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Ας «ζυγίσει» η κυβέρνηση 
οφέλη και επιπτώσεις από 
την χαλάρωση των μέτρων

  Εν αναμονή του διαγγέλματος του πρωθυπουργού 
(μάλλον Παρασκευή) για την αναμενόμενη παράταση 
του lockdown, αλλά συγχρόνως την ανακοίνωση 
σχεδίου για την χαλάρωση κάποιων μέτρων και 
πιθανό άνοιγμα σχολείων και μέρους της Αγοράς. 
Αν και η κατάσταση των περισσότερων επιχειρήσεων 
είναι κακή, η εκτίναξη των δεικτών που αφορούν τους 
ανθρώπους που χάνουν καθημερινά την ζωή τους 
και διασωληνώνονται δεν αφήνει πολλά περιθώρια 
για πολιτική και ελιγμούς. Δεν υπάρχει κανένα 
περιθώριο για πισωγυρίσματα, αφού η κατάσταση 
στα νοσοκομεία είναι στα «κόκκινα». 
  Θεωρώντας δεδομένη ακόμη και από κυβερνητικούς 
την καθυστερημένη αντίδραση για λήψη δραστικών 
μέτρων το προηγούμενο διάστημα, ίσως να μην είναι 
η ενδεδειγμένη λύση να σκέφτεται η κυβέρνηση 
«χριστουγεννιάτικο άνοιγμα». Σε κανέναν δεν 
αρέσει που βρίσκεται όλος ο εμπορικός κόσμος στο 
«ψυγείο» και τις υποχρεώσεις να «πνίγουν» ιδιαίτερα 
τους μικρομεσαίους, ωστόσο μια βραχυπρόθεσμη 
οικονομική ανάσα δεν θα πρέπει να μας ρίξει ακόμη 
πιο βαθιά. 
  Ας βάλει στην ζυγαριά η κυβέρνηση από την μια 
πλευρά τα πιθανά οφέλη που θα αποκομίσουν οι 
ωφελούμενοι από το έστω υπό όρους άνοιγμα και 
από την άλλη τις υγειονομικές επιπτώσεις και ας 
αποφασίσει… 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Μητσοτάκης: Αορίστου χρόνου όλοι οι γιατροί
που εργάζονται στις ΜΕΘ

Τηνπροκήρυξηνέωνθέσεωνώστεόλοιοι
γιατροίπουυπηρετούνμεσυμβάσειςορισμέ-
νουχρόνουστιςΜονάδεςΕντατικήςΘεραπεί-
ας τουΕΣΥ να καταστούν αορίστου χρόνου,
μετάαπόκρίση,προανήγγειλεοΠρωθυπουρ-
γόςΚυριάκοςΜητσοτάκης, κατά τη διάρκεια
τηλεδιάσκεψηςπουείχετοπρωίμετουςΔιοι-
κητέςτωνεπτάΥγειονομικώνΠεριφερειώντης
χώραςκαιτηνηγεσίατουΥπουργείουΥγείας.

«Είναι μία δέσμευση την οποία είχαμε α-
ναλάβει και για όλους τους νοσηλευτές οι ο-
ποίοιπροσελήφθησανκατάτηδιάρκειααυτής
της κρίσης. Επεκτείνεται και σε όλους τους
γιατρούς οι οποίοι εργάζονται σήμερα στις
ΜονάδεςΕντατικήςΘεραπείαςμεσυμβάσεις
ορισμένου χρόνου.Είναι μίαπράξηαναγνώ-
ρισηςαπότηνπολιτείατουσπουδαίουέργου
που επιτέλεσαν κατά τη διάρκεια τηςπανδη-
μίας, αλλά είναι και μία αδήριτη ανάγκη για
τηστελέχωση των νέωνΜονάδωνΕντατικής

Θεραπείαςπουέχουνανοίξειτουςτελευταίουςμήνες»,ανέφερεκατάτηνεισαγωγικήτοποθέτησήτουοΚυριάκοςΜη-
τσοτάκης.

Δεν χρειάζεται πλέον προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας 
στον e-ΕΦΚΑ

Από ένα σημαντικό
γραφειοκρατικό βάρος α-
παλλάσσονταιπολίτες και
δημόσιαΔιοίκηση, καθώς
από σήμερα ο e-ΕΦΚΑ
ξεκινά νααξιοποιεί τηνδι-
αλειτουργικότητα για την
αυτόματη λήψηφορολογι-
κής ενημερότητας για την
εξόφλησηπολιτώνκαιεπι-
χειρήσεωνπουπαρέχουν
υπηρεσίες και προϊόντα
σεαυτόν.Έτσι,φυσικάκαι

νομικάπρόσωπασταματούνναπροσκομίζουνφορολογικήενημερότηταγιαναπληρωθούν,καθώςηδιαδικασίαγίνε-
ταιαυτόματα.Μόνοσεό,τιαφοράστονσυγκεκριμένοφορέα,κατάτοτελευταίοέτοςπάνωαπό10.000φορολογικές
ενημερότητεςεκδόθηκανκαιπροσκομίστηκαναπόυπόχρεους,είτεμεφυσικόείτεμεηλεκτρονικότρόπο.

Έρχεταιδιάγγελματουπρωθυπουργούγιαπαράταση
lockdown,άνοιγμασχολείων,λιανικήκαιεστίαση

Διάγγελμαθααπευθύνειστον
Ελληνικό λαό οπρωθυπουργός
ΚυριάκοςΜητσοτάκηςστο τέλος
της εβδομάδας, με πιο πιθανή
ημερομηνία της μετάδοσης του
να είναι αυτή της Παρασκευής
27Νοεμβρίου.Σύμφωναμεπλη-
ροφορίες  θα ανακοινώσει την
παράταση του lockdown, αλλά
πιθανότατα και το άνοιγμα των
σχολείων όλων των βαθμίδων
στις 7Δεκεμβρίουμε επαναλαμ-
βανόμενα δειγματοληπτικά rapid
τεστ.Οπρωθυπουργός θαανα-
φερθείστηνανάγκητηςπαράτα-
σης τωναυστηρώνμέτρωνπου
θαυπάρχουνκαιμέσαστιςγιορ-
τές.Σύμφωναμετονκυβερνητικό
σχεδιασμό δεν θα επιτραπούν
ακόμηκαιμέσασταΧριστούγεν-
ναοιμετακινήσειςεκτόςνομούενώθαπαραμείνουνκλειστάχειμερινάτουριστικάθέρετρα,χιονοδρομικάκέντραώστενα
αποφευχθούνφαινόμενασυγχρωτισμούσεαυτά.Τοσχέδιοτηςκυβέρνησηςείναι τοχριστουγεννιάτικοτραπέζιναγίνει
σεπολύστενόοικογενειακόκύκλοέως9-10άτομα,ενώεξετάζεταιτοσενάριοναανοίξουντακαταστήματαλιανικήςγύρω
στις14Δεκεμβρίου,ενώ«χλωμό»τοτοπίογιατηνεστίαση,πουίσωςυπάρξειμιαμικρήεξαίρεσημόνοσταεστιατόρια
στις21Δεκεμβρίουμεπάραπολύαυστηράμέτρα.

Φωτιάαπό
χόρταχθες
σεπεριοχή
τηςΒεργίνας

Για μια φωτιά σε χορτο-
λιβαδικήέκτασηστηνΒεργί-
να κλήθηκε γύρωστις 2.30
χθες το μεσημέρι η Πυρο-
σβεστικήΥπηρεσία τηςΒέ-
ροιας. Σύμφωνα μεπληρο-
φορίες επιχείρησαν 5 οχή-
ματα και έσβησαν τηφωτιά
παραμένονταςωστόσο ένα
όχημα να επιτηρεί καθότι
χθες είχε και αέραστηνπε-
ριοχήμας.Ηέκτασηβρισκό-
τανπίσωαπόταΚοιμητήριατηςΒεργίναςκαιβέβαιαεφιστούμετηνπροσοχήσεόλουςναπροσέχουνιδιαίτερατιςημέρες
πουταμποφόρείναιπιοδυνατά.
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Χθες στο Επιμελητήριο Ημαθίας
Σύσκεψη Χρυσοχοίδη με τοπικές Αρχές και Φορείς 
για το επόμενο κρίσιμο δεκαήμερο της πανδημίας

Στο πλαίσιο της περιοδείας του 
σε Νομούς της Κεντρικής Μακεδο-
νίας για την ανάσχεση της πανδη-
μίας, ο Υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη Μιχάλης  Χρυσοχοϊδης μετά 
την συνάντηση με τον Περιφερειάρχη 
επισκέφθηκε και την Ημαθία. Με την 
παρουσία του στη Βέροια χθες το 
μεσημέρι ενημέρωσε τους τοπικούς 
φορείς, σε σύσκεψη που έγινε στο 
Επιμελητήριο όπου συζητήθηκαν οι 
παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν 
από την πολιτεία για τον έλεγχο της 
διασποράς του κορονοϊού. Ο στόχος 
είναι, στο κρίσιμο δεκαήμερο που α-
κολουθεί να δοθεί μια δυνατή στήριξη 
και βοήθεια στο εθνικό σύστημα υ-
γείας για να μπορέσει να ανταπεξέλ-
θει. Μάλιστα ζήτησε αυστηρότερους 
ελέγχους σε χώρους συνάθροισης 
πολιτών και άκουσε τις τοποθετήσεις των παρισταμένων, ο καθένας στον τομέα του, για τον περιορισμό της πανδημίας και την κατάσταση της Ημαθίας, στην οποία το 20% των κρουσμάτων καταγράφονται στον αστικό 
ιστό και το 80% στα χωριά, σύμφωνα με τα στοιχεία. Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κ. Καλαϊτζίδης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου  Γιώργος Μπίκας, οι δήμαρχοι Βέροιας, Νάουσας και 
Αλεξάνδρειας κ.κ. Βοργιαζίδης, Καρανικόλας, Γκυρίνης, υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΛΑΣ, ο Δ/ντης της Αστυνομίας Ημαθίας κ. Δ. Κούγκας, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου κ. Διαμαντόπουλος, ο Διοικητής του Νοσοκο-
μείου Ημαθίας κ. Πλιόγκας και της Μονάδας Νάουσας κ. Λυκοστράτης, οι προϊστάμενοι Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κ.κ. Πυρινός και Παπαδόπουλος, υπηρεσιακά στελέχη της Δ/νσης του Τμήματος Υγείας και Περι-
βάλλοντος της ΠΕ Ημαθίας, η Ν. Καρατζιούλα κ.α.. 

Σ.Γκ.

Μέτωπο Περιφερειάρχη και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού

- Χρυσοχοΐδης: Με αυστηρότερους ελέγχους κυρίως σε σημεία συνάθροισης, θα κόψουμε το δρόμο στον ιό πιο γρήγορα
- Τζιτζικώστας: Νέα ενίσχυση των υπηρεσιών της ΕΛΑΣ στην Κεντρική Μακεδονία

Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Προστα-
σίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη είχε χθες ο 
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος 
Τζιτζικώστας, με αντικείμενο την αντιμετώπιση της 
πανδημίας του κορονοϊού στη Θεσσαλονίκη και την 
Κεντρική Μακεδονία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Γενικός Επιθεω-
ρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Κωνσταντίνος 
Σκούμας, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσ-
σαλονίκης Λάζαρος Μαυρόπουλος και ο Επικεφαλής 
της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας Χαράλαμπος Στεργιάδης.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Περιφερειάρ-
χης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας 
δήλωσε: «Συγχαίρω την ΕΛΑΣ και το Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη. Οι άνδρες και οι γυναίκες 
της ΕΛΑΣ κάνουν κάτω από εξαιρετικά αντίξοες 
συνθήκες υποδειγματική δουλειά. Τόσο στους ελέγ-
χους για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όσο και 
για τη διατήρηση της εγκληματικότητας σε χαμηλά 
επίπεδα. Θέλω στο πρόσωπό σας κ. Υπουργέ να 
ευχαριστήσω την Ελληνική Αστυνομία για την εξαιρε-
τική συνεργασία που έχουμε όλο αυτό το διάστημα. 
Συνεργασία που μας έχει επιτρέψει να κάνουμε πάρα 
πολλούς και ουσιαστικούς ελέγχους κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας, με τα μικτά κλιμάκια, στα οποία συμμετέχουν η Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η ΕΛΑΣ και άλλοι φορείς. Θέλω να 
γνωρίζετε ότι θα συνεχίσουμε ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
να συνδράμουμε το έργο της ΕΛΑΣ με όσες δυνατότητες και μέσα 
διαθέτουμε. Θυμίζω ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι 
από την πρώτη στιγμή δίπλα στην ΕΛΑΣ και σε όσους συμπολίτες 
μας δίνουν τη μάχη από την πρώτη γραμμή. Διαθέσαμε είδη ατομι-
κής προστασίας για τους άνδρες και τις γυναίκες της ΕΛΑΣ, ώστε 
να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους με ασφάλεια, να προστα-
τεύουν όλους εμάς. Αυτή την καλή συνεργασία θα συνεχίσουμε και 
το επόμενο διάστημα».

Μάλιστα ο κ. Τζιτζικώστας ανακοίνωσε νέα ενίσχυση των υπη-
ρεσιών της ΕΛΑΣ στην Κεντρική Μακεδονία, με ευρωπαϊκούς πό-
ρους της Περιφέρειας: «Διασφαλίσαμε την προμήθεια συνολικά 60 
οχημάτων στις υπηρεσίες της ΕΛΑΣ στην Κεντρική Μακεδονία. Η 
Περιφέρεια μέσω ευρωπαϊκών πόρων ενισχύει σημαντικά τον εξο-

πλισμό της Αστυνομίας, διευκολύνοντας έτσι το έργο της. Με 1,5 εκ. 
ευρώ θα διαθέσουμε στην ΕΛΑΣ 35 επιβατικά οχήματα, 14 οχήματα 
τύπου SUV, δυο οχήματα για τη μεταφορά προσωπικού και εννέα 
μοτοσικλέτες. Επίσης, διαθέτουμε δέκα ραντάρ ελέγχου ταχύτητας 
και 51 ασυρμάτους».

Ο Περιφερειάρχης απηύθυνε μάλιστα έκκληση προς όλους τους 
πολίτες: «Είναι στο χέρι όλων μας, καθενός και καθεμιάς ξεχωρι-
στά, το πότε θα φύγουμε από αυτό τον εφιάλτη, το πόσο σύντομα 
θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα και να επα-
νέλθουμε στις ζωές μας. Πρέπει το επόμενο διάστημα να κάνουμε 
λίγη ακόμη υπομονή. Μένουμε σπίτι. Κινούμαστε μόνο όταν η 
μετακίνηση είναι απολύτως απαραίτητη. Πρέπει να βοηθήσουμε 
τα νοσοκομεία της Κεντρικής Μακεδονίας, τους γιατρούς και τους 
νοσηλευτές, που δίνουν τεράστια μάχη ώρα με την ώρα. Ως Περι-
φέρεια θα συνεχίσουμε στο δρόμο που χαράξαμε από την πρώτη 
στιγμή: Το δρόμο της υπευθυνότητας, της σοβαρότητας και της ου-
σιαστικής παρέμβασης όπου και όποτε χρειάζεται. Είμαστε εδώ για 

να συνδράμουμε τους αρμόδιους, το κράτος, την 
Πολιτεία, όπου και όταν χρειαστεί».

