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Παράταση μέχρι να κερδίσουμε 
τον κορωνοαντίπαλο!

  Ήρθε και τυπικά η παράταση του lockdown, 
χωρίς ιδιαίτερες τυμπανοκρουσίες και διαγγέλματα, 
αλλά με μια απλή ανακοίνωση του κυβερνητικού 
εκπροσώπου, αφού ήταν πλέον ηλίου φαεινότερη! 
Με τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα περιοριστικών 
μέτρων να μην έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα, η 
κυβέρνηση έπραξε το αυτονόητο. Και πάλι πρέπει 
να κρατούμε μικρό καλάθι, αφού οι επιστήμονες 
εξακολουθούν να είναι συγκρατημένοι για την 
αποκλιμάκωση της δύσκολης κατάστασης και η μια 
εβδομάδα παράταση, μπορεί να μην είναι αρκετή 
για να έχουμε ακόμη τα ασφαλή αποτελέσματα 
που αναμένουμε. Μέχρι τότε υπομονή, γιατί μπορεί 
να χρειαστεί και παράταση της παράτασης γιατί 
αυτός ο αγώνας θα λήξει μόνο όταν κερδίσουμε τον 
κορωνοαντίπαλο!
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Αποκαλύφθηκε απάτη φοροδιαφυγής τύπου «carousel» 
από e-shops 


Απάτη τύπου carousel από τρία e-shops εντόπι-

σαν ελεγκτές τουΣΔΟΕ, από την οποία ησυνολική
ζημία για το δημόσιο εκτιμάται σεπερισσότερα από
15εκατομμύριαευρώ.

Απότηνέρευναπροέκυψετοσυμπέρασμαότιαυ-
τότοκύκλωμαεπιχειρήσεων(carousel)λειτουργούσε
«μεθοδευμένακαιδιαχρονικά,μετηνίδρυσηνομικών
προσώπωνμεδιαχειριστέςήνομίμουςεκπροσώπους
φυσικάπρόσωπαημεδαπής ήαλλοδαπήςπου είναι
εξαιρετικάδύσκολοναεντοπιστούνκαιφέρουνταχα-
ρακτηριστικάτου«εξαφανισμένουεμπόρου»»,αναφέ-
ρεισχετικήανακοίνωσητουυπουργείουΟικονομικών.

Σκοπός του κυκλώματος είναι να γίνονται πωλή-
σεις μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων, ενώοι
φόροιπουοφείλοντανσυμψηφίζοντανκαιστηνουσία
δεν αποδίδονταν, με το τέχνασμα λήψης εικονικών
τιμολογίωνεξόδωνανύπαρκτωνπρομηθευτών.

Απότηδράσηαυτώντωνεπιχειρήσεωνπροέκυψεζημίαάνωτων8,5εκατομμυρίωνευρώγια τοδημόσιομόνο
απόμηαπόδοσηΦΠΑγιαταέτη2018και2019,ενώεκτιμάταιότιησυνολικήζημίαγιατοδημόσιοανέρχεταισεποσό
άνωτων15.000.000ευρώ.

Ηέρευνασυνεχίζεται,σχετικάμετησυμμετοχήκαιάλλωνεπιχειρήσεωνπουέλαβαντιμολόγιααπότιςανύπαρκτες
επιχειρήσειςοιοποίεςεξέδιδανεικονικάτιμολόγια.ΕρευνάταιησυμμετοχήτριώνΕλλήνων,πέρααπότουςδιαχειρι-
στές-εκπροσώπουςτωνελεγχόμενωνεπιχειρήσεων.

Ξεκινούνσήμεραοιαιτήσειςγιατοεπίδομα
των400ευρώ

Ξεκινά σήμερα Παρα-
σκευή, 27 Νοεμβρίου και
ώρα 15:00 και μέχρι την
Πέμπτη, 17Δεκεμβρίου και
ώρα 23:59 η ηλεκτρονική
διαδικασία καταβολής της
νέας εφάπαξ οικονομικής ε-
νίσχυσης400ευρώσεμηε-
πιδοτούμενους μακροχρόνια
ανέργους.

Σύμφωνα με τη ΚΥΑ
48222/1215/24.11.2020
(ΦΕΚ Β 5225/25.11.2020),
δικαιούχοι είναιοι εγγεγραμ-
μένοιμηεπιδοτούμενοιάνεργοιπουαπέκτησαντην ιδιότητατουμακροχρόνιαανέργου,δηλαδήξεπέρασαντους12
μήνεςσυνεχούςεγγεγραμμένηςανεργίας,κατάτοδιάστημααπότην1Μαρτίουέωςκαιτις25Νοέμβριου2020,παρέ-
μεινανεγγεγραμμένοιάνεργοιέωςκαιτις25Νοεμβρίουκαιδενέλαβαντηνπροηγούμενηεφάπαξοικονομικήενίσχυση
400ευρώπουκαταβλήθηκετοδιάστημαΑπριλίου-Μαΐου2020.

Οιδικαιούχοιθαπρέπειναεπιβεβαιώσουνήνακαταχωρίσουνταστοιχείαατομικούήκοινούτραπεζικούλογαρια-
σμού(IBAN)στονοποίοείναιδικαιούχοιήσυνδικαιούχοι,μέσωτηςΕνιαίαςΨηφιακήςΠύληςτουΕλληνικούΔημοσίου
gov.gr,μετουςκωδικούςπρόσβασηςTAXISnetήΟΑΕΔστηδιεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ektakte-oikonomike-eniskhuse-se-makrokhronia-
anergous

Άγνωστος ακόμα ο χρόνος επιστροφής στα σχολεία
Σεερωτήσειςμαθητώναπάντησεοπρωθυπουργόςπουπαρακολούθησεχθεςτηδιαδικτυακήδιδασκαλίατουμαθήμα-

τοςΙστορίαςσεμαθητέςτηςΣΤ’τάξηςτου8ουΔημοτικούΣχολείουΧανίων.Μεταξύτωνερωτήσεωνήτανκαιτοπότεθα
επιστρέψουνοιμαθητέςσταθρανία.ΟΚ.Μητσοτάκηςαπάντησε:

«όποτεμαςτοεπιτρέψουνοιειδικοίκαιοιεπιστήμονες,οιοποίοιπαρακολουθούντηνπορείατηςεπιδημίας.Καιθα
μαςεπιτρέψουνναανοίξουμετασχολείαόποτεαισθάνονταιότιθαείμαστεασφαλείςνατοκάνουμε».Τουςεξήγησεότι
ταπαιδιάκινδυνεύουνλιγότερονααρρωστήσουναπότονCOVID19.Μπορεί,όμως,νααρρωστήσουνχωρίςκαννατο
καταλάβουνκαιναμεταφέρουνάθελάτουςτονιόπίσωστοσπίτικαιμεαυτόντοντρόποναμολύνουντονμπαμπά,τη
μαμά,τονπαππού,τηγιαγιά.«Καιγι’αυτό,αυτότοοποίομπορείτενακάνετεεσείςκατάτηδιάρκειατηςπανδημίαςείναι
πρώτααπ’όλανατηρείτεόλαταμέτραταοποίαταγνωρίζετε.Καιβέβαια,αυτότοοποίοπρέπεινακάνετεπρώτααπ’όλα
είναιναμηνχάσετετοκέφισας,τοχαμόγελόσας,ναδείτεαυτήντηνεμπειρίατηςτηλεκπαίδευσηςωςμιαδιαδικασίαπρο-
σωρινή.Θακρατήσειγιαλίγο,θαεπιστρέψετεστοσχολείοσύντομα-θέλωναπιστεύω-αλλάνακοιτάξετενααξιοποιήσετε
μετονκαλύτεροδυνατότρόποαυτήτηνέαεμπειρία»,είπεοΜητσοτάκηςκαικαταλάβαμεόλοιότιακόμαείναιάγνωστος
ακόμαοχρόνοςεπιστροφήςστασχολεία…

ΟΚώσταςΡίζοςζωντανάχθεςστονΑΚΟΥ99.6
απότοΔΑΚΜακροχωρίου

Λίγομετά τις 13.30 χθες
τομεσημέρι(Πέμπτη), ο για-
τρός,Δημοτικός Σύμβουλος
και υπεύθυνος του ΚΕΠΥ-
γείας,ΚώσταςΡίζος, μίλησε
τηλεφωνικά στην εκπομπή
Λαϊκά&ΑιρετικάστονΑΚΟΥ
99.6 για τοDrive through
στο ΔΑΚ Μακροχωρίου
καιπώς εξελίχθηκε η διαδι-
κασία με τις δειγματοληψίες
γιαταrapidtests.Οκ.Ρίζος
επεσήμανε λίγα λεπτά μετά
τηνπρογραμματισμένηλήξη
τηςδειγματοληψίας, ότι εξυ-
πηρετήθηκε όλοςο κόσμος,
λέγοντας χαρακτηριστικά
την στιγμή της επικοινωνί-
ας ότι είχαναπομείνει μόλις
2-3 αυτοκίνητα, ενώ παρά
τιςουρέςοκόσμοςεπέδειξε
υπομονήκαιδενδημιουργή-

θηκεκανέναθέμα.Ογιατρόςέκανετηνεκτίμησηότιστηνπλειοψηφίατουοκόσμοςπουπροσήλθεγιατεστήτανηλικιών
από30-60ετών,απαντώνταςσεσχετικήερώτηση,υπογράμμισετηνανάγκηναεπαναληφθείανάλογηδειγματοληψίακαι
γι’αυτόασκείταιπίεσηαπόπλευράςδήμουΒέροιαςναέχουμεκαιτηνεπόμενηεβδομάδακάτιαντίστοιχο.(δείτε το βί-
ντεο της εκπομπής στο laosnews.gr)

ΔΑΚ
Μακροχωρίου

εποχήκορωνοϊού
Είδαμε Drive in σινεμά

Κάναμε Drive through τεστ
Έμεινε τίποτα άλλο

σε Drive  ;



Χθες από τον  ΕΟΔΥ και τον  Δήμο Βέροιας 
Θετικά τα 22 από τα 

 298 δείγματα των rapid tests 
στο ΔΑΚ Μακροχωρίου

-Προσπάθεια να επαναληφθεί η διαδικασία 
λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης

Εκατοντάδες αυτοκίνητα πέρασαν από 
το πρωί χθες, από το ΔΑΚ Μακροχωρίου 
για να κάνουν οι οδηγοί μέσα από το όχημά 
τους τον δωρεάν δειγματοληπτικό έλεγχο 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου Covid-19 
(rapid test) που διενήργησε η Κινητή Μο-
νάδα Υγείας Ημαθίας του ΕΟΔΥ, με επικε-
φαλής τον γιατρό κ. Πρόδρομο Δημητριάδη 
και με τρία συνεργεία, σε συνεργασία με 
τον Δήμο Βέροιας.

Τα αυτοκίνητα  σχημάτισαν δύο μεγάλες 
ουρές στον ανοιχτό χώρο στάθμευσης  του 
ΕΑΚ και η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγάλη, 
ενώ για την διευκόλυνση της διαδικασί-
ας συνέβαλαν  η 1η Μεραρχία Πεζικού, η 
Τροχαία Βέροιας και ο Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός.

Σε όσους  εντοπίζονται με ανησυχητικό  
δείγμα, γινόταν και μοριακό τεστ. Συνολικά 
ελέγχθηκαν 298 δείγματα εκ των οποίων τα 
22 βρέθηκαν θετικά, με το δείκτη θετικότη-
τας να διαμορφώνεται στο 7,38%. Η μαζική 
προσέλευση των πολιτών που συμμετείχαν 
στη διαδικασία επιβεβαιώνει την αναγκαιό-
τητα διοργάνωσης του δειγματοληπτικού ε-
λέγχου, αναμένοντας να βοηθήσει σημαντι-
κά στην ορθότερη εκτίμηση του επιδημιολο-
γικού φορτίου στο Δήμο Βέροιας και στην 
καλύτερη αντιμετώπιση της κατάστασης σε 
τοπικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό, καταβάλ-
λεται προσπάθεια ώστε να διενεργηθεί και 
δεύτερος έλεγχος την επόμενη εβδομάδα. 

Από την πλευρά του Δήμου Βέροιας, 
καθ’ όλη τη διάρκεια των ελέγχων, επέ-
βλεπε τη διαδικασία, ο γιατρός, Δημοτικός 
Σύμβουλος και υπευθυνος του ΚΕΠ Υγείας, 
Κώστας Ρίζος. Παραβρέθηκε επίσης η αρ-
μόδια αντιδήμαρχος κοινωνικής πρόνοιας 
Γεωργία Μπατσαρά ενώ τον χώρο επισκέ-
φθηκε και ο δήμαρχος Κ. Βοργιαζίδης, που 
ευχαριστεί εκ μέρους του Δήμου όλους όσοι 
συνέβαλαν στην ομαλή πραγματοποίηση 
της διαδικασίας. 
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Συνεδριάζει την 
Δευτέρα η  Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής 
Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς μέσω μηνύματος ηλε-

κτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου 
από τα μέλη της Ε.Π.Ζ. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και 
τυχόν απόψεών τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάτα-
ξης),  θα γίνει την Δευτέρα 30-11-2020, στις 12:00 έως 13:00, 
λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την 
αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με θέματα 
ημερήσιας διάταξης τα εξής:  

-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της τροποποίη-
σης της υπ’ αριθ. 188/2015 απόφασης του Δ.Σ. «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ».

