρακαιοΟυρουγουανός
επιχειρεί να βελτιώσει
τονΔικέφαλοενπτήσει,
με τη σεζόν να τρέχει.

ΟΓκαρσίαέχειαρκετάεπίμέρουςζητήματαναεπιλύσει,ένααπ’αυ-
τάείναικαιαυτόστοκέντροπουσυζητήσαμεστοντελευταίοΖοσι-
μάρπρινδύοεβδομάδες.Όμως,τοβασικόθέμαγιατονΠΑΟΚβρί-
σκεταιστην επίθεση.Υπάρχει ζήτημα επιθετικήςαπειλής τοοποίο
θαεξετάσουμεμετηβοήθειατωνστατιστικώντηςOpta,πουθαμας
περιγράψουνμια κατάστασηπουδενφαίνεται ούτεμε τηνπρώτη
ούτεμετηδεύτερηματιά.

ΠΑΟΚ: Ανανέωσε
και τον Ταλιχμανίδη

Ο ΠΑΟΚ ανα-
νέωσε το συμβό-
λαιο του19χρονου
γκολκίπερ, Χρή-
στουΤαλιχμανίδη,
που προέρχονται
από την Πρωτα-
θλήτρ ια  ομάδα
Κ-19 του Πάμπλο
Γκαρσ ία .  Με τά
τον Κωνσταντέλια
πουυπέγραψενέο
συμβόλαιο με τον
ΠΑΟΚηομάδατης
Θεσσαλονίκης έδε-
σε και τον 19χρο-
νο τερματοφύλακα
ΧρήστοΤαλιχμανί-
δη ο οποίος υπέ-
γραψε νέο συμβό-
λαιο που θα τον
κρατήσειστηνΤού-
μπαμέχριτο2023.
Ησχετικήανακοίνωσηαναφέρει:

«Έναακόμαπαιδί τουPAOKAcademyπου έχειπάρειπροαγωγή
στηνπρώτηομάδατουΔικεφάλουανανέωσετησυνεργασίατουμετον
Δικέφαλοκαιθαδώσει τιςμάχεςτουταεπόμεναχρόνιαμεστόχοτην
καθιέρωση.Δεναμφιταλαντεύτηκεποτέ για τη θέση.Ανέκαθεν τερμα-
τοφύλακαςήθελεναείναι.Ενδόμυχαίσως,λόγωκαιτουπατέρατου.Ο
ΧρήστοςΤαλιχμανίδηςφόρεσεγάντιαουσιαστικάσταδέκατουχρόνια,
στηνακαδημίατουΠαύλουΜελάκαιμόλιςστηδεύτερηχρονιάτουεκεί
έγινεαρχηγός τηςμικτήςομάδας τηςΕΠΣΜακεδονίας.Το2013ήρθε
στονΠΑΟΚ.Προφανώςγιαναμείνει.

ΟΧρήστοςΤαλιχμανίδης είναι έναψηλό, δυνατόπαιδί με ιδιαίτερο
ταλέντο,χαρακτηριστικήικανότηταμετημπάλασταπόδιακαιμεστιβα-
ρή,ματαυτόχροναταπεινήπροσωπικότητα.Ωςπιτσιρικάςήτανβασικό
μέλοςτηςπρωταθλήτριαςτηςΕΠΣΜΚ14τηνσεζόν2014-15,είχεκυρί-
αρχορόλοκαιστηνπρωταθλήτριαΚ15,όπωςκαιστηνΚ17τηςσεζόν
2017-18.Στα17τουέγινεμέλοςτηςΚ19,μετηνοποίαπανηγύρισεδύο
πρωταθλήματα και χάρηκε δύο εξαιρετικά ενδιαφέρουσες σεζόν στο
YouthLeague.Στα18τουδε,εισήχθηστοΤμήμαΛογιστικήςκαιΧρημα-
τοοικονομικήςτουΠανεπιστημίουΜακεδονίας.

Όσο για το τι έχει χαραχτεί στη μνήμη του; «Είναι όλαστομυαλό
μου,αλλάεκείνοπουδενθαξεχάσωποτέείναιοαγώναςμετηνΜπαρ-
τσελόνα», λέει ο ίδιος.Ναι, ο ΧρήστοςΤαλιχμανίδης και ο Χρήστος
Τζόληςπανηγύρισανμαζίεκείνοτο2-1επίτηςΜπαρτσελόνατονΙανου-
άριοτου2014,ωςμέλητηςΚ12τουΠΑΟΚ.

Τοπλήρωματουχρόνουήρθετοκαλοκαίριτου2019,οπότεοΧρή-
στοςΤαλιχμανίδηςσυμμετείχεστηνπροετοιμασίατηςΑ΄ομάδας.

Εδώανήκειπλέον, με το μέλλον του ναπροδιαγράφεται λαμπρό»
αναφέρειηανακοίνωσητουΔικεφάλου.
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Στην πιστή εφαρμογή των διατάξεων 
για την προστασία των ζώων συντροφιάς συμφώνησαν 

Βορίδης και Εισαγγελέας  Αρείου Πάγου
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-

μων, στο πλαίσιο των συντονισμένων και εντατικών 
προσπαθειών που καταβάλλει το Υπουργείο για τη 
δημιουργία ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου 
νομικού πλαισίου με στόχο τη διασφάλιση της προ-
στασίας των ζώων, συναντήθηκε την Τετάρτη 18 
Νοεμβρίου με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. 
Βασίλειο Πλιώτα στο γραφείο του Εισαγγελέα στον 
Άρειο Πάγο.

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού και ουσίας οι 
δύο άνδρες συμφώνησαν στην ανάγκη της πιστής 
εφαρμογής των προβλεπόμενων διατάξεων με τις 
οποίες κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των ζώων. 
Μάλιστα, στην κατεύθυνση αυτή ο κ. Πλιώτας διαβε-
βαίωσε τον κ. Βορίδη ότι θα παρακινήσει τους αρμό-
διους δικαστικούς λειτουργούς να χρησιμοποιήσουν 
τη Βάση Δεδομένων Ζώων Συντροφιάς η οποία έχει 
δημιουργηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνο-
νται οι αρμόδιες δικαστικές Αρχές στην άντληση των 
απαραίτητων στοιχείων για την ταυτοποίηση των ιδι-
οκτητών ζώων συντροφιάς καθώς και σε περαιτέρω 
στοιχεία που μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά 
στην αποτελεσματικότερη άσκηση του έργου τους 
για την αντιμετώπιση του φαινομένου εγκατάλειψης, 
κακοποίησης, βασανισμού καθώς και παράνομης 
διακίνησης και εμπορίας των ζώων συντροφιάς. Στη 
συνάντηση συμμετείχε και η αντιεισαγγελέας του Α-

ρείου Πάγου, αρμόδια για ζητήματα κακοποίησης και 
βασανισμού των ζώων, Όλγα Σμυρλή.  

Ταυτόχρονα, ο κ. Βορίδης εξέφρασε την ευχή να 
οργανωθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες 
στις οποίες θα μπορούσε να συνδράμει το Υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκει-
μένου να ενισχυθεί περαιτέρω η ευαισθησία των 
δικαστικών λειτουργών στην αντιμετώπιση της κακο-
ποίησης και του βασανισμού των ζώων συντροφιάς. 

