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Τα Λαογραφικά μας

Του Μάκη Δημητράκη

-Ένα μόνο θετικό στα 210 δείγματα

Τα κάλαντα 
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του 
κορονοϊού

Γράφει ο  
Αναστάσιος  Βασιάδης

Φρόσω Καρασαρλίδου 
και Τμήμα Υγείας της 

ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ημαθίας:
 «Στηρίζουμε την 
προσπάθεια των 

υγειονομικών και απαιτούμε 
άμεση και έμπρακτη 

ενίσχυση όλων των δομών 
Υγείας της Ημαθίας»

Ολοκληρώθηκε χθες 
και ο δεύτερος δειγματικός 

έλεγχος για COVID 19
 στο Δήμο Βέροιας 

Τα Κάλαντα. Το αρχαίο 
έθιμο της «Ειρεσιώνης»

Πώς θα γίνει η αποκομιδή 
απορριμμάτων και 
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Θα επισκεφθεί 
το Νοσοκομείο
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Η χρηματιστηριακή αξία των ομάδων

-Στην πρώτη θέση ο ΝΠΣ Βέροια
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Μήπως μετά το Διοικητήριο, 
ανοίξει ο δρόμος και για Τελωνείο 

και Παλαιό Δικαστικό Μέγαρο;
  Ημαθιώτικη υπόθεση ήταν η υπογραφή της παράτασης 
παραχώρησης των οικοπέδων για την ανέγερση του νέου 
Διοικητήριου στη Βέροια. Ο υφυπουργός Οικονομικών 
Απ. Βεσυρόπουλος έβαλε χθες την υπογραφή του για την 
παράταση, παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας 
Κ. Καλαϊτζίδη και όπως δήλωσε ανοίγει ο δρόμος για 
την ανέγερση του Διοικητηρίου. Φυσικά παρατάσεις 
υπήρξαν και στο παρελθόν, αλλά Διοικητήριο δεν είδαμε, 
ωστόσο όπως διαβεβαιώνουν το κλίμα είναι ώριμο και 
το έργο πρόκειται να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί 
από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Πρόκειται για 
ένα έργο που ακούμε επί δεκαετίες και ήρθε επιτέλους 
η ώρα να υλοποιηθεί. Η παρουσία του ημαθιώτη Απ. 
Βεσυρόπουλου στην θέση του υφυπουργού Οικονομικών 
σίγουρα μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο σε τέτοιες 
χρονίζουσες υποθέσεις που μπορεί να ξεμπλοκάρει με 
παρεμβάσεις του. Μήπως μετά το Διοικητήριο, ανοίξει ο 
δρόμος  για Τελωνείο και Παλαιό Δικαστικό Μέγαρο;
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Των εν Κρήτη 10 μαρτύρων,

Ναούμ ιεραποστόλου

Κ. Καλαϊτζίδης στον ΑΚΟΥ 99.6: «Σας πρόλαβα και πριν 
τελειώσει η χρονιά ο δρόμος για το Διοικητήριο άνοιξε!»
Την ανακοίνωση της υπογρα-

φήςτηςπαράτασηςπαραχώρησης
των οικοπέδων για την ανέγερση
τουΔιοικητηρίουστηΒέροια, ανα-
κοίνωσε μέσω της ραδιοφωνικής
εκπομπήςΛΑΪΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑστον
ΑΚΟΥ 99.6 ο αντιπεριφερειάρχης
ΗμαθίαςΚώσταςΚαλαϊτζίδηςκαθο-
δόνστηνεπιστροφήτουαπότηνΑ-
θήνα.Δενέκρυψετηνχαράκαιτον
ενθουσιασμότου,ενώεξέφρασετις
θερμές ευχαριστίες του προς τον
ημαθιώτηυφυπουργόΟικονομικών
Απ.Βεσυρόπουλο και τονΠερι-
φερειάρχηΚ.ΜακεδονίαςΑπ.Τζι-
τζικώστα. Φυσικά δεν ξεχάστηκε
ηδέσμευσηπουείχεκάνειαπότην
ίδιαεκπομπήότανκαλεσμένοςπρο
μηνώνστοστούντιοείχεπειότιαν
μέχρι τέλος του έτους δεν υπήρχε
θετική εξέλιξηθαυπέβαλε τηνπα-
ραίτησή του και θα αποχωρούσε
απότηνθέσητου,αφούτοΔιοικη-
τήριο είναι έναςαπό τουβασικούς
στόχουςτηςθητείαςτου.Τελικάόπωςείπεαστειευόμενοςοκ.Καλαϊτζίδης«Σαςπρόλαβακαιπριντελειώσειηχρονιά
οδρόμοςγιατοΔιοικητήριοάνοιξε!»

Ν. Χαρδαλιάς: «Δεν θα βγουν φέτος τα παιδιά για κάλαντα»
ΚαιεπίσημαπλέονδιαστόματοςτουυφυπουργούΠο-

λιτικήςΠροστασίας καιΔιαχείρισηςΚρίσεων,ΝίκουΧαρ-
δαλιά,ανακοινώθηκεότιδενθαέχουμεκάλανταστιςφετι-
νέςεορτές,όπωςεξάλλουείναιφυσιολογικόκαιαναμενό-
μενοεξαιτίαςτουκινδύνουτηςδιασποράςτουκορωνοϊού.

Χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε στην χθεσινή
ενημέρωσηότι «δενθαβγουνφέτος ταπαιδιά για κάλα-
ντα».Όπωςανέφερεμάλιστα... κοφτάστησυνέχεια ο κ.
Χαρδαλιάς,στηνερώτησηγιατοανθαυπάρξουννέαμέ-
τραγιατηνΠρωτοχρονιάεάνδενπειθαρχήσουνοιπολίτες
ταΧριστούγεννα,«ηαπάντησηείναι...ναι».

«Είναι απαραίτητο νασυνεχίσουμε να είμαστε ιδιαίτε-
ραπροσεκτικοί,ώστε να μην διακινδυνεύσουμε μετά τις
γιορτές ναβρεθούμεαντιμέτωποι με μία νέα έξαρση της
πανδημίας.ΌπωςπεράσαμεέναδιαφορετικόΠάσχα,έτσι
καιταΧριστούγενναφέτοςθαείναιδιαφορετικά»,συμπλή-
ρωσεοκ.Χαρδαλιάς.

Είναιδεδομένοότιχωρίςκάλαντα,ανοιχτήαγοράκαιεορταστικέςεκδηλώσειςτοκλίματωνφετινώνεορτών,μόνοεορ-
ταστικόδενθαείναι,ωστόσοτηνστιγμήαυτήσημασίαέχειηδημόσιαυγείακαιταπαιδιάαςφυλάξουντατρίγωνάτουςμε
υγείατουχρόνουναβγούνεστηνγύραγιαταπατροπαράδοτακάλαντα!

Με ικανοποίηση εί-
δαμε δύο θέματα που
επισημάναμε με δημο-
σιεύματάμαςπριναπό
μήνες να έρχονταιαπό
τον αντιπρόεδρο του
δημοτικού συμβουλίου
ΒέροιαςΔημήτρηΠυ-
ρινόσταπροημερησί-
αςτηςσυνεδρίασηςτης
προηγούμενης Παρα-
σκευής. Πρόκειται για
δύοπαρεμβάσεις που
άπτονται της ασφάλει-
ας των δημοτών και
αφορούν τα επικίνδυ-
να σκαλοπάτια στην
πλατείαΔημαρχείου,ό-
που είχαμεατύχημα το
βράδυτηςΠαρασκευής
21Αυγούστου και τότε
είχαμε γράψει«13χρο-
νη έπεσε από μεγά-
λο ύψος, ενώ έπαιζε
στηνπλατείαΔημαρ-
χείου»,επισημαίνοντας
τονκίνδυνοπουυπάρχειεξαιτίαςτηςμεγάληςυψομετρικής
διαφοράςπουδενείναιορατήκαιαντιληπτή.Μετάαπόλίγες
ημέρες, μεταφέρονταςπαράπονα καισχόλιααναγνωστών
στηνπαρούσαστήληδημοσιεύσαμε:«Μήπωςχρειάζεται
προστατευτικόστο «μπαλκόνι» τουπάρκου τωνΑγ.
Αναργύρων;(2Σεπτεμβριου)»,αναφερόμενοιστηνανάγκη
τοποθέτησηςκάποιουπροστατευτικούστοσημείο.

Τιςδύοαυτέςπαρεμβάσειςεπεσήμανεοκ.Πυρινόςστο
δημοτικόσυμβούλιολέγοντας:

«Ένα άλλο σημείο που πρέπει να προσεχθεί είναι δίπλα 
μας, στην πλατεία Δημαρχείου που δεν έχει την σωστή 
αρχιτεκτονική που θα έπρεπε. Με άλλα λόγια, θα πω ότι 
αυτό το σημείο ενέχει μια απότομη μεταβολή, όχι έγκαιρα 
ορατή περπατώντας και αποτελεί ένα επικίνδυνο πέρασμα. 
Είναι το σημείο που σκοτώθηκε ένα παιδί πριν από μια 
δεκαετία, το σημείο που από θαύμα γλίτωσε ένα άλλο παιδί 

μετά από πτώση πριν λίγους μήνες, ένα σημείο κρυφό από 
τις γύρω πλευρές με εμφανή τριγύρω κάποιων στοιχείων 
παραβατικότητας. Πρόκειται για τα σκαλοπάτια από την 
πλατεία Δημαρχείου προς τη Δημόσια Βιβλιοθήκη. Θεωρώ 
ότι πρέπει να γίνουν κάποιες τεχνικές παρεμβάσεις για την 
ομαλοποίηση του με ανάλογο φωτισμό για να αποφευχθούν 
παρόμοιες δυσάρεστες καταστάσεις.

Τέλος, απορώ πραγματικά εδώ και πολλά χρόνια γιατί 
δεν έχουν τοποθετηθεί κάγκελα στο πάρκο της Ανοίξεως 
από το άγαλμα του Κωττούνιου εκεί που είναι το ασανσέρ, 
έως τους Αγ. Αναργύρους, όπως έχει γίνει πριν και μετά 
αυτά τα σημεία. Δε ξέρω αν υπάρχει κάποιο στατικό πρό-
βλημα ή άλλο τεχνικής φύσεως γιατί θεωρώ ότι δεν είναι 
απαγορευτικό το κόστος του έργου. Μια τέτοια κατασκευή 
εκτός της ασφάλειας που θα προσφέρει  θα ομορφαίνει το 
χώρο και θα προσελκύσει ακόμη περισσότερα άτομα για τη 
βόλτα τους».

ΕπικίνδυνασκαλοπάτιαστηνπλατείαΔημαρχείου
καιπροστατευτικόστοπάρκοΑγ.Αναργύρωνήρθαν

στοδημοτικόσυμβούλιοΒέροιας

ΣήμεραστηΒέροια
οΚυριάκοςΜητσοτάκης

Θα επισκεφθεί το Νοσοκομείο 
Επίσκεψη στοΝοσοκομείο Βέ-

ροιας περιλαμβάνει το πρόγραμ-
μα τουΠρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη  σήμεραΤετάρτη στο
πλαίσιο της περιοδείας του στην
περιοχήμας,πουείχεπρογραμμα-
τιστεί για τοπερασμένο Σάββατο,
αλλά αναβλήθηκε  λόγω ομίχλης
στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της
Θεσσαλονίκης.

Πρώτοςσταθμόςτηςπεριοδείας
τουείναιηΘεσσαλονίκηκαιακολουθούνταΓιαννιτσάόπουθα
επισκεφτεί τοΝοσοκομείο και τοΚέντροΥγείας, τοΝοσοκο-
μείοΈδεσσαςκαιτοΝοσοκομείοτηςΒέροιας.



Ολοκληρώθηκε ομαλά, σε διάστημα μόλις μερικών 
εβδομάδων, και ο δεύτερος δωρεάν δειγματοληπτικός 
έλεγχος του Δήμου Βέροιας για την ανίχνευση κορονο-
ϊού σε συνεργασία με το κλιμάκιο των Κινητών Ομάδων 
Υγείας Ημαθίας του ΕΟΔΥ και με την τεχνική υποστήριξη 
της 1ης Μεραρχίας Πεζικού, της Τροχαίας Βέροιας και 
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 

Η διενέργεια δωρεάν μαζικών δειγματοληψιών (rapid 
tests) σε κατοίκους του Δήμου Βέροιας πραγματοποιή-
θηκε, το πρωί της Τρίτης 22 Δεκεμβρίου 2020, στο χώρο 
στάθμευσης του ΕΑΚ Μακροχωρίου με τη μέθοδο drive 
through, ακολουθώντας πιστά όλα τα προβλεπόμενα 
υγειονομικά πρωτόκολλα και εφαρμόζοντας τα απα-
ραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών. Από την 

πλευρά του Δήμου Βέροιας, καθ’ όλη τη διάρκεια των ε-
λέγχων, επέβλεπε τη διαδικασία, ο Ιατρός και Δημοτικός 
Σύμβουλος, Κώστας Ρίζος. 

Συνολικά ελέγχθηκαν 210 δείγματα εκ των οποίων 
μόνο ένα δείγμα βρέθηκε θετικό, με το δείκτη θετικότη-
τας να διαμορφώνεται πλέον στο 0,0047%. Το αποτέλε-
σμα του ελέγχου επιβεβαιώνει τη διαφαινόμενη μείωση 
του επιδημιολογικού φορτίου σε τοπικό επίπεδο αλλά 
και την ανάγκη τήρησης των απαραίτητων μέτρων απ’ 
όλους κατά το διάστημα των εορτών ώστε να διατηρηθεί 
η σημερινή θετική επιδημιολογική εικόνα.   

Τέλος, ο Δήμος Βέροιας ευχαριστεί όλους όσοι συ-
νέβαλαν στην ομαλή πραγματοποίηση της διαδικασίας. 
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Χθες, μεταξύ υφυπουργού Οικονομικών και Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας

Υπογράφηκε η νέα πενταετής παράταση παραχώρησης 
των δύο ακινήτων, για κατασκευή Διοικητηρίου στη Βέροια

-Απόστολος Βεσυρόπουλος:  «Έτρεξαν άμεσα όλες οι διαδικασίες και ανοίγει ο δρόμος»
-Κ. Καλαϊτζίδης: Δικαιώνουμε μια ακόμη φορά τους πολίτες, με ένα έργο που θα ανήκει στον κόσμο της Ημαθίας

Ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, παρου-
σία και του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κ. Κωνσταντίνου Καλαϊτζίδη, 
υπέγραψε την παράταση της παραχώρησης για πέντε ακόμα χρόνια 
των δύο ακινήτων του Δημοσίου στη Βέροια, στα οποία πρόκειται να 
ανεγερθεί το νέο Διοικητήριο που θα στεγάσει τις υπηρεσίες της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Ημαθίας.

