
Ο Κ. Καραπαναγιωτίδης μίλησε 
στον ΑΚΟΥ 99.6 για 

το παράπονο της Ομογένειας

Δήμαρχος Βέροιας 
προς τον Πρόεδρο 

του ΕΛΓΑ: 
Απαραίτητη
 η ενίσχυση 

του προσωπικού 
στο υποκατάστημα 

της Βέροιας

Οι καταστροφές 
στην αγροτική 
παραγωγή της 

Ημαθίας 
και οι προοπτικές 

ανάπτυξης
Του  Βασίλη 
Κωνσταντινόπουλου

Με μεγάλη συμμετοχή, χθες το απόγευμα στην 
Πλατεία Δημαρχείου Βέροιας

Πρώτη ήττα στις Σέρρες για τη Βέροια 1-0 
με γκολ του Ολαϊντάν!!
Παύλος Δερμιτζάκης: 

“Μας αδικεί το τελικό αποτέλεσμα”
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Διαμαρτυρία της ΕΛΜΕ Ημαθίας 
για επαναλειτουργία σχολείων, 

τηλεκπαίδευση, μέτρα πρόληψης 
και ενίσχυση της Παιδείας

Συνελήφθη άντρας για διακίνηση 
ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή

ΝΗΣΤΕΙΑ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΓΩΝΑΣ Ή ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΕΞΗΓΗΜΕΝΗ ΥΠΟΘΕΣΗ;
Γράφει ο Τσιομεσίδης Νικήτας, Θεολόγος

Σελ. 4



2 www.laosnews.gr ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Μετά τις μάσκες και τα 
αντισηπτικά στην ουρά

για τα self test;
  Ήρθε και η ώρα των self test να τραβήξουν τα 
φώτα της δημοσιότητας, αφού από Δευτέρα 19 
Απριλίου όλοι θα τρέχουμε να προμηθευτούμε 
από ένα! Οι ανακοινώσεις του υπουργού Εργασίας 
Κωστή Χατζηδάκη, για την υποχρεωτική εφαρμογή 
self test σε αρκετούς τομείς του ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα, με αισθητή την αναφορά στην 
εστίαση που μάλλον ετοιμάζονται να ανοίξουν, θα 
δημιουργήσουν ένα νέο τοπίο. Από εκεί που τρέχαμε 
τον πρώτο καιρό για γάντια μιας χρήσης, μάσκες και 
αντισηπτικά(θησαύρισαν οι αντίστοιχες βιομηχανίες), 
ήρθε η ώρα να βρέξει τεστ; Λέτε από βδομάδα 
στα φαρμακεία να «συνωστίζονται» καθηγητές, 
μαθητές, εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, δημόσιοι 
υπάλληλοι για ένα τεστ; Ελπίζουμε στην κυβέρνηση 
να έχουν υπολογίσει και προετοιμάσει το έδαφος 
για τόσα πολλά τεστ(άραγε οι φαρμακοποιοί ξέρουν 
τι τους περιμένει;) για να κυλήσει ομαλά κάτι που 
σίγουρα θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση του ιού.   

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Ο βεροιώτης Αργύρης Τσιγγενόπουλος
«σήκωσε» τον Τροχό της Τύχης του STAR 

Έφτασεμέχριτοντελικότουτηλεπαιχνιδιού«ΤροχόςτηςΤύχης»στοSTARκαιεκτόςαπόταπερίπου6χιλιάρικα,
κέρδισεκαιτιςεντυπώσεις!ΟλόγοςγιατονβεροιώτηΑργύρηΤσιγγενόπουλο,αθλητικόδημοσιογράφο(sportsup.gr),
πουσυμμετείχεστογνωστότηλεπαιχνίδικαι«έσκισε»,αφούστοεπεισόδιοπουμεταδόθηκεχθεςτοαπόγευμα(Τετάρ-
τη14/04)κέρδισετιςδύοαντιπάλουςτου,πήγεστοντελικό,όπουεύκολαέλυσεσελίγαδευτερόλεπτατοντελευταίο
γρίφο.

ΟτηλεπαρουσιαστήςΠέτροςΠολυχρονίου,εντυπωσιασμένοςαπότιςικανότητεςτουΑργύρηναλύνειαμέσωςτους
δύσκολουςγρίφους,έπλεξετοεγκώμιοτουβεροιώτηπαίκτη,ανκαισχολίασεότιπρέπεινατουβάζουνμόνοδύσκολα
καιπερίπλοκα,αφούσεεύκολουςγρίφουςτα«έκανεμούσκεμα»όπωςείπεχαρακτηριστικά!

Εμείςνατονσυγχαρούμεκαινατουευχηθούμεσεκαλήμεριάτακερδισμένα!

ΟΚ.ΚαραπαναγιωτίδηςμίλησεστονΑΚΟΥ99.6
γιατοπαράπονοτηςΟμογένειας

Είναι ένας άνθρωπος
που επί δεκαετίες διατη-
ρείστενέςσχέσεις με τους
Έλληνες του εξωτερικού,
από τηνΑυστραλία μέχρι
την Ρωσία και από τη Ν.
Αφρικήμέχρι τιςΗ.Π.Ακαι
τονΚαναδά.ΟΚώσταςΚα-
ραπαναγιωτίδης, πρώην
νομάρχης και αντιπεριφε-
ρειάρχηςΗμαθίας, μίλησε
το μεσημέρι της Τετάρ-
της(14/04) στην εκπομπή
Λαϊκά καιΑιρετικάστονΑ-
ΚΟΥ99.6γιατηνεπιστολή
τουσχετικάμετονέονομο-
σχέδιοτηςκυβέρνησηςγια
την ψήφο των ομογενών
του εξωτερικού. Ο κ. Κα-
ραπαναγιωτίδηςως καλλι-
τέχνης, μετέπειταωςπολι-
τικόςκαιαιρετόςτηςαυτοδιοίκησηςκαιτώραωςεπιχειρηματίαςβρίσκεταικοντάστοναπόδημοελληνισμό,αφουγκράζεται
τονπαλμόκαιταζητήματαπουτουςαπασχολούνκαιμετέφερετοπαράπονοτους,αφούδενυπήρξεκαμίασυζήτησηή
διαβούλευσημαζί τουςμε τηνελληνικήκυβέρνηση.«Οι Έλληνες του εξωτερικού δεν ζητούν απολύτως τίποτα, θέ-
λουν μόνο  κυβέρνηση να ακούσει τους εκπροσώπους τους, να βοηθήσουν την πατρίδα και να την στηρίξουν με 
όλες τις δυνάμεις τους»,επεσήμανεοπρώηναντιπεριφερειάρχηςκαισυμπλήρωσεότιόποτεχρειάστηκεακόμηκαιμε
δικάτουςέξοδαανέλαβανπρωτοβουλίεςχωρίςναεπιβαρύνουντοελληνικόκράτος,μεχαρακτηριστικόπαράδειγμαόπως
ανέφερεοκ.ΚαραπαναγιωτίδηςομεγαλοεπιχειρηματίαςκαιπροσωπικόςτουφίλοςΙβάνΣαββίδης.

Μετά το Πάσχα οι φορολογικές δηλώσεις
Μετά τοΠάσχααναμένεται να είναιδιαθέσιμο τοTaxisnet για τηνυποβολή τωνδηλώσεωναπό6,5 εκατ.φορο-

λογούμενους,ενώ,γιατηδιευκόλυνσητωνφορολογουμένωντουπουργείοΟικονομικώνσχεδιάζειναεπαναλάβειτο
μοντέλοπουεφάρμοσεπέρυσι,τοοποίοπροβλέπειπαράτασητηςπροθεσμίαςυποβολήςτωνδηλώσεωντουλάχιστον
μέχριτοτέλοςΙουλίου.Κιεπειδήπολλοίαναρωτιούνται,γιατιςηλεκτρονικέςαποδείξεις,τοβασικόσενάριοπροβλέ-
πειναμηνισχύσειειδικάγιαφέτος(εισοδήματα2020)τοπρόστιμοπουεπιβάλλεταιμεσυντελεστή22%στιςαποδεί-
ξειςπουθαλείπουν,δηλαδήστηδιαφοράανάμεσαστοαπαιτούμενούψοςδαπανώνκαιστούψοςτωνδαπανώνπου
έγινανμεηλεκτρονικόχρήμα.

ΕναλλάξσήμεραηκυκλοφορίαστηνΒενιζέλου,
απόΜαλακούσηέωςΤρεμπεσίνας,λόγωκατεδάφισης
Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της ο-

δικής κυκλοφορίας, την πρόληψη τροχαίων α-
τυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του
κοινού κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης,
στην οδό Βενιζέλου της Βέροιας, ηΔιεύθυνση
ΑστυνομίαςΗμαθίας αποφάσισε: Τηνστένωση
τηςλωρίδαςκυκλοφορίαςοχημάτων,με εναλλάξ
κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομείναν
ρεύμα κυκλοφορίας, στην οδό Βενιζέλου από
τηνσυμβολήτηςμετηνοδόΜαλακούσηέωςτην
συμβολήτηςμετηνοδόΤρεμπεσίνας,στορεύμα
κυκλοφορίαςπροςτηνοδόΤρεμπεσίνας.

Οικυκλοφοριακέςρυθμίσειςθαεφαρμοσθούν
σήμεραΠέμπτη (15-04-2021) από τις  8:00΄ το
πρωί  έως τις 3.00 το μεσημέρι, ενώ θα υπάρ-
χει σήμανση προειδοποίησης για στένωση της
λωρίδας κυκλοφορίας  με  χρήση κώνων και θα
τοποθετηθούνκαισταδύορεύματακυκλοφορίας
σηματωροί, προκειμένου στο σημείο της οδού
πουθαεκτελούνταιοιεργασίεςκαιθατοποθετη-
θούνταμηχανήματατουέργου,ναεκτρέπεταιηκυκλοφορίαστοαντίθετορεύμακαιναδιεξάγεταιεναλλάξ.

Καιβέβαιαλίγηπροσοχήεπιπλέονκαιαπότουςοδηγούς…
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Εξιχνίαση κλοπής τσάντας από όχημα
Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών ανδρών, διότι όπως 

προέκυψε από την έρευνα, το μεσημέρι της 21ης Φεβρουαρίου 2021 στη Βέροια, διέρρηξαν το όχημα μίας 
ημεδαπής γυναίκας και αφαίρεσαν μέσα από αυτό την τσάντα της που περιείχε διάφορα προσωπικά αντικεί-
μενα καθώς και 1 τραπεζική κάρτα με την οποία στη συνέχεια πραγματοποίησαν ανάληψη του χρηματικού 
ποσού των 450 ευρώ.

Από την Ομάδα Δίωξη Ναρκωτικών Βέροιας
Συνελήφθη άντρας για διακίνηση 

ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή
-Στην οικία του σε περιοχή της Θεσσαλονίκης εντοπίστηκαν πάνω 
από 6 κιλά κάνναβης 
Συνελήφθη την Τρίτη 13 Απριλίου 

2021 το απόγευμα σε περιοχή της Θεσ-
σαλονίκης, από αστυνομικούς της Ομά-
δας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος 
Ασφάλειας Βέροιας, ένας ημεδαπός άν-
δρας για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, 
παράνομη οπλοκατοχή καθώς και πα-
ραβάσεις του νόμου περί προστασίας 
προσωπικών δεδομένων και του νόμου 
περί λειτουργίας ραδιοσταθμών. 

Ειδικότερα, από τους αστυνομικούς 
εντοπίστηκε ο ημεδαπός και σε έρευνα 
που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 26 συσκευασίες που περιείχαν 
κάνναβη συνολικού βάρους 6 κιλών και 
390,9 γραμμαρίων, • 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, • 1 πυροβόλο όπλο κρότου, • 1 γεμιστήρας με 5 φυ-
σίγγια κρότου, • 7 φυσίγγια των 9 χιλιοστών, • 1 αστυνομική ράβδος, • 1 ζευγάρι χειροπέδες, • 50 σακουλάκια 
συσκευασίας, • 1 κλειστό κύκλωμα καταγραφής με 3 σκληρούς δίσκους και 3 κάμερες και • 1 κινητό τηλέφωνο.

Επίσης κατασχέθηκε και το όχημα που χρησιμοποιούσε. 
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. 

Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας:
 Συμβολική συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα 

μπροστά στο Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας 
Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος 

εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:
«Η Συντονιστική Επιτροπή, σε εκτέλεση της από 12.3.2021 απόφασης της Ολομέλειας για την 

οργάνωση δράσης «Ημέρες πανελλαδικής διαμαρτυρίας δικηγόρων», καλεί τα μέλη των Διοικητικών 
Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την αντιφατι-
κή και κακή νομοθέτηση, που δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου, αιφνιδιάζει τους παράγοντες της δίκης 
και φαλκιδεύει δικαιώματα Ελλήνων πολιτών καθώς επίσης και για τη συνεχιζόμενη αδράνεια της 
Κυβέρνησης ως προς την οικονομική στήριξη του κλάδου.

Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 15 Απριλίου 2021 στις 12:00 
, στο χώρο κάθε Πρωτοδικείου της χώρας, με κεντρικό σύνθημα «Ασφαλής υγειονομική και δικονομι-
κή λειτουργία της Δικαιοσύνης- Η αξιοπρέπεια των δικηγόρων είναι αδιαπραγμάτευτη» για την διεκ-
δίκηση των αιτημάτων που έχει θέσει με τις αποφάσεις της η Ολομέλεια, θεσμικών και οικονομικών.

Η διαμαρτυρία θα διοργανωθεί με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και 
προστασίας.

Διαμαρτυρία και στη Βέροια
Σε εκτέλεση της παραπάνω απόφασης της  Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέ-

δρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας διοργανώνει 
σήμερα Πέμπτη στις 12:00, στον ανοικτό -  υπαίθριο χώρο μπροστά από το του Νέο Δικαστικό 
Μέγαρο Βέροιας συμβολική συγκέντρωση - διαμαρτυρία, η οποία θα γίνει με την τήρηση όλων των 
προβλεπόμενων μέτρων ασφάλειας και προστασίας της υγείας. 

Δήμαρχος Βέροιας 
προς τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ: 

Απαραίτητη η ενίσχυση 
του προσωπικού 

στο υποκατάστημα της Βέροιας 
-Αυτοψία αρμόδιου Αντιδημάρχου 

στις καλλιέργειες που επλήγησαν από παγετό
Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λυκου-

ρέντζο, απέστειλε ο Δήμαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος Βορ-
γιαζίδης, τονίζοντας την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του 
προσωπικού στο Υποκατάστημα του ΕΛΓΑ Βέροιας ώστε 
να κινηθεί πιο σύντομα η διαδικασία των αποζημιώσεων 
προς τους αγρότες:

«Ο Δήμος Βέροιας κατόπιν επίσκεψης που πραγματο-
ποίησε στο Υποκατάστημα του ΕΛΓΑ Βέροιας, ενημερώθη-

κε από την Προϊσταμένη του Υποκαταστήματος, κ. Παππά 
Μαρία, ότι το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να 
ολοκληρωθεί η πρόσληψη 20 υπαλλήλων στο εν λόγω 
υποκατάστημα, για τις ανάγκες των εκτιμήσεων ζημιάς στις 
καλλιέργειες από τον παγετό. Τονίζουμε και επισημαίνου-
με ότι ο αριθμός αυτός κρίνεται ανεπαρκής και πως είναι 
απαραίτητη η περαιτέρω ενίσχυση του προσωπικού στο 
υποκατάστημα του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων στην Βέροια προκειμένου να επισπευσθεί η 
διαδικασία των αποζημιώσεων προς τους αγρότες» αναφέ-
ρει στην επιστολή του ο Δήμαρχος Βέροιας.

Επιτόπια αυτοψία στις αγροτικές καλλιέργειες οπωροφόρων δέντρων σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες του 
Δήμου Βέροιας πραγματοποίησε ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Ηλίας Τσιφλίδης, μετά την επίσημη θέ-
ση του Δημάρχου Βέροιας για κήρυξη του δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω καταστροφών εξαιτίας 
του παγετού.

Από τη διαδικασία της επιθεώρησης διαπιστώθηκε ότι οι ζημιές στις δενδροκαλλιέργειες λόγω των χαμηλών 
θερμοκρασιών που καταγράφηκαν στις 25 και 26 Μαρτίου και στις 9 και 10 Απριλίου είναι πολύ μεγάλες και το 
ακριβές μέγεθός τους θα διαπιστωθεί τις επόμενες μέρες.

«Οι ενέργειές μας και το αίτημα του Δημάρχου Βέροιας να τεθεί ο δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
επικεντρώνονται στη στήριξη της τοπικής παραγωγής και της οικονομίας του τόπου. Βρισκόμαστε σε ένα 
κομβικό στάδιο της αγροτικής παραγωγής και ο καιρός δυστυχώς κατέστρεψε μεγάλο μέρος των καρπών στα 
δέντρα» αναφέρει ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Ηλίας Τσιφλίδης.

Με μεγάλη συμμετοχή, χθες το απόγευμα 
στην Πλατεία Δημαρχείου Βέροιας

Διαμαρτυρία της ΕΛΜΕ Ημαθίας 
για επαναλειτουργία σχολείων, 

τηλεκπαίδευση, μέτρα πρόληψης 
και ενίσχυση της Παιδείας

Στην Πλατεία Δημαρχείου της 
Βέροιας συγκεντρώθηκαν χθες το 
απόγευμα αντιπροσωπεία της ΕΛ-
ΜΕ Ημαθίας και πολλοί εκπαιδευ-
τικοί αλλά και εκπρόσωποι κοινω-
νικών – πολιτικών φορέων, διαδη-
λώνοντας για τη δημόσια Παιδεία 
και Υγεία, για την ασφαλή λειτουρ-
γία των σχολείων, την αξιοπιστία 
των σέλφ τεστ, την τηλεκπαίδευση 
και τους αντιεκπαιδευτικούς νό-
μους της Κυβέρνησης, όπως ανα-
φέρουν στα μηνύματά τους.

«Ως ΕΛΜΕ, υποστηρίζουμε ότι 
πρέπει να ληφθούν από   την πο-
λιτεία, όλα εκείνα τα μέτρα που θα 
εξασφαλίσουν τη λειτουργία των 
σχολείων με τη μέγιστη δυνατή 
ασφάλεια. Μέτρα που δεν θα πά-
ψουμε να διεκδικούμε ακούραστα  
, όσο κι αν το υπουργείο και η κυ-
βέρνηση μας αγνοούν επιδεικτι-
κά», τονίζουν μεταξύ άλλων, ενώ 
τα αιτήματά τους αφορούν:

 - Λειτουργία σχολείων με 15 
μαθητές κατ’ ανώτατο όριο ανά 
τμήμα.

 -Αύξηση κονδυλίων για την 
κάλυψη των έκτακτων αναγκών 
στην εκπαίδευση, ώστε να προ-
σληφθούν εκπαιδευτικοί και να 
βρεθούν αίθουσες και χώροι για 
στέγαση των τμημάτων.

 -Διενέργεια δωρεάν, μαζικών, επαναλαμβανόμενων αξιόπιστων τεστ για έλεγχο της διάδοσης του 
ιού. Να διεξάγονται με ευθύνη της πολιτείας, είτε ενισχύοντας τις πρωτοβάθμιες δομές υγείας με προσω-
πικό, είτε με υγειονομικούς στα σχολεία.

  -Τα τεστ να καλύπτουν όλους τους μαθητές μας όλων των ηλικιών και όλο το προσωπικό των σχο-
λείων (εκπαιδευτικούς,  καθαρίστριες, διοικητικούς κλπ).

