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Καλή Χρονιά με Υγεία που 
θα επαναφέρει την κανονική 

ζωή σε όλους μας!
  Μετά την ξενάγηση του πρωθυπουργού, ήρθε και η σειρά 
των τοπικών ΜΜΕ να ξεναγηθούν στη νέα πτέρυγα του 
νοσοκομείου Βέροιας από τον «οικοδεσπότη» διοικητή Ηλία 
Πλιόγκα το πρωί της Τετάρτης 30 Δεκεμβρίου. 
Εντυπωσιακά μεγάλοι και σύγχρονοι χώροι, με τον εξοπλισμό 
να περιμένει πακεταρισμένος να τοποθετηθεί μετά τις 
τελευταίες τεχνικές δοκιμές που διενεργούνται. Πολύ πιθανό 
να έχουμε νέα επίσκεψη Μητσοτάκη, αφού είναι πιθανό την 
κορδέλα των εγκαινίων να την κόψει ο ίδιος ο πρωθυπουργός 
τον Μάρτιο. Φυσικά να επισημάνουμε ότι όσο τέλειο και 
να είναι κτιριακά και από άποψη εξοπλισμού μια δομή 
υγείας, αυτό που την κάνει μάχιμη και αποτελεσματική 
είναι το προσωπικό. Επομένως να αναμένουμε και ανάλογες 
προσλήψεις για να μην αδικηθεί ένα πραγματικό στολίδι, που 
θα πρέπει να αισθάνονται τυχεροί και ασφαλείς οι ημαθιώτες, 
αφού  ολοκληρώνεται ένα τόσο μεγάλο έργο σε εποχές 
πανδημίας και «ισχνών αγελάδων». 
  Στο κατώφλι της νέας χρονιάς που το ζητούμενο για όλη 
την ανθρωπότητα είναι η υγεία που απειλείται και έχει 
διαταράξει την φυσιολογική ζωή, η λειτουργία μιας τόσο 
αναβαθμισμένης μονάδας στο νοσοκομείο κάνει πράξη την 
επιδίωξη για υγεία σε όλους μας! 
  Καλή Χρονιά με Υγεία που θα επαναφέρει την κανονική ζωή 
σε όλους μας!
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Μεαφορμήτηνσυμμετοχήτουστηνκα-
μπάνια των «Παιδιών τηςΆνοιξης», ο
Ματθαίος Τσαχουρίδης μίλησε τηλεφω-
νικά σταΛαϊκά καιΑιρετικά το μεσημέρι
τηςΤετάρτης30Δεκεμβρίου,στηντελευταία
εκπομπήτηςχρονιάς.Οδιάσημοςκαλλιτέ-
χνης είπε χαρακτηριστικά ότι η καρδιά του
όπου και να βρίσκεται χτυπάστηνΒέροια
καιείναιπαιδίτηςπεριοχήςμας.Ξεκαθάρι-
σεότιλόγωτηςστενήςφιλίαςμετονΙάκω-
βοΚαγκελίδη που του έκανε τηνπρότα-
ση,αλλάκαιλόγωτηςαγάπηςτουγια«Τα
Παιδιά τηςΆνοιξης», δεν θαμπορούσε να
λείπει από την διαφημιστική καμπάνια με
σκοπότηνσυγκέντρωσηχρημάτωνγιατην
ανέγερσητουνέουΚΔΗΦστηνΠατρίδαΒέ-

ροιας.ΟΜατθαίοςσχολίασε τις δυσκολίες
τωνκαλλιτεχνώναυτή τηνπερίοδο,μίλησε
με ιδιαίτερη θέρμη για την εκπομπή του
ΑΚΟΥ99.6καιτοέργοπουεπιτελεί,έδωσε
τιςευχέςτουγιατηνέαχρονιάκαιπροθυ-
μοποιήθηκενασυμμετάσχεισεδράσειςκαι
εκδηλώσεις του σταθμού μέσα στο 2021.
Τέλοςπροσκάλεσε τους ακροατές αμέσως
μετά την αλλαγή του χρόνου τηλεοπτικά,
στηνεκπομπή«ΣτηνΥγειάμαςρεΠαιδιά».

Λίγο πριν, η πρόεδρος του Συλλόγου
«ΤαΠαιδιά τηςΆνοιξης»ΝόραΣαρκατζή,
μίλησε μέσωSkype για την καμπάνια του
Συλλόγου και το νέοβίντεο, για τηνσημα-
σία ανέγερσης του νέουΚΔΗΦστηνΠα-
τρίδα Βέροιας και κάλεσε τον κόσμο να στηρίξει έμπρακτααυτήν τηνπροσπάθεια,

ενώδενπαρέλειψενα ευχαριστήσειόσους
βοήθησανμέχριτώρα.

Η«μαραθώνια» τελευταία εκπο-
μπή για το 2020«ΛαϊκάκαιΑιρε-
τικά» τηςΤετάρτης 30Δεκεμβρίου
2020στονΑΚΟΥ99,6,ήτανμιαμε-
γάλη«βόλτα»,αφούξεκίνησεμετον
συνήθη ύποπτοΑντώνηΜπιδέρη
που γύρισε με την κάμερα και το
μικρόφωνο στους κεντρικούς δρό-
μους και στην αγορά τηςΒέροιας,
μίλησεμεκαταστηματάρχεςκαιπε-
ραστικούς και έδωσε τονπαλμόμε
τονδικότουμοναδικότρόπο.

Εμβόλιμαοιραδιοφωνικοίπαρα-
γωγοίτουΑΚΟΥ996πέρασανμέσα
απότηνεκπομπήκαιέδωσαντιςευ-
χές τους,μεπρώτη τηνΣοφίαΓκα-
γκούση (ΠρωινέςΣημειώσεις)που
έκανε την έναρξη της εκπομπήςμε
τουςΖήσηΜιχ.Πατσίκα καιΝίκο
Βουδούρη,ενώσχολίασεμετηνεύ-
στοχη και διεισδυτική δημοσιογρα-
φικήματιά της τοαπερχόμενο2020
καιτοελπιδοφόροερχόμενο2021.Η
μουσικοθεραπεύτριαΕύηΔαβόρα
(ΜusicBliss) έδωσε τις δικές της
ευχές…αλλάκαισυμβουλές-tips για
νααισθανθείτε ευτυχισμένοι, ενώ το
δίδυμο των υπερηρώωνΧρήστος
Κιτσώνας (Σούπερμαν) καιΓιάν-
νηςΤζιώνας (Σπάιντερμαν) ευχήθηκανμε
Γαλλικά…καιπιάνοστουςακροατέςπουτους
έλειψε η μοναδική ραδιοφωνική τρέλα της
ψυχαγωγικήςεκπομπήςτους.Φυσικάδενθα
μπορούσαν να λείπουνοιΕλΜαντριγκάλ,
ΜανώληςΠεχλιβανίδηςκαιΠαναγιώτης
Παντσερίδηςπου ακόμη και στα λίγα λε-
πτάευχώντρόλαρανοέναςτονάλλο,όπως
κάνουνσυνεχώςστηνπετυχημένηαθλητική
εκπομπήτους.

Ο ΑΚΟΥ 99.6 στην Γενεύη
με ξεναγό τον βεροιώτη

Θάνο Καρανάτσιο
- Ο βεροιώτηςΘάνος Καρανάτσιος,

πουζειμόνιμαστηνΓενεύητηςΕλβετίαςξε-
νάγησετουςθεατέςκαιακροατέςτηςεκπομπήςμεήχοκαι
εικόναστηνμαγευτικήΓενεύητηςΕλβετίας,σεμιαζωντανή
ξενάγησηπουταείχεόλα!Ένανσύντομοπερίπατοσταπιο
κεντρικάσημείατηςπόληςμεόμορφαπλάνα,πληροφορί-

εςγιαταπεριοριστικάμέτραστηνΓενεύη,τηνζωήκαιτην
καθημερινότητασεμιααπότιςπιοακριβέςπόλειςτουκό-
σμου,ενώηξενάγησηέκλεισεμεμουσικήαπόκαλλιτέχνες
του δρόμουστον κεντρικόπεζόδρομο τηςπόλης και την
πρόσκληση τουΘάνου να βγει η εκπομπή ζωντανάαπό
τηνΓενεύη!

Τελευταίαεκπομπή«ΛαϊκάκαιΑιρετικά»(30/12)
τηςχρονιάςμεόλοντονΑΚΟΥ99.6,
«βόλτα»σεΒέροιακαι…Γενεύη

 Οι ξεχωριστές ευχές του Ματθαίου Τσαχουρίδη και των «Παιδιών της Άνοιξης» στον ΑΚΟΥ 99.6
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Ευχές για το νέο έτος
Φίλες και Φίλοι
Ξέρω καλά ότι ο 

χρόνος που φεύγει 
ήταν χρόνος που 
άφησε βαθιές τις 
πληγές του στον 
κόσμο. 

Η υγε ιονομ ι -
κή κρίση και οι 
συνεπαγόμενες 
επιπτώσεις του 
κοινωνικού περι-
ορισμού και της 
οικονομικής δυ-
σπραγίας κλόνι-
σαν το χαμόγελό 

μας αλλά δεν λύγισαν την αποφασιστικότητά μας 
ούτε αποπροσανατόλισαν την πορεία μας.

Με την Επιστήμη οδηγό και την Πολιτεία αρωγό, 
η χώρα μας θα βγει τη νέα χρονιά από την κρίση της 
πανδημίας και θα συναντήσει ξανά τον δρόμο της οι-
κονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ανάτασης.

Η χρονιά που φεύγει γιγάντωσε την αλληλεγγύη 
μας για τον συνάνθρωπο, μεγέθυνε την ευγνωμο-
σύνη μας στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής 
σε υγεία, κοινωνική πρόνοια, εθνική άμυνα και προ-
στασία των πολιτών, πολλαπλασίασε το αίσθημα 
ευθύνης της κάθε μίας και του καθενός από εμάς για 
την προάσπιση του κοινωνικού συνόλου.

Η χρονιά που έρχεται, φέρνει τον άνεμο της αισι-
οδοξίας, του χαμόγελου, της δημιουργικότητας και 
της καινοτομίας. Φέρνει την ορμή όλων ημών, των 
ανθρώπων που έχουμε περάσει τα δύσκολα, έχουμε 
σταθεί όρθιοι και αξιοπρεπείς, έχουμε μάθει από τα 
εμπόδια, τα όποια λάθη και τις όποιες παραλείψεις 
και τώρα, πιο συνειδητοποιημένοι και πιο ώριμοι, 
προχωράμε στη νέα εποχή.

Εύχομαι η νέα χρονιά να είναι χρονιά κοινωνικής 
δημιουργικότητας, οικονομικής άνθισης, οικογενει-
ακής ευτυχίας και προσωπικής γαλήνης για όλους 
μας.

Καλή Χρονιά!
Λάζαρος Τσαβδαρίδης

Αν. Γεν. Γραμμάτεας ΚΟ της ΝΔ
Βουλευτής Ημαθίας ΝΔ

Μήνυμα 
για το νέο έτος  

Αγαπητοί συνδημότες, 
Ενόψει του νέου χρό-

νου, θα ήθελα να στείλω 
σε όλους τις θερμότερες 
ευχές μου για υγεία, πρό-
οδο, προσωπική και οι-
κογενειακή ευτυχία. 

Ελπίζω το 2021 να 
είναι ένα έτος ελπίδας, 
αισιοδοξίας και δημιουρ-
γίας για την πατρίδα και 
την πόλη μας. Να είναι 
μια χρονιά με περισσό-

τερη υγεία, αγάπη, ειρήνη και ευημερία για όλο τον 
κόσμο. 

Προπάντων, όμως, εύχομαι ο ερχομός του νέου 
έτους να συνοδευτεί από το τέλος της πανδημίας 
που θα σημάνει ταυτόχρονα και την επιστροφή στην 
κανονικότητα, απαραίτητη προϋπόθεση για να επα-
νέλθουμε σε μια καθημερινότητα με υγεία, ασφάλεια 
και ομαλή κοινωνική και οικονομική ζωή. 

Είμαι βέβαιος ότι, παρά τις δυσκολίες και τις 
δοκιμασίες που βιώνουμε τον τελευταίο χρόνο, θα 
έχουμε σύντομα την ευκαιρία να εργαστούμε ξανά 
συλλογικά και ακόμη πιο δυναμικά για τον τόπο που 
αγαπάμε και για όσα ονειρευόμαστε ως τοπική κοι-
νωνία, αφήνοντας πίσω την περιπέτεια της πανδη-
μίας και κοιτώντας μπροστά με αισιοδοξία. 

Τέλος, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων 
από την έναρξη της επανάστασης του 1821, εύχομαι 
το 2021 να αποτελέσει την απαρχή μιας νέας «δημι-
ουργικής» επανάστασης για τη χώρα μας.  