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού, 
κατόπιν συνεννοήσεως με το Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη έχει ήδη ενεργοποιηθεί η διασύνδεση της 
Βάσης Δεδομένων Ζώων Συντροφιάς του Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το πληρο-
φοριακό σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας για την 
ταυτοποίηση των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω κινήσεις 
έρχονται σε συνέχεια της τροπολογίας του κ. Βορίδη 
με την οποία μετατράπηκε το αδίκημα βασανισμού 
των ζώων σε κακούργημα με την ψήφιση της από το 
σύνολο των κομμάτων της Βουλής. 

Σε σχετική δήλωση του ο Υπουργός επισημαίνει 
ότι το Υπουργείο θα συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο 
του στην κατεύθυνση δημιουργίας ενός σύγχρονου 
και αποτελεσματικού ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου 
με στόχο την καίρια και καθολική αντιμετώπιση συ-
μπεριφορών που πληγώνουν ένα μεγάλο κομμάτι 
της κοινωνίας της πατρίδας μας.

Σε θέση μάχης Αγροτικός Σύλλογος 
Γεωργών Βέροιας και «Μαρίνος Αντύπας»
- Απεργιακές κινητοποιήσεις στις 26 Νοεμβρίου

Σε θέση μάχης βρίσκονται Αγροτικοί Σύλλογοι της Ημαθίας, εν όψει 
της λήξης μια τραγικής χρονιάς για τον κλάδο τους, που επιβαρύνθηκε 
και από τις συνέπειες της πανδημίας, χωρίς βοήθεια και στήριξη από 
την Πολιτεία, όπως αναφέρουν σε χθεσινές τους ανακοινώσεις διαμαρ-
τυρίας.

Συγκεκριμένα, ο αγροτικός σύλλογος γεωργών Βέροιας, τονίζει:
«Η φετινή χρονιά ξεκίνησε δύσκολα, εξελίχθηκε σε πάρα πολύ δύ-

σκολη, και τελειώνει τραγικά.
Και σε ότι αφορά το μεγάλο υγιειονομικό θέμα  του κορονοϊού , το 

οποίο έπληξε και συνεχίζει να  απειλεί ολόκληρη την κοινωνία , αλλά και 
σε ότι αφορά την οικονομία των φτωχότερων εισοδηματικά.

Οι αγρότες ερχόμαστε από μία δεκαετία βαθιάς οικονομικής κρίσης , 
όπου είδαμε τις τιμές των προϊόντων μας να κατρακυλούν στα τάρταρα, 
είδαμε την φορολογία μας στα ύψη, καινούργιες επιβαρύνσεις  να ξεφυ-
τρώνουν από παντού (ΕΦΚΑ, ΕΝΦΙΑ κλπ) .

Με την έλευση του Κορωνοϊού εμφανίστηκαν και άλλες τεράστιες 
δυσκολίες, όπως η διάθεση των προϊόντων,  αφού οι αλυσίδες του λια-
νεμπορίου, οι λαϊκές αγορές και γενικότερα οι προμηθευτές  της εστία-
σης και των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων έχουν βγει σχεδόν  εκτός 
παιχνιδιού . Πέρα απ αυτό οι έντονες και άκαιρες βροχοπτώσεις του 
καλοκαιριού δεν έχουν καν εκτιμηθεί και δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα 
καμία διάθεση.

Οι θερμοκηπιακές  καλλιέργειες (για παράδειγμα)  και σήμερα στον 
διπλανό Αγ. Γεώργιο της Ημαθίας σε μεγάλο τους βαθμό, μένουν στα 
αζήτητα. Οι κατεστραμμένες από τις βροχές  καλοκαιρινές καλλιέργειες  
μένουν χωρίς αποζημίωση.

Κυβερνητικοί κύκλοι , κατά καιρούς αναφέρονται περιχαρείς στα 
μεγάλα κονδύλια που έχουν  εξασφαλισθεί  για τους αγρότες.  Αλλοτε 
αναφέρονται στα 150.000.000 €  από τον κρατικό προϋπολογισμό, άλ-
λοτε στο περίφημο επτα(7)χίλιαρο της Ευρωπαικής Ενωσης, άλλοτε στα 
χρήματα του Ταμείου Στήριξης κ.ο.κ.

Στην ουσία όμως οι Αγρότες μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει απολύτως 
τίποτε.

 Και δεν αναφερόμαστε στα κονδύλια για τα ΜΜΕ και τους μεγάλους  
Ομίλους.

Ούτε καν σε κάποιο υποτυπώδες βοήθημα που με μεγάλη άνεση 
(και καλά κάνει)  μοιράζει στους άλλους μικρότερους  κλάδους της οικο-
νομίας , πλην των αγροτών .

Μπροστά στην τραγικότητα των ημερών  της οποίας τα επακόλουθα 
ζούμε καθημερινά  ζητάμε :

Να δοθεί άμεσα η μέγιστη βαρύτητα στον τομέα της Υγείας ώστε ο 
κάθε πολίτης να τύχει της περίθαλψης που του αρμόζει απέναντι  στην 
λαίλαπα του κορωνοϊού .

Να αναπληρωθεί το χαμένο εισόδημα και να στηριθεί ουσιαστικά  η  
κάθε αγροτική οικογένεια .

Να αλλάξει τώρα ο αναχρονιστικός κανονισμός του ΕΛΓΑ και να συ-
μπεριλαμβάνει ξεκάθαρα όλα τα αίτια και τις ζημίες που απορρέουν από 
τα ακραία φαινόμενα της  κλιματικής  αλλαγής .

Γενναία χρηματοδότηση στον κλάδο για να μπορέσει να λειτουργή-
σει σε καθεστώς πανδημίας, με άτοκα δάνεια και ελαχιστοποίηση του 
κόστους παραγωγής, με ουσιαστικές κυβερνητικές παρεμβάσεις στον 
φόρο πετρελαίου,  στην τιμή του αγροτικού ρεύματος, στον έλεγχο των 
τιμών των αγροεφοδίων.

Αναπροσαρμογή και ελαχιστοποίηση της φορολογίας  και των ασφα-
λιστικών εισφορών, με ταυτόχρονη κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στις αγροτι-
κές περιοχές.

 Σε κάθε περίπτωση δηλώνουμε μαχητικά έτοιμοι (ακόμη και σε πε-
ριόδους lockdown )  να απαιτήσουμε και να κερδίσουμε την υπόστασή 
μας με αξιοπρέπεια».

 «Μαρίνος Αντύπας»: Απεργιακές κινητοποιήσεις 
στις 26 Νοέμβρη

Ο Αγροτικός Σύλλογος Νάουσας «Μαρίνος Αντύπας» καταδικάζει 
την απρόκλητη επίθεση που εξαπέλυσε η Κυβέρνηση εναντίον των 
υποδειγματικών εκδηλώσεων, των εργατικών σωματείων, συνδικάτων 
και φορέων για τον εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου.

Σα να μην έφταναν οι  φυσικές καταστροφές, οι χαμηλές τιμές στα 
προϊόντα, το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, οι υψηλές ασφαλιστικές 
εισφορές, η υπέρογκη φορολογία, η πανδημία, βρισκόμαστε εκτεθειμέ-
νοι και στην αδιαφορία της Κυβέρνησης.