   -Να ξεκινήσει άμεσα και οργανωμένα ο μαζικός εμβολιασμός των εκπαιδευτικών.
  -Δωρεάν διανομή μασκών υψηλών προδιαγραφών για προστασία από τα μεταλλαγμένα στελέχη 

του ιού που είναι πολύ πιο μεταδοτικά, και μάλιστα μεταξύ των παιδιών και εφήβων.
 -Πρόσληψη του αναγκαίου βοηθητικού προσωπικού για επαρκή καθαρισμό και απολύμανση των 

σχολικών χώρων.
 - Ουσιαστική ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, σύμφωνα με τα πάγια και σημαντικά αιτή-

ματα όλων των υγειονομικών.
Επίσης προτείνουν και ζητούν:
  -Η τηλεκπαίδευση να μην μετατραπεί σε μόνιμη συνθήκη.
  -Να μην πραγματοποιηθούν αυτή τη χρονιά προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.
  -Να μην εφαρμοστεί και να καταργηθεί η τράπεζα θεμάτων.
-Αναδιάταξη της διδακτέας ύλης και αναπροσαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων όλων των τάξεων.
  -Όχι στην περικοπή των εισακτέων στα ΑΕΙ. Όχι στη βάση εισαγωγής.
  -Ανατροπή του συνόλου των αντιεκπαιδευτικών νόμων της κυβέρνησης.



Γράφει ο Τσιομεσίδης Νικήτας, Θεολόγος

Διανύουμε ήδη την περίοδο της Μ. Σαρακοστής, η οποία 
διαρκεί μέχρι το Πάσχα. Σ’ αυτήν εμείς οι χριστιανοί δίνουμε 
ένα διαφορετικό νόημα και περιεχόμενο, γιατί η εκκλησία μας 
διδάσκει ότι κατά την περίοδο αυτή πρέπει να υποβληθούμε 
σε εντονότερους πνευματικούς αγώνες.

Δε νοείται όμως χριστιανική ζωή χωρίς άσκηση, χωρίς 
δηλαδή την προσπάθεια εκείνη που πρέπει να κάνουμε οι 
πιστοί, με τη βοήθεια και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, για 
να απαλλαγούμε από τα διάφορα πάθη και τις αμαρτίες μας, 
να διώξουμε από πάνω μας την κυριαρχία των παθών μας. 
Σ’ αυτή την ασκητική προσπάθεια των χριστιανών ιδιαίτερα 
σημαντική θέση έχει η νηστεία.

Στο σύντομο αυτό σημείωμα θα παραθέσω μερικές σκέψεις 
για το νόημα και το σκοπό της νηστείας, της νηστείας που 
τόσο πολύ έχει παρεξηγηθεί στις ημέρες μας από πολλούς 
ανθρώπους.

1. Η νηστεία δεν είναι εφεύρημα των ανθρώπων, αλλά δι-
δασκαλία που πηγάζει από την Αγία Γραφή, είναι εντολή του 
Θεού, γι’ αυτό και πρέπει να την τηρούμε και να γνωρίζουμε 
τον ορθό τρόπο με τον οποίο οφείλουμε να νηστεύουμε.

Η νηστεία δεν πρέπει να γίνεται για να προκαλέσει τον 
έπαινο ή το θαυμασμό των άλλων ανθρώπων, αλλά να απο-
βλέπει στην αφέλεια της ψυχής. Πρωταρχικός σκοπός της 
νηστείας είναι η κάθαρση και ο εξαγιασμός της ψυχής και του 
σώματος.

Ενώ η γαστριμαργία και η λαιμαργία εξάπτουν το σαρκικό 
φρόνημα και διεγείρουν τις ορμές, η νηστεία αντίθετα μαραίνει 
τις σαρκικές επιθυμίες και καταπολεμά τα διάφορα πάθη της 
ψυχής.

2. Η νηστεία διακρίνεται σε «σωματική» και «πνευματική». 
Η σωματική νηστεία συνίσταται στην αποχή από ορισμένες 
τροφές και τη λήψη άλλων, των λεγόμενων νηστήσιμων. Με 
την αποφυγή αυτών των τροφών και τη λιτή διατροφή απο-
βλέπουμε στο να καταστείλουμε τις διάφορες ορμές μας και 
να ξεριζώσουμε τις σαρκικές επιθυμίες. Είναι αυτό που λέει ο 
Απ. Παύλος «νέκρωση» και «σταύρωση» του φρονήματος της 
σαρκός και των εμπαθών επιθυμιών.

Η πνευματική νηστεία είναι η νηστεία της ψυχής του αν-
θρώπου. Είναι η απομάκρυνση από τα κακά, και αυτή είναι η 
αληθινή νηστεία. Λέει ο Μ. Βασίλειος «μη ονομάζεις νηστεία 
μόνο την αποχή από τις τροφές, και περιορίζεις το αγαθό της 
νηστείας σ’ αυτή, διότι αληθινή νηστεία είναι η αποξένωσή μας 
από τα κακά». Αποξένωση από τα κακά σημαίνει αποφυγή της 
αμαρτίας με όλες της τις μορφές, όπως: αμαρτωλές πράξεις, 
λόγια κακά, επιθυμίες κακές, λογισμοί κακοί.

3. Για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να νηστεύουμε, ώστε 
αυτή να είναι αποτελεσματική, μας διδάσκει ο ιερός Χρυσό-
στομος ότι αληθινή νηστεία δεν είναι αυτή που κάνουν οι πιο 
πολλοί άνθρωποι, δηλαδή μόνο αποχή από τα φαγητά, αλλά 
και αποχή από τα αμαρτήματα, διότι δεν αρκεί αυτή καθ’ εαυτή 
η νηστεία να απομακρύνει από τα αμαρτήματα αυτούς που νη-

στεύουν, εάν δε γίνεται με τον προσήκοντα τρόπο.
Νηστεύεις; Δείξτο με τα έργα σου, με την ελεημοσύνη, με 

τη συμφιλίωση με τον εχθρό σου, και γενικά με την αποχή σου 
από τις κακές συνήθειες. Ας νηστεύουν και τα αυτά με το να 
μη δέχονται να ακούνε κακολογίες και διαβολές, ας νηστεύει 
και το στόμα από λόγια αισχρά και υβριστικά διότι στην αντί-
θετη περίπτωση ποια ωφέλεια θα υπάρξει όταν αποφεύγουμε 
να τρώμε κρέατα και ψάρια, αλλά κατατρώμε και δαγκώνουμε 
με άλλους τρόπους τους συνανθρώπους μας; Ας νηστεύουν 
τα χέρια με το να μένουν καθαρά από την αρπαγή και την 
πλεονεξία, ας νηστεύουν τα πόδια με το να απομακρύνονται 
από τους δρόμους που οδηγούν στην αμαρτία, ας νηστεύουν 
τα μάτια με το να μη βλέπουν και περιεργάζονται θεάματα 
εφάμαρτα.

4. Ποιο θα είναι το πνευματικό κέρδος εάν δίχως κατορ-
θώματα αρετής περάσουμε την περίοδο της νηστείας και την 
περιορίσουμε μόνο σε αποχή από τροφές; Εάν κάποιος ισχυ-
ριστεί ότι νηστεύει για λόγους δίαιτας εμείς πρέπει να δώσου-
με το αληθινό νόημα της νηστείας προσθέτοντας: είχα εχθρό 
και συμφιλιώθηκα μ’ αυτόν, είχα τη συνήθεια να κατηγορώ και 
τη σταμάτησα, είχα την τάδε και την τάδε κακή συνήθεια και 
απαλλάχτηκα από αυτήν.

Η ωφέλεια από τη νηστεία των αμαρτημάτων είναι μόνιμη 
και συνεχής. Ας μη χαιρόμαστε λοιπόν μόνο επειδή θα νη-
στεύουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα Να χαιρόμαστε όταν 
περάσουμε το διάστημα αυτό με κατορθώματα αρετής, ώστε 
όταν περάσει η περίοδος της νηστείας να λάμπουν οι καρποί 
της.

Καθένας λοιπόν ας αναλογιστεί ποια ελαττώματα θα διορ-
θώσει, ποιες αρετές θα αποκτήσει, ποιες αμαρτίες θα καθα-
ρίσει, σε τι θα επιδιώξει να γίνει καλύτερος. Έτσι η νηστεία 
γίνεται έργο όλου του ανθρώπου, κοινό αγώνισμα της ψυχής 
και του σώματος.

Πού αποβλέπει λοιπόν η νηστεία της Μ. Σαρακοστής που 
άρχισε; Αποβλέπει στο να μας προετοιμάσει πνευματικά για τη 
συμμετοχή μας στη μεγάλη γιορτή του Πάσχα και να μας κάνει 
κοινωνούς της αναστάσιμης χαράς.

5. Δυστυχώς στις μέρες μας η νοοτροπία της εποχής μας 
δε μας επιτρέπει να αισθανθούμε την πνευματική σημασία 
που έχει η Εγκράτεια.

Η καταναλωτική μανία από την οποία έχουμε κυριευθεί όλοι 
οι σύγχρονοι άνθρωποι μας κάνει να βλέπουμε τη νηστεία πα-
ρεξηγημένη και ξεπερασμένη υπόθεση. Πολλές φορές μάλιστα 
στις διάφορες συζητήσεις εκφραζόμαστε ειρωνικά γι’ αυτήν. 
Για τους περισσότερους ανθρώπους αυτό που μετράει είναι η 
έξοδος, η μέθη της ταχύτητας, το αλόγιστο φαγοπότι, το ξεφά-
ντωμα. Όλα αυτά εκφράζουν την εσωτερική μας γυμνότητα και 
δείχνουν την αποχριστιάνιση της νοοτροπίας μας και 
της καθημερινής συμπεριφοράς μας.

6. Για την Εκκλησία όμως η περίοδος που άρχισε εί-
ναι μία περίοδος με κύρια χαρακτηριστικά την άσκηση, 
τη μετάνοια και την προσευχή. «Το στάδιον των αρετών 
ηνέωκται, οι βουλόμενοι άθλησαι εισέλθετε αναζωσά-

μενοι τον καλόν της νη-
στείας αγώνα». Ανοίγεται 
ένας πνευματικός στίβος 
για όλους και καλούμαστε 
ν’ αγωνιστούμε όλοι. Θα 
είναι ευλογημένοι όσοι 
θελήσουν να μπουν σ’ 
αυτόν κα να αγωνιστούν 
με τη δύναμη του Χριστού 
τον καλό αγώνα της νη-
στείας.

Όσοι λοιπόν θα νη-
στέψουν και «σωματικά» 
και «πνευματικά» θα αξι-
ωθούν να γευτούν και τη 
λυτρωτική χαρά του Σταυ-
ρού και της Ανάστασης 
του Χριστού.

Θα μπορούσαν να α-
ναφερθούν πολλά ακόμα 
χρήσιμα και ωφέλιμα για 
το θέμα της νηστείας. Συ-
νόψισα όμως σ’ αυτές τις 
λίγες σκέψεις την ουσία 
και το αληθινό νόημά της, 
ώστε όσοι προσπαθήσουν 
να νηστέψουν να τα έχουν 
υπόψη τους αυτά, για να 
αποκτήσει πραγματικό και 
αληθινό νόημα η προσπά-
θεια του καθενός.
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ΝΗΣΤΕΙΑ:
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Ή ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗ 

ΚΑΙ ΠΑΡΕΞΗΓΗΜΕΝΗ ΥΠΟΘΕΣΗ;

1821 – 200 χρόνια μετά…
Στις 17 και 18 Απριλίου, 

διημερίδα για τον 
εορτασμό των 200 

χρόνων από το 1821

Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Ημα-
θίας, για τον εορτασμό των 200 χρόνων από το 1821, διοργανώνουν σε 
συνεργασία με το 3ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ-
ΚΕΣ) Κεντρικής Μακεδονίας και τους Δήμους Βέροιας, Νάουσας και Αλε-
ξάνδρειας, τη Διημερίδα «1821 – 200 χρόνια μετά…» το Σάββατο 17 και την 
Κυριακή 18 Απριλίου 2021. Την πρώτη ημέρα θα παρουσιαστούν εργασίες 
παιδιών από σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Τη δεύτερη ημέρα οι ιστορικοί π. Αθανάσιος Βουδούρης και κ. Εμμανουήλ 
Βαλσαμίδης θα μιλήσουν για την Επανάσταση στη Νάουσα και την ευρύτε-
ρη περιοχή, ενώ ο κ. Γρηγόριος Γιοβανόπουλος θα μιλήσει για τη συμβολή 
των Μακεδόνων του Καρατάσου στον Αγώνα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Ι. Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. 1741/9-4-2021 έκθε-
ση επίδοσης του δικαστικού  επιμελητή στο Εφετείο Κεντρικής 
Μακεδονίας, με έδρα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Χαράλαμπου Α-
νανιάδη, κατόπιν γραπτής παραγγελίας της Δόκιμης Δικαστικής 
Πληρεξούσιας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Χρυσούλας 
Ι Χαμπίπη, επιδόθηκε στην κα. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας 
για λογαριασμό του 1ου εναγόμενου, του ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗ Θεοδώ-
ρου του Χαράλαμπου, αγνώστου διαμονής, ως κυρίου κατά τις 
αρχικές εγγραφές των με αριθμό ΚΑΕΚ 160083202003/0/0, ΚΑΕΚ 
160083137003/0/0, ακριβές αντίγραφο της, από 31.3.2021 (αρ. 
κατ. 55/ΤΜ/8.4.2021) απευθυνόμενης, 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 κατάθεσης 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 τα γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 
160083202003/0/0, 160083137003/0/0 κατά του ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗ Θε-
οδώρου του Χαράλαμπου 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 γεω-
τεμάχιο 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 παρού-
σας αναφερόμενους λόγους:Ι)  ολόκληρου του έχοντος κατά το 
κτηματολογικό φύλλο, εμβαδόν 3.970 τμ., γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 
160083137003/0/0 ,ΙΙ) των προαναφερόμενων εδαφικών τμη-
μάτων γεωτεμαχίων, όπως αυτά εμφαίνονται στο από Μαρτίου 
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 10.3.2021, όπως προκύπτει α-
πό το αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος με κωδικό 
ηλεκτρονικού διαγράμματος (ΚΗΔ) 977116,  δηλαδή σε: Α. Τμήμα 
του έχοντος, κατά το κτηματολογικό φύλλο, εμβαδόν 1.679 τ.μ., γε-
ωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 160083202003/0/0  (αναφερόμενο στο ΤΓΔΜ 
ως) Δ1 με στοιχεία 21,22,23,24,25,21 με συντεταγμένες των ανω-
τέρω στοιχείων (κορυφών) σε άξονες Χ και Ψ και μήκη πλευρών, 
όπως ακριβώς αναφέρονται στο ΤΓΔΜ, έκτασης 929,926 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 εκτάσεων, με τίτλο κτήσης την 
συντελεσθείσα, κατά τα ανωτέρω, αναγκαστική απαλλοτρίωση που 
κηρύχθηκε με την υπ’ αριθ. Δ1475/1651/11.06.1976 Κοινή Υπουργι-
κή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων, η 
οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 182/τ. Δ’/ 24.06.1976. Να αποσπα-
σθούν τα προαναφερόμενα τμήματα αυτά από τα γεωτεμάχια με 
ΚΑΕΚ 160083202003/0/0…..στα οποία ανακριβώς εμφαίνονται να 
ανήκουν, να τροποποιηθεί, αντίστοιχα, το κτηματολογικό διάγραμ-
μα 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, 14.4.2021
Χρυσούλα Ι Χαμπίπη

Δ Δικαστική Πληρεξούσια ΝΣΚ

Αρνητικά και τα  
60 rapid tests στην 
Μαρίνα Νάουσας

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (14.04.2021) στην Τοπική 
Κοινότητα Μαρίνας, η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου Covid-19 (rapid tests), με πρωτοβουλία του Δή-
μου Νάουσας σε συνεργασία με κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 60 rapid tests και ήταν όλα αρνητικά. 

  Του  Βασίλη 
Κωνσταντινόπουλου

Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο 
βιώνουμε μια πρωτοφανή υγειο-
νομική κρίση λόγω της πανδημίας 
COVID-19, αλλά και μεγάλες δυσκο-
λίες στο οικονομικό επίπεδο. Ο τουρι-
σμός κατακρημνίστηκε, οι καλλιτέχνες 
και οι επιχειρήσεις που ζουν από τον  
πολιτισμό  έχουν οικονομικές απώλει-
ες πάνω από 80%, οι περισσότερες 
επιχειρήσεις έχουν πάνω από 40% 
μείωση των εσόδων τους αφού ήταν 
για μεγάλο διάστημα κλειστές ή πα-
ραμένουν κλειστές όπως  η εστίαση, 

κάτι που προκαλεί συνέπειες όπως ανεργία, φτώχεια, κατάθλιψη και 
άλλα.

Ο Αγροτικός Τομέας τα τελευταία χρόνια βρίσκεται  συνεχώς σε κρίση 
σε όλη τη χώρα, λόγω των χαμηλών τιμών που πετυχαίνουν τα αγροτικά 
προϊόντα στις τοπικές και τις παγκόσμιες αγορές, αλλά και των μεγάλων 
καταστροφών που συμβαίνουν στις παραγωγές σχεδόν κάθε χρόνο,  α-
πό τις βροχοπτώσεις τους παγετούς και τις πλημύρες.  

Στην  περιοχή μας την Ημαθία η Αγροτική παραγωγή είναι αυτή 
που κινεί κατά πολύ  μεγάλο ποσοστό την οικονομία, αφού εκτός της 
παραγωγής των πολλών Αγροτικών προϊόντων  που άμεσα φέρνει έ-
σοδα από την εσωτερική και την εξωτερική αγορά, υπάρχει ένας πολύ 
μεγάλος κύκλος επιχειρήσεων, μεταποιητικές, εμπορικές, παραγωγής 
λιπασμάτων και συναφών ειδών, φυτωρίων κλπ. που μεγάλο κύκλο από 
τις εργασίες τους τον οφείλουν στην Αγροτική παραγωγή. Με λίγα λόγια 
η Αγροτική παραγωγή είναι η κινητήριος δύναμη της οικονομίας της πε-
ριοχής μας και πρέπει με κάθε τρόπο να την προστατεύσουμε, γιατί μας 
αφορά όλους.

 Όσον αφορά τους τελευταίους παγετούς που έγιναν στην Ημαθία 
το διάστημα (25-26-27/3 και 9-10/4), αυτοί ήρθαν να αποτελειώσουν 
την μικρή παραγωγή που είχε μείνει από τις προηγούμενες καταστρο-
φές. Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά και του γεγονότος ότι στην ουσία 
οι τελευταίες χρονιές, ήταν πολύ δύσκολες για τους αγρότες και ότι η 
οικονομία της περιοχής στηρίζεται στην Αγροτική παραγωγή θα πρέπει 
άμεσα: α) Ο ΕΛΓΑ να στελεχώσει τις υπηρεσίες του με ικανό έμψυχο 
υλικό ώστε να διεξαχθεί τάχιστα και ομαλά η διαδικασία της εκτίμησης β) 
Να στηριχτούν οι αγροτικές οικογένειες με έκτακτο  βοήθημα ενίσχυσης 
του εισοδήματος τους ως προκαταβολή έναντι των αποζημιώσεων γ) Να 
δοθούν οι  αποζημιώσεις στο 100% της εκτίμησης χωρίς κόφτες. δ) Να 
συμψηφιστούν οι εισφορές.

