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Πώς θα ήταν μια βόλτα
στην «φανταστική» Βέροια 

του μέλλοντος;
  Είναι όχι κοινό μυστικό, αλλά κοινή διαπίστωση, ότι 
όπου και να σκάψεις στο κέντρο της Βέροιας θα «πέσεις» 
πάνω σε αρχαία! Απόλυτη επιβεβαίωση αποτελούν τα 
ευρήματα στην εκσκαφή της ΔΕΥΑΒ στο κέντρο της 
πόλης(και ακόμη στην αρχή είναι), όπου καθημερινά 
έρχονται στο φως νέα ευρήματα. Το κοινό μυστικό 
ωστόσο είναι ότι τις προηγούμενες δεκαετίες πολλά 
τέτοια ευρήματα «θάφτηκαν» για να προχωρήσει μια 
αντιπαροχή και να σηκωθεί άλλη μια πολυκατοικία! Δεν 
υποστηρίζω φυσικά ότι έπρεπε το κέντρο της Βέροιας να 
είναι «μπλοκαρισμένο» και να μην μπορεί να ανεγερθεί 
τίποτα, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε αποτυπωμένα 
και χαρτογραφημένα πολλά ευρήματα, που δυστυχώς 
«παραχώθηκαν» και ίσως «ξαναανακαλυφθούν» μετά από 
δεκαετίες…
  Για φανταστείτε την Βέροια να διέσωζε περισσότερα 
αρχαιολογικά ευρήματα και κτίρια παλαιάς-παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής που θα μπορούσαν να «παντρευτούν» 
με μια εναρμονισμένη  εικόνα του σύγχρονου κέντρου 
της πόλης, με περισσότερα πεζοδρομημένα τμήματα…
Εικόνα παρωχημένη του παρελθόντος ή μήπως ένα 
«προχωρημένο» εναλλακτικό μέλλον;
  Θα ήταν μια βόλτα σε ένα ζωντανό μουσείο με την 
αίσθηση ότι σε κάθε σημείο έχουν «περπατήσει και 
συναντηθεί» ιστορικά πρόσωπα, διαφορετικές θρησκείες 
και πολιτισμοί. Δεν θα ήταν πόλος έλξης και όνειρο 
για τον κάθε επισκέπτη να κάνει έστω μια βόλτα στη 
Βέροια; Ονειροπόληση ή όραμα για μια Βέροια με άλλες 
προοπτικές;;;
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ΕπιστρέφειτοΙππικόστονΕλληνικόΣτρατό(;)
Σίγουρααπότιςπιοεντυπωσιακέςπαρουσίεςστηνπαρέλα-

ση της25ηςΜαρτίουήταν το τμήμα των έφιππωνπου ενθου-
σίασεαπ’ ότιφαίνεται όχι μόνο το κοινόαλλά και τοναρχηγό 
ΓΕΕΘΑ στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο πουέχεισκοπό,σύμ-
φωναμετον«Βηματοδότη»,νααποκτήσειοελληνικόςστρατός
ταδικάτουάλογα,μεδικούςτουςστρατιωτικούςαναβάτες.

Ταάλογαστηνπαρέλασητης25ηςΜαρτίουδενήτανιδιοκτη-
σίας τουΣτρατού,αλλάπροέρχονταναπόδιάφορους ιππικούς
ομίλους.Οι αναβάτες, αυτοί με τις παραδοσιακές στολές και
τιςσημαίεςεπίσηςπροέρχοντανοιπερισσότεροιαπό ιππικούς
ομίλους.

Σύμφωναμεπληροφορίες ταστελέχη του νέου Ιππικούθα
είναιμαυροσκούφηδες,όπωςδηλαδήοιστρατιωτικοίτωντεθω-
ρακισμένων. Ίσωςμάλιστα,στην επόμενηπαρέλαση της25ης
Μαρτίου να δούμε την νέα δύναμη του ΣτρατούΞηράς, τους
ιππείςμαυροσκούφηδες.

Εξάλλου,ηένδοξηΊληΙππικούείχεδιαλυθείτο1982,μετην
δικαιολογίαπωςδενχρειαζότανπλέον ταάλογαοστρατός,α-
φούέχειτατεθωρακισμένα.

Μήπως να μιμηθούμε την Ιταλία που δικαιούχοι 
επιδόματος ανεργίας πρέπει να βοηθήσουν

στην συγκομιδή αγροτικών προϊόντων; 
ΣτηνΙταλίατιςτελευταίεςεβδομάδεςυπάρχειουσια-

στικόπρόβλημαδιότιπολλοίμετανάστες,οιοποίοιερ-
γάζοντανσταχωράφια,μετοξέσπασματηςεπιδημίας
τουκορωνοϊού,επέστρεψανστηνπατρίδατους,όπως
τονίζουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.Ηυπουργός 
Γεωργίας της Ιταλίας, Τερέζα Μπελανόβα αναφέρ-
θηκεστηνανάγκηναστηριχθείάμεσαοαγροτικόςτο-
μέας,καιμετηνβοήθειαόσωνΙταλώνλάβουνεπίδομα
ανεργίας.«Πρέπει να δημιουργήσουμε τις κατάλλη-
λες συνθήκες ώστε όλοι οι πολίτες που θα πάρουν 
οικονομικό βοήθημα, να συμβάλουν στην συγκο-
μιδή, διότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης»,είπεηΜπελανόβα.

Αντίστοιχοπρόβλημαμε έλλειψη εργατών έχουμε
και στηνΕλλάδα και συγκεκριμέναστον ημαθιώτικο
κάμπο.Μήπωςείναιευκαιρίαμεμιααντίστοιχηπρω-
τοβουλία ναστηρίξουμε αφενός την αγροτικήπαρα-
γωγή,αφετέρου να«επιστρέψουν»Έλληνες εργάτες
σταχωράφια,όχιως«καταναγκαστικά»έργα,αλλάμε
προοπτικήπραγματικήςαπασχόλησης;

Αναμμένες λάμπες παρά τον… ήλιο

Εννέαπαράτέταρτοχθεςτοπρωίκαιοιλάμπεςτωνφωτιστικώνσεκεντρι-
κούςδρόμουςτηςΒέροιαςήτανακόμααναμμένες.Προφανώςμετηναλλαγή
τηςώρας ναμην γύρισε το ρολόιστοφωτισμό τηςπόλης καιπρος τούτοη
υπενθύμιση…

ΚυκλοφοριακέςρυθμίσειςσετμήματατηςΑνοίξεως,
Μυκηνών,Μεγ.ΑλεξάνδρουκαιΑντωνιάδη

Αποβλέπονταςστηνομαλήκαια-
σφαλήδιεξαγωγήτηςοδικήςκυκλο-
φορίας, τηνπρόληψητωντροχαίων
ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και
ασφάλεια του κοινού, κατά τη δι-
άρκεια εργασιών, λόγωανεύρεσης
αρχαιοτήτωνεπίτηςοδούΑνοίξεως,
ηΔιεύθυνσηΑστυνομίας Ημαθίας
αποφάσισε:

Την απαγόρευση κυκλοφορίας,
στάσηςκαιστάθμευσης,όπουαυτή
επιτρέπεται,πάσηςφύσεωςοχημά-
των  στην οδόΑνοίξεως, από την
συμβολή τηςμε την οδόΜπιζανίου
έως τησυμβολή τηςμε τηνοδόΜ.
Αλεξάνδρου,  στην οδόΑντωνιάδη,
από την συμβολή της με την οδό
Π.Μελάέωςτησυμβολήτηςμετην
οδόΑνοίξεως, στηνοδόΜυκηνών,

απότηνσυμβολήτηςμετηνοδόΑνοίξεωςέωςτησυμβολήτηςμετηνοδόΣτρατούκαιστηνοδόΜεγ.Αλεξάνδρου,
απότηνσυμβολήτηςμετηνοδόΠ.ΜελάέωςτηνσυμβολήτηςμετηνοδόΑνοίξεως.

ΟικυκλοφοριακέςρυθμίσειςθαεφαρμοσθούνμέχριτηναποκατάστασητωνεργασιώναπότηνΕφορείαΑρχαιοτήτωνΗ-
μαθίας,ενώθατοποθετηθούνρυθμιστικέςπινακίδεςκαισημάνσειςαπότονεκτελούντατιςεργασίες,μεμέριμνα,επίβλεψη
καιεποπτείατηςΔιεύθυνσηςΤεχνικώνΥπηρεσιώντουΔήμουΒέροιας.Αςέχουντονουτουςοιοδηγοίστασημείααυτά…
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Από την Ομάδα  Δίωξης Ναρκωτικών Βέροιας
Συνελήφθησαν 2 άτομα 

στη Θεσσαλονίκη για διακίνηση 
ναρκωτικών ουσιών

-Στην οικία τους βρέθηκε κοκαΐνη, κάνναβη και περίστροφο
Συνελήφθησαν στις 6 Απριλίου 2021 

το απόγευμα σε περιοχή της Θεσσαλονί-
κης από αστυνομικούς της Ομάδας Δίω-
ξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας 
Βέροιας, ένας ημεδαπός άνδρας και μία 
ημεδαπή γυναίκα για διακίνηση ναρκωτι-
κών ουσιών και παράβαση της νομοθεσίας 
περί όπλων.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες 
ενέργειες των αστυνομικών, εντοπίστηκαν 
οι προαναφερόμενοι σε περιοχή της Θεσ-
σαλονίκης και στην κατοχή τους αλλά και 
σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην 
οικία τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

•ποσότητα κοκαΐνης συνολικού βάρους 
439,9 γραμμαρίων,

•ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους 
871,5 γραμμαρίων,

•15 συσκευασίες που περιείχαν φαρμα-
κευτική ουσία που χρησιμοποιείται για τη 
νόθευση της κοκαΐνης, •1 περίστροφο, •17 
φυσίγγια,•1 ζυγαριά ακριβείας, •το χρημα-
τικό ποσό των 3.320 ευρώ και •5 κινητά 
τηλέφωνα.

Επίσης κατασχέθηκε και ένα όχημα 
που χρησιμοποιούσαν.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον Ει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. 

Δήμος Βέροιας: Υπόμνημα  
Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας 
και Πέλλας υπέβαλε στον ΕΛΓΑ 

ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος 

Συνάντηση με την προϊσταμένη του Υποκαταστήματος ΕΛΓΑ Βέροιας, Μαρία Παππά, είχε 
χθες 7 Απριλίου 2021, ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Ηλίας Τσιφλίδης, μαζί με τους προ-
έδρους και εκπροσώπους Αγροτικών Συλλόγων στους νομούς Ημαθίας και Πέλλας.

Στην κ. Παππά παραδόθηκε υπόμνημα αιτημάτων σχετικά με την ενίσχυση του προσωπικού 
του Υποκαταστήματος του ΕΛΓΑ Βέροιας προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία για την 
αναγγελία ζημιάς της 25ης Μαρτίου.

Από την πλευρά της η Προϊσταμένη του Οργανισμού στην Βέροια ενημέρωσε τον Αντιδήμαρ-
χο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι εντός του Απριλίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η πρόσληψη έως 20 
υπαλλήλων ούτως ώστε να ξεκινήσει άμεσα η εκτίμηση των ζημιών και η καταβολή των αποζη-
μιώσεων, όπως ζητούν οι παραγωγοί. Παράλληλα διευκρίνισε πως έχουν δοθεί οι απαραίτητες 
οδηγίες στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ για τους επιτόπιους ελέγχους που θα διενεργηθούν.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Μαρίνας Δήμου 
Βέροιας, Σοφία Παππά, οι Πρόεδροι του Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βέροιας και του Αγροτι-
κού Συλλόγου Ημαθίας, Αναστάσιος Χαλκίδης και Χρήστος Βοργιάδης, ο Πρόεδρος του Αγρο-
τικού Συλλόγου Σκύδρας, Παναγιώτης Πασάκης και ο Πρόεδρος του Α.Σ «Μαρίνος Αντύπας», 
Τάκης Τσολάκος.

Υπουργός Παιδείας: Ανοίγουν 
τη Δευτέρα 12 Απριλίου τα 

λύκεια, με υποχρεωτικά δύο 
self tests την εβδομάδα

-Εν ευθέτω χρόνω οι λοιπές δομές εκπαίδευσης

Στις τάξεις τους επιστρέφουν τη 
Δευτέρα 12 Απριλίου οι μαθητές 
των Λυκείων και οι εκπαιδευτικοί, 
με υποχρεωτική τη διενέργεια αυτο-
διαγωνιστικού τεστ κορονοϊού (self 
test), ενώ εν ευθέτω χρόνω όπως 
δήλωσε η υπουργός Παιδείας, θα 
ανοίξουν οι υπόλοιπες βαθμίδες.

Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, 
«το self-testing είναι μία διαδικα-
σία εύκολη και απλή, μία διαδικασία 
που χρησιμοποιείται και σε άλλες 
χώρες για τη λειτουργία των σχο-
λείων».

Το αυτοδιαγωνιστικό τεστ κορο-
νοϊού θα πρέπει να διενεργείται δύο 
φορές την εβδομάδα για κάθε μαθη-
τή και εκπαιδευτικό λυκείου και θα είναι απαραίτητα 
για την προσέλευση στο σχολείο τη Δευτέρα και 
την Πέμπτη.

Ειδικότερα ως προς τις Σχολικές Μονάδες Ειδι-
κής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η διενέργεια self-test 
είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς ενώ 
υπάρχει ισχυρή σύσταση για τη διενέργεια του τεστ 
στους μαθητές.

Πώς θα λειτουργήσουν τα self tests:
 Γονείς, κηδεμόνες, μαθητές και εκπαιδευτικοί 

θα παραλαμβάνουν δωρεάν το self-test, μαζί με 
ενημερωτικό υλικό από το φαρμακείο, χρησιμοποι-
ώντας τον ΑΜΚΑ τους. Το πρώτο τεστ μπορούν να 
το παραλάβουν μαθητές και εκπαιδευτικοί Λυκείου 
από αύριο σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη και από την 
Παρασκευή στην υπόλοιπη χώρα. Από την ερχό-
μενη Δευτέρα θα μπορούν να παραλάβουν και το 
2ο τεστ.

Οι μαθητές/οι εκπαιδευτικοί θα κάνουν τα self-
tests στο σπίτι τους. Συστήνεται το τεστ να γίνεται 
το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ. Άρα το 
πρώτο τεστ θα μπορεί να γίνει την Κυριακή το βρά-
δυ ή την Δευτέρα το πρωί.

Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα δηλώνουν 
το αποτέλεσμα του self-test μέσω της πλατφόρμας 
self-testing.gov.gr, στην οποία θα εισέρχονται με 
τους κωδικούς taxisnet, καταχωρώντας συγκε-
κριμένα στοιχεία, όπως πατρώνυμο, μητρώνυμο, 
ΑΜΚΑ και το αποτέλεσμα του self-test.

Στην περίπτωση που το self-test είναι αρνη-
τικό:

 Για τους μαθητές, θα εκδίδεται σχολική κάρ-
τα μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr. Οι 
μαθητές θα φέρουν τη σχολική κάρτα μαζί τους 
όλη την εβδομάδα και θα την επιδεικνύουν στους 
εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της Δευτέρας και 
της Πέμπτης. Για τους εκπαιδευτικούς, θα εκδίδε-
ται η δήλωση αρνητικού αποτελέσματος μέσω της 
πλατφόρμας self-testing.gov.gr. Σε περίπτωση που 

δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή, οι γονείς και 
οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να γράφουν μια χει-
ρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία 
με τη σχολική κάρτα/ τη δήλωση αρνητικού αποτε-
λέσματος.

Στην περίπτωση που το self-test είναι θετι-
κό:

 Θα εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματος 
μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr για τη 
διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test σε 
δημόσια δομή. Η λίστα με τις δημόσιες δομές περι-
λαμβάνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr

 Αν το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό, θα ακο-
λουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν το επανα-
ληπτικό τεστ είναι αρνητικό, οι μαθητές/εκπαιδευτι-
κοί θα λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από το σημείο 
εξέτασης και επιστρέφουν στο σχολείο.

Όπως ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, ήδη 
έχει αποσταλεί στα φαρμακεία και δοθεί στη δη-
μοσιότητα επεξηγηματικό υλικό καθώς και σχετικό 
βίντεο για κατατοπιστική ενημέρωση όλων.

Γιατί δόθηκε προτεραιότητα στα λύκεια
Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις και η μεγαλύτερη 

διάρκεια τηλεκπαίδευσης για τους μαθητές του λυ-
κείου, αποτέλεσαν τους βασικούς παράγοντες που 
οδήγησαν το υπουργείο Παιδείας να δώσει προτε-
ραιότητα στο άνοιγμα των λυκείων, σε σχέση με τις 
άλλες εκπαιδευτικές δομές.

«Προτεραιοποιήσαμε το άνοιγμα των λυκείων 
για δύο βασικούς λόγους: γιατί παραμένουν κλει-
στά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και γιατί 
όπως ξέρετε πλησιάζουν και οι Πανελλαδικές ε-
ξετάσεις», ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Νίκη 
Κεραμέως.

Η υπουργός επανέλαβε ότι το υπουργείο «συζη-
τά συστηματικά» με την Επιτροπή των Ειδικών και 
για τις λοιπές δομές εκπαίδευσης, χωρίς ωστόσο 
να αναφερθεί σε κάποιο χρονοδιάγραμμα για το 
πότε θα συνεχίσουν και εκείνες τη δια ζώσης λει-
τουργία τους.
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Υγεία, το πολυτιμότερο αγαθό

 Σε εποχές κρίσης συνειδητοποιούμε ότι η υγεία είναι πράγματι το πολυτιμότερο αγαθό.
Οι στόχοι της σημερινής παγκόσμιας ημέρας Υγείας, είναι η προώθηση της Υγείας σε όλη τη διάρκεια της ζωής και 

η δημιουργία περιβάλλοντος φιλικού προς τους ηλικιωμένους που θα ενισχύσει την ευημερία τους και τη συμμετοχή 
τους, όπως επίσης η παροχή πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, μακρο-
χρόνιας περίθαλψης και παρηγορητικής φροντίδας και τελικά η αναγνώριση της αξίας των ηλικιωμένων και παροχής 
βοήθειας ώστε να νοιώθουν πλήρως αποδεκτοί και ενταγμένοι.

Στην Ελλάδα του 2021 τι άραγε από αυτά συμβαίνουν ;
. Οι κρατικές υποδομές για τους ηλικιωμένους είναι σχεδόν ανύπαρκτες και όσες υπάρχουν, υπολειτουργούν,  χω-

ρίς να παραβλέψουμε το τιτάνιο έργο που κάνουν οι νοσηλευτές και οι γιατροί στα κρατικά θεραπευτήρια. 
.Οι περικοπές στις ιατροφαρμακευτικές δαπάνες, πλήττουν ακόμη περισσότερο  τη ζωή και την υγεία των ηλικιω-

μένων.
.Οι συντάξεις, μόνο τη δυνατότητα μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης δεν εξυπηρετούν. 
.Η ανεργία , η πανδημία της Covid 19, τα οικονομικά προβλήματα, η φτωχοποίηση της κοινωνίας,  μας οδηγούν σε 

μεγαλύτερη απομόνωση και μοιραία, αποδέκτες αυτής της κατάστασης 
είναι η νεολαία σε μεγαλύτερο βαθμό και οι ηλικιωμένοι.