Μήνες τώρα η Κυβέρνηση εμπαίζει αγροτοπαραγωγούς κάθε φορά 
που αναδεικνύεται το αίτημα της αναπλήρωσης του εισοδήματός μας. 
Υποκριτικά δηλώνει ότι ψάχνει να βρει «δημοσιονομικό χώρο», ώστε 
να έχει τους αγρότες σε αναμονή. Όταν όμως πρόκειται για τη στήριξη 
των επιχειρηματικών ομίλων, μοιράζει απλόχερα πακτωλό χρημάτων με 
διαδικασίες εξπρές.

Η Κυβέρνηση αφήνει εκτεθειμένους χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρό-
φους στο έλεος της φύσης, της πανδημίας, και της «ελεύθερης αγο-
ράς».

Συνεχίζει να επιτίθεται με λύσσα στο εισόδημα, τη ζωή και τα δικαι-
ώματά μας, νομοθετώντας και  μέσα σε συνθήκες πανδημίας μια σειρά 
αντιλαϊκών μέτρων όπως με το νέο πτωχευτικό κώδικα, ξηλώνοντας και 
το τελευταίο δίχτυ προστασίας της κατοικίας και του εισοδήματός μας.

Η Κυβέρνηση με αποφάσεις τις αφήνει  χωρίς αγροτικά ιατρεία τα 
χωριά μας, μετατρέπει τα νοσοκομεία και το σύστημα υγείας σε σύστη-
μα μιας νόσου, αναβάλλει εξετάσεις και χειρουργικές επεμβάσεις με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται για την υγεία του λαού.

Αν και δόθηκε αρκετός χρόνος στην Κυβέρνηση -εδώ και οκτώ 
μήνες- δεν  πήρε κανένα ουσιαστικό μέτρο θωράκισης της δημόσιας 
υγείας. Το μόνο που έκανε ήταν η επίκληση της ατομικής ευθύνης στο 
λαό, προσδοκώντας με αυτό τον τρόπο να συγκαλύψει τις δικές της 

εγκληματικές ευθύνες, ενώ δεν σταμάτησε ούτε καν μπροστά στην 
προστασία της υγείας των παιδιών μας· κανένα μέτρο για την ασφαλή 
μεταφορά τους και τη λειτουργία των σχολείων καθώς και τη μόρφωσή 
τους· δεν αξιοποιήθηκαν δημόσιες υποδομές, δεν έγιναν προσλήψεις 
εκπαιδευτικών και καθαριστριών·  έπαιξε στα ζάρια την υγεία μαθητών, 
εκπαιδευτικών στοιβάζοντας τους ακόμη και σε 32αρια τμήματα με τον 
κίνδυνο μόλυνσης όλων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
-  Τώρα να στελεχωθούν τα Αγροτικά Ιατρεία, τα Κέντρα Υγείας, τα 

νοσοκομεία με το απαραίτητο επιστημονικό ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό με το μηχανολογικό εξοπλισμό.

-  Να γίνει επίταξη τώρα του ιδιωτικού τομέα υγείας.
-  Δωρεάν τεστ για όλο το λαό.
-  Άμεση καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ στο 100% της 

ζημιάς από όλα τα φυσικά φαινόμενα και τις νόσους.
-  Αναπλήρωση του εισοδήματος των παραγωγών που έχουν πληγεί 

από την υπολειτουργία των λαϊκών αγορών και των κτηνοτρόφων από 
τον καταρροϊκό πυρετό.

-  Να ανασταλούν οι πληρωμές στις τράπεζες, την εφορία κ.ά.
-  Να απαλλαγούν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις ασφαλιστικές 

εισφορές στον ΕΦΚΑ.
-  Να καταργηθεί το χαράτσι του ΕΝΦΙΑ.
-  Κατώτατες εγγυημένες τιμές για όλα τα αγροτικά προϊόντα που να 

καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν ένα μεροκάματο για 
να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την αγροτική δραστηριότητα.

-  Μείωση του κόστους παραγωγής με φτηνό πετρέλαιο.
- Μείωση του αγροτικού ρεύματος κατά 50%.
-Κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροτικά μέσα και εφόδια. 
 Συνεχίζουμε τον αγώνα επιβίωσης παίρνοντας όλα τα απαραίτητα 

μέτρα προστασίας από την πανδημία. Ενώνουμε τη φωνή μας με τους 
εργαζόμενους συμμετέχοντας στις απεργιακές κινητοποιήσεις στις 26 
Νοέμβρη, που αποφάσισαν τα εργατικά σωματεία».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρι-
σμαστοκέντρο,χρήζει
ανακαίνισηςσεεξαιρε-
τικήθέση.Τιμή40.000
ευρώ. Τηλ.: 6973
735020.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
διόροφηστοΠανόρα-
μαμε3υπνοδωμάτια,
σαλοκουζινα,μπάνιο,

βεράντα.Κάτωδιαμέ-
ρισμαπιομικρόσαλο-
κουζίναμε τζάκι,δω-
μάτιο.Μεπρόσβαση
στηναυλή.Αυτόνομη
θέρμανση σε ήσυχη
περιοχή.Τιμή135.000
ευρώ. Τηλ.: 6973
735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-
ρισμακοντάστοΜου-
σείο, 90 τ.μ., 34.000
ευρώ. Τηλ.: 6934
888738ΜεσιτιοκόΑκί-

νηταΗμαθίας.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο

κατάστημαεπί τηςο-
δούΠιερίωνστηΒέ-
ροια εμβαδού 54,16
τ.μ.μευπόγειοαποθη-
κευτικόχώροεμβαδού
41,63τ.μ..Τιμή70.000
€Τηλ:2331021523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙστοκέ-
ντρο οροφοδιαμέρι-
σμα2ουορόφου105

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ75,
μικρόδιαμέρισμα40
τ.μ., εξ ενός δωμα-
τίουμ σαλοκουζίνα
λουτρόμ νε πλήρη
εξοπλισμό κουζίνας,
πλυντήριο ρούχων,
θέρμανσημεσώμα-
ταπάνελυπέρυθρης
θέρμανσηςμκλιματι-
στικό,TV, με μηδέν
κοινόχρηστα.Πληρ.
Τηλ.: 6973 015833,
2331024939.

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  ο ι -
κόπεδο 1.350 τ.μ.
με συντελεστή 1,2,
επί της οδούΑμπε-
λο κ ήπων .  Τη λ . :
2331100888 καΑλε-
ξάνδρα.
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τ.μ.,85τ.μ.καθαράμε3
υπνοδωμάτια,σαλοκουζί-
να,μπάνιο,τζάκιB/Qκα-
τασκευή2001.Τιμήευκαι-
ρίας75.000ευρώ!!!Τηλ.:
6973735020.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑιχωράφι10
στρέμματα με ροδάκινα
συμπήρυναANDROSS
στην περιοχή ΠΑΛΙΟ-
ΛΑΚΑ κοντά στο γήπε-
δοΔΙΑΒΑΤΟΥ. Η περι-
οχή είναι κατάλληλη για
καλλιέργεια ακτνιδίων.
Τηλ. επικοινωνίας: 6982
384407.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  στο Π.
Σκυλίτσι, επάνω στον
κεντρικόδρόμο,οικόπε-
δο 3.500 τμ ολόκληρο
η ανεξάρτητα τεμάχια.
Τηλ.6932374118.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΟΝΤΑ Ι

