
Τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν 
ξεκινήσουμε για ψώνια στην 

Αγορά της Βέροιας, από Δευτέρα…

Εναλλάξ σήμερα η κυκλοφορία 
σε τμήματα των οδών Στρατού 

Αριστοφάνους και Πλουτάρχου στη 
Βέροια λόγω διαγράμμισης

Τοποθέτηση του Δημάρχου Νάουσας 
Ν. Καρανικόλα στο διαδικτυακό

 συνέδριο για την Μικροκινητικότητα 
και την Ηλεκτροκίνηση

Ο διοικητής του Νοσοκομείου 
Ημαθίας Ηλίας Πλιόγκας 

μίλησε για τον εμβολιασμό 
στον ΑΚΟΥ 99.6

«ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ»:

«Τέλος στην 
εσφαλμένη πρακτική 
για τα μέσα ατομικής 

προστασίας , 
σε υπαλλήλους του 

δήμου Βέροιας»

Α2 Μπάσκετ 
Φίλιππος Ξεκινάμε….

13 αγώνες σε 47 ημέρες (!!!)
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Ήρθε η ώρα να ανοίξει 
η εστίαση; 

Η χθεσινή σύσκεψη και οι ανακοινώσεις για την 
επιπλέον οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων 
εστίασης δείχνουν ότι είμαστε κοντά στο άνοιγμα 
της. Η ξεκάθαρη πρόθεση της κυβέρνησης να ανοίξει 
τον τουρισμό μέσα στο Μάιο, περνά αναγκαστικά 
από το άνοιγμα της εστίασης που είναι απαραίτητο 
«συστατικό» για να περπατήσει ο τουρισμός και απ’ 
ότι φαίνεται η κυβέρνηση είναι έτοιμη να «δώσει 
τα ρέστα της» για να βάλει μπρος την μηχανή 
της εστίασης και του τουρισμού. Η ημερομηνία 
ανοίγματος της εστίασης προς το παρόν εξαρτάται 
από την εξέλιξη του ιού, αφού βρισκόμαστε αυτή την 
στιγμή στην χειρότερη στιγμή του νέου κύματος του 
ιού. Με προσεκτικά βήματα και με απόλυτη τήρηση 
των μέτρων προστασίας ίσως ήρθε η ώρα να πάμε ένα 
βήμα παρακάτω…

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Απριλίου
Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

του Τίτου οσίου θαυματαργού

Η θέση μας...
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Πανελλαδικά: 3.491 νέα κρούσματα
Ημαθία: 23

4.117 κρούσματα στην Ημαθία 
από την αρχή της πανδημίας

Αναφορά COVID-19 
για την Πέμπτη

 1 Απριλίου 2021

Στατιστικά δεδομένα
εμβολιασμού

Πανελλαδικά: 1.739.051
+39.244 την 01/04/2021

Ημαθία: 19.173
+308 την 01/04/2021

Χθες με ήλιο, πέρσι με χιόνι η Πρωταπριλιά 
και ο Μάρτης από τους ψυχρότερους της 10ετίας!

Με ήλιο και πραγματικά ανοιξιάτικο καιρό  μπήκε χθες  ο Απρίλης, 
όμως τέτοια μέρα πέρυσι, η Πρωταπριλιά μας ξεγέλασε και μας έπια-
σε στον ύπνο με χιόνι!

Όσο για τον Μάρτιο, αυτός υπήρξε ιδιαίτερα κρύος, καθώς η μέση 
τιμή των μεγίστων θερμοκρασιών τον περασμένο μήνα ήταν ανάμεσα 
στις τέσσερις χαμηλότερες της τελευταίας δεκαετίας για όλα τα γεω-
γραφικά διαμερίσματα της χώρας μας, σύμφωνα με τις καταγραφές 
του δικτύου των μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκο-
πείου Αθηνών/meteo.gr.

Πιο αναλυτικά, στη Βόρεια Ελλάδα, η μέση τιμή των ημερήσιων 
μεγίστων θερμοκρασιών του φετινού Μαρτίου κυμάνθηκε κατά 1,6 
βαθμούς Κελσίου κάτω από τη μέση τιμή της περιόδου 2010-2019 
(τρίτη χαμηλότερη της δεκαετίας), ενώ στη Θεσσαλία και στη Δυτική 
Ελλάδα καταγράφηκαν αποκλίσεις -1,2 βαθμών Κελσίου (τρίτη και 
πρώτη αντίστοιχα χαμηλότερη τιμή της δεκαετίας).

Κάτι που καταλάβαμε και από την έντονη ανησυχία των αγροτών 
στην περιοχή μας.

«Πρωταπριλιάτικο» το σεντούκι 
που βρέθηκε στα έργα της ΔΕΥΑΒ!!!

Πιστοί στην παράδοση της Πρωταπριλιάς «ανακαλύψαμε» φέτος σεντούκι όχι με λίρες, αλλά με μυστήρια έγγραφα 
στα έργα που διεξάγει η ΔΕΥΑΒ στην οδό Ανοίξεως, το οποίο μάλιστα μεταφέρθηκε στα γραφεία της επιχείρησης για 
διερεύνηση. 

Η επιτυχία του φετινού πρωταπριλιάτικου του ΛΑΟΥ 
εκτός από την μεγάλη απήχηση με σχόλια σας στην 
ηλεκτρονικά μέσα της εφημερίδας, έγκειται και στην 
«συνεργασία» του διευθυντή της ΔΕΥΑΒ Θωμά Αχτσή, 
ο οποίος απέδειξε ότι έχει χιούμορ και σε τηλεφωνική 
επικοινωνία με την ραδιοφωνική εκπομπή Λαϊκά&Αι-
ρετικά χθες το μεσημέρι, ήταν ιδιαίτερα πειστικός, 
αναφέροντας ότι αναμένουν στην υπηρεσία το 
ειδικό κλιμάκιο, ενώ διέψευσε ΄ότι βρέθη-
καν λίρες στο σεντούκι. Φυσικά όλα έλη-
ξαν με χαμόγελο και ευχές για καλή 
Πρωταπριλιά! Μέσα στην στεναχώρια 
και μιζέρια της πανδημίας, πρέπει να 
βρίσκουμε ευκαιρία να βάζουμε λίγο 
χαμόγελο στην ζωή μας! 

Και του χρόνου!!!

Εναλλάξ κυκλοφορία σήμερα σε τμήματα 
των οδών Στρατού, Αριστοφάνους και Πλουτάρχου 

στη Βέροια, λόγω  διαγράμμισης διαβάσεων
Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφο-

ρίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέ-
τηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών 
διαγράμμισης διαβάσεων πεζών, η Διεύθυνση Αστυνομίας 
Ημαθίας αποφάσισε:  την στένωση της λωρίδας κυκλοφορίας 
οχημάτων, με εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων από το 
εναπομείναν ρεύμα κυκλοφορίας, κατά την διάρκεια διαγράμ-
μισης κάθετης σήμανσης, σε αμφότερα ρεύματα κυκλοφορίας, 
στις , οδούς  Στρατού,   Αριστοφάνους και   Πλουτάρχου της 
Βέροιας.  Οι  ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν σήμερα Παρασκευής  
2 Απριλίου από  τις 8:00’ έως τις 17:30΄, με τη χρήση σήμαν-
σης προειδοποίησης για στένωση της λωρίδας κυκλοφορίας 
και  χρήση κώνων ώστε  να εκτρέπεται η κυκλοφορία στο 
αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας  η οποία  θα διεξάγεται εναλλάξ.

Για τα κριτήρια που θα ισχύσουν από την Δευτέρα 5 
Απριλίου που ανοίγουν τα καταστήματα λιανικής της Βέροι-
ας, ενημέρωσε χθες με ανακοίνωσή του το Δ.Σ. του Εμπορι-
κού Συλλόγου. Διαβάστε λοιπόν πώς θα  λειτουργήσει ,από 
Δευτέρα η Αγορά της Βέροιας

Τι πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε πριν ξεκινήσουμε για την 
Αγορά:

-Ο καταναλωτής θα στέλνει ένα SMS στον αριθμό 13032 
που θα επιτρέπει την μετακίνησή του και για 3 ώρες συνολι-
κής διάρκειας. Δεύτερο SMS, μέσα στην διάρκεια της ίδιας 
ημέρας, δεν θα επιτρέπεται.

- Η μετακίνηση για την πραγματοποίηση αγορών μπορεί 
να γίνει και από Δήμο σε Δήμο.

- Η προσέλευση των καταναλωτών θα γίνεται με ραντε-
βού.

·-Μέσα στην διάρκεια των 3 ωρών επιτρέπονται πολλα-
πλά ραντεβού για επισκέψεις σε περισσότερα καταστήματα.

- Θα πρέπει να υπάρχει απαντητικό SMS ή e-mail από 
το κατάστημα, ως αποδεικτικό για το ραντεβού, ώστε να 
μπορεί να γίνει ο έλεγχος.

- Από αυτή την φάση της επανεκκίνησης αποκλείονται τα 
πολυκαταστήματα, outlets, καταστήματα που λειτουργούν 
με την μέθοδο shop in shop, καταστήματα εντός εμπορικών 
κέντρων και εκπτωτικών χωριών.

-Για όλα τα καταστήματα που θα λειτουργήσουν, ισχύει 
ο περιορισμός του ενός ατόμου ανά 25 τ.μ. εμπορικού 
χώρου και ανώτατο όριο 20 επισκεπτών ταυτοχρόνως ανά 
κατάστημα.

- Από τους παραπάνω αριθμούς εξαιρείται το υπαλληλι-
κό/διευθυντικό προσωπικό, ενώ σε πολύ μικρά καταστήματα 

κάτω των 25 τ.μ. θα επιτρέπεται η παρουσία μόνο ενός 
πελάτη κάθε φορά.

- Συμπληρωματικά θα μπορούν να πραγματοποιούνται 
πωλήσεις και με click away.

Όλα τα παραπάνω μέτρα θα είναι οριζόντια, θα ισχύσουν 
σε όλη την Ελλάδα και σε όλες τις αγορές, ενώ δεν θα 
υφίστανται πλέον για το λιανεμπόριο οι οποιεσδήποτε χρω-
ματικές ζώνες. Πολύ σημαντικό, να τηρηθούν απαρέγκλιτα 
τα υγειονομικά μέτρα!

Τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν ξεκινήσουμε 
για ψώνια στην Αγορά της Βέροιας, από Δευτέρα…
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Στην αναγκαιότητα του σχε-
διασμού και της ανάπτυξης των 
αναγκαίων υποδομών, ώστε η η-
λεκτροκίνηση να παίξει πρωταγω-
νιστικό ρόλο στην τοπική αυτοδιοί-
κηση αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, 
ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας 
Καρανικόλας, στο συνέδριο  για 
την «Μικροκινητικότητα και την Η-
λεκτροκίνηση», που πραγματοποι-
ήθηκε χθες (Τετάρτη 31.03.2021), 
μέσω διαδικτύου.

Το συνέδριο, το οποίο δι-
οργανώθηκε από την εταιρία 
Smart Press και τον ιστόστοπο 
GetElectric.gr, αποσκοπεί στην δι-
ερεύνηση του μέλλοντος των Με-
ταφορών, οι οποίες μεταμορφώ-
νονται χάρη στην ηλεκτροκίνηση 
και την μικροκινητικότητα, καθώς 
και στην ανάδειξη των τρόπων με 
τους οποίους οι νέες τεχνολογίες 
μεταφορών θα βελτιώσουν τις ζω-
ές των πολιτών.

Από πλευράς Αυτοδιοίκησης, 
στο διαδικτυακό συνέδριο  συμμε-
τείχαν  ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και 
Δήμαρχος  Τρικκαίων κ. Δημήτρης 
Παπαστεργίου,  ο Δήμαρχος Νά-
ουσας κ. Νικόλας Καρανικόλας, ο 
Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βου-
λιαγμένης, κ. Γρηγόρης Κωνστα-
ντέλλος  και ο Δήμαρχος Μυκόνου 
κ. Κωνσταντίνος Κουκάς.

Μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος  
Νάουσας, τόνισε:

«…Το τελευταίο διάστημα ζού-
με πια σε επίπεδο παραγωγής, 
μία πραγματικά σημαντική μετά-
βαση από τα συμβατικά μέσα κί-
νησης στην επόμενη γενιά μιας 
«απανταχού ηλεκτροκίνησης».Θα 
ήθελα εισαγωγικά να επισημάνω 
πρώτα από όλα ότι η νέα αυτή 
εποχή οδηγεί σε μία βαθιά ενερ-
γειακή εκδημοκράτηση της καθη-
μερινότητάς μας αλλά ακόμα και 
των σχέσεων μεταξύ των κρατών. 

Είναι εμφανές ότι οι σχέσεις δι-
εθνώς, σε σχέση με την παραγω-
γή και την διάθεση των καυσίμων, 
θα αλλάξει εν το συνόλω. Είναι 
ακόμα ένα σημείο της σημερινής 
διαμοιραζόμενης οικονομίας. Η το-
πικότητα άλλωστε ως έννοια στην 
παραγωγή ενέργειας κρίνεται ιδι-
αίτερα κρίσιμη σήμερα. Δεν είναι 
δυνατόν η ενέργεια που κατανα-
λώνουμε να παράγεται εκατοντά-
δες χιλιόμετρα μακριά.  

Ποιος είναι όμως ο ρόλος της 
τοπικής αυτοδιοίκησης ως του βα-
σικού θεσμού που θα παίξει πρω-
ταγωνιστικό ρόλο στην Ελλάδα το 
ερχόμενο διάστημα;

Νομίζω τρεις είναι οι λέξεις 
κλειδιά. Σχεδιασμός, ανάπτυξη 
αναγκαίων υποδομών, συντήρη-
ση-πύκνωση-αναβάθμιση των δι-
κτύων.

Αν ψάχναμε τον δρόμο που θα 
πρέπει να επιλέξουμε στην μετά-
βαση αυτή, το πρώτο και βασικό-
τατο βήμα προς το αύριο είναι η 
χωροθέτηση των υποδομών. Και 
ως τέτοιες μπορούμε να σκεφτού-
με από τους σταθμούς φόρτισης 
μέχρι και τις αστικές οδεύσεις δι-
αδρομών φιλικών στις σημερινές 
πόλεις. Δεν είναι όμως μόνο αυτό.

Ως παράδειγμα, ο σχεδιασμός 
και η υλοποίηση ποδηλατοδρόμων 
για την ενίσχυση της χρήσης ηλε-
κτροκίνητων ποδηλάτων κρίνεται 
ιδιαίτερα χρήσιμος.

Το δεύτερο ζήτημα των υποδο-
μών είναι ασφαλώς η δημιουργία 
δικτύου και θέσεων στάθμευσης 
με φορτιστές ηλεκτροκίνητων ο-
χημάτων. Αυτό όπως φαίνεται θα 
είναι υποχρεωτικό. Και ίσως δεν 
αφορά μόνο τα δημοτικά κτήρια 
αλλά και τις βασικές οδικές αρτηρί-
ες όπου ήδη οι θέσεις στάθμευσης 
είναι δυσεύρετες. Όμως είναι γεγο-
νός ότι η ύπαρξη ελεύθερων αφιε-
ρωμένων θέσεων στάθμευσης για 
τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα ίσως 
είναι το πιο ισχυρό κίνητρο για την 
αγορά τους ίσως ακόμη πιο ισχυ-
ρό και από τις όποιες επιδοτήσεις. 
Βέβαια η πύκνωση του δικτύου και 
στις ζώνες κατοικίας των πόλεων 
θεωρείται επίσης σημαντικό επό-
μενο βήμα και εκτιμώ ότι θα έρθει 
πιο γρήγορα από ότι μπορούμε 
ίσως να φανταστούμε.

 Το τρίτο σημείο που θα ήθελα 
να σταθώ είναι η χρήση Ανανεώ-
σιμων Πηγών Ενέργειας για την 
ρευματοδότηση των κοινόχρηστων 
χώρων και στην συνέχεια και όχι 
μόνο, αφού αν όντως μας ενδιαφέ-
ρει μία πιο περιβαλλοντική διάστα-
ση της λειτουργίας των κοινωνιών 
του 21ου αιώνα θα πρέπει οι ολο-
ένα και αυξανόμενες ενεργειακές 
ανάγκες να καλύπτονται με ολο-
ένα και πιο πράσινη ενέργεια. Η 
ανακύκλωση άλλωστε μπαταριών 

είναι ένα ζήτημα που θα μας απα-
σχολήσει έντονα αφού σύντομα 
οι ανάγκες θα είναι ιδιαίτερα αυ-
ξημένες.

Είναι άλλωστε στα μάτια μου 
προφανές ότι η αγορά του στόλου 
των δημοσίων φορέων θα πρέπει 
να γίνεται με την ηλεκτροκίνηση να 
παίζει όλο και πιο πρωταγωνιστικό 
ρόλο. Δεν μπορεί φυσικά ο στόχος 
να είναι το 25% του στόλου αλλά 
αυτό να είναι απλά το πρώτο βή-
μα σε μία συνολική αντικατάσταση 
των συμβατικών μέσων μετακί-
νησης.

Το τελευταίο αναγκαίο βήμα εί-
ναι ότι κάθε νέα οικοδομή, η οποία 
θα κατασκευάζεται στη χώρα μας, 
θα πρέπει να έχει ηλεκτρολογική 
υποδομή για τη φόρτιση ηλεκτρι-
κών οχημάτων. Ανάλογα σημεία 
φόρτισης θα πρέπει να προστε-
θούν και στα υφιστάμενα κτίρια. 
Ήδη οι τεχνικές υπηρεσίες των 
Δήμων έχουν γίνει αποδέκτες αι-
τήσεων εγκατάστασης φορτιστών 
ηλεκτρικών οχημάτων. Το πως θα 
λυθεί αυτό με ασφάλεια και σε-
βασμό στον δημόσιο χώρο είναι 
επίσης ζητούμενο για τους σύγ-
χρονους Δήμους».

Η πρωτοβουλία του Δήμου Βέροιας για τις Ανθισμένες 
Ροδακινιές στην εκπομπή «Από τις 6» της ΕΡΤ1

Ακόμα ένα σημαντικό βήμα στην προώθηση του τουριστικού προϊόντος που δημι-
ουργείται στην Βέροια με τις φωτογραφήσεις νεόνυμφων ζευγαριών υπό τα ροζ λου-
λούδια των Ανθισμένων Ροδακινιών, παρουσιάστηκε στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ1 
«Από τις 6» με τον Δημήτρη Κοτταρίδη και τον Γιάννη Πιτταρά. 

Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Βέροιας, Βασίλης Λυκοστράτης, μίλησε για 
μία σημαντική πρόταση που αναμένεται να κατατεθεί στο δημοτικό συμβούλιο και α-
φορά στην τέλεση πολιτικών γάμων στο ιστορικό Δημαρχείο της πόλης ατελώς για τον 
μήνα Μάρτιο. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να υποστηρίξει όλες τις προσπάθειες για 
την ανάδειξη του ανοιξιάτικου φαινομένου των Ανθισμένων Ροδακινιών σε έναν κάμπο 
«ζωγραφισμένο» σε όλες τις αποχρώσεις του ροζ. Στόχος του δήμου και των εμπλε-
κόμενων φορέων είναι η αύξηση της δυναμικής από τα οφέλη των ευκαιριών και των 
δυνατοτήτων που αναπτύσσονται κάθε χρονιά με επίκεντρο την μοναδική ομορφιά της 
Ημαθιώτικης γης.

Στην επίσημη ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Βέροιας www.
discoververia.gr μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες για την τέλεση κοινωνικών εκδηλώσεων (γάμοι θρησκευτικοί και πολιτικοί, βαπτίσεις) αλλά 
και πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό για τα εξαιρετικά σημεία ενδιαφέροντος της Βέροιας, για το ιστορικό Δημαρχείο της πόλης, στοιχεία 
για τις εκκλησίες και τις μονές της περιοχής, αλλά και φωτογραφίες από τους νεόνυμφους που παραχώρησαν ευγενικά τα μέλη της Ένωσης 
Καλλιτεχνών Φωτογράφων Κεντροδυτικής Μακεδονίας (www.cwm-photographers.gr).

Μπορείτε να δείτε το βίντεο της απευθείας σύνδεσης με τη συνέντευξη του Αντιδημάρχου Τουρισμού, Βασίλη Λυκοστράτη στο κανάλι του 
Δήμου Βέροιας στο youtube: https://youtu.be/aerWgqPvyKM

Ο διοικητής του Νοσοκομείου 
Ημαθίας Ηλίας Πλιόγκας 

μίλησε για τον 
εμβολιασμό στον ΑΚΟΥ 99.6 

-Στις 19.000 εμβολιαστικές δόσεις έφτασε η Ημαθία
- Νοσηλεύουμε 40 ασθενείς CoVid τους 5 σε Μ.Ε.Θ.

-Τέλη Μαΐου η ολοκλήρωση της νέας πτέρυγας 

Για τους εμβολιασμούς στην Ημαθία μίλησε ο διοικητής του Νοσοκομείου Ημαθίας Ηλίας Πλιόγκας 
το μεσημέρι της Πέμπτης(01/4) στην ραδιοφωνική εκπομπή Λαϊκά&Αιρετικά στον ΑΚΟΥ 99,6. Ο κ. 
Πλιόγκας ανέφερε ότι η επέκταση του εμβολιαστικού σχεδίου συνεχίζεται ομαλά με σειρά και κατά 
γράμμα, με την ένταξη και 4 νέων εμβολιαστικών κέντρων στην Ημαθία(Στα Κέντρα Υγείας 2 στη Βέ-
ροια, και από 1 στη Νάουσα και Αλεξάνδρεια). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο διοικητής στην Ημαθία φτάσαμε τις 19.000 εμβολια-
στικές δόσεις, με περίπου 12.000 συμπολίτες μας που έχουν κάνει την 1η δόση και περίπου 7.000 
συμπολίτες και την 2η δόση. Ο διοικητής απάντησε σε ερωτήματα αναφορικά με τους φόβους και τις 
επιφυλάξεις που δημιουργήθηκαν με το εμβόλιο της AstraZeneca, ξεκαθαρίζοντας ότι υπάρχει μια συ-
γκεκριμένη διαδικασία που ακολουθείται, δεν μπορεί κάποιος να επιλέξει ποιο εμβόλιο θα κάνει, ωστό-
σο λαμβάνεται υπόψη το ιατρικό του ιστορικό και καλό θα ήταν κάποιος που έχει προβλήματα υγείας 
να συμβουλευτεί τον γιατρό του. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο κ. Πλιόγκας υπογράμμισε ότι δεν θα 
μείνει κανένας ανεμβολίαστος που επιθυμεί να εμβολιαστεί. 

Αναφορικά με την κατάσταση στα νοσοκομεία της Ημαθίας, ο διοικητής απάντησε ότι αντιμετω-
πίζουν μια εξαιρετικά κλιμακούμενη πίεση με συνολικά 40 ασθενείς να νοσηλεύονται με κορωνοϊό, 
από τους οποίους οι 5 σε Μ.Ε.Θ. «Διαπιστώνουμε με λύπη ότι κάποιοι ασθενείς που ανήκουν σε 
ομάδες που έπρεπε να έχουν εμβολιαστεί δεν το έχουν πράξει. Χθες χάσαμε μια υπερήλικα 85+, 
η οποία δεν είχε εμβολιαστεί και κατέληξε», είπε ο διοικητής επισημαίνοντας ότι η βασική γραμμή 
άμυνας κατά του ιού είναι ο εμβολιασμός. Γι’ αυτούς που ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 60-65 ετών 
και ανέβαλαν ή ακύρωσαν τον εμβολιασμό τους, ο κ. Πλιόγκας ανέφερε ότι δεν χάνουν το εμβόλιο, αλ-
λά μεταφέρονται σε νέο εμβολιαστικό κύκλο τον επόμενο μήνα.  

Τέλος για την εξέλιξη των έργων στη νέα πτέρυγα του νοσοκομείου ο διοικητής ανέφερε ότι το έργο 
προχωρά, αλλά δυστυχώς τις τελευταίες εβδομάδες μέλη των συνεργείων που εργάζονται νόσησαν 
από κορωνοϊό με αποτέλεσμα να πάνε πίσω οι εργασίες. Το νέο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση 
του έργου τοποθετείται μέσα στον Μάιο, αλλά ήδη έχουν ολοκληρωθεί τα Τ.Ε.Π. και συνεχίζονται πυ-
ρετωδώς οι εργασίες στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού που είναι εξαιρετική και ίσως εφάμιλλη μεγάλων 
ιδιωτικών θεραπευτηρίων.  