. Η πολιτική ηγεσία , ΄΄ κατηγορεί΄΄ τους ηλικιωμένους ότι …..΄΄δεν 
πεθαίνουν …..΄΄( ! ) ότι ζούνε  πολύ και προσθέτουν βάρος στην ελλη-
νική οικονομία.

Στην Ελλάδα  του 2021, λοιπόν , η σημερινή Παγκόσμια ημέρα  Υ-
γείας, δεν είναι ημέρα γιορτής, είναι όμως μια ημέρα ευθύνης !

Στην ολιγωρία και την αδιαφορία του κράτους, εμείς όλοι μαζί πρέ-
πει να προσπαθήσουμε να αντιτάξουμε την αλληλεγγύη  των πολιτών, 
την εθελοντική προσφορά και την κοινωνική ευθύνη ως συνείδηση και 
όχι ως υποχρέωση.

Η καλή υγεία προσθέτει ποιότητα στα γηρατειά . 
Νικόλαος Τσιαμούρας 
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Πασχαλινό «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΑΠΗΣ»
 από τα ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ 

και την ΕΥΞΕΙΝΟ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
H  Εύξεινος Λέσχη Βέροιας σε συνεργασία με τα καταστήματα  τροφίμων  

΄΄ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ΄΄ διοργανώνουν για ακόμη μία φορά το «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΑΠΗΣ» 
ενόψει των εορτών του Πάσχα,  για να στηρίξουμε έμπρακτα τους συνανθρώ-
πους μας  και  να  ανακουφίσουμε άπορους συμπολίτες μας, που ζουν κάτω 
από τα όρια της φτώχιας.

Στηρίζουμε  όλοι αυτήν την προσπάθεια και δείχνουμε την αγάπη και την 
αλληλεγγύη  που οι καιροί απαιτούν.  Όλοι μαζί... μπορούμε.

Συγκέντρωση τροφίμων στα καταστήματα  ΄΄ ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ΄΄
 Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 62  και  ΠΙΕΡΙΩΝ 63 Βέροια
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 

Για το Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας   

Τουμπουλίδης Νικόλαος  Τογκουσίδου Ευαγγελία

 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ:

Καλούμε στην Ημαθία  
τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ 
για τις ζημιές από τους 
παγετούς του Μαρτίου

Από τον Αγροτικό Σύλλογο Βέροιας, γνωστοποιούνται τα εξής:

«Μεγάλες  ζημίες προκλήθηκαν στις καλλιέργειες του νομού μας 
από την μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας τα πρωινά της 25ης και 26ης  
Μαρτίου  . Από επιτόπιες  αυτοψίες μας αλλά και πληροφορίες που 
μας έρχονται από αγρότες από διάφορες περιοχές του νομού για  τους 
παγετούς αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για καταστροφικές ζημίες το 
μέγεθος και την έκταση των οποίων δεν μπορούμε αυτήν την στιγμή να 
υπολογίσουμε .

Καλούμε άμεσα τον ΕΛΓΑ να προβεί στις πρώτες εκτιμήσεις και να 
προχωρήσουμε στην αναγγελία για τις δηλώσεις ζημίας.

Καλούμε τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ να επισκεφθεί την περιοχή μας για 
να διαπιστώσει «ιδίοις  όμασιν»  το μέγεθος της καταστροφής και να 
συντονίσει την άμεση και γρήγορη εκτίμηση.

Καλούμε επίσης όλους τους αρμόδιους φορείς να προστρέξουν  αφ 
ενός για να αναδείξουμε το πρόβλημα και αφ ετέρου να φροντίσουμε 
γρήγορα να καλύψουμε το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε ανακου-
φίζοντας τους αγρότες στην δύσκολη αυτήν συγκυρία. 

Ο Πρόεδρος    Ο Αντιπρόεδρος
Χαλκιδης Αναστασιος    Βράνας Ιωάννης»

Φρόσω Καρασαρλίδου: 
«Η κυβέρνηση της Ν.Δ. 

αποκλείει τους επιλαχόντες 
αγρότες από τα 

Σχέδια Βελτίωσης»
Σε ερώτηση που κατέθεσαν 39 βουλευ-

τές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μεταξύ των οποίων και 
η βουλευτής του νομού μας Φρόσω Καρα-
σαρλίδου, με θέμα: «Αύξηση προϋπολογι-
σμού για τα Σχέδια Βελτίωσης και ένταξη 
των επιλαχόντων» το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων απάντησε την πε-
ρασμένη Πέμπτη ενημερώνοντάς μας πως 
οι πόροι του Προγράμματος Αγροτικής Ανά-
πτυξης (ΠΑΑ) για την περίοδο 2014-2020 έ-
χουν δεσμευτεί στο σύνολό τους. Συνεπώς, 
δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμοι πόροι ώστε 
να προστεθούν στο μέτρο των Σχεδίων Βελ-
τίωσης και να ενταχθούν επιπλέον επιλαχό-
ντες (που για τον νομό μας ανέρχονται σε 
72) ή, σε διαφορετική περίπτωση, να γίνει 
νέα προκήρυξη.

Επιβεβαιώνονται, λοιπόν, για άλλη μια φορά οι φόβοι μας πως η οικονομία της 
χώρας συνδέεται όχι με τις κοινωνικές ανάγκες που έχουν προκύψει, αλλά με τις ανά-
γκες των «ημετέρων». Οι εξυπηρετήσεις των συμφερόντων αυτών, όμως, δε συνει-
σφέρουν στην οικονομία της χώρας, παρά μόνο στον πλουτισμό των λίγων εκλεκτών 
του κ. Μητσοτάκη. 

Συλλυπητήριο 
της ΚΕΠΑ 

Δήμου Βέροιας
Εκφράζουμε τα βαθιά και ειλικρινή μας 

συλλυπητήρια στην καλή  συνεργάτιδα 
και φίλη Σοφία Γκαγκούση  για τον θά-
νατο  της μητέρας της , Βαρβάρας Γκα-
γκούση.

Καλό ταξίδι στην εκλιπούσα . Ας είναι 
ελαφρύ το χώμα .

Θεόφιλος Κορωνάς
Πρόεδρος του Δ.Σ. της 
ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας

& εργαζόμενοι 

Στο Προεδρείο της Προανακριτικής 
Επιτροπής για την υπόθεση Παππά 

ο Τάσος Μπαρτζώκας
Στο Προεδρείο της Προανακριτικής εξελέγη ο Τάσος 

Μπαρτζώκας, αναλαμβάνοντας καθήκοντα Γραμματέα. 
Η εν λόγω Επιτροπή θα διερευνήσει τυχόν αξιόποινες 
πράξεις του πρώην Υπουργού Επικρατείας, κ. Παππά, 
κατά την άσκηση των καθηκόντων του στην υπόθεση 
του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών. Πρόεδρος 
της Επιτροπής εξελέγη ο κ. Σταύρος Κελέτσης και Αντι-
πρόεδρος ο κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος.

Με την ολοκλήρωση του διαδικαστικού ζητήματος 
της ανάδειξης του Προεδρείου εκκινούν επισήμως και οι 
συνεδριάσεις της Επιτροπής, που θα διαλευκάνουν την 
σκοτεινή υπόθεση που χειρίστηκε ο πρώην Υπουργός 
Επικρατείας, ο οποίος σύμφωνα με τη δικογραφία, φέ-
ρεται να διέπραξε τα αδικήματα της δωροληψίας και της 
παράβασης καθήκοντος.

Ευχαριστίες Π. Γκυρίνη 
 προς  τον  Ι. Μοσχόπουλο 

Ευχαριστώ δημόσια, τον 
συνδημότη μας, κ. Γιάννη Μο-
σχόπουλο για την αποδοχή της 
πρότασης μας, να συμμετάσχει 
στην επιτροπή για την δημιουρ-
γία ενός λάβαρου (μπάνερ), 
όπου θα χρησιμοποιηθεί για 
τις εκδηλώσεις τις επετειακής 
δράσης των βιβλιοθηκών της 
Μακεδονίας για να τιμηθεί η Ε-
πανάσταση του 1821 και στην 
ανάληψη προσωπικά της επι-
μέλειας του λάβαρου (μπάνερ), 
του Δήμου μας, με τη χρήση 
κειμένων και εικονογραφικού υ-
λικού δικής του έρευνας από το 
προσωπικό του αρχείο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ



Ο αγροτικός κόσμος έχει την ευκαιρία να εκ-
συγχρονιστεί και να γίνει πιο ανταγωνιστικός στη 
διεθνή αγορά, μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, στο οποίο συμμετέχει η Τράπεζα 
Πειραιώς, με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρ-
χεται έως του ποσού των 200 εκατ. ευρώ.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ξεκινήσει τη διάθεση 
των δανειακών προϊόντων, που συνδέονται με το 
νέο εγγυοδοτικό εργαλείο, στο πλαίσιο του Ταμείου 
Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, για τη χρηματο-
δότηση αγροτών, συνεταιρισμών και μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα. 

Οι χρηματοδοτήσεις, που ξεκινούν από 10.000 
ευρώ και μπορεί να φθάσουν ακόμα και στα 5 ε-
κατ. ευρώ, γίνονται με τη μορφή μακροπροθέσμου 
δανείου, για την κάλυψη των παγίων δαπανών 
και των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων, 
που έχουν ενταχθεί σε δράσεις του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης ή υλοποιούν συναφείς επεν-
δύσεις, καθώς και με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης 
για δαπάνες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την 
υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Στη χρηματοδότηση των επενδυτικών έργων του 
πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων 
από Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις, που 
δραστηριοποιούνται στον χώρο της αγροδιατροφής στην Περι-
φέρειά μας, αναλύει ο κ.  Ιάκωβος Βλανιάδης, Περιφερειακός 
Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας και Ιωαννίνων της Τράπεζας 
Πειραιώς.

Ποιους αφορά το πρόγραμμα του Ταμείου Εγγυήσεων 
Αγροτικής Ανάπτυξης;

Η συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) 
αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών έργων του πρωτο-
γενούς τομέα και της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων από 
Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις, που 
δραστηριοποιούνται στον χώρο της αγροδιατροφής, με ευ-
νοϊκούς όρους. Το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης 
συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημοκρατία και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI).

Ποια είναι η συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στο Τα-
μείο Εγγυήσεων;

Συμμετέχουμε με ανώτατο ύψος χαρτοφυλακίου τα 
€200.000.000. Μέσω του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού 
εργαλείου και της εγγύησης που παρέχεται από το ΕΤαΕ, 
επαγγελματίες αγρότες, αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες και 
οργανώσεις παραγωγών, καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις σε 
συγκεκριμένους κλάδους της μεταποίησης και εμπορίας αγρο-
τικών προϊόντων, που πραγματοποιούν επιλέξιμες επενδύσεις 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν με προνομιακούς όρους και 
μειωμένες εξασφαλίσεις. 

Πώς μεταφράζεται η παροχή εγγύησης από το Ευρω-
παϊκό Ταμείο;

Ότι τα δάνεια καλύπτονται από την εγγύηση του Ευρωπαϊ-
κού Ταμείου Επενδύσεων σε ποσοστό 80%.

Για τι πόσα δανείων μιλάμε;
Κάθε δικαιούχος μπορεί να χρηματοδοτηθεί με ποσά που 

ξεκινούν από 10.000 ευρώ και μπορεί να φθάσουν ακόμα και 

τα 5 εκατ. Ευρώ, ανάλογα βεβαίως με το μέγεθος 
και την σημαντικότητα του υπό πραγματοποίηση 
επιχειρηματικού σχεδίου. Με τα δάνεια αυτά στη-
ρίζουμε τους αγρότες, τα αγροτικά συλλογικά χρή-
ματα και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις του αγροδιατρο-
φικού τομέα, που προχωρούν στον εκσυγχρονισμό 
τους. 

Ποια είναι τα προνόμια που μπορεί να έχει ο 
αγρότης ή ο επιχειρηματίας;

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν με 
χαμηλότερο επιτόκιο και μειωμένες εξασφαλίσεις, 
με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επεν-
δύσεων, για ποσά που κυμαίνονται από €10.000 
έως και  €5.000.000. Η αποπληρωμή του δανείου 
μπορεί να γίνει σε μηνιαίες, 3μηνιαίες, 6μηνιαίες ή 
ετήσιες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις, ενώ 
παρέχεται και περίοδο χάριτος μέχρι 2 έτη. 

Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα επενδυ-
τικά δάνεια;

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για την κάλυ-
ψη της ίδιας συμμετοχής των επενδυτικών σχεδίων 
δικαιούχων, που έχουν ενταχθεί στα Σχέδια Βελτί-
ωσης (Υπομέτρο 4.1) ή Επενδύσεις σε μεταποίηση 

(Υπομέτρο 4.2) είτε για τη χρηματοδότηση λοιπών σχετικών 
επενδύσεων. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα να χορηγηθεί 
και κεφάλαιο κίνησης για δαπάνες, που είναι άμεσα συνδεδε-
μένες με την υλοποίηση των επενδύσεων. Στις περιπτώσεις έ-
νταξης σε κάποιο πρόγραμμα επιχορήγησης, τα συγκεκριμένα 
δάνεια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για την προχρημα-
τοδότηση επιχορήγησης.

Πώς μπορεί κάποιος αγρότης ή επιχειρηματίας να συμ-
μετάσχει στο πρόγραμμα;

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν την αίτησή τους στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (https://www.ependyseis.gr/
mis) επιλέγοντας μία από τις δύο δράσεις: 4.1.4 «Υλοποίηση 
επενδύσεων που συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκ-
μετάλλευσης μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων» ή 4.2.4 «Με-
ταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του 
Παραρτήματος I μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων».
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Η επιβίωση του αγροδιατροφικού τομέα 
περνάει από τον εκσυγχρονισμό του

- Για τα δάνεια μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης 
μας μιλάει, ο Περιφερειακός Διευθυντής Δ.Μακεδονίας & Ιωαννίνων,  Ιάκωβος Βλανιάδης
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την  οικονομική ενίσχυση του 

Γηροκομείου Βέροιας , οι τραπεζικοί 
λογαριασμοί ,που μπορείτε να βοηθή-
σετε είναι οι εξής :

-ALPHA  BANK  IBAN:  
GR78 0140 8290 8290 0200 1000 

024  ,
-Τράπεζα Πειραιώς IBAN: 
GR60 0172 2430 0052 4301 6849 

781 και 
-Εθνική Τράπεζα ΙΒΑΝ: 
GR7401103250000032548030355
 καθώς και του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  ALPHA  BANK  

ΙΒΑΝ: GR80 0140 8300 8300 0200 1000 070.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                                                         
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑμεΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                                  

ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑμεΑ ‘’ Τα Παιδιά της Άνοιξης ‘’
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Τ.Κ.: 59300  
ΤΗΛ. - FAX: 23330 27212

email:  info@tapaidiatisanoixis                                                                                                  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 
ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, προκηρύσσει 01 (μία ) θέση για την  ειδικότητα  ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΕ / ΤΕ που θα καλύψει τις ανάγκες του Μικτού 
Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης και Κατάρτισης 
ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» στην Αλεξάνδρεια.

Η σύμβαση θα είναι ορισμένου χρόνου και η απασχόληση έξι ( 06 ) ώρες 
καθημερινά.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 
Αντίστοιχο πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 
Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : 
-Βιογραφικό σημείωμα
-Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
-Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών 
-Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 
-Αποδεικτικό της επαγγελματικής εμπειρίας
 Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία του κέντρου « 

Τα Παιδιά της Ανοιξης » Ελ. Βενιζέλου 7 στην Αλεξάνδρεια ( απέναντι από το 
Κέντρο Υγείας ).

Περισσότερες  πληροφορίες στο τηλέφωνο  23330 27212. 
Για το Δ.Σ του Συλλόγου

Η Πρόεδρος
ΣΑΡΚΑΤΖΗ  ΕΛΕΟΝΩΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΑΔΑ: Ψ8Η5Ω9Ο-ΙΩ7
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Βέροια, 7 Απριλίου 2021
Αριθ. Πρωτ. : 5930

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Για την πρόσληψη προσωπικού (υδρονομέων άρδευσης) 

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Μερικής Απασχό-
λησης 6 ωρών ημερησίως), δεκατρία (13) άτομα (υδρονομείς 
άρδευσης) για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας 
των υπηρεσιών του, ύστερα από την αριθ. 64/2021 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας και το αριθ. πρωτ. 34953/7-4-
2021 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας-Θράκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 211 του 
ν.3584/07 καθώς και του από 28-3/15-4-1957 Β.Δ. ως εξής: 

-Για την Τ.Κ Κουλούρας τρεις (3) θέσεις. 
-Για την Τ.Κ. Διαβατού δύο (2) θέσεις. 
-Για τις Τ.Κ. Ν. Νικομήδειας και Π. Λυκογιάννης, μία (1) θέση.
-Για την Τ.Κ Παλατιτσίων δύο (2) θέσεις. 
- Για την Τ.Κ. Συκέας μία (1) θέση. 
- Για την Τ.Κ. Μετοχίου μία (1) θέση. 
- Για την Τ.Κ Δασκίου μία (1) θέση. 
-Για την Τ.Κ. Ριζωμάτων μία (1) θέση. 
- Για την Τ.Κ. Σφηκιάς μία (1) θέση. 
Οι υποψήφιοι πρέπει:
Α) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια
Β) Να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και 

να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, η οποία θα 

συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας, 
στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην οδό  Μητροπόλεως 46 και 
ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού (Γραφείο 11) μέχρι και την 
14η Απριλίου 2021.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Ι. Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. 1739/7.4.2021 έκθεση 
επίδοσης του δικαστικού  επιμελητή στο Εφετείο Κεντρικής Μακε-
δονίας, με έδρα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Χαράλαμπου Ανανιάδη, 
κατόπιν γραπτής παραγγελίας του Δικαστικού Πληρεξουσίου Α’ 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Παναγιώτη Δρακόπουλου, 
επιδόθηκε στην κα. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας για λογα-
ριασμό του 1ου εναγόμενου, Χαράλαμπου Καμενίδη του Ιορδάνη, 
φερόμενου στο κτηματολογικό φύλλο του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 
160083125001/0/0 ως κάτοικο Μέσης Βέροιας, ήδη αγνώστου δι-
αμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. 1738/5.4.2021 έκθεση 
ματαίωσης επίδοσης του ανωτέρω δικαστικού επιμελητή ακριβές 
αντίγραφο της, από 29.3.2021 (αρ. κατ. 44/ΤΜ/1.4.2021) απευθυ-
νόμενης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, αγωγής, 
άρθρου 6 παρ.2 ν. 2664/1998 (τακτική διαδικασία), με συνημμένη 
πράξη κατάθεσης και σημείωση επ’ αυτής περί του χρόνου κατάθε-
σης προτάσεων, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

ΙΙ. Η αγωγή αυτή, την οποία ασκεί το Ελληνικό Δημόσιο 
(ΑΦΜ:090165560) που εκπροσωπείται νόμιμα από τον, κατοι-
κοεδρεύοντα στην Αθήνα, Υπουργό Οικονομικών (Καραγεώργη 
Σερβίας 10) στρέφεται αναφορικά με το γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 
160083125001/0/0 κατά του Χαράλαμπου Καμενίδη του Ιορδάνη 
και κατά άλλων απλών ομοδίκων αυτού (για άλλα γεωτεμάχια) για 
τους οποίους έλαβε χώρα επίδοση ως γνωστής διαμονής.

