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Η Ελλάδα μεγάλωσε,
είναι γεγονός! 

  Επιτέλους  η Ελλάδα άσκησε το δικαίωμά της για την 
επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, έστω και στο «ακίνδυνο» 
τμήμα του Ιονίου. Σε μια περίοδο με ιδιαίτερα τεταμένες 
τις σχέσεις με την Τουρκία, η Ελλάδα «έπαιξε» το χαρτί 
της επέκτασης και δημιουργεί ιδιαίτερη νευρικότητα στην 
άσπονδη γείτονα. Η καθολική συναίνεση όλων σχεδόν των 
ελληνικών κοινοβουλευτικών κομμάτων, η κακή στάση 
και εικόνα της Τουρκίας το προηγούμενο διάστημα και 
τα πολλαπλά μέτωπα που έχει ανοίξει, αποτελούν ίσως 
ένα καλό υπόβαθρο για να κάνουμε και το επόμενο 
καθοριστικό βήμα, την επέκταση και στις περιοχές του 
Αιγαίου που εποφθαλμιούν διαχρονικά οι Τούρκοι. 
Φυσικά μια τέτοια κίνηση απαιτεί λεπτούς διπλωματικούς 
χειρισμούς και αξιολόγηση της κατάστασης, ωστόσο δεν 
θα πρέπει να παγιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση με την 
μερική επέκταση, γιατί μπορεί να αποτελέσει επιχείρημα 
για την Τουρκία να «γκριζάρει» το Αιγαίο. Μπορεί το 
casus belli που έχουν διακηρύξει οι Τούρκοι εδώ και 
δεκαετίες για την επέκταση των 12 μιλίων στο Αιγαίο να 
επικρέμεται ως διαρκής απειλή, ωστόσο είναι μια ιστορική 
ευκαιρία με σκακιστικές κινήσεις που θα βασιστούν και 
στις πρόσφατες στρατηγικές συμμαχίες της χώρας μας, 
να κάνουμε ματ και να αποκτήσει η Ελλάδα αυτό που 
δικαιούται με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας. 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Ομιλείτε ποντιακά;
Ποντιακό-ελληνικό λεξικό 10.000 

λέξεων από την Εύξεινο
Λέσχη Βέροιας

 Έναποντιακό-ελληνικό
λεξικό που περιλαμβάνει
10.000ποντιακές λέξεις με-
ταφρασμένεςστη νέα ελλη-
νική γλώσσα, κυκλοφόρησε
από τηνΕύξεινοΛέσχηΒέ-
ροιας.Και είναιαπόταλίγα
λεξικά πουπεριλαμβάνουν
τόσο σημαντικό αρχείο και
τόσο μεγάλο αριθμό δεδο-
μένων,στις395σελίδεςτου.
Οι λέξεις αναγράφονται με
αλφαβητική σειρά και είναι
εύκολο ναβρει κάποιος την
λέξηπουψάχνει…Ηπερίο-
δος τηςκαραντίναςλειτούρ-
γησε φιλικά στην προσπά-
θεια των μελών του συλ-
λόγου, τα οποία κατά την
πολύμηνη παραμονή τους
στο σπίτι, αξιοποίησαν με

τον καλύτερο τρόπο τον ελεύθερο χρόνο τους.Το υλικό άρχισε να
συγκεντρώνεται μεπρωτοβουλία τουπρώηνπροέδρου τουσυλλό-
γου,συνταξιούχου γιατρούΚώσταΚαμπουρίδη, αλλά και χάρηστην
πολύτιμη βοήθεια τουΧριστιανούΑθανασιάδη, εγγονού του «γερο-
στάθη»ΕυαστάθιουΤσαντεκίδη-Αθανασιάδη(γεν.1890)παιδαγωγού,
δασκάλου και λαογράφουπουάφησεσημαντικήπαρακαταθήκη.Το
λεξικό έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού όπως επιβεβαιώνει ο
πολύμικρόςπλέοναριθμόςαντιτύπωνπουδιατίθεταιπλέοναπότην
ΕύξεινοΛέσχηκαιμακάριναπάεικαιγιαδεύτερηέκδοση.Όποιοςεν-
διαφέρεταιπάντως,μπορείναεπικοινωνήσειμετονπρόεδροκ.Νίκο
Τουμπουλίδηστο:6983503676.

Παρέμβαση
Γ. Τροχόπουλου
στον ΑΚΟΥ 99.6 

για το ωράριο
των φαρμακείων

Τηντηλεφωνικήπαρέμβασητουπρώ-
ηνπροέδρου τουφαρμακευτικούσυλλό-
γουΗμαθίαςΓιώργουΤροχόπουλουπρο-
κάλεσαντασχόλιατωνΖήσηΜιχ.Πατσίκα
καιΝίκουΒουδούρηπερίωραρίουτηςΑ-
γοράςστηνεκπομπήΛαϊκά&Αιρετικάστον
ΑΚΟΥ99,6.Οβεροιώτηςφαρμακοποιός
ανέφερεστηνπαρέμβασή του ότιπαρά
το γεγονός ότι από 16 Ιανουαρίου έχει
δημοσιευθεί νέαΚΥΑπουεπαναφέρει το
συνηθισμένοωράριοτωνφαρμακείωνκαι
καταργεί τοσυνεχόμενο8.00-16.00, δεν
έχειακόμηεφαρμοστείαπό τονσύλλογο
τηςΗμαθίας.Ενδεικτικάοκ.Τροχόπουλος
ανέφερε ότι ο σύλλογοςΘεσσαλονίκης
ήδηεναρμονίστηκεκαιθαπρέπεικαιστην
Ημαθίαναπράξουντοίδιο.

Εκσυγχρονίζεταιτο«112»
γιακλήσειςέκτακτηςανάγκηςαπόόχημα

Αναβαθμίζεταιηυπηρεσίατουευρωπαϊκούαριθμού«112»μετηδυνατότητααποστολήςπερισσότερωνστοιχείωνστις
κλήσεις«eCall»πουείναικλήσειςέκτακτηςανάγκηςαπότοόχημα.Σεπερίπτωσηδηλαδήατυχήματος,ταοχήματαπου
διαθέτουντησυγκεκριμένητεχνολογίαθαενημερώνουναυτόματατο«112»στέλνονταςμήνυμαμεταστοιχείακαιτηθέση
τουοχήματος.

Ουσιαστικά,μετηνυλοποίησητουέργου,ότανένααυτοκίνητοεμπλακείσεατύχημα,θαμπορείτοίδιοναστέλνειμή-
νυμαστο«112»μέσωαυτόματουσυστήματος,χωρίςνααπαιτείταιηενέργειατουοδηγούήκάποιουεπιβάτη,οιοποίοι,
ενδεχομένωςναμηνείναισεθέσηναεπικοινωνήσουν.

Ηυπηρεσίαμπορείναχρησιμοποιηθείκαιαπότονοδηγόσεπεριπτώσειςπουέχειχάσειτονπροσανατολισμότουή
χρειάζεταιβοήθεια.

ΤοΜνημόνιοΣυνεργασίας υπέγραψανο υφυπουργόςΥποδομών καιΜεταφορών, ΓιάννηςΚεφαλογιάννης, ο υφυ-
πουργόςΠολιτικήςΠροστασίαςκαιΔιαχείρισηςΚρίσεων,ΝίκοςΧαρδαλιάςκαιοδιευθύνωνσύμβουλοςτηςΚοινωνίαςτης
Πληροφορίας,ΣταύροςΑσθενίδης.

Πυροσβεστικόςκρουνός-παγίδαέξωαπότο16ο
δημοτικόσχολείο(πρώηνΦιλίππειοΓυμνάσιο)

Έχουμε γράψει από τηνπαρού-
σαστήλη επανειλημμέναγιαπυρο-
σβεστικούς κρουνούς με διαρροές
που χρήζουν επισκευής. Ωστόσο
στηνπερίπτωση του κρουνού στο
πεζοδρόμιοέξωαπότο16οδημο-
τικόσχολείο και 3ο-15ο-16ο νηπια-
γωγείο Βέροιας(πρώηνΦιλίππειο
Γυμνάσιο)στηνοδό16ηςΟκτωβρί-
ου, θα πρέπει να υπάρξει άμεση
παρέμβαση.

Η διαρροήπου έχει ο κρουνός
λόγω των χαμηλών θερμοκρασι-
ών, έγινεπάγος και γι’ αυτό όπως
φαίνεται και στηνφωτογραφίαπου
μαςέστειλεαναγνώστηςχθεςμεση-
μέρι Τετάρτης, όταν πήγε
ναπαραλάβει τοπαιδί του
από τοσχολείο, τοποθετή-
θηκε ένας πλαστικός κώ-
νοςγιαναμηνπατήσεικαι
γλιστρήσει κάποιος διερχό-
μενος.Φυσικάαυτόδενα-
ποτελείλύση,αλλάείναιτο
ελάχιστο που μπορούσαν
να κάνουν για να αποφευ-
χθείκάποιοατύχημα.

Ας ελπίσουμε ότι θαδι-
ορθωθεί άμεσα, όχι όπως
ο πυροσβεστικός κρου-
νός στοΆλσος Παπάγου,
μπροστά στο θερινό θέα-
τρο, για τον οποίο έχουμε
γράψει 2φορές και ακόμη
δυστυχώςδενέχειεπισκευ-
αστεί. Να διευκρινίσουμε
ότι ανάλογαμε την βλάβη,
εμπλέκεταιηΠυροσβεστική
Υπηρεσία ή ηΔΕΥΑΒ.Συ-
νεννοηθείτε…
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Κατά τις μέρες του ισχυρού ψύχους
Δήμος Βέροιας: 

Θερμαινόμενος χώρος
 για τους δημότες 

το ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ Γυμναστήριο 
Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας ενημερώνει ότι για την χειμερινή περίοδο 

που διανύουμε, οι συμπολίτες μας, στο Δήμο μας, που δεν διαθέτουν μέσα θέρμανσης, μπορούν 
να προσέρχονται στον παρακάτω θερμαινόμενο χώρο τις μέρες που επικρατεί ισχυρό ψύχος.

Λόγω ωστόσο της πανδημίας προκεινμένου να τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα συστήνεται η 
διεξαγωγή rapid test πριν την είσοδο στον θερμαινόμενο χώρο, κατά τις καθημερινές στο Κέντρο 
Υγείας  ( πρώην υποκατάστημα ΙΚΑ) και Σάββατα στο Γενικό νοσοκομείο Βέροιας.

 Τέλος σε περίπτωση που οι δημότες εντοπίζουν άστεγους όταν επικρατούν έντονα καιρικά φαι-
νόμενα θα πρέπει να ενημερώνουν το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου ή το Τμήμα Κοινωνικής Πολι-
τικής & Ισότητας φύλων από Δευτέρα έως Παρασκευή στα τηλέφωνα 2331353834, 2331353815, 
2331353826 και 2331353813 (07:00-15:00).

 Όπως σημειώνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βας. Παπαδόπουλος,  η συνεργασία είναι απα-
ραίτητη σε τέτοιες δύσκολες ημέρες για το καλό όλων, αλλά και της πόλης.

Συνελήφθησαν 
να μεταφέρουν 10 κλεμμένες  

φιάλες υγραερίου
Συνελήφθησαν στις 19 Ιανουαρίου 2021 το βράδυ σε περιοχή της Ημαθίας, από περιπολού-

ντες αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας του Τμήματος 
Ασφάλειας Βέροιας, δύο ημεδαποί άνδρες, καθώς σε αστυνομικό έλεγχο του οχήματος που επέ-
βαιναν, διαπιστώθηκε να μεταφέρουν 10 φιάλες υγραερίου, τις οποίες είχαν αφαιρέσει λίγη ώρα 
νωρίτερα, παραβιάζοντας αποθήκη ημεδαπού σε περιοχή της Ημαθίας. Οι κλεμμένες φιάλες αξί-
ας 350 ευρώ, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους. Επίσης, κατασχέθηκε το παρα-
πάνω όχημα που χρησιμοποίησαν. Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας.

Σύλληψη για κατοχή  κάνναβης 
Σ υ ν ε λ ή φ θ η 

στις 19 Ιανουαρί-
ου 2021 το μεση-
μέρι σε περιοχή 
της Ημαθίας, από 
αστυνομικούς του 
Τμήματος Ασφάλει-
ας Νάουσας, ένας 
ημεδαπός άνδρας, 
καθώς σε αστυνο-
μικό έλεγχο, βρέ-
θηκαν στην κατοχή 
του και κατασχέθη-
καν, μικροποσότη-
τα κάνναβης και μία 
συσκευασία με α-
ποξηραμένα φύλλα 
κάνναβης βάρους 
231 γραμμαρίων.