-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο  επί των κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων για την «Συγκοινωνιακή μελέτη εργοτα-
ξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια 
του έργου αντικατάστασης αμιαντοσωλήνων του εσωτερικού 
δικτύου ύδρευσης της πόλης της Βέροιας»

Σε δημόσια διαβούλευση η Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
για το αιολικό πάρκο Βερμίου

Σύμφωνα  με το  αρ. πρωτ.   634856/13-11-2020 (ΠΕΤ : 2010384218) έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας / Αυτοτελές Τμή-
μα Συλλογικών Οργάνων / Περιφερειακό Συμβούλιο, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση:

1. Το έργο: «Διαβίβαση Φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την Τροποποίηση της με αριθμό 170044/2014 
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνολικής Εγκα-
τεστημένης Ισχύος 315 MW, στο όρος Βέρμιο Δήμων Βέροιας & Νάουσας Π.Ε. Ημαθίας και Δήμου Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης της εταιρείας 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Α.Ε.».

2. Ανήκει: στην υποκατηγορία Α1 – Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 01.
3. Φορέας υλοποίησης: ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ.
4. Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες και των απόψεων του κοινού έως 29/12/2020, υποβάλλοντος το 

έντυπο Δ11 στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Ημαθίας.
5. Αρμόδια υπηρεσία είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) – Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης – Τμ. Β (Τηλ. 210 

6417803 κ. Γιαννουλάκης).
6. Αρμόδια υπηρεσία για παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Ημαθί-

ας (τηλ. 23313 53660).
7. Τα στοιχεία που αφορούν το έργο είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Ειδικού Περιβαλλοντικού Μητρώου του ΥΠΕΝ (https://

www.eprm.ypen.gr > Έργα/δραστηριότητες σε δημοσίευση/διαβούλευση > ΑΕΠΟ για έργα/δραστηριότητες κατηγορίας Α1.
Ο Αντιδήμαρχος

Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος – Πολ. Προστασίας
Παπαδόπουλος Βασίλειος

 Ανοικτή επιστολή στον Υπουργό Υγείας

Σωματείο 
Εργαζομένων 

ΕΚΑΒ Ημαθίας: 
Εξόφληση

δεδουλευμένων 
και μονιμότητα 

του επικουρικού 
προσωπικού

Ανοικτή επιστολή στον Υπουργό Υγείας έστειλε το σωμα-
τείο εργαζομένων ΕΚΑΒ Ημαθίας

σχετικά με το επικουρικό προσωπικό του ΕΚΑΒ που είναι 
απλήρωτο, όπως επισημαίνει το Δ.Σ., ενώ εργάζεται για την 
κάλυψη των αναγκών του ΕΚΑΒ στις κρίσιμες ώρες που βιώ-
νει ο υγειονομικός τομέας της χώρας. Με την επιστολή ζητούν 
μεταξύ άλλων την  μετατροπή της σχέση εργασίας τους σε 
μόνιμο προσωπικό, άμεσα.

Συγκεκριμένα αναφέρουν:
«Κύριε Υπουργέ, με αφορμή την δυσχέρεια στην πληρωμή 

των συναδέλφων διασωστών που ήρθανε στο ΕΚΑΒ ως επι-
κουρικό προσωπικό με σύμβαση 24 μηνών, σας μεταφέρουμε 
την αγωνία τους και εκφράζουμε τη λύπη μας για την κατάστα-
ση που οι ίδιοι και οι  οικογένειές τους αντιμετωπίζουν αυτή τη 
στιγμή. 

 Οι ώρες είναι κρίσιμες για όλους και δεν θα ήτανε γόνιμο 
να μπούμε σε μια συνδικαλιστική αντιπαράθεση με την πολιτι-
κή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας εν μέσω πανδημίας. 

 Οι επικουρικοί συνάδελφοι διασώστες έχουν επιδείξει 
αυταπάρνηση και επαγγελματισμό στη κρίση covid-19, όσο 
και το μόνιμο προσωπικό. Είναι το ίδιο διασώστες με όλους, 
εκτελούν τα ίδια καθήκοντα και σε όλες τις βάρδιες. Η πραγμα-
τικότητα όμως δείχνει δυστυχώς εργαζόμενους δύο ταχυτήτων 
στην εξόφληση των δεδουλευμένων.

 Κύριε Υπουργέ, οι επικουρικοί συνάδελφοι διασώστες 
καλύπτουν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες στους τομείς όπου 
εργάζονται μιας και στο ΕΚΑΒ το πρόβλημα της έλλειψης  
προσωπικού είναι μεγάλο, καθώς η επείγουσα προνοσοκομει-
ακή φροντίδα θα υπάρχει  πάντα ως αναγκαιότητα. Η μετατρο-
πή της σχέση εργασίας τους σε μόνιμο προσωπικό πρέπει να 
γίνει άμεσα.

Αυτές τις ημέρες είναι άσχημο να εργάζονται στο Ε.Σ.Υ 
απλήρωτοι εργαζόμενοι.

 Την 25η Νοεμβρίου ακούσαμε τον Πρωθυπουργό στη 
Βουλή να ανακοινώνει την αλλαγή της σχέσης εργασίας των 
ιατρών που εργάζονται στις ΜΕΘ από ορισμένου χρόνου σε 
αορίστου. Πιστεύετε ότι οι διασώστες πλεονάζουν στο ΕΚΑΒ 
και πρέπει σε 24 μήνες να λήξει η σύμβαση εργασίας τους; 

Κύριε Υπουργέ, 
Άμεση σωματείο εργαζομένων ΕΚΑΒ Ημαθίας
Βάλτε τέρμα στο καθεστώς συμβάσεων στο ΕΚΑΒ 
 ΜΟΝΟ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΣΤΟ ΕΚΑΒ»

Για το Δ.Σ.
Ο    Πρόεδρος              Ο  Γραμματέας

Παπαστεργιόπουλος   Φ. Παπαναστασίου Α.



Το σχολείο μας συμμετέχει στην υλο-
ποίηση των εικονικών δραστηριοτήτων κι-
νητικότητας (Virtual Mobility) στο πλαίσιο 
του  προγράμματος  Erasmus+KA2 με τίτ-
λο «Innovating New Teaching Techniques 
for Our Future Schools» (2018-1-DE03- 
KA229-047139_2)

Με επιτυχία και ενεργό συμμετοχή των 
μαθητριών Βασιλείου Μαριλένας, Δαρδα-
κούλη Μαρίας, Καλογήρου Αναστασίας, 
Σουμελίδου Ελευθερίας, του μαθητή Κατσα-
βού Νηρέα, του καθηγητή Καραλή Δημήτρη 
(contact person) και των καθηγητριών Θυ-
μιοπούλου 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 πό-
λη Hamm της Γερμανίας, 

- 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 πραγματοποιήθηκε επίσκε-
ψη δια ζώσης, αποφάσισαν να υλοποιήσουν 
τη δική τους ανταλλαγή διαδικτυακά με εικο-
νική εβδομάδα κινητικότητας. 

Έτσι  από τ ις  9/11/2020 έως τ ις 
13/11/2010 το σχολείο Sargada Familia από 
την πόλη Elda της Ισπανίας πραγματοποί-
ησε  το δικό του πρόγραμμα κινητικότητας. 

Το πρωί της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου με 
την βοήθεια της πλατφόρμας google meet 
συνδέθηκαν σε κοινή τηλεδιάσκεψη 15 εκπαιδευτικοί και   πάνω από 
60 μαθητές από όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Η αίσθηση πρωτό-
γνωρη και συνάμα συναρπαστική για όλους. Μετά το θερμό καλω-
σόρισμα από την διοργανώτρια χώρα ακολούθησαν 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 
Τουρκίας (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 διαφορε-

τικών 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 δεκα-
τετράχρονους μαθητές του Ισπανικού σχολείου (https://youtu.be/3-
mvmLi4Ybs). Υπήρξε διάδραση και ανατροφοδότηση ανάμεσα στην 
καθηγήτρια και στους μαθητές και  το μάθημα είχε μεγάλη ανταπό-
κριση

- σύσκεψη των επικεφαλής καθηγητών των συμμετεχουσών χω-
ρών για την πορεία του προγράμματος και προγραμματισμός μελλο-
ντικών δράσεων.

Την Τετάρτη 11 και την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου οι δράσεις συνε-
χίστηκαν χωρίς όμως ζωντανή σύνδεση όλων. Οι καθηγητές και 
οι μαθητές χωρίστηκαν σε μικτές ομάδες με την καθοδήγηση του 
Ισπανικού σχολείου και συνεργάστηκαν με όποιο τρόπο θεωρούσαν 
καλύτερο (email, viber, messenger, skype κλπ) για την δημιουρ-
γία cyberscout cards (ατομικά ο κάθε ένας) και infographics (κατά 
ομάδες) με σύντομες οδηγίες (tips) για την αποτοξίνωση από τις 
online δραστηριότητες. Χρησιμοποιήθηκαν 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 Ρουμανία για 30 Νο-
εμβρίου.

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 περισσότερες προο-
πτικές 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.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ & ΦΙΛΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (ΣΟΦΨΥ) ΗΜΑΘΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2021
Αγαπητοί 

φίλοι,
Το  Η μ ε -

ρολόγιο του 
2021,  ε ίνα ι 
το τρίτο που 
εκδίδεται από 
την  Ομάδα 
Ζωγραφικής 
των ληπτών 
του Συλλόγου 
με έργα τους 
που παρου-
σιάζονται σε 
αυτό, με τη 
φροντίδα της 
εθελόντριας

Εικαστικού 
μας Ελενας 
Στεργίου και 
της Ψυχολό-
γου Κυβέλης 
Καλαϊτζή.

- Ευχαρι-
στούμε τον 
φίλο Μιχάλη 
Ασικίδη «ΦΩΤΟΔΕΣΜΟΣ» για τη φωτογράφιση.

- Ευχαριστούμε θερμά τα Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών «Λέ-
ξις» και τις εκδόσεις «supercourse» για τη χορηγία έκδοσής του.

Το Ημερολόγιο του 2021 διατίθεται από τα γραφεία του Συλλό-
γου και είναι δωρεάν.

Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος Γιώργος Σαλιάγκας

Δωρεάν παράδοση βιβλίων 
κατ΄ οίκον

από τη Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη της Βέροιας

και το My Market 
Λόγω των έκτακτων 

μέτρων για την αντιμε-
τώπιση του κορωνoϊού 
και με δεδομένη την α-
νάγκη του κόσμου για 
διάβασμα, με μεγάλη 
χαρά σας ενημερώνου-
με ότι από τις 27 Νοεμ-
βρίου 2020, το κατάστη-
μα My Market Βέροιας, 
θα αναλάβει τη δωρεάν 
παράδοση βιβλίων κατ΄ 
οίκον αποκλειστικά για 
τα  μέλη της Δημόσιας 
Κεντρικής  Βι-
βλιοθήκης της 
Βέροιας, που 
κ α τ ο ι κ ο ύ ν 
σ τ η ν  π όλ η 
της Βέροιας.

Ε π ι σ κ ε -
φ θ ε ί τ ε  το ν 
ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης στο σύνδεσμο που ακο-
λουθεί  https://catalogue.libver.gr/ και επιλέξτε ότι σας ενδιαφέρει, 
από τις 160.000 βιβλία που διαθέτουμε στη συλλογή μας. Βιβλία 
επιστημών, ιστορικά, δοκίμια, παιδαγωγικά, ελληνικής και ξένης 
λογοτεχνίας, ξενόγλωσσα, παιδικά και άλλα.

Η όλη διαδικασία θα γίνει τηρώντας πιστά τους κανόνες υγιει-
νής. Κάθε μέλος μπορεί να δανειστεί έως 3 βιβλία. Ημερομηνία 
επιστροφής ορίζεται η ημερομηνία επαναλειτουργίας της βιβλιοθή-
κης όταν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας.

Η Βιβλιοθήκη ευχαριστεί θερμά το κατάστημα My Market Βέ-
ροιας για τη σπουδαία κοινωνική του προσφορά, συνεισφέροντας 
ενεργά στην εξυπηρέτηση των αναγκών του αναγνωστικού κοινού.