Τα μέτρα αυτά απαιτούνται να γίνουν άμεσα, αλλά επειδή «των 
φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν» θα πρέπει να δούμε 
μεσοπρόθεσμα σε συνδυασμό και με το γεγονός, ότι η καταστροφή του 
περιβάλλοντος που συντελείτε και είμαστε όλοι υπεύθυνοι γι αυτό, δη-
μιούργησε τεράστιες αλλαγές στο κλίμα με συνέπεια να έχουμε μεγάλη 
κλιματική αλλαγή  σε όλη τη χώρα και να προκαλούνται μεγάλες κατα-
στροφές. Επιπρόσθετα θα πρέπει να εξεταστεί ενδελεχώς το θέμα της 
ανεξέλεγκτης τοποθέτησης ανεμογεννητριών στο Βέρμιο, που σύμφωνα 
με μελέτες επηρεάζει το μικροκλίμα της περιοχής και  πιθανόν να είναι 
και αυτός ένας σοβαρός παράγοντας, που  συντελεί  στις  μεγάλες κατα-
στροφές στην Αγροτική παραγωγή από παγετούς, βροχές, πλημύρες. Εν 
κατακλείδι θα πρέπει να γίνει μια μεγάλη συζήτηση με επιστήμονες από 
όλους τους χώρους και με την συμμετοχή των αγροτικών συλλόγων, να 
διενεργηθούν έρευνες για να δούμε τι φταίει και έχουμε συνεχώς κατα-
στροφές, αλλά και με πιο τρόπο θα  μεγαλώσει και θα προστατευτεί η 
παραγωγή. 

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που πρέπει να συζητηθεί με τη συμμετο-
χή όλων των αρμόδιων φορέων, είναι η αναδιάρθρωση των καλλιεργει-
ών, έτσι ώστε να καταφέρουμε  να έχουμε προϊόντα που δίνουν  υψηλή 
και ποιοτική παραγωγή χωρίς χημικά πρόσθετα, που θα φέρουν την 
Ημαθία ξανά στο δρόμο της Ανάπτυξης με σεβασμό στο Περιβάλλον και 

Οι καταστροφές στην αγροτική 
παραγωγή της Ημαθίας 

και οι προοπτικές ανάπτυξης
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 Α-

πριλίου 2021 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Λουκά της Ιεράς Μονής 
Παναγίας Δοβρά σε κλειστό 
οικογενειακό κύκλο, ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυ-
ση της ψυχής του αγαπημένου 
μας υιού, αδελφού, βαφτισιμιού, 
ανηψιού και εξάδελφου 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝ. 
ΣΟΦΙΑ

(φοιτητή Ιατρικής) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσευ-
χηθούν για την ανάπαυση της ψυχής του.

Οι γονείς 
Ο αδελφός

Η νονά, Οι θείοι - Οι θείες
Τα ξαδέλφια, Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 Α-

πριλίου 2021 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
αγαπημένης μας συζύγου, μη-
τέρας και γιαγιάς 

ΑΣΠΑΣΙΑΣ 
(ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΣ) 

ΧΑΛΚΙΑ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσευ-
χηθούν για την ανάπαυση της ψυχής της

Ο σύζυγος ιερεύς Παναγιώτης Χαλκιάς
Τα παιδιά - Τα εγγόνια

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 Α-

πριλίου 2021 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Φυτειάς 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της α-
γαπημένης μας συζύγου, μητέ-
ρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
(ΚΑΙΤΗ) 

ΑΓΓΕΛΟΥ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσευ-
χηθούν για την ανάπαυση της ψυχής της

Ο σύζυγος
Τα τέκνα, Τα εγγόνια
Η αδελφή, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 15 Α-

πριλίου 2021 στις 11.00 π.μ. σε στενό 
οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
ο Χρήστος Μισοκαράκης σε ηλικία 
74 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Συλλυπητήριο 
του Συλλόγου Διδασκόντων 
του 2ου Γυμνασίου Νάουσας

Για τον αδόκητο χαμό του Χρήστου Χατζηδά-
κη πατέρα μαθήτριας μας και μέλους του Δ.Σ.Γο-
νέων κ΄ Κηδεμόνων, ο Σύλλογος Διδασκόντων 
του 2ου Γυμνασίου Νάουσας εκφράζει τα θερμά 
του συλλυπητήρια και εύχεται δύναμη και κουρά-
γιο στην οικογένειά του.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βεροί-
ας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελεή-
μων: 

Την Πέμπτη 15 Α-
πριλίου στις 7:00 μ.μ. 
θα ομιλήσει με θέμα: 
«Μη λησμονείτε το 
σχοινί, παιδιά, του Πα-
τριάρχη!» (Β´ μέρος) 
στη σειρά των ομιλιών 
Μαρτύρων και ηρώων 
αίματα, με την ευκαι-
ρία του εορτασμού 
των 200 ετών από 
την έναρξη της Ελλη-
νικής Επαναστάσεως 
του 1821, μέσα από 
την ιστοσελίδα της Ι-
εράς Μητροπόλεως, 
την αντίστοιχη σελίδα 
στο Facebook και τον 
ραδιοφωνικό σταθμό 
«Παύλειος Λόγος 90,2 
FM».   

Την Παρασκευή 16 Απριλίου στις 6:30 μ.μ. θα χοροστατήσει στην Ακο-
λουθία του Ακαθίστου Ύμνου στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού 
στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολουθία θα μεταδοθεί 
απευθείας μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοι-
χη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 
90,2 FM».  

 Το Σάββατο 17 Απριλίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει με την ευκαιρία 
της εορτής των Αγίων Μαρτύρων Λεωνίδου, Χαρίσσης, Νίκης, Γαλήνης, 
Κάλλιδος, Νουνεχίας, Βασιλίσσης και Θεοδώρας, στη σειρά των ομιλιών 
«Αγιολογία και ζωή», μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την 
αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος 
Λόγος 90,2 FM».   

 Την Κυριακή 18 Απριλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η Θεία 
Λειτουργία θα μεταδοθεί απευθείας μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».  

 Την Κυριακή 18 Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Στ΄ Κα-
τανυκτικό Εσπερινό και θα ομιλήσει στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του 
Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Ο Εσπερινός θα μεταδο-
θεί απευθείας μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντί-
στοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 
90,2 FM».  

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  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΟΥ 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 καθη-
μερινά.

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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Ι. Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. 1742/9-4-2021 έκθεση 
επίδοσης του δικαστικού  επιμελητή στο Εφετείο Κεντρικής Μακε-
δονίας, με έδρα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Χαράλαμπου Ανανιάδη, 
κατόπιν γραπτής παραγγελίας της Δόκιμης Δικαστικής Πληρεξού-
σιας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Χρυσούλας Ι Χαμπίπη, 
επιδόθηκε στην κα. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας για λογαρια-
σμό του 1ου εναγόμενου, του ΚΑΝΑΚΗ Γρηγορίου του Κωνσταντί-
νου, αγνώστου διαμονής, ως κυρίου κατά τις αρχικές εγγραφές του 
με αριθμό ΚΑΕΚ 160083108001/0/0, ακριβές αντίγραφο της, από 
30.3.2021 (αρ. κατ. 54/ΤΜ/8.4.2021) απευθυνόμενης, 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 κατάθεσης 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 
160083108001/0/0 κατά του ΚΑΝΑΚΗ Γρηγορίου του Κωνσταντί-
νου 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 Μαρτίου 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, Πανα-
γιώτη Θεοδωρόπουλο, Αγρονόμο, Τοπογράφο Μηχανικό, το οποίο 
υποβλήθηκε ηλεκτρονικά την 10.3.2021, όπως προκύπτει από 
το αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος με κωδικό 
ηλεκτρονικού διαγράμματος (ΚΗΔ) 977111,  δηλαδή σε: Α.Τμήμα 
του έχοντος, κατά το κτηματολογικό φύλλο, εμβαδόν 1.161 τ.μ., γε-
ωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 160083108001/0/0  (αναφερόμενο στο ΤΓΔΜ 
ως) Δ1 με στοιχεία 53,54,55,56,53 με συντεταγμένες των ανωτέρω 
στοιχείων (κορυφών) σε άξονες Χ και Ψ και μήκη πλευρών, όπως 
ακριβώς αναφέρονται στο ΤΓΔΜ, έκτασης 1.126,435 τ.μ…Να δια-
ταχθεί η διόρθωση των προαναφερόμενων εσφαλμένων αρχικών 
εγγραφών, των προαναφερόμενων, ερειδόμενων σ’ αυτές μετα-
γενέστερων εγγραφών (άρθρου 8 ν.2664/1998), στα οικεία βιβλία 
του κτηματολογικού γραφείου Κεντρικής Μακεδονίας – Υποκατά-
στημα Βέροιας, ώστε το Ελληνικό Δημόσιο να αναγραφεί κύριος 
σε ποσοστό πλήρους κυριότητας 100% των παραπάνω εδαφικών 
τμημάτων, με τίτλο κτήσης την συντελεσθείσα, κατά τα ανωτέ-
ρω, αναγκαστική απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε με την υπ’ αριθ. 
Δ1475/1651/11.06.1976 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Δημοσίων Έργων, η οποία δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 182/τ. Δ’/ 24.06.1976. Να αποσπασθούν τα τμήματα αυτά από 
τα γεωτεμάχια στα οποία ανακριβώς εμφαίνονται να ανήκουν, να 
τροποποιηθεί, αντίστοιχα, το κτηματολογικό διάγραμμα και να δη-
μιουργηθεί, για κάθε ένα από τα τμήματα αυτά, νέο κτηματολογικό 
φύλλο, στο οποίο θα αποδοθεί νέος αριθμός ΚΑΕΚ, με αποκλει-
στικό κύριο, σε ποσοστό πλήρους κυριότητας 100%, το Ελληνικό 
Δημόσιο. Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη 
του Ελληνικού Δημοσίου».

Βέροια, 14.4.2021
Χρυσούλα Ι Χαμπίπη

Δ Δικαστική Πληρεξούσια ΝΣΚ
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ο.Π. : Α.Σ. ΑΜΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ "ΝΕΟΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ"
ΕΔΡΑ Ο.Π : ΑΜΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Α.ΦΜ. : 096177440 - ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

α/α ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

1. Αριθμός και ημερομηνία αναγνώρισης 1356/20-11-1998 

2. Αναγνωρισμενα προϊόντα και Κοινοτικός Κανονισμός
Επιτραπέζια ροδάκινα,  ροδάκινα βιομηχανικά, Νεκταρίνια,  Ακτινίδια, Κεράσια, 
Μήλα, Βερίκοκα, Δαμάσκηνα, Αχλάδια επιτραπέζια, Αχλάδια βιομηχανικά, 
Κορόμηλα, Λωτοί, Κυδώνια  - ΚΑΝ.(ΕΚ) 1308/13

3. Έτος λειτουργίας από την αναγνώριση Από 01/01/2020 έως 31/12/2020

4. Αριθμός μελών - παραγωγών Μέλη  - Παραγωγοί  550

5. Έκταση που καλλιεργήθηκε (αριθμός στρεμμάτων) στρέμματα 14.902,10

6. Όγκος παραγωγής ανά είδος προϊόντων (κιλά)

Επιτραπέζια ροδάκινα 8.126.228 - ροδάκινα βιομηχανικά 0 - Νεκταρίνια 4.230.657 
-  Ακτινίδια 2.993.618 - Κεράσια 324.237 - Μήλα 109.148 -  Βερίκοκα  320.298 - 
Δαμάσκηνα 607.774 - Αχλάδια επιτραπέζια 5.944 - Αχλάδια βιομηχανικά 0 -  
Κορόμηλα 15.657 - Λωτοί  204.119 -  Κυδώνια 31.550

7. Μέση τιμή πώλησης προίόντων ανά είδος /κιλό

Επιτραπέζια ροδάκινα 0,640 - ροδάκινα βιομηχανικά 0,00 - Νεκταρίνια 0,782 -  
Ακτινίδια 0,855 - Κεράσια - 2,003 - Μήλα 0,360 - Βερίκοκα 0,734 - Δαμάσκηνα 
0,481 - Αχλάδια επιτραπέζια 0,265 - Αχλάδια βιομηχανικά 0,00 - Κορόμηλα 0,664 - 
Λωτοί 0,314 - Κυδώνια 0,237

8. Αξία προϊόντων που παρήχθησαν και διατέθησαν στην αγορά - 
ευρώ

Επιτραπέζια ροδάκινα 5.204.782,65 - ροδάκινα βιομηχανικά 0,00 - Νεκταρίνια 
3.309.780,07 - Ακτινίδια 2.558.217,84 - Κεράσια 649.400,11 - Μήλα 39.279,74 -  
Βερίκοκα 235.212,44  -  Δαμάσκηνα 292.094,81- Αχλάδια επιτραπέζια 1.572,20 - 
Αχλάδια βιομηχανικά 0,00 - Κορόμηλα 10.389,70 - Λωτοί 64.063,35 - Κυδώνια 
7.478,20

9. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος λειτουργίας Επιλέξιμες Δαπάνες Επιχειρησιακού προγράμματος έτους 2020 : 738.230,84 
10. Ενισχύσεις Εισπραχθέν ποσό  218.667,65 ευρώ

11. Επιχειρησιακό Ταμείο Ιδία συμμετοχή : 317.799,32 ευρώ - Ενωσιακή ενίσχυση 420.983,44 ευρώ

12. Λογαριασμοί εκμετάλλευσης - εκκαθάριση

α) Έσοδα 16.237.135,68

β) Έξοδα 15.445.591,77

γ) Αποθεματικά Νόμων ή Καταστατικών βάσει Ισολογισμού 2018 που 
συντάχθηκε σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. του Νόμου 40138/2014 4.420.100,38

δ) Αποτέλεσμα - κέρδη χρήσης 791.543,91
ε) Καθαρή θέση (θετική) 6.361.316,00

ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Π.Α.Σ ΑΜΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
"ΝΕΟΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ"

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2020

Κοινή επιστολή στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έστειλαν ο 
Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειάρχης Κεντρι-
κής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και οι Περιφερειάρχες Δυτικής 
Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης και Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, 
ζητώντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο έκτακτης ενίσχυσης των πληγέ-
ντων από τα πρόσφατα φαινόμενα παγετού σε περιοχές των τριών Πε-
ριφερειών. Τα αιτήματα των τριών Περιφερειαρχών είναι βασισμένα σε 
τρεις άξονες, για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των σημαντικών επι-
πτώσεων του παγετού. Το πλήρες κείμενο της επιστολής είναι το εξής:

«Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου και την πρώτη εβδομάδα του 

Απριλίου 2021, μεγάλο μέρος των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, 
Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, επλήγησαν από φαινόμενα παγε-
τού, που είχαν ως συνέπεια την καταστροφή μεγάλου μέρους της πρω-
τογενούς παραγωγής σε μια σειρά από αγροτικά προϊόντα.

Ο παγετός έπληξε μάλιστα έως και 5 φορές από το Φεβρουάριο 
μέχρι τις 10 Απριλίου μεγάλο τμήμα των Περιφερειακών Ενοτήτων των 
τριών Περιφερειών και ειδικά μια σειρά από ευαίσθητες καλλιέργειες, 
που αποτελούν σημαντικό μέρος της πρωτογενούς παραγωγής.

Αμπέλια, ελιές (φυτικό κεφάλαιο), πεπόνια, καρπούζια, αμύγδαλα, 
ντομάτες, σιτάρια, ψυχανθή, κεράσια, βερίκοκα, ροδάκινα, νεκταρίνια, 
δαμάσκηνα, μήλα, αχλάδια, κυδώνια, λωτοί και ακτινίδια, που αποτε-
λούν μάλιστα και εξαγωγικά προϊόντα, έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές.

Οι ζημιές αυτές πλήττουν επιπλέον, εκτός από τους αγρότες και τις 
επιχειρήσεις μεταποίησης, τις κονσερβοποιίες, τον κλάδο των συσκευ-

ασιών, εξαγωγών και μεταφορών, καθώς και  χιλιάδες εργαζόμενους, 
δηλαδή  όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα.

Με δεδομένο ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα της 
οικονομίας στην Κεντρική Μακεδονία, τη Δυτική Μακεδονία και τη Θεσ-
σαλία, οι επιπτώσεις από τον παγετό και τις καταστροφές κινδυνεύουν 
να αποδειχθούν εφιαλτικές για το τοπικό εισόδημα, την περιφερειακή, 
αλλά και την εθνική οικονομία, καθώς τα σημερινά προβλήματα θα επη-
ρεάσουν αρνητικά και τις περιόδους συγκομιδής των προϊόντων, που 
εκτείνονται μέχρι και τα μέσα Νοεμβρίου.

Οφείλουμε συνεπώς να ζητήσουμε από την κυβέρνηση την άμεση 
στήριξη, τόσο των πληγέντων καλλιεργητών, όσο και των επιχειρήσεων 
και των εργαζομένων, μόνιμων και εποχιακών. Στήριξη που είναι επεί-
γουσα και ζωτικής σημασίας, εξαιτίας και των αυξημένων οικονομικών 
προβλημάτων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Οι τρεις Περιφερειάρχες προτείνουμε συγκεκριμένο πλαίσιο αντιμε-
τώπισης σε τρεις άξονες και αιτούμαστε τα εξής:

1.Πρωτογενής τομέας – Αγρότες, καλλιεργητές
-Προκαταβολή από τον ΕΛΓΑ ανά στρέμμα (στρεμματική ενίσχυση 

ανά προϊόν) και με βάση τις δηλώσεις ΟΣΔΕ του 2021.
-Αναγγελίες για όλες τις καλλιέργειες ώστε να μπουν σε διαδικασία 

αποζημιώσεων χωρίς εξαίρεση.
-Μη καταβολή εκτιμητικών τελών.
-Επιτάχυνση των εκτιμήσεων στις πληγείσες περιοχές, με άμεση κα-

ταγραφή και προσδιορισμό των ζημιών, αλλά και με την πρόσληψη του 
αναγκαίου προσωπικού (γεωπόνων) στα υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ.

-Συμψηφισμός της αποζημίωσης με τα ασφάλιστρα κατά την εκκα-
θάριση της αποζημίωσης.

-Αναστολή ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων.
2.Επιχειρήσεις – Εξαγωγές – Συνεταιρισμοί – Τυποποίηση και Συ-

σκευασία – Μεταποίηση
-Οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων με βάση τον κύκλο εργασιών 

που πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη χρονιά για τα προϊόντα 
που φέτος έχουν καταστραφεί από τον παγετό και η έλλειψή τους επη-
ρεάζει τον φετινό κύκλο εργασιών.

-Τραπεζικές διευθετήσεις – ρυθμίσεις.
-Επιχορήγηση επιτοκίου.
-Διατήρηση των θέσεων εργασίας, μέσω κινήτρων.
3.Εργαζόμενοι – Υπάλληλοι
-Διατήρηση του συνόλου του μόνιμου προσωπικού στις υφιστάμενες 

θέσεις εργασίας των ανωτέρω επιχειρήσεων, μέσω της αξιοποίησης 
προγραμμάτων του ΟΑΕΔ ή και του Υπουργείου Εργασίας.

-Οικονομική στήριξη του εποχιακά εργαζόμενου προσωπικού στις 
ανωτέρω επιχειρήσεις, αλλά και στις καλλιέργειες.