Ποιες είναι οι αλλαγές που 
φέρνει ο νέος εκλογικός νόμος 

σε Δήμους και Περιφέρειες

Την επόμενη Πέμπτη στις 28 Ιανουαρίου θα παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο το νέο εκλογικό νομοσχέδιο για 
την Αυτοδιοίκηση, το οποίο καταργεί την απλή αναλογική και φέρνει τις παρακάτω  6 αλλαγές σε Δήμους και Περιφέρειες, 
σύμφωνα με δημοσίευμα του e-ota.gr:

1.Οι Δήμαρχοι και οι Περιφερειάρχες θα εκλέγονται από τον πρώτο γύρο, με ποσοστό 40% ή 42%, αντί της απόλυτης 
πλειοψηφίας του 50%. «Όταν κάποιος εκλέγεται πρωθυπουργός με 40%, γιατί να μην εκλέγεται και δήμαρχος;», τονίζει 
χαρακτηριστικά κυβερνητικό στέλεχος.

2.Η διαφορά του πρώτου υποψηφίου δημάρχου με τον δεύτερο να είναι τουλάχιστον 5%. Μόνο, δηλαδή, με 40% ή 
42% και πέντε μονάδες διαφορά από τον επόμενο, θα εκλέγεται δήμαρχος από τον πρώτο γύρο. Θυμίζουμε ότι το 2006 
είχε νομοθετηθεί για πρώτη φορά ρύθμιση βάσει της οποίας Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες εκλέγονταν όσοι συγκέντρω-
ναν κατ’ ελάχιστο ποσοστό 42%.

3.Σημαντικές τομές θα γίνουν και στον τρόπο λειτουργίας των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, αλλά και 
στην ίδια τη σύνθεσή τους. Υπό επεξεργασία είναι, το ενδεχόμενο μείωσης του αριθμού των συμβούλων, ακόμα και κατά 
30%. Χαρακτηριστικό είναι ότι στις τελευταίες εκλογές υπήρχαν σε όλη την επικράτεια 69.821 υποψήφιοι δήμαρχοι και 
δημοτικοί σύμβουλοι και 7.668 υποψήφιοι περιφερειάρχες και περιφερειακοί σύμβουλοι. Όπως επισημαίνει δε στα «Π» 
στέλεχος που ασχολείται με την κατάρτιση του νομοσχεδίου, ο Δήμος Αιγάλεω έχει 41 δημοτικούς συμβούλους και η Νέα 
Υόρκη 51. Με τη μεταρρύθμιση που σχεδιάζει η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών, κάθε εκλεγμένος 
Δήμαρχος και Περιφερειάρχης θα έχει πλέον την πλειοψηφία στο συμβούλιο, λιγότερο ωστόσο διευρυμένη. Η απλή ανα-
λογική θα έχει εφαρμοστεί, συνεπώς, για πρώτη και τελευταία φορά το 2019.

4.Εξετάζεται και το ενδεχόμενο ο αριθμός των συμβούλων που εκλέγει να εξαρτάται και από το ποσοστό που λαμβά-
νει ο συνδυασμός του, να αυξάνεται δηλαδή κλιμακωτά ανάλογα με το ποσοστό, στη βάση του μοντέλου που υιοθετεί ο 
νέος εκλογικός νόμος για τις εθνικές εκλογές.

5.Άλλη μια προσαρμογή που εξετάζεται στο πρότυπο των εθνικών εκλογών είναι να θεσπιστεί ελάχιστο όριο 3% για 
την εκλογή δημοτικών συμβούλων από κάποιο συνδυασμό και την είσοδο στο δημοτικό συμβούλιο.

6.Κατόπιν διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των δήμων και των περιφερειών, θα κατατεθεί μια μεγάλη νομοθετική 
μεταρρύθμιση, με κύριο χαρακτηριστικό την ενδυνάμωση του πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης, με τη μεταφο-
ρά σημαντικών αρμοδιοτήτων

144 ακόμη 
εμβολιαστικά κέντρα 

στη «μάχη» 
του εμβολιασμού

 Επιπλέον 144 εμβολιαστικά κέντρα σε δημόσιες δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, έχουν μπει από χθες στη «μάχη» του εμβολιασμού σε όλη τη χώρα.

Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των εμβολίων, θα αναπτύσσονται επιπλέον εμβολιαστικά 
κέντρα στα Κέντρα Υγείας της χώρας, ώστε να φτάσουν και να ξεπεράσουν τα 1.000».

Το σύστημα Υγείας έχει προετοιμαστεί κατάλληλα όλους τους τελευταίους μήνες και είναι 
έτοιμο ανά πάσα στιγμή να αναπτύξει και άλλες δυνάμεις, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, όπως 
είπε. Αναφέρθηκε και σε άλλες λύσεις, όπως είναι τα μέγα-εμβολιαστικά κέντρα που θα δη-
μιουργηθούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ δεν είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο να ενισχυ-
θούν οι εμβολιασμοί και από δυνάμεις από τον ιδιωτικό τομέα, εάν αυτό απαιτηθεί.

6 δόσεις αντί για 5 από κάθε φιαλίδιο της Pfizer
 Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι θα χρησιμοποιούνται 6 δόσεις και όχι 5 δόσεις του εμβο-

λίου από κάθε φιαλίδιο της Pfizer, με νέα έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμά-
κων

Η χώρα μας παραμένει σε πολύ καλό επίπεδο όσον αφορά την απορρόφηση των δόσεων 
του εμβολιασμού, επισημαίνει το υπ. Υγειάς. Για να συνεχίσει μάλιστα να βρίσκεται ανάμεσα 
στις πρώτες θέσεις των χωρών που δεν χάνουν δόσεις από τη μη προσέλευση στα ραντεβού 
– που ας σημειωθεί είναι χαμηλή – διαθέτει πλέον τις δόσεις αυτές στα σώματα ασφαλείας 
και στο στρατό.

Αν ο πολίτης δεν επιβεβαιώσει ή δεν αποδεχθεί το ραντεβού, δεν χάνει τη σειρά του και 
μπορεί να κλείσει ραντεβού, είτε μέσω της πλατφόρμας, είτε στο φαρμακείο της γειτονιάς ή 
στο ΚΕΠ.
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Βέροια: 7.30 π.μ.-3.30 μ.μ το ωράριο 
λειτουργίας όλων των κρεοπωλείων 

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

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

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

Το «Πειρατολόγιο» 
στη  Νάουσα

 

Το «Πειρατο-
λόγιο» βρέθηκε 
στην «Ηρωική πό-
λη της Νάουσας» 
και αποκαλύπτει 
μέσα σε 20 λεπτά 
όλους πολιτιστι-
κούς θησαυρούς 
που υπάρχουν δι-
άσπαρτοι στη πε-
ριοχή της, από τον 
τόπο συνάντησης 
του Αριστοτέλη 
με τον μαθητευό-
μενο μαθητή του 
πρίγκηπα Αλέξαν-
δρου μέχρι το βραβευμένο « άλσος του Αγίου Νικολάου», από τις πηγές της Αραπίτσας 
μέχρι τους αμέτρητους αμπελώνες, από το «Κονάκι κατασκευής του προσωπίου» μέχρι 
τον τόπο της «Θυσίας», το ρολόι του Δημαρχείου, το Λαογραφικό Μουσείο, τους πολιτι-
στικούς συλλόγους και πολλά άλλα ιστορικά σημεία της πόλης!!!! Να σημειώσουμε ότι το 
οδιποροικο έχει αγγλικούς υπότιτλους της Θεοδώρας Ζαβαλιάνη, μουσική επένδυση από 
τον George Lazaridis και την ευθύνη για τη σκηνοθεσία-μοντάζ έχει ο Θοδωρής Αδάμος.... 
απολαύστε το!!! https://youtu.be/HJI0hPJTJvM

Επιδοτούμενο πρόγραμμα Voucher  
Άνεργων Ηλικίας 30 έως 49 ετών σε τεχνικές 

δεξιότητες κλάδων αιχμής
Αντικείμενο
Το πρόγραμμα αφορά 10.000 άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών. 

Θα παρασχεθούν υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε συγκεκριμένους κλάδους.

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν οι άνεργοι που :
• Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
• Που έχουν γεννηθεί από 01/10/1971 έως 31/12/1990.
• Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
• Να μην έχουν παρακολουθήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο (ΕΚΤ) τη τελευταία διετία 2019-2020.
Υλοποίηση
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης 

(trainingvoucher) και περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:
• Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής σε 4 φάσεις (προ της έναρξης του 

προγράμματος κατάρτισης, μετά τη λήξη της θεωρητικού μέρους κατάρτισης, κατά τη διάρκεια 
της πρακτικής άσκησης και μετά τη λήξη της).

• Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών.
• Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προ-

γράμματος κατάρτισης.
• Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις συνολικής διάρκειας 380 ωρών.
Αντικείμενα κατάρτισης
Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω προγράμματα κατάρτι-

σης στους αντίστοιχους κλάδους:
Α. Mεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών,
a) Τεχνικός-συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
b) Εργασίες Μόνωσης
c) Οικοδομικές Εργασίες-Εργασίες Κατασκευαστικού κλάδου
Β. Eπιχειρήσεων κοινωνικής φροντίδας
a) Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου-ψυχολογική στήριξη-δεξιότητες φρο-

ντίδας τρίτης ηλικίας)
b) Επαγγελματίας Καθαριστής
c) Λινοθηκάριος
d) Οροφοκόμος
Γ. Tουρισμού-επισιτισμού
a) Σερβιτόρος
b) Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου
c) Υπάλληλος τουριστικού γραφείου
d) Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο της εργασίας
Κριτήρια Μοριοδότησης
Η κατάρτιση του πίνακα των ωφελουμένων θα γίνει μέσω μοριοδότησης σύμφωνα με τα 

παρακάτω κριτήρια:
1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας (μοριοδοτούνται οι μήνες ανεργίας, ένα μόριο ανά μήνα 

μέχρι 50 μήνες)
2. Ατομικό/ Οικογενειακό εισόδημα (φορολογικό έτος 2019)
3. Προγενέστερη εμπειρία από συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας
Εκπαιδευτικό Επίδομα:
Το επίδομα που θα λάβετε με την παρακολούθηση του προγράμματος ανέρχεται στα 

2.520€ .
Το ποσό αυτό περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε: 

1.000,00 Ευρώ (200 ώρες*5,00 ευρώ/ώρα) και το επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρ-
χεται σε: 1.520,00 Ευρώ (380 ώρες*4,00ευρώ/ώρα)

Αίτηση Συμμετοχής
Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6978897897 ή στο email: info@dictiosi.gr για πε-

ρισσότερες πληροφορίες ή εναλλακτικά επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση http://
www.dictiosi.gr/index.php/news/item/174-voucher30-49.html  Η ειδικά καταρτισμένη ομά-
δα μας βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας.

Δήμος Αλεξάνδρειας: «Ψυχολογία 
για Όλους» σε συνεργασία 
με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 
Σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Αιγαίου προχώρησε 

ο Δήμος Αλεξάνδρειας και πιο συγκεκριμένα με τα Προ-
γράμματα Ψυχικής Υγείας. Έτσι, διοργανώνουν από κοινού 
ένα μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο 
«Ψυχολογία για Όλους», που απευθύνεται σε όλους τους 
δημότες και έχει ως σκοπό να τους μυήσει στον κόσμο της 
Ψυχολογίας.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι δωδεκάμηνη (450 
ώρες) και ο τρόπος διδασκαλίας είναι μεικτός δηλαδή πε-
ριλαμβάνει ασύγχρονη- εξ αποστάσεως αλλά και σύγχρο-
νη-διαδικτυακή διδασκαλία. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, 
ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μελετά μόνος του το πλούσιο 
ψηφιακό υλικό, το οποίο θα αναρτάται σε πλατφόρμα τη-
λεκπαίδευσης ή θα αποστέλλεται με e-mail, ενώ προβλέ-
πονται δώδεκα μηνιαίες δίωρες συναντήσεις στην ψηφιακή 
πλατφόρμα ZOOM και κατά τη διάρκειά τους θα υπάρχει 
ζωντανή αλληλεπίδραση με τον εκάστοτε διδάσκοντα.

Το πρόγραμμα μοριοδοτείται σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία για ορισμένες ειδικότητες (πχ εκπαιδευτικούς) 
ενώ αποδίδει σε όλους Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET (22,5).

Λόγω της συνεργασίας με το Δήμο Αλεξάνδρειας τα δίδακτρα για τους δημότες του Δήμου είναι 
100 ευρώ ετησίως (αντί 250 ευρώ). Οι εγγραφές θα γίνονται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021 και τα 
μαθήματα θα ξεκινήσουν την 1η Φεβρουαρίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν αναλυτικά την προκήρυξη στον παρακάτω σύνδε-
σμο: https://bit.ly/380Cmy1 Σύνδεσμος Εγγραφής: https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=444

Τηλεφωνικές πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε από:
Δήμος Αλεξάνδρειας: Ζαρκάδα Ολυμπία τηλ. 2333350161 Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Προγράμματα 

Ψυχικής Υγείας: τηλ. 2251036520, 2251036580, 2251045006



Ανοιχτό το ενδεχόμε-
νο να μειωθεί το ποσο-
στό των ηλεκτρονικών 
αποδείξεων που ισούται 
στο 30% του εισοδήμα-
τος και υποχρεούνται 
οι φορολογούμενοι να 
συγκεντρώσουν για να 
μην επιβαρυνθούν με ε-
πιπλέον φόρο, άφησε ο 
υφυπουργός Οικονομι-
κών αρμόδιος για φορο-
λογική πολιτική και δη-
μόσια περιουσία, Από-
στολος Βεσυρόπουλος.