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης 
Χρυσοχοΐδης επισήμανε: «Ό,τι χρειάζεται, ό,τι 
μπορεί να γίνει θα γίνει. Έχουμε τη δυνατότη-
τα και την ικανότητα να αντιμετωπίσουμε ό,τι 
προκύψει. Είναι πολύ σημαντική η στιγμή για τη 
Θεσσαλονίκη. Η πόλη και η Κεντρική Μακεδονία 
δοκιμάζονται σκληρά από την πανδημία. Θα 
αντέξουμε επειδή έχουμε πάρει όλα τα μέτρα. 
Επιτηρούμε και εφαρμόζουμε όλες τις διατάξεις 
εκείνες προκειμένου να περιορίσουμε τον κο-
ρονοϊό. Είναι πολύ καλή η στιγμή επίσης διότι η 
συνεργασία μας με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα είναι άριστη. 
Προσπαθούμε από κοινού να διαμορφώσουμε 
ένα πεδίο συνεργιών, ώστε οι έλεγχοι να είναι 
πιο στοχευμένοι και κατά συνέπεια πιο αποδο-
τικοί και αποτελεσματικοί. Ο δεύτερος στόχος 
μας είναι να δώσουμε δέκα μέρες στο σύστημα 
υγείας. Εμείς έξω στην πόλη και στους δρόμους 
και οι πολίτες στα σπίτια τους. Έχουμε γιορτές 
μπροστά μας, όλα πρέπει να γίνουν τηλεφωνικά 
και με τρόπους που θα αποτρέψουν την άμεση 
επαφή των πολιτών. Εμείς θα ελέγχουμε κάθε 

σημείο συνάθροισης και θα βοηθάμε όπου μας ζητηθεί. Θα πάμε 
από πόλη σε πόλη, από νομό σε νομό και όπου χρειάζεται για να 
μηδενίσουμε τις εστίες μόλυνσης από τον ιό. Το ζήτημα δεν είναι να 
κόβουμε μόνο πρόστιμα, αλλά όλοι μαζί να κόψουμε το δρόμο στον 
ιό. Οι έλεγχοι στο εξής θα είναι στοχοποιημένοι, κυρίως σε σημεία 
συνάθροισης, όπου και δημιουργείται το πρόβλημα της όσμωσης 
των ανθρώπων. Εκεί θα αυστηροποιήσουμε περαιτέρω τους ε-
λέγχους, για να κόψουμε το δρόμο στον ιό πιο γρήγορα. Οι αστυ-
νομικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη ενισχύθηκαν ήδη με επιπλέον 
αστυνομικούς. Αυτό που μένει, με όλα τα μέτρα που εφαρμόζονται 
με μεγάλη αυστηρότητα, είναι να δώσουμε δέκα μέρες στο σύστημα 
υγείας να ανασάνει και να βάλουμε σε έλεγχο την όλη κατάσταση. 
Καλώ κι εγώ όλους τους πολίτες της περιοχής, που κατεξοχήν δο-
κιμάζεται από την πανδημία να επιδείξουν θάρρος, συγκράτηση 
και υπομονή και πολύ σύντομα θα ξαναβγούμε για να χαρούμε τη 
ζωή».



Με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα για την Εξάλειψη της Βί-
ας κατά των Γυναικών, στις 25 
Νοεμβρίου, το Κέντρο Συμβου-
λευτικής Υποστήριξης Γυναικών 
του Δήμου Βέροιας διοργανώνει, 
υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας 
Παιδείας και Ισότητας Φύλων, την 
πραγματοποίηση τηλεδιάσκεψης 
με θέμα: «Δικτύωση και Συνεργα-
σία των τοπικών φορέων για την 
αντιμετώπιση της βίας κατά των 
Γυναικών», στην οποία θα συμμε-
τέχουν εκπρόσωποι από φορείς 
του Ν. Ημαθίας, όπως, επίσης, θα 
έχουν τη δυνατότητα να την πα-
ρακολουθήσουν και πολίτες. Σκο-
πός είναι ο ουσιαστικός διάλογος 
μεταξύ των φορέων, η καταγραφή 
των καλών πρακτικών, ο απολογι-
σμός των δράσεων δικτύωσης και 
ευαισθητοποίησης, η αξιοποίηση 
της γνώσης και των εμπειριών 
στο πεδίο, η ανταλλαγή ιδεών και 
η ανάπτυξη νέων συνεργειών με-
ταξύ τους για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της βίας κατά των 
γυναικών.

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Νο-
εμβρίου 2020 και ώρα 12:00-15:00.  Όσες και όσοι επιθυμούν 
να την παρακολουθήσουν ζωντανά, καλούνται να δηλώσουν 
τα στοιχεία τους στην παρακάτω φόρμα συμμετοχής:  https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwUhYcbiUIfZCDGP-
szPDCav5jBMzvZH4CigRNlAyFBMfqWQ/viewform?usp=sf_
link

Πρόγραμμα Τηλεδιάσκεψης 
11:30-12:00. Σύνδεση στην πλατφόρμα.
Τζήμα Συρμούλα, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Ισότητας 

των Φύλων Δήμου Βέροιας – Πρόεδρος Επιτροπής Ισότητας 
Δήμου Βέροιας

 Χαιρετισμός – Σύντομος Απολογισμός Δράσεων.
Μαυρίδου Σοφία, Πρόεδρος Επιτροπής Ισότητας Περιφέ-

ρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Χαιρετισμός.
Τσαπαροπούλου Έφη - ψυχολόγος, Νατσιοπούλου Χα-

ρούλα - κοινωνική λειτουργός, Λυμούση Σταυρούλα - νομική 
σύμβουλος

 Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου 
Βέροιας

«Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου 
Βέροιας, 7 χρόνια λειτουργίας, 7 χρόνια συνεργασίας και δι-
κτύωσης».

Τερζητάνου Λευκοθέα, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Βέροιας
«Νόμος 3500/2006 για την Ενδοοικογενειακή Βία - Προ-

στασία του θύματος ή ατιμωρισία του δράστη;»
Κάσδαγλη Α., Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας
«Αρμοδιότητες Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενει-

ακής Βίας και χειρισμός περιστατικών που επιλαμβάνεται η 
υπηρεσία μας».

Κωτσιοπούλου Ειρήνη, Σαρκατζή Ελισσάβετ, Μητάκου 
Δέσποινα, Κοινωνική Υπηρεσία Νοσοκομείου Βέροιας

«Η Συμβολή της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας του Γενικού Νοσο-
κομείου Βέροιας σε περιστατικά 
Κακοποίησης Γυναικών».

Αγγελή Παρασκευή - ψυ-
χολόγος, Κοινωνική Υπηρεσία 
Δήμου Βέροιας

«Ο πολυδιάστατος ρόλος της 
κοινωνικής υπηρεσίας του Δή-
μου Βέροιας στην αντιμετώπιση 
της Ενδοοικογενειακής Βίας».

Κακολύρη Ιωάννα - ψυχο-
λόγος, Κέντρο Κοινότητας Δή-
μου Βέροιας

«Το συμβουλευτικό - θερα-
πευτικό πρόγραμμα για την 
αντιμετώπιση της Ενδοοικογε-
νειακής Βίας στα πλαίσια της 
ποινικής Διαμεσολάβησης».

Κύρτσιου Φωτεινή, Δικηγό-
ρος Παρ’ Εφέταις, MSc, Γενική 
Γραμματέας του ΔΣ του Δικηγο-
ρικού Συλλόγου Βέροιας

«Η ενδοοικογενειακή βία 
στην περίοδο της καραντίνας».

Μήτσιου Έμυ - ψυχολόγος, 
Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ»

«Ο Έρασμος σε ενεργό ρόλο πολλαπλών δράσεων για την 
απομείωση & πρόληψη της βίας κατά της γυναίκας και τη θω-
ράκιση των εν γένει δικαιωμάτων της».

Πανταζή Μαρία - ψυχολόγος, «Πρωτοβουλία για το Παιδί»
«Παρεμβάσεις στη σχέση μητέρας  - παιδιού στα πλαίσια 

της Ενδοοικογενειακής Βίας».
Γεωργιάδου Σεβαστή - κοινωνική λειτουργός, ΟΚΑΝΑ 

Βέροιας
«Γυναίκα και εξάρτηση: Ένας αγώνας στα χρόνια της κρί-

σης και της πανδημίας».
Γούτα Σοφία - κοινωνική λειτουργός, Δημοτικό Ιατρείο, 

ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας
«Αγαπώ-Προστατεύω-Αγκαλιάζω».
Ταναμπάση Πολυξένη - κοινωνική λειτουργός, νηπιαγω-

γός, MSc, Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας
«Η συμβολή του προγράμματος στην αντιμετώπιση του 

φαινομένου της παραμέλησης ηλικιωμένων».
Μπαλτατζίδου Δώρα, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου 

Νάουσας, Πρόεδρος Επιτροπής Ισότητας Δήμου Νάουσας
«Εισήγηση Αντιδημάρχου Πολιτισμού Δήμου Η.Π. Νάου-

σας για τη βία κατά των Γυναικών».
Τόσκα Ασημούλα - κοινωνική λειτουργός, Κέντρο Κοινό-

τητας Δήμου Νάουσας
«Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νάουσας στέκεται δίπλα 

στη Γυναίκα που κακοποιείται».
Μουτάκη Αθανασία - κοινωνική λειτουργός, Κέντρο Υγεί-

ας Αλεξάνδρειας
«Η διασύνδεση Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρειας και συμβου-

λευτικού σταθμού γυναικών Βεροίας».
Μοσχοπούλου ‘Ολγα, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου-

λίου Δήμου Αλεξάνδρειας, Πρόεδρος Επιτροπής Ισότητας 
Δήμου Αλεξάνδρειας.

Μπεσυροπούλου Άννα - κοινωνική λειτουργός, Ζεϊμπε-
κίδου Χριστίνα - κοινωνική λειτουργός, Κέντρο Κοινότητας 
Δήμου Αλεξάνδρειας

«Ωφελούμενες Γυναίκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Αλεξάνδρειας. Η βία κατά των Γυναικών στην Κοινότη-
τα Ρομά».

*Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρό-
γραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). Το έργο 
συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Για περαιτέρω πλη-
ροφορίες: Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών 
Δήμου Βέροιας

Ωράριο Λειτουργίας: 08:00 – 16:00
Διεύθυνση: Καπετάν Άγρα 3Α Τηλ. Επικ.: 2331065304
mail: isotita@veria.gr

4 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Απολύμανση Δημοτικού  
Κολυμβητηρίου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας λόγω 
απολύμανσης  θα προβεί σήμερα Τετάρτη 25/11/2020 στο 
κλείσιμο των γραφείων του Δημοτικού  Κολυμβητηρίου 
όπου στεγάζονται το εργατοτεχνικό και διοικητικό προσω-
πικό.

S.W.E.fLL : Πρόγραμμα 
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 

από το VeriaTechLab
Το πρόγραμμα 

S.W.E.fLL έχει σχε-
διαστεί λαμβάνοντας 
υπόψη τ ις  καλές 
πρακτικές και την τε-
χνογνωσία από μια 
σειρά προγραμμά-
των (steam yourself, 
t ra in your bra in, 
glafx) στα οποία η 
Eduact συνεργάστη-
κε με τα Tech Labs, έχοντας την υποστήριξη της Πρεσβείας των Η.Π.Α.

 Σκοπός του προγράμματος είναι να αφήσει ένα ουσιαστικό αποτύπωμα 
στην τοπική κοινωνία της Βέροιας εμπνέοντας τους μαθητές και τις μαθήτριες 
να προσεγγίσουν τις επιστήμες μέσω του παιχνιδιού και της διασκέδασης και 
αφετέρου καλλιεργώντας στους ενήλικους συμμετέχοντες ένα σύνολο δεξιοτή-
των με τις οποίες θα μπορέσουν να ηγηθούν μιας ομάδας μαθητών.

 Είναι μια μοναδική ευκαιρία για νέους να γνωρίσουν έννοιες της Φυσικής, 
της Τεχνολογίας, της Μηχανικής, των Τεχνών και των Μαθηματικών μέσα από 
την κατασκευή και τον προγραμματισμό ρομπότ. 

Συνολικά στη Βέροια, 6 ομάδες παιδιών 9 έως 16 ετών, με τη βοήθεια 
ενηλίκων εκπαιδευτών – μεντόρων (17+ ετών), θα κατασκευάσουν, θα προ-
γραμματίσουν, θα ερευνήσουν. Στα πλαίσια του παγκόσμιου διαγωνισμού ρο-
μποτικής, έρευνας και καινοτομίας FIRST® LEGO® League, οι ομάδες θα επι-
λέξουν και θα επιλύσουν ένα πραγματικό πρόβλημα σχετικά με τον αθλητισμό, 
όπου είναι και το φετινό θέμα του διαγωνισμού. Επιπλέον, θα κατασκευάσουν 
ένα αυτόνομο ρομπότ χρησιμοποιώντας τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό LEGO® 
MINDSTORMS® EV3, το οποίο θα επιλύει αποστολές σε μια θεματική πίστα 
με LEGO μοντέλα κατασκευών.

 Μικροί και μεγάλοι, όλοι μαζί συνεργάζονται προκειμένου να αναπτύξουν 
τόσο χρήσιμες επαγγελματικές δεξιότητες, όσο και αξίες ζωής που κάνουν την 
καινοτομία το καλύτερο μέσο για την απόκτηση της γνώσης. Κορύφωση του 
προγράμματος αποτελούν μικρές γιορτές της γνώσης, στις οποίες θα μοιρα-
στούν τις φοβερές ιδέες τους οι ομάδες μεταξύ τους αλλά και με την τοπική 
κοινωνία.

Η πρώτη φάση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί με τα trainings των 
ενηλίκων-μεντόρων (17+), τα οποία θα υλοποιηθούν εξ’ αποστάσεως. 

Η συμμετοχή των εμπλεκομένων στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.
 Εγγραφή στο πρόγραμμα μπορείτε να κάνετε εδώ: https://eduact.org/

swell/ 
Για οποιαδήποτε απορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 

swell@eduact.org
 Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την έμπρακτη υποστήριξη του Veria 

TechLab και  της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα.

Στις 25 Νοεμβρίου από το Κέντρο Συμβουλευτικής Δήμου Βέροιας
Τηλεδιάσκεψη για συνεργασία 

τοπικών φορέων στην αντιμετώπιση 
της βίας κατά των Γυναικών

Μέσω τραπεζικών 
συναλλαγών 
οι πληρωμές 

στον Δήμο Νάουσας
Ο  Δ ή μ ο ς 

Νάουσας ενη -
μερώνει ότι λό-
γω των ειδικών 
συνθηκών από 
την επιβολή των 
α ν α γ κα σ τ ι κώ ν 
μέτρων για την α-
νάσχεση της πο-
ρείας μετάδοσης 
του κορονοϊού, οι 
ταμειακές υπηρε-
σίες στο κεντρικό 
κατάστημα του 
Δήμου Νάουσας 
και των Δ.Ε. Ανθεμίων και Ειρηνούπολης δεν θα λειτουργούν για την 
εξυπηρέτηση του κοινού και οι πληρωμές θα γίνονται μέσω τραπεζικών 
συναλλαγών. 

Παρακαλούνται οι δημότες να πραγματοποιούν τις συναλλαγές στους 
παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου Νάουσας: 

ALPHA BANK:  ΙΒΑΝ  GR7901408310831002002008097
ΕΘΝΙΚΗ:    ΙΒΑΝ GR6801104250000042554030066
Eurobank Ergasias:  IBAN: GR77 0260 3450 0001 1020 0363 831
Πειραιώς:   ΙΒΑΝ GR4901722440005244025344949
Ο Δήμος Νάουσας εφιστά  την προσοχή στους χρήστες των τραπεζι-

κών συναλλαγών,  ηλεκτρονικών και μη,  να αναγράφουν τα στοιχεία  της 
πληρωμής που πραγματοποιούν (Ονομ/νυμο,  ΑΦΜ) όπως  φαίνονται 
στην Ταμειακή  Ειδοποίηση που έχουν λάβει.
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Λάζαρος Τσαβδαρίδης: Nα αρθεί 
η προϋπόθεση της μη κατάθεσης 
πινακίδων κυκλοφορίας για την 

αποζημίωση τουριστικών γραφείων 
και τουριστικών επιχειρήσεων

Άρση της προϋπόθεσης της 
μη κατάθεσης πινακίδων κυκλο-
φορίας για την αποζημίωση των 
τουριστικών γραφείων και τουρι-
στικών επιχειρήσεων οδικών με-
ταφορών ζητάει ο Αν. Γεν. Γραμ-
ματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής 
Ημαθίας Λάζαρος Τσαβδαρίδης 
με σχετική Ερώτησή του προς 
τον Υπουργό Τουρισμού.

