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Προβλέψεις για τον καιρό, 
προβλέψεις και για

τον κορωνοϊό; 
  Μας εκπλήσσει τα τελευταία χρόνια η ακρίβεια 
στις προβλέψεις της Ε.Μ.Υ., αφού πετυχαίνουν 
μέχρι και την ώρα που θα βρέξει ή θα χιονίσει, 
χωρίς αυτό δυστυχώς να αποτρέπει πολλές φορές 
τις δυσμενείς επιπτώσεις. Ότι όμως θα έπεφταν μέσα 
και στις προβλέψεις για τα κρούσματα κορωνοϊού, 
αυτό ποιος το περίμενε; Πρόκειται για μοντέλα 
που εφαρμόζουν καθηγητές από το πανεπιστήμιο 
Κρήτης και πραγματικά σοκάρει η εγγύτητα των 
προβλέψεών τους. Η τελευταία εκτίμηση που 
έκαναν πριν από περίπου ένα μήνα βασιζόμενοι στα 
επιστημονικά μοντέλα που εφαρμόζουν, μιλούσε 
για κορύφωση των κρουσμάτων στις 5 Μαρτίου με 
αριθμό στα 2.500 κρούσματα. Ήδη σήμερα έχουμε 
3 Μαρτίου και έχουμε αγγίξει με τις χθεσινές 
ανακοινώσεις την πρόβλεψη. Το θετικό στην 
υπόθεση είναι ότι εκτιμούν μείωση των κρουσμάτων 
και αποκλιμάκωση τις επόμενες ημέρες.
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Χωρίς ίντερνετ χθες αρκετοί συνδρομητές  της Vodafne 
λόγω τεχνικού ζητήματος που ξεπεράστηκε σύντομα

Χωρίς ίντερνετ και τηλέφωνο έμειναν χθες αρκετοί
συνδρομητές σταθερών επικοινωνιών τηςVodafne  και
μάλιστα,σεδύσκολεςώρεςτηλεκπαίδευσηςήτηλεργασί-
ας.Ταπαράπονατωνπελατώνήτανπολλά,αφούμεγάλη
ήτανηαναστάτωσηκαισεπολλέςεπιχειρήσειςτωνοποί-
ων το ίντερνετ είναι απαραίτητο για τη λειτουργία τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχε κάποιο πρόβλημα
στονκόμβοΜεταμόρφωσηςπουτελικάαποκαταστάθηκε.

Η ίδιαη εταιρείαανέφερεότιπράγματι χθες τομεση-
μέρι παρουσιάστηκε ένα τεχνικό ζήτημα , γεγονόςπου
επηρέασε κάποιεςσυνδέσειςσταθερήςαλλάήτανμεμο-
νωμένο…

Τον Απρίλιο
η εκδίκαση

της ένστασης
Τόλκα κατά 

Καρασαρλίδου
στο εκλογοδικείο
Νέα αναβολή για τονΑπρίλιο πήρε

σύμφωνα με πληροφορίες μας -λόγω
τηςπανδημίας- η εκδίκαση της υπόθε-
σης της ένστασης τουΆγγελου Τόλκα
κατάτηςεκλογήςτηςβουλευτούτουΣΥ-
ΡΙΖΑ,ΦρόσωςΚαρασαρλίδου.Θυμίζου-
μεότιηυπόθεσηθαεκδικαζότανστο ε-
κλογοδικείοτηνΤετάρτη3Μαρτίου,μετά
απόαναβολήστηναρχική εκδίκασή της
στις7Οκτωβρίου2020.

Οιαστυνομικοίμεταγαλάζια
μπλουζάκια-ΗνέαομάδαΟΔΟΣ
τηςΕΛ.ΑΣ.στηνχθεσινήπορεία
τωνδικηγόρωνστοΜαξίμου

ΑισθητήέκανετηνπαρουσίατουτονέοσώματηςΕΛ.ΑΣ.μετηνονομασία«ΟμάδαΔιαχείρισηςΟργάνωσηςΣυγκε-
ντρώσεων»,στηνχθεσινήπορεία τωνπροέδρων τωνδικηγορικώνσυλλόγωνπρος τοΜέγαροΜαξίμου.Ηνέαομάδα
τηςΕλληνικήςΑστυνομίαςμεταγαλάζιαμπλουζάκιαασχολείταιαποκλειστικάμετηνεφαρμογήτωννέωνδιατάξεωνγια
τιςπορείες.Φέρουνδιακριτήστολήμελογότυπο–θυρεότηςομάδας,χωρίςοπλισμόκαιείναιεξοπλισμένοιμεφορητούς
ασυρμάτους,φακό, σφυρίχτρα και kitπρώτωνβοηθειών.Αναλαμβάνουν τη διαχείριση και οριοθέτησησυναθροίσεων
χαμηλής και μεσαίας επικινδυνότητας, και αξιοποιούν τεχνικές επικοινωνίας και διαμεσολάβησηςμε τους υπευθύνους
τηςσυνάθροισης,ώστενααποφεύγονταιπιθανέςκλιμακώσειςκαιεντάσεις.Στηνχθεσινήπερίπτωσητωνδικηγόρωνδεν
χρειάστηκεναανησυχήσουνιδιαίτερα.

ΤοποθετήθηκανπινακίδεςσταμονοπάτιατουΒερμίου

Διανύουμεπερίοδοπεριοριστικώνμέτρωνλόγωκορωνοϊού,ωστόσοείναιαρκετόςοκόσμοςπουγιαναξεφύγειαπό
τηνκλεισούραστέλνει6στο13033καικάνειπεριπάτους,αναζητώνταςόμορφεςδιαδρομές. Ιδανικέςείναιοιδιαδρομές
σταμονοπάτια τουΒερμίουκαιμεαφορμή τονανοιξιάτικοκαιρό, ξεκίνησε τηνΤρίτη,η τοποθέτησηπινακίδωνσήμαν-
σης,όπωςείχεσχεδιαστείαπότονδήμοΝάουσας,σεσυνεννόησημεσυλλόγουςκαιεθελοντέςγιαναδιευκολύνονταιοι
περιπατητές.ΣυγκεκριμένατοπρωινότηςΤρίτηςτοποθετήθηκανπινακίδεςσταμονοπάτιααπόΜεταμόρφωσηΣωτήρος
(έξωΆγιο-Σωτήρης)προςΑρκοχώρι,προςΧρούπακαιπροςΓραμμένη.ΕπίσηςαπόΓραμμένηπροςΜπιτζινιές,Πάτωμα,
ΜπάρακαιΔόντι.Καιέπεταισυνέχειακαισταάλλαμονοπάτια.
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Μετά την συναυλία, ραντεβού 
σήμερα για αιμοδοσία στο ΚΑΠΗ 

της Αριστοτέλους, στη Βέροια
Πενήντα καλλιτέχνες της Βέροι-

ας, ένωσαν χθες βράδυ τις φωνές 
τους για έναν πολύ καλό σκοπό!  Για 
να κινητοποιήσουν όσο γίνεται πε-
ρισσότερους πολίτες ώστε να συμ-
μετάσχουν στη σημερινή Εθελοντική 
Αιμοδοσία που θα γίνει από τις 9 το 
πρωί έως τις 12:30 το μεσημέρι στο 
χώρο του ΚΑΠΗ (Αριστοτέλους 3) 
στη Βέροια.

Η τρίωρη διαδικτυακή συναυ-
λία μεταδόθηκε από το κανάλι του 
Δήμου Βέροιας, Youtube και το 
Facebook, και οργανώθηκε με πρω-
τοβουλία της  Διεύθυνσης Κοινω-
νικής Προστασίας – Υγείας – Εθε-
λοντισμού και του ΚΕΠ Υγείας του 
Δήμου Βέροιας, με την επιμέλεια 
του δημοτικού συμβούλου και προ-
έδρου του ΚΕΠ, Κώστα Ρίζου, που 
είναι παράλληλα γιατρός αλλά και 
μουσικός.

Μετά και το  μουσικό κάλεσμα 
λοιπόν, το ραντεβού για να δώσουμε αίμα, το μοναδικό αγαθό που δεν πουλιέται πουθενά, παρά μόνο χαρίζεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, εί-
ναι σήμερα στο ΚΑΠΗ της Αριστοτέλους.

Στο Ιπποκράτειο 
νοσηλεύεται ο 

Δημήτρης 
Ζαφειρογιάννης, 

μετά 
από ατύχημα 

με μοτοσικλέτα
 Σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο της 

Θεσσαλονίκης, νοσηλεύεται ο βεροιώτης  Δη-
μήτρης Ζαφειρογιάννης, γνωστός επαγγελματί-
ας της Βέροιας με το κατάστημα τυροκομικών, 
μετά από ατύχημα που είχε με μοτοσικλέτα το 
μεσημέρι της περασμένης  Κυριακής. Ο Δημή-
τρης, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο όπου υπο-
βλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο, ενώ άμεση 
ήταν η κινητοποίηση για συγκέντρωση αίματος 
μετά και το κάλεσμα του Συλλόγου Δρομέων 
Βέροιας, του οποίου είναι μέλος.

Ευχή όλων να αναρρώσει όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα και να επιστρέψει γερός και δυ-
νατός στη δουλειά του και τα αγαπημένα του 
χόμπυ.

Από 20.000 σε 30.000 ευρώ αυξάνεται το ποσό για 
τις απευθείας αναθέσεις έργων από τους Δήμους
-Πρόεδρος ΚΕΔΕ: Η έλλειψη διαφάνειας δεν κρύβεται σε τέτοια ποσά

Τις θέσεις της ΚΕΔΕ για το Νομοσχέδιο  περί Δημοσίων Συμβάσε-
ων, που τροποποιεί τον νόμο 4412/2016 (τον πολυσυζητημένο “νόμο 
Σπίρτζη”) παρουσίασε ο Πρόεδρός της, Δ. Παπαστεργίου στην ακρόαση 
Φορέων που έγινε τη Δευτέρα 1 Μαρτίου..

Σημειώνεται  ότι με το αρ.50 του Ν/Σ θα επιτρέπεται  απευθείας  α-
νάθεση όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από 
το όριο των 30.000 ευρώ, ενώ προβλέπονται και ειδικές εξαιρέσεις με 
μεγαλύτερο όριο, που φθάνει τις 60.000 ευρώ. Μέχρι σήμερα, ο νόμος 
όριζε ως όριο τις 20.000 ευρώ.

«Είμαστε όλοι υπέρ της διαφάνειας, αλλά θα πρέπει στην εξίσωση 
αυτή να βάλουμε μέσα και όρους αποτελεσματικότητας, χρόνου, κα-
θώς και πόσο μπορεί η ίδια η κοινωνία να περιμένει τα έργα αυτά να 
εξελίσσονται, οπότε τολμώ να πω, ότι τελικά η έλλειψη διαφάνειας δεν 
κρύβεται στις αναθέσεις των 30 και των 60 χιλιάδων ευρώ», επισήμανε 
ο κ. Παπαστεργίου που τάχθηκε υπέρ της συγκεκριμένης αύξησης, ενώ 
η αύξηση του χρηματικού ορίου των Απευθείας Αναθέσεων περιλαμ-
βάνεται στη Λίστα «θετικών σημείων» του Ν/Σ από την ΚΕΔΕ. Θετικά 
σημεία όπως :

·Όσα προβλέπονται στα άρθρα 50 και 108, για τις κληρώσεις των 
μικρών έργων και τις συνθέσεις των επιτροπών. Καταργούνται οι κλη-
ρώσεις για την ανάδειξη των επιτροπών, που επέφεραν υπερβολικές 
καθυστερήσεις στην διεξαγωγή των διαγωνισμών. Την ίδια στιγμή, 
καθίσταται υποχρεωτική η ανάρτηση της μελέτης του έργου πριν την 
προκήρυξή του, ώστε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να μπορούν να 
διαμορφώνουν πληρέστερη εικόνα του έργου.

·Η πρόβλεψη στο άρθρο 50 για αύξηση του ορίου στα 30.000 ευρώ 
για απευθείας αναθέσεις που αφορούν μελέτες και προμήθειες και στα 
60.000, όταν πρόκειται για μικρά έργα.

·Η πρόβλεψη στο άρθρο 15 για ενίσχυση του συστήματος μελέτη – 
κατασκευή, ώστε να μπορεί να εκκινεί η διαδικασία δημοπράτησης των 
έργων με χαμηλότερο βαθμό ωριμότητας απ’ ό, τι ισχύει σήμερα. Αυτός 
ο τρόπος ανάθεσης έχει ως βασική αρχή τη μετατόπιση της ευθύνης 
των μελετών στον Ανάδοχο.

·Η μετατροπή του συστήματος σε δηλωτικό από ελεγκτικό, όπως 
είναι σήμερα. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται οι επιμετρήσεις και οι 
λογαριασμοί του έργου. Και η Διευθύνουσα Υπηρεσία απαλλάσσεται 
από υποχρεώσεις, στις οποίες δεν μπορούσε να ανταποκριθεί.

·Η αντιμετώπιση των εξαιρετικά χαμηλών προσφορών, με τα όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 32, τις οποίες όλοι έχουν πληρώσει με καθυ-
στερήσεις και εμπλοκές έργων.

·Η απλούστευση των διαδικασιών ως προ τα στάδια κατακύρωσης 
μιας διαγωνιστικής διαδικασίας

· Η ευελιξία ως προς την δυνατότητα συμπλήρωσης των δικαιολογη-
τικών συμμετοχής κατά το στάδιο της αξιολόγησης, ώστε να αποφεύγο-
νται οι ατέρμονες διαδικασίες υποβολής ενστάσεων.

·  Το γεγονός ότι εισάγεται πρόβλεψη διαδικασίας απευθείας ανάθε-
σης μέσω ηλεκτρονικών καταλόγων (e – marketplace) με ανώτατο όριο 

τις 40.000 ευρώ ανά είδος προμηθευόμενου αγαθού.
Οι αλλαγές που προτείνει η Κ.Ε.Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε παρουσίασε κατά τη διάρκεια της συνεδρί-
ασης της Επιτροπής, τις αλλαγές που προτείνει επί του περιεχομένου 
του νομοσχεδίου η αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού, τις οποίες έχει ήδη κατα-
θέσει με υπόμνημα κατά τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης που 
έγινε και έληξε στις 7 Δεκεμβρίου του 2020.

Το υπόμνημα αυτό περιέχει 18 σημεία, με τα κυριότερα από αυτά να 
αναφέρουν :

· Με το άρθρο 50 τροποποιείται το άρθρο 118 του ν.4412/2016. Α-
φορά τον ορισμό του ανώτατου ορίου αναθέσεων στο 10% των πιστώ-
σεων της αναθέτουσας αρχής κατ’ έτος. Η διάταξη θέλει διευκρινήσεις. 
Στις πιστώσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται όλα τα έργα ανεξάρτητα από 
πηγές χρηματοδότησης, πότε και ποιος γνωμοδοτεί;

· Ως προς το άρθρο 53 παρ. 3 του Ν/Σ. Η άνω τροποποίηση εισάγει 
ένα κατ’ ελάχιστον διάστημα μεταξύ πρόσκλησης και κοινοποίησης 
απόφασης ανάθεσης, πέντε (5) εργάσιμων ημερών, ήτοι τουλάχιστον 
7-8 ημερολογιακών, καθιερώνοντας μια σημαντική καθυστέρηση στην 
εξέλιξη της διαδικασίας, σε σχέση και με το μέχρι σήμερα θεσμικό πλαί-
σιο, με το οποίο δεν προβλέπεται συγκεκριμένο διάστημα. Η σημερινή 
πρόβλεψη θέτει ένα χρονικό διάστημα το οποίο έρχεται σε αντίθεση με 
την ευελιξία και την ταχύτητα που διέπουν το χαρακτήρα των απευθείας 
αναθέσεων .