Καλή Χρονιά σε όλους! 
Ο Δήμαρχος Βέροιας 

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης 

Την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου υποβλήθηκαν στο Υ-
πουργείο Εσωτερικών από τον Δήμαρχο Βέροιας 
Βοργιαζίδη Κωνσταντίνο και τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ 
Βέροιας Διαμάντη Στέργιο  τρεις προτάσεις για 
χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙ-
ΤΣΗΣ».Συγκεκριμένα υποβλήθηκαν οι ακόλουθες 
προτάσεις: • «Ωρίμανση μελετών Δήμου Βέροιας», 
συνολικού προϋπολογισμού 3.666.377,71€€ 

• «Ολοκλήρωση Βρεφικού Σταθμού Κυψέλης», 
συνολικού προϋπολογισμού 1.265.000,00€

• «Προμήθεια και θέση σε λειτουργία Φ/Β συστή-
ματος ισχύος 421,20 KW και εγκατάσταση ευφυών 
συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στα δίκτυα ύ-
δρευσης του Δήμου Βέροιας», συνολικού προϋπο-
λογισμού 3.098.264,00€

Η πρόταση «Ωρίμανση μελετών Δήμου Βέροι-
ας», περιλαμβάνει τις μελέτες: 

• «Έγκριση χωροθέτησης και ίδρυση του νέου 

κοιμητηρίου Βέροιας σε τμήμα του αριθ. 1147ζ 
αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Τ.Κ. Πατρίδας», 
προϋπολογισμού 301.000,00€

Και αφορά στη χωροθέτηση και ίδρυση νέου κοι-
μητηρίου στο Δήμο Βέροιας.

 • «Μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση 
Βράνα-Πέτρα κοινότητας Τριλόφου Δήμου Βέροι-
ας», προϋπολογισμού  3.365.377,71€, 

και αφορά στις μελέτες που απαιτούνται αναφορικά 
με την κατασκευή φράγματος στη θέση Βράνα Πέτρα 
του οικισμού Τριλόφου και δίκτυο άρδευσης συνολικής 
αρδευόμενης έκτασης 15.440 στρεμμάτων.

Η πρόταση «Ολοκλήρωση Βρεφικού Σταθ-
μού Κυψέλης», συνολικού προϋπολογισμού 
1.265.000,00€, και αφορά στην ολοκλήρωση κτιρί-
ου συνολικού εμβαδού 935,75τ.μ. στην περιοχή της 
Κυψέλης της Βέροιας, ώστε να καταστεί λειτουργικό 
για την στέγαση βρεφικού σταθμού με δυναμικότητα 

96 βρεφών. 
Η πρόταση «Προμήθεια και θέση σε λειτουργία 

Φ/Β συστήματος ισχύος 421,20 KW και εγκατάστα-
ση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στα 
δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Βέροιας», συνολικού 
προϋπολογισμού 3.098.264,00€, 

και αφορά την : • Προμήθεια και θέση σε λει-
τουργία Φ/Β συστήματος ισχύος 421,20 KW για 
ενεργειακό συμψηφισμό (Net metering) στον περι-
βάλλοντα χώρο της εγκατάστασης του Βιολογικού 
καθαρισμού Βέροιας 

• και την προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών 
συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στα δίκτυα ύ-
δρευσης του Δήμου Βέροιας, 

Η προσπάθεια αξιοποίησης κάθε χρηματοδοτι-
κού προγράμματος, είτε ευρωπαϊκού, είτε εθνικού, 
συνεχίζεται.

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: Τρεις προτάσεις για χρηματοδότηση 
από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» 

Ηλίας Πλιόγκας: Από τις 4 Ιανουαρίου 2021, 
ξεκινούν οι εμβολιασμοί στην Ημαθία

-Τη νέα πτέρυγα και το νέο τμήμα «επειγόντων» του Νοσοκομείου 
Βέροιας, παρουσίασε ο Διοικητής στα τοπικά ΜΜΕ

 Μια βδομάδα μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη στο νοσοκομείο της Βέροιας, ο διοικητής του 
Νοσοκομείου Ημαθίας Ηλίας Πλιόγκας κάλεσε το πρωί της Τε-
τάρτης 30 Δεκεμβρίου 2020 εκπροσώπους τοπικών ΜΜΕ για να 
πληροφορηθούν και να δουν από κοντά την εξέλιξη των εργασιών 
στη νέα πτέρυγα και το νέο τμήμα επειγόντων περιστατικών του 
νοσοκομείου, αλλά και για την δημιουργία δύο εμβολιαστικών κέ-
ντρων στο Νοσοκομείο. 

Παράλληλα, ο Διοικητής έκανε μια πρώτη ενημέρωση σχετικά 
με το σχέδιο εμβολιασμών που θα τεθεί σε εφαρμογή τις επόμενες 
ημέρες και συγκεκριμένα από την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021. 

Τέλος, ο Ηλίας Πλιόγκας ανέφερε ότι η νέα πτέρυγα και το νέο 
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) θα έχουν ολοκληρωθεί ως 
τα τέλη Μαρτίου 2021 και μάλιστα τα εγκαίνια θα τα τελέσει ο ίδιος 
ο Πρωθυπουργός. 

15 εμβολιαστικά κέντρα στην Ημαθία 
- Στόχος η απρόσκοπτη διαδικασία

Ειδικότερα για το θέμα των εμβολιασμών ο Διοικητής του Νο-
σοκομείου Ημαθίας ενημέρωσε πως θα λειτουργήσουν συνολικά 
15 εμβολιαστικά κέντρα στην Ημαθία, τα 2 εκ των οποίων στο 
νοσοκομείο Βέροιας, ένα στην είσοδο του προαυλίου του νοσοκο-
μείου και ένα εντός του κτιριακού συγκροτήματος. 

Όπως είπε ο κ. Πλιόγκας, στόχος είναι να μην χαθεί κανένα 
ραντεβού και κανένα εμβόλιο και παράλληλα η διαδικασία να κυλά 
ομαλά και με ασφάλεια. Άλλωστε, όπως υπογράμμισε, το «στοίχη-
μα» του εμβολιασμού θα «τρέχει» παράλληλα με την μάχη κατά 
του κορωνοϊού, η οποία – όπως πρόσθεσε – δεν τελείωσε ακόμη. 
Μάλιστα, το νοσοκομείο έχει ήδη προμηθευτεί ψυγεία για την 
συντήρηση των εμβολίων και ήδη έχουν γίνει προσομοιώσεις της 
διαδικασίας, βάσει των οποίων σε κάθε εμβολιαστικό κέντρο θα 
μπορούν δυνητικά να εμβολιαστούν μέχρι και 50 άτομα ημερησί-
ως, δηλαδή μέχρι και 750 άτομα σε όλο το νομό.

Ο Ηλίας Πλιόγκας αναφέρθηκε επιγραμματικά στον σχεδιασμό 
και την διαδικασία, αναφέροντας πως από την Δευτέρα 4 Ιανου-
αρίου έως και τις 20 Ιανουαρίου 2021 θα εμβολιαστούν όλοι οι 
υγειονομικοί της Ημαθίας, τόσο νοσοκομειακοί όσο και σε άλλες 
δομές ή ιδιώτες, όλο το προσωπικό της πρώτης γραμμής δηλαδή, 
θα γίνουν εμβολιασμοί σε γηροκομεία και άλλες δομές κλειστής 
φιλοξενίας επί τόπου και στη συνέχεια ο εμβολιασμός θα επεκταθεί 
σταδιακά. 

Πάντως, αυτό που πολλές φορές τόνισε ο Διοικητής είναι ότι «τίποτα δεν 
έχει τελειώσει» και ζήτησε να από τους πολίτες να μην επαναπαυτούν, για να 
μην χρειαστεί να ζήσει ξανά το νοσοκομείο της ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές την 
περίοδο της μεγάλης έξαρσης της πανδημίας στην Ημαθία πριν από μερικές 
εβδομάδες. 

Υπερσύγχρονη νέα πτέρυγα και ΤΕΠ – Σχεδιασμός για νέες μονάδες
Πέρα από το θέμα του εμβολιασμού και της πανδημίας, η ξενάγηση αφο-

ρούσε και σε αυτά που θα μείνουν πίσω μετά την υγειονομική κρίση και αφο-
ρούν τις νέες δομές που πρόκειται να τεθούν στη διάθεση του υγειονομικού 
προσωπικού και, φυσικά, του κοινού της Ημαθίας (και όχι μόνο). Ο λόγος για 
τα νέα τμήματα στην υπό ολοκλήρωση επέκταση του νοσοκομείου (αριστερά 
της παλαιάς δομής), αλλά και για το νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 
(στα δεξιά), που κατασκευάζονται με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές. 

Κατά την σύντομη ξενάγηση σε μερικούς από τους νέους χώρους παρουσι-
άστηκαν οι νέες δυνατότητες που θα υπάρχουν για την αντιμετώπιση έκτακτων 
και μη περιστατικών, η τεχνολογία που χρησιμοποιείται, καθώς και τα νέα τμή-
ματα που σχεδιάζεται να λειτουργήσουν. Για παράδειγμα, ειδικά για τη ΜΕΘ, θα 
μπορούν να λειτουργήσουν μέχρι και 10 κλίνες, σχεδιάζεται κέντρου ψυχικής 
υγείας, νοσηλείας κατ’ οίκον, πρόσληψη ψυχιάτρων και νευρολόγων κλπ. 

Περισσότερα επί αυτών των θεμάτων θα παρουσιαστούν σε προγραμ-
ματισμένη συνέντευξη Τύπου στις αρχές Ιανουαρίου 2021, με τη συμμετοχή 
γιατρών και μελών του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

Η μάχη του κορωνοϊού και οι οριακές στιγμές στο νοσοκομείο
Πάνω από 550 περιστατικά νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο της Βέροιας, 

ενώ υπήρξαν στιγμές που νοσηλεύτηκαν έως και 110 ασθενείς ταυτόχρονα. 
Χάρη στην έγκαιρη προετοιμασία, αλλά και την άψογη συνεργασία σε όλους 
τους τομείς, από την καθαρίστρια μέχρι τον Διευθυντή της κάθε κλινικής. 

«Υπήρχανε βράδια που το προσωπικό μας βρέθηκε στα όριά του», ανέφερε  
ο Διοικητής για την περίοδο της μεγάλης πίεσης που δέχτηκε ο νομός από τα 
δεκάδες καθημερινά κρούσματα. Μάλιστα, σημείωσε ότι πλέον υπάρχει μεγάλη 
εμπειρία, αλλά ευχήθηκε να μην χρειαστεί να ξαναδοθούν παρόμοιες «μάχες». 

Πέρα από τα περιστατικά της Ημαθίας, χρειάστηκε να νοσηλευτούν άτομα 
και άλλες περιοχές, καθώς η όλη διαδικασία γινόταν με βάση τον σχεδιασμό 
της 3ης Υ.ΠΕ., ενώ παράλληλα λειτουργούσαν και όλες οι άλλες κλινικές. 

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Ημαθίας εξήρε την συνδρομή του υγειονομι-
κού προσωπικού, σημειώνοντας ότι δεν έλειψε κανείς από αυτή την «μάχη» 
και δήλωσε πανευτυχής που συνεργάζεται μαζί τους, καθώς δεν ήταν καθό-
λου εύκολη υπόθεση αυτό που ζούσαν. «Έπρεπε ο καθένας να ξεπερνάει τον 
εαυτό του και τις δυνάμεις του», σχολίασε χαρακτηριστικά. 

Κλείνοντας, ο Ηλίας Πλιόγκας ανέφερε ότι πολλά από αυτά που έζησαν 
στο νοσοκομείο θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν υπήρχε περισσότερη 
προσοχή και τόνισε ότι κανείς δεν πρέπει να εφησυχάζει, κατανοώντας το 
«βάρος» που νοιώθουν όλοι οι πολίτες, αλλά δεν πρέπει τώρα που ήρθε η 
αρχή του τέλους να τα παρατήσουν. 

Νίκος Βουδούρης
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Διαδικτυακή συνάντηση για την 
«Ηθική Ανάπτυξη του Παιδιού» 

Το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Βέροι-
ας είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει ύστερα απο πρόσκληση του κ. Ταχματζίδη Δημήτρη ακαδημα-
ϊκoύ υπότροφου του τμήματος ψυχολογίας της σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην διαδικτυακή συνάντηση του τμήματος της σχολής Γ΄ 
εξαμήνου στα πλαίσια του μαθήματος: Ηθική Ανάπτυξη του Παιδιού. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23/12/2020 στις 18:00 όπου οι  φοιτητές-τριες 
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και απο τις τρείς ειδικότητες (ψυχολόγος, κοινων.λειτουργός, 
νομική σύμβουλος) για τη λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Συμβουλευτικού Κέντρου, 
τη βία στην οικογένεια,  τον κύκλο της Βίας και την ψυχοπαθολογία τόσο του Θύματος όσο και του 
Θύτη καθώς  και το Νομικό Πλαίσιο προστασίας των Γυναικών έναντι της Έμφυλης βίας.

Η εν λόγω δράση/Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευ-
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Παρουσίαση στο 1ο ΕΠΑΛ Βέροιας
«Γινόμαστε Δημιουργικοί 

εν μέσω πανδημίας»
Στο  πλα ίσ ιο 

π α ρ ο υ σ ι ά σ ε ω ν 
για το 1ο ΕΠΑΛ 
Βέροιας, και πιο 
συγκεκριμένα για 
τον τομέα Εφαρ-
μοσμένων Τεχνών, 
ο Δημήτριος Γεωρ-
γόπουλος παρου-
σίασε το πώς μπο-
ρούμε να γίνουμε 
δημιουργικοί εν 
μέσω πανδημίας 
αλλά και πώς μπο-
ρούμε να βρούμε 
δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ο ύ ς 
τρόπους έκφρα-
σης.