Ο κ. Τσαβδαρίδης υπογραμ-
μίζει την ανησυχία των θεσμικών 
φορέων των τουριστικών Πρακτό-
ρων και των ιδιοκτητών τουριστι-
κών λεωφορείων της Βόρειας Ελ-
λάδας για τον αυθαίρετο – όπως 
υποστηρίζουν - περιορισμό του 
κύκλου των σχετικών επιχειρή-
σεων που δύνανται να αιτηθούν 
τη χορήγηση της έκτακτης επιδό-
τησης.

Τονίζει δε ότι όσες επιχειρή-
σεις κατέθεσαν τις πινακίδες κυκλοφορίας τους αναγκάστηκαν να το πράξουν, διότι δεν είχαν την οικονομική ευχέ-
ρεια να λειτουργήσουν τα οχήματά τους με βάση το μειωμένο ποσοστό θέσεων καθώς και ότι έχουν ήδη προπλη-
ρώσει στο σύνολό τους τα τέλη κυκλοφορίας του νέου έτους και άρα η εξαίρεσή τους από τη χορήγηση της επιδότη-
σης θα σηματοδοτεί - μία άνιση μεταχείρισή τους ως προς τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις. 

Σειρά μέτρων για τη στήριξη του κλάδου των ΤΑΞΙ, ζητά
 ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης από τους αρμόδιους Υπουργούς

 
Τη μεγάλη ανάγκη λήψης μέτρων για τη στήριξη των αυτοκινητιστών Ταξί  ζητάει ο Αν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ 

και Βουλευτής Ημαθίας με σχετική Αναφορά που κατέθεσα προς τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασί-
ας και Μεταφορών. 

Όπως σημειώνει σχετικώς στην Αναφορά του ο κ. Τσαβδαρίδης, η Κυβέρνηση οφείλει να σκύψει για ακόμη 
μία φορά με ευαισθησία στα μείζονα οικονομικά προβλήματα μίας ακόμη επαγγελματικής ομάδας που έχει πληγεί 
βαριά από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης και η οποία εδώ και 8 συνεχόμενους μήνες προσπαθεί να επιβι-
ώσει χωρίς οι ημερήσιες εισπράξεις να αγγίζουν καν τα επίπεδα συντήρησης ενώ ακόμη και οι πιο μικρές τακτικές 
υποχρεώσεις (καύσιμα, αλλαγή λαδιών, πληρωμή ασφάλειας) καλύπτονται με δυσκολία.

Ο Βουλευτής Ημαθίας επισημαίνει ότι ο κλάδος των ΤΑΞΙ πρέπει όχι μόνο να επιβιώσει αλλά και να αναπτυχθεί 
και προς αυτή την κατεύθυνση, είναι σημαντικό να εξετάσουν τα αρμόδια Υπουργείο τη δυνατότητα:

• Ένταξης των αυτοκινητιστών Ταξί  στις πληγείσες επιχειρήσεις
• Άρσης του αποκλεισμού των Ε.Δ.Χ. Ταξί από κάθε κοινοτικό ή εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα
• Ειδικής Αποζημίωσης από τις Περιφέρειες για τα ακυρωμένα μαθητικά δρομολόγια που διεκόπησαν λόγω υγει-

ονομικής κρίσης
• Μείωσης των τελών που πληρώνουν τα ΡαδιοΤαξί στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών
• Επιδότησης για αγορά ταξιμέτρων και ταμειακών μηχανών, που παρότι υποχρεωτικώς πρέπει να ολοκληρωθεί 

μέσα στο τρέχον έτος, καθίσταται αδύνατη λόγω της τεράστιας οικονομικής  δυσπραγίας του κλάδου

Φρόσω Καρασαρλίδου: 
«Η κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται 

στις βαθιές και αρνητικές 
συνέπειες που θα υπάρξουν 
για το σύνολο της κοινωνίας 

από την πανδημία του κορονοϊού»
Σκληρή κριτική στο νο-

μοσχέδιο του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων με θέμα «Μέ-
τρα ενίσχυσης των εργα-
ζομένων και ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων, κοι-
νωνικοασφαλιστικές ρυθ-
μίσεις και διατάξεις για την 
ενίσχυση των ανέργων», 
άσκησε η βουλευτής Η-
μαθίας του ΣΥΡΙΖΑ-Προ-
οδευτική Συμμαχία Φρό-
σω Καρασαρλίδου, την Παρασκευή 20/11/2020 
στην ομιλία της στην Επιτροπή Κοινωνικών 
Υποθέσεων, στη Βουλή, τονίζοντας ότι δεν κα-
λύπτονται πλήρως οι άνεργοι και οι εργαζόμενοι, 
οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικρομεσαίες ε-
πιχειρήσεις, που πλήττονται ιδιαίτερα από την 
πανδημία.

Όπως είπε: «Το νομοσχέδιο δεν ανταπο-
κρίνεται στη σοβαρότητα της οικονομικής και 
κοινωνικής κατάστασης που έχει προκύψει, ούτε 
ανταποκρίνεται στις βαθιές και αρνητικές συνέ-
πειες που θα υπάρξουν για το σύνολο της κοι-
νωνίας από την πανδημία του κορονοϊού, γιατί 
τα μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων, αυτοαπα-
σχολούμενων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
εξαντλούνται μόνο σε ένα άρθρο που αφορά στη 
μείωση των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών 
και εργαζομένων κατά 3%, συνεχίζοντας την α-
παξίωση του ΟΑΕΔ μετά την περικοπή του 0,9% 
από το καλοκαίρι του 2019. Η πρόθεση είναι 
σαφής: ακυρώνεται ο ρόλος του ΟΑΕΔ για να 
ενισχυθεί ο ιδιωτικός τομέας με τα voucher για 
την κατάρτιση και τη συμβουλευτική των ανέρ-
γων. Ενώ η προηγούμενη κυβέρνηση είχε δρο-
μολογήσει αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 
7,5%, την οποία αύξηση η παρούσα κυβέρνηση 
πάγωσε».

Όσον αφορά στην εξαγγελία ενίσχυσης με 54 
εκ ευρώ των 256.000 νοικοκυριών που διαβιούν 
σε ακραία φτώχεια, παρατήρησε ότι η κυβέρνη-
ση του ΣΥΡΙΖΑ σε δύσκολες μνημονιακές επο-
χές έδινε μέρισμα το οποίο ξεπερνούσε τα 700 
εκ ευρώ. Επίσης δικαιούχοι της ενίσχυσης θα 
είναι μόνο όσοι λαμβάνουν το ελάχιστο εγγυημέ-
νο εισόδημα, ενώ αυτοί που χάνουν τη δουλειά 
τους και όσοι χάνουν τις επιχειρήσεις τους λόγω 
πανδημίας, αυτοί που μειώνονται δραματικά 

οι αποδοχές τους, αυτοί 
δηλαδή που αντιμετωπί-
ζουν πρόβλημα επιβίω-
σης είναι ανύπαρκτοι για 
την κυβέρνηση.

Η κα Καρασαρλίδου 
αναφέρθηκε και στον 
διορισμό των 51 διευ-
θυντικών στελεχών του 
Υπουργείου Εργασίας 
που είναι σε εξέλιξη και 
έχει φτάσει στο επίπεδο 
να ανακοινωθεί και η μο-

ριοδότηση, τονίζοντας ότι «καταργεί κάθε έννοια 
αξιοκρατίας και συνιστά διοικητικό πραξικόπημα 
του επιτελικού κράτους της ΝΔ να έρχεται το 
Υπουργείο Εργασίας και να καταργεί ακόμα και 
την κεντρική διάταξη του Υπουργείου Εσωτερι-
κών».

Όσο για την έκθεση ΑΤΛΑΣ, η κα Καρασαρλί-
δου ζήτησε από τον υπουργό να φέρει τα πραγ-
ματικά στοιχεία και να τα καταθέσει στο γραφείο 
προϋπολογισμού της Βουλής, σημειώνοντας ότι 
η προηγούμενη κυβέρνηση παρέδωσε 105.000 
εκκρεμείς συντάξεις και ότι σύμφωνα με τον κ. 
Ρέγκλινγκ το Σεπτέμβριο οι εκκρεμείς συντά-
ξεις ήταν 300.000 και σήμερα ανέρχονται σε 
360.000!

Κλείνοντας, η κα Καρασαρλίδου επισήμανε 
το καίριο ζήτημα που ανέδειξε με Ερώτησή του 
ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και αφορά 
στη στήριξη του προσωπικού των νοσοκομείων 
μας. «Σήμερα που παρά το δεύτερο lockdown 
τα κρούσματα στη χώρα μας έχουν γίνει δεκα-
πλάσια, οι θάνατοι των ασθενών με κορονοϊό 
αυξάνονται κάθε μέρα, με τους γιατρούς και 
τους νοσηλευτές να βρίσκονται σε απελπιστική 
κατάσταση καθώς τα νοσοκομεία και οι ΜΕΘ 
της χώρας έχουν γεμίσει, με 100άδες γιατρούς, 
νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό να έχουν 
νοσήσει και οι ίδιοι σύμφωνα με τα στοιχεία του 
ΠΟΕΔΗΝ, είναι απολύτως επιβεβλημένη η κατα-
βολή εκτάκτου δώρου Χριστουγέννων στο σύνο-
λο του προσωπικού των νοσοκομείων. Το δώρο 
αυτό τους το οφείλουμε ως έμπρακτη αναγνώρι-
ση της Πολιτείας για τον ρόλο και την προσφορά 
αυτών των ανθρώπων της πρώτης γραμμής και 
την άνιση μάχη που δίνουν καθημερινά κάτω 
από αντίξοες συνθήκες, με ελάχιστα μέσα, με 
κίνδυνο της υγείας και της ζωής τους», τόνισε.
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ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ 

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

Αρ.Λογ: 829 00 2001 000024 , IBAN:  GR78 
0140 8290 8290 0200 1000 024και του ΑΔΕΛΦΑ-
ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, Αρ.Λογ.:830 00 
2001 000070 , ΙΒΑΝ: GR80 0140 8300 8300 0200 
1000 070.

   Οι δωρεές και οι χορηγίες για το Γηροκομείο 
Βέροιας  , εκπίπτουν από την Εφορία.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 24 Νοεμ-

βρίου 2020 στις 11.00 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας ο Δημήτριος Νικ. 
Γιάτσας σε ηλικία 81 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 24 Νο-

εμβρίου 2020 στις 12.15 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην 
Κουλούρα Ημαθίας ο Γεώργιος 
Αριστ. Λιολιόπουλος σε ηλικία 
88 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΣΟΦΨΥ Ημαθίας: Διαδικτυακές οι 
υπηρεσίες του Κέντρου υποστήριξης

 Λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον COVID-19 που αποφασίστηκαν από 
την πολιτεία, ενημερώνουμε ότι όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τους επαγγελ-
ματίες ψυχικής υγείας του Κέντρου του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ-
ΩΝ & ΦΙΛΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ) θα γίνονται διαδικτυακά (skype, viber κ.λ.π.). 
Τα γραφεία του Κέντρου και η Γραμματεία θα συνεχίσουν να είναι κανονικά ανοι-

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

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Ενημέρωση 
συνταξιούχων

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ, γνωστοποιεί τέσσερα (4) υποδείγματα 
αιτήσεων:

α) Για την επιστροφή της επικουρικής σύνταξης,
β) Για το μέρισμα από το ΜΤΠΥ,
γ) Για τη διόρθωση εσφαλμένου υπολογισμού ανα-

δρομικών και
δ) Για την επιστροφή αναδρομικών συνταξιούχων 

που έλαβαν  προσωρινή σύνταξη.
Τα υποδείγματα αυτά μπορείτε να τα εκτυπώσετε 

από την ιστοσελίδα της Π.Ο.Π.Σ. (www.pops.com.gr).
Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν την αίτηση με συ-

στημένη επιστολή θα κάνουν χρήση την ταχυδρομική 
διεύθυνση του κάθε φορέα. Όσοι θέλουν να την υπο-
βάλουν ηλεκτρονικά θα κάνουν χρήση την ηλεκτρονική 
διεύθυνση του κάθε φορέα.

Με το από 16-11-2020 έγγραφο της Π.Ο.Π.Σ. που 
σας κοινοποιούμε παρακάτω, αναφέρονται τόσο η τα-
χυδρομική, όσο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε 
φορέα.

Για το Δ.Σ.
 Ο Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΨΗΦΙΣΜΑ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ 

ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΝΤΑΒΟΡΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Νάουσας μετά την θλι-

βερή είδηση θανάτου του Φώτη Νταβόρα εκλεκτού συνεργάτη και μέλους του 
Συλλόγου μας εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη για την απώλεια του, συνεδρίασε 
εκτάκτως και αποφάσισε τα εξής:

Να εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Να κατατεθεί συμβολικό ποσό στο σύλλογο φίλων Νοσοκομείου Νάουσας.
Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό τύπο.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Άγγελος Κάλλης

Διαδικτυακή 
επικοινωνία με την 

Δημοτική 
Αστυνομία Βέροιας

 Λόγω των νέων περιοριστικών μέτρων 
για τον περιορισμό διασποράς της πανδημίας  
covid-19, ενημερώνουμε τους δημότες Βέροι-
ας, ότι μπορούν για θέματα αρμοδιοτήτων μας 
να στέλνουν τα αιτήματά τους στο υπηρεσιακό 
μας e-mail: «dim.astynomia@veria.gr».

Κρατάμε αποστάσεις – φοράμε μάσκες σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους -εφαρ-
μόζουμε τα μέτρα υγιεινής προστασίας -  επι-
κοινωνούμε εξ αποστάσεως –όχι στις άσκοπες 
μετακινήσεις, για να Μένουμε Ασφαλείς. 

Ο Εντεταλμένος 
Δημοτικός Σύμβουλος
Ευστάθιος Κελεσίδης

Νέο ωράριο 
λειτουργίας στο ΚΕΠ 

Αλεξάνδρειας
Ανακο ινώ -

νεται από το 
Δήμο Αλεξάν-
δρειας, ότι από 
την  Δευτέρα 
16 Νοεμβρίου, 
και μέχρι νεω-
τέρας, το ΚΕΠ 
της Δ.Κ. Αλε-
ξάνδρειας θα 
εφαρμόσει νέο 
ωράριο λειτουργίας, λόγω των συνθηκών και των έκτα-
κτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, το 
οποίο έχει ως εξής:

Δευτέρα έως και Παρασκευή: 07:30 – 15:30
(Σάββατο κλειστά)
Υπενθυμίζεται ότι η εξυπηρέτηση των πολιτών γίνεται 

κατόπιν ραντεβού ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες 
μετακινήσεις και ο συνωστισμός και να διεκπεραιώνονται 
χωρίς καθυστερήσεις και αναμονή τα αναγκαία αιτήματα 
των πολιτών.

Επιπλέον οι πολίτες μπορούν να κάνουν χρήση των 
αναβαθμισμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην πύλη 
«ΕΡΜΗΣ» (ermis.gov.gr), με στόχο την απομακρυσμένη 
εξυπηρέτησή τους  και τη μείωση προσέλευσής τους στα 
ΚΕΠ.

Τηλέφωνο εξυπηρέτησης: 23333-50200
 (τηλ. κέντρο)
Email: d.alexandrias@kep.gov.gr
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ: 
8:00π.μ. – 4.00 μ.μ., 

το ωράριο λειτουργίας 
των φαρμακείων Ημαθίας

 Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας ενημερώνει ότι 
για την προστασία της δημόσιας υγείας και των μελών 
του, το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων που ανήκουν 
σε όλες τις περιοχές της Ημαθίας μετασχηματίστηκε σε 
συνεχές για όσο διάστημα θα διαρκέσει η απαγόρευση 
κυκλοφορίας. 