Για δανεισμό βιβλίων, υποστήριξη και οποιαδήποτε άλλη πλη-
ροφορία, επικοινωνήστε με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της 
Βέροιας τηλεφωνικά στο 2331024494 ή ηλεκτρονικά μέσω της 
ιστοσελίδας μας  https://www.libver.gr/bookdelivery/ και https://
www.libver.gr   email:info@libver.gr

Δραστηριότητες 
του 5ου ΓΕΛ Βέροιας στο πλαίσιο 

του  προγράμματος  Erasmus+KA2



Για έναν Προϋπολογισμό του 2021 με αυτονό-
ητους περιορισμούς λόγω της πανδημικής κρίσης 
αλλά με ρεαλιστικές και βάσιμες νότες αισιοδοξίας για 
την ανάκαμψη της οικονομίας έκανε λόγο ο Ειδικός 
Εισηγητής της ΝΔ, Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος 
Τσαβδαρίδης στη χθεσινή (25 Νοεμβρίου) συζήτηση 
στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. 

Ο κ. Τσαβδαρίδης υπογράμμισε ότι η πορεία αυτή 
της ανάκαμψης θα έρθει τη δυναμική αξιοποίηση των 
ευρωπαϊκών πόρων, με τη προσέλκυση πολλών, 
σοβαρών και μεγάλων επενδύσεων και βεβαίως με 
προσήλωση στους μεταρρυθμιστικούς στόχους, που 
ουδέποτε διεκόπησαν, ακόμη και εν μέσω υγειονο-
μικής κρίσης, όπως υπογραμμίζεται στην 8η Έκθεση 
Ενισχυμένης Εποπτείας.

Ένα τρίπτυχο που – ενισχυόμενο από το Ταμείο 
Ανάκαμψης, όπως επισήμανε - θα δημιουργήσει μό-
νιμο δημοσιονομικό χώρο από το 2022 και εντεύθεν 
χωρίς να απαιτηθούν μέτρα λιτότητας και χωρίς να 
αλλάξει ο πυρήνας της αναπτυξιακής και κοινωνικής 
πολιτικής της Κυβέρνησης, που δίνει τεράστια σημα-
σία στην προστασία των νοικοκυριών, στην ενίσχυση 
της απασχόληση και στην τόνωση της υγιούς επιχει-
ρηματικότητας μέσω της περαιτέρω μείωσης φόρων 
και εισφορών.

Ο Βουλευτής Ημαθίας στάθηκε ιδιαίτερα στο ότι 
η ύφεση που προκάλεσαν οι επιπτώσεις της πρωτό-
γνωρης υγειονομικής και οικονομικής κρίσης σε πα-
γκόσμιο επίπεδο, περιορίστηκε στη χώρα μας κατά 7 
ποσοστιαίες μονάδες λόγω του ισχυρού πακέτου μέ-
τρων στήριξης της ελληνικής οικονομίας ύψους 23,9 
δις ευρώ. Μία δέσμη μέτρων που, όπως τόνισε, θα 
αγγίξουν το 8% του ΑΕΠ, όταν τα αντίστοιχα δημοσι-
ονομικά μέτρα στην Ευρώπη κατά μέσο όρο, ανέρ-
χονται στο 4% του ΑΕΠ για το 2020, βοηθώντας τη 
χώρα μας να έχει μικρότερες αναλογικά επιπτώσεις 
από πολλά άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Το 2020 η Κυβέρνηση πήρε δημοσιονομικά μέ-
τρα στήριξης ύψους 11,6 δισ. Ευρώ, φορολογικά μέ-
τρα ελάφρυνσης 1,6 δισ. Ευρώ και μέτρα ρευστότη-
τας 10,7 δις ευρώ, μαζί με τη μόχλευση από το τρα-
πεζικό σύστημα. Διέθεσε εκατοντάδες εκατομμύρια 
για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για 
τη στήριξη της απασχόλησης, για την ανόρθωση κλά-
δων που πλήττονται υπέρμετρα από την πανδημία. 
Δημιούργησε τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία 
για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, 
τόσο με την επιστρεπτέα προκαταβολή, μέσω της 
οποίας διατέθηκαν στις επιχειρήσεις 5,4 δισ. ευρώ 
έως το τέλος του 2020 όσο και με το Πρόγραμμα 
παροχής δανείων κεφαλαίου κίνησης από το ΤΕΠΙΧ 
ΙΙ. Το ίδιο ανάχωμα στα μεγάλα οικονομικά αδιέξοδα 
των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων θα ορθώ-
σει και το 2021.», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ειδικός 
Εισηγητής της ΝΔ. 

Παραθέτοντας μια σειρά σχετικών παρεμβάσε-
ων που εξειδικεύονται μέσα στον Προϋπολογισμό 

του 2021, ο κ. Τσαβδαρίδης στάθηκε ιδιαίτερα, στη 
μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλι-
στικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, 
με κόστος 816 εκατ. ευρώ, στην αναστολή καταβολής 
της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στον ιδιωτικό 
τομέα, με κόστος 767 εκατ. ευρώ, στην κάλυψη των 
ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό για κάθε νέα πρόσληψη εργαζομένου και την 
επιδότηση 200 ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης μα-
κροχρόνια ανέργου, στο πλαίσιο του προγράμματος 
για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας, 
με κόστος 322 εκατ. ευρώ καθώς και στην επιδότηση 
με το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», της δόσης της πρώτης 
κατοικίας για δανειολήπτες που επλήγησαν από την 
πανδημία, με κόστος 280 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα αναλυτικός ήταν ο κ. Τσαβδαρίδης όσον 
αφορά στην εστίαση που η Κυβέρνηση της ΝΔ δίνει 
για την προστασία του κόσμου της πρωτογενούς πα-
ραγωγής εν μέσω πανδημίας. Τονίζοντας την έγκριση 
έκτακτης οικονομικής στήριξης έως 7000 ευρώ στους 
πληγέντες από covid αγρότες μας, στις παρατάσεις 
που δόθηκαν για την καταβολή των ασφαλιστικών 
εισφορών στον ΕΛΓΑ, την επίσπευση πληρωμών 
από ΕΛΓΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ εν μέσω οικονομικής κρί-
σης, την ένταξη στους ΚΑΔ όλων των παραγωγικών 
κλάδων για τη λήψη έκτακτου επιδόματος και την 
έγκριση της επιδότησης των προμηθειών εγγύησης 
για τα δάνεια με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, 
αξιοποιώντας το νεοσυσταθέν Ταμείο Εγγυοδοσίας, 
με διαχειριστή την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Κυρίως όμως επισήμανε την επιτάχυνση των 
διαδικασιών ενεργοποίησης των Χρηματοδοτικών 
Εργαλείων του ΠΑΑ και ειδικότερα του Ταμείου Εγ-
γυοδοσίας Αγροτικής Ανάπτυξης για τη στήριξη της 
υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στον πρωτογενή 
τομέα και τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων αλλά 
και την εξασφάλιση, μετά από σκληρές διαπραγ-
ματεύσεις, περισσοτέρων από 19 δισ. Ευρώ μέσω 
της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για να κατανε-
μηθούν στην Ελλάδα την προγραμματική περίοδο 
2021-27, δηλαδή 1 δισ. ευρώ επιπλέον, σε σύγκριση 
με το ποσό που είχε δεσμεύσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. 
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Συντάκτης:  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ
 
Ενώ η επιδημική κρίση του 

κορωνοϊού βρίσκεται  σε έξαρση 
και έχει ήδη ανακοινωθει η παρά-
ταση των περιοριστικών μέτρων 
γνωστών ως lockdown, η υποβαθ-
μισμένη ήδη αγορά υποδέχθηκε 
ηλεκτρονικά πλέον, την λεγόμενη 
«Μαύρη Παρασκευή»,  τον ξενό-
φερτο θεσμό που έγινε γενικότερα 
γνωστός με την αγγλόφωνη εκ-
δοχή του ως «Black Friday», σαν 
μια προσπάθεια προώθησης των 
πωλήσεων μέσω γενικευμένων  
εκπτώσεων των τιμών στα προϊόντα που διατίθε-
νται προς πώληση.

 Η «Black Friday» αποτελεί μία από τις  ενα-
γώνιες κινήσεις που καθιερώθηκαν στα χρόνια 
της οικονομικής κρίσης και κληρονόμησε πλέον η 
επιδημική κρίση, προκειμένου να αυξηθεί ο τζίρος 
των επιχειρήσεων, με διάφορα μέσα επικοινωνι-
ακού κυρίως χαρακτήρα, στα γενικότερα πλαίσια 
του κλίματος που διαμορφώθηκε και αναδεικνύει 
τα μεγάλα προβλήματα του τόπου, μεταξύ των 
οποίων την μεγάλη κρίση που ούτως η άλλως βι-
ώνει η αγορά.  

Η βελτίωση των δεικτών της αγοραστικής κί-
νησης αποτελεί ένα διαρκές στοίχημα για τις ε-
κάστοτε πολιτικές ηγεσίες, και επικαιροποιείται 
με τις αναμενόμενες λόγω επιδημίας οικονομικές 
επιπτώσεις  

Για να επιτευχθεί όμως η ποθητή ανάκαμψη της 
αγοράς, απαιτείται οι καταναλωτές να έχουν την οι-
κονομική άνεση,  ώστε να μπορούν να δώσουν την 
απαιτούμενη πνοή που χρειάζεται, προκειμένου να 
απαλλαγεί ο τόπος  από την παρατεταμένη κρίση 
εις την οποία βρίσκεται. 

 Αυτό όμως με τα εξ ανάγκης παρατεινόμενα 
περιοριστικά μέτρα, δυστυχώς δεν συμβαίνει. 

 Οι οικονομικές δραστηριότητες  που κατά πα-
ράδοση βασίζονταν στον πρωτογενή αλλά και στον 
δευτερογενή  παραγωγικό τομέα, εξακολουθούν να 
βιώνουν μια ιδιάζουσα οπισθοδρόμηση, η οποία 
επιτείνεται λόγω της επιδημικής κρίσης.  

Το κόστος της παραγωγής, τα προβλήματα στη 
διακίνηση και την μεταποίηση των προϊόντων και η 
γενικότερη σοβούσα κρίση, έχουν μειώσει δραμα-
τικά το εισόδημα των πολιτών, παρά τις υποστηρι-
κτικές ενέσεις που ανακοινώνονται, με αποτέλεσμα 
η αγορά να φαντάζει σαν ένα  απλησίαστο όνειρο, 
για τους περισσότερους από αυτούς.  

Ένα μεγάλο μέρος των πολιτών που βλέπει τις 
οικονομίες του να εξαντλούνται λόγω του υψηλού 
κόστους διαβίωσης, αδυνατεί να προσεγγίσει τα 
προϊόντα της αγοράς εκτός από τα απολύτως ανα-
γκαία, όσο και εάν αυτά περιστασιακά διατίθενται 
σε χαμηλότερες τιμές,  στα πλαίσια  επικοινωνι-

ακού κυρίως τύπου εκπτωτικών  
εκφάνσεων. 

 Το μεγαλύτερο μέρος του κα-
ταναλωτικού κοινού εκ των πραγ-
μάτων έχει  εξοικειωθεί με τις  εξ 
αποστάσεως ηλεκτρονικές αγο-
ρές, λόγω της πανδημίας.  

Ήδη  μεγάλες αλυσίδες ηλε-
κτρικών και ηλεκτρονικών ειδών 
αλλά και μεγάλα e-shops κατα-
κλύζουν τον τηλεοπτικό και τον 
ψηφιακό χώρο  με εντυπωσιακές 
εκπτώσεις. 

Ο καταναλωτής δέχεται ανε-
μπόδιστα κάθε μέρα αμέτρητα 
καταναλωτικά ερεθίσματα από τα 

τηλεοπτικά προγράμματα και από τον άλλο μεγά-
λο ανταγωνιστή του τοπικού εμπορίου που είναι το  
ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω του διαδικτύου. 

Στην εξ αποστάσεως επιχείρηση μονοπώλησης 
της αγοράς μέσω των ηλεκτρονικών μέσων,  επι-
στρατεύτηκε επικοινωνιακά και  η «Black Friday» 
ως ευκαιρία φτηνής κατανάλωσης, τέχνασμα που 
σίγουρα δεν αρκεί για την ανάκαμψη της αγοράς, 
χωρίς την γενικότερη κινητοποίηση που απαιτείται.

 Στον αντίποδα βρίσκονται τα μικρά καταστήμα-
τα τα οποία δείχνουν αδύναμα να διαχειριστούν τη 
νέα κατάσταση.

 Ο ανταγωνισμός που ήδη κλιμακώνεται, ανα-
μένεται σκληρός και αμείλικτος. 

 Ήδη η  επιδημική κρίση με τα οικονομικά χα-
ρακτηριστικά που την συνοδεύουν, υπονομεύει 
δραματικά την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου 
με αναμενόμενες συνέπειες  την τεράστια απώλεια 
πραγματικών αξιών από την πτώση των τιμών 
των ακινήτων, την ένταση της ανεργίας και την 
επίταση των μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων 
που οδηγούν αναπόφευκτα τις τοπικές κοινωνίες 
σε μαρασμό και εγκατάλειψη.  