Το έργο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «Αντώ-
νης Τρίτσης» καθώς και από άλλα εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά 
εργαλεία. Η παραχώρηση από το Υπουργείο Οικονομικών των δύο 
ακινήτων ήταν αναγκαία προϋπόθεση για να χρηματοδοτηθεί το έργο.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη παραχώρηση είχε γίνει το 2011, αλλά η 
πενταετία παρήλθε χωρίς να υπάρχει πρόοδος για την κατασκευή του 
έργου.

Το 2016 υποβλήθηκε αίτημα για νέα πενταετή παράταση από την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, χωρίς αυτή να δοθεί από την τότε 
κυβέρνηση.

Με πρωτοβουλία του κ. Βεσυρόπουλου «έτρεξαν» άμεσα όλες οι δι-
αδικασίες, με αποτέλεσμα να υπογραφεί χθες η νέα πενταετής παράτα-
ση για την παραχώρηση των δύο ακινήτων στα οποία θα κατασκευαστεί 
το νέο Διοικητήριο.

Σε δήλωση του, ο Υφυπουργός Οικονομικών αναφέρει:
«Ανοίγει ο δρόμος για να υλοποιηθεί ένα μεγάλο και σημαντικό έργο 

για την Ημαθία.
Ανανεώσαμε την παραχώρηση των δύο ακινήτων προκειμένου να 

μπορεί να χρηματοδοτηθεί το έργο της κατασκευής του νέου Διοικητηρί-
ου που θα στεγάσει τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας 
που εδώ και πολλά χρόνια είναι διάσπαρτες, σε κτίρια που νοικιάζει η 
Περιφέρεια με το ανάλογο κόστος.

Εμείς μιλάμε με έργα και πράξεις. Κλείνουμε όλες τις παλιές πληγές 
που έρχονται από το παρελθόν».

Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας: Δικαιώνουμε για μια ακόμη φορά 
τους πολίτες που μας επέλεξαν

Από την  Π.Ε. Ημαθίας, μετά την χθεσινή υπογραφή, γνωστοποιήθη-
κε η παραχώρηση έκτασης του ελληνικού δημοσίου προς την Περιφε-

ρειακή Ενότητα Ημαθίας, με σκοπό την 
ανέγερση Διοικητηρίου.  Πρόκειται για 
συνολική έκταση 39.819, 23 τ.μ. που 
βρίσκεται στα όρια της Βέροιας, κοντά 
στο νέο Δικαστικό Μέγαρο. Σχετικά με 
την εξέλιξη αυτή, ο Κώστας Καλαϊτζίδης 
ενημέρωσε τόσο τον Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζι-
τζικώστα, όσο και τον αρμόδιο θεματικό 
Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δι-
κτύων, Πάρι Μπίλια καθώς η ανέγερση 
του Διοικητηρίου της Ημαθίας αποτελεί 
έργο προτεραιότητας και ήδη οι υπη-
ρεσίες της Περιφέρειας έχουν έτοιμη 
μελέτη. 

Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, ο Α-
ντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας 
Καλαίτζίδης δήλωσε:  «Η ανέγερση 
Διοικητηρίου για την Ημαθία υπήρξε 
βασική εξαγγελία μας και ο Απόστολος 
Τζιτζικώστας την υποστήριξε έμπρακτα 
από την πρώτη στιγμή. Σήμερα ανοίγει 
ο δρόμος για την υλοποίηση του έρ-
γου, με την καθοριστική συμβολή του 
Ημαθιώτη Υφυπουργού Οικονομικών, 
Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος 
έβαλε την προσωπική σφραγίδα του 
σε ένα σπουδαίο έργο για την Ημαθία. 
Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά 
μου. Είμαστε έτοιμοι για την άμεση υ-
λοποίηση του έργου καθώς υπάρχει 
έτοιμη μελέτη από την Περιφέρεια. Οι πολίτες της Ημαθίας μας επανε-
ξέλεξαν, έχοντας εμπιστοσύνη στο πρόγραμμα και στις εξαγγελίες μας. 
Σήμερα τους δικαιώνουμε μια ακόμη φορά καθώς κι αυτό το έργο, είναι 

έργο που θα ανήκει στον κόσμο της Ημαθίας. Οι συνεργάτες μου κι εγώ 
προσωπικά, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την εξέλιξη, αισθανό-
μαστε δικαιωμένοι και συνεχίζουμε όπως ξεκινήσαμε, λέγοντας λίγα και 
κάνοντας πολλά». 

Ολοκληρώθηκε χθες και ο δεύτερος 
δειγματικός έλεγχος 

για COVID 19 στο Δήμο Βέροιας 
-Ένα μόνο θετικό στα 210 δείγματα

Πώς θα γίνει η αποκομιδή απορριμμάτων 
και ανακυκλώσιμων υλικών, τις αργίες 
των Χριστουγέννων στον Δήμο Βέροιας

  
Η υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακυ-

κλώσιμων Υλικών την ημέρα των Χρι-
στουγέννων καθώς και την Κυριακή 27/12 
θα λειτουργήσει με προσωπικό ασφαλεί-
ας,  για την  αντιμετώπιση έκτακτων ανα-
γκών, ενώ τη 2η μέρα των Χριστουγέννων 
θα λειτουργήσει στο σύνολό της για την 
αποκομιδή των απορριμμάτων και των 
ανακυκλώσιμων υλικών. Τις παραπάνω 
ημέρες που η υπηρεσία  θα λειτουργεί με 
προσωπικό ασφαλείας  τα απορρίμματα 
και οι  ανακυκλώσιμες συσκευασίες  να  
διατηρηθούν στις οικίες με σκοπό τη δια-
τήρηση της καθαριότητας στο Δήμο.

Επίσης απαγορεύεται η απόθεση πλη-
σίον των κάδων ή στα πεζοδρόμια ογκωδών αντικειμένων, κλαδιών και μπαζών χωρίς να προη-
γηθεί επικοινωνία  με την υπηρεσία για τον προγραμματισμό  συλλογή τους (τηλ. επικοινωνίας  
23313 50634 – 50595, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 06.00’ έως 14.00΄).

Επιπρόσθετα την περίοδο αυτή, λόγω της πανδημίας που έχει πλήξει και τη χώρα μας και την 
αυξημένη χρήση  μέσων πρόληψης για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού (μάσκες, γάντια κλπ), 
τα οποία ως μιας χρήσης αντικείμενα απορρίπτονται καθημερινά, αλλάζοντας την εικόνα και τη 
σύσταση των αστικών αποβλήτων, επισημαίνονται τα παρακάτω:

• Γάντια, μάσκες, μαντηλάκια μιας χρήσης, όπως και μικρο-απορρίμματα ΔΕΝ τα πετάμε στο 
δρόμο ή σε αποχετεύσεις.

• Γάντια, μάσκες, μαντηλάκια μιας χρήσης και άλλα μολυσμένα απόβλητα τα  συλλέγουμε σε 
σακούλες απορριμμάτων, τις οποίες κλείνουμε όσο το  δυνατόν καλύτερα,  τις πετάμε μόνο στον 
ΠΡΑΣΙΝΟ κάδο.

• Τα Γάντια, μάσκες, μαντηλάκια, ΔΕΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ και δεν τα πετάμε  ποτέ στο μπλε 
κάδο.

• ΔΕΝ αφήνουμε τις σακούλες έξω από τους κάδους. Αν ο κάδος έχει γεμίσει βρίσκουμε κά-
ποιον παρακείμενο.

Παρακαλούμε για την τήρηση  των παραπάνω συστάσεων, αφού η διατήρηση της καθαριότη-
τας και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας στο Δήμο είναι υπόθεση ΟΛΩΝ μας.

 «ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ – ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ»
 Ας μη ξεχνάμε πως  «Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε το σήμερα καλύτερο…..»

Ο Αντιδήμαρχος 
Καθαριότητας - Ανακύκλωσης -Περιβάλλοντος – Πολ. Προστασίας

Παπαδόπουλος Βασίλειος



Γράφει ο 
Μάκης Δημητράκης

 
Καλήν ημέρα άρχοντες
αν είναι ορισμός σας,
Χριστού τη Θεία Γέννηση
να πω στ’ αρχοντικό σας…

 Τα Κάλαντα είναι τα λαϊκά 
τραγούδια που αιώνες τώρα 
ψάλλουν τα παιδιά αλλά και 
χορωδίες ενηλίκων, την παραμονή των Χριστουγέν-
νων, της Πρωτοχρονιάς, των Φώτων αλλά και της 
Κυριακής των Βαΐων σε ορισμένα μέρη της πατρίδας 
μας.

Τα Κάλαντα πήραν την ονομασία τους από τη λα-
τινική λέξη Calenda που πιθανότατα διαμορφώθηκε 
από το ελληνικό ρήμα «καλώ». Το λατινικό calendare 
μας θυμίζει τις πρώτες πέντε με επτά ημέρες κάθε 
μήνα και κυρίως την 1η ημέρα του Ιανουαρίου – Τις 
καλένδες – που ήταν από τα μέσα του 2ου π.Χ. αιώ-
να η ρωμαϊκή Πρωτοχρονιά κατά την οποία οι Ρωμαί-
οι συνήθιζαν να ανταλλάσσουν πλούσια δώρα για να 
υποδεχθούν έτσι τον καινούργιο χρόνο.

Πριν το 2ο π.Χ. αιώνα η Πρωτοχρονιά γιορταζότα-
νε την 1η Μαρτίου.

Το έθιμο όμως τα παιδιά να γυρίζουν στις γειτονιές 
και να τραγουδούν μαζεύοντας δώρα υπήρχε και 
στην αρχαία Ελλάδα. Τότε τα παιδιά τριγύριζαν στους 
δρόμους της αρχαίας Αθήνας και όχι μόνο κρατώντας 
την «Ειρεσιώνη» και τραγουδώντας τις Καλένδες = 
τα Κάλαντα.

Η «Ειρεσιώνη» (από το είρος = έριον, μαλλί) 
ήταν κλαδί άγριας ελιάς (κότινος), στολισμένο με 
άσπρο και κόκκινο μαλλί αλλά και με τους πρώτους 
φθινοπωρινούς καρπούς (σύκα, καρύδια, αμύγδαλα, 
κάστανα κ.ά. εκτός από μήλα και αχλάδια).

Ήταν το έθιμο αυτό μία έκφραση ευχαριστίας για 
την γονιμότητα και πλούσια παραγωγή του χρόνου 
που τελείωνε και ταυτόχρονα μια παράκληση για συ-
νέχιση της ευφορίας και της παραγωγικότητας και για 
τον επόμενο χρόνο.

Η Ειρεσιώνη ήταν αφιερωμένη στην Αθηνά και τον 
Απόλλωνα αλλά και τις Ώρες (Ευνομία, Δίκη, Ειρήνη).

Το στολισμένο κλαδί ελιάς της «Ειρεσιώνης» που 
συχνά πλεκόταν και με κλαδιά δάφνης μπορεί να 
χαρακτηρισθεί πρόγονος του χριστουγεννιάτικου 
δέντρου. Το έθιμο πιθανότατα μεταδόθηκε από Έλ-
ληνες μετανάστες ή ταξιδευτές στους βόρειους λαούς 
της Ευρώπης, οι οποίοι μη έχοντας κλαδιά ελιάς χρη-
σιμοποίησαν κλαδιά δέντρων που φύτρωναν στους 

τόπους τους.
Από την αρχαία Ελλάδα το έθιμο «πέρασε» στους 

Ρωμαίους και αργότερα στους Βυζαντινούς όπου τα 
παιδιά κρατούσαν ραβδιά ή φανάρια ή ομοιώματα 
πλοίων ή κτιρίων. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 
κατά τη βυζαντινή περίοδο τα Κάλαντα απαγορεύτη-
καν από τους Πατέρες της Εκκλησίας γιατί θύμιζαν 
αρχαία ειδωλολατρικά και ρωμαϊκά έθιμα.

Τα Κάλαντα ή Κόλιντα αλλά και Κόλιντας και Κόλε-
ντας είναι ευχητικά και εγκωμιαστικά τραγούδια που 
ψάλλονται εθιμικά και φέρνουν στα σπίτια μας την 
είδηση της Γέννησης του Θεανθρώπου Χριστού, ή 
τον ερχομό της νέας χρονιάς. Αρχίζουν με χαιρετισμό 
στους άρχοντες του σπιτιού, στη συνέχεια αναγγέλ-
λουν τη μεγάλη χριστιανική γιορτή και τελειώνουν με 
ευχές.

Χαρακτηριστικό σημείο είναι η γλώσσα στην ο-
ποία ψάλλονται τα Κάλαντα. Στην καθαρεύουσα κάτι 
που δηλώνει και τη βυζαντινή τους καταγωγή (σήμε-
ρον – εν Βηθλεέμ τη πόλει – εν τω σπηλαίω τίκτεται 
– εν φάτνη).

Την αρχαία «Ειρεσιώνη» στα κατοπινά χρόνια 
αλλά και στις μέρες μας αντικατέστησε στα νησιά και 
στα παράλια το «καραβάκι» και στις χερ-
σαίες περιοχές το αστέρι και η φωτισμένη 
βυζαντινή εκκλησιά που σε πολλά μέρη 
της πατρίδας μας αποκαλείται Αγιά Σοφιά.

Υπάρχουν πολλές παραλλαγές των Κα-
λάντων, που συνοδεύονται σε πολλές πε-
ριοχές και από παραδοσιακά μουσικά όρ-
γανα όπως το λαούτο, το νταούλι, η τσα-
μπούνα, η φλογέρα, η λύρα και κυρίως το 
τρίγωνο. Στα δικά μας Κάλαντα, αξίζει να 
σημειωθεί, ότι στη σύγχρονη εποχή έχουν 
«εισαχθεί» και άλλα ξενόφερτα χριστου-
γεννιάτικα τραγούδια μεταγλωττισμένα και 
μη φυσικά, που αντικαθιστούν ενίοτε τα 
παραδοσιακά μας Κάλαντα.

