
CMYK

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 • Αρ. Φύλλου 12.610 • Τιμή 0,60 ευρώ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
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Ποιος θα κάνει 
“πενηνταράκια” 

την Έκθεση 
Πισσαρίδη για 
τον πρωτογενή 

τομέα; 
Του Μάξιμου 
Χαρακόπουλου

Οι απαγορεύσεις 
και τα 

πρόστιμα είναι 
η πρώτη 
επιλογή 

της κυβέρνησης
Του Γιάννη Μαγκριώτη Εργασίες καθαρισμού από χιόνι 

σε δρόμους και πεζοδρόμια 
του Δήμου Βέροιας

Συρμ. Τζήμα 
στον ΑΚΟΥ 99.6:

Σήμερα θα 
επαναξιολογηθεί η 

κατάσταση στα σχολεία
Δεν αποκλείεται να 

παραμείνουν κλειστά 
ανά περιοχές

Με την Προϊσταμένη 
του ΕΛΓΑ Βέροιας συναντήθηκαν 
Τσιφλίδης, Χαλκίδης και  Βράνας

Δήμαρχος Αλεξάνδρειας: 
Άμεση αποστολή κλιμακίου 

του ΕΛ.Γ.Α. για την 
αποτύπωση των ζημιών 

από την πρόσφατη κακοκαιρία

Γιώργος Καρανίκας, 
προέδρος ΕΣΕΕ: 

«Ανάσες», καταρχάς,  
για τον εμπορικό 

κόσμο οι αναστολές 
ληξιπρόθεσμων

 οφειλών

Κλειστά και σήμερα 
όλα τα σχολεία και οι παιδικοί 

σταθμοί στους Δήμους Βέροιας, 
Νάουσας και Αλεξάνδρειας
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Παγκόσμιο πρωτάθλημα Αλπικού Σκι
Στην ΙΤΑΛΙΑ ο Μάνος Ζωγράφος 

του ΕΟΣ Νάουσας
Σελ. 9
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«Τα καιρικά φαινόμενα 
δεν είναι για πολιτική 

εκμετάλλευση»
   Είναι η απάντηση που έδωσε στην ραδιοφωνική ερώτηση 
που δέχθηκε ο επικεφαλής των Συνδημοτών Παύλος 
Παυλίδης στον ΑΚΟΥ 99.6 και προς τιμή του όχι μόνο δεν 
«γκρίνιαξε», αλλά μίλησε για το ΜΑΖΙ στην αντιμετώπιση 
τέτοιων καταστάσεων. 
  Να προσθέσουμε ότι κανένα πρόβλημα μικρό ή 
μεγάλο δεν θα πρέπει να είναι αντικείμενο πολιτικής 
εκμετάλλευσης, αλλά με συζήτηση, προτάσεις, ακόμη και 
κόντρες, διαφωνίες να δίδονται λύσεις. Οι καλές προθέσεις 
των περισσοτέρων(αιρετών, δημοτών, ΜΜΕ) για να πάει 
μπροστά ο δήμος, που σίγουρα περιλαμβάνει σχόλια, 
κριτική, προτάσεις ακόμη και υποδείξεις, πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ως θετική βοήθεια και όχι με αμυντική-
απολογητική στάση από την διοίκηση. Είναι δεδομένη 
και εμφανής η προσπάθεια όλων, από τον εργάτη μέχρι 
τον αντιδήμαρχο και δήμαρχο να αντιμετωπιστούν οι 
δύσκολες καταστάσεις και μάλιστα χωρίς να υπολογίζεται 
ωράριο, κούραση και ύπνος.
  Όλοι μας, ο καθένας από το μετερίζι που τάχθηκε να 
υπηρετεί, μπορεί να βοηθήσει όχι περιμένοντας στην 
γωνία κακοπροαίρετα να «πυροβολήσει» την παραμικρή 
αστοχία, αλλά ούτε παλαμοκροτώντας και λέγοντας μόνο 
μπράβο. Αυτά είναι τα άκρα που πρέπει να παραμεριστούν 
για να πάμε την πόλη ένα βήμα μπροστά! 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Θεοδώρου Τήρωνος, Πουλχερίας