 Στα πλαίσια της τρέχουσας πολιτικής, αυτοδι-
οικητικής, παραγωγικής και κοινωνικής συγκυρίας, 
όπως αυτή διαμορφώνεται εν μέσω της επιδημι-
κής κρίσης, χρέος όλων των Αρχών, των Φορέων 
και των  Παραγόντων, είναι να δραστηριοποιηθούν 
συντονισμένα, ώστε να μην αφεθούν οι τοπικές 
κοινωνίες στο ρόλο του απλού παρατηρητή των 
δυσμενών εξελίξεων. 

 Επιβάλλεται άμεσα να πραγματοποιηθούν πα-
ρεμβάσεις ηλεκτρονικής οργάνωσης στο χώρο του 
τοπικού εμπορίου, που να αποβαίνουν προς όφε-
λος των καταναλωτών, οι οποίοι με τη σειρά τους 
θα εμπιστεύονται και θα προτιμούν τις τοπικές 
εμπορικές επιχειρήσεις για τις αγορές τους. 

 Όσο και εάν προβάλλεται η «Black Friday» ως 
ευκαιρία φτηνής διαδικτυακής  κατανάλωσης από 
τα e-shops, σίγουρα δεν αρκεί για την ανάκαμψη 
της αγοράς, χωρίς τις στρατηγικές  κινήσεις που 
απαιτούνται.

Τοποθέτηση Λ. Τσαβδαρίδη 
στην Επιτροπή Οικονομικών της 

Βουλής για τον Προϋπολογισμό 2021

Η «BLACK FRIDAY» ΕΝ ΜΕΣΩ 
ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
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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
Kηδεύτηκε χθες Πέμπτη 26  Νο-

εμβρίου 2020 στις 11.00 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Ευθυμία 
Ουγγουρίδου σε ηλικία 85 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Πέμπτη 26  Νο-

εμβρίου 2020 στις 16.10 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Aγίας Παρασκευής 
Πατρίδας η Μαρία Παπαδημητρί-
ου σε ηλικία 73 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Πέμπτη 26  Νο-

εμβρίου 2020 στις 16.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων 
στον Τριπόταμο Ημαθίας ο Χρι-
στόφορος Ιωαν. Αποστολίδης σε 
ηλικία 78 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 

27  Νοεμβρίου 2020 στις 12.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Παναγιώ-
της Γαλίκας σε ηλικία 70 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 

27  Νοεμβρίου 2020 στις 10.15 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθα-
νασίου (Κοιμητήρια) Βέροια ςη Πα-
ναγιώτα Αναστασίου Βαρσάμη 
σε ηλικία 92 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Πέμπτη 26  Νο-

εμβρίου 2020 από τον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Ριζωμάτων ο 
Νικόλαος Χρησ. Ζησιόπουλος σε 
ηλικία 82 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Πέμπτη 26  Νο-

εμβρίου 2020 στις 10.30 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Aναλήψεως Παπάγου 
Βέροιας η Αικατερίνη Αντ. Μαυ-
ρογιάννη σε ηλικία 65 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Πέμπτη 26  Νο-

εμβρίου 2020 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στη 
Μικρή Σάντα Ημαθίας ο Νικόλαος 
Γεωρ. Κωστογλίδης σε ηλικία 86 
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. Η-
ΜΑΘΙΑΣ, 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 αναδρο-

μικών 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 συστημέ-

νη επιστολή θα κάνουν χρήση την ταχυδρομική διεύθυνση 
του κάθε φορέα. Όσοι θέλουν να την υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά 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 ταχυδρομι-
κή, όσο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε φορέα.

Για το Δ.Σ.
 Ο Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

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

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

και μεγάλης έλλειψης αίματος
Λόγω των έκτακτων επιδημιολογικών μέτρων, από την Τετάρτη  18-11-2020 

εκτελούνται αιμοληψίες στο 1ο Κ.Α.Π.Η. Βέροιας (Αριστοτέλους 3, απέναντι από 
το Δημοτικό Σχολείο).   Ώρες προσέλευσης αιμοδοτών: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 9:00πμ-
13:00μμ. (ΕΚΤΟΣ ΣΑΒ-ΚΥΡ.-ΑΡΓΙΕΣ) Παράλληλα εντός του Νοσοκομείου ισχύει το 
υπάρχον πρόγραμμα 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 Βέροιας  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 υγειονομική κρίση αυτή την 
περίοδο.    Πληροφορίες στο τηλ: 23310 29600 



Απόστολος Βεσυρόπουλος 
στην Βουλή για τον προϋπολογισμό: 

«Κανένας νέος φόρος το 2021»
 
 «Κανένα νέο φόρο δεν περι-

λαμβάνει  ο προϋπολογισμός του 
2021. Αντίθετα, περιλαμβάνονται 
νέες μειώσεις φόρων. Η αύξηση 
των φορολογικών εσόδων θα 
προέλθει από νομοθετικές παρεμ-
βάσεις που ενισχύουν την ανά-
πτυξη και την αξιοποίηση των δι-
αθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων», 
τόνισε ο υφυπουργός Οικονομι-
κών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, 
στην ομιλία του στην Επιτροπή 
Οικονομικών της Βουλής, κατά τη 
συζήτηση του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

Ο κ. Βεσυρόπουλος αναφέρ-
θηκε αναλυτικά στις μειώσεις φό-
ρων που θα γίνουν το 2021, με 
έμφαση:

-Στην αναστολή της εισφοράς 
αλληλεγγύης. Ένα μέτρο που θα 
ωφελήσει άμεσα μισθωτούς του 
ιδιωτικού τομέα, εισοδηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες.

-Στην επέκταση της μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ μέχρι τις 30 Απριλίου 2021 για συγκεκριμένα αγα-
θά και υπηρεσίες.

-Στη μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτι-
κού τομέα.

- Στην υπερέκπτωση των δαπανών για ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις.
Υπενθύμισε επίσης τη μείωση και σε πολλές περιπτώσεις τον μηδενισμό της προκαταβολής φόρου, 

ένα μέτρο από το οποίο το 80% των ελληνικών επιχειρήσεων είχε άμεσο όφελος ενώ αναφέρθηκε και στο 
νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για τις οφειλές προς το δημόσιο, που προβλέπει εξόφληση κατά περίπτωση σε 
12 δόσεις με μηδενικό επιτόκιο ή σε 24 δόσεις με επιτόκιο 2,5%, για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 
που επλήγησαν από τον κορωνοϊό και για τις βεβαιωμένες οφειλές τους, που τελούν σε αναστολή μέχρι 
τις 30.04.2021.

Ο υφυπουργός Οικονομικών επισήμανε ότι η κυβέρνηση θεσμοθέτησε και ενεργοποίησε από την αρ-
χή της πανδημίας μέτρα ύψους 
31,5 δισεκατομμυρίων τονίζο-
ντας ότι:

«Κανείς σε αυτήν την κυβέρ-
νηση δεν διανοήθηκε, σε καμία 
φάση αυτής της κρίσης, να βά-
λει σε δεύτερη μοίρα την υγεία 
και τη ζωή των ανθρώπων. Σε 
όλη τη διάρκεια αυτής της 9μη-
νης πρωτόγνωρης δοκιμασίας, 
λάβαμε ουσιαστικά μέτρα στή-
ριξης των επιχειρήσεων και των 
εργαζομένων. Προτεραιότητα ή-
ταν και παραμένει η στήριξη του 
παραγωγικού ιστού, η παροχή 
δυνατότητας στις επιχειρήσεις 
να ξεπεράσουν τη δύσκολη αυ-
τή συγκυρία. Το σχέδιο για την 
αξιοποίηση των πόρων του Τα-
μείου Ανάκαμψης αποτελεί τον 
οδικό χάρτη της πορείας ανά-
καμψης της οικονομίας μας, της 
επιστροφής σε ισχυρούς και βι-
ώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης».

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Νάουσας, θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 
Δευτέρα  30 Νοεμβρίου 2020, στις 18:00 για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακά-
τω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

-11η Αναμόρφωση ή μη, Τεχνικού Προ-
γράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Ηρω-
ικής Πόλεως Νάουσας 2020 (Τεχνική Υπη-
ρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής 
Επιτροπής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων 
και Πολεοδομίας.

-12η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού 
Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 2020 (Οι-
κονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της 
Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονο-
μικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και 
ΚΕΠ.

-Έγκριση ή μη έκθεσης εννιαμήνου (01/09/2020 – 
30/06/2020), για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
έτους 2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονο-
μικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και 
ΚΕΠ.

-Λήψη  απόφασης ή μη,  για τον ορισμό δύο δημοτι-
κών συμβούλων, και δύο αναπληρωτών τους, που μαζί 
με τον δήμαρχο θα  αποτελέσουν την επιτροπή διενέρ-
γειας δημοπρασίας, κατ’ άρθρο 1 παρ.1 και άρθρο 3 
παρ.3 του Π.Δ 270/1981, για το χρονικό διάστημα έως 

την 31-12-2021.
Εισηγητής: Δήμαρχος
-Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονο-

μικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και 
ΚΕΠ.

-Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονο-

μικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και 
ΚΕΠ.

-Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονο-
μικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και 

ΚΕΠ.
-Έγκριση ή μη Προϋπολογισμού  έτους 2021 

της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Ατόμων, 
Ειδικώς Αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σω-
ματείου  Νάουσας ( Γηροκομείο ).

Εισηγητής: Δήμαρχος
-Αποδοχή ή μη παραχώρησης ενός (1) α-

πορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου Θεσσα-
λονίκης με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ-8757 στο 
Δήμο Η.Π.Νάουσας για χρονικό διάστημα ενός 
έτους, ήτοι έως 28/09/2021 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, 
Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας.

-Μεταβολές ή μη, σχολικών μονάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδεί-

ας, Υγείας και Αθλητισμού.
-Αποδοχή ή μη Λειτουργίας του ΣΜΑ Νάου-

σας από τον Δήμο Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, 

Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας.
-Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης 

και παραλαβής προμηθειών που                εν-
σωματώνονται στα έργα του Δήμου Ηρωικής 
Πόλεως Νάουσας.     

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων 
και Πολεοδομίας.

-Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Καθο-
ρισμού  Τιμήματος Εκποιουμένων Δημοτικών 
Ακινήτων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων 
και Πολεοδομίας.
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ: 
8:00π.μ. – 4.00 μ.μ., 

το ωράριο λειτουργίας 
των φαρμακείων Ημαθίας

 Ο Φαρμακευ-
τικός Σύλλογος 
Ημαθίας ενημε-
ρώνει ότι για την 
προστασία της 
δημόσιας υγείας 
και  των μελών 
του, το ωράριο 
λειτουργίας των 
φαρμακείων που 
ανήκουν σε όλες 
τις περιοχές της 
Ημαθίας μετασχη-
ματίστηκε σε συ-
νεχές για όσο διά-
στημα θα διαρκέ-
σει η απαγόρευση 
κυκλοφορίας. 

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

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

λειτουργίας όλων
 των κρεοπωλείων 
κατά τη διάρκεια
 του lockdown

Άλλαξε το ω-
ράριο λειτουργίας 
όλων των κρεο-
πωλείων (μέλη 
και μη μέλη της 
Συντεχνίας Κρεο-
πωλών Βέροιας) 
λόγω των νέων 
μέτρων στο πλαί-
σιο του lockdown 
σε όλη τη χώρα 

για την περιορισμό διασποράς του κορονο-
ϊού.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια, 26/11/2020
Αρ. Πρωτ.: 24819

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο-

ρές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη 
τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ειδών 
αρτοποιείου για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των Νομικών 
του Προσώπων για τα έτη 2021-2022 προϋπολογισμού δαπάνης 
32.851,75€  € (με ΦΠA). 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 στο Δημαρχείο Βέροιας που βρίσκεται στην οδό 
Μητροπόλεως 46 στο γραφείο Προμηθειών (γραφείο 2), στις 
8/12/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης αποδοχής 
προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμών του 
Δήμου.

Εάν ο διαγωνισμός δε διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη 
ημερομηνία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Για διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στο Δήμο, (Μητροπόλεως 46, γραφ. 2) κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες (αρμόδια υπάλληλος: E. Γκαραβέλη τηλ.: 2331350582, 
fax: 2331350515, e-mail: garaveli@veria.gr). Το συνολικό κείμενο 
της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) 
και στη διεύθυνση διαδικτύου : www.veria.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Συλλυπητήριο μήνυμα του
Δημάρχου Νάουσας για τον αδόκητο 

θάνατο του Αθανασίου Δάγγα
Ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας στο θλιβερό 

άκουσμα του αδόκητου  θανάτου του δημοτικού υπαλλήλου Αθα-
νασίου Δάγγα προέβη στο ακόλουθο συλλυπητήριο μήνυμα:

«Απέραντη θλίψη μας γέμισε η είδηση του αδόκητου θανάτου 
του υπαλλήλου του δήμου μας Αθανασίου Δάγγα. Ο εκλιπών, 
υπηρέτησε τον Δήμο Η.Π. Νάουσας με ήθος και συνέπεια, επί 
σχεδόν 20 χρόνια από τη θέση του φύλακα σε δημοτικά κτίρια 
και στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Νάουσας. 