Και του χρόνου!
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Πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή 
εκδήλωση με θέμα «Digital Marketing για 

Τουριστικές Επιχειρήσεις» 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το διαδικτυακό σεμινάριο του Δήμου Βέροιας με θέμα «Digital 
Marketing για Τουριστικές Επιχειρήσεις» που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020, 
με τη συμμετοχή του Δημάρχου Βέροιας, Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, του Αντιδημάρχου Τουρισμού 
Βασίλη Λυκοστράτη, του Αντιδημάρχου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιακής Πολιτικής & Καινο-
τομίας, Καλλίστρατου Γρηγοριάδη, του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Δημήτρη Μάντζιου, του 
εκπροσώπου του Τουριστικού Τμήματος του Επιμελητηρίου Ημαθίας Κωνσταντίνου Παπαοικονόμου, 
των εκπροσώπων του Σωματείου Τουριστικών Γραφείων & Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Ν.Η-
μαθίας-Ο Μέγας Αλέξανδρος Γιώργου Χορμόβα και Στυλιανού Τσέα, του Προέδρου του Σωματείου 
Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Κωνσταντίνου Σαμανίδη, του εκπροσώπου 
του Σωματείου Αρτοποιών Βέροιας και Περιχώρων Μαρίας Κόγια, της Προέδρου του Εμπορικού Συλ-
λόγου Βέροιας, Αθηνά Τσιπουρίδου και του Προέδρου της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών - Βιοτεχνών 
Βέροιας και Δημοτικού Συμβούλου, Λάζαρου Ασλανίδη. Για τεχνικούς λόγους και λόγους διαθεσιμότη-
τας δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθούν και άλλοι εκπρόσωποι επαγγελματικών συλλόγων όπως αρ-
χικά σχεδιαζόταν.Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Βασίλης Πολύζος, ιδρυτής της εταιρίας THE 
VSCOPE που δραστηριοποιείται στους τομείς της διαφήμισης και του τουρισμού ως Brand Strategist 
& Digital Marketing Expert. 

Κατά την παρουσίαση του, ο ομιλητής ανέπτυξε το κομμάτι της διαδικτυακής παρουσίας μιας 
τουριστικής επιχείρησης, τα εργαλεία που μπορεί μια επιχείρηση να αξιοποιήσει σε μια σύγχρονη 
παγκοσμιοποιημένη οικονομία, τις πληροφορίες που πρέπει να αναλύσει και να μελετήσει έτσι ώστε η 
επιχείρηση του να είναι συνεχώς σε μια ανταγωνιστική θέση στο παγκόσμιο διαδίκτυο, τις τάσεις της 
διαδικτυακής αγοράς, αποτελέσματα ερευνών χρήσιμων για την κάθε επιχείρηση ενώ ακολούθησε 
συζήτηση γύρω από τα ζητήματα και τα ερωτήματα που έθεσαν οι εκπρόσωποι των φορέων και οι 
θεατές. Κατά την εκδήλωση, προέκυψαν επίσης χρήσιμα συμπεράσματα και πληροφορίες ενώ υπήρ-
ξε ενημέρωση γύρω από πολλές άγνωστες πτυχές για τις δυνατότητες του διαδικτύου που αφορούν 
τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Το βίντεο της εκδήλωσης έχει αναρτηθεί ήδη στο επίσημο κανάλι του Δήμου Βέροιας στο YouTube 
, έτσι ώστε όσοι επαγγελματίες της περιοχής το επιθυμούν να μπορούν να το παρακολουθήσαν, ο-
ποιαδήποτε στιγμή, μέσα από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/38aApyZ 

Καλούνται τα μέλη της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, 
σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού, σε Τακτι-
κή Εκλογοαπολογιστική  Γενική Συνέλευση που θα γί-
νει στο Πνευματικό Κέντρο της Λέσχης στο Πανόραμα 
(Λ. Πορφύρα 1, Βέροια), την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 
2021 και ώρα 11.00 π.μ., 

Tο πρόγραμμα της  Γενικής  Συνέλευσης έχει ως 
εξής:

11.00 – 11.15: Αγιασμός και κοπή βασιλόπιτας
11.15 - 11.30: Βράβευση  επιτυχόντων  στην  τριτο-

βάθμια  εκπαίδευση  (παιδιών  της  Λέσχης)  
11.30 - 11.45: Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ. και ανάγνω-

ση θεμάτων ΓΣ
Έναρξη συζήτησης των εξής θεμάτων ημερήσιας 

διάταξης:
1)11.45 - 12.30:Διοικητικός απολογισμός και προ-

γραμματισμός
2)12.30-12.45:  Οικονομικός απολογισμός και προ-

ϋπολογισμός
3) 12.45-13.00: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
4) 13.00-13.15: Διάλλειμα
5) 13.15-13.30: Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις –Προ-

τάσεις
6) 13.30-13.45: Απαντήσεις
7) 13.45-14.00: Παρουσίαση υποψηφίων ΔΣ και 

ΕΕ
8)14.00-18.00:Ορισμός  Εφορευτικής  Επιτροπής  

και Εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού  Συμβουλί-
ου  και  Ελεγκτικής  Επιτροπής

 Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως (άρ-

θρο 14) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γε-
νική Συνέλευση, στη Γραμματεία της Λέσχης (δηλαδή 
μέχρι Δευτέρα 11/1/2021)

 Παρακαλούνται τα μέλη που πρόκειται να τακτο-
ποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις την ημέρα 
της Γενικής Συνέλευσης, να προσέλθουν στο χώρο 
τουλάχιστον  μία  ώρα πριν την έναρξη των εργασιών.

 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού, δικαί-
ωμα συμμετοχής στις εργασίες της Γ.Σ. έχουν τα μέλη 
που είναι τακτοποιημένα οικονομικώς.

 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού όσα 
μέλη έχουν περισσότερο από δύο χρόνια να τακτοποι-
ήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, τακτοποιού-
νται με την καταβολή της συνδρομής των δύο τελευταί-
ων ετών (2020-2021).

  Η παρουσία σας στη ΓΣ καθώς και η τακτοποίη-
ση των συνδρομών σας κρίνεται απαραίτητη καθώς 
επίσης και η έγκαιρη υποβολή υποψηφιοτήτων στα 
όργανα της Λέσχης.

 Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα 
επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 24 Ιανουαρίου 
2021, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέ-
ματα.

 Τονίζεται ότι η Γενική Συνέλευση θα πραγματο-
ποιηθεί ΜΟΝΟ εφόσον το επιτρέπουν οι υγειονομικές 
συνθήκες  και πάντα σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειο-
νομικά πρωτόκολλα.

Με τιμή, για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος   Η Γ. Γραμματέας

Νικόλαος Τουμπουλίδης   Ευαγγελία Τογκουσίδου            

 ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ
Πρόσκληση 

σε γενική συνέλευση και  εκλογές

Τα λαογραφικά μας
 Τα Κάλαντα. Το αρχαίο 
έθιμο της «Ειρεσιώνης»
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Τις πρωτοβάθμιες δομές υγείας του νομού 
μας και ειδικότερα τα ΠΕΔΥ (πρώην ΙΚΑ) Βέ-
ροιας και Αλεξάνδρειας, την 8η ΤΟΜΥ/ΚΟΜΥ 
Βέροιας και το Νοσοκομείο Νάουσας επι-
σκέφθηκε η βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ 
- Προοδευτική Συμμαχία Φρόσω Καρασαρ-
λίδου μαζί με τον υπεύθυνο υγείας της ΝΕ 
Ημαθίας Πέτρο Τσαπαρόπουλο.

Συναντήθηκαν με την κ. Χατζή Μαρία, υ-
πεύθυνη επιστημονικής λειτουργίας ΠΕΔΥ 
Βέροιας, την κ. Αμπεριάδου Παρασκευή, υ-
πεύθυνη επιστημονικής λειτουργίας ΠΕΔΥ 
Αλεξάνδρειας, τον κ. Δημητριάδη Πρόδρομο, 
επόπτη 8ης ΤΟΜΥ και συντονιστή ΚΟΜΥ, 
ενώ στο Νοσοκομείο Νάουσας συναντήθηκαν 
με τον διοικητή κ. Λυκοστράτη Κων/νο, αντι-
προσωπεία του σωματείου εργαζομένων και 
τον εκπρόσωπο ιατρικής υπηρεσίας κ. Λέττα 
Αθανάσιο.

Από τις συζητήσεις προέκυψε ότι η συγκυ-
ρία της πανδημίας και ιδιαίτερα η νέα φάση 
της ανέδειξε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο 
τη σημασία της ΠΦΥ στον έλεγχο της πανδη-
μίας, στη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης και 
εξυπηρέτησης των πολιτών με την παροχή 
πληροφοριών και φροντίδα σε πρωτοβάθμιο 
επίπεδο.

Στις συναντήσεις διαπιστώθηκαν οι σοβαρές ελλείψεις 
στις δομές της ΠΦΥ σε προσωπικό, κυρίως ιατρικό, με α-
ποτέλεσμα να μη λειτουργούν τα περιφερειακά ιατρεία, να 
μηδενιστεί σχεδόν η προσέλευση των ασθενών στα τακτικά 

ιατρεία, στο μικροβιολογικό και ακτινολογικό τμήμα και να μην 
ενταχθεί έγκαιρα η ΠΦΥ στη διενέργεια, μαζί με τις ΚΟΜΥ, 
μαζικών διαγνωστικών τεστ στον πληθυσμό και στην κατ’ 
οίκον αντιμετώπιση των νοσούντων από τον κορωνοϊό και 
άλλες παθήσεις. 

Στο νοσοκομείο Νάουσας, η ανάθεση του χειρουργικού 
τομέα όλης της Ημαθίας, λόγω αναστολής των χειρουργείων 
στο νοσοκομείο Βέροιας, η κατάργηση των τακτικών εξωτερι-
κών ιατρείων αλλά και η ανάπτυξη 44 κλινών covid που πα-
ρακολουθούνταν μόνο από 3 γιατρούς παθολόγους ανέδειξαν 
την ανάγκη ενίσχυσης των νοσοκομείων σε μόνιμο ιατρικό και 
υπόλοιπο προσωπικό.

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να συγχαρούμε όλο το προσω-
πικό για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν στο 
να ανταποκριθούν με επιτυχία στον όγκο της δουλειάς τους 
μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες.

Σήμερα η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για ένα δίκτυο δημόσι-
ων εξω-νοσοκομειακών δομών με βασικό μοχλό τα ΚΥ και τις 
αποκεντρωμένες δομές τους (ΤΟΜΥ-Περιφερειακά Ιατρεία) σε 
διασύνδεση με τον ΕΟΔΥ, που θα αναλάβουν την προ-νοσο-
κομειακή διαχείριση της πανδημίας, αλλά και η ενίσχυση του 
δημόσιου χαρακτήρα των νοσοκομείων, είναι επίκαιρη όσο 
ποτέ άλλοτε και επιβεβαιώνει την ορθότητα της πολιτικής μας.

ΥπΑΑΤ: Ακατάσχετες 
και αφορολόγητες εφεξής

 οι ενισχύσεις Covid-19 που 
λαμβάνουν οι Έλληνες αγρότες 

Ακατάσχετες 
και αφορολόγητες 
καθίστανται εφε-
ξής οι ενισχύσεις 
που καταβάλλο-
νται στο πλαίσιο 
δράσεων αντ ι -
μετώπισης των 
επιπτώσεων του 
κορωνοϊού στον 
πρωτογενή τομέα, 
έπειτα από την 
υπερψήφιση - με 
ευρεία πλειοψη-
φία - από τη Βου-
λή της διάταξης 
του Υπουργού Α-
γροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων, 
Μάκη Βορίδη. 

Με τη συγκεκριμένη διάταξη, οι ενισχύσεις που λαμβάνουν οι Έλληνες αγρότες δεν 
υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, 
είναι ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση 
κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύονται, και δεν συμψηφίζονται 
με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργα-
νισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και 
τα πιστωτικά ιδρύματα.

 Υπενθυμίζεται πως κατά την έναρξη της χθεσινής συζήτησης στην Ολομέλεια, ο κ. 
Βορίδης υπεραμύνθηκε της διάταξης υπογραμμίζοντας την έμπρακτη στήριξη της κυβέρ-
νησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στον πρωτογενή τομέα, 
υπογραμμίζοντας πως τα ποσά αυτά αφορούν στην κάλυψη των αναγκών των Ελλήνων 
αγροτών για να συνεχίσουν απρόσκοπτα την παραγωγική τους διαδικασία και όχι για να 
καλύψουν άλλες ανάγκες. Υπό αυτό το πρίσμα ο κ. Βορίδης ευχαρίστησε τους υπουργούς 
Εργασίας και Οικονομικών καθώς και με τη δική τους συμβολή, οι Έλληνες παραγωγοί 
δύναται να εισπράξουν τα ποσά της αποζημίωσης χωρίς να προσκομίσουν φορολογική ή 
ασφαλιστική ενημερότητα.

Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή 
υπηρεσία e-ραντεβού του Δήμου Νάουσας

Ο Δήμος Νάουσας θέτει σε λειτουργία άλλη μια ψηφιακή υπηρεσία με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών, στο πλαίσιο των μέτρων προ-
στασίας από την πανδημία του κορονοϊού. 

Συγκριμένα, ο Δήμος Νάουσας προσφέρει στους δημότες του τη δυνατότητα αιτήματος ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω της  νέας ψηφιακής πλατφόρ-
μας,  «e-ραντεβού», η οποία είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://www.naoussa.gr/ (επιλογή από την 
κατηγορία “Υπηρεσίες”, επιλογή «e-ραντεβού», συμπλήρωση  στοιχείων, αίτημα για ραντεβού και ενημέρωση μέσω e-mail). 

Εκτός από την ψηφιακή πλατφόρμα e-ραντεβού για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών, ο Δήμος Νάουσας έθεσε το προηγούμενο διάστημα σε 
λειτουργία  και τις ακόλουθες ψηφιακές υπηρεσίες:

-Ηλεκτρονική καταχώρηση αιτημάτων (σύστημα ΦΙΛΩΤΑ) -Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από τα ΚΕΠ (myKEPlive)
-Hλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών μέσω του GOVgr -Πληρωμή οικονομικών συναλλαγών μέσω e-banking
Με  όλες τις παραπάνω ηλεκτρονικές υπηρεσίες ο Δήμος Νάουσας αποσκοπεί  αφενός στην αναβάθμιση των υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέ-

τηση των δημοτών  και αφετέρου στην προστασία και ασφάλεια των πολιτών και των υπαλλήλων κατά την περίοδο της πανδημίας. 