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

Βέροια: 7.30 π.μ.-3.30 μ.μ 
το νέο ωράριο λειτουργίας 
όλων των κρεοπωλείων 

κατά τη διάρκεια
 του lockdown

Άλλαξε το ωράριο λειτουργίας όλων των 
κρεοπωλείων (μέλη και μη μέλη της Συντε-
χνίας Κρεοπωλών Βέροιας) λόγω των νέων 
μέτρων στο πλαίσιο του lockdown σε όλη 
τη χώρα για την περιορισμό διασποράς του 
κορονοϊού.

Έτσι, όλα τα κρεοπωλεία της περιοχής 
Βέροιας θα λειτουργούν, μέχρι νεοτέρας, 
από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το με-
σημέρι.

Δήλωση του Δημάρχου 
Νάουσας για την χθεσινή 
σύσκεψη με Χρυσοχοίδη

 Για τη χθεσινή ευρεία σύσκεψη εκπρο-
σώπων φορέων της Ημαθίας στη Βέροια, με 
επικεφαλής τον Υπουργό Προστασίας του 
Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη o δήμαρχος 
Νικόλας Καρανικόλας δήλωσε:

 «Στη σημερινή  (σ.σ. χθεσινή) σύσκεψη 
που είχαμε με τον Υπουργό Προστασίας του 
Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη οι εκπρόσωποι 
της Αυτοδιοίκησης, της Αστυνομίας, των υγει-
ονομικών φορέων και των επιχειρήσεων της 
Ημαθίας επεσήμανα από την πλευρά μου τον 
αγώνα που δίνει η τοπική αυτοδιοίκηση στην 
“μάχη” της διαχείρισης της πανδημίας και  την 
προσπάθεια που κάνουμε για την αποφυγή της εξάπλωσης της νόσου. Τόνισα, 
επίσης, την αναγκαιότητα της αυστηροποίησης των ελέγχων και της συνέχισης 
του συντονισμού και της συνεργασίας όλων των φορέων της Ημαθίας για να 
μπορέσουμε να ανακόψουμε την αύξηση των κρουσμάτων στην περιοχή μας. 
Σημαντική όμως είναι και η ατομική ευθύνη του καθενός μας. Για άλλη μια φορά 
απευθύνουμε έκκληση στους συμπολίτες μας να τηρούν απαρέγκλιτα τα μέτρα 
προστασίας. Την κρίσιμη αυτή περίοδο πρέπει όλοι να δείξουμε υπευθυνότητα, 
σύνεση και αυτοσυγκράτηση».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 3/2020
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου  (Ν.4643/2019)

Ο ΔΕΔΔΗΕ, που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, ύστερα 
από την υπ’ αριθμ. 184/2020  Απόφαση του Διευθύνοντος 
Συμβούλου του ΔΕΔΔΗΕ, ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) 
ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου, διάρκειας 8 (οκτώ) μηνών, για την κάλυψη εποχικών 
ή παροδικών αναγκών των μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέ-
ρειας Μακεδονίας-Θράκης/Περιοχής Βέροιας, που εδρεύει στη 
Βέροια του Νομού Ημαθίας και συγκεκριμένα: πέντε (5) ΔΕ 
Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων-Υπογείων Δικτύων και δύο (2) ΤΕ 
Υπαλλήλων Γραφείου (ΔΟ3/Α). Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι 
ηλικίας από 18 έως 65 ετών για όλες τις ειδικότητες πλην των 
Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων ΔΕ που το όριο ηλικίας είναι 18 
έως 45 ετών. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις 
τους, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζουν 
από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της πα-
ρούσης. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης, μαζί με το 
«Παράρτημα ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ»  και το Ειδικό Παράρτημα (Α1) 
Απόδειξη Χειρισμού Η/Υ, θα γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας 
μας όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, στον δικτυακό 
τόπο του ΔΕΔΔΗΕ www.deddie.gr και στο χώρο των ανακοινώ-
σεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βέροιας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση 
με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΟΧ 3/2020 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.) και να την υποβάλουν, είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη 
διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Βέροιας, Βενιζέλου 87, Τ.Κ. 
59100 Βέροια, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης,  υ-
πόψη κ.Γοροτσίδου Γεωργίας (τηλ. Επικοινωνίας 2331074805, 
23310 74834), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση  G.Gorotsidou @deddie.gr

Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δή-
λωση  του ν. 1599/1986  (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλε-
κτρονικό ταχυδρομείο, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται 
υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις 
ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν  γίνονται δεκτές.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι/ες πέραν των δικαιολογητι-
κών που αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙ του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΧ», οφείλουν να υποβάλλουν και Υπεύθυνη 
Δήλωση N.1599/1986, στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν 
απασχοληθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή σε εταιρεία του Ομίλου ΔΕΗ 
(ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟ-
ΛΗΣ Α.Ε και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.) και αν έχουν απασχο-
ληθεί, να δηλώνεται η εταιρεία απασχόλησης με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας (σύμβαση ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκει-
ας, σύμβαση έργου, σύμβαση 60 ημερομισθίων, εκτός πρακτι-
κής άσκησης), κατά την τελευταία 3ετία από την λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων καθώς και τα χρονικά 
διαστήματα που απασχολήθηκαν.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Γο-
ροτσίδου Γεωργία (τηλ. επικοινωνίας: 23310 74805, 23310 
74834)

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΘΡΑΚΗΣ /ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 87 ΒΕΡΟΙΑ

Αιμοδοσία του Νοσοκομείου, 
στο 1ο Κ.Α.Π.Η. Βέροιας, 

λόγω ανάγκης και μεγάλης 
έλλειψης αίματος

Λόγω των έκτακτων επιδημιολογικών μέτρων, από την Τετάρ-
τη  18-11-2020 εκτελούνται αιμοληψίες στο 1ο Κ.Α.Π.Η. Βέροιας 
(Αριστοτέλους 3, απέναντι από το Δημοτικό Σχολείο).   Ώρες προ-
σέλευσης αιμοδοτών: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 9:00πμ-13:00μμ. (ΕΚΤΟΣ 
ΣΑΒ-ΚΥΡ.-ΑΡΓΙΕΣ)

Παράλληλα εντός του Νοσοκομείου ισχύει το υπάρχον πρό-
γραμμα λειτουργίας της Αιμοδοσίας. (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9:00πμ-
13:00μμ. Και 18:00μμ-20:00μμ.  ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ-ΑΡΓΙΕΣ 
10:00πμ.-13:00μμ) Το τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Βέ-
ροιας  απευθύνει γενικό κάλεσμα στο ώστε να εξασφαλίσει την 
επάρκεια αίματος διότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη και πρέπει να ευ-
αισθητοποιηθούμε όλοι μας για να αντιμετωπίσουμε την υγειονομι-
κή κρίση αυτή την περίοδο.    Πληροφορίες στο τηλ: 23310 29600 

Επιμελητήριο Ημαθίας: 
Ενημέρωση για 

την Ρύθμιση Οφειλών 
και Παροχή Δεύτερης 

Ευκαιρίας
Το Επιμελητήριο Ημα-

θίας διοργανώνει ενημε-
ρωτική δράση, την Δευ-
τέρα 30/11/2020 και ώρα 
17.00-19.00  με κεντρικό 
ομιλητή τον Ειδικό  Γραμ-
ματέα Διαχείρισης Ιδιωτι-
κού Χρέους, του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, κ. 
Φώτης Κουρμούσης και τα 
στελέχη της ΕΓΔΙΧ.

Ο Ειδικός Γραμματέ-
ας Διαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους, του Υπουργείου 
Οικονομικών, κ. Φώτης 
Κουρμούσης και τα στελέ-
χη της ΕΓΔΙΧ, θα παρουσιάσουν τους βασικούς άξονες και τις καινοτομί-
ες του ν. 4738/2020  «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρί-
ας» και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις για τα ακόλουθα:

• Τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών σε έως 240 δόσεις
• Τη διαδικασία πτώχευσης – απαλλαγής οφειλών φυσικών & νομικών   

προσώπων και παροχής 2ης ευκαιρίας 
• Την πρόνοια για τα ευάλωτα νοικοκυριά και την προστασία της 1ης 

κατοικίας
• Το ρόλο των επιστημονικών κλάδων 
Για την συμμετοχή σας, παρακαλούμε να στείλετε email στο support@

icci.gr, ώστε να σας σταλούν οδηγίες σχετικά με την τηλεδιάσκεψη.
Η παρακολούθηση θα είναι δωρεάν.

Στο καινοτόμο 
ηλεκτρονικό 

«εργαλείο» myKEPlive 
εντάχθηκε 

ο Δήμος Νάουσας
Ένα ακόμα ηλεκτρονικό «εργαλείο» εξυπηρέτησης απο-

κτούν οι πολίτες του Δήμου Η.Π. Νάουσας, με την ένταξή του 
στο δίκτυο του myKEPlive.

Μέσα από το myKEPlive οι πολίτες μπορούν να συνομι-
λούν μέσω βιντεοκλήσης με υπαλλήλους ΚΕΠ ανά την Ελλά-
δα, διεκπεραιώνοντας με τον τρόπο αυτό  τις υποθέσεις τους 
από την άνεση και την ασφάλεια του σπιτιού ή του γραφείου 
τους. 

Επισημαίνεται ότι κατά το προηγούμενο διάστημα οι υπάλ-
ληλοι του ΚΕΠ του Δήμου Νάουσας  πραγματοποίησαν σχετι-
κή ενημέρωση και τις απαιτούμενες πιλοτικές δοκιμές,  ώστε 
να είναι προετοιμασμένοι για τη νέα καινοτόμα διαδικασία. 

Οι πολίτες μπορούν να μπουν στην εφαρμογή myKEPlive 
είτε από το gov.gr, είτε από το gsis.gr, ενώ οι κατηγορίες των 
εξυπηρετούμενων υποθέσεων είναι οι εξής:

1) Πληροφόρηση-Αίτηση,
2) Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις, 
3) Εξυπηρέτηση Πολιτών με Αναπηρία,
4) Εξυπηρέτηση από τον Δήμο.
Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται  στην ιστοσελίδα 

του Δήμου Νάουσας 



EuropaLeague:ΟΤρεϊμάνιςστο
Αϊντχόφεν-ΠΑΟΚ,οΑγκάγεφστοΑΕΚ-Ζόρια

Ο Λετονό Αντρίς Τρεϊμάνις θα διευθύνει την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την 
Αϊντχόφεν στην Ολλανδία, ενώ ο Αζέρος Αλίγαρ Αγκάγεφ θα «σφυρίξει» 
τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Ζόρια στο ΟΑΚΑ. Τον Λετονό Αντρίς Τρεϊμάνις 

επέλεξε η UEFA για να 
διευθύνει την αναμέτρηση 
μεταξύ του ΠΑΟΚ  και της 
Αϊντχόφεν στην Ολλανδία 
(26/11, 22:00) για την 4η 
αγωνιστική των ομίλων 
του Europa League.Βοη-
θοί του 35χρονου ρέφερι 
θα είναι οι συμπατριώτες 
του, Χάραλντς Γκουντερ-
μάνις και Αλεκσέις Σπασι-
ονίκοφς, ενώ τέταρτος ο 
επίσης Λετονός, Αλεκσά-
ντρς Γκολούμπεφς.

ΟΤρεϊμάνιςήτανοάρχωντου
αγώναΠαναθηναϊκός -Θέλτα 0-
2 για τους ομίλους του Europa
Leagueτησεζόν2016/17.

Από την άλληπλευρά, τον α-
γώνα τηςΑΕΚ με τη Ζόρια στο
ΟΑΚΑ (26/11, 19:55) θα σφυρί-
ξει οΑζέροςΑλίγαρΑγκάγεφ, με
βοηθούς τουςσυμπατριώτες του,
ΖεϊνάλΖεϊνάλοφκαιΑκίφΑμιράλι,
ενώ τέταρτος θα είναι ο Ορκάν
Μαμάντοφ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο
33χρονος διαιτητής έχει... ελληνι-
κόπαρελθόν,αφούέχειδιευθύνει
τις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ -Ατρό-
μητος 3-0 τη σεζόν 2018/19 και
τοΠαναθηναϊκός -ΠΑΟΚ2-0 για
την22ηαγωνιστική τουπερσινού
πρωταθλήματος.
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Οσο περνούν οι μέρες, γίνεται 
σαφές πλέον το πόσο σφικτό 
γίνεται το πλαίσιο προκειμέ-

νου η χρονιά να… ξεκινήσει αλλά και 
να ολοκληρωθεί στην ώρα της. Σε 
κάθε περίπτωση, θα πρέπει ν’ αναμέ-
νονται εξελίξεις εντός της εβδομάδας. 
Διαφαίνεται βέβαιο ότι εντός των 
ημερών θα πιστοποιηθεί τουλάχιστον 
η επιστροφή των ποδοσφαιριστών 
στις προπονήσεις, κάτι που για την 
ώρα δεν τους επιτρέπεται!

Τοερώτημαπαραμένειωστόσοπάντοτεκαίριο:
Πότεθα ξεκινήσουν ταδύοπρωταθλήματα,με τις
πληροφορίες ν’ αναφέρουν ότι εντός της εβδομά-
δαςθαυπάρξεισυγκεκριμένηαναφορά.

Τοζήτημαείναιπιαπάραπολύσημαντικό!
32ομάδεςκινδυνεύουνουσιαστικάμεδιάλυση,

όλοτοεπαγγελματικόποδόσφαιροπληντηςμεγά-
ληςκατηγορίαςεπίσηςκαισεκάθεπερίπτωσηθα
πρέπειοιαρμόδιοι ν’αναλάβουν τις ευθύνες τους
προκειμένουναμηντιναχτούνόλαστοναέρα.

Στα όρια τους εν τω μεταξύ εξακολουθούν να
βρίσκονταιοιομάδεςκαιόλοιόσοιτηςαποτελούν.
Δενείναιμόνοοι ιδιοκτήτες,αλλάκαιοιεκατοντά-
δεςποδοσφαιριστές-εργαζόμενοι,πουμαζί με τις
οικογένειές τους ζουν τους τελευταίουςμήνες ένα
μαρτύριο…

Υπενθυμίζεται επίσης ότι στοπλαίσιο τηςπε-
ρασμένης 9ης αγωνιστικής στη ΣούπερΛιγκ, οι
ποδοσφαιριστές της μεγάλης κατηγορίας και μετά
απόπρωτοβουλίατουΠΣΑΠπραγματοποίησαν1’
καθυστέρησηστηνέναρξητωναγώνωντους,προ-
σπαθώντας με τον τρόπο αυτό ναπείσουν τους
αρμόδιους έτσιώστε νααντιληφθούν τηνκρισιμό-
τητα τουθέματοςκαι ναμπορέσουνοιομάδεςνα
ξεκινήσουντιςυποχρεώσειςτους.

Καλόγιαμιαακόμηφοράείναιδενασημειωθεί
πωςηΣούπερΛιγκ2καιηΦούτμπολΛιγκείναιτα
μοναδικάπρωταθλήματα σε όλη τηνΕυρώπη τα
οποίαδεδιεξάγονταιαυτήτηστιγμή.

Στο Metropolis 95.5 και στην 
εκπομπή «Στην Σέντρα» φιλο-
ξενήθηκε ο Παύλος Δερμιτζάκης 

ο οποίος μίλησε για την κατάσταση 
που επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαι-
ρο, αλλά και για την «Βασίλισσα του 
βορρά».

«Είμαστε σε αναστολή λειτουργίας. Όλοι μας
κατανοούμε την κατάστασηπου επικρατεί στηνπα-
τρίδαμας.Δενπρέπει να ξεχνάμε τις ιδιαιτερότητες
που έχει αυτό το επάγγελμα.Είμαστε το μοναδικό
πρωτάθλημαπουδεναγωνίζεται.Ημη έναρξη των
δύοκατηγοριώνθαεπηρεάσειαρνητικάκαιμηανα-
στρέψιμα τις οικογένειεςπου τρέφονται από αυτές
τιςομάδες.Είμαστεστον8ομήνακαιπολλέςοικογέ-
νειεςδενέχουνακόμαμισθόστοσπίτιτους.