Το θέμα «Δημι-
ουργικοί εν μέσω 
πανδημίας», στο 
πρώτο μέρος να 
αναλύει τον τρόπο σχεδιασμού και προσαρμογής μιας θεατρικής παράστασης στον καιρό της πανδημίας, από 
την πλευρά του σκηνογράφου-ενδυματολόγου, ενώ στο δεύτερο μέρος η δημιουργία έργων των μαθητών και 
παρουσίασης τους στη συνέχεια, σαν μια δημιουργική διέξοδος έκφρασης.

Με αφορμή το θέμα, αναλύθηκε και παρουσιάστηκε η πορεία της δημιουργίας θεατρικών παραστάσεων 
από το μηδέν, από την κεντρική ιδέα του σκηνοθέτη, την συνεργασία όλων των συντελεστών, την προώθηση 
της μέσω των ΜΜΕ, καθώς και ποια η συμμετοχή σε όλα τα στάδια του σκηνογράφου-ενδυματολόγου.

Ο εισηγητής Δ. Γεωργόπουλος, γεννήθηκε το 1995 στη Βέροια, έχει σπουδάσει σχέδιο επίπλου με ειδί-
κευση στην Αρχιτεκτονική Εσωτερικών χώρων. Το 2017 έλαβε μέρος ως σχεδιαστής στην έκθεση Beware of 
Greeks στο Ευρωπαϊκο Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες με σχεδιαστικό πρότζεκτ. Εργάζεται ως σκηνογράφος και 
ενδυματολόγος με συνεργασίες με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας, το Κ.Θ.Β.Ε και άλλους φορείς αλλά και ώς σχεδια-
στής σε διάφορα πρότζεκτ και πιστεύει ότι ‘’με θετική διάθεση και χρώματα, μπορούν να αλλάξουν τα πάντα΄΄

Του ιερέως 
Παναγιώτου 
Σ. Χαλκιά

Πολλοί είναι εκείνοι, 
φίλοι αναγνώστες, που 
χωρίς να έχουν ποιητι-
κή διάθεση, θαυμάζουν 
την πολύχρωμη δύση, 
αλλά νιώθουν μέσα 
τους και κάποια μελαγ-
χολία.

Γιατί; Ποιος ξέρει; 
Το σκοτάδι που κατεβαίνει αργά από τα ύψη, το 
μαύρο πέπλο της νύχτας που τυλίγει στο μαν-
δύα της τη φύση, προκαλεί αυτήν την ψυχική 
ακεφιά. Ίσως, ακόμη, γιατί στο υποσυνείδητό 
μας, συναντάμε τέτοιες δύσεις ωραίων ονείρων. 
Ποιος ξέρει τάχα τι συμβαίνει με την ψυχή; Την 
αγνοούμε τι πιο πολλές φορές.

Με το τέλος του χρόνου, κάνοντας τον ισο-
λογισμό των αισθημάτων μας, στις σκέψεις, 
στους πόθους, στις νοσταλγικές προβλέψεις, 
διαπιστώνουμε ότι ορισμένα όνειρα έσβησαν. 
Γέμισαν μέσα μας τους ξύλινους σταυρούς με 
τα χορταριασμένα μνήματα, που βρίσκονται εκεί 
σαβανωμένα τα όνειρά μας τα σβησμένα. Όπως 
τη δύση ακολουθεί το σούρουπο και η νύχτα, 
αυτή η σκοτεινιά πλακώνει και την καρδιά, τη 
σκέψη πως έσβησαν πολλά από τα αγαπημένα 
μας όνειρα.

Ευτυχώς, ναι ευτυχώς, που σβήνουν τα όνει-
ρα! Γιατί πρέπει μερικά ή αρκετά, ίσως να πε-
θαίνουν. Όταν αυτά χάνονται μέσα στο χάος του 
χρόνου, ξεπηδούν άλλα. Κι αυτά θα τα αγαπή-
σουμε όπως τα πρώτα, εκείνα που διαλύθηκαν. 
Αν δε ματαιωθούν τα σχέδιά μας και ζούμε διαρ-
κώς με το ίδιο μοτίβο της ζωής, αυτό είναι κάτι 
που κουράζει, σπάει τα νεύρα. Καινούργια όνει-
ρα, νέες λαχτάρες, ελπιδοφόροι οραματισμοί, 
που θα ομορφαίνουν τη ζωή μας. Θα δημιουρ-
γούμε έτσι διαρκώς παιδιά της φαντασίας μας, 
θα ξεπηδούν κόσμοι όμορφοι, που θα ξυπνούν 
μέσα μας αισθήματα, που περίμεναν τη σειρά 
τους για να προβάλλουν. Ήταν παραπονεμένα. 
Και τώρα γίνονται πραγματικότητα.

Τα πάντα στο κόσμο μεταβάλλονται. Τα του 

κόσμου «και ονείρων απατηλότερα». Αλλά τα 
πάντα συνέχει και συγκρατεί η πίστη στον προ-
πονητή Θεό και η ελπίδα γίνεται το υπόβαθρο 
και συνεκτικός δεσμός στη ζωή. Γι’ αυτό, ενώ 
σβήνουν τα όνειρα, πίσω από αυτά ξεπροβάλ-
λουν ελπιδοφόροι οραματισμοί. Κι ας μην είμα-
στε, προπαντός, αχάριστοι απέναντι στο χρόνο 
που φεύγει. Αν προσέχαμε, αν θα σημειώναμε 
σε ένα ειδικό ημερολόγιο τα καλά που μας έφε-
ρε, τις χαρές που μας πρόσφερε, τις επιτυχίες 
που σημειώσαμε κοντά στα σβησμένα όνειρα, 
τότε ανεπιφύλακτα θα λέγαμε το «ευχαριστώ» 
στο Θεό, που μας χάρισε η αγάπη Του τέτοια 
πολύτιμα δώρα. Όσοι δεν βρίσκουν τέτοιους 
λόγους ευγνωμοσύνης προς τον Δοτήρα, είναι 
δυστυχισμένα πλάσματα, γιατί δεν μπόρεσαν να 
δουν την παρουσία του Αγαθοδότου στο πέρα-
σμα της ζωής τους.

Η ελπίδα είναι το αδιάσπαστο στοιχείο της 
ζωής μας. Οι πρόγονοί μας έλεγαν: «Θαρσείν 
χρη, ταχ’ αύριον έσετ άμεινον». Ο Χριστιανισμός 
είναι κατ’ εξοχήν θρησκεία της αισιοδοξίας, της 
ελπίδας, των αδιάψευστων ονείρων και πόθων. 
Αυτή την ασάλευτη ελπίδα του χριστιανού, πα-
ραστατικά ο Ι. Χρυσόστομος την παρουσιάζει 
χρησιμοποιώντας μια αλληγορική εικόνα που 
απαντά στις απορίες μας.

Η ελπίδα, λέγει, είναι ασφαλής άγκυρα και 
χειραγωγούμαστε, για να βρούμε το δρόμο του 
ουρανού. Η ελπίδα είναι μια δυνατή αλυσίδα, 
που κρέμεται από τον ουρανό προς τη γη. Η ά-
θραυστη τούτη αλυσίδα, τραβά σιγά-σιγά, προς 
τα πάνω εκείνους που κρατιούνται από αυτήν. 
Έτσι, μας σηκώνει ψηλά, πάνω από το χώμα, 
πάνω από τις κακότητες της ζωής, γιατί η αλυσί-
δα βρίσκεται στα χέρια του Θεού.

Σβήνουν τα όνειρα. Μένουν, όμως, από τα 
περασμένα πολλές ευλογίες και χαρές όμορφες. 
Τόσα μικροπράγματα που γεμίζουν την ψυχή 
μας και δίνουν δύναμη στους παλμούς της καρ-
διάς μας.

Ας αναστήσουμε τις ελπίδες και τους ορα-
ματισμούς, φίλοι αναγνώστες, γιατί η ζωή χωρίς 
όνειρα, είναι ζωή χωρίς νόημα.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Βεροιώτικα και Λαογραφικά
Ο Άγιος Βασίλειος

ο αγαπημένος Άγιος μικρών και μεγάλων – ο ναός στη Βέροια

Του Μάκη
Δημητράκη

Ο Άγιος Βασίλειος 
ήταν Έλληνας Καππα-
δόκης και γεννήθηκε 
το 330 μ.Χ. Φοίτησε σε 
πανεπιστήμια της Κων-
σταντινούπολης και της 
Αθήνας και σπούδασε 
ρητορική, φιλοσοφία, 
αστρονομία, γεωμε-
τρία, φυσική και ιατρική.

Όταν επέστρεψε στην Καισάρεια της Καππαδοκίας 
έγινε καθηγητής της ρητορικής και το 358 μ.Χ. βαπτί-
σθηκε χριστιανός. Το 364 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος 
και λίγο αργότερα επίσκοπος.

Έργο σταθμός στην πορεία του υπήρξε η ίδρυση 
της «Βασιλειάδας» ένα συγκρότημα πτωχοκομείου-ορ-
φανοτροφείου-γηροκομείου και νοσοκομείου για τις 
ανάγκες των χριστιανών και όχι μόνο της επισκοπικής 
του περιφέρειας.

Ο Βασίλειος υπήρξε εξέχουσα προσωπικότητα της 
χριστιανικής εκκλησίας. Σπουδαίος ιεράρχης, κορυ-
φαίος Θεολόγος γι’ αυτό και ανακηρύχθηκε Άγιος και 
Μέγας. Μεταξύ άλλων έγραψε εκτενή και κατανυκτική 
θεία λειτουργία που τελείται στην εκκλησία μας δέκα 
φορές το χρόνο.

Πέθανε την 1η Ιανουαρίου του 379 σε ηλικία 49 
ετών.

Με τον Άγιο Βασίλειος συνδέεται το έθιμο της βασι-
λόπιτας που εθιμικά κόβεται την παραμονή ή ανήμερα 
της Πρωτοχρονιάς.

Ο ναός του Αγίου στη Βέροια
Πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική με ξύλινους στύλους 

που διαχωρίζουν τα κλίτη ενώ στο ναό δεν υπάρχουν 
τοιχογραφίες. Βρίσκεται στην οδό Παύλου Μελά, πολύ 
κοντά στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και ανήκει 
στην ενορία των Αγίων Αναργύρων. Ο αρχικός ναός 
πιθανότατα κτίστηκε τον 14ο αιώνα ενώ ανακατασκευ-
άσθηκε τον 18ο αιώνα. Παλαιότερα υπήρχε και άλλος 
ναός αφιερωμένος στον Άγιο Βασίλειο. Ήταν στην οδό 
Βενιζέλου εκεί που σήμερα ανηγέρθη το Πνευματικό 
Κέντρο της Μητροπόλεως. Άγνωστο πότε κατεδαφίστη-
κε. Πιθανότατα να καταστράφηκε σε μία από τις πυρ-
καγιές της πόλης αλλά οι εικόνες μεταφέρθηκαν στον 
Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου.

Ας μην είμαστε αχάριστοι 
στο χρόνο που φεύγει
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Γράφει ο 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΑΔΗΣ

Το γεγονός ότι ήδη δρο-
μολογήθηκε  η διαδικασία 
των εμβολιασμών κατά του 
κορωνοϊού, αποτελεί μια ε-
ξαιρετικά αισιόδοξη εξέλιξη, 
που αναγγέλλει την απελευ-
θέρωση από τα δεινά που 
επιφέρει η επιδημία και την 
επιστροφή των ανθρώπων 
στην κανονικότητα την οποία 

αποστερήθηκαν. 
Η προσμονή του κάθε πολίτη να έρθει η σειρά του 

να εμβολιαστεί, είναι εμφανής, παρά τις όποιες αντιεμ-
βολιαστικές φωνές που παρεμβάλλονται, δίνοντας έναν 
ιδιαίτερο επικοινωνιακό τόνο στην εκ των πραγμάτων 
υποτονική εορταστική ατμόσφαιρα των ημερών, που 
αποτελεί  συνέπεια της επιδημικής  κρίσης που βιώνει 
ο τόπος.  

 Η μεθόδευση του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού 
στα εμβολιαστικά κέντρα που ορίζονται, με βάση την 
τήρηση σειρών αναμονής, δίνει την δυνατότητα της 
συγκροτημένης προσέλευσης των πολιτών, που έχουν 
την δυνατότητα της αυτόνομης η υποβοηθούμενης 
κίνησης.

 Αναδεικνύεται όμως και το ζήτημα του εμβολιασμού 
προσώπων που είναι καθηλωμένα κατ οίκον η στα 
διάφορα ιδρύματα όπως είναι οι οίκοι ευγηρίας, που εκ 
των πραγμάτων   βρίσκονται υπό τη συνεχή προστασία 
των διαφόρων φιλανθρωπικών οργανώσεων και  η 
πολιτεία με τα διάφορα νομικά της πρόσωπα και προ-
γράμματα υποστηρίζει. Το εκπονούμενο πρόγραμμα 
εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού προφανώς και θα 
προβλέπει ειδική μέριμνα για αυτές τις περιπτώσεις.