Φρόσω Καρασαρλίδου και Τμήμα Υγείας 
της ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ημαθίας:

 «Στηρίζουμε την προσπάθεια 
των υγειονομικών και απαιτούμε άμεση 

και έμπρακτη ενίσχυση όλων 
των δομών Υγείας της Ημαθίας»
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 22 Δε-

κεμβρίου 2020 στις 11.15 π.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω α-
παγόρευσης συναθροίσεων, από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα (Κυριώ-
τισσα) Βέροιας ο Δημήτριος Ταξ. 
Τολίκας σε ηλικία 34 ετών. Η ταφή 
έγινε στο κοιμητήριο της Πατρίδας 
Ημαθίας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 23 

Δεκεμβρίου 2020 στις 2.30 μ.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω α-
παγόρευσης συναθροίσεων, από 
τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής 
Πατρίδας ο Ευάγγελος Ιωαν. Δη-
μολιάρας σε ηλικία 80 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 23 

Δεκεμβρίου 2020 στις 11.15 π.μ. 
σε στενό οικογενειακό κύκλο λό-
γω απαγόρευσης συναθροίσεων, 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασί-
ου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Ελένη 
Σπατουλα σε ηλικία 85 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 22 Δεκεμ-

βρίου 2020 στις 11.00 π.μ. σε στε-
νό οικογενειακό κύκλο λόγω απα-
γόρευσης συναθροίσεων, από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Αποστόλων Πέτρου 
και Παύλου Τριποτάμου η Αθηνά 
Χρ. Λαμπρινίδου σε ηλικία 89 ε-
τών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 στις 10.30 

π.μ. σε στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης συνα-
θροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ο Αθανάσιος Γεωρ. Τσακιρίδης σε ηλικία 86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βε-
ροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων:

 Την Τετάρτη 23 
Δεκεμβρίου στις 7:00 
μ.μ. θα μεταδοθεί 
στην ιστοσελίδα της 
Ιεράς Μητροπόλεως, 
στην αντίστοιχη σε-
λίδα στο Facebook  
και στον ραδιοφωνι-
κό σταθμό «Παύλειος 
Λόγος» στους 90.2 
FM  επίκαιρη ομιλία 
του Σεβασμιωτάτου 
με θέμα: «Χριστός 
γεννάται, δοξάσατε». 

Την Πέμπτη 24 
Δεκεμβρίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στον Μέγα Πανη-
γυρικό Εσπερινό των Χριστουγέννων 
στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγί-
ου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Ο Eσπερινός 
θα μεταδοθεί στην ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα 
στο Facebook  και στον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 
FM. 

Την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Μητρο-
πολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέ-
τρου και Παύλου Βεροίας επί τη εορτή 
της του Χριστού Γεννήσεως. Στις 12 το 
μεσημέρι θα απευθύνει εορταστικό μή-
νυμα και ευχές μέσα από την ιστοσελίδα 
της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη 
σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφω-
νικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 
90.2 FM. 

Τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου στις 8:00 
μ.μ. θα μεταδοθεί στην ιστοσελίδα της Ι-
εράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σε-
λίδα στο Facebook  και στον ραδιοφω-
νικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 
90.2 FM ομιλία του Σεβασμιωτάτου με 
θέμα: «Οι στόχοι μας στο κατώφλι του 
νέου χρόνου». 

Την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου στις 7:00 
μ.μ. θα μεταδοθεί στην ιστοσελίδα της Ι-
εράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σε-
λίδα στο Facebook  και στον ραδιοφω-
νικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 
90.2 FM ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην 
Κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σινα-

ΐτου.                           
Την Πέμπτη 31 

Δεκεμβρίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατή-
σει στον Μέγα Πανη-
γυρικό Εσπερινό της 
εορτής του Μεγάλου 
Βασιλείου στον υπό 
κατασκευή Ιερό Ναό 
του Αγίου Λουκά του 
Ιατρού στην Ιερά Μο-
νή Παναγίας Δοβρά 
Βεροίας. Ο Εσπερινός 
θα μεταδοθεί στην ι-
στοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, στην 
αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook  και στον 
ραδιοφωνικό σταθμό 
«Παύλειος Λόγος» 
στους 90.2 FM.

 Την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου στις 
11:30 μ.μ. θα χοροστατήσει στην τελετή 
αλλαγής του χρόνου στον υπό κατα-
σκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του 
Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δο-
βρά Βεροίας. Η ακολουθία θα μεταδο-
θεί στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητρο-
πόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook  και στον ραδιοφωνικό σταθ-
μό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM.

 Την Παρασκευή 1 Ιανουαρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας, Στις 
12 το μεσημέρι θα απευθύνει εορτα-
στικό μήνυμα και ευχές μέσα από την 
ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την 
αντίστοιχη σελίδα στο Facebook  και τον 
ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» 
στους 90.2 FM. 

Τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου στις 12 το 
μεσημέρι θα απευθύνει πατρικούς λό-
γους και ευχές και θα συνομιλήσει με 
τους Αναγνώστες και τους Ιερόπαιδες 
της Ιεράς Μητροπόλεως μέσω τηλεδιά-
σκεψης.

 Την Τρίτη 5 Ιανουαρίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στον Μέγα Πα-
νηγυρικό Εσπερινό των Θεοφανείων 
στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγί-
ου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Ο Εσπερινός 
θα μεταδοθεί στην ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα 
στο Facebook  και στον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 
FM. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ του 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ             

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο 
Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά τον κ.Πέτρο Τσαπαρόπουλο και 
την κ.Giovanna Ghidini-Tsαparopoulou , για την δωρεά του 
ποσού των 1.000 Ευρώ , εις μνήμη του αδελφού και συζύγου 
Βασιλείου Τσαπαρόπουλου.

Επίσης ευχαριστούν θερμά:
-Ανώνυμο Κύριο , για την δωρεά του ποσού των 500 Ε, για 

οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροιας.
-Την κ.Βουρουτζή Μαρία και τον κ.Ριτζαλέο Περικλή , για 

την δωρεά του ποσού των 300 Ε , εις μνήμη των αγαπημένων 
γονέων τους.

-Το Προσωπικό του ΚΥ Βέροιας της 8ης και 11ης ΤΟΜΥ 
Βέροιας , για την δωρεά χρηματικού ποσού , στην μνήμη του 
εκλιπόντος συναδέλφου και συνεργάτη τους Οδοντίατρου 
Κων/νο Πατρίκα.

-Την Οικ.κ.Ιορδάνη Χατζόγλου, για την δωρεά του ποσού 
των 200 Ε,εις μνήμη του πατέρα τους Κυριάκου.

-Την Οικ.κ.Χαράλαμπου Γκόγκα , για την δωρεά του ποσού 
των 200 Ε αντί στεφάνου, εις μνήμη του αδελφού , κουνιάδου 
και θείου τους Χαράλαμπου Γιαννό.

-Τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Δ.Σ. Συνδέσμου Ηλεκτρο-
λόγων Βέροιας, για την ευγενική προσφορά τροφίμων για τις 
Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων.

-Το 5ο Σύστημα Προσκόπων  Βέροιας , τον  κ.Παντελίδη 
Ανέστη ,Αρχηγό 5ου Σ.Π. Βέροιας, τους κ.Τόκο Παύλο και 
κ.Τσιφινδάρη Γεωργία Αρχηγό και Υπαρχηγό 5ης ομάδας Προ-
σκόπων και τον Πρόεδρο Ε.Κ.Συμπαράστασης κ.Καλογήρου 
Νικόλαο , για την επίσκεψή τους στο Γηροκομείο Βέροιας κα-
θώς και για την ευγενική προσφορά 120 σεντόνια και μαξιλα-
ροθήκες για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Τα Market ``ΠΡΩΤΕΑΣ``,για ευγενική προσφορά μεγάλης 
ποσότητας απορρυπαντικών χαρτικών ειδών και είδη προσω-
πικής υγιεινής στους Ηλικιωμένους , για τις Άγιες Ημέρες των 
Χριστουγέννων.

-Την Οικ.κ.Θεμιστοκλή Σαραφίδη και τα τέκνα ,  για την 
ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος , εις μνήμη της 
συζύγου και μητέρας τους Βεργίνας (Βέρας) Σαραφίδου , με 
την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό της. 

-Τον κ.Παναγιώτη Τορλακίδη , για την ευγενική προσφορά ενός 
πλήρους γεύματος , εις μνήμη του πατέρα τους Ιωάννη Τορλακίδη.

-Ανώνυμο Κύριο ,για την ευγενική προσφορά ενός πλή-
ρους γεύματος , για τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων.

-Την κ.Γαρυφαλλιά Μαυρομιχάλη , για την ευγενική προσφο-
ρά ενός πλήρους γεύματος , εις μνήμη του αδελφού της Πέτρου 
Μαυρομιχάλη , με την συμπλήρωση 1 έτους από τον θάνατό του.

-Ανώνυμες Κυρίες ,  για την ευγενική προσφορά ενός πλή-
ρους γεύματος , εις μνήμη προσφιλών προσώπων.

-Την κ.Άννα Πάσχου , για την δωρεά του ποσού των 50 
Ε,εις μνήμη προσφιλών προσώπων.

-Την κ.Μάρθα Χατζηευστρατιάδου , για την ευγενική προ-
σφορά μεγάλης ποσότητας υγροσάπουνιων και σαμπουάν για 
τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων.

-Το κατάστημα ``ΜΑΤΟΥΛΑ``  για την ευγενική προσφορά 
Τσουρεκιών ,  για τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων. 

-Ανώνυμο Κύριο, για την ευγενική προσφορά πίτες στους 
Ηλικιωμένους του Γηροκομείου, εις μνήμη Παναγιώτη.

-Ανώνυμο Κύριο , για την δωρεά του ποσού των 100 Ε,για 
τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων. 

-Ανώνυμη Οικογένεια , για την ευγενική προσφορά 16 πακέτα 
Πάνες Προστασίας Ηλικιωμένων, εις μνήμη προσφιλών προσώ-
πων.

-Την κ.Σιφνιού Μαίρη,  για την ευγενική προσφορά ενός 
πλήρους γεύματος , εις μνήμη της μητέρας της Ματρώνας Σα-
ραψή , με την συμπλήρωση 3 ετών από τον θάνατό της.

-Την κ.Λία Σπιθυροπούλου ,για την δωρεά του ποσού των 
100 Ε για ένα πλήρες γεύμα , στην μνήμη του αγαπημένου 
τους φίλου Θανάση Γεωργιάδη,

-Την κ.Λίζα Παπαδοπούλου, για την δωρεά του ποσού των 
100 Ε για ένα πλήρες γεύμα , στην μνήμη του αγαπημένου 
τους φίλου Θανάση Γεωργιάδη, 

-Ανώνυμο Κύριο , για την δωρεά του ποσού των 100 Ε, για 
οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροιας.

-Την κ.Ειρήνη Δουλγέρογλου , για την δωρεά του ποσού των 
100 Ε, εις μνήμη του συζύγου της Αθανασίου Δουλγέρογλου.

-Την Οικ.κ.Ηλία και κ.Μαίρης Πυλίτση , για την δωρεά του 
ποσού των 50 Ε,εις μνήμη προσφιλών προσώπων.

-Ανώνυμο Κύριο , για την ευγενική προσφορά ενός πλή-
ρους γεύματος ,εις μνήμη προσφιλών προσώπων.

-Την κ.Ευθυμία Καρακωστή , για την ευγενική προσφορά 
17 L Ελαιόλαδου , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Ανώνυμη Κυρία, για την ευγενική προσφορά 40 γιαουρτι-
ών , εις μνήμη προσφιλών προσώπων. 

-Ανώνυμη Κυρία, για την ευγενική προσφορά , τροφίμων και 
χαρτικών - είδη υγιεινής  για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας. 

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη , για την ευγενική 
προσφορά 10 Kgr Γαλέο , για τις ανάγκες του Γηροκομείου 
Βέροιας.

-Τον κ.Θέμη Εμμανουηλίδη-ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & 
ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ , για την ευγενική προσφορά 
κρεάτων για τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων.

-Την κ.Νίκη Μανακούλη , για την δωρεά του ποσού των 50 
Ε εις μνήμη των γονέων της και 40 Ε εις μνήμη του συμμαθητή 
της Χρήστου Δελαβερίδη.

-Ανώνυμο Κύριο , για την δωρεά του ποσού των 100 Ε , 
για τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων. 

-Ανώνυμο Κύριο , για την ευγενική προσφορά 10 Kgr Κιμά  
,για τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων.

 Εκ της Δ/νσεως 

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη



Γράφει ο  
Αναστάσιος  Βασιάδης
 
Η επιδημική έξαρση του 

κορωνοϊού επιβάλλει εκ των 
πραγμάτων τον υποτονικό εορ-
τασμό των Χριστουγέννων, με 
περιορισμένη συμμετοχή στους 
καθαγιαστικούς εκκλησιασμούς, 
χωρίς τις συνήθεις εορταστι-
κές εκδηλώσεις, χωρίς τις συ-
ναθροίσεις σε κοινόχρηστους 
χώρους, χωρίς την χαρούμενη 
κίνηση της αγοράς, χωρίς τις 
εκδρομικές εξορμήσεις της επο-
χής, χωρίς τις ευχετήριες ανταλ-
λαγές επισκέψεων και χωρίς 
την συνήθη διευρυμένη συμμε-
τοχή στα γιορτινά χριστουγεννιάτικα τραπέζια.  

 
Έτσι τα φετινά Χριστούγεννα δεν θα εμπλουτι-

στούν με τα διάφορα παραδοσιακά δρώμενα των 
ημερών, τα υπαίθρια μουσικά στιγμιότυπα, τις 
συγκεντρώσεις γύρω από τις φωτιές που ανάβουν 
για να ζεσταθεί Ο νεογέννητος Χριστός και τις α-
νοικτές ανταλλαγές ευχών.

 
Στα περιοριστικά μέτρα των Εορτών προφανώς 

περιλαμβάνονται και τα κάλαντα με τα οποία τα 
παιδιά μεμονωμένα η με παρέες, αναγγέλλουν κα-
τά αδιάκοπτη συνέχεια Την Θεία Γέννηση. 

 
Τα κάλαντα ως παραδοσιακά ευχετήρια και 

εγκωμιαστικά τραγούδια που ψάλλουν τα παιδιά, 
αποτελούν μια παράδοση που δεν κάμφθηκε, 
ακόμα και στις πιο σκοτεινές περιόδους της ιστορι-
κής διαδρομής.

 
Η παράδοση που θέλει  τα κάλαντα να αναγ-

γέλλουν το χαρμόσυνο γεγονός Της Γέννησης 
Του Χριστού, παρέμεινε αναλλοίωτη στο χρόνο 
και έτσι διατηρήθηκε μέχρι την σύγχρονη εποχή, 
με τα παιδιά να περνούν από σπίτια, μαγαζιά και 
δημόσιους χώρους ρωτώντας με την γελαστή και 
αισιόδοξη έκφραση τους : -Να τα πούμε; 

Και μετά την σχεδόν πάντα θετική απάντηση, 
να ψάλλουν τα κάλαντα ενισχύοντας  την χα-
ρούμενη εορταστική αίσθηση των Χριστουγέν-
νων.