Συμφωνώαπόλυτα με τα μέτραπου έχουν λη-

φθεί,καιφαντάζομαιτακάνουνγιατοδικόμαςκαλό.
Εγώπροσωπικά, επειδή είμαι πολλά χρόνια στο
χώροτουποδοσφαίρουδενξεχνάωκαιταδικάμας
λάθηπουκάναμε.Ηλειτουργίατωναρμόδιωνοργά-
νων, το κράτοςμε τηνΕΠΟγια τηναναδιάρθρωση
αλλάκαιτουσυνεταιρισμούπουέδωσετηνάδειασε
ομάδες να κάνουν ενστάσεις, με σκοπό να ξεκινή-
σουνταπρωταθλήματα8Νοεμβρίου.

ΌλολένεηΕθνικήμαςδενπάεικαλά,ακόμακαι
ηΕλπίδωνδενέχει τηνεικόναπουείχε.ΣτηνΕθνι-
κή δεν υπάρχει φορ, ή υπάρχουν λίγαπαιδιάπου
μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το ρόλο.Πώς θα
δημιουργήσουμε εθνικές ομάδες αν δεν κοιτάξουμε
τηνπηγήπουείναιοιμικρέςκατηγορίες.Εκείόπου
οιμεγάλεςομάδεςαντλούνποδοσφαιριστές.Δυστυ-
χώς, ηΕΠΟ και οι μεγάλες ομάδες δεν ασκούν το
μέτροπίεσηςέτσιώστεναξεκινήσουνταπρωταθλή-
ματα. Για δικό τουςσυμφέρον δεν το κάνουναυτό.
Είναιέναπρόβλημαπουθατοζήσουμεστομέγιστο
βαθμόστομέλλον».

Στενεύουνταόρια
τουεπαγγελματικού
ποδοσφαίρου

Παύλος Δερμιτζάκης:
«Είμαστε σε αναστολή λειτουργίας»
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Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

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

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

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

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

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

Για μία ακόμη φορά , ο δις MVP 
της κανονικής περιόδου του 
NBA έδειξε οτι δεν ξεχνάει από 

που ξεκίνησε .Συγκέντρωσε τρόφιμα 
και τα παρέδωσε στην εκκλησία του 
Αγίου Μελετίου στα Σεπόλια γειτονιά 
που μεγάλωσε , για να δοθούν σε 
ανθρώπους που έχουν ανάγκη. 

Χωρίςκάμερες,χωρίςφωτογράφους,χωρίςνα...
διατυμπανίσει τηνπράξη τουσταmedia, ο Γιάννης
Αντετοκούμποαπέδειξεγιαμιαακόμηφοράότι,όσο
ψηλάκιανέχειφτάσει,δενξεχνάειποτέαπόπόσο
χαμηλάξεκίνησε.

Το ίδιο είχε κάνει και μετά τις πλημμύρες στην
Καρδίτσαόταν,μαζίμετααδέρφιατου,έστειλεείδη
πρώτηςανάγκηςστουςπληγέντεςαπότηνκακοκαι-
ρία«Ιανός»

ΠάνωαπόλαΑΝΘΡΩΠΟΣ

Ο «Μεγαλέξανδρος» του ελλη-
νικού ποδοσφαίρου Γιώρ-
γος Κούδας έκλεισε σήμερα 

τα 74 του χρόνια. Ο σπουδαίος 
παλαίμαχος του ΠΑΟΚ μίλησε στο 
«Metropolis 95,5» για την πορεία 
της ομάδας και την απόφαση να 
εμπιστευτεί την τεχνική ηγεσία στον 
Πάμπλο Γκαρσία.

«ΚουράστηκαπολύχθεςμετοματςτουΠΑΟΚ,
ειδικάστοπρώτομέρος.Ευτυχώςήρθεηνίκη,που
ήταν τοπιο σημαντικό.Με το μυαλό κουράζεσαι
περισσότερο.Δενγνωρίζωανξέρειοκ.Σαββίδης
ότι έχωγενέθλιασήμερα,αλλάείναιδύσκολοαπό
εκείπου είναι να επικοινωνήσουμε.Πάντως είμαι
σεεπικοινωνίαμεανθρώπουςαπότοπεριβάλλον
του», είπε αρχικά οΚούδας και συμπλήρωσε για
τονΠάμπλοΓκαρσία:

«ΠιστεύωοΓκαρσία ήταν η λύσηπου έπρεπε
για τονΠΑΟΚ.Το ίδιο είχαπει και για τον Ίβιτς.
Όλα αυτά τα παιδιά που έχουν υπηρετήσει την
ομάδαωςποδοσφαιριστέςέχουντοDNAτουσυλ-
λόγου.ΤαπρώταδείγματατουΠάμπλοείναιπάρα
πολύκαλά.Γνωρίζειτουλικόκαιπωςθατοδιαχει-
ριστεί.Χαίρομαιτοποδόσφαιροπουπαίζει.

Στο πρώτο μέρος είχαμε πρόβλημα στη δη-
μιουργία φάσεων, όμως στο δεύτερο ήμασταν
καλύτεροικαικαταφέραμεναπάρουμετοτρίποντο
απέναντιστονΠΑΣ.Απόλάθοςδεχτήκαμετογκολ
και είμαισίγουροςότι ο Γκαρσίαθα ταδιορθώσει
όλα για να είναι παρουσιαστεί ακόμα καλύτερος
στησυνέχειαοΠΑΟΚ».

Για τανεαράπαιδιά τουΠΑΟΚοΚούδαςείπε:
«Όλα τα νεαράπαιδιά έχουν τα στοιχεία για να
κάνουνπροχωρήσουν.Πρέπει να δουλέψουν.Το
ταλέντοπρέπεινατοκαλλιεργήσειςκαινατοδου-
λέψεις».

Όσογιαδώρογια ταγενέθλιά του, τόνισε:«Το
δώρογιαταγενέθλιάμουτοπήραχθες».

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μοίρασε τρόφιμα
στα Σεπόλια μακριά από τις κάμερες

Κούδας:«ΟΠάμπλοΓκαρσίαείναι
ηλύσηπουέπρεπεγιατονΠΑΟΚ»

Συλλυπητήριομήνυμα

  Η πρόεδρος κ. Δέσποινα Ράλλη και το Δ.Σ. 
του Ε.Γ.Σ. Νάουσας «Ζαφειράκης» εκφράζουν 
τα εγκάρδια συλλυπητήρια τους, στην κ. Ελένη 
Ξανθοπούλου, έφορο Δημοσίων Σχέσεων – 
Καλλιτεχνικού, καθώς και στην οικογένεια της 
κόρης της Νόπης Νταβόρα, για τον άδικο χαμό 
του αγαπημένου τους προσώπου, συζύγου και 
γαμπρού, Φώτη Νταβόρα.
Ο Φώτης ήταν θερμός υποστηρικτής κάθε 
προσπάθειας του ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ και άνθρωπος 
της κοινωνικής προσφοράς. 
  Καλό παράδεισο! Η σκέψη μας είναι μαζί 
σας…

ΤοΔ.Σ.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Νοέμβριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

23-11-2020 μέχρι 

29-11-2020 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

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

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

Τετάρτη 25-11-2020
16:00-21:00 ΧΑ-

ΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙ-
ΝΑΣ 6 (πλατεία αστι-
κών, διπλ.σταΚΤΕΛ)
23310-63620

16:00-21:00 ΠΑ-
ΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΟΥ
2 & ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
- ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΑ23310-66812

16:00-21:00ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45
23310-26757

21:00-08:00ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45
23310-26757

Φαρμακεία

Θετικόςστονκορονοϊό
προπονητήςτηςΕθνικής

ΦανΣιπ
Μπαίνει σε καραντίνα

ΗΕΠΟενημέρωσεότιοομοσπονδιακόςκόουτς,ΤζονΦανΣιπ,βρέ-
θηκεθετικόςστονκορονοϊόκαιμπήκεσεκαραντίνα14ημερών.

ΘετικόςστονκορονοϊόβρέθηκεοΤζονΦανΣιπ.Στησχετικήενημέ-
ρωσηπροχώρησεηΕΠΟτονίζονταςότιοΟλλανδόςκόουτςέχειμπει
ήδησεκαραντίνα

.Αναλυτικάησχετικήενημέρωση:«Σεκαραντίνα14ημερώνοπρο-
πονητής τηςΕθνικήςΟμάδαςΤζονΦαν’τ Σχιπ. Βρέθηκε θετικός σε
τακτικόέλεγχοCOVID-19».

Μπουχαλάκης:
«Ευελπιστώ το 2022

να βρισκόμαστε στο Κατάρ»

ΟΑνδρέαςΜπουχαλάκηςμίλησε για τηνπαρουσία τηςΕθνι-
κήςΕλλάδαςστοNationsLeagueτονίζονταςότιηομάδαέχειβά-
λειτιςβάσειςγιαπεραιτέρωβελτίωση.

ΗΕθνικήΕλλάδαςδενκατάφερεναπάρειτηνπρώτηθέσητου
ομίλουτηςστοNationsLeagueκαιτονπροβιβασμόστηνLeague
B.ΟΑνδρέαςΜπουχαλάκηςμιλώνταςστηνκάμερατηςNovaτό-
νισεότιάπαντεςστηνομάδαείναιστεναχωρημένοι,όμωςμπήκαν
οιβάσειςγιαπερισσότερηετοιμότηταστηνεπόμενηδιοργάνωση.

Οποδοσφαιριστής τουΟλυμπιακού, μάλιστα, τόνισε ότι ευ-
ελπιστεί ηΕθνική να κερδίσει τηνπρόκρισή τηςστοΠαγκόσμιο
ΚύπελλοτουΚατάρτο2022.

ΑναλυτικάοιδηλώσειςτουΜπουχαλάκη:
Γιατηνδεύτερηθέση:«Είμαστεστεναχωρημένοι,όλαταπαιδιά

θέλαμεαυτήτηνπρωτιά.Ανπάρουμετιςαποδόσειςμέσααπότα
παιχνίδιανομίζωτηναξίζαμεκιόλας.Καισταδύοπαιχνίδιαμετη
Σλοβενία έχω την εντύπωσηότι δείξαμε ότι είμαστε η καλύτερη
ομάδακαιτουλάχιστονστοτελευταίοματςαξίζαμετουςτρειςπό-
ντους.ΚαιμετοΚόσοβοατυχήσαμε.

Νομίζωότι μαςαφήνει μιαπικρίααλλάμόνοθετικά έχει η ει-
κόνατηςομάδαςκαιοτελευταίοςέναςχρόνοςκαισταδιακάπως
έχει βελτιωθεί η ομάδα.Θεωρώότι έχουμεβάλει τις βάσεις έτσι
ώστεστηνεπόμενηδιοργάνωσηναμπούμεακόμαπιοσοβαροί,
ακόμαπιοέτοιμοι».

ΓιατηννέαομάδατηςΕθνικής:«Ηομάδαείναικαινούρια,αρ-
κετάπαιδιάκάνανεκαιτιςπρώτεςτουςσυμμετοχέςστηνΕθνική,
οπότενομίζωότικάτιδημιουργείται.Έχουμεγίνειμιαομάδα,μια
οικογένεια,όλαταπαιδιάνοιάζονταιοέναςγιατονάλλονκαιαυτό
είναιτοπιοσημαντικό.

Θεωρώπωςο χρόνος θα είναι μαζί μας και διοργάνωσημε
διοργάνωση,παιχνίδιμεπαιχνίδιαρχήςγενομένηςτώρααπότον
Μάρτιο με ταΠροκριματικά τουΜουντιάλ, όλα ταπαιδιά έχουμε
καταλάβειότιπρέπειναδώσουμετοκάτιπαραπάνωέτσιώστεη
ομάδαναβρεθείσεμιαμεγάληδιοργάνωσητοσυντομότεροδυ-
νατόκαιαυτόςείναιοστόχοςόλωντωνπαιδιών».

Για τους στόχους της Εθνικής: «Αυτό θα κάνουμε από τον
Μάρτιοκαιανοκαθέναςδώσειτοκάτιπαραπάνωκαιπροσπαθή-
σειμέσααπότηνομάδαηΕθνικήμαςείναιαυτήπουθακερδίσει
καιευελπιστώτο2022ναείμαστεστοΚατάρ».

Ο πρώην τεχνικός διευθυντής
τουΆρη,ΆγγελοςΧαριστέας,μεένα
δηκτικόσχόλιοστοtwitterεπεσήμα-
νε την επιτυχία των καλοκαιρινών
μεταγραφών της ομάδας.Μέσασε
λίγες λέξεις οΆγγελος Χαριστέας
κατέγραψε τη δική του αλήθεια.Ο
παλαίμαχοςεπιθετικόςαπομακρύν-
θηκε τοπερασμένο καλοκαίρι από
τονΆρηαλλάηπορείατηςομάδας
είναι εξαιρετική.Αυτό ανέδειξε με
ανάρτησή τουστο twitter.ΟΆγγε-
λοςΧαριστέαςεπεσήμανεότιοιμε-
ταγραφέςπου έγιναν τοπερασμέ-
νο καλοκαίρι απέδωσαν καρπούς
και μάλιστα παρέπεμψε όσους το
αμφισβητούνστην αλήθεια των α-
ριθμών. Συγκεκριμένα έγραψεστο
twitter: «Να λέμε ταπράγματα με
τοόνοματους.Ηδουλειάπουέγινε
στην ομάδα τουΑΡΗ το καλοκαίρι
μοιάζειναείναιίσωςηκαλύτερησε
μεταγραφικήπερίοδοστην ιστορία
της ομάδας.Δεν το λέω εγώαλλά
ταστατιστικά».