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρ-
σονιέραμεδύοχώρους
στονπεζόδρομολουξα-
νακαινισμένη180 ευρώ.
Τηλ.:6973735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα κέντρου με
ατομική θέρμανση 3
δωμάτιασαλόνι κουζίνα
μπάνιοσε άριστη κατά-
σταση, 280 ευρώ.Τηλ.:
2331068080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χω-
ράφι 2,5 στρ., πίσω α-
πότηΔΟΥΒέροιας,πιο
κάτωαπό τοΣιδ. Σταθ-
μόΒέροιας γιαΦΩΤΟ-
ΒΟΛΤΑΪΚΑ. Τηλ.: 6983
285942.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΕΝΕΩΣΗ2-11-20Κωδ:23332ΚΕ-

ΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρσονιέραεπιπλωμένημι-
κρή27τ.μ.,μικτάκαι22τ.μ.καθ.κατασκευή78,
2οςόροφος,σεμέτριακατάσταση,έχειατομική
θέρμανσημεκλιματιστικόκαιτοενοίκιοτης140
€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.104969ΚΕΝΤΡΟΒέροιας,επιπλω-
μένοκομπλέδιαμέρισμα85τ.μ.,ανακαινισμένο
εκβάθρων,διαθέτει2υ/δσαλόνι ,ξεχωρι-
στήκουζίνακαιέναμεγάλομπάνιο,ευρίσκεται
στον1οόροφο,καταπληκτικόδιαμέρισμα,με
καινούργιακουζίνακαικαινούργιασυνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,έχειατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιμίαντουλάπα,χωρίς
κοινόχρηστα,ενοίκιο300€.

Κωδ:106764ΓΗΠΕΔΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Διαμέρισμα90τ.μ.σεΔιπλοκατοικίαο1οςόρο-
φος,με3υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,σεκαλή
κατάσταση,κομπλέεπιπλωμένο,μεηλεκτρικές
συσκευέςκαιπλυντήριορούχων,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,ηλιακόθερμοσίφωνα,
μεσίτες,έχει2κλιματιστικά, ιδιωτικήαυλήμε
δυνατότηταστάθμευσης2αυτοκινήτων,μεα-
ποθήκη,σετιμήπροσφοράςμόνο250€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.23478ΚΕΝΤΡΟ,Διαμέρισμα114τ.μ
κατασκευής1985με3υ/δσαλόνι,κουζίνα,δι-
αμπερέςμεκαινούριασυνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,ανακαινισμένοπλήρως,ατομική
θέρμανσηπετρελαίουκαιμενυχτερινόρεύμα,
χωρίςκοινόχρηστα,τοδεενοίκιοτου280€.

Κωδ:115481ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπλη-
σίονΚΤΕΛανακαινισμένοδιαμέρισμασυνολι-
κήςεπιφάνειας115τ.μ.στον3οόροφο.Απο-
τελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα
ξεχωριστήκαιμπάνιο,βλέπεισεανοιχτωσιά,
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,με
καινούργιακουφώματααλουμινίου,τηνπόρτα
τουΘωρακισμένηκαιμεδιπλάτζάμια-Τιμή:
300€.ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 24694ΠΑΝΟΡΑΜΑ, διαμέρισμα
σανΜονοκατοικίακατασκευή2000,3υ/δ,1
οςόροφος,εξαιρετικήανοιχτωσιά,125τ.μ.με
ονειρεμένηθέα,συνθετικάκουφώματαμεδι-
πλάτζάμια,,σίγουραεπιμελημένηςκατασκευή
,υπερσύγχρονονεοαναγειρόμενοδιαμέρισμα,
μετζάκικαιαποθήκημέσαμεαυτόνομηθέρ-
μανσηπετρελαίουμεμετρητέςμεδύομπάνια
καιμίσθωμα300€.

Κωδ:24236ΡΑΧΗ,Διαμέρισμαπολύάνε-
το,σανΜονοκατοικία,127τ.μ.καθ.μεαυλή,
κατασκευή1985,με3υ/δ,κουζίναξεχωριστή
καιμπάνιο,υπερυψωμένοςΗμιόροφος ,με
ευχάριστηθέα,καλοδιατηρημένοκαιμεκαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
θατοποθετηθείατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
μεδύοντουλάπες,ναισεκατοικίδιακαισετιμή
πράγματιχαμηλή,μόνο250€.Αποκλειστική

διάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχεια-
περιόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετικά,
μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαι
μεγάληαυλή.Τιμή:320€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867Ενοικιάζεταικάτωαπότον

περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο,
μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23850-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταέναπολύμικρόγραφείοσυ-
νολικήςεπιφάνειας8τ.μ.1οςΥπερυψωμένος
κατάλληλοκαιγιαέδραεπιχείρησης.Μηνιαίο
μίσθωμα80€.

Κωδ:23753ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΓραφείοσυνολικήςεπιφάνει-
ας35τ.μ.1οςόροφοςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό1ενιαίοχώροκαιWCκαιδιαθέτει
θέρμανσημεΚλιματιστικό,μεΑνελκυστήρα
Τιμή:120€.

ΚΩΔ:23843ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Γραφείο
38τ.μ.,ανακαινισμένοεκβάθρωνκαιβαμμέ-
νο,κατασκευή1974,2χώροι,1οςόροφος,
ατομικήθέρμανσημεθερμοπομπούς,μεανελ-
κυστήρακαινούργιοκαιθωρακισμένηπόρτα,
έχεικαινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,πολύφωτεινόκαιμεδικότουWC,ενοί-
κιο200€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜητρό-
ποληγραφείο47τ.μ.στον3οόροφο,κατάλλη-
λογιακάθεχρήση,2χώροιμεκοινόwcενοίκιο
140€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105253-ΓΗΠΕΔΟενοικιάζεταιΚα-

τάστημασυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.Ισόγειο
σεπολύκαλόσημείοπροβολήςκαικατάλληλο
γιακάθεχρήση-Τιμή:300€.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106001ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κοντάστονΑγ.Αντώνιο,κατάαποκλειστικότητα
Κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.Ισό-
γειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειθέρμανση
Κλιματισμός,-Τιμή:200€.

Κωδ105261Ενοικιάζεταικατάστημαστον

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

Κωδ:105041ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Κατάστημα
80τ.μ.,κατασκευή70,Ισόγειο,ανακαινισμένο
μερικώς,καινούργιασυνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις
,μεμεγάληβιτρίνα,σεπολύκαλήτιμή,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΠΑΡΚΙΝΓΚστηνκαρδιάτηςπόληςμεράμπα
εισόδου,σεπλήρηλειτουργία,κοντάστην
Βενιζέλουτιμήαπό75-80€/μήναμόνο.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:24141-ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας

ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενοαπό
έναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλκαιτρία
καταστήματα72και24και24τ.μ.περίπουισό-
γεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρικούδρόμουκαι
αποτελείμιασπάνιαευκαιρίααγοράς.Τιμήόλα
μαζίμόνο45.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:104996-ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον1οορ.Αποτελείταιαπό
2υ/δ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο2006καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Διαθέτειαπερι-
όριστηθέα,ταδεκουφώματατουείναικαινούρ-
γιασυνθετικά.Διαθέτεικαικλειστόπάρκινγκμε
πολύεύκοληπρόσβαση.-Τιμή:78.000€.