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί στυλοβάτη της εθνικής οικονομίας 

και μοχλό ανάπτυξης. Η στήριξη της Πολιτείας οφείλει ειδικά σε περι-
πτώσεις έκτακτων καιρικών φαινομένων που πλήττουν τον παραγωγικό 
ιστό να είναι έμπρακτη και άμεση. Αναμένουμε την ανταπόκρισή σας 
στα αιτήματά μας, που αποτελούν αιτήματα και των πληγέντων».

Κοινή επιστολή των Περιφερειαρχών Κ. - Δ. Μακεδονίας και Θεσσαλίας 
στον Πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση των καταστροφών από τον πρόσφατο παγετό
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Πρώτη στάση για 
την Βέροια και 
ήττα 1-0 έγινε 

στις Σέρρες όπου έναν 
πρώην παίκτης της 
βασίλισσας ο Μάικ 
Ολαιντάν πέτυχε στο 
85’ το γκολ για τον 
Πανσερραικό. Έτσι 
στην κορυφή της βαθ-
μολογίας είνια μαζί 
πλέον τρεις ομάδες 
εκτός από την Βέροια 
και η Καβάλα ( έχασε 
3-2 στην Τρίγλια ) και ο 
Ολυμπιακός Βόλου που 
κέρδισε στην Αριδαία 
με 0-1.

Και στον αγώνα αυτό εφαρ-
μόστηκε για μία ακόμη φορά ο
νόμοςτουποδοσφαίρουπουλέει
ότι ομάδαπουχάνει γκολ , δέχε-
ταιστηνσυνέχεια.

Στο 84’ ηΒέροια με τονΑπο-
στολόπουλο έχασεπολύ μεγάλη
ευκαιρίαναανοίξειτοσκόρ,αλλά
ο ίδιοςπαίκτηςστάθηκεμοιραίος
αφούστο 88’ δεν μπόρεσε να ι-
σοφαρίσει

Το τελικό αποτέλεσμα αδικεί
τηνΒέροιαπου είχε καιπάλι την
υπεροχή , δημιούργησε και έχα-
σε καλές ευκαιρίες , και ίσως η
ισοπαλίαθαήτανπιόδίκαιοαπο-
τέλεσμα . Ξεκίνημα λοιπόν από
την αρχή με την Βέροια να έχει
πάρει ένα ντέρμπι εκτός ΄έδρας
στο Βόλο με τονΟλυμπιακό και
την μεθεπόμενη αγωνιστική θα
δοκιμάσει τα «κότσια της» στην
Καβάλαμε τηνάλληπρωτοπόρο
τουομίλου.

Δενπρέπει η ήττα αυτή να ε-
πηρεάσειτουςπαίκτεςγιατηνσυ-
νέχεια αφού υπάρχει χρόνος και
η επιστροφήστις νίκες εξαρτάται
απότουςπαίκτεςκαιμόνο.

Φάσειςκαιγκολ

ΗΒέροια  ξεκίνησε καλύτερα
τοναγώνα και στο 2’ οΛουκίνας
με κεφαλιά ανάγκασε τον αντί-
παλο γκολκίπερ να αποκρούσει
δύσκολασεκόρνερ,ενώστοεπό-
μενο λεπτό οΜπλέτσας μεσουτ
έστειλετημπάλαλίγοάουτ.

Η«Βασίλισσα»είχεμίαακόμη
καλή ευκαιρίαστοπρώτομέρος,
ότανστο 23’ το δυνατόσουτ του
Σιμόνιλίγοέξωαπότηνπεριοχή,
κατέληξεάουτ.

Στην επανάληψη η ΒΕΡΟΙΑ
μπήκε και πάλι δυνατά, αλλά οι
γηπεδούχοι ισορρόπησαν γρήγο-
ρα τον ρυθμό και με την είσοδο
τωνδύοπρώηνπαικτώντης«Βα-
σίλισσας», τουΓιώργουΓεωργιά-
δη και τουΜάικλΟλαϊτάν έγιναν
πιοεπιθετικοί.

Στο63’ηκεφαλιάτουΟλαϊτάν,
μετάαπό κόρνερ, κατέληξεάουτ,
ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο
Βελλίδηςμπλόκαρεχωρίςδυσκο-
λίατηνκεφαλιάτουΠράντο.

Στο84’ηΒΕΡΟΙΑθαμπορού-
σε ναπροηγηθείστοσκορ, αλλά
το διαγώνιοσουτ τουΑποστολό-
πουλουαπόθέσηδεξιά,κατέληξε

λίγοάουτ.
Στην επόμενη φάση ο Παν-

σερραϊκόςευτύχησεναανοίξει το
σκορ, με σουτ τουΟλαϊτάν λίγο
έξωαπότηνπεριοχή,μετονΒελ-
λίδη να δείχνει να αιφνιδιάζεται
καιναμημπορείνααντιδράσει.

Η «Βασίλισσα»προσπάθησε
ναπιέσει για την ισοφάριση στα
υπολειπόμενα λεπτά και στο 88’
έχασεπολύκαλήευκαιρίακαιπά-
λιμετονΑποστολόπουλο,οοποί-
οςμετάαπόσέντρατουΠόζογλου
πλάσαρε τοναντίπαλο γκολκίπερ
πουαπέκρουσεσωτήρια!

Διαιτητής:Ντάουλας (Δυτ.Ατ-
τικής), βοηθοί:Μποζατζίδης (Μα-
κεδονίας),Καλλής(Ανατ.Αττικής)

ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ: Καβουσά-
κης, Γιανναράκης, Κασμερίδης,
Ζέρης,Πίντο,Κρητικός,Μαρκιόνι
(56’Ψάλτης), Κόντσι (56’ Ολαϊ-
τάν),Μέσι, (90’Πέτρου),Λουφά-
κης(46’Γεωργιάδης),Πράντο(75’
Μπούρτσας).

ΒΕΡΟΙΑ:Βελλίδης,Μπουκου-
βάλας, Πεταυράκης, Σκόνδρας,
Μαραγκός,Μπλέτσας (58’Οικο-
νόμου),Βεργώνης,Μούργος (58’
Πόζογλου),Πασάς(84’Καραγιάν-
νης), Σιμόνι (72’Αποστολόπου-
λος),Λουκίνας.

Αποτελέσματα
5ηςαγωνιστικής

ΑπόλλωνΠ-Πιερικός.... 2-2
Θεσπρωτός-ΑΕΠΚοζ... 3-1
ΑλμωπόςΑρ-ΟλυμπιακόςΒ
Τρίγλια-Καβάλα............ 3-2
Πανσερραϊκός-Βέροια... 1-0

Ηβαθμολογία(σε5αγώνες)
1)Βέροια...........................12
2)Καβάλα.........................12
3)ΟλυμπιακόςΒόλου.......12
4)Πανσερραϊκός...............10
5)Πιερικός..........................7
6)Θεσπρωτός....................7
7)Τρίγλια............................6
8)ΑλμωπόςΑριδαίας.........2
9)ΑΕΠΚοζάνης..................1
10)ΑπόλλωνΠόντου..........1

ΠαύλοςΔερμιτζάκης:«Μας
αδικείτοτελικόαποτέλεσμα»
Μπορεί η Βέροια να γνώρισε

τηνπρώτηήτταστοπρωτάθλημα
αλλάστιςδηλώσειςτουοπροπο-
νητής της βασίλισσας του βορά
θεώρησε άδικη την ήττα αφού η
ομάδα του ήταν καλύτερη και έ-
χασεπολλές και καλές ευκαιρίες
στοναγώνα

Aναλυτικά οι δηλώσεις του
ΠαύλουΔερμιτζάκη.

Ήταν έναπαιχνίδιαπό ταπα-
λιά ανάμεσασε δύοπολύ καλές
και ιστορικές ομάδες. Στόχος της
ομάδας μου ήταν να έρθει στις
Σέρρες να έχει μία καλή εικόνα
και να συν διαστεί με νικηφόρο
αποτέλεσμα,Φυσικά αυτός είναι
οστόχοςσεόλαταπαιχνίδια της
Βέροιας.

Ξέραμε οτι δεν ήταν έναπαι-
χνίδιεύκολοείχεβαθμούςδυσκο-
λίας γνωρίζοντας οτι ο Πανσερ-
ραικόςπαίζει στην έδρα του έχει
καλόρόστερ και οιπιέσεις θα ή-
τανδεδομένες.

Εμείςξεκινήσαμεκαλάτοπαι-
χνίδιείχαμεένα25’λεπτόκαιτον
έλεγχο,αλλάβγάλαμεκαι2καλές
ευκαιρίες να ανοίξουμε το σκορ.
Απόκείκαιμετάήτανέναπαιχνίδι
κατοχής και για τις δύο ομάδες
χωρίς μέχρι το 45’ λεπτό ναπιέ-
σουνιδιαίτερα.

Στοβ ΄ημίχρονοείπασταπαι-
διά με τις αλλαγές και τις δικές
μαςκαιτουαντιπάλουότιθαανοί-
ξουν οι ζώνες και οι αποστάσεις
και θα γίνει έναπαιχνίδι μετάβα-
σης.

Αν κάποιος όσοπερνούσε  η
ώρα έπρεπενα κερδίσει αυτήθα
ήταν η ομάδαμου γιατί δημιουρ-
γήσαμε με τονΑποστολόπουλο
καλές ευκαιρίες που δεν έγιναν
γκολ.

Από κει και μετά όλα φαινό-
τανγιαισοπαλίακαιγινότανπρο-
σπάθειαγιαδιατήρησηάσχετααν
αυτόδενήτανοσκοπός.Άνδείτε
τις αλλαγέςπου έγιναν  και από
μάςκαιτονΠανσερραικόήταννα
παρθείτοπαιχνίδι..Θαέλεγαοτι
ήταν μοναδική ευκαιρία τουΠαν-
σερραικούπουευτύχησεναπρο-
ηγηθεί χάρις στην εμπειρία του
Ολαιντάν ,αλλάκαιμείςβγάλαμε
αντίδρασημετηνευκαιρίαστο88’
πάλι με τονΑποστολόπουλο θα
είχαμε ισοφαρίσει παίρνοντας έ-
νανπολύτιμοβαθμό.

Δενμπορώναπώότιδενείμαι
ευχαριστημένοςαπότουςπαίκτες
μουκαιαυτήηήτταδενπρέπεινα
μαςπάρει από κάτω.Δεν είχε η
ομάδαμίαεικόναπουθαμεπρο-
βληματίσει.

Συγχαρητήρια στον Πανσερ-
ραικό αξίζει να είναι στις ψηλές
κατηγορίες . Στομυαλόμας είναι
πλέοντοπαιχνίδιτηςΚυριακήςμε
τονΘεσπρωτό.«

ΠρώτηήτταστιςΣέρρεςγιατηΒέροια1-0
μεγκολτουΟλαϊντάν!!

Παύλος Δερμιτζάκης: “Μας αδικεί το τελικό αποτέλεσμα”
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Πρόγραμμα και Διαιτητές
(17-18/4/2021)

για την Handball Premier και
την α’ φάση του κυπέλλου γυναικών 

ΑπότηνΚΕΔ/ΟΧΕανακοινώθηκανοιδιαιτητές τωναγώνωνγια
την12ηαγωνιστικήτηςHandballPremierκαιτωναγώνωντηςα’φά-
σηςτουκυπέλλουγυναικών.

Αναλυτικάτοπρόγραμμα.
Σάββατο17Απριλίου2021
HandballPremier(12ηαγωνιστική)
Κέρκυρας15:00,ΦαίακαςΚέρκυρας-ΠΑΟΚ
(Λινάρδος-Νικολαϊδης,Αγγελίδης)

Κραχτίδη18:00,BiancoMonteΔράμα-ΑΕΣΧΠυλαίας(ΕΡΤFLIX)
(Μπέτμαν-Τζαφερόπουλος,Κατσίκης)

Νάουσας 18:00, Ζαφειράκης Νάουσας- Αερωπός Έδεσσας
ΜanDynamic

(Τσιάνας-Χαρίτσος,Σαμαράς)

ΝέαΚίος18:00,ΔιομήδηςΆργους-ΆρηςΝικαίαςOlymicDiagnostic
(Αβράμης-Χρόνης,Δημάκης)

ΚύπελλοΓυναικών(Α’φάση)
Καματερού16:40ΓΑΣΚαματερού-ΑναγέννησηΆρτας
(Παπαματθαίου-Χρηστίδη,Αντωνόπουλος)

Γιαννιτσών18:00,ΜέγαςΑλέξανδρος-ΕθνικόςΚοζάνης
(Πατιός-Καζαντζίδης,Σίσκου)

ΝέαςΙωνίας18:00,ΟΦΝΙωνίας-Αθηναϊκός
(Μερτινιάν-Λεφάκης,Τσάκωνας)

Κυριακή18Απριλίου2021
ΚύπελλοΓυναικών(Α’φάση)
ΣπίτιτουΧάντμπολ17:00,ΑΕΣΧΠυλαίας-HondaΠανόραμα
(Νάσκος-Κυριακού,Δελόγλου)

Οαθλητικόςδιευθυντής
του Ολυμπιακού και με-
γάλη δόξα του ελληνικού
χάντμπολ, ΓρηγόρηςΣανί-
κης,μιλάειστοgazzetta.gr
για τους λόγουςπουοδή-
γησαντηνομάδατουστην
απόφαση ν’ αποχωρήσει
απότηHandballPremier.

 Είναι ένας από τους
σπουδαιότερους παίκτες
στηνιστορίατουχάντμπολ
στην Ελλάδα.Μεπαρου-
σίασε μεγάλες διοργανώ-
σεις με την εθνική ομάδα,
με τίτλους με τουςσυλλό-
γουςπου αγωνίστηκε, με
θητεία στο πρωτάθλημα
Γερμανίας.

Ο Γρηγόρης Σανίκης
έκλεισε την καριέρα του
στονΟλυμπιακόςκαιείναι
εδώ και αρκετούς μήνες
αθλητικός διευθυντής χά-
ντμπολστονσύλλογο του
Πειραιά.

Ο Ολυμπιακός πριν
από λίγες ημέρες ανακοί-
νωσεεπίσηματηναποχώ-
ρησητουαπότηHandball
Premier και ο Γρηγό-
ρης Σανίκης μίλησε στο
gazzetta.gr για τα γεγονό-
ταπου οδήγησανσ’ αυτή
την απόφαση, την επόμε-
νηημέρα,τηνανακοίνωση
τηςΟΧΕ, αλλά και τα κα-
κώς κείμενα του χάντνπολ
στηχώραμας.

ΗΟΧΕστηνανακοίνω-
σητηςέκανελόγογιακακή
εξέλιξη όσο αφορά την α-
ποχώρηση τουΟλυμπια-
κού από τοπρωτάθλημα.
Θεωρείς ότι εξάντλησε κά-
θεδυνατότηταπουείχεγια
νατηναποτρέψει;

«Είναι όντως μίαπολύ
κακή εξέλιξη τόσο για το
τμήμα όσο και για το ίδιο
το το άθλημαστο σύνολό
του.Αναφορικά δε στους
εκατέρωθεν χειρισμούς,

πολιτείας και ομοσπονδί-
ας,κρίνονταιανμητιάλλο
ανεπαρκείς και κατώτεροι
τωνπεριστάσεων».

ΟΟλυμπιακόςφωνάζει
απόπέρσι για τοπρωτά-
θλημα που δόθηκε στην
ισοβαθμία στην ΑΕΚ με
απόφαση τηςΟΧΕ.Ως έ-
ναςαθλητήςπουέχει«φά-
ει» τη ζωή του μέσα στα
γήπεδα θεωρείς ότι ήταν
δίκαιη αυτή η απόφαση;
Πιστεύειςότιεάνδινότανη
δυνατότηταστιςομάδεςνα
παίξουν όπως στο βόλεϊ
και στο πόλο ανδρών θα
ήταν διαφορετικό το απο-
τέλεσμα;

«Ένας ακόμαπραγμα-
τικά ατυχής χειρισμός εκ
μέρους της ομοσπονδίας.
Σε καμία χώρα τηςΕυρώ-
πηςδενσυνέβη κάτι αντί-
στοιχο, απεναντίας μάλι-
στα, σε αρκετέςπεριπτώ-
σεις έληξανπρωταθλήμα-
ταωςμη γενόμεναακόμα
με σαφείς πρωτοπόρους
και διαφορετική δομή διε-
ξαγωγής (χωρίς play off).
Προσωπικάαδυνατώακό-
μα να καταλάβω ταπραγ-
ματικά κριτήρια βάσει των
οποίων ενήργησε το αρ-
μόδιο θεσμικό όργανο και
οδηγήθηκεσεαυτή τηνα-
πόφαση.

Ειδικά από τη στιγμή
που, η ίδια η πολιτεία, έ-
δωσε το κατ’ εξαίρεση
δικαίωμασε όλες τις ομο-
σπονδίες, να τροποποιή-
σουν τις αρχικές προκη-
ρύξεις κατά τέτοιο τρόπο,
ώστε να διασφαλιστεί η
αξιοκρατική διεκπεραίωση
όλων τωνεθνικώνδιοργα-
νώσεων. Τα χρονικά πε-
ριθώρια ήταν επαρκέστα-
τα και απ’ όσο γνωρίζω,
κατόπιν ενημέρωσης από
ταμέλητηςδιοίκησηςπου

ήτανπαρόνταστοσχετικό
Δ.Σ, ο Ολυμπιακός του-
λάχιστον, ήταν θετικόςως
προς όλες  τιςπιθανές ε-
ναλλακτικές.

Οπότε η ομολογουμέ-
νως, αγωνιστικήανωτερό-
τητα τηςΑΕΚμέχρι εκείνο
το χρονικόσημείο (επιχεί-
ρημα σκοπιμότητας που
είθισταιναχρησιμοποιείται
απόοπαδούςομάδων)δεν
μπορούσε επ’ ουδενί να
ληφθεί από μια ολόκληρη
ομοσπονδία, ως αδιάσει-
στο τεκμήριο επικύρωσης
μιαςτέτοιαςαπόφασης!Το
οτι ηΑΕΚήταν τοφαβορί
βάσει στατιστικώνπιθανο-
τήτων ισχύει επίσης κατά
τηνπροσωπική μου άπο-
ψη, επ’όλωναυτώνόμως
θα κάνω τιςπαρακάτωυ-
πενθυμίσεις απόπροσω-
πικέςμουεμπειρίες.

Ηπρώτηωςθύμα των
περιστάσεων, το 2014 ό-
νταςπαίκτης τηςΑΕΚ και
σε μια σεζόν κατά τη δι-
άρκεια της οποίας είχαμε
κερδίσει 5 συνεχόμενες
φορές,μέχρικαιτον1οα-
πότους3τελικούς,τοντό-

τε συνδιεκδικητήΔιομήδη
Άργους, αλλά μαζί με τα
2 τελευταίαπαιχνίδιαπου
χάσαμε, χάθηκε συνάμα
και ο τίτλος. Τη δεύτερη
φορά με τον ίδιο αντίπα-
λο αλλά ως παίκτης του
ΦιλίππουΒέροιαςπλέον,
έχοντας ηττηθεί επίσηςσε
όλες τις μέχρι και τον 1ο
τελικό μεταξύ μας αναμε-
τρήσεις (3 τον αριθμό αν
δεν κάνωλάθος) κερδίσα-
με τα 2 τελευταία κρίσιμα
παιχνίδια και στεφθήκαμε
πρωταθλητέςστονήμα.Οι
κατά προσέγγιση εκτιμή-
σειςλοιπόνουδεμίασχέση
έχουν με τον πρωταθλη-
τισμό».