Η υποχρεωτική χρήση ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων) από τις αναθέτουσες αρχές σε όλες τις διαδικα-
σίες ανάθεσης, με αντικείμενο άνω των 30.000,00 € αντί των 60.000,00 
€, που ισχύει σήμερα, θα δημιουργήσει μεγαλύτερη γραφειοκρατία και 
προβλήματα, ιδίως στους μικρούς Δήμους. Προτείνουμε το όριο να μεί-

νει ως έχει σήμερα. Επιπλέον συμπλήρωσε:
· Με το άρθρο 2 τροποποιείται το άρθρο 32Α του ν. 4412/2016. Σή-

μερα μπορούμε να προσφύγουμε σε απευθείας διαπραγμάτευση, σε 
περίπτωση άγονου διαγωνισμού. Με το νέο νόμο, η παράγραφος αυτή 
καταργείται. Η μη δυνατότητα προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγ-
μάτευσης του άρθρου 32 στην περίπτωση του άγονου διαγωνισμού 
και η υποχρέωση των Αναθετουσών Αρχών σε επαναληπτικούς διαγω-
νισμούς θα οδηγήσει είτε σε υπέρμετρες καθυστερήσεις με αμφίβολο 
αποτέλεσμα, είτε σε «τεχνητές»- «κατεπείγουσες» αναθέσεις οι οποίες 
πιθανώς θα «κολλήσουν» σα επόμενα στάδια. Η επαναφορά της εν λό-
γω εξαίρεσης είναι επιτακτική.

· Με το άρθρο 20 τροποποιείται το άρθρο 70 του ν.4412/2016. 
Ειδικότερα, εισάγεται υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής για έργα ε-
κτιμώμενης αξίας άνω του 1.000.000 ευρώ να αναρτούν τη μελέτη κατα-
σκευής του έργου τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη διενέργεια του διαγω-
νισμού. Τα περισσότερα έργα των Δήμων είναι στο όριο αυτό, το οποίο 
παρότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση, φαίνεται πως θα δημιουργήσει 
νέες μεγάλες καθυστερήσεις. Θα μπορούσε να μείνει η υποχρεωτικό-
τητα στη δημοσίευση, αλλά ΜΟΝΟΝ για έργα άνω του κοινοτικού ορίου 
(δηλ. άνω των 5.125.000€) και για ένα (1) μήνα μόνον.

· Με το άρθρο 10 τροποποιείται το άρθρο 45 του ν. 4412/2016, με το 
οποίο προβλέπεται πλέον η υποχρεωτική τήρηση και επικαιροποίηση 
ηλεκτρονικού φακέλου δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, όταν η δια-
δικασία ανάθεσης γίνεται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Θεωρούμε πως πρέπει 
να εκδοθεί σχετική εγκύκλιος ΑΜΕΣΑ για αποφυγή παρερμηνειών και 
μελλοντικά προβλήματα στις πληρωμές, καθώς και άμεση παραμετρο-
ποίηση του ΕΣΗΔΗΣ .



Ανοιχτό κάλεσμα 
Προσκόπων για παιχνίδι
 
Οι πρόσκοποι του 2ου Συστήματος Αεροπροσκοπων  καλούν όλα τα παιδιά 

της πόλης να παίξουν μαζί τους με ασφάλεια.  
Επειδή όλα τα παιδιά κουράστηκαν να βρίσκονται μέσα στο σπίτι χωρίς τις 

αγαπημένες τους δραστηριότητες, τα ενήλικα στελέχη του 2ου Συστήματος Αερο-
προσκοπων της Βέροιας προτείνουν μια λύση.  Σκέφτηκαν να βγάλουν τα παιδιά 
από τα σπίτια τους με ασφάλεια και με όλα τα απαραίτητα μέτρα να παίξουν 
ανέπαφα στους δρόμους της πόλης ένα πρωτότυπο παιχνίδι διατηρώντας τις 
αποστάσεις.  

Πρόκειται για δυο παιχνίδια πόλης ακολουθώντας QR Code προσαρμοσμένα 
στις ηλικίες των παιδιών. Τα παιδιά στέλνοντας μαζί με τους γονείς τους το κωδι-
κό 6 για άσκηση και μπορούν να κάνουν μια ευχάριστη βόλτα μέσα στη πόλη και 
με μια εφαρμογή που διαβάζει QR Code ανέπαφα να ευχαριστηθούν το παιχνίδι.  

 Το πρώτο παιχνίδι αφορά παιδιά 7 έως 11 ετών με θέμα την γνωριμία με το 
διάστημα και ονομάζεται #Astro-Cubs  ενώ το δεύτερο αφορά παιδιά ηλικίας 12 
έως 112 ετών και ακολουθούν τα QR Code που γράφουν πάνω Παιχνίδι Προ-
σκόπων και είναι ένα παιχνίδι γνωριμίας με την πόλη μας.  

Απαραίτητα υλικά 
•Megabyte στο κινητό 
•Μια εφαρμογή που να διαβάζει QR Code 
•Μολύβι  
•Μπλοκάκι  
Πως παίζεται το παιχνίδι: 
Οποιαδήποτε ώρα και μέρα της ημέρας μπορείτε να αρχίσετε το παιχνίδι μαζί 

με τα παιδιά σας. 
Αν δεν ολοκληρώσετε το παιχνίδι σε μια μέρα μπορείτε να το παίξετε κάποια 

άλλη μέρα, από το σημείο που σταματήσατε.  
Η έναρξη του παιχνιδιού γίνεται από τη στέγη του συστήματός μας Ίωνος 10 

(στο ισόγειο) κοντά στη πλατεία Ωρολογίου. Στην είσοδο του συστήματός μας 
υπάρχει το πρώτο QR Code. Θα το σκαναρετε και θα διαβάσετε το ζητούμενο. 
Θα ζητηθεί από τα παιδιά μια μικρή δοκιμασία ή η λύση από κάποιο γρίφο, 
αρκτικόλεξο, αίνιγμα κτλ που θα σας οδηγήσει στην αναζήτηση του επόμενου 
γρίφου σε άλλο σημείο της πόλης. Θα συνεχίσετε έτσι μέχρι την ολοκλήρωση 
του παιχνιδιού  

Καλή διασκέδαση!!!!! 
Η Αρχηγός Συστήματος

Αργυρώ Πιστοφίδου

Δήμος Αλεξάνδρειας: 
Διαδικτυακή εκδήλωση 

για την Παγκόσμια 
Ημέρα της Γυναίκας 

σε εποχή Κρίσης
-Τη Δευτέρα 8 Μαρτίου από την 

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και 
των Κοινωνικών Δομών 

Δέκα γυναίκες στέλνουν το δικό τους μήνυμα σε μια ξεχωριστή Διαδικτυα-
κή Εκδήλωση της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Αλεξάνδρειας 
σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & 
Πολιτισμού, το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά, το Κοινωνικό Πα-
ντοπωλείο και το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας.

Η εκδήλωση θα προβληθεί μέσω τις ιστοσελίδας του Δήμου Αλεξάνδρει-
ας (www.alexandria.gr) και μέσω του καναλιού του Δήμου Αλεξάνδρειας στο 
YouTube τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 στις 7.00μ.μ.

4 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την 
Ελληνική Επανάσταση (1821 – 2021) το Δ.Σ. της 
Ε.Μ.Ι.Π.Η. στην 6/2020 συνεδρίασή του αποφάσι-
σε να προκηρύξει μαθητικό διαγωνισμό με τίτλο «Η 
επανάσταση στη Μακεδονία – Νάουσα. 200 χρόνια 
μετά», σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ημαθίας. 

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού 
των δημοτικών σχολείων της Ημαθίας και πιο συγκε-
κριμένα στους μαθητές των τάξεων Γ΄ έως Στ΄ Δημο-
τικού. Σκοπός του διαγωνισμού είναι οι μαθητές να 
έλθουν σε επαφή με την ιστορία του τόπου, να γνω-
ρίσουν τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στη Μακεδονία 
και ειδικότερα στη Νάουσα και την ευρύτερη περιοχή 
κατά την επανάσταση των κατοίκων της πόλης και της 
ευρύτερης περιοχής, να συνειδητοποιήσουν τη ση-
μασία τους για την καθημερινή ζωή των κατοίκων της 
εποχής καθώς και για την ιστορική εξέλιξη μέχρι την 
αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού. 

Με αφορμή τα παραπάνω οι μαθητές που επιθυ-
μούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό καλούνται 
ανάλογα με το ηλικιακό του επίπεδο: 

Οι όροι του Διαγωνισμού
Συμμετοχές
α) Μαθητές Γ  ́- Δ  ́Δημοτικού: Παραγωγή καλλιτεχνικού 

έργου (ζωγραφική, κολάζ με θέμα το οποίο σχετίζεται με το 
διαγωνισμό και μπορεί να αναδεικνύει πρόσωπα, μάχες, 
ενέργειες των αγωνιστών, τοπία κ.τ.λ.)

β) Μαθητές Ε΄ - Στ΄ Δημοτικού: Παραγωγή γρα-
πτού ή ποιητικού λόγου ή καλλιτεχνικού έργου με ή 
χωρίς τη χρήση ψηφιακών μέσων ή συνδυασμός και 
των δύο (παραγωγή γραπτού δοκιμίου ή ποιήματος 
μέσω του οποίου παρουσιάζονται πτυχές του ιστορι-
κού γεγονότος, όπως τις αντιλαμβάνονται οι μαθητές, 
παρουσιάζεται η οπτική των μαθητών για το επανα-
στατικό κίνημα και τις συνέπειές του στη μετέπειτα ε-
ξέλιξη της οθωμανικής κυριαρχίας έως την αποτίναξη 
του οθωμανικού ζυγού, εκφράζονται τα συναισθήματα 
των μαθητών για τον απελευθερωτικό αγώνα και τη 
θυσία των Ελλήνων συντοπιτών τους κ.ά. ή ζωγραφι-
κή ή κολάζ με ή χωρίς τη χρήση ψηφιακών μέσων και 
θέμα το οποίο σχετίζεται με το διαγωνισμό και μπορεί 
να αναδεικνύει πρόσωπα, μάχες, ενέργειες των αγω-
νιστών, τοπία κ.τ.λ.).

Για την αξιολόγηση των έργων των συμμετεχόντων 
συνίσταται από την Ε.Μ.Ι.Π.Η. ειδική πενταμελής κρι-
τική επιτροπή αποτελούμενη από δύο μέλη του Δ.Σ 
της Ε.Μ.Ι.Π.Η., δύο εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και έναν καλλιτέχνη με καταγωγή 
από την Ημαθία και συγκεκριμένα από τους: α) Ολυ-
μπία Μπέτσα – Γραμματέα Ε.Μ.Ι.Π.Η., π. Αθανάσιο 
Βουδούρη – Μέλος Ε.Μ.Ι.Π.Η., Εμμανουήλ Ξυλοφόρο 
– Εκπαιδευτικό ΠΕ 70, Αικατερίνη Αναστασίου – Εκ-
παιδευτικό ΠΕ 08 και Βίκυ Παπατζίκου – Γκαλερίστα.

Αποστολή συμμετοχών
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποστείλουν ηλε-

κτρονικά προς την Ε.Μ.Ι.Π.Η. στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση info@emipi.gr αίτηση συμμετοχής στο μαθητι-
κό διαγωνισμό (επισυνάπτεται) μαζί με το αντικείμενο 
συμμετοχής σε αυτόν μέχρι την 23η Μαΐου 2021 με 
την ένδειξη για τον μαθητικό διαγωνισμό «Η επανά-
σταση στη Μακεδονία – Νάουσα. 200 χρόνια μετά».

Αποτελέσματα - Διακρίσεις
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα προκύψουν 

μετά από συνεδρίαση της κριτικής επιτροπής και θα 
ανακοινωθούν τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 και τα έργα 
που θα βραβευτούν θα παρουσιαστούν σε ειδική εκ-
δήλωση.

Από κάθε κατηγορία θα βραβευτούν δύο συμμετο-
χές και οι διακριθέντες θα λάβουν τα εξής έπαθλα: 

α)Μαθητές Γ΄ - Δ΄ Δημοτικού:
1ο Βραβείο: 1 Tablet
2ο Βραβείο: Ασύρματα ακουστικά
β) Μαθητές Ε΄ - Στ΄ Δημοτικού:
1ο Βραβείο: 1 Tablet
2ο Βραβείο:Ασύρματα ακουστικά
Επιπλέον, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν επε-

τειακό αναμνηστικό δώρο για τη συμμετοχής τους στο 
διαγωνισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν λεπτομέρει-
ες και την αίτηση για συμμετοχή στο διαγωνισμό στον 
ακόλουθο σύνδεσμο: https://emipi.gr/?p=3009

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Μαθητικός Διαγωνισμός για την 
Επανάσταση στη Μακεδονία – 
Νάουσα, 200 χρόνια μετά…

Καλύφθηκαν μέσα σε μία ημέρα οι θέσεις 
για ΔΩΡΕΑΝ τεστ ΠΑΠ στο Δήμο Βέροιας

Πλήθος γυναικών έσπευσε να στηρίξει την δράση που διοργανώνει ο Δήμος Βέροιας και  η Διεύθυνση Κοινωνικής Πο-
λιτικής μέσω του Κέντρου Κοινότητας, σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Βέροιας μέσω του Μαιευτικού-Γυναικολογικού 
Τμήματος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας που γιορτάζεται στις 8 Μαρτίου, για ΔΩΡΕΑΝ εξέταση τεστ Πα-
πανικολάου (test Pap), με στόχο να μεταφέρει σε όλες τις γυναίκες το μήνυμα για την αξία της πρόληψης. Η κάλυψη των 
προσφερόμενων θέσεων για την συγκεκριμένη δράση ολοκληρώθηκε μέσα σε μία ημέρα! Το μήνυμα που θέλουν  να περά-
σουν οι εμπλεκόμενοι φορείς με την δράση με τίτλο: «Γυναίκα και Υγεία»,

για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, αφυπνίζοντας όλες τις γυναίκες να βάζουν σε προτεραιότητα την υγεία τους και 
να προβαίνουν συνεχώς σε προληπτικές εξετάσεις, εκπληρώθηκε με επιτυχία!
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

του Αντωνίου και της Μαρίας, το γένος 
Κακούλη, που γεννήθηκε στην Αγ. Κυ-
ριακή Κοζάνης και κατοικεί σστη Βέροια 
και η UTEBRIGITTEτου Aney και της 
Brigitte, που γεννήθηκε και κατοικεί στο 

Bερολίνο Γερμανίας, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτι-
κό γάμο που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα του Βερο-
λίνου στη Γερμανία.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-

ΝΟΣτου Ευσταθίου και της Σουλτάνας, 
το γένος Δούλαλα, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΓΕΡΟΣΤΑΘΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Γεωργίου και της Τρι-
άδας, το γένος Γκουντίνα, που γεννή-

θηκε στη Μυτιλήνη και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να 
παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό 
Ναό Αγ. Γεωργίου Βέροιας.

Στις τοπικές 
κοινότητες του Δήμου 
Νάουσας ο Λάζαρος 

Τσαβδαρίδης
 

Με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Κοπανού και 
Λευκαδίων του Δήμου της Νάουσας, κ.κ. Βασίλη Χαβιαρόπουλο 
και και Νίκο Δημητρούση συναντήθηκε το προηγούμενο Σάββα-
το, ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας 
κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ανταποκρινόμενος άμεσα στην πρό-
σκλησή τους. 