Αναλυτικά τομεταγραφικόπάρε
-δώσετουΆρητοκαλοκαίρι

ΗΡΘΑΝ
ΓιοάνΜπεναλουάν,Τυνησία,αμυντικός,

33ετών,ελεύθεροςαπόΝότιγχαμΦόρεστ
ΣάντεΣίλβα,Πορτογαλία, επιθετι-

κός,23ετών,δανεικόςαπόΓουέστΧαμ
ΜάριοςΣιαμπάνης,Ελλάδα, τερ-

ματοφύλακας,21ετών,ελεύθεροςαπό
Ολυμπιακό

ΜατέοΓκαρσία,Αργεντινή,επιθετι-
κός,24ετών,μεμεταγραφήέναντι1,1
εκατ.ευρώαπότονΕρυθρόΑστέρα

ΑπόστολοςΜαρτίνης,Ελλάδα,α-
μυντικός,19ετών,ελεύθεροςαπότον
Ολυμπιακό

ΤόνιΝτάτκοβιτς,Κροατία,αμυντικός,
27ετών,μεμεταγραφήαπόΛοκομοτίβα

ΑλίΑντέμ,ΒόρειαΜακεδονία,μέ-
σος, 20 ετών, ελεύθερος από τη
Βαρντάρ

ΚριστιάνΛόπεζ,Ισπανία,επιθετικός,
31ετών,ελεύθεροςαπόΛαςΠάλμας

ΦακούντοΜπερτόγλιο,Αργεντινή,
επιθετικός,30 ετών, ελεύθεροςαπό
Αλντοβίσι

ΤζέιμΤζέγκο,Αυστραλία,μέσος,28
ετών,ελεύθεροςαπόΑούστριαΒιέννης

ΔημήτρηςΜάνος,Ελλάδα,επιθετι-
κός,25ετών,ελεύθεροςαπόΟλυμπιακό

ΚριστιάνΓκανέα,Ρουμανία,αμυντι-
κός,27ετών,ελεύθεροςαπόΑθλέτικ
Μπιλμπάο

ΕμάνουελΣάκιτς,Αυστρία,αμυντικός,
29ετών,ελεύθεροςαπόΣτουρμΓκρατς

ΖακαρίΜπουσέ,Γάλλια,τερματοφύ-
λακας,28ετών,ελεύθεροςαπόΟσέρ

ΈργκιςΚάτσε,Αλβανία,μέσος,27
ετών,ελεύθεροςαπότονΠΑΟΚ

ΕΦΥΓΑΝ
ΦρανΒέλεθ,Ισπανία,αμυντικός,29

ετών,ελεύθεροςστονΠαναθηναϊκό
ΔημήτρηςΔιαμαντόπουλος,Ελλά-

δα,επιθετικός,31ετών,ελεύθεροςστα
Χανιά

ΝτανιέλΛάρσον,Σουηδία,επιθετι-
κός,33ετών,ελεύθεροςστονΑπόλλω-
ναΛεμεσού

ΜπράουνΙντέγε,Νιγηρία,επιθετικός,
31ετών,ελεύθεροςστηνΓκεζντέμπε

ΜίκαελΚορχούτ,Ουγγαρία,αμυντι-
κός,31ετών,ελεύθεροςστηΝτέμπρε-
τσεν

ΑπόστολοςΤσιλιγγίρης,Ελλάδα,
τερματοφύλακας,20ετών,ελεύθερος
στοΑΠΟΕΛ

ΝικολάςΝτιγκινί,Γαλλία,επιθετικός,
32ετών, ελεύθεροςστονΑπόλλωνα
Λεμεσού

ΝίκοΜαρτίνες,Αργεντινή,μέσος,
32ετών,ελεύθεροςστοΒόλο

ΜαρτίνΤόνσο, Ισπανία, μέσος,
30ετών,ελεύθερος

Ούγκο Σόουζα, Πορτογαλία, α-
μυντικός,28ετών,ελεύθερος

ΑμπούΜπα, Γαλλία, μέσος, 21
ετών, ολοκληρώθηκε ο δανεισκός
τουκαιεπέστρεψεστηΝαντ

ΦιορίνΝτουρμισάι,Ελλάδα,επι-
θετικός, 23 ετών, επέστρεψε στον
Ολυμπιακό

European Cup: Οι πιθανοί 
αντίπαλοι των κοριτσιών
του ΠΑΟΚ στους «16»

ΓνωστοίέγιναναπότηνEHF,οιπιθανοίαντίπαλοιτουΠΑΟΚMateco
στον 4ο γύρο της διοργάνωσης, με την κλήρωση ναπραγματοποι-
είται αύριο,Τετάρτη 25/11.Οι αγώνες τηςφάσης των «16» τουEHF
EuropeanCupείναιπρογραμματισμένοιγιατις9/10-16/17Ιανουαρίου.
Και η κλήρωσηθαπραγματοποιηθεί στηνπρωτεύουσα τηςΑυστρίας,
τηνΒιέννη,τηνΤετάρτη25ΝοεμβρίουκαιώραΕλλάδος12:00.

Η γυναικεία ομάδα χάντμπολ τουΠΑΟΚ, βρίσκεται στοPot 2 της
κληρωτίδαςκαιθατεθείαντιμέτωποςμεμίααπότιςπαρακάτωομάδες:

CORVictoria-Berestie(BLR)
HCLokomotivaZagreb(CRO)
ZRKBjelovar(CRO)
ClubBalonmanElche(ESP)
RocasaGranCanaria(ESP)
ZRKNaisaNis(SRB)
SPONOEagles(SUI)
YalikavaksportsClub(TUR)

Χαριστέας:Αιχμηρήανάρτηση
γιατιςμεταγραφές

τουκαλοκαιριούστονΆρη
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Το 5ο Λύκειο συμμετέχει στην υλοποίηση των εικονικών 
δραστηριοτήτων κινητικότητας στο πλαίσιο του  Erasmus+KA2 

Με επιτυχία και ενεργό συμμετοχή των μαθητριών Βασιλεί-
ου Μαριλένας, Δαρδακούλη Μαρίας, Καλογήρου Αναστασίας, 
Σουμελίδου Ελευθερίας, του μαθητή Κατσαβού Νηρέα, του κα-
θηγητή Καραλή Δημήτρη (contact person) και των καθηγητριών 
Θυμιοπούλου Χριστίνας και Μπέτσα Ολυμπίας συνεχίζονται 
διαδικτυακά οι εργασίες του προγράμματος Erasmus+KA2, που 
αφορά στην ανταλλαγή καλών πρακτικών σχετικά με τις Νέες 
Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 
μαζί με το 5ο ΓΕ.Λ. Βέροιας τα εξής σχολεία  :

- Frei Waldorfschule Hamm από την πόλη Hamm της Γερ-
μανίας, 

- Colegiul Tehnic ‘Alexandru Domsa’ από την πόλη Alba Iulia 
της Ρουμανίας,

- Abidin Pak Pakmaya Anadolu Lisesi από την πόλη Edremit 
της Τουρκίας,

-  Szkola Podstawowa nr 14 z Oddzialami Dwujezycznymi  
από την πόλη Inowroclaw της Πολωνίας,

- το Sargada Familia από την πόλη Elda της Ισπανίας
Το πρόγραμμα ξεκίνησε το διδακτικό έτος 2018-2019, αλλά 

παρατάθηκε λόγω των νέων συνθηκών που επιβλήθηκαν από 
την πανδημία του κορωναϊού. Ως εκ τούτου, η Ισπανία και η 
Ρουμανία, που είναι οι χώρες στις οποίες δεν πραγματοποιήθη-
κε επίσκεψη δια ζώσης, αποφάσισαν να υλοποιήσουν τη δική 
τους ανταλλαγή διαδικτυακά με εικονική εβδομάδα κινητικότη-
τας. 

Έτσι από τις 9/11/2020 έως τις 13/11/2010 το σχολείο 
Sargada Familia από την πόλη Elda της Ισπανίας πραγματο-
ποίησε  το δικό του πρόγραμμα κινητικότητας. 

Το πρωί της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου με την βοήθεια της πλατ-
φόρμας google meet συνδέθηκαν σε κοινή τηλεδιάσκεψη 15 
εκπαιδευτικοί και   πάνω από 60 μαθητές από όλες τις συμμετέχουσες 
χώρες. Η αίσθηση πρωτόγνωρη και συνάμα συναρπαστική για όλους. 
Μετά το θερμό καλωσόρισμα από την διοργανώτρια χώρα ακολού-
θησαν χαιρετισμοί από όλους του εταίρους. Στην συνέχεια  έγιναν οι 
παρουσιάσεις:

- της φιλοξενίας-κινητικότητας που υλοποιήθηκε τα προηγούμενα έτη 
στα σχολεία της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Πολωνίας  και της Τουρκί-
ας (βίντεο)

- του σχολείου Sagrada Familia της πόλης Elda (ζωντανά)
- των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (powerpoint και 

βίντεο)
Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου με την βοήθεια της πλατφόρμας google 

meet πραγματοποιήθηκαν:
- forum-συζητήσεις ανάμεσα σε καθηγητές και μαθητές διαφορετι-

κών χωρών σχετικά με την επίδραση του κορωναϊού στις ζωές μας και 
στην εκπαίδευση. Δημιουργήθηκαν πολλές μικρές ομάδες 5 – 6 ατόμων 

(εικονικά δωμάτια συζήτησης) από διάφορες χώρες για την καλύτερη 
διεξαγωγή της συζήτησης

- μαθήματα από τους καθηγητές των φιλοξενούμενων χωρών σε 
τάξεις του Sagrada Familia. Η κ. Μπέτσα για το 5o ΓΕ.Λ. δίδαξε on line 
καθημερινές φράσεις-χαιρετισμούς στα ελληνικά σε δεκατετράχρονους 
μαθητές του Ισπανικού σχολείου (https://youtu.be/3-mvmLi4Ybs). Υ-
πήρξε διάδραση και ανατροφοδότηση ανάμεσα στην καθηγήτρια και 
στους μαθητές και  το μάθημα είχε μεγάλη ανταπόκριση

- σύσκεψη των επικεφαλής καθηγητών των συμμετεχουσών χωρών 
για την πορεία του προγράμματος και προγραμματισμός μελλοντικών 
δράσεων.

Την Τετάρτη 11 και την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου οι δράσεις συνεχίστη-
καν χωρίς όμως ζωντανή σύνδεση όλων. Οι καθηγητές και οι μαθητές 
χωρίστηκαν σε μικτές ομάδες με την καθοδήγηση του Ισπανικού σχο-
λείου και συνεργάστηκαν με όποιο τρόπο θεωρούσαν καλύτερο (email, 
viber, messenger, skype κλπ) για την δημιουργία cyberscout cards (α-
τομικά ο κάθε ένας) και infographics (κατά ομάδες) με σύντομες οδηγίες 

(tips) για την αποτοξίνωση από τις online δραστηριότητες. Χρησιμοποι-
ήθηκαν οι πλατφόρμες Canva και Piktochart.

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου  με την βοήθεια της πλατφόρμας 
google meet πραγματοποιήθηκαν:

- Online παιχνίδι (Cultural WebQuest) μέσω της πλατφόρμας 
kahoot.it με την συμμετοχή όλων. 

- Παρουσίαση από όλους των cyberscout cards και  infographics.
- Αποχαιρετισμός αφού πρώτα δώσαμε online ραντεβού με την Ρου-

μανία για 30 Νοεμβρίου.
Τα προγράμματα Erasmus αφορούν στην πολιτισμική ανταλλαγή και 

τη διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων. Όταν τοποθετείται η παιδεία 
κάθε χώρας μέσα σε ένα καθολικό γίγνεσθαι, διερευνώνται περισσότε-
ρες προοπτικές για την πραγμάτωση των ονείρων των μαθητών της. Η 
πολιτισμική ανταλλαγή είναι η ευκαιρία... 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
εθνικός φορέας για την Ελλάδα είναι το Ι.Κ.Υ.

Για τραγική και  αδυσώπητη πραγματικότητα στον νομό Ημα-
θίας, σε σχέση με την πανδημία, κάνει λόγο η  ΤΕ Ημαθίας του  
ΚΚΕ  με την παρακάτω ανακοίνωση: 

« Παρά  το γεγονός  ότι  η ΤΕ Ημαθίας του ΚΚΕ  έγκαιρα με ανακοί-
νωσή  της  προειδοποίησε  την Κυβέρνηση  και τους αρμόδιους φορείς 
στην  Π.Ε Ημαθίας ώστε  να παρθούν  έγκαιρα  όλα τα  απαραίτητα  
μέτρα  για  την προστασία  των  εργαζομένων  και του λαού  μας  
μπροστά  στο επερχόμενο δεύτερο κύμα της Πανδημίας  η  Κυβέρνη-
ση όλο αυτό  το διάστημα  σφύριζε αδιάφορα  χωρίς να πάρει  τα  ανα-
γκαία  μέτρα , ώστε  να θωρακίσει  το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. 

  Και στο Νομό Ημαθίας η κατάσταση με την Πανδημία είναι τραγι-
κή και έχει   ξεφύγει από  τα όρια .Τα  καθημερινά  τριψήφια νούμερα 
κρουσμάτων, οι νοσηλευόμενοι  σε κλίνες Covid  και οι διασωληνωμέ-
νοι στις  ΜΕΘ στα Νοσοκομεία  του  Νομού  αναδεικνύουν τις τραγι-
κές ευθύνες της Κυβέρνησης της ΝΔ, που  περιορίστηκε  μόνο στην 
επικοινωνιακή  διαχείρηση  της Πανδημίας και την αναγωγή  της  σε 
“ατομική ευθύνη”.

  Παρά   τις  προσπάθειες   του  διοικητή  του  Νοσοκομείου  Βέροι-
ας  να  παρουσιάσει  τα  μπαλώματα  ως  μέτρα  αντιμετώπισης   της 
Πανδημίας  η  πραγματικότητα  είναι αδυσώπητη. Το Νοσοκομείο  της  
Βέροιας  έχει  μετατραπεί  ουσιαστικά  σε  Νοσοκομείο μιας  Νόσου. 
Τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία έχουν ανασταλεί , κρίσιμα  χειρουργεία 
δεν  εκτελούνται  , καλούνται  γιατροί   άλλων ειδικοτήτων που  υπη-
ρετούν  στο Νοσοκομείο  να προσφέρουν  υπηρεσίες  για τις οποίες 
δεν είναι εκπαιδευμένοι. Το  ιατρικό , νοσηλευτικό  και  βοηθητικό  
προσωπικό  έχει ξεπεράσει προ πολλού τα όρια  της εξάντλησης. Στον  
προαύλειο  χώρο  στήθηκαν στρατιωτικές σκηνές  για  ασθενείς  που 
προσέρχονται  για νοσηλεία και  είναι αναγκασμένοι  να  περιμένουν  
ακόμα και με τον ορό στο χέρι για να κριθεί αν θα γίνει η εισαγωγή 
τους ή όχι. Και  φυσικά  η παροχή   Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας Υγείας  
στο Νομό Ημαθίας είναι όνειρο  θερινής νυκτός. Την ίδια  ώρα  όμως  
προωθείται   η  παραχώρηση του έργου  της καθαριότητας  στο Νοσο-
κομείο  σε ιδιώτες επιχειρηματίες.

 Η Κυβέρνηση δεν  έδειξε την ίδια  προκλητική αδιαφορία  και  για  
τα μεγάλα επιχειρηματικά  συμφέροντα , φροντίζοντας  με τα αντεργα-

τικά και αντιλαϊκά μέτρα, που πήρε , εκμεταλλευόμενη  την κατάσταση 
,  να τους  μπουκώσει με περισσότερο χρήμα  ξεζουμίζοντας  τους 
εργαζομένους.

 Ταυτόχρονα οι χώροι  δουλειάς  στις μεγάλες επιχειρήσεις  του  
Νομού και  κυρίως στα εργοστάσια  μεταποίησης  φρούτων( Κονσερ-
βοποιεία)  παραμένουν χώροι μετάδοσης  του ιού  αφού τα  μέτρα  
προστασίας  είναι  ανύπαρκτα  ή  αποσπασματικά. Η υποστελέχωση 
των  υπηρεσιών  ,που έχουν στην αρμοδιότητά  τους  τον έλεγχο  των  
μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς , αδυνατούν 
να  ανταποκριθούν   στις   απαιτήσεις  που  έχει μια τόσο  κρίσιμη 
κατάσταση. Οι ίδιοι  οι εργαζόμενοι έχουν επισημάνει έγκαιρα  με  τις 
παρεμβάσεις τους  το πρόβλημα αυτό.  Η ευθύνη  δεν  είναι ατομική 
έχει  ονοματεπώνυμο . 

Είναι  ευθύνη  της  ΝΔ  , του  ΣΥΡΙΖΑ  και όλων των προηγούμενων 
κυβερνήσεων ,που με την πολιτική τους αποσάθρωσαν το Δημόσιο 
Σύστημα Υγείας και  γιγάντωσαν  τον Ιδιωτικό Τομέα  

 Να σταματήσει η κυβέρνηση το «ράβε – ξήλωνε» ,την επίκληση 
στον εθελοντισμό και να αναλάβει τις ευθύνες της. Να πάψει να παίζει 
στα ζάρια τη  ζωή του λαού και για αυτό πρέπει άμεσα να υλοποιήσει 
τα αιτήματα των υγειονομικών, των ταξικών συνδικάτων και των εργα-
τικών Σωματείων. Το «παραμύθι» ότι δεν μπορούν να βρεθούν χρήμα-
τα είναι χιλιοειπωμένο, γιατί την ίδια ώρα   δίνει απλόχερα  ζεστό χρή-
μα τους μεγαλοκλινικάρχες που εν μέσω πανδημίας βρήκαν ευκαιρία 
να αρπάξουν ακόμη περισσότερα. 

Να    τα παζάρια μαζί τους , να επιτάξει  εδώ και τώρα  τις ιδιωτικές  
κλινικές  και  να  τις  εντάξει  σε ένα  κεντρικό σχεδιασμό  αντιμετώπι-
σης της  Πανδημίας.