Ο Ολυμπιακός απο-
χώρησε από το φετινό
πρωτάθλημα. Υπάρχουν
σκέψεις για επιστροφή τη
νέα χρονιά και από τι θα
εξαρτηθεί;

«Απ’ όσα μπορώ να
γνωρίζω, όλα είναι ανοι-
χτάκαιόλαθα εκτιμηθούν
εκ νέου με τηνπρέπουσα
σοβαρότητα. Είναι μια α-
πόφασηη οποία θα εξαρ-
τηθεί από την αξιολόγηση

πολλώνδιαφορετικώνπα-
ραμέτρων»

.Ήταν σωστή η κίνηση
τουΟλυμπιακού να επεν-
δύσειστοχάντμπολ;Κατέ-
κτησε τίτλους, έπαιξεστην
Ευρώπη.Έχει τελικάανά-
γκη το ελληνικό χάντμπολ
τονΟλυμπιακό;

«ΤοbrandnameτουΟ-
λυμπιακούείναιτέτοιοπου
τον καθιστά αυτομάτως
gamechangerστοσύνολο
τουΕλληνικούαθλητισμού,
πολλώδε μάλλονστο χά-
ντμπολ. Το οποιοδήποτε
σπορστο οποίο συμμετέ-
χει οΟλυμπιακός, αποκτά
τελείως διαφορετικό ειδικό
βάροςμε την εν γένειπα-
ρουσία του, ανεξαρτήτως
δημοφιλίας του εκάστοτε
αθλήματος. Το ορθό της
απόφασης να επενδύσει
στοχάντμπολπαρ’όλααυ-
τά,θαφανείστηνπορεία».

Ποιο είναι το μεγαλύτε-
ροπρόβλημα του ελληνι-
κούχάντμπολ;

«Το χάντμπολ έχει ως
κύριο χαρακτηριστικό την
εσωστρέφεια και παρατη-
ρείται μια διαρκής συρρί-
κνωση σε καίριους τομείς
τουαθλήματος.Τοεπίπεδο
των εθνικών μας ομάδων
σε όλες τις κατηγορίες, το
επίπεδοτωνπρωταθλημά-
των και τωνομάδωναλλά
και οι υποδομές φθίνουν
μεσταθερήπορεία.Δυστυ-
χώςη ευτυχώς,στο χώρο
τουαθλητισμούκαθρέφτης
είναιτογήπεδοκαιδείκτες
ανάπτυξηςτααποτελέσμα-
τακαιοιαριθμοί.

Εδώ και πολλά χρόνια
ταπαραπάνωδεν δικαιώ-
νουν τους αρμοδίουςπα-
ράγοντες και όπως η επι-
τυχία έτσι και η αποτυχία
έχουνονοματεπώνυμα».

Γρηγόρης Σανίκης: «Γιατί αποχώρησε ο Ολυμπιακός
από την Handball Premier»

ΤοΨυχικό ευστόχησε
σε10/18τρίπονταστο2ο
ημίχρονο, επικράτησε του
Φίλιππου με 75-61 και
σημείωσε την πρώτη νί-
κη τουστηΒέροια έπειτα
απότρειςήττεςσεισάριθ-
μαπαιχνίδια.

Ηπαράδοση δεν δια-
τηρήθηκε στηΒέροια.Το
Ψυχικό νίκησε σχετικά
εύκολα τονΦίλιππο 75-
61στο εξ αναβολής ματς
γιατην3ηαγωνιστικήτης
Α2 και έγινε η πρώτη ο-
μάδα που σημείωσε “δι-
πλό” στις αναμετρήσεις
των δύο συλλόγων στις
εθνικές κατηγορίες.Μέχρι
πρότινος ο γηπεδούχος
μετρούσε επτά νίκες σε
ισάριθμους αγώνες στο
συγκεκριμένοζευγάρι.

Το Ψυχικό, εκμεταλ-
λευόμενο το επιμέρους
2-15με το οποίο ολοκλή-
ρωσετο1οημίχρονο,με-
τέτρεψε το 22-15 (11’) σε
24-30 (20’)  και δεν είδε
ξανάτηνπλάτητωνγηπε-
δούχωνμέχριτοτέλοςτης

αναμέτρησης.
Η ομάδα του Γιώργου

Ρεμεντέλα ευστόχησε σε
10 από τα 18 τρίποντα
που επιχείρησε στο 2ο
ημίχρονο (ενώ είχε 2/11
στο1ο), έναστοιχείοπου
επί της ουσίας έκανε τη
διαφορά στοπαιχνίδι.Οι
φιλοξενούμενοι είχανστα-
θερά το προβάδισμα με-
τά το 15ο λεπτό (23-25),
ξέφυγαν με διαφορά 14
πόντων στο 35’ (48-62)
και έφτασαν χωρίςπολλά

προβλήματαστη2ησυνε-
χόμενη εκτός έδρας νίκη
τους.

Ο Αλέξανδρος Κυρί-
τσης (29 πόντοι), ο Ιά-
κωβοςΜιλεντίγιεβιτς (17
πόντοι) και ο Μιχάλης
Δελίδης (12πόντοι) ήταν
οιπαίκτεςπουξεχώρισαν
από τοΨυχικό (3-2), το
οποίο...βρήκετοχέριτου
μετά την ανάπαυλα, κρά-
τησε χαμηλά τα λάθη του
(9) και προστάτευσε με
αποτελεσματικό τρόπο τη

ρακέτα του μετά τα μέσα
της2ηςπεριόδου,φτάνο-
νταςέτσιστην5ηνίκητου
επί συνόλου 8 αναμετρή-
σεωνμετονΦίλιπποστην
Α2.

Όσον αφοράστονΦί-
λιππο Βέροιας (0-4), με
τονΘέμη Κοθρά να βρί-
σκεταισεκακήημέρα,κυ-
μάνθηκεπάλισερηχάνε-
ρά στον επιθετικό τομέα.
Μόνο ο Δημήτρης Σου-
τζόπουλος (18πόντοι, 10
ριμπάουντ) και οΔάνης
Ελευθεριάδης (14πόντοι,
8 ριμπάουντ) διακρίθηκαν
από τους γηπεδούχους,
πουέκαναν14λάθη,σού-
ταραν με ποσοστό 34%
συνολικάκαιδενεκμεταλ-
λεύτηκαν ούτε τα 13 ρι-
μπάουντπαραπάνωπου
μάζεψαν (37-24), καθώς
είχαν12/29σουτμέσαα-
πότηρακέτα.

Τοφύλλοαγώνα
Φίλιππος Βέροιας -

Ψυχικό61-75
Διαιτητές:  Λουλου-

διάδης-Αγραφιώτης Ιω-
άν.-ΤζιοπάνοςΓιώρ.

Δεκάλεπτα: 18-15, 24-
30,40-48,61-75

Φίλ ιππος  Βέρο ιας
(Μπλατσιώτης): Καραγε-
ωργίου 2,Νικάι, Τσεσμε-
τζίδης, Ντόβας 11 (2),
Ελευθεριάδης 14 (7/8
βολές, 2/9 δίποντα, 1/1
τρίποντο, 8 ριμπάουντ),
Κοθράς 1 (1/4 βολές, 0/8
σουτ, 8 ασίστ, 4 λάθη),
Παραπούρας10 (2),Σου-
τζόπουλος 18 (6/9 βολές,
6/9 δίποντα, 10 ριμπά-
ουντ),Καντάρκος,Πιλκού-
δης5.

Ψυχικό (Ρεμεντέλας):
Φραγκούλης, Παπανικο-
λάου 7 (1 τρίποντο, 7 ρι-
μπάουντ),Δελίδης12(4/6
τρίποντα), Τσούτσος, Κι-
ούσης,Μιλεντίγιεβιτς 17
(4/8τρίποντα),Τσουργιάν-
νηςΔ.2,Μαστόρος2,Κυ-
ρίτσης29(4/7βολές,8/14
δίποντα, 3/5 τρίποντα),
Μαρίνος,Αναγνωστόπου-
λος,Ιορδάνου6.

Α2 Μπάσκετ

ΦίλιπποςΒέροιας-Ψυχικό61-75
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
12/04/2021 έως 16/04/2021

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

12-04-2021 μέχρι 

18-04-2021 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτη-

λεφωνητήςβλαβών:

τηλ.2331021814.

Αγώνες της Football League
από το ERTFLIX

Η ΕΡΤ ανέλαβε τη δέσμευση για μία ζωντανή μετά-
δοση κάθε Σάββατο στις 12:00 από την ΕΡΤ3, 
αλλά και τη δυνατότητα να καλύπτονται από την 

δωρεάν ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX αγώνες και των 
δύο ομίλων στις εμβόλιμες αγωνιστικές κάθε Τετάρ-
τη, χωρίς μάλιστα να μειώσει το αρχικό αντίτιμο που 
αναλογούσε στις 20 ΠΑΕ των δύο ομίλων της εν λόγω 
κατηγορίας.

ΑναλυτικάηανακοίνωσητηςΕΡΤαναφέρει:
«ΚαιηFootballLeagueστιςσυχνότητεςτηςΕΡΤ
Σεμιαχρονιάμεπρωτοφανήπροβλήματαεπιβίωσηςγια τιςΠΑΕπου

ανέμεναν επίμήνες τηνάρση τωνμέτρωνκατά τουCOVID-19γιανα ξα-
ναβρεθούνσταγήπεδα,ηΕΡΤ τηρώντας τηναρχική τηςσυμφωνίαμε τη
διοίκηση τηςFootball League επιλέγει συνειδητά ναπροσθέσει στοπρό-
γραμματωνκαναλιώντηςκαιτοσυγκεκριμένοπρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα, ηΕΡΤανέλαβε τη δέσμευση γιαμία ζωντανήμετάδοση
κάθεΣάββατοστις12:00απότηνΕΡΤ3,αλλάκαιτηδυνατότητανακαλύ-
πτονται από την δωρεάνψηφιακήπλατφόρμαERTFLIXαγώνες και των
δύο ομίλωνστις εμβόλιμες αγωνιστικές κάθεΤετάρτη, χωρίς μάλιστα να
μειώσει τοαρχικόαντίτιμοπουαναλογούσεστις20ΠΑΕτωνδύοομίλων
τηςενλόγωκατηγορίας.

ΟιομάδεςτηςFootballLeagueπουαντιπροσωπεύουνπόλειςαπόόλη
τηνΕλλάδαθασυμμετάσχουνσεέναπρωτάθλημα18αγωνιστικώνγιατην
άνοδοστοπρωτάθληματηςSuperleague2,τοοποίοήδημεταδίδειηδημό-
σιαραδιοτηλεόραση.

Το γλυκό φως
τηςΆνοιξης αγκα-
λιάζει τις πλαγιές
τουόρουςΒέρμιου,
χαϊδεύει ταφυλλώ-
ματα της οξιάςστα
πυκνά δάση.Ορει-
βατούμε  ανεβαί-
νουμεψηλότερα, η
ίδια αίσθησηη ίδια
ελευθερία.

Ο αέρας άρχι-
σε να κρυώνει εδώ
στα1900μέτρακαι
το γαλάζιο του ου-
ρανού χάθηκε. Τα
πρώτα γκρίζα σύννεφα κάνουν
τηνεμφάνισητους.Φύγαμεαπό
τηνΒέροιαστις7:30πρωινόΚυ-
ριακής.Προορισμός μαςτοχιο-
νοδρομικό  κέντρo 3-5πηγάδια
καιηκορυφήΚαρατάσι (Μαύρη
πέτρα). Προσπερνάμε τον κά-
μπο τηςΝάουσας με  τις κατα-
πράσινες εκτάσεις, άριστα καλ-
λιεργημένη γη με οπωροφόρα,
ροδακινιές,  αχλαδιές, κερασιές
και μηλιές. Στρίψαμε αριστερά,
μπρος τα μάτια μας ξεπροβάλ-
λει  η πόλη της Νάουσας  κτι-
σμένη σε μια φυσική αγκαλιά
στουςπρόποδες τουανατολικού
Βερμίου  σε υψόμετρο 330 μέ-
τρων.ΗΝάουσακατοικήθηκεα-
πό τους αρχαίους χρόνους από
τους Βρύγες, που μετανάστευ-
σαναπότηνΑσίαστηνΕυρώπη
πρινακόμηαπότονΤρωικόπό-
λεμο.ΣτηνπεδιάδατηςΝάουσας
βρέθηκαν ευρήματα σε  - ανα-
σκαφέςπουέγιναν–ότιυπήρξε
στην περιοχή σημαντική πόλη
στην αρχαιότητα  με το όνομα
ΜίεζαήΜέζα,πόλητηςΒοττιαίας
, περιοχή  όπου κατοικούσε το
θρακικόπροελληνικό φύλο των
Βοττιαίων.Ταπερισσότεραμνη-
μείαπου διασώθηκαν είναι από
την ελληνιστική εποχή. Η σχο-
λή τουΑριστοτέληστοΝυμφαίο
τηςΜίεζαςκαι τοαρχαίοθέατρο
τηςπρώιμηςρωμαϊκήςπεριόδου
( 2ος π.Χ. αιώνας ), που ανα-
καλύφθηκε τυχαία  το 1992. Η
πόλη τηςΝάουσας έχει σχετικά
μικρήιστορία.Δημιουργήθηκετο
(1383-1387)μ.Χ.μεταξύτηςκα-
τάληψης της Βέροιας (Καραφέ-

ρια) και τηςΚωνσταντινούπολης
απότουςΟθωμανούς.Χαρακτη-
ρίζεται από το 1955 και ηρωϊκή
πόλη πλάϊ  στοΜεσολόγγι, το
Σούλι και τοΑρκάδι, για τουςα-
γώνες  και τις θυσίες κατά την
περίοδο των απελευθερωτικών
αγώνωντου1822,απότοντουρ-
κικόζυγό.΄΄…..22Φεβρουαρίου
1822, Κυριακή τηςΟρθοδοξίας
στον μητροπολιτικό ναό τουΑ-
γίουΔημητρίου με πανηγυρική
δοξολογία  γίνεται η ορκωμοσία
των αγωνιστών.Οπλαρχηγοί, ο
Αναστάσιος Καρατάσος, Άγγε-
λος Γάτσος και ο ισχυρότατος
πρόκριτος τηςΝάουσας Ζαφει-
ράκηςΘεοδοσίουΛογοθέτης.Η
καταστροφή τηςΝάουσας ήταν
μια αιματηρή εξέγερση.Ηπόλη
έπεσε  από ταστρατεύματα του
ΕμπούΛουμπούτστις13Απριλί-
ου1822καιμεταβλήθηκεσεκό-
λασηαπό τιςσφαγές. 13 γυναί-
κεςπροτίμησανναπέσουνστον
καταρράκτη της γέφυρας τηςΑ-
ράπιτσαςγιαναμηνατιμασθούν
από τους Τούρκους. Οι νεκροί
μαζίμετουςαμάχουςξεπέρασαν
τις 2 χιλιάδες.ΟΜεχμέτ Εμίν ή
ΕμπούΛουμπούτ πασάς, ήταν
διοικητής (Bαλής) τηςΘεσσαλο-
νίκης .Καταγόταναπό τηΔαμα-
σκό τηςΣυρίαςκαι είχε ενταχθεί
σε νεαρήηλικίαστηστρατιωτική
υπηρεσία τηςΟθωμανικής αυ-
τοκρατορίας…΄΄Ανεβαίνουμε τις
στροφέςτουδρόμουπουοδηγεί
στοχιονοδρομικό,ηοξιάκυριαρ-
χείτοπράσινοφύλλωματηςμας
ταξιδεύει.  Φτάσαμε στο χιονο-
δρομικό, βρίσκεται σε υψόμετρο

1470μέτρων.Δάση
αρχέγονα δρυς, ο-
ξιές καιπεύκα τους
καλωσορίζουν. Ε-
ρημιάανησυχητική.

Προετο ιμασ ία
της ομάδας για α-
ναχώρηση και ανά-
βαση σε χορταρια-
σμένες  πίστες και
καταπράσινα μονο-
πάτια.

Θαυμάζουμεγια
μερικά λεπτά της
ώρας την ομορφιά
του τοπίου. Το θέ-

αμαείναι γαλήνιοκαιη εμπειρία
να αντικρύζεις δάση αρχέγονα
σεέναήρεμοπρωινόείναιπάντα
ξεχωριστή.

Βέρμιο, από εδώ ξεκίνησε ο
βασιλιάς Μίδας για να φτάσει
στην Φρυγία. Ζαρκάδια και α-
γριογούρουνα, αλεπούδες  και
λύκοι. Ορειβατούμε δίπλα από
τοσυνδετικόπουανεβάζει τους
σκιέρ – τηνπερίοδο του χιονιού
-λίγοψηλότερα.Είναιπρωίκά-
νει κρύο ακόμη  αλλά εμείς  α-
πτόητοισυνεχίζουμε.Ηαύρατου
ορεινούκαθαρούαέραεισβάλλει
σταπνευμόνιαμας,τώρααφηνό-
μαστεστηνκαθαρότητατουπρά-
σινου τοπίου.Αφήνειςπίσω την
καθημερινότητα και ξαναγεννιέ-
σαι.Μπήκαμεστοδάσοςμετις
οξιές, φωνές και ήχοι γνώριμοι
μας καλωσορίζουν.Το καλωσό-
ρισμα είναι αυθεντικό, βουνίσιο,
για μια άλλη φορά συνειδητο-
ποιούμεπόσεςεικόνες χάνουμε
κλεισμένοιστασπίτιαμας.Κάτω
απόσυνεχήαέρασυνεχίζουμε.Η
πορεία σεΑνοιξιάτικο τοπίο μό-
λις άρχισε….Με το ξεκίνημα το
μονοπάτι ανηφορικό, μια φύση
όμορφη,πλανεύτραμαςυποδέ-
χεται.Αυτήηφύσηπουεπιμένει
ναμαςεκπλήσσει μετηνήρεμη
και σιωπηλή παρουσία της και
σήμερα.Μετά από μια επίπονη
δυνατή ανηφορική πορεία ανά-
μεσασε θεόρατες οξιέςφθάσα-
μεσεξέφωτο.Τριγύρωοιάλλες
βουνοκορφέςτουΧιονοδρομικού
χιονισμένεςπανέμορφες.

Η ατμόσφαιρα καθαρή όπου
και να γυρίσεις το βλέμμα σου
μαγνητίζεσαιαπότηνεκπληκτική
ομορφιά γύρω σου. Ηρεμία….!
Εδώστοβουνόέχειςτοδικόσου
ξεχωριστόπρόσωπο.

Ο κρυστάλλινος αέρας που
ανεμπόδισταδιαπερνάτοδάσος
μας μεταφέρειμυρωδιέςκαι ή-
χουςγνώριμους.

Μετοτραγούδικάποιωνπου-
λιών  πήραμεπορεία αριστερά

,τώρα ορειβατούμεσε θαμνώδη
βουνοπλαγιάμεπορείαδεξιά.

Ανηφορίζουμε,σεγυμνόέδα-
φος, μόνο χλόη και πέτρα και
αρκετό χιόνιπου έχει εναπομεί-
νει στιςπλαγιές, με δυσκολίαα-
νεβαίνουμε την πλαγιά  με ένα
παγωμένοαέραναξεσπάσεθά-
μνουςκαιπάνωμας.

Ανάβαση και πάλι ανάβαση
τοέναύψωμαδιαδέχεταιτοάλλο
κυματιστά,χωρίςτέλος.