Στο «μενού» της συζήτησης ο νέος εκλογικός νόμος για τους 
ΟΤΑ που φέρνει στη Βουλή η Κυβέρνηση της ΝΔ, ένα πλαίσιο 
που στόχο θα έχει την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας 
των Δήμων επ’ ωφελεία των τοπικών κοινωνιών. Ως ο μοναδι-
κός Βουλευτής από τον Νομό μας που συμμετέχει στην αρμόδια 
Επιτροπή που θα επεξεργαστεί το νομοσχέδιο, ο κ. Τσαβδαρί-
δης άκουσε τις απόψεις των δύο Προέδρων και καλών φίλων 
και σημείωσε τις προτάσεις τους προκειμένου να τις θέσει στην 
παραγωγική συζήτηση που θα ακολουθήσει στο Κοινοβούλιο. 

Επιπροσθέτως συζητήθηκαν μία σειρά τοπικών προβλημά-
των που αντιμετωπίζουν οι δύο κοινότητες με προεξάρχοντα 
αυτά της αυξημένης κυκλοφορίας στον κεντρικό δρόμο του 
Κοπανού και της έλλειψης χώρων ταφής στο κοιμητήριο των 
Λευκαδίων.

Αναφορικά με το ζήτημα της αυξημένης κυκλοφορίας στον 
κεντρικό οδικό άξονα του Κοπανού αναδεικνύεται η ανάγκη α-
ποσυμφόρησής του μέσω της κατασκευής 3 γεφυρών εντός της 
κοινότητας που θα βοηθήσουν στην αναβάθμιση της κυκλοφο-
ρίας στον περιφερειακό δρόμο. Ενώ όσον αφορά το ζήτημα του 
κοιμητηρίου στα Λευκάδια, ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανάγκη 
επέκτασής του καθώς ο υφιστάμενος χώρος είναι ήδη πλήρης.

Φρόσω Καρασαρλίδου: 
«Να αυξηθεί ο προϋπολογισμός για 

τα Σχέδια Βελτίωσης ώστε να ενταχθούν 
και οι επιλαχόντες αγρότες»

-Κατάθεση ερώτησης με 37 ακόμα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
Με ερώτηση που κατέθεσαν 37 βου-

λευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μεταξύ των ο-
ποίων και η βουλευτής του νομού μας 
Φρόσω Καρασαρλίδου, έφεραν στη 
Βουλή το ζήτημα της ένταξης περισσό-
τερων αγροτών στα προγράμματα στή-
ριξης στο πλαίσιο του ΠΑΑ.

Τα προγράμματα αυτά αποτελούν 
σημαντικά εργαλεία ώστε να ενισχυθεί 
η βιωσιμότητα της ελληνικής αγροτι-
κής επιχειρηματικότητας. Ιδιαίτερα στη 
δύσκολη περίοδο λόγω της πανδημίας 
συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα 
και στην υψηλή ποιότητα των ελληνικών 
προϊόντων.

Ο μεγάλος αριθμός αιτήσεων δείχνει την προθυμία των 
Ελλήνων αγροτών για εκσυγχρονισμό των καλλιεργειών 
τους με σεβασμό στο περιβάλλον. Βάσει των αποτελεσμά-
των πάνω από 4.000 αιτήσεις έμειναν εκτός των προγραμ-
μάτων ως επιλαχούσες, ενώ πληρούσαν όλα τα κριτήρια. 
Συγκεκριμένα για την Ημαθία, από τις 360 αιτήσεις το 20%, 

δηλαδή 72 αιτήσεις, κρίθηκαν ως επιλαχού-
σες.

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει επιπτώ-
σεις και στους αγρότες προκαλώντας επι-
πρόσθετα προβλήματα και οικονομικές δυ-
σκολίες, επομένως ειδικά υπό τις παρούσες 
συνθήκες η χρηματοδότηση και των επιλα-
χόντων αγροτών  είναι ζωτικής σημασίας. 

Σήμερα υπάρχει για την κυβέρνηση η 
δυνατότητα αξιοποίησης πόρων του Τα-
μείου Ανάκαμψης ώστε να αυξηθούν τα 
κονδύλια για τα σχέδια βελτίωσης. Ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ το 2018 το είχε κάνει πράξη, όπου 
στο πλαίσιο του ΠΑΑ για το πρόγραμμα 
«Εγκατάσταση νέων αγροτών» αύξησε τη 

χρηματοδότηση και εντάχθηκαν και οι επιλαχόντες αγρότες. 
Οι βουλευτές καλούν την κυβέρνηση να προβεί σε όλες 

τις απαραίτητες κινήσεις ώστε να αυξήσει τον προϋπολογι-
σμό των σχεδίων βελτίωσης και να ενισχύσει και τους αγρό-
τες που επιθυμούν να επενδύσουν στον τόπο τους, αλλά 
κρίθηκαν επιλαχόντες.



Από την παράταξη «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΒΕΡΟΙΑΣ» γνωστοποιούνται τα εξής:

« Εντελώς αιφνιδιαστικά, την Παρασκευή 
26 Φεβρουαρίου, οι 1.227 σχολικές μονά-
δες(185.000 μαθητές) σε όλη τη χώρα, που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα σχολικών γευμά-
των, ενημερώθηκαν ότι από τη Δευτέρα 1 Μαρ-
τίου σταματά η διανομή των γευμάτων στους 
μαθητές.

Η όποια αιτιολόγηση αυτής της εξέλιξης από 
την καθυστέρηση της έγκρισης της νέας σύμ-
βασης έργου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, δεν 
αναιρεί σε καμία περίπτωση τις ευθύνες του 
Υπουργείου Παιδείας που δεν φρόντισε να προ-
χωρήσουν έγκαιρα οι απαραίτητες διαδικασίες 
που θα εξασφάλιζαν την συνέχεια, χωρίς την 
παραμικρή διακοπή του προγράμματος. 

Μπορεί το Υπουργείο όλο αυτό το διάστημα 
να ήταν πραγματικά απασχολημένο στο πως θα 
καταστείλει τους αγώνες των φοιτητών ενάντια 
στον νέο νόμο για τα Πανεπιστήμια, όμως η ε-
ξέλιξη αυτή στο Πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων μόνο με την 
λέξη ντροπή μπορεί να περιγραφεί.

Σε μια περίοδο που η καπιταλιστική οικονομική κρίση βα-
θαίνει, με την πανδημία που εξελίσσεται να επιταχύνει τη φτώ-
χεια και την ανέχεια, με χιλιάδες νοικοκυριά να αδυνατούν να 
ανταπεξέλθουν λόγω ανεργίας, με εργαζόμενους σε αναστολή 
της εργασίας τους που ζουν με ψευτοεπιδόματα, η κυβέρνηση 
προβάλλοντας το ανάλγητο ταξικό της πρόσωπο δείχνει τι προτε-
ραιότητές έχει.

Από τη μια, μπουκώνει τόσο καιρό με ζεστό χρήμα τους με-
γαλοεπιχειρηματίες με «fast track» διαδικασίες και από την άλλη 
αδιαφορεί για τα παιδιά του λαού, βλέποντας την οποιαδήποτε 
παροχή  ανακούφισης ως κόστος. 

Αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά πως η μόνη έγνοια για την 
κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας είναι να περάσουν μέσα 
στην αναμπουμπούλα της πανδημίας κάθε λογής αντιεκπαιδευτι-
κό και αντεργατικό μέτρο και την ίδια στιγμή, με κυνισμό αδιαφο-
ρούν για την υγεία και τη σίτιση των μαθητών.

Ως Λαϊκή Συσπείρωση δήμου Βέροιας ζητούμε:
Εδώ και τώρα να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε 

το Πρόγραμμα για τα σχολικά γεύματα να συνεχιστεί άμεσα.
Το Υπουργείο Παιδείας να επεκτείνει το Πρόγραμμα στο σύνο-

λο των σχολικών μονάδων και του μαθητικού δυναμικού.
Καλούμε την Διοίκηση του Δήμου, τις άλλες δημοτικές παρα-

τάξεις να πάρουν θέση και να καταγγείλουν αυτήν την εξέλιξη, να 
απαιτήσουν την άμεση επανεκίνηση του Προγράμματος.

Καλούμε τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς στον Δήμο Βέροιας 
να μην αφήσουν αυτό το Πρόγραμμα της σίτισης των μαθητών 
που πάρθηκε ύστερα από τους δικούς τους αγώνες να χαθεί».

Με διευρυμένο ωράριο 
07:00-21:00 λειτουργεί το 

Κέντρο Υγείας Βέροιας
Ανακοινώνεται ότι το Κέντρο Υ-

γείας Βέροιας (επί της οδού Μορά-
βα 2 ) λειτουργεί από 18/01/2021 
σε διευρυμένο ωράριο, ήτοι κατά 
τις εργάσιμες μέρες από 07:00 έως 
21:00. Σκοπός, η αρτιότερη παρο-
χή υπηρεσιών υγείας και η εξυπη-
ρέτηση των αναγκών των πολιτών 
της περιοχής ευθύνης του.

Τηλέφωνα επικοινωνίας του Κέ-
ντρου Υγείας σε ώρες λειτουργίας 
του, είναι:

• 23310 24661     
• 23310 22332

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:

 Την Πέμπτη 4 Μαρτίου στις 7:00 
μ.μ. θα ομιλήσει στο πλαίσιο της σει-
ράς ομιλιών «Μαρτύρων και Ηρώων 
αίματα», με την ευκαιρία του εορτα-
σμού των 200 ετών από την έναρξη 
της Ελληνικής Επαναστάσεως του 
1821, μέσα από την ιστοσελίδα της 
Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη 
σελίδα στο Facebook  και τον ραδι-
οφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» 
στους 90.2 FM.

 Την Κυριακή 7 Μαρτίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Γεωργίου Μακροχωρίου.

 Την Δευτέρα 8 Μαρτίου στις 
7:00 μ.μ. θα ομιλήσει με την ευκαι-
ρία της εορτής των Αγίων Τεσσαρά-
κοντα Μαρτύρων, στο πλαίσιο της 
σειράς ομιλιών «Αγιολογία και ζωή», 
μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook  και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM. 

Την Τετάρτη 10 Μαρτίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει με την ευκαιρία της 
εορτής της Αγίας Θεοδώρας της Βασιλίσσης, στο πλαίσιο της σειράς ομιλιών 
«Αγιολογία και ζωή», μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την 
αντίστοιχη σελίδα στο Facebook  και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λό-
γος» στους 90.2 FM.

 Την Πέμπτη 11 Μαρτίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στο πλαίσιο της σειράς 
ομιλιών «Μαρτύρων και Ηρώων αίματα», με την ευκαιρία του εορτασμού των 
200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, μέσα από 
την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook  
και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

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 ΒΕΡΟΙ-

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

Τριπλή ιερατική 
σύναξη στην 

Ιερά Μητρόπολη 
Βεροίας

 
 Την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στην 

Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας τριπλή ιερα-
τική σύναξη, από μία στις έδρες των τριών μεγάλων αρχιερατι-
κών περιφερειών.

Προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και να τηρη-
θούν οι κανόνες ασφαλείας πραγματοποιήθηκαν συνάξεις στον 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρεί-
ας, στον Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας και 
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμοφρώσεως του Σωτήρος 
Ναούσης.  

Στην αρχή των συνάξεων ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας μίλησε στους Ιερείς 
για θέματα υπηρεσιακής φύσεως.

 
Στη συνέχεια ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων με την ευκαι-

ρία του εορτασμού των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνι-
κής Επαναστάσεως του 1821 ανέπτυξε το θέμα «Η προσφορά 
της Εκκλησίας στην ανάσταση του ελληνικού Γένους», ενώ 
δεν παρέλειψε να συστήσει στους Ιερείς την πιστή τήρηση των 
μέτρων προφύλαξης για την προστασία της δημόσιας υγείας 
και των οδηγιών τόσο των αρμοδίων φορέων όσο και της Ιεράς 
Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ: 
Να μην διακοπεί το Πρόγραμμα 

σχολικών γευμάτων



Τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δή-
μου Νάουσας θα διεξαχθεί  δια περιφοράς την Παρασκευή 
05 /03/2021, από  10 π .μ. έως  11 π.μ. για τη συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα  της ημερήσιας 
διάταξης:

-Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον 
Γιαννούλη Ιωάννη  του Στεργίου

-Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον 
Λοτσιόπουλο Γεώργιο του Νικολάου

-Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από την 
Μαυρίδης – Βαράγκας Ο.Ε.

-Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από την 
Αναπτυξιακή Αγίου Νικολάου Ο.Ε.

-Διαγραφή ή η μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον 
Μπόλα Αντώνιο του Πέτρου

-Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον 
Κάππα Δημήτριο του Κων/νου

-Ανάθεση ή μη των υπηρεσιών για την Συντήρηση-υπο-
στήριξη εφαρμογής λογισμικού μισθοδοσίας και διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναμικού

-Έγκριση ή μη Πρακτικού 
Δημοπρασίας εκμίσθωσης δη-
μοτικής  έκτασης του αγροκτή-
ματος Ζερβοχωρίου με αρ. τε-
μαχίου 191 (τμήματός του) του 
Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας. 

-Έγκριση ή μη 1ου πρακτι-
κού ελέγχου δικαιολογητικών 
συμμετοχής – τεχνικών προ-
διαγραφών για τον ηλεκτρονι-
κό διαγωνισμό  «Προμήθειας 
κουφωμάτων σχολικών κτιρί-
ων Δήμου Η.Π. Νάουσας έ-
τους 2020»

-Έγκριση ή μη προμήθειας 
ανταλλακτικών για την αυτό-
ματη ρομποτική σκούπα του 
Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νά-
ουσας και εξειδίκευση της εγ-
γεγραμμένης πίστωσης.

Έκλεψε από ηλικιωμένο 
310 ευρώ δια του  

εναγκαλισμού
Συνελήφθη 

τη Δευτέρα 1 
Μαρτίου 2021 
το βράδυ σε 
περιοχή της 
Ημαθίας από 
αστυνομικούς 
της Ομάδας 
ΔΙ.ΑΣ. του Α-
στυνομικού 
Τ μ ή μ α τ ο ς 
Βέροιας, μία 
ημεδαπή γυ-
ναίκα, καθώς 
όπως προέ-
κυψε από την έρευνα του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, το πρωί της ίδιας 
ημέρας, πλησίασε ηλικιωμένο ημεδαπό στη Βέροια και με τη μέθοδο του ενα-
γκαλισμού, αφαίρεσε από την κατοχή του το χρηματικό ποσό των 310 ευρώ.
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ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: «Με ευθύνη 
της κυβέρνησης της ΝΔ 

σταματά η διανομή σχολικών 
γευμάτων σε όλη την Ελλάδα»

Με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, δια της ανα-
πλ. Τομεάρχη για την Κοινωνική Αλληλεγγύη 
Θεανώς Φωτίου, σχολιάζει ότι: « Από σήμερα, 
1η Μαρτίου, και για άγνωστο χρονικό διάστημα, 
σταματά η σίτιση των μαθητών και η διανομή 
σχολικών γευμάτων σε όλη την Ελλάδα, σε όλα 
τα σχολεία που είναι ενταγμένα στο πρόγραμ-
μα, με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ.   Πρό-
κειται για 185.000 γεύματα, όσα ακριβώς είχε 
προκηρύξει το 2019 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.                                                                                                        
Τα γεύματα αυτά προσφέρονταν καθημερινά ε-
πί ΣΥΡΙΖΑ σε 1266 σχολεία και είχαν συνολικό 
προϋπολογισμό 73,5 εκατομμύρια  ευρώ.  Ο σχε-
διασμός ήταν την επόμενη χρονιά να αυξηθούν 
περαιτέρω ώστε φέτος να προσφέρονται  ημερη-
σίως 600.000 σχολικά γεύματα, δηλαδή σε όλα τα 
παιδιά του δημοτικού.   