Απαντώντας σε σχε-
τική επίκαιρη ερώτηση 
του βουλευτή του ΚΙΝΑΛ 
Βασίλη Κεγκέρογλου, ο 
κ. Βεσυρόπουλος, δια-
βεβαίωσε παράλληλα 
ότι όποια νέα νομοθετική αλλαγή αναλάβει η κυβέρνη-
ση, θα την καταθέσει έγκαιρα και πριν από την υπο-
βολή των φορολογικών δηλώσεων για το 2021.

«Λόγω της κρίσης της πανδημίας γνωρίζετε 
ότι έχουν μειωθεί πολύ οι καταναλωτικές δαπά-
νες των πολιτών. Είναι αδύνατον να καλυφθεί 
το 30% του εισοδήματος με ηλεκτρονικές συ-
ναλλαγές με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες 
νοικοκυριά να επιβαρυνθούν με επιπρόσθετο 
φόρο. Δεν μπορεί κάτω από καταστάσεις ανα-
τροπής να υπάρξει τιμωρητική διάθεση. Πρέπει 
να εξαιρέσετε για το 2020 και το 2021 την υπο-
χρέωση αυτή», υπογράμμισε ο κ. Κεγκέρογλου.

«Δεν είμαστε αποκομμένοι από τον κόσμο. 
Έχουμε πλήρη συναίσθηση της πραγματικό-
τητας, έχουμε πλήρη γνώση του περιορισμού 
της κατανάλωσης και της μείωσης του εύρους 
των συναλλαγών λόγω της πανδημίας και του 
lockdοwn. Είναι δεδομένο ότι η κρίση της παν-
δημίας του κορονοϊού έχει περιορίσει τα πάντα 
και έχει μειώσει τις καταναλωτικές δαπάνες. Η 

όποια παρέμβαση γίνει, θα βασίζεται πάνω σε τεκμη-
ριωμένα στοιχεία όλου του έτους και θα γίνει έγκαιρα. 
Δεν θα αδικηθεί κανένας Έλληνας φορολογούμενος», 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βεσυρόπουλος.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
O ΟΡΓΙΑΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 

Χαρίλαου και της Μαργαρίτας το γένος 
Βέρρου που γεννήθηκε στην Έδεσσα 
Πέλλας και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΠΕΤΡΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ευθυμίου και 
της Σοφίας, το γένος Κούρτογλου, που 

γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευ-
τούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Αγ. Πάντων Νάουσας.

ΥπΑΑΤ: Ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία 

για την κατάρτιση 
μακροπρόθεσμου οράματος 

για τις αγροτικές
περιοχές, με ορίζοντα 2040

Στο πλαίσιο της ενεργής συνεισφοράς του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, στη δημόσια διαβούλευση που διεξά-
γει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάρτιση ενός Μακροπρόθεσμου Οράματος για 
τις αγροτικές περιοχές με ορίζοντα 2040, από τις 12 Ιανουαρίου έως τις 15 Ιανουαρίου 
2021, πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά 4 Ομάδες Εστίασης για το μέλλον των αγροτι-
κών περιοχών της χώρας.

Οι 45 περίπου συμμετέχοντες εστίασαν στις ανάγκες και τα προβλήματα των κα-
τοίκων και στις προοπτικές ανάπτυξης τεσσάρων Ομάδων-Περιοχών της χώρας με 
αντιπροσωπευτικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής υπαίθρου. Τα αποτελέ-
σματα των συζητήσεων θα αποσταλούν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης 
στις 31 Ιανουαρίου 2021.

Προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας, προοπτικές ανταγωνιστικότη-
τας των ελληνικών προϊόντων, εργάτες γης, επαγγελματίες αγρότες, ελλείψεις υποδο-
μών και υπηρεσιών, ανησυχίες για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις καλλι-
έργειες, διαχείριση του νερού λόγω πλημμυρών και ξηρασίας, διαχείριση και χρήσεις 
γης, δημογραφική αποψίλωση σε απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές, ερήμωση 
των χωριών, φυγή των νέων ανθρώπων προς τις πόλεις για ένα καλύτερο μέλλον, 
ανάγκη για δημιουργία συλλογικών σχημάτων, ένταξη προσφύγων-μεταναστών, 
σχέσεις και διασυνδέσεις υπαίθρου και μεσαίων αστικών κέντρων, νησιωτικές μετακι-
νήσεις, διασύνδεση τουρισμού και τοπικών προϊόντων, προσέλκυση επενδύσεων και 
εγκατάστασης νέων κατοίκων και δημιουργία νέων δραστηριοτήτων ήταν μερικά από 
τα θέματα που συζητήθηκαν. 

Περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που υλοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναρτώ-
νται: 

• στον ιστότοπο του ΕΑΔ, https://ead.gr/orama-agrotikes-perioxes-2040/ και 
• στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης https://

enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-vision/long-term-rural-vision-
portal_en.

Απόστολος Βεσυρόπουλος: 
Ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης 
του ορίου 30% σε ηλεκτρονικές 

αποδείξεις, για το 2020
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν 

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Τετάρτη 20 Ιανουα-

ρίου 2021 στις 4.00 μ.μ. σε στενό οι-
κογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροι-
ας η Χρυσάνθη Λαζ. Αντωνιάδου σε 
ηλικία 78 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 21 Ι-

ανουαρίου 2021 στις 11.00 π.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απα-
γόρευσης συναθροίσεων, από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Λαζοχωρίου 
ο Σοφοκλής Ιωαν. Γιανναλης σε 
ηλικία 79 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Τετάρτη 20 Ιανουα-

ρίου 2021 στις 3.00 μ.μ. σε στενό οι-
κογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροι-
ας η Αρτεμισία Μαρκίκου σε ηλικία 
87 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την  οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου 
Βέροιας , οι τραπεζικοί λογαριασμοί ,που μπορείτε 
να βοηθήσετε είναι οι εξής :

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

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φί-

λων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων 
του Δήμου  Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για 
τις δωρεές τους: 

1. Τις κυρίες  Ασπασία Μισοκόρακη & Γιάννο Καρα-
βασίλη για την προσφορά πρωινού και μεσημεριανού 
γεύματος υπέρ αναπαύσεων  της αγαπημένης μητέρας 
τους  Δήμητρας Τολμεκτσή 

Ο Θεός ας την αναπαύσει 
2. Την κ. Αθηνά Μωυσίδου για την προσφορά ενός 

γεύματος υπέρ υγείας της οικογενείας της  
Η Εθελόντρια  Διευθύντρια 

και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ: 
8:00π.μ. – 4.00 μ.μ., 

το ωράριο λειτουργίας 
των φαρμακείων Ημαθίας

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

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

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ευχαριστήριο

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

Ευχαριστήρια
Tο Δ.Σ. του Ομίλου προστασίας παιδιού Βέροιας ευ-

χαριστεί θερμα :   
1) Τον  Δικηγορικο Σύλλογο Βέροιας ΝΠΔΔ για τη 

δωρεά των 200 €  για τις  γιορτές  των Χριστουγέννων.
2)  Τους φίλους και παλαίμαχους της Α.Ε.Ποντίων για 

τη δωρεά των 200 € σε απορρυπαντικά και χαρτικά.
3) Τον κ. Κώστα Μπαρμπαρούση για την προσφορά 

τριών βιβλιοθηκών για το γραφείο του Ομίλου.
4)  Την οικογένεια της κας. Εφης Καβαργύρη για τη 

δωρεά των 100 €  στη μνήμη του συζύγου και πατέρα 
τους Εμμανουήλ.

 5)  Την κα. Αρετή Γιουνάκη για τη δωρεά των 50 € 
ως οικονομική ενίσχυση.

6)  Τον κο. Νίκο Μπούρα για τη δωρεά των 50 € στη 
μνήμη του αγαπημένου του παππού Νικολάου Κουκού-
δη για τη συμπλήρωση τριών ετών απο τον θάνατο του.

7)  Την οικογένεια του κ. Κώστα Τσατσά για τη δωρεά 
των 100 €  στη μνήμη του φίλου τους Σταύρου Τιμήνη.

8) Την κα. Μαρίκα Μπιζδρέμη για τη δωρεά μιας 
κούτας κρουασάν στη μνήμη του αδερφού της Τάσου 
Μπιζδρέμη.



 Το Τμήμα Κτηνια-
τρικής της ΠΕ Ημαθίας, 
ανακοινώνει σχετικά με 
την εξέλιξη της Αφρι-
κανικής Πανώλης των 
χοίρων και τις υποχρεώ-
σεις κατόχων συστημα-
τικών εκμεταλλεύσεων 
και/ή οικόσιτων χοίρων, 
τα εξής:

Με βάση την ενημέ-
ρωση  από την Κεντρική 
Αρχή του Υ.Π.Α.Α.Τ  βά-
σει της οποίας η επιζω-
οτία  της  

Αφρικανικής  Πανώ-
λης των Χοίρων (ΑΠΧ), 
συνεχίζει και εμφανίζει 
ραγδαία εξάπλωση στις 
γειτονικές μας χώρες, 
το Τμήμα Κτηνιατρικής 
Θα προχωρήσει  κατά 
προτεραιότητα στην 
καταγραφή όλων των 
χοιροτροφικών εκμεταλ-
λεύσεων (οικόσιτων, αγελαίων, συστηματικών) καθώς και στην 
αυξημένη επαγρύπνηση αυτών. Να υπενθυμίσουμε ότι, οι οικό-
σιτοι χοίροι  (χοίροι που διατηρούνται αποκλειστικά για ιδιοκατα-
νάλωση) επιτρέπεται η διατήρηση τους σύμφωνα με την απόφαση 
αριθμ.10173/20.09.1996, ως εξής:

• σε κατοικημένους τόπους, με πληθυσμό άνω των 5000 κατοί-
κων, δεν επιτρέπεται η διατήρηση οικόσιτων χοίρων, 

• σε κατοικημένους τόπους, με πληθυσμό από 2000 έως 3000 
κατοίκων, επιτρέπεται η διατήρηση ενός (1) χοίρου πάχυνσης,

• σε κατοικημένους τόπους, με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκων, 
επιτρέπεται η διατήρηση μίας (1) χοιρομητέρας με τα παράγωγα 
της μέχρι δύο μηνών ή ενός (1) χοίρου πάχυνσης.

• Η καταγραφή και σήμανση των οικόσιτων χοιροειδών στο Ο-
λοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΥΠΑΑΤ, εκεί που 
επιτρέπεται η εκτροφή τους, θα γίνει άμεσα. 

Παρακαλούμε για την αυστηρή  τήρηση των μέτρων βιοασφά-
λειας (υπ’ αριθμ. 758/68204/ 28.02.2020 (ΦΕΚ 730Β’/09.03.2020) 
Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) «Ειδικά μέτρα για τη διαχείριση χοίρων 
με σκοπό τον έλεγχο μετάδοσης της Αφρικανικής Πανώλης των 
Χοίρων»),  σε όλες τις εκμεταλλεύσεις χοίρων εμπορικές η μη, ανε-
ξαρτήτως δυναμικότητας.

Ιδιαίτερα οι κάτοχοι οικόσιτων χοίρων (χοίρων που διατη-
ρούνται σε αυλές ) υποχρεούνται για την τήρηση των ακόλου-
θων μέτρων :

1)στέγαση των οικόσιτων χοίρων εντός περιφραγμένου χώ-
ρου (περίφραξης) ο οποίος θα εμποδίζει οποιαδήποτε είσοδο/
έξοδο ζώων, αδέσποτων και άγριων και ειδικότερα την είσοδο 
αγριόχοιρων,

2)κατά την είσοδο στο χώρο στέγασης των χοίρων, χρήση 
καθαρών ρούχων που να μην έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την 
επίσκεψη σε χώρο που διαβιούν άλλοι οικόσιτοι χοίροι ή κατά 
την επίσκεψη σε εκτροφή χοίρων ή σε χώρο που διαβιούν άλ-
λοι χοίροι, 

3) τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής από τον κάτοχο 
και όσους εισέρχονται εντός του περιφραγμένου χώρου στέγα-
σης των χοίρων, 

4)καθαριότητα του χώρου στέγασης των ζώων, απομάκρυν-
σης σκουπιδιών, κοπριάς και λοιπών αντικειμένων,

5) περιορισμός των ατόμων που έχουν πρόσβαση στον χώ-
ρο στέγασης των χοίρων στο ελάχιστο δυνατό, 

6) σωστή συλλογή και επεξεργασία των αποβλήτων, 
7) αποφυγή σχηματισμού στάσιμων νερών που προσελκύ-

ουν έντομα 
8)αντιμετώπιση τρωκτικών, εντόμων και παρασίτων
9) αποθήκευση των ζωοτροφών σε στεγασμένο χώρο, 
10)δήλωση των χοίρων τους στο Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. 