ΙΙΙ. Η ανωτέρω αγωγή, καθ’ ο μέρος αφορά στο ανωτέρω γε-
ωτεμάχιο και στρέφεται κατά του ανωτέρω φυσικού προσώπου 
έχει αίτημα: «Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή. Να αναγνωρισθεί 
ότι το Ελληνικό Δημόσιο είναι αποκλειστικός κύριος σε ποσοστό 
πλήρους κυριότητας 100%, για τους, στο ιστορικό της παρούσας 
αναφερόμενους λόγους, των προαναφερόμενων εδαφικών τμημά-
των γεωτεμαχίων, όπως αυτά εμφαίνονται στο από Μάρτιο 2021, 
ΤΔΓΜ που συντάχθηκε σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87, με 
συντεταγμένες κορυφών των εδαφικών τμημάτων σε άξονες Χ 
και Ψ και μήκη πλευρών αυτών, όπως ακριβώς αναφέρονται στο 
ΤΓΔΜ και κλίμακα 1:2000 από τον υπάλληλο της υπηρεσίας αυτής, 
Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο, Αγρονόμο, Τοπογράφο Μηχανικό, το 
οποίο υποβλήθηκε ηλεκτρονικά την 18.3.2021, όπως προκύπτει 
από το αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος με 
κωδικό ηλεκτρονικού διαγράμματος (ΚΗΔ) 980918,  δηλαδή σε: 
Α. Τμήμα Δ1 του έχοντος, κατά το κτηματολογικό φύλλο, εμβαδόν 
221 τ.μ., γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 160083125001/0/0 με στοιχεία 
92,93,94,95,96,92 με συντεταγμένες των ανωτέρω στοιχείων (κορυ-
φών) σε άξονες Χ και Ψ και μήκη πλευρών, όπως ακριβώς αναφέ-
ρονται στο ΤΓΔΜ, έκτασης 63,062 τ.μ. … Να διαταχθεί η διόρθωση 
των προαναφερόμενων εσφαλμένων αρχικών εγγραφών, στα 
οικεία βιβλία του κτηματολογικού γραφείου Κεντρικής Μακεδονίας 
– Υποκατάστημα Βέροιας, ώστε το Ελληνικό Δημόσιο να αναγραφεί 
κύριος σε ποσοστό πλήρους κυριότητας 100% των παραπάνω 
εδαφικών τμημάτων, με τίτλο κτήσης την συντελεσθείσα, κατά τα 
ανωτέρω, αναγκαστική απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε με την υπ’ 
αριθ. Δ1475/1651/11.06.1976 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υ-
πουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων, η οποία δημοσιεύθη-
κε στο ΦΕΚ 182/τ. Δ’/ 24.06.1976 και αιτία κτήσης, απαλλοτρίωση. 
Να αποσπασθούν τα τμήματα αυτά από τα γεωτεμάχια στα οποία 
ανακριβώς εμφαίνονται να ανήκουν, να τροποποιηθεί, αντίστοιχα, 
το κτηματολογικό διάγραμμα και να δημιουργηθεί για κάθε ένα από 
τα τμήματα αυτά, νέο κτηματολογικό φύλλο, στο οποίο θα αποδοθεί 
νέος αριθμός ΚΑΕΚ, με αποκλειστικό κύριο, σε ποσοστό πλήρους 
κυριότητας 100%, το Ελληνικό Δημόσιο.  Να καταδικασθούν οι 
εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου».

Βέροια, 7.4.2021
Παναγιώτης Δρακόπουλος

Δικαστικός Πληρεξούσιος Α’ ΝΣΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Μητροπόλεως 46 
Τηλ.:2331350616 Telefax:2331350515
E-mail:mizantzidou@veria.gr

Βέροια, 7/4/2021
Αρ. Πρωτ.: 5876

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο-

ρές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Αναβάθμιση 
Δικτυού δομημένης καλωδίωσης κτηριακών εγκαταστάσεων του 
Δημαρχιακού Μεγάρου Βέροιας με προμήθεια συνοδού παθητικού 
εξοπλισμού» προϋπολογισμού δαπάνης 49.972,00 € (με Φ.Π.Α.). 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 στο Δημαρχείο Βέροιας που βρίσκεται στην  οδό 
Μητροπόλεως 46 στο γραφείο Προμηθειών (γραφείο 2), στις 
23/4/2021  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης 
αποδοχής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνι-
σμών του Δήμου.

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

Για διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στο Δήμο (γραφ. 2) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιοι 
υπάλληλοι: E.Γκαραβέλη και Α. Μιζαντζίδου τηλ.: 2331350582 και 
2331350616). Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο 
ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στη διεύθυνση διαδικτύου : 
www.veria.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειάζονται  και θέλουν   

να τα  προσφέρουν στο  Γηροκομείο Βέροιας  , το τηλέφωνο του Γηροκο-
μείου Βέροιας είναι 2331024891.

Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ 
ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, ξεκίνησε την προετοι-

μασία των δεμάτων για τις 130 οικογένειες που είναι καταγεγραμμένες 
από εμάς,  και όπως κάθε χρόνο ετοιμάζει γι’ αυτές τις οικογένειες, 
δέματα με τρόφιμα. Έχουμε   ανάγκη από τρόφιμα μακράς διάρκειας, 
κυρίως όσπρια,  λάδια ενός λίτρου, γάλα, ζυμαρικά, σάλτσες.  Παρα-
καλούμε τους φίλους και τις φίλες μας και όσους γνωρίζουν το έργο 
μας να μας βοηθήσουν.

Η Φιλόπτωχος είναι ανοικτά Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, στην 
οδό Κωτουνίου 10Α  από   8.00΄-12.00   π.μ. και Τρίτη - Πέμπτη από 
10.00΄-12.00 π.μ.

 Όσοι δυσκολεύονται, λόγω των περιορισμών της κυκλοφορίας, θα 
μπορούσαν να μας ενισχύσουν με ένα χρηματικό ποσό στους εξής 
λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR 6101103250000032529606215
Eurobank: 0026.0683.02.0102708563
                                     ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ευχαριστούμε από καρδιάς τις  φίλες και  τους φίλους 

του συλλόγου μας «Μέριμνα ατόμων με Αυτισμό», για την 
ευγενική τους χειρονομία να προσφέρουν χρηματικές δω-
ρεές για τις ανάγκες και τους σκοπούς μας. 

• Την κυρία Μαρία Σιδηροπούλου -Κυρατζή 200 ευρώ
• Την οικογένεια του κυρίου Ηλία Τσιάρα(Ανατολικό 

-Θεσσαλονίκη) ,200 ευρώ
• Τον κύριο Καλαϊτζίδη Απόστολο για τη δωρεά 50 

ευρώ 
• Τον  κύριο Καλαϊτζίδη Νικόλαο για τη δωρεά 50 ευ-

ρώ.
Τα χρήματα θα διατεθούν για τις ανάγκες εξοπλισμού 

του σπιτιού της Μ.Α.μ.Α (Μητροπόλεως 32)  
Βοήθησε κι εσύ να ανοίξει Το σπίτι της Μ.Α.μ.Α ενι-

σχύοντάς μας είτε μέσω χρηματικής δωρεάς ,είτε μέσω 
υλικής βοήθειας(εξοπλισμός σπιτιού)

Τράπεζα Πειραιώς:
ΙΒΑΝ :GR3501715960006596139934433
Στοιχεία επικοινωνίας:
Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό
Σωματείο Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Χαρα-

κτήρα
Κδαπ μεα ΜΑμΑ
Ημαθίωνος 2, Βέροια
Τηλέφωνα επικοινωνίας:6974484968-6987802441
mamasylog@yahoo.gr
www.mamaver.gr
facebook:Μέριμνα Ατόμων με αυτισμό-Κδαπ αμεΑ 

ΜΑμΑ-Βέροια
instagram:m.a.m.a_autism_veria
twitter:M.A.μ.Α Βέροια(@mamaveria

Με εκτίμηση το Δ.Σ 



7www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΕΜΠΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Ίσως να είναι και έτσι
Μια οφειλόμενη συγνώμη 
από τους αναγνώστες …

Δυστυχώς από αβλεψία δική μου, στο άρθρο μου με τον τίτλο «Από τη σκύλα στη 
Χάρυβδη … όταν οι ηγεσίες είναι μοιραίες και άβουλες …» που δημοσιεύτηκε στο 
φύλο της εφημερίδας της 6ης Απριλίου, υπήρξε ένα σημαντικό λάθος.

Προστέθηκε στο τέλος του άρθρου ένα τμήμα ενός μη ολοκληρωμένου διαφορετικού 
θέματος άρθρου, που το είχα υπό διαμόρφωση.  

Έτσι ο αναγνώστης είχε μπροστά του ένα άρθρο «συρραφή» δύο διαφορετικών θεμάτων φαινομενικά αλλά 
και ουσιαστικά χωρίς συνοχή. 

Λυπάμαι για το λάθος μου αυτό και θα προσπαθήσω να μην επαναληφθεί. 
Ελπίζω στη συγνώμη σας.

Με εκτίμηση
 Γιάννης Καμπούρης 

Ν.Ε ΚΙΝΑΛ ΗΜΑΘΙΑΣ:  «Η πανδημία καλπάζει, 
το Νοσοκομείο αποδυναμώνεται» 

Από την Ν.Ε του Κινήματος Αλλαγής Ημαθίας, ανακοινώνονται τα εξής: 
«Εκτός ελέγχου κινείται την τελευταία περίοδο η εξάπλωση της πανδημί-

ας του κορονωϊού στην περιοχή μας. Το γεγονός δεν φαίνεται να απασχολεί 
ιδιαίτερα τους αρμοδίους που παρακολουθούν(;) τη δραματική αύξηση των 
κρουσμάτων ωσάν να μη συμβαίνει τίποτα. Θα περιμέναμε τουλάχιστον μια 
συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια ενίσχυσης των δομών υγείας και 
ιδιαίτερα του Νοσοκομείου μας για την αντιμετώπιση πιθανών πολλαπλών 
εισαγωγών σε αυτό. Την στιγμή λοιπόν που ιδιώτες ή συνταξιούχοι γιατροί 
«επιστρατεύονται» για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο δημόσιο 

σύστημα υγείας αληθεύει ότι «μάχιμος» γιατρός του Νοσοκομείου παρότι ενταγμένος στο προσωπικό του προ-
σφέρει τις υπηρεσίες σε κοσμοπολίτικο νησί; Αυτή είναι η ενίσχυση του Νοσοκομείου που βαυκαλίζεται ότι κάνει 
ο –κατά τα άλλα – λαλίστατος διοικητής του;»      

Δήλωση για την έναρξη 
συνεδριάσεων της προανακριτικής 

επιτροπής της Βουλής
«Ξεκινήσαμε  ως Προανακριτική 

Επιτροπή της Βουλής, τις συνεδρι-
άσεις για τη διερεύνηση πιθανών 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων του 
πρώην Υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ κ. 
Ν. Παππά κατά τους χειρισμούς 
του στον διαγωνισμό για τις τηλεο-
πτικές άδειες το 2016.

Νιώθω μεγάλη τιμή που αποτε-
λώ μέλος της Επιτροπής και έχω 
απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης 
του ρόλου μου. 

Να συνδράμω και εγώ με με-
θοδικότητα και αντικειμενικότητα 
προκειμένου να φωτιστούν όλες οι 
πλευρές της υπόθεσης με βαθύ σε-
βασμό στη Δικαιοσύνη στη Δημο-
κρατία και στους Έλληνες πολίτες.»

Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ

 της ΝΔ
 Βουλευτής Ημαθίας

Από Αγροτικούς Συλλό-
γους Ημαθίας Πέλλας και 
Φλώρινας, γνωστοποιούνται 
τα εξής:

«Οι εκτεταμένες ζημιές που 
προκλήθηκαν στις δενδροκαλ-
λιέργειες από τον πρόσφατο 
παγετό, δημιούργησε την α-
νάγκη να προχωρήσουμε σε 
κοινή σύσκεψη, τη Δευτέρα 5 
Απρίλη στα γραφεία του Αγρο-
τικού Συνεταιρισμού Πρ. Ηλία  
Πέλλας, τηρώντας όλα τα μέτρα 
προστασίας.  Μεταφέρθηκε η 
αγωνία των συναδέλφων, μιας 
και η καταστροφή σε αρκετές 
καλλιέργειες είναι ολική.  Οι πα-
ραγωγοί βρισκόμαστε σε από-
γνωση, ανησυχούμε πώς θα 
τα βγάλουμε πέρα, πώς θα μπορέσουμε να 
συνεχίσουμε τις καλλιεργητικές φροντίδες, 
καθώς πρόκειται για δενδρώδεις καλλιέργει-
ες, που παρά την καταστροφή πρέπει να συ-
νεχίσουμε όλες τις απαραίτητες εργασίες στο 
χωράφι (ποτίσματα, ψεκασμοί κλπ), χωρίς να 
περιμένουμε έσοδα από την παραγωγή μας.

Χθες, 7 Απρίλη 2021, αντιπροσωπεία 
των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών 
Συλλόγων, προχωρήσαμε σε παράσταση 
διαμαρτυρίας στο κατάστημα του ΕΛΓΑ Βέ-
ροιας, σαν πρώτο βήμα κινητοποίησης, απο-
δίδοντας  κοινό ψήφισμα των Συλλόγων που 
συμμετείχαν στη σύσκεψη, διεκδικώντας:

· Να γίνει άμεσα αναγγελία ζημιάς για 
όσες καλλιέργειες υπέστησαν καταστροφή 
από τον παγετό της 24ης, 25ης και 26ης 
Μαρτίου 2021.

· Στελέχωση του ΕΛΓΑ με εξειδικευμένο 
προσωπικό για άμεση και δίκαιη καταγραφή 
των ζημιών.

· Άμεση οικονομική στήριξη των πληγέ-
ντων παραγωγών.

· Πάγωμα των οφειλών προς ασφαλιστικά 
ταμεία ΕΦΚΑ, ΕΛΓΑ, εφορία κ.α..

· Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Ο 
ΕΛΓΑ να γίνει δημόσιος φορέας με επαρκή 
χρηματοδότιση που να ασφαλίζει και αποζη-
μιώνει στο 100% την παραγωγή και το κεφά-

λαιο για όλα τα ζημιογόνα αίτια.
Έχουμε πικρή εμπειρία από τον ΕΛΓΑ σε 

παρόμοιες ζημιές καθώς καθυστερούν οι κα-
ταβολές των αποζημιώσεων, και τα ποσοστά 
ζημίας σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρί-
νονται στο πραγματικό εύρος της.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους που 
υπέστησαν ζημιά από τον παγετό, να βρί-
σκονται σε αγωνιστική εγρήγορση και να 
διεκδικήσουμε με τους αγώνες μας, δίκαιες 
αποζημιώσεις και την αλλαγή του κανονι-
σμού του ΕΛΓΑ. Ξέρουμε πολύ καλά από την 
εμπειρία μας πως μόνο με τους αγώνες μπο-
ρούμε να ακουστούμε, να πιέσουμε, να διεκ-
δικήσουμε και να πάρουμε ότι μας ανήκει. Ο 
συντονισμός της δράσης μας, είναι η δύναμή 
μας. Το πρώτο βήμα έγινε, συνεχίζουμε ενω-
μένοι και δυνατοί.

1. Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Πέλ-
λας ¨ΕΝΟΤΗΤΑ¨

2. Αγροτικός Σύλλογος Αμυνταίου
3. Αγροτικός Σύλλογος Σκύδρας
4. Αγροτικός Σύλλογος Κρύας Βρύσης 

¨ΟΜΟΝΟΙΑ¨
5. Αγροτικός Σύλλογος Νάουσας ¨ΜΑΡΙ-

ΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ¨
6. Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Βέροιας
7. Αγροτικός Σύλλογος Ροδοχωρίου
8. Αγροτικός Σύλλογος Ημαθίας»

Αγροτικοί Σύλλογοι Ημαθίας 
Πέλλας και Φλώρινας: 
Απόγνωση, ανησυχία 

και αγωνιστική εγρήγορση 
για δίκαιες αποζημιώσεις και  

αλλαγή κανονισμού του ΕΛΓΑ



ΑΕΚαραϊσκάκης-Ιωνικός
0-3

ΣΚΟΡΕΡ: 27′ Κάστρο κεφ,
40′ Πλατέλλας σουτ, 69′ Κουϊ-
ρουκίδηςσουτ

ΑΕΚαραϊσκάκης (Μάγγος):
Χουάντερσον, Θεολόγου (74′
λ.τ Φετεινίδης), Χατζηδίμπας,
Νταλακούρας,Δούμτσιος (79′
Γαλεάδης), Γυφτοκώστας (54′
Κορέλας),Μπρέμπος (46′Μα-
ραθωνίτης), Ταμπάς, Κόκας,
Τσούτσης (54′ Δερμιτζάκης),
Κλιγγόπουλος.

Ιωνικός (Σπανός):  Ανα-
γνωστόπουλος, Κύργιας, Κο-
τσώνης, Παπαγεωργίου, Γκο-
τσούλιας, Μουμίν (85′ Κονέ),
Ματσούκας, Βλαχομήτρος (68′
Τσιριγώτης), Ρόλε (85′ Σινγκ),
Πλατέλλας (58′ Κουϊρουκίδης),
Κάστρο(58′Μάναλης).

Διαιτητής:Ανδριανός (Αχα-
ΐας)

ΑΟΤρίκαλα-Ξάνθη0-0
Τρίκαλα (Παπαβασιλε ί -

ου-Μπακαρός): Γιακουμής,Τά-
χατος, Ριζογιάννης, Σουλιώτης,
Νιάρος, Σκόνδρας, Παπαγε-
ωργίου,Ευθυμίου,Πέλκας (90′
Πανίδης), Ελευθεριάδης (79′
Αλμπάνης),Σταματής (83′Ντια-
λόσι).

Ξάνθη (Τεννές): Ίτσο, Γκαρ-
σία,Μικελτάντζε(74′Καπνίδης),
Τάτος, Πέτροβιτς, Μπριλάντε,
Βέρκερ, Σιατραβάνης (82′ Τε-
σίγια), Σχρόιγεν (46′Θ.Παπά-
ζογλου), Τ. Παπάζογλου (57′
Τσαμούρης), Δημούτσος (82′
Ντίνας).

Διαιτητής: Ζαμπαλάς (Ηπεί-
ρου)

ΔόξαΔράμας-Απόλλων
Λάρισας0-1

ΣΚΟΡΕΡ:21′Σκούπρασουτ
Στο 65′ ο Κουτσιανικούλης

μεσουτ μέσααπό τηνπεριοχή
έστειλετηνμπάλαστοοριζόντιο
δοκάρι!

ΔόξαΔράμας(Κολιτσιδάκης):
Στεφανάκος, Παρασκευάς (78′
Παπαϊωάννου), Παπαργυρίου,
Κουκόλης,Άντερσον, Χάμοντ,
Μαυριάς (63′Κόντος),Κουτσια-
νικούλης(78′Νιολάκης),Πινδώ-
νης (78′Φυτόπουλος),Μενσά,
Σαμπανίδης(39′Μπαράνκο).