Η κυβέρνηση, καθήλωσε τον αριθμό των γευ-
μάτων σε αυτό το νούμερο και επιπλέον, παρά τις υποσχέσεις της, δεν μερίμνησε ώστε 
να υλοποιηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και να ολοκληρωθεί εγκαίρως ο διαγωνισμός 
τους, καθώς προέκυψαν προβλήματα στο Ελεγκτικό Συνέδριο.  Αυτό έχει σαν αποτέλε-
σμα, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, που έχουν πληγεί τα νοικοκυριά και  έχουν χάσει τα 
εισοδήματα τους, η κυβέρνηση της ΝΔ να  αφήνει χιλιάδες παιδιά χωρίς σχολικά γεύματα.     

 Είναι η ΝΔ που εξαρχής λοιδορούσε τα σχολικά γεύματα ως «συσ-
σ ί τ ι α »  κα ι  π ρ ο σ πα θ ο ύ σ ε  μ ε  δ ι ά φ ο ρ ο υ ς  μ η χα ν ι σ μ ο ύ ς  ν α  α ποτ ρ έ -
ψει την εφαρμογή αυτού του τόσο σημαντικού θεσμού στήριξης της ελ -
ληνικής οικογένειας.  Τα σχολικά γεύματα  δεν αφορούσαν μόνο την  παιδική φτώ-
χεια. Αντιμετωπίζουν την παιδική παχυσαρκία με μεσογειακή διατροφή, συμβάλ-
λουν στη μείωση της σχολικής διαρροής και βελτιώνουν τις επιδόσεις των μαθητών.                                                                                                                                      
Η κυβέρνηση με συνεχή προσκόμματα και καθυστερήσεις επιχειρεί να καταργήσει  ένα 
εμβληματικό πρόγραμμα της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ανάλογου με αντίστοιχα προγράμ-
ματα που γίνονται στην υπόλοιπη Ευρώπη.   

 Τα σχολικά γεύματα είναι ένας θεσμός που έχει γίνει ευρύτατα αποδεκτός και έχει α-
γκαλιαστεί από όλη την κοινωνία. Καλούμε την κυβέρνηση αμέσως τώρα να συνεχίσει τα 
σχολικά γεύματα και να τα επεκτείνει με επιπλέον χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για 
όλα τα παιδιά του δημοτικού και γυμνασίου».

 Συνεδριάζει την Παρασκευή η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Νάουσας

Σήμερα Τετάρτη 3 Μαρτίου
Νέα συνεδρίαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αλεξάνδρειας μέσω τηλεδιάσκεψης 

Τακτική Συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάν-
δρειας θα πραγματοποιηθεί δια 
τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 3 
Μαρτίου 2021 στις 18:00, για 
συζήτηση και λήψη απόφασης 
στα εξής θέματα ημερήσιας 
διάταξης:  1. 3η Αναμόρφωση 
Προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2021 ( σχετική απόφαση 
αριθμ. 61/2021 Οικονομικής Ε-
πιτροπής ). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕ-
ΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. 4η Αναμόρφωση Προϋ-
πολογισμού οικονομικού έτους 
2021 ( σχετική απόφαση αριθμ. 
68/2021 Οικονομικής Επιτρο-
πής ) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΕΛΙΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3. Επανυποβολή του θέμα-
τος με τίτλο:

Λήψη απόφασης για την έ-
γκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου 
για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας (Δ’ Φάση)» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗ-
ΜΑΡΧΟΣ)

4. Λήψη απόφασης περί :
Α. Τροποποίησης της υπ’αριθμ.443/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το σκέλος στ. και
Β. Τροποποίησης της υπ’αριθμ.176/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό Προέδρου με τον 

αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την πράξη του Ανοιχτού κέντρου Εμπορίου του Δήμου Αλε-
ξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για : Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)
6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του ετήσιου απολογισμού και προγραμματισμού του επόμενου έτους του Πε-

ριφερειακού Συνδέσμου ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας με βάση το οικείο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΠΕ.Σ.Δ.Α.). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

7. Συγκρότηση Επιτροπής Κατάρτισης Μητρώου Αρρένων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
8. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και αριθμού θέσεων υδρονομέων άρδευσης ανά ενότητα στο Δήμο Αλεξάνδρειας 

για το έτος 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
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Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

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

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

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

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

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

Στέργιος Διαμάντης στον ΑΚΟΥ 99,6:

«Δεν θα διεκδικήσω την προεδρία της ΕΠΣ Ημαθίας»
Ο πρόεδρος της 

ΔΕΥΑ Βέροιας 
Στέργιος Διαμά-

ντης παραχώρησε την 
Κυριακή 28 Φεβρουα-
ρίου μια πολύ ενδιαφέ-
ρουσα συνέντευξη στην 
ραδιοφωνική εκπομπή 
«Ελ Μαντριγάλ» στον 
ΑΚΟΥ 99,6.

Ο κ.Διαμάντης μίλησε μετα-
ξύ άλλων για τις επερχόμενες ε-
κλογές τηςΕΠΣΗμαθίας, για τις
χρηματικές διευκολύνσεις των υ-
παλλήλωντηςΔΕΥΑΒέροιας,για
τον βιολογικό καθαρισμό και την
χρήση τωνμικροοργανισμώναλ-
λά και για την δικαστική διαμάχη
τουμετονκ.Παυλίδη.

Στηναρχήτηςσυνέντευξηςκαι
μεαφορμήταόσαδήλωσεοπρό-
εδρος της κοινότηταςΜακροχω-
ρίου, Βαλάντης Κεχαϊδης για τα
έργα υποδομής που γίνονται, ο
κ.Διαμάντηςδήλωσε:

«Ηπροσπάθεια είναι συλλο-
γική ανήκουμε στην ίδια ομάδα,
πρωτεργάτης είναι οΔήμαρχός
μαςγιαόλααυτάπουγίνονται,ε-
νώθαμπορούσαμενααναφέρου-
με πάρα πολλά πράγματα που
γίνονται στο Μακροχώρι. Πολύ
σωστά έθιξε το θέμαοΒαλάντης
καιείπεότιτο5Χ5είναιέργοπου
πρέπεινατοχρεωθείοΘεόφιλος
Κορωνάς γιατί έχει τηνσφραγίδα
τηνδικήτουκαιξεκίνησεεπί των
ημερών του άσχετα εάν εγώ τον
διαδέχτηκα όπως και άλλα έργα
πουείχεετοιμάσει.Μελίγαλόγια
η όληπροσπάθεια είναι μιασυλ-
λογικήπροσπάθειατηςομάδας.’’

Στις επερχόμενες εκλογές 
της ΕΠΣ Ημαθίας  υπάρχει πε-
ρίπτωση να διεκδικήσετε την 
προεδρία;

«To διάστημαπου είχα εκδη-
λώσειενδιαφέρονδενείχαμεμπει
στηνπανδημίαδενυπήρχεούτεο
κορονοϊός,ούτεαυτάπουσυμβαί-
νουν τον τελευταίο χρόνο.Μετά
από αυτά τα γεγονότα και όπως
πάει το ποδόσφαιρο δεν νομίζω
ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για
ναδιεκδικήσωτηνπροεδρίαστην
ΈνωσηΠοδοσφαιρικώνΣωματεί-
ωνκαιδενθαείμαιυποψήφιος».

Ποιος είναι ο καταλληλότε-
ρος για πρόεδρος της Ένωσης 

ο κ. Μουρτζίλας ή ο κ. Μαστο-
ροδήμος(εφόσον ευσταθούν οι 
πληροφορίες που τον θέλουν 
να είναι μέχρι τώρα ο δεύτερος 
υποψήφιος);

«Ηάποψημουγενικάδενέχει
αλλάξει εύχομαι τα προβλήματα
στο ερασιτεχνικόποδόσφαιρο να
διορθωθούν αλλά με τις υπάρ-
χουσες καταστάσειςπου επικρα-
τούν είναι δύσκολο.Θεωρώότι ο
κ.Μουρτζίλαςέμαθεαπόταλάθη
τουπαρελθόντος, έχει αποκτήσει
εμπειρία είναι και στο κυβερνόν
κόμμα και πιστεύω ότι θα είναι
πολύ καλύτερος να παραμείνει
αυτή την κρίσιμη εποχή για το ε-

ρασιτεχνικόποδόσφαιρο και για
τοποδόσφαιρογενικάστηνΈνω-
ση.Το τελευταίο διάστημα κάνει
κάποιεςκινήσειςοιοποίεςμεβρί-
σκουνσύμφωνο,όπωςηβοήθεια
προς τα ερασιτεχνικά σωματεία
ώστε να μπορέσουν ναπάρουν
αριθμό μητρώου από την γενική
γραμματεία αθλητισμού, πληρο-
φορούμαι ότι το τρέχει ο Γιάννης
Ποζιάδης και πρέπει να του δώ-
σουμε τα εύσημα και τα συγχα-
ρητήρια για τηνδουλειάπου έχει
κάνει.Δεν έχουμε να χωρίσουμε
τίποταμεκανένανόλοιείμαστεε-
δώγιατοκαλότουποδοσφαίρου.
Να παραμείνει ο κ.Μουρτζίλας.

Πρέπει να γίνει λίγοποιοπιεστι-
κόςπρος την διοίκηση τηςΕΠΟ
καιπροςτουςβουλευτέςκαιπρος
κάθε κατεύθυνση για να έρθουν
περισσότεραχρήματαστασωμα-
τείαμας.

Πρέπει να του δώσουμε τον
χρόνο και να μας αποδείξει ότι
μπορεί να κάνει σωστά πράγ-
ματα, για το ερασιτεχνικόποδό-
σφαιρο του νομούΗμαθίας δεν
με ενδιαφέρει το επαγγελματικό
κομμάτι. Θέλω να πιστεύω ό-
τι από τα λάθη του θα βγειποιο
σοφός, θέλω να βάλει νερό στο
κρασίτου,υπάρχουνπαράγοντες
στονΝομόπου μπορούν να τον

βοηθήσουν, όπως ο κ.Ματσού-
κας,οκ.ΓαϊτάνοςκαιοΔημήτρης
Παπαδόπουλος’’

Υπάρχει περίπτωση να σας 
δούμε στο ψηφοδέλτιο του συν-
δυασμού του κ.Μουρτζίλα;

«Εάν μου ζητηθεί η βοήθεια
χωρίς να συμμετέχω σε κάποιο
διοικητικό σχήμα, διότι υπάρχει
μεγάλος φόρτος εργασίας στη
ΔΕΥΑΒ,δενθααρνηθώγιατίπρο-
έρχομαιαπότοποδόσφαιρο.Μην
ξεχνάμεότισυνεργάστηκαμε τον
κ.Μουρτζίλασεδιάφορεςστιγμές
και καταστάσεις καιήμαστανσυν-
διοργανωτέςωςΔήμος Βέροιας
στηνμεγάληγιορτήτουποδοσφαί-
ρουπουδιοργανώθηκεστοκέντρο
διασκέδασης‘’Σείριος’’».

Θα προτείνατε κάποια  πρό-
σωπα για τα διοικητικά της ΕΠΣ;

«Yπάρχουνπάραπολλοί κα-
λοίπαράγοντεςκαιθεωρώότιθα
αδικήσωκάποιους,αλλάθαπρο-
τείνωκάποιονοοποίοςέχειαφή-
σει την δική τουπροσωπικότητα
στοερασιτεχνικόποδόσφαιροκαι
αυτός είναι οΘανάσηςΤαραλάς
από τηνΑγία Βαρβάρα, μακάρι
να μπορούσε ο κ.Μουρτζίλας να
πείσει τον Σάκη Ταραλά και να
συμμετέχει στην διοίκηση τηςΈ-
νωσης. Ενώσυνέχισε λέγοντας:
Θεωρώτονκ.Ματσούκαέναναπό
τουςκορυφαίουςπαράγοντες του
ερασιτεχνικούαθλητισμούτουπο-
δοσφαίρουστηνΗμαθία, το ξέρει
το αντικείμενο όσο κανείς άλλος,
έχειφάειτην‘’μπόχα’’τωναποδυ-
τηρίων, υπήρξεποδοσφαιριστής
καιέχειματώσειητσέπητουόλα
αυτά τα χρόνια, γιατί εάνπειςΑ-
γκαθιά ίσονΜατσούκας,Ματσού-
καςίσονΑγκαθιά’’.

Μανώλης Πεχλιβανίδης 
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Η ΚΕΔ/ΕΠΟ όρισε τους διαι-
τητές και τους βοηθούς 
της 12ης αγωνιστικής της 

Super League 2. Το ντέρμπι της 
αγωνιστικής Ιωνικός-Εργοτέλης 
θα διαιτητεύσει ο Περράκης (Αθη-
νών, . Ο Κουκουλάς (Λέσβου) 
ορίστηκε στο Δόξα Δράμας-Χανιά 
και ο Αλαμπέης (Αθηνών) στο 
Διαγόρας-ΟΦΙ. Τέλος, ο Πατεμτζής 
(Ηρακλείου) θα διευθύνει το Λεβα-
δειακός-Καραϊσκάκης, ο Πουλικί-
δης (Δράμας) το Ξάνθη-Απόλλων 
Λάρισας και ο Ματσούκας (Αιτ/
νιας) το Τρίκαλα-Παναχαϊκή.

Αναλυτικά οι ορισμοί τωναγώνων τηςΤε-
τάρτης(3/3):

12ηαγωνιστική
13:30ΔόξαΔράμας-Χανιά
Διαιτητής:Κουκουλάς(Λέσβου)
Βοηθοί:Ψύλλος(Λέσβου),Κηλικιώτης(Ξάν-

θης)
4ος:Τακίδης(Κιλκίς)

14:00Διαγόρας-ΟΦΙεράπετρας
Διαιτητής:Αλάμπεης(Αθηνών)
Βοηθοί:ΟικονόμουΚ.(Δυτ.Αττικής),Κακα-

φώνης(Αχαΐας)
4ος:Πουλόπουλος(Πειραιά)

15:00Ιωνικός-Εργοτέλης
Διαιτητής:Περράκης(Αθηνών)
Βοηθοί:Πριόνας (Ευβοίας),Μπουρτζοβίτης

(Κορινθίας)
4ος:Τσουκαλάς(Αθηνών)

15:00Ξάνθη-ΑπόλλωνΛάρισας
Διαιτητής:Πουλικίδης(Δράμας)
Βοηθοί:Κουβαλάκης (Δράμας),Αναστασιά-

δης(Σερρών)
4ος:Δραγούσης(Κιλκίς)

15:00Λεβαδειακός-Καραϊσκάκης
Διαιτητής:Πατεμτζής(Ηρακλείου)
Βοηθοί:Μαυραντωνάκης (Ηρακλείου), Κα-

λύβας(Φθιώτιδας)
4ος:Καλατζής(Θεσσαλίας)

15:30Τρίκαλα-Παναχαϊκή
Διαιτητής:Ματσούκας(Αιτ/νιας)
Βοηθοί:Τσιλίκας (Αιτ/νιας), Στάικος (Λάρι-

σας)
4ος:Μπεκιάρης(Καρδίτσας)

SL2: Ο Κλάτενμπεργκ 
αναλαμβάνει τους ορισμούς 

διαιτητών

Η ΚΕΔ εξέδωσε ανακοίνωση και γνωστο-
ποιείται η παραίτηση του Σνόντι, έπειτα 
από τον υποβιβασμό του από τον Κλά-

τενμπεργκ. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο πρόεδρος 
της ΚΕΔ κ. Μαρκ Κλάτενμπεργκ θα αναλάβει, 
με την υποστήριξη του κ. Κόλινς τους ορισμούς 
των Αξιωματούχων Διαιτησίας για τη Διοργάνω-
ση της Super League 2.