Ημαθίας και σήμανσή τους. 

Επιπρόσθετα απαγορεύονται για όλες τις εκμεταλλεύσεις 
χοίρων: 

1) Η είσοδος ή η μεταφορά ενηλίκων αγριόχοιρων και άγρι-
ων χοιριδίων στο χώρο στέγασης των χοίρων, 

2)  Η σίτιση των χοίρων με ωμό χοιρινό κρέας και υποπροϊ-
όντα χοιρινού κρέατος  ή κρέας θηραμάτων αγριόχοιρων, 

3) Η είσοδος κυνηγών, του εξοπλισμού τους, των ενδυμάτων  
και υποδημάτων τους στο χώρο στέγασης των χοίρων, 

4) Η παραμονή χοίρων προερχόμενων από εμπορικές η μη εκ-
μεταλλεύσεις εκτός περιφραγμένων εγκαταστάσεων. 

 Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΖΩΤΙΚΗΣ 
ΣΗΜΑΣΙΑΣ  προκειμένου να αποφευχθεί η ενδεχόμενη επαφή των 
ζώων με μολυσμένους αγριόχοιρους ή άλλους χοίρους ελεύθερης 
βοσκής καθώς και η ενδεχόμενη μόλυνση των οικόσιτων χοίρων 
από μολυσμένη τροφή ή επαφή με μολυσμένα υλικά, ρουχισμό, 
εξοπλισμό και άλλα αντικείμενα. 

Τονίζουμε ότι σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω μέ-
τρων ή μη δήλωσης των ζώων στην Κτηνιατρική Αρχή και σήμαν-
σή τους, επιβάλλονται οι Διοικητικές και Ποινικές κυρώσεις που 
προβλέπονται στον Ν. 4235/2014 όπως ισχύει, ενώ εφόσον κριθεί 
απαραίτητο, για λόγους προστασίας της υγείας του ζωικού κεφα-
λαίου της Χώρας, θα επιβληθούν αυστηρότερα μέτρα.

 Η Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων δεν μεταδίδεται σε άλλα 
είδη ζώων και στον άνθρωπο.
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Συνεχίζονται 
στο Νοσοκομείο 

Βέροιας οι 
εμβολιασμοί 

κατά της COVID-19

Οι εμβολιασμοί αποτελούν σήμερα το κυριότερο μέσο 
για την επίτευξη του απώτερου στόχου διαφύλαξης  της 
δημόσιας υγείας, έχουν δε αποδεδειγμένα υψηλό όφελος. 
Γεγονός είναι ότι υφίσταται ανάγκη ατομικής και συλλογικής 
προστασίας της υγείας, τόσο των εργαζομένων, που παρέ-
χουν υπηρεσίες στην πρώτη γραμμή υγείας, αλλά και άλλων 
κοινωνικών υπηρεσιών, όσο και των πλέον ευάλωτων και 
ευπαθών ομάδων της τρίτης ηλικίας και είναι χρέος μας να 
προστατέψουμε, όχι μόνο τους ίδιους, αλλά και τους συναν-
θρώπους μας.

Στα πλαίσια της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού κατά 
της νόσου COVID-19 και βάσει της προτεραιοποίησης που 
έχει θέσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για τον εμβολια-
σμό ωφελούμενων και των εργαζομένων σε μονάδες φροντί-
δας ηλικιωμένων, που έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να 
εμβολιαστούν, πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη 13/01/2021 
στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Βέροιας, εμβολιασμός 
του προσωπικού των δομών Βοήθεια στο Σπίτι του Ν.Π. 
«ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας»

Ανακοίνωση για την 
εξέλιξη της Αφρικανικής 
Πανώλης των χοίρων



Συνεχίστηκε το πρωτάθλημα της 
Super League 2 με τα παιχνίδια 
της 2ης αγωνιστικής, στα οποία 

δεν σημειώθηκε κάποια μεγάλη έκπλη-
ξη  Ξεχωρίζει όμως η πρώτη νίκη της 
Ξάνθης με 1-0 επι του Ιωνικού . Ενώ 
ο ισχυρός Λεβαδειακός παρεχώρησε 
ισοπαλία 1-1 με τα Χανιά 

 Λεβαδειακός – Χανιά 1-1
ΣΚΟΡΕΡ: 77′Λιάγκας κεφ. – 27′Μπραμπίγια

σουτ
Στο 36′ οΔιαμαντόπουλος εκτέλεσεπέναλτι και

έστειλετηνμπάλαπάνωαπότοοριζόντιοδοκάριτου
Γκέκα!

Λεβαδειακός (Αντωνίου): Γκέκας,Μύγας (74′ Ε-
νομό),Λιάγκας,Βήχος,Καραχάλιος,Μεχία,Κονέ(74′
Νίκας),Πολέτο, Συμελίδης (69′Μαρίνος),Νίλι (60′
Τζιώρας),Μυτίδης.

Χανιά (Βοσνιάδης):Κουτζαβασίλης,Ρέντζας,Αν-
δρέου, Γρομητσάρης, Σωτηράκος,Πλέγας,Κάρλος
(63′Παναγιωτούδης),Μπραμπίγια (63′ λ.τΤριαντα-
φυλλάκος),Βρεττός(89′Καμαρά),Μασένα(90′Καρ-
τσαμπάς),Διαμαντόπουλος(79′Γιάκος).

Ο.Φ. Ιεράπετρας – Α.Ε. Καραϊσκάκης 2-2
ΣΚΟΡΕΡ: 29′ πεν. Ντάλα Κό-

στα,40′Γκίνηκεφ.–9′Δεινόπαπας
σουτ,37′Δούμτσιοςσουτ

ΟΦ Ιεράπετρας (Παπαματθαιά-
κης):Παπαδόπουλος,Πριόνας (62′
Βογιατζής),Μαουσέρο, Ζήσης (46′
Αρναούτογλου),Φουάσης (46′ Κα-
πίας), Σμίλτος, Ντάλα Κόστα (73′
Γκούφα),Λεμονής, Κούστα, Γκίνη,
Μπαράτα(62′Καψάλης).

ΑΕΚαραϊσκάκης(Αργυρίου):Σο-
ϊλεμέζογλου, Βαν Ίπερεν,Λόβριτς,
Δερμιτζάκης(83′Κορέλας),Γιαννιώ-
της,Παπανίκου,Γαλεάδης (55′Μα-
ραθωνίτης),Νταλακούρας (83′ Χα-
τζιδήμπας),Δούμτσιος,Δεινόπαπας
(69′ΛουίςΦελίπε),Τάμπας.

Διαγόρας – Παναχαϊκή 1-1
ΣΚΟΡΕΡ:90+7′Καπνίδηςσουτ
ΣΚΟΡΕΡ:34′Ντοριβάλφάουλ–

9′Μπάτροβιτςσουτ
Διαγόρας (Θεοδοσιάδης):Τσέλι-

ος, Σανδραβέλης, Ρουγκάλας, Σε-
λινιωτάκης,Κοντοχρήστος,Μασού-
ρας (78′Αυγενικού),Ντοριβάλ (65′
Αθανασίου),Λινάρδος (58′Αλάεθ),
Σμυρλής, Γεωργίου (65′Δημήτρου-
λας),Μπαστακός(78′Μανωλάκης).

Παναχαϊκή (Παπαδόπουλος):
Σούλης, Πλιάτσικας, Λαρέα (46′
Τσερούτι),Πατάπης,Πάνος,Σταμό-
πουλος,Ανάκογλου (53′Μπρους),
Μουστακόπουλος(79′Σκεπετάρης),
Μπάτροβιτς(56′Μασούρας),Αραβί-
δης(56′Γιούσης),Κουσκουνάς.

Κίτρινες: Σμυρλής,Αθανασίου –
Πάνος

Κόκκινες:39′Σμυρλής

Τρίκαλα – Απόλλων Λάρισας 1-0
ΣΚΟΡΕΡ:52′Σταματήςσουτ
Στο50′σέντρα τουΤζοβάρακαιοΧατζήςμεκε-

φαλιάέστειλετηνμπάλαστοδοκάρι!
ΑΟΤρίκαλα(Χαραλαμπίδης):Γιακουμής,Νιάρος,

Πιαστόπουλος, Σουλιώτης, Ριζογιάννης, Σκόνδρας
(46′Σιλβάνο),Παπαγεωργίου,Πέλκας(87′Ζώγκος),
Ντιαλόσι, Σταματής (83′ Ελευθεριάδης),Αλμπάνης
(46′Ευθυμίου).

ΑπόλλωνΛάρισας (Μάγγος): Τάλισον, Γκόλιας
(85′Μπάμπης), Καρρίκι,Μόρας, Σκούπρας,Λίται-
νας,Μπάλλας (85′Μπούσης), Χατζής, Τζοβάρας
(64′ Τασιούλης),Αθανασιάδης, Μπαστιάνος (79′
Μπαλογιάννης).

Κίτρινες: Σουλιώτης,Πιαστόπουλος,Αλμπάνης,
Μπάλλας,Σιλβάνο,Ζώγκος–Μόρας,Αθανασιάδης

Ξάνθη – Ιωνικός 1-0
Ξάνθη (Πόποβιτς):Μπέντο,Τσαμούρης (76′Κέ-

βιν), Γιούρμαν,Θυμιάνης,Θ.Παπάζογλου (87′Κα-
πνίδης),Τάτος,Σιατραβάνης (76′Μυστακίδης),Στά-
θης,Δημούτσος,Βέρκερ,Έμπερτ.

Ιωνικός (Σπανός):Αναγνωστόπουλος, Ομάρ,
Μουστάκης, Κύργιας,Φουρλάνος, Κόρμπος (7′ λ.τ
Τιεντσέ),Γκοτσούλιας,Μπρίτο(55′Ματσούκας),Μά-
ναλης(88′Σινγκ),Ρόλε,Κάστρο.

Κίτρινες: Στάθης,Έμπερτ,Θυμιάνης –Τιεντσέ,
Μάναλης,Φουρλάνος,Ματσούκας
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Οι πρώτες ποινές σε προπονη-
τές βοηθούς και συνεργάτες 
ανακοίνωσε η διοίκηση της 

SL 2.

ΣΠΑΝΟΣ Δ.–ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΙΩΝΙΚΟΣ1965
1ΗΚΙΤΡΙΝΗ(40€)

ΖΑΛΑΩΡΑΣ  Ι. –ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟ-
ΦΥΛΑΚΩΝΙΩΝΙΚΟΣ19651ΗΚΙΤΡΙΝΗ(40€)

ΚΑΣΔΟΒΑΣΙΛΗΣΑ. –ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣΚΑΡΑΪ-
ΣΚΑΚΗΣΑΡΤΑΣ1ΗΚΙΤΡΙΝΗ(40€)


Οιποινέςτωνποδοσφαιριστώνγιατη1ηαγωνι-

στικήτουπρωταθλήματοςSuperLeague2:
ΑΝΑΚΟΓΛΟΥΔ.ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ18911ΗΚΙΤΡΙ-

ΝΗ(40€)
ΠΑΤΑΠΗΣΔ.ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ18911ΗΚΙΤΡΙΝΗ

(40€)
ΑΡΑΒΙΔΗΣΧ.ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ18911ΗΚΙΤΡΙΝΗ

(40€)
ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣΤ. – Κ.   ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1891

1ΗΚΙΤΡΙΝΗ(40€)
ΖΩΓΚΟΣΒ.ΤΡΙΚΑΛΑΑ.Ο.1ΗΚΙΤΡΙΝΗ(40€)
ΦΟΥΑΣΗΣΑ.Ο.Φ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ1ΗΚΙΤΡΙΝΗ

(40€)
ΡΟΥΓΚΑΛΑΣΚ.ΔΙΑΓΟΡΑΣΓ.Σ.1ΗΚΙΤΡΙΝΗ

(40€)
ΣΕΡΒΙΛΑΚΗΣ  Γ.ΕΡΓΟΤΕΛΗΣΓ.Σ. 88 1ΗΚΙ-

ΤΡΙΝΗ(40€)
ABDULLAHI A.  ΕΡΓΟΤΕΛΗΣΓ.Σ.881ΗΚΙ-

ΤΡΙΝΗ(40€)
ΜΠΑΤΖΙΟΣΧ.ΕΡΓΟΤΕΛΗΣΓ.Σ.881ΗΚΙΤΡΙ-

ΝΗ(40€)
ΠΕΪΟΣΝ.ΕΡΓΟΤΕΛΗΣΓ.Σ.881ΗΚΙΤΡΙΝΗ(40€)
ΜΑΝΑΛΗΣΓ.ΙΩΝΙΚΟΣ19651ΗΚΙΤΡΙΝΗ(40€)
ΚΟΡΜΠΟΣΠ.ΙΩΝΙΚΟΣ19651ΗΚΙΤΡΙΝΗ(40€)
ΚΥΡΓΙΑΣΜ.ΙΩΝΙΚΟΣ19651ΗΚΙΤΡΙΝΗ(40€)
ΜΠΑΛΛΑΣΠ.ΑΠΟΛΛΩΝΛΑΡΙΣΑΣ1ΗΚΙΤΡΙ-

ΝΗ(40€)
KAPPIKI K. ΑΠΟΛΛΩΝΛΑΡΙΣΑΣ 1ΗΚΙΤΡΙ-

ΝΗ(40€)
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣΣ. –Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΛΑΡΙΣΑΣ

1ΗΚΙΤΡΙΝΗ(40€)
EBERTP.Α.Ο.ΞΑΝΘΗ1ΗΚΙΤΡΙΝΗ(40€)
ΔΕΙΝΟΠΑΠΑΣ Α. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣΑΡΤΑΣ 1Η

ΚΙΤΡΙΝΗ(40€)
ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣΑΡΤΑΣ  1Η

ΚΙΤΡΙΝΗ(40€)
ΝΙΚΑΣΓ.ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ1ΗΚΙΤΡΙΝΗ(40€)

Οιποινέςτης1ηςαγωνιστικής
στηνSL2

SuperLeague2

Τα αποτελέσματα
της 2ης αγωνιστικής

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 ΣΕΓΑΣ
δίπλα στην 

Σοφία και κάθε 
Σοφία

ΗγενναίααπόφασητηςΣοφίας
Μπεκατώρουνακαταγγείλειτησε-
ξουαλικήβίαπουυπέστηωςνεαρή
αθλήτρια, αποτελείπαράγονταθε-
τικήςκινητοποίησηςώστενασπά-
σει τοπέπλο της σιωπής και του
φόβου.Είμαστεδίπλατης.