Κωδ:105837ΑΚΡΟΠΟΛΗ,πωλείταικαι-
νούργιοσπάνιοδιαμέρισμα103τ.μ.μικτάκαι83
τ.μ.καθ.ολοκληρωμένοαπότοννυνιδιοκτήτη
,3οςόροφος,κατασκευή2005,2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,βλέπειτονκάμποτηςΒέροιας
,διαθέτειπολύμεγάληκουζίνα,ατομικήθέρ-

μανσημεαντλίαθερμότηταςκαικλειστόγκαράζ
38τ.μ.μαζίμεαποθήκη,σεαμφιθεατρικήθέση,
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία.Προσφοράσετιμή
εκπληκτικάσυμφέρουσα105.000€.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΑΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
ΚΩΔ.23569ΠΑΝΟΡΑΜΑΗμιτελήςοικοδο-
μήαποτελούμενηαπόοικόπεδο388τ.μ.και
αναδρομή355τ.μ.ηοποίακατανέμεταισεα)
έναδιαμ/μαισόγειο59τ.μ.β)δεύτεροδιαμ/μα
ισόγειο124τ.μ.γ)τρίτοδιαμ/μαισόγειο56τ.μ.
καιδ)τέταρτοδιαμ/μα1οςορ.με116τ.μ.τιμή
ευκαιρίαςόλαμαζίμόνο120.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13275ΣΠΑΝΙΑΒΙΛΑστηΡάχητης

Βέροιαςμεαποκλειστικήκαιανεμπόδιστηθέα
σεόλοντονκάμποσυνολικήςεπιφάνειας120
τ.μ.κτίσμα,σε4.250τ.μ.οικόπεδομεκήπο
φανταστικό,μειδιωτικήπισίναστοκαλύτερο
σημείοτηςπεριοχήςκαιμέσαστηνκαταπράσι-
νηφύση.Γιαπολύσοβαρούςενδιαφερόμενους
,θαυπάρξειυπόδειξηκατόπινραντεβού.Τιμή
290.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13262-ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότητανεόδμητημονοκατοικίασυ-
νολικήςεπιφάνειας120τ.μ.σε2επίπεδα.Απο-
τελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνα,
ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένητο2001
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,έχει
απεριόριστηΘέα,τακουφώματααλουμινίουκαι
μίααποθήκη.Έχεικήπο,Τζάκι,BBQ,καιηλ.
Συσκευές,Μπαλκόνια24τ.μ.-Τιμή:200.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.Α-
ποτελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικατα-
σκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

Κωδ.13572ΠωλείταιστοΠανόραμαΒέ-

ροιαςΣπάνιαΜονοκατοικία175τ.μ.επίτου
κεντρικούδρόμου,πρόκειταιγιαέναμοναδι-
κόακίνητοσεοικόπεδο300τ.μ.μεμίακατα-
σκευήπολυτελέστατητου1992καιπροσφέ-
ρεταισεμίαπολύχαμηλήτιμήευκαιρίαςμόνο
350.000€.

Κωδ:13568-ΆνωΖερβοχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
220τ.μ.2επιπέδωνσεοικόπεδο1000τ.μ.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,καιWC.Είναι
κατασκευασμένητο2000καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώ-
ματαΑλουμινίου,ΠόρταΘωρακισμένη,Απο-
θήκη,Κήπο,Τζάκι,Συναγερμό,Τέντες,Διπλά
τζάμια-Τιμή:ευκαιρίας80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας27τ.μ.1οςΥπε-
ρυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναι
κατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιάεισόδου
-Τιμή:12.000€.

Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψωμέ-
νος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-
κλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικήςεπι-
φάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταια-
πό4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,
ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,
Διπλάτζάμια-Τιμή:54.000€.Διαθέτουμετην
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.14158ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,πωλείταιισό-

γειοκατάστημα80τ.μ.,σεοικόπεδο8.000τ.μ.
,κατάλληλοκαιγιαυγειονομικούενδιαφέροντος
,τσιπουράδικοκ.τ.λμέσαστηφύση,ιδιαίτερο
ακίνητοτοοποίοευρίσκεταισεεξαιρετικόση-
μείο,είναικατάλληλοκαιγιαάλλεςχρήσειςκαι
προσφέρεταισεαπίστευταχαμηλήτιμή,πολύ
σπάνιαευκαιρία,μόνο70.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΩΔ.14719ΣΤΟ6ΧΙΛ.ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑ-

ΟΥΣΑΣ,πωλείταιωραιότατοχωραφοοικόπεδο
10.850τ.μ.,μεεξαιρετικάμεγάληφάτσαπάνω
στονκεντρικόδρόμο200μπερίπου.Προσφέ-
ρεταισεεξαιρετικάχαμηλήτιμή,μόνο80.000€.

ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.22847ΑγροτεμάχιοστηνΠαλιάΛυ-

κογιάννη15,250τ.μ.τομισόμεροδάκινα12
ετώνκαιτομισόάδειο,μεδικήτουΠομώνα
καιμπεκάκιαπωλείταιστηντιμήτων27.000€
ευκαιρίαπρώτη.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:105963ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο

συνολικήςεπιφάνειας544τ.μ.μέσαστοχωριό,
άρτιοκαιοικοδομήσιμο,μερεύμακαινερό,
κατάλληλογιαανέγερσηκατοικίας,τιμήμόνο
15.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105687-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητασεσπάνιοσημείοκοντάστα
γήπεδαοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1100
τ.μ.εντόςζώνηςοικισμούάρτιοκαιοικοδομήσι-
μο.Τιμή:20.000€.

Κωδ:106548-ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας1508τ.μ.μέσαστοχω-
ριό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,σεπολύκαλήτο-
ποθεσία,Τιμή:30.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106237-ΤΡΙΛΟΦΟΣΠΩΛΕΙΤΑΙΟι-
κόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας4300τ.μ.,άρτιο
καιοικοδομήσιμο,σεπολύκαλήτοποθεσία,κα-
τάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,Τιμή:38.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106441-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙ-
ΚΟΠΕΔΟσυνολικήςεπιφάνειας4436τ.μ.,είναι
άρτιοκαιοικοδομήσιμο,σεπολύκαλήγειτονιά,
τιμήπροσιτήμόνο:50.000€.

Κωδ:106668ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣΒΕΡΟΙ-
ΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣΠωλείταιΧωραφοοικόπεδοα-
πότηνκάτωπλευράτουδρόμουσυνολικής
επιφάνειας6.750τ.μ.,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεπολύμεγάληφάτσαστοδρόμο,
σετιμήπροσφοράςμόνο80.000€ολόκληρο.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ:106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα70τ.μ.

μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέ-
ροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1ος
όροφος),με2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,σε
πολύκεντρικόσημείο,μεατομικήθέρμανση
πετρελαίου,τοοποίοχρήζειανακαίνισης.Το
ακίνητομπορείναγίνεικαιμίαάνετηγκαρσο-
νιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκουζίνακαιμπάνιο.
Προσφέρεταισεπολύκαλήτιμήμόνο22.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-

σονιέρα 2ου ορόφου, πε-

ριλαμβάνειΔ, Κ, Χ,W.C.,

βεράντα, ατομικήθέρμανση

και air condition. Περιοχή

ΒυζαντινούΜουσείου.Τηλ.