Την απόγνωση και απογοήτευση
των 50 ανθρώπων που εργάζονται
σταΑστικάΚΤΕΛΒέροιαςμετέφερεο
πρόεδροςΠαύλοςΠαυλίδηςσε τηλε-
φωνικήεπικοινωνίαμεταΛαϊκά&Αιρε-
τικάστονΑΚΟΥ99,6καιτηναπόφασή
τουςγιααπεργίαδιαρκείαςμέχριναα-
σχοληθείτοΥπουργείοΜεταφορώνμε
τοθέμα τους.«Δεν αντέχουμε άλλο, 
δεν έχει έρθει ούτε ένα ευρώ στις 
επιχειρήσεις μεταφορών, είμαστε ο 
μόνος κλάδος που δεν έχουμε την 
παραμικρή στήριξη»,διευκρίνισεοκ.
Παυλίδης.

Ναθυμίσουμεότι οπρόεδρος είχε
αναφέρει στην ίδια εκπομπή την 1η
Φεβρουαρίου ότι ανέμεναν απόφαση από το αρμόδιο
υπουργείο και ότι μέχρι και τις 15 τουμήναθαπερίμε-
ναν.«Οι ημέρες πέρασαν, καμία απάντηση, κανένα 
απολύτως ενδιαφέρον και γι’ αυτό και η απεργία 
διαρκείας, η οποία θα ξεκινούσε από την Δευτέρα 
15 Φεβρουαρίου, αλλά λόγω του χιονιά και της ά-

μεσης ανάγκης μετακίνησης με τα 
Αστικά, η κινητοποίηση πήγε πίσω 
μια ημέρα»,ανέφερεοπρόεδρος.Για
τηνστήριξη τουαντιπεριφερειάρχηΚ.
Καλαϊτζίδη και του υφυπουργούΑπ.
Βεσυρόπουλουμίλησε ο κ.Παυλίδης,
αλλά λύση δεν θα βρεθεί αν δεν υ-
πάρξει ενδιαφέρον από το υπουργείο
Μεταφορών.

Τέλος δεν θαμπορούσε ναμην ε-
ρωτηθεί καιως επικεφαλής τηςδημο-
τικήςπαράταξης«ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ»για
το πώς κρίνει την αντιμετώπιση της
έκτακτης κατάστασης του χιονιά από
τηνδημοτικήαρχή.«Τα καιρικά φαι-
νόμενα δεν είναι για πολιτική εκμε-

τάλλευση. Πρέπει να είμαστε όλοι ευσυνείδητοι και να 
προσπαθούμε για το καλύτερο. Τα όποια λάθη γίνο-
νται θα πρέπει να διορθώνονται. Η αντιμετώπιση των 
ακραίων καιρικών φαινομένων τα αντιμετωπίζουμε 
όλοι μαζί, όχι μόνος του ο δήμος και η Περιφέρεια»,
υπογράμμισεοκ.Παυλίδηςστηναπάντησήτου.

Ανάρτηση της υπουργούΠαιδείαςΝίκης Κεραμέως
προχθέςΔευτέρα,στησελίδα τηςστοFbμετάαπό τηλε-
διάσκεψηπου είχε με μαθητές τωνΡιζωμάτωνΗμαθίας,
μετίτλο:Τοπρωίπαιχνίδιστοχιόνι,τομεσημέριτηλεκπαί-
δευση!

Γράφειηυπουργός:
«Τοψηφιακό άλμαπου έχει συντελεστεί στα σχολεία

μας,μεαφορμήτηνπανδημίατουκορωνοϊού,βοηθάστο
ναμηχάνεταικαμίαώραμαθήματος,ακόμηκαιγιαλόγους
ακραίωνκαιρικώνφαινομένων.

Είχατηχαράσήμεραναεπισκεφθώτηνψηφιακήτάξη
τουΔημοτικούΣχολείουΡιζωμάτων, ενόςορεινού χωριού
έξωαπότηνπόλητηςΒέροιας.Μιλήσαμεμεταπαιδιάκαι

τουςεκπαιδευτικούςγιατιςιδιαίτερεςσυν-
θήκεςτηςφετινήςσχολικήςχρονιάςκαιγια
τηνεμπειρίατηςτηλεκπαίδευσης.

Είμαστευπερήφανοιγιαταπαιδιάμας,
τους εκπαιδευτικούςμας, τουςΔιευθυντές
μας για την προσαρμοστικότητα που έ-
χουν επιδείξει και τη μεγάληπροσπάθεια
που έχουν καταβάλει για νασυνεχιστεί η
εκπαιδευτική διαδικασίαπαρά τις δύσκο-
λεςσυνθήκες».