Να πάρει πίσω όλα  τα αντεργατικά  και  αυταρχικά μέτρα  με τα ο-
ποία θέλει να τσακίσει και τα  τελευταία  εργασιακά  δικαιώματα και να  
φιμώσει  το ταξικό εργατικό- συνδικαλιστικό  κίνημα.

 Το ΚΚΕ καλεί  τους  εργαζόμενους  και τα λαϊκά  στρώματα  να 
βγάλουν  συμπέρασμα από τους χειρισμούς της Κυβέρνησης  σε ό,τι  
αφορά  την  Πανδημία αλλά  και  τα  αντεργατικά -αντιλαϊκά  μέτρα  
που προωθεί. Να  βάλουν  οι  ίδιοι  οι εργαζόμενοι με  τον αγώνα τους 
lockdown  στην πολιτική, που  τους θέλει να δουλεύουν ήλιο με ήλιο  

και  με σκυμμένο  το κεφάλι  καταργώντας ακόμα και  το 8ωρο. Με το  
νέο  πτωχευτικό  κώδικα  που  προωθεί    θα  προσπαθήσει να  σφίξει  
ακόμα  περισσότερο  τη θηλιά  στο λαιμό των  αυτοαπασχολούμενων  
επαγγελματιών  ,των αγροτών  και των φτωχών νοικοκυριών   

Το ΚΚΕ καλεί  τους εργαζόμενους   τους  ανέργους , τους  αυτοα-
πασχολούμενους επαγγελματίες τους βιοπαλαιστές αγρότες   τις νέες 
και τους νέους  στην περιοχή μας να αγωνιστούν  για μια  ζωή  με  
δικαιώματα  με  βάση  τις  σύγχρονες κοινωνικές λαϊκές  ανάγκες ,που  
σήμερα  ασφυκτιούν μέσα στον καπιταλισμό.

Είναι  ώρα  να  διεκδικήσουμε : 
●Να  λειτουργήσουν  και  στα  δυο  Νοσοκομεία  του  Νομού  μας 

παράλληλα  με  τις μονάδες  μονάδες  Covid-19   και  οι άλλες  κλινικές  
χωρίς να  αναγκάζονται οι  ασθενείς  να   απευθύνονται στον ιδιωτικό 
τομέα  για να βρουν την υγεία τους.

● Να  επιταχθούν  άμεσα  οι  ιδιωτικές  κλινικές  στο Νομό  μας και  
να ενταχθούν σε ένα  εθνικό σχέδιο  αντιμετώπισης της Πανδημίας.

● Να  γίνουν όλες  οι απαραίτητες προσλήψεις  μόνιμου ιατρικού, 
νοσηλευτικού και βοηθητικού  προσωπικού  και να στελεχωθεί   το  
Δημόσιο Σύστημα Υγείας  στο Νομό.

●Να γίνονται  μαζικά  και δωρεάν   test   χωρίς να  βάζουν βαθειά 
το χέρι στην τσέπη  τα λαϊκά  στρώματα.

● Να αναπτυχθεί , να στελεχωθεί  και να εξοπλιστεί  κατάλληλα  το  
Κέντρο  Υγείας Αλεξάνδρειας   και να λειτουργεί όλο το 24ωρο, όλο το 
χρόνο. Να  αποκτήσουν  ουσιαστικό ρόλο  στην παροχή  πρωτοβάθμι-
ας  φροντίδας  υγείας  όλα  τα  Αγροτικά Ιατρεία του Νομού.

●Να καταργηθεί κάθε πληρωμή και συμμετοχή του λαού, για νοση-
λεία, εξετάσεις, φάρμακα.

● Να μονιμοποιηθούν χωρίς όρους και προϋποθέσεις, όλοι οι ερ-
γαζόμενοι στην υγεία, που εργάζονται με παντός είδους προσωρινές 
σχέσεις εργασίας. Να μη γίνει καμιά απόλυση!

●Να εξασφαλιστεί η αναγκαία ποσότητα και ποιότητα προστατευτι-
κών μέσων, υγειονομικό υλικό κλπ.

●Να  στελεχωθούν  με  επαρκές προσωπικό   οι  ελεγκτικές  υπη-
ρεσίες  του Κράτους   ώστε να γίνονται τακτικοί  και συχνοί  έλεγχοι 
στους χώρους δουλειάς

ΚΚΕ Ημαθίας: Έχει ξεφύγει από τα όρια η κατάσταση 
της Πανδημίας στον Νομό
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
διόροφηστοΠανόρα-
μαμε3υπνοδωμάτια,
σαλοκουζινα,μπάνιο,

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

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

νηταΗμαθίας.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙστοκέ-
ντρο οροφοδιαμέρι-
σμα2ουορόφου105

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

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

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  ο ι -
κόπεδο 1.350 τ.μ.
με συντελεστή 1,2,
επί της οδούΑμπε-
λο κ ήπων .  Τη λ . :
2331100888 καΑλε-
ξάνδρα.



13ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 www.laosnews.gr

τ.μ.,85τ.μ.καθαράμε3
υπνοδωμάτια,σαλοκουζί-
να,μπάνιο,τζάκιB/Qκα-
τασκευή2001.Τιμήευκαι-
ρίας75.000ευρώ!!!Τηλ.:
6973735020.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΟΝΤΑ Ι

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΕΝΕΩΣΗ22-11-20Κωδ:23332ΚΕ-

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

Κωδ:23940ΠΑΠΑΚΙΑ,Επιπλωμένηκαι
ανακαινισμένηκομπλέγκαρσονιέρα35τ.μ.,
κατασκευή1970,1υ/δσκλ,1οςόροφος,σε
εξαιρετικήκατάσταση,συνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικό
inverter,έχειθωρακισμένηπόρτακαιενοίκιο
180€.Διαθέσιμοαπό1/12/2020.

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

Κωδ:115481ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπλη-
σίονΚΤΕΛανακαινισμένοδιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας115τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίναξεχωρι-
στήκαιμπάνιο,βλέπεισεανοιχτωσιά,διαθέτει
θέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,μεκαινούργια
κουφώματααλουμινίου,τηνπόρτατουΘωρακι-
σμένηκαιμεδιπλάτζάμια-Τιμή:300€.Αποκλει-
στικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

κωδ.13148ΚΕΝΤΡ0,πλησίονΑνοίξεως
139τ.μ.κεντρικότατο,εντυπωσιακοίχώροιυ-
ποδοχής,κατασκευή1995,3υ/δ,2οςόροφος,
άψογασυντηρημένο,καταπληκτικό,πολυτε-
λέστατο,μίαωραιότατηκατασκευή,συνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,κατασκευήυψη-
λούποιοτικούεπιπέδου,μεαρμονικέςαναλο-
γίες,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,διαθέτει
ηλιακόθερμοσίφωνα,μεπανέμορφομπάνιο
καιWC,μεαποθήκηκαικλειστόγκαράζ,τιμή
450€.ΑπότέλοςΔεκεμβρίουδιαθέσιμο.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κωδ:
23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμητη

Μονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαιμεηλε-
κτρικέςσυσκευές,συνολικήςεπιφάνειας200
τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτελείταιαπό2υ/δ,
Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
ατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστηθέα,
τακουφώματατηςσυνθετικά,μεδιπλάτζάμια
,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαιμεγάληαυλή.
Τιμή:320€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14543ΠΙΕΡΙΩΝστηνΒοσπόρου

29ενοικιάζεταιισόγειαμικρήαποθήκη4τ.μ.,
κατασκευή2011,σεκαλόσημείοενοίκιο25€
μόνο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.24763ΚΕΝΤΡ0,Γραφείο35 τ.μ.,

κατασκευή2000,μεδύοχώρους,3οςόρο-
φος,καινούργιοεντελώς,σεάψογηκατάσταση,
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,άψογα
συντηρημένο,μεωραίαδιαρρύθμιση,μευ-
δραυλικόανελκυστήρα,κεντρικότατο,μεμί-
σθωματα200€.

Κωδ:24716-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνε-
όδμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.
κομπλέεπιπλωμένο1ουορ.Αποτελείταιαπό
2Χώρουςκαιδικότουwcαλλάκαιμεκουζινάκι
.Είναικατασκευασμένοτο2005καιδιαθέτει
θέρμανσημεκλιματιστικό,τακουφώματατου
ΣυνθετικάκαιΔιπλάτζάμια,πόρταθωρακισμέ-
νη,μεΑνελκυστήραμεγάλο,A/C,Τιμή:250€.

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,καιμεΑνελκυ-
στήρα-Τιμή:170€.

Κωδ:24748ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1981καιδιαθέτεικου-
φώματασυνθετικά,μεέπιπλακαιμεδιπλά
τζάμια-Τιμή:250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106023ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.Ισό-
γειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Βρίσκε-
ταισεμεγάλοεμπορικόδρόμοκαισεσημείο
εξαιρετικήςπροβολής,σπάνιοκατάστημα,με
πολύλογικόμίσθωμαμόνο270€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106566ΚΕΝΤΡΟ,ΕνοικιάζεταιΚα-
τάστημασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ. Ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,μεμεγάληπρόσοψησεκε-

ντρικόδρόμο,σεσημείομεγάληςπροβολής
καιεμπορικότητας,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεμηνιαίομίσθωμα220€.Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115091-ΤριπόταμοςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας80τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό3
χώρουςκαιWC.Είναικατασκευασμένοτο2003
καιδιαθέτειΑπεριόριστηΘέακαιπολύμεγάλο
οικόπεδο,Τιμή:200€.

Κωδ.115092ΕνοικιάζονταιστηΒέροιαχώ-
ροιψυκτικώνθαλάμωνσυνολικά12.000τ.μ.και
μεκατάψυξη.Διατίθεταιόλομαζίηκαιτμημα-
τικά.Τιμέςπροσιτές.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106424-ΑΝΟΙΞΕΩΣΠΩΛΕΙΤΑΙκα-

τάαποκλειστικότηταανακαινισμένηΓκαρσονιέ-
ρασυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3οόροφο
χωρίςανελκυστήρα.ΜαζίμετοΔιαμέρισμα
δίνεταικαιηΑέρινηΣτήλημεΔικαίωμαΔόμη-
σηςακόμη70τ.μ.επιπλέον.Αποτελείταιαπό1
Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναι
κατασκευασμένητο1991καιανακαινίστηκετο
2010.ΔιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομηΠετρελαίου
μεΩρομετρητές,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
ΑλουμινίουμεΔιπλάΤζάμια,Επιπλωμένοήκαι
χωρίςέπιπλα,Τέντες,Σκαλιάεισόδου,BBQ,με
Ανοιχτωσιά,μεπολύμεγάληβεράντα55τ.μ.,
σετιμήπροφοράςμόνο:38.000€.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα70τ.μ.
μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέ-
ροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1ος
όροφος),με2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,σε
πολύκεντρικόσημείο,μεατομικήθέρμανση
πετρελαίου,τοοποίοχρήζειανακαίνισης.Το
ακίνητομπορείναγίνεικαιμίαάνετηγκαρσο-
νιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκουζίνακαιμπάνιο.
Προσφέρεταισεπολύκαλήτιμήμόνο21.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105837ΑΚΡΟΠΟΛΗ , πωλείται
καινούργιοσπάνιοδιαμέρισμα103τ.μ.μικτά
και83τ.μ.καθ.ολοκληρωμένοαπότοννυν
ιδιοκτήτη,3οςόροφος,κατασκευή2005,2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,βλέπειτονκάμποτης
Βέροιας,διαθέτειπολύμεγάληκουζίνα,ατομι-
κήθέρμανσημεαντλίαθερμότηταςκαικλειστό
γκαράζ38τ.μ.μαζίμεαποθήκη,σεαμφιθεατρι-
κήθέση,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία.Προσφορά
σετιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα105.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13572ΠωλείταιστοΠανόραμαΒέ-

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

350.000€.
Κωδ:13568-ΆνωΖερβοχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σε
υπόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρομε
εύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14523-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμητο

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.1οςκαι
αποτελείταιαπό2Χώρους,μεδικότουκουζι-
νάκικαιWC.Είναικατασκευασμένοτο2005
καιδιαθέτειθέρμανσηατομικήμεκλιματιστικό.
Έχεικουφώματασυνθετικάκαιέπιπλα,τιμή
45.000€.

Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ,Μητροπόλεωςπω-
λούνταιγραφειακοίχώροι1ουορ.αποτελούμε-
νοιαπό3χώρουςκαιμεδικήτουςτουαλέτα.
Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,κατασκευή
1976,είναιανακαινισμένοικαισεπολύκαλήκα-
τάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο50.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58τ.μ.,

ισόγειο,με45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.πατάρι,
εξαιρετικό,πολύφωτεινόκαιμεμεγάληβιτρίνα
,χωρίςθέρμανση,αυτοτελές,κατάλληλογια
πολλαπλέςχρήσεις,πρόκειταιδεγιαέναπολύ
αξιόλογοακίνητοτοοποίοπροσφέρεταισεμία
πολύλογικήτιμή,μόνο80.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:105085ΠΑΛΙΑΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ,πω-

λείταιαγροτεμάχιο11στρ.,ελεύθερομεμικρήα-
ποθήκημέσακαιμεάδειανόμιμη,τιμήκομπλέ
μόνο26.000€.

κωδ.105867ΠωλείταιστηνΚΑΛΛΙΓΚΑ
σπάνιοχωραφοοικόπεδο26στρ.μεσπάνια
θέαόλητηΒέροιασετιμήεξαιρετικάδελεαστική
,μόνο75000€.Μοναδικήευκαιρία.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

τ.μ.,άρτιοοικοδομήσιμο,ελαφρώςεπικλινές,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθε-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρία

χωρίςαμφιβολία,μόνο15.000€.
Κωδ.12763ΣτοΠανόραμαΒέροιαςπω-

λείταιοικόπεδο464τ.μ.,εντόςσχεδίου,άρτιο
καιοικοδομήσιμο,διαθέτειθέααπρόσκοπτη
προςτηΒέροια,γιααπαιτητικούςαγοραστές
,σεάριστοσημείοκαισετιμήπροσφοράς,
μόνο60.000€.¨Έχεικαι ισχύουσαάδειαανέ-
γερσηςγιαδύοΜεζονέτεςέτοιμηηοποίακαι
είναιεκτόςτιμής.

Κωδ:12764ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείται ένα
ωραιότατοοικόπεδο505τ.μ.γωνιακόανατολικό
μεσ/δ0,8κατάλληλοκαιγιαοικοδομή,τιμή
πολύκαλήμόνο,50.000€.

Κωδ:106695ΚΟΥΛΟΥΡΑΠωλείταιΟικό-
πεδο737τ.μ.μέσαστοχωριό,σεπολύκαλή
τοποθεσία,μαζίμεμιαπαλιάκατοικίαμέσα
ηοποίαδενείναικατοικήσιμη,σετιμήπρο-
σφοράςμόνο15.000€.Πληροφορίεςμόνοστη
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106669ΜΕΤΟΧΙΠΡΟΔΡΟΜΟΥ,
Πωλείταιένακαταπληκτικόοικόπεδοσυνολικής
επιφάνειας2.117τ.μ.σεαμφιθεατρικήθέση,
μεμοναδικήανοιχτωσιά,πραγματικόφιλέτο,
περιμετρικάπεριφραγμένο,μέσαστοοποίο
υπάρχειμιαμικρή ισόγειακατοικία20τ.μ.,με
άδειακανονικάηοποίαανεγέρθηκετο1997,
ρεύμακαινερόκανονικά,μεγεώτρηση,υπάρ-
χειυπόλοιποδόμησηςακόμη180τ.μ.,σετιμή
προσφοράςόλομαζίμόνο57.000€.Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενοαγοραστή.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ:115197 -ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας4000τ.μ.οικοδομήσιμο.
Τιμήεξαιρετικάχαμηλή,μόνο25.000€ευκαιρία
σίγουρη.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ:106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα70τ.μ.