Εκφράζω τα ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια ο ίδιος 
προσωπικά, αλλά και εκ μέρους όλης της δημοτικής αρχής και 
των εργαζομένων του δήμου μας, στην οικογένεια και στους οι-
κείους του».

Συνεδριάζει την Δευτέρα το 
Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας



Μια σφυρίχτρα που ξυπνάει 
στιγμές ένδοξες για τον Άρη, 
ορίστηκε στον εντός έδρας 

αγώνα με τον Ολυμπιακό  το Σάββατο 
(28/11, 19:30) για την 10η αγωνιστική. 
Η ΚΕΔ όρισε τον Κροάτη, Ιβάν Μπέ-
μπεκ, στον αγώνα των κίτρινων με 
τους ερυθρόλευκους στο «Κλ. Βικελί-
δης». Ο 43χρονος είναι από την πρώτη 
κατηγορία της UEFA.Βοηθοί του θα 
είναι οι συμπατριώτες του, Γκόραν 
Πάτακι και Μπόγιαν Ζομπένιτσα, 4ος ο 
Ζαχαριάδης.

ΟδιαιτητήςVARπουαρχικάείχεοριστεί.βρέθηκε

θετικόςστονκορονοιό καιθααντικατασταθείAVAR
θα είναι ο διεθνήςΚωσταράς και παρατηρητής το
μέλοςτηςΚΕΔ,ΆλανΣνόνιτ.

ΟΜπέμπεκ ήταν διαιτητής στο σπουδαίο 3-2
τουΆρημετηνΑτλέτικοΜαδρίτηςτο2010στο«Βι-
θέντεΚαλντερόν»,πέρυσι ήτανρέφεριστοΣλόβαν
Μπρατισλάβας-ΠΑΟΚ 1-0 και στα ματςΆντερλε-
χτ-Ολυμπιακός 1-0,Φενέρμπαχτσε-Ατρόμητος 3-0,
Γαλατάσαραϊ-Παναθηναϊκός 1-0 και ΣπάρταΠρά-
γας-Παναθηναϊκός3-1.

Τον αγώνα τουΠαναθηναϊκού με τονΠαναιτω-
λικόθασφυρίζειοδιεθνήςρέφεριΔιαμαντόπουλος,
τοΛαμία-ΠΑΟΚοΜανούχοςκαι τοΑστέραςΤρίπο-
λης-ΑΕΚοδιεθνήςΠαπαδόπουλος.

Αναλυτικάοιδιαιτητέςτης10ηςαγωνιστικής:

Σάββατο(28/11)
17:15Λάρισα-Ατρόμητος:Τζοβάρας (Τζιώτζιος,

Σακκάς, 4οςΖαμπάλας,VAR:Σι-
δηρόπουλος,Λ.Δημητριάδης)

19:30Άρης-Ολυμπιακός:Μπέ-
μπεκ (Πάτακι, Ζομπένιτσα, 4ος
Ζαχαριάδης,VAR:-,Κωσταράς)

Κυριακή(29/11)
15:00Παναθηναϊκός-Παναιτω-

λικός:Διαμαντόπουλος (Μπουξ-
μπάουμ,Μωυσυάδης, 4ος Βρέ-
σκας,VAR:Φωτιάς,Μ.Δημόπου-
λος)

17:00ΟΦΗ-ΠΑΣΓιάννινα:Τζή-
λος (Μεϊντάνας, Τριανταφύλλου,
4οςΤσαγκαράκης,VAR:Ευαγγέ-
λου,Φωτόπουλος)

17:15Λαμία-ΠΑΟΚ:Μανούχος
(Πετρόπουλος, Καμπερίδης, 4ος
Τσέτσιλας, VAR: Κουμπαράκης,
Παπαδάκης)

19:30ΑστέραςΤρίπολης-ΑΕΚ:
Παπαδόπουλος (Νικολαΐδης, Νι-
κολακάκης, 4ος Γρατσάνης,VAR:
Γκορτσίλας,Μωυσιάδης)

Δευτέρα(30/11)
19:30Απόλλων Σμύρνης-Βό-

λος:Κουτσιαύτης (Καραγκιζόπου-
λος,Αναστασάκης,4οςΠερράκης,
VAR:Κοτσάνης,Απτόσογλου)
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CMYK

Στον ραδιοφωνικό σταθμό του 
«ΣΚΑΙ» και στην εκπομπή 
«Σκάει είδηση» με τους Δημή-

τρη Οικονόμου και Εύα Αντωνοπού-
λου, μίλησε ο πρόεδρος της SL2-FL 
Λεωνίδας Λεουτσάκος, αναφορικά 
με την κατάσταση που επικρατεί 
στις δύο κατηγορίες μίας και δεν 
έχει δοθεί σέντρα ακόμα! Ο πρόε-
δρος της SL2-FL Λεωνίδας Λεουτσά-
κος ήταν ξεκάθαρος αναφορικά με 
τη δήλωση του λοιμωξιολόγου, κ. 
Σύψα καθώς είπε:

 «Στην συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για

μία ομάδα 30 λοιμωξιο-
λόγων οι οποίοι μεταξύ
τουςδενείναικάθεμέρα
σε επικοινωνία και δεν
μπορούνναξέρουνόλοι
τι ακριβώς έχουμε κάνει
εμείς καιπόσααιτήματα
έχουμεστείλειγιαναξε-
κινήσουν ταπρωταθλή-
ματα».

Από κει καιπέρα, α-
ναφέρθηκε ότι περίπου
3.000οικογένειες(ποδο-
σφαιριστές,προπονητές,
φροντιστές, γυμναστές
κ.ο.κ) βρίσκονταισε δει-
νή οικονομική θέση εδώ
καιπολύ καιρό από την
στιγμήπου δεν έχει ξε-
κινήσει το πρωτάθλημα
τόσο τηςSuper League
2  κα ι  της  Foo tba l l
League.

Τονίζονταςταεξής:
«Δενμπορούμενακαταλάβουμεπωςγίνεταινα

μηνκολλάειοιόςστηSuperLeague1καινασυμ-
βαίνει τοανάποδοστηSuper League2!Τηρούμε
όλαταυγειονομικάπρωτόκολλακαιείμαστεπανέ-
τοιμοιπεριμένοντας το«πράσινοφως» για να ξε-
κινήσουμε,μιαςκαιέχουμεκάνουμεσυγκεκριμένες
συναντήσειςτόσομετηνΕΠΟ,τονΠΣΑΠ,αλλάκαι
τηSuper League1, για ναδώσουμεστοχευμένες
προτάσεις μεσκοπό την έναρξη τωνδύοπρωτα-
θλημάτων».

Κλείνονταςοκ.Λεουτσάκοςείπε:
«ΣτηνΑγγλίαπουέχουνπερισσότερακρούσμα-

τα,αλλάκαιθανάτους, έχουνγίνει κινήσειςγιανα
υπάρχουν4.000φίλαθλοισεκάθεματς,ενώέχουν
ξεκινήσει όλες οι κατηγορίες τους! Συμπάσχουμε
μετηνκατάστασηπουβιώνειηχώραμας,αλλάθα
πρέπεινακαταλάβουνότιπρέπειναξεκινήσουμε!»

ΛεωνίδαςΛεουτσάκος:
«Εάνδενδοθείλύσηπάμε

γιαδιάλυση»

SuperLeagueInterwetten
Κροάτης Ιβαν Μπέμπεκ διαιτητής

στο Άρης - Ολυμπιακός



Ο πρόεδρος και 
μεγαλομέτο-
χος της ΠΑΕ 

Αιγάλεω εξέφρασε 
την άποψη πως επιτέ-
λους πρέπει να μπουν 
σοβαρά κριτήρια όσον 
αφορά τη συμμετοχή 
ομάδων σε επαγγελ-
ματικά πρωταθλήματα 
και τόνισε πως βασικός 
υπεύθυνος της μη έναρ-
ξης των πρωταθλημά-
των της Σούπερ Λιγκ 
2 και της Φούτμπολ 
Λιγκ είναι ο κ. Αυγενά-
κης που τον περίμεναν 
μέχρι τον Οκτώβριο 
να πάρει την απόφαση 
ενοποίησης των δύο 
κατηγοριών.

Αρχικά ο κ.Παλτόγλουθέλη-
σεναδιευκρινίσειπωςηαναφο-
ρά του σε άλλο ραδιόφωνο της
νότιαςΕλλάδας για τηΝίκηΒό-
λου, δεν αφορούσε ούτε τοσω-
ματείο,τοοποίοθεωρείιστορικό,
αλλάούτεκαιτονκόσμοτης.Τό-
νισεπωςηαντίθεσή του έχει να
κάνειμε τονκ.Βενέτηκαι τονκ.
Αγγελάραπουέλαβανμέροςστις
τηλεδιασκέψειςτηςλίγκας.

Στη συνέχεια ο ισχυρός άν-
δρας τηςΠΑΕΑιγάλεωρωτήθη-
κεανμπορεί νααρχίσειπρωτά-
θλημαχωρίςοιομάδεςναέχουν
πάρει τοπιστοποιητικόσυμμετο-
χής (Να σημειώσουμεπως στη
ΣούπερΛιγκ 2, για δύο ομάδες
εκκρεμεί η θετική απόφαση της
ΕΕΑ ενώ για τηΦούτμπολΛιγκ
ακόμηδενέχουνεξεταστείηφά-
κελοι):

«Δενμπορείνααρχίσειπρω-
τάθλημα χωρίς οι ομάδες να έ-
χουν πάρει πιστοποιητικό συμ-

μετοχής.Τοότιακόμηδεν έχουν
πάρειπιστοποιητικάσυμμετοχής
κάποιες ομάδες, είναι κι αυτός
ένας λόγος καθυστέρησης της
έναρξηςτωνπρωταθλημάτων»

Για την εκτίμησή τουόσονα-
φοράτηνέναρξητουπρωταθλή-
ματος τηςΦούτμπολΛιγκ ο κ.
Παλτόγλου φάνηκε ιδιαίτερα α-
παισιόδοξος: «Πιστεύωπωςδεν
θαγίνουνκαθόλουπαιχνίδιαστο
πρωτάθληματηςΦούτμπολΛιγκ.
Αυτή τηναίσθηση έχω.Πιστεύω
πως θα πάμε σε αναδιάρθρω-
ση. Εκτιμώπως δεν μπορούμε
ναπαίξουμε.ΤοΑιγάλεω,ηΝίκη
Βόλου, οΟλυμπιακόςΒόλου και
δύο– τρεις ομάδεςακόμα,μπο-
ρούννατηρήσουντουγειονομικό
πρωτόκολλογιατίέχουντηνοικο-
νομική δυνατότητα οι ιδιοκτήτες
τους. Οι υπόλοιποι πως θα το
τηρήσουν;

Βλέπω τονΠΣΑΠνα«φωνά-
ζει». Τώρα οι ποδοσφαιριστές
έχουνμπεισεκαθεστώςαναστο-
λής και πληρώνονται. Θα είναι
ωραία να ξεκινήσει το πρωτά-
θλημα,ναπληρώνονταιταπρω-
τόκολλα και να μένουν οιποδο-
σφαιριστές απλήρωτοι;Θα είναι
ευχαριστημένοςοΠΣΑΠαπόμία
τέτοιαεξέλιξη;»

Για τα χρήματαπου είναι να
πάρουν οι ομάδες και πως θα
ανταπεξέλθουν στο πρωτάθλη-
μα οικονομικά: «Ακόμα κι αυτό
το σενάριο με τα χρήματα από
το«στοίχημα»πουέχειβγειστη
δημοσιότηταπως θαπάρουν οι
ομάδες, είναι στον «αέρα». Τα
χρήματα που είναι να παίρνει,
αυτήτηστιγμή,ηκάθεομάδατης
ΦούτμπολΛιγκ, είναι 20-25 χιλ.
ευρώ καθαρά.Εγώθα τα βάλω
τα χρήματα που χρειάζονται, ο
Παπακωνσταντίνου θα τα βάλει,
ο Τσιμπανάκος θα τα βάλει, ο
Πρασσάςθαταβάλει,πόσοιάλ-
λοιθαταβάλουνγιανατρέξειτο
πρωτάθλημα;»

«Με200-300 χιλιάδες μετοχι-

κόκεφάλαιο,όλοτοαπόβλητοθα
έμενεαπ’έξω»

«Υπάρχουν σοβαρές ευθύ-
νεςΑυγενάκη στην καθυστέρη-
ση της έναρξης αλλά και στο
ότι δεν πήρε την απόφαση να
κάνει την αναδιάρθρωση. Ή-
μουν και είμαι της άποψης να
υπάρχουναυστηρά κριτήρια.Ας
έβαζε200-300χιλιάδεςμετοχικό
κεφάλαιο και θα βλέπαμεποιοι
θαμπορούσαν.Τιπερίμενε;Μία
νομοθετική ρύθμιση και όλα θα
τελειώνανε. Όλο το απόβλητο
θα έμενε απ’ έξωαπό το επαγ-
γελματικόποδόσφαιρο».