 Αναδεικνύονται ωστόσο εν μέσω της εορταστικής 
περιόδου και οι περιπτώσεις των προσώπων που ζουν 
σε συνθήκες κοινωνικής απομόνωσης, οι οποίοι χρει-
άζονται ειδική κοινωνική μέριμνα για να ενταχθούν στο 
πρόγραμμα εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού

Τα πρόσωπα αυτά είναι ως επί το πλείστον ηλικιω-
μένοι που έχουν βρεθεί και ζουν μακριά από τις οικογέ-
νειές τους, είναι ίσως χρονίως πάσχοντες συνάνθρωποί 
που η κατάστασή τους δεν επιδέχεται νοσηλεία, είναι 
σε κάθε περίπτωση μοναχικά άτομα που το καθένα απ’ 
αυτά έχει τη δική του πονεμένη ιστορία και υφίσταται τις 
συνέπειες των κακών προσωπικών επιλογών του ή των 
ατυχιών που επιφυλάσσει ο βίος.

Οι άνθρωποι αυτοί διαβιώνουν συνήθως δύσκολα,  
με περισσότερες ή λιγότερες στερήσεις ανάλογα με το 

εισόδημά τους, που το βλέπουν να συρρικνώνεται συ-
νέχεια και με δυσχέρεια μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες 
τους σε είδη βασικής διαβίωσης.

Ο λόγος γίνεται για τον μοναχικό γείτονα που αμί-
λητος μπαινοβγαίνει στο σπίτι του με τη θλίψη και την 
πικρία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, που ωστόσο 
αποκρύπτεται πίσω από την μάσκα προστασίας, που 
εκ των πραγμάτων επιβάλλεται η χρήση της.

Αυτός μπορεί να είναι ένας συνάνθρωπος που έχα-
σε το σύντροφό του, που είναι άκληρος, που ίσως  έχει 
εγκαταλειφθεί από τους οικείους του,  που πιθανώς έχει 
υποστεί  οικονομικές ζημίες και έχει αποστερηθεί  της 
περιουσίας του, που έχει βρεθεί μακριά από τον τόπο 
του, που είναι άνεργος, που είναι χρονίως πάσχων, 
που είναι άπορος.

Οι άνθρωποι αυτοί που παρά την δυσχερή κατάστα-
σή που έχουν βρεθεί, διατηρούν την αξιοπρέπειά τους, 
δεν επιζητούν  την ιδρυματοποίηση τους και σηκώνουν 
μόνοι τους τον σταυρό της κοινωνικής τους απομόνω-
σης. 

 Κατά κανόνα αυτά τα μοναχικά πρόσωπα στερού-
νται της υποδομής και της δεξιότητας διαχείρισης του 
διαδικτύου και βέβαια δεν μετέχουν στα ψηφιακά κοινω-
νικά δίκτυα.

Παρά ταύτα μέσα στο αισιόδοξο κλίμα που καλλι-
εργείται με την έναρξη των εμβολιασμών, τα μοναχικά 
αυτά πρόσωπα δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητα 
και να αποστερηθούν της εμβολιαστικής προστασίας 
την οποία δικαιούται κάθε πολίτης. 

Ο καθένας αν πραγματικά κοιτάξει με ενδιαφέρον 
στον εγγύς  περίγυρο θα αναγνωρίσει αυτούς τους συ-
νανθρώπους, ακόμα και πίσω από την μάσκα που θα 
φορούν.

Οι εκπρόσωποι των Αρχών και των Φορέων δεν 
πρόκειται να εκδηλώσουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ώστε 
να τους εντάξουν στο εμβολιαστικό προγραμματισμό. 
Η επικαιρότητα δεν πρόκειται να ασχοληθεί με αυτούς. 
Ούτε και οι ίδιοι θα επιδιώξουν να προβάλλουν τη μο-
ναχικότητα τους.

 Η εμβολιαστική αισιοδοξία όμως αφορά όλους. Και 
αυτά τα μοναχικά πρόσωπα  δικαιούνται το δικό τους 
εμβολιαστικό μερίδιο, με την διευκόλυνση που πρέπει 
να έχουν

Αυτή την διευκόλυνση μπορεί να τους την  προσφέ-
ρει ο καθένας, ο γείτονας, ο απομακρυσμένος συγγενής  
ή και ο απλός γνωστός.

Έτσι από την  αισιόδοξη προσμονή για την απελευ-
θέρωση από τα δεινά της επιδημικής κρίσης του κορω-
νοϊού δεν θα εξαιρεθεί κανένας, ενώ  θα δοθεί ιδιαίτερο 
περιεχόμενο στις κατ ανάγκη υποτονικές εορταστικές 
ημέρες,  που θα γίνουν  πιο ανθρώπινες και πιο χαρού-
μενες για όλους.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΒΕΡΟΙΑΣ

Συλλυπητήρια για τον θάνατο 
του Σωτήρη Ν. Αθανασίου

Ο Πρόεδρος και το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας αποχαιρετούν με λύπη τον 
συνάδελφο Σωτήρη Ν. Αθανασίου που έφυγε από τη ζωή στις 29 Δεκεμβρίου 2020 σε ηλι-
κία 60 ετών και εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.

Στην επικήδεια τελετή λόγω των περιοριστικών μέτρων θα παραστεί εκφράζοντας τους 
Δικηγόρους ο Πρόεδρος του Συλλόγου και επιστήθιος φίλος του εκλιπόντος και θα κατατε-
θεί στεφάνι στη μνήμη του.

Ο Πρόεδρος      Η Γ. Γραμματέας
Φώτης Καραβασίλης     Φωτεινή Κύρτσιου

Δήμος Αλεξάνδρειας:
Τρόφιμα, ρούχα και 

παιχνίδια σε αδύναμους 
οικονομικά δημότες από 
την Κοινωνική Υπηρεσία 

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, για ακόμη μια χρονιά και λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες και 
πρωτόγνωρες συνθήκες  που ζούμε βρίσκεται στο πλευρό των δημοτών – πολιτών που 
λόγω της πανδημίας και των κοινωνικο-οικονομικών συνεπειών της, χρήζουν της συμπαρά-
στασης μας.

Μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου γίνεται διανομή τροφίμων – ρούχων – 
παιχνιδιών η οποία πραγματοποιείται με όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των 
δικαιούχων και των εργαζομένων. 

Μέριμνα της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου, είναι αυτές τις ημέρες κανείς να μην 
αισθάνεται μόνος του.

Ο εμβολιασμός 
των μοναχικών προσώπων



Ἡ ἀγάπη καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀξίωσε νά εἰσέλ-
θουμε ἀπό σήμερα σέ ἕνα νέο ἔτος. Μᾶς ἔδωσε μιά νέα 
εὐκαιρία καί ἕνα νέο δῶρο. Γιατί δῶρο τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ 
ζωή μας καί εὐκαιρία, τήν ὁποία μᾶς χαρίζει ἡ ἀγάπη Του 
εἶναι ἡ κάθε ἡμέρα καί ὁ κάθε χρόνος πού μᾶς προσφέρει, 
γιά νά ζήσουμε. 

Ὁ χρόνος πού πέρασε ἦταν ἕνας χρόνος δύσκολος, 
ἕνας χρόνος δοκιμασίας καί πόνου, ἕνας χρόνος πού μᾶς 
ἀπομάκρυνε ἀπό τά ἀγαπημένα μας πρόσωπα καί ἴσως 
μᾶς στέρησε κάποια ἀπό αὐτά. Ὅμως ἦταν καί αὐτός 
μία δωρεά τοῦ Θεοῦ, πού μᾶς ἔδωσε τήν εὐκαιρία νά 
συνειδητοποιήσουμε τήν ἀνθρώπινη ἀδυναμία μας καί τή 
φθαρτότητα τῆς φύσεώς μας, τήν ἀνάγκη νά ἐμπιστευό-
μεθα τή ζωή καί τό μέλλον μας στή θεία του Πρόνοια, τήν 
ἀνάγκη νά Τόν πλησιάσουμε ἐν μετανοίᾳ καί νά ζητήσου-
με τή βοήθειά Του καί τήν προστασία Του. Γιατί ὅλα ὅσα 
ἀντιμετωπίζουμε στή ζωή μας, ὅλα ὅσα συναντοῦμε στήν 
καθημερινότητά μας δέν εἶναι τυχαῖα. Εἶναι μέσα στό σχέ-

διο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία μας. Ἀρκεῖ ἐμεῖς 
νά κατανοοῦμε καί νά ἀξιοποιοῦμε τίς εὐκαιρίες πού μᾶς 
προσφέρει. Ἀρκεῖ ἐμεῖς νά μήν καταφεύγουμε κοντά Του 
γιά λίγο καί στή συνέχεια, ὅταν νομίσουμε ὅτι περάσει ὁ 
κίνδυνος, νά ἀπομακρυνόμεθα ἀπό Ἐκεῖνον καί νά ζοῦμε, 
ἀδιαφορώντας ὑπεροπτικά γιά τό θέλημα καί τίς ἐντολές 
Του. 

Ἡ ἀρχή τοῦ νέου ἔτους, στό ὁποῖο εἰσερχόμεθα μέ τή 
χάρη τοῦ Θεοῦ, μᾶς προσφέρει μία διπλῆ εὐκαιρία. Εὐκαι-
ρία δοξολογίας τοῦ Θεοῦ γιά τή νέα δωρεά Του, γιά τή 
δωρεά τῆς ζωῆς καί τῆς ὑγείας πού μᾶς χάρισε. Εὐκαιρία 
νά Τοῦ ἐκφράσουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας, γιατί μᾶς δίδει 
μία νέα παράταση χρόνου γιά νά Τόν γνωρίσουμε περισ-
σότερο, γιά νά Τόν ἀγαπήσουμε περισσότερο, γιά νά Τόν 
πλησιάσουμε περισσότερο, γιά νά ζήσουμε πιό οὐσιαστι-
κά σύμφωνα μέ τό θέλημά Του. 

Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μᾶς δίδει μέ τόν νέο χρόνο καί μία 
εὐκαιρία μετανοίας, ὥστε δι᾽ αὐτῆς νά ἀξιοποιήσουμε τό 

νέο ἔτος γιά τή σωτηρία μας. Νά συναισθανθοῦμε τά 
λάθη καί τίς παραλείψεις μας. Νά συνειδητοποιήσου-
με πόσο εὔκολα παρασυρόμασταν μέχρι τώρα ἀπό 
τίς ἀνάγκες καί τό ἄγχος τῆς καθημερινότητος, πόσο 
εὔκολα ἐνδίδαμε στή φυσική ροπή μας πρός τό κακό 
καί τήν ἁμαρτία, πόσο εὔκολα ἐγκαταλείπαμε τόν Θεό, 
ὅταν οἱ ἐπιθυμίες μας δέν συμβάδιζαν μέ τό θέλημά 
Του. Καί ἀκόμη πόσο εὔκολα καλλιεργούσαμε στόν 
ἑαυτό μας μία ψευδαίσθηση εὐσεβείας καί οἰκειότητος 
μέ τόν Θεό, χωρίς ὅμως πνευματικό βάθος καί ἀληθι-
νή βίωση τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. 

Τό νέο ἔτος, στό ὁποῖο εἰσερχόμεθα ἀπό σήμερα, 
μᾶς προσφέρει τήν εὐκαιρία νά μετανοήσουμε εἰλικρι-
νά ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί νά ἀλλάξουμε τή ζωή μας. Ἡ 
ἀληθινή μετάνοια δέν εἶναι μία παροδική συγκίνηση, 
ἀλλά μία συνεχής προσπάθεια νά ἀλλάξουμε τή ζωή 
μας καί νά τήν μετατρέψουμε μέ τή χάρη Του σέ ζωή 
σύμφωνη μέ τό θέλημά Του, σέ κατά Χριστόν ζωή, σέ 
ἀληθινή ζωή, πού θά ἑλκύσει τό ἔλεός Του καί θά μᾶς 
ὁδηγήσει στή σωτηρία. Γιατί ἔτσι μόνο θά μπορέσουμε 
νά ἀξιοποιήσουμε τόν νέο χρόνο πού χαρίζει ὁ Θεός 
καί γιά τόν ὁποῖο σήμερα Τόν εὐχαριστοῦμε ἀπό καρ-
δίας καί Τόν ἱκετεύουμε νά τόν εὐλογήσει. 

Ἄς ζητήσουμε τό ἔλεός Του καί τή χάρη του, γιά νά 
ὑπερβοῦμε τόν πειρασμό τῆς πανδημίας πού πλήττει 
τόν κόσμο καί τήν πατρίδα μας. 