επικοινωνίας: 6973 551477

κοςΔημήτρης.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΥΠΕΡΟΧΟ γραφείο με

τρεις χώρους τουαλέτα 1ου

ορόφου καινούργια κου-

φώματα ανακαινισμένο στο

καλύτεροσημείο τηςπόλης

ενοικιάζεται230ευρώ.Τηλ.:

2331068080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητρο-

πόλεως 35, χώρος 90 τ.μ.

περίπου, με 3 χώους και

κουζινα,W.C., για επαγγελ-

ματική χρήση ή για διαμέ-

ρισμα, 3ος όρ. Τηλ.: 6932

471705&2331021100.

ΠΡ.ΗΛΙΑΣ15, ενοικιάζε-

ταιγραφείο20τ.μ.,επιπλω-

μένο.Τηλ.:2331024072.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ιατρεί-

ο-γραφείο 42 τ.μ. καθα-

ρό, λήρως ανακαινισμένο

στην οδό Βενιζέλου αρ. 46

Βέροια. Πληρ. τηλ.: 6932

361080,6945535719.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτε-

ροΑκροπόλεως, στην και-

νούργια γέφυρα «Κούσιου».

Τηλ.:6984108684.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥ-

ΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη

Βέροια, αναζητά τεχνίτες γυ-

ψοσανίδων,ψευδοροφών&

θερμοπρόσοψης-μονώσεων.

Τηλ. επικοινωνίας: 23310

23400,Κιν.:6977443518.

ΤΕΧΝΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ με έ-

δρα τηΒέροια, αναζητά χει-

ριστήμηχανημάτωνέργουμε

ικανότητα οδήγησης επαγ-

γελματικούφορτηγού για να

εργαστεί σε έργο ύδρευσης

στη Θεσσαλονίκη. Τηλ. ε-

πικοινωνίας: 23310 23400,

Κιν.:6977443518.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγόςσε επι-

χείρησηεισαγωγής&εμπορί-

αςκαταναλωτικώνπροϊόντων

με έδρα το Νομό Ημαθίας.

Απαραίτητα προσόντα: κά-

τοχοςδιπλώματοςοδήγησης

Γ΄ κατηγορίας,ΠΕΙ, ηλικία έ-

ως 38 ετών (εκπληρωμένες

στρατιωτικές υποχρεώσεις),

προϋπηρεσία σε αντίστοι-

χη θέση θεωρείται επιπλέον

προσόν. Ικανοποιητικός μι-

σθός.Βιογραφικάστοe-mail:

vbotzori@otenet.gr και στο

Fax:2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα 25-45

ετώνμε ενεργή κάρταανερ-

γίας και βασικη γνώση αγ-

γλικών για απογευματινή

εργασία σε ξενοδοχειο στη

Βέροια με πλήρες ωράριο.

Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαποεταιρίαστη

Βέροια, άτομο 19-29 ετών

με κάρτα ανεργίας σε ισχύ,

που να γνωρίζειΗ/Υ και να

χειρίζεταιπρόγραμμα εμπο-

ρικήςδιαχείρισης.Πληρ.στο

τηλ.:6977433485(9.00π.μ.

-9.00μ.μ.).

ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςφαρμα-

κείουήφαρμακοποιόςναερ-

γαστείσεφαρμακείοστηΒέ-

ροιαγιαπλήρηαπασχόληση.

Απαραίτητηπροϋπόθεσηκά-

ρατ αεργίας για τουλάχιστον

έναμήνα.Τηλ.επικοινωνίας:

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ30τ.μ.μεντουλάπα,140€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.λουξ,επιπλωμένο,220€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ35τ.μ.επιπλωμένο,180€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ40τ.μ.επιπλωμενο,καλό,parking,270€
TΣΕΡΜΕΝΙ40τ.μ.καλό,μεντουλαπα,240€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ40τ.μ.επιπλωμένο,καλό,220€
ΚΤΕΛ50τ.μ.θέα,επιπλωμένο,220€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,190€
ΚΕΝΤΡΟ55τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,220€
ΝΑΟΥΣΑ60τ.μ.,πολύκαλό,επιπλωμένο,260€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένο,μεντουλάπες,καλό,A/C,200€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ65τ.μ.εξαιρετικό,θέα,ατομ.λέβητας,280€
ΝΑΟΥΣΑ80τ.μ.επιπλωμένο,καλό,200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.οροφοδιαμέρισμα,καλό,310€
ΕΛΗΑ95τ.μ.12ετίας,τζάκι,θέα,360€
ΡΟΛΟΙ95τ.μ.καλό,ντουλάπες,230€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.εξαιρετικό,ηλιακό,τζάκι,ατομ.λέβητας,440€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.μονοκατοικία,πολύκαλή,350€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ.επιπλωμένο&ανακαινισμένο,22.000€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,ευκαιρία,17.000€
ΑΝΟΞΕΩΣ65τ.μ.ευκαιρία,16.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ70τ.μ.μονοκατοικίαμεοικόπεδο,14.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.ευκαιρία,επενδυτικό,23.000€
ΡΟΛΟΙ70τ.μ.επενδυτικό,33.000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ70τ.μ.γωνιακό,καλό,47.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ75τ.μ.15ετίας,εξαιρετικό,λουξ,65.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ85τ.μ.διαμπερές,ΕΥΚΑΙΡΙΑ,39.000€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλό,ανακαινισμένο,ευκαιρία,25.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΡΟΛΟΙ100τ.μ.καλό,50.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.θέα,καλό,37.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.ρετιρέ,ευκαιρία,μεθέα,28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ101τ.μ.θέα,διαμπερές,καλό,67.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ105τ.μ.10ετίας,εξαιρετικό,105.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ110τ.μ.μονοκατοικίαμεγωνιακόοικόπεδο,62.000€
ΕΛΗΑ120τ.μ.20ετίας,εξαιρετικό,138.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.τζάκι,parking,127.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ110.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.ημιτελήςμονοκατοικία,22.000€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ140τ.μ.μονοκατοικία,επενδυτικό,57.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.πανέμορφημεζονέτα,ευκαιρία,120.000€
ΒΕΡΟΙΑ187τ.μ.τρομερήβίλαμεόλατακομφόρτ,220.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξβίλαμισθωμένη350.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ270τ.μ.ημιτελέςκτίριο,ευκαιρία,125.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ20τ.μ.καλό,190€
ΠΙΝΔΟΥ35τ.μ.καλό,220€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ45τ.μ.καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ65τ.μ.πολύκαλό,1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.πολύκαλό,670€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ130τ.μ.καλό,700€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.καλό,800€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ,1.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ550τ.μ.καλό,1.200€
ΒΕΡΟΙΑ2.200τ.μ.εξαιρετικόκτίριο,5.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ3.600μέτρα,8.000€
ΚΑΒΑΣΙΛΑ6.000μέτρα,10.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ10.000μέτρα,μεδέντρα6ετών,26.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ14.000μέτρα,28.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ26.000μέτραστονδρόμο,95.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ160μέτρα,μεθέα,29.000€
ΔΟΒΡΑ420μέτρα,55.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ450μέτρα,μεοικοδομικήάδεια,50.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ460μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,14.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ570μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,27.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατη επιχείρηση καφενείο – ουζερί μεσταθερή
πελατείαλόγωσυνταξιοδότησης,6.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεπιχείρησηυγιής&επικερδήςεπιχείρησηκαφέστοκέντρο
τηςΒέροιας,28.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεργοστάσιοχρωμάτωνμεκτιριακέςεγκαταστάσεις,σεπλή-
ρηλειτουργία&με2υποκαταστήματαλιανικήςπώλησης,300.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετώνστον

ΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλαζικήπροστασια.Επίσης
ένατρακτέρUNIMOK,μίαπλατφόρμακαινούργιακαιμίαφρέζα
συρταρωτή1,70σχεδόνκαινούργια.Πληροφορίεςστο τηλέφω-
νο:6973616847.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεταχειρισμένο έπιπλο γραφείο εξαιρετικής
ποιότητας, σε άριστη κατάσταση, με πολυθρονα, συρτα-
ριέρα, τραπεζάκια και 2πολυθρόνες συνομιλητού. Επίσης
πωλείταικαναπέςκαι2πολυθρόνεςγιααίθουσααναμονής,
σχεδόναχρησιμοποίητα.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.:2331041985,
Κιν.:6933331177.