Zήσης Μιχ. Πατσίκας

Ν. Καρανικόλας: «Αναγκαίος
 ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη 

των υποδομών για την ηλεκτροκίνηση - 
Πρωταγωνιστικός 

ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης 
στη βιώσιμη κινητικότητα»

 -Τοποθέτηση του Δημάρχου Νάουσας στο διαδικτυακό 
συνέδριο για την Μικροκινητικότητα και την Ηλεκτροκίνηση
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Στο πλαίσιο του εορτασμού 
της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδι-
κού Βιβλίου, που τιμάται κάθε 
χρόνο στις 2 Απριλίου – γενέ-
θλια μέρα  του σπουδαίου  πα-
ραμυθά Χανς Κρίστιαν Άντερ-
σεν  ο οποίος έγραψε πολλά 
από τα αγαπημένα παραμύθια 
για παιδιά όπως η «Τοσοδού-
λα», «Η μικρή γοργόνα», «Το 
ασχημόπαπο», «Η βασίλισσα 
του χιονιού» κ. ά. - και καθιερώ-
θηκε από την   Διεθνή Οργάνω-
ση Βιβλίων για τη Νεότητα (Ι-
nternational Board on Books for 
Young People – ΙΒΒΥ) το 1966, 
η Δημοτική Βιβλιοθήκη Νάουσας 
διοργανώνει διαδικτυακές εκδη-
λώσεις για παιδιά.

Από τότε, κάθε χρόνο, ένα 
διαφορετικό εθνικό τμήμα της 
οργάνωσης αυτής ετοιμάζει ένα 
μήνυμα και μια αφίσα, που δια-
νέμονται σε όλο τον κόσμο, με 
σκοπό να τονίσουν την αξία των 
βιβλίων και της ανάγνωσης και 
να ενθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία για την 
ανάπτυξη και τη διάδοση της λογοτεχνίας για 
παιδιά και νέους.

Το 2021 υπεύθυνο για το υλικό του εορ-
τασμού είναι το Τμήμα των Η.Π.Α. Το μήνυ-
μα γράφτηκε από την Αμερικανίδα ποιήτρια 
Margarita Engle ενώ η  αφίσα – διαφορετική 
κάθε χρόνο - φιλοτεχνήθηκε από τον Roger 
Mello, που γεννήθηκε στην Μπραζίλια.

Σε όλες τις χώρες, τα παιδιά, οι συγγραφείς, 
οι εικονογράφοι, οι μεταφραστές, οι βιβλιοθη-
κάριοι, οι εκδότες και οι εκπαιδευτικοί γιορτά-
ζουν την παγκόσμια αυτή ημέρα με διάφορες 
εκδηλώσεις σε σχολεία, βιβλιοθήκες, βιβλιοπω-
λεία, πλατείες και άλλους χώρους, δείχνοντας 
έτσι την αγάπη και το ενδιαφέρον τους για τα 
βιβλία και το διάβασμα.

Στην Ελλάδα, όπως κάθε χρόνο, το Ελλη-
νικό Τμήμα της ΙΒΒΥ – Κύκλος του Ελληνικού 
Παιδικού Βιβλίου φρόντισε να μεταφραστεί 
το μήνυμα στα ελληνικά και παροτρύνει τους 
φορείς που ενδιαφέρονται για τα παιδιά και τα 
βιβλία τους να συμβάλουν στον εορτασμό της 
Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου. Η αφίσα 
με το μήνυμα τυπώθηκε στα ελληνικά από το 
Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και διανέμεται με 
τη φροντίδα του.

Για το 2021 ο τίτλος που έχει επιλεγεί α-
πό την IBBY είναι:  Η μουσική των λέξεων 
Margarita Engle (Η.Π.Α.), με το πανέμορφο 
κείμενο:

 Όταν διαβάζουμε, το μυαλό μας βγάζει 
φτερά.

 Όταν γράφουμε, τα δάχτυλά μας τραγου-
δούν.

 Οι λέξεις είναι ήχοι από τύμπανα και φλά-
ουτα στη σελίδα, καλλίφωνα πουλιά που πε-
τούν ψηλά, ελέφαντες που σαλπίζουν, ποτάμια 
που κυλούν, καταρράκτες που ξεχύνονται, πε-
ταλούδες που στροβιλίζονται ψηλά στον αέρα!

 Οι λέξεις μας καλούν να χορέψουμε – ρυθ-
μούς, στίχους, χτυποκάρδια, παλιές ιστορίες 
και νέες, φανταστικές και αληθινές.

Είτε είσαι στο σπίτι ασφαλής ή τρέχεις να 
περάσεις τα σύνορα για μια άλλη χώρα και μια 
ξένη γλώσσα, οι ιστορίες και τα ποιήματα σου 
ανήκουν. Όταν μοιραζόμαστε λέξεις, οι φωνές 
μας γίνονται η μουσική του μέλλοντος, ειρήνη, 
χαρά και φιλία, μια μελωδία ελπίδας. (Απόδο-
ση: ΛότηΠέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου)

Οι δράσεις θα προβάλλονται διαδικτυακά α-
πό την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 στο κανάλι 

του Δήμου Η.Π. Νάουσας στο YouTube από 
τον εξής σύνδεσμο www.youtube.com/channel/
UCUkij8_NknF9AdnO_8nMxOQ

• Η Δήμητρα Ρωμηοπούλου - εκπαιδευτικός, 
συγγραφέας - θα παρουσιάσει σε μια όμορφη 
δραματοποίηση στο δημοτικό πάρκο Νάουσας 
το βιβλίο της « Αλήθεια ή Παραμύθια;» Σημειώ-
νει η Δήμητρα: «Σήμερα γιορτάζει το βιβλίο..Το 
παραμύθι περιμένει..ας καθίσω αναπαυτικά…
πράγματα θα ακούσω μαγικά…Ας ρίξω και 
λίγη νεραϊδόσκονη γύρω τριγύρω…Του παρα-
μυθιού η γοητεία είναι μία, μόνο μία»

• Η Ευγενία Περισοράτη, εικαστικός θα 
κατασκευάσει παιδικούς σελιδοδείκτες!!! Ση-
μειώνει: «Κατασκευάζουμε σελιδοδείκτες και 
γεμίζουμε δημιουργικά τον χρόνο μας με ευφά-
νταστους σελιδοδείκτες για να διακοσμήσουν 
τα βιβλία μας!»

• Τίτλος: Χορεύοντας με…τους τίτλους….
Μία δράση από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και το 
Τμήμα μπαλέτου Δημοτικού Ωδείου «Εστίας 
Μουσών. Πόσο αρμονικά μπορούν να δέσουν 
η κίνηση, η μουσική, ο ρυθμός, η αρμονία σε 
έναν χώρο γεμάτο βιβλία; Τι γίνεται όταν η 
ανάγνωση αποτελεί έμπνευση και το βιβλίο κί-
νητρο για δημιουργία; Μήπως το σώμα εμπνέ-
εται, ξυπνά, χορεύει και εκφράζεται;Χορεύ-
ουν οι μαθήτριες: Αθηνά Τσαρτσάνη, Δήμητρα 
Τσαρτσάνη, Ανδριάνα Μπαβέλη Διδασκαλία: 
Στέλλα Μαλιούφα, Κέλλυ Καλογήρου-Ράλλη. 
Μουσική που ακούστηκε: 1.Lara’s Castle – 
YannTiersen 2. Polonaise (2046 soundtrack) 
- ShigeruUmebayashi 3. Happines does not 
wait – OlafurArnolds. Ακούστηκαν στην αφή-
γηση: Aπό την συλλογή ποιημάτων της Λίνας 
Βαταντζή Χρόνος Προσέγγισης-Χώρος Απο-
μάκρυνσης/ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ, το ποίημα Αρμονία 
Αμοιβαιότητας Αποσπάσματα από τα βιβλία: 
Αλήθεια ή Παραμύθια; Της Δήμητρας Ρωμηο-
πούλου. Το Δέντρο της Αγάπης, του Γιώργου 
Θ. Κασαπίδη, σε εικονογράφηση Αλέξανδρου 
Τσάκωνα, Απαγγελία: Αναστασία Κων/νου – 
Παλαιά

• Η Δήμητρα Τοπούζη, βιβλιοθηκονόμος και 
η Αθηνά Ήλκου, πληροφορικός μιλούν για την 
Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου και διαβά-
ζουν το μήνυμα της Διεθνούς Οργάνωσης Βι-
βλίων για την Νεότητα με τον όμορφο τίτλο για 
το 2021 : Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ σε μετά-
φραση Λότης Πέτροβιτς- Ανδριτσοπούλου. Θα 
διαβάσουν επίσης για τους μικρούς μας φίλους 
το παιδικό βιβλίο με τον τίτλο : Ποιος θα βάψει 
τα αυγά; Της Katrin Grothusen, εκδ.Αίσωπος.

Ένωση Παλαιών Προσκόπων Βέροιας
Ανακοίνωση - Ευχαριστήριο

Πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2021 η κλήρωση της οι-
κονομικής  ενίσχυσης της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων Βέροιας 
από την δικηγόρο κ. Σοφία Μπουρδάνου στο γραφείο της Παναγή 
Τσαλδάρη 1, παρουσία της Ομάδας Συντονισμού της ΕΠΠΒ.

Τυχεροί αναδείχτηκαν η κ. Φρίντα Βασιλάκη που κέρδισε μια 
επαγγελματική ψησταριά την οποία δώρισε τηλεφωνικά στο Προ-
σκοπικό Κέντρο Καστανιάς και ο παλαιός Πρόσκοπος κ. Θανάσης 
Τσολοζίδης ένα ηλεκτρικό πατίνι για ενήλικες. Τους ευχόμαστε να 
είναι πάντα τυχεροί, καλές βόλτες στον κ. Τσολοζίδη και πολλές 
ευχαριστίες στην κ. Βασιλάκη.  

Ευχαριστούμε επίσης όλους εσάς που στηρίξατε την προσπά-
θειά μας και στηρίζετε διαχρονικά τον Προσκοπισμό και τις παναν-
θρώπινες αξίες που πρεσβεύει στην προσπάθεια για την δημιουρ-
γία ενός καλύτερου κόσμου.

Εκ της Ενώσεως

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Νάουσας γιορτάζει 

 διαδικτυακά την Παγκόσμια 
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου

Από Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
και Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας

Διαδικτυακή εκδήλωση
 για την Παγκόσμια ημέρα 

Παιδικού Βιβλίου
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας 

και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας διορ-
γανώνουν την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021, στις 7 το 
απόγευμα,  διαδικτυακή συνάντηση με τις συγγραφείς 
Μαρία Πανάγια και Κατερίνα Παπαποστόλου με αφορ-
μή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού 
Βιβλίου.

Η  Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου γιορτάζεται 
κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο, από το 1966 μέχρι και 
σήμερα, στις 2 Απριλίου  την ημέρα των γενεθλίων του 
μεγάλου Δανού παραμυθά Χανς Κρίστιαν Άντερσεν (2 
Απριλίου 1805), με σκοπό να εμπνεύσει στα παιδιά 
την αγάπη για το διάβασμα και να προκαλέσει την 
προσοχή των μεγαλυτέρων στο παιδικό βιβλίο.

Συντονιστείτε διαδικτυακά στο https://www.youtube.
com/user/libveria

Θα μιλήσουμε για καθημερινές ιστορίες, αγάπης 
και ενσυναίσθησης, ενώ μαθητές του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου Βέροιας και του Δημοτικού Σχολείου Ριζωμά-
των θα διαβάσουν αποσπάσματα από τα βιβλία των 
συγγραφέων

Λίγα λόγια για τις συγγραφείς:
Η Μαρία Πανάγια γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βέ-

ροια. Ζεί στη Θεσσαλονίκη και είναι ραδιοφωνική πα-
ραγωγός στο Κοσμοράδιο 95.1. Το πρώτο της βιβλίο 
«Η Νέρα, η τύχη και μία ζωή σαν παραμύθι» απευθύ-
νεται σε ανθρώπους από 6 ετών έως και 106 και αναφέρεται στην αγάπη και το σεβασμό. Είναι εθελόντρια 
σε φιλοζωικά σωματεία της Ελλάδας προσφέροντας υποστήριξη σε υιοθεσίες, περίθαλψη εγκαταλειμμένων 
άρρωστων ζώων και ενισχύοντας οικονομικά το δύσκολο αγώνα που δίνουν καθημερινά εκατοντάδες εθελο-
ντές σε όλη την Ελλάδα.

Η Παπαποστόλου Κατερίνα είναι Εκπαιδευτικός- Ζωοθεραπεύτρια, συγγραφέας και ιδρύτρια της ΑΜΚΕ 
Ζω.Ε.Σ. Έχει μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων και εξειδίκευση στην ειδική αγωγή. Εκ-
πονεί εκπαιδευτικά φιλοζωικά και περιβαλλοντικά προγράμματα από το 2001, εγκεκριμένα σήμερα από το 
ΥΠΑΙΘ για όλα τα σχολεία γενικής και ειδικής αγωγής, ενώ διοργανώνει βιωματικά σεμινάρια εκπαιδευτικής 
διαμεσολάβησης με σκύλους. Αρθρογραφεί σε πολλά ηλεκτρονικά site αλλά και στον περιοδικό τύπο ενώ 
έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα τέσσερα βιβλία της αλλά και συμμετοχές της σε συλλογικά έργα.

Συμμετέχουν οι σχολικές βιβλιοθήκες του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας και του Δημοτικού Σχολείου 
Ριζωμάτων

Επικοινωνία:mail@dipe.ima.sch.gr και 2331070981
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΗΣΞΕΝΟΦΩΝ του 

Γεωργίου και της Αγγελικής, το γένος 
Βλαχοπούλου, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΓΥΡΟΥΣΗ
ΘΕΟΦΑΝΗ του Δημοσθένους και της 

Ελένης, το γένος Τέσσα, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Νάουσα, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο στο 
Δημαρχείο Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΜΠΙΔΕΡΗΣΠΑΣΧΑΛΗΣ του Χρή-

στου και της Ευδοξίας, το γένος Κυρια-
κοπούλου, που γεννήθηκε στη Βέροια 
και κατοικεί στην Ξεχασμένη Ημαθίας 
και η ΚΡΕΜΝΙΩΤΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ιω-
άννη και της Μαρίας, το γένος Μπουρ-
μπούλα, που γεννήθηκε στη Φλώρινα 

και κατοικεί στο Σταυρό Ημαθίας, πρόκειται να παντρευ-
τούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αντωνίου Βέροιας.

Να εξεταστεί νέα περαίωση 
εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων 
ζητάει ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης από 

τον Υπουργό Οικονομικών
 
Την ανάγκη να προχωρή-

σει το Υπουργείο Οικονομικών 
σε νέα περαίωση ανέλεγκτων 
και εκκρεμών φορολογικών υ-
ποθέσεων παρελθόντων ετών, 
προκειμένου και σε συνδυα-
σμό με  άλλα μέτρα να «γεφυ-
ρώσει» το δημοσιονομικό κενό 
αλλά κυρίως να επιλύσει τις 
φορολογικές διαφορές επανα-
φέροντας την ισορροπία και 
την ηρεμία σε ελεύθερους ε-
παγγελματίες και επιχειρήσεις, 
με επικείμενη την επιστροφή 
στην κανονικότητα μετά και το 
πέρας της πανδημικής κρίσης 
σημειώνει ο Αν. Γεν. Γραμμα-
τέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής 
Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδα-
ρίδης.

Με σχετική Ερώτηση που 
κατέθεσε προς τον αρμόδιο Υ-
πουργό Οικονομικών ο κ Τσα-
βδαρίδης επισημαίνει ότι είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις της χώρας να σταματήσουν να λειτουρ-
γούν υπό το καθεστώς φορολογικής αβεβαιότητας  και να αναγκάζονται διαρκώς να προσαρμόζονται 
σε φορολογικά πλαίσια συνεχώς μεταβαλλόμενα, όπως συνέβαινε τα τελευταία χρόνια.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελευταία φορά που έγινε περαίωση 
χρήσεων έγινε με τον Ν. 3888/2010 και είχε εισφέρει στα κρατικά ταμεία πάνω από 1,5 δις ευρώ ο 
Βουλευτής Ημαθίας τονίζει ότι μία ενδεχόμενη νέα περαίωση αφενός θα διώξει τα «βαρίδια» από εκ-
κρεμότητες ετών πολλών επιχειρήσεων την ίδια στιγμή που θα οδηγήσει στην αύξηση των δημοσίων 
εσόδων και στην ανάπτυξη της οικονομίας

Συλλυπητήρια
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου προστασίας παι-

διού Βέροιας εκφράζει τα ειλικρινή  συλλυπητήρια όλων 
των κυριών στην οικογένεια του Αθανασίου Γιαμά και 
ιδιαιτέρως στη σύζυγο του Ιωάννα , η οποία προσφέρει 
εθελοντική εργασία επι σειρά ετών ως ενεργό μέλος στο 
Δ.Σ.  Για τον λόγο αυτό , πάρθηκε ομόφωνα η απόφαση:

α) Το Δ.Σ. να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη του
β) Να κατατεθεί απο τις κυρίες  του Δ.Σ. το ποσό των 

100 €  στο ταμείο του Ομίλου, στη μνήμη του  εκλιπώ-
ντος.

Ευχόμαστε ο αγαπητός εκλιπών , να έχει καλό παρά-
δεισο και να δώσει ο Θεός στην οικογένειά του δύναμη 
και υπομονή για το δύσκολο διάστημα του χωρισμού.

«ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ»:
«Τέλος στην εσφαλμένη πρακτική 
για τα μέσα ατομικής προστασίας , 
σε υπαλλήλους του δήμου Βέροιας» 

Η Δημοτική παράταξη «ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙ-
ΤΗ» με επικεφαλής τον Αντώνη Μαρκούλη ενστερνιζόμενη 
πλήρως τα αιτήματα των μηχανικών του Δήμου Βέροιας που 
κατ’ επανάληψη κατέθεσαν στην Δημοτική αρχή, υπέβαλε δια 
του Δημοτικού της Συμβούλου Κυριάκου Θεοδωρίδη αναφορά 
στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, ζητώ-
ντας ερμηνευτική εγκύκλιο για τα όρια εφαρμογής της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α) 47326/2019 με τίτλο «Παροχή 
μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ 
βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προλη-
πτικής ιατρικής». Το υπουργείο Εσωτερικών ανταποκρινόμενο 
στο αίτημά μας, απηύθυνε την 23158/29.03.2021 οδηγία του 
προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης προς 
εφαρμογή, δικαιώνοντας τα αιτήματα των υπαλλήλων του Δή-
μου Βέροιας και τις θέσεις της παράταξής μας. Η πλειονότητα 
των μηχανικών του Δήμου, στερείται Μ.Α.Π. από τον Ιούνιο του 
2019 μέχρι σήμερα, λόγω μίας εσφαλμένης γνωμοδότησης της 
νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εξαιρούσε από τις σχε-
τικές παροχές μεγάλο αριθμό εργαζομένων, στην οποία όμως 

βασίστηκε η δημοτική αρχή, αντί να απευθυνθεί στο πλέον αρμόδιο θεσμικό όργανο, δηλαδή τον Τεχνικό 
Ασφαλείας όπως εξάλλου επεσήμαναν συνεχώς οι μηχανικοί του Δήμου στις πολυάριθμες αιτήσεις τους, 
οι οποίες όμως αγνοήθηκαν. Η παράταξή μας, προσηλωμένη στην στήριξη των δικαιωμάτων των εργαζο-
μένων του Δήμου, αρχικά συμπαραστάθηκε στις θέσεις των εργαζομένων ώστε αυτές να ενσωματωθούν 
στην έκθεση του τεχνικού ασφαλείας τον Σεπτέμβρη του 2020, παρακολουθεί την εξέλιξη του μετέπειτα 
διαγωνισμού, αναμένει την αναδρομική εφαρμογή των όσων διαλαμβάνει η ερμηνευτική εγκύκλιος και δη-
λώνει ξεκάθαρα προς κάθε κατεύθυνση ότι, στηρίζει κάθε δίκαιο αίτημα συνδημότη μας. 

ΚυριάκοςΔημ.Θεοδωρίδης
ΔημοτικόςΣύμβουλοςΜέλοςτηςΔημοτικήςπαράταξης«ΠροτεραιότηταστονΠολίτη



Δύο θετικά στα 81 rapid tests που έγιναν στο Αγγελοχώρι

Συνολικά 81 τεστ ελέγχου για Covid πραγ-
ματοποιήθηκαν σήμερα, Πέμπτη 01.04.2021, 
στην Τοπική Κοινότητα Αγγελοχωρίου, με πρω-
τοβουλία του Δήμου Νάουσας, σε συνεργασία 
με κινητή μονάδα του  ΕΟΔΥ.

Από το σύνολο των rapid tests που έγιναν 
στο Αγγελοχώρι,  τα δυο βρέθηκαν  θετικά. 

Ο Δήμος Νάουσας θα συνεχίσει και το επό-
μενο διάστημα τους δειγματοληπτικούς ελέγ-
χους στον γενικό πληθυσμό σε συνεργασία με 
τον ΕΟΔΥ, με στόχο την πρόληψη και τον πε-
ριορισμό της εξάπλωσης της νόσου Covid-19.

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 

Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:

Την Παρασκευή 2 Απριλίου στις 
7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στην Γ΄ 
Στάση των Χαιρετισμών της Υπερα-
γίας Θεοτόκου στον υπό κατασκευή 
Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ια-
τρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δο-
βρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολουθία θα 
μεταδοθεί απευθείας μέσα από την 
ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, 
την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook 
και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύ-
λειος Λόγος 90,2 FM».   

Την Κυριακή της Σταυροπροσκυ-
νήσεως 4 Απριλίου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον υπό κατασκευή Ιερό 
Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού 
στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά 
Βεροίας. Η Θεία Λειτουργία θα μετα-
δοθεί απευθείας μέσα από την ιστο-
σελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την 
αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 
90,2 FM».   

Την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 4 Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στον Δ΄ Κατανυκτικό Εσπερινό και θα ομιλήσει στον υπό κατασκευή Ιερό 
Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Ο 
Εσπερινός θα μεταδοθεί απευθείας μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπό-
λεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλει-
ος Λόγος 90,2 FM».  

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ
Στη σύζυγό μου 

+ ΑΣΠΑΣΙΑ (Πρεσβυτέρα) Χαλκιά
Συναντηθήκαμε (και οι 

δύο φτωχόπαιδα), στο Νημα-
τουργείο ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ 
(Περαιως 18) Μοσχάτο. Εσύ 
20 χρονών κι εγώ 23.

Σε γενομένη συζήτησή 
μας, σου είπα ότι σκοπεύω 
να γίνω κληρικός. Γίνεσαι πα-
παδιά; Αμέσως είπες ΝΑΙ.

Ήρθαμε σε επαφή με το 
Μητροπολίτη Καστοριας ΔΩ-
ΡΟΘΕΟ (ο οποίος για ένα 
χρόνο ήταν διευθυντής της  
Επταταξίου Εκκλ. Σχολής Κο-
ρίνθου, όπου σπούδαζα).

Την 11.11.1962 παντρευτήκαμε, 3-2-1963 έγινα διάκονος 
και 10.2.1963 πρεσβύτερος.

Μετά από μια εβδομάδα ήμασταν στην ενορία μας (Βα-
σιλειάδα Καστοριάς 7 ½ χρόνια). Δύσκολες οι συνθήκες. 
Είμασταν, όμως, ευτυχισμένοι, καθώς ήρθε και η κόρη μας 
(1964).

Την 1.10.70 ήρθαμε στη Βέροια και ο Μακαριστός Παύλος 
με έβαλε στον «Αγιο Αντώνιο». Εγώ, πολύ δουλειά, εσύ θαυ-
μάσια νοικοκυρά, γέννησες και το γιο μας το Σωτήρη, επτά 
μήνες ξαπλωμένη.

Ξεκινήσαμε από φτωχόπαιδα, δουλέψαμε σκληρά, κάνα-
με παιδιά, τα σπουδάσαμε, τα παντρέψαμε, τα βοηθήσαμε, 
όσο μπορούσαμε, να «στήσουν» το σπιτικό τους. Μας έδω-
σε ο Θεός και εγγόνια. 

Εσύ, όμως, την Τετάρτη το βράδυ (31-3-21 7.30), απο-
φάσισες να μας χαιρετήσεις. Σε κάλεσε ο Θεός κοντά του και 
αναπαύεσαι από τα τόσα που υπέφερες. Ο πόνος μας είναι 
μεγάλος.

Ήσουν άξια σύζυγος, μητέρα και γιαγιά (μεγάλωσες και τα 
τρία εγγόνια).

Εγώ (82 πια χρονών) δεν θα αργήσω να έρθω κοντά 
σου. Να με περιμένεις.

ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ
Ιερέας Παναγ. Χαλκιάς
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ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Πέμπτη 1 Απριλίου 2021 στις 4.30 μ.μ. σε 

στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης συναθροίσεων, 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η 
Ασπασία Π. Χαλκιά (Πρεσβυτέρα)  σε ηλικία 79 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στον συνεργάτη μας και σύζυγο της 
θανούσης πατέρα Παναγιώτη Χαλκιά καθώς και στην υπό-
λοιπη οικογένεια ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΔΕΛΗΜΑΝΩΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

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

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

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 Οι Πρόεδροι και τα Διοικητικά Συμβούλια 
του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας και της 
Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``,

 εκφράζουν  τα θερμά  συλλυπητήρια και 
την συμπαράστασή τους προς τον σεβαστό 
πρωτοπρεσβύτερο και πατέρα κ.Παναγιώτη 
Χαλκιά καθώς και προς όλα τα μέλη της οικο-
γένειας του , για την απώλεια της αείμνηστης 
πρεσβυτέρας Ασπασίας Χαλκιά.

Η Πρόεδρος του Αδελφάτου 
Γηροκομείου Βέροιας        

Μούρτζιου - Χατζηευστρατιάδου
 Ευδοξία.

 Η Πρόεδρος της Μ.Φ.Η.
``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας`` 

Κάτσιου Μαρία.

Ευχαριστήριο
Tο Δ.Σ. του Ομίλου προστασίας παιδιού Βέροιας ευχαριστεί θερμα :   
1) Την κυρία Ελπίδα Τσεσμενλή για τη δωρεάτων 100 € ως οικονομική ενίσχυηση 

για τις γιορτές του Πάσχα.
2) Τον κύριο  Βασίλη και την κυρια Γεωργία Μπακάλη για τη δωρεά των 100 € στη 

μνήμη του συμπέθερου τους Αθανασίου Γιαμά αντί στεφάνου
3) Την κυρία Ειρήνη Ζαγάρη για τη δωρεά των 100 € στη μνήμη της μητέρας της 

Τραϊανής Ντέντου. 
4) Τον κύριο Αργύρη και την κυρία Μίμα Γκαμπέση για τη δωρεά των 50 € στη μνή-

μη του αγαπημένου τους φίλου Αθανασίου Γιαμά αντι στεφάνου
5) Τον κύριο Γιώργο και την κυρία Χρυσούλα Αντωνοπούλου για τη δωρεά των 50 € 

στη μνήμη του  του αγαπημένου τους Αθανασίου Γιαμά αντι στεφάνου 
6) Τον κύριο Θωμά Γεωργόπουλο για τη δωρεά των 20 € στη  μνήμη του του Γεωρ-

γίου Πίσπα.
7) Τις κυρίες του Ομίλου Inner Wheel για τη δωρεά των 50 € στη μνήμη του   Αθανα-

σίου Γιαμά 
8) Την κυρία Μακρυκώστα Μαργαρίτα για τη δωρεά των 60 € στη μνήμη του αδελ-

φού της Κώστα και του γιού της Κυριάκου.
9) Τον κύριο Μιχάλη Κελεπούρη για τη δωρεά των 50 €  στη μνήμη του ξαδέρφου 

του Δημήτριου Ζαφειρογιάννη
10) Τον κύριο Μιλτιάδη Κελεπούρη για τη δωρεά των 30 € στη μνήμη του  Αθανασί-

ου Γιαμά  
11)  Τις ξαδέλφες της κυρίας Μαίρης Κυτσοπούλου για τη δωρεά των 50 € στη μνή-

μη της αντι στεφάνου
12) Τον κύριο  Α.Σ. για τη δωρεά των 100 € ενόψει της εορτής του Πάσχα



Γράφει ο Αναστάσιος Βασιάδης
 
Δ΄ Εθνική Συνέλευσις. Η΄ Ειδικό Ψήφισμα. 

Άργος 31 Ιουλίου 1829.
«Όταν η τοπική περιφέρεια της Ελλάδος 

και η καθέδρα της Κυβερνήσεως της κατα-
σταθώσι οριστικώς και οι οικονομικοί πόροι 
του κράτους επιτρέψωσι, θέλει ανεγερθή κα-
τά διαταγήν της Κυβερνήσεως εις την καθέ-
δραν αυτής, Ναός επ’ ονόματι του Σωτήρος 
τιμώμενος».

Ιωάννης Καποδίστριας Κυβερνήτης. 
 
Η επικαιρότητα του εορτασμού των 200 

ετών από την κύρηξη της επανάστασης  της 
25ης Μαρτίου 1821, αναδεικνύει αναπόφευκτα και  το «Τάμα του Έθνους», 
όπως έχει καθιερωθεί να αποκαλείται, η κοινή υπόσχεση των αγωνιστών 
της Ελληνικής Επανάστασης για την ανέγερση Ιερού Ναού αφιερωμένου 
Στον Σωτήρα Χριστό και όπως με ατυχή τρόπο απασχολεί κατά καιρούς την 
κοινή γνώμη. 

Η ιστορία του «Τάματος του Έθνους» αρχίζει ουσιαστικά το 1824 με την 
απόβαση της στρατιάς του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, που είχε ως σκο-
πό την κατάπνιξη της Ελληνικής Εθνεγερσίας.  

Οι οπλαρχηγοί με πρωτοστάτη τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη υποσχέθηκαν 
όλοι μαζί ότι, εάν το Έθνος και ο Αγώνας σωθούν από τον κίνδυνο, τότε η ε-
λεύθερη πατρίδα θα οικοδομήσει έναν ναό αφιερωμένο στον Σωτήρα Χριστό. 

Τα ιστορικά γεγονότα εκείνης της εποχής που κατέληξαν στην αποτίναξη 
του οθωμανικού ζυγού και στην ίδρυση του ελεύθερου ελληνικού κράτους, 
είναι γνωστά.  

Γνωστό επίσης είναι και το ψήφισμα της Δ΄ Εθνοσυνέλευσης για το «Τά-
μα του Έθνους» που υπογράφηκε ως Διάταγμα από τον κυβερνήτη Ιωάννη 
Καποδίστρια.

 Η ουσία του «Τάματος» όμως δεν έγκειται στις αγνές προθέσεις των οπλαρ-
χηγών του 1821, αλλά στην πολιτική διατύπωση του Η΄ Ψηφίσματος και στην 
ειδική ερμηνεία των λέξεων και των διατυπώσεων που χρησιμοποιήθηκαν. 

Καταρχήν το Ψήφισμα αναθέτει την  υλοποίηση του «Τάματος», απο-
κλειστικά  και μόνο στην Κυβέρνηση της Ελλάδας. 

 Θέτει όμως ορισμένες σαφείς προϋποθέσεις. 
Α. Την οριστική κατάσταση της Ελλάδας ως ευρείας έννοιας και όχι α-

πλώς ως κρατικής οντότητας, υπό τα τότε περιορισμένα γεωγραφικά όρια. 
 Β. Την ύπαρξη κυρίαρχης Κυβέρνησης της Ελλάδας και όχι απλώς ενός 

διαχειριστικού κεντρικού διοικητικού σχήματος, του οποίου οι αποφάσεις 
υπαγορεύονται από τρίτους, έναντι ειλημμένων υποχρεώσεων. 

 Γ. Την οριστική «καθέδρα» της Κυβερνήσεως όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις, 
η οποία δεν ταυτίζεται  με την έννοια της διοικητικής πρωτεύουσας του κράτους.

 Δ. Την εξασφάλιση των αναγκαίων οικονομικών πόρων που να προέρχο-
νται από τον προϋπολογισμό  του κράτους. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν από την 
Παλιγγενεσία, με τους συνεχείς εθνικούς 
αγώνες, τις εμφύλιες συρράξεις, τις παρεμ-
βάσεις ξένων παραγόντων, τις ατυχείς πο-
λιτικές επιλογές και τις διάφορες αρνητικές 
συγκυρίες, δεν κατέστη δυνατόν να εξα-
σφαλιστούν  οι προϋποθέσεις που σαφώς 
θέτει το  Η΄ Ψήφισμα για την υλοποίηση 
του «Τάματος». 

 Αυτές οι προϋπο-
θέσεις δεν ικανοποιού-
νται ούτε σήμερα, πολ-
λώ μάλλον όταν μετά 
την κρίση των μνημονί-
ων, η κοινωνία υφίστα-
ται  και τις συνέπειες 
της επιδημικής κρίσης 

 Από την εποχή της 
Δ΄ Εθνοσυνέλευσης 
μέχρι και σχετικά πρό-
σφατα, τα γεωγραφικά 
σύνορα της Ελλάδας 
άλλαξαν πολλές φορές 
ενσωματώνοντας στον 
εθνικό κορμό υπόδου-
λες μέχρι τότε κοιτίδες 
ελληνισμού.

 Ακόμα και στην 
εποχή μας που τα 
χερσαία και θαλάσσια 
γεωγραφικά σύνο -
ρα έχουν θεωρητικά 
σταθεροποιηθεί, αυτά 
βρίσκονται υπό διαρκή 
αμφισβήτηση που εκ-
δηλώνεται με συνεχείς 
παραβιάσεις και εκδη-
λώσεις ετεροκυριαρχί-
ας.  

Επί πλέον παραμέ-
νουν εκτός της ελληνι-
κής κυριαρχίας κοιτίδες 
ελληνισμού που μετέ-

χουν, εκτός γεωγραφικών συνόρων, στην ευρεία έννοια της Ελλάδας. 
 Ο όρος περί «κυρίαρχης κυβέρνησης» που τίθεται στο Ψήφισμα, απέχει 

από τα σύγχρονα κυβερνητικά σχήματα, των οποίων οι αποφάσεις δοκιμά-
ζουν τις αντοχές της κοινωνίας και θέτουν σε επισφάλεια την εθνική κυριαρ-
χία, καθώς επηρεάζονται  από ξένους παράγοντες οι οποίοι υπεισέρχονται  
και παρεμβαίνουν στην διακυβέρνηση, σύμφωνα με τα συμφέροντα που 
εκπροσωπούν. 

 Υπό αυτήν την έννοια σαφώς και δεν ικανοποιείται η προϋπόθεση του 
Ψηφίσματος, περί οριστικής «καθέδρας» της κυβέρνησης, όσον οι καθορι-
στικές αποφάσεις λαμβάνονται και υπαγορεύονται προς τα εγχώρια κυβερ-
νητικά σχήματα, από κέντρα εκτός των γεωγραφικών συνόρων της Ελλάδας.

 Τέλος η οικονομική κατάσταση που βιώνει η Ελλάδα και ο ελληνικός 
λαός, καθόλου δεν εξασφαλίζει τους πόρους εκ του κρατικού προϋπολογι-
σμού που προϋποθέτει σαφώς το Η΄ Ψήφισμα της Δ΄ Εθνοσυνέλευσης.

 Ευθέως τίθεται το ερώτημα για την αναμονή που απαιτείται, προκει-
μένου η κυβέρνηση της Ελλάδας να ανεγείρει τον Ιερό Ναό Του Σωτήρος 
Χριστού που προβλέπει το Ψήφισμα. 

 Η απάντηση δίνεται από την ίδια την διατύπωση του Η΄ Ψηφίσματος και 
έγκειται στην εξασφάλιση των προϋποθέσεων που τίθενται. 

 Η ανέγερση του Ναού του Σωτήρος, έχει μια ευρύτερη έννοια πολύ πέ-
ραν της οικοδόμησης ενός ακόμα λατρευτικού χώρου. 

Από την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης μέχρι και την σημερινή 
εποχή ανακαινίζονται, ανακατασκευάζονται και ανεγείρονται εξ αρχής 
πλείστοι Ιεροί Ναοί, που αποκαθιστούν την ιστορική και εθνική συνέχεια, 
ενισχύουν το θρησκευτικό συναίσθημα και συντηρούν την θρησκευτική πα-
ράδοση των Ελλήνων. 

Για κανέναν όμως από αυτούς δεν τίθενται οι προϋποθέσεις που συνο-
δεύουν τον Ναό Του Σωτήρος Χριστού, ο οποίος έτσι λαμβάνει τα χαρακτη-
ριστικά συμβολικής έννοιας υψηλών απαιτήσεων και προσδοκιών.

 Έτσι γίνεται κατανοητό ότι το «Τάμα του Έθνους» δεν είναι απλώς και 
μόνο η οικοδόμηση ενός ακόμα Ιερού Ναού, αλλά η εξασφάλιση των προϋ-
ποθέσεων που τίθενται από το Η΄ Ψήφισμα. 

Το «Τάμα του Έθνους» θα εκπληρωθεί όταν η Ελλάδα ως κυρίαρχη 
έννοια και δύναμη θα μπορεί να αποτρέπει κάθε αμφισβήτηση της υπό-
στασής της και θα παρέχει αποτελεσματική κάλυψη προστασίας πάνω από 
κάθε κοιτίδα ελληνισμού που βρίσκεται υπό ξένη κυριαρχία.

 Θα επιβεβαιωθεί όταν η κυβέρνηση της Ελλάδας θα μπορεί να λειτουρ-
γεί για την ευημερία του λαού και την εθνική κυριαρχία, απαλλαγμένη από 
ξένες επιβολές και υπαγορεύσεις. 

 Τότε θα έχει και νόημα ο όρος της οριστικής «καθέδρας». 
 Το «Τάμα» θα έχει ολοκληρωθεί όταν η παραγωγική και αναπτυξιακή 

διαδικασία φθάσουν σε σημείο ώστε να εξασφαλίζουν την οικονομική αυ-
τάρκεια της Ελλάδας. 

 Ουσιαστικά το «Τάμα του Γένους» δεν είναι παρά η εξασφάλιση αυτών 
των προϋποθέσεων. 

Γι αυτές τις προϋποθέσεις ξεσηκώθηκαν οι Έλληνες το 1821 και απο-
τίναξαν τον οθωμανικό ζυγό, με τιτάνιους αγώνες, ατέλειωτες θυσίες και 
ποταμούς αίματος. 

 Για αυτές τις προϋποθέσεις δόθηκαν όλοι οι εθνικοί αγώνες που ακο-
λούθησαν.  

Η ευθύνη αυτών των προϋποθέσεων που παραμένουν σε σημαντικό 
βαθμό ανεκπλήρωτες, ανήκει στους σημερινούς Έλληνες . 

 Οι νέες γενιές των Ελλήνων, οι απόγονοι των αγωνιστών του ΄21 φέ-
ρουν τη ευθύνη εκπλήρωσης του «Τάματος του Έθνους», του πραγματικού 
«Τάματος».

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ 
ΔΑΣΟΥΣ ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ 

 Η  «Διαχειριστική Επιτροπή Συνιδιόκτητου Δάσους Αρκοχωρίου 
Νάουσας» (για συντομία ΔΕΔ), με βάση την από 10/07-03-2021 
απόφασή της,  διακηρύσσει ότι:

1.  Εκτίθενται  σε πλειοδοτική  δημοπρασία με κλειστές προ-
σφορές η εκμίσθωση ενός (1) λήμματος του συνιδιόκτητου δάσους 
Αρκοχωρίου, ως εξής: Υπό στοιχείο «Α», σε κυβικά μέτρα ξυλώ-
δους όγκου 2.015  καστανιά, 655 δρύς και 655 φλαμουριά. Για το 
λήμμα αυτό,  η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται με 
καταβολή σε ρευστό χρήμα ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) 
ως εγγύηση καλής εκτέλεσης, η οποία παραδίδεται στον Πρόεδρο 
της ΔΕΔ και θα κρατηθεί μέχρι την ανάδειξη πλειοδότη. Ως τιμή 
πρώτης προσφοράς, ορίζεται το ποσό των 200.000 €. 

2. Αντικείμενο της μίσθωσης είναι  το ανωτέρω  λήμμα και 
ως προς την κατάσταση που βρίσκεται αυτό, υπόχρεοι να λάβουν 
γνώση είναι οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι λαμβάνοντας  μέρος στη 
δημοπρασία, λογίζεται ότι έλαβαν προηγούμενη γνώση της κατά-
στασης του  λήμματος και της  επ’ αυτού κατάστασης του ξυλώδους 
όγκου του, καθώς και όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης, 
τους οποίους όρους και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και 
ουδεμία αξίωση μπορούν να απαιτήσουν για οποιαδήποτε αιτία.

3. Τόπος και ημέρα διεξαγωγής δημοπρασίας.  Η δημοπρα-
σία είναι κλειστή (κλειστές προσφορές σε φακέλους). Οι φάκελοι 
πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά  μέχρι την Κυριακή 11 Απρι-
λίου 2021 και το αργότερο μέχρι τις 11π.μ. (πέρας κατάθεσης 
προσφορών). Οι κλειστοί φάκελοι των προσφορών, θα παραδίδο-
νται στον Πρόεδρο της ΔΕΔ κ. Νικόλαο Τσίλη (τηλ. 6936979098), 
στο καφενείο «Χαρίλας» Αρκοχωρίου. Η δημοπρασία  θα διεξαχθεί 
στο παλιό Δημοτικό Σχολείο του Δημοτικού Διαμερίσματος Αρκοχω-
ρίου του Δήμου Νάουσας, ενώπιον της ανωτέρω ΔΕΔ που συγκα-
λείται σε σώμα (υπό πενταμελή σύνθεση). 

4. Τρόπος διενέργειας  δημοπρασίας. Αμέσως μετά το πέρας 
υποβολής προσφορών και συγκεκριμένα  στις 11.01’ πμ. ξεκινά η 
διαδικασία ανοίγματος των φακέλων. Οι κλειστές προσφορές των 
πλειοδοτών, ανοίγονται ενώπιον όλων των μελών της ΔΕΔ και στη 
συνέχεια θα  αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης 
μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι 
δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή 
μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο προς τους επόμενους 
και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Τα πρακτικά της 
ΔΕΔ, είναι τα ίδια με αυτά που καταγράφονται και οι εκάστοτε απο-
φάσεις για τις  συνεδριάσεις  της. 

5. Όροι ξύλευσης. Οι όροι της ξύλευσης θα είναι αυτοί που ορί-
ζει εκάστοτε το Δασαρχείο Νάουσας. 

 Η εξόφληση του τιμήματος από τον τελικό ανάδοχο -πλειοδότη, 
θα γίνει  υποχρεωτικά σε μετρητά  το αργότερο εντός δέκα πέντε 
(15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Όλα τα σχετικά 
έξοδα, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

6. Ο ανάδοχος περαιτέρω, οφείλει να τηρεί  όλους τους όρους 
που θα ορίζει εκάστοτε το Δασαρχείο Νάουσας και να έχει αγαστή 
συνεργασία με την ΔΕΔ. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παρατυπίας 
ή παρανομίας ανακύψει κατά την διάρκεια ξύλευσης του δάσους, ο 
ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος ο ίδιος και όχι η ΔΕΔ.    Για περισ-
σότερες πληροφορίες, στον Πρόεδρο της ΔΕΔ κ. Νίκο Τσίλη 
(τηλ. 6936979098).                                                                                     

Νάουσα   30 Μαρτίου  2021
Για την Δ.Ε.Δ. –   Ο Πρόεδρος  

 Νικόλαος Τσίλης
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Το τάμα του έθνους 
και η εκπλήρωση του
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Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

Στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ συγκαταλέγεται ο Σύλλογος ΑΕ-
ΤΟΣ ΛΑζοχωρίου με έδρα τον Δήμο Βέροιας ως επίσημο συνεργά-
τη της στον Νομό Ημαθίας για τα επόμενα τρία χρόνια. Αναλυτικά 
η ανακοίνωση:

«Το Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ καλωσορίζει τον σύλλογο AO 
ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ με έδρα τον Δήμο Βέροιας ως επίσημο συ-
νεργάτη της στον Νομό Ημαθίας για τα επόμενα τρία χρόνια.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε αγαστή συνεργασία και ότι μέσα 
από την παροχή τεχνογνωσίας στο επιτελείο και στα παιδιά της 
ακαδημίας, θα πετύχουμε τους στόχους μας και οι δύο πλευρές. 

Η Διεύθυνση Δικτύου Ακαδημιών της ΠΑΕ ΑΕΚ εύχεται στον 
AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ καλή επιτυχία!»

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

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

Όποιος γονέας- μέλος θα επιθυμούσε να γνωρίσει τον τρό-
πο λειτουργίας καθώς και την φιλοσοφία μας παρακαλούμε 
να επικοινωνήσει μαζί μας.
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Προσθαφαιρέσεις στη Νίκη Αγκαθιάς - 
Ενισχύθηκε με μία ολόκληρη 11άδα

Στην ενίσχυση της, όχι με έ-
ναν, ούτε με δύο, αλλά με 11 
παίκτες (!!!) ενισχύθηκε η Νίκη 
Αγκαθιάς, εν΄όψει της επανέ-
ναρξης του πρωταθλήματος της 
Γ΄ Εθνικής, την Κυριακή 11/4 με 
αντίπαλο τον Αγροτικό Αστέρα.

Οι άνθρωποι της Ημαθιώτι-
κης ομάδας, ενέταξαν στο υπάρ-
χον έμψυχο δυναμικό της, τους 
Ντελλα Κωστα φορ απο Ναου-
σα, Σαρακατσιανο Δημητρη αρι-
στερο μπακ απο Ναουσα, Μπι-
γκανο Γιαννη χαφ απο Ναουσα, 
Ζαχο Νικος τερμ/κα από Ναου-
σα, Μυλωνα Γιωργο φορ απο Ολυμπιακο Κυμινων, Δημου Γιαννη κεντρικό αμυντικο απο Ολυμπιακο 
Κυμινων, Θυμιοπουλο Δημητρη αριστερο μπακ απο Σταυρο, Βυζα Αστέριο αριστερο χαφ απο Αχθο 
Αρουρη, Παπαδοπουλο Νικο επιθετικό χαφ απο Αχαικη, Προδρομου Γιωργο απο ΠΑΟΚ Αλεξανδρειας, 
Χατζηιωαννου Σωτηρη δεξι μπακ.

Αντίθετα δεν θα καταφέρουν να αγωνιστούν την φετινή περίοδο οι: Τσιουχας, Καραγιαννης, Καλο-
γιαννιδης, Παπαδοπουλος, οι οποίοι ήδη υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία, ενώ ο Κυριαλανης 
Αθανασιος παραχωρήθηκε στην ΑΕΠ Καραγιαννειων.

Για τον τελευταίο η διοίκηση της Νίκης εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:
«Ο Προεδρος, το Δ.Σ, το προπονητικο team και οι ποδοσφαιριστες της ΝΙΚΗΣ ΑΓΚΑΘΙΑΣ ευχονται 

στον ποδοσφαιριστη ΚΥΡΙΑΛΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ καλη σταδιοδρομια στην νεα του ομαδα Α.Ε.Π ΚΑΡΑ-
ΓΙΑΝΝΙΩΝ που αγωνιζεται στην football league. Υγεια και πολλες επιτυχιες στην προσωπικη του καρι-
ερα.Ευχομαστε η συνεχεια να ειναι ανάλογη και για τους υπόλοιπους  αξιόλογους παίκτες της ομαδος 
μας».

«Κ»

Παράταση μεταγραφών για τα ερασιτεχνικά 
σωματεία έως τις 16 Απριλίου

Έξτρα χρόνο για να κάνουν τις μετα-
γραφικές κινήσεις τους οι ερασιτεχνικές 
ομάδες έδωσε, όπως αναμενόταν, η ΕΠΟ 
την Τετάρτη (31/3).

Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία ανακοί-
νωσε ότι η μεταγραφική περίοδος για τα 
ερασιτεχνικά σωματεία παρατείνεται μέχρι 
τις 16/4, αντί για τις 31/3, λόγω της κατά-
σταση που επικρατεί με την πανδημία.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:
«Από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ο-

μοσπονδία ανακοινώνεται ότι, με δεδομέ-
νη την επικρατούσα λόγω της πανδημίας 
του Covid-19 κατάσταση, παρατείνεται 
έως τις 16/4/2021, αντί της 31/3/2021 που 
ίσχυε ως σήμερα, η τελευταία ημέρα διενέργειας εγγραφών/μετεγγραφών/επανεγγραφών κλπ. εσωτε-
ρικού χαρακτήρα, αποκλειστικά και μόνο για όλα τα ερασιτεχνικά σωματεία».

Συνεχίζεται την προσεχή Κυριακή 4 Απριλίου το 
πρωτάθλημα της fl  με την διεξαγωγή  της 3ης αγωνι-
στικής.

Το ντέρμπι κορυφής μεταξύ του Ολυμπιακού Βόλου 
και της Βέροιας θα διευθύνει ο κ. Τάσης του συνδέσμου 
Ηπείρου 

Αναλυτικά το πρόγραμμα 
Βόρειος όμιλος
Απόλλων Πόντου-Καβάλα
Διαιτητής: Μπαΐλης (Πρέβεζας/Λευκάδας)
Βοηθοί: Σκορδίλης (Κέρκυρας), Μάνος (Λάρισας)
4ος: Τσιοφλίκη (Λάρισας)
Ολυμπιακός Βόλου-Βέροια
Διαιτητής: Τάσης (Ηπείρου)
Βοηθοί: Διαμάντης (Ηπείρου), Δέλλιος (Πέλλας)
4ος: Γιουματζίδης (Πέλλας)
Πιερικός-Θεσπρωτός
Διαιτητής: Μπεκιάρης (Καρδίτσας)
Βοηθοί: Βογιατζής (Καρδίτσας), Νταβέλας (Μακεδο-

νίας)
4ος: Θεοχάρης (Θεσσαλίας)

Αλμωπός Αριδαίας-ΑΕΠ Κοζάνης
Διαιτητής: Τακίδης (Κιλκίς)
Βοηθοί: Τυριακίδης, Μποζατζίδης (Μακεδονίας)
4ος: Δραγούσης (Κιλκίς)
Τρίγλια-Πανσερραϊκός
Διαιτητής: Στάμος (Αθηνών)
Βοηθοί: Νικολάου (Αθηνών), Βρούζος (Πιερίας)
4ος: Πολυχρόνης (Πιερίας)

H ΚΕΔ/ΕΠΟ γνωστοποίησε τους διαιτητές της 18ης 
αγωνιστικής της Super League 2.