Ἄς τόν παρακαλέσουμε γιά ὅλους τούς ἀδελφούς 
μας πού δοκιμάσθηκαν καί δοκιμάζονται ἀπό τίς συ-
νέπειες τῆς ἀσθενείας καί γιά ὅλους ὅσοι ἀγωνίζονται 
γιά τήν προστασία μας ἀπό αὐτήν, τούς ἰατρούς, τούς 
νοσηλευτές, τό ὑγιειονομικό προσωπικό, ἀλλά καί τούς 
ἐρευνητές καί τούς εἰδικούς πού πασχίζουν, γιά νά 
βροῦν τά φάρμακα πού θά μᾶς προφυλάξουν ἀπό τόν 
ἰό καί θά μᾶς ἀπαλλάξουν ἀπό τόν κίνδυνο. 

Ἄς ἐμπιστευθοῦμε τή ζωή μας, τούς προσφιλεῖς 
μας, τήν πατρίδα μας καί ὅλο τόν κόσμο στήν ἀγάπη 
καί τήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, καί ἄς Τόν παρακαλέσουμε 
νά μᾶς ἀξιώσει νά διέλθουμε τόν νέο χρόνο μέ ὑγεία 
καί κυρίως σύμφωνα μέ τίς ἐντολές καί τό θέλημά Του.  

 Διάπυρος πρός τόν φιλάνθρωπον καί δωρεοδότην 
Θεόν εὐχέτης 

Ὁ Μητροπολίτης 
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης

 καὶ Καμπανίας Παντελεήμων 
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 30 Δε-

κεμβρίου 2020 στις 2.30 μ.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω 
απαγόρευσης συναθροίσεων, α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Σωτήριος 
Νικ. Αθανασίου δικηγόρος, σε 
ηλικία 60 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους οικεί-
ους του ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 30 Δε-

κεμβρίου 2020 στις 11.00 π.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω 
απαγόρευσης συναθροίσεων, α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Στέλλιος 
Κίζι σε ηλικία 89 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Έφυγες νωρίς...
Το ιστορικό πλέι μέικερ του Φιλίππου Βέροιας 

δεν μένει πια εδώ! Ο Σωτήρης Αθανασίου υπήρξε το 
μυαλό και η φαντασία σε μια από τις χρυσές εποχές 
της ομάδας μπάσκετ της πόλης μας. Όσοι τον γνωρί-
σαμε και ιδρώσαμε μαζί στα τσιμέντα και στα παρκέ 
είμαστε συντετριμμένοι στο άκουσμα της είδησης του 
θανάτου του! 

Ας τελειώσει επιτέλους αυτή η τόσο κακή χρονιά!
Παλαίμαχοι μπάσκετ Βέροιας

Ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανί-
ας κ. Παντελεήμων:

Την Πέμπτη 31 Δε-
κεμβρίου στις 6:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον 
Μέγα Πανηγυρικό Ε-
σπερινό της εορτής 
του Μεγάλου Βασιλείου 
στον υπό κατασκευή 
Ιερό Ναό του Αγίου 
Λουκά του Ιατρού στην 
Ιερά Μονή Παναγίας 
Δοβρά Βεροίας. Ο Ε-
σπερινός θα μεταδοθεί 
στην ιστοσελίδα της 
Ιεράς Μητροπόλεως, 
στην αντίστοιχη σελίδα 
στο Facebook  και στον 
ραδιοφωνικό σταθ -
μό «Παύλειος Λόγος» 
στους 90.2 FM.

 Την Πέμπτη 31 Δε-
κεμβρίου στις 11:30 
μ.μ. θα χοροστατήσει 
στην τελετή αλλαγής του χρόνου στον 
υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου 
Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η ακολου-
θία θα μεταδοθεί στην ιστοσελίδα της 
Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη 
σελίδα στο Facebook  και στον ραδι-
οφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» 
στους 90.2 FM.

 Την Παρασκευή 1 Ιανουαρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροί-
ας, Στις 12 το μεσημέρι θα απευθύνει 
εορταστικό μήνυμα και ευχές μέσα 
από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητρο-
πόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook  και τον ραδιοφωνικό σταθ-
μό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM. 

Τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου στις 12 
το μεσημέρι θα απευθύνει πατρικούς 
λόγους και ευχές και θα συνομιλήσει με 
τους Αναγνώστες και τους Ιερόπαιδες 
της Ιεράς Μητροπόλεως μέσω τηλεδι-
άσκεψης.

 Την Τρίτη 5 Ιανουαρίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στον Μέγα Πα-
νηγυρικό Εσπερινό των Θεοφανείων 
στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Α-

γίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Ο Εσπερι-
νός θα μεταδοθεί στην ιστοσελίδα της 
Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη 
σελίδα στο Facebook  και στον ραδι-
οφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» 
στους 90.2 FM. 

Την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας 
επί τη εορτής της Βαπτίσεως του Κυ-
ρίου και θα τελέσει εντός του Ιερού 
Ναού τον Μέγα Αγιασμό. Στις 12 το 
μεσημέρι θα απευθύνει εορταστικό 
μήνυμα και ευχές μέσα από την ιστο-
σελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την 
αντίστοιχη σελίδα στο Facebook  και 
τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος 
Λόγος» στους 90.2 FM.

 Την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου στις 
7:00 μ.μ. θα ομιλήσει με θέμα την 
Κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σινα-
ΐτου στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μη-
τροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα 
στο Facebook και στον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 
FM.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 
 † ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης 
τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας 

πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας. 
 

«Θεέ τῶν ὅλων ὑπερούσιε ὄντως, τήν ἐνιαύσιον εὐλόγησον περίοδον,  
σῴζων τῷ ἐλέει Σου τῷ ἀπείρῳ, Οἰκτίρμον». 



 Φίλοι μου, καλή 
σας ημέρα, 

και ΧΡΙΣΤΟΣ Ε-
ΤΕΧΘΗ,

η χρονιά που πνέει τα λοίσθια, δεν ήταν τίποτα άλ-
λο από χρονιά του κορονοιού και η επόμενη από ότι 
φαίνεται θα είναι η χρονιά του εμβολίου και της διαμόρ-
φωσης του νέου κόσμου, από τη νέα τάξη πραγμάτων, 
η οποία αργά αλλά σταθερά βάζει τα θεμέλια του νέου 
κόσμου, της νέας σκληρής πραγματικότητας, της νέας 
ζωής μας με λιγότερη Δημοκρατία και πάμπολλες απα-
γορεύσεις!

«όλοι θέλουν να προστατέψουν το κοινωνικό σύ-
νολο, άρα η προσωπική μου γνώμη και η τοποθέτηση 
που θα έχω στο Συμβούλιο της Ευρώπης  θα είναι 
«ΝΑΙ»  προϋπόθεση για να μπεις σε ένα αεροπλάνο 
να είναι το εμβόλιο», κατέληξε η κυρία ντόρα - μπόρα, 
η αποτυχημένη υποψήφια για αρχηγός της ΝΔ.

Προσωπικά, αδιάφορο εάν θα με δέχεται μία αερο-
πορική εταιρεία, το ζητούμενο είναι ποια εταιρεία θα 
σας μεταφέρει κάπου και να μην ξαναεπιστρέψετε στη 
χώρα, που χρόνια τώρα απαξιώνεται!

«με κούφια λόγια και με σιχαμερές πραγματοποι-
ήσεις δεν παιδαγωγούνται τα έθνη. Ο αποτυχημένος 
δικηγόρος που μεταβάλλεται σε επαγγελματία της πο-
λιτικής, αυτός είναι ο νεοελληνικός κανόνας, η άρνηση 
κάθε συνέπειας, κάθε ορθοφροσύνης, κάθε αληθινής 
καλλιέργειας, ο καυχησιολόγος, ο ιταμός, ο αμετρο-
επής, ο μικροπρεπής, ο συμφεροντολόγος, ο ξένος 
προς κάθε ανάταση, συχνά ο ύπουλος και ο βδελυρός, 
ο ριζικά ανθηρωικός είναι πραγματικά ακατανόητο που 
παίρνει επάνω του τη συντριπτική ευθύνη να νομοθε-
τήσει και να κυβερνήσει. Ας είμαστε ειλικρινείς. Και ας 
αναρωτηθούμε: ποια εταιρία, ποιο ανώτατο ίδρυμα, 
ποιος οργανισμός κοινής ωφελείας, ανεπηρέαστος και 
αυτόβουλος, όχι δουλωμένος σε πολιτικές επεμβάσεις, 
θα χρησιμοποιούσε ποτέ, τους περισσότερους «πατέ-
ρες του έθνους» ως ανώτατα στελέχη του; 

Ανάμεσα στη νεοελληνική πολιτική ηγεσία υπάρ-
χουν πολυάριθμα απορρίμματα των επιστημών και 
των άλλων επιδόσεων. Πώς να προκόψει ο τόπος με 
τα απορρίμματα; Και πως να μην έχει αναλάβει 
μόνη της πια η Ελλάδα την επιβίωσή της «ερή-

μην των Ελλήνων»;  
Αυτά γραφτήκανε, φίλοι μου από τον Ι.Μ.Παναγιω-

τόπουλο, στις 22 Φεβρουαρίου του 1967 και όπως 
βλέπετε δεν έχει αλλάξει και τίποτα.

Τα ίδια απορρίμματα εξακολουθούν να διοικούν τη 
χώρα ή να την πωλούν!

Τώρα σχετικά με το εμβόλιο και τον ορό της αλή-
θειας, σύμφωνα με πληροφορίες ο γενικός γραμματέ-
ας του ΚΚΕ κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, μόλις έκανε το 
εμβόλιο, απευθύνθηκε στα γραφεία της ΟΝΝΕΔ, για 
να γίνει μέλος της, οπότε εάν είναι και εγώ να γίνω μο-
ντέλο, τότε ναι θα το κάνω και εάν είναι να τα ξαναβρώ 
με τη Μόνικα, τότε θα κάνω και στα δύο χέρια!

Αδελφοί μου Χριστιανοί, μαζί με το κοσμικό μέτρο 
των εορτών, ας προβληματιστούμε, ας κλάψουμε 
για την σκοτεινή εποχή στην οποία ζούμε, ας κλά-
ψουμε για την εξάπλωση της παγκοσμιοποίησης και 
του αισχρού οικουμενισμού (η μεγαλύτερη αίρεση), 
αποτέλεσμα του οποίου οι αντιευαγγελικοί νόμοι, η 
ουδετεροθρησκεία, η περιφρόνηση του Χριστού μας, 
η ανηθικότητα, η εξαφάνιση των ιερών και οσίων, η 
πάσης φύσεως αθλιότητα, ο χωρισμός του έθνους μας 
από την χριστιανική πίστη.

Ας κλάψουμε, ας μετανοήσουμε και ας ζητήσουμε 
το έλεός Του!

Υπάρχει βέβαια και ο άλλος δρόμος, ο δρόμος της 
πλάνης, του ψέματος, της ηδονής, της ευδαιμονίας, ο 
οποίος βασίζεται στην καινούρια κουστουμιά της ανά-
πτυξης, στην καινούρια γραβάτα του μερίσματος, στα 
παπούτσια του επιδόματος, που σκοτώνουν κατσαρί-
δες στη γωνία, στο κόσμημα, δώρο του Άι Βασίλη, για 
να τρελαθεί το γκομενάκι και ζήτω το ποτό, η διαφθο-
ρά, τα ναρκωτικά, το σέξ, η σάρκα και μόνο η σάρκα.

Για αρκετούς αυτός ο δρόμος οδηγεί στον όλεθρο 
και την καταστροφή, εμένα με εμπνέει και με μεταφέρει 
στον κόσμο της φουφούς, της τηγανιάς και να μην ξε-
χνιόμαστε σε ταψιά με σάμαλι!

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ,
Ο ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΟΛΟΥΣ ΚΑΛΑ!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!
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Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ!
Μετά από 15 χρόνια συνδικαλιστικής περιήγησης, 24 χρόνια γάμου και 27 χρόνια 

ως ελεύθερος επαγγελματίας κατέληξα: να ντύνομαι στη «μπουτίκ μπαμπάς & μαμά», 
να τρώω από το «μάρκετ πεθερός & πεθερά» και να σας «πολεμώ» με το πληκτρολόγιο 
μου».

Υπογράφηκε 
η σύμβαση για τον 

Βιολογικό Σταθμό στον 
κάμπο της Νάουσας

Υπογράφηκε  την Τετάρτη 23.12.2020, η σύμβαση του έργου «Εγκατάσταση επε-
ξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) των πεδινών οικισμών του διευρυμένου Δήμου Νάουσας», 
ύψους 2.775.619,60 € (χωρίς Φ.Π.Α.), μεταξύ του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Νάουσας (ΔΕΥΑΝ) Γιώργου Τασιώνα και του Προέδρου και  Δι-
ευθύνοντος Συμβούλου της Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.», Βασίλειου Παπαζήση. 

Το έργο αφορά στην Μελέτη και την Κατασκευή κοινής Εγκατάστασης Επεξεργασίας 
Λυμάτων (ΕΕΛ) των οικισμών Κοπανού, Επισκοπής και Αγγελοχωρίου  –  Πολυπλατά-
νου,  με προϋπολογισμό 3.266.045,19 €, δυναμικότητας 9.273 ισοδύναμων κατοίκων.