6974637289.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για κα-

φέ ουζερί, δίπλαστοπαλιό

Κρατικό ΚΤΕΟ στο δρόμο

Μακροχωρίου-Λυκογιάννης,

για απογευματινή εργασία.

Τηλ.: 6977 755040& 6984

427753.

ΤΟ COFFEE ISLAND,

Βενιζέλου 31 (κέντρο), ανα-

ζητείbarista καιδιανομέα.

Αποστολή βιογραφικώνστο

e-mail:coffeeislandveria@

gmail .com. Τηλ.:  6976

633096.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποι-

όςήβοηθόςφαρμακοποι-

ούμεεμπειρίαγιαφαρμα-

κείο στο Νομό Ημαθιας.

Αποστολή  β ιογραφικού

στο: aggel iesfarmakio@

gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ερ-

γασίασεφαρμακείο με επι-

δότησηκαισχετική εμπειρία.

Απαραίτητη προϋπόθεση

κάρταανεργίας.Τηλ.: 23310

27507,6947259696.

Η ΕΤΑΙΡΙΑΦΥΛΑΞΕΩΝ

‘’TSIFLIDISSECURITY’’ ζη-

τάει ναπροσλάβει για μόνι-

μη απασχόληση, εξωτερικό

πωλητήήπωλήτριαγια τους

Νομούς Ημαθίας, Πέλλας,

Θεσσαλονίκης.Απαραίτητα

προσόντα, ευχέρεια λόγου,

αγγλική γλώσσα, δίπλωμα

αυτοκινήτου, άδεια εργασί-

αςπροσωπικού ασφαλείας,

εμπειρία με βιογραφικό και

συστάσεις.Μισθός, ασφάλι-

ση καιποσοστά.Παραλαβή

δικαιολογητικών με συνέ-

ντευξηστακεντρικά γραφεία

μας, Θεσσαλονίκης 45 Βέ-

ροιαwww.securitytsiflidis.gr-

sales@securitytsiflidis.gr-Τηλ.

2331027102.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με παι-

δαγωγική κατάρτιση παρα-

δίδει ιδιαίτεραμαθήματα -δι-

αδικτυακάκαιδιάζώσης-σε

μαθητέςΔημοτικού, Γυμνα-

σίου,Λυκείου σε προσιτές

τιμές.Τηλ.:6972890424.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοιτος

τουΑ.Π.Θ., με φροντιστη-

ριακή εμπειρία, παραδίδει

ιδιαίτερασεμαθητές Γυμνα-

σίου-Λυκείου. (ειδίκευση

ΑΡΧΑΙΑΕΛΛΗΝΙΚΑ). Τιμές

προσιτές.Κιν.:6946475552.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φύλαξη καιπεριποίηση ηλι-

κιωμένουσε24ωρηβάσηή

καικάποιεςώρες.Τηλ.:6986

276287.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φροντίδα γερόντων για κά-

ποιεςώρεςήκαιγια24ωρη

βάση,καθαριότητασπιτιών,

γραφείων και σκάλες.Τηλ.:

6940998054.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φροντίδα και περιποίηση

ηλικιωμένωνσε24ωρηβά-

ση.Τηλ.:6993678697.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά

είδη της CICU: καροτσάκι

(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό),

καλαθούνα με βάση, τρα-

πεζάκι φαγητού, κάθισμα

αυτοκινήτου και 2ποδήλα-

τα παιδικά σε πολύ κατά-

σταση,400 ευρώόλαμαζί.

Τηλ.:2331062621.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:ντουλάπα

4φυλλη, σε χρώμα καφέ,

βελέντζες χειροποίητες σε

διάφορα χρώματα, μεγάλο

χαλί μάλλινο σε διάφορα

χρώματα, χαλί μεγάλο με

«τρίχες», κεντήματα μετρη-

τοίς.Τηλ.:6982293097.

ΠΩΛΕΙΤΑΙκαυστήραςπε-

τρελαίου, σε καλή κατάστα-

ση.Τηλ.:2331070048.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ,χωρίςυποχρεώ-

σεις,ζητάγιαγνωριμιακυρια

5-55 ετών, γιασοβαρήσχέ-

ση.Τηλ.:6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ 75 ετών, ζητά

γωνριμίαμεκυρίααπό60έ-

ως70ετώνγιασοβαρήσχέ-

ση.Τηλ.:6989007541.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονο-

μικά ανεξάρτητος αναζητά

σοβαρή εμφανίσιμη κυρία

χωρίςοικογενειακέςυποχρε-

ώσειςάνωτων65ετώνέως

75 ετών με την προοπτική

γνωριμίας και συμβίωση.

Τηλ.:6977951301.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗΖΗΤΑΝΑΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:

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

β)ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄
κατηγορίας

γ)Αποθηκάριο που να
έχειγνώσειςχειριστήκλαρκ

Πληροφορίεςστο τηλ.:
6947021868

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

μαθητέςΓυμνασίου-Λυκείου.Τιμέςπροσιτές.
Πληρ.τηλ.:6934447574.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος γραφείου - βοηθός

Λογιστή γιαΛογιστικό Γρα-
φείοστηΒέροια.Τηλ.: 6932

245383.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκαθηγήτριαΑγ-
γλικών για να εργαστεί σε
φροντιστήριο στη Βέροια.
Πληρ.τηλ.:6976684172.

Η  εταιρίαΜάρμα-
ρα ΒερμίουΑ.Ε. μέ-
λος τηςStoneGroup
Internat ional ,  του
μεγαλύτερου ομίλου
εταιριών εξόρυξης,
επεξεργασίας και ε-
μπορίας μαρμάρων
στηνΕυρώπη,επιθυ-
μεί να καλύψει  την

θέσητουΕργατοτεχνίτη,στοΛατομείοτηςστηΒέροια.
Ηεταιρίαπροσφέρειικανοποιητικόπακέτοαποδοχώνκαιάρι-

στοπεριβάλλονεργασίας.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε μπορείτε να καλέσετε στο

2394020440(Εσωτ.123)ήνααποστείλετετοβιογραφικόσας,
αναφέρονταςτηνθέση,μεemailστοhr@stonegroup.gr

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



Πενήντα εκατομμύρια ευρώ επιπλέον χρηματοδότηση για 
την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, 
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Διέξοδος» της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας με μη επιστρεπτέο κεφάλαιο 
κίνησης διασφάλισε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώ-
στας.