13M. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 www.laos-epea.gr 9ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 www.laosnews.gr

CMYK

Η Ένωση Σκακιστικών Σωματεί-
ων Κεντροδυτικής Μακεδονί-
ας διοργανώνει την Κυριακή 

29/11/2020 και ώρα 11.30, το 2o Δια-
δικτυακό Διασυλλογικό GrandPrix 
Γρήγορου Σκακιού μεταξύ των σωμα-
τείων της.

Τρόπος:Μέσωτηςδωρεάνηλεκτρονικήςπλατ-
φόρμαςwww.lichess.org

Συμμετοχή: Ελεύθερη για τους σκακιστές και
σκακίστριες των σωματείων της Ε.Σ.Σ.Κε.Δυ.Μ.
Κάθε σωματείο μπορεί να συμμετέχει με όσους
παίχτεςεπιθυμεί.Οισυνολικοίβαθμοίτωνομάδων
θαπροκύπτουναθροίζονταςτουςβαθμούςσεσυ-
νάρτησημετιςπαρτίδες,τωνπέντε(5)σκακιστών
κάθεσωματείουμετακαλύτερααποτελέσματα.

Χρόνος:Οι αγώνες θα έχουν χρόνοσκέψης 5
λεπτά + 3 δευτερόλεπτα πρόσθετου χρόνου σε
κάθε κίνηση και θα γίνουν με την μορφή “Arena”
(συνεχόμενες διασταυρώσεις). Συνολική διάρκεια
τουΤουρνουάμιάμισηώρα(11:30–13:00).

Έπαθλα: Η χαρά της συμμετοχής και η ανα-
γνώριση της αξίας των νικητών!Δε θα υπάρξουν
παράβολα, επομένως δεν μπορούν να υπάρξουν
καιέπαθλαστουςνικητές.

Οδηγίεςοργάνωσηςκαισυμμετοχής:Κάθεσκα-
κιστής ή σκακίστρια θαπρέπει να δημιουργήσει
ένανλογαριασμόστηνπλατφόρμαlichess.org(εάν
δεν έχει ήδη) και νασυμμετέχει στοπρωτάθλημα
επιλέγοντας τηναντίστοιχη ομάδα τουσωματείου
του.Ησελίδα του τουρνουά θα ανανεώνεται αυ-
τόματαμετιςνέεςσυμμετοχέςκαιθαμπορείτενα
τηνπαρακολουθείτε μέσω του συνδέσμου:https//
Lichess.org/tourmament/BcS11Nf6

Στόχος:Ηδιατήρησητηςεπαφήςτωναθλητών
με τοάθλημα,ησυνύπαρξη τωνπαικτώνκαι των
ομάδωντουςκαιηεξοικείωσημε τηνηλεκτρονική
πλατφόρμα για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί
στομέλλοναπόόλουςτουςαθλητέςμας.

Πληροφορίες: Οι υπεύθυνοι των σωματείων
μπορούν να καλούν τους Αχιλλέα Σπυρλιάδη
(6976095019) και ΙωάννηΚοσμίδη (6987042278)
για πληροφορίες σχετικά με τους αγώνες και τη
χρήσητηςπλατφόρμαςwww.lichess.org.

ΆρηςΠαλτόγλου:
«Δενβλέπω...Πρωτάθλημα»

2o Διαδικτυακό Διασυλλογικό GrandPrix
Γρήγορου Σκακιού της Ένωσης Σκακιστικών 

Σωματείων Κεντροδυτικής Μακεδονίας

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.



Ησυζήτησηγια τοποιος είναι
ο καλύτερος όλων των εποχών
είναιεντελώςλανθασμένη.ΟΜα-
ραντόνα είχεμίαδιαφορετικήπο-
ρεία από όλους, είναιπάνωαπό
όλους, γιατί δεν μπορεί να συ-
γκριθεί με κανέναν.Κανένας δεν
έχειτοειδικόβάροςγιανακάτσει
δίπλα του στη ζυγαριά. Γράφει
ο Τσάρλυ. Το ποδόσφαιρο στο
πρόσωπο τουΝτιέγκοΜαραντό-
να, ο οποίος έφυγε απ’ τη ζωή
σεηλικία60ετών,βρήκετονδικό
τουθεό, για τηνακρίβεια τονδη-
μιούργησε.Έχουνπεράσει στην
ιστορία του αθλήματος τεράστιοι
ποδοσφαιριστές, κανένας όμως
δεν έχει επηρεάσει τόσο μαζικά
τοσυναίσθηματουκόσμου,όσοο
Μαραντόνα.Τογεγονόςαυτόείναι
πουθαπρέπειναεξετάσουμε.

Για ποιoν λόγο ο απλός κό-
σμοςένιωθεκαιθανιώθειαιώνια
τηνανάγκη να λατρεύει τονΝτιέ-
γκοΜαραντόνα, με έναν τρόπο
τόσο ιδιαίτερο.Στοπρόσωποτου
Μαραντόνα δεν υπήρχε θαυμα-
σμός, ήταν και η ζωήπουδιάλε-
ξε τέτοιαπουδεν γινόταν να τον
θαυμάσεις,υπήρχεκάτιπολύπιο
δυνατό.Λατρεία.Λες και ταπά-
θη του έκαναν τον κόσμο να τον
αγαπάακόμαπιοπολύ,δημιουρ-
γούσαν την ανάγκη για να δεθεί
περισσότερομαζίτου.

ΓιατονΜαραντόναέγινανντο-
κιμαντέρ, γράφτηκαν τραγούδια,
δημιουργήθηκαν εκκλησιές, προ-
σευχές,έγινεθρησκεία.

ΜΟΝΟΣΜΟΥΚΑΙΟΛΟΙΣΑΣ
Ασφαλώςτονμύθοτουτονγι-

γάντωσε το γεγονόςπως είναι ο
μοναδικόςποδοσφαιριστής στην
εποχή του αθλήματος που άφη-
σε τηναίσθησηπωςπήρε τονυ-
πέρτατοτίτλομόνοςτου.Δενείναι
αλήθεια, δεν γίνεται να είναι αλή-
θεια,τοποδόσφαιροείναιέναχα-
οτικόσύνθετοάθλημα,δενγίνεται
κάποιος να κατακτήσει χωρίς βο-
ήθειατηνκορυφήκαιεκείνηηΑρ-
γεντινήείχεσπουδαίουςπαίκτες.

Μοιάζει σε ένα σημείο, σαν
την σχέσηπου έχει αναπτύξει η
δική μας γενιά στην Ελλάδα, με
τονΝίκο Γκάλη.Όσοι έχουμε ζή-
σει τον Γκάλη, είναι αδύνατον να
τον συγκρίνουμε με κάποιον άλ-
λοναθλητή,παρότιμπορούμενα
αναγνωρίζουμε πως σε κάποια
κομμάτια κάποιοςπιοσύγχρονος
είχε μεγαλύτερηπληρότητα. Και
στις δυοπεριπτώσεις υπάρχουν
κοινοί παρονομαστές. Ίδια επο-
χή, κατάκτησηστόχου μεΕθνική
ομάδαπου γέμισε το έθνος χα-
ρά και ακραία συναισθήματα και
την αίσθηση που άφηνε ο τρό-
ποςπαιχνιδιού τους, στο μόνος

μου και όλοι σας.Ασφαλώς και
στις δύο περιπτώσεις υπήρχαν
σπουδαίοι συμπαίκτες,όμωςόλοι
αντιλαμβάνονταιπωςανδενείχαν
μαζί τους μία ανώτερη δύναμη,
δεν θα μπορούσαν να φθάσουν
στηνεπιτυχίαενόςστόχου,πουθα
τους άφηνεστην αιωνιότητα.Αυ-
τόςλοιπόνπουδημιουργούσετην
ανώτερηδύναμη,είναιφυσικόστο
μυαλόόσωνέζησαντοθαύμα,να
ξεφεύγει από τα όρια του κοινού
θνητού.Τονακατακτάςκάτισπου-
δαίομετηνεθνικήσουομάδαδεν
μπορείνασυγκριθείμεό,τικαιαν
πετύχεις σε συλλογικό επίπεδο.
Ειδικά ότανπρόκειται για τοΠα-
γκόσμιοΚύπελλο.Ησυγκεκριμέ-
νη διοργάνωση δεν αφορά μόνο
όσουςπαρακολουθούν τοάθλημα
στηνκαθημερινότητα τους,αφορά
όλοτονκόσμο.Μιανοκάουτμάχη
Μουντιάλαφοράόλο το έθνος, το
παρακολουθούνοικογένειεςμεένα
ιερόφανατισμό.Τηνστιγμήπουδί-
νειμάχηηχώρασου,μαζίμετους
ποδοσφαιριστές,συμπαραστέκεται
όλοτοέθνος.

ΠΗΡΕΡΕΒΑΝΣΓΙΑΕΝΑΝ
ΧΑΜΕΝΟΠΟΛΕΜΟ

ΤονΜαραντόνα τον είδαν να
χάνει την μάχη το 1982 αμέσως
μετά τιςσυνέπειεςπου είχεαφή-
σειστηνπατρίδατους,οΠόλεμος
τωνΦώκλαντκαιτέσσεραχρόνια
αργότερα,πήρανστογήπεδοτης
δικιά τους ρεβάνς. Είναι αδιανό-
ητο, αλλάοΜαραντόνα έβαλε το
καλύτερογκολπουέχουμεδεισε
παγκόσμιο κύπελλο και το γκολ
που έχει συζητηθεί περισσότερο
απόοποιοδήποτε άλλο, απέναντι
στουςΆγγλους. Σε έναν αγώνα
πουγια τολαό τηςΑργεντινήςή-
ταν κάτι πολύπερισσότερο από
έναποδοσφαιρικόπαιχνίδι,χωρίς
καμία υπερβολή, ήταν η ρεβάνς
ενόςχαμένουπολέμου.

ΗΑργεντινή το1982παρέδω-
σε τα νησιάΦώκλαντ στουςΆγ-
γλους, τέσσερα χρόνια αργότερα
τουςαπέκλεισεαπότοΜουντιάλ,
με έναν τρόποπουδεν θα ξεχά-
σουνποτέκαιαυτότοπαιχνίδι,ο
Μαραντόνατοκέρδισεμόνοςτου.
Δενυπάρχουνομαδικέςενέργειες
σταδύο τέρματα.Χρησιμοποίησε
τηνπονηριά του, το ταπεραμέντο
του στο «χέρι τουΘεού», πήρε
τηνμπάλακαιπέρασεόλουςτους
Άγγλουςστοδεύτεροτέρμα.

Αναυτήηιστορίαγραφότανσε
σενάριο, τηνώραπουθατελείω-
νεηταινία,θαείχαμετηναίσθηση
πως υπήρχε μία υπερβολή, δεν
μπορείσεέναποδοσφαιρικόπαι-
χνίδιναγίνουντόσοπολλάπράγ-
ματα,ναυπάρξουνσυναισθήματα
και μία επικράτησηπου ξεπερνά

σημαντικά το μέγεθος του αθλη-
τισμού.

ΤΟΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΔΗΜΙΟΥΡ-
ΓΗΣΕΤΟΝΔΙΚΟΤΟΥΘΕΟ
Αυτή είναι και η μαγεία του

αθλητισμού που σε μεγαλύτερο
βαθμόμπορεί να τηνπροσφέρει
τοποδόσφαιρο και ειδικά εκείνη
την εποχή,πουήταν ένακαθαρά
λαϊκό άθλημα. Σε μία εποχήπου
αρκούσαν τρία παιδιά, ένα κου-
τάκι κόκα κόλας, δύοπέτρες και
έναςμικρός χώρος τσιμέντου για
να νιώσεις την απόλυτη ηδονή.
Να ματώσεις τα πόδια σου, να
χτυπηθείς, να χτυπήσεις, να κερ-
δίσεις, να χάσεις, να γεμίσεις με
βρώμα και ναπαςσπίτι σου γε-
μάτοςαπόσυναίσθημα, γνωρίζο-
νταςπωςσεπεριμένειηκατσάδα
της μάναςσου.Αυτήν την εποχή
δενμπορούσενατηνενσαρκώσει
κανένας καλύτερα, από τονΝτιέ-
γκοΜαραντόνα.Ασφαλώς και η
κατάκτηση τουΜουντιάλ ήταν η
αφετηρία, είναι το γεγονός που
έκανε τον κόσμο να καταλάβει
πωςεδώυπάρχειμίαιστορίαπου
αφορά κάτι περισσότερο από έ-
νανποδοσφαιριστή.Πέρααπότις
ποδοσφαιρικές του ικανότητες, ο
Μαραντόναήταν έναςάνθρωπος
πουπλημμύριζε από συναίσθη-
μα,πάθος,ήτανγεννημένοςεπα-
ναστάτης, οι επιτυχίες του είχαν
πολιτική υπόσταση και ταυτόχρο-
να ήταν και αυτοκαταστροφικός.
Χαρακτηριστικάπου είχαν δώσει
οιΑρχαίοιΈλληνες στους θεούς
που δημιούργησαν από την φα-
ντασία τους, οΜαραντόνα τα εί-
χε όλα ανεπτυγμένα. Ήταν λες
και ενσάρκωσε τηνφαντασία των
ποδοσφαιρόφιλων,σαν τοποδό-
σφαιρο να δημιούργησε τον δικό
τουθεό.