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΝ Γιώργος  Τασιώνας 
επισημαίνει ότι «η κατασκευή του Βιολογικού στον κάμπο του Δήμου Νάουσας είναι πο-
λύ σημαντικό έργο και θα αλλάξει την ποιότητα ζωής των κατοίκων». 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ 

Συλλυπητήρια επιστολή 
Ο ΣΔΚΝ Ημαθίας εκφράζει τη θλίψη του για την αδόκητη απώλεια του αγαπημέ-

νου συναδέλφου, μέλους και Γ. Γραμματέα του ΣΔΚΝ Ημαθίας, μα πάνω από όλα 
φίλου Σωτήρη Αθανασίου. Επίσης εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικεί-
ους του εκλιπόντος. Μέσα από αγωνιστική κοινή δράση και προσπάθειες, καλλιεργή-
θηκαν δεσμοί και σχέσεις αιώνιας φιλίας και σεβασμού. Με αξιοπρέπεια και θάρρος 
αντιμετώπισε και τον έσχατο αγώνα του, όπως άλλωστε έπραττε πάντα. Ας είναι ελα-
φρύ το χώμα που τον σκεπάζει και να σταθεί με δύναμη η οικογένειά του.

 Ο Πρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας 
Γεώργιος ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ        Ευάγγελος ΝΤΟΓΚΑΣ
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Δεκέμβριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

28-12-2020 μέχρι 

03-01-2021 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Πέμπτη 31-12-2020

16:00-21:00ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝΔΟΥ11 (κάτω

απότααστικά)23310-23023

16:00-21:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΜΗ-

ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ3823310-29551

16:00-21:00ΠΑΠΑΡΗΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 4

(Πλ.Αγ.Αντωνίου)23310-67420

21:00-08:00 ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  82

23310-67530

Παρασκευή 1-1-2021

08:00-14:30 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗΡΑΣ 10

(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989

14:30-21:00ΛΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΙΜΩΝΟΣ 1 - 3

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ(πιάτσαταξί)23310-72677

19:00-21:00 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28

23310-25130

21:00-08:00 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28

23310-25130

Σάββατο 2-1-2021

08:00-14:30ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑΒΙΚΕΛΑ10-ΚΕ-

ΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491

08:00-14:30ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣΕΞΩΘΕΝ ΓΕΝΙ-

ΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΒΕΡΟΙΑΣ23310-25000

08:00-14:30 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7

23310-28594

14:30-21:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΜΗ-

ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ3823310-29551

19:00-21:00ΠΑΠΑΡΗ -ΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑΛ.ΣΤΡΑ-

ΤΟΥ27-ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ23310-23360

21:00-08:00ΠΑΠΑΡΗ -ΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑΛ.ΣΤΡΑ-

ΤΟΥ27-ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ23310-23360

Κυριακή 3-1-2021

08:00-14:30ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ

20-ΚΤΕΛ23310-27355

14:30-21:00ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45

23310-26757

19:00-21:00ΠΑΝΤΑΖΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΪΒΑΛΙΟΥ

2 &ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑ 23310-

66812

21:00-08:00ΠΑΝΤΑΖΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΪΒΑΛΙΟΥ

2 &ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑ 23310-

66812

Δευτέρα 4-1-2021

16:00-21:00ΜΑΖΑΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΠΑΠΑ-

ΓΟΥ-ΔΙΠΛΑΣΤΟΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ23310-23200

16:00-21:00ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

2023310-23416

16:00-21:00ΠΑΠΑΡΗ -ΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑΛ.ΣΤΡΑ-

ΤΟΥ27-ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ23310-23360

21:00-08:00ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΜΟΡΑΒΑ3

(έναντιΙΚΑ)23310-27507

Φαρμακεία Με κάμερα της ΕΡΤ και νέο 
πρόσωπο η προπόνηση του 

Φιλίππου – Ο πρόεδρος «έδεσε» 
Μπίσετ στην Βέροια

Στις προπονήσεις έχουν επιστρέψει από την Κυριακή (27/12) οι
αθλητές τουΑ.Π.ΣΦίλιππουΒέροιαςVolleyball, μετάαπό τοδιήμερο
εορταστικόρεπόπουτουςέδωσεοτεχνικός,ΣωκράτηςΤζιουμάκαςγια
νακάνουνΧριστούγενναμετιςοικογένειέςτους.

Ξεκούραστοι και ευδιάθετοι στηνπρώτη τουςσυνάντησημετά τις
γιορτές,οιαθλητέςτηςομάδαςμας,αφούαντάλλαξανευχέςμεταμέλη
τηςδιοίκησηκαιτουτεχνικούεπιτελείου,«έπεσανμεταμούτρα»στην
προετοιμασία τους,ώστε να είναιπανέτοιμοι για την επανέναρξη του
πρωταθλήματος τηςVolleyleague,πουαναμένεται ναανακοινωθεί και
επίσημααπότηνέαχρονιάαπότηνΕΣΑΠ.ΝωρίτεραΑΠΑΝΤΕΣστην
ομάδα υποβλήθηκαν σε test covid-19, μεΟΛΑ τα αποτελέσματα να
βγαίνουνγιαάλλημιαφοράαρνητικά.

Νέοπρόσωπο εξάλλουστηνπροπόνηση τηςΤρίτης ήταν ο νεοα-
ποκτηθείς διαγώνιος,ΠαναγιώτηςΒαρβεσιώτης, γνώριμος σεπολλά
μέλη της ομάδας από τηνπαλιότερησυνεργασία τουςστονΗρακλή
Θεσσαλονίκης.

«Προσαρμοζόμαστε σιγάσιγά, ταπαιδιά έχουν μεγάλη όρεξη και
θέλουμε να ετοιμαστούμεσταδιακά για τα επίσημαπαιχνίδια» τόνισε
στιςπρώτες του δηλώσεις οπροπονητής ΣωκράτηςΤζιουμάκας και
πρόσθεσε.

«Τιςπρώτεςμέρεςδενμπορούσαμενακάνουμεπολλά,αφούμετά
απόαυτήτημεγάληαπόχη,έπρεπεναπροσαρμοστούμε,ναπιάσουμε
μπάλα,νασυνηθίσουμεκάποιαχτυπήματακαινακάνουμεάλματα.Ε-
δώκαιδυομέρεςξεκινήσαμεκανονικάεπιθέσειςκαιμπήκαμεσιγάσιγά
στηντακτική»συμπλήρωσεστοπρώτοαντάμωμαμετάτιςγιορτέςτων
Χριστουγέννωνοκ.Τζιουμάκας,πουαφούκαλωσόρισετονΒαρβεσιώ-
τη,ζήτησεωςδώροαπότονΑηΒασίλη«Υγείαγιαόλους».

Ωστόσοοπρόεδρος τηςομάδαςΔημήτρηςΠιτούλιαςφρόντισε, με
μεθοδικές και οργανωμένες κινήσεις, ναπροσφέρει απλόχερα και άλ-
λα…δώραστους«ερυθρόλευκους τηςΒέροιας».Τονέο έτοςθαβρει
ακόμηπιο ενισχυμένη τηνομάδα,αφούπέρααπό τηνπροσθήκη του
νεοπαοκτηθένταδιαγώνιουαπό τονΗρακλή,ΠαναγιώτηΒαρβεσιώτη,
ο ισχυρόςάνδραςτηςομάδαςμας,«έδεσε»στηνΒέροιατονΤζούλιαν
Μπίσετ.

ΟδιεθνήςκεντρικόςτηςΑγίαςΛουκίας,έπειτααπόσυζήτησηπουεί-
χεμετονκ.Πιτούλια,απέρριψετηνάκρωςδελεαστικήπρότασηομάδας
τουΜπαχρέινκαιτα…πετροδολάριαπουτησυνόδευαν,γιαχάρητης
οικογένειας τουΦιλίππουΒέροιας και τηςμεγάληςπροσπάθειαςπου
ξεκίνησεαπότοκαλοκαίριγιαδιάκρισηστηνιστορικήτηςπαρουσίαστη
Volleylegaue.

Τοπαρώνστηνπροπόνηση τηςΤρίτης, εκτός από τονπρόεδρο
ΔημήτρηΠιτούλια και τον γενικόαρχηγό,ΛεωνίδαΞανθόπουλο, έδω-
σε όμως και το τηλεοπτικόσυνεργείο τηςΕΡΤ,πουστοπλαίσιο του
ρεπορτάζγιατονΦίλιπποΒέροιας,πήρεδηλώσειςαπότονπρόεδρο,
αλλάκαιαπότοναρχηγότηςομάδαςμας,ΚώσταΠρούσαλη.

ΠαλαίμαχοιμπάσκετΒέροιας:
Έφυγεςνωρίς...

ΤοιστορικόπλέιμέικερτουΦιλίππουΒέροιαςδενμένειπιαεδώ!Ο
ΣωτήρηςΑθανασίουυπήρξε τομυαλό και ηφαντασίασεμιααπό τις
χρυσέςεποχέςτηςομάδαςμπάσκεττηςπόληςμας.Όσοιτονγνωρίσα-
μεκαιιδρώσαμεμαζίστατσιμέντακαισταπαρκέείμαστεσυντετριμμέ-
νοιστοάκουσματηςείδησηςτουθανάτουτου!

Αςτελειώσειεπιτέλουςαυτήητόσοκακήχρονιά!

Συλλυπητήριαεπιστολή
τουΣΔΚΝΗμαθίας

ΟΣΔΚΝΗμαθίαςεκφράζει τηθλίψητουγια τηναδόκητηαπώλεια
τουαγαπημένουσυναδέλφου,μέλουςκαιΓ.Γραμματέα τουΣΔΚΝΗ-
μαθίας,μαπάνωαπόόλαφίλουΣωτήρηΑθανασίου.Επίσηςεκφράζει
ταθερμάτουσυλλυπητήριαστουςοικείουςτουεκλιπόντος.Μέσααπό
αγωνιστικήκοινήδράσηκαιπροσπάθειες,καλλιεργήθηκανδεσμοίκαι
σχέσειςαιώνιαςφιλίας και σεβασμού.Μεαξιοπρέπεια και θάρροςα-
ντιμετώπισεκαιτονέσχατοαγώνατου,όπωςάλλωστεέπραττεπάντα.
Αςείναιελαφρύτοχώμαπουτονσκεπάζεικαινασταθείμεδύναμηη
οικογένειάτου.

ΟΠρόεδρος-ΓεώργιοςΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΟΓεν.Γραμματέας-ΕυάγγελοςΝΤΟΓΚΑΣ

ΜπάσκετΦίλιππος
Συλλυπητήριογιατονθάνατο

ΣωτήρηΑθανασίου
ΑνακοίνωσητηςΔΕτουτμήματοςμπάσκεττουΦιλίππου
«ΣύσσωμηηοικογένειατουμπασκετικούΦιλίππουΒέροιαςαισθά-

νεται τηνανάγκη να εκφράσει δημόσια τη θλίψη της για τοναδόκητο
χαμότουΣωτήρηΑθανασίου.

Ο εκλιπών διετέλεσε επί σειρά ετώναθλητής της ομάδας μας με
μεγάλη επιτυχία. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους
οικείουςτουκιευχόμαστεναείναιελαφρύτοχώμαπουθατονσκεπά-
σει….».
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 Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ 
στα γραφεία

 της Δευτεροβάθμιας
 Εκπαίδευσης Ημαθίας

Την  Τρίτη 29/12/2020, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος των Κινητών Μονάδων 
του ΕΟΔΥ στην ελληνική επικράτεια, ειδικό κλιμάκιο επισκέφθηκε τα γραφεία της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ημαθίας, στους χώρους των οποίων πραγματοποιήθηκαν δειγματοληπτικοί έλεγχοι 
ανίχνευσης του κορωνοϊού SARS-COV-2  στο προσωπικό. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε σταδιακά με 
την τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων προστασίας. Μεγάλη ήταν η προσέλευση των διοικητι-
κών υπαλλήλων της υπηρεσίας, η συμμετοχή των οποίων είχε εθελοντικό χαρακτήρα, στηρίζοντας 
την πρωτοβουλία του ΕΟΔΥ και επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης έναντι της προστασίας των 
πολιτών που εξυπηρετούνται από την ΔΔΕ Ημαθίας. 

Συνέχιση και εμπέδωση συνεργασίας
 με το Ίδρυμα Δημητρίου 

και Μπλανς Λαμπροπούλου
Το ΔΣ της Πρωτοβουλίας για το Παιδί με μεγάλη χαρά και ικανοποί-

ηση ανακοινώνει τη συνέχιση της συνεργασίας του με το Φιλανθρω-
πικό Ίδρυμα Δημητρίου και Μπλανς Λαμπροπούλου, που ανανέωσε 
για μία ακόμη φορά την εμπιστοσύνη του στο έργο μας, αυτή τη φορά 
ενισχύοντας την πρόταση «Υποστήριξη της ολιστικής λειτουργίας του 
Κέντρου θεραπείας τραύματος της Πρωτοβουλίας για το Παιδί» - Συ-
ντονισμένες δράσεις για την καταπολέμηση της κακομεταχείρισης των 
παιδιών στη Βόρεια Ελλάδα. Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε και συνοδεύ-
εται από Δωρεά.