Απόλλων Λάρισας (Φρα-
ντζέσκος):Αστράς,Μόρας (69′
Λουκάς),Σκούπρα,Καρρίκι(69′

λ.τΑθανασιάδης), Γιάκος, Γκό-
λιας,Μπάλλας (59′Καμπέρης),
Σούλτσε (76′ Κουτρουμπής),
Μπάμπης,Λιταινας,Ομπράντο-
βιτς(59′Τασιουλής).

Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πι-
ερίας)

Λεβαδειακός-Παναχαϊκή3-0
ΣΚΟΡΕΡ: 10′ αυτ. Σταμό-

πουλος,34′Μυτίδηςκεφ,90+2′
Πολέτοσουτ

Λεβαδειακός (Σανίνο):Μέν-
κα,Μύγας(72′Μπιανκόνι),Λιά-
γκας, Παναγιώτου, Τσάπρας,
Μεχία, Κονέ, Πολέτο,Μαρίνος
(81′ Συμελίδης), Μυτίδης (72′
Τζημόπουλος), Κωστή (77′ Νί-
κας).

Παναχαϊκή (Καραπίτσος):
Σούλης,Μαρκοπουλιώτης (46′
Μπάτροβιτς), Πατάπης, Πά-
νος, Λαρέα, Σταμόπουλος
(63′Αραβίδης),Μπρους (76′
Κόκας), Γιούσης (46′Μασού-
ρας), Ανάκογλου, Τσερούτι
(76′ Παπαδόπουλος), Κου-
σκουνάς.

Διαιτητής:Μαλούτας(Ημα-
θίας)

ΟΦΙεράπετρας-Χανιά
0-1

ΣΚΟΡΕΡ: 16′ Νίκολιτς
σουτ

ΟΦ Ιεράπετρας (Καβα-
κάς): Αθανασόπουλος, Βο-
γιατζής,Μασουέρο (46′Απο-
στολίδης), Σμίλτος, Ζήσης,
Λεμονής, Ντούνης (66′Αρ-
ναούτογλου), Φουάσης (78′
Αρσενίδης), Γκίνη, Κούστα,
ΝτάλαΚόστα(55′Πριόνας).

Χανιά (Παπαδόπουλος):
Κουτζαβασίλης, Νίκολιτς,
Καμάρα (32′ λ.τ Γρομητσά-
ρης),Ανδρέου, Σωτηράκος,
Κάρλος, Παναγιώτου, Τρια-
νταφυλλάκος (59′ Κάσσος),
Σουντουρά (89′ Ζιούλης),
Βασιλόγιαννης(89′Μπραμπί-
για),Διαμαντόπουλος(59′Δη-
μητριάδης).

Διαιτητής:Τσαμούρης(Πει-
ραιά)

Διαγόρας-Εργοτέλης1-1
ΣΚΟΡΕΡ: 53′ Κονέ σουτ –

13′Μανουσάκηςσουτ
Διαγόρας (Θεοδοσιάδης):Θ.

Τσέλιος, Σανδραβέλης, Σελινι-
ωτάκης (46′Κονέ),Κωστούλας,
Κοντοχρήστος,Μασούρας,Ντο-
ριβάλ,Λινάρδος (85′Καρατάσι-
ος),Κάκκο(62′Μανωλάκης),Α-
λάεθ(46′Σμυρλής),Μπαστακός
(62′Αθανασίου).

Εργοτέλης(Ταουσιάνης):Κα-
τσιμήτρος,Κατσούρι (68′Μπο-
τέ),Ποζατζίδης,Μπάτζιος,Μα-
ζουλουξής, Πέιος, Η. Τσέλιος,
Μπουτσάκης (68′ Κούατενγκ),
Κόνραντ(83′Πατρινός),Κωστα-
νάσιος (57′Μπουρσέλης),Μα-
νουσάκης.

Διαιτητής:Αγγελάκης (Μακε-
δονίας)

Ηβαθμολογία
1)Ιωνικός.......................40
2)Λεβαδειακός...............35
3)Ξάνθη........................32
4)Χανιά.........................31
5)Εργοτέλης..................29
6)ΔιαγόραςΡ.................27
7)Παναχαϊκή..................25
8)ΑπόλλωνΛ.................24
9)ΑΟΤρίκαλα................20
10)ΔόξαΔρ....................20
11)Καραϊσκάκης.............12
12)Ιεράπετρα................12

Πρόγραμμα
20ηςαγωνιστικής

Σάββατο10/4/2021
Νεάπολη Νίκαιας, Ιωνικός

Α.Ο.1965–ΔόξαΔράμας2017
ΓήπεδοΦιλιππούπολης,Α-

πόλλωνΛάρισας–Λεβαδειακός
Α.Π.Ο.

Κυριακή11/4/2021
ΔημοτικόΤρικάλων,Τρίκαλα

Α.Ο.–Α.Ε.ΚαραϊσκάκηςΑρτας
ΞάνθηArena,Α.Ο.Ξάνθη –

ΔιαγόραςΓ.Σ.1905
ΠαγκρήτιοΣτάδιο,Εργοτέλης

Γ.Σ.88–Ο.Φ.Ιεράπετρας1970
Παναχαϊκής «Αγυια»,Πανα-

χαϊκή1891–Χανιά
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Ποιες μέρες αγωνίζεται η 
ΒΕΡΟΙΑ μέσα στον Απρίλιο 
και με ποιους αντιπάλους

Μεβάσητοτηλεοπτικόπρόγραμμαπουανακοίνωσεηδιοργα-
νώτριατουπρωταθλήματοςFLγιατουπόλοιποτουμήναΑπριλίου,
η «Βασίλισσα»μετά ταδύοπρώταπαιχνίδια τουμηνα, θαδώσει
άλλα5καιθαφθάσειαισίωςτα7μέσασε30μέρες.

Καλείται ναπαίξειΤετάρτες και ΣάββαταηΚυριακές, όπωςθα
γίνει μέχρι τα μέσαΜαϊου και στησυνέχεια θααγωνίζεται, όπως
καιόλεςοιομάδεςτηςκατηγορίαςμόνοΣάββαταηΚυριακές,αφού
θαφθάσουμεστοκαλοκαίρικαιτιςμεγάλεςζέστες.Τοπρωτάθλημα
είναιπρογραμματισμένονατελειώσειστις27/6.

Αναλυτικά οι μέρεςπουθααγωνιστεί η «Βασίλισσα»μέχρι το
τέλοςΑπριλίου.

4ηαγωνιστική
Σάββατο10/4
ΒΕΡΟΙΑ-Αριδαία

5ηαγωνιστική
Τετάρτη14/4
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΌΣ-ΒΕΡΟΙΑ

6ηαγωνιστική
Σάββατο17/4ηΚυριακή18/4
ΒΕΡΟΙΑ-ΘΕΣΠΡΩΤΌΣ

7ηαγωνιστική
Σάββατο24/4(ώρα12:00)
Καβάλα-ΒΕΡΟΙΑ

8ηαγωνιστική
Τετάρτη28/4ηΠέμπτη29/4
Πιερικός-ΒΕΡΟΙΑ

πηγή .Kerkidasport.gr

SL2ΜεγάληνίκητουΙωνικούκαι...κορυφή
ΕύκοληνίκηγιατονΛεβαδειακό

Όλα τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής
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CMYK

Aυτοίείναιοιδιαιτητές
της9ηςαγωνιστικής
τηςΑ2Ανδρών

Φίλιππος-Ολυμπιακός

ΗΕΟΚανακοίνωσετουςδιαιτητέςτης7ηςαγωνιστικήςτηςΑ2Αν-
δρών,ηοποίαθαδιεξαχθείτοΣάββατο10Απριλίου.

Αναλυτικά:
Δ.Βικέλας17.00ΦίλιπποςΒέροιας-ΟλυμπιακόςΞενικάκης-Ζαχα-

ρης-Ξέρας(ΠαπαδόπουλοςΘ.)
Μετς 17.00Παγκράτι-ΑπόλλωνΠάτραςΚατραχούρας-Χαλαμπα-

λάκης-Χριστινάκης(Άκελ)
Ελευθερούπολης 17.00 Ελευθερούπολη-Τρίτων Ελευθεριάδης

Πλ.-ΛουλουδιάδηςΙωάν.-Κοϊμτζόγλου(Μπρίγκος)
Καρδίτσας(Ν)17.00Καρδίτσα-ΟίαξΝαυπλίουΤσιρτσιμάλης-Μπα-

κάλης-ΑγραφιώτηςΙωάν.(Μάνασης)
Στ. Καλαϊτζής 17.00Πανερυθραϊκός-ΔάφνηΔαφνίουΑποστολί-

δης-Αργυρούδης-ΟρφανόςΙορδ.(Ζερδεβάς)
Ψυχικού 17.00 Ψυχικό-Αμύντας Θεοδωρόπουλος Ρ.-Σκαλ-

τσής-Τσαχάκης(Παλάτος)

Με τα παιχνίδια 
της 11ης αγω-
νιστικής συνε-

χίζεται το πρωτάθλημα 
της Handball Premie με 
τον Φίλιππο να υποδέ-
χεται το Σάββατο στο 
ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ στις 3 μ.μ 
τον Φαίακα Κέρκυρας . 
Δύσκολη έξοδος για τον 
Ζαφειράκης που θα παί-
ξει στην Θεσ/νίκη με τον 
ΠΑΟΚ.

Για τηνΑ1 γυναικών  το Σάβ-
βατοστις6μ.μηΒέροια2017υ-
ποδέχεται τονΜ.ΑλέξανδροΓιαν-
νιτσών.

Αναλυτικάτοπρόγραμμα
Σάββατο10Απριλίου2021
Handball Premier (11η αγω-

νιστική)
Φιλίππειο 15:00, Φίλιππος

Βέροιας-ΦαίακαςΚέρκυρας
(Νάσκος-Χαρίτσος,Παρτεμιάν)

Έδεσσας 18:00 ,  Αερω-
πός Έδεσσας ManDynamic-

BiancoMonteΔράμα
(Τζαφερόπουλος- Πατιός,Αγ-

γελίδης)

Σπίτι του Χάντμπολ 18:00,
ΠΑΟΚ-ΖαφειράκηςΝάουσας

(Λινάρδος-Νικολαίδης, Κατσί-
κης)

ΟΑΚΑ 19:00,ΑΕΚ- Ιωνικός
ΝΦ

(Κινατζίδης- Φωτακίδης, Μί-
γκας)

A1Γυναικών(6ηαγωνιστική)
Σπίτι του Χάντμπολ 15:00,

ΠΑΟΚMateco-ΑΟΠροσοτσά-
νης

(Βαγγελτζίκης-Παπούλιας,Σα-
μαράς)

Καματερού18:00,ΓΑΣΚαμα-
τερού-ΑΟΑΟΔΚορυδαλλού

(Παπαματθαίου- Χρηστίδη,Α-
ντωνόπουλος)

Κοζάνης 18:00, ΕθνικόςΚο-
ζάνης-ΑναγέννησηΆρτας

(Πήτας-Καζαντζίδης,Σίσκου)

ΝέαςΙωνίας18:00,ΟΦΝΙωνί-
ας-Αθηναϊκός

(Γιαβρούτας-Λεφάκης, Κυρια-
κούλιας)

Φιλίππειο 18:00, Βέροια
2017-ΜέγαςΑλέξανδρος

(Νάσκος-Χαρίτσος,Παρτεμιάν)

Κυριακή11Απριλίου2021
Handball Premier (11η αγω-

νιστική)
Σαλαμίνας18:00,HCΣαλαμί-

να-AΣΕΔούκα(ΕΡΤFLIX)

(Σκλαβενίτης- Τόλιος, Τσάκω-
νας)

A1Γυναικών(6ηαγωνιστική)
Πανοράματος 14:00, Honda

Πανόραμα-AΕΣΧΠυλαίας
(Γράψας- Κυριακού,Μιχαηλί-

δης)

*Εκκρεμεί ο ορισμός τουαγώ-
να Ολυμπιακός ΣΦΠ-Διομήδης
Άργους (11ηαγωνιστικήHandball
Premier)

ΚΕΔ/ΟΧΕ
Πρόγραμμα και Διαιτητές (10-11/4/2021)

HandballPremier(11ηαγωνιστική),A1Γυναικών(6ηαγωνιστική)

Μετά τη συνεδρί-
αση του έκτα-
κτου Δ.Σ. της 

Ε.Σ.Α.Π. αποφασίστηκε 
η σύμπτυξη του αγωνι-
στικού προγράμματος 
κατά τέσσερις ημερολο-
γιακές ημέρες προκει-
μένου να προγραμματι-
στεί και η τελική φάση 
του Λιγκ Καπ Νίκος 
Σαμαράς στο γυμναστή-
ριο Δημήτριος Βικέλας 
της Βέροιας.

Κατόπιν των αλλαγών το νέο
πρόγραμμαστιςημερομηνίεςτων
αγωνιστικών της β΄ φάσης του
πρωταθλήματος καθώς και το
πρόγραμμα του final-4 τουΛιγκ
ΚαπΝίκος Σαμαράς είναι το α-
κόλουθο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ ΦΑΣΗΣ -

ΘΕΣΕΙΣ 1-4ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
VOLLEYLEAGUE2020-21

ταπαιχνίδιαπουθαγίνουν

3η αγωνιστική -Πέμπτη 8Α-

πριλίου2021
ΔημήτριοςΒικέλας,Ερμούπο-

λη, 18:00 (ΕΡΤ-SPORTS):Α.Ο.
ΦοίνικαςΟΝΕΧΣύρου-Παναθη-
ναϊκόςΑ.Ο.

PAOKSportsArena,Πυλαία,

20:00 (ERT-3): Π.Α.Ο.Κ. -Ολυ-
μπιακόςΣ.Φ.Π.


4η αγωνιστική - Σάββατο 10

Απριλίου2021
ΜελίναΜερκούρη,Ρέντη :Ο-

λυμπιακόςΣ.Φ.Π. -Α.Ο.Φοίνικας
ΟΝΕΧ

PAOKSportsArena,Πυλαία:
Π.Α.Ο.Κ.-ΠαναθηναϊκόςΑ.Ο.

5η αγωνιστική -Δευτέρα 12
Απριλίου2021

ΆγιοςΘωμάς,Μαρούσι: Πα-
ναθηναϊκόςΑ.Ο. - Ολυμπιακός
Σ.Φ.Π.

Δημήτριος Βικέλας, Ερμού-
πολη: Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ -
Π.Α.Ο.Κ.

6ηαγωνιστική-Τετάρτη14Α-
πριλίου2021

ΜελίναΜερκούρη, Ρέντη:Ο-
λυμπιακόςΣ.Φ.Π.-Π.Α.Ο.Κ.

ΆγιοςΘωμάς,Μαρούσι: Πα-
ναθηναϊκόςΑ.Ο. -Α.Ο.Φοίνικας
ΟΝΕΧΣύρου

ΝέοπρόγραμμαστηνVolleyLeague
καιδιεξαγωγήΛιγκΚαπ«ΝίκοςΣαμαράς»στηΒέροια

Τιμή για την Βέροια η διεξαγωγή του τουρνουά για τον αείμνηστο Νίκο Σαμαρά και αυτό δείχνει 
τις δυνατότητες της Δοιηκούσας Επιτροπής του Φιλίππου και προσωπικά του προέδρου Δημήτρη 
Πιτούλια. Κρίμα που δεν επιτρέπεται η παρουσία των φιλάθλων να δουν τις πιο καλές ομάδες του 

Ελληνικού βόλεϊ. 
LEAGUE CUP ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 2020-21

FINAL-4 - Δημήτριος Βικέλας Βέροιας
Σάββατο 17 Απριλίου 2021

Ημιτελικοί
17:00 (ΕΡΤ-3/ΕΡΤ-Sports): Α.Π.Σ.Φίλιππος Βέροιας - Π.Α.Ο.Κ.

20:00: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ
Κυριακή 18 Απριλίου 2021

Τελικός
20:00 (ΕΡΤ-3): Νικητές ημιτελικών



ΗΝόριτςετοιμάζεταιναπανη-
γυρίσει μαθηματικά την επιστρο-
φή τηςστηνPremier League ύ-
στερααπότο7-0επίτηςΧάντερ-
σφιλντ και οΠΑΟΚπανηγυρίζει
λόγωΔημήτρηΓιαννούλη.

Η φετινή εκπληκτική πορεία
τηςΝόριτςεπιστεγάστηκεμεένα
εντυπωσιακό7-0επίτηςΧάντερ-
σφιλντ για την 40ή αγωνιστική
τηςChampionship.Ηομάδα του
ΝτάνιελΦάρκε είναι πρωτοπό-
ρος στο βαθμολογικό πίνακα,
έχει να ηττηθεί από τις αρχές
Φεβρουαρίου και ύστερα από 2
σερί ισοπαλίες, επέστρεψε στις
επιτυχίες.

Με87βαθμούςκαι6αγώνες
νααπομένουνστην κανονικήδι-
άρκεια,μοιάζειαπίθανοηΝόριτς
όχι απλά να μην προβιβαστεί,
αλλά να μην κατακτήσει και τον
τίτλο της κατηγορίας.Μαθηματι-
κά χρειάζεται λίγο χρόνοακόμα,
αφούαπέχει17βαθμούςαπ’την
3ηΜπρέντφορντ (δηλαδή από
τηθέσηπουαρχίζουνταplayoffs
ανόδου), η οποία έχει αγώνα
λιγότερο.Αν ηΝόριτς κατακτή-
σει ακόμα 5 βαθμούς στα ενα-
πομείναντα παιχνίδια, ηΜπρέ-
ντφορντ δεν θα έχει μαθηματική
πιθανότητανατηνξεπεράσεικαι
ως εκ τούτου τα «καναρίνια»θα
επιστρέψουν και τυπικά στην
PremierLeague.

Σε πρακτικό επίπεδο, μία
τέτοια εξέλιξη σημαίνει για τον

ΠΑΟΚ ότι εν ευθέτω χρόνω θα
εξασφαλίσει περίπου 7.000.000
ευρώ.Αυτό είναι το ποσό που
έχει προσδιοριστείως ρήτρα υ-
ποχρεωτικήςαγοράςγια τονΔη-
μήτρηΓιαννούλη,οοποίοςαγω-
νίζεταιστηΝόριτςαυτότο6μηνο
με τη μορφή δανεισμού.Οι δύο
σύλλογοι είχαν συμφωνήσει σε
αυτήντημορφήαγοραπωλησίας
και όλα δείχνουν ότι κανείς δεν
βγήκεχαμένος.

Ο Γιαννούλης ήδη πρόλαβε
να εξελιχθεί σε έναν από τους
κορυφαίουςαριστερούςμπακτης
κατηγορίας. Στο παιχνίδι με τη
Νόριτς έχασε ευκαιρία για να α-
νοίξει τοσκορ(τελικάτοέκανεο

ΤέεμουΠούκι,πουσημείωσεχατ
τρικ),ενώγενικάέχειαπουσιάσει
μόνοαπό2αγώνες,έναςεκτων
οποίωνπροημερών επειδήβρι-
σκόταν σε υποχρεώσεις με την
ΕθνικήΕλλάδας.