«Πρώτοι σε όλη τη χώρα εκπονήσαμε εγκαίρως το πρό-
γραμμα επιδότησης των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί 
από την πανδημία, όχι μέσω δανεισμού, αλλά με χρήματα 
που δεν θα επιστραφούν. Τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποι-
ηθούν από τις επιχειρήσεις για να περιορίσουν μέρος από 
τις τεράστιες οικονομικές απώλειες που υπέστησαν, ώστε να 
σταθούν και πάλι στα πόδια τους, διατηρώντας παράλληλα 

τις θέσεις εργασίας. Για το πρόγραμμα ‘Διέξοδος’, που είναι 
σε εξέλιξη, διαθέσαμε αρχικά από ευρωπαϊκούς πόρους 
της Περιφέρειας 150 εκ. ευρώ. Κονδύλια που αποδείχτηκαν 
όμως λίγα μπροστά στις τεράστιες ανάγκες της πραγματικής 
οικονομίας στην Κεντρική Μακεδονία. Είχα δεσμευτεί ότι θα 
κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να διασφαλίσουμε 
επιπλέον πόρους και να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερες 
επιχειρήσεις. Κι αυτό επιτυγχάνουμε με τη διασφάλιση επι-
πλέον 50 εκ. ευρώ. Το συνολικό ποσό των 200 εκ. ευρώ είναι 
η συνεισφορά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις 
μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας και στους χιλιάδες εργα-
ζόμενους, οι οποίοι υφίστανται τις δραματικές επιπτώσεις της 
πανδημίας. Κάθε επιχείρηση θα λάβει αναλογικά από 5.000 
έως 50.000 ευρώ, με απολύτως διαφανή και αντικειμενικά 
κριτήρια. Τα χρήματα αυτά θα διοχετευτούν στις επιχειρήσεις, 
στις αρχές του 2021, εντός του χρονοδιαγράμματος που εί-
χαμε ανακοινώσει από την πρώτη στιγμή. Πρόκειται για μια 
ένεση ρευστότητας στην αγορά και για την έμπρακτη στήριξή 
μας στους συμπολίτες μας επιχειρηματίες και εργαζόμενους, 
μέσα από μια δράση – πιλότο, την οποία υιοθέτησαν και 
υλοποιούν ήδη και άλλες Περιφέρειες της χώρας. Θέλω να 
ευχαριστήσω επίσης για τη συνδρομή του στις προσπάθειες 

που κάνουμε τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Γιάννη Τσακίρη και τις υπηρεσίες του Υπουργείου, που μας 
βοηθούν να ξεπεράσουμε διαδικαστικά και γραφειοκρατικά 
ζητήματα», τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολος Τζιτζικώστας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του προγράμματος «Διέξοδος» έ-
χουν υποβληθεί και αξιολογούνται περισσότερες από 20.000 
αιτήσεις μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ενώ με την 
ενίσχυση του προγράμματος με επιπλέον 50 εκ. ευρώ, θα 
δοθεί η δυνατότητα ενίσχυσης με μη επιστρεπτέο κεφάλαιο 
κίνησης πολλών επιχειρήσεων, που λόγω αντικειμενικών κρι-
τηρίων θα έμεναν εκτός χρηματοδότησης.

P Πιο σκληρά μέτρα ετοι-
μάζει η κυβέρνηση. Να δείτε 
που θα μας κλείνουν τα φώτα 
από τις 9…

 
P Φαίνεται πως ποντά-

ρουν στο ότι ο ιός πιθανόν να 
είναι τυφλός.

 
P Θα κλείσουν και τα βό-

ρεια σύνορα. Αλλά πόσο να μας 
πειράξει αυτό εμάς; Έχοντας α-
νατολίτικη φλέβα, διοικούμαστε 
από τον νότο και ανήκουμε στη 
δύση.

 
P Εγώ πάντως θα πε-

ριμένω να βγάλει εμβόλιο η 
Mercedes. Το είχα παιδικό όνειρο να πάρω 
κάποτε ένα μοντέλο της.

 
P Ο Ομπάμα είπε ότι στην αρχή της οικο-

νομικής κρίσης ο ελληνικός λαός έγινε σφάγιο, 
θυσία στη διάσωση των ευρωπαϊκών τραπεζών. 
Το κακό με τους πολιτικούς είναι ότι λένε την αλή-
θεια ή όταν αποσυρθούν ή στα απομνημονεύματά 
τους.

P Μετά την απομάκρυνση από το ταμείο 

όμως...
 
P Έκτοτε μπήκε στο DNA μας ότι είμαστε τε-

μπέληδες. Παρότι στην αρχή δεν χωρούσε.
 
P Εμένα η αγάπη, ανεπρόκοπο με ανε-

βάζει, ανεπρόκοπο με κατεβάζει. Είναι πετσί 
μερκελικιά.

 
P Κι όπως προέτρεψε ο Άλμπερτ Μπουρλά, 

εγώ στο εξής θα κάνω εχθρό μου τη μετριότητα. 
Για να έχω δύο.

 
P Πάντως με ΠαΣοΚ στην κυ-

βέρνηση, με τόσο πλύσιμο χεριών 
θα παίρναμε επίδομα.

 
P Πραγματικό όμως. Όχι σαν 

αυτό το ιμιτασιόν του Σταϊκούρα, που 
ούτε εγγυημένο είναι ούτε εισόδημα. 
Μόνο ελάχιστο.

 
P Για ιδεολογικές εμμονές κα-

τηγορεί τον Μητσοτάκη ο Τσίπρας. 
Ε, ας μείνει κι ένας πρωθυπουργός 
σταθερός στην ιδεολογία του ε;

 
P Αστέρια όπως είδα οι 10 νο-

σηλεύτριες από την Κρήτη. Κρατήστε 
μου για μετά τον κορωνοϊό μια απο-
κλειστική.

 
P Άνοδο στην κατανάλωση 

ζυμαρικών και αντισηπτικών λόγω 
της πανδημίας κατέγραψε η Γερμα-
νία. Λέτε να είναι καλύτερα από τα 
μακαρόνια με κιμά;

 
P Και:
 Μία γυναίκα πηγαίνει στα επείγο-

ντα και την βλέπει ένας νεαρός για-
τρός. Μετά από 3 λεπτά εξέτασης, ο γιατρός της 
λέει ότι είναι έγκυος. Αμέσως η γυναίκα βγαίνει 
έξαλλη από το ιατρείο και αρχίζει να ουρλιάζει, 
τρέχοντας στον διάδρομο. Ένας ηλικιωμένος για-
τρός, την πλησιάζει, ρωτά τι συνέβη, την ηρεμεί 
και τη βάζει να καθίσει σε ένα άλλο δωμάτιο. Με-
τά πηγαίνει στον γιατρό που την εξέτασε:

- Τι στο καλό σκεφτόσουνα; Η γυναίκα είναι 70 

χρονών, έχει δύο μεγάλα εγγόνια, κι εσύ της λες 
ότι είναι έγκυος;

Ο νεαρός γιατρός συνεχίζει να σημειώνει στο 
μπλοκ του, και χωρίς να σηκώσει το κεφάλι του 
λέει:

- Ναι, αλλά δεν της πέρασε ο λόξιγκας που 
είχε μια ολόκληρη εβδομάδα;

K.Π.
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Διασφαλίστηκαν από τον  Περιφερειάρχη Απ. Τζιτζικώστα
Επιπλέον 50 εκ. ευρώ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων 

της Κεντρικής Μακεδονίας με μη επιστρεπτέο κεφάλαιο κίνησης 
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