Κάτωαπότηνανάρτηση,ακολούθησαν
εκατοντάδεςσχόλια.Ηπλειοψηφίαείχεως
κοινό παρανομαστή  το εξής: Ψηφιακό
άλμα χωρίς εξοπλισμόσε εκπαιδευτικούς
και σε όλα ταπαιδιά, δεν γίνεται!Όπως
δεν γίνεται, ναμην έχουνπρόσβασηόλα
ταπαιδιάστην τεχνολογία λόγω έλλειψης
πόρων (σύνδεσηστο ίντερνετ,και κάμερα
και μικρόφωνο), καθιστώντας την εκπαί-
δευσηάνιση…

«Ναι, ούτε μιαώρα διδακτική χαμένη αλλά σταδιακά
χάνουμεταπαιδιάμας.Λάστιχοέχουνγίνει....Απότηνδια
ζώσης στην τηλεκπαίδευση και από την τηλεκπαίδευση
στηνδιαζώσης.Επιτυχίαδενείναιμόνο,ούτεμίαώραμα-
θήματοςχαμένη,αλλάκαι χαρούμενα,ψυχικάήρεμαπαι-
διά.Ταπερισσότεραέχουνπεράσειστοστάδιοτηςαπάθει-
αςκαιτηςαδιαφορίας,κυρίωςταμεγαλύτερα»,αναφέρουν
κάποιααπόταπολλάσχόλια.

Καιέναακόμαερώτημαγονιούεπίσης:«Αφούδενέχει
χαθείκαμίαώραμαθήματος,γιατίψηφίσατεναπαραταθεί
τοέτοςκαιναμειωθούνοιδιακοπέςτουΠάσχα..?»

Συρμ.ΤζήμαστονΑΚΟΥ99.6:
Σήμεραθαεπαναξιολογηθείηκατάστασηστασχολεία
Δεναποκλείεταιναπαραμείνουνκλειστάανάπεριοχές
Μέχρι σήμερα το μεσημέρι

αναμένεται η απόφαση του δη-
μάρχουΒέροιας ΚώσταΒοργι-
αζίδηγιατοανθαπαραμείνουν
κλειστάτασχολείακαιγιααύριο
Πέμπτη.Γιατηνδιαδικασίαμίλη-
σε το μεσημέρι τηςΤρίτης η α-
ντιδήμαρχοςΠαιδείαςτουδήμου
Βέροιας ΣυρμούλαΤζημα-Τόπη
στηνραδιοφωνική εκπομπήΛα-
ϊκάκαιΑιρετικάστονΑΚΟΥ99,6.

Η αντιδήμαρχος εξήγησε ό-
τι ο δήμαρχος εξετάζοντας και
συζητώντας τα δεδομένα που
υπάρχουνμε την ίδιαωςαρμό-
διαγιατηνΠαιδεία,αλλάκαιτον
αρμόδιοαντιδήμαρχογιατηνκα-
θαριότητακαι τηνΠολιτικήΠρο-
στασία Βασίλη Παπαδόπουλο,
θα αποφασίσει για την λειτουρ-
γίατωνσχολείωντηνΠέμπτη.Η
κατάστασηστασχολικάσυγκρο-
τήματακαιτιςαυλές,αλλάκυρίωςοιθερμοκρασίεςθαείναιταζητήματαπουθακαθορίσουντηναπόφαση,μεδεδομένη
πάντωςτηνεπιθυμίατωνεκπαιδευτικώνναεπιστρέψουνστιςσχολικέςαίθουσες,όπωςσχολίασεηκαΤζήμα.

Πάντωςδεναποκλείστηκετοενδεχόμενοναμηνυπάρξειενιαίααπόφασηγιαόλατασχολεία,αφούθαεκτιμηθείηκα-
τάστασηξεχωριστάανάπερίπτωσηκαιμπορείγιαπαράδειγμασχολείασταΡιζώματαπουείναιορεινά,ναπαραμείνουν
κλειστάκαισχολείαστοκέντροτηςΒέροιαςναλειτουργήσουν.