ΟΙΕΠΙΤΥΧΙΕΣΤΟΥΕΙΧΑΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΥΠΟΣΤΑΣΗ

Οι επιτυχίες του είχανπολιτι-
κήυπόσταση.Το1986κατέκτησε
τοΜουντιάλ με τηνΑργεντινή ε-
νώβρισκότανστην καλύτερη του
αγωνιστική κατάσταση. Το 1990
δεν ήταν ο ίδιος.Ηπροσωπικό-
τητα του όμωςήταν τόσο έντονη
που, παρότι μπορούσε να κάνει
πολύ λιγότερα πράγματα στο
γήπεδο, έφθανε για ναπάει την
χώρα τουστον τελικό και για να
διχάσειολόκληρητηνΙταλία.

Βλέπετε,οιεπιτυχίεςτουείχαν
κάτι το ξεχωριστό.Δεν μεγάλω-
σε ο μύθος του επειδή έφτιαξε
εντυπωσιακά στατιστικά, επειδή
έσπασε τα κοντέρ με τα τέρματα
πουσημείωσε.Αξεπέραστοςστις
μνήμες του κόσμου έμεινε για το
μέγεθος των επιτυχιώνπουπέ-
τυχε. Πέρα από τον τρόποπου
κατάκτησε τοΜουντιάλ, τον γιγά-
ντωσεπουδενπέτυχε,όπωςόλοι
οιμεγάλοιποδοσφαιριστές,σεκά-
ποιονπλούσιοσύλλογο.

Ο κόσμος έβλεπεπωςό,τι α-
ντιπροσώπευε ο τρόπος ζωής, η
κουλτούρα, οι θέσεις τουΜαρα-
ντόνα, γινόταν πράξη και στους
αγωνιστικούς χώρους.Πήγεστην
φτωχή πόλη της Νάπολι, που
δεν την υπολόγιζε κανένας στην
Ιταλία, τους υποσχέθηκεπωςθα
τους κάνει πρωταθλητές και
τήρησε την υπόσχεση του.
Έδωσε χρόνια χαράς, έδωσε
υπόσταση σε έναν ταλαιπω-
ρημένοφτωχόκόσμο,πουείχε
συνηθίσει να είναι στο περι-
θώριο.

ΕΚΑΝΕΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Δενκατέκτησεαπλάτίτλους

μετηΡεάλ,τηνΜπαρτσελόνα,
τη Γιουβέντους, τηΜίλαν. Ο

τρόποςπουδιάλεξε και κατάφερε
ναπετύχει ήταν μοναδικός. Είχε
ένανδικό τουμαγικό τρόποοι ε-
πιτυχίες του να ξεπερνούν τονα-
θλητισμό,είχαντεράστιακοινωνική
επίπτωση,ήτανπολιτικέςπράξεις,
με συγκεκριμένη κατεύθυνση.Ο
Μαραντόνασούάφηνετηναίσθη-
σηπωςδενέπαιρνεαπλάτοΜου-
ντιάλ, τοπρωτάθλημα Ιταλίας το
ΚύπελλοUEFA.Έκανεεπανάστα-
ση.Μετηδιαδρομήτουεκτόςτων
γραμμών του γηπέδου, ενίσχυε
τονμύθοτου.Δενέκανεποτέζωή
αθλητή, έμοιαζεπερισσότερο με
πολιτικοποιημένο ροκ στα της ε-
ποχής. Στενός φίλος τουΦιντέλ
Κάστρο, επαναστάτης, αλλά και
ταυτόχρονα είχεδημιουργήσειφι-
λικέςσχέσειςμετονΕσκομπάρ.Ο
καλύτεροςποδοσφαιριστήςόλων,
αλλάκαιεθισμένοςσταναρκωτικά.
Όλα αυτά δεν κολλούσαν, όμως
στηνπερίπτωση τουΜαραντόνα
με ένανμαγικό τρόπο, έδεναν α-
πόλυταμεταξύτους.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣΕΣΥΝΑΙΣΘΗ-
ΜΑΑΠΟΤΟΠΟΥΘΕΝΑ

Τα πάθη του τον έκαναν να
μην έχει τη διάρκεια στους αγω-
νιστικούς χώρους που θα μπο-
ρούσε, μας στέρησε ποδοσφαι-
ρικό χρόνο από τονΜαραντόνα,
καθώς οι τεχνοκράτες τουποδο-
σφαίρουτοντιμώρησαν,όχιόμως
ο απλός κόσμος.Ο κόσμος τον
αγάπησεακόμαπερισσότερο,δέ-
θηκεμαζίτου,γιατίτονβρήκεαν-
θρώπινο, γήινο.Λατρεύτηκε από
όλους,αλλάοίδιοςμετηνπορεία
του, πάντοτε έδειχνεπως απευ-
θύνεται, πως αγωνίζεται για τον
φτωχόγιατοναδικημένο.

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα ήταν
ένας άνθρωπος γεμάτος πάθος
καιπάθη,ήτανπολύανθρώπινος,
πλημμύριζεαπόσυναίσθημα,δη-
μιουργούσεμίαξεχωριστήμαγεία.

Είχε μία ικανότητα να πιάνει
τονρυθμό,τηνενέργεια,ναδημι-
ουργεί συναίσθημα από τοπου-

θενά.Μετοπουάκουγεμουσική,
το σώμα του ήταν αδύνατον να
μην ακολουθήσει τον ρυθμό.Ή-
ξερε να δημιουργεί ρυθμό και ο
ίδιος,ακόμακαιόταντελείωσετο
ποδόσφαιρο, αρκούσε απλά να
βγει σε ένα μπαλκόνι. Είχε τον
τρόποτου,ναδημιουργείμίαμο-
ναδική ατμόσφαιρα, λες και δι-
εύθυνε ορχήστρα.Ο κόσμος να
τραγουδάγιαχάρητουκαιοίδιος
ναπιάνει τονπαλμόκαι ναδημι-
ουργεί από το πουθενά πάθος,
μία ατμόσφαιρα μοναδική, που
κανένας άλλος δεν μπορούσε να
τηνχτίσειαπότοπουθενά.Όμως
τα τραγούδια τουΜαραντόναδεν
ήταν κενά, δεν ήταναπλάστίχοι,
είχαν συναίσθημα, γέμιζαν με
μνήμες από μία ιδιαίτερη εποχή,
που κατάφερε ο ίδιος να αφήσει
τοσημάδιτου,όσοελάχιστοι.

ΔΕΝΜΠΟΡΕΙΝΑΣΥΓΚΡΙΘΕΙ
ΜΕΚΑΝΕΝΑΝ

Ησυζήτησηγια τοποιος είναι
ο καλύτερος όλων των εποχών
υπάρχει για όλα τααθλήματα, εί-
ναι από την φύση της εντελώς
λανθασμένη,όμωςδενθατελειώ-
σειποτέ.Στηνπράξηδενμπορείς
να κάνεις σύγκριση μεταξύ δια-
φορετικών εποχών, τα αθλήματα
αλλάζουν εξελίσσονται.Το μονα-
δικό κριτήριο μπορεί να είναι η
πάπυροιπουείχεοκάθεαθλητής
στην εποχή του, το συναίσθημα
τοοποίοδημιούργησε, τοαποτύ-
πωμαπουάφησε.ΟΜαραντόνα
είχε μία διαφορετικήπορεία από
όλους, είναι πάνω από όλους,
γιατί δεν μπορεί νασυγκριθεί με
κανέναν. Κανένας δεν έχει το ει-
δικό βάρος για να κάτσει δίπλα
τουστηζυγαριά.Στηνιστορίατου
ποδοσφαίρου δεν έμεινε για τα
γκολπουπέτυχε, για ταπροσω-
πικά του επιτεύγματα, αλλά για
τοσυναίσθημαπουδημιούργησε.
ΟΜαραντόνα δεν έπαιξε απλά
ποδόσφαιρο,έκανεεπανάσταση.
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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.

Ο Μαραντόνα δεν έπαιξε ποδόσφαιρο, έκανε επανάσταση

Παρασκευή 27-11-2020

16:00-21:00 ΣΙ-
ΜΟΥ ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠ-
ΠΟΥ 4 (πεζόδρομος
αγοράς)23310-73124

16:00-21:00 ΠΑ-
ΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕ-
ΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45
23310-26757

16:00-21:00 ΠΑ-
ΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣΑΪΒΑΛΙΟΥ 2

&ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΚΕΝΤΡΟΠΡΟΜΗΘΕΑ23310-66812
21:00-08:00ΤΕΡΜΕΝΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε. ΕΔΕΣΣΗΣΚΑΙ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60279

Φαρμακεία
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Στέλιος Πέτσας: Παράταση του lockdown 
μέχρι και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου

Εφόσον συνεχιστεί ο ρυθμός που θα δεί-
χνει μείωση του αριθμού των κρουσμά-
των,  τότε θα μπορούμε να σχεδιάσου-
με μια σταδιακή επάνοδο σε κάποιου 
είδους κανονικότητα. Προς το παρόν 

παρατείνονται τα υφιστάμενα περιοριστικά μέτρα για 
την προστασία από τον κορονοϊό μέχρι και τη Δευτέ-
ρα, 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 06.00 το πρωί, τόνι-
σε ο  κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας κα-
τά τη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Η απόφαση αυτή είναι επιβεβλημένη, είπε,  κα-
θώς το επιδημιολογικό φορτίο εξακολουθεί να είναι 
υψηλό, «ιδιαίτερα σε κάποιες περιοχές αποτελεί και 
πηγή ανησυχίας. Τέτοιες περιοχές που εμφανίζουν 
πολύ υψηλά κρούσματα σε σχέση με τον πληθυσμό 
τους είναι η Θεσσαλονίκη, οι Σέρρες, η Λάρισα, η 
Μαγνησία, η Αιτωλοακαρνανία, η Αχαΐα και η Λέ-
σβος», πρόσθεσε.

Επεσήμανε ότι «ιδίως για την πόλη της Πάτρας 
ενόψει του Αγίου Ανδρέα, αυτής της μεγάλης γιορτής 
για την πόλη, εφιστούμε την προσοχή σε όλους ώστε 
να τηρούν τα μέτρα, να αποφεύγουν τον συγχρωτι-
σμό και να γιορτάσουν μέσα μαζί με την οικογένειά 
τους. Όχι με ανταλλαγή επισκέψεων που ούτως ή 
άλλως απαγορεύονται». Τόνισε: «Κάνουμε έκκληση 
να μη γίνει μία ακόμη μεγάλη τοπική γιορτή λόγος 
υπερμετάδοσης».

Ο κ. Πέτσας πρόσθεσε ότι «η κυβέρνηση με τη 
βοήθεια των ειδικών παρακολουθεί στενά τις εξελί-
ξεις και θα ανακοινώσει τα επόμενα βήματα στην κοι-

νή προσπάθεια όταν θα έχει περισσότερα δεδομένα 
για την πορεία της πανδημίας.

Ο στόχος παραμένει ένας: Οι Έλληνες να συνα-
ντηθούμε με το εμβόλιο όρθιοι και υγιείς κι από την 
άνοιξη του 2021 με το καλό, να ανοίξει και πάλι μια 
νέα εποχή για τη χώρα μας. Στο μεταξύ, συνεχίζουμε 
να στηρίζουμε το ΕΣΥ και αυτό αποδεικνύεται από 
τρία στοιχεία;

Πρώτον, οι ΜΕΘ πριν την πανδημία ήταν 557. 
Σήμερα λειτουργούν πάνω από 1260 ΜΕΘ.

Δεύτερον, το προσωπικό του ΕΣΥ πριν την 
πανδημία ήταν 88.690. Σήμερα έχει ξεπεράσει τις 
100.000 και

Τρίτον, πριν από την πανδημία, για την ακρίβεια 
το 2018 δαπανήθηκαν για την υγεία, περίπου 3,8 
δισεκατομμύρια ευρώ και το 2020 έχουν δαπανηθεί 
4,8 δισεκ. ευρώ δηλαδή 1 δισεκατομμύριο παραπά-
νω.