Γύρω τοπίο γυμνό από δέν-
δρα, βράχια και πέτρες, κάτα-
σπροαπότο τελευταίοχιόνι της
Άνοιξης.Βρισκόμαστε  στην κο-
ρυφογραμμή μετά από μια επί-
πονηκαιτρομεράδύσκοληορει-
βασίαλόγωτουπολλούαέρα,σε
υψόμετρο1900μ. λίγοπριν την
κορυφή. Τώρα ορειβατούμε σε
ξέφωτομεένακρύοπουτρυπάει
κόκαλα, νοιώθεις ότι είσαι στο
έλεοςτηςφύσης.

Φοράμεγάντιακαισκούφους.
Εδώ το βουνό έχει το δικό του
ξεχωριστόπρόσωπο.

Έναςπαγωμένος αέρας μας
κόβει τηνανάσα,οκαταγάλανος
ουρανός, το έντονο κρύο,  δημι-
ουργούν στην ομάδα ανάμικτα
αισθήματα.Φτάσαμεστην κορυ-
φήμετοναέραναμαςακολουθεί
Από την πλευρά τηςΈδεσσας
πανέμορφες οι λίμνες τηςΒεγο-
ρίτιδος με τηνΆρνισσα και η λί-
μνη τουΑμυνταίου. Πήραμε το
μονοπάτι της επιστροφής από
άλληδιαδρομήμέσααπόέναο-
νειρικό δασωμένο τοπίο, πανέ-
μορφο.Πήραμε τομονοπάτι της
επιστροφής όλη μια συντροφιά
όλη μια παρέα από ορειβάτες
που δείχνουν ότι δεν βιάζονται
για την επιστροφή. Ο συνεχής
αέρας τονίζει τα χρώματα, η ο-
μορφιά της φύσης τριγύρω, για
μια άλληφορά μας ταξιδεύει.Η
κατάβαση συνεχίζεται με  εικό-
νες, από μια παραμυθένια φύ-
σηγαλήνια,ήσυχη,ανόθευτη.Η
σημερινή μέρα απολαυστική με
μια ομορφιά ανέγγιχτη από τα
γύρωδάση.Ορειβατήσαμεπάλι
στιςπλαγιές του βουνού, ακού-
σαμεταμυστικάτουανυπόμονα,
ζήσαμε την ομορφιά του,πήρα-
με κάτι από την γοητεία του.Το
πανέμορφοτοπίο ,οαέραςπου
μας ταλαιπώρησε,ησυνεργασία
,ησυγκίνησητηςδιαδρομής ή-
ταναπότακύριαχαρακτηριστικά
της σημερινής εξόρμησης.Η ο-
ρειβασίαείναιέναταξίδιδενείναι
έναςπροορισμός.Συγχαρητήρια
σεόλουςεμάς…….!

Για τους Ορειβάτες Βέροιας
Τσιαμούρας Νικόλαος

ΣτηνκορυφήΚαρατάσι(Μαύρηπέτρα)
μετουςΟρειβάτεςΒέροιας

Πέμπτη 15-04-2021

13:30-17:30 ΒΕ-

ΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 19ΚΑΙ

ΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ)

23310-64102

21:00-08:00ΝΙΚΟ-

ΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 19 (κο-

ντά στο 6οΔημοτικό

σχολείο)23310-66755

Φαρμακεία

ΣυλλυπητήριατουΣυνδέσμου
προπονητώνποδοσφαίρουΝ.Ημαθίας

ΤασυλλυπητήριαστηνοικογένειατουΧρήστουΧατζηδάκηεξέ-
φρασεκαιοσύνδεσμοςπροπονητώνποδοσφαίρουΗμαθίας.

«ΟΠρόεδροςκαιταμέλητουΣυνδέσμουΠροπονητώνΠοδο-
σφαίρουΝομούΗμαθίας,εκφράζoυνταπιοθερμάτουςσυλλυπη-
τήριαστηνοικογένειακαιτουςοικείουςτουμέλουςτουΣυνδέσμου
καιφίλουΧρήστουΧατζηδάκηγιατηναπρόσμενηαπώλειατου.Ας
είναιελαφρύτοχώμαπουθατονσκεπάζει.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Νωρίτερα από ποτέ 
άρχισε το φετινό 

πρόγραμμα 
καταπολέμησης 
των κουνουπιών 

Άρχισαν από την Δευτέρα 12 Απριλίου οι δράσεις καταπολέμησης των κουνουπιών στην 
Κεντρική Μακεδονία για το 2021, στο πλαίσιο του σχετικού τριετούς προγράμματος της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, «φέτος 
νωρίτερα από κάθε χρονιά αρχίζουμε τις δράσεις για την καταπολέμηση των κουνουπιών. 
Και φέτος η κυριότερη απειλή, πέρα από την όχληση, είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου και γι’ 
αυτό φροντίζουμε σε συνεργασία με τους επιστήμονες να εντοπίσουμε εγκαίρως τυχόν μο-
λυσμένα κουνούπια, να περιορίσουμε τις εστίες και να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. 
Τις προνυμφοκτονίες θα ακολουθήσουν και οι ακμαιοκτονίες, ενώ συνολικά το πρόγραμμα 
φέτος θα διαρκέσει περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Ήδη από πέρσι ενεργό και ουσια-
στικό ρόλο έχουν λάβει και οι Δήμοι της Κεντρικής Μακεδονίας. Η Περιφέρεια βρίσκεται σε 
συνεχή εγρήγορση και επαγρύπνηση, επιδιώκοντας τη συνεργασία των Δήμων και όλων 
των εμπλεκόμενων στο θέμα φορέων αλλά και των πολιτών προκειμένου να επιτευχθεί το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Οι πρώτες δράσεις αφορούν σε δειγματοληψίες προνυμφών στα υγροτοπικά συστήματα 
καθώς και στο περιαστικό και αστικό σύστημα των οικισμών της Κεντρικής Μακεδονίας.

Κατά τις δειγματοληψίες προνυμφών συλλέγονται στοιχεία που αφορούν στην ανάπτυξη 
και τον πληθυσμό τους ανά περιοχή προκειμένου να προγραμματίζονται οι κυρίως εργασίες 
καταπολέμησης δίνοντας προτεραιότητα όπου απαιτείται, προκειμένου να μειώνεται η όχλη-
ση αλλά κυρίως ο κίνδυνος εξάπλωσης ασθενειών που οφείλονται στα κουνούπια. 

«Ο περιορισμός των 
ασθενειών που μεταδί-
δονται με τα κουνούπια 
συνεχίζει να αποτελεί τον 
κύριο στόχο του προ-
γράμματος για την προ-
στασία της υγείας των 
πολιτών, η δε επιτυχία 
του αποκτά βαρύνουσα 
σημασία την τρέχουσα 
περίοδο που η δημόσια 
υγεία πλήττεται από τις 
πρωτόγνωρες και συ-
νεχιζόμενες επιπτώσεις 
του κορονοϊού», επισή-
μανε ο Αντιπεριφερειάρ-
χης Δημόσιας Υγείας 
Χρήστος Μήττας.

Οι πολίτες καλού-
νται να συνδράμουν στο 
έργο της Περιφέρειας, 
τηρώντας τα μέτρα ατο-
μικής προστασίας από 
τα τσιμπήματα των κου-
νουπιών σύμφωνα με τις 
αναλυτικές οδηγίες που 
έχουν δοθεί και δίδο-
νται. Παράλληλα πρέπει 
να αποφεύγεται η δημι-
ουργία εστιών στάσιμου 
νερού στις ιδιοκτησίες 
τους, όπου κυρίως εμ-
φανίζονται οι πληθυσμοί 
κουνουπιών του αστικού 
περιβάλλοντος που με-
ταδίδουν τον ιό του Δυ-
τικού Νείλου και άλλες 
ασθένειες. 

Σε αυτή τη δύσκολη 
περίοδο για την δημόσια 
υγεία, παράλληλα με τα 
μέτρα που λαμβάνονται 
από την Πολιτεία, η ατο-
μική ευθύνη και συμβολή 
του καθενός κρίνεται κα-
θοριστική για το καλύτε-
ρο δυνατό αποτέλεσμα.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Ι. Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. 1743/9-4-2021 έκθεση 
επίδοσης του δικαστικού  επιμελητή στο Εφετείο Κεντρικής Μακε-
δονίας, με έδρα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Χαράλαμπου Ανανιάδη, 
κατόπιν γραπτής παραγγελίας της Δόκιμης Δικαστικής Πληρεξού-
σιας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Χρυσούλας Ι Χαμπίπη, 
επιδόθηκε στην κα. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας για λογαρια-
σμό του 2ου εναγόμενου, του ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου, αγνώ-
στου διαμονής, ως κυρίου κατά τις αρχικές εγγραφές του με αριθμό 
ΚΑΕΚ 160083202002/0/0, ακριβές αντίγραφο της, από 1.4. 2021 
(αρ. κατ. 53/ΤΜ/8.4.2021) απευθυνόμενης, ενώπιον του Μονομε-
λούς Πρωτοδικείου Βέροιας, αγωγής, άρθρου 6 παρ.2 ν. 2664/1998 
(τακτική διαδικασία), με συνημμένη πράξη κατάθεσης και σημείωση 
επ’ αυτής περί του χρόνου κατάθεσης 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 
160083202002/0/0, κατά του  ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου και κατά 
ενός άλλου αναγκαίου ομοδίκου αυτού (για το ίδιο γεωτεμάχιο) 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 Μαρτίου 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 10.3.2021, όπως προκύπτει 
από το αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος με 
κωδικό ηλεκτρονικού διαγράμματος (ΚΗΔ) 977104,  δηλαδή σε:…, 
Β.Τμήμα (αναφερόμενο στο ΤΓΔΜ ως) Δ2 του έχοντος, κατά το 
κτηματολογικό φύλλο, εμβαδόν 1.257 τ.μ., γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 
160083202002/0/0 με στοιχεία 19,22,21,20,19 με συντεταγμένες 
των ανωτέρω στοιχείων (κορυφών) σε άξονες Χ και Ψ και μήκη 
πλευρών, όπως ακριβώς αναφέρονται στο ΤΓΔΜ, έκτασης 814,793 
τ.μ….Να διαταχθεί η διόρθωση των προαναφερόμενων εσφαλ-
μένων αρχικών εγγραφών, των προαναφερόμενων, ερειδόμενων 
σ’ αυτές μεταγενέστερων εγγραφών (άρθρου 8 ν.2664/1998), στα 
οικεία βιβλία του κτηματολογικού γραφείου Κεντρικής Μακεδονίας 
– Υποκατάστημα Βέροιας, ώστε το Ελληνικό Δημόσιο να αναγραφεί 
κύριος σε ποσοστό πλήρους κυριότητας 100% των παραπάνω εδα-
φικών τμημάτων, με τίτλο κτήσης την συντελεσθείσα, κατά τα ανω-
τέρω, αναγκαστική απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε με την υπ’ αριθ. 
Δ1475/1651/11.06.1976 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Δημοσίων Έργων, η οποία δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 182/τ. Δ’/ 24.06.1976. Να αποσπασθούν τα τμήματα αυτά από 
τα γεωτεμάχια στα οποία ανακριβώς εμφαίνονται να ανήκουν, να 
τροποποιηθεί, αντίστοιχα, το κτηματολογικό διάγραμμα και να δη-
μιουργηθεί, για κάθε ένα από τα τμήματα αυτά, νέο κτηματολογικό 
φύλλο, στο οποίο θα αποδοθεί νέος αριθμός ΚΑΕΚ, με αποκλει-
στικό κύριο, σε ποσοστό πλήρους κυριότητας 100%, το Ελληνικό 
Δημόσιο. Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη 
του Ελληνικού Δημοσίου».

Βέροια, 14.4.2021
Χρυσούλα Ι Χαμπίπη

Δ Δικαστική Πληρεξούσια ΝΣΚ

Eυχαριστήριο του Ομίλου Προστασίας Παιδιού
Tο Δ.Σ. του Ομίλου προστασίας παιδιού Βέροιας ευχαριστεί θερμα :   
1) Τις κυρίες  Μποχώρη Σοφία και  Μπάμπαλη Θεοδώρα για τη δωρεά των 150 € για τα δώρα του Πάσχα.
2) Την κυρία Βικτώρια Νάτσο για τη δωρεά των 30 € για τα δώρα του Πάσχα
3) Τις κυρίες Κουκούδη Μαρίκα, Μπούρα Σούλα, Σαρακατσάνου Θωμαή , Μάρκου Αφροδίτη , Στεφανίδου Αλεξάνδρα, Γαλλίκα Καίτη , Κόζα Μαρία , 

Καντζίκη Αγορίτσα, Κοτσίδου Αλεξάνδρα ,Τσίρη Καίτη για την αγορά αθλητικών ρούχων για τα δώρα του Πάσχα.
4) Την  κυρία Ελπίδα Καραφουλίδου για την αγορά τροφίμων για τη γιορτή του Πάσχα
5) Την κυρία Κατερίνα Κόγια  για την αγορά τροφίμων για τη γιορτή του Πάσχα 
6) Την κυρία Τασούλα Κελεπούρη  για τη δωρεά των 50 € ως οικονομική ενίσχυση

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ                                                   
ΑΔΑΜ: 21PROC008466186

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΑΔΑ: 9ΦΙΡΟΡΕΠ-ΞΘ1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ      
3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                             Θεσσαλονίκη, 14.04.2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ                    Αρ. Πρωτ.: 19455
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τμήμα Προμηθειών
Πληρ.:  Μητάκος Αθανάσιος
Τηλ.: 2313 320556 Fax: 2313 320547
E-mail: amitakos@3ype.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ανακοινώνουμε ότι η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονί-

ας προκηρύσσει με την διαδικασία της ανοικτής διαδικασίας την 
προμήθεια και εγκατάσταση διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού ε-
ξοπλισμού στην ένταξη πράξης υποέργου «Προμήθεια ιατροτε-
χνολογικού εξοπλισμού για τις δομές Α’βάθμιας φροντίδας υγείας 
Κεντρικής Μακεδονίας» στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κά-
θε διάκρισης (ΕΤΠΑ)» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με αριθμό διακήρυ-
ξης 02/2021 και α/α ΕΣΗΔΗΣ 105262,105273, 105275, 105279, 
105280, 105282, 105283, 105285, 105287, 105288, 105289, 
105290, 105291, 105296, 105297, 105298, 105303, 105307, 
105308, 105311, 105315, 105316, 105317, 105318 με κωδικό 
MIS 5075891. Η ημερομηνία διενέργειας ορίζεται στις 28.05.2021 
ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ, και ημερομηνία λήξης υπο-
βολής των προσφορών ορίζεται στις 24.05.2021 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 23:00. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται  στο ποσό 
των  3.585,700,00€  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24 %  (προϋ-
πολογισμός μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ: 2.891.693,55€). 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Έ-
νωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 
από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.Η προσφορά συντάσσεται 
σε Γλώσσα: Ελληνική. Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμέ-
νου σύμβασης: (Τμήμα 1) Ακτινογραφικό Μηχάνημα - Απεικόνι-
σης Ψηφιακής Ακτινογραφίας με SENSORA (CPV:33111500-6), 
(Τμήμα 2) Ακτινολογικό συγκρότημα (CPV: 33111000-1), (Τμήμα 
3) Ψηφιακό ακτινογραφικό συγκρότημα DR, με δύο ανιχνευτές 
συμπεριλαμβανομένου ενός εκτυπωτή (CPV: 33111000-1), (Τμήμα 
4) Ψηφιακός Μαστογράφος συμπεριλαμβανομένου ενός εκτυπω-
τή (CPV: 33111800-9), (Τμήμα 5) Ψηφιακός Ορθοπαντογράφος 
συμπεριλαμβανομένου ενός εκτυπωτή (CPV:33111500-6), (Τμήμα 
6) Ψηφιοποιητής εικόνας συμπεριλαμβανομένου ενός εκτυπωτή 
(CPV: 33111300-4), (Τμήμα 7) Σύστημα μέτρησης οστικής πυ-
κνότητας DEXA (CPV: 33124200-7), (Τμήμα 8) Α) Οδοντιατρικό 
μηχάνημα με ενσωματωμένο υπέρηχο, συσκευή φωτοπολυμερι-
σμού, χειρολαβές – Β) Πλήρες Οδοντιατρικό μηχάνημα με ενσω-
ματωμένο υπέρηχο, συσκευή φωτοπολυμερισμού, χειρολαβές και 
ακτινογραφικό μηχάνημα ψηφιακής απεικόνισης ακτινογραφίας με 
sensora(CPV:33130000-0), (Τμήμα 9) Φορητός δωδεκακάναλος 
ηλεκτροκαρδιογράφος, Φορητό  monitor ζωτικών παραμέτρων,-
φορητός ημιαυτόματος διφασικός απινιδωτής με monitor(CPV: 
33112340-3), (Τμήμα 10) Έγχρωμος Υπερηχοτομογράφος (sector, 
convex & linear) (CPV: 33112200-0), (Τμήμα 11) Έγχρωμος Υ-
περηχοτομογράφος (convex, linear & υψίσυχνη linear για μαστό)
(CPV: 33112200-0), (Τμήμα 12) Έγχρωμος Γυναικολογικός Υπερη-
χοτομογράφος (convex κοιλίας, microconvex ενδοκολπική &linear 
επιφανειακών οργάνων)(CPV: 33112200-0), (Τμήμα 13) Καρδιο-
λογικός υπερηχοτομογράφος (sector, linear)(CPV: 33112100-9), 
(Τμήμα 14) Υπερηχοτομογράφος ουρολογικού (covex, linear, διορ-
θική)(CPV: 33112200-0), (Τμήμα 15) Αυτόματο διαθλασίμετρο(CPV: 
33112200-1), (Τμήμα 16) Μηχάνημα για καρδιοαναπνευστική κό-
πωση (CPV:33123210-3), Καρδιοτοκογράφος (CPV: 33112340-3), 
(Τμήμα 17) Αυτόματος φορητός τυμπανογράφος (CPV: 33121400-
8), Εύκαμπτο ρινοφαρυγγοσκόπιο(CPV: 33168100-6), Φορητός δι-
αγνωστικός ακοομετρητής (CPV: 33121400-8), (Τμήμα 18) Οπτικά 
πεδία(CPV:33122000-1), (Τμήμα 19) Υγρός κλίβανος αποστείρω-
σης αυτόκαυστος 40lt (CPV:33152000-0), (Τμήμα 20) Συσκευή δια-
θερμίας βραχέων κυμάτων (CPV: 3315500-1), Συσκευή κρουστικού 
υπερήχου (CPV: 33150000-6), Συσκευή θεραπευτικού Laser (CPV: 
33150000-6), (Τμήμα 21) Χειρουργική Κλίνη σηπτικού Χειρουργείου 
(CPV: 33192230-3), (Τμήμα 22) Μικροσκόπιο με πόλωση (CPV: 
38510000-3), (Τμήμα 23) Φορητός ασύρματος υπέρηχος (CPV: 
33112000-8), (Τμήμα 24) Εξομοιωτής ασθενών πολλαπλών παρα-
μέτρων (CPV: 33141625-7).