ΑπότηνΚεντρικήΕπιτροπήΔιαιτησίαςεκδόθηκεηακόλουθη
ανακοίνωση: «ΤηνΚυριακή 28Φεβρουαρίουστις 22.10 μ.μ. η
ΚΕΔ/ΕΠΟ έλαβε  email από τον κ.AlanSnoddy ο οποίος ενη-
μέρωνε ότι για επαγγελματικούς καιπροσωπικούς λόγους, επι-
θυμεί την -μεάμεση ισχύ- διακοπή τουσυμβολαίου  τουμε την
ΕλληνικήΠοδοσφαιρικήΟμοσπονδία.ΚαιενώηΚΕΔ/ΕΠΟέχει
εκπλαγείκαιαπογοητευθείαπόταανακοινωθέντατουκ.Snoddy,
θαθέλαμενατουευχηθούμεκαλήτύχηστομέλλον.

ΌπωςσυμφωνήθηκεστηντελευταίασυνεδρίασητηςΕ.Ε.της
Ε.Π.Ο.τηΔευτέρα22Φεβρουαρίου2021,οκ.JacobCollinsαντι-
καθiστατονκ.Snoddyκαιθαείναιαπόεδώκαιστοεξήςαναπλη-
ρωτήςπρόεδροςτηςΚΕΔ/ΕΠΟ.

ΟπρόεδροςτηςΚΕΔ/ΕΠΟ,κ.MarkClattenburgθααναλάβει,
μετηνυποστήριξητουκ.Collins,τουςορισμούςτωνΑξιωματού-
χωνΔιαιτησίας για τηΔιοργάνωση τηςSuper League 2, μέχρι
νεωτέρας.

SL2:Οιδιαιτητέςτης12ηςαγωνιστικής
γιασήμεραΤετάρτη3/3

ΤηνομάδατηςΔράμαςυποδέχεταιτοΣάββατοστοΦΙΛΙΠΠΕΙΟστις
6μ.μηομάδατουΦιλίππουμεστόχοτηννίκη.

Σάββατο6Μαρτίου2021
HandballPremier(9ηαγωνιστική)
Δαϊς13:00,ΑΣΕΔούκα-ΙωνικόςΝΦ
(Κινατζίδης-Φωτακίδης,Μίγκας)

Κέρκυρας15:00,ΦαίακαςΚέρκυρας-ΖαφειράκηςΝάουσας
(Τζαφερόπουλος-Πατιός,Αγγελίδης)

ΣπίτιτουΧάντμπολ18:00,ΠΑΟΚ-ΑΕΣΧΠυλαίας
(Νάσκος-Χαρίτσος,Παρτεμιάν)

ΟΑΚΑ18:00,ΑΕΚ-ΆρηςΝικαίαςOlympicDiagnostic
(Φωκίτης-Γιαβρούτας,Τσάκωνας)

Σαλαμίνας18:00,HCΣαλαμίνα-ΔιομήδηςΆργους
(Σκλαβενίτης-Τόλιος,Αντωνόπουλος)

Φιλίππειο18:00,ΦίλιπποςΒέροιας-MonteBiancoΔράμα
(Γράψας-Κυριακού,Μεϊμαρίδης)

Α1Γυναικών(3ηαγωνιστική)
ΔΑΚΆρτας18:00,ΑναγέννησηΆρτας-ΕθνικόςΚοζάνης
(Αβράμης-Χρόνης)

Α1Γυναικών(4ηαγωνιστική)
ΣπίτιτουΧάντμπολ15:00,ΠΑΟΚMateco-HondaΠανόραμα
(Βαγγελτζίκης-Τορνικίδης,Δελόγλου)

Κυριακή7Μαρτίου2021
Α1Γυναικών(4ηαγωνιστική)
ΣπίτιτουΧάντμπολ14:00,ΑΕΣΧΠυλαίας-ΑΟΠροσοτσάνης
(Θεοδοσίου-Παπούλιας,Σαμαράς)

Πρόγραμμα και Διαιτητές (6-7/3/2021) Handball Premier
(9η αγωνιστική), Α1 Γυναικών (3η-4η αγωνιστική)

Στα πέντε θετικά 
κρούσματα που 
ανιχνεύτηκαν 

την περασμένη Πέμπτη 
προστέθηκαν τη Δευτέ-
ρα και άλλα τρία έπειτα 
από νέα τεστ που διε-
νεργήθηκαν στου παί-
κτες, το προπονητικό 
team και το staff του 
ΑΣΕΔ.

Το ιατρικό επιτελείο της ομά-
δας αναγκάστηκενασταματήσει
μέχρινεωτεραςτιςπροπονήσεις.

Η ομάδα τοΔούκα αδυνατεί,

όπωςείναιφυσικό,νααγω-
νιστείστοπαιχνίδιτηςπρο-
σεχούς αγωνιστικής με τον
ΙωνικοΝέαςΦιλαδέλφειας,
ενώ τις επόμενες ημέρες
θαπραγματοποιηθούν νέα
τεστσεόλαταμέλη.

Στις σκέψεις των στελε-
χών του ΧαντμπολικουΑ-
ΣΕΔ είναι να ζητήσουν επί-
σημααπότηνΟΧΕνατους
δοθεί ένα εύλογο χρονικό
διάστημαγιαναμπορέσουν
ναεπιστρέψουνστογήπεδο
και να πραγματοποιήσουν
μια μίνι προετοίμασιαπριν
επανέλθουν στους επίση-
μους αγωνιστικούς ρυθ-
μούς.

ΟκτώκρούσματαστονΔούκα,
σταματούνοιπροπονήσεις!

Δύσκολες εβδομάδες διανύει ο ΑΣΕΔ με τον COVID 19



“ΗΑΕΚ έχειφτιάξει έναπρό-
τζεκτκαιμιαδομήπουτηνκάνει
να συγκαταλέγεται ανάμεσα σε
μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες”,
δήλωσε ο διεθνής τερματοφύλα-
καςΗΑΕΚβρίσκεταιστην ευχά-
ριστη θέση να ανακοινώσει την
έναρξη της συνεργασίας της με
τον ΠέτροΜπουκοβίνα από το
προσεχές καλοκαίρι. Ο διεθνής
τερματοφύλακας, που συμπλη-
ρώνει τα 27 του χρόνια την ερ-
χόμενηεβδομάδα(08/03),έχειύ-
ψος1,88μ.,υπέγραψεμονοετές
συμβόλαιο και θα ενταχθεί στο
δυναμικό της ομάδαςΧάντμπολ
τουΣυλλόγου.ΟΠέτροςΜπου-
κοβίνας αγωνίστηκε σταπρώτα
τουχρόνιαενασχόλησηςμετοά-
θλημασεΚαλαμαρίκαιΆρηΘεσ-
σαλονίκης και το 2012πήρεμε-
ταγραφήγιατηΧΑΝΘ.Μετάαπό
2χρόνιαστηΧΑΝΘ,όπουέκανε
αισθητήτηνπαρουσίατου,μετα-
κόμισεστονΠΑΟΚαγωνιζόμενος
τη διετία 2014-16, κατακτώντας
τονταμπλτου2015.Ακολούθησε
ο Φίλιππος Βέροιας (2016-17)
και το καλοκαίρι του 2017πήρε
τηναπόφασηναυπογράψειστην

εν ενεργείαΠρωταθλήτριαΛου-
ξεμβούργου,HBEsch. Σε αυτά
τα4χρόνιαστοΛουξεμβούργοο
ΠέτροςΜπουκοβίνας κατέκτησε
2 Πρωταθλήματα (2019, 2020)
και2Κύπελλα(2020)καιαποτέ-
λεσε έναναπό τους κορυφαίους
τερματοφύλακεςπου αγωνίστη-
κανστη χώρα.Είναι εν ενεργεία
τερματοφύλακας της Εθνικής
Ελλάδος, ενώφυσικά τίμησε τη
“γαλανόλευκη” καιστιςμικρέςΕ-
θνικές.Μετά την επισημοποίηση
τηςσυμφωνίας οΠέτροςΜπου-
κοβίναςδήλωσεστοaek.gr:“Αρ-
χικά θα ήθελα ναπωπως είμαι
πολύ χαρούμενος και ενθουσια-
σμενός για τη μεταγραφή αυτή.
Ναξεκαθαρίσωότιδενείδαποτέ
τηνΑΕΚσανμιαελληνικήομάδα.
ΗΑΕΚ έχει κάνει τεράστια άλ-
ματα και πλέον έχει φτιάξει ένα
πρότζεκτ και μια δομήπου την
κάνεινασυγκαταλέγεταιανάμεσα
σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες.
Τοπρότζεκτ, τοπροπονητικό τιμ
και η θέληση όλων των ανθρώ-
πων της ομάδας ήταν οι λόγοι
πουμε έκαναν να έρθωστηνΑ-
ΕΚ.Οι στόχοι δεν μπορούν να

είναι παρά μόνο το νταμπλ και
η διάκρισηστηνΕυρώπη.Αυτοί
είναι οι στόχοιπου έχει θέσει το
clubκαι τουςενστερνίζομαιαπό-
λυτα.Αυτήείναιηφιλοδοξίαμου.
Προσωπικά δεν μου αρέσει να
χάνω. Επίσης, ατομικά η διαρ-

κήςβελτίωσηκαιηχαντμπολική
ωρίμανση μέσααπό τησκληρή
προπόνηση και την επιμονή εί-
ναιπράγματαπουθέλωνακερ-
δίσωμέσαστοclub“.

Πέτρο, καλωσήρθεςστην οι-
κογένειατηςΑΕΚ!
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
01/03/2021 έως 05/03/2021

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
Ιανουάριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

01-03-2021 μέχρι 

07-03-2021 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Αιγάλεω:
«Ναι στην αναδιάρθρωση»

ΤοΑιγάλεωζητάαπότονΥφυπουργόΑθλητισμούκ.ΛευτέρηΑυγενάκη
ναπροχωρήσειστηναναδιάρθρωσητωνκατηγοριώνμεοικονομικάκριτή-
ρια.

Συγκεκριμένα το«Σίτι» θέλει ναδημιουργηθεί μιαSuper League2με
δύοομίλους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση τηςΠΑΕΑιγάλεω: «Ένα μήνα μετά την ο-
μιλία τουΥφυπουργούΑθλητισμούΛ.Αυγενάκη για Αναδιάρθρωση των
επαγγελματικώνκατηγοριών(22Ιανουαρίου)και26μέρεςπριναρχίσειτο
expresΠρωτάθληματηςfootball league,βάσειτουνομοσχέδιουτουΥφυ-
πουργούΑθλητισμού16απότις20ομάδεςπουσυμμετέχουνστοπρωτά-
θληματηςfootballleagueμαζίμετης2τελευταίεςτουπρωταθλήματοςτης
SuperLeague2

απειλούνται με υποβιβασμόστη Γ εθνική, χάνουν την επαγγελματική
τουςιδιότητα,καιδιαλύονται18εταιρείεςμε650επαγγελματίεςποδοσφαι-
ριστές,προπονητές,διοικητικοίυπάλληλοιοδηγούνταιστηνανεργία

Σε έναπρωτάθλημαμεμηδέν έσοδαμε τηλεοπτικά70%κάτω, χωρίς
χορηγίεςδιαφημίσεις,κόσμοστηνεξέδρα,χωρίςναμπορούνοιομάδεςνα
παίξουνέναφιλικόμέχριτηνέναρξητουπρωταθλήματος,καιμετηνπαν-
δημίαστηκορύφωσητης,καιμετηνυποχρέωσητωνομάδωνγιασυνεχή
τεστκοβιντ,μεεπιχειρήσειςκλειστές,20πρόεδροιπροσπαθούννατηρή-
σουντουγειονομικόπρωτόκολλοτηςSuperLeagueμεμηδενικάέσοδα.

Αςξέρουντουλάχιστοντηνεπόμενημέρατωνεταιριώντους?
ΚύριεΑυγενάκη έφτασε ηώρα το έκτρωμα τουΒασιλειάδηπου κατέ-

στρεψετοελληνικόποδόσφαιροναγίνειπαρελθόν.Ήρθεηώρατηςδικαί-
ωσης τωνπρωταθλητώνομάδωνπουδενανέβηκανποτέ κατηγορία.Ναι
στηναναδιάρθρωσηκατηγοριώνμεοικονομικάκριτήριαμετηδημιουργία
μιαςνέαςsuperleague2με2ομίλουςμεγεωγραφικάκριτήρια».

Η... μάχη της Λεωφόρου, 
ανάμεσα στον Παναθηνα-
ϊκό και την ΑΕΚ δεν είχε 

νικητή (1-1) παρά την ένταση 
που έβγαλαν και οι δύο αντίπα-
λοι αφού ήθελαν το «τρίποντο» 
που θα τους έδινε την δυνατό-
τητα για ένα καλύτερο πλασάρι-
σμα ενόψει των πλέι οφ και του 
ευρωπαϊκού εισιτηρίου.

Κερδισμένος της αγωνιστικής οΆρης,
καθώςεκμεταλλεύτηκετηνΣαββατιάτικηήτ-
τα τουΠΑΟΚστηνΤρίπολη,αλλάκαι την...
αλληλοεξόντωσηστηΛεωφόρο και έτσι με
τοευρύ3-0επίτουΑτρομήτουβρέθηκεδύο
αγωνιστικέςπριντοτέλοςτηςκανονικήςπε-
ριόδουμόνοςστη2ηθέσητηςβαθμολογίας.

Όσοαφοράτην«μάχητηςουράς»όπου
κι εκεί το ενδιαφέρον είναι τεράστιο, ηΑΕΛ
έδειξεσφυγμόμετηννίκηεπίτουΠαναιτω-
λικού, ενώοΠΑΣΓιάννιναέφυγεμεβαθμό
από τηνΛαμία καιπατάει καλύτερα ενόψει
τωνπλέιάουτ.

ΗΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(24η)
ΑπόλλωνΣμύρνης-ΟΦΗ.................2-1
ΑστέραςΤρίπολης-ΠΑΟΚ................2-1
Άρης-Ατρόμητος.............................3-0
ΑΕΛ-Παναιτωλικός...........................1-0
Λαμία-ΠΑΣΓιάννινα.........................0-0
Παναθηναϊκός-ΑΕΚ..........................1-1

ΗΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.Ολυμπιακός.............................58(23)
2.Αρης.........................................47(24)
3.ΠΑΟΚ......................................46(24)
4.ΑΕΚ.........................................45(24)
5.Παναθηναϊκός..........................42(24)
6.ΑστέραςΤρίπολης...................41(24)
7.Βόλος.......................................30(23)
8.Ατρόμητος................................26(24)
9.ΑπόλλωνΣμύρνης...................25(24)
10.ΠΑΣΓιάννιναCar.gr..............25(24)
11.ΟΦΗ......................................19(24)
12.Λαμία.....................................19(23)
13.Παναιτωλικός.........................17(24)
14.Α.Ε.Λ.....................................13(23)

= Βόλος και Ολυμπιακος έναν αγώνα
λιγότερο.

ΗΕΠΟΜΕΝΗΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(25Η)
Σαββατο6/3
ΟΦΗ-ΑΕΛ(15.00)
Ατρόμητος-ΑστέραςΤρίπολης(17.15)
ΠΑΣΓιάννινα-Παναθηναϊκός(19.30)

Κυριακή7/3
Ολυμπιακός-Λαμία(15.00)
Παναιτωλικός-Βόλος(17.15)
ΠΑΟΚ-Αρης(19.30)

Δευτέρα8/3
ΑΕΚ-ΑπόλλωνΣμύρνης(19.30)

Μόνοςστη2ηθέσητηςSuperleagueοΆρης
μετάαπότο1981!!