Ο25χρονος διεθνής θα ακο-
λουθήσει τηΝόριτςστα«μεγάλα
σαλόνια», κάτι που εξασφαλίζει
στο σύλλογο ένα ποσό της τά-
ξης των 200.000.000 σε βάθος
3ετίας.Ένακομμάτιεξαυτώνθα
καταλήξει στα ταμία τουΠΑΟΚ

πολύ σύντομα, μόλις η Νόριτς
βρει αυτούς τουςπολυπόθητους
5βαθμούςπουτηχωρίζουναπό
τημαθηματικήάνοδο.Ταεπόμε-
ναπαιχνίδιατηςείναιμεΝτέρμπι
(10/4, εκτός),Μπόρνμουθ (17/4,
εντός),Γουότφορντ(20/4,εντός),
ΚΠΡ(24/4,εκτός),Ρέντινγκ(1/5,
εντός) και Μπάρνσλεϊ (8/5, ε-
κτός),κάτιπουσημαίνειότιείναι
ζήτημαημερώνναξεκαθαρίσειη
κατάσταση.

Ο τερματοφύλα-
κας του Άρη, 
Μάριος Σιαμπά-

νης, κατέθεσε φάκελο 
κατά της ΕΠΟ για την 
υπόθεση διαρροής 
των προσωπικών του 
δεδομένων μετά τις 
καταγγελίες για από-
πειρα δωροδοκίας του. 
Παρέμβαση υπέρ του 
από τον ΠΣΑΠ.

Χθες τοπρωί, ο τερματοφύ-
λακας τουΆρη,ΜάριοςΣιαμπά-
νης κατέθεσε φάκελο στοΜο-
νομελές Πρωτοδικείο Αθηνών
αναφορικά με την υπόθεση της
διαρροής τωνπροσωπικών δε-
δομένωναπό τηνΕΠΟμετά τις
καταγγελίεςπερί απόπειραςδω-
ροδοκίαςτου.ΦάκελοκαιηΟμο-
σπονδία, ενώυπέρ τουΣιαμπά-
νηέκανεπαρέμβασηοΠΣΑΠ.

Οπορτιέρε των κίτρινων ζη-
τάει 250.000 ευρώαποζημίωση
μεαγωγήπουκατέθεσεκατάτης
ΕΠΟγιατηδιαρροήτωνπροσω-

πικών του στοιχείων, τα οποία
είχαν εκτεθεί στονΤύπο, με τον
ΠανελλήνιοΣύνδεσμοΑμειβομέ-
νωνΠοδοσφαιριστώνναβρίσκε-

ταιστοπλάι τουκαι να τονστη-
ρίζειστηνσυγκεκριμένηυπόθεση
πουέχειπάρειπλέοντονδρόμο
τηςδικαιοσύνης.
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
05/04/2021 έως 09/04/2021

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

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

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

05-04-2021 μέχρι 

11-04-2021 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτη-

λεφωνητήςβλαβών:

τηλ.2331021814.

ΤοπικάΠρωταθλήματα:
Καμίαάνοδος

ανδενδιεξαχθούν
Τι λένε οι λοιμωξιολόγοι

ΣτηνπερίπτωσηπουηΕκτελεστικήΕπιτροπήτηςΕΠΟαποφασίσειτην
μη διεξαγωγή των τοπικώνπρωταθλημάτων τωνΕΠΣ, θα καταργηθεί η
παράγραφος15.3καιδενθαυπάρξειπροβιβασμόςκαμίαςομάδαςαπότην
πρώτηκατηγορίατωνΕΠΣστηνΓ΄Εθνική,αφούδενθαυπάρχουνπρωτα-
θλήματακαινικητέςγιαναπροβιβαστούνκαιμεστόχοτηνμείωσητωνομά-
δωντηςΓ΄εθνικήςκαιτηνδημιουργίαπιοανταγωνιστικούΠρωταθλήματος
τηνεπόμενηαγωνιστικήπερίοδο.

Τιλένεοιλοιμωξιολόγοι
HεπιτροπήΛοιμωξιολόγωνθααπαντήσειμέχριτηνΠαρασκευήτισκέ-

φτεταιγιατατοπικάπρωταθλήματα.Ανδενσυνεχιστούντατοπικάπρωτα-
θλήματατότεθαυποβιβαστούναπότηΓ’Εθνικήοιπροβλεπόμενεςομάδες
καιδενθαανεβείκαμίααπότα τοπικάμεστόχο τηνμείωσητωνομάδων
τηςΓ΄εθνικήςκαιτηνδημιουργίαπιοανταγωνιστικούΠρωταθλήματοςτην
επόμενηαγωνιστικήπερίοδο.

Οσοναφορά τις ακαδημίες ηΕΠΟ έχει ζητήσει από τουςΛοιμωξιολό-
γουςναεπιτραπούνοιπροπονήσειςγιαπαιδιάμέχρι12ετών.

Ο Σιαμπάνης κατέθεσε φάκελο κατά της ΕΠΟ
και ζητά 250.000 ευρώ για διαρροή προσωπικών δεδομένων

Πέμπτη 08-04-2021

1 3 : 3 0 - 1 7 : 3 0

ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑ-

ΡΙΑ  ΜΑΛΑΚΟΥ-

ΣΗ 18 ΚΑΙ ΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ

23310-29759

2 1 : 0 0 - 0 8 : 0 0

ΠΑΠΑΡΗ - ΦΥ-

ΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ 27 -

ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ23310-23360

Φαρμακεία

ΟΠΑΟΚαπέχει5βαθμούςαπ’τοναεισπράξει
7.000.000ευρώλόγωΓιαννούλη
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Το 2021 σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πανδημίας COVID-19 και τη σταδιακή 
μετάβαση σε μια νέα πραγματικότητα. Η έναρξη του μαζικού εμβολιασμού υπήρξε ορόσημο 
στην παγκόσμια προσπάθεια να τεθεί υπό έλεγχο η διασπορά της νόσου και να επιλυθεί 
η υγειονομική κρίση. Η επιτάχυνση των εμβολιασμών αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την 
προοδευτική εξασθένηση της πανδημίας και την επαναδραστηριοποίηση των οικονομιών.  

Μέχρι τότε, η πανδημία συνεχίζει να θέτει, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, πολύ σοβα-
ρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την εκκίνηση της ανάκαμψης. Ποικίλοι παράγοντες 
παρατείνουν την αβεβαιότητα, διαμορφώνουν αρνητικές προσδοκίες, διαταράσσουν την οικο-
νομική δραστηριότητα και καθυστερούν την ανάκαμψη. Συγκεκριμένα: α) η δυσκολία ελέγχου 
της πανδημίας, β) ο φόβος των μεταλλαγμένων στελεχών και γ) οι καθυστερήσεις στην πα-
ράδοση των εμβολίων και στην προγραμματισμένη διεξαγωγή των εθνικών εμβολιασμών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο μεταθέτουν την έναρξη της ανάκαμψης. 

Παρ’ όλα αυτά, η ενίσχυση της διεθνούς ζήτησης και η επαύξηση των δημοσιονομικών 
μέτρων στήριξης από τις μεγάλες ανεπτυγμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του ευρω-
παϊκού μέσου ανάκαμψης Next Generation EU (NGEU), σε συνδυασμό με τη διασφάλιση 
ευνοϊκών χρηματοπιστωτικών συνθηκών, ενισχύουν τις προσδοκίες για στέρεη ανάκαμψη 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) από το δεύτερο εξάμηνο του 2021. 

Το ξέσπασμα της πανδημίας στις αρχές του 2020 αποτέλεσε ιστορικό σημείο καμπής για 
την παγκόσμια οικονομία. Οι χώρες κλυδωνίστηκαν από μια διπλή, απρόσμενη και οξεία κρί-
ση, υγειονομική και οικονομική. Αξίες, δικαιώματα και σταθερές δοκιμάστηκαν. Βεβαιότητες 
σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των κοινωνιών και των οικονομιών, καθώς και με τον τρόπο 
άσκησης οικονομικής πολιτικής, αναθεωρήθηκαν. Η παγκόσμια κοινωνία υπέστη βαρύτατες 
ανθρώπινες απώλειες. Ήρθε αντιμέτωπη με τη χειρότερη, εν καιρώ ειρήνης, ύφεση των τε-
λευταίων 100 ετών, καθώς το παγκόσμιο ΑΕΠ εκτιμάται ότι κατέγραψε ιστορική πτώση 3,5%. 

Το τέλος της πανδημίας θα διαμορφώσει μια νέα κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα. 
Αναδύεται ένας νέος κόσμος, κατ’ εξοχήν ψηφιακός, στον οποίο η γνώση, η επιστημονική έρευ-
να, η τεχνολογία και η καινοτομία θα αποτελέσουν τις κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ευ-
ημερίας. Ενισχύεται η πίστη στην αναγκαιότητα της παγκόσμιας αλληλεγγύης και συνεργασίας 
για τη βελτίωση της συλλογικής ανθεκτικότητας σε συμμετρικές διαταραχές. Επιβεβαιώνεται η 
ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του 
φυσικού περιβάλλοντος για την ασφαλή συνύπαρξη του ανθρώπου με τη φύση. 

Κορυφαία ζητήματα που θα απασχολήσουν την παγκόσμια και ευρωπαϊκή κοινότητα στη 
μεταπανδημική περίοδο είναι: α) η αύξηση πτωχεύσεων επιχειρήσεων, β) η συνακόλουθη 
αύξηση της ανεργίας, παράλληλα με την κατάργηση πολλών θέσεων εργασίας, ως επί το πλεί-
στον χαμηλής εξειδίκευσης, εξαιτίας της επιτάχυνσης του αυτοματισμού και της ψηφιοποίησης 
και γ) η αύξηση της φτώχειας και οι διευρυνόμενες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες τόσο 
μεταξύ χωρών όσο και μεταξύ νοικοκυριών εντός των χωρών. Εξάλλου, ο τρόπος διαχείρισης 
του διογκούμενου λόγω πανδημίας ιδιωτικού και δημόσιου χρέους σε παγκόσμια κλίμακα είναι 
ένα ζήτημα που θα απασχολήσει σοβαρά τους ιθύνοντες της οικονομικής πολιτικής τα επόμενα 
έτη. Εξίσου σημαντικά ζητήματα είναι η θωράκιση των συστημάτων δημόσιας υγείας και η 
διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με την αυξανόμενη συχνότητα ακραίων καιρικών 
φαινομένων, καθώς και των προκλήσεων που συνεπάγεται η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. 
Τα μείζονα αυτά προβλήματα απαιτούν την αποτελεσματική συνεργασία των κυβερνήσεων σε 
ζητήματα οικονομικής πολιτικής (συμπεριλαμβανομένης της φορολογικής πολιτικής) και κλιμα-
τικής αλλαγής, αλλά και επιστημονική συνεργασία για την προστασία της δημόσιας υγείας και 
την προώθηση της έρευνας για την αντιμετώπιση των πανδημιών.

 Επί του παρόντος, νέα εργαλεία οικονομικής πολιτικής και νέοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί 
χρησιμοποιούνται για την ανάσχεση των απωλειών. Σε επίπεδο ΕΕ, η συντονισμένη ανταπό-
κριση με αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και των περιορισμών στην 
παροχή κρατικών ενισχύσεων και εγγυήσεων για τη δανειοδότηση επιχειρήσεων, αλλά κυρίως 
η πρωτοβουλία, για πρώτη φορά, των ηγετών της ΕΕ για τη χρηματοδότηση, μέσω κοινής 
έκδοσης χρέους, του προγράμματος ανοικοδόμησης της Ευρώπης, διαμορφώνουν κατάλληλες 
συνθήκες για την αναθεώρηση του συνολικού πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ σε 
ρεαλιστικότερη και πιο ευέλικτη κατεύθυνση, ώστε να γίνει αποτελεσματικότερο. 

Η εμπειρία από τη διαχείριση της πανδημικής κρίσης μπορεί να χρησιμεύσει ως οδηγός 
για κάποιας μορφής μόνιμη δυνατότητα κοινής δημοσιονομικής στήριξης, όπως η αξιοποίηση 
μελλοντικά της κοινής έκδοσης ομολόγων ως εργαλείου χρηματοδότησης παραγωγικών 
επενδύσεων, καθώς και για την παρακολούθηση της εφαρμογής διαρθρωτικών πολιτικών. 
Πρωτίστως όμως η κρίση της πανδημίας αναδεικνύει την ανάγκη μεταρρύθμισης του υπό 
αναστολή Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης γύρω από δύο κεντρικούς άξονες: α) την 
απλοποίηση των δημοσιονομικών κανόνων, ώστε να γίνουν περισσότερο ευέλικτοι, ρεαλιστι-
κοί και εύχρηστοι, και β) την ενίσχυση της εφαρμογής αξιόπιστων αντικυκλικών δημοσιονομι-
κών πολιτικών με ταυτόχρονη ενδυνάμωση των αυτόματων σταθεροποιητών και με μεγαλύ-
τερη έμφαση στη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους. Η συζήτηση για την αναθεώρηση των 
δημοσιονομικών κανόνων δεν θα είναι εύκολη. Οι νέοι κανόνες θα πρέπει να είναι αξιόπιστοι, 
ώστε να εξασφαλίζουν την εμπιστοσύνη των αγορών, και να μη χρειάζονται πολύπλοκες και 
χρονοβόρες διαδικασίες αλλαγής των ευρωπαϊκών συνθηκών, παρά μόνο πολιτική στήριξη 
σε επίπεδο ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αύξηση της αβεβαιότητας και ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα 
Το δεύτερο κύμα της πανδημίας στην Ευρώπη το φθινόπωρο και το χειμώνα του 2020 

κατέστησε αναγκαία την εκ νέου εφαρμογή περιοριστικών μέτρων. Κατά συνέπεια, διακόπηκε 
η ανάκτηση των οικονομικών απωλειών που είχε διαφανεί κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020. Η οι-
κονομία της ευρωζώνης κατέγραψε, σε τριμηνιαία βάση, ήπια πτώση κατά το δ΄ τρίμηνο, πολύ 
μικρότερη από την προβλεπόμενη. Ωστόσο, σε ετήσια βάση συρρικνώθηκε κατά 4,9% το δ΄ 
τρίμηνο του 2020 και κατά 6,6% στο σύνολο του έτους. 

Καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό των απωλειών κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας 
είχαν η λήψη λιγότερο αυστηρών περιοριστικών μέτρων, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη 
κινητικότητα των πολιτών, η ισχυρή ανάπτυξη της βιομηχανίας, η ανάκαμψη της διεθνούς 
ζήτησης και η βαθμιαία λειτουργική προσαρμογή της οικονομίας στις έκτακτες συνθήκες. Η 
παράταση και κυρίως η αυστηροποίηση των περιοριστικών μέτρων για την ανάσχεση του 
τρίτου κύματος το α΄ τρίμηνο του 2021 αναμένεται να οδηγήσουν εκ νέου σε πτώση, μέτρια 
όμως, της οικονομικής δραστηριότητας. 

Ειδικότερα στην Ελλάδα, η πανδημία σημείωσε περιοδικές αναζωπυρώσεις και οδήγησε 
από τις αρχές Νοεμβρίου 2020 σε νέο γύρο περιοριστικών μέτρων, τα οποία αυστηροποιή-
θηκαν στα μέσα Φεβρουαρίου και ξανά στις αρχές Μαρτίου 2021. Τα νέα περιοριστικά μέτρα 
είναι σαφώς ηπιότερα, όπως προκύπτει από τη μεγαλύτερη κινητικότητα των πολιτών και τη 
λειτουργία της βιομηχανίας και των κατασκευών. Έχουν όμως μεγαλύτερη χρονική διάρκεια 
και, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα σχετικά με τη δυναμική της πανδημίας και την πρόοδο 
των εμβολιασμών διεθνώς, τροφοδοτούν την οικονομική αβεβαιότητα και καθυστερούν την 
ανάκαμψη. 

Εκτιμάται ωστόσο ότι η ανάκαμψη της οικονομίας της ζώνης του ευρώ θα ξεκινήσει αργό-
τερα μέσα στο τρέχον έτος, και συγκεκριμένα από το β΄ τρίμηνο του 2021, θα ισχυροποιηθεί 
από το δεύτερο εξάμηνο και θα συνεχιστεί το 2022. Σύμφωνα με το βασικό σενάριο των πρό-
σφατων μακροοικονομικών προβολών της ΕΚΤ (Μάρτιος 2021), προβλέπεται ότι η οικονομία 
της ζώνης του ευρώ, μετά από συρρίκνωση 6,6% το 2020, θα μεγεθυνθεί με ρυθμό 4,0% και 
4,1% το 2021 και το 2022 αντίστοιχα. Η εκτίμηση αυτή τελεί υπό τέσσερις σημαντικές προϋ-
ποθέσεις: α) την επιτάχυνση των εθνικών εμβολιασμών, β) τη συνακόλουθη άρση των περι-
ορισμών και των απαγορεύσεων, γ) τη διατήρηση της επεκτατικής κατεύθυνσης των εθνικών 
δημοσιονομικών πολιτικών και δ) τη διασφάλιση ευνοϊκών χρηματοπιστωτικών συνθηκών, 
καθώς και την έγκαιρη ενεργοποίηση των πόρων του ευρωπαϊκού μέσου ανάκαμψης NGEU. 

Η επαναβεβαίωση της διευκολυντικής κατεύθυνσης της ενιαίας νομισματικής πολιτικής, 
αλλά και ο ευέλικτος χαρακτήρας της ώστε να μην αποκλείεται από τα οφέλη αυτής της πολιτι-
κής καμία χώρα-μέλος, δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης για όλες τις χώρες, τις 
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Η ανακοίνωση στις 11 Μαρτίου 2021 ότι οι καθαρές αγορές στο 
πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος αγοράς τίτλων λόγω πανδημίας (PEPP) θα συνεχιστούν, 
και μάλιστα με σημαντικά υψηλότερο ρυθμό, διατηρεί το κόστος δανεισμού σε χαμηλά επίπεδα. 

Παράλληλα, το ευρωπαϊκό μέσο ανάκαμψης NGEU και κυρίως ο νέος χρηματοδοτικός μη-
χανισμός μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προσφέρουν σε όλα τα κράτη-μέλη 
ικανό δημοσιονομικό χώρο όχι μόνο για ταχύτερη ανάκτηση των απωλειών, αλλά και για 
ανθεκτικότερη ανάπτυξη μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού, της μετάβασης στην πράσινη 
οικονομία και της εφαρμογής διαρθρωτικών πολιτικών. Το NGEU λειτουργεί έμμεσα ως μηχα-
νισμός δημοσιονομικών μεταβιβάσεων, καθώς οι χώρες των οποίων οι οικονομίες πλήττονται 
βαρύτερα θα ωφεληθούν περισσότερο από το σύνολο των επιχορηγήσεων και δανείων. 

Εντούτοις, η επιστροφή στην ανάπτυξη προβλέπεται να είναι ανομοιογενής μεταξύ χω-
ρών και κλάδων παραγωγής. Αν και η πανδημία έπληξε οριζόντια όλες τις οικονομίες και ό-
λους τους κλάδους παραγωγής, ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος είναι διαφορετικός, 
καθώς ο τομέας των υπηρεσιών πλήττεται σφοδρότερα από τα περιοριστικά μέτρα και την 
καθίζηση της ζήτησης, σε σύγκριση με άλλους τομείς, όπως π.χ. η βιομηχανία. 