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτι-
στης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προσφορές υποβάλλονται είτε α) 
για όλα τα τμήματα είτε β) για ένα ή περισσότερα τμήματα αλλά για 
τη συνολική ποσότητα κάθε είδους -τύπου μηχανήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύ-
ναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, 
που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κρά-

τος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που 
η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 
1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες 
χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παρα-
γράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των 
προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκε-
κριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  Στις περιπτώ-
σεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα 
τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρον. Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή 
στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυη-
τική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δύο τοις 
εκατό (2%) ευρώ της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.A. 
του κάθε τμήματος της Σύμβασης, ήτοι: 

Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφο-
ρές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνι-
σμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον 
ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται .Διάρκεια σύμβασης - Χρό-
νοι παράδοσης: από την ημερομηνία παράδοσης των ειδών όπως 
ορίζει η Διακήρυξη. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών 
μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον 
ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν α-
ντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών 
ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 
Ημερομηνία αποστολής στην Ε.Ε.Ε.Κ. στις 09.04.2021 ημέρα Πα-
ρασκευή. Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελληνικό 
Τύπο στις 16.04.2021 ημέρα Παρασκευή. Όλες οι επικοινωνίες σε 
σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβα-
σης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών/ διευκρινήσεις, 
ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.
gov.gr του ως άνω συστήματος. Καταχωρήθηκε επίσης η περίληψη 
της Διακήρυξης στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (www.3ype.gr), στο 
ΚΗΜΔΗΣ και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες 
από 10.00 έως 14.30 στο Τμήμα Προμηθειών της 3ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας (Μακεδονίας), Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη, 
τηλ. 2313 320 556, 2313 320542,email prom@3ype.gr. 

Ο Διοικητής
της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας  Μακεδονίας

Δρ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης 

 

TMHMATA 
ΠΟΣΟ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 1 943,55 € 

ΤΜΗΜΑ 2 9.193,55 € 

ΤΜΗΜΑ 3 3.548,39 € 

ΤΜΗΜΑ 4 9.677,42 € 

ΤΜΗΜΑ 5 3.870,97 € 

ΤΜΗΜΑ 6 354,84 € 

ΤΜΗΜΑ 7 4.516,13 € 

ΤΜΗΜΑ 8 5.580,65€ 

ΤΜΗΜΑ 9 3.064,52 € 

ΤΜΗΜΑ 10 7.258,06 € 

ΤΜΗΜΑ 11 806,45 € 

ΤΜΗΜΑ 12 1.612,90 € 

ΤΜΗΜΑ 13 645,16 € 

ΤΜΗΜΑ 14 403,23 € 

ΤΜΗΜΑ 15 483,87 € 

ΤΜΗΜΑ 16 737,16€ 

ΤΜΗΜΑ 17 327,42€ 

ΤΜΗΜΑ 18 483,87 € 

ΤΜΗΜΑ 19 1.290,32 € 

ΤΜΗΜΑ 20 1.120,97€ 

ΤΜΗΜΑ 21 100,00€ 

ΤΜΗΜΑ 22 88,71€ 

ΤΜΗΜΑ 23 1.596,77 € 

ΤΜΗΜΑ 24 129,03 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 57.833,87€ 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
διόροφηστοΠανόρα-
μαμε3υπνοδωμάτια,
σαλοκουζινα, μπάνιο,
βεράντα.Κάτωδιαμέρι-
σμαπιομικρόσαλοκου-
ζίναμε τζάκι,δωμάτιο.
Μεπρόσβασηστηναυ-
λή.Αυτόνομηθέρμανση
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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο 700 τ.μ. στο Πα-
νόραμαοικοδομήσιμο
δίπλα στον «Παιδικό

Πλανήτη». Τιμή ευ-
καιρίας, Πληρ. τηλ.:
6943696105.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα
όρ ια  Αγγελοχωρ ι -
ου -Αρχαγγέλου  2
χωράφια κολλητά,
25 και 11 στρέμμα-
τα, περιφραγμένα,
παλμέττα βερύκο-
κα 6 ετών σε φούλ
παραγωγή, άριστης
κατάστασης,4εξαι-
ρε τ ι κές  πο ικ ι λ ί ες ,
μεμπεκάκια.Παρα-

καλώ μόνο σοβα-
ρές προτάσεις. Κι-
νητό:6945769920.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙοπωρο-

πωλείο επί της οδού
Μητροπόλεως στη

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.



13ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 www.laosnews.gr

Βέροια. Πληροφορίες
τηλ.6976063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μη-

τροπόλεως 35, χώρος

90 τ.μ. περίπου, με 3

χώρους  κα ι  κουζινα ,

W.C., για επαγγελμα-

τική χρήση ή για δια-

μέρισμα, 3ος όρ. Τηλ.:

6932 471705 & 23310

21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  άτομα
για εργασία στο ψητο-

πωλε ίο  «Γ ΙΑΝΝΗΣ».

Π λ η ρ .  τ η λ . :  2 3 3 1 0

25170και6946103998

(ώρες  επ ι κ . :  09 .00 -

13.00).

ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ζητείται υπάλ-
ληλοςγιαδιανομή.Πλή-

ρες ωράριο,  εργασία

5ήμερη.Αποστολή βιο-

γραφικού: tnk.veroia@

gmail.com. Τηλ. επικ.:

2331071670  (12 .00 -

14.00).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο έ-
μπειρο για το κυλικείο

στο Νοσοκομείο Βέροι-

ας. Ώρες επικοινωνίας

γ ια  ενημέρωση 6 .00

μ.μ. έως 8.00 μ.μ. στο

τηλ.6944577645.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,γκαρσονιέρα30

τ.μ.,κατασκευή1982,1χώρος,2οςόροφος,
βλέπεισεανοιχτωσιά,ανακαινισμένηκομπλέ,
σεάψογηκατάσταση,συνθετικάκουφώματα
μεδιπλάτζάμια,ατομικήθέρμανσημεκλι-
ματιστικόκαιμεμίαντουλάπα,ενοίκιο160€.
ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχεια-
περιόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετικά,
μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαι
μεγάληαυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια  , χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23128-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Αποθήκηισόγειασυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο.Τιμή:120€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23850-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-

τάαποκλειστικότηταέναπολύμικρόγραφείο
συνολικήςεπιφάνειας8τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένοςκατάλληλοκαιγιαέδραεπιχείρησης.
Μηνιαίομίσθωμα80€.

Κωδ:23753ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΓραφείοσυνολικήςεπιφάνει-
ας35τ.μ.1οςόροφοςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό1ενιαίοχώροκαιWCκαιδιαθέτει
θέρμανσημεΚλιματιστικό,μεΑνελκυστήρα
Τιμή:120€.

Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜητρό-
ποληγραφείο47τ.μ.στον3οόροφο,κατάλ-
ληλογιακάθεχρήση,2χώροιμεκοινόwc
ενοίκιο140€.

Κωδ:24748ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1981καιδιαθέτει
κουφώματασυνθετικά,μεέπιπλακαιμεδι-
πλάτζάμια-Τιμή:250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106023ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.
Βρίσκεταισεμεγάλοεμπορικόδρόμοκαισε
σημείοεξαιρετικήςπροβολής,σπάνιοκατά-
στημα,μεπολύλογικόμίσθωμαμόνο270€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106566ΚΕΝΤΡΟ,ΕνοικιάζεταιΚα-
τάστημασυνολικήςεπιφάνεις25τ.μ. Ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,μεμεγάληπρόσοψησε
κεντρικόδρόμο,σεσημείομεγάληςπροβο-
λήςκαιεμπορικότητας,κατάλληλογιαπολ-
λαπλέςχρήσεις,μεμηνιαίομίσθωμα220€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106001ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κοντάστονΑγ.Αντώνιο,κατάαποκλειστικό-
τηταΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
θέρμανσηΚλιματισμός,-Τιμή:200€.

Κωδ105261Ενοικιάζεταικατάστημαστον
Πεζόδρομο τηςΒέροιαςκατάλληλοκαιγια
υγειονομικούενδιαφέροντος62τ.μ.καθ.Ισό-
γειοκαι30τ.μ.πατάρι,τιμήπολύλογικήμόνο
400€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115091-ΤριπόταμοςΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας80τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
από3χώρουςκαιWC.Είναικατασκευασμένο
το2003καιδιαθέτειΑπεριόριστηΘέακαιπολύ
μεγάλοοικόπεδο,Τιμή:200€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΚΛΕΙΣΤΟΠΑΡΚΙΝΓΚστηνκαρδιάτηςπόλης
μεράμπαεισόδου,σεπλήρηλειτουργία  ,
κοντάστηνΒενιζέλουτιμήαπό75-80€/μήνα
μόνο.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106818ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Πωλείται

Γκαρσονιέρα59τ.μ.,3οόροφο,ηοποίααπο-
τελείταιαπό1υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,με
απεριόριστηθέα,ανατολικόπροσανατολισμό,
χωρίςανελκυστήρα,χωρίςθέρμανση,μεπολύ
καλήδιαρρύθμιση,χρήζειανακαίνισης,σετιμή
προσφοράςμόνο:23.000€.Αποκλειστικήδι-
άθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106808Στοκέντρο τηςΒέροιας
πλησίονΜητρόπολης,έναεξολοκλήρουα-
νακαινισμένοδιαμέρισμα-ρετιρέ65τ.μ.με2
υπνοδωμάτια-σαλοκουζίνακαιμπάνιο,στον
6οόροφο,κατασκευής1970τοοποίοδιαθέ-
τειγερμανικάσυνθετικάκουφώματαμάρκας
Koemmerlingμετριπλήυάλωση,ηλεκτρικά

ρολάαλουμινίουκαισήτες,ενεργειακότζάκι,
DAIKIN INVERTER12000BTUκλιματιστικό
στησαλοκουζίνα,ατομικήθέρμανσημεαντλία
θερμότητας,προεγκατάστασηηλιακούθερ-
μοσίφωνα,πλήρηεγκατάστασησυστήματος
συναγερμού,γύψινεςδιακοσμητικέςκατασκευ-
ές.Επίσης,διαθέτεικέλυφος-θερμοπρόσοψη
καθώςκαιθερμομόνωσηοροφής.Έχειγίνειεκ
βάθρωναλλαγήτωνηλεκτρολογικώνκαιτων
υδραυλικώνεγκαταστάσεων.Πληροφορίες
μόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106731ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμαστην
καρδιάτηςπόληςτηςΒέροιας84τ.μ.μικτάκαι
72τ.μ.καθ.,σε1οΥπερυψωμένοόροφο,το
οποίοαποτελείταιαπό2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,
μπάνιο,ηθέρμανσητουείναιμε2κλιματιστικά,
προσόψεως,σεπολύκαλήτοποθεσία,έχει
ηλιακόθερμοσίφωνα,τέντες,μεανελκυστήρα,
κατάλληλοκαιγιαεπαγγελματικήστέγη,και-
νούργιακουφώματααλουμινίουμεδιπλάτζά-
μια,οιχώροιτουλειτουργικοί,σετιμήπροσφο-
ράςμόνο52.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105837ΑΚΡΟΠΟΛΗ ,πωλείται
καινούργιοσπάνιοδιαμέρισμα103τ.μ.μικτά
και83τ.μ.καθ.ολοκληρωμένοαπότοννυν
ιδιοκτήτη,3οςόροφος,κατασκευή2005,2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,βλέπειτονκάμποτης
Βέροιας,διαθέτειπολύμεγάληκουζίνα,ατομι-
κήθέρμανσημεαντλίαθερμότηταςκαικλειστό
γκαράζστοΙσόγειο38τ.μ.μαζίμεαποθήκη,σε
αμφιθεατρικήθέση,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία.
Προσφοράσετιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα
μόνο:98.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυ-
πόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.14674ΡΑΧΗ ,σπάνιαΒίλατριών

επιπέδων352τ.μ.,κατασκευή1981,αποτελεί-
ταιαπόυπόγειο,ισόγειοκαι1οόροφο,πολύ
καλάδιατηρημένη,σεπολύσπάνιοφυσικό
περιβάλλον,ποιοτικήκατασκευήτόσοοιεσω-
τερικοίτηςχώροιόσοκαιέξωείναισεάριστη

κατάστασηφροντισμένοιαπόνοικοκύρηδες,
οιχώροιτηςμέσαπολύλειτουργικοί,μεπολ-
λέςντουλάπες,μεδύοπάρκινγκστεγασμένα
έξω,πωλείταισετιμήπραγματικήςευκαιρίας
μόνο325.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυ-
πόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Υπόδειξημόνοσεπραγματικόενδιαφέρον.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙΑΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
ΚΩΔ.23569ΠΑΝΟΡΑΜΑΗμιτελήςοικοδομή
αποτελούμενηαπόοικόπεδο388τ.μ.καια-
ναδρομή355τ.μ.ηοποίακατανέμεταισεα)
έναδιαμ/μαισόγειο59τ.μ.β)δεύτεροδιαμ/μα
ισόγειο124τ.μ.γ)τρίτοδιαμ/μαισόγειο56τ.μ.
καιδ)τέταρτοδιαμ/μα1οςορ.με116τ.μ.τιμή
ευκαιρίαςόλαμαζίμόνο110.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας,πω-
λείταισπάνιαΒίλα400τ.μ.,συνολικάσετρία
επίπεδα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάσταση
εξαιρετική,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμιση
,πολύαυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,
γεωμετρικάδομημένη,γιαπολύαπαιτητικούς
αγοραστές,επιβλητικήστηνόψη,μεαρμονι-
κέςαναλογίες,διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα
,ψησταριά,ενεργειακότζάκι,μιαμεγάληαπο-
θήκηκαιέναδεύτεροδιαμέρισμαξενώναστο
ισόγειο,μεδιπλόγκαράζκλειστόκαιάλλαδύο
γκαράζέξωσκεπαστάμεντουλάπεςπαντού,
διαθέτειδρύιναδάπεδασταυπνοδωμάτιακαι
επιλεγμένολευκόμάρμαροΒεροίαςστοσα-
λόνι,αλουμινίουκουφώματαμεθερμογέφυρα
καιμεδιπλάτζάμιακαι3μπάνια.Τοοικόπεδο
τουείναι5680τ.μ.περιφραγμένο,ζητούμενο
τίμημα380.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας27τ.μ.1οςΥ-
περυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:12.000€.

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατά-

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

Κωδ.12783ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιΚατά-
στημα58τ.μ.Ισόγειο,κατασκευή1974,οιχώ-
ροιτουλειτουργικοί,σεπρονομιακήτοποθεσία
,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,μεμεγά-
ληβιτρίνα,σεπολύκαλήτιμήμόνο35.000€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769 -ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιο

πολύκοντάστοχωριόστονΚοπανόΝάουσας
συνολικήςεπιφάνειας1830τ.μ.στηνάκρητου
σχεδίουπόλεως.ΗΤιμήτουεξαιρετικάχαμηλή
στις9.000€μόνο.

Κωδ:105085ΠΑΛΙΑΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ ,
πωλείταιαγροτεμάχιο11στρ., ελεύθερομε
μικρήαποθήκημέσακαιμεάδειανόμιμη,τιμή
κομπλέμόνο26.000€.

Κωδ:115745-ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριντουΜπονάνουπωλείταιαγροτεμάχιομε
σύνδεσηστοδίκτυουψηλήςπίεσης,συνολι-
κήςεπιφάνειας26.100τ.μ.άδειοηκαιμισθω-
μένο,μεδικήτουβάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ13766ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-

πεδοεντόςσχεδίουπόλεως,ορθογώνιο425
τ.μ.,ελαφρώςεπικλινές,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμομεσ/δ0,8,πρόκειταιγιαευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,τιμήμόνο40.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
494τ.μ.,εντόςσχεδίουπόλης,διαθέτειθέαα-
πρόσκοπτη,ελαφρώςεπικλινές,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο40.000€.

Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ,Οικόπεδο529τ.μ.,
σπάνιο,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
αμφιθεατρικόοικόπεδοφιλέτο,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,μόνογιααποφασιστικόαγοραστή.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,16.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ

Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ.13787ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο1.820
τ.μ.,εντόςζώνης ,άρτιοκαιοικοδομίσημο,
εξαιρετικόγιαεπένδυσηκαιγιαανέγερσημονο-
κατοικίας,ητιμήτουεξαιρετικάσυμφέρουσα,
μόνο25.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13637ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Πωλείταιμεγά-
λοοικόπεδο3.007τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμο
,εντόςζώνης,προσφέρεταισετιμήπραγματι-
κήςευκαιρίας,μόνο25.000€.

Κωδ13807ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Οικόπεδομε
συνολικά4.003τ.μ.,αποαυτάτα2.902τ.μ.
έχουντεθείεντόςτουσχεδίουπόλεως,τα685
τ.μ.είναιρυμοτομούμενακαιτα440τ.μ.εκτός
σχεδίου,διαθέτειμίαεκπληκτικήκαιανεμπό-
διστηθέα , είναι ελαφρώςεπικλινές ,πολύ
κοντάστηνΕληάπρονομιούχοοικόπεδο.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
ευκαιρίαμόνογιααποφασιστικόαγοραστή
,προσφέρεταισε τιμήευκαιρίαςμόνοαπό
120.000€όλομαζίτώραμόνο90.000€.

Κωδ:13752ΡΑΧΗ,πωλείταιέναοικόπε-
δοεντόςζώνης5.100τ.μ.είναισεανοιχτωσιά,
κατατμείταικαισεδύοοικόπεδαάρτιακαιοικο-
δομήσιμα,εκπληκτικόπραγματικάκαισεάρι-
στοσημείο,αλλάκαισετιμήπραγματικήςευ-
καιρίας,μόνο35.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

κωδ.206877ΟΛΥΜΠΟΥ-ΙΑΣΩΝΙΔΟΥΔι-
ατίθεταιπροςΠώλησηανακαινισμένοΔιαμέρι-
σμα60τ.μ.με2υπνοδωμάτια.Βρίσκεταιστον
1οόροφοτηςοικοδομής.Διαθέτειγερμανικά
συνθετικάκουφώματαμάρκαςKömmerling
μετριπλήυάλωσηηλεκτρικάρολάκαισήτες,
DAIKININVERTER12000BTUκλιματιστικό
στοσαλόνι,αναμονήγιαa/cσταυπνοδω-
μάτια,ατομικήθέρμανσηφυσικούαερίουμε
λέβητασυμπυκνωμάτων,πλήρηεγκατάστα-
σησυστήματοςσυναγερμού,γύψινεςδιακο-
σμητικέςκατασκευέςμεκρυφούςφωτισμούς
LED.Πραγματοποιήθηκεαντικατάστασητων
δικτύωνύδρευσης-αποχέτευσης-θέρμανσης
καθώςκαιεξολοκλήρουνέαηλεκτρολογική
εγκατάσταση.ΕπίσηςδιαθέτειΚΛΕΙΣΤΗΘΕ-
ΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣδικήτουστο ισόγειοτης
οικοδομής.Ιδανικόακίνητοτόσογιαεπένδυση
όσοκαιγιαιδιοκατοίκησησεμιαεξαιρετικήτο-
ποθεσίαμεπολλέςανέσειςκαιευκολίες.Τιμή:
155.000€ ***ΤΗΝΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΕΚΠΟΝΗ-
ΣΕΗΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑKTITORS
www.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.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα έμπει-
ρη για καθημερινή εργασία

σε  κουζ ίνα  εστ ιατορ ίου .

Τηλ.:6972012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος έ-
μπειρος για καθημερινή ερ-

γασία  σε εστιατόριο. Τηλ.:

6972012622.

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  ΠΩΛΗΤΗΣ

ΠΩΛΗΤΡΙΑ από το κατά-

στημα TOUCH DENIM με

εμπειρία, γνώση αγγλικών

και H/Y, έως 40 ετών. Τηλ.:

6932627614.