Super League 2 – 18η αγωνιστική

Σάββατο 3/4 – 14:45
Ξάνθη-Καραϊσκάκης
Διαιτητής: Μπούμπας (Ηπείρου)
Βοηθοί: Αναστασιάδης (Σερρών), 
Κουκούμης (Καβάλας)
4ος: Παρχαρίδης (Δράμας)
Εργοτέλης-Τρίκαλα
Διαιτητής: Αντωνίου (Ανατ. Αττικής)
Βοηθοί: Χρηστάκος (Πειραιά), Νιδριώτης (Αθηνών)
4ος: Ψυχούλας (Βοιωτίας)
Χανιά-Διαγόρας Ρόδου
Διαιτητής: Περράκης (Αθηνών)
Βοηθοί: Αναστασίου (Θεσσαλίας), 
Φραγιός (Μακεδονίας)
4ος: Ντάουλας (Δυτ. Αττικής)
Κυριακή 4/4 – 14:45
Απόλλων Λάρισας-Ιωνικός
Διαιτητής: Βρέσκας (Πιερίας)
Βοηθοί: Καραγιάννης (Θράκης), 
Δημόπουλος (Φλώρινας)
4ος: Μέγας (Πιερίας)
Παρατηρητής: Ίτσκος (Πέλλας)

Παναχαϊκή-Δόξα Δράμας
Διαιτητής: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
Βοηθοί: Μπουρτζοβίτης (Κορινθίας),
Θανασιάς (Ηπείρου)
4ος: Βεργέτης (Αρκαδίας)
Παρατηρητής: Μαζαράκης (Κεφαλληνίας/Ιθάκης)
ΟΦ Ιεράπετρας-Λεβαδειακός
Διαιτητής: Τσαγκαράκης (Χανίων)
Βοηθοί: Μαυραντωνάκης (Ηρακλείου), 
Αναστασάκης (Χανίων)
4ος: Λεμπέσης (Πειραιά)

FL: Οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής. Ολυμπιακός 
Βόλου- ΝΠΣ Βέροια ο κ. Τάσης ( Ηπείρου)

SL2: Οι διαιτητές της 18ης αγωνιστικής



Ανακοινώθηκαν από την ΚΕΔ/ΟΧΕ οι διαιτητές 
που θα διευθύνουν τα παιχνίδια από 3/4 έως 7/4 

Το Σάββατο το Ημαθιώτικο ντέρμπι μεταξύ του 
Ζαφειράκη και του Φιλίππου θα διευθύνουν οι κ.κ 
Τζαφερόπουλος (διεθνής) και Νικολαίδης 

Αναλυτικά το πρόγραμμα 
Σάββατο 3 Απριλίου 2021
Handball Premier (10η αγωνιστική)
Κραχτίδης 18:00, Monte Bianco Δράμα- ΠΑΟΚ
(Μπέτμαν- Τσιάνας, Κατσίκης)
Νάουσας 18:00, Ζαφειράκης Νάουσας- 
Φίλιππος Βέροιας
(Τζαφερόπουλος- Νικολαϊδης, Σίσκου)
Σπίτι του Χάντμπολ 18:00, ΑΕΣΧ Πυλαίας- 
Αερωπός Έδεσσας ManDynamic
(Γράψας- Κυριακού, Παρτεμιάν)
Ιωνικού 19:00, Ιωνικός ΝΦ- HC Σαλαμίνα
(Σκλαβενίτης- Τόλιος, Μίγκας)
Handball Premier (12η αγωνιστική)
Δαϊς 19:00, ΑΣΕ Δούκα- ΑΕΚ
(Συρεπίσιος- Μερτινιάν, Τσάκωνας)
Α1 Γυναικών (5η αγωνιστική)
Προσοτσάνης 15:00, ΑΟ Προσοτσάνης- 
Honda Πανόραμα
(Τσιάνας- Ηλιάδης, Κατσίκης)
Γιαννιτσών 18:00, Μέγας Αλέξανδρος- 

Εθνικός Κοζάνης
(Νάσκος- Καζαντζίδης, Δελόγλου)
Άρτας 18:00, Αναγέννηση Άρτας- Βέροια 2017
(Πατιός- Πήτας, Αγγελίδης)
Νέας Ιωνίας 18:00, ΑΟΑΟΔ Κορυδαλλού- 
ΟΦΝ Ιωνίας
(Φωκίτης- Καρυδάκης, Αντωνόπουλος)
Κυριακή 4 Απριλίου 2021
Α1 Γυναικών (5η αγωνιστική)
Σπίτι του Χάντμπολ 14:00, ΑΕΣΧ Πυλαίας- 
ΠΑΟΚ Mateco
(Βαγγελτζίκης- Παπούλιας, Σαμαράς)
Βύρωνα 17:00, Αθηναϊκός- ΓΑΣ Καματερού
(Συρεπίσιος- Λεφάκης, Κυριακούλιας)
Handball Premier (10η αγωνιστική)
Kαματερού 16:00, OlympicDiagnostic- 
Ολυμπιακός ΣΦΠ
Τρίτη 6 Απριλίου 2021
Handball Premier (10η αγωνιστική)
Νέα Κίος 16:00, Διομήδης Άργους- ΑΕΚ (ΕΡ-

ΤFLIX)
(Κινατζίδης- Φωτακίδης, Νικολίτσας)
Τετάρτη 7 Απριλίου 2021
Α1 Γυναικών (4η αγωνιστική)
Κοζάνης 19:00, Εθνικός Κοζάνης- Βέροια 

2017
(Πατιός- Πήτας, Αγγελίδης)
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Δύο παίκτες του ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
στην Dream Team του Α’ γύρου 
των πλέι άουτ της Volley League

Ακόμη μία σημαντική διάκριση 
για τον ΑΠΣ Φίλιππο Βέροιας, με 
δύο αθλητές μας να φιγουράρουν 
στην κορυφαία 7άδα του Α γύρου 
της Β΄ φάσης για τις θέσεις 5-8 του 
πρωταθλήματος Volley League αν-
δρών.

Συγκεκριμένα για τη φάση του 
πρωταθλήματος των πλέι άουτ η 
οποία περιλαμβάνει τρεις αγωνιστι-
κές και έγινε στο διάστημα από 26 
έως 29 Μαρτίου 2021 στην Αθήνα, 
ο Τάσος Γάτσης, λίγες μέρες μετά 
την ανάδειξή του ως MVP Βίκος 
Cola της 12ης αγωνιστικής, ήταν 
στους κορυφαίους κεντρικούς, ε-
νώ ανάλογη διάκριση, την πρώτη 
της καριέρας τους με τα «χρώμα-
τα» του Φίλίππου, σημείωσε και ο 
Βραζιλιάνος ακραίος, Εντουάρντο 
Στουτζίνσκι, με την παρουσία τους 
στην Dream Team του Α’ γύρου 
των πλέι άουτ.

Α2 Μπάσκετ 
Φίλιππος Ξεκινάμε….

13 αγώνες σε 47 ημέρες (!!!)
Τέρμα τα ψέματα. 

Το πρωτάθλημα της Α2 
αρχίζει ξανά το προσε-
χές Σάββατο (3/4). Η 
ομάδα του Φιλίππου 
Βέροιας έχοντας δώσει 
μόνο ένα παιχνίδι για 
το φετινό πρωτάθλημα 
καλείται να δώσει 13 
αγώνες σε 47 ημέρες 
(!!!!), έχοντας και τα πε-
ρισσότερα ταξίδια από 
κάθε άλλη (7)!

Η ομάδα της Βέ-
ροιας αντιμετωπίζει 
λοιπόν το Σάββατο 3/4 
στο κλειστό γυμναστή-
ριο “Χρηστος Αγγου-
ρακης” την ομάδα της 
Δάφνης Δαφνίου για 
την 6η αγωνιστική. Η 
ώρα διεξαγωγής του αγώνα άλλαξε και από τις 17:00 που είχε αρχικά οριστεί συμφωνήθηκε μεταξύ των δυο 
ομάδων στις 16:00.

Ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής μπάσκετ Ηλίας Λαζός δήλωσε : “Βρισκόμαστε προ των πυλών της 
επανέναρξης του πιο ιδιαίτερου πρωταθλήματος της σύγχρονης ιστορίας. Η ομάδα μας, χτυπημένη από τον 
κορονοιό κι έχοντας δώσει μόλις 1 παιχνίδι μέχρι τώρα στο τρέχον πρωτάθλημα πριν τη διακοπή του, καλείται 
να αγωνιστεί 13 φορές σε 47 ημέρες, παίζοντας συνεχόμενα παιχνίδια Τετάρτη-Σάββατο κι έχοντας να κάνει 7 
εκτός έδρας ταξίδια. Σεβόμενοι τους κατόχους διαρκείας που μας στήριξαν και φέτος γνωρίζοντας εκ των προ-
τέρων ότι οι αγώνες θα γίνονται κεκλεισμένων των θυρών, τους χορηγούς που στάθηκαν στο πλευρό μας σε 
μια τόσο δύσκολη χρονιά, τους αθλητές μας που έμειναν σχεδόν ανενεργοί για έναν ολόκληρο ημερολογιακό 
χρόνο, αλλά πάνω από όλα την ιστορία της ομάδας μας, δεν σκεφτήκαμε ούτε λεπτό το ενδεχόμενο να μην 
ολοκληρώσουμε τη σαιζόν μέσα στο γήπεδο.

Κι αυτό, παρόλο που γνωρίζαμε ότι μια πιθανή απόσυρσή μας δεν θα είχε καμιά απολύτως επίπτωση σε 
σχέση με την κατηγορία που θα αγωνιζόμαστε την ερχόμενη σαιζόν. Τα προβλήματα είναι γνωστά και χιλιοει-
πωμένα και είναι σίγουρα μια απόφαση που βασίζεται 100% στο συναίσθημα και όχι στη λογική και προστίθε-
ται στη μακρά λίστα τέτοιων αποφάσεων που έχουμε λάβει κατά το παρελθόν.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι τα τελευταία χρόνια είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε δίπλα μας μια εται-
ρεία όπως η NOVACERT, η οποία μέσω του κου Θανάση Ταμπαρόπουλου και του κου Γιάννη Στεργίου, βρί-
σκεται συνέχεια στο πλευρό μας και στηρίζει εμπράκτως τις αποφάσεις μας. Είμαστε φυσικά χαρούμενοι που 
επιστρέφουμε στους αγωνιστικούς χώρους, οι αθλητές και το προπονητικό team διψούν για μπάσκετ και η μό-
νη μου ευχή είναι να ολοκληρωθεί η σαιζόν χωρίς τραυματισμούς για όλους τους αθλητές όλων των ομάδων.”

Ο τεχνικός της ομάδας Χρήστος Μπλατσιώτης δήλωσε στο filipposbc.gr : “Ξεκινάμε με το μυαλό μας στους 
παίκτες και την υγεία τους καθώς καλούνται να παίξουν 13 αγώνες σε 47 ημέρες μιας και η ομάδα έχει παίξει 
μόνο το παιχνίδι της 1η αγωνιστικής. Με την έναρξη των προπονήσεων εντός γηπέδου βασικός στόχος μας ή-
ταν η ήπια προσαρμογή των αθλητών στον αγωνιστικό ρυθμό, ώστε να αποφευχθούν οι περιπτώσεις ανεπιθύ-
μητων τραυματισμών. Θα προσπαθήσουμε η ομάδα να είναι ανταγωνιστική επιδιώκοντας το καλύτερο δυνατό 
τελικό αποτέλεσμα. Αξίζει ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς μας, τους κατόχους διαρκείας 
αλλά και όλους τους απλούς φιλάθλους που στέκονται δίπλας μας και μας υποστηρίζουν διαρκώς.».

Πρόγραμμα και Διαιτητές (3-7/4/2021)
 Ζαφειράκης Ν- Φίλιππος διαιτητές 

οι κ.κ Τζαφερόπουλος και Νικολαίδης 



 «Θέλω να χτίσω ένα σπιτάκι» 
Καμπάνια ανέγερσης νέου Κ.Δ.Η.Φ. στη Βέροια

Στο δικό μας «παραμύθι» όλα θα πάνε καλά... Γι’ αυτό βάφουμε με χρώματα αισιοδοξίας και σχεδιάζου-
με με αγάπη τη νέα μας ζωή. Βασιζόμενοι στην επιτυχημένη καμπάνια του ορφανοτροφείου «Strawberry 
Fields» των fans των Beatles, φτιάξαμε κι εμείς το δικό μας τούβλο για τη στήριξη των προσπαθειών του 
Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ του Νομού Ημαθίας με σκοπό την ανέγερση Κ.Δ.Η.Φ. ΑμεΑ στη 
Βέροια. Τα τούβλα δημιουργήθηκαν από τους ωφελούμενους του ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» υπό 
την καθοδήγηση των εκπαιδευτών τους, στα εργαστήρια του Κέντρου. Εκεί, αφού οι ωφελούμενοι τα χώρι-
σαν με σφυρί και καλέμι, τα έτριψαν με γυαλόχαρτο. Στη συνέχεια, με τη μέθοδο της μεταξοτυπίας, τυπώ-
θηκαν τα σχέδια και το κάθε τούβλο περάστηκε με λούστρο. Στα τούβλα μας απεικονίζεται ένα σπίτι κι ένας 
ήλιος, που είναι τα μόνα μας ναύλα για να ονειρευόμαστε. Επιλέξαμε το ασημί χρώμα, το οποίο χρησιμο-
ποιείται από την αρχαιότητα και συμβολίζει τη σοφία και την καλοσύνη. Τον ήλιο μας τον βάψαμε πράσινο, 
το πιο γαλήνιο χρώμα που υποδηλώνει την ελπίδα. Την ελπίδα μας αυτή, ότι αγοράζοντας ένα τούβλο θα 
συμβάλετε στο να χτίσουμε ένα σπίτι και εκεί να στεγάσουμε τα όνειρα μας.Τα τούβλα μας είναι αριθμημένα 
από το 1 μέχρι το 1000 και πωλούνται 30 ευρώ το καθένα. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν, θα διατε-
θούν για την ανέγερση του νέου ΚΔΗΦ ΑμεΑ στη Βέροια. 

Κάθε τούβλο είναι συλλεκτικό και μοναδικό - με αυτό τον τρόπο συνεισφέρει ο καθένας με ένα ξεχωριστό 
κομμάτι, που είναι αποκλειστικά δικό του. 

                          Το Δ.Σ. των « Παιδιών της Άνοιξης»

Από τη Διεύθυνση Κτηνιατρι-
κής – Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτη-
νιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων 
και Εφαρμογών της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώ-
νονται τα εξής σχετικά με τη γρίπη 
των πτηνών: Σε συνέχεια προη-
γούμενων Δελτίων Τύπου για τη 
Γρίπη των πτηνών, ιογενούς νο-
σήματος υποχρεωτικής δηλώσε-
ως, με πιο πρόσφατο εκείνο της 
15.02.2021, σας ενημερώνου-
με ότι, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 
πρωτ. 560/84410/26.03.2021 
έγγραφο του Τμήματος Δ’ της Δι-
εύθυνσης Υγείας των Ζώων της 
Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.), στις 24 Μαρτίου 
2021 ανιχνεύτηκε ο ιός της γρίπης των πτηνών 
τύπου Α (Η5) σε τρεις αργυροπελεκάνους (Pelecan 
crispus), που εντοπίστηκαν νεκροί στη περιοχή της 
λίμνης Κερκίνης. Σύμφωνα με το ανωτέρω, «κατά 
την εργαστηριακή διερεύνηση αποκλείστηκε σε 
πρώτη φάση η παρουσία του υπότυπου Η5Ν1, 
γεγονός που θα σήμαινε την ανάγκη λήψης μέτρων 
στα πουλερικά (δημιουργία ζωνών, περιορισμοί 
στις μετακινήσεις κ.λπ.). Το γεγονός αυτό καταδει-
κνύει την κυκλοφορία ιών της γρίπης των πτηνών 
στην άγρια ορνιθοπανίδα της χώρας μας και τον 
αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης εκτρεφόμενων πουλε-
ρικών την τρέχουσα χρονική περίοδο». Έχουν ήδη 
επιβεβαιωθεί κρούσματα της νόσου σε χώρες της 
βόρειας και κεντρικής Ευρώπης (Δανία, Γερμανία, 
Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Ιρλανδία, 
Γαλλία) και πρόσφατα σε περιοχές της νότιας Ευ-
ρώπης, όπως στην Ιταλία, Κροατία και Σλοβενία. 

Προκειμένου να αποφευχθεί η μετάδοση του 
ιού από τα άγρια πτηνά στα πουλερικά ή τα άλλα 
πτηνά σε αιχμαλωσία, είναι επιβεβλημένη η συ-
στηματική τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας και 
η υποχρεωτική συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
υπ’ αρ. 258971/26-8-2008 (Β΄ 1785) Απόφασης 
του ΥΠ.Α.Α.Τ., «Θέσπιση μέτρων βιοασφάλειας για 
τη γρίπη των πτηνών», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται «η απα-
γόρευση διατήρησης των πουλερικών (οικόσιτων, 
ελευθέρας βοσκής, βιολογικής εκτροφής κ.λπ.):

α) σε ανοιχτούς χώρους (προαύλια, αυλές, α-
γρούς κ.λπ.) εκτροφών σε περιοχές της χώρας 
που βρίσκονται σε απόστα-
ση μικρότερη των 2 χιλιομέ-
τρων από υγροβιότοπους, 
ποταμούς, λίμνες και κάθε 
είδους υδατοσυλλογές

β) σε μη περιφραγμέ-
νους χώρους σε όλη την ε-
πικράτεια της χώρας».

Στο 1ο αναφερόμενο 
έγγραφο επισημαίνεται ό-
τι: «Σε κάθε περίπτωση, 
ακόμα και όταν δεν είναι υ-
ποχρεωτικός ο εγκλεισμός 
των πουλερικών, συνιστάται 
η διατήρησή τους σε κλει-
στούς χώρους, τουλάχιστον 
μέχρι τα τέλη Απριλίου. Η 
εν λόγω σύσταση αφορά 
και τα άλλα πτηνά σε αιχ-
μαλωσία που διατηρούνται 

σε πάρκα, ζωολογικούς κήπους και παρεμφερείς 
εγκαταστάσεις».

Σε οποιαδήποτε υποψία του νοσήματος, π.χ. 
αυξημένη νοσηρότητα ή θνησιμότητα πουλερικών 
σε εκμεταλλεύσεις ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία 
ή άγριων πτηνών, πρέπει να ενημερώνονται άμεσα 
οι Κτηνιατρικές Αρχές.

Παρακαλούνται οι υπάλληλοι των υπηρεσιών 
και τα μέλη των ιδιωτικών φορέων που έρχονται 
σε άμεση και συχνή επαφή με άγρια πτηνά, όπως 
δασικοί υπάλληλοι, κυνηγοί, ομοσπονδιακοί θη-
ροφύλακες, ορνιθολόγοι, κέντρα περίθαλψης, φο-
ρείς διαχείρισης υδροβιοτόπων κλπ. ή πολίτες, σε 
περιπτώσεις εύρεσης νεκρών ή ημιθανών άγριων 
πτηνών που ανήκουν σε είδη υψηλού κινδύνου να 
ειδοποιούν άμεσα τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπη-
ρεσίες για τη διενέργεια δειγματοληψιών. Τα είδη 
άγριων πτηνών αναφέρονται στο Παράρτημα 3 
της υπ’ αριθμ. 113/17324/02.02.2021(ΦΕΚ Β΄375) 
Υπουργικής Απόφασης που επισυνάπτεται στο 
παρόν.

Το έντυπο του ΥΠ.Α.Α.Τ., στο οποίο αναφέ-
ρονται αναλυτικά τα μέτρα βιοασφάλειας για τις 
συστηματικές και τις οικόσιτες εκτροφές (www.
minagric.gr  Αγρότης – Επιχειρηματίας   Κτη-
νοτροφία   Πτηνά Γρίπη πτηνών   Μέτρα βιοα-
σφάλειας για τη γρίπη των πτηνών), καθώς και ο 
πίνακας με τα είδη άγριων πτηνών προς δειγματι-
σμό επισυνάπτονται στη σχετική ανακοίνωση στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

https://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-
GR&page=35&pressid=21795
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Με δελτίο τύπου 
( δημοσιεύεται 
και στο fb του 

συλλόγου ) το ΔΣ του 
Ζαφειράκη Νάουσας 
ανακοινώνει την συνερ-
γασία με την Επιτροπή 
μνήμης 1821-2021 για 
την διοργάνωση τελετής 
επ ευκαιρία των 200 
χρόνων.

Αναλυτικάηανακοίνωση
«Βρισκόμαστεστηνευχάριστηθέση

νασαςανακοινώσουμετηνσυνεργασία
τουσυλλόγουμαςE.Γ.Σ.Ν.«Ζαφειρά-
κης»καιτηςΕπιτροπήΜνήμηs1821-
2021!

Σκοπόςτηςσυνεργασίαςμαςαπο-
τελείναεορτάσουμεσυμβολικάτα200
χρόνια τηςεθνικήςπαλιγγενεσίας τοπροσεχές
διάστημα,τιμώνταςτηνμνήμη&τιςαξίεςτωηρώ-

ωνμας.Μέσασταπλαίσιααυτά,σεένανεπετειακό
αγώναχάντμπολ,εντόςτουπροσεχούςδιαστήμα-
τος(εφόσονεπιτραπείαθλ.δραστηριότηταλόγω

πανδημίας)οσύλλογοςμας:
α)Θαφέρειστηνεμφάνιση του

τολογότυπο1821.com.grπουείναι
ο ιστοτόπουτηςΕπιτροπήςΜνήμης
1821-2021.

β)Μιαφανέλατουσυλλόγουθα
βρεθείστονμουσειακόχώροπουετοι-
μάζουμεγιατο1821στηνΒ.Ελλάδα
στηνθεματικήενότηταΑθλητισμός&
1821.

γ)ΗΕπιτροπήΜνήμηs  1821-
2021θαπαρέχειπροςτονσύλλογο&
τιςακαδημίεςτουμιαειδικήσυλλεκτική
έκδοσητόσοηλεκτρονικά,όσο&για
τηνβιβλιοθήκητουμετίτλο«Τοάγνω-
στο1821σεΜακεδονία&Θράκη».

Μεσεβασμόστηνιστορικήμνήμη,
ΕκτηςΕπιτροπήςΜνήμης1821-

2021,
ΓιατοΔ.Σ.Ε.Γ.Σ.ΝάουσαςΖαφει-

ράκης,
ηπρόεδροςΔέσποιναΡάλλη
οΓεν.ΓραμματέαςΝικόλαοςΜπάμπος.
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
29/03/2021 έως 02/04/2021

ΣτοΔημοτικό ΙατρείοτουΔήμουΒέροιας προσφέρονταιΥπηρεσίες
Πρωτοβάθμιας ΦροντίδαςΥγείαςσεανασφάλιστουςκαιάπορουςπο-
λίτεςτουΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπλη-
ροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
νατηλεφωνούνστοτηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809.Για
ναεπισκέπτονται τοΔημοτικό Ιατρείοοιενδιαφερόμενοι,πρέπει
πρώτανακλείνουνραντεβού,  λόγω τωνπεριοριστικώνμέτρων
κατάτουκορωνοϊού(Covid-19).

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Μάρτιος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

29-03-2021 μέχρι 

04-04-2021 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτη-

λεφωνητήςβλαβών:

τηλ.2331021814.

ΖαφειράκηςΝάουσας
Συνεργασία με την Επιτροπή μνήμης 1821-2021

Πολλέςδιακρίσειςοισκιέρ
τουΕΟΣΝάουσαςστους
ΠανελλήνιουςΑγώνες

ΑλπικούΣκι

Με μία εξαιρετική διοργάνωση από το χιονοδρο-
μικό κέντρο Βασιλίτσας έπεσε η αυλαία της 
φετινής χιονοδρομικής περιόδου, μιας χρονιάς 

με ανατροπές και συνεχόμενες δοκιμασίες λόγω της 
πανδημίας. Με δύο συνεχόμενα Σαββατοκύριακα εξαί-
ρετης διοργάνωσης και άριστων καιρικών συνθηκών, 
πραγματοποιήθηκαν οι Πανελλήνιοι αγώνες αλπικού σκι 
σε όλες τις κατηγορίες του αθλήματος.