Ο Παύλος Παυλίδης στα Λαϊκά&Αιρετικά για απεργία 
Αστικών και αντιμετώπιση χιονιά από τον δήμο

«ΑπεργίαδιαρκείαςταΑστικάμέχριναασχοληθούνμαζίμας!»
«Τακαιρικάφαινόμεναδενείναιγιαπολιτικήεκμετάλλευση»

ΕκατοντάδεςαντιδράσειςσεανάρτησηΚεραμέως
μετάαποτηλεδιάσκεψημεμαθητέςτωνΡιζωμάτων
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Με την Προϊσταμένη 
του ΕΛΓΑ Βέροιας συναντήθηκαν 
Τσιφλίδης, Χαλκίδης και  Βράνας 

Συνάντηση με την Προϊσταμένη 
του Τοπικού υποκαταστήματος του 
ΕΛΓΑ Βέροιας, Μαρία Παππά, είχαν 
το μεσημέρι της Δευτέρας, 15 Φε-
βρουαρίου 2021, ο Αντιδήμαρχος Α-
γροτικής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας, 
Ηλίας Τσιφλίδης, ο πρόεδρος και ο 
αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλό-
γου Βέροιας, Αναστάσιος Χαλκίδης 
και Γιάννης Βράνας.

Η συζήτηση που αναπτύχθηκε 
μεταξύ υπηρεσιών και αγροτών ε-
πικεντρώθηκε στα ακραία καιρικά 
φαινόμενα και τις συνθήκες παγετού 
που επικρατούν και επηρεάζουν τις 
δενδροκαλλιέργειες στην ευρύτερη 
περιοχή.

Η κ. Παππά ενημέρωσε αναφο-
ρικά με το στάδιο διαδικασίας απο-
ζημιώσεων για τις καταστροφές από 
ισχυρές βροχοπτώσεις και ανεμο-
στρόβιλο της 10ης Ιουλίου 2019 και 
για τις αποζημιώσεις de minimis της 
6ης Ιουλίου 2020.

Η Προϊσταμένη του Τοπικού Υ-
ποκαταστήματος υπογράμμισε πως η υπηρεσία του ΕΛΓΑ παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη της κακοκαιρίας και 
το κατά πόσο αυτή επηρεάζει τις ανθισμένες δενδροκαλλιέργειες (ροδακινιές, βερυκοκιές κ.α), ώστε να γίνονται 
άμεσα γνωστές οι επιπτώσεις της στην παραγωγή. Η ίδια απηύθυνε έκκληση προς τους αγρότες να δηλώνουν 
τα προβλήματα που παρατηρούνται και σε καινούργιες ποικιλίες στον ΕΛΓΑ, στον Δήμο Βέροιας ή στον Αγροτικό 
Σύλλογο Βέροιας.

Ο Δήμος Βέροιας βρίσκεται σε συνεννόηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να υπάρχει ανταπό-
κριση στα ζητήματα που παρουσιάζονται εξαιτίας του παγετού σε μία από τις πιο σημαντικές περιόδους του έτους 
για τη δενδροκαλλιέργεια.

Κλειστοί και σήμερα οι παιδικοί σταθμοί 
και τα σχολεία του Δήμου Νάουσας  

Με νέα απόφαση του Δημάρχου Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα, θα παραμείνουν και σήμερα 
Τετάρτη (17.02.2021), κλειστοί οι παιδικοί σταθμοί, καθώς  και όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, λόγω των χαμηλών θερμοκρασι-
ών και του παγετού. 

Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, για τους μαθητές των σχολεί-
ων που θα παραμείνουν κλειστά, προβλέπεται η διεξαγωγή μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης.

Κλειστά και σήμερα όλα τα σχολεία και 
οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Βέροιας

Με απόφαση του Δημάρ-
χου Βέροιας, Κωνσταντίνου 
Βοργιαζίδη, συνεχίζεται και 
σήμερα Τετάρτη 17 Φεβρου-
αρίου 2021 η αναστολή λει-
τουργίας όλων των Παιδικών 
και Βρεφονηπιακών Σταθμών 
καθώς και όλων των Σχολι-
κών Μονάδων (Νηπιαγω-
γεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, 
Λύκεια, Σχολεία Ειδικής Α-
γωγής) του Δήμου Βέροιας, 
λόγω του παγετού που επι-
κρατεί στην περιοχή.  