Επιπρόσθετα, η ανάγκη προστασίας από την πανδημία επιτάχυνε την εμφάνιση νέων 
τάσεων στην καταναλωτική συμπεριφορά και στη ζήτηση, αλλά και στον τρόπο οργάνωσης 
και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η τηλεργασία, η τηλεδιάσκεψη, το ηλεκτρονικό εμπόριο, η 
ζωντανή μετάδοση, η εξ αποστάσεως διδασκαλία, αποτελούν παραδείγματα της αυξημένης δι-
είσδυσης των νέων τεχνολογιών στις οικονομικές και κοινωνικές δομές. Η κρίση της πανδημίας 
επιτάχυνε επίσης την τάση της ηλεκτρονικής παγκοσμιοποίησης (e-globalisation), με δυνατό-
τητα ανάπτυξης εταιριών λογισμικού σε παγκόσμια κλίμακα χωρίς συγκεκριμένη γεωγραφική 
εγκατάσταση. 

Με δεδομένες αυτές τις νέες τάσεις, οι επιχειρήσεις όλων των κλάδων χρειάζεται επει-
γόντως να προσαρμοστούν στα νέα είδη της ζήτησης και στους νέους τρόπους λειτουργίας 

και άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η έλλειψη πρόσβασης 
ή η άνιση πρόσβαση στην τεχνολογία και στην οικονομία της γνώσης, 
καθυστερήσεις, αστοχίες πολιτικής ή ακόμη και απροθυμία προσαρμογής 
είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε βραδεία και ασθενέστερη ανάπτυξη και 
να διευρύνουν τις ανισότητες τόσο μεταξύ χωρών όσο και μεταξύ κλάδων 
παραγωγής. 

Η ελληνική οικονομία, ως οικονομία κυρίως υπηρεσιών με μεγάλη 
συμμετοχή του τουρισμού και του λιανικού εμπορίου, επλήγη βαρύτερα 
σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ από τους κραδασμούς στην εξωτερική 
και εγχώρια ζήτηση. Το 2020 η ύφεση ανήλθε σε 8,2%. Εντούτοις, παρά 
τις βαρύτατες απώλειες, έδειξε αξιοσημείωτη αντοχή και ικανότητα λει-
τουργικής προσαρμογής στις νέες συνθήκες.  

Κρίσιμη παράμετρος υπήρξε η έγκαιρη και αποτελεσματική άσκηση 
από την ελληνική κυβέρνηση της αναγκαίας αντικυκλικής δημοσιονομικής 
πολιτικής με λήψη μέτρων πρωτοφανούς μεγέθους και εύρους, ύψους 
11,2% του ΑΕΠ, για τη διαφύλαξη της απασχόλησης, την προστασία της 
επιχειρηματικότητας και την τόνωση της εγχώριας ζήτησης. Σε συνδυα-
σμό μάλιστα με την πιστωτική επέκταση, τα μέτρα αναστολής πληρωμής 
δανείων για τους πληττόμενους οφειλέτες και άλλες διευκολύνσεις, τα 
έκτακτα μέτρα πολιτικής, αν και είχαν σημαντικό δημοσιονομικό κόστος, 
άμβλυναν τις ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στο διαθέσιμο εισόδημα και την απασχόληση, 
δημιούργησαν θετικές προσδοκίες και μετρίασαν την πολύ υψηλή αβεβαιότητα. Στόχος της 
πολιτικής ήταν να αποφευχθεί ο κίνδυνος μετατροπής μιας προσωρινής ύφεσης σε μακρο-
χρόνια οικονομική κρίση. Τελικό αποτέλεσμα ήταν η καταγραφή ποσοστού ύφεσης σημαντικά 
μικρότερου έναντι των προβλέψεων από εγχώριους και διεθνείς φορείς.

Προοπτικές της ελληνικής οικονομίας για το 2021
Η ανάκαμψη της ζήτησης προβλέπεται να κερδίσει έδαφος αργότερα μέσα στο έτος και 

συγκεκριμένα από το β΄ τρίμηνο και να οδηγήσει σε θετικό και ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ρυθμός αύ-
ξησης του πραγματικού ΑΕΠ το 2021 θα είναι 4,2%. Η πρόβλεψη αυτή εμπεριέχει αβεβαιότη-
τα εξαιτίας των κινδύνων που συνδέονται με την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων και 
τη δυνατότητα άμεσης άρσης πολλών περιοριστικών και απαγορευτικών μέτρων, αλλά και με 
τα ιδιαίτερα δομικά χαρακτηριστικά της οικονομίας. 

Η ταχύτητα με την οποία θα ανακάμψει η ελληνική οικονομία εξαρτάται από τρεις βασι-
κούς παράγοντες: 

Πρώτον, την επιτάχυνση των εμβολιασμών όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Ο εμβολιασμός του πληθυσμού θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην 
προοπτική επίλυσης της υγειονομικής κρίσης και θα δώσει τη δυνατότητα επιστροφής στην κα-
νονικότητα με άρση ταξιδιωτικών και άλλων περιορισμών, συμβάλλοντας έτσι στην ανάκαμψη 
της εξωτερικής ζήτησης, κυρίως υπηρεσιών. Παράλληλα, θα επιτρέψει την αύξηση της εγχώ-
ριας κατανάλωσης και των εγχώριων επενδύσεων. 

Δεύτερον, τη διατήρηση σε εφαρμογή, όσο διαρκεί η πανδημία και μέχρι να εδραιωθεί η 
ανάκαμψη, των δημοσιονομικών παρεμβάσεων και των έκτακτων μέτρων από το τραπεζικό 
σύστημα, στοχευμένων σε κατηγορίες εργαζομένων και παραγωγικούς κλάδους που επλήγη-
σαν βαρύτερα αλλά παραμένουν οικονομικά υγιείς. 

Τρίτον, την ταχύτητα ενεργοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας. Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων από το δεύτερο εξάμηνο του 2021 θα ενισχύσει 
τη δυναμική της ανάπτυξης και θα διευκολύνει, μέσω της αύξησης του εθνικού προϊόντος, 
την αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας χωρίς την ανάγκη επιστροφής στις αυ-
στηρές πολιτικές λιτότητας του παρελθόντος που εγκλώβισαν την οικονομία σε ένα φαύλο 
κύκλο ύφεσης και στασιμότητας. 

Εξάλλου, η πρόταξη των μεταρρυθμίσεων αποτελεί προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ 
που θα επιτρέψει όχι μόνο την κάλυψη του παραγωγικού κενού, αλλά και – σημαντικότερα 
– την ενεργοποίηση της συνολικής προσφοράς για την αύξηση της συνολικής παραγωγικό-
τητας, την επέκταση των παραγωγικών δυνατοτήτων και την ενίσχυση του ρυθμού αύξησης 
του δυνητικού προϊόντος. 

Συνεπώς, την επαύριο της πανδημίας, απαιτείται ιεράρχηση των μεσοπρόθεσμων 
προτεραιοτήτων της οικονομικής πολιτικής γύρω από τρεις κεντρικούς άξονες: α) την απο-
κατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας ώστε να διασφαλίζεται το αξιόχρεο της χώρας, 
β) την ενίσχυση του αναπτυξιακού προσανατολισμού της δημοσιονομικής πολιτικής και γ) 
την επιτάχυνση της υλοποίησης του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμ-
βανομένης της απαλλαγής των πιστωτικών ιδρυμάτων από τα χαμηλής ποιότητας στοιχεία 
ενεργητικού τους. 

Δημοσιονομική πολιτική
Τα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης και η ύφεση επέφεραν απότομη μεταστροφή του 

δημοσιονομικού πρωτογενούς αποτελέσματος της γενικής κυβέρνησης από πλεόνασμα σε 
έλλειμμα και, σε συνδυασμό με τη μεγάλη πτώση του ονομαστικού προϊόντος, σημαντική αύ-
ξηση του λόγου του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Με βάση την αναθεωρημένη πρόβλεψη 
της Τράπεζας της Ελλάδος, εκτιμάται ότι το 2020 το πρωτογενές έλλειμμα της γενικής κυβέρ-
νησης θα διαμορφωθεί σε 7,0% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος σε 205% του ΑΕΠ.  

Η συμπερίληψη των κρατικών ομολόγων, αν και εξακολουθούν να υπολείπονται της 
επενδυτικής βαθμίδας, στο έκτακτο πρόγραμμα αγοράς τίτλων λόγω πανδημίας της ΕΚΤ και 
η αποδοχή τους ως εξασφαλίσεων στις πράξεις αναχρηματοδότησης των ελληνικών τραπε-
ζών από το Ευρωσύστημα, καθώς και οι θετικές εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές, 
συνέβαλαν στην αδιάλειπτη πρόσβαση του Ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς αγορές με 
ιδιαιτέρως ευνοϊκούς όρους.  

Παρ’ όλα αυτά, η αβεβαιότητα παραμένει αυξημένη και η δημοσιονομική πολιτική το 
2021 έχει ήδη συμπληρωθεί με νέες επεκτατικές παρεμβάσεις, οι οποίες αναμένεται να επι-
βαρύνουν περαιτέρω το δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Εκτιμάται ότι το 2021 το πρωτογενές 
έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης θα διαμορφωθεί σε 5,3% του ΑΕΠ.

Τραπεζικό σύστημα 
Η δέσμη μέτρων της ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένων της αποδοχής των ομολόγων του Ελλη-

νικού Δημοσίου στις πράξεις αναχρηματοδότησης και των μέτρων εποπτικής φύσεως, αύξησε 
σημαντικά τη ρευστότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Παράλληλα, οι παρεμβάσεις 
της κυβέρνησης, μέσω των προγραμμάτων ιδίως της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, 
δημιούργησαν το κατάλληλο υπόβαθρο για την επιτάχυνση της τραπεζικής χρηματοδότησης 
προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. Ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της τραπεζικής χρη-
ματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα διαμορφώθηκε σε 1,2% κατά μέσο όρο το 2020, έναντι 
αρνητικού ρυθμού (-0,4%) το 2019. Οι τράπεζες αύξησαν τις πιστώσεις τους κυρίως προς τις 
μεγάλες επιχειρήσεις και σε μικρότερο βαθμό προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα σημείωσαν αύξηση κατά 20,6 δισεκ. ευρώ το 2020, 
ως αποτέλεσμα της συσσώρευσης ρευστότητας, αλλά και της αναβολής πραγματοποίησης 
δαπανών τόσο για λόγους πρόνοιας όσο και αναγκαστικά εξαιτίας των μέτρων περιορισμού. 

Οι συνέπειες της πανδημίας στον τραπεζικό τομέα αναμένεται να ενταθούν το 2021. Η 
επίπτωση αφορά κυρίως τη δημιουργία νέων ΜΕΔ, καθώς και την αναμενόμενη επιδείνωση 
του λόγου των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων προς το σύνολο των εποπτικών 
κεφαλαίων. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει προβλέψει ότι το 2021 θα δημιουργηθούν νέα ΜΕΔ 
ύψους 8-10 δισεκ. ευρώ. Εκτός από τα “δίδυμα” προβλήματα των ΜΕΔ και των αναβαλλό-
μενων φορολογικών απαιτήσεων, οι ελληνικές τράπεζες αντιμετωπίζουν και μια σειρά από 
άλλες σοβαρές προκλήσεις, κοινές όμως και για τις περισσότερες τράπεζες της ευρωζώνης, 
όπως η χαμηλή οργανική κερδοφορία, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από μη τραπεζικά 
ιδρύματα, προκλήσεις που πηγάζουν από την ατελή τραπεζική ένωση, καθώς και λοιπές 
προκλήσεις που συνδέονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και με κυβερ-
νοεπιθέσεις. 

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
Τα ΜΕΔ ανήλθαν στο τέλος Δεκεμβρίου του 2020 σε 47,4 δισεκ. ευρώ, μειωμένα κατά 

περίπου 21 δισεκ. ευρώ συγκριτικά με το τέλος Δεκεμβρίου του 2019. Ο λόγος των ΜΕΔ προς 
το σύνολο των δανείων παραμένει υψηλός, 30,2%, έναντι μέσου όρου μόλις 2,6% στην ΕΕ. Σε 
σχέση όμως με το Μάρτιο 2016, όταν είχε καταγραφεί ο μεγαλύτερος όγκος ΜΕΔ, έχει επιτευ-
χθεί μείωση κατά περίπου 60 δισεκ. ευρώ, η οποία οφείλεται ως επί το πλείστον σε πωλήσεις 
δανείων και διαγραφές και πολύ λιγότερο σε εισπράξεις μέσω ενεργητικής διαχείρισης. 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος “Ηρακλής” εντός του 2021, εκτιμάται ότι ο λόγος 
ΜΕΔ προς το σύνολο των δανείων θα υποχωρήσει περίπου στο 25% και ο μέσος δείκτης 
κεφαλαιακής επάρκειας χαμηλότερα από τα σημερινά επίπεδα, με ταυτόχρονη αύξηση του 
ποσοστού των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στα συνολικά εποπτικά κεφάλαια. 
Σε αυτούς τους δείκτες δεν περιλαμβάνονται τα νέα ΜΕΔ που αναμένεται να προστεθούν 
στον υφιστάμενο όγκο. 

Συνεπώς, είναι απαραίτητο να αναληφθούν πρόσθετες ενέργειες οι οποίες θα διευκο-
λύνουν την εμπροσθοβαρή αναγνώριση των ζημιών λόγω αυξημένου πιστωτικού κινδύνου 
εξαιτίας της πανδημίας και την εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών μαζί με την αντιμε-
τώπιση του προβλήματος των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Για το σκοπό αυ-
τό, συμπληρωματικά με το υπό εξέλιξη πρόγραμμα “Ηρακλής”, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει 
προτείνει προς την κυβέρνηση τη σύσταση εταιρίας διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού (Asset 
Management Company – AMC). Η πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος επιλύει ταυτόχρονα 
και το πρόβλημα των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Η κυβέρνηση εξετάζει τη 
σκοπιμότητα της ίδρυσης εταιρίας διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού, όπως έχει προτείνει η 
Τράπεζα της Ελλάδος, και παράλληλα έχει αιτηθεί από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την επέκταση του προγράμματος “Ηρακλής”. Στην περίπτωση 

που δεν επιλεγεί τελικά η πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος, θα 
πρέπει να βρεθεί ένας εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης του προ-
βλήματος των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, συνεπής 
με την κείμενη νομοθεσία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων. Η δέσμευ-
ση σημαντικών δημόσιων πόρων υπό τη μορφή κρατικών εγγυήσεων 
για τη στήριξη των τιτλοποιήσεων των ΜΕΔ των τραπεζών μέσω του 
προγράμματος “Ηρακλής”, που ορθώς έχει αποφασιστεί, θα πρέπει 
να εξασφαλίζει την οριστική και ολιστική αντιμετώπιση τόσο του προ-
βλήματος των ΜΕΔ όσο και του προβλήματος του πολύ υψηλού πο-
σοστού των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στα εποπτικά 
κεφάλαια των τραπεζών.  

Πηγές αβεβαιότητας και κίνδυνοι 
Βασικό χαρακτηριστικό της πανδημικής περιόδου είναι η εκτίναξη 

της αβεβαιότητας διεθνώς. Το εξαιρετικά ασταθές διεθνές οικονομικό 
περιβάλλον επηρεάζει αρνητικά τις προσδοκίες και μετριάζει την 
αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής. 

Με την πανδημία να παρουσιάζει αμείωτη ένταση διεθνώς, οι 
καθυστερήσεις στην παραγωγή και διάθεση των εμβολίων εγκυμο-
νούν το μεγαλύτερο κίνδυνο. Ο εμβολιασμός στην παρούσα έκτακτη 
συγκυρία είναι παγκόσμιο δημόσιο αγαθό, στο οποίο θα πρέπει να 

έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες ισότιμα και χωρίς διακρίσεις. Η ανισομερής κατανομή των 
εμβολίων μεταξύ χωρών αποτελεί τροχοπέδη στην κοινή προσπάθεια της ανθρωπότητας για 
την ανάσχεση της υγειονομικής κρίσης και την παγκόσμια ανάκαμψη. Ο ίδιος κίνδυνος εξάλ-
λου απορρέει από ανταγωνισμούς και αντιπαλότητες μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών. Όσο 
συντομότερα γίνουν οι εμβολιασμοί, τόσο ταχύτερα θα διαφυλαχθεί η υγειονομική ασφάλεια 
και θα επανέλθουν οι οικονομίες σε κανονική λειτουργία. 

Την επαύριο, ένας από τους σοβαρότερους ίσως κινδύνους συνδέεται με τη διεύρυνση 
του οικονομικού και κοινωνικού χάσματος μεταξύ ομάδων χωρών, γεωγραφικών περιοχών 
και κοινωνικών ομάδων. 

Η πανδημία επέσπευσε δομικές αλλαγές στην αγορά εργασίας. Έπληξε βαρύτατα τις πλέ-
ον ευάλωτες κατηγορίες εργαζομένων, οι οποίοι απασχολούνται σε κλάδους που στηρίζονται σε 
φυσική παρουσία και σε τομείς υπηρεσιών διαμεσολαβητικού χαρακτήρα, οι οποίες μπορούν 
να αντικατασταθούν από τις ψηφιακές τεχνολογίες. Ταυτόχρονα, τομείς που βρίσκονται στην 
αιχμή της τεχνολογίας παρουσιάζουν ταχύτερη ανάπτυξη έναντι πιο παραδοσιακών τομέων. 

Οι αλλαγές στην αγορά εργασίας δρομολογούν αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα, με 
αναπροσανατολισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα νέα είδη της ζήτησης εργασίας. 
Επιφέρουν επίσης αλλαγές στις πόλεις, καθώς η διάδοση της τηλεργασίας, της εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευσης και της τηλεδιάσκεψης περιορίζει τις μετακινήσεις και αναθεωρείται η μέχρι 
σήμερα τάση συγκέντρωσης στα αστικά κέντρα. 

Χώρες και κλάδοι παραγωγής με μεγαλύτερο βαθμό ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογι-
ών και ευκολότερη λειτουργική προσαρμογή θα προσελκύσουν επενδύσεις, θα δημιουργή-
σουν νέες θέσεις εργασίας και θα ανακάμψουν ταχύτερα. 

Άλλος σημαντικός κίνδυνος είναι η εκτίναξη του ιδιωτικού χρέους, η διαχείριση του οποίου 
αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση στο αμέσως επόμενο διάστημα. Εξίσου σημαντικός 
κίνδυνος συνδέεται με τη δυναμική του παγκόσμιου δημόσιου χρέους, το οποίο εκτινάχθηκε στα 
υψηλότερα μεταπολεμικά επίπεδα. Η επικράτηση ιστορικά χαμηλών επιτοκίων δανεισμού το 
καθιστά μεσοπρόθεσμα διαχειρίσιμο. Υπάρχει όμως ανησυχία ότι η μεγάλη και παρατεταμένη 
δημοσιονομική τόνωση ίσως οδηγήσει σε υπερθέρμανση των οικονομιών. Οι πρόσφατες ανοδι-
κές πιέσεις στις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων επιβεβαιώνουν την ανησυχία αυτή. 
Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ο κίνδυνος μιας σημαντικής διόρθωσης των διεθνών κεφα-
λαιαγορών, καθώς οι αποτιμήσεις σε ορισμένα χρηματιστήρια βρίσκονται σε ιστορικώς υψηλά 
επίπεδα. Μια απότομη αύξηση όμως του κόστους χρηματοδότησης μπορεί να υπονομεύσει την 
παγκόσμια ανάκαμψη. Ως εκ τούτου, κρίσιμης σημασίας είναι η συνέχιση και η επέκταση, για όσο 
χρόνο χρειαστεί, της στήριξης μέσω των προγραμμάτων αγοράς τίτλων από τις κεντρικές τράπε-
ζες και εν γένει της διατήρησης της διευκολυντικής νομισματικής πολιτικής. 