ΟιαθλητέςτουΕΟΣΝάουσαςακολουθώνταςόλεςτιςοδηγίεςκαιταυ-
γειονομικάπρωτόκολλααγωνίστηκανκαιτααποτελέσματαήτανεξαιρετικά.

ΣτηνκατηγορίατωνανδρώνοΕμμανουήλΖωγράφοςστοαγώνισματης
τεχνικήςκατάβασηςκέρδισε τοχάλκινομετάλλιο , ενώστο ίδιοαγώνισμα
στιςγυναίκεςηΆνναΓκαγκούδητερμάτισεστηνέκτηθέση.

ΣτηνκατηγορίατωνκορασίδωνμεγάληπρωταγωνίστριαηΜαρίταΜού-
λιαηοποία,κέρδισετοχρυσόμετάλλιομεμεγάληάνεσηστηνγιγαντιαία
τεχνικήκατάβασηκαιτοχάλκινοστοαγώνισματηςτεχνικήςκατάβασης.

Πέμπτη 01-04-2021

13:30-17:30 ΑΝΑ-

ΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑ

Ο.Ε.ΠΙΕΡΙΩΝ7(απένα-

ντι από βενζινάδικο Γα-

λάνη)23310-73324

21:00-08:00ΝΕΔΕΛ-

ΚΟΥ (ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕ-

ΡΙΝΗΜΟΡΑΒΑ1(δίπλα

στοΙΚΑ)23310-66649

Φαρμακεία

CopaAfrica:Έγινε…ήρωας
γιατηνχώρατου,

πρώηνπαίκτηςτηςΒέροιας
καιτουΟλυμπιακού

ΟιΚομόρεςΝήσοι εί-
χανμιαιστορικήεπιτυχία,
κάνοντας τεράστια βήμα-
τα προόδου στο παγκό-
σμιο ποδόσφαιρο με η-
γέτη έναν…γνώριμοστο
Ελληνικό κοινό. Στήθηκε
κανονικό γλέντι με αφρι-
κανικά τραγούδια, μετά
την ιστορική επιτυχία για
το νο130 της κατάταξης
της FIFA. Συγκεκριμένα
αναφερόμαστε στις Κο-
μόρεςΝήσους, οι οποίες

είναιένασύμπλεγμανησιών.ΒρίσκεταιλίγοπάνωαπότηΜαδα-
γασκάρηκιέχειπληθυσμόπερίπου800.000κατοίκους.Γιαπολλά
χρόνια βρισκόταν κυριολεκτικάστα…χαμηλά της κατάταξης της
FIFA,όμωςμετάαπόπροσπάθειεςκαιπολύαγώνα, έχουνκάνει
τεράστιαβήματαπροόδου.

Όμως, η ιστορική επιτυχία ήρθεμε την εξασφάλιση τηςπρό-
κρισηςστηντελικήφάσητουΚόπαΆφρικα,γιαπρώτηφοράστην
ιστορίατους.Ήθελανμονάχαένανπόντο,σταδύοτελευταίαματς
τους.Και εν τέλει τα κατάφεραν, μία αγωνιστικήπριν τοφινάλε,
καθώς τονβαθμόπου χρειάζονταν τονπήρανμε το 0-0 επί του
Τόγκο.Τηντελευταίααγωνιστικήθαπαίξουνγιατηνπρώτηθέση,
με αντίπαλο τηνΑίγυπτο.Πρωταγωνιστής και ηγέτης αυτής της
ομάδαςπου έκανε την τεράστιααυτή επιτυχία είναι έναςπαλιός
γνώριμοςστοΕλληνικόκοινό.

ΟΜοχάμεντΜπεν, τον οποίο γνωρίσαμε από τη θητεία του
σεΟλυμπιακό,Πανιώνιο, Βέροια,Λεβαδειακό. Σήμερα οΜπέν
αγωνίζεταιμεταχρώματατουΕρυθρούΑστέραστοΒελιγράδικαι
ανακηρύχθηκε καλύτερος ξένοςπαίκτης.Μετά την εξασφάλιση
τηςπρόκρισηςστήθηκε ένα τρελόπανηγύρι, ενώο κόσμοςστις
Κομόρες(καιστηΓαλλίαπουυπάρχειμεγάληπαροικία)βγήκενα
τοπανηγυρίσειέξαλλα.

Οι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ
στην λίστα των κορυφαίων 

ομάδων για τα 20 πρώτα χρόνια 
του 21ου αιώνα

ΟιΟλυμπιακός
(29ος) και ΠΑΟΚ
(32ος), βρίσκο-
νται στην λίστα
των κορυφαίων
ομάδωνγια τα20
πρώταχρόνιατου
21ου αιώνα, που
παρουσίασε ηΔι-
εθνής Oμοσπον-
δίας Ιστορίας και
Στατιστικής του
Ποδοσφαίρου.

Η  Δ ι ε θ ν ή ς
Oμοσπονδίας Ι-
στορίας και Στατι-

στικήςτουΠοδοσφαίρου(IFFHS)παρουσίασεσήμερατηλίστατων
κορυφαίωνομάδων για τα 20πρώτα χρόνια του 21ουαιώνα και
σεαυτήσυμπεριλαμβάνονταιοιΟλυμπιακόςκαιΠΑΟΚ,πουκατα-
λαμβάνουντην29ηκαιτην32ηθέσηαντίστοιχα.Οιερυθρόλευκοι
μετρούν3.066,5βαθμούςκαιοιασπρόμαυροι3.017βαθμούς

ΣτηνπρώτηθέσηβρίσκεταιηΜπαρτσελόναμε5.427βαθμούς,
νικήτριατωνπαγκόσμιωνβαθμολογιώνIFFHSτωνδύοδεκαετιών
(2001-2010και2011-2020), έχοντας388βαθμούςπερισσότερους
από τηΡεάλΜαδρίτης (5.039) και 517,5 από τηνπρωταθλήτρια
Ευρώπης,ΜπάγερνΜονάχου(4909,5).

Ακολουθούντέσσεριςαγγλικέςομάδες (4ηηΜάντσεστερΓιου-
νάιτεντμε4.543,5ηηΑρσεναλμε4.426,6ηηΤσέλσιμε4.348και
7ηηΛίβερπουλμε4.229) και τρεις ιταλικές (8ηηΓιουβέντουςμε
4.166,9ηηΙντερμε3.151,5και10ηηΜίλανμε3.869).

ΗΜπόκαΤζούνιορς (Αργεντινή), είναι ηπρώτημη ευρωπαϊκή
ομάδακαιβρίσκεταιστη12ηθέση(3.803,5).Συνολικά,29ομάδες
απότηνUEFAκαι4τηςCONMEBOLσυνθέτουντοWorld’sTop-33
μεδιπλήελληνικήεκπροσώπηση.
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ροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
νατηλεφωνούνστοτηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809.Για
ναεπισκέπτονται τοΔημοτικό Ιατρείοοιενδιαφερόμενοι,πρέπει
πρώτανακλείνουνραντεβού,  λόγω τωνπεριοριστικώνμέτρων
κατάτουκορωνοϊού(Covid-19).

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Μάρτιος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

29-03-2021 μέχρι 

04-04-2021 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτη-

λεφωνητήςβλαβών:

τηλ.2331021814.

ΖαφειράκηςΝάουσας
Συνεργασία με την Επιτροπή μνήμης 1821-2021

Πολλέςδιακρίσειςοισκιέρ
τουΕΟΣΝάουσαςστους
ΠανελλήνιουςΑγώνες

ΑλπικούΣκι

Με μία εξαιρετική διοργάνωση από το χιονοδρο-
μικό κέντρο Βασιλίτσας έπεσε η αυλαία της 
φετινής χιονοδρομικής περιόδου, μιας χρονιάς 

με ανατροπές και συνεχόμενες δοκιμασίες λόγω της 
πανδημίας. Με δύο συνεχόμενα Σαββατοκύριακα εξαί-
ρετης διοργάνωσης και άριστων καιρικών συνθηκών, 
πραγματοποιήθηκαν οι Πανελλήνιοι αγώνες αλπικού σκι 
σε όλες τις κατηγορίες του αθλήματος.

ΟιαθλητέςτουΕΟΣΝάουσαςακολουθώνταςόλεςτιςοδηγίεςκαιταυ-
γειονομικάπρωτόκολλααγωνίστηκανκαιτααποτελέσματαήτανεξαιρετικά.

ΣτηνκατηγορίατωνανδρώνοΕμμανουήλΖωγράφοςστοαγώνισματης
τεχνικήςκατάβασηςκέρδισε τοχάλκινομετάλλιο , ενώστο ίδιοαγώνισμα
στιςγυναίκεςηΆνναΓκαγκούδητερμάτισεστηνέκτηθέση.

ΣτηνκατηγορίατωνκορασίδωνμεγάληπρωταγωνίστριαηΜαρίταΜού-
λιαηοποία,κέρδισετοχρυσόμετάλλιομεμεγάληάνεσηστηνγιγαντιαία
τεχνικήκατάβασηκαιτοχάλκινοστοαγώνισματηςτεχνικήςκατάβασης.

Πέμπτη 01-04-2021

13:30-17:30 ΑΝΑ-

ΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑ

Ο.Ε.ΠΙΕΡΙΩΝ7(απένα-

ντι από βενζινάδικο Γα-

λάνη)23310-73324

21:00-08:00ΝΕΔΕΛ-

ΚΟΥ (ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕ-

ΡΙΝΗΜΟΡΑΒΑ1(δίπλα

στοΙΚΑ)23310-66649

Φαρμακεία

CopaAfrica:Έγινε…ήρωας
γιατηνχώρατου,

πρώηνπαίκτηςτηςΒέροιας
καιτουΟλυμπιακού

ΟιΚομόρεςΝήσοι εί-
χανμιαιστορικήεπιτυχία,
κάνοντας τεράστια βήμα-
τα προόδου στο παγκό-
σμιο ποδόσφαιρο με η-
γέτη έναν…γνώριμοστο
Ελληνικό κοινό. Στήθηκε
κανονικό γλέντι με αφρι-
κανικά τραγούδια, μετά
την ιστορική επιτυχία για
το νο130 της κατάταξης
της FIFA. Συγκεκριμένα
αναφερόμαστε στις Κο-
μόρεςΝήσους, οι οποίες

είναιένασύμπλεγμανησιών.ΒρίσκεταιλίγοπάνωαπότηΜαδα-
γασκάρηκιέχειπληθυσμόπερίπου800.000κατοίκους.Γιαπολλά
χρόνια βρισκόταν κυριολεκτικάστα…χαμηλά της κατάταξης της
FIFA,όμωςμετάαπόπροσπάθειεςκαιπολύαγώνα, έχουνκάνει
τεράστιαβήματαπροόδου.

Όμως, η ιστορική επιτυχία ήρθεμε την εξασφάλιση τηςπρό-
κρισηςστηντελικήφάσητουΚόπαΆφρικα,γιαπρώτηφοράστην
ιστορίατους.Ήθελανμονάχαένανπόντο,σταδύοτελευταίαματς
τους.Και εν τέλει τα κατάφεραν, μία αγωνιστικήπριν τοφινάλε,
καθώς τονβαθμόπου χρειάζονταν τονπήρανμε το 0-0 επί του
Τόγκο.Τηντελευταίααγωνιστικήθαπαίξουνγιατηνπρώτηθέση,
με αντίπαλο τηνΑίγυπτο.Πρωταγωνιστής και ηγέτης αυτής της
ομάδαςπου έκανε την τεράστιααυτή επιτυχία είναι έναςπαλιός
γνώριμοςστοΕλληνικόκοινό.

ΟΜοχάμεντΜπεν, τον οποίο γνωρίσαμε από τη θητεία του
σεΟλυμπιακό,Πανιώνιο, Βέροια,Λεβαδειακό. Σήμερα οΜπέν
αγωνίζεταιμεταχρώματατουΕρυθρούΑστέραστοΒελιγράδικαι
ανακηρύχθηκε καλύτερος ξένοςπαίκτης.Μετά την εξασφάλιση
τηςπρόκρισηςστήθηκε ένα τρελόπανηγύρι, ενώο κόσμοςστις
Κομόρες(καιστηΓαλλίαπουυπάρχειμεγάληπαροικία)βγήκενα
τοπανηγυρίσειέξαλλα.

Οι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ
στην λίστα των κορυφαίων 

ομάδων για τα 20 πρώτα χρόνια 
του 21ου αιώνα

ΟιΟλυμπιακός
(29ος) και ΠΑΟΚ
(32ος), βρίσκο-
νται στην λίστα
των κορυφαίων
ομάδωνγια τα20
πρώταχρόνιατου
21ου αιώνα, που
παρουσίασε ηΔι-
εθνής Oμοσπον-
δίας Ιστορίας και
Στατιστικής του
Ποδοσφαίρου.

Η  Δ ι ε θ ν ή ς
Oμοσπονδίας Ι-
στορίας και Στατι-

στικήςτουΠοδοσφαίρου(IFFHS)παρουσίασεσήμερατηλίστατων
κορυφαίωνομάδων για τα 20πρώτα χρόνια του 21ουαιώνα και
σεαυτήσυμπεριλαμβάνονταιοιΟλυμπιακόςκαιΠΑΟΚ,πουκατα-
λαμβάνουντην29ηκαιτην32ηθέσηαντίστοιχα.Οιερυθρόλευκοι
μετρούν3.066,5βαθμούςκαιοιασπρόμαυροι3.017βαθμούς

ΣτηνπρώτηθέσηβρίσκεταιηΜπαρτσελόναμε5.427βαθμούς,
νικήτριατωνπαγκόσμιωνβαθμολογιώνIFFHSτωνδύοδεκαετιών
(2001-2010και2011-2020), έχοντας388βαθμούςπερισσότερους
από τηΡεάλΜαδρίτης (5.039) και 517,5 από τηνπρωταθλήτρια
Ευρώπης,ΜπάγερνΜονάχου(4909,5).

Ακολουθούντέσσεριςαγγλικέςομάδες (4ηηΜάντσεστερΓιου-
νάιτεντμε4.543,5ηηΑρσεναλμε4.426,6ηηΤσέλσιμε4.348και
7ηηΛίβερπουλμε4.229) και τρεις ιταλικές (8ηηΓιουβέντουςμε
4.166,9ηηΙντερμε3.151,5και10ηηΜίλανμε3.869).

ΗΜπόκαΤζούνιορς (Αργεντινή), είναι ηπρώτημη ευρωπαϊκή
ομάδακαιβρίσκεταιστη12ηθέση(3.803,5).Συνολικά,29ομάδες
απότηνUEFAκαι4τηςCONMEBOLσυνθέτουντοWorld’sTop-33
μεδιπλήελληνικήεκπροσώπηση.

Με δελτίο τύπου 
( δημοσιεύεται 
και στο fb του 

συλλόγου ) το ΔΣ του 
Ζαφειράκη Νάουσας 
ανακοινώνει την συνερ-
γασία με την Επιτροπή 
μνήμης 1821-2021 για 
την διοργάνωση τελετής 
επ ευκαιρία των 200 
χρόνων.

Αναλυτικάηανακοίνωση
«Βρισκόμαστεστηνευχάριστηθέση

νασαςανακοινώσουμετηνσυνεργασία
τουσυλλόγουμαςE.Γ.Σ.Ν.«Ζαφειρά-
κης»καιτηςΕπιτροπήΜνήμηs1821-
2021!

Σκοπόςτηςσυνεργασίαςμαςαπο-
τελείναεορτάσουμεσυμβολικάτα200
χρόνια τηςεθνικήςπαλιγγενεσίας τοπροσεχές
διάστημα,τιμώνταςτηνμνήμη&τιςαξίεςτωηρώ-

ωνμας.Μέσασταπλαίσιααυτά,σεένανεπετειακό
αγώναχάντμπολ,εντόςτουπροσεχούςδιαστήμα-
τος(εφόσονεπιτραπείαθλ.δραστηριότηταλόγω

πανδημίας)οσύλλογοςμας:
α)Θαφέρειστηνεμφάνιση του

τολογότυπο1821.com.grπουείναι
ο ιστοτόπουτηςΕπιτροπήςΜνήμης
1821-2021.

β)Μιαφανέλατουσυλλόγουθα
βρεθείστονμουσειακόχώροπουετοι-
μάζουμεγιατο1821στηνΒ.Ελλάδα
στηνθεματικήενότηταΑθλητισμός&
1821.

γ)ΗΕπιτροπήΜνήμηs  1821-
2021θαπαρέχειπροςτονσύλλογο&
τιςακαδημίεςτουμιαειδικήσυλλεκτική
έκδοσητόσοηλεκτρονικά,όσο&για
τηνβιβλιοθήκητουμετίτλο«Τοάγνω-
στο1821σεΜακεδονία&Θράκη».

Μεσεβασμόστηνιστορικήμνήμη,
ΕκτηςΕπιτροπήςΜνήμης1821-

2021,
ΓιατοΔ.Σ.Ε.Γ.Σ.ΝάουσαςΖαφει-

ράκης,
ηπρόεδροςΔέσποιναΡάλλη
οΓεν.ΓραμματέαςΝικόλαοςΜπάμπος.
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
29/03/2021 έως 02/04/2021

ΣτοΔημοτικό ΙατρείοτουΔήμουΒέροιας προσφέρονταιΥπηρεσίες
Πρωτοβάθμιας ΦροντίδαςΥγείαςσεανασφάλιστουςκαιάπορουςπο-
λίτεςτουΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπλη-
ροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
νατηλεφωνούνστοτηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809.Για
ναεπισκέπτονται τοΔημοτικό Ιατρείοοιενδιαφερόμενοι,πρέπει
πρώτανακλείνουνραντεβού,  λόγω τωνπεριοριστικώνμέτρων
κατάτουκορωνοϊού(Covid-19).

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Μάρτιος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

29-03-2021 μέχρι 

04-04-2021 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτη-

λεφωνητήςβλαβών:

τηλ.2331021814.

ΖαφειράκηςΝάουσας
Συνεργασία με την Επιτροπή μνήμης 1821-2021

Πολλέςδιακρίσειςοισκιέρ
τουΕΟΣΝάουσαςστους
ΠανελλήνιουςΑγώνες

ΑλπικούΣκι

Με μία εξαιρετική διοργάνωση από το χιονοδρο-
μικό κέντρο Βασιλίτσας έπεσε η αυλαία της 
φετινής χιονοδρομικής περιόδου, μιας χρονιάς 

με ανατροπές και συνεχόμενες δοκιμασίες λόγω της 
πανδημίας. Με δύο συνεχόμενα Σαββατοκύριακα εξαί-
ρετης διοργάνωσης και άριστων καιρικών συνθηκών, 
πραγματοποιήθηκαν οι Πανελλήνιοι αγώνες αλπικού σκι 
σε όλες τις κατηγορίες του αθλήματος.

ΟιαθλητέςτουΕΟΣΝάουσαςακολουθώνταςόλεςτιςοδηγίεςκαιταυ-
γειονομικάπρωτόκολλααγωνίστηκανκαιτααποτελέσματαήτανεξαιρετικά.

ΣτηνκατηγορίατωνανδρώνοΕμμανουήλΖωγράφοςστοαγώνισματης
τεχνικήςκατάβασηςκέρδισε τοχάλκινομετάλλιο , ενώστο ίδιοαγώνισμα
στιςγυναίκεςηΆνναΓκαγκούδητερμάτισεστηνέκτηθέση.

ΣτηνκατηγορίατωνκορασίδωνμεγάληπρωταγωνίστριαηΜαρίταΜού-
λιαηοποία,κέρδισετοχρυσόμετάλλιομεμεγάληάνεσηστηνγιγαντιαία
τεχνικήκατάβασηκαιτοχάλκινοστοαγώνισματηςτεχνικήςκατάβασης.

Πέμπτη 01-04-2021

13:30-17:30 ΑΝΑ-

ΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑ

Ο.Ε.ΠΙΕΡΙΩΝ7(απένα-

ντι από βενζινάδικο Γα-

λάνη)23310-73324

21:00-08:00ΝΕΔΕΛ-

ΚΟΥ (ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕ-

ΡΙΝΗΜΟΡΑΒΑ1(δίπλα

στοΙΚΑ)23310-66649

Φαρμακεία

CopaAfrica:Έγινε…ήρωας
γιατηνχώρατου,

πρώηνπαίκτηςτηςΒέροιας
καιτουΟλυμπιακού

ΟιΚομόρεςΝήσοι εί-
χανμιαιστορικήεπιτυχία,
κάνοντας τεράστια βήμα-
τα προόδου στο παγκό-
σμιο ποδόσφαιρο με η-
γέτη έναν…γνώριμοστο
Ελληνικό κοινό. Στήθηκε
κανονικό γλέντι με αφρι-
κανικά τραγούδια, μετά
την ιστορική επιτυχία για
το νο130 της κατάταξης
της FIFA. Συγκεκριμένα
αναφερόμαστε στις Κο-
μόρεςΝήσους, οι οποίες

είναιένασύμπλεγμανησιών.ΒρίσκεταιλίγοπάνωαπότηΜαδα-
γασκάρηκιέχειπληθυσμόπερίπου800.000κατοίκους.Γιαπολλά
χρόνια βρισκόταν κυριολεκτικάστα…χαμηλά της κατάταξης της
FIFA,όμωςμετάαπόπροσπάθειεςκαιπολύαγώνα, έχουνκάνει
τεράστιαβήματαπροόδου.

Όμως, η ιστορική επιτυχία ήρθεμε την εξασφάλιση τηςπρό-
κρισηςστηντελικήφάσητουΚόπαΆφρικα,γιαπρώτηφοράστην
ιστορίατους.Ήθελανμονάχαένανπόντο,σταδύοτελευταίαματς
τους.Και εν τέλει τα κατάφεραν, μία αγωνιστικήπριν τοφινάλε,
καθώς τονβαθμόπου χρειάζονταν τονπήρανμε το 0-0 επί του
Τόγκο.Τηντελευταίααγωνιστικήθαπαίξουνγιατηνπρώτηθέση,
με αντίπαλο τηνΑίγυπτο.Πρωταγωνιστής και ηγέτης αυτής της
ομάδαςπου έκανε την τεράστιααυτή επιτυχία είναι έναςπαλιός
γνώριμοςστοΕλληνικόκοινό.

ΟΜοχάμεντΜπεν, τον οποίο γνωρίσαμε από τη θητεία του
σεΟλυμπιακό,Πανιώνιο, Βέροια,Λεβαδειακό. Σήμερα οΜπέν
αγωνίζεταιμεταχρώματατουΕρυθρούΑστέραστοΒελιγράδικαι
ανακηρύχθηκε καλύτερος ξένοςπαίκτης.Μετά την εξασφάλιση
τηςπρόκρισηςστήθηκε ένα τρελόπανηγύρι, ενώο κόσμοςστις
Κομόρες(καιστηΓαλλίαπουυπάρχειμεγάληπαροικία)βγήκενα
τοπανηγυρίσειέξαλλα.

Οι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ
στην λίστα των κορυφαίων 

ομάδων για τα 20 πρώτα χρόνια 
του 21ου αιώνα

ΟιΟλυμπιακός
(29ος) και ΠΑΟΚ
(32ος), βρίσκο-
νται στην λίστα
των κορυφαίων
ομάδωνγια τα20
πρώταχρόνιατου
21ου αιώνα, που
παρουσίασε ηΔι-
εθνής Oμοσπον-
δίας Ιστορίας και
Στατιστικής του
Ποδοσφαίρου.

Η  Δ ι ε θ ν ή ς
Oμοσπονδίας Ι-
στορίας και Στατι-

στικήςτουΠοδοσφαίρου(IFFHS)παρουσίασεσήμερατηλίστατων
κορυφαίωνομάδων για τα 20πρώτα χρόνια του 21ουαιώνα και
σεαυτήσυμπεριλαμβάνονταιοιΟλυμπιακόςκαιΠΑΟΚ,πουκατα-
λαμβάνουντην29ηκαιτην32ηθέσηαντίστοιχα.Οιερυθρόλευκοι
μετρούν3.066,5βαθμούςκαιοιασπρόμαυροι3.017βαθμούς

ΣτηνπρώτηθέσηβρίσκεταιηΜπαρτσελόναμε5.427βαθμούς,
νικήτριατωνπαγκόσμιωνβαθμολογιώνIFFHSτωνδύοδεκαετιών
(2001-2010και2011-2020), έχοντας388βαθμούςπερισσότερους
από τηΡεάλΜαδρίτης (5.039) και 517,5 από τηνπρωταθλήτρια
Ευρώπης,ΜπάγερνΜονάχου(4909,5).

Ακολουθούντέσσεριςαγγλικέςομάδες (4ηηΜάντσεστερΓιου-
νάιτεντμε4.543,5ηηΑρσεναλμε4.426,6ηηΤσέλσιμε4.348και
7ηηΛίβερπουλμε4.229) και τρεις ιταλικές (8ηηΓιουβέντουςμε
4.166,9ηηΙντερμε3.151,5και10ηηΜίλανμε3.869).