 
Τα περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται λό-

γω της επιδημικής κρίσης δεν 
θα επιτρέψουν να ακουστούν 
τα κάλαντα και άλλα παραδο-
σιακά τραγούδια των ημερών, 
από μουσικά σχήματα, χορωδί-
ες  ενηλίκων και συγκροτήματα 
πολιτιστικών συλλόγων, που 
συνήθως περιφέρονται στην 
αγορά αναβιώνοντας  πατρο-
παράδοτα δρώμενα και παρα-
δόσεις.

Κάποια από τα παιδιά όμως 
παραβλέποντας τον κίνδυνο 
του κορωνοϊού, πιθανώς θα 
ξεφύγουν από την επιτήρηση 
των δικών τους και θα προ-
σπαθήσουν να αναβιώσουν 
την παράδοση, που θέλει τα 

κάλαντα να προαναγγέλλουν την έλευση των Χρι-
στουγέννων.

Δεν πρέπει να απογοητευτούν. 
Ας βρουν τις καρδιές και τις πόρτες ανοιχτές. 

Αρκεί να τους υποδειχθεί να ψάλλουν τα κάλαντα 
από απόσταση ασφαλείας, με την τήρηση των 
αναγκαίων μέτρων προστασίας  και να παρα-
λάβουν τα κεράσματα και τα φιλοδωρήματα σε 
κατάλληλο περιτύλιγμα, από τραπεζάκια στις εισό-
δους των σπιτιών, όπου θα εναποτεθούν από τον 
«νοικοκύρη του σπιτιού», που θα δεχθεί τις ευχές 
«χρόνια πολλά να ζήσει!» 

Πιθανώς μετά από χρόνια η επιδημική περιπέ-
τεια που επιβάλλει τον υποτονικό χριστουγεννιάτι-
κο εορτασμό, θα έχει ξεχαστεί.

Τα κάλαντα όμως ως παράδοση που διασώ-
θηκε εις πείσμα των αντιξοοτήτων κάθε εποχής, 
θα έχουν αναβιώσει ακόμα μια φορά, χάρις στον 
αυθορμητισμό των παιδιών, στα οποία κατά κύριο 
λόγο απευθύνονται Τα Χριστούγεννα. 

Η αυστηρή τήρηση των κανόνων προστασίας 
αποτελεί και την απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε η 
αίσθηση του κατ ανάγκην υποτονικού εορτασμού 
των φετινών Χριστουγέννων, να αμβλυνθεί με το 
άκουσμα των παιδικών φωνών που θα αναγγέλ-
λουν το «Χριστός γεννάται σήμερον!» 

7www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)        ΑΔΑΜ: 20PROC007906623
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ             ΑΔΑ: ΨΤΞΦΟΡΕΠ-ΛΟ0
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                 Θεσσαλονίκη, 22.12.2020
Πληροφορίες: Άρτεμις Μαντούση                                                        Αρ. Πρωτ. 64193
Τηλέφωνο  : 2313 320 542  Fax : 2310 252 487
E-mail : amantousi@3ype.gr 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Ανακοινώνουμε ότι η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας προκηρύσσει τον Ανοιχτό Κάτω 

των Ορίων Διαγωνισμό προμήθειας Οξυγόνου – CPV  24111900-4, 71630000-3, 33157400-9, 
60100000-9, 98300000-6 για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακε-
δονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 248.715,18 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
από το Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2020, με αριθμό διακήρυξη 25/2020 και κριτήριο κατακύ-
ρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 14.00, στο Τμήμα προμηθειών της 
3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313 

320542 – 528.
Ο Διοικητής 

Δρ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 
 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΔΑΜ: 20PROC007906623 
ΑΔΑ: ΨΤΞΦΟΡΕΠ-ΛΟ0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Θεσσαλονίκη, 22.12.2020 
Αρ. Πρωτ. 64193 

Πληροφορίες:  
Τηλέφωνο  :  
Fax                  : 
E-mail             :  

Άρτεμις Μαντούση 
2313 320 542 
2310 252 487 
amantousi@3ype.gr 

 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   

Ανακοινώνουμε ότι η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας προκηρύσσει τον Ανοιχτό Κάτω των Ορίων 

Διαγωνισμό προμήθειας Οξυγόνου – CPV  24111900-4, 71630000-3, 33157400-9, 60100000-9, 98300000-6 

για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 248.715,18 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από το Πρόγραμμα 

Προμηθειών έτους 2020, με αριθμό διακήρυξη 25/2020 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός Κάτω των Ορίων Διαγωνισμός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Ημερομηνία: 21.01.2021 

Ημέρα: Πέμπτη 

Ώρα:   23.59 μμ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

Ημερομηνία: 27.01.2020 

Ημέρα: Τετάρτη 

Ώρα:    10.00 πμ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, ενώ τα 

πρωτότυπα έγγραφα κατατίθενται (στοιχεία αναθέτουσας 

αρχής) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄ 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 24111900-4, 71630000-3, 33157400-9, 60100000-9, 98300000-6 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS 

GR 121 ΗΜΑΘΙΑ, GR 122 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, GR 124 ΠΕΛΛΑ, GR 

125 ΠΙΕΡΙΑ, GR 131 ΓΡΕΒΕΝΑ, GR 132 ΚΑΣΤΟΡΙΑ, GR 133 

ΚΟΖΑΝΗ, GR 134 ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  100.288,38 € 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 124.357,59 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  100.288,38 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ  124.357,59 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (ΕΤΗΣΙΑ +ΠΑΡΑΤΑΣΗ) 
200.576,76 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

ΦΠΑ (ΕΤΗΣΙΑ +ΠΑΡΑΤΑΣΗ) 
248.715,18 € 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων 

νόμιμες κρατήσεις 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 22.12.2020 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 
22.12.2020 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 14.00, στο Τμήμα προμηθειών της  

3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313 320542 – 

528. 

 

 Ο Διοικητής  

  

 Δρ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης 

 

Τα κάλαντα στην εποχή 
του κορονοϊού

Ευχαριστήριο του «Έρασμου»
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» 

ευχαριστεί θερμά την επιχείρηση εμπορίας κρεάτων 
«ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΕΑΤΑ» για την προ-
σφορά ειδών κρέατος, για την ετήσια διανομή δεμάτων 
βοηθείας προς οικογένειες ευπαθών κοινωνικών ομά-
δων, εν όψει της εορταστικής περιόδου Χριστουγέννων 
– Πρωτοχρονιάς του 2021. 

Κάθε ευγενική χορηγία του επιχειρηματικού κόσμου 
απέναντι στον «Έρασμο» αποτελεί σημαντική ευεργεσία προς ευάλωτα άτο-
μα ή ομάδες που συνδράμουμε, αποδίδοντας άμεσα οφέλη και καρπούς στον 
καθημερινό αγώνα μας για την προάσπιση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων 
σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής!    

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

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
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Σύμφωνα με 
το έγκυρο 
Trasnsfermarkes 

, οι 20 ομάδες της τρί-
της επαγγελματικής 
κατηγορίας της χώρας 
μας έχουν συνολική 
αξία 38,73 εκατ. ευρώ. 
Το φετινό πρωτάθλη-
μα αποτελείται από 20 
ομάδες, οι οποίες χωρί-
στηκαν σε δύο ομίλους 
ενώ σε αυτό αγωνίζο-
νται 515 ποδοσφαι-
ριστές. Ο μέσος όρος 
ηλικίας 25,9 έτη ενώ 
η συνολική αξία, που 
προκύπτει απ’ αυτήν 
των ομάδων είναι στα 
38,73 εκατ. ευρώ.

ΗπρώτηθέσηανήκειστηΒέ-
ροιαμεαξία3,88εκατ.ευρώενώ
«κοντά»στηΒασίλισσατουΒορ-
ράβρίσκονταιοΠανσερραϊκόςμε
3,15 εκατ. ευρώκαι ηΚαλαμάτα
με3,13εκατ.ευρώ.

 Αναλυτικά, η λίστα με την
χρηματιστηριακή αξία των ομά-
δων,είναιηεξής:

Βέροια-3,88εκατ.ευρώ
Πανσερραϊκός-3,15εκατ.ευ-

ρώ
Καλαμάτα-3,13εκατ.ευρώ
Ασπρόπυργος-2,95εκατ.ευ-

ρώ
Αιγάλεω-2,63εκατ.ευρώ
Ρόδος-2,6εκατ.ευρώ
ΝίκηΒόλου-2,15εκατ.ευρώ
Σαντορίνη–2,10εκατ.ευρώ

Πιερικός–2,03εκατ.ευρώ
ΟλυμπιακόςΒόλου – 1,93 ε-

κατ.ευρώ
Καλλιθέα–1,88εκατ.ευρώ
Τρίγλια–1,83εκατ.ευρώ
Επισκοπή–1,7εκατ.ευρώ
ΑστέραςΒλαχιώτη–1,4εκατ.

ευρώ

Καβάλα–1,28εκατ.ευρώ
ΑλμωπόςΑριδαίας – 1,13 ε-

κατ.ευρώ
Ιάλυσος–1,03εκατ.ευρώ
ΑΕΠΚοζάνης–750χιλ.ευρώ
Θεσπρωτός–625χιλ.ευρώ
ΑπόλλωνΠόντου – 600 χιλ.

ευρώ.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Δεκέμβριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

21-12-2020 μέχρι 

27-12-2020 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Τετάρτη 23-12-2020

16:00-21:00ΠΑΠΑ-

ΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥ-

ΜΠΙΑΛ. ΣΤΡΑΤΟΥ27

-ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕΝΙ-

ΤΗ23310-23360

16:00-21:00 ΧΑ-

ΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥ-

ΘΥΜΙΑΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ-

ΟΥ8(στενόΝ.Δημαρ-

χείου)23310-25669

16:00-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

21:00-08:00ΣΙΜΟΥΜΙΜΙΚΑΚΑΠΠΟΥ4(πεζόδρομος

αγοράς)23310-73124

Φαρμακεία

Football League

Ηχρηματιστηριακήαξίατωνομάδων
Στην πρώτη θέση ο ΝΠΣ Βέροια

ΗΔΕτουτμήματοςΒόλει
τουΦιλίππουευχαριστεί

τηνεταιρεία«ΥιοίΓ.ΓαλίκαΟΕ.

Ηδιοικούσαεπιτροπή τουΑ.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιαςVolleyball ευ-
χαριστεί θερμά για τηστήριξή της την επιχείρησημε δραστηριότητα
την εμπορία ντόπιου χοιρινού κρέατος «Υιοί Γ. ΓαλίκαΟ.Ε.», (Θέση
Τούμπα, τηλ 2331026326) και εύχεται στηναγαπημένη εταιρεία της
πόληςμαςΚαλάΧριστούγεννακαιηέλευσητου2021ναχαρίσεισε…
πρώτοχρόνο:Υγεία,Αγάπη,Ελπίδα,Δημιουργία,φωτεινάΧαμογέλα,
αμέτρητεςΑγκαλιές,ανεπανάληπτεςΣτιγμές,καλέςδουλειέςκαιπολ-
λέςπολλέςΕπιτυχίεςστοπλευρότηςομάδαςμας!

Ευχαριστήριο της ΔΕ του Βόλει 
του Φιλίππου στην επιχείριση 

Lido (Αφοι Ν. Κουτόβα)

«ΗδιοικούσαεπιτροπήτουΑ.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιαςVolleyballευ-
χαριστείθερμάγιατηστήριξήτουτοζαχαροπλαστείο«Lido»(Μητρο-
πόλεως61,τηλ.2331022174)καιεύχεταιστηναγαπημένηεπιχείρηση
τηςπόληςμαςΚαλάΧριστούγεννακαιηέλευσητου2021ναχαρίσει
σε…πρώτοχρόνο:Υγεία,Αγάπη,Ελπίδα,Δημιουργία,φωτεινάΧαμο-
γέλα,αμέτρητεςΑγκαλιές,ανεπανάληπτεςΣτιγμές,καλέςδουλειέςκαι
πολλέςπολλέςΕπιτυχίεςστοπλευρότηςομάδαςμας!»

Αίτημα για σέντρα
στις 3/1/2021 για την SL2

ΣυμφωνίαμεΕΡΤ
Ολοκληρώθηκε τοΔιοικητικόΣυμβούλιο τηςΣούπερΛιγκ 2-Φού-

τμπολΛιγκ.ΗΣούπερΛιγκ2θακάνειαίτημαγιαέναρξητουπρωτα-
θλήματοςστις 3 Ιανουαρίου.Παράλληλα,προχωράει ησυμφωνίαμε
τηνΕΡΤγιατηπαραχώρησητωντηλεοπτικώνδικαιωμάτων.

Υπενθυμίζουμε,ότιηκρατικήτηλεόρασηπρόσφερεστηνΛίγκα4,3
εκατ.ευρώ,τα3,1γιατιςομάδεςτηςΣούπερΛιγκ2καιτα1,2γιατις
ομάδεςτηςΦούτμπολΛιγκ.

Βαθιάανάσαγιατιςομάδες,
φόροςαπότοστοίχημα

μέχρικαι7,5%
ΨηφίστηκετονομοσχέδιοτουυπουργείουΟικονομικών,στοοποίο

προβλέπεταιφόροςστακέρδητουςΣτοιχήματος,πουθαπηγαίνειστις
ομάδες.ΜιαευχάριστηεξέλιξησημειώθηκεστηΒουλή,γιατοελληνικό
ποδόσφαιροκαιτιςομάδες.ΣενομοσχέδιοτουυπουργείουΟικονομι-
κών,πουυπερψηφίστηκε,περιέχεταιτροπολογίαγιαφόροστακέρδη
ανά δελτίο του Στοιχήματος και όπως αναφέρεται στην τροπολογία
«ποσοστότωνεσόδωναπότηνανωτέρωκατηγορίαφόρωνχρησιμο-
ποιείταιγιατηνχρηματοδότησηαθλητικώνομάδων».Έτσι,γίνεταιδε-
κτόέναπάγιοαίτηματωνομάδωντηςSuperLeagueκαιόχιμόνο,για
ποσοστόαπότοΣτοίχημα,αφούοιομάδεςτηςκατηγορίας«στελεχώ-
νουν»εδώκαιχρόνιατακουπόνιατουΣτοιχήματος.Στηντροπολογία
δενδιευκρινίζεταιανθαπάρουνμόνοοιομάδεςτουποδοσφαίρουτο
ποσοστό.Σύμφωναμεπληροφορίεςτηςεκπομπής«ΔίκηστοOpen»,
τουπουργείοΟικονομικώνθα ετοιμάζειμίαομάδα15ατόμωνγια να
κάνεισχετικούςελέγχουςστιςστοιχηματικέςεταιρείες.