Η βία, σωματική ή ψυχολογι-
κή, η σεξουαλική παρενόχληση
καιηκατάχρησηδεσπόζουσαςθέ-
σης, δεν μπορεί και δεν πρέπει
ναέχουνθέσηστηνκοινωνίαμας.
Υπονομεύουν και ακυρώνουν το
πραγματικό περιεχόμενο του α-
θλητισμούπου είναι τοαξιακό του
απόθεμα και η παιδαγωγική του
επίδρασηστουςνέους.

Μηδενική ανοχή στη βία, άμε-
ση καταγγελία, ολόπλευρη στήρι-
ξη των θυμάτων και τιμωρία των
θυτών, μπορούν να συμβάλλουν
αποφασιστικάστονπεριορισμότης
βίας και τηςσεξουαλικήςπαρενό-
χλησης.Αυτός είναι οστόχοςπου
οφείλουμεναυπηρετούμεόλοι.

Παρακινούμε κάθε γυναίκα και
άντρανακαταγγέλλειστιςαρμόδι-
ες αρχές κάθεανάλογοπεριστατι-
κό.Οιθύτες,πρέπειναυφίστανται
τιςσυνέπειεςτωνπράξεωντους.

ΣΠΑΣΤΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ!
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Τον Παναθηναικό υποδέχε-
ται το Σάββατο στο ΔΑΚ 
Δ. Βικέλας ο Φίλιππος 

Βέροιας στα πλαίσια της 4ης 
αγωνιστικής. Aναλυτικά:

VolleyLeague2020-4ηαγωνιστική

Παρασκευή22Ιανουαρίου2021
Ηράκλειο,Λίντο 17:30 (Live Streaming):

Ο.Φ.Η.-ΟλυμπιακόςΣ.Φ.Π.
Διαιτητές:Αγγελίδης,Βελώνης,Παρατηρη-

τής: Κοκοτσάκης, Επόπτες: Κανδηλιεράκης,
Κόκκας,Γραμματεία:Αβραμοπούλου.

PAOK Sports Arena 20:00 (EΡT-3)
Π.Α.Ο.Κ.-Α.Ο.ΦοίνικαςΟΝΕΧ

Διαιτητές: Παπαδογούλας,Παπακοσμάς,
Παρατηρητής: Δεληκωστίδης, Επόπτες:
Λούμσι, Σταυρίδης, Γραμματεία: Πασπαλά
Αικ.

Σάββατο23Ιανουαρίου2021
Βέροια, γυμναστήριο Δ.Α.Κ. Βέροιας,

17.00 (Live Streaming):Α.Π.Σ.Φίλιππος -
ΠαναθηναϊκόςΑ.Ο.

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Ισκάς, Παρατη-
ρητής:Μιχελινάκης, Επόπτες: Σαρακινίδης,
Πλιάχα,Γραμματεία:ΨάρραΜαρ.

Κηφισιά,Ζηρίνειο18:00 (LiveStreaming):
Α.Ο.Π.Κηφισιάς-Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων

Διαιτητές:Φραγκάκης,Κυριοπούλου,Πα-
ρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Παπα-
γιαννόπουλος, Κατερλή, Γραμματεία:Μπί-
τσικα.

Τοπρόγραμμακαιοιτηλεοπτικέςμετα-
δόσειςτης5ηςαγωνιστικήςστοπρωτά-

θλημαVolleyLeague:

ΣτοΗράκλειοθααγωνιστεί την5ηαγωνι-
στικήοΦίλιπποςμετηνομάδατουΟΦΗ.

VolleyLeague2020-5ηαγωνιστική
Τρίτη26Ιανουαρίου2021
Ρέντη,ΜελίναΜερκούρη,17.00:Ολυμπια-

κόςΣ.Φ.Π.-Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων
Διαιτητές:ΜουλάΛ.,Γεράνιος,Παρατηρη-

τής: Ιορδανίδης,Επόπτες:Κατσιάρας,Ρηγό-
πουλος,Γραμματεία:Θεοδωρίδου.

Τετάρτη27Ιανουαρίου2021
Ηράκειο,Λίντο,17.00:Ο.Φ.Η.-Α.Π.Σ.Φί-

λιπποςΒέροιας
Διαιτητές:Μυλωνάκης,Αγγελίδης,Παρα-

τηρητής:Κοκοτσάκης,Επόπτες:Κόκκας,Καν-
δηλιεράκης,Γραμματεία:Πακιουφάκη.

Πέμπτη28Ιανουαρίου2021
Ερμούπολη,Δ.ΒικέλαςΣύρου,18.00:Α.Ο.

ΦοίνικαςΣύρουΟΝΕΧ-Α.Ο.Π.Κηφισιάς
Διαιτητές: Κουτσούλας, Πρέντζας, Παρα-

τηρητής:Μαυρικίδης, Επόπτες: Βρούτσης,
Μπαρμπούνης,Γραμματεία:Πιρπινιά.

Μαρούσι,ΑγίουΘωμά,20.00:Παναθηναϊ-
κόςΑ.Ο.-Π.Α.Ο.Κ.

Διαιτητές: Γεροθόδωρος,Ονόπας,Παρα-
τηρητής:Ράπτης,Επόπτες:Νικάκης,Τόλιος,
Γραμματεία:Εμμανοηλίδη.

FL: Νέο έγγραφο στην Εθνική 
Επιτροπή Δημόσιας Υγείας

Όλες τιςαπαραίτητεςενέργειεςκάνειηλίγκαγιαναεπιστρέψουν
στιςομαδικέςπροπονήσειςοιΠΑΕ τηςΦούτμπολΛιγκ και ενσυνε-
χείαστουςεπίσημουςαγώνες.

ΗΈνωσηΕπαγγελματικούΠοδοσφαίρουΑ2καιΒ΄ΕθνικήςΚατη-
γορίας έστειλενέο έγγραφόστηνΕθνικήΕπιτροπήΔημοσίαςΥγείας
κατάτουCovid19γιατηFootballLeague.ΗΛίγκατουςτονίζει,μετα-
ξύάλλων,ότιτουγειονομικόπρωτόκολλοτηςFLείναιπλήρωςεναρ-
μονισμένομεSL1 καιSL2, ότι είναι τομόνο επαγγελματικόπρωτά-
θλημαπουδενπροπονείταιενώαναφέρειότιαναναβλήθεικαιάλλο,
οιομάδεςθαοδηγηθούνσεοικονομικήεξαθλίωση.

Τοπρόγραμμα,ηT.V.καιοιδιαιτητέςτης4ης
και5ηςαγωνιστικήςστηVolleyLeague2020-21

ΕυχαριστήριοτηςΔΕτουΦιλίππου
Βέροιαςγιατηνομάδαβόλει

Ηδιοικούσα επιτροπή τουΑ.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας ευχαριστεί
θερμά για τη διάρκήστήριξη του τοΦαρμακείο του κ.ΠαναγάκηΧ.
Αλέξιου, χορηγόφαρμακευτικώνυλικών,προς κάλυψη τωνφετινών
αναγκώντηςομάδαςμαςστοπλαίσιοτηςσυμμετοχήςτηςστηVolley
Leagueτηςαγωνιστικήςπεριόδου2020-2021.

Τοφαρμακείοτουκ.Παναγάκη,πουεδρεύειστηνΒέροιαστηνοδό
Ελ.Βενιζέλου(τηλ.2331028594)αφοσιωμένοστηνπαροχήυψηλής
ποιότητας υπηρεσιών φαρμακευτικής περίθαλψης και φροντίδας,
προϊόντωνατομικήςπεριποίησηςκαιομορφιάς,φέρνει τηνυγείακαι
τηνευεξίαδίπλασας!Μετά την ολοκλήρωση της 

Α’ φάσης των 8 ομίλων 
(32 ομάδες) του 27ου 

Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 
Χάντμπολ που διεξάγεται στην 
Αίγυπτο, οι τρεις πρώτες ομά-
δες προκρίθηκαν στην Β’ φάση 
δημιουργώντας 4 νέους ομίλους 
(24 ομάδες) μεταφέροντας τους 
βαθμούς που έχουν κερδίσει 
απέναντι στις ομάδες που επί-
σης συνεχίζουν.

Οιδύοπρώτεςομάδεςκάθεγκρουππρο-
κρίνονταισταπροημιτελικάωςεξής:1Β-2Δ,
1Δ-2Β,1Α-2Γ,1Γ-2Α

Β΄ φάση (24 ομάδες)
Α’γκρουπ
Ουγγαρία............................................ 4
Ισπανία............................................... 3
Γερμανία............................................. 2
Πολωνία.............................................. 2
Βραζιλία.............................................. 1
Ουρουγουάη....................................... 0

Β’γκρουπ
Δανία.................................................. 4
Κροατία............................................... 3
Κατάρ.................................................. 2
Αργεντινή............................................ 2
Ιαπωνία.............................................. 1
Μπαχρέιν............................................ 0

Γ’γκρουπ:
Πορτογαλία......................................... 4
Γαλλία................................................. 4
Ισλανδία.............................................. 2
Νορβηγία............................................ 2
Ελβετία............................................... 0
Αλγερία............................................... 0

Δ’γκρουπ
Σουηδία.............................................. 4
Ρωσία................................................. 3
Αίγυπτος............................................. 2
Σλοβενία............................................. 2
Λευκορωσία........................................ 1
ΒόρειαΜακεδονία.............................. 0

Το  τηλ εοπτ ι κό  πρόγραμμα  του
Novasports4HD  για την Β’ φάση είναι το
ακόλουθο:

Πέμπτη21/1
19:00Ουγγαρία-Βραζιλία
21:30Ισπανία-Γερμανία

Παρασκευή22/1
19:00Ισλανδία-Γαλλία

Σάββατο23/1
21:30Γερμανία-Βραζιλία

Κυριακή24/1
19:00Ισλανδία-Νορβηγία
21:30Πορτογαλία-Γαλλία

Δευτέρα25/1
19:00Ισπανία-Ουγγαρία
21:30Δανία-Κροατία

*ΤηνΤρίτη η διοργάνωση έχει ρεπό, οι
προημιτελικοίέχουνπρογραμματιστείγιαΤε-
τάρτη27/1,οιημιτελικοίγιαΠαρασκευή29/1
καιοιτελικοίγιαΚυριακή31/1

*Τα συνολικά παιχνίδια που θα μετα-
δώσουν ζωντανά τα κανάλια Novasports
είναι 27!Από την προημιτελική φάση θα
καλυφθούν δύοπαιχνίδια, ενώφυσικά θα
υπάρξει μετάδοση των ημιτελικών και των
τελικών.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Παγκοσμίου
κυπέλλου στο χαντ μπολ



Ο ΠΑΟΚ με πρωτα-
γωνιστή τον Τζόλη, 
ο οποίος πέτυχε το 
πρώτο επαγγελματι-
κό του χατ-τρικ και 
συμπαραστάτες τους 
Κρμέντσικ, Ίνγκασον 
νίκησε 5-0 την ΑΕΛ 
και έκλεισε ουσιαστικά 
θέση για τα προημι-
τελικά του κυπέλλου 
ενόψει της ρεβάνς του 
Αλκαζάρ.

ΟΠΑΟΚυποδέχτηκετηνΑΕΛ
στην Τούμπα για την πρεμιέρα
των δύο ομάδων στο κύπελλο
και τη συνέτριψε με 5-0 με τον
Τζόλη να κάνει χατ-τρικ -πρώτο
στην επαγγελματική του καριέρα
-κλείνονταςθέσηουσιαστικάγια
προημιτελικά της διοργάνωσης,
ενόψει και τηςρεβάνς τουΑλκα-
ζάρ(2,3ή4Φεβρουαρίου).