ΗΜπόκαΤζούνιορς (Αργεντινή), είναι ηπρώτημη ευρωπαϊκή
ομάδακαιβρίσκεταιστη12ηθέση(3.803,5).Συνολικά,29ομάδες
απότηνUEFAκαι4τηςCONMEBOLσυνθέτουντοWorld’sTop-33
μεδιπλήελληνικήεκπροσώπηση.

Παρασκευή 02-04-2021

13.30 -17.30 Ζαμά-
νη Αλεξάνδρα, Βενι-
ζέλου 26, τηλ. 23310 
24123

21.00 - 08.00 Κα-
λούδης Θεμιστο-
κλής, Μοράβα 3 (έ-
ναντι ΙΚΑ), τηλ. 23310 
27507

Τα πλαίσια του «ΨΑΞΕ – ΒΡΕΣ – 
ΚΕΡΔΙΣΕ» η τέως Διοικητής της 247 
Περ. Inner Wheel Ελλάδας Βιβή Ιατρο-
πούλου έστειλε στα μέλη του Ομίλου 
Inner Wheel Βέροιας ένα μήνυμα πάνω 
στο σύνθημα του Διεθνούς Inner Wheel 
για τη χρονιά 2019-2020 «ΜΑΖΙ ΜΠΟ-
ΡΟΥΜΕ».

«Το Σύνθημα της ινεργουιλικής χρο-
νιάς 2019 – 2020 της Προέδρου του 
Διεθνούς Inner Wheel Phyllis Charter «ΜΑΖΙ ΜΠΟ-
ΡΟΥΜΕ» εμπνέει όλα τα μέλη του I.W. να συνερ-
γαστούμε στους ομίλους μας και στην Περιφέρειά 
μας για να πετύχουμε πολλά σε προγράμματα και 
προσφορές στην Κοινότητά μας κάνοντας του ΑΔΥ-
ΝΑΤΟ – ΔΥΝΑΤΟ.

Είναι πολύ σπουδαίο τα μέλη του I.W. της μεγα-
λύτερης Γυναικείας Οργάνωσης στον Κόσμο, που 
σύντομα θα γιορτάσει έναν αιώνα ύπαρξης το 2024, 
να πετύχουμε τα όνειρά μας για να γίνουν πιο απο-
τελεσματικά στην ανάπτυξη και τη δημιουργία μιας 
ακτίνας ελπίδας στη ζωή των απόρων και αδικημέ-
νων ανθρώπων, βοηθώντας τους να πετύχουν τα 
δικά τους όνειρα και απολαμβάνοντας τα μέλη του 
I.W. φιλίες στους ομίλους τους και με 110.000 άλλα 
μέλη ανά τον κόσμο.

Το Inner Wheel δεν σταματάει ποτέ.
Ευχόμαστε η άσχημη αυτή χρονιά να είναι μια 

κακή ανάμνηση την οποία να μην είχαμε βιώσει.
Όταν ξαφνικά ήρθε ο Covid-19 και η πανδημία 

έφερε τα πάνω κάτω και ο κόσμος μας ανατράπηκε, 
όλες οι επισκέψεις, οι κανονικές δραστηριότητες και 
οι συναντήσεις για ένα φλιτζάνι καφέ σταμάτησαν 
και όλες μείναμε περιορισμένες στα σπίτια μας για 
να είμαστε ασφαλείς.

Ο τροχός του Inner Wheel όμως σταμάτησε να 
γυρίζει; ΟΧΙ. Όλες αποδείξαμε ότι ως μέλη του I.W. 
«ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» να επιτύχουμε τα δικά μας 
όνειρα για έναν καλύτερο κόσμο προωθώντας τους 
τρεις στόχους, την αληθινή φιλία, την προσωπική 
υπηρεσία και τη διεθνή κατανόηση.

Όλες «ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» να είμαστε εξαιρετι-
κά εμπνευσμένες. Υποστηρίζουμε τα προγράμματα 
του I.W. και υποστηρίζουμε με κάθε δυνατό τρόπο 
την Κοινότητά μας μέσα σ’ αυτήν την πανδημία κά-

νοντας τις μικρές μας προσφορές.
Ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι μια μέ-

ρα θα επιστρέψουμε σε μια φυσιολο-
γική ζωή, θα συναντιόμαστε πρόσωπο 
με πρόσωπο, ώστε να αποδεικνύουμε 
με την φιλία που υπάρχει μεταξύ μας, 
ότι συνεχίζουμε να κάνουμε τα όνειρα 
πραγματικότητα, φορώντας τη μάσκα 
σαν μέσο προστασίας και όχι σαν απο-
κριάτικο αξεσουάρ.

Είμαστε μια ομάδα που δουλεύει μαζί προωθώ-
ντας τους στόχους του I.W. Όπως μάλιστα ανέφερε 
η Πρόεδρος του I.I.W. την χρονιά 2019-2020 Phyllis 
Charter το Inner Wheel είναι ένα ΔΕΝΔΡΟ όπου 
το Διεθνές I.W. είναι οι ΡΙΖΕΣ, ο ΚΟΡΜΟΣ είναι οι 
περιφέρειες και οι όμιλοι και τα ΚΛΑΔΙΑ είναι τα μέ-
λη, ενώ τα ΦΥΛΛΑ είναι η όλη δράση με την οποία 
παράγεται ενέργεια που επιτρέπει στο δέντρο να 
μεγαλώσει.

Αυτό φυσικά με τη σειρά του σημαίνει ότι χρεια-
ζόμαστε περισσότερα φύλλα και για να τονώσουμε 
την ανάπτυξή του φωνάζοντας δυνατά από τις κο-
ρυφές των δέντρων τους στόχους του I.W.

ΦΙΛΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ.
Νοιώθουμε φίλες μου πως τώρα με όλη αυτήν 

την κατάσταση, περισσότερο από ποτέ, η Κοινωνία 
μας χρειάζεται, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, 
ένα παιδί, μια γυναίκα που βρίσκεται σε ανάγκη, ας 
μην τους απογοητεύσουμε.

Εμείς χρειαζόμαστε την ΑΡΕΤΗ όπως θα έλεγε 
ο Αριστοτέλης, την οποία επιδιώκουμε μέσω της 
ΦΙΛΙΑΣ του Inner Wheel. 

Μόνες μας επιτυγχάνουμε τόσα λίγα, αλλά στο 
Inner Wheel όλες μαζί μπορούμε να επιτύχουμε 
τόσα πολλά. Μαζί μπορούμε να είμαστε δυνατές και 
θα συνεχίσουμε να κρατιόμαστε από το χέρι σε όλο 
τον κόσμο καθώς θα θυμόμαστε η μία την άλλη και 
όλους αυτούς που έχουμε βοηθήσει ή που ζουν μό-
νοι και οι οποίοι είναι ευάλωτοι, όλοι αυτοί θα είναι 
στη σκέψη μας και στις προσευχές μας.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ . . .  «ΜΑΖΙ 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ»

«ΜΑΖΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ», «ΜΑΖΙ ΤΑ ΚΑΤΑ-
ΦΕΡΝΟΥΜΕ»

Εκ του Ομίλου

ΟΜΙΛΟΣ INNER WHEEL ΒΕΡΟΙΑΣ
ΨΑΞΕ – ΒΡΕΣ – ΚΕΡΔΙΣΕ, 

«ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»

Ενημέρωση για τη γρίπη 
των πτηνών από την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                             ΑΔΑ: 6ΔΛΦ46ΜΤΛΒ-ΖΞ2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ                                                                                      
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                                                                                         Αχαρνές, 31 Μαρτίου 2021
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                                                                               ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6509/26/27
Λ.ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 101 Τ.Κ. 136 71 ΑΧΑΡΝΕΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 2424309-312 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη θέσεων για το διορισμό διδακτικού προσωπικού 
στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022».

Η ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Έχοντας υπ΄ όψιν τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 41 παρ. 9 και 10 του Ν.1481/1984 (Φ.Ε.Κ. Α΄- 152/8-10-1984) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης».
β) Των άρθρων 65 και 66 του Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
γ) Του άρθρου 21 του Π.Δ. 319/95 (Φ.Ε.Κ. Α΄-174/24-8-1995) «Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει.
δ) Των άρθρων 22 έως 28 και 45 του Π.Δ. 190/1996 (Φ.Ε.Κ. Α-153/2-7-1996), «Οργανισμός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Ελληνικής Αστυνομίας και συναφή θέματα», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/2008 και το Π.Δ. 84/2010.
ε) Του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμ.

216/2000 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και με τις επιφυλάξεις του Νόμου περί προστασίας του ατόμου από την επε-
ξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

στ) Της υπ΄ αριθμ. 8004/15/10-δ΄ από 03-01-2018 (Φ.Ε.Κ. Β΄-70/19-01-2018) Κοινής Απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών
και Οικονομικών «Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης του διδακτικού προσωπικού των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας».

ζ) Του Ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση».
Γνωστοποιεί

ότι κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρω (δ) σχετικού, λειτουργούν στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας
(Αττική) και στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας (Βέροια) Τμήματα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης
Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.).
Στόχος της μετεκπαίδευσης είναι η συμπλήρωση της επαγγελματικής και νομικής μόρφωσης των μετεκπαιδευομένων, η συζήτηση και ανάλυση
προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η ενημέρωσή τους σε σύγχρονα γενικότερα θέματα και ζητήματα
διοίκησης προσωπικού. 
Για το υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης και την αρτιότερη επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών της Σχολής, απαιτείται ο διορισμός τόσο
επιστημονικού διδακτικού προσωπικού που κατέχει τους απαιτούμενους από την προκήρυξη τίτλους σπουδών, για να διδάξει αντικείμενα νομι-
κής, ανθρωπιστικής κατάρτισης κ.ά., όσο και αστυνομικού διδακτικού προσωπικού εξειδικευμένων γνώσεων, για τη διδασκαλία ειδικών επαγ-
γελματικών μαθημάτων.
Κατόπιν αυτών: 

Ανακοινώνει
τον αναγκαίο αριθμό σε διδακτικό προσωπικό (τακτικό - αναπληρωματικό), επιστημονικό και αστυνομικό, που θα διορισθεί για να διδάξει στη
Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας σε Αττική και Βέροια, στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης
Ανθυπαστυνόμων, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022, τα παρακάτω αναγραφόμενα γνωστικά αντικείμενα, με αποζημίωση που καταβάλ-
λεται για κάθε ώρα διδασκαλίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω (στ) σχετική, ως ακολούθως: 

                                                                                                                             ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
       ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ                                       ΤΑΚΤΙΚΟΙ               ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ                    ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
                                                                                                       ΑΤΤΙΚΗ         ΒΕΡΟΙΑ    ΑΤΤΙΚΗ           ΒΕΡΟΙΑ
1.    Θέματα Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου                                  1                    1               3                      3                                            
2.    Θέματα Δικονομικού Ποινικού Δικαίου - 
       Εφαρμογή Ποινικών Υποθέσεων
       α. Ποινική Δικονομία                                                                 1                    1               3                      3                                            
       β. Πρακτική Εφαρμογή Ποινικών Υποθέσεων                       1                    1               3                      3                                εν ενεργεία ή 
                                                                                                                                                                                                       εν συντάξει αστυνομικοί
3.    Θέματα Εγκληματολογίας - Ανακριτικής
      α. Εγκληματολογία                                                                     1                    1               3                      3                                            
      β. Ανακριτική                                                                              1                    1               3                      3                                            

4.    Θέματα Ιατροδικαστικής                                                          1                    1               3                      3                                            
5.    Θέματα Διοίκησης Προσωπικού                                              1                    1               3                      3                                            
6.    Θέματα Δημόσιας Ασφάλειας
       α. Αντιμετώπιση Εγκλήματος (πρόληψη – καταστολή)                  1                    1               4                      4                                            
      β. Εξερεύνηση σκηνής εγκλήματος                                        1                    1               2                      2                                            
       γ. Θέματα ναρκωτικών                                                              1                    1               2                      2                                            
       δ. Θέματα Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας                    1                    1               2                      2                                            
7.    Θέματα Αστυνομίας - Τάξης
       α. Θέματα πεζής και εποχούμενης αστυνόμευσης                                                                                                                         εν ενεργεία ή
       - Λειτουργία Αστυνομικού Τμήματος                                       1                    1               3                      3                       εν συντάξει αστυνομικοί
       β. Γενικά περί συναθροίσεων – συγκεντρώσεων 
       κ.λπ. εκδηλώσεων. Λήψη μέτρων τάξης                                 1                    1               2                      2                                            
       γ. Θέματα Τροχαίας                                                                  1                    1               2                      2                                            
       δ. Θέματα διαχείρισης κρίσεων. 
       Διαπραγματεύσεις - ομηρίες                                                    1                    1               4                      4                                            
8.    Στοιχεία Ιδιωτικού Δικαίου                                                       1                    1               2                      2                                            
9.    Θέματα Κρατικής Ασφάλειας
       α. Πληροφορίες                                                                         1                    1               2                      2                                  εν ενεργεία 
       β. Αντιμετώπιση ειδικών εγκλημάτων βίας                                                                                                                    ή εν συντάξει αστυνομικοί
       Εθνικής και Διεθνούς Τρομοκρατίας                                      1                    1               2                      2                                            
10.  Θέματα Πολιτικής Άμυνας                                                        1                    1               2                      2                      εν ενεργεία ή εν συντάξει 
                                                                                                                                                                                                     αστυνομικοί - στρατιωτικοί
11.  Θέματα Πληροφορικής
       α. Γενικά                                                                                      1                    1               4                      3                                            
       β. Μηχανογραφικές Εφαρμογές                                                                                                                                              εν ενεργεία ή εν
       στην Ελληνική Αστυνομία                                                          1                    1               4                      3                         συντάξει αστυνομικοί
12. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι                                                               1                    1               3                      3                                            
13. Διοικητικές Εξετάσεις                                                               1                    1               2                      2                                  εν ενεργεία 
                                                                                                                                                                                                     ή εν συντάξει αστυνομικοί
14. Στοιχεία Δημοσίου Δικαίου
       α. Συνταγματικό Δίκαιο                                                             1                    1               3                      3                                            
       β. Διοικητικό Δίκαιο                                                                   1                    1               2                      2                                            

I. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα γενικά προσόντα:
1. Να πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα προσόντα και να μην εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού αυτού (Ν. 3528/2007

ΦΕΚ Α-26/9-2-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι:
• Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσοι/ες απέκτησαν την ελληνική Ιθαγένεια με

πολιτογράφηση δεν μπορούν να διορισθούν πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της. 
• Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
• Να μην εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 8 & 9 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ. Α-26/9-2-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους).
• Να έχουν υγεία και αρτιμέλεια που να επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν και να μην πάσχουν από

λοιμώδη ή μεταδοτικά νοσήματα.
2. Οι κάτοχοι δημόσιας θέσης να μην υπόκεινται στους περιορισμούς των Νόμων περί πολυθεσίας.
3. Να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διορισμού τους.
4. Οι υποψήφιοι/ες που δεν προέρχονται από αστυνομικούς πρέπει υποχρεωτικά να κατέχουν τίτλο σπουδών ελληνικού ή ισότιμου αναγνωρι-

σμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου που να ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν - αιτούνται να διδάξουν.
5. Οι υποψήφιοι/ες που είναι εν ενεργεία αστυνομικοί πρέπει να έχουν αξιολογηθεί ως «εξαίρετοι» κατά τα τελευταία τρία έτη, να έχουν κριθεί

ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια κατά την τελευταία κρίση και να μην έχουν τιμωρηθεί για πειθαρχικά παραπτώματα.
6. Οι υποψήφιοι/ες εν συντάξει αστυνομικοί ή στρατιωτικοί να έχουν αποστρατευτεί, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.
7. Οι υποψήφιοι/ες αστυνομικοί εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικοί ή στρατιωτικοί να διαθέτουν επαγγελματική πείρα και μόρφωση στο

αντικείμενο που επιθυμούν - αιτούνται να διδάξουν, η οποία να προκύπτει από την υπηρεσία τους στο Σώμα και την επιμόρφωσή τους στο
αντικείμενο και να διαθέτουν διδακτική ικανότητα και πείρα. 

8. Στους αστυνομικούς περιλαμβάνονται οι Ειδικοί Φρουροί και οι Συνοριακοί Φύλακες.
II. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Για τους/τις υποψηφίους/ες που δεν προέρχονται από αστυνομικούς, συνεκτιμάται η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και διδακτο-
ρικού διπλώματος ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου, η συγγραφή πρωτότυπης εργασίας σχετικής με το αντι-
κείμενο που ενδιαφέρονται να διδάξουν, η διδακτική ικανότητα και πείρα καθώς και η εν γένει εμπειρία τους στο αντικείμενο.

2. Για τους/τις υποψηφίους/ες εν ενεργεία αστυνομικούς, λαμβάνεται υπόψη η κατοχή πτυχίου πανεπιστημίου, η ευδόκιμη αποφοίτησή τους
από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών ή τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, η υπηρεσιακή τους εμπειρία καθώς και
η συγγραφή εργασιών σχετικών με το αντικείμενο που ενδιαφέρονται να διδάξουν.

3. Για τους/τις υποψηφίους/ες που δίδαξαν κατά το τελευταίο εκπαιδευτικό έτος στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής
Αστυνομίας, κατά τη διαδικασία επιλογής του διδακτικού προσωπικού, λαμβάνονται υπ’ όψιν τόσο οι αξιολογήσεις του εκπαιδευόμενου προ-
σωπικού όσο και οι προτάσεις - διαπιστώσεις του Διοικητή της Σχολής. 

III. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1. Για το διδακτικό προσωπικό της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Π.Δ. 190/1996 «Οργανισμός

Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και συναφή θέματα», εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις του
Οργανισμού της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Π.Δ. 319/1995), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι οφείλει:

α. Να διδάσκει την ύλη που καθορίζεται από το πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα καθορισθεί από τη Σχολή.
β. Να χρησιμοποιεί τα οπτικοακουστικά μέσα της Σχολής, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο για την καλύτερη ανάπτυξη του μαθήματος.
γ. Να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την προαγωγή της εκπαίδευσης και να εισηγείται αρμοδίως τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.
δ. Να εξασφαλίζει τάξη και πειθαρχία στο διδακτήριο, κατά την ώρα της διδασκαλίας και για κάθε παρεκτροπή σπουδαστή να ενημερώνει τoν

Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας.
ε. Να ειδοποιεί έγκαιρα τη Σχολή σε περίπτωση κωλύματος.
στ. Να ενημερώνει τoν Διοικητή της Σχολής σχετικά με την πρόοδο των εκπαιδευομένων και να εισηγείται την αντικατάσταση, τροποποίηση και

αναθεώρηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με σκοπό την προσαρμογή τούτων προς τις εξελίξεις της επιστήμης.
2. Η παύση των καθηγητών είναι δυνατή, εάν ανακύψουν σοβαροί λόγοι. Τέτοιοι λόγοι είναι, κυρίως, η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, η

ασυμβίβαστη προς την αξιοπρέπεια του εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας,
συμπεριφορά και η αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων, που δημιουργεί ανωμαλία ή καθυστέρηση στην εκπαίδευση. 

IV. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Όσοι/ες επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
• Αίτηση ενδιαφερομένου/ης (Υποδείγματα Α1, Α2 για ιδιώτες και Α3, Α4 για εν ενεργεία και συνταξιούχους αστυνομικούς - στρατιωτικούς). 
• Υπόμνημα - Δήλωση ατομικών και επαγγελματικών στοιχείων (Υπόδειγμα Β1 για ιδιώτες και Β2 για εν ενεργεία και συνταξιούχους αστυνομι-

κούς - στρατιωτικούς). 
• Αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών.
• Πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), αν οι τίτλοι σπουδών έχουν απονεμηθεί από πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
• Οι διορισμένοι σε θέση Δ.Ε.Π., αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. διορισμού τους.
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, σχετικό με τις σπουδές, το διδακτικό και το συγγραφικό έργο, προϋπηρεσία καθώς και τυχόν διδακτική

εμπειρία στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας.
• Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
• Μία (1) φωτογραφία έγχρωμη διαστάσεων 4χ4 εκατοστών.
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, για τους/τις υποψηφίους/ες ιδιώτες (Υπόδειγμα Γ1).
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τους/τις υποψηφίους/ες αστυνομικούς - στρατιωτικούς εν ενεργεία (Υπόδειγμα Γ2 - Π.Δ. 113/2008).
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τους/τις υποψήφιους/ες αστυνομικούς - στρατιωτικούς εν αποστρατεία (Υπόδειγμα Δ - Π.Δ. 113/2008).
• Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου για τους/τις υποψήφιους/ες εν αποστρατεία (ε.α.) αστυνομικούς – στρατιωτικούς, στο οποίο να εμφαίνεται ότι

έχουν αποστρατευτεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους (Π.Δ. 113/2008). 
2. Συγγραφικό έργο των ενδιαφερομένων, όπως μελέτες, βιβλία κ.λπ., συναφή με την ειδικότητά τους, να συνυποβάλλεται με τα δικαιολογητικά

τους καθώς και αντίτυπο των εργασιών τους. 
3. Για την απόδειξη της εμπειρίας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
• Για τους/τις μισθωτούς/ές του δημοσίου τομέα, βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και

η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
• Για τους/τις μισθωτούς/ές του ιδιωτικού τομέα, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της

ασφάλισης και υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου/ας, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται, επακριβώς, ο
χρόνος και το είδος της εμπειρίας του/της καθώς και τα στοιχεία του/της εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης,
αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

• Για τους/τις ελεύθερους/ες επαγγελματίες, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφά-
λισης και υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά
με το αντικείμενο της εμπειρίας.

Η δηλωθείσα, στα υποδείγματα Β1 και Β2, εμπειρία στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας θα διαπιστώνεται από
την ίδια τη Σχολή.
Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθή-
κοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων, μετά την απόκτηση του απαιτούμενου από την ανακοίνωση του
βασικού τίτλου σπουδών, με τον οποίο ο/η υποψήφιος/α μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία.

V. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας σε Αττική και Βέροια,

τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 16-04-2021. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις. Οι αιτή-
σεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στην Αττική (Λ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ. 136 71 -
Αχαρνές Αττικής) και στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας στη Βέροια (Ειδικού Φρουρού Χαράλαμπου Αμανατίδη
6 Τ.Κ. 59 100 Πανόραμα Βέροιας Ημαθίας), αντίστοιχα για κάθε Σχολή, ταχυδρομικά (συστημένα, με ευκρινή τη σφραγίδα ταχυδρομείου),
αριθμημένα με ενιαία αρίθμηση, από την πρώτη μέχρι την τελευταία σελίδα του τελευταίου δικαιολογητικού και καταγεγραμμένα σε πίνακα
περιεχομένων, στον οποίο θα αναγράφεται ο/οι αριθμός/-οι σελίδας/-ων του καθενός.

2. Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προ-
θεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη.

3. Η σωστή συμπλήρωση της αιτήσεως είναι αποκλειστική ευθύνη του/της υποψηφίου/ας. 
4.  Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του/της υποψήφιου/ας να δηλώσει άμεσα στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας

οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει στα δικαιολογητικά που κατέθεσε και λαμβάνονται υπόψη για τον διορισμό του/της. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει
να έχουν τα προσόντα του διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού. 

5. Αποκλείεται από τον διαγωνισμό υποψήφιος/α χωρίς ειδοποίηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:
       - Όταν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή.
       - Όταν τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται εμπρόθεσμα.
       - Όταν δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

VI. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
1. Η ωριαία αποζημίωση των προσληφθέντων ωρομισθίων καθηγητών, καθορίζεται από την ανωτέρω (στ) σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.
2. Επισημαίνεται ότι δε δικαιούται αποζημίωσης, σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική, το εν ενεργεία αστυνομικό προσωπικό, στο οποίο έχει ανα-

τεθεί, κατόπιν υπηρεσιακής εκπαίδευσης και πιστοποίησής του, η αποκλειστική άσκηση καθηκόντων εκπαιδευτή ή αυτό που διδάσκει στις
Σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, αστυνομικής φύσεως, που αποτελούν περιεχόμενο της συγκεκριμένης
υπηρεσιακής πιστοποίησης και εντός του ωραρίου εργασίας του και συγκεκριμένα:

- Το προσωπικό των Τμημάτων Εκπαίδευσης των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και των Γραφείων Εκπαίδευσης
των Αστυνομικών Διευθύνσεων της Χώρας, για τις εκπαιδεύσεις σε θέματα, ιδίως: «Αυτοπροστασίας - Αυτοάμυνας», «Οπλοτεχνικής -
Σκοποβολής» και «Συναθροίσεων - Συγκεντρώσεων - Αστυνομικών Επιχειρήσεων».