Αναλυτικάητροπολογία:
Τοπρώτοεδάφιοτηςπαρ.2τουάρθρου60τουν.2961/2001(Α΄

266)αντικαθίσταταιωςεξής:
«Τακέρδηπουορίζονταιστιςπερ.β΄,γ΄καιδ΄τηςπαρ.1τουάρ-

θρου58,στατυχεράπαίγνιαπουδιεξάγονταιμεστήλες,υποβάλλονται
σεφόροανάδελτίοπαιχνιδιού,σύμφωναμετηνακόλουθηκλίμακα:

ΚΈΡΔΗΑΝΆΔΕΛΤΊΟΠΟΣΟΣΤΟΚΛΙΜΑΚΑΣ
0-1000,0%,100,01-2002,5%,200,01-5005,0%,5007,5%

Ποσοστό τωνεσόδωναπό τηνανωτέρωκατηγορίαφόρωνχρησι-
μοποιείταιγιατηνχρηματοδότησηαθλητικώνομάδων,κατόπινκοινής
απόφασης τωνΥπουργώνΟικονομικών και Πολιτισμού καιΑθλητι-
σμού.Με την ίδιααπόφασηδύναται να καθορίζονται οι δικαιούχοι, ο
τρόπος κατανομής της εν λόγωχρηματοδότησης και κάθεάλληανα-
γκαίαλεπτομέρεια».



Τα νέα και η δράση του Ομίλου Προστασίας 
Παιδιού ενόψει των Χριστουγέννων

Δέματα με τρόφιμα  για το Χριστουγεννιάτικο τράπέζι μοίρασε και φέτος ο Όμιλος προστασίας παιδιού Βέροιας 
στα σπίτια 60 άπορων οικογενειών  και  100 παιδιών  αντίστοιχα καθώς και τα τρόφιμα για τον Ιανουάριο του 2021  
σε όλους τους δικαιούχους. Η αποστολή μας φέτος ήταν δυσκολότερη απο ποτέ  λόγω των αντιξοων σύνθηκών που 
επικρατούν, παρ’ολα αυτά με την πολύτιμη προσφορά και συμβολή των επιχειρηματιών της τοπικής μας κοινωνίας, 
καταφέραμε και φέτος να αναταπεξέλθουμε στο δύσκολο οικονομικά εγχείρημα μας και  να ευεργετήσουμε κατα το 
ελάχιστο δυνατό οικογένειες με σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ονομαστικά τους χορηγούς της προσπάθειας μας αυτής , χωρίς την συμπαρά-
σταση των οποίων ,  το έργο μας θα ήταν 
ανέφικτο : 

1)  Το κρεοπωλείο «Απόστολος» των Κυρί-
ων Κωνσταντούδη , Ζιώγα και Χαρίση για τη 
μεγάλη ποσότητα κοτόπουλων.

2)  Τους  Αδελφούς Γαλλίκα για τη μεγάλη 
προσφορά σε χοιρινό κρέας.

3) Τα τυροκομικά « Κελεπούρης» για την 
προσφορά φέτας.

4) Το παράρτημα του Ερυθρού Σταυρού 
Βέροιας για την προσφορά τροφίμων για τα 
Χριστουγεννιάτικα δέματα.

5)  Ανώνυμο επιχειρηματία για την προ-
σφορά 6 κιβώτιων με παιχνίδια.

6) Τον κο. Αντώνη Νούσιο και την εταιρία 
του « Mr Tony  Donuts» .

7) Ανώνυμοι και επώνυμοι φίλοι μας που 
μας στήριξαν οικονομικά καθ’όλη τη διαρκεια 
του έτους  με τις δωρέες τους. 

Ευχόμαστε ολόψυχα σε όλους τους υπο-
στηρικτές του έργου μας και φίλους του Ο-
μίλου , χαρούμενα Χριστούγεννα και μία νέα 
χρονιά γεμάτη υγεία, αισιοδοξία, αγάπη και 
ευημερία.

Και μην ξεχνάτε, όταν γεννιέται ο Χριστός, 
γεννιέται μαζί του και η ελπίδα της ανθρωπό-
τητας!

Το Δ.Σ.
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Κοινωνικό 
Παντοπωλείο Δήμου

Αλεξάνδρειας:
 Ευχαριστίες στο  

“Όλοι Μαζί Μπορούμε” 

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης, ο Αντιδήμαρχος του Αυτοτελούς Τμήματος 
Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, Δριστάς Στέφανος, η Αναπληρώτρια Προι-
σταμένη του Τμήματος και τα Στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου , εκφράζουν τις θερμές 
τους ευχαριστίες στο “ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ”, τονίζοντας τα εξής:

«Το πρόγραμμα του “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ”, στα πλαίσια υποστήριξης του σε κοινωνι-
κούς φορείς προσέφερε τρόφιμα μακράς διαρκείας αξίας χιλίων ευρώ (1000€) στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του Δήμου μας.

Η προσφορά αυτή είναι πολύ σημαντική εν μέσω πανδημίας COVID 19 καθώς οι ανάγκες 
της δομής είναι αυξημένες.

Τα προϊόντα παραδόθηκαν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο από τον υπεύθυνο καταστήματος 
του σούπερ μάρκετ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ κο Τσογιάννη Γεώργιο, τον οποίο ευχαριστούμε για άλλη 
μια φορά για την άψογη συνεργασία και εξυπηρέτηση, παρουσία της Αναπληρώτριας Προϊστα-
μένης του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού Κας Ραφαη-
λίδου Ευαγγελίας».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ–ΕΥΧΕΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, θέλει να εκφράσει 

την ευγνωμοσύνη του προς όλους τους φίλους και φίλες, που ανταποκρινόμενοι  στο κάλεσμά 
της, πρόσφεραν χρήματα και μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Με τη βοήθεια αυτή τα μέλη του 
Δ.Σ. ετοίμασαν με πολλή αγάπη πλούσια δέματα, που μοιράστηκαν με μεγάλη προσοχή και α-
σφάλεια, σε 130 ευάλωτες οικογένειες της πόλης μας. Έτσι οι οικογένειες αυτές που με τα μέλη 
τους αριθμούν περίπου τριακόσια άτομα, θα στρώσουν ένα χαρούμενο χριστουγεννιάτικο τρα-
πέζι και θα υποδεχθούν με κάποια αισιοδοξία το 2021, γνωρίζοντας ότι στις δυσκολίες της ζωής 
τους, θα υπάρχουν πάντα δίπλα τους άνθρωποι που θα τους συμπαραστέκονται.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ  σε όλους και όλες.
Ας υποδεχθούμε με  ΑΓΑΠΗ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ,  

ΕΙΡΗΝΗ  ΚΑΙ  ΥΓΕΙΑ το 2021

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ 
ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Ιερός Ναός Α’ Θ. Λειτουργία Β’ Θ. Λειτουργία
Άγ. Αντώνιος 5.30-8.30 π.μ. 9.00-10.30 π.μ.
Μητρόπολη 5.30-8.30 π.μ. 9.00-10.30 π.μ.
Άγ. Ανάργυροι (νέος Ναός) 5.30-8.00 π.μ. 9.00-10.00 π.μ.
Άγ. Ανάργυροι 
(παλαιός Ναός) 5.30-8.00 π.μ. ---
Άγ. Γεώργιος 5.30-8.30 π.μ. 9.00-10.00 π.μ.
Υπαπαντή 6.00-8.30 π.μ. 9.00-10.00 π.μ.
Άγ. Σάββας 5.30-8.30 π.μ. 9.00-10.00 π.μ.
Άγ. Παρασκευή 5.30-8.30 π.μ. 9.00-10.00 π.μ.
Άγ. Αθανάσιος 5.30-8.30 π.μ. ---
Άγ. Νεκτάριος 5.30-8.00 π.μ. 8.30-9.30 π.μ.
Όσ. Νικόδημος 5.30-8.30 π.μ. 7.00-8.30 π.μ.
Άγ. Σπυρίδων 5.30-8.00 π.μ. ---
Άγ. Στέφανος 5.30-8.00 π.μ. 9.00-10.00 π.μ.
Άγ. Τιμόθεος 5.30-8.30 π.μ. ---
Ι. Μ. Τιμ. Προδρόμου 7.00π.μ.-9.30 π.μ. (Ώρες + Θ. Λειτουργία) ---
Ι. Μ. Παναγίας Δοβρά 6.00-9.00 π.μ. ---
Αγ. Τριάδα «ΠΕΛΕΚΑΝ» 7.00-10.00 π.μ. ---
(Αγ. Γεώργιος) Ι’ Μεραρχία 5.30-8.30 π.μ. ---

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Διανομή τροφίμων σε ευπαθείς 
κοινωνικά ομάδες σε Τοπικές 

Κοινότητες του Δήμου Νάουσας
Το Νομικό Πρό-

σωπο Κοινωνικής 
Προστασίας και 
Αλληλεγγύης του 
Δήμου Νάουσας, 
σε συνεργασία με 
το Κοινωνικό Πα-
ντοπωλείο του δή-
μου συνεχίζει την 
προσφορά αγαθών 
και τροφίμων για 
την περίοδο των ε-
ορτών, σε ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες 
των Κοινοτήτων. 
Ειδικότερα, αυτές 
τις ημέρες διανέ-
μονται τρόφιμα και 
είδη πρώτης ανά-
γκης στα Λευκάδια, 
το Στενήμαχο, τον 
Πολυπλάτανο, το 
Άνω Ζερβοχώρι, 
το Κάτω Ζερβοχώ-
ρι, τον Αρχάγγελο, 
τη Χαρίεσσα και 
το Αγγελοχώρι, ε-
νώ την επόμενη 
εβδομάδα θα προ-
σφερθούν αγαθά 
σε αδύναμους οι-
κονομικά πολίτες 
και οικογένειες στη 
Μαρίνα, την Επι-
σκοπή, τον Κοπα-
νό, τα Μονόσπιτα 
και στην πόλη της 
Νάουσας. Επίσης, 
μέσω της πρωτο-
βουλίας «Καλάθι 
Αληλλεγγύης» ο 
Δήμος Νάουσας και το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης υποστηρίζουν και με την παρο-
χή τροφίμων το συσσίτιο της Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας. 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
διόροφηστοΠανόρα-

μαμε3υπνοδωμάτια,

σαλοκουζινα, μπάνιο,

βεράντα.Κάτωδιαμέ-

ρισμαπιομικρόσαλο-

κουζίναμετζάκι,δωμά-

τιο.Μεπρόσβασηστην

αυλή.Αυτόνομη θέρ-

μανσησεήσυχηπεριο-

χή.Τιμή135.000ευρώ.

Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα κοντά στοΜου-

σείο, 90 τ.μ., 34.000

ευρώ.  Τηλ. :  6934

888738ΜεσιτιοκόΑκί-

νηταΗμαθίας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο
κατάστημα επί της ο-

δούΠιερίωνστηΒέροια

εμβαδού54,16 τ.μ. με

υπόγειο αποθηκευτικό

χώρο εμβαδού 41,63

τ.μ..Τιμή70.000€Τηλ:

2331021523.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑι χωρά-
φι 10 στρέμματα με

ροδάκινα συμπήρυνα

ANDROSSστηνπερι-

οχήΠΑΛΙΟΛΑΚΑκοντά

στογήπεδοΔΙΑΒΑΤΟΥ.

Ηπεριοχήείναι κατάλ-

ληλη για καλλιέργεια

ακτνιδίων.Τηλ. επικοι-

νωνίας:6982384407.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Π.

Σκυλίτσι, επάνωστον

κεντρικό δρόμο, οικό-

πεδο3.500τμολόκλη-

ροηανεξάρτητατεμά-

χια.Τηλ.6932374118.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

στο κέντρο της Βέ-

ροιας: 1) υπόγεια α-

ποθήκη 110 τ.μ., τιμη

150 ευρώ, 2) πατάρι

περίπου100τ.μ.,τιμή

100ευρώ.Πληρ.τηλ.:

6970019994.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα κέντρου με

ατομική θέρμανση 3

δωμάτια σαλόνι κου-

ζίναμπάνιοσεάριστη

κατάσταση,280 ευρώ.

Τηλ.:2331068080.

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι
χωράφι2,5στρ.,πίσω

από τηΔΟΥΒέροιας,

πιο κάτωαπό το Σιδ.

Σταθμό Βέροιας για

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ ΪΚΑ .

Τηλ.:6983285942.

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι
γκαρσονιέρα2ουορό-

φου, περιλαμβάνειΔ,

Κ, Χ,W.C., βεράντα,

ατομική θέρμανση και

air condition.Περιοχή

ΒυζαντινούΜουσείου.

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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Τηλ. επικοινωνίας: 6973

551477κοςΔημήτρης.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητρο-

πόλεως35,χώρος90 τ.μ.

περίπου, με 3 χώους και

κουζινα,W.C.,γιαεπαγγελ-

ματικήχρήσηή γιαδιαμέ-

ρισμα,3οςόρ.Τηλ.: 6932

471705&2331021100.

ΠΡ.ΗΛΙΑΣ15,ενοικιάζε-
ταιγραφείο20τ.μ.,επιπλω-

μένο.Τηλ.:2331024072.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ιατρεί-
ο-γραφείο 42 τ.μ. καθα-

ρό, λήρως ανακαινισμέ-

νο στην οδό Βενιζέλου

αρ. 46 Βέροια. Πληρ.

τηλ.: 6932 361080, 6945

535719.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΕΝΕΩΣΗ16-12-20Κωδ:23332ΚΕ-

ΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρσονιέραεπιπλωμένη
μικρή27τ.μ.,μικτάκαι22τ.μ.καθ.κατασκευή
78,2οςόροφος,σεμέτριακατάσταση,έχει
ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικόκαιτοενοί-
κιοτης140€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24640ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα 29 τ.μ., κατασκευή 1984, 1
υ/δ,1οςόροφος,ανακαινισμένηάριστα ,
σεεξαιρετικήκατάστασηκαιμεκαινούργια
αλουμινίουκουφώματακαιμεδιπλάτζάμια,
έχεικεντρικήθέρμανσηπετρελαίουκαιείναι
επιπλωμένοκομπλέ,μεανελκυστήρακαιμε
μίαντουλάπα,εκπληκτικό ,μόνο180€.Θα
είναιελεύθεροκαιεπισκέψιμοαπό1/1/2021.