Ο ΠΑΟΚ δεν συνάντησε α-
ντίστασηαπό τηνΑΕΛ,καθώςη
ομάδατηςΛάρισαςδεναπείλησε
καθόλου την εστία τουΖίβκοΖί-
βκοβιτς και ήτανπρακτικά ακίν-
δυνη.Έτσι κι αλλιώς ο Γιάννης
Τάτσηςέδωσεχρόνοσυμμετοχής
σε νέαπρόσωπα και ξεκούρασε
βασικούς, οι βυσσινί έχουνως
αποκλειστική προτεραιότητα το
πρωτάθλημα και τη μάχηπαρα-
μονήςπουδίνουν.

Η εξέλιξη του ματς έδωσε
την ευκαιρία και στον Πάμπλο
Γκαρσίαναξεκουράσειβασικούς,
καθώςακολουθούν τα δύο ντέρ-
μπιμεΑΕΚκαιΟλυμπιακόγιατη
SuperLeagueInterwetten.

ΟICEMAN-ΣΚΟΡΕΡ
ΟΠΑΟΚέχειβρεισκόρερ-α-

προσδόκητο-τελευταίαστοπρό-
σωπο του Σβέριρ Ίνγκασον. Ο
Ισλανδός ήταν αυτόςπου έκανε
το 4-0 σε μιαπροώθηση μπρο-
στάγιαεκτέλεσηφάουλ.

Ο Iceman όπως είναι τοπα-
ρατσούκλι έχει θέση βασικού
στονΠΑΟΚτουΓκαρσίακαιβρί-
σκεισυχνάδίχτυα.

ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία):
Ζίβκο Ζίβκοβιτς, Ροντρίγκο, Ίν-
γκασον, Βαρέλα, Περέιρα (72’
Λύρατζης),ΝτούγκλαςΑουγκού-
στο, Ελ Καντουρί (73’ Σβαμπ),
ΑντρίγιαΖίβκοβιτς (73’Μουργκ),
Ουάρντα (60’Λάμπρου),Τζόλης,
Κρμέντσικ(60’Κούτσιας)

ΑΕΛ (Γιάννης Τάτσης): Νά-
γκι, Καρανίκας, Ζίζιτς, Ηλιάδης,
Μπέρτος (63’ Νικολιάς),Μαϊδα-
νός,Μιλοσάβλιεβιτς, Γκοτζαμανί-
δης(63’Τσόσιτς),Κολομπίνο(82’
Στόινοβιτς),Γλυνός(63’Πινακάς),
Ντουρμισάι(76’Νούνιτς).

ΓΚΟΛ:9’,23’,74’Τζόλης,47’
Κρμέντσικ,55’Ίνγκασον

ΚΑΡΤΕΣ: 49’Αντρίγια Ζίβκο-
βιτς/69’Ηλιάδης
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιανουάριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

18-01-2021 μέχρι 

24-01-2021 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

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

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

ΗΓΓΑενέκρινε
τοπρωτόκολλο

διεξαγωγήςαγώνων
κλειστούστίβου
τουΣΕΓΑΣ

Η ομοσπονδία, όπως και το περασμένο καλο-
καίρι, έτσι και τώρα ενήργησε άμεσα και έχο-
ντας την γνώμη των ειδικών προχώρησε στη 

συγκρότηση πρωτοκόλλου, το οποίο επιτρέπει την 
ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων κλειστού στίβου, 
χωρίς να τους αλλοιώνει. Όπως είναι ήδη γνωστό 
η φετινή περίοδος θα έχει περιορισμένο εύρος σε 
σχέση με τους συμμετέχοντες, λόγω των συνεπειών 
της πανδημίας του ιού covid-19.

Στόχοςτηςομοσπονδίαςείναιναεξασφαλίσειτααγωνιστικάεφόδια
στουςαθλητέςκαιτιςαθλήτριες,πουπροετοιμάζονταιγιατοΕυρωπαϊκό
ΠρωτάθλημακλειστούστοΤορούν,τοπρώτοσπουδαίογεγονόςπουθα
διεξαχθείμετάτηνέξαρσητηςπανδημίαςτουιούcovid-19,τονΦεβρου-
άριοτου2020.

Τοπρωτόκολλοκαθορίζειτιςαπαραίτητεςδιαδικασίεςπουπρέπεινα
ακολουθήσουνόλοιοι εμπλεκόμενοιμε τιςδιοργανώσειςκαθώςκαι τα
μέτρα,πουθαπρέπειναλαμβάνονταιμεστόχοτημέγιστηδυνατήπρο-
στασία της ατομικής και δημόσιας υγείας και την ομαλή ολοκλήρωση
τωνεγχώριωνδιοργανώσεωνκλειστούστίβουγιατο2021

Στο γήπεδο επέ-
στρεψε  μία 
ακόμα ομάδα 

της Handball Premier, 
ο Φίλιππος Βέροιας, 
ο οποίος εξασφάλισε 
βοήθεια όσον αφορά 
στα rapid τεστ απευ-
θείας από τον ΕΟΔΥ. 
Το σύνολο της Ημαθίας 
αναμένει έως το τέλος 
της τρέχουσας εβδο-
μάδας ή τις αρχές της 
επόμενης την ενσω-
μάτωση τριών εκ των 
τεσσάρων ξένων παι-
κτών της και συγκεκρι-
μένα των Κριούτσκοφ 
(Ουκρανός), Σόφρα-
νατς, Μούγιτς (Μαυρο-
βούνιοι).

Όσον αφορά στον επίσης
Μαυροβούνιο, Άγκοβιτς, που
είχε τραυματιστεί στα τέλη Ο-
κτωβρίου του 2020, στο γό-

νατο, ακόμα δεν έχει αποθε-
ραπευτεί. Υπολογίζεται πως
χρειάζεται περίπου έναν μήνα
ακόμακαιγι’αυτόθαπαραμεί-

νει στηνπατρίδα του έως ότου
ολοκληρώσει την αποθεραπεία
του.

Επανεκκίνησηπροπονήσεωνγιατηνανδρική
ομάδαΧάντμπολτουΦιλίππουΒέροιας

Πέμπτη 21-1-2021

1 6 : 0 0 - 2 1 : 0 0

ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΕ-

ΡΙΩΝ 44 23310-

26914

1 6 : 0 0 - 2 1 : 0 0

ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ48&ΚΟΝΙ-

ΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601

16:00-21:00ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑΠΙΝΔΟΥ15

ΚΑΙΚΑΡΑΤΑΣΟΥΓΩΝΙΑ23310-65931

21:00-08:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕ-

ΝΤΡΙΚΗΣ117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-

60340

Φαρμακεία

ΠΑΟΚ - ΑΕΛ 5-0: Με φοβερό Τζόλη έκλεισε θέση
για τα προημιτελικά του κυπέλλου
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Ο Σύλλογος Κοινω-
νικής Παρέμβασης «Έ-
ρασμος», εναρμονιζό-
μενος με την εφαρμογή 
του πρωτοκόλλου των 
υγειονομικών μέτρων 
περιορισμού της πολι-
τείας κατά της διασπο-
ράς του COVID19, ως 
γνωστόν προέβη εδώ 
και ενάμιση μήνα και 
μέχρι νεωτέρας  σε προσωρινή ανα-
στολή όλων των δράσεων κοινωνικής 
ευαισθητοποίησης (Σχολές Γονέων, Βι-
ωματικά Σεμινάρια) σε Βέροια, Νάουσα 
και Αλεξάνδρεια. Ωστόσο, οι υπηρεσίες 
ψυχοκοινωνικής στήριξης από την επι-
στημονική ομάδα των εργαζομένων της 
δομής παρέχονται κανονικά μέσω τηλε-
φωνικής και διαδικτυακής επικοινωνίας 
(τηλ. email – skype) για όποιον το έχει 
ανάγκη.

Κανονικά και η υποδοχή των περι-
στατικών στον Ξενώνα Βραχείας Φιλο-
ξενίας

Δεδομένου ότι κατά το πρώτο κύμα 
έξαρσης και διασποράς της επιδημίας 
του ιού COVID19, και λόγω του ανα-
γκαστικού εγκλεισμού του περασμένου 

Μαρτίου, αυξήθηκαν κα-
τακόρυφα τα κρούσματα 
ενδοοικογενειακής βίας, 
ο Ξενώνας Βραχείας Φι-
λοξενίας της δομής μας 
είναι σε πλήρη ετοιμότητα 
να υποδεχθεί περιστατι-
κά καθ’ όλη τη διάρκεια 
του 24ωρου, με απόλυτη 
τήρηση των προβλεπό-
μενων μέτρων ασφαλείας 

που έχουν καθοριστεί, κατόπιν συνεν-
νοήσεως στην 24ωρη τηλεφωνική μας 
γραμμή 23310 74073.

Δευτέρα – Παρασκευή, 9π.μ.-
14.00μμ

τηλ: 23310 74073 – email: erasmos.
veria@gmail.com

Για οποιαδήποτε μεταβολή ή παρά-
ταση θα προβούμε σε σχετικές έγκαιρες 
ενημερωτικές ανακοινώσεις στην ιστο-
σελίδα μας WWW.ERASMOSVERIAS.
COM και δια του τοπικού Τύπου.

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρι-
κής Μακεδονίας (2014 -2020).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευ-
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Διαρκής 
η ψυχοκοινωνική 

στήριξη του «ΕΡΑΣΜΟΥ» 
μέσω τηλεφώνου 

και internet

Greek Exports 
Awards 2020: 

Χρυσό Βραβείο 
στην ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.

 

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 η βράβευση της εταιρεί-
ας μας, ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία, με το Χρυσό Βραβείο 
«Top Branded Export Product» των Greek Exports Awards 2020 για το brand της 
SUPREME GREEN COTTON®!

Όπως ανακοινώνει η Εταιρεία, η διοργάνωση των βραβείων πραγματοποιήθηκε 
για 9η συνεχή χρονιά από την ethnosEVENTS σε συνεργασία με την Ένωση Δι-
πλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΕΝΔΥΟΕΥ) του 
Υπουργείου Εξωτερικών.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Την εταιρεία μας εκπροσώ-
πησε ο Γενικός Διευθυντής της κ. Αργύρης Σαρρίδης, ο οποίος αφού ευχαρίστησε 
τους διοργανωτές για τη βράβευση, τόνισε ότι αυτή αποτελεί αναγνώριση των συνε-
χών προσπαθειών των εργαζομένων και των συνεργατών της εταιρείας, που συντε-
λούν στην επιτυχημένη διεθνή παρουσία της εδώ και δεκαετίες.

Η ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. με την αδιάλειπτη δραστηριοποίησή της στη Νάουσα πε-
ρισσότερο από 55 χρόνια, είναι από τους σημαντικότερους οικονομικούς παράγοντες  
τόσο στην τοπική όσο και στην Ελληνική οικονομία.

Ο Σύνδεσμος   Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημα-
θίας ενημερώνει τα μέλη του για το χρονοδιάγραμμα 
επιστροφής των μειώσεων συντάξεων   Ιουνίου 2015 
– Μαΐου 2016 στους κληρονόμους των θανόντων συ-
νταξιούχων, κοινοποιώντας την παρακάτω ανακοίνωση 
του ΕΦΚΑ:

Χρονοδιάγραμμα επιστροφής των μειώσεων συντά-
ξεων Ιουνίου 2015-Μαϊου 2016 στους κληρονόμους 
των θανόντων συνταξιούχων

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοινώνει το χρονοδιά-
γραμμα επιστροφής των μειώσεων της περιόδου Ιουνί-
ου 2015-Μαϊου 2016 στους δικαιούχους κληρονόμους 
θανόντων συνταξιούχων που υπέβαλαν ηλεκτρονικά τη 
σχετική υπεύθυνη δήλωση/αίτηση έως τις 31 Δεκεμβρί-
ου 2020. Πιο συγκεκριμένα:

• Στις 10 Φεβρουαρίου 2021 θα καταβληθούν τα 
ποσά στους δικαιούχους που έχουν υποβάλει οριστικά 
την αίτηση με όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά και έχει 
ολοκληρωθεί επιτυχώς η επεξεργασία του αιτήματος.

• Στις 10 Μαρτίου 2021 θα πληρωθούν οι κληρο-
νόμοι που θα υποβάλουν οριστικά τα απαιτούμενα 
έγγραφα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έως τις 28 
Φεβρουαρίου 2021. Διευκρινίζεται ότι η προθεσμία της 
28ης Φεβρουαρίου είναι ενδεικτική και ότι η ηλεκτρονι-
κή υπηρεσία θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή 
δικαιολογητικών και μετά την ημερομηνία αυτή για τις 

περιπτώσεις εκείνες που θα καθυστερήσει η έκδοση 
των αναγκαίων πιστοποιητικών.

• Τέλος, στις 12 Απριλίου 2021 θα καταβληθούν τα 
αναδρομικά σε όσους έχουν κληρονομικό δικαίωμα 
από διαθήκη. Στις περιπτώσεις αυτές οι δικαιούχοι 
θα κληθούν εντός του Φεβρουαρίου να υποβάλλουν 
επιπλέον στοιχεία της διαθήκης, ώστε να είναι εφικτή η 
επεξεργασία του αιτήματος. 