- Το προσωπικό του Τμήματος Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Επισήμων για τις Εκπαιδεύσεις, σε θέματα προστασίας επισή-
μων προσώπων.

- Το προσωπικό των Τμημάτων Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών Αθηνών και Θεσσαλονίκης για τις εκπαιδεύσεις «Ανιχνευτών -
Εξουδετερωτών Εκρηκτικών Μηχανισμών» και «Συνοδών - Εκπαιδευτών Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων».

- Το προσωπικό όλων των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας για εκπαιδεύσεις στα μαθήματα της «Αυτοπροστασίας - Αυτοάμυνας»,
«Οπλοτεχνικής - Σκοποβολής» και «Συναθροίσεων - Συγκεντρώσεων - Αστυνομικών Επιχειρήσεων».

3. Για το διδακτικό προσωπικό που θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απαιτούνται παραστατικά από
τα οποία να προκύπτουν:

• Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
• Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).
• Αριθμός Μητρώου Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α. πρώην Ι.Κ.Α. - Α.Μ.Ι.Κ.Α.).
• Ι.Β.Α.Ν. λογαριασμού τραπέζης ως πρώτος δικαιούχος. 
4. Γίνεται μνεία ότι για τους/τις αιτούντες/σες συνταξιούχους ισχύουν επιπλέον οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα

Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών
παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 27 του Ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετα-
σχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις».

VII. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1. Οι αιτήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες από τους/τις ίδιους/ες τους/τις υποψήφιους, θεωρημένες για το γνήσιο

της υπογραφής είτε από Αστυνομικό Τμήμα είτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) είτε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 27 της από 20 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. Α΄ - 68 / 20.03.2020).

2. Οποιοδήποτε ξενόγλωσσο έγγραφο δικαιολογητικό θα συνοδεύεται και από επίσημη μετάφραση.
3. Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα, να γνωστοποιεί σε υποψήφιους στοιχεία τα οποία έχουν καταθέσει συνυποψήφιοί τους για την ίδια θέση, προ-

κειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματα προσβολής των σχετικών αποφάσεων ή πινάκων, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση,
τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος), τηρουμένων των προβλέψεων της νομοθεσίας για τη γνώση διοικητικών εγγράφων και για
την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

4. Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να μην καλύπτει (μερικά ή ολικά) τις θέσεις που προκηρύσσονται για οποιοδήποτε μάθημα. Η λειτουργία ή μη
των Τμημάτων Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων σε Αττική και Βέροια θα αποφασισθεί από το Αρχηγείο Ελληνικής
Αστυνομίας μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων για την εισαγωγή Ανθυπαστυνόμων στα εν λόγω Τμήματα, κατά την
εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022, συνεκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

5. Όταν οι εκπαιδευτικές ανάγκες το απαιτούν (υλοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πρακτική εξάσκηση, εκπαίδευση σε τεχνικά –
πρακτικά μαθήματα κ.λπ.) δύναται η διδασκαλία να πραγματοποιείται πέραν του/της τακτικού/ής διδάσκοντα/ουσας καθηγητή/καθηγήτριας
και με τη συμμετοχή αναπληρωματικών, ο αριθμός των οποίων θα καθοριστεί με το πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα εκπονηθεί από τη Σχολή. 

6. Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να μην καλεί για διδασκαλία διορισμένο διδακτικό προσωπικό, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών
της αναγκών. 

7.  Η Σχολή υποχρεούται να κάνει επαλήθευση της γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών των υποψηφίων καθηγητών/ριών
που διορίσθηκαν. Σε περίπτωση που αποκαλυφθεί ότι διορίσθηκαν με βάση ψευδή και αναληθή δικαιολογητικά, θα ανακαλείται ο διορισμός
τους και θα κινείται η διαδικασία για την ποινική τους δίωξη.

8. Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Σπουδών και Δημοσίων Σχέσεων της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης (τηλ. 210 2424309-
312) και από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας στη Βέροια (τηλ. 23310 34320, 34322, 34323), από Δευτέρα
έως και Παρασκευή και ώρες 08:00’ έως 14:00’ και στις ιστοσελίδες: http://www.astynomia.gr και http://diavgeia.gov.gr, όπου θα αναρ-
τηθεί και η παρούσα, με συνημμένα τα έντυπα αιτήσεων.

9. Στην ιστοσελίδα www.diavgeia.gov.gr θα δημοσιευτεί - ανακοινωθεί και η απόφαση διορισμού διδακτικού προσωπικού στη Σχολή
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την
απόφαση διορισμού επαφίεται στους ίδιους, οι οποίοι μπορούν για το σκοπό αυτό να ανατρέξουν στην προαναφερόμενη σελίδα.

10. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται πρωινές ώρες, στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας στην Αττική (Λ.
Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ. 136 71 - Αχαρνές Αττικής) και στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας στη Βέροια
(Ειδικού Φρουρού Χαράλαμπου Αμανατίδη 6 Τ.Κ. 59 100 Πανόραμα Βέροιας Ημαθίας), αντίστοιχα για κάθε Σχολή.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΛΟΥΚΑΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 

διόροφη στο Πανόρα-

μα με 3 υπνοδωμάτια, 

σαλοκουζινα, μπάνιο, 

βεράντα. Κάτω διαμέ-

ρισμα πιο μικρό σαλο-

κουζίνα με τζάκι, δωμά-

τιο. Με πρόσβαση στην 

αυλή. Αυτόνομη θέρ-

μανση σε ήσυχη περιο-

χή. Τιμή 135.000 ευρώ. 

Τηλ.: 6973 735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

σμα κοντά στο Μου-

σείο, 90 τ.μ., 34.000 

ευρώ. Τηλ. :  6934 

888738 Μεσιτιοκό Ακί-

νητα Ημαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

700 τ.μ. στο Πανόρα-

μα οικοδομήσιμο δίπλα 

στον «Παιδικό Πλανήτη». 

Τιμή ευκαιρίας, Πληρ. 

τηλ.: 6943696105.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα 

όρ ια  Αγγελοχωρ ι -

ου -Αρχαγγέλου  2 

χωράφια κολλητά, 

25 και 11 στρέμμα-

τα, περιφραγμένα, 

παλμέττα βερύκο -

κα 6 ετών σε φούλ 

παραγωγή, άριστης 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ. κέντρο   23313 50100
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη   23313 50102
Πυροσβεστική    23310199,23310 68400
Νοσοκομείο κέντρο  23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες  23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού  23313 51400
ΕΚΑΒ  166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες 2331021.814 
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό 11500 & 1
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.) 2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες  121 κλήση από σταθερό 
ΟΤΕ Βλάβες 13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)  2331022.342
ΚΤΕΛ  14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)  2331022.282  
ΟΣΕ  2331024.444  
ΕΛΤΑ 23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ  2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία) 23313 53124
 23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ  2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ  2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας 231330-9636 έως 9640
και 231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών  2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας 23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:  2331353416, 7
Τελωνείο  2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)  2331060.066
Ι δ ι ω τ ι κ ό  Κ Τ Ε Ο  Β έ ρ ο ι α ς  ( Μ α κ ρ οχώ ρ ι )              

2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο  2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο   2310894.463,
  2310894.562  
ΟΑΕΔ  2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας  2331073.353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας 2331096.342  
ΤΟΕΒ  2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί" 2331072.303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου» 2331024.879  
Αλσος Παπάγου  2331072.654  
I. Mητρόπολη  2331022270
ΔΗΠΕΘΕ  2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
Οδική Βοήθεια 
HELLAS SERVICE  2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE  1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN  168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής:  2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής:  2331020.240, 76.612

Β’ Υποδ/ντής:  2331076.611
Υπασπιστής:  2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100,  
 2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331076.643
Γραμματεία:  2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:  2331076650
Ταυτότητες: 2331076659

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331076.653
Γραμματεία:  2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:  2331076.657

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331076.669
Γραμματεία:  2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών 2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου: 2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών  

2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών 2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: 2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: 2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: 2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων: 2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: 2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου: 2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: 2331350564
Κ.Ε.Π.: 2331350000
Δημοτική Αστυνομία 2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:  2332 3 50300
Fax:  2332 0 24260
ΚΕΠ:  2332 3 50000 , 2332 3 50011 , 
2332 3 50015 , 2332 3 50016 

Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας:  2333 3 50100
Δημοτολόγιο 23333 50150
Ληξιιαρχείο 23333 50130
Πρωτόκολλο 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών 23333 50144
Γραφείο Προσωπικού 23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου 23333 50142

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Το Αστικό ΚΤΕΛ Βεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως στο πλαίσιο του 
νέου lockdown τροποποιούνται τα δρομολόγια όλων των συγκοινωνιακών γραμ-
μών. Τα δρομολόγια των λεωφορείων από την 17 Νοεμβρίου 2020 διαμορφώνο-
νται ως εξής:

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο 1.350 τ.μ. με 
συντελεστή 1,2, ε-
πί της οδού Αμπε-
λοκήπων .  Τηλ . : 
2331100888 κα Α-
λεξάνδρα.
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κατάστασης, 4 εξαιρε-

τικές ποικιλίες, με μπε-

κάκια. Παρακαλώ μόνο 

σοβαρές προτάσεις. Κι-

νητό: 6945769920.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωροπωλείο 

επί της οδού Μητροπόλεως 

στη Βέροια. Πληροφορίες 

τηλ. 6976 063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ENOIKIAZETAI δια-

μέρισμα 45 τ.μ.  (σαλόνι, 

κουζίνα, υπνοδωμάτιο, 

WC, δύο μπαλκόνια) 

στον Προμηθέα, αυτό-

νομη θέρμανση (πετρέ-

λαιο), a/c, πλήρως επι-

πλωμένο και εξοπλισμέ-

νο (ντουλάπες, έπιπλα, 

συρταριέρες, πλυντήριο 

ρούχων, ηλεκτρική κου-

ζίνα, ψυγείο, φωτιστι-

κά, τέντες, σίτα). Τηλ. 

6981719269 κ. Εύα.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλω-
μένη και με ηλεκτρικές συσκευές , συνολικής 
επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα . Αποτε-
λείται από 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο 
και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1998 και 
διαθέτει θέρμανση ατομική - Πετρέλαιο. Έχει 
απεριόριστη θέα, τα κουφώματα της συνθετι-
κά, με διπλά τζάμια  , διαθέτει τζάκι , αποθήκη 
και μεγάλη αυλή .   Τιμή: 320 € .

Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία 
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπε-
δα σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. , 
με ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο 40 
τ.μ. ,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2 σα-
λόνια 5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, 
και δύο μπάνια  , χωρίς θέρμανση, με δυνατό-
τητα τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει 
καμινάδα), επιπλωμένη , με αποθήκη και με 
δύο ντουλάπες , έχει ηλεκτρικές συσκευές 
αλλά και ηλιακό θερμοσίφωνα , προσφέρεται 
σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας , 350€. Πλη-
ροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.     

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867  Ενοικιάζεται κάτω από τον 

περιφερειακό αποθήκη 250 τ.μ. με οικόπεδο 
6.000 τ.μ. περιφραγμένο και περιποιημένο , 
μηνιαίο μίσθωμα μόνο 600€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23000 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Γραφείο συνολικής επιφάνειας 26 τ.μ. 1ος  
ορ. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1970 και διαθέτει ανοιχτωσιά 
και φωτεινότητα , έχει Κουφώματα Συνθετικά 
και Ανελκυστήρα,  Τιμή: 160 € .

Κωδ: 22769 - Στο Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος 
ορ. . Αποτελείται από 2 Χώρους,  Είναι κατα-
σκευασμένο το 1980 και διαθέτει Κουφώματα 
Αλουμινίου συρόμενα  με διπλά τζάμια και μία 
αποθήκη - Τιμή: 150 € .

Κωδ: 22958 - ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 2 
ο όροφο κατάλληλο και για φροντιστήριο και 
όχι μόνο. Αποτελείται από 3 Χώρους, και WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1986 και διαθέτει 
θέρμανση Κεντρική με Πετρέλαιο. Τιμή: 350 €.

Κωδ: 22993 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  
Γραφεία συνολικής επιφάνειας 165 τ.μ. στον 
2ο όροφο  κατάλληλο για φροντιστήριο και όχι 
μόνο . Αποτελείται από 5 Χώρους, και 2 WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1986 και διαθέτει 
θέρμανση Κεντρική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη 
Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, - Τιμή: 700 €.

Κωδ. 22843 ΚΕΝΤΡ0 ενοικιάζεται στα 
ΚΤΕΛ κοντά επαγγελματική στέγη προβολής 
συνολικά  180 τ.μ., σε πρώτο και δεύτερο 

όροφο επικοινωνούν εσωτερικά , με ατομική 
θέρμανση πετρελαίου , κατάλληλο για φρο-
ντιστήριο και όχι μόνο , μίσθωμα συνολικά  
500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105030 - Κέντρο Κατάστημα συ-

νολικής επιφάνειας 30 τ.μ. Ισόγειο. Αποτε-
λείται από 1 Χώρο, και WC και αποθήκη 10 
τ.μ. - Τιμή: 140 €.

ΚΩΔ.24368 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, ισό-
γειο κατάστημα 72 τ.μ., με πατάρι 20τ.μ. 
περ. ανακαινισμένο όλο εκ βάθρων, σε υ-
περάριστη κατάσταση, καινούργια αλουμι-
νίου κουφώματα  και με ρολά ασφαλείας με 
τηλεχειριστήριο , Αποκλειστική διάθεση και 
υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 
ενοίκιο 350 €.

Κωδ: 24448 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
ισόγειο κατάστημα συνολικής επιφάνειας 78 
τ.μ.  Διαθέτει μεγάλη πολύ βιτρίνα και WC . Tο 
μίσθωμα του είναι πολύ προσιτό μόνο 250 €. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24669 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα ανακαινισμένο Κατά-
στημα συνολικής επιφάνειας 97 τ.μ. ισόγειο 
λίγο υπερυψωμένο από το έδαφος . Απο-
τελείται από 2 Χώρους και ένα WC μεγάλο. 
Τιμή: 350 €.

Κωδ: 24675 - ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-
ΚΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  
νεόδμητο Κατάστημα στεγασμένης συνολι-
κής επιφάνειας 850 τ.μ. σιδηροκατασκευή  
,  ισόγειο  για πολύ απαιτητικούς μισθωτές, 
σίγουρα εκπληκτικό και ξεχωριστό ακίνητο, με 
άριστη προβολή και σε οικόπεδο 4.000 τ.μ. 
Μηνιαίο μίσθωμα  2.500 €.   

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 14498 ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ  στην καρδιά της πό-
λης με ράμπα εισόδου , σε πλήρη λειτουργία   
, κοντά στην Βενιζέλου   τιμή από 75-80€ /
μήνα μόνο.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.116300 ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ απο-

κλειστικά από το γραφείο μας σπάνιο μεγάλο 
Studio - γκαρσονιέρα  39 τ.μ. και με 17,5 
τ.μ. αποθήκη στο υπόγειο 1ος όρ. ψηλός  
οικοδομή του 1999, σε πολύ καλή κατάσταση 
και σε εξαιρετικά καλή τιμή, χωρίς θέρμανση. 
Πρόκειται για ένα πολύ φωτεινό και γωνιακό 
ακίνητο στο κέντρο της πόλης, με ανοιχτωσιά 
μπροστά του , Τιμή 26.000€. Αποκλειστική ΔΙ-
ΑΘΕΣΗ και ΥΠΟΔΕΙΞΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 12870 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέ-
ρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. μικτά και 
80τ.μ. καθ., στον 2ο όροφο. Αποτελείται από 

2 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1967 και διαθέτει απεριόριστη 
Θέα, οι χώροι του λειτουργικοί, κουφώματα 
ξύλινα, ανελκυστήρα, χωρίς θέρμανση, με 
εξαιρετική διαρρύθμιση, σκαλιά εισόδου,  σε 
μοναδική τοποθεσία, σε τιμή προσφοράς 
μόνο: 52.000 €. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106848 ΚΕΝΤΡΟ, Πωλείται Δια-
μέρισμα συνολικής επιφάνειας 93τ.μ. μικτά 
και 84τ.μ. καθ, 2ος όροφος, αποτελείται από 
2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, χωρίς ανελκυ-
στήρα, έχει καινούργια συνθετικά κουφώματα 
με διπλά τζάμια, ανακαινισμένο κομπλέ, δια-
μπερές, σε καλή κατάσταση, η θέρμανση του 
είναι με σόμπα pellet η οποία μπορεί να πα-
ραμείνει και με κλιματισμό, είναι σε προνομι-
ακή τοποθεσία, ιδανικό για ιδιοκατοίκηση, σε 
τιμή προσφοράς μόνο 67.000€. Πληροφορίες 
στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ 13609 Στη Ράχη Βέροιας πωλείται 
ημιτελές διαμ/μα 1ου ορόφου 103 τ.μ. με 
2δσκλ και επιπλέον μία αποθήκη  50 τ.μ. σε 
οικόπεδο 1236 τ.μ. τιμή 25.000€. Αποκλειστι-
κή ΔΙΑΘΕΣΗ και ΥΠΟΔΕΙΞΗ από την ΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 13681 ΒΙΛΑ , σπάνια σε απόσταση 

12 χιλ. από τη Βέροια σε στυλ Μεζονέτας με 
170 τ.μ., κατοικήσιμος χώρο και με λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους συνολικά 250 τ.μ. ανο-
δομή , διατίθεται προς πώληση. Πρόκειται 
για μία μοναδική περίπτωση κατοικίας με 
εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , με ύφος 
απέριττης πολυτέλειας που διαχέεται στον 
χώρο, διαθέτει παραδοσιακά ξύλινα κουφώ-
ματα με διπλά τζάμια, κτίστηκε με πολύ μερά-
κι και με υλικά ανώτερης ποιότητας, οι χώροι 
της λειτουργικοί και με ατομική θέρμανση 
πετρελαίου, διαθέτει τζάκι, 3υ/δ και δύο υ-
περπολυτελή μπάνια, αναφέρεται μόνο σε 
πολύ απαιτητικούς αγοραστές , ευρισκόμενη 

σε ήσυχο περιβάλλον και σε οικόπεδο 1680 
τ.μ. διαθέτοντας έναν πολύ ωραίο κήπο με 
δένδρα , γκαζόν και λαχανόκηπο , Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 160.000€. Στην 
παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνεται ολόκλη-
ρος ο εξοπλισμός και η επίπλωση της. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις δεκτές.

Κωδ. 13572 Πωλείται στο Πανόραμα 
Βέροιας Σπάνια Μονοκατοικία 175 τ.μ. επί 
του κεντρικού δρόμου , πρόκειται για  ένα 
μοναδικό ακίνητο σε οικόπεδο 300 τ.μ. με μία 
κατασκευή πολυτελέστατη του 1992 και προ-
σφέρεται σε μία πολύ  χαμηλή τιμή ευκαιρίας 
μόνο 350.000€.

Κωδ. 13825 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πωλεί-
ται Μονοκατοικία με 200 τ.μ., υπερυψωμένο 
ισόγειο και 150 τ.μ. υπόγειο , έχει ανεγερθεί 
σε οικόπεδο 4000 τ.μ. , σαλόνι κουζίνα  α-
νεξάρτητη και 4  υ/δ, με εκπληκτική και ανε-
μπόδιστη θέα , πρόκειται για μία ωραιότατη 
κατασκευή αυστηρών τεχνικών προδιαγρα-
φών, με πολυτέλεια και ζεστασιά, έχει ατομική 
θέρμανση με υγραέριο , , διαθέτει τζάκι , δι-
πλό πάρκινγκ και αναφέρεται μόνο σε απαι-
τητικούς αγοραστές , είναι μία ευκαιρία χωρίς 
αμφιβολία, ζητούμενο τίμημα 125.000€, Πλη-
ροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθή-

κη συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο. 
Αποτελείται από 6 Χώρους, και WC. Είναι 
κατασκευασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ.116300 ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ απο-

κλειστικά από το γραφείο μας σπάνιο γραφείο  
39 τ.μ. και με 17,5 τ.μ. αποθήκη στο υπόγειο 
1ος όρ. ψηλός  οικοδομή του 1999, σε πολύ 
καλή κατάσταση και σε εξαιρετικά καλή τι-
μή, χωρίς θέρμανση. Πρόκειται για ένα πολύ 
φωτεινό και γωνιακό ακίνητο στο κέντρο της 

πόλης, με ανοιχτωσιά μπροστά του , Τιμή 
26.000€. 

 Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΥΠΟΔΕΙΞΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13833 ΚΕΝΤΡΟ , Μητροπόλεως 
πωλούνται γραφειακοί χώροι 1ου ορ. απο-
τελούμενοι από 3 χώρους και με δική τους 
τουαλέτα. Το συνολικό τους μέγεθος  86 τ.μ., 
κατασκευή 1976, είναι ανακαινισμένοι και σε 
πολύ καλή κατάσταση , τιμή εξαιρετικά χαμη-
λή μόνο 50.000€.

Κωδ: 13504 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνο-
λικής επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. 
Αποτελείται από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομι-
κή - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα 
Θωρακισμένη, Διπλά τζάμια - Τιμή: 54.000 €. 
Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑ του ακινήτου αυτού.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23559 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατά-

στημα συνολικής επιφάνειας 28 τ.μ. Ισόγειο 
και 28τ.μ. Υπόγειο. Αποτελείται από 2 Χώ-
ρους, Είναι κατασκευασμένο το 1980 και δια-
θέτει Κουφώματα Αλουμινίου, Γωνιακό-Προ-
σόψεως, σε τιμή προσφοράς 20.000€.

Κωδ: 13964 πωλείται κοντά στα ΚΤΕΛ 
σπάνιο ισόγειο κατάστημα 70 τ.μ., τετραγω-
νισμένο και με πολύ μεγάλη φάτσα , ακίνητο 
ευκαιρίας , τιμή έκπληξη,  Αποκλειστική διά-
θεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Μόνο σοβαρές προτάσεις , τιμή 
πώλησης  80.000€ τώρα 50.000€. Αποκλει-
στική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ 13640 ΣΤΟ 7.5 ΔΡ. ΒΕΡ.-, Δεύτερο 

από τον κεντρικό δρόμο για Νάουσα 5.472 
τ.μ., χωραφοοικόπεδο σε προνομιακή θέση, 
σε απίστευτα χαμηλή τιμή, ευκαιρία μόνο για 
αποφασιστικό αγοραστή, Αποκλειστική δι-
άθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και 
υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο, 
τιμή 25.000€.

Κωδ.14002 Στο δρόμο για Τρίλοφο  πω-
λείται ακίνητο σπάνιο  επί του κεντρικού δρό-
μου  και αφορά  έκταση από 8.000 τ.μ.,  τιμή 
πώλησης 40.000€. Πολύ αξιόλογο ακίνητο και 
σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας, Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ 13694 ΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ., στο 
7.5 χιλ. Πωλείται χωραφοοικόπεδο  12.000 
τ.μ., για επένδυση, εξαιρετική ευκαιρία χωρίς 
αμφιβολία, σε τιμή πράγματι χαμηλή, μόνο 
35.000€. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120 

τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς επικλινές 
, σε απίστευτα χαμηλή τιμή, Αποκλειστική 
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευ-
καιρία χωρίς αμφιβολία, μόνο 15.000 €.

Κωδ. 12763  Στο Πανόραμα Βέροιας 
πωλείται  οικόπεδο 464τ.μ., εντός σχεδίου  , 
άρτιο και οικοδομήσιμο , διαθέτει θέα απρό-
σκοπτη προς τη Βέροια, για απαιτητικούς 
αγοραστές , σε άριστο σημείο και σε τιμή 
προσφοράς , μόνο 60.000€. ¨Έχει και ισχύου-
σα άδεια ανέγερσης για δύο Μεζονέτες έτοιμη 
η οποία και  είναι εκτός τιμής.

Κωδ: 12764 ΑΚΡΟΠΟΛΗ πωλείται ένα 
ωραιότατο οικόπεδο 505 τ.μ. γωνιακό ανατο-
λικό με σ/δ 0,8 κατάλληλο και για οικοδομή , 
τιμή πολύ καλή μόνο , 50.000€.

Κωδ: 12904 - Άγιος Γεώργιος ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 863 τ.μ. 
εντός σχεδίου , με σ/δ 0,8 σε τιμή ευκαιρίας 
μόνο  14.000 € .

Κωδ.12902 Οικόπεδο στο Μακροχώρι 
972 τ.μ. Ευρίσκεται  στη μέση του χωριού , 
με ευχάριστη θέα, πράγματι εκπληκτικό οι-
κόπεδο, σε άριστο σημείο και σε τιμή εκπλη-
κτικά συμφέρουσα ,  σχεδόν χαρίζεται , μόνο 
48.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ωδ: 12923 - Βέροια Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Οικόπεδο συνολικής 
επιφάνειας 1033 τ.μ. Επιπλέον χαρακτηρι-
στικά: Άρτιο  και Οικοδομήσιμο   , αποτελεί 
εξαιρετική ευκαιρία. Τιμή: 19.000 €.