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-

σονιέρα 2ου ορόφου, πε-

ριλαμβάνειΔ, Κ, Χ,W.C.,

βεράντα, ατομικήθέρμανση

και air condition. Περιοχή

ΒυζαντινούΜουσείου.Τηλ.

επικοινωνίας: 6973 551477

κοςΔημήτρης.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΥΠΕΡΟΧΟ γραφείο με

τρεις χώρους τουαλέτα 1ου

ορόφου καινούργια κου-

φώματα ανακαινισμένο στο

καλύτεροσημείο τηςπόλης

ενοικιάζεται230ευρώ.Τηλ.:

2331068080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητρο-

πόλεως 35, χώρος 90 τ.μ.

περίπου, με 3 χώους και

κουζινα,W.C., για επαγγελ-

ματική χρήση ή για διαμέ-

ρισμα, 3ος όρ. Τηλ.: 6932

471705&2331021100.

ΠΡ.ΗΛΙΑΣ15, ενοικιάζε-

ταιγραφείο20τ.μ.,επιπλω-

μένο.Τηλ.:2331024072.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ιατρεί-

ο-γραφείο 42 τ.μ. καθα-

ρό, λήρως ανακαινισμένο

στην οδό Βενιζέλου αρ. 46

Βέροια. Πληρ. τηλ.: 6932

361080,6945535719.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτε-

ροΑκροπόλεως, στην και-

νούργια γέφυρα «Κούσιου».

Τηλ.:6984108684.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥ-

ΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη

Βέροια, αναζητά τεχνίτες γυ-

ψοσανίδων,ψευδοροφών&

θερμοπρόσοψης-μονώσεων.

Τηλ. επικοινωνίας: 23310

23400,Κιν.:6977443518.

ΤΕΧΝΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ με έ-

δρα τηΒέροια, αναζητά χει-

ριστήμηχανημάτωνέργουμε

ικανότητα οδήγησης επαγ-

γελματικούφορτηγού για να

εργαστεί σε έργο ύδρευσης

στη Θεσσαλονίκη. Τηλ. ε-

πικοινωνίας: 23310 23400,

Κιν.:6977443518.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγόςσε επι-

χείρησηεισαγωγής&εμπορί-

αςκαταναλωτικώνπροϊόντων

με έδρα το Νομό Ημαθίας.

Απαραίτητα προσόντα: κά-

τοχοςδιπλώματοςοδήγησης

Γ΄ κατηγορίας,ΠΕΙ, ηλικία έ-

ως 38 ετών (εκπληρωμένες

στρατιωτικές υποχρεώσεις),

προϋπηρεσία σε αντίστοι-

χη θέση θεωρείται επιπλέον

προσόν. Ικανοποιητικός μι-

σθός.Βιογραφικάστοe-mail:

vbotzori@otenet.gr και στο

Fax:2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα 25-45

ετώνμε ενεργή κάρταανερ-

γίας και βασικη γνώση αγ-

γλικών για απογευματινή

εργασία σε ξενοδοχειο στη

Βέροια με πλήρες ωράριο.

Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαποεταιρίαστη

Βέροια, άτομο 19-29 ετών

με κάρτα ανεργίας σε ισχύ,

που να γνωρίζειΗ/Υ και να

χειρίζεταιπρόγραμμα εμπο-

ρικήςδιαχείρισης.Πληρ.στο

τηλ.:6977433485(9.00π.μ.

-9.00μ.μ.).

ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςφαρμα-

κείουήφαρμακοποιόςναερ-

γαστείσεφαρμακείοστηΒέ-

ροιαγιαπλήρηαπασχόληση.

Απαραίτητηπροϋπόθεσηκά-

ρατ αεργίας για τουλάχιστον

έναμήνα.Τηλ.επικοινωνίας:

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετώνστον

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

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

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



6974637289.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για κα-

φέ ουζερί, δίπλαστοπαλιό

Κρατικό ΚΤΕΟ στο δρόμο

Μακροχωρίου-Λυκογιάννης,

για απογευματινή εργασία.

Τηλ.: 6977 755040& 6984

427753.

ΤΟ COFFEE ISLAND,

Βενιζέλου 31 (κέντρο), ανα-

ζητείbarista καιδιανομέα.

Αποστολή βιογραφικώνστο

e-mail:coffeeislandveria@

gmail .com. Τηλ.:  6976

633096.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποι-

όςήβοηθόςφαρμακοποι-

ούμεεμπειρίαγιαφαρμα-

κείο στο Νομό Ημαθιας.

Αποστολή  β ιογραφικού

στο: aggel iesfarmakio@

gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ερ-

γασίασεφαρμακείο με επι-

δότησηκαισχετική εμπειρία.

Απαραίτητη προϋπόθεση

κάρταανεργίας.Τηλ.: 23310

27507,6947259696.

Η ΕΤΑΙΡΙΑΦΥΛΑΞΕΩΝ

‘’TSIFLIDISSECURITY’’ ζη-

τάει ναπροσλάβει για μόνι-

μη απασχόληση, εξωτερικό

πωλητήήπωλήτριαγια τους

Νομούς Ημαθίας, Πέλλας,

Θεσσαλονίκης.Απαραίτητα

προσόντα, ευχέρεια λόγου,

αγγλική γλώσσα, δίπλωμα

αυτοκινήτου, άδεια εργασί-

αςπροσωπικού ασφαλείας,

εμπειρία με βιογραφικό και

συστάσεις.Μισθός, ασφάλι-

ση καιποσοστά.Παραλαβή

δικαιολογητικών με συνέ-

ντευξηστακεντρικά γραφεία

μας, Θεσσαλονίκης 45 Βέ-

ροιαwww.securitytsiflidis.gr-

sales@securitytsiflidis.gr-Τηλ.

2331027102.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με παι-

δαγωγική κατάρτιση παρα-

δίδει ιδιαίτεραμαθήματα -δι-

αδικτυακάκαιδιάζώσης-σε

μαθητέςΔημοτικού, Γυμνα-

σίου,Λυκείου σε προσιτές

τιμές.Τηλ.:6972890424.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοιτος

τουΑ.Π.Θ., με φροντιστη-

ριακή εμπειρία, παραδίδει

ιδιαίτερασεμαθητές Γυμνα-

σίου-Λυκείου. (ειδίκευση

ΑΡΧΑΙΑΕΛΛΗΝΙΚΑ). Τιμές

προσιτές.Κιν.:6946475552.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φύλαξη καιπεριποίηση ηλι-

κιωμένουσε24ωρηβάσηή

καικάποιεςώρες.Τηλ.:6986

276287.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φροντίδα γερόντων για κά-

ποιεςώρεςήκαιγια24ωρη

βάση,καθαριότητασπιτιών,

γραφείων και σκάλες.Τηλ.:

6940998054.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φροντίδα και περιποίηση

ηλικιωμένωνσε24ωρηβά-

ση.Τηλ.:6993678697.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά

είδη της CICU: καροτσάκι

(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό),

καλαθούνα με βάση, τρα-

πεζάκι φαγητού, κάθισμα

αυτοκινήτου και 2ποδήλα-

τα παιδικά σε πολύ κατά-

σταση,400 ευρώόλαμαζί.

Τηλ.:2331062621.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:ντουλάπα

4φυλλη, σε χρώμα καφέ,

βελέντζες χειροποίητες σε

διάφορα χρώματα, μεγάλο

χαλί μάλλινο σε διάφορα

χρώματα, χαλί μεγάλο με

«τρίχες», κεντήματα μετρη-

τοίς.Τηλ.:6982293097.

ΠΩΛΕΙΤΑΙκαυστήραςπε-

τρελαίου, σε καλή κατάστα-

ση.Τηλ.:2331070048.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ,χωρίςυποχρεώ-

σεις,ζητάγιαγνωριμιακυρια

5-55 ετών, γιασοβαρήσχέ-

ση.Τηλ.:6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ 75 ετών, ζητά

γωνριμίαμεκυρίααπό60έ-

ως70ετώνγιασοβαρήσχέ-

ση.Τηλ.:6989007541.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονο-

μικά ανεξάρτητος αναζητά

σοβαρή εμφανίσιμη κυρία

χωρίςοικογενειακέςυποχρε-

ώσειςάνωτων65ετώνέως

75 ετών με την προοπτική

γνωριμίας και συμβίωση.

Τηλ.:6977951301.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗΖΗΤΑΝΑΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:

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

β)ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄
κατηγορίας

γ)Αποθηκάριο που να
έχειγνώσειςχειριστήκλαρκ

Πληροφορίεςστο τηλ.:
6947021868

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος γραφείου - βοηθός

Λογιστή γιαΛογιστικό Γρα-
φείοστηΒέροια.Τηλ.: 6932

245383.

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

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

Η  εταιρία Stone
Group Εξορυκτική μέ-
λος της Stone Group
International, τουμεγα-
λύτερου ομίλου εταιρι-
ών εξόρυξης, επεξερ-
γασίας και εμπορίας
μαρμάρωνστηνΕυρώ-
πη, επιθυμεί να καλύ-

ψειτηθέσητουΕργατοτεχνίτη,στοΛατομείοτηςστηΒέροια.
Ηεταιρίαπροσφέρειικανοποιητικόπακέτοαποδοχώνκαιάρι-

στοπεριβάλλονεργασίας.
Σεπερίπτωσηπουεπιθυμείτεμπορείτενακαλέσετεστο6973

322162 ή νααποστείλετε το βιογραφικόσας, αναφέροντας την
θέση,μεemailστοhr@stonegroup.gr.



P Κι άντε με την απα-
γόρευση μετακίνησης χρι-
στουγεννιάτικα, να κάνει τη 
δουλειά του ο Άγιος Βασί-
λης...

 
P Αν μας ανοίξουν 

πριν τα Χριστούγεννα 
και μας κλείσουν μετά τα 
Φώτα, είναι προφανές ότι 
μας μπέρδεψαν με καλι-
κάντζαρους.

 
P Ευτυχώς να λέτε που 

περιστρέφεται η Γη και πά-
με καμιά βόλτα.

 
P Εκτός κι αν το αρ-

νούνται κι αυτό οι αρνη-
τές της μάσκας και της 
πανδημίας. Διότι κάποιοι 
δικοί τους υποστηρίζουν 
ακόμη ότι η Γη είναι επί-
πεδη.

 
P Κι όμως ΔΕΝ γυρίζει δηλαδή. Τι ζούμε;
 
P Φανταστείτε τι έχουμε να ακούσουμε 

άμα έλθει το τρίτο κύμα…
 
P Πάντως αν δεν κουβεντιάσεις και λίγο με 

το ταβάνι, καραντίνα δεν είναι.
 
P Το χειρότερο λοκ ντάουν είναι να σε 

κλείσουν τουαλέτα χωρίς κινητό και εφημε-
ρίδα.

 
P Εντοπίστηκαν, λέει, νέοι κορωνοϊοί σε 

κατεψυγμένες νυχτερίδες. Συμπέρασμα: προτι-
μάμε πάντα φρέσκια νυχτερίδα από τον νυχτε-
ριδά της γειτονιάς μας.

 
P Άντε τώρα να ανοίξουμε ξανά με προ-

σοχή την οικονομία. Όση προσοχή είχαμε 
την προηγούμενη φορά και την ξεχειλώσα-
με.

 
P Εγώ σε κλίνη ΜΕΘ πήγαινα κάθε Δευτέ-

ρα που άρχιζα το γυμναστήριο.

 
P Επί ΠαΣοΚ και με μέσο!
 
P Πήγα να πάρω τσιγάρα στο περίπτερο. 

Ο περιπτεράς μού είπε εμπιστευτικά ότι από 
βδομάδα θα έχει και εμβόλια.

 
P Εμβόλιο λέει να διατηρείται στους μεί-

ον 70 βαθμούς. Μας έχουν αλλάξει τα φώτα 
μ’ αυτά τα κατεψυγμένα.

 
P Και:
 
Πηγαίνει ένας 90άρης στον σεξoλόγο γιατί 

αντιμετώπισε ξαφνικά πρόβλημα…
«Γιατρέ μου, ξαφνικά αντιμετωπίζω σοβαρό 

πρόβλημα!» λέει.

Ο σεξολόγος κρατιόταν για να μη σκάσει 
στα γέλια με τον 90άρι και τον ρωτάει:

«Γιατί, τι πάθατε;»
«Στα 30 μου χρόνια, έπιανα το εργαλείο μου 

και δεν μπορούσα να το λυγίσω… Στα 40 μου 
το ίδιο. Στα 50 το ίδιο! Ακόμα και μέχρι πριν 
από λίγες μέρες έπιανα με τα χέρια μου το ερ-
γαλείο μου και δεν μπορούσα να το λυγίσω!»

«Αυτό είναι πολύ σπάνιο! Αλλά το πρόβλη-
μα πού είναι;» ρωτάει ο γιατρός γελώντας.

«Εδώ και λίγες μέρες πιάνω το εργαλείο 
μου και λυγίζει λίγο. Έχω αρχίσει να αγχώνο-
μαι…»

Σκέφτεται λίγο ο γιατρός και του λέει:
«Μην ανησυχείτε, είστε μια χαρά! Απλώς, τα 

χέρια σας δυνάμωσαν!»
Κ.Π.
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Δήμος Βέροιας:  
Δωρεάν rapid test αύριο 

Πέμπτη στο ΕΑΚ Μακροχωρίου
-Από τις 10:00 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19 και για την ορθότερη εκτίμηση της επιδημιολογικής κατά-
στασης στο Νομό Ημαθίας, ο Δήμος Βέροιας σε συνεργασία με το κλιμάκιο των Κινητών Ομάδων Υγείας Ημαθίας 
του ΕΟΔΥ και τη βοήθεια της 1ης Μεραρχίας Πεζικού, της Τροχαίας Βέροιας και του Ελληνικού Ερυθρό Σταυρού 
θα πραγματοποιήσουν δωρεάν μαζικές δειγματοληψίες (rapid tests) για τον Κορωνοϊό με τη μέθοδο drive though.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020, ώρες 10:00 έως 13:30 στο ΕΑΚ Μακροχω-
ρίου.

Οι πολίτες συμμετέχουν στη διαδικασία μέσα από το αυτοκίνητό τους τη στιγμή διέλευσής τους από το προανα-
φερόμενο σημείο, έχοντας μαζί τους τον προσωπικό αριθμό υγείας ΑΜΚΑ και δηλώνοντας το κινητό τους τηλέφω-
νο. Για τη μετακίνησή τους οι πολίτες θα αποστέλλουν sms με αριθμό 1 στο «13033».

Η διαδικασία των rapid test  θα γίνει εντός του χώρου στάθμευσης του Ε.Α.Κ. Μακροχωρίου, λαμβανομένων 
όλων των απαραίτητων μέτρων προς αποφυγή συνωστισμού και για την ασφάλεια των εμπλεκομένων.

Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας 
Εξιχνιάστηκε περιστατικό 

επίθεσης με χρήση μαχαιριού 
και σιδερένιων λοστών

-Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο ατόμων 
που με καλυμμένα τα πρόσωπα επιτέθηκαν 

και τραυμάτισαν ημεδαπό άνδρα

Η μεθοδική έρευνα και η κατάλληλη αξιοποίηση των στοιχείων που συνέλεξαν οι αστυνομικοί 
του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, είχαν ως αποτέλεσμα την εξιχνίαση της επίθεσης σε βάρος 
ενός ημεδαπού άνδρα που έγινε το βράδυ της 6ης Οκτωβρίου 2020 στη Βέροια.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα και ενός αλλο-
δαπού άνδρα, τα στοιχεία των οποίων ταυτοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς, για επικίνδυνη 
σωματική βλάβη και παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, οι ανωτέρω μαζί με δύο 
συνεργούς τους, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, επιτέθηκαν με 
μαχαίρι και σιδερένιους λοστούς στον ημεδαπό τραυματίζοντάς τον και στη συνέχεια διέφυγαν με 
όχημα.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.
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