Κατόπιν αυτών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα:
1. Να αποδεχθούν την προσφερόμενη Δωρεά.
2. Να εκφράσουν στην Πρόεδρο του Ιδρύματος κυρία Ξένια Λαμπροπούλου τα αισθήματα της βαθιάς ευγνωμοσύ-

νης όλων των μελών της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, για τη νέα αυτή Δωρεά, που έρχεται να επιβεβαιώσει την εμπι-
στοσύνη του Ιδρύματος προς τον Οργανισμό μας και να επισφραγίζει τις ειλικρινείς σχέσεις φιλίας και συνεργασίας, 
που δομήθηκαν ήδη από καιρό.

Αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της Global Sustain
  Με μεγάλη χαρά σας ενημερώνουμε για το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που διοργάνωσε η εται-

ρία Global Sustain Α.Ε. και στην οποία το κοινό επέλεξε την Πρωτοβουλία για το Παιδί, χαρίζοντάς της την πρώτη 
θέση με 877 ψήφους, ανάμεσα σε 23 οργανώσεις από όλη την Ελλάδα.

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί συμμετείχε με το πρόγραμμα «Ενίσχυση των δυνατοτήτων ψυχοκοινωνικής υπο-
στήριξης παιδιών σε κίνδυνο στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας». Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της 
ψηφοφορίας και την περιγραφή του προγράμματος μας εδώ.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας ψήφισαν, τους φίλους μας που σταθερά μας στηρίζουν αλλά και όσους 
μας γνώρισαν μέσα από την ψηφοφορία και μας επέλεξαν. Μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας.

Επίσης ευχαριστούμε ιδιαιτέρως την εταιρία Global Sustain καταρχήν για την πρωτοβουλία και την οργάνωση  της 
διαδικασίας και ειδικά για την δωρεά του χρηματικού ποσού προς ενίσχυση του έργου μας.

Το Δ.Σ.

Προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης 
από Αστυνομικούς σε φιλανθρωπικά 
ιδρύματα της Κεντρικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο των 
εορτών των Χρι-
στουγέννων και του 
Νέου Έτους, από το 
Αρχηγείο της Ελλη-
νικής Αστυνομίας, 
διοργανώθηκε και 
φέτος εθελοντική 
συγκέντρωση ειδών 
πρώτης ανάγκης, με 
σκοπό την ενίσχυ-
ση φιλανθρωπικών 
ιδρυμάτων σε όλη τη 
χώρα.

Στην Κεντρ ική 
Μακεδονία η συγκέ-
ντρωση των ειδών 
πραγματοποιήθηκε 
από το αστυνομικό 
και πολιτικό προσω-
πικό των Διευθύνσε-
ων Αστυνομίας Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής.

Στην Ημαθία, συγκεντρώθηκαν τρόφιμα, ρούχα και άλλα αναλώσιμα είδη, τα οποία διατέθηκαν στα παρακάτω 
φιλανθρωπικά ιδρύματα και φορείς:

• στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας»,
• στο Κέντρο Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Βέροιας, 
• στην Φιλοπρόοδο - Φιλόπτωχο Γυναικών Αλεξάνδρειας,
• στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ατόμων Νάουσας,
Η κάλυψη των ουσιαστικών αναγκών των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και φορέων, αποτελεί συμβολική πράξη αλ-

ληλεγγύης και αναγνώρισης του έργου τους, για την φροντίδα των συνανθρώπων μας που το έχουν ανάγκη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                         ΑΔΑΜ: 20PROC00795482
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)  ΑΔΑ: 6ΚΛΤΟΡΕΠ-6ΒΒ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                             Θεσσαλονίκη, 28/12/2020
                                                                                                             Αρ. Πρωτ. 65008
Πληροφορίες: Άρτεμις Μαντούση
Τηλέφωνο  : 2313 320 542 Fax : 2310 252 487
E-mail : amantousi@3ype.gr 

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

Ορίων Διαγωνισμό προμήθειας Αναλώσιμου Οδοντιατρικού Υλικού - CPV 33141800-8, συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 217.000,65 €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από το Πρόγραμμα Προ-
μηθειών έτους 2020, με αριθμό διακήρυξη 28/2020 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

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

320542 – 528.
Ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας

Δρ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός Κάτω των Ορίων Διαγωνισμός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Ημερομηνία: 28.01.2021 

Ημέρα: Πέμπτη 

Ώρα:  23:59 μμ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

Ημερομηνία: 03.02.2021 

Ημέρα: Τετάρτη 

Ώρα:  10:00 πμ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στην 

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

πρωτότυπα έγγραφα κατατίθενται (στοιχεία αναθέτουσας 

αρχής) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄ 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33141800-8 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS 

GR 121 ΗΜΑΘΙΑ, GR 122 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, GR 124 ΠΕΛΛΑ, GR 125 

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

GR 134 ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  120.962,70 € 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 144.553,08 € 

ΚΟΣΤΟΣ 6ΜΗΝΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   60.620,90 € 

ΚΟΣΤΟΣ 6ΜΗΝΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ   72.447,57 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (ΕΤΗΣΙΑ +ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ) 
 181.583,60 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 

(ΕΤΗΣΙΑ +6 ΜΗΝΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ) 
217.000,65 € 

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

κρατήσεις 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 29.12.2020 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ  29.12.2020 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 
29.12.2020 

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

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

528. 

 

 Ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας 

  

 Δρ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
διόροφηστοΠανόρα-

μαμε3υπνοδωμάτια,

σαλοκουζινα, μπάνιο,

βεράντα.Κάτωδιαμέ-

ρισμαπιομικρόσαλο-

κουζίναμετζάκι,δωμά-

τιο.Μεπρόσβασηστην

αυλή.Αυτόνομη θέρ-

μανσησεήσυχηπεριο-

χή.Τιμή135.000ευρώ.

Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα κοντά στοΜου-

σείο, 90 τ.μ., 34.000

ευρώ.  Τηλ. :  6934

888738ΜεσιτιοκόΑκί-

νηταΗμαθίας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο
κατάστημα επί της ο-

δούΠιερίωνστηΒέροια

εμβαδού54,16 τ.μ. με

υπόγειο αποθηκευτικό

χώρο εμβαδού 41,63

τ.μ..Τιμή70.000€Τηλ:

2331021523.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑι χωρά-
φι 10 στρέμματα με

ροδάκινα συμπήρυνα

ANDROSSστηνπερι-

οχήΠΑΛΙΟΛΑΚΑκοντά

στογήπεδοΔΙΑΒΑΤΟΥ.

Ηπεριοχήείναι κατάλ-

ληλη για καλλιέργεια

ακτνιδίων.Τηλ. επικοι-

νωνίας:6982384407.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Π.

Σκυλίτσι, επάνωστον

κεντρικό δρόμο, οικό-

πεδο3.500τμολόκλη-

ροηανεξάρτητατεμά-

χια.Τηλ.6932374118.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

στο κέντρο της Βέ-

ροιας: 1) υπόγεια α-

ποθήκη 110 τ.μ., τιμη

150 ευρώ, 2) πατάρι

περίπου100τ.μ.,τιμή

100ευρώ.Πληρ.τηλ.:

6970019994.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα κέντρου με

ατομική θέρμανση 3

δωμάτια σαλόνι κου-

ζίναμπάνιοσεάριστη

κατάσταση,280 ευρώ.

Τηλ.:2331068080.

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι
χωράφι2,5στρ.,πίσω

από τηΔΟΥΒέροιας,

πιο κάτωαπό το Σιδ.

Σταθμό Βέροιας για

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ ΪΚΑ .

Τηλ.:6983285942.

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι
γκαρσονιέρα2ουορό-

φου, περιλαμβάνειΔ,

Κ, Χ,W.C., βεράντα,

ατομική θέρμανση και

air condition.Περιοχή

ΒυζαντινούΜουσείου.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  ο ι -
κόπεδο 1.350 τ.μ.
με συντελεστή 1,2,
επί της οδούΑμπε-
λο κ ήπων .  Τη λ . :
2331100888 καΑλε-
ξάνδρα.
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Τηλ. επικοινωνίας: 6973

551477κοςΔημήτρης.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητρο-

πόλεως35,χώρος90 τ.μ.

περίπου, με 3 χώους και

κουζινα,W.C.,γιαεπαγγελ-

ματικήχρήσηή γιαδιαμέ-

ρισμα,3οςόρ.Τηλ.: 6932

471705&2331021100.

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

μένο.Τηλ.:2331024072.

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

ρό, λήρως ανακαινισμέ-

νο στην οδό Βενιζέλου

αρ. 46 Βέροια. Πληρ.

τηλ.: 6932 361080, 6945

535719.

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

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

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

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

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

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

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

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


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13234Ενοικιάζεταιγραφείο30τ.μ.

κοντάστονΆγιοΑντώνιο3οςορ.εξαιρετικής
προβολής2χώροιμεδικότουWC.Ενοίκιο
μόνο150€.

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

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

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

    ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13374ΣΤΟΚΕΝΤΡ0ΤΗΣΒΕΡΟΙ-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαπο-

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

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

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713-ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙ-

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

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

ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13519ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ,πωλείται

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:116755-ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙΓρα-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23559 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατά-

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:106027ΡΑΧΗστηνπεριοχήΜΑ-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ: 106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

ΧΑΘΗΚΕ ΓΑΤΑ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ/ΑΣΠΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕ-

ΡΙΟΧΗ ΟΔΟΣ ΜΟΡΑΒΑ / ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΟΓΑΤΑΚΙΧΑΘΗΚΕΤΗΔΕΥΤΕΡΑ7ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.

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



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτε-
ροΑκροπόλεως, στην και-
νούργιαγέφυρα«Κούσιου».
Τηλ.:6984108684.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυ-
τοκινήτων από επιχείρη-
ση στη Βέροια για πλήρη
απασχόληση.  Ικανοποι -
ητική αμοιβή. ΖΗΤΕΙΤΑΙ
οδηγός ταξί για πλήρη α-
πασχόληση. Τηλέφωνα επι-
κοινωνίας: 2331071553 &
2331062900. Ώρες επικοι-
νωνίας:9.00με18.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φύ-
λαξη ηλικιωμένου σε 24ω-

ρη βάση. Πληρ. τηλ.: 6972
913887.

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ-
ΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη
Βέροια, αναζητά τεχνίτες
γυψοσανίδων,ψευδοροφών
& θερμοπρόσοψης-μονώ-
σεων. Τηλ. επικοινωνίας:
23310 23400, Κιν.: 6977
443518.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  με
έδρα τη Βέροια, αναζητά
χειριστή μηχανημάτων έρ-
γου με ικανότητα οδήγησης
επαγγελματικού φορτηγού
για να εργαστεί σε έργο ύ-
δρευσης στηΘεσσαλονίκη.
Τηλ. επικοινωνίας: 23310
23400,Κιν.:6977443518.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός σε ε-
πιχείρηση εισαγωγής & ε-
μπορίας καταναλωτικών
προϊόντωνμεέδρατοΝομό
Ημαθίας.Απαραίτητα προ-
σόντα: κάτοχος διπλώματος
οδήγησης Γ΄ κατηγορίας,
ΠΕΙ,ηλικίαέως38ετών(εκ-
πληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις), προϋπηρε-
σία σε αντίστοιχη θέση θε-
ωρείται επιπλέον προσόν.
Ι κανοπο ιητ ι κός  μ ισθός .
Β ιογραφικά στο e-mai l :
vbotzori@otenet.gr και στο
Fax:2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα 25-45
ετών με ενεργή κάρτα α-
νεργίας και βασικη γνώση

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετώνστον

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

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

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

ΤοΦαρμακείοΜουρτζίλααποτο1982προσφέρει
υπηρεσίεςυγείαςκαιομορφιάς,θέλονταςνααναπτύξει
τηνστελέχωσητουδυναμικούτουμεσκοπότηνκαλύτερη
εξυπηρέτησητωνπελατώντου,παρέχειμιαθέσηεργασί-
αςπλήρουςαπασχόλησης.

Απαραίτηταπροσοντα:
·ΒοηθόςφαρμακείουήΑισθητικός(μεπροϋπηρεσίασε

χώροφαρμακείου)
·Άριστεςψηφιακέςγνώσειςκαιδεξιότητες
·Γνώσημηχανοργάνωσης

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

farmakeio@mourtzila.gr

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

νίας:2331051557

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



αγγλικών για απογευματινή
εργασία σε ξενοδοχειο στη
Βέροια με πλήρες ωράριο.
Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απο εταιρία
στη Βέροια, άτομο 19-29
ετών με κάρτα ανεργίας
σε ισχύ, που να γνωρίζει
Η/Υ και να χειρίζεται πρό-
γραμμα εμπορικής διαχείρι-
σης. Πληρ. στο τηλ.: 6977
433485 (9.00 π.μ. - 9.00
μ.μ.).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φαρ-
μακείου ή φαρμακοποιός
να εργαστεί σε φαρμακείο
στηΒέροιαγιαπλήρηαπα-
σχόληση.Απαραίτητηπρο-
ϋπόθεση κάρατ αεργίας
για τουλάχιστον ένα μήνα.
Τηλ. επικοινωνίας: 6974
637289.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαγιακα-
φέ ουζερί, δίπλα στοπαλιό
Κρατικό ΚΤΕΟ στο δρόμο
Μακροχωρίου-Λυκογιάννης,

για απογευματινή εργασία.
Τηλ.: 6977 755040 & 6984
427753.