Κωδ:24236ΡΑΧΗ,Διαμέρισμαπολύ
άνετο,σανΜονοκατοικία,127τ.μ.καθ. με
αυλή,κατασκευή1985,με3υ/δ,κουζίναξε-
χωριστήκαιμπάνιο,υπερυψωμένοςΗμιώρο-
φος,μεευχάριστηθέα,καλοδιατηρημένοκαι
μεκαινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,θατοποθετηθείατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου,μεδύοντουλάπες,ναισεκατοικίδια
καισε τιμήπράγματιχαμηλή ,μόνο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24694ΠΑΝΟΡΑΜΑ,διαμέρισμα
σανΜονοκατοικίακατασκευή2000,3υ/δ,1
οςόροφος,εξαιρετικήανοιχτωσιά,125τ.μ.
μεονειρεμένηθέα ,συνθετικάκουφώματα
μεδιπλάτζάμια, ,σίγουραεπιμελημένηςκα-
τασκευή ,υπερσύγχρονονεοαναγειρόμενο
διαμέρισμα, μετζάκικαιαποθήκημέσαμε
αυτόνομηθέρμανσηπετρελαίουμεμετρητές
μεδύομπάνιακαιμίσθωμα300€.

κωδ.13148ΚΕΝΤΡ0,πλησίονΑνοίξεως
139 τ.μ.κεντρικότατο, εντυπωσιακοίχώροι
υποδοχής ,κατασκευή1995,3υ/δ,2οςό-
ροφος,άψογασυντηρημένο,καταπληκτικό
,πολυτελέστατο,μίαωραιότατηκατασκευή,
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,κα-
τασκευή υψηλούποιοτικού επιπέδου, με
αρμονικέςαναλογίες,ατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου ,διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,με
πανέμορφομπάνιοκαιWC,μεαποθήκηκαι
κλειστόγκαράζ,τιμή450€.ΑπότέλοςΔεκεμ-
βρίουδιαθέσιμο.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣΚωδ:
23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμη-
τηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαιμε
ηλεκτρικέςσυσκευές ,συνολικήςεπιφάνειας
200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτελείταιαπό2
υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρ-
μανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστη
θέα,τακουφώματατηςσυνθετικά,μεδιπλά

τζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαιμεγάλη
αυλή.Τιμή:320€.


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Kωδ.22964ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑ,ενοικι-
άζεταιμεγάληκαιφθηνήυπόγειααποθήκη
150τ.μ.,κατασκευή1986.Μπαίνεικαιαυτ/
τομέσα ,ενοίκιομόνο120€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13234Ενοικιάζεταιγραφείο30τ.μ.

κοντάστονΆγιοΑντώνιο3οςορ.εξαιρετικής
προβολής2χώροιμεδικότουWC.Ενοίκιο
μόνο150€.

Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38 τ.μ.
1οςορ. .Αποτελείταιαπό2Χώρους, Είναι
κατασκευασμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμια
καιμίααποθήκη-Τιμή:150€.

Κωδ:106403-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας45τ.μ.
στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,και
WC.Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
θέρμανσηΚλιματισμός,ΚουφώματαΣυνθετικά,
ΠόρταΘωρακισμένη,A/C,Διπλάτζάμια,Σκαλιά
εισόδου,Ανοιχτωσιά-Τιμή:170€.

Κωδ:106449 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ανακαινισμένοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας
50τ.μ.στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό3
Χώρους,καιWC.Είναικατασκευασμένοτο
1975καιδιαθέτειΚουφώματαΣυνθετικάμε
Διπλάτζάμια,ηθέρμανσηείναιμεδύοκλι-
ματιστικά,μεπολύκαλήπροβολή,βλέπεισε
ανοιχτωσιά,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρή-
σεις,Τιμή:200€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

    ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13374ΣΤΟΚΕΝΤΡ0ΤΗΣΒΕΡΟΙ-

ΑΣ,ενοικιάζεταισπάνιοκατάστημα ισόγειο
31τ.μ.,καθ.καιμε28τ.μ.πατάρι,διαμπερές
μεβιτρίνα3,5και3,5μ.,κατάλληλογιακάθε
χρήση,υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενους ,τιμή700€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.14035Κατάστημαμεωραίαβιτρί-
νασεκαλόεμπορικόσημείο ,πάροδοτης
Μητροπόλεως36τ.μ., ισόγειοκαιμε36τ.μ.
πατάρι ,διατίθεταιπροςενοικίαση ,ενοίκιο
250€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13866 Διατίθεταιπροςενοικίαση
ένακατάστημασταΦανάριαΚύπρου65τ.μ.
ισόγειοκαιάλλα65τ.μ.υπόγειο,σεκεντρικό
σημείοκαιδρόμο,ενοίκιομόνο250€.

Κωδ:12815ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑκατάστημα
400τ.μ.σεοικόπεδο4.000τ.μ.κατάλληλο
γιαπάμπολλεςχρήσηςακόμηκαιγιαυγειο-
νομικούενδιαφέροντος,μεαύλιοχώροδικό
τουμεγάλοκαιμίσθωμαπολύλογικόμόνο
1500€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαπο-

κλειστικάαπότογραφείομαςσπάνιομεγάλο
Studio - γκαρσονιέρα 39 τ.μ. καιμε17,5
τ.μ.αποθήκηστουπόγειο1οςόρ.ψηλός
οικοδομήτου1999,σεπολύκαλήκατάσταση
καισεεξαιρετικάκαλήτιμή,χωρίςθέρμανση.
Πρόκειταιγιαέναπολύφωτεινόκαιγωνιακό
ακίνητοστοκέντροτηςπόλης,μεανοιχτωσιά
μπροστάτου,Τιμή28.000€.ΑποκλειστικήΔΙ-
ΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ: 106731ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα
στηνκαρδιά τηςπόλης τηςΒέροιας84τ.μ.
μικτάκαι72τ.μ.καθ.,σε1οΥπερυψωμένοό-
ροφο,τοοποίοαποτελείταιαπό2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,ηθέρμανσητουείναιμε2
κλιματιστικά,προσόψεως,σεπολύκαλήτο-
ποθεσία,έχειηλιακόθερμοσίφωνα,τέντες,με
ανελκυστήρα,κατάλληλοκαιγιαεπαγγελματι-
κήστέγη,καινούργιακουφώματααλουμινίου
μεδιπλάτζάμια,οιχώροιτουλειτουργικοί,σε
τιμήπροσφοράςμόνο55.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-

μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λονοκουζίνακαιΜπάνιο.Είναικατασκευασμέ-
νοτο1995καιδιαθέτειθέρμανσημεσόμπαη
ότιάλλοθελήσειοαγοραστής,έχεικαινούρ-
γιακουφώματααλουμινίουμεδιπλάτζάμια,και
ανελκυστήρα,έχειεπίσηςπάρκινγκπυλωτής,
αποθήκημέσακαιηλιακόθερμοσίφωνα-Τιμή:
53.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 12811 - ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙημιτελέςμεγάλοκαι ακατοίκητο
διαμέρισμα συνολικήςεπιφάνειας156τ.μ.
στον1οόροφομεμοναδικήθέα ,σπάνια
ανοιχτωσιά , επιβλητικόμε4υ/δκαιπολύ
άνεση.Πωλείταισε τιμήσπάνιαςευκαιρίας
μόνο42.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713-ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ κατά αποκλειστικότηταΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας160τ.μ.2επιπέδων.
Αποτελείται από2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευα-
σμένητο1960καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΑλουμινίου,Πάρ-
κινγκ,Αποθήκη,Κήπο-Τιμή:80.000€.

Κωδ.13825ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠωλεί-
ταιΜονοκατοικίαμε200τ.μ.,υπερυψωμένο
ισόγειοκαι150τ.μ.υπόγειο ,έχειανεγερθεί
σεοικόπεδο4000τ.μ. ,σαλόνικουζίνα α-
νεξάρτητηκαι4 υ/δ,μεεκπληκτικήκαιανε-
μπόδιστηθέα ,πρόκειταιγιαμίαωραιότατη
κατασκευήαυστηρώντεχνικώνπροδιαγρα-
φών,μεπολυτέλειακαιζεστασιά,έχειατομική
θέρμανσημευγραέριο , ,διαθέτειτζάκι ,δι-
πλόπάρκινγκκαιαναφέρεταιμόνοσεαπαι-
τητικούςαγοραστές,είναιμίαευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,ζητούμενοτίμημα125.000€,Πλη-

ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13519ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ,πωλείται

υπόγειααποθήκη65τ.μ.,σεκαινούργιαοι-
κοδομή,κατασκευή2005.Πρόκειταιγιαέναν
ενιαίοχώροστουπόγειοοικοδομής , τιμή
,μοναδικάκαιπολύσπάνιατόσοχαμηλή ,
μόνο7.500€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:116755-ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙΓρα-

φείοσυνολικήςεπιφάνειας54τ.μ.1οςόροφος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Χώρους,
.Είναικατασκευασμένοτο1979,βλέπεισεα-
νοιχτωσιά,μεπολύκαλήπροβολή,τακουφώ-
ματατουείναιαλουμινίουσυρόμενα,μεδιπλά
τζάμια ,μεWCαποκλειστικάδικότουστον
όροφο,σετιμήπροσφοράς20.000€.Πληρο-
φορίεςμόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106495ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο70τ.μ.
μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέ-
ροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1ος
όροφος),αποτελείταιαπόένανμεγάλοενι-
αίοχώρογραφείων,ξεχωριστό2ογραφειακό
χώροκαιμπάνιο,σεπολύκεντρικόσημείο,
μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου, τοοποίο
χρήζειανακαίνισης.Τοακίνητομπορείναγίνει
καιμίαάνετηγκαρσονιέραμε1υ/δ,μεγάλη
σαλοκουζίνακαιμπάνιο.Προσφέρεταισεπολύ
καλήτιμήμόνο21.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23559 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας28τ.μ. Ισόγειο
και28τ.μ.Υπόγειο.Αποτελείταιαπό2Χώ-
ρους,Είναικατασκευασμένοτο1980καιδια-
θέτειΚουφώματαΑλουμινίου,Γωνιακό-Προ-
σόψεως,σετιμήπροσφοράς20.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:106027ΡΑΧΗστηνπεριοχήΜΑ-

ΓΟΥΛΑ,ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιοσυνολικής
επιφάνειας5.825 τ.μ. γωνιακό, κατάλληλο
γιαανέγερσηβίλας,σεπολύκαλήτιμήμόνο
17.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106516-ΠολυπλάτανοςΠΩΛΕΙΤΑΙ
επίπεδοΑγροτεμάχιοσυνολικήςεπιφάνειας
27313τ.μ.Τιμή:55.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

τ.μ.,άρτιοοικοδομήσιμο,ελαφρώςεπικλινές
,σεαπίστευταχαμηλή τιμή,Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευ-
καιρίαχωρίςαμφιβολία,μόνο15.000€.

Κωδ. 12763 ΣτοΠανόραμαΒέροιας
πωλείται οικόπεδο464τ.μ.,εντόςσχεδίου,
άρτιοκαιοικοδομήσιμο ,διαθέτειθέααπρό-
σκοπτηπρος τηΒέροια, γιααπαιτητικούς
αγοραστές ,σεάριστοσημείοκαισε τιμή
προσφοράς,μόνο60.000€.¨Έχεικαιισχύου-
σαάδειαανέγερσηςγιαδύοΜεζονέτεςέτοιμη
ηοποίακαιείναιεκτόςτιμής.

Κωδ:12764ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείται ένα
ωραιότατοοικόπεδο505τ.μ.γωνιακόανατο-
λικόμεσ/δ0,8κατάλληλοκαιγιαοικοδομή,
τιμήπολύκαλήμόνο,50.000€.

Κωδ.12902ΟικόπεδοστοΜακροχώρι
972τ.μ.Ευρίσκεται στημέσητουχωριού ,
μεευχάριστηθέα,πράγματι εκπληκτικόοι-
κόπεδο,σεάριστοσημείοκαισετιμήεκπλη-
κτικάσυμφέρουσα,σχεδόνχαρίζεται,μόνο
48.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12923 -ΒέροιαΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΟικόπεδοσυνολικής
επιφάνειας1033τ.μ.Επιπλέονχαρακτηρι-
στικά:Άρτιο καιΟικοδομήσιμο   ,αποτελεί
εξαιρετικήευκαιρία.Τιμή:19.000€.

Κωδ:12917-ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟικό-
πεδοσυνολικήςεπιφάνειας1336τ.μ.εντός
σχεδίουπόλεωςτιμή:60.000€.

Κωδ:12745-ΚοντάστηνοδόΣαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας
2183τ.μ.Τιμή:33.000€.

Κωδ.12878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κοντάστην
εκκλησίατουΑγίουΓεωργίου ,πωλείταιμε-
γάλοχωραφοοικόπεδο6.850τ.μ., τοοποίο
ευρίσκεταιστηνεπέκταση τουσχεδίουκαι
μάλισταστο2οστάδιο,μετατρέπεταισεδύο
οικοδομικάτετράγωναεξαιρετικόγιαεπένδυ-
ση,ευρίσκεταισεδύοδρόμουςκαιπάνωσε
άσφαλτο,τιμήόλοαπό85.000€,τώραμόνο
18.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ: 106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα

70τ.μ.μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντρο
τηςΒέροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο (
σαν1οςόροφος),με2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,
μπάνιο,σεπολύκεντρικόσημείο,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,τοοποίοχρήζειανα-
καίνισης.Τοακίνητομπορείναγίνεικαιμία
άνετηγκαρσονιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκου-
ζίνακαιμπάνιο.Προσφέρεταισεπολύκαλή
τιμήμόνο22.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιδιώτη για ενοικίαση /αγορά
διαμέρισμα κατάπροτίμηση 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.

ΧΑΘΗΚΕ ΓΑΤΑ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ/ΑΣΠΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕ-

ΡΙΟΧΗ ΟΔΟΣ ΜΟΡΑΒΑ / ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΟΓΑΤΑΚΙΧΑΘΗΚΕΤΗΔΕΥΤΕΡΑ7ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.

ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝΑΝΘΡΩΠΟ, ΚΑΙ ΠΑΡΟ-
ΛΟΠΟΥΦΑΙΝΕΤΑΙΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟΕΙΝΑΙΜΟΛΙΣ 5
ΜΗΝΩΝ.ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΛΩΒΙΣΤΗΚΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ
ΥΠΟΓΕΙΟΉΑΠΟΘΗΚΗΤΗΣΠΕΡΙΟΧΗΣΛΟΓΩΤΗΣ
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ.ΑΝΓΝΩΡΙΖΕΤΕΚΑΤΙΠΑΡΑΚΑΛΩΕΠΙ-
ΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕΑΜΕΣΑ.ΤΗΛ 2331062442.



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτε-
ροΑκροπόλεως, στην και-

νούργιαγέφυρα«Κούσιου».