Η Ελλάδα επηρεάζεται άμεσα από την έξαρση της παγκόσμιας αβεβαιότητας και από 
τους παγκόσμιους κινδύνους. Αντιμετωπίζει όμως και επιπλέον κινδύνους, που συνδέονται 
με τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά της οικονομίας της, αλλά και με προβλήματα που είχε 
κληροδοτήσει η προηγούμενη κρίση. 

Με το πέρας της πανδημίας, η ελληνική οικονομία έχει να αντιμετωπίσει δύο σημαντικούς 
κινδύνους: την εμφάνιση ενός μεγάλου αριθμού πτωχεύσεων μη βιώσιμων επιχειρήσεων και 
την κατάργηση πολλών θέσεων εργασίας, κυρίως σε υπηρεσίες διαμεσολαβητικού χαρακτή-
ρα και σε κλάδους εντάσεως εργασίας χαμηλής εξειδίκευσης. 

Το ενδεχόμενο πτώχευσης μεγάλου αριθμού οριστικά μη βιώσιμων επιχειρήσεων ενέχει 
σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους (νέα ΜΕΔ) και δημοσιονομικούς κινδύνους (καταπτώσεις 
κρατικών εγγυήσεων, οριστική διαγραφή χρεών προς το Δημόσιο, εισοδηματική στήριξη 
στους απολυόμενους εργαζομένους), οι οποίοι επηρεάζουν αρνητικά το χρηματοπιστωτικό 
τομέα και επιβραδύνουν την επιστροφή στη δημοσιονομική ισορροπία.

Προκλήσεις και προϋποθέσεις ανάκαμψης 
Οι επιπτώσεις της πανδημίας θέτουν την ελληνική οικονομία ενώπιον δύο σημαντικών 

προκλήσεων, που αφορούν: α) την επίσπευση του ολικού μετασχηματισμού της με στόχο την 
αύξηση της παραγωγικότητας και με κατεύθυνση την ενίσχυση της ψηφιακής και πράσινης 
οικονομίας και β) την ταυτόχρονη και ολική αντιμετώπιση του προβλήματος των ΜΕΔ και των 
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 

Όσον αφορά την πρώτη πρόκληση, η σωστή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων 
μέσω του NGEU παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για την εφαρμογή των αναγκαίων πολιτικών με 
στόχο την αλλαγή του παραγωγικού προτύπου της χώρας. Όσον αφορά τη δεύτερη πρόκληση, 
η λήξη της ισχύος των μέτρων στήριξης μπορεί να αυξήσει τον πιστωτικό κίνδυνο από νέα άνο-
δο των ΜΕΔ. Οι τράπεζες θα πρέπει να λάβουν μέτρα που θα διευκολύνουν την εμπροσθοβα-
ρή αναγνώριση των πιστωτικών ζημιών, καθώς και να προβούν στην ταχεία εξυγίανση των ισο-
λογισμών τους μέσω συστημικών λύσεων όπως αυτές που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2020. Ιδιαιτέρως θετική εξέλιξη στο πλαίσιο 
αυτό αποτελεί η ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων ορισμένων τραπεζών.

Κατά συνέπεια, κυρίαρχο ζητούμενο είναι ο τρόπος επαναφοράς της ελληνικής οικονο-
μίας σε κανονική λειτουργία. Η οικονομική πολιτική θα πρέπει να στραφεί σε ενεργητικές πο-
λιτικές απασχόλησης και να διευκολύνει τη διαδικασία ανακατανομής πόρων σε δυναμικούς 
κλάδους και επιχειρήσεις με καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης. 

Συγκεκριμένα, αναγκαία είναι η διατήρηση της επιλεκτικής οικονομικής στήριξης προς 
εκείνους τους κλάδους παραγωγής και εκείνες τις ομάδες των εργαζομένων που επλήγησαν 
βαρύτερα. Τα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι εξειδικευμένα και στοχευμένα ώστε να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος δημιουργίας συνθηκών πιστωτικής ασφυξίας για τις βιώσιμες επιχει-
ρήσεις που αντιμετωπίζουν προσωρινά προβλήματα ρευστότητας. Παράλληλα, πρέπει να 
διασφαλιστεί η κουλτούρα πληρωμής υποχρεώσεων και η ομαλή εξυπηρέτηση των χρεών, 
ενώ επίσης πρέπει να υπάρξει ένα δίχτυ προστασίας για τους εργαζόμενους στις οριστικά μη 
βιώσιμες επιχειρήσεις. Επιπλέον, είναι αναγκαία η επίσπευση της εφαρμογής πολιτικών με 
μεταρρυθμιστικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα. 

Το στοίχημα επομένως της οικονομικής πολιτικής είναι η καταγραφή υψηλών ρυθμών 
αύξησης του ΑΕΠ, ούτως ώστε οι απώλειες να ανακτηθούν ταχύτερα, η οικονομία να τεθεί σε 
στέρεη τροχιά ανάπτυξης, η δημοσιονομική ισορροπία να αποκατασταθεί και ο λόγος δημόσι-
ου χρέους προς ΑΕΠ να τεθεί σε καθοδική πορεία. 

Για να συμβεί όμως αυτό, πρέπει να συντρέχει ένα ελάχιστο σύνολο βασικών προϋπο-
θέσεων, όπως: 

• Αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. 
• Οριστική και ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος των ΜΕΔ και των αναβαλ-

λόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 
• Ολοκλήρωση της φορολογικής μεταρρύθμισης με γνώμονα την ελάφρυνση των 

φορολογικών βαρών και τη δικαιότερη κατανομή τους. 
• Αναδιάρθρωση των δημόσιων δαπανών με έμφαση στις παραγωγικές δαπάνες. 
• Αύξηση των δημόσιων επενδύσεων. 
• Ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας και κοινωνίας. 
• Προστασία από μελλοντικές μολυσματικές ασθένειες και αντιμετώπιση των συνε-

πειών της κλιματικής αλλαγής. 
***

Η πανδημία κλόνισε την ελληνική κοινωνία και οικονομία. Σε επίπεδο κοινωνίας, επέ-
φερε σοβαρότατες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία με πολύ βαριές ανθρώπινες απώλειες. 
Σε επίπεδο οικονομίας, προκάλεσε σημαντικές μακροοικονομικές, χρηματοπιστωτικές και 
δημοσιονομικές επιπτώσεις, το κόστος των οποίων δεν κατανέμεται ομοιόμορφα. Ταυτόχρο-
να όμως, λειτούργησε ως καταλύτης αλλαγών. Επιτάχυνε τάσεις που είχαν ήδη αρχίσει να 
διαμορφώνονται και συμπύκνωσε μέσα σε λίγους μήνες θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις. Κατέ-
δειξε τη σημασία των διαρθρωτικών πολιτικών για την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας 
και ανθεκτικότητας της οικονομίας. Κατέστησε επίσης σαφές ότι η παγκόσμια και ευρωπαϊκή 
αλληλεγγύη και συνεργασία, με την άσκηση ρεαλιστικών οικονομικών πολιτικών, είναι η ενδε-
δειγμένη λύση για τη συλλογική αντιμετώπιση συμμετρικών διαταραχών. 

Μετά την πανδημία, η Ελλάδα, μέσα από συνεκτικές πολιτικές και στρατηγικές, θα πρέ-
πει να κατορθώσει να εισέλθει σε στέρεη αναπτυξιακή τροχιά, εκμεταλλευόμενη στο έπακρο 
τη μοναδική ευκαιρία που της παρέχει η συντονισμένη κοινή δράση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής και της ΕΚΤ, ώστε να ανακτήσει γρήγορα τις οικονομικές απώλειες και να αντιμετωπίσει 
οριστικά τις χρόνιες διαρθρωτικές παθογένειες.

Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2020
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
2021: Αρχή του τέλους της πανδημίας και νέα οικονομική πραγματικότητα 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

διόροφηστοΠανόρα-

μαμε3υπνοδωμάτια,

σαλοκουζινα, μπά-

νιο, βεράντα. Κάτω

διαμέρισμαπιο μικρό

σαλοκουζίνα

με τζάκι, δωμάτιο.Με

πρόσβασηστηναυλή.

Αυτόνομη θέρμανση

σεήσυχηπεριοχή.Τι-

μή135.000ευρώ.Τηλ.:

6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

σμα κοντά στοΜου-

σείο, 90 τ.μ., 34.000

ευρώ. Τηλ. :  6934

888738ΜεσιτιοκόΑκί-

νηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο

700 τ.μ. στο Πανόρα-

μαοικοδομήσιμοδίπλα

στον«ΠαιδικόΠλανήτη».

Τιμή ευκαιρίας, Πληρ.

τηλ.:6943696105.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα

όρ ια  Αγγελοχωρ ι -

ου -Αρχαγγέλου  2

χωράφια κολλητά,

25 και 11 στρέμμα-

τα, περιφραγμένα,

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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παλμέττα βερύκοκα 6

ετών σε φούλ παρα-

γωγή,  άριστης κατά-

στασης, 4 εξαιρετικές

ποικιλίες, με μπεκάκια.

Παρακαλώ μόνο σοβα-

ρές προτάσεις. Κινητό:

6945769920.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωρο-

πωλείο επί τηςοδούΜη-

τροπόλεως στη Βέροια.

Πληροφορίες τηλ. 6976

063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μη-

τροπόλεως 35, χώρος

90 τ.μ. περίπου, με 3

χώρους και κουζινα,

W.C., για επαγγελμα-

τική χρήση ή για δια-

μέρισμα, 3ος όρ. Τηλ.:

6932 471705 & 23310

21100.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ.23206ΓΗΠΕΔΟενοικιάζεταισπά-

νια ,καινούργια ,φωτεινή  καιπολύάνετη
γκαρσονιέρα58τ.μ.,κατασκευή2002,1υ/δ,
ωραίασαλονοκουζίνακαιάνετομπάνιο,στον
2οορ.μεμεγάληβεράντα,ηθέρμανσητης
είναιαυτόνομηκαιμεθερμιδομετρητές ,έχει
μίαθέσηστάθμευσηςστηνπυλωτήδικήτης
καιμίαμεγάληαποθήκη17τ.μ.,ενοίκιο220€.
Επισκέψιμηκαιδιαθέσιμηόχιπριντην15/4/21.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχει
απεριόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετι-
κά,μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκη
καιμεγάληαυλή.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.14543ΠΙΕΡΙΩΝστηνΒοσπόρου

29ενοικιάζεταιισόγειαμικρήαποθήκη4τ.μ.,
κατασκευή2011,σεκαλόσημείοενοίκιο25€
μόνο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23705 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναι
κατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα
-Τιμή:100€.

Κωδ:23560-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας54 τ.μ.1ος
όροφοςΥπερυψωμένος, Αποτελείταιαπό
2Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο1979,
βλέπεισεανοιχτωσιά,μεπολύκαλήπρο-
βολή, τα κουφώματα του είναιαλουμινίου
συρόμενα,μεWCαποκλειστικάδικότουστον
όροφομεμηνιαίο,ενοίκιο130€.Πληροφορί-
εςμόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό3χώρους, .Είναικατασκευασμένο
το1970καιδιαθέτειανοιχτωσιά ,έχειΚου-

φώματαΣυνθετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C
-Μίσθωμα300€.

Κωδ:23610-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους, .Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακι-
σμένη,Ανελκυστήρα,Διπλάτζάμια-Τιμή:230€

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουκαιΑνελκυστήρα-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105030-ΚέντροΚατάστημασυνο-

λικήςεπιφάνειας30τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρο,καιWCκαιαποθήκη10τ.μ.
-Τιμή:140€.

Κωδ 105261Ενοικιάζεται κατάστημα
στονΠεζόδρομοτηςΒέροιαςκατάλληλοκαι
γιαυγειονομικούενδιαφέροντος62τ.μ.καθ.
Ισόγειοκαι30τ.μ.πατάρι, τιμήπολύλογική
μόνο400€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105035 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
καιστηΜητρόποληκοντάκατάαποκλειστικό-
τητακατάστημασυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.
ισόγειο.Αποτελείταιαπόένανενιαίοχώροκαι
WC,ενοίκιο200€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:24715-Κέντροαπόκεντροκαικοντά
σταΚΤΕΛΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας70
τ.μ.ισόγειοκαιμεμεγάληβιτρίνα.Αποτελείται
απόένανενιαίοκαιWC.Είναικατασκευασμένο
το1975καιείναιφωτεινό,ανακαινισμένομε
ψευδοροφή.Ενοίκιομόνο300€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24675 -ΕΠΙΤΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-
ΚΟΥΒΕΡΟΙΑΣΝΑΟΥΣΑΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητοΚατάστημαστεγασμένηςσυνολι-
κής επιφάνειας850 τ.μ.σιδηροκατασκευή
,  ισόγειο γιαπολύαπαιτητικούςμισθωτές,
σίγουραεκπληκτικόκαιξεχωριστόακίνητο,με
άριστηπροβολήκαισεοικόπεδο4.000τ.μ.
Μηνιαίομίσθωμα2.500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14545-ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυ-
νολικήςεπιφάνειας84τ.μ.καθαρόστον3ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2μεγάλαΥπνοδω-
μάτια,Σαλονοκουζίνακαιμπάνιο.Είναικατα-
σκευασμένοτο1995καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουκαινούργια , έχειανελκυστήρα,

πάρκινγκπυλωτήςκαιμίααποθήκημέσα.
Διαθέτει επίσηςκαιηλιακόθερμοσίφωνα -
Τιμή:53.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24141-ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενο
απόέναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλ
καιτρίακαταστήματα72και24και24 τ.μ.
περίπουισόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρικού
δρόμουκαιαποτελείμιασπάνιαευκαιρίααγο-
ράς.Τιμήόλαμαζίμόνο45.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σε
δυόροφηοικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Α-
ποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκου-
ζίνακαιδύοΜπάνια.Είναικατασκευασμένο
το2005καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πε-
τρελαίου ,έχειΑπεριόριστηΘέα,Κουφώμα-
ταΣυνθετικά,ΚλειστόΠάρκινγκμεγάλομε
τηλεχειριστήριο,κήποκοινόχρηστοκαιΤζάκι.
Διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,BBQ , είναι
γωνιακόκαιμεδύοπολύμεγάλεςβεράντες-
Τιμήμόνο120.000€τελική.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

όδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο .Είναικατασκευασμένητο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,
ΈχειαπεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιπο
δόμησηςοικοπέδουκαι κήπο, Τιμήμόνο
30.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-

ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.
Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκα-

τοικίαστοΛοζίτσι συνολικάσεδύοεπίπεδα
220τ.μ.,σε3.850τ.μοικόπεδο,ηκατασκευή
τηςέγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι3δσκλ
στονπρώτοόροφο,ανοιχτωσιά,εξαιρετικής
κατασκευής,γεωμετρικάδομημένο,ηλιόλου-
στοιχώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,σεπολύ
καλήτιμήαπό340.000€μόνο270.000€.

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοι-
κία230 τ.μ. ,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυο
επίπεδασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700
τ.μ.μεανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέα
απρόσκοπτη,μεπολύμεγάλεςβεράντες,ά-
ψογασυντηρημένο,ξύλινακουφώματα,ανε-
ξάρτητημεγάληκουζίνα,γεωμετρικάδομημέ-
νο,ορθολογικάκαιλειτουργικάάριστο,χωρίς
θέρμανση,μεδυνατότητατοποθέτησηςγια
τζάκιήσόμπα(υπάρχεικαμινάδα), επιπλω-
μένο,μεαποθήκη,μεδύοντουλάπες,μεη-
λεκτρικέςσυσκευές,μεηλιακόθερμοσίφωνα,
εντυπωσιακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλουστοι
χώροι,μεδύομπάνια ,διαμπερές,σετιμή
πραγματικήςευκαιρίαςμόνο130.000€,Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙ-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

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

Κωδ:116755-ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας54τ.μ.1οςόροφος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Χώρους,
.Είναικατασκευασμένοτο1979,βλέπεισεα-
νοιχτωσιά,μεπολύκαλήπροβολή,τακουφώ-

ματατουείναιαλουμινίουσυρόμενα,μεδιπλά
τζάμια ,μεWCαποκλειστικάδικότουστον
όροφο,σετιμήπροσφοράς20.000€.Πληρο-
φορίεςμόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105264ΚΟΝΤΑΣΤΗΝΕΦΟΡΙΑ,

πωλείταιμεγάληςπροβολής ισόγειοκατά-
στημα300τ.μ.,με1500τ.μ.οικόπεδογιαυ-
παίθριοπάρκινγκ ,πάνωστοδρόμοπρος
Μακροχώρι .Προσφέρεταισετιμήεξαιρετικά
συμφέρουσα,μόνο200.000€.Υπόδειξημόνο
σεσοβαράενδιαφέροναγοραστή.Αποκλειστι-
κήανάθεσηστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106842ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΚατά-
στημασυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ. Ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,αποτελείταιαπόένανενιαίο
χώρομεWC,σεκαλήκατάσταση,προσόψε-
ως,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,σετιμή
προσφοράς47.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ14217ΕΡΓΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΧωρά-

φι220τ.μ.,σεπρονομιακήτοποθεσία,ευκαι-
ρίαγιαμεγάληυπεραξία,σχεδόνχαρίζεται,
σετιμήπράγματιχαμηλήμόνοαπό10.000€
τώραμόνο5.000€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.14719ΣΤΟ6ΧΙΛ.ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑ-
ΟΥΣΑΣ,πωλείταιωραιότατοχωραφοοικόπεδο
10.850τ.μ.,μεεξαιρετικάμεγάληφάτσαπάνω
στονκεντρικόδρόμο200μπερίπου.Προσφέ-
ρεταισεεξαιρετικάχαμηλήτιμή,μόνο80.000€.
ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14023 ΕΥΚΑΙΡΙΑ !! ΣΤΟ ΔΡ.
ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑΣ.,στο7.5χιλ.πωλείταιχωρα-
φοοικόπεδο14.100τ.μ.,τρίτοαπότονκεντρι-
κόδρόμοσεεξαιρετικάσυμφέρουσατιμήαπό
140.000€, τώραμόνο48.000€πραγματική
τιμήέκπληξης.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295 -ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙ

πολύπολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπι-
φάνειας237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτου
χωριού.Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό
προσανατολισμόοικόπεδοκαιμεθέα τον
κάμποτηςΒέροιας ,εντόςσχεδίουπόλεως
μεΣ.Δ.0,8μεγέθους400τ.μ.,πωλείταιστην
τιμήτων38.000€.