Παράλληλα, η κυβέρνηση όπως ανακοίνωσε ο 
πρωθυπουργός θα μεριμνήσει για την προκήρυξη 
θέσεων γιατρών ώστε όλο το ιατρικό προσωπικό 
το οποίο υπηρετεί σήμερα στις ΜΕΘ του ΕΣΥ με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου να καταστεί μετά από 
την υγειονομική κρίση αορίστου χρόνου». Όπως 
χαρακτηριστικά είπε «είναι μια πράξη αναγνώρισης 
από την Πολιτεία του έργου που επιτελούν κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας αλλά είναι και απόδειξη της 
βούλησής μας για διαρκή αναβάθμιση του Συστήμα-
τος Υγείας».

Θ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: «Φωτεινό παράδειγμα 
οι νοσηλεύτριες που ήρθαν εθελοντικά 

στη Θεσσαλονίκη για να στηρίξουν το ΕΣΥ»

Με τη φράση «οι Θεσσαλονικείς θα είναι πάντα για εσάς δεύτερη οικογένεια», ο κ. Θεόδωρος Κα-
ράογλου υποδέχθηκε σήμερα στο Διοικητήριο αντιπροσωπεία του νοσηλευτικού προσωπικού που 
ήρθε εθελοντικά στη Θεσσαλονίκη και προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της 
πόλης που μάχεται την πανδημία με όλες τις δυνάμεις που διαθέτει. 

Με τη λιτή εκδήλωση που διοργάνωσε προς τιμήν τους, ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) εξέφρασε την «απεριόριστη ευγνωμοσύνη» που νιώθουν οι Βορειοελλαδίτες για τη «σπουδαία πράξη αλλη-
λεγγύης» των νοσηλευτριών και των νοσηλευτών από την Κρήτη, την Κομοτηνή, το Άργος, την Κέρκυρα και τα Ιωάννινα, που ακολούθησαν το δρόμο του καθήκοντος, της ευθύνης και της συνείδησής τους.   

«Είστε φωτεινά παραδείγματα προσφοράς και έχετε τον απεριόριστο σεβασμό όλων μας για το μεγαλείο ψυχής που επιδεικνύετε» ανέφερε στο σύντομο χαιρετισμό του ο κ. Καράογλου, προσθέτοντας πως η απόφαση να 
αφήσουν την ασφάλεια των σπιτιών τους για να ενισχύσουν τους συναδέλφους τους στη Θεσσαλονίκη «είναι πράξη βαθύτατα πατριωτική που επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά ότι οι Έλληνες, τις δύσκολες στιγμές, συντασ-
σόμαστε με το εμείς, παραμερίζοντας το εγώ». 

Στην τελετή βράβευσης που πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο, παρουσία του Διοικητή της 4ης Υ.Π.Ε. κ. Δημήτρη Τσαλικάκη, το νοσηλευτικό προσωπικό εκπροσώπησαν η κα. Βασιλική Γιαννούση (από το Γενικό Νοσο-
κομείο Ρεθύμνου στο Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο), ο κ. Παναγιώτης Οικονομίδης (από το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής στο Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο), η κα. Αναστασία Γιαννακούδη (από το Γενικό Νοσοκομείο 
Άργους στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ), ο κ. Μιχάλης Κολιογιάννης (από το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ) και η κα. Δήμητρα Τζιντσοπούλου (από το Γενικό 
Νοσοκομείο Ιωαννίνων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ). 

Καλωσορίζοντάς τους στο ιστορικό κτήριο του Διοικητηρίου ο κ. Καράογλου έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Εκ μέρους όλων των Βορειοελλαδιτών εκφράζω την απεριόριστη ευγνωμοσύνη που νιώθουμε για τη σπουδαία 
πράξη αλληλεγγύης να αφήσετε την ασφάλεια των οικογενειών σας στο Ρέθυμνο, την Κομοτηνή, το Άργος, την Κέρκυρα, τα Ιωάννινα και ακολουθώντας το δρόμο του καθήκοντος, της συνείδησης και της ευθύνης προς το 
συνάνθρωπο να προσφέρετε εθελοντικά υπηρεσίες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και τους εδώ συναδέλφους σας. 

Η συγκινητική απόφασή σας είναι πράξη βαθύτατα πατριωτική που επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά ότι οι Έλληνες, τις δύσκολες στιγμές, συντασσόμαστε με το εμείς, παραμερίζοντας το εγώ. Είστε φωτεινά παραδείγμα-
τα προσφοράς και αλληλεγγύης και έχετε τον απεριόριστο σεβασμό όλων μας για το μεγαλείο ψυχής που σας διακρίνει».    

Από την πλευρά του ο Διοικητής της 4ης Υ.Π.Ε., κ. Δημήτρης Τσαλικάκης, δήλωσε: «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσες και όσους ήρθαν εθελοντικά στη Θεσσαλονίκη και βοήθησαν πραγματικά. Από την πρώτη 
στιγμή που ανέλαβαν υπηρεσία, προσέφεραν ώστε να ανοίξουν και άλλες κλίνες ΜΕΘ και άλλες κλίνες Covid. Ο εθελοντισμός τους είναι συγκινητικός. Ευχαριστώ, επίσης, όλους τους Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερει-
ών της χώρας, οι οποίοι μας συμπαραστέκονται και βρίσκονται δίπλα μας σε ό,τι χρειαζόμαστε».                                                                 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
διόροφηστοΠανόρα-
μαμε3υπνοδωμάτια,
σαλοκουζινα,μπάνιο,

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

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

νηταΗμαθίας.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙστοκέ-
ντρο οροφοδιαμέρι-
σμα2ουορόφου105

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΟΝΤΑ Ι

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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 Παράταση στην καραντίνα. Σας το 
είχα πει. Δεν τα γλιτώνουμε τα πέναλτι…

 
P Κι έφυγε κι ο Μαραντόνα, που δεν το 

έχανε με τίποτα το δικό του λάκτισμα από τα 
11 βήματα.

 
P Με Μητσοτάκη πρωθυπουργό, πέ-

θανε μέχρι και το χέρι του Θεού.
 
P Το γκολ με το χέρι του Μαραντόνα, 

λοιπόν, είναι η απόδειξη του πόσο αναγκαίο 
είναι στο ποδόσφαιρο το Var. Και το αντίθετο.

 
P Αν ξέραμε ότι ήταν τόσο καλός χα-

ντμπολίστας, θα τον είχαμε φέρει και στη 

Βέροια να πούμε.
 
P Για τους αδαείς του ποδοσφαίρου. Ό-

ταν έπαιζε ο Μαραντόνα στη Νάπολη, οι Να-
πολιτάνοι είχαν γράψει σε τοίχο του νεκροτα-
φείου της πόλης: ‘Δεν ξέρετε τι χάνετε’. Αυτό.

 
P Ευτυχώς είναι ακόμη ζωντανός ο 

δικός μας θρύλος: ο Μερεντόνα!
 
P Θα μας συντροφεύει μέχρι τέλους 

στην κοιλιακή χώρα. Εντός και εκτός (έδρας).
 
P Τον Ντιέγκο τον είχα θαυμάσει μια 

φορά στην Τούμπα, στο ΠΑΟΚ-Νάπολι 1-
1, στη θύρα 4. Τότε που μόνο μπάλα δεν 
είχαμε δει.

 
P Ευτυχώς μετά το ματς αποζημιωθήκα-

με με μια πίτσα Ναπολιτάνα. Εκεί νικήσαμε.
 
P Ξέρετε πόσο νόστιμη είναι μια πί-

τσα μετά από δύο σκέτες ρετσίνες; Όνει-
ρο!

 
P Σε εκείνο το ματς είχα κάνει το λάθος 

να πάω με όλες τις εισπράξεις σε ψιλά. Να 
‘ταν κι άλλες.

 
P Άσε κάποια στιγμή μού έφυγε από 

τα χέρια όλως τυχαίως ο καλός μου ο 
αναπτήρας τύπου ‘μου θυμίζει την Τζού-
λια’. Σε ένα κόρνερ.

 
P Με άλλα λόγια, μπορεί να τον ξέκανα 

κι εγώ τον Ντιέγκο.

 
P Εγώ ρε, παλιά πήγαινα στο γήπεδο 

γιατί μόνο εκεί δεν με έπιανε η αγάπη να 
τρώω πασατέμπο. Και μου έμεινε.

 
P Και στο ημίχρονο, σουβλάκι με ψωμί. 

Το νοστιμότερο όλων, σε όλα τα γήπεδα, πα-
ρότι πηγαίναμε εκεί πάντα μετά το φαγητό.

 
P Και το απαραίτητο κατευόδιο, με 

πολλή αγάπη για τον παικταρά που ‘έ-
φυγε’: 

Ο Μαραντόνα πεθαίνει και πάει στον Πα-
ράδεισο. Τον υποδέχεται ο Άγιος Πέτρος και 
του λέει:

-Έλα γρήγορα να αλλάξεις γιατί χάνουμε 
απ’ την κόλαση με 2-0!

Κ.Π.
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Για πρώτη φορά, 
το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο, με ευρεία 
πλειοψηφία, υπερ-
ψήφισε την αυστηρή 
επιβολή κυρώσεων 
στην Τουρκία υιοθε-
τώντας την τροπολο-
γία που κατέθεσε η 
Ελληνική και Κυπρι-
ακή Αντιπροσωπεία, 
με πρωτοβουλία των 
Βαγγέλη Μεϊμαράκη, 
Λευτέρη Χριστοφόρου 
και Λουκά Φουρλά. Το 
αποτέλεσμα της ψη-
φοφορίας ήταν 440 
ψήφοι υπέρ, 193 κατά 
και 53 αποχή.

Πρόκειται για μια 
σημαντική απόφαση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που στέλνει ένα καθαρό μήνυμα στους ηγέτες της ΕΕ, οι οποίοι στο προσε-
χές Συμβούλιο της 11ης Δεκεμβρίου αναμένεται να λάβουν αποφάσεις εναντίον της Τουρκικής προκλητικό-
τητας.

Με την τροπολογία αυτή, η οποία στηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αποδεικνύεται ότι η φωνή 
των Ελλήνων και Κυπρίων Ευρωβουλευτών του ΕΛΚ είναι ισχυρή. Από την πρώτη στιγμή, ο Πρόεδρος της 
Κ.Ο του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ έχει ταχθεί στο πλευρό της Ελλάδας και της Κύπρου, οι οποίες σθεναρά 
υπερασπίζονται τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, ζητώντας κατ’ επανάληψη συγκεκριμένες αποφάσεις και 
έμπρακτη αλληλεγγύη στα δύο κράτη μέλη της ΕΕ.

Με 631 θετικές ψήφους εγκρίθηκε
 το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για τα Βαρώσια

Με 631 υπέρ εγκρίθηκε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στα Βα-
ρώσια και τη μη συμμόρφωση της Τουρκίας με τα ψηφίσματα 500 και 2483 του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ. Κατά ψήφισαν 3.

Νωρίτερα, με ευρεία πλειοψηφία (440 ψήφοι υπέρ, 193 κατά) είχε περάσει τροπολογία που κατέθεσε η 
ελληνική και η κυπριακή αντιπροσωπεία του ΕΛΚ, με πρωτοβουλία των Βαγγέλη Μεϊμαράκη, Λευτέρη Χρι-
στοφόρου και Λουκά Φουρλά (και περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο ψήφισμα) η οποία καλεί «το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να επιβάλει αυστηρές κυρώσεις στην Τουρκία ως απάντηση στις παράνομες δραστηριότητές 
της».

Επίδομα θέρμανσης: 
Εντός Δεκεμβρίου 

η πλατφόρμα για τις αιτήσεις
- Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Διευκρινίσεις για τον τρόπο χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 
2020-2021 στους νέους δικαιούχους έδωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας 
στην Ολομέλεια της Βουλής την Τετάρτη αναφερόμενος στη σχετική τροπολογία του υπουργεί-
ου. Όπως είπε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, το επίδομα θα καταβληθεί και στα νοικοκυριά 
ανά την επικράτεια που καταναλώνουν φυσικό αέριο ή υγραέριο, ενώ τα νοικοκυριά ορεινών 
περιοχών με έως 2.500 κατοίκους που καταναλώνουν καυσόξυλα ή pellet θα λάβουν και αυτά 
το επίδομα θέρμανσης,

Αλλάζει υπολογισμός του επιδόματος θέρμανσης
Σχετικά με τον τρόπο του υπολογισμού του επιδόματος είπε ότι αλλάζει καθώς θα λαμβάνο-

νται υπόψη πλέον οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή της χώρας. Επίσης 
τόνισε ότι ο υπολογισμός του επιδόματος θα βασίζεται σε αποτελέσματα της έρευνας της Εθνι-
κής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Τα ποσά του επιδόματος
Το ποσό του επιδόματος θα κυμαίνεται από 80 ευρώ έως και 600 ευρώ με 700 ευρώ για πολίτες 

των περιοχών με πολύ αυξημένες ανάγκες θέρμανσης. Επίσης σημείωσε πως η υπουργική απόφαση 
για τα επιδοτούμενα είδη θέρμανσης θα εκδοθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ ο στόχος είναι να τεθεί σε 
λειτουργία εντός του Δεκεμβρίου η σχετική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
υπερψήφισε την αυστηρή 

επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία
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