Κωδ: 12917 - Πατρίδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικό-
πεδο συνολικής επιφάνειας 1336 τ.μ. εντός 
σχεδίου πόλεως τιμή: 60.000 €.

Κωδ: 12745 - Κοντά στην οδό Σαλαμίνος 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 
2183 τ.μ. Τιμή: 33.000 €.

Κωδ. 12878 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,  κοντά στην 
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου , πωλείται μεγά-
λο χωραφοοικόπεδο 6.850 τ.μ., το οποίο ευρί-
σκεται στην επέκταση του σχεδίου και μάλιστα 
στο 2ο στάδιο , μετατρέπεται σε δύο οικοδομι-
κά τετράγωνα εξαιρετικό για επένδυση, ευρί-
σκεται σε δύο δρόμους και πάνω σε άσφαλτο 
, τιμή όλο από 85.000€, τώρα μόνο 18.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 105867 Πωλείται στην ΚΑΛΛΙΓΚΑ 

σπάνιο χωραφοοικόπεδο 26 στρ. με σπάνια 
θέα όλη τη Βέροια σε τιμή εξαιρετικά δελε-
αστική , μόνο 75000€. Μοναδική  ευκαιρία. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή για λογιστικό γραφείο 
στη Βέροια. Θέση εργασίας πλήρης απασχόληση. 
Προσόντα απαραίτητα: γνώσεις λογιστικής-μισθοδο-
σίας. Γνώση προγραμμάτων λογιστικής μισθοδοσί-
ας (θα προτιμηθούν όσοι γνωρίζουν προγράμματα 
EPSILONET). Επιθυμητή κάρτα ανεργίας. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 2331063666  ΚΑΙ 6944771766.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ,  Μη -

τροπόλεως 35, χώρος 90 

τ.μ. περίπου, με 3 χώρους 

και κουζινα, W.C., για ε-

παγγελματική χρήση ή για 

διαμέρισμα, 3ος όρ. Τηλ.: 

6932 471705 & 23310 

21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΠΩΛΗΤΗΣ 

ΠΩΛΗΤΡΙΑ από το κατά-

στημα TOUCH DENIM με 

εμπειρία, γνώση αγγλικών 

και H/Y, έως 40 ετών. Τηλ.: 

6932627614.

ZHTOYNTAI οδηγοί αυ-

τοκινήτων με δίπλωμα Γ’ 

κατηγορίας. Πληροφορίες 

στο τηλ. 6980136902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  από το Ια -

τρικό Διαγνωστικό Κέντρο 

«ΠΑΝΑΓΙΑ» υπάλληλος 

γραφείου για γραμματειακή 

υποστήριξη. Γνώσεις μη-

χανογράφησης ηλεκτρονι-

κού υπολογιστή και λογι-

στικής είναι ευπρόσδεκτες. 

Αποστολή βιογραφικών στο 

emai: lpanagia.epe@gmail.

com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός-η-

λεκτρονικός, με γνώσεις 

υπολογιστών και αγγλι-

κής γλώσσας, για πλήρη 

απασχόληση. Αντικείμενο: 

ιατρικά μηχανήματα. Έδρα 

εταιρείας Αγκαθία Ημαθί-

ας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 

:6985996674.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ανε ιδ ί κ ευ -

τος εργάτης από εταιρία 

κρεάτων για μόνιμη εργα-

σία. Πληρ. 2332042608 – 

2332041875.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ :  1) χειρι-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. επιπλωμένο, 160 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ30τ.μ. με ντουλάπα,140 €
ΡΟΛΟΙ 30τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, 220 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, 170 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 38 τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 220 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 40τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, λουξ, 300 €
ΡΟΛΟΙ 45 τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, 250 €
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο, καλό, 260 €
ΚΕΝΤΡΟ 50 τ.μ. ανακαινισμένο,ατομ. λέβητας, 280 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 70τ.μ.  μονοκατοικία, 180 €
ΕΛΗΑ 70τ.μ. νεόδμητο, τζάκι, θέση στάθμευσης, 400 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 90τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 300 €
ΕΛΗΑ 100 τ.μ. ατομ.λέβητας, ηλιακός, θέα, πολύ καλό, 
370 €
ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, 330 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 100 τ.μ. 12 ετών, θέα, λουξ, 450 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 120 τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 310 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 35 τ.μ. 15 ετών, 33.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 75 τ.μ. 15ετίας, εξαιρετικό, λουξ, 65.000 €
ΕΛΗΑ 80 τ.μ.ανακαινισμένο, με αντλία θερμότητας, 
85.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ καλό, με 2 αποθήκες, 72.000 €
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ 90 τ.μ. καλό, ευκαιρία, 48.000 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 95 τ.μ. νεόδμητο, λουξ, 85.000 €
ΡΟΛΟΙ 100 τ.μ. καλό, 50.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα, 
28.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 105 τ.μ. νεόδμητο, εξαιρετικό, 105.000 €
ΕΛΗΑ 110 τ.μ. προσόψεως, καλό, 55.000 €
ΕΛΗΑ 120 τ.μ. 20ετίας, εξαιρετικό, 138.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 120 τ.μ. επενδυτικό, ανακαινισμένο, 66.000 € 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 120 τ.μ. τζάκι, parking, 127.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 130 τ.μ. τζάκι, parking,ανακαινισμένο, 147.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλούξ 110.000 €
ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. οροφοδιαμέρισμα, κεντρικό, 35.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 50 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέτρων, 
16.000 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 324 μέτρων, 48.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 100 τ.μ. σε οικόπεδο 800 μέτρων, 35.000 € 
ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. σε οικόπεδο 240 μέτρων, γωνιακό, 
62.000 €
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων, 22.000 €
ΝΑΟΥΣΑ 150 τ.μ. σε οικόπεδο 280 μέτρων, εξαιρετική, 
120.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων, λουξ, 
220.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ 25 τ.μ. καλό, 250 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 35 τ.μ. πάνω στην Αριστοτέλους, 150 €
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. έτοιμο για καφέ – αρτοποιείο, 260 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40 τ.μ. καλό, 380 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό,450 €
ΚΤΕΛ 50 τ.μ., με πατάρι και υπόγειο, 270 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 80 τ.μ. με πατάρι, καλό, 200 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. ( κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. 14ετίας, καλό, 480 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 170 τ.μ. με πατάρι, πολύ καλό, 800 € 
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟ 400 τ.μ. Ξενοδοχείο εξαιρετικό, 16.500 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 156 μέτρα, πολύ καλό, 29.000 € 
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 400 μέτρα, καλό, 16.000 €
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού, 24.000 €
ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 τμ. 
με κτίσμα δυόροφο σε τιμή ευκαιρί-
ας, περιοχή Κομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδο-
μή και κατάστημα με υπόγειο σε οι-
κόπεδο 280 τ.μ. περιοχή Παπάγου 
στα μπετά 100 τ.μ. ο κάθε όροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία 
στην παλιά πόλη (πίσω από Μη-
τρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο οικοδο-
μήσιμο σε τιμή ευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερί-
σματα Πιερίων καινούργια 90 τ.μ. 
και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και θέ-
ση στάθμευσης και με 3Δ Σ/ΝΑ με 
κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 85.000 
ευρώ και 110.000 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστικό 
11 στρέμματα στη Μελίκη (περιοχή 

Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα κέντρο 

2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όροφος 90 τ.μ., 
55.000 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμέ-
να διαμερίσματα κέντρο με 2 και Σ, 
Κ 80 τ.μ. και 110 τ.μ. 280 ευρώ και 
400 ευρώ και 200 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 
κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 120 ευ-
ρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μητρο-
πόλεως δύο διαμερίσματα 90, 100 
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000 
ευρώ και 70.000 ευρώ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στον Τρίλοφο, περιοχή αμυγδαλιά 
625 τ.μ. Περισσότερες πληροφορίες στο: 6981 088721.

Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡ-
ΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
ζητά Μηχανικό αυτοκι-
νήτων για πλήρη απα-
σχόληση. Τηλ.: 23310 
62780 & 6978 770066.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία ταπητοκαθαρισμών: εργατοτεχνί-
της, 1 άτομο για γραμματειακή υποστήριξη (γνώση Αγγλι-
κής γλώσσας και υπολογιστή) και οδηγό με ερασιτεχνικό 
και επαγγελματικό δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας. Πληρ. τηλ.: 
6974 814606 & 6974 312313.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκινήτων – εργατοτεχνίτης 
αυτοκινήτων με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία για συνεργείο 
αυτοκινήτων στη Βέροια. Πληρ. Τηλ. 6977354180.

Α π ό  τ η ν 
TASTY FRUIT 
O.E. εξαγωγική 
εταιρία τυποποί-
ησης φρούτων 
και λαχανικών ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχν. Τροφίμων ή Γεωπόνος με 
άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όρεξη για δουλειά 
από ηλικία 24-30 ετών, κατά κύριο λόγο άνδρας. Τηλ. επι-
κοινωνίας 6945 105091.

Θέσεις εργασίας σε νέο κατάστημα 
αλυσίδας καφέ στη Βέροια

Ζητούνται άτομα για εργασία από γνωστή αλυσίδα κα-
φέ, που θα λειτουργήσει παράρτημά της στην Βέροια. 

Προσφερόμενες θέσεις εργασίας:
- Υπεύθυνου καταστήματος
 - Barista
- Delivery

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
civeroiaraktivan@gmail.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: κρεβατο-
κάμαρα με κομοδίνα, συρ-
ταριέρα, καθρέφτης, φωτι-
στικά και στρώμα. Παιδικό 
κρεβάτι με στρώμα, κομο-
δίνο, ντουλάπα, αχρησι-
μοποίητα και τα δύο. Τηλ.: 
6939 575993.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπι-
κό για εργασία σε ερ-
γαστήριο επεξεργασίας 
κρεάτων. Απαραίτητη η 
προϋπηρεσία. Τηλ. επι-
κοινωνίας: 6942406052.

Η βιομηχανία ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ ζητά προσωπικό (φύλακα) 
που θα απασχοληθεί στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, 
στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις 
στην έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – 
Κρύας Βρύσης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από 
φωτοτυπία ταυτότητας.

Επικοινωνία: 
τηλέφωνο: 2333 027 800 - email: info@almifoods.gr



στής αντλίας μπετόν, 2) 

χειριστής Wagondri l l ,  3) 

χειριστής Dumper για μό-

νιμη εργασία στη Βέροια. 

Τηλ.: 23310 21904 κ. Κώ-

στας.

ZHTEITAI  βοηθός λο-

γιστή για εργασία σε λο-

γιστικό γραφείο. Απαραί-

τητη, τριετής τουλάχιστον 

προϋπηρεσία. Τηλέφωνο: 

2331021106. Αποστολή βι-

ογραφικών στο ygronat@

hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ά τομο  ως  

βοηθός  λογ ιστή  γ ια  ε -

μπορική επιχε ίρηση με 

τριετή τουλάχιστον προ-

ϋ π η ρ ε σ ί α  σ ε  α ν ά λο γ η 

θέση  καθώς και άριστη 

γνώση αγγλικών σε επί-

πεδο επ ικο ινων ίας  κα ι 

προαιρετικά   επικοινω-

νία σε μ ια τουλάχιστον 

γλώσσα ακόμα κατά προ-

τίμηση  ιταλικών ή γερ-

μανικών καθώς και πολύ 

καλές γνώσεις Microsoft 

O f f i c e  ( E x c e l  , W o r d 

,Outlook). ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΒΙ-

ΟΓΡΑΦΙΚΏΝ  ΣΤΟ email: 

o l ymp ia land ike@gmai l .

com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυ-

τοκινήτων από επιχείρηση 

στη Βέροια για πλήρη α-

πασχόληση. Ικανοποιητική 

αμοιβή. ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός 

ταξί για πλήρη απασχό-

ληση. Τηλέφωνα επικοι-

νωνίας:  2331071553 & 

2331062900. Ώρες επικοι-

νωνίας: 9.00 με 18.00.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  με 

έδρα τη Βέροια, αναζητά 

χειριστή μηχανημάτων έρ-

γου με ικανότητα οδήγη-

σης επαγγελματικού φορ-

τηγού για να εργαστεί σε 

έργο ύδρευσης στη Θεσ-

σαλονίκη. Τηλ. επικοινω-

νίας: 23310 23400, Κιν.: 

6977 443518.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ 

αναλαμβάνει τη φύλαξη 

παιδιών σε προσιτές τιμές. 

Πληρ. Τηλ. 6983 098742.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φροντίδα γερόντων για κά-

ποιες ώρες ή και για 24ω-

ρη βάση, καθαριότητα σπι-

τιών, γραφείων και σκάλες. 

Τηλ.: 6940 998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφικά 

είδη της CICU: καροτσάκι 

(χειμωνιάτικο-καλοκαιρι-

νό), καλαθούνα με βάση, 

τραπεζάκι φαγητού, κάθι-

σμα αυτοκινήτου και 2 πο-

δήλατα παιδικά σε πολύ 

κατάσταση, 400 ευρώ όλα 

μαζί. Τηλ.: 23310 62621.

1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125 

μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ 

WC ΑΠ διαμπερές 110.000€

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 90 

μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ 

θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ 

48.000€ Καλλιθέα

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68 

μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι 

ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ. 

65.000€

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85 

μ2  4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ. 

κέντρο 55.000€

6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία 

90 μ2  εντός οικοπέδου 800 μ2 

σούπερ λούξ 80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 

70 μ2 1ος όροφος κέντρο 

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 

100 μ2 3ος όροφος κέντρο 

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-

σμα εντός οικοπέδου 900 μ2 

40.000€

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287 

μ2 με θέα 40.000€

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110 

μ2 κέντρο 75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα 

118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο) 

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 

1444 μ2 Γιοτζαλίκια

14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409 

μ2 Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-
ΣΛΑΒΕΙ:

α) Άνδρα ή γυναίκα για 
βοηθό λογιστή που να 
γνωρίζει το πρόγραμμα 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β) Οδηγό με δίπλωμα 
Γ΄ κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που 
να έχει γνώσεις χειριστή 
κλαρκ

Πληροφορίες  στο 
τηλ.: 6947 021868

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ με έδρα τη Βέροια, 
ζητά άνδρα ή γυναίκα α-
πό 30 έως 50 ετών για το 
Τμήμα Πωλήσεων. Προ-
σφέρει μισθό, πλήρη α-
σφάλιση, αυτοκίνητο και 
κινητό. Πληροφορίες στο 
6947 021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλ-
ληλος γραφείου - βοη-

θός Λογιστή για Λογιστικό 
Γραφείο στη Βέροια. Τηλ.: 

6932 245383.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα όρια Ακρολίμνης και Αρχαγγέλου 2 
χωράφια κολλητά, 25 και 11 στρέμματα, περιφραγμένα, 
παλμέττα βερύκοκα 6 ετών σε φούλ παραγωγή, άριστης 
κατάστασης, 4 εξαιρετικές ποικιλίες, με μπεκάκια. Παρα-
καλώ μόνο σοβαρές προτάσεις. Κινητό: 6945769920.

Η εταιρία ΑΛΕΞΑ-
ΝΤΕΡ Α.Ε. η οποία 
εδρεύει στη Βέροια, 
λόγω της ανάπτυξης 
του τομέα των ΝΩΠΩΝ 
ΦΡΟΥΤΩΝ και ΛΑΧΑ-
ΝΙΚΩΝ ενδιαφέρεται να 

προσλάβει υπάλληλο για υποστήριξη, οργάνωση και διαχείριση 
των πωλήσεων των προϊόντων της.

Προφίλ υποψηφίου και αρμοδιότητες:
•Γνώση τεχνικών πωλήσεων
•Επιθυμητή γνώση χειρισμού ERP προγραμμάτων
•Άριστη γνώση Η/Υ
•Δίπλωμα οδήγησης και δυνατότητα μετακινήσεων
•Ικανότητα διαχείρισης υφιστάμενων πελατών
•Συνεργασία με τμήμα παραγωγής και χειρισμού
•Παρακολούθηση εκτέλεσης της παραγγελίας
Η εταιρία προσφέρει μισθό, ασφάλιση, μεταφορικό μέσο, δυ-

ναμικό και ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι τις  20 Φεβρου-

αρίου 2021 βιογραφικό, σε ηλεκτρονική μορφή στο email hr@aqf.
gr. Επιβάλλεται φωτογραφία υποψηφίου.

Στο βιογραφικό να αναγράφεται ο Κωδικός της αγγελίας Υ-
ΠBGSAL.

Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
Πληροφορίες :  Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού τηλ: 

2331023774

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ για εργασία σε τυπο-
γραφείο στην Πτολεμαϊδα, με εμπειρία στην εκτύπωση 
OFFSET και ευρύτερες γνώσεις-εμπειρία στις γραφικές 
τέχνες. Μισθός ικανοποιητικός.

Βιογραφικά: apougaridis@gmail.com
Τηλ.Επικοινωνίας: 6983623212

Η εταιρία ΠΑΡΑΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ, αναζητεί άτομο 
για τη θέση του τεχνικού συντήρησης ανεμογεννητριών σην ευ-
ρύτερη περιοχή.

Η εταιρία προσφέρει:
-Ανταγωνιστικές αποδοχές
-Συνεχή υποστήριξη, ανπαπτυξη και εκπαίδευση
-Ιδιωτική ασφάλιση
Αποστολή βιογραφικών στο: cp@paralos-tech.gr.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ «Ο ΖΥΓΟΣ «
Ενδιαφέρεται για την πρόσληψη των παρακάτω ειδι-

κοτήτων για απασχόληση 8-9 μηνες
1) Χειριστές κλαρκ ή βοηθούς με πτυχίο
2) ‘Έναν (1) Γεωπόνο ή Τεχνολόγο Γεωπόνο
3) Εποχικούς εργάτες 
Τηλ επικοινωνίας 2331051093, FAX 2331051094

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα «ΛΑΟΣ» νέος 

με δίπλωμα μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με 

ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημερί-

δας (για μόνιμη απασχόληση).

Τηλ.: 6974 030005.



Νέα δράση, προϋπολογισμού 330 εκατ. ευρώ, για την παροχή κεφα-
λαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης με σκοπό την αγορά πρώτων 
υλών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους, 
ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε σύσκεψη 
με αντικείμενο την ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου της εστία-
σης, δράση την οποία θέτει σε εφαρμογή το υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, η δράση χρηματοδοτείται 
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα- Επιχει-
ρηματικότητα- Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2021-2027 και αφορά 

επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μεγάλες, που 
έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα 
έσοδα της εστίασης. Περιλαμβάνονται και οι 
επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση 
πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρί-
ων του ΕΣΠΑ.

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 7% 
επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ εστίασης ή του 
ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί 
εντός του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό της 
ενίσχυσης ορίζεται ως εξής: [(κύκλος εργασι-
ών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργί-
ας ]*365*7%.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 
100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

Τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι:
Α) Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση 

με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.
Β) Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν 

εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου 
υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας.

Γ) Συσταθείσες εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση.
Δ) Επιχειρήσεις. εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 

και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθεί-
σες εντός του 2020.

Ε) Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδι-
κών δηλώσεων ΦΠΑ.

Επισημαίνεται ότι:
Α) Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα 

πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδι-
κών 361, 363 και 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για 
το έτος 2021.

Β) Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την 
παρούσα δράση, του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαί-
σιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την 
πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμά-
των του ΕΣΠΑ σε όλη την με την μορφή επιχορήγησης, δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται 
στον Κωδικό 367 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 
2021.

Σε περίπτωση που ισχύει είτε το (Α) είτε/και το (Β) τότε το ποσό της 
δημόσιας χρηματοδότησης της δράσης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως 

καταβληθέν και επιστρέφεται από τον λήπτη της ενίσχυσης.
 Για την έναρξη υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη 
διεύθυνση www.ependyseis.gr. Η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα κα-
θοριστεί από την έγκριση του καθεστώτος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ενώ αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 31 Ιουλίου 2021 προκειμένου 
να μπορέσουν ν ενταθούν και οι εποχιακές επιχειρήσεις.

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης 
θα γίνεται αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης, ενώ οι 
επιχειρήσεις οφείλουν να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31-12-
2021. Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τα 
δηλωθέντα έξοδα.

Σημειώνεται ότι λόγω ένταξης στο προσωρινό πλαίσιο κρατικών 
ενισχύσεων της ΕΕ, ως δράση πανδημίας, θα εγκριθεί και από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα κρούσματα θα κρίνουν  την ημέρα έναρξης
Την πρεμιέρα των καταστημάτων εστίασης -ακόμα εντός του Απρί-

λη, αν το επιτρέψει η γενικότερη επιδημιολογική εικόνα της χώρας, προ-
ανήγγειλε επί της ουσίας ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης 
ο οποίος με αφορμή την απόφαση για την επανεκκίνηση του λιανεμπο-
ρίου συνέστησε τήρηση των μέτρων για να μην υπάρξει πισωγύρισμα.
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P Κοίτα να δεις που τελικά 
τα μέτρα για την πανδημία δεν 
εξαρτώνται από τους λοιμωξιο-
λόγους, αλλά από τους μετεω-
ρολόγους…

 
P Τύπου: θα ανοίξουν οι 

αγορές μετά από καιρό.
 
P Την πατήσαμε όπως με 

το ότι μετά από χρόνια καταλά-
βαμε πως δεν είμαστε χοντροί, 
μα κοντοί.

 
P Και σαν τις πόντιες 

πόρνες, που έμαθαν ότι τόσα 
χρόνια οι άλλες συνάδελφοι 
πληρώνονταν.

 
P Το δικό μου θέμα είναι 

ότι μου μιλούν για καφεδάκια κι 
ακούω κεφτεδάκια.

 
P Και πάντα αναρωτιό-

μουν γιατί να παχαίνουν οι 
καλοί άνθρωποι.

 
P Τι να κάνω; Εμένα με κε-

φτεδάκια ανοίγει το μάτι μου.

P Πώς είπατε; Στρογγυλά 
κεφτεδάκια ή πλακέ; Πότε ξέ-
ρανε να τρώνε ρε σεις οι Ευρωπαίοι; Θέλετε 
και meat balls.

 
P Άσε που με περνάνε και τον πονοκέφαλο 

καλύτερα από κάθε λογής παυσίπονα.
 

P Φανταστείτε στην 
επόμενη καραντίνα να 
μας απαγορεύσουν τα 
τηγανητά και τη μερέντα.

 
P-Με είπε βίαιη και επι-

κίνδυνη…
-Και συ τι έκανες;
-Με το πτώμα εννοείς;
 
P Με μείγμα μέτρων 

απαντά η κυβέρνηση 
στην πανδημία. Τελικά ό-
λοι μάστερ σεφ βλέπου-
με το βράδυ.

 
P Εμείς εδώ τα κο-

ρονοπάρτι τα κάνουμε 
στα χωριά την Κυριακή το 
πρωί.

 
P Ή καμιά φορά 

μπερδεύουμε το εστια-
τόριο που παν τα συνερ-
γεία…

 
P Και:
 
Ένα παντρεμένο ζευγά-

ρι κάθεται στην παραλία. 
Κοιτάει ο άντρας τη γυναί-
κα του που είναι με το μα-
γιό και της λέει:

– Α ρε γυναίκα, πώς 
πάχυνες έτσι, σαν ψηστα-
ριά έγινες!

Η γυναίκα του δεν λέει τίποτα…
Την επόμενη ημέρα η γυναίκα είναι στη κουζί-

να και πλένει τα πιάτα. Την κοιτάει ο άντρας της 
από πίσω και της λέει:

– Πώς πάχυνες έτσι, βρε γυναίκα… Σαν ψη-
σταριά έγινες…

Η γυναίκα δεν λέει τίποτα…

Το βράδυ στο κρεβάτι, ο άντρας αρχίζει να 
τη χαϊδεύει και να τη φιλάει, αλλά η γυναίκα δεν 
ανταποκρίνεται. Ο άντρας τη ρωτάει τι έχει. Η γυ-
ναίκα τότε του λέει:

– Περιμένεις τώρα να ανάψω ολόκληρη ψη-
σταριά για ένα τόσο δα λουκανικάκι;

Κ.Π.

Πακέτο 330 εκ. ευρώ για την 
Εστίαση μέσω ΕΣΠΑ, σε όσους είχαν πτώση 

ετήσιου τζίρου μεγαλύτερο ή ίσο του 30%


	02_04_21fbig1
	ΛΑΪΚΑ
	02_04_21fbig3
	02_04_21fbig4
	02_04_21fbig5
	02_04_21fbig6
	02_04_21fbig7
	02_04_21fbig8
	02_04_21fbig9
	02_04_21fbig10
	02_04_21fbig11
	ΑΓΓΕΛΙΕΣ (1)
	02_04_21fbig14
	ΑΓΓΕΛΙΕΣ (1)
	02_04_21fbig16