Εργασίες καθαρισμού 
από χιόνι σε δρόμους 

και πεζοδρόμια 
του Δήμου Βέροιας

Με εντατικό  ρυθμό συνεχίστηκε χθες  το έργο αποχιονισμού από τα συνεργεία της Διεύθυν-
σης Περιβάλλοντος του Δήμου Βέροιας σε πεζοδρόμια και πεζοδρόμους, όπως και οι ρίψεις αλα-
τιού σε κεντρικούς και περιφερειακούς δρόμους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας 8 οχήματα (αλατιέρες) επιχειρούσαν σε σημεία εντός του πο-
λεοδομικού συγκροτήματος και στις πέντε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βέροιας. 

Εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών η Διεύθυνση Περιβάλλοντος εφιστά την προσοχή των 
δημοτών για τις συνθήκες παγετού που επικρατούν προκειμένου να αποφεύγονται οι άσκοπες 
μετακινήσεις. Υπενθυμίζεται πως οι ιδιώτες πρέπει να φροντίζουν για τον αποχιονισμό στις εισό-
δους σπιτιών και καταστημάτων, ενώ οι δημότες στο σύνολό τους θα πρέπει να είναι προσεκτι-
κοί στη σπατάλη νερού σε κοινόχρηστους χώρους προς αποφυγή ατυχημάτων.

Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης Δήμου Βέροιας: 2331354615

Κλειστά σήμερα τα σχολεία του 
Δήμου Αλεξάνδρειας, λόγω παγετού

Ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας, έχοντας υπόψη το γεγονός ότι επικρατούν δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και του παγετού, σε όλη την επικράτεια του Δήμου 
Αλεξάνδρειας, την αναγκαιότητα για την τήρηση των μέτρων στους σχολικούς χώρους, λόγω της 
πανδημίας (όπως ο διαρκής εξαερισμός των αιθουσών), και την αναγκαιότητα της ασφάλειας 
των μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας αποφάσισε:

Τη διακοπή των μαθημάτων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (δηλ. σχολεία Α/θμιας και Β/
θμιας Εκπαίδευσης, Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί) του Δήμου Αλεξάνδρειας, 
αύριο Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021, λόγω των έκτακτων δυσμενών καιρικών συνθηκών, των 
χαμηλών θερμοκρασιών και του παγετού, σε συνδυασμό με την επικρατούσα κατάσταση και την 
αναγκαιότητα λήψης μέτρων για την ασφάλεια των μαθητών, λόγω της πανδημίας.

Σε απεργία διαρκείας από 
σήμερα, τα Αστικά Βέροιας, 

μέχρι νεωτέρας
-Κανένα δρομολόγιο, πλην των μαθητικών 

λόγω υπογεγραμμένων συμβάσεων
Σε απεργία διαρ-

κείας προχωρούν α-
πό σήμερα Τετάρτη 
17 Φεβρουαρίου, οι 
μέτοχοι των Αστικών 
Βέροιας, διαμαρτυ-
ρόμενοι για την δυ-
σμενή οικονομική 
τους κατάστασης 
από την πανδημία, 
αλλά και για την έλ-
λειψη στήριξης από 
την Κυβέρνηση κα-
θώς τα έσοδά τους  
είναι μηδαμινά, από 
το επιβατικό κοινό 
λόγω των μέτρων 
της πανδημίας.  

Ό πω ς  α ν α φ έ -
ρεται στην ανακοί-
νωση της  «Αστικής 
Συγκοινωνίας Βέ-
ροιας Α.Ε.» δεν θα 
λειτουργεί κανένα 
δρομολόγιο, ενώ θα 
εκτελούνται μόνο τα μαθητικά δρομολόγια λόγω υπογεγραμμένων Συμβάσεων.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση η διοίκηση των Αστικών Βέροιας, τονίζει:
«Ζητούμε συγγνώμη από το επιβατικό κοινό, αλλά από πέρσι τον Μάρτιο στηρίζουμε την Αστική Συγκοινωνία με 

ίδια μέσα και δεν υπάρχει καμία απολύτως στήριξη από το αρμόδιο Υπουργείο. Την ώρα που γνωρίζουν όλοι ότι τα 
έσοδα είναι μηδαμινά από το επιβατικό κοινό κι ότι λόγω της πανδημίας μόνο επιπλέον υποχρεώσεις είχαμε.