Τετάρτη 03-03-2021

1 4 : 3 0 - 2 1 : 0 0

ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑ-

ΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ

18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥΓΩΝΙΑ23310-

29759

1 4 : 3 0 - 2 1 : 0 0

ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗ-

ΤΡΑ ΠΙΝΔΟΥ 11

(κάτωαπότααστικά)23310-23023

19:00-21:00 ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

2623310-24123

21:00-08:00 ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

2623310-24123

Φαρμακεία

Ανακοίνωσε Μπουκοβίνα η ΑΕΚ
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SL2Τοπρόγραμμα
της13ηςαγωνιστικής

Τοαναλυτικόπρόγραμμα τωναγώνων της 13ηςαγωνιστικής ημέ-
ραςτουΠρωταθλήματοςSuperLeague2αγωνιστικήςπεριόδου2020-
2021.ΟιαγώνεςπουδενμεταδίδονταιαπότηνΕΡΤ3,θαπροβάλλο-
νταιστακανάλιαERTSPORTSτηςψηφιακήςπλατφόρμαςERTflix.

Σάββατο06/03/202114:45ΕΡΤ3
ΝεάποληΝίκαιας,Ιωνικός–Ξάνθη

Κυριακή07/03/202113:45ERTSPORTS3
ΔημοτικόΑγίωνΑναργύρων,Α.Ε.Καραϊσκάκης–ΟΦΙεράπετρας

Κυριακή07/03/202114:45ERTSPORTS
ΓήπεδοΠεριβολίων,Χανιά–Λεβαδειακός

Κυριακή07/03/202120:30ΕΡΤ3
ΠαναχαϊκήςΑγυιά,Παναχαϊκή–Διαγόρας

Κυριακή07/03/202113:30ERTSPORTS4
ΠαγκρήτιοΣτάδιο,Εργοτέλης–ΔόξαΔράμας

Κυριακή07/03/202114:45ERTSPORTS2
ΓήπεδοΦιλιππούπολης,ΑπόλλωνΛάρισας–Τρίκαλα

Ο Φινλανδός διαιτητής 
Ματίας Γκεστράνιους θα 
διευθύνει τη ρεβάνς των 

προημιτελικών του Κυπέλλου 
μεταξύ του Άρη και του Ολυμπι-
ακού, ενώ ο Ρώσος, Κίριλ Λεβνί-
κοφ θα είναι στο Παναθηναϊκός 
- ΠΑΣ.

ΤονΜατίας Γκεστράνιους επέλεξε ηΚΕΔ
για να διευθύνει τη ρεβάνς τωνπροημιτελι-
κών τουΚυπέλλουΕλλάδαςμεταξύ τουΆρη
καιτουΟλυμπιακούστο«Κλ.Βικελίδης»την
Πέμπτη(04/03,20:00)

.ΒοηθοίτουΦινλανδούδιαιτητήθαείναιο
ΗλίαςΑλεξέαςτουσυνδέσμουΜεσσηνίαςκαι
ο ΡάιχαρντΜπούξμπαουμ του συνδέσμου
ΔυτικήςΑττικής, ενώ τέταρτος θα είναι οΑ-
ριστοτέληςΔιαμαντόπουλος τουσυνδέσμου
Αρκαδίας.ΌσοναφοράστοVAR,δενέχειγί-
νειγνωστότοόνοματουδιαιτητή,ενώAVAR
θα είναι ο Κωνσταντίνος Καλαμπόκης του
συνδέσμουΑιτωλοακαρνανίας.

Απόεκεί καιπέρα,οΡώσοςΚίριλΛεβνί-
κοφ θα είναι διαιτητής στοΠαναθηναικός -

ΠΑΣΓιάννενα(03/03,20:00),μετονσυμπα-
τριώτητου,ΣεργκέιΙβάνοφστοVAR.

ΤΕΤΑΡΤΗ3/3
18:00Λαμία-ΠΑΟΚ

Διαιτητής:Μανούχος(Αργολίδας)
Βοηθοί:Τζιώτζιος (Θράκης),Δημητριάδης

(Καστοριάς)
4ος:Γρατσάνης(Τρικάλων)
VAR:Γκεστράνιους(Φινλανδία)
AVAR:Νικολακάκης(Λασιθίου)

20:00Παναθηναϊκός-ΠΑΣΓιάννινα
Διαιτητής:Λεβνίκοφ(Ρωσία)
Βοηθοί:Ψαρρής (Ζακύνθου),Δημητριά-

δης(Μακεδονίας)
4ος:Φωτιάς(Πέλλας)
VAR:Ιβάνοφ(Ρωσία)
ΑVAR:Νικολαϊδης(Μακεδονίας)

ΠΕΜΠΤΗ4/3
18:00Βόλος-ΑΕΚ
Διαιτητής:Τζοβάρας(Φθιώτιδας)
Βοηθοί: Κωσταράς (Αιτωλοακαρνανίας),

Κολοσιώνης(Αιτωλοακαρνανίας)
4ος:Βάτσιος(Δυτ.Αττικής)

20:00Άρης-Ολυμπιακός
Διαιτητής:Γκεστράνιους(Φινλανδία)
Βοηθοί:Αλεξέας(Μεσσηνίας),Μπουξμπά-

ουμ(Ανατ.Αττικής)
4ος:Διαμαντόπουλος(Αρκαδίας)

ΚύπελλοΕλλάδας
Ο Γκεστράνιους στο Άρης - Ολυμπιακός,

ο Λεβνίκοφ στο Παναθηναϊκός - ΠΑΣ

Ο πρώτος αγώ-
νας της Μαρίας 
Σάκκαρη στο 

WTA Qatar Total Open 
2021 ήταν ένας.. υγιει-
νός περίπατος. Άνετη 
νίκη πέτυχε η Ελληνίδα 
τενίστρια κόντρα στην 
Μαγιάρ Σέριφ.

Λίγες εβδομάδες μετά τον
αποκλεισμό της στοAustralian
Open, η Μαρία Σάκκαρη επέ-

στρεψεστη…δράση,συμμετέχο-
νταςστοWTAQatarTotalOpen
2021.ΗΕλληνίδα τενίστρια δεν
συνάντησε καμίααντίστασηαπό
τηνΜαγιάρΣερίφ.

Η 25χρονη πρωταθλήτρια
επικράτησε 2-0 σετ (6-0, 6-3)
της αθλήτριας από τηνΑίγυπτο
(στοΝο114 τηςπαγκόσμιας κα-
τάταξης) και θα παίξει τηνΤρί-
τη (02.03.2021)στους «16» του
τουρνουά με μια εκ των Κις ή
Μπένσιτς.

«Περίπατος»γιαΣάκκαρηστοΚατάρ

ΣεδιαπραγματεύσειςμετονΠΑΟΚγια
τον δανεισμό τουΑντόνιοΤσόλακ, αρχικά
για έναν χρόνο, βρίσκεται ηΜάλμε, σύμ-
φωνα με όσα αναφέρουν δημοσιεύματα
στηνΣκανδιναβία.

ΗΜάλμε βρίσκεται σε αναζήτηση επι-
θετικού και οΑντόνιοΤσόλακ είναι ένας
από τους δύο φορ που καταλαμβάνουν
την κορυφή της λίστας με τουςφορπου
ενδιαφέρουντηνσουηδικήομάδα.

ΣύμφωναμεόσαγράφονταιστηνΣκαν-
διναβία,ηβασικήεπιλογήτουπροπονητή
τηςΜάλμε, Γιον Νταλ Τόμασον, είναι ο
Γιόργκεσεν τηςΦέγενορντ με το κόστος
της απόκτησης τουΔανού επιθετικού να
κρίνεται μάλλοναπαγορευτικό.Ηδεύτερη
επιλογή είναι οΑντόνιοΤσόλακ, για τον
οποίαμάλιστα γράφεται ότι υπήρξαν εδώ
καικαιρόδιαπραγματεύσειςμετονΠΑΟΚ.

«ΟΤσόλακβρίσκεταιεδώκαικαιρόσταραντάρ
τηςΜάλμε, από τηνσεζόν 2018-19 όταν και είχε
σκοράρει12γκολσε24παιχνίδια.Ωστόσοτότεη
επίθεση της ομάδαςήταν γεμάτη και έτσι ηπερί-
πτωσητουδενπροχώρησε.

ΌτανστηΜάλμεαποφάσισαν να κινηθούν για
τονπαίκτη ήταν αργά καθώςμε τα 20 γκολπου
πέτυχε σε 32παιχνίδια την σεζόν 2019-20 έγινε
μεγάλοόνομαστηναγορά.

ΟΠΑΟΚτοναπέκτησε ξοδεύοντας30εκατομ-
μύριακορώνες(σσπερίπου3εκατομμύριαευρώ)
κερδίζονταςτονπλειστηριασμόγιατονπαίκτη.

Στα τελευταία 10 παιχνίδια πρωταθλήματος
ωστόσο, οΤσόλακ δεν βρίσκεται καν στην απο-
στολή.

ΣύμφωναμεπληροφορίεςοιεπαφέςτηςΜάλμε

με τονΠΑΟΚ έχουν ξεκινήσει πριν από αρκετές
εβδομάδες.Ησυμφωνία όμωςανάμεσαστις δύο
πλευρές δεν μπορούσε να επιτευχθεί όσο ήταν
ανοικτότοπαράθυροτωνμεταγραφώνσεόλοτον
κόσμο και οΤσόλακβρέθηκε κοντάστοδανεισμό
τουστηνΚαϊσέρισπορ.

Μετιςμεταγραφέςναέχουνκλείσεισταπερισ-
σότεραπρωταθλήματαοιεπαφέςτωνδυοομάδων
ξεκίνησανκαιπάλικαιησυμμετοχήτηςΜάλμεστα
προκριματικάτουChampionsLeagueτοκαλοκαίρι
αποτελείδέλεαργιατονπαίκτη

Ο αθλητικός διευθυντής τηςΜάλμε Ντάνιελ
Άντερσονθεωρεί τονΤσόλακ ιδανικήλύσηκαιγια
ταπροκριματικά τουΤσάμπιονςΛιγκαλλά και για
τοσουηδικόπρωτάθλημακαισυζητάμετονΠΑΟΚ
τονδανεισμό,αρχικάγιαένανχρόνο»,αναφέρουν
ταδημοσιεύματαστηΣουηδία.

ΟΆκηςΜάντζιος δενμπο-
ρούσενακρύψειτηνικανοποί-
ησητουγιατηνίκητηςομάδας
του επί τουΑτρόμητου που
έφερε την ομάδα τηςΘεσσα-
λονίκηςστηδεύτερηθέση του
βαθμολογικούπίνακα.

Ο ‘Άρης πήρε μια ευρεία
και σημαντική νίκη επί του
Ατρόμητου που τον έφερε
στη δεύτερη θέση της Super
LeagueInterwettenκαιφυσικά
άφησεαπόλυταικανοποιημένο
τοντεχνικότουΆκηΜάντζιοο
οποίοςδήλωσεμετηλήξητης
αναμέτρησηςστηνκάμερατης
NOVA:

«Σίγουραθέλαμενα είχαμε
όλαταστοιχείαπουεμφανίσα-
με μέχρι σήμερα. Είχαμε χα-
μηλό τέμποσε κάποιασημείο
αλλά αποτελεσματικότητα. Σε
άλλασημεία είχαμε υψηλό τέ-
μποαλλάμαςέλειψεμιακαλήεπιλογή-τελική.Ήταν
έναγεμάτοπαιχνίδιαπό τηνπλευράμας.Στοαμυ-
ντικό κομμάτι δεν κινδυνέψαμε ήτανμιασημαντική
νίκη,συγχαρητήριασταπαιδιάκαιετοιμαζόμαστεγια
ταεπόμενα».

Γιατησημαντικότητατηςνίκηςκαιτοπρόγραμμα
τουΆρη:

«Είναισημαντικήνίκηγιατίείμαστεδεύτεροιγιατί
θέλουμεναμείνουμεψηλάναφτάσουμεωςτοτέλος
και να τερματίσουμεόσοψηλότερα γίνεται.Επίσης

είναισημαντικόγια τηνκαλήεικόνακαι τηνπορεία.
ΑπόεκείκαιπέρατοπαιχνίδιτηςΠέμπτηςείναιδια-
φορετικόείναιμιαδιοργάνωσηπουμαςενδιαφέρει,
πρέπειναξεκουραστούμεκαιναετοιμαστούμε».

ΓιατηνάμυνατουΆρηκαιτιςσυνεργασίες:
«Είναι σημαντικό η ομάδα που κάνει πρωτα-

θλητισμόπρέπει να στηρίζεται στην αμυντική της
λειτουργία και όχι στην άμυνα.Η ομάδαπρεσάρει
μεένταση.Δουλεύουμετιςσυνεργασίεςκαισεάλλα
παιχνίδια,μερικέςφορέςμαςλείπειμιακαλήτελική
είναικάτιπουδουλεύουμε».

ΠΑΟΚ: Η Μάλμε θέλει τον Τσόλακ Μάντζιος:«Γεμάτοπαιχνίδι
απότηνπλευράμας»
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

διόροφηστοΠανόρα-

μαμε3υπνοδωμάτια,

σαλοκουζινα, μπάνιο,

βεράντα.Κάτωδιαμέ-

ρισμαπιομικρόσαλο-

κουζίναμετζάκι,δωμά-

τιο.Μεπρόσβασηστην

αυλή.Αυτόνομη θέρ-

μανσησεήσυχηπεριο-

χή.Τιμή135.000ευρώ.

Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

σμακοντάστοΜουσείο,

90 τ.μ., 34.000 ευρώ.

Τηλ.:6934888738Με-

σιτιοκόΑκίνηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα

όρ ια  Αγγελοχωρι -

ου -Αρχαγγέλου  2

χωράφια κολλητά, 25

και11στρέμματα,πε-

ριφραγμένα, παλμέτ-

τα βερύκοκα 6 ετών

σε φούλ παραγωγή,

άριστης κατάστασης,

4 εξαιρετικές ποικιλί-

ες, με μπεκάκια.Πα-

ρακαλώ μόνο σοβα-

ρές προτάσεις. Κινη-

τό:6945769920.

ΠΩΛΕΙΤΑι χωρά-

φι 10 στρέμματα με

ροδάκινασυμπήρυνα

ANDROSS στην πε-

ριοχή ΠΑΛΙΟΛΑΚΑ

κοντάστογήπεδοΔΙ-

ΑΒΑΤΟΥ. Η περιοχή

είναι κατάλληλη για

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο 1.350 τ.μ. με
συντελεστή 1,2, ε-
πί της οδούΑμπε-
λοκήπων .  Τηλ . :
2331100888 καΑ-
λεξάνδρα.
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καλλιέργεια ακτνιδίων.

Τηλ. επικοινωνίας: 6982

384407.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωροπω-

λείοεπίτηςοδούΜητροπό-

λεωςστηΒέροια.Πληροφο-

ρίεςτηλ.6976063527

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στο

κέντροτηςΒέροιας:1)υπό-

γειααποθήκη110τ.μ.,τιμη

150ευρώ,2)πατάριπερί-

που100τ.μ.,τιμή100ευρώ.

Πληρ.τηλ.:6970019994.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-

ρισμα κέντρου με ατομι-

κή θέρμανση 3 δωμάτια

σαλόνικουζίναμπάνιοσε

άριστη κατάσταση, 280

ευρώ.Τηλ.:2331068080.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23334ΚΕΝΤΡ0,Ενοικιάζεταιγκαρ-

σονιέρα40τ.μ.,αποτελείταιαπόσαλονοκου-
ζίνακαι1υ/δ,1οςόροφος,ατομικήθέρμανση
μεθερμοπομπούς,μεανελκυστήρακαινούρ-
γιο,μεθωρακισμένηπόρτα, ανακαινισμένη
εκβάθρων,καινούργιασυνθετικάκουφώματα
μεδιπλάτζάμια,ενοίκιο:200€,Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣΚωδ:
23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμη-
τηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαιμε
ηλεκτρικέςσυσκευές ,συνολικήςεπιφάνειας
200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτελείταιαπό2
υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρ-
μανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστη
θέα,τακουφώματατηςσυνθετικά,μεδιπλά
τζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαιμεγάλη
αυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.,
μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σα-
λόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμε
δύοντουλάπες , έχειηλεκτρικέςσυσκευές
αλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεται
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

αποθήκη120τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπό
τηνείσοδοτηςοικοδομής ,σεημιυπόγειο ,
τιμήπολύχαμηλήμόνο100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13234Ενοικιάζεταιγραφείο30τ.μ.