ΤΟ COFFEE ISLAND,
Βενιζέλου31(κέντρο),ανα-
ζητείbarista καιδιανομέα.
Αποστολήβιογραφικώνστο
e-mail:coffeeislandveria@
gmail .com. Τηλ. :  6976
633096.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποι-
όςήβοηθόςφαρμακοποιού
με εμπειρία για φαρμακείο
στο Νομό Ημαθιας. Απο-
στολή βιογραφικού στο:
aggeliesfarmakio@gmail.
com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα για
εργασία σε φαρμακείο με
επιδότηση και σχετική ε-
μπειρία.Απαραίτητη προ-
ϋπόθεση κάρτα ανεργίας.
Τηλ.: 23310 27507, 6947
259696.

Η ΕΤΑΙΡΙΑΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDIS SECURITY’’

ζητάει να προσλάβει για
μόνιμη απασχόληση, εξω-
τερικόπωλητήήπωλήτρια
για τουςΝομούςΗμαθίας,
Πέλλας, Θεσσαλονίκης.
Απαραίτητα προσόντα,
ευχέρεια λόγου, αγγλική
γλώσσα, δίπλωμα αυτο-
κινήτου, άδεια εργασίας
προσωπικού ασφαλείας,
εμπειρίαμεβιογραφικόκαι
συστάσεις.Μισθός, ασφά-
λιση και ποσοστά. Παρα-
λαβή δικαιολογητικών με
συνέντευξη στα κεντρι-
κά γραφεία μας, Θεσσα-
λονίκης 45 Βέροια www.
securitytsiflidis.gr-sales@
securitytsif l idis.gr- Τηλ.
2331027102.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤ ΙΚΟΣ  μ ε

παιδαγωγική κατάρτιση
παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-
ματα -διαδικτυακά και διά
ζώσης- σε μαθητέςΔημο-
τικού, Γυμνασίου,Λυκείου
σε προσιτές τιμές. Τηλ.:
6972890424.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φροντίδαγερόντωνγιακά-
ποιεςώρεςήκαιγια24ωρη
βάση,καθαριότητασπιτιών,
γραφείων και σκάλες. Τηλ.:
6940998054.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη
φροντίδα και περιποίηση
ηλικιωμένων σε 24ωρη βά-
ση.Τηλ.:6993678697.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφικά

είδη της CICU: καροτσάκι
(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό),
καλαθούνα με βάση, τρα-
πεζάκι φαγητού, κάθισμα
αυτοκινήτου και 2 ποδήλα-
τα παιδικά σε πολύ κατά-
σταση, 400 ευρώόλαμαζί.

Τηλ.:2331062621.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ντουλάπα

4φυλλη, σε χρώμα καφέ,
βελέντζες χειροποίητες σε
διάφορα χρώματα, μεγά-
λο χαλί μάλλινο σε διάφο-
ρα χρώματα, χαλί μεγά-
λο με «τρίχες», κεντήμα-
τα μετρητοίς. Τηλ.: 6982
293097.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ ,  χωρίς υπο-
χρεώσεις, ζητά για γνωρι-
μια κυρια 50-55 ετών, για
σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6984
040769.

ΚΥΡΙΟΣ  75 ετών, ζη-
τά γωνριμία με κυρία από
60 έως 70 ετών για σο-
βαρή σχέση. Τηλ.:  6989
007541.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗΖΗΤΑΝΑΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:

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

β)ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄
κατηγορίας

γ)Αποθηκάριο που να
έχειγνώσειςχειριστήκλαρκ

Πληροφορίεςστο τηλ.:
6947021868

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος γραφείου - βοηθός

Λογιστή γιαΛογιστικό Γρα-
φείοστηΒέροια.Τηλ.: 6932

245383.

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

Εταιρείααναζητάυποψήφιουςγιατηνκάλυψηθέσηςεργασί-
αςΗλεκτρολόγουΜηχανικού

Θέσηπλήρουςαπασχόλησηςεξαρτημένηςεργασίας.

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

τουργία/συντήρησηηλεκτρολογικώνεγκαταστάσεων&αυτομα-
τισμών

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

θούνμετααπαραίτηταπιστοποιητικά.

Όλοι οι υποψήφιοι θαπρέπει να διαθέτουν αναπτυγμένες
δεξιότητεςεπικοινωνίαςκαιικανότητεςεπίλυσηςπροβλημάτων,
ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών υπό αυστηρές
προθεσμίες, ομαδικότητα, μεθοδικότητα, ευελιξία,προσαρμο-
στικότητακαιπροσανατολισμόστηνεπίτευξηαποτελεσμάτων.

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

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

μεαπόλυτηεχεμύθεια.



Συνολικά 6.683 μικρές και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας, που 
επλήγησαν από την πανδημία του κορονο-
ϊού και μισθοδοτούν 24.500 εργαζόμενους 
πλήρους απασχόλησης θα ενισχυθούν με μη 
επιστρεπτέο κεφάλαιο κίνησης από την Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Αυτό ανακοίνωσε χθες ο Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώ-
στας, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου 
για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 
αξιολόγησης του προγράμματος «Διέξοδος», 
ύψους 200 εκ. ευρώ, μέσω του οποίου ενισχύ-
εται η ρευστότητα των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδη-
μία.

«Από τις επόμενες μέρες θα αρχίσει η εκταμίευση των χρημάτων 
προς τις επιχειρήσεις που αξιολογήθηκαν θετικά για να λάβουν την 
πολύτιμη ενίσχυση, που θα τους επιτρέψει όχι μόνο να αποκτήσουν 
τη ρευστότητα για να κρατηθούν όρθιες, αλλά και να δια-
τηρήσουν τις θέσεις εργασίας 24.500 συμπολιτών μας. Οι 
αιτήσεις από τις επιχειρήσεις θα υποβάλλονται το επόμενο 
τρίμηνο, όποτε εκείνες επιθυμούν, και σταδιακά θα εκταμιεύ-
ονται τα χρήματα που δικαιούται κάθε ωφελούμενος, χρήμα-
τα που δεν θα επιστρέψουν, διότι δεν πρόκειται για δάνειο, 
αλλά για επιδότηση. Το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για 
συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ‘Διέξοδος’ που πρώτη 
στη χώρα υλοποίησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
ήταν τεράστιο. Υπήρξε μαζικότατη συμμετοχή από 20.000 
επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να αυξήσουμε τον αρχικό προ-
ϋπολογισμό των 150 εκ. ευρώ κατά 50 εκ. ευρώ και οι συνο-
λικοί πόροι, το ζεστό χρήμα που θα πέσει στην αγορά της 
Κεντρικής Μακεδονίας μέσα στους επόμενους τρεις μήνες 
είναι 200 εκ. ευρώ», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αξιολόγησης:
-Από τους 6.683 εγκεκριμένους: 1.915 (28,66%) δεν 

απασχόλησαν εργαζόμενους το 2019 και είναι ατομικές 
επιχειρήσεις, 5.438 (81,37%) απασχόλησαν έως και 5 εργα-
ζόμενους πλήρους απασχόλησης το 2019 (περιλαμβάνονται 
οι 1.915 παραπάνω), 412 (6,16%) απασχόλησαν από 5 έως 
και 10 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης το 2019.

-Συνολικά οι επιχειρήσεις που απασχόλησαν έως και 10 
εργαζόμενους το 2019 αποτελούν το 87,55% των χρηματο-
δοτούμενων.

-Το υπόλοιπο 12,47% απασχόλησε από 10 έως και 50 
εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης το 2019.

-Οι 3.193 (47,77%) επιχειρήσεις είχαν μείωση τζίρου 
από 80% και άνω.

-Οι 1.251 (18,72%) επιχειρήσεις είχαν κερδοφορία το 
2019 από 30% και πάνω.

-Από τους εγκεκριμένους ποσοστό 33% δραστηριοποιεί-
ται στους τομείς του Τουρισμού και της Εστίασης και ποσο-
στό 35% στους τομείς του Εμπορίου, της Μεταποίησης και 
των Μεταφορών.

-Απορρίφθηκαν 1.045 αιτήσεις με βαθμολογία πάνω 
από την αρχική βάση χρηματοδότησης λόγω ελλείψεων 
στα δικαιολογητικά τους και άλλες 124 υποψηφιότητες λόγω 
ύπαρξης διπλής αίτησης.

Όπως δήλωσε ο κ. Τζιτζικώστας: «Ως διοίκηση της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα συνεχίσουμε να αξι-
οποιούμε όσα μέσα διαθέτουμε, όσους πόρους μπορούμε 
να εξασφαλίσουμε, όχι μόνο για να βγούμε οριστικά από 
την πανδημία, αλλά και για να ξεκινήσει άμεσα η ανάκαμψη 

στον τόπο μας. Τόσο στο νέο ΕΣΠΑ, όσο και 
στο Ταμείο Ανάκαμψης, η Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας, έχει έτοιμο ένα πλήρες 
και κοστολογημένο σχέδιο, με δράσεις και 
έργα που απαντούν στις πραγματικές ανά-
γκες του τόπου μας, της κοινωνίας και των 
επιχειρήσεων. Θέλω να διαβεβαιώσω για 
ακόμα μία φορά τους συμπολίτες μας, τους 
επαγγελματίες, τους καταστηματάρχες, τις 
τοπικές επιχειρήσεις, ότι η Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας ρίχνει στη μάχη όλα τα 
όπλα που διαθέτει. Δεν θα αφήσει κανέναν 
μόνο, κανέναν πίσω. Είμαστε όλοι μαζί και 

θα τα καταφέρουμε και πάλι».
Ο Περιφερειάρχης συνεχάρη και ευχαρίστησε τα στελέχη του ΚΕ-

ΠΑ ΑΝΕΜ και της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας για την άριστη συνεργασία και την υποστήριξη 
που παρείχαν όλο αυτό το διάστημα.
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Πρόγραμμα «Διέξοδος»:  
200 εκ. ευρώ σε 6.683 επιχειρήσεις 

διασφαλίζουν 24.500 θέσεις εργασίας
-Τα αποτελέσματά του παρουσίασε 

ο Περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας, Απ. Τζιτζικώστας

Διευθυντής Αστυνομίας Ημαθίας 
στον ΑΚΟΥ 99.6: «Όλοι οι αστυνομικοί 

στο δρόμο την εορταστική περίοδο»
- Στις 25-30 οι παραβάσεις που βεβαιώνονται 

καθημερινά στην Ημαθία, επισημαίνει ο κ. Κούγκας
Για την έντονη αστυ-

νομική παρουσία και τους 
αυξημένους ελέγχους κατά 
την εορταστική περίοδο, μί-
λησε ο Αστυνομικός Διευ-
θυντής Ημαθίας Διονύσης 
Κούγκας στην εκπομπή 
ΛΑΪΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στον 
ΑΚΟΥ 99,6 το μεσημέρι 
της Τρίτης. Ο κ. Κούγκας 
τόνισε ότι από τον ίδιο μέ-
χρι τον τελευταίο σε βαθμό 
συνάδελφό του, είναι όλοι 
στο δρόμο, εκτελώντας τις 
εντολές της πολιτικής και 
φυσικής ηγεσίας της Αστυ-
νομίας, δίνοντας το «παρών» όπου χρειαστεί. Παρά το γεγονός ότι ο 
νομός μας είναι από τους επιβαρυμένους με κορωνοϊό, οι πολίτες έχουν 
δείξει κατανόηση και συμμόρφωση, ανέφερε ο Αστυνομικός Διευθυντής, 
επισημαίνοντας ότι δεν υπήρξαν φαινόμενα απείθειας.

Αναφορικά με τις παραβάσεις που βεβαιώνονται στο νομό Ημαθίας, 
ο κ. Κούγκας ενημέρωσε ότι κυμαίνονται στις 25-30 σε ημερήσια βάση, 
οι οποίες στο μεγαλύτερο ποσοστό αφορούν παράνομη μετακίνηση, 
ενώ ένα ποσοστό περίπου 25% την μη χρήση μάσκας. Όσο για την 
παραβίαση του βραδινής απαγόρευσης κυκλοφορίας μετά τις 22.00, ο 
Αστυνομικός Διευθυντής τόνισε ότι ο κόσμος έχει συμμορφωθεί πλή-
ρως και ευτυχώς δεν υπάρχουν παραβάσεις.

Παράλληλα αναφέρθηκε στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα 
κρούσματα ή έξαρση της εγκληματικότητας(μικρών ή σοβαρών) στην 
περιοχή μας αυτό το διάστημα και ότι φυσικά υπάρχουν επιπλέον δυ-
νάμεις για την αστυνόμευση αυτών των περιπτώσεων σε σχέση με την 
τήρηση των μέτρων για τον κορωνοϊό.

Για την Πρωτοχρονιά ο κ. Κούγκας ξεκαθάρισε, ότι οι οδηγίες είναι 
ίδιες με τα Χριστούγεννα με τους συγκεκριμένους περιορισμούς στις με-
τακινήσεις και συναθροίσεις και ότι ο κόσμος θα πρέπει να τους τηρήσει 
για να μπορέσουμε να επανέλθουμε ομαλά και σταδιακά στις παλιές 
μας συνήθειες.
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