Τηλ.:6984108684.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φύ-
λαξη ηλικιωμένου σε 24ω-

ρη βάση. Πληρ. τηλ.: 6972

913887.

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ-
ΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη
Βέροια, αναζητά τεχνίτες

γυψοσανίδων,ψευδοροφών

& θερμοπρόσοψης-μονώ-

σεων. Τηλ. επικοινωνίας:

23310 23400, Κιν.: 6977

443518.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  με
έδρα τη Βέροια, αναζητά

χειριστή μηχανημάτων έρ-

γου με ικανότητα οδήγησης

επαγγελματικού φορτηγού

για να εργαστεί σε έργο ύ-

δρευσης στηΘεσσαλονίκη.

Τηλ. επικοινωνίας: 23310

23400,Κιν.:6977443518.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός σε ε-
πιχείρηση εισαγωγής & ε-

μπορίας καταναλωτικών

προϊόντωνμεέδρατοΝομό

Ημαθίας.Απαραίτητα προ-

σόντα: κάτοχος διπλώματος

οδήγησης Γ΄ κατηγορίας,

ΠΕΙ,ηλικίαέως38ετών(εκ-

πληρωμένες στρατιωτικές

υποχρεώσεις), προϋπηρε-

σία σε αντίστοιχη θέση θε-

ωρείται επιπλέον προσόν.

Ι κανοπο ιητ ι κός  μ ισθός .

Β ιογραφικά στο e-mai l :

vbotzori@otenet.gr και στο

Fax:2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα 25-45
ετών με ενεργή κάρτα α-

νεργίας και βασικη γνώση

αγγλικών για απογευματινή

εργασία σε ξενοδοχειο στη

Βέροια με πλήρες ωράριο.

Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  απο εταιρία
στη Βέροια, άτομο 19-29

ετών με κάρτα ανεργίας

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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετώνστον

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

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

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

ΤοΦαρμακείοΜουρτζίλααποτο1982προσφέρει
υπηρεσίεςυγείαςκαιομορφιάς,θέλονταςνααναπτύξει
τηνστελέχωσητουδυναμικούτουμεσκοπότηνκαλύτερη
εξυπηρέτησητωνπελατώντου,παρέχειμιαθέσηεργασί-
αςπλήρουςαπασχόλησης.

Απαραίτηταπροσοντα:
·ΒοηθόςφαρμακείουήΑισθητικός(μεπροϋπηρεσίασε

χώροφαρμακείου)
·Άριστεςψηφιακέςγνώσειςκαιδεξιότητες
·Γνώσημηχανοργάνωσης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιο-
γραφικότουςμεφωτογραφίαστοπαρακάτωe-mail:

farmakeio@mourtzila.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ γυναί-
κες και άντρες για ερ-
γασίασεδιαλογητήριο.
Tηλέφωνο επικοινω-

νίας:2331051557

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



σε ισχύ, που να γνωρίζει

Η/Υ και να χειρίζεται πρό-

γραμμα εμπορικής διαχείρι-

σης. Πληρ. στο τηλ.: 6977

433485 (9.00 π.μ. - 9.00

μ.μ.).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φαρ-
μακείου ή φαρμακοποιός

να εργαστεί σε φαρμακείο

στηΒέροιαγιαπλήρηαπα-

σχόληση.Απαραίτητηπρο-

ϋπόθεση κάρατ αεργίας

για τουλάχιστον ένα μήνα.

Τηλ. επικοινωνίας: 6974

637289.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαγιακα-
φέ ουζερί, δίπλα στοπαλιό

Κρατικό ΚΤΕΟ στο δρόμο

Μακροχωρίου-Λυκογιάννης,

για απογευματινή εργασία.

Τηλ.: 6977 755040 & 6984

427753.

ΤΟ COFFEE ISLAND,
Βενιζέλου31(κέντρο),ανα-

ζητείbarista καιδιανομέα.
Αποστολήβιογραφικώνστο

e-mail:coffeeislandveria@
gmail .com. Τηλ. :  6976
633096.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποι-
όςήβοηθόςφαρμακοποιού

με εμπειρία για φαρμακείο

στο Νομό Ημαθιας. Απο-

στολή βιογραφικού στο:

aggeliesfarmakio@gmail.

com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα για
εργασία σε φαρμακείο με

επιδότηση και σχετική ε-

μπειρία.Απαραίτητη προ-

ϋπόθεση κάρτα ανεργίας.

Τηλ.: 23310 27507, 6947

259696.

Η ΕΤΑΙΡΙΑΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDIS SECURITY’’
ζητάει να προσλάβει για

μόνιμη απασχόληση, εξω-

τερικό πωλητή ή πωλήτρια

για τουςΝομούςΗμαθίας,

Πέλλας, Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα προσόντα,

ευχέρεια λόγου, αγγλική

γλώσσα, δίπλωμα αυτο-

κινήτου, άδεια εργασίας

προσωπικού ασφαλείας,

εμπειρίαμεβιογραφικόκαι

συστάσεις.Μισθός, ασφά-

λιση και ποσοστά. Παρα-

λαβή δικαιολογητικών με

συνέντευξη στα κεντρι-

κά γραφεία μας, Θεσσα-

λονίκης 45 Βέροια www.

securitytsiflidis.gr-sales@

securitytsif l idis.gr- Τηλ.

2331027102.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤ ΙΚΟΣ  μ ε

παιδαγωγική κατάρτιση

παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-

ματα -διαδικτυακά και διά

ζώσης- σε μαθητέςΔημο-

τικού, Γυμνασίου,Λυκείου

σε προσιτές τιμές. Τηλ.:

6972890424.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φροντίδαγερόντωνγιακά-

ποιεςώρεςή και για 24ω-

ρη βάση, καθαριότητα σπι-

τιών, γραφείων και σκάλες.

Τηλ.:6940998054.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη
φροντίδα και περιποίηση

ηλικιωμένων σε 24ωρη βά-

ση.Τηλ.:6993678697.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφικά

είδη της CICU: καροτσάκι

(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό),

καλαθούνα με βάση, τρα-

πεζάκι φαγητού, κάθισμα

αυτοκινήτου και 2 ποδήλα-

τα παιδικά σε πολύ κατά-

σταση, 400 ευρώόλαμαζί.

Τηλ.:2331062621.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ντουλάπα
4φυλλη, σε χρώμα καφέ,

βελέντζες χειροποίητες σε

διάφορα χρώματα, μεγά-

λο χαλί μάλλινο σε διάφο-

ρα χρώματα, χαλί μεγά-

λο με «τρίχες», κεντήμα-

τα μετρητοίς. Τηλ.: 6982

293097.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ ,  χωρίς  υπο-

χρεώσεις, ζητά για γνωρι-

μια κυρια 50-55 ετών, για

σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6984

040769.

ΚΥΡΙΟΣ 75 ετών, ζητά
γωνριμία 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.



Το Τμήμα Καθαριότητας –Ανακύκλω-
σης - Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστα-
σίας του Δήμου Βέροιας και ο αρμόδιος  
Αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαδόπουλος, 
γνωστοποιούν τα εξής: 

Πολλοί συμπολίτες μας, προσπαθώ-
ντας να προ-
φυλάξουν τις 
κάθε  ε ί δους 
υδραυλικές ε-
γκαταστάσεις 
της οικοδομής 
και της οικίας 
τους, από τον 
παγετό που ε-
πικρατεί, κυρί-
ως τις πρώτες 
πρωινές ώρες, 
αφήνουν «α-
νοικτούς» τους 
σωλήνες «να 
στάζουν», με 
αποτέλεσμα το 
νερό να βγαίνει 
σε αυλές, πεζο-
δρόμια και στους δρόμους και να παγώ-
νει, δημιουργώντας πάρα πολλά προβλή-
ματα στην κίνηση οχημάτων και πεζών.

Επειδή βρισκόμαστε στην καρδιά του 
χειμώνα και οι καιρικές συνθήκες (παγε-
τός και χιονοπτώσεις) που ενδέχεται να 
επικρατήσουν στην περιοχή θα είναι δυ-
σμενείς, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος-Κα-

θαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του 
Δήμου Βέροιας, αναφέρει ότι η προστα-
σία των κάθε είδους υδραυλικών εγκατα-
στάσεων θα πρέπει να γίνει με προφύ-
λαξη τους (μόνωση) και επαναλαμβάνει 
συνοπτικά, τις σχετικές οδηγίες:

Πριν τη χιονόπτω-
ση:

Προμηθευτείτε υλι-
κά θέρμανσης, τρόφι-
μα, εξοπλι-
σμό καθα -
ρισμού του 
χιονιού

Κατά τη 
διάρκεια της 
χ ι ο ν ό π τ ω -
σης:

•  Δ ιατη -
ρ ε ί σ τ ε  τ ο 
σπίτι ζεστό, 
μην αφήνετε 
τα παιδιά α-
συνόδευτα, 
φορέστε κα-

τάλληλα ρούχα και παπούτσια, 
ελέγξτε το σύστημα ύδρευσης, 
τις υδρορροές και τον ηλιακό 
θερμοσίφωνα  του σπιτιού 

• Αποφύγετε την οδήγηση σε 
δύσβατες περιοχές και πάντως 
χρησιμοποιώντας οπωσδήποτε 
αντιολισθητικές αλυσίδες. Τη-
ρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας. 
Αν το αυτοκίνητο ακινητοποιη-
θεί παραμείνετε μέσα, ανάβο-
ντας ανά δεκάλεπτο τη μηχανή 
και καθαρίζοντας την εξάτμιση 
από το χιόνι.

• Μη μετακινήστε, πεζή, ά-
σκοπα και σε κάθε περίπτωση 
λαμβάνοντας όλα τα απαραίτη-
τα μέτρα (ρούχα, υπόδηση κλπ)

• Απαγορεύεται να πλένετε τα μπαλ-
κόνια, τις αυλές, τα πεζοδρόμια και τους 
δρόμους, γιατί λόγω παγετού, το νερό 
θα παγώσει και μπορεί να προκαλέσει 
ατύχημα στη ζωή και στην περιουσία των 
συμπολιτών μας

• Απομονώστε τις ηλεκτρικές εγκατα-
στάσεις αν βράχηκαν ή διατρέχουν κίν-
δυνο

Υπενθυμίζουμε ότι με βάση την κείμε-

νη νομοθεσία (Ν.2696/1999, άρθρο 12, 
παράγρ.2 και 11):

«…Δεν επιτρέπεται η απόθεση ή ε-
γκατάλειψη ή η απόρριψη οποιουδήποτε 
αντικειμένου ή ύλης στις οδούς, εφόσον 
παρακωλύει έστω και κατ’ ελάχιστο την 
κυκλοφορία των πεζών και των οχημά-
των, ως και τη στάθμευση των οχημάτων.

Δεν επιτρέπεται επίσης να χύνονται 
στις οδούς ουσίες ή υλικά, τα οποία μπο-

ρούν να καταστήσουν την οδό ολισθηρή 
(π.χ. νερά, λάδια, ασβέστης κ.λπ.)…» και

«…Αυτός που παραβαίνει τις διατά-
ξεις της παραγράφου 2 τιμωρείται με δι-
οικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) 
ευρώ…».

Αναλυτικότερες οδηγίες στο www.
civilprotection.gr 

P Βρισκόμαστε σε φουλ περίοδο lock 
downtown…

 
P Ναι μεν απαγορεύτηκε η κυκλοφορία, 

αλλά λογικά όλοι πρέπει να περιμένουμε το 
σύνθημα να μείνουμε μέσα.

 
P Κάτι δεν έχουμε καταλάβει σωστά, σε βαθ-

μό να βγάζουμε τη μάσκα από το πρόσωπο όταν 
είναι να φταρνιστούμε.

 
P Στην αγορά click away και στους τζίρους 

far away.
 
P Τόσο έχουμε γκαντεμιάσει επί Μητσοτάκη, 

που ακόμη και στις άγριες μέλισσες η Μυρσίνη 
χαστούκισε τον Δούκα.

 
P Κι εγώ που νόμιζα ότι τον σκασμό στο 

ξύλο τον βγάζουμε μόνο οι σώγαμπροι.
 
P Τη δε παραδοχή της Μυρσίνης ότι τον α-

πάτησε με τον Κυπραίο, τη λες και επιστρεπτέα 
προκαταβολή.

 

P Δεν υπάρχει χειρότερο. 
Να ξέρει όλη η Ελλάδα ότι είσαι 
κερατάς, εκτός από εσένα.

 
P Τώρα περιμένουμε τα καλά 

νέα από τη Μελάνια.
 
P Κατά τα λοιπά, έρχεται 

σήμερα στη Βέροια ο Μητσο-
τάκης. Εκτός κι αν πιάσουν οι 
προσευχές μας στην αγία Ομί-
χλη.

 
P Το βράδυ στις 9 βγαίνουμε 

όλοι στα μπαλκόνια να χειροκρο-
τήσουμε που έφυγε.

 
P Ο άλλος ρωτά γιατί να εί-

ναι 9.750 τα πρώτα εμβόλια και 
όχι 10.000. Εδώ που τα λέμε, 
ένα μικρό χωριό ακόμη.

 
P Φοβάμαι ότι στην εποχή 

των αλγόριθμων εμείς επιμένουμε 
στις στρογγυλοποιήσεις.

 
P Σαν να σου κάνει παράπονα η αγάπη 

που έφαγες 93 μελομακάρονα και 95 κουρα-
μπιέδες, ενώ εσύ τα υπολογίζεις από καμιά 
κατοσταριά.

 
P Και:
 Ένας τηλεφωνεί στο αστυνομικό τμήμα για να 

αναφέρει ότι έχασε τη σύζυγο του. Μαζί του είναι 
και ο καλύτερος του φίλος.

–Μάλιστα! λέει ο αξιωματικός υπηρεσίας. Δώ-

στε μου το όνομα και την περιγραφή της.
–Κοιτάξτε. Τη λένε Μαρία, είναι ξανθιά, 25 

ετών, 1.70, 55 κιλά και είναι φωτομοντέλο… λέει 
ο σύζυγος.

Εκείνη την ώρα τον διακόπτει έκπληκτος ο 
φίλος του.

–Τι του λες του ανθρώπου ρε; Η Μαρία είναι 
1.55, 80 κιλά και δουλεύει σε τράπεζα όπου την 
λένε ‘η Μαρία η στρίγγλα’…

Τον διακόπτει αμέσως ο σύζυγος ψιθυριστά:
–Σκάσε ρε βλάκα μην τυχόν και μας φέρουν 

καμιά άλλη!
Κ.Π.
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Δήμος Βέροιας: Ανακοίνωση για τη σωστή 
αντιμετώπιση του παγετού και της χιονόπτωσης
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