Κωδ.13514ΣτουςΓεωργιανούςΒέροιας
πάνωστον κεντρικόδρόμο,πωλείται ένα
σπάνιοωραιότατοοικόπεδογωνιακό 617
τ.μ.,καταπληκτικόαπόκάθεάποψη,εντός
σχεδίουπόλεως με σ/δ 0,8 και τιμή στα
20.000€μόνο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13007ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναε-
ξαιρετικόοικόπεδομεγάλο1.010τ.μ.γωνιακό
ανατολικό,κατάλληλοκαιγιαοικοδομήμεσ/δ

0,8,τιμήμόνο110.000€.
κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικό

σημείοκαιμεθέατονκάμποτηςΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8 ,τιμή
90.000€.Μπορείναπουληθείκαιτομισό.

Κωδ13147ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ , στο κάτω
μέροςτουπροςτηΒέροιαπωλείταιέναοικό-
πεδο1600τ.μ.,εξαιρετικό,άρτιοκαιοικοδο-
μήσιμο2οαπότηνάσφαλτο,κατάλληλογια
ανέγερσηπολυτελούςβίλας,τιμή21.000€.

Κωδ.13010ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙπωλείταιοικό-
πεδοστηνείσοδοτουχωριούαπότηνπλευρά
τηςΒέροιαςμε1965τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμο,σετιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο25.000€.

Κωδ.13377ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο3.000
τ.μ., εντόςζώνης ,μεεκπληκτικήθέαστον
κάμπο,αξίζεινατοδεικανείς,γιαπολύα-
παιτητικούςαγοραστέςφυσιολάτρες,σετιμή
προσφοράς,μόνο35.000€.

κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟ-
ΠΕΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο ,Κέντρο
Αποκατάστασης ,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίας
καιόχιμόνο στηθέσηΚαβάκιαδίπλαστο
λόφοΜαγούλαπάνωστοδρόμογιατηΡάχη
12.000τ.μ. αμφιθεατρικόμεθέαόλοντον
κάμποτηςΗμαθίαςκαιορατότηταμέχριτην
Θεσ/νίκη .Πρόκειται γιαοικόπεδοφιλέτο,
προνομιούχοαπόκάθεάποψη,αναφέρεται
μόνοσεπολύσοβαρόεπενδυτή , ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο,τιμή450.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

κωδ.206877ΟΛΥΜΠΟΥ-ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ
ΔιατίθεταιπροςΠώλησηανακαινισμένοΔια-
μέρισμα60τ.μ.με2υπνοδωμάτια.Βρίσκε-
ταιστον1οόροφοτηςοικοδομής.Διαθέτει
γερμανικάσυνθετικά κουφώματα μάρκας
Kömmerlingμετριπλήυάλωσηηλεκτρικάρο-
λάκαισήτες,DAIKININVERTER12000BTU
κλιματιστικόστοσαλόνι,αναμονήγιαa/cστα
υπνοδωμάτια,ατομικήθέρμανσηφυσικού
αερίουμελέβητασυμπυκνωμάτων,πλήρη
εγκατάστασησυστήματοςσυναγερμού,γύ-
ψινεςδιακοσμητικέςκατασκευέςμεκρυφούς
φωτισμούςLED.Πραγματοποιήθηκεαντικα-
τάστασητωνδικτύωνύδρευσης-αποχέτευ-
σης-θέρμανσηςκαθώςκαιεξολοκλήρουνέα
ηλεκτρολογικήεγκατάσταση.Επίσηςδιαθέτει
ΚΛΕΙΣΤΗΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣδικήτουστο
ισόγειοτηςοικοδομής. Ιδανικόακίνητοτόσο
γιαεπένδυσηόσοκαιγια ιδιοκατοίκησησε
μιαεξαιρετικήτοποθεσίαμεπολλέςανέσεις
και ευκολίες.Τιμή:155.000€ ***ΤΗΝΑΝΑ-
ΚΑΙΝΙΣΗΕΚΠΟΝΗΣΕΗΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑKTITORSwww.ktitors.gr

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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.



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο έμπει-

ρο για το κυλικείοστοΝο-

σοκομείο Βέροιας. Ώρες

επικοινωνίαςγια ενημέρω-

ση6.00μ.μ.έως8.00μ.μ.

στοτηλ.6944577645.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  γυναίκα έ-

μπειρη για καθημερινή ερ-

γασία σε κουζίνα εστιατο-

ρίου.Τηλ.:6972012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  σερβιτόρος

έμπειρος για καθημερινή

εργασία  σε εστιατόριο.

Τηλ.:6972012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΠΩΛΗΤΗΣ

ΠΩΛΗΤΡΙΑ από το κατά-

στημα TOUCH DENIM με

εμπειρία, γνώση αγγλικών

καιH/Y,έως40ετών.Τηλ.:

6932627614.

ZHTOYNTAI οδηγοί αυ-

τοκινήτων με δίπλωμα Γ’

κατηγορίας. Πληροφορίες

στοτηλ.6980136902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  από το Ια-

τρικόΔιαγνωστικό Κέντρο

«ΠΑΝΑΓΙΑ» υπάλληλος

γραφείου για γραμματει-

ακή υποστήριξη. Γνώσεις

μηχανογράφησης ηλεκτρο-

νικού υπολογιστή και λο-

γιστικής είναι ευπρόσδε-

κτες.Αποστολή βιογραφι-

κών στο emai: lpanagia.

epe@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός-η-

λεκτρονικός, με γνώσεις

υπολογιστών και αγγλικής

γλώσσας, γ ια πλήρη α-

πασχόληση. Αντικείμενο:

ιατρικά μηχανήματα. Έδρα

εταιρείαςΑγκαθία Ημαθί-

ας. Τηλέφωνο επικοινωνί-

ας:6985996674.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ανε ιδ ί κ ευ -

τος εργάτης από εταιρία

κρεάτων για μόνιμη εργα-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ30τ.μ.μεντουλάπα,140€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,170€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ38τ.μ.επιπλωμένο,καλό,220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ40τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,λουξ,300€
ΡΟΛΟΙ45τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,250€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ45τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,260€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.ανακαινισμένο,ατομ.λέβητας,280€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ70τ.μ.μονοκατοικία,180€
ΕΛΗΑ70τ.μ.νεόδμητο,τζάκι,θέσηστάθμευσης,400€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ90τ.μ.επιπλωμένο,καλό,300€
ΕΛΗΑ100 τ.μ.ατομ.λέβητας,ηλιακός,θέα,πολύκαλό,
370€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,330€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.12ετών,θέα,λουξ,450€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ120τ.μ.επιπλωμένο,καλό,310€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ35τ.μ.15ετών,33.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ75τ.μ.15ετίας,εξαιρετικό,λουξ,65.000€
ΕΛΗΑ 80 τ.μ.ανακαινισμένο, με αντλία θερμότητας,
85.000€
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€
ΕΛΗΑ110τ.μ.προσόψεως,καλό,55.000€
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€
ΣΤΑΥΡΟΣ170τ.μ.οροφοδιαμέρισμα,κεντρικό,35.000€

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
ΚΤΕΛ25τ.μ.καλό,250€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ35τ.μ.πάνωστηνΑριστοτέλους,150€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,μεπατάρικαιυπόγειο,270€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ80τ.μ.μεπατάρι,καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,800€
ΚΑΤΩΒΕΡΜΙΟ400τ.μ.Ξενοδοχείοεξαιρετικό,16.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ156μέτρα,πολύκαλό,29.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ400μέτρα,καλό,16.000€
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣΚΑΤΟΙΚΙΕΣ460μέτρα,38.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ500μέτρα,στοκέντροτουχωριού,24.000€
ΣΚΥΛΙΤΣΙ500μέτρα,καλό,6.000€

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.

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

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.

Θέσειςεργασίαςσενέοκατάστημα
αλυσίδαςκαφέστηΒέροια

Ζητούνταιάτομαγιαεργασίααπόγνωστήαλυσίδακα-
φέ,πουθαλειτουργήσειπαράρτημάτηςστηνΒέροια.

Προσφερόμενεςθέσειςεργασίας:
-Υπεύθυνουκαταστήματος
-Barista
-Delivery

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:κρεβα-
τοκάμαραμε κομοδίνα,
συρταριέρα,καθρέφτης,
φωτιστικά και στρώ-
μα. Παιδικό κρεβάτι
με στρώμα, κομοδίνο,
ντουλάπα, αχρησιμο-
ποίητακαιταδύο.Τηλ.:
6939575993.

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



σία. Πληρ. 2332042608 –

2332041875.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ :  1) χειρι-

στής αντλίας μπετόν, 2)

χειριστής Wagondri l l ,  3)

χειριστής Dumper για μό-

νιμη εργασία στη Βέροια.

Τηλ.: 23310 21904 κ. Κώ-

στας.

ZHTEITAI  βοηθός λο-

γιστή για εργασία σε λο-

γιστικό γραφείο. Απαραί-

τητη, τριετής τουλάχιστον

προϋπηρεσία. Τηλέφωνο:

2331021106.Αποστολήβι-

ογραφικών στο ygronat@

hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ά τομο  ως

βοηθός  λογ ιστή  γ ια  ε -

μπορική επιχε ίρηση με

τριετή τουλάχιστον προ-

ϋπηρεσ ία  σε  ανάλογη

θέση  καθώς και άριστη

γνώση αγγλικών σε επί-

πεδο  επ ικο ινων ίας  κα ι

προαιρετικά   επικοινω-

νία σε μ ια τουλάχιστον

γλώσσα ακόμα κατά προ-

τίμηση  ιταλικών ή γερ-

μανικών καθώς και πολύ

καλές γνώσεις Microsoft

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

,Outlook).ΑΠΟΣΤΟΛΉΒΙ-

ΟΓΡΑΦΙΚΏΝ  ΣΤΟ email:

o l ymp ia land ike@gmai l .

com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  μηχαν ικός

αυτοκινήτων από επιχεί-

ρηση στηΒέροια γιαπλή-

ρηαπασχόληση.Ικανοποι-

ητική αμοιβή. ΖΗΤΕΙΤΑΙ

οδηγός ταξί για πλήρη α-

πασχόληση. Τηλέφωνα ε-

πικοινωνίας: 2331071553

& 2331062900. Ώρες επι-

κοινωνίας:9.00με18.00.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  με

έδρα τη Βέροια, αναζητά

χειριστή μηχανημάτων έρ-

γου με ικανότητα οδήγη-

σης επαγγελματικού φορ-

τηγού για να εργαστεί σε

έργο ύδρευσης στη Θεσ-

σαλονίκη. Τηλ. επικοινω-

νίας: 23310 23400, Κιν.:

6977443518.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ

αναλαμβάνε ι  τη  φύλα-

ξη παιδιών σε προσιτές

τ ιμές.  Πληρ. Τηλ.  6983

098742.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φροντ ίδα γερόντων γ ια

κάποιες ώρες ή και γ ια

24ωρη βάση,  καθαριό-

τητα σπιτιών, γραφείων

και  σκάλες.  Τηλ. :  6940

998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφικά

είδη της CICU: καροτσάκι

(χειμωνιάτικο-καλοκαιρι-

νό), καλαθούνα με βάση,

τραπεζάκι φαγητού, κάθι-

σμααυτοκινήτουκαι2πο-

δήλατα παιδικά σε πολύ

κατάσταση, 400 ευρώ όλα

μαζί.Τηλ.:2331062621.

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 άνδρα ή γυναίκα α-
πό30έως50ετώνγιατο
Τμήμα Πωλήσεων. Προ-
σφέρει μισθό, πλήρη α-
σφάλιση, αυτοκίνητο και
κινητό. Πληροφορίες στο
6947021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλ-
ληλος γραφείου - βοη-

θόςΛογιστήγιαΛογιστικό
ΓραφείοστηΒέροια.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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ για εργασίασε τυ-
πογραφείοστηνΠτολεμαϊδα,μεεμπειρίαστηνεκτύ-
πωσηOFFSETκαιευρύτερεςγνώσεις-εμπειρίαστις
γραφικέςτέχνες.Μισθόςικανοποιητικός.

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

ΗεταιρίαΠΑΡΑΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ,αναζητείάτομο
για τηθέσητου τεχνικούσυντήρησηςανεμογεννητριώνσηνευ-
ρύτερηπεριοχή.

Ηεταιρίαπροσφέρει:
-Ανταγωνιστικέςαποδοχές
-Συνεχήυποστήριξη,ανπαπτυξηκαιεκπαίδευση
-Ιδιωτικήασφάλιση
Αποστολήβιογραφικώνστο: cp@paralos-tech.gr.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΟΑ.Σ.ΑΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΥ«ΟΖΥΓΟΣ«
Ενδιαφέρεταιγια τηνπρόσληψητωνπαρακάτωειδι-

κοτήτωνγιααπασχόληση8-9μηνες
1)Χειριστέςκλαρκήβοηθούςμεπτυχίο
2)‘Έναν(1)ΓεωπόνοήΤεχνολόγοΓεωπόνο
3)Εποχικούςεργάτες
Τηλεπικοινωνίας2331051093,FAX2331051094

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπότηνεφημερίδα«ΛΑΟΣ»νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με

ανάλογηεμπειρία,γιατηδιανομήτηςεφημερί-

δας(γιαμόνιμηαπασχόληση).

Τηλ.:6974030005.

ΗβιομηχανίαΑΛΜΗ ΑΒΕΕ ζητάπροσωπικό (φύλα-
κα)πουθααπασχοληθείστιςεγκαταστάσειςτηςεπιχείρη-
σης,στο5οχλμΑλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις
στην έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμΑλεξάνδρειας –
ΚρύαςΒρύσης.Ηαίτησηθαπρέπεινασυνοδεύεταιαπό
φωτοτυπίαταυτότητας.

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



Ένα μακάβριο θέαμα αντίκρισε χθες το μεσημέρι, το συ-
νεργείο που κάνει τις εργασίες αντικατάστασης των αμιαντο-
σωλήνων στο δίκτυο της  ΔΕΥΑΒ στο κέντρο της Βέροιας.

Ενώ οι εργασίες έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί στην οδό 
Ανοίξεως, το συνεργείο δούλευε επί της οδού Εμμ. Παπά, 
όπου και βρέθηκε ανθρώπινος σκελετός σε «αρχαίο» τάφο, 
όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που εξασφάλισε ο «ΛΑΟΣ».

Ο αρχαιολόγος που παρίσταται καθημερινά στις εργασίες 
ενημέρωσε την Εφορεία Αρχαιοτήτων για την αξιολόγηση και 
αποτύπωση του ευρήματος.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για σκελετό νεαρού 
ατόμου(πιθανότατα παιδιού), με πρώτη εκτίμηση να χρονολο-
γείται περίπου 1.000 ετών, χωρίς ακόμη να μπορεί να προσ-
διοριστεί αν είναι άνδρας ή γυναίκα. Ο σκελετός αργά χθες το 
απόγευμα, αφού αποτυπώθηκε από την Αρχαιολογία, μετα-
φέρθηκε στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας για να μελετηθεί 
και να απαντηθεί η χρονολόγηση και το φύλο.  

Οι εργασίες του εργολάβου της ΔΕΥΑΒ έχουν σταματή-
σει στο σημείο, ενώ αναμένεται σήμερα να δοθεί πάλι στην 
κυκλοφορία η οδός Ανοίξεως, αφού έχουν ολοκληρωθεί οι 
εργασίες και αναμένεται να δοθεί το «πράσινο φως» από την 
Αρχαιολογία, που ολοκλήρωσε την καταγραφή και αποτύπω-
ση του ευρήματος του αρχαίου κλιβάνου(φούρνου) μπροστά 
στο Κάστρο. 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας 

www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

CMYK

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 202116

P Να δω για πόσο καιρό ακόμη θα ξυπνά-
με για να αδράξουμε το βαθύ κόκκινο…

 
P Θα ανοίξει ο Τουρισμός στις 15 Μαΐου κι η 

χώρα θα είναι ακόμη κλειστή.
 
P Τι το κάναμε; Ήλιος, κρασί και θάλασ-

σα… σελφ σέρβις;
 
P Όλα τα κάναμε με τηλεδιάσκεψη, αλλά του-

ρισμός… από απόσταση δεν λέει.
 
P Δεν είναι ότι στην επιτροπή είναι ανα-

ποφάσιστοι. Εμείς δεν ξέρουμε τι θέλουμε.
 

P Παλιά έτρεχαν οι μαύροι να φτάσουν τον 
Κεντέρη στο διακοσάρι. Τώρα τρέχει η κυβέρνηση 
να φτάσει τις εξελίξεις στον μαραθώνιο.

 
P Ο Αλέξης είπε ότι δεν έχουμε ούτε κυ-

βέρνηση ούτε επιστήμονες. Αλλά ποιος τον έ-
χει εμπιστοσύνη; Εδώ πιστεύει ότι μας έβγαλε 
από τα μνημόνια.

 
P Στην κυβέρνηση ευλογούν για τη συγκυρία 

ότι έχουν τον Τσίπρα να ελέγχει την αξιοπιστία 
της.

 
P Πες μου ποιον έχεις αξιωματική αντιπο-

λίτευση να σου πω ποιος είσαι.

 
P Πάντως ο λαϊκισμός έχει 

επιστρέψει για τα καλά στη χώ-
ρα. Στο ίδιο έργο θεατές, με τα 
θέατρα κλειστά.

 
P Λαϊκισμός σε όλο το 

φάσμα της πολιτικής και κοι-
νωνικής ζωής αυτή τη φορά. 
Φαίνεται ότι είναι μεταλλαγ-
μένο στέλεχος, πιο μεταδο-
τικό.

 
P Διότι αν υπάρχει πολύ 

ιικό φορτίο στα λύματα, είναι 
απείρως περισσότερο στα βλή-
ματα.

 
P Ελληνικό τάνκερ 

μπλόκαρε τη διώρυγα του 
Σουέζ για λίγες ώρες. Πα-
ντού μισές δουλειές.

 
P Ο σύγχρονος μέσος Έλ-

ληνας πάει στον ψυχολόγο του 
για τσακώνεται για την αδιακρι-
σία του.

 
P Εγώ δεν θα κάνω το 

εμβόλιο. Παρακαλώ, κρατάτε 
τις αποστάσεις.

 
P Και:
 
Μόλις έχουν φέρει στον θάλαμο τον ασθενή 

από το χειρουργείο και στο προσκεφάλι του κά-
θεται η γυναίκα του. Σε κάποια στιγμή, εκείνος α-
νοίγει τα μάτια του, την κοιτάζει και μουρμουρίζει:

- Είσαι πανέμορφη...

Η γυναίκα, κολακευμένη, συνεχίζει να κάθεται 
δίπλα του. Μετά από κανένα μισάωρο, ο ασθενής 
ξανανοίγει τα μάτια του και λέει:

- Συμπαθητική είσαι...
- Συμπαθητική; Πριν από λίγο μου έλεγες ότι 

είμαι πανέμορφη!
- Ε, τι θες βρε γυναίκα; Σιγά σιγά περνάει η 

επήρεια της νάρκωσης!
Κ.Π.

Ανθρώπινος σκελετός βρέθηκε κατά την εκσκαφή 
επί της οδού Εμμ. Παπά, στα έργα της ΔΕΥΑΒ
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