ZHTOYNTAI οδηγοί αυ-
τοκινήτων με δίπλωμα Γ’

κατηγορίας. Πληροφορίες

στοτηλ.6980136902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  από το  Ια -
τρικό Διαγνωστικό Κέντρο

«ΠΑΝΑΓ ΙΑ»  υπάλληλο ς

γραφείου για γραμματειακή

υποστήριξη. Γνώσεις μηχα-

νογράφησης ηλεκτρονικού

υπολογιστή και λογιστικής

είναι ευπρόσδεκτες. Απο-

στολή  β ιογραφ ικών  στο

emai: lpanagia.epe@gmail.

com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  μηχανικός-η-

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 προσω-
πικό για εργασία σε
εργαστήριο επεξεργα-
σίας κρεάτων.Απαραί-
τητη η προϋπηρεσία.
Τηλ.  επ ικο ινωνίας :
6942406052.

HTSAVDARIDIS PACKAGING,εταιρίαμεηγετικήθέσηστον
κλάδοτωνυλικώνσυσκευασίας,μεέδραστοΤρίλοφοΗμαθίας,επι-
θυμείναεντάξειστοανθρώπινοδυναμικότης:

ΤΕΧΝΙΚΟΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝΜΗΧΑΝΩΝΧΑΡΤΟΤΕΛΑΡΩΝ
Απαιτούμεναπροσόντα:
-Προϋπηρεσία2-3έτησεδιαμορφωτικέςμηχανέςχαρτοτελάρων
-Ειδίκευση-Εμπειρίαστοχώροτηςσυσκευασίαςαγροτικώνπρο-

ϊόντων
-ΕκπληρωμένεςΣτρατιωτικέςυποχρεώσεις
-Ομαδικόπνεύμα,ΤεχνικέςΙκανότητες
Θασυνεκτιμηθούν:Προηγούμενηαντίστοιχηεμπειρία,μηχα-

νολογικέςκαιηλεκτρολογικέςγνώσεις,χειρισμόςηλεκτρονικού
υπολογιστή,αγγλικήςγλώσσας

Αποστολήβιογραφικούστοemail:tsavdaridis@vernet.gr
ΗΕταιρίαπροσφέρεισυνεχήεκπαίδευσηκαιπροοπτικέςεξέλιξης



λεκτρονικός,  με γνώσεις

υπολογιστών και αγγλικής

γλώσσας, για πλήρη απα-

σχόληση.  Αντ ικε ίμενο:  ι -

ατρικά μηχανήματα. Έδρα

εταιρείαςΑγκαθία Ημαθίας.

Τηλέφωνο  επ ι κο ι νων ίας

:6985996674.

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  α ν ε ι δ ί κ ε υ -
τος εργάτης από εταιρία

κρεάτων για μόνιμη εργα-

σία. Πληρ. 2332042608 –

2332041875.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ :  1)  χε ιρ ι -
στήςαντλίαςμπετόν,2)χει-

ριστής Wagondril l , 3) χει-

ριστής Dumper για μόνιμη

εργασία στη Βέροια. Τηλ.:

2331021904κ.Κώστας.

ZHTEITAI  βοηθός λο-
γιστή για εργασία σε λο-

γιστικό γραφείο. Απαραί-

τητη, τριετής τουλάχιστον

προϋπηρεσία. Τηλέφωνο:

2331021106.Αποστολή βι-

ογραφικών στο ygronat@

hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομοως  βο-
ηθός λογιστή για εμπορική

επιχείρηση με τριετή του-

λάχιστον προϋπηρεσία σε

ανάλογη θέση  καθώς και

άριστη γνώση αγγλικών σε

επίπεδο επικοινωνίας και

προαιρετικά   επικοινωνία

σε μια τουλάχιστον γλώσ-

σα ακόμα κατά προτίμηση

ιταλικών ή γερμανικών κα-

θώς και πολύ καλές γνώ-

σειςMicrosoftOffice (Excel

,Word ,Outlook).ΑΠΟΣΤΟ-

ΛΉ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΏΝ  ΣΤΟ

emai l :  o l ymp ia land ike@

gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυ-
τοκινήτων από επιχε ίρη-

ση στη Βέροια για πλήρη

απασχόληση .  Ι κανοπο ι -

ητ ική αμοιβή.  ΖΗΤΕΙΤΑΙ
οδηγός ταξί για πλήρη α-

πασχόληση. Τηλέφωνα επι-

κοινωνίας: 2331071553 &

2331062900. Ώρες επικοι-

νωνίας:9.00με18.00.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  με
έδρα τη Βέροια, αναζητά

χειριστή μηχανημάτων έρ-

γου με ικανότητα οδήγησης

επαγγελματικού φορτηγού

για να εργαστεί σε έργο ύ-

δρευσης στη Θεσσαλονίκη.

Τηλ. επικοινωνίας: 23310

23400,Κιν.:6977443518.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ

αναλαμβάνε ι  τη  φύλαξη

παιδιών σε προσιτές τιμές.

Πληρ.Τηλ.6983098742.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει τη
φροντίδα γερόντων για κά-

ποιεςώρεςήκαιγια24ωρη

βάση,καθαριότητασπιτιών,

γραφείων και σκάλες. Τηλ.:

6940998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφ ι κά

είδη της CICU: καροτσάκι

(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό),

καλαθούνα με βάση, τρα-

πεζάκι φαγητού, κάθισμα

αυτοκινήτου και 2 ποδήλα-

τα παιδικά σε πολύ κατά-

σταση, 400 ευρώ όλα μαζί.

Τηλ.:2331062621.

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.
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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

Εταιρίαπου δραστη-
ριοποιείται στις εξαγω-
γές νωπών αγροτικών
προϊόντων στοΜακρο-
χώρι Ημαθίας ζητά να
προσλάβει:

·Υπεύθυνοσυσκευα-
στηρίου

·Γεωπόνογιαπαραλαβέςεμπορευμάτων
·Εργάτεςπαραγωγής
Παρακαλώστο email να αναφέρεται η θέση εργασίαςπου

σαςενδιαφέρει.
Αποστολήβιογραφικών,Email:info@primafruits.gr,τηλέφω-

νο:2331092080.



Μετά τα σχολεία, η χρήση των self-tests επεκτείνεται και σε άλλους 
τομείς δραστηριοτήτων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Τις βασικές ρυθμίσεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουρ-
γείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας για τα self-tests 
διάγνωσης του κορονοϊού στον ιδιωτικό τομέα, που προωθείται προς δη-
μοσίευση, περιέγραψε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο της ενημέρωσης που έγινε για τον 
Covid-19 σήμερα στο υπουργείο Υγείας.

Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, «στο πλαίσιο των μέτρων, που λαμβά-
νουμε για την προστασία της δημόσιας υγείας, επιστρατεύουμε τα self-
tests για τον έλεγχο της διασποράς του κορονοϊού στους χώρους εργασί-
ας. Επεκτείνουμε, λοιπόν, τη χρήση αυτού του χρήσιμου εργαλείου σε μία 
σειρά δραστηριοτήτων του ιδιωτικού τομέα και, συγκεκριμένα στους εξής:

- Λιανεμπόριο (συμπεριλαμβανομένων των σούπερ μάρκετ και των 
καταστημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών)

- Εστίαση - Μεταφορές (χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές, κλπ)
- Υπηρεσίες καθαρισμού - Κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής
- Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων
Για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών, τα self-tests είναι υπο-

χρεωτικά για την προσέλευση των εργαζομένων στους χώρους εργασίας 
τους και την παροχή εργασίας με φυσική παρουσία. Θα πρέπει δε να 
διενεργούνται μία φορά την εβδομάδα».

Πώς θα λειτουργεί το σύστημα:
- Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα στείλει στην 

ΗΔΙΚΑ τα ΑΜΚΑ των εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρή-
σεις-εργοδότες στους προαναφερθέντες κλάδους, όπως αυτά είναι κατα-
χωρημένα στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

-Κάθε εβδομάδα, το υπουργείο θα επικαιροποιεί τα στοιχεία των ερ-
γαζομένων, στέλνοντας στην ΗΔΙΚΑ τις όποιες μεταβολές, δηλαδή νέες 
προσλήψεις, λύσεις ή λήξεις συμβάσεων εργασίας, κλπ.

- Οι εργαζόμενοι στις δραστηριότητες που αναφέρθηκαν υπάγονται στο 
μέτρο των υποχρεωτικών self-tests. Αυτοί προμηθεύονται τα τεστ δωρεάν 
από το φαρμακείο, με χρήση του ΑΜΚΑ τους. Αν για κάποιον λόγο ο εργαζό-
μενος επιλέξει, αντί για self-test, να κάνει rapid ή μοριακό τεστ, με δαπάνη δι-
κή του ή του εργοδότη του, έχει αυτή τη δυνατότητα. Ο εργαζόμενος δηλώνει 
το αποτέλεσμα του τεστ στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», με την ακόλουθη διαδικασία:

- Οι εργαζόμενοι θα μπαίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-
testing.gov.gr και θα επιλέγουν «Δήλωση Αποτελέσματος self test 
για εργαζόμενο». Στη συνέχεια, θα μεταφέρονται στην πλατφόρμα 
supportemployees.gov.gr και στη «Δήλωση Αποτελεσμάτων COVID-19 
tests» στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ». Εκεί υποβάλλουν το αποτέλεσμα του ελέγ-
χου του τεστ με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλω-
ση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19».

- Αν το αποτέλεσμα του self-test είναι αρνητικό, εννοείται ότι ο εργαζό-
μενος προσέρχεται κανονικά στην εργασία του.

-Αν το αποτέλεσμα του self-test είναι θετικό, ο εργαζόμενος θα πρέπει 
εντός 24 ωρών να κάνει επαναληπτικό έλεγχο είτε σε δωρεάν δημόσια 
δομή, (μεταξύ αυτών που είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.
gov.gr) είτε σε ιδιωτική δομή της επιλογής του, (με επιβάρυνση δική του ή 
του εργοδότη του). Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου, ο 
εργαζόμενος μένει στο σπίτι σε καραντίνα.

- Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, 
εκδίδεται βεβαίωση που αποτελεί δικαιολογητικό, για να μπει ο εργαζόμε-
νος σε καραντίνα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

- Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου βγει αρνητικό, πάλι εκδίδεται 
σχετική βεβαίωση και ο εργαζόμενος πρέπει να προσέλθει στην εργασία του.

- Το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου δηλώνεται υποχρεωτικά 

στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων Covid-19 tests, με τη συμπλή-
ρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής 
αποτελέσματος Covid-19, έπειτα από θετικό αποτέλεσμα self test».

- Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τους εργαζομέ-
νους τους για την υποχρέωσή τους να κάνουν self-test και τις συνέπειες, 
που θα επέλθουν, αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση.

- Σημειώνεται ότι, μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ, θα ενημερώνονται 
και οι φαρμακοποιοί για το ποιοι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι των self tests.

Απαντώντας στο ερώτημα «τι θα συμβεί, εάν δεν τηρηθεί η διαδικασία 
αυτή», ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να 
απασχολήσει εργαζόμενο με φυσική παρουσία, αν αυτός δεν έχει κάνει το 
self test και δεν έχει δηλώσει το αποτέλεσμά του. «Και πολύ περισσότερο 
προφανώς, αν ο εργαζόμενος έχει δηλώσει θετικό self test».

Συγκεκριμένα, τόνισε τα εξής:
«- Εάν ο εργαζόμενος προσέλθει, για να εργαστεί χωρίς να έχει δη-

λώσει το αποτέλεσμα του self-test, ο εργοδότης υποχρεούται να μην α-
ποδεχθεί την παροχή της εργασίας και απαλλάσσεται 
από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών, έως ότου 
ο εργαζόμενος συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του.

- Εάν ο εργοδότης δεν τηρήσει την υποχρέωση ε-
νημέρωσης των εργαζομένων του με κάθε πρόσφορο 
μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό μήνυμα, 
ανακοίνωση, κλπ) για τα υποχρεωτικά self-test, του 
επιβάλλεται από το ΣΕΠΕ πρόστιμο 300 ευρώ.

- Εάν σε έλεγχο του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που 
απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει δηλώσει 
αποτέλεσμα self-test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 
ευρώ ανά εργαζόμενο.

- Αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο 
με θετικό self-test (είτε στον πρώτο είτε στον επα-
ναληπτικό έλεγχο), του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 
ευρώ ανά εργαζόμενο».

Τέλος, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι, επειδή 
η δωρεάν διανομή των self-tests από τα φαρμακεία 
ξεκινά τη Δευτέρα 19 Απριλίου, για την πρώτη εβδο-
μάδα εφαρμογής του μέτρου, οι δηλώσεις των αποτε-
λεσμάτων του τεστ μπορούν να γίνονται οποιαδήποτε 
στιγμή από τη Δευτέρα 19 Απριλίου μέχρι και την 
Κυριακή 25 Απριλίου.

Εξήγησε ότι η προτεραιότητα που δόθηκε στηρίζε-
ται στα εξής κριτήρια: Στην ελεγχόμενη και ασφαλής 
λειτουργία συγκεκριμένων δραστηριοτήτων της οικο-
νομίας και του κράτους και δεύτερον στα διαθέσιμα 
αποθέματα self tests με βάση τις παραδόσεις που 
έχουν γίνει και τον επαρκή εφοδιασμό των φαρμακεί-
ων σε όλη τη χώρα. Από τα 10.155 φαρμακεία μέχρι 
στιγμής έχουν διατεθεί, 832.831 self tests.

Υποχρεωτικό το self test
 και στον δημόσιο τομέα

Υπάλληλοι των ΚΕΠ, οι υπάλληλοι των ΟΤΑ που 
απασχολούνται στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, 
οι απασχολούμενοι στις υπηρεσίες καθαριότητας, 
οι δικαστικοί λειτουργοί και οι δικαστικοί υπάλληλοι. 
Το self test, παραλαμβάνει ο εργαζόμενος από το 
φαρμακείο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ του. Ο αυτοδι-
αγνωστικός έλεγχος διενεργείται μία φορά την εβδο-
μάδα, πριν από την προσέλευση του εργαζόμενου 

στην εργασία του και έχει ισχύ μία εβδομάδα από την ημέρα διενέργειας 
του. Ο έλεγχος διενεργείται έως και 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας 
της εβδομάδας, που ο υπάλληλος παρέχει την υπηρεσία του με φυσική 
παρουσία. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος πρέπει εκτάκτως να παρου-
σιαστεί στην εργασία του δύναται κατ’ εξαίρεση να πραγματοποιείται και 
αυθημερόν ο έλεγχος, αλλά σε κάθε περίπτωση προ της εισόδου του 
στο χώρο εργασίας. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν στην 
πλατφόρμα self-testing.gov.gr, την βεβαίωση πραγματοποίησης του οι-
κιακού. Εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης της δήλωσης από 
την πλατφόρμα ο εργαζόμενος μπορεί να συμπληρώσει την δήλωση χει-
ρόγραφα, σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα 
self-testing.gov.gr. Στους υπαλλήλους που υποχρεούνται να υποβληθούν 
σε self test και δεν προσκομίζουν κατά την προσέλευσή τους δήλωση αρ-
νητικού αποτελέσματος η υπηρεσία προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες 
για την περικοπή αποδοχών λόγω μη παροχής εργασίας με υπαιτιότητα 
του υπαλλήλου.
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P Η γκαντεμιά θα 
είναι ότι θα βγούμε α-
πό το λοκ ντάουν τώρα 
που πάμε να το συνηθί-
σουμε…

 
P Εξ όσων ενθυ-

μούμαι αμυδρώς, επάνω 
στον χρόνο ο καναπές 
αποκτά γονιδιακά χαρα-
κτηριστικά.

 
P Κι εμείς στην Ελ-

λάδα ήμασταν υπότρο-
ποι.

 
P Και ιδιότροποι άμα λάχει.
 
P Με ανοικτά τα μπαρ πέφτει ξύλο. Με κλει-

στά έχουμε σκοτωμούς. Διαλέγουμε και παίρνου-
με.

 
P Θυμηθείτε όμως! Την ανάσταση την κατάφερε 

μόνο ένας.
 
P Η αγάπη είπε ότι αν δεν ανοίξουν οι διαδη-

μοτικές, να την πάω με τις λαμπάδες στα νησιά 

του Πάσχα.
 
P Δέχθηκα, υπό τον όρο ότι θα πάω να τη φέρω 

πίσω του χρόνου το Πάσχα.
 
P Σιγά! Για έναν χρόνο θα τραγουδάω α-κο-

πέλα.
 
P Καταλαβαίνεις ότι μεγάλωσες, όταν δεν μπαί-

νεις στο φαρμακείο μόνο για ζύγισμα.
 
P Ρυθμίζεις μια ζυγαριά να δείχνει 5-6 λιγό-

τερα κύριε φαρμακοποιέ και οικονόμησες! Όλοι 

σε εσένα θα ερχόμαστε για τα 
παυσίπονα.

 
P Αν και με 5 κιλά λιγότε-

ρα, σταματούν άρδην οι πονο-
κέφαλοι.

 
P Και τώρα κατάλαβα 

γιατί όλοι διαβάζουν τις πα-
ρενέργειες των φαρμάκων. 
Δεν θέλουν να παν αδιάβα-
στοι.

 
P-Ποιο εμβόλιο θα κάνεις;
-Το Johnson & Johnson, ε-

σύ;
-Το Johnnie Walker!
 
P Μπορεί να είμαστε ε-

κτός εποχής, αλλά αυτό το 
καλοκαίρι ελπίζω να μας πει 
κάποιος πώς είναι το ‘σκάστε’ στα τζιτζικίστικα.

 
P Και:
 Ήταν ένας πόντιος ξυλοκόπος και είδε στην 

τηλεόραση μία διαφήμιση για ένα πριόνι που έκοβε 
εκατό δέντρα την ημέρα. Εντυπωσιασμένος, αποφα-
σίζει να το αγοράσει, όπως και γίνεται. Την επόμενη 
ημέρα ξυπνάει πρωί πρωί για να το δοκιμάσει. Βάζει 
τα δυνατά του και στο τέλος της ημέρας μετράει τα 
δέντρα που είχε κόψει και δεν ήταν ούτε καν είκοσι. 
Τότε, του περνάει η σκέψη από το μυαλό ότι το πρι-
όνι είναι χαλασμένο. Αλλά μετά σκέφτεται ότι αυτός 
που το διαφήμιζε ήτανε καλογυμνασμένος. Την επό-
μενη ημέρα το πρωί, αρχίζει εντατικά γυμναστική. 

Μετά από δύο μήνες ξαναδοκιμάζει την τύχη του, 
πολύ πιο δυνατός από την προηγούμενη φορά. Στο 
τέλος της ημέρας, λοιπόν, μετράει τα κομμένα δέ-
ντρα και είναι μόνο πενήντα. Βέβαιος πια ότι το πρι-
όνι είναι χαλασμένο πάει στον πωλητή και του λέει:

-Αυτό το πριόνι που μου πουλήσατε είναι χαλα-
σμένο!

-Γιατί το λέτε αυτό;
-Λέγατε ότι κόβει 100 δέντρα τη μέρα. Εγώ δεν 

μπορώ να κόψω πάνω από 50…
Τότε ο πωλητής πιάνει το πριόνι στα χέρια του, 

τραβάει το κορδόνι και βλέπει ότι το πριόνι είναι εντάξει.
Κι ο πόντιος:
-Ουάου! Πώς το έκανες αυτό με το κορδονάκι;

K.Π.

Από Δευτέρα υποχρεωτικά κάθε εβδομάδα τα self-tests 
στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

-Ποιους εργαζόμενους και δραστηριότητες αφορά  η χρήση τους
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