κοντάστονΆγιοΑντώνιο3οςορ.εξαιρετικής
προβολής2χώροιμεδικότουWC.Ενοίκιο
μόνο150€.

Κωδ.24763ΚΕΝΤΡ0,Γραφείο35 τ.μ.,
κατασκευή2000,μεδύοχώρους,3οςόρο-
φος,καινούργιοεντελώς,σεάψογηκατάστα-
ση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
άψογασυντηρημένο,μεωραίαδιαρρύθμιση,
μευδραυλικόανελκυστήρα,κεντρικότατο,με
μίσθωματα200€.

Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας38 τ.μ.1ος
ορ..Αποτελείταιαπό2Χώρους,Είναικατα-
σκευασμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμιακαιμία
αποθήκη-Τιμή:150€.

Κωδ:106449 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ανακαινισμένοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας

50τ.μ.στον1οόροφο .Αποτελείταιαπό
3Χώρους,καιWC.Είναικατασκευασμένο
το1975καιδιαθέτειΚουφώματαΣυνθετικά
μεΔιπλάτζάμια,ηθέρμανσηείναιμεδύο
κλιματιστικά,μεπολύκαλήπροβολή,βλέπει
σεανοιχτωσιά,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις, Τιμή:200€. ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:104786-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον
1οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,και
WC.Είναικατασκευασμένοτο1970καιδια-
θέτειΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,και
μεΑνελκυστήρα-Τιμή:170€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-Κέντροσεπαράλληλοτης

ΒενιζέλουΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστι-
κότητα ισόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας20τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιέχει
ωραίαβιτρίνα.Μίσθωμαμόνο170€.

Κωδ:24070 -Κέντροσεπάροδο της
ΜητροπόλεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλει-
στικότητακατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
30τ.μ.ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,και
μεδικότουWC.ΔιαθέτειΚουφώματαΑλουμι-
νίου.Ενοίκιομόνο150€.Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24367ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,επίτης
οδούΚεντρικήςενοικιάζεταικατάστημα75
τ.μ.,ισόγειοκαιμε35τ.μ.πατάρι,σεεξαι-
ρετικάκαλήκατάσταση,έτοιμοκαιμερολά
ασφαλείας,ενιαίοςχώρος,μεγάληβιτρίνα,
ενοίκιοπολύλογικό,μόνο280€,Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24142-ΣΤΑΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ
τηςΒέροιαςενοικιάζεται κατάστημασυνολι-
κήςεπιφάνειας120τ.μ. ισόγειο. ,μεμεγάλη
βιτρίνα,σεκεντρικόδρόμο,καλήκατάσταση,
μεενοίκιομόνο250€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24348 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑκατάαποκλειστικότηταμί-
σθωσηνεόδμητου ισογείουκαταστήματος
συνολικήςεπιφάνειας175 τ.μ.Είναι κατα-
σκευασμένοτο1997,διαθέτεικαιαποθήκη
-Ενοίκιο400€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΚΛΕΙΣΤΟΠΑΡΚΙΝΓΚστηνκαρδιάτηςπό-
ληςμεράμπαεισόδου,σεπλήρηλειτουργία
,κοντάστηνΒενιζέλου   τιμήαπό75-80€ /
μήναμόνο.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106818ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Πωλείται

Γκαρσονιέρα59τ.μ.,3οόροφο,ηοποίααπο-

τελείταιαπό1υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,με
απεριόριστηθέα,ανατολικόπροσανατολισμό,
χωρίςανελκυστήρα,χωρίςθέρμανση,μεπο-
λύκαλήδιαρρύθμιση,χρήζειανακαίνισης,
σετιμήπροσφοράςμόνο:23.000€.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106808Στοκέντρο τηςΒέροιας
πλησίονΜητρόπολης , ένα εξολοκλήρου
ανακαινισμένοδιαμέρισμα-ρετιρέ65τ.μ.με2
υπνοδωμάτια-σαλοκουζίνακαιμπάνιο,στον
6οόροφο,κατασκευής1970τοοποίοδιαθέ-
τειγερμανικάσυνθετικάκουφώματαμάρκας
Kömmerlingμε τριπλήυάλωση,ηλεκτρικά
ρολάαλουμινίουκαισήτες, ενεργειακότζά-
κι,DAIKIN INVERTER12000BTUκλιματι-
στικόστησαλοκουζίνα,ατομικήθέρμανση
μεαντλίαθερμότητας,πλήρηεγκατάσταση
συστήματοςσυναγερμού,γύψινεςδιακοσμη-
τικέςκατασκευές.Έχειγίνειεκβάθρωναλλα-
γήτωνηλεκτρολογικώνκαιτωνυδραυλικών
εγκαταστάσεων.ΠληροφορίεςμόνοστηΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΚΩΔ:106821ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Πωλείται
ωραιότατοΔιαμέρισμα98τ.μ.μικτάκαι81τ.μ.
καθ.,μεφανταστικήθέα,πανταχόθενελεύθερο,
βρίσκεταιστον3οόροφο,αποτελείταιαπό2υ/δ,
σαλονοκουζίνα,αποθήκηκαιμπάνιο,έχειαυτό-
νομηθέρμανσημεωρομετρητές,κουφώματα

αλουμινίουμεδιπλάτζάμια,διαμπερές,μεπολύ
καλήδιαρρύθμιση,άνετουςχώρους,μεγάλες
βεράντες,μετέντες,σετιμήευκαιρίαςμόνο
70.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13262 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότητα νεόδμητημονοκα-
τοικίασυνολικής επιφάνειας120 τ.μ.σε2
επίπεδα .Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,
Σαλονοκουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατα-
σκευασμένητο2001καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική -Πετρέλαιο,έχειαπεριόριστηΘέα,
τακουφώματααλουμινίουκαιμίααποθήκη.
Έχεικήπο,Τζάκι ,BBQ,καιηλ.Συσκευές,
Μπαλκόνια24τ.μ.-Τιμή:200.000€.

Κωδ.13275ΣΠΑΝΙΑΒΙΛΑστηΡάχητης
Βέροιαςμεαποκλειστικήκαιανεμπόδιστη
θέασεόλοντονκάμποσυνολικήςεπιφάνειας
120τ.μ.κτίσμα,σε4.250τ.μ.οικόπεδομε
κήποφανταστικό ,με ιδιωτικήπισίνα στο
καλύτεροσημείοτηςπεριοχήςκαιμέσαστην
καταπράσινηφύση.Γιαπολύσοβαρούςενδι-
αφερόμενους,θαυπάρξειυπόδειξηκατόπιν
ραντεβού.Τιμή290.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13568-ΆνωΖερβοχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
220τ.μ.2επιπέδωνσεοικόπεδο1000τ.μ.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια, καιWC.
Είναικατασκευασμένητο2000καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,ΠόρταΘωρα-
κισμένη,Αποθήκη,Κήπο,Τζάκι,Συναγερμό,
Τέντες,Διπλάτζάμια-Τιμή:ευκαιρίας80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.
σευπόγειοχώρο .Αποτελείταιαπόενιαίο
χώρομεεύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικής επιφάνειας27 τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:12.000€.

Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

ΚΩΔ.13186 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,πωλούνται
Γραφειακοίχώροι1ουορ.με243τ.μ.μικτά
και212τ.μ.καθαράσυνολικά7χώροιόλοι
νοικιασμένοιμεσυνολικόμίσθωματα900€με
ωραίαδιαρρύθμισηκαιπροσφέρονταισετι-
μήεκπληκτικάσυμφέρουσα,μόνο190.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας53τ.μ. Ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευα-
σμένοτο1956καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,A/C-Τιμή:50.000€.

Κωδ.12783ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιΚατά-
στημα58 τ.μ. Ισόγειο,κατασκευή1974,οι
χώροιτουλειτουργικοί,σεπρονομιακήτοπο-
θεσία ,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις ,
μεμεγάληβιτρίνα ,σεπολύκαλήτιμήμόνο
35.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13548.ΒΕΡΟΙΑστηνπεριοχήΞη-

ρόκαμποςπωλείται,ένααγροτεμάχιομε3,5
στρ. μεδένδρα ροδάκινα .Νερόκαιρεύ-
μα εξασφαλισμένα , τιμήπολύκαλήμόνο
10.000€.

Κωδ:12953 .ΡΑΧΗ,πρόκειταιγιαμία
σπάνιαευκαιρία,πάνωστονκεντρικόδρόμο
πωλείταιαγροτεμάχιοοικοδομήσιμο 5.925
τ.μ.,σεπρονομιακήθέσηκαιμεμεγάληφά-
τσαεπί τουδρόμου,σεεξαιρετικάχαμηλή
τιμήμόνο30.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:14248-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥπω-

λείταιοικόπεδογωνιακό ,συνολικήςεπιφά-
νειας209τ.μ.μεσ/δ1,2.Τιμή:100.000€.Α-
ποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14452ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟστο
ΠανόραμαΒέροιας416τ.μ.μεσ/δ0,8 άρ-
τιοοικοδομήσιμοαπότηνκάτωπλευράτων
παραλλήλων,εξαιρετικάπρονομιακόκαιμε
απεριόριστηθέατιμήμόνο50.000€.Γιααπο-

φασιστικόαγοραστήέτοιμο.
Κωδ.14527ΣτοΣταυρόΗμαθίαςπωλεί-

ταιμοναδικόκαισπάνιοοικόπεδο650τ.μ.ε-
ντόςσχεδίουμεσ.δ0,8.Τιμήμόνο15.000€┐
Υπόδειξημόνοσεπολύσοβαράενδιαφερό-
μενοαγοραστή.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14356-ΣτοΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας700τ.μ.
σεπρονομιούχοθέση,μεθέαπροςτακάτω
,τιμή:75.000€.

κωδ.14284ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
1.133τ.μ.,μεπαλιάκατοικία56τ.μ.καιαπο-
θήκη40τ.μ.εντόςσχεδίουπόληςκαιμενο-
τιοανατολικόπροσανατολισμό,προσφέρεται
σεπολύκαλήτιμή50.000€.

Κωδ.14385ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑσεπολύχαμη-
λήτιμήπωλείταιοικόπεδογωνιακό1.538τ.μ.
μέσαστοσχέδιοτουχωριού18.000€μόνο
, ευκαιρίασπάνια.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ.14757ΠΑΤΡΙΔΑ-ΕΥΚΑΙΡΙΑΜΟ-
ΝΑΔΙΚΗπωλείταιοικόπεδοεντόςζώνηςοι-
κισμούμε2.200τ.μ.άρτιοοικοδομήσιμομε
αντικειμενικήαξία100.000€, τιμήπώλησης
μόνο25.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14386-ΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙστην
είσοδο τουχωριού εντόςσχεδίουπόλεως
οικόπεδοάρτιοκαιοικοδομήσιμο ,μεμικρή
κλίσησυνολικήςεπιφάνειας2226τ.μ.Τιμή
μόνο35.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14449 -ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟι-
κόπεδο εντόςσχεδίουπόλεωςσυνολικής
επιφάνειας3.747τ.μ.Τιμή:110.000€.

Κωδ:115197 -ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας4000τ.μ.οικοδομήσι-
μο.Τιμήεξαιρετικάχαμηλή ,μόνο25.000€
ευκαιρίασίγουρη.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟ-

ΠΕΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο ,Κέντρο
Αποκατάστασης ,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίας
καιόχιμόνο στηθέσηΚαβάκιαδίπλαστο
λόφοΜαγούλαπάνωστοδρόμογιατηΡα-
χιά 12.000τ.μ. αμφιθεατρικόμεθέαόλον
τονκάμποτηςΗμαθίαςκαιορατότηταμέχρι
τηνΘεσ/νίκη.Πρόκειταιγιαοικόπεδοφιλέτο,
προνομιούχοαπόκάθεάποψη,αναφέρεται
μόνοσεπολύσοβαρόεπενδυτή , ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο,τιμή450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή για λογιστικό γραφείο
στη Βέροια. Θέση εργασίας πλήρης απασχόληση.
Προσόντα απαραίτητα: γνώσεις λογιστικής-μισθοδο-
σίας. Γνώσηπρογραμμάτων λογιστικής μισθοδοσί-
ας (θαπροτιμηθούν όσοι γνωρίζουνπρογράμματα
EPSILONET).Επιθυμητήκάρταανεργίας.Τηλ.επικοι-
νωνίας:2331063666ΚΑΙ6944771766.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπό-

λεως35,χώρος90 τ.μ.περί-

που,με3χώρουςκαικουζινα,

W.C., για επαγγελματικήχρή-

σηή για διαμέρισμα, 3οςόρ.

Τηλ.: 6932 471705& 23310

21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός μάγει-

ρα-λαντζιέραγιαμόνιμηαπα-

σχόληση.BISTRO49Πιτσα-

ρία-Παστερία. Επικοινωνία:

6983060023.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός-ηλε-

κτρονικός, με γνώσεις υπο-

λογιστών και αγγλικής γλώσ-

σας,γιαπλήρηαπασχόληση.

Αντικείμενο: ιατρικά μηχανή-

ματα.ΈδραεταιρείαςΑγκαθία

Ημαθίας. Τηλέφωνο επικοι-

νωνίας:6985996674.

ΖΗΤΕΙΤΑΙανειδίκευτοςερ-

γάτης από εταιρία κρεάτων

για μόνιμη εργασία. Πληρ.

2332042608–2332041875.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) χειριστής

αντλίας μπετόν, 2) χειρι-

στήςWagondrill, 3) χειριστής

Dumper για μόνιμη εργα-

σία στηΒέροια.Τηλ.: 23310

21904κ.Κώστας.

ZHTEITAI βοηθός λογιστή

για εργασίασελογιστικόγρα-

φείο.Απαραίτητη,τριετήςτου-

λάχιστονπροϋπηρεσία.Τηλέ-

φωνο:2331021106.Αποστολή

βιογραφικών στο ygronat@

hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομοως  βοη-

θόςλογιστήγια εμπορική επι-

χείρησημε τριετή τουλάχιστον

προϋπηρεσίασεανάλογηθέ-

ση  καθώς και άριστη γνώση

αγγλικών σε επίπεδο επικοι-

νωνίας καιπροαιρετικά   επι-

κοινωνία σε μια τουλάχιστον

γλώσσα ακόμα κατά προτί-

μηση  ιταλικώνή γερμανικών

καθώς και πολύ καλές γνώ-

σειςMicrosoft Office (Excel

,Word ,Outlook).ΑΠΟΣΤΟΛΉ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΏΝ  ΣΤΟ email:

olympialandike@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικόςαυτο-

κινήτων από επιχείρηση στη

Βέροια γιαπλήρηαπασχόλη-

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστονΤρίλοφο,περιοχήαμυγδαλιά
625τ.μ.Περισσότερεςπληροφορίεςστο:6981088721.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπόεταιρίαταπητοκαθαρισμών:εργατοτεχνί-
της,1άτομογιαγραμματειακήυποστήριξη(γνώσηΑγγλι-
κής γλώσσας και υπολογιστή) και οδηγόμε ερασιτεχνικό
και επαγγελματικό δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας. Πληρ. τηλ.:
6974814606&6974312313.

H ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΧΥΜΩΝΚΑΙΚΟΜΠΟ-
ΣΤΑΣ ΑΣΠΙΣ Α.Ε.–
ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣ,

ΕΠΙΘΥΜΕΙ  ΝΑ -
ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ  ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΛΟΓΟ.ΑΠΑΡΑΙ-
ΤΗΤΑΠΡΟΣΟΝΤΑ:

*ΠΤΥΧΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
*ΓΝΩΣΗΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣΧΕΔΙΟΥ
*ΒΑΣΙΚΕΣΓΝΩΣΕΙΣΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
*ΒΑΣΙΚΕΣΓΝΩΣΕΙΣΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ-

ΚΟΥΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑΠΡΟΣΟΝΤΑ:
*ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΕΜΠΕΙΡΙΑΣΕΑΝΑΛΟΓΕΣΘΕΣΕΙΣ
*ΓΝΩΣΗΑΓΓΛΙΚΗΣΓΛΩΣΣΑΣ
*ΒΑΣΙΚΕΣΓΝΩΣΕΙΣΧΕΙΡΙΣΜΟΥΗ/Υ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑΓΙΝΟΝΤΑΙΔΕΚΤΑΣΤΟΕ-maila.barakou@aspis.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2332303100

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκινήτων – εργατοτεχνίτης
αυτοκινήτωνμε τουλάχιστον 5ετή εμπειρία γιασυνεργείο
αυτοκινήτωνστηΒέροια.Πληρ.Τηλ.6977354180.

ΑγγελίαγιαΛογιστή
 Η εταιρίαΣ.Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ& ΣΥΝΕΡ-

ΓΑΤΕΣΑ.Ε. ΣύμβουλοιΛογιστικών και
ΧρηματοοικονομικώνΥπηρεσιών, με
έδρατοκέντροτηςΘεσσαλονίκηςκαιυπο-
κατάστημαστηνΒέροια, επιθυμεί ναπρο-
σλάβει ένανΛΟΓΙΣΤΗστο υποκατάστημα
της ΒΕΡΟΙΑΣ, με εμπειρία σεΛογιστική
ΔημοσίουΤομέα.

ΑπαραίτηταΠροσόντα:
•Εμπειρία σε κατάρτιση προϋπολογι-

σμού(ΟΤΑ,ΝοσοκομείωνκαιΝ.Π.Δ.Δ.)
•ΠτυχίοΑΕΙ-ΤΕΙΟικονομικήςκατεύθυνσης
•ΠολύκαλήγνώσηΑγγλικήςγλώσσας
•ΓνώσηΗ/ΥκαιMSOffice
•Εμπειρίασεθέματαεσωτερικούελέγχου
Παροχές:
•Μισθόςανάλογαμεταπροσόντα
•Προοπτικέςεξέλιξης
•Άριστοκαισύγχρονοεργασιακόπεριβάλλον
•Συνεχήςεκπαίδευσηκαιπροοπτικέςεξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοιπουπιστεύουν ότι μπορούν να ανταποκρι-

θούν δυναμικάστις απαιτήσεις της θέσηςπαρακαλούνται ναστεί-
λουντοβιογραφικότουςστοveria@sroussos.gr

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:κρεβατο-
κάμαραμεκομοδίνα,συρ-
ταριέρα,καθρέφτης,φωτι-
στικάκαιστρώμα.Παιδικό
κρεβάτιμεστρώμα,κομο-
δίνο, ντουλάπα, αχρησι-
μοποίητακαιταδύο.Τηλ.:
6939575993.



ση.Ικανοποιητικήαμοιβή.ΖΗ-

ΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί γιαπλή-

ρη απασχόληση. Τηλέφωνα

επικοινωνίας: 2331071553&

2331062900.Ώρες επικοινω-

νίας:9.00με18.00.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  με

έδρα τη Βέροια, αναζητά

χειριστή μηχανημάτων έρ-

γου με ικανότητα οδήγησης

επαγγελματικού φορτηγού

για να εργαστεί σε έργο ύ-

δρευσης στη Θεσσαλονίκη.

Τηλ. επικοινωνίας: 23310

23400,Κιν.:6977443518.

ΤΟCOFFEE ISLAND,Βε-

νιζέλου 31 (κέντρο), αναζη-

τεί barista και διανομέα.

Αποστολή βιογραφικών στο

e-mail:coffeeislandveria@

gmai l .com.  Τηλ. :  6976

633096.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑΦΥΛΑΞΕΩΝ

‘’TSIFLIDIS SECURITY’’

ζητάειναπροσλάβειγιαμό-

νιμη απασχόληση, εξωτε-

ρικό πωλητή ή πωλήτρια

για τους Νομούς Ημαθίας,

Πέλλας,  Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα  προσόντα,

ευχέρεια λόγου, αγγλική

γλώσσα, δίπλωμα αυτο-

κινήτου, άδεια εργασίας

προσωπικού ασφαλείας,

εμπειρίαμεβιογραφικόκαι

συστάσεις. Μισθός, ασφά-

λιση και ποσοστά. Παρα-

λαβή δικαιολογητικών με

συνέντευξη στα κεντρι-

κά γραφεία μας, Θεσσα-

λονίκης 45 Βέροια www.

securitytsiflidis.gr-sales@

securi tyts i f l id is.gr-  Τηλ.

2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνε ι

η φροντίδα μόνο καθ’ ό-

λο το διάστημα της ημέ-

ραςμε γνώσεις νοσηλευτι-

κής.6997749791.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φροντίδαγερόντωνγιακά-

ποιεςώρες ή και για 24ω-

ρηβάση,καθαριότητασπι-

τιών, γραφείων και σκάλες.

Τηλ.:6940998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφ ικά

είδη της CICU: καροτσάκι

(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό),

καλαθούνα με βάση, τρα-

πεζάκι φαγητού, κάθισμα

αυτοκινήτου και 2 ποδήλα-

τα παιδικά σε πολύ κατά-

σταση, 400 ευρώ όλα μαζί.

Τηλ.:2331062621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ, χωρίς υποχρε-

ώσεις, ζητά για γνωριμια

κυρια 50-55 ετών, για σο-

βαρή σχέση. Τηλ.:  6984

040769.

ΚΥΡΙΟΣ 75 ετών, ζητά

γωνριμία με κυρία από 60

έως 70 ετών για σοβαρή

σχέση.Τηλ.:6989007541.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

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

α)Άνδραήγυναίκαγια
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.:6947021868

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗμεέδρατηΒέροια,
ζητά άνδραή γυναίκαα-
πό 30 έως 50 ετών για
το Τμήμα Πωλήσεων.
Προσφέρει μισθό,πλήρη
ασφάλιση,αυτοκίνητοκαι
κινητό.Πληροφορίες στο
6947021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλ-
ληλος γραφείου - βο-

ηθόςΛογιστήγιαΛογιστι-
κό Γραφείο στη Βέροια.
Τηλ.:6932245383.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα όριαΑκρολίμνης καιΑρχαγγέλου 2
χωράφια κολλητά, 25 και 11στρέμματα,περιφραγμένα,
παλμέτταβερύκοκα6 ετώνσεφούλπαραγωγή,άριστης
κατάστασης, 4 εξαιρετικέςποικιλίες, με μπεκάκια.Παρα-
καλώμόνοσοβαρέςπροτάσεις.Κινητό:6945769920.

Η εταιρίαΑΛΕΞΑ-
ΝΤΕΡ Α.Ε. η οποία
εδρεύει στη Βέροια,
λόγω της ανάπτυξης
τουτομέατωνΝΩΠΩΝ
ΦΡΟΥΤΩΝ καιΛΑΧΑ-
ΝΙΚΩΝενδιαφέρεταινα

προσλάβει υπάλληλογιαυποστήριξη, οργάνωσηκαι διαχείριση
τωνπωλήσεωντωνπροϊόντωντης.

Προφίλυποψηφίουκαιαρμοδιότητες:
•Γνώσητεχνικώνπωλήσεων
•ΕπιθυμητήγνώσηχειρισμούERPπρογραμμάτων
•ΆριστηγνώσηΗ/Υ
•Δίπλωμαοδήγησηςκαιδυνατότηταμετακινήσεων
•Ικανότηταδιαχείρισηςυφιστάμενωνπελατών
•Συνεργασίαμετμήμαπαραγωγήςκαιχειρισμού
•Παρακολούθησηεκτέλεσηςτηςπαραγγελίας
Ηεταιρίαπροσφέρειμισθό,ασφάλιση,μεταφορικόμέσο,δυ-

ναμικόκαιευέλικτοεργασιακόπεριβάλλον.
Οιυποψήφιοιθαπρέπεινααποστείλουνμέχριτις20Φεβρου-

αρίου2021βιογραφικό,σεηλεκτρονικήμορφήστοemailhr@aqf.
gr.Επιβάλλεταιφωτογραφίαυποψηφίου.

Στο βιογραφικό να αναγράφεται οΚωδικός της αγγελίαςΥ-
ΠBGSAL.

Σεόλεςτιςεπαφέςθατηρηθείαπόλυτηεχεμύθεια.
Πληροφορίες :  Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού τηλ:

2331023774

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

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

Α π ό  τ η ν
TASTY FRUIT 
O.E. εξαγωγική
εταιρία τυποποί-
ησης φρούτων
καιλαχανικώνΖΗΤΕΙΤΑΙΤεχν.ΤροφίμωνήΓεωπόνοςμε
άριστη γνώση τηςΑγγλικής γλώσσας, όρεξη για δουλειά
απόηλικία24-30ετών,κατάκύριολόγοάνδρας.Τηλ.επι-
κοινωνίας6945105091.

ΚΥΡΙΑ ΕΛληνίδα ζη-
τείεργασίαγιαφροντίδα
ηλικιωμένων με κανονι-
κό ωράριο. Πληρ. τηλ.:
6937019251.



Σε λειτουργία τέθηκε χθες η εφαρμογή της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας «myBusinessSupport» [http://]www.aade.gr/
mybusinesssupport [1]), της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις που έχουν υπο-
βάλει οριστική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον 6ο 
κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, καλούνται να υπο-
βάλουν αίτηση χορήγησης της χρηματοδοτικής ενίσχυσης.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση της 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής 6 λήγει την Τρίτη, 16 Μαρτίου 
2021.

Η διαθέσιμη χρηματοδότηση από τον, εν εξελίξει, 6ο κύ-

κλο ανέρχεται συνολικά στα 500 
εκατ. ευρώ.

Από την προκαταρκτική ανάλυ-
ση των αιτήσεων εκδήλωσης εν-
διαφέροντος για την Επιστρεπτέα 
Προκαταβολή 6, προκύπτει ότι α-
πό τις 721.396 επιχειρήσεις που 
υπέβαλαν οριστική αίτηση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος, δικαιούχοι 
είναι οι 286.181.

Αναφορικά με τους λόγους α-
πόρριψης, προκύπτει ότι:

- 138.461 επιχειρήσεις παρου-
σιάζουν

αύξηση τζίρου τον Ιανουάριο του 2021, σε σύγκριση με 
τον τζίρο αναφοράς (τζίρο Ιανουαρίου 2020),

- 175.855 παρουσιάζουν πτώση τζίρου μικρότερη του 
20% τον Ιανουάριο του 2021, σε σύγκριση με τον τζίρο ανα-
φοράς,

- 188.804 επιχειρήσεις δεν έχουν ελάχιστο τζίρο αναφο-
ράς 200 ευρώ. Από αυτές, 21.530 έχουν αύξηση τζίρου τον 
Ιανουάριο του 2021 και 124.260 επιχειρήσεις έχουν πτώση 
τζίρου μικρότερη από 20% τον Ιανουάριο του 2021, σε σύ-
γκριση με τον Ιανουάριο του 2020.

- 194.950 επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη πριν από το 
2018, εμφανίζουν αύξηση τζίρου το 2020, σε σχέση με το 
2019. Από αυτές, 54.796 έχουν αύξηση τζίρου και τον Ιανου-
άριο του 2021, 45.838 έχουν πτώση τζίρου μικρότερη από 
20% τον Ιανουάριο του 2021 και 46.087 δεν έχουν ελάχιστο 
τζίρο αναφοράς 200 ευρώ.

Οι κατηγορίες των δικαιούχων, ο τρόπος προσδιορισμού 
του ύψους της ενίσχυσης και οι σχετικές διαδικασίες έχουν 
καθοριστεί με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονο-
μικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων ΓΔΟΥ 232/1-3-2021 
(ΦΕΚ 804/Β΄/1-3-2021).

Η καταβολή της ενίσχυσης στους πρώτους δικαιούχους 
θα ξεκινήσει τις αμέσως επόμενες ημέρες.

P Κι εγώ νόμιζα 
ότι μετά την τραυμα-
τική νηπιακή περίοδο 
δεν θα έπιανα ξανά 
στο στόμα μου Μπι-
μπίλα…

 
P Η μάνα μου, 

λέει ότι κατάφερε να 
μου κόψει την πιπί-
λα στην πρώτη δη-
μοτικού. Δύο χρόνια 
πριν τα πάμπερς 
της εποχής.

 
P Ο σύλλογος 

ηθοποιών θα απα-
γορεύσει λέει τις οντι-
σιόν κατά μόνας. Κάν’ 
το όπως στο κατού-
ρημα.

 
P Κάνε πλάκα να 

πάμε στο εξής δυο-δυο και για κονομισιόν.
 
P Παράνομο καζίνο διατηρούσε στην Κυ-

ψέλη ο Θέμης Αδαμαντίδης. Για να έχει κάτι να 
κάνει ότι δεν βρίσκεται στις εκπομπές του Σπύ-
ρου Παπαδόπουλου.

 
P Κάνε πλάκα να μας προκύψει πλανό-

διος πωλητής αφορολόγητων τσιγάρων και 
ο Μπάσης.

 
P Άγχος και κατάθλιψη επισπεύδουν το 

Αλτσχάιμερ. Τι είναι αυτό; Νέα μάρκα κασέρι 
γκούντα;

 
P Δήμαρχος έστειλε την αστυνομία σε 

σπίτι εργαζόμενου που ζήτησε αναρρωτική. 

Όλοι οι δήμαρχοι το 
θέλουν, ελάχιστοι το 
μπορούν.

 
P Ένοχος για δια-

φθορά ο Σαρκοζί. Ευ-
καιρία, Κάρλα, να βρεις 
αυτή τη φορά ένα καθα-
ρό παιδί και ψηλό.

 
P Και να ξέρεις ότι 

από μικρός το παρα-
τσούκλι μου ήταν ‘ο 
αδιάφθορος’.

 
P Μετά, η αγάπη το 

άλλαξε σε ‘αδιάφορος’.

P Αδιαφορώ!
 
P Άκουσα ότι υπάρ-

χει και μετάλλαξη Ου-
γκάντας. Πόσες ακόμη 
σφραγίδες στο διαβατή-
ριό του αυτός ο ιός;

 
P Οι μεταλλάξεις 

θα είναι ατέλειωτες. 
Τουλάχιστον όσο και οι δύο επόμενες εβδο-
μάδες.

 
P Και:
 Πήγε στον γιατρό ένας 85χρονος και του 

είπε:
- Γιατρέ, έχω πρόβλημα, δεν μπορώ να κά-

νω έρωτα…
- Ε, τι περιμένεις στα 85, του είπε ο γιατρός.
Ο 85άρης επέμενε, οπότε του λέει ο για-

τρός:

- Θα σου δώσω βιάγκρα για έναν μήνα και 
μετά βλέπουμε.

Στον μήνα ακριβώς επέστρεψε ο 85άρης, 
γεμάτος χαρά, γεμάτος ζωή, ανανεωμένος και 
χαρούμενος. Τον βλέπει ο γιατρός και του λέει:

- Βλέπω, όλα πήγαν καλά. Είσαι πολύ χα-
ρούμενος. 

- Είναι να μην είμαι; Σώθηκα με το βιάγκρα 
γιατρέ! Κάνω σεξ δύο και τρεις φορές τη μέρα!

- Μπράβο! Και η γυναίκα σου τι λέει;
- Δεν ξέρω, δεν έχω πάει σπίτι μου ακόμα!

Κ.Π.
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Άνοιξε η πλατφόρμα για τις οριστικές αιτήσεις 
της Επιστρεπτέας 
Προκαταβολής 6
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