Συνολικά έχουν υποβληθεί 232.517 αιτήσεις από 
κληρονόμους, εκ των οποίων έχουν οριστικοποιηθεί οι 
148.870 και έχουν υποβληθεί προσωρινά οι υπόλοιπες 
83.647.

Επίσης από τις 232.517 αιτήσεις οι 150.893 αφο-
ρούν δικαιώματα χωρίς διαθήκη και οι 81.224 δικαιώ-
ματα με διαθήκη.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της απλούστευσης 
των διαδικασιών το πιστοποιητικό περί μη δημοσίευ-
σης διαθήκης αντλήθηκε ηλεκτρονικά εκτός των 48 
μικρότερων Ειρηνοδικείων της χώρας. Για τα υπόλοιπα 
δικαιολογητικά, οι δικαιούχοι/κληρονόμοι έχουν πλέον 
τη δυνατότητα να αντλήσουν ηλεκτρονικά τα δικαιολο-
γητικά που ζητούνται (Πιστοποιητικό περί μη Αποποί-
ησης Κληρονομιάς, Πιστοποιητικό Πλησιέστερων Συγ-
γενών) με βάση το κληρονομικό δίκαιο από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου www.gov.gr .

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
Χρονοδιάγραμμα επιστροφής 

των μειώσεων συντάξεων 
Ιουνίου 2015-Μαϊου 2016 στους

κληρονόμους των θανόντων συνταξιούχων

Με 284 ψήφους πέρασε 
η επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης 

στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο
 Με συντριπτική πλειοψηφία 284 

βουλευτών ψηφίστηκε χθες το από-
γευμα στη Βουλή το νομοσχέδιο του υ-
πουργείου Εξωτερικών για την επέκτα-
ση της αιγιαλίτιδας ζώνης της χώρας 
στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο πέλαγος.

Η Ελλάδα αποφάσισε να ασκήσει τα 
δικαιώματα που της δίνει το Δίκαιο της 
Θάλασσας και η σύμβαση του Montego 
Bay για την επέκταση των χωρικών της 
υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, στη θα-
λάσσια περιοχή του Ιονίου πελάγους.

To νομοσχέδιο του υπουργείου Ε-
ξωτερικών «Καθορισμός του εύρους 
της αιγιαλίτιδας ζώνης στη θαλάσσια 
περιοχή του Ιονίου και των Ιονίων Νή-
σων μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο της 
Πελοποννήσου», έλαβε 284 ψήφους 
«υπέρ», 16 ψήφους «παρών» και κα-
μία ψήφο «κατά». Εξασφάλισε, δηλα-
δή, την απόλυτη πλειοψηφία του όλου 
αριθμού των βουλευτών, που το Σύνταγμα επιτάσσει στην 
περίπτωση μεταβολής στα όρια της επικράτειας.

Τα κόμματα -με εξαίρεση το ΚΚΕ, που για τους δικούς 
του παραδοσιακούς λόγους ψήφισε «παρών», αλλά και τον 
Κ. Ζουράρι, ο οποίος είχε ξεκαθαρίσει τη θέση του ήδη από 
τις επιτροπές- συναίνεσαν στην αλλαγή του γεωγραφικού 
χάρτη της χώρας.

Στην ονομαστική ψηφοφορία υπέρ της επέκτασης της 
αιγιαλίτιδας ζώνης στο Ιόνιο Πέλαγος τάχθηκαν οι βουλευτές 
της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του Κινήματος Αλλα-
γής, της Ελληνικής Λύσης και του ΜέΡΑ25. «Παρών» ψήφι-
σαν οι βουλευτές του ΚΚΕ.

Η κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει ιστορικό το νομοσχέδιο 
και ιστορική τη σημερινή ημέρα, διότι η Βουλή αποφασίζει 
την αύξηση, με ειρηνικά μέσα, της εθνικής κυριαρχίας της 
χώρας και γιατί, για πρώτη φορά, επεκτείνεται η αιγιαλίτιδα 
ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, σε ένα σημαντικό κομ-
μάτι του θαλάσσιου χώρου της. Εμφατικά εξάλλου επιση-
μαίνει ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο είναι η 
βάση για τη διεύρυνση του κλίματος εθνικής ομοψυχίας.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης που υπερψήφισαν το 
νομοσχέδιο ζητούν αυτό να είναι το πρώτο βήμα μιας συνο-
λικότερης πορείας για την πλήρη άσκηση αυτού του δικαι-

ώματος παντού στην ελληνική επικράτεια, στην Κρήτη, στα 
Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, στο Αιγαίο και στην Ανατολική 
Μεσόγειο.

Η Ελλάδα προφανώς μπορεί και στην Κρήτη να ασκή-
σει αυτό το δικαίωμα και οπουδήποτε. Όμως, σε χρόνο, με 
τρόπο και υπό συνθήκες που η ίδια θα επιλέξει, απάντησε η 
κυβέρνηση.

Το άρθρο 4 υπερψηφίστηκε μεν, αλλά δεν συγκέντρωσε 
πλειοψηφία αντίστοιχη με την αρχή του νομοσχεδίου. Στην 
ψηφοφορία το άρθρο 4 έλαβε 180 ψήφους «υπέρ», 119 ψή-
φους «κατά» και 1 «παρών». Το συγκεκριμένο άρθρο αφορά 
στην απόφαση της Ελλάδας να επιτρέψει σε αλιευτικά σκά-
φη χωρών της ΕΕ να αλιεύουν μέσα στα χωρικά της ύδατα, 
που πλέον γίνονται 12 ναυτικά μίλια. Το ζήτημα αυτό θα 
εξειδικευθεί στο εσωτερικό δίκαιο, με αποφάσεις του υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης 
δηλώνουν ότι πρέπει να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των 
Ελλήνων αλιέων και να τηρηθεί η αρχή της αμοιβαιότητας.

Νωρίτερα, οι πολιτικοί αρχηγοί, παρότι συμφώνησαν 
στην ανάγκη υπερψήφισης του νομοσχεδίου, διασταύρω-
σαν τα ξίφη τους σε μια ευρεία γκάμα εθνικών θεμάτων 
που αφορά τόσο στα 12 μίλια όσο και στη Συμφωνία των 
Πρεσπών.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ δι-
όροφηστοΠανόραμαμε3
υπνοδωμάτια,σαλοκουζινα,
μπάνιο,βεράντα.Κάτωδιαμέ-
ρισμαπιομικρόσαλοκουζίνα
μετζάκι,δωμάτιο.Μεπρό-
σβασηστηναυλή.Αυτόνομη
θέρμανσησεήσυχηπεριοχή.
Τιμή 135.000 ευρώ. Τηλ.:
6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
κοντάστοΜουσείο,90τ.μ.,
34.000 ευρώ.Τηλ.: 6934
888738ΜεσιτιοκόΑκίνητα
Ημαθίας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειοκατά-

στημαεπίτηςοδούΠιερίων
στηΒέροιαεμβαδού54,16τ.μ.
μευπόγειοαποθηκευτικόχώ-
ροεμβαδού41,63τ.μ..Τιμή
70.000€Τηλ:2331021523.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑι χωράφι 10
στρέμματαμεροδάκινασυ-
μπήρυναANDROSSστην
περιοχήΠΑΛΙΟΛΑΚΑκοντά
στογήπεδοΔΙΑΒΑΤΟΥ.Η
περιοχήείναικατάλληληγια
καλλιέργειαακτνιδίων.Τηλ.
επικοινωνίας:6982384407.

ΠΩΛΕΙΤΑΙστοΠ.Σκυ-
λίτσι, επάνωστονκεντρικό
δρόμο,οικόπεδο3.500 τμ

ολόκληροηανεξάρτητατε-
μάχια.Τηλ.6932374118.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωροπω-
λείοεπίτηςοδούΜητροπό-
λεωςστηΒέροια.Πληροφο-
ρίεςτηλ.6976063527

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΟΝ ΤΑ Ι

στο κέντρο της Βέροι-
ας: 1) υπόγεια αποθήκη
110 τ.μ., τιμη 150 ευ-
ρώ, 2) πατάρι περίπου
100 τ.μ., τιμή100ευρώ.

Πληρ.τηλ.:6970019994.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-

ρισμα κέντρου με ατομική
θέρμανση3δωμάτιασαλόνι
κουζίνα μπάνιο σε άριστη
κατάσταση,280ευρώ.Τηλ.:
2331068080.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μη-

τροπόλεως 35, χώρος 90
τ.μ.περίπου,με3χώρους
και κουζινα,W.C., για ε-
παγγελματικήχρήσηή για
διαμέρισμα, 3ος όρ.Τηλ.:
6932 471705 & 23310
21100.

ΠΡ.ΗΛΙΑΣ15,ενοικιάζε-

ταιγραφείο20τ.μ.,επιπλω-
μένο.Τηλ.:2331024072.

ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι  ι -
ατρείο-γραφείο 42 τ.μ.
καθαρό, λήρως ανακαινι-
σμένο στην οδό Βενιζέ-
λουαρ.46Βέροια.Πληρ.
τηλ.: 6932 361080, 6945
535719.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περί-
πτεροΑκροπόλεως, στην
καινούργια γέφυρα «Κού-
σιου».Τηλ.:6984108684.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Το  ΦΑΡΜΑΚΕ ΙΟ
ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ παρέχει μια
θέση εργασίας πλήρους
απασχόλησης. Απαραί-

τητα προσοντα:·Βοηθός
φαρμακείου ήΑισθητικός
(μεπροϋπηρεσία σε χώ-
ροφαρμακείου), ·Άριστες
ψηφιακές γνώσεις και
δεξιότητες, ·Γνώση μη-
χανοργάνωσης. Οι ενδι-
αφερόμενοι μπορούν να
αποστείλουν το βιογρα-
φικό τουςμεφωτογραφία
στο παρακάτω e-mail:
farmakeio@mourtzila.gr

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23128-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23705 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

όροφομεμηνιαίο,ενοίκιο130€.Πληροφο-
ρίεςμόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22814-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.13389ΕΥΚΑΙΡΙΑμεγάληπωλείται

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοι-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙ-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατά

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:12773- ΠΩΛΕΙΤΑΙπίσωαπότο

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ13766ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-

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

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

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

16.000€.
Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕΔΟκατάλληλογιαΞε-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

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

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

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

8:00έως16:30)

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

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

κηπευτικών,  γνώσεις αγγλικής γλώσσας, χειρισμούΗ/Υ
καιάδειαοδήγησης.

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

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

16:30)



ZHTEITAI βοηθός λογιστή για
εργασίασελογιστικόγραφείο.Απα-
ραίτητη, τριετής τουλάχιστονπροϋ-
πηρεσία. Τηλέφωνο: 2331021106.
Αποστολή  β ιογραφ ικών  στο
ygronat@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομοωςβοηθόςλο-
γιστή για εμπορική επιχείρηση με
τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία
σεανάλογηθέσηκαθώςκαιάριστη
γνώσηαγγλικώνσε επίπεδο επικοι-
νωνίαςκαιπροαιρετικάεπικοινωνία
σε μια τουλάχιστον γλώσσαακόμα
κατάπροτίμηση  ιταλικώνή γερμα-
νικών καθώς και πολύ καλές γνώ-
σειςMicrosoftOffice (Excel ,Word
,Outlook).ΑΠΟΣΤΟΛΉΒΙΟΓΡΑΦΙ-
ΚΏΝ ΣΤΟemail: olympialandike@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκινή-
των από επιχείρηση στη Βέροια
γιαπλήρηαπασχόληση. Ικανοποι-
ητική αμοιβή. ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός
ταξίγιαπλήρηαπασχόληση.Τηλέ-
φωνα επικοινωνίας: 2331071553
& 2331062900. Ώρες επικοινωνί-
ας:9.00με18.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φύλαξη η-
λικιωμένουσε24ωρηβάση.Πληρ.
τηλ.:6972913887.

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
εταιρία με έδρα τηΒέροια, αναζη-
τά τεχνίτες γυψοσανίδων, ψευδο-
ροφών & θερμοπρόσοψης-μονώ-

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

ΑγγελίαγιαΛογιστήμε5ετή
ΠροϋπηρεσίακαιΒοηθόΛογιστή:

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

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

ΑπαραίτηταΠροσόντα:
•Άριστηγνώσητηςφορολογικής

νομοθεσίας
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5

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

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

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

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

H ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΧΥΜΩΝΚΑΙΚΟΜΠΟ-
ΣΤΑΣ ΑΣΠΙΣ Α.Ε.–
ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣ,

ΕΠΙΘΥΜΕΙ  ΝΑ -
ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ  ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΛΟΓΟ.ΑΠΑΡΑΙ-
ΤΗΤΑΠΡΟΣΟΝΤΑ:

*ΠΤΥΧΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
*ΓΝΩΣΗΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣΧΕΔΙΟΥ
*ΒΑΣΙΚΕΣΓΝΩΣΕΙΣΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
*ΒΑΣΙΚΕΣΓΝΩΣΕΙΣΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ-

ΚΟΥΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑΠΡΟΣΟΝΤΑ:
*ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΕΜΠΕΙΡΙΑΣΕΑΝΑΛΟΓΕΣΘΕΣΕΙΣ
*ΓΝΩΣΗΑΓΓΛΙΚΗΣΓΛΩΣΣΑΣ
*ΒΑΣΙΚΕΣΓΝΩΣΕΙΣΧΕΙΡΙΣΜΟΥΗ/Υ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑΓΙΝΟΝΤΑΙΔΕΚΤΑΣΤΟΕ-maila.barakou@aspis.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2332303100



σεων. Τηλ. επικοινωνίας: 23310
23400,Κιν.:6977443518.

ΤΕΧΝΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τη
Βέροια, αναζητά χειριστή μηχανη-
μάτων έργου με ικανότητα οδήγη-
σηςεπαγγελματικούφορτηγούγια
ναεργαστείσεέργούδρευσηςστη
Θεσσαλονίκη. Τηλ. επικοινωνίας:
2331023400,Κιν.:6977443518.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός σε επιχείρη-
ση εισαγωγής & εμπορίας κατα-
ναλωτικών προϊόντων με έδρα το
Νομό Ημαθίας.Απαραίτητα προ-
σόντα: κάτοχος διπλώματος οδή-
γησης Γ΄ κατηγορίας, ΠΕΙ, ηλικία
έως38ετών(εκπληρωμένεςστρα-
τιωτικές υποχρεώσεις),προϋπηρε-
σία σε αντίστοιχη θέση θεωρείται

επιπλέονπροσόν. Ικανοποιητικός
μισθός. Βιογραφικά στο e-mail:
vbotzori@otenet.gr και στο Fax:
2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαποεταιρίαστηΒέ-
ροια,άτομο19-29ετώνμεκάρτα
ανεργίας σε ισχύ, που να γνω-
ρίζει Η/Υ και να χειρίζεται πρό-
γραμμα εμπορικής διαχείρισης.
Πληρ. στο τηλ.: 6977 433485
(9.00π.μ.-9.00μ.μ.).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθόςφαρμακείου
ή φαρμακοποιός να εργαστεί σε
φαρμακείο στηΒέροια γιαπλήρη
απασχόληση.Απαραίτητη προϋ-
πόθεσηκάραταεργίαςγιατουλάχι-
στονέναμήνα.Τηλ. επικοινωνίας:
6974637289.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποιός ή
βοηθός φαρμακοποιού με εμπει-
ρίαγιαφαρμακείοστοΝομόΗμα-
θιας.Αποστολή βιογραφικούστο:
aggeliesfarmakio@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργα-
σία σε φαρμακείο με επιδότηση
και σχετική εμπειρία. Απαραί-
τητη προϋπόθεση κάρτα ανερ-
γίας. Τηλ.: 23310 27507, 6947
259696.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDISSECURITY’’ ζητάει να
προσλάβει για μόνιμη απασχόλη-
ση, εξωτερικόπωλητήήπωλήτρια
γιατουςΝομούςΗμαθίας,Πέλλας,
Θεσσαλονίκης.Απαραίτητα προ-
σόντα, ευχέρεια λόγου, αγγλική
γλώσσα, δίπλωμα αυτοκινήτου,
άδεια εργασίας προσωπικού α-
σφαλείας, εμπειρία με βιογραφικό
και συστάσεις.Μισθός, ασφάλιση
και ποσοστά.Παραλαβή δικαιολο-
γητικώνμεσυνέντευξηστακεντρικά
γραφείαμας,Θεσσαλονίκης45Βέ-
ροιαwww.securitytsiflidis.gr-sales@
securitytsiflidis.gr-Τηλ.2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φρο-

ντίδα γερόντων για κάποιεςώρες
ήκαιγια24ωρηβάση,καθαριότη-
τα σπιτιών, γραφείων και σκάλες.
Τηλ.:6940998054.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηφροντί-
δακαιπεριποίησηηλικιωμένωνσε
24ωρηβάση.Τηλ.:6993678697.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη της

CICU:καροτσάκι (χειμωνιάτικο-κα-
λοκαιρινό), καλαθούνα με βάση,
τραπεζάκι φαγητού, κάθισμα αυ-
τοκινήτου και 2ποδήλαταπαιδικά
σεπολύκατάσταση,400ευρώόλα
μαζί.Τηλ.:2331062621.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ντουλάπα 4φυλ-
λη, σε χρώμα καφέ, βελέντζες χει-
ροποίητες σε διάφορα χρώματα,
μεγάλο χαλί μάλλινο σε διάφορα
χρώματα,χαλίμεγάλομε«τρίχες»,
κεντήματα μετρητοίς. Τηλ.: 6982
293097.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ, χωρίς υποχρεώσεις,
ζητά για γνωριμια κυρια 50-55 ε-
τών, για σοβαρή σχέση. Τηλ.:
6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ 75 ετών, ζητά γων-
ριμία με κυρία από 60 έως 70
ετών για σοβαρή σχέση. Τηλ.:
6989007541.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗΖΗΤΑΝΑΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:

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

β)ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄
κατηγορίας

γ)Αποθηκάριο που να
έχειγνώσειςχειριστήκλαρκ

Πληροφορίεςστο τηλ.:
6947021868

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος γραφείου - βοηθός

Λογιστή γιαΛογιστικό Γρα-
φείοστηΒέροια.Τηλ.: 6932

245383.

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

Εταιρείααναζητάυποψήφιουςγιατηνκάλυψηθέσηςεργασί-
αςΗλεκτρολόγουΜηχανικού

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

τουργία/συντήρησηηλεκτρολογικώνεγκαταστάσεων&αυτομα-
τισμών

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

θούνμετααπαραίτηταπιστοποιητικά.
Όλοι οι υποψήφιοι θαπρέπει να διαθέτουν αναπτυγμένες

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

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

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

μεαπόλυτηεχεμύθεια.

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

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

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

γιατοτμήμασυντήρησηςκαιτηντεχνικήυποστήριξητουτμήμα-
τοςπαραγωγής.

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

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

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



Με  νωπές ακόμη τις μνήμες από την εισβολή των οπαδών του Ντό-
ναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο, ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν ορκίστηκε 
χθες 20 Ιανουαρίου 2021, 46ος πρόεδρος και η Κάμαλα Χάρις αντιπρό-
εδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε στην ομιλία του πως η δημο-
κρατία νίκησε και κάλεσε για μια καινούργια αρχή έπειτα από μια περίο-
δο πικρίας και ακραίου διχασμού.

«Σήμερα γιορτάζουμε τον θρίαμβο όχι ενός υποψηφίου, αλλά μιας 
ιδέας. Της ιδέας της δημοκρατίας... Αυτή την ώρα, φίλοι μου, η δημο-

κρατία νίκησε», δήλωσε 
ο Αμερικανός πρόεδρος, 
χαιρετίζοντας μια ημέρα 
«ελπίδας» για την Αμερι-
κή.

«Όλη μου η ψυχή βρί-
σκεται στο να ενώσω την 
χώρα», είπε.

Δεσμεύτηκε να «νική-
σει» τον «λευκό ρατσι-
σμό» και την «εσωτερική 
τρομοκρατία», δύο εβδο-
μάδες μετά την εισβολή 
υποστηρικτών του πρώην 
προέδρου Τραμπ στο Κα-
πιτώλιο.

Τόσο τα περιοριστικά 
μέτρα κατά του κορονα-
ϊού, όσο και τα πρωτοφα-
νή μέτρα ασφαλείας στον 
απόηχο των γεγονότων 
της 6ης Ιανουαρίου, συ-
νέθεσαν ένα πρωτόγνωρο 
παζλ για την ορκωμοσία 
του νέου προέδρου, η ο-
ποία ξεκίνησε λίγο μετά τις 
11:00 (τοπική ώρα, στις 18:00 ώρα Ελλάδας).

Από την πλευρά του, τις τελευταίες στιγμές της προεδρίας του, ο 
Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια σύντομης ομιλίας του στην Βάση 
Αντριους ,εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τα «τέσσερα καταπληκτι-
κά χρόνια» που πέρασε τον Λευκό Οίκο, , ενώ με νόημα είπε πως «θα 
επιστρέψω με τον ένα ή τον άλλο τρόπο».

Η Κάμαλα Χάρις
Η Κάμαλα Χάρις , η νέα αντιπρόεδρος  των ΗΠΑ είναι η πρώτη γυ-

ναίκα, η πρώτη μαύρη και η πρώτη Αμερικανίδα ασιατικής καταγωγής 
που ανέλαβε καθήκοντα αντιπροέδρου.

 Συγχαρητήρια τον Τζο Μπάιντεν και την Καμάλα Χάρις επ’ ευκαιρία 
της ορκωμοσίας τους έστειλε με ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυ-
πουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Τα θερμότερα συγχαρητήριά μου στον Τζο Μπάιντεν και την Καμά-
λα Χάρις. Με μια αίσθηση ανανεωμένης αισιοδοξίας, προσβλέπουμε 
στην περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μας και της φιλίας ανάμεσα στα 
δύο έθνη μας», αναφέρει στα αγγλικά ο πρωθυπουργός.
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P Ο ένας με το φανελάκι, τον φάγαμε. Ο άλ-
λος χωρίς φανελάκι, πάλι τον φάγαμε. Τελικά πώς 
πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο;

 
P Στην πολιτική όμως, οι μανάδες δεν 

προτρέπουν για ζακέτες τα παιδιά. Τους λένε 
όταν βγαίνουν: «Φωτογραφική μηχανή πήρες 
μαζί σου;»

 
P Φωτογραφήθηκε γυμνόστηθος ο Μητσο-

τάκης κι άρχισε να γίνεται κι αυτός σέξι σαν τον 
Χαρδαλιά. Αυτό δεν είναι κυβέρνηση, είναι σχολή 
μοντέλων.

 
P Να βγάλει και κάνας Άδωνις το πουκά-

μισο να έχουμε νέες αφίξεις και λιποθυμίες.

P Τι δηλαδή; Στραβή ήταν η Ευγενία;
 
P Εγώ πάντως το φανελάκι το έκοψα όταν 

έγινα επτά. Μαζί με το γάλα και τα πάμπερς.
 
P Ναι, γιατί, όπως λένε οι κακές γλώσσες, α-

πό το πολύ παιχνίδι δεν προλάβαινα ούτε να πάω 
για κατούρημα.

 
P Πάντως πιο όμορφο τον είδα τον Μη-

τσοτάκη μετά τη δεύτερη δόση. Λέτε το εμβό-
λιο να περιλαμβάνει και μπότοξ;

 
P Αν είναι έτσι, να μας το πουν, να πάει η 

συμμετοχή από 70 στο 150%!
 
P Διότι η ομορφιά είναι σαν τα λεφτά. 

Ουδείς και ουδεμία αρ-
νούνται λίγη ή λίγα πα-
ραπάνω.

 
P Αρνούνται το εμ-

βόλιο κάποιοι γιατί δεν ξέ-
ρουν τι έχει μέσα. Ξέρουν 
π.χ. τι έχει το Πονστάν ή 
το Παναντόλ, που τα παίρ-
νουν κάθε μέρα;

 
P ΗΠΑ. Θα επιστρέ-

ψω με κάποιον τρόπο, 
είπε χθες ο Τραμπ. Μεσ-
σίας μέχρι το τέλος ο άν-
θρωπος.

 
P Οι μεγάλοι αδικημέ-

νοι της περιόδου. Ο Τραμπ 
και η Κάτια στο Σαρβάιβορ.

 
P Στο σόου όπου οι 

διάσημοι δεν είναι μαχη-
τές και οι μαχητές μάχο-
νται να γίνουν διάσημοι.

 
P Και:
 Πάνε τρεις γυναίκες 

στο παράδεισο και λέει ο 
Άγιος Πέτρος στη πρώτη.

– Εσύ ήσουνα καλή με 
τον άντρα σου;

– Εγώ Άγιε ήμουνα πά-
ρα πολύ καλή με τον άντρα 
μου, βέβαια τον απάτησα 
δυο φορές, αλλά τον αγαπούσα πάρα πολύ.

– Δεν πειράζει, πάρε το χρυσό κλειδί του πα-
ραδείσου.

Λέει στη δεύτερη:
– Εσύ ήσουνα καλή με τον άντρα σου;
– Εγώ Άγιέ μου ήμουνα πολύ καλή μαζί του, 

όμως τον απάτησα καμιά δεκαριά φορές.
– Καλά συγχωρείσαι, πάρε το ασημένιο κλειδί 

του παραδείσου.
Λέει και στην τρίτη:
– Εσύ ήσουνα καλή με τον άντρα σου;
– Εγώ Άγιε δεν τον αγαπούσα καθόλου, πάντα 

τον απατούσα, επειδή είχα πολλά προσόντα και 
άρεσα σε όλους τους άντρες.

– Καλά συγχωρείσαι, πάρε το κλειδί του δωμα-
τίου μου!

K.Π.

Αλλαγή σελίδας στις ΗΠΑ

Ορκίστηκε χθες ο 46ος πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν 
και η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος, Κάμαλα Χάρις
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