Δηλώνουμε ότι προχωράμε σε απεργία διαρκείας έως ότου στηριχτεί από οπουδήποτε η επιβίωση της εταιρείας. 
Δεν έχει ενδιαφερθεί κανείς εδώ κι ένα χρόνο περίπου για τους 50 οδηγούς που όποτε θέλουν τους χρειάζονται για 

τα σχολεία που ανοιγοκλείνουν, αλλά αδιαφορούν για το πώς θα επιβιώσουν. Την ίδια ώρα όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι 
στηρίζονται με τον οποιονδήποτε τρόπο.

Υποσχέσεις που δόθηκαν από πέρσι έως σήμερα δεν έχουν εμφανιστεί, την ώρα που το πετρέλαιο τουλάχιστον 
πληρώνεται άμεσα.

Έχουμε θέσει τα αιτήματα μας με προειδοποιητική απεργία πριν 15 μέρες. Έως σήμερα δεν δόθηκε λύση σε τίπο-
τα.

Λυπούμαστε αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Πλέον μιλάμε για επιβίωση». 
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Το 5o Σύστημα Προσκόπων Βεροίας συνέχισε 
μια παράδοση πολλών ετών με λίγο διαφορετικό 
τρόπο των φετινή χρονιά, λόγω των υγειονομικών 
συνθηκών. Έτσι λοιπόν την Κυριακή 7 Φεβρουα-
ρίου 2021έκοψε τη βασιλόπιτά του για το νέο έτος 
και έκανε ανασκόπηση των δραστηριοτήτών του 
για την χρονιά που πέρασε, μέσω διαδικτύου.

Στην ξεχωριστή αυτή διαδικτυακή κοπή, μπορεί 
να έλειπε η προσωπική επαφή αλλά όλους τους 
άγγιξε το κυρίως νόημα της κοπής μιας Βασιλόπι-
τας το οποίο είναι η Αγάπη ,η Ομόνοια, η Ισότητα, 
η Φιλοξενία, ο Σεβασμός, η Επικοινωνία, η Δικαιο-
σύνη και Ενότητα

Με την συμμετοχή τους τίμησαν την εκδήλωση: 
η Αρχηγός 2ου Συστήματος Αεροπροσκόπων κ.
Πιστοφίδου Αργυρώ, ο Αρχηγός 3ου Συστήματος 
Δασοπροσκόπων κ.Παπαχαραλάμπους Βαγγέλης 
οι διατελέσαντες Περιφερειακοί  Έφοροι Ημαθί-
ας κ. Παπαδημητρίου Τάκης, κ. Ταμπακόπουλος 
Κώστας, καθώς και οι διατελέσαντες Αρχηγοί του 
5ου Συστήματος Προσκόπων και Τμημάτων του: 
κ. Ζερδαλή Λουίζα-Δέσποινα, κ.Κατικαρίδης Μά-
ριος κ. Κότσιφας Αντώνιος, κ.Λαγιώνη Κατερίνα, 
κ.Μπλατσιώτης Δημήτρης, κ. Παυλίδης Παύλος, κ. 
Ρουμελιώτης Κωνσταντίνος, κ.Σιουραντάνης Αλέ-
ξης και κ.Τεγούσης Δημήτρης καθώς και οι γονείς 
και τα παιδιά των τμημάτων μας.

Στην εκδήλωση δεν μπόρεσαν να συμμετά-
σχουν και απέστειλαν τους θερμούς χαιρετισμούς 
τους:  ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Σω-
φρόνιος Φάκας , οι διατελέσαντες Τοπικοί Έφοροι 
Βεροίας και Περιφερειακοί Έφοροι Ημαθίας : κ.Αλ-
δάκος Θεόδωρος , κ.Πυρινός Παύλος , κ.Τελλίδης 
Σπύρος και ο Αρχηγός της Ενώσεως  Παλαιών 
Προσκόπων Βεροίας κ.Ουσουτζόγλου Νίκος.

Στην έναρξη της συνάντησής μας έγινε μια 
αναφορά από τον Αρχηγό του 5ου  Συστήματος 
κ. Παντελίδη Ανέστη πάνω στο πρόγραμμα και 
το παιδαγωγικό έργο των Βαθμοφόρων μέσα στα 
τμήματα τους, στις περσινές δραστηριότητες τους, 
καθώς και στον προγραμματισμό της νέας χρο-
νιάς, ζητώντας την συμμετοχή όλων (παιδιών-γο-
νέων – βαθμοφόρων- παλαιών προσκόπων) για 

την επιτυχία όλων των παραπάνω.
Ακολούθησε μια τριλογία οπτικοποιημένων 

παρουσιάσεων σχετικά με τη Διάρθρωση του 
5ουΣυστήματος Βεροίας, τις δραστηριότητες που 
πραγματοποιήθηκαν  κατά την περσινή χρονιά, 
καθώς επίσης παρουσιάστηκαν οι επόμενες προ-
γραμματισμένες δράσεις του Συστήματος.

Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική 
κλήρωση μεταξύ των μελών μας για τους εσωτε-
ρικούς διαγωνισμούς που πραγματοποιήθηκαν το 
διάστημα της καραντίνας με την κλήρωση ενός ο-
ρειβατικού σακιδίου 55lt και ενός tablet4G 10inch.
Το τυχερό φλουρί της Βασιλόπιτάς το κέρδισε η 
Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης μας στην 
οποία στέλνουμε τις θερμότερες ευχές μας για 
ένα όμορφο και δημιουργικό 2021.Η εκδήλωση 
έκλεισε με ευχές από τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
μας κ.Καλογήρου Νίκο τον κ.Παπαχαραλάμπους 
Βαγγέλη την κ.Πιστοφίδου Ρούλα και τον κ.Τα-
μπακόπουλο Κώστα.

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των 
δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για 110 
χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, συμβάλλοντας 
στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου Με τη 
συγκεκριμένη δράση συμβάλουν στην εφαρμογή 
του Στόχου 3. Διασφαλίζουμε μία ζωή με υγεία και 
προάγουμε την ευημερία για όλους και Στόχου 
9. Δημιουργούμε υποδομές, ενθαρρύνουμε την 
καινοτομία.

Εάν θέλετε και το παιδί σας να ζήσει αξέχαστες 
προσκοπικές στιγμές, δεν έχετε να επισκεφτείτε 
την εστία μας επί της οδού Γοργοποτάμου 7 (πα-
ραπλεύρως εισόδου δημοτικού Τσαλέρα), κάθε 
Σάββατο 12:00-14:00 και 17:00-20:00 ή να μας 
τηλεφωνήσετε στο 23310-62821 κατά την προα-
ναφερθείσα ημέρα και ώρες αμέσως μετά την τρο-
ποποίηση ή την λήξη των περιοριστικών μέτρων 
που ισχύουν για την πανδημία.

Παντελίδης Ανέστης
Αρχηγός 5ου Συστήματος

 Προσκόπων Βέροιας
Την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου

Πρώτη τακτική 
αιμοδοσία 

της «ΑΓΑΠΗΣ» 
το 2021

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Νικομή-
δειας « Η ΑΓΑΠΗ» καλεί τα μέλη του στην πρώτη τα-
κτική αιμοδοσία για το 2021. Την Κυριακή 21 Φεβρου-
αρίου από τις 9.00 έως τη 13.00 σας περιμένουμε 
όλους στα γραφεία του Συλλόγου στη Νέα Νικομήδεια. 
Τώρα που περνάμε  μια δύσκολη περίοδο, τώρα που 
οι ανάγκες για αίμα είναι μεγαλυτερες από πότε η 
συμμετοχή όλων μας κρίνεται απαραίτητη. 

Αίμα μπορούν να δώσουν όλοι οι υγιείς άνδρες και 
γυναίκες από 18 μέχρι 65 ετών. Πρέπει να είναι ξεκού-
ραστοι, να έχουν πάρει ελαφρύ πρωινό, να έχουν την 
αιμοδοτικη τους κάρτα, ΑΜΚΑ και ταυτότητα.

Η Πρόεδρος
 Καδόγλου Ευτυχία 

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

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

Με αφορμή τα παραπάνω οι μαθητές που επι-
θυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό καλού-
νται ανάλογα με το ηλικιακό του επίπεδο: 

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

κού έργου (ζωγραφική, κολάζ με θέμα το οποίο σχετίζε-
ται με το διαγωνισμό και μπορεί να αναδεικνύει πρόσω-
πα, μάχες, ενέργειες των αγωνιστών, τοπία κ.τ.λ.)

β) Μαθητές Ε΄ - Στ΄ Δημοτικού: Παραγωγή 
γραπτού ή ποιητικού λόγου ή καλλιτεχνικού έργου 
με ή χωρίς τη χρήση ψηφιακών μέσων ή συνδυα-
σμός και των δύο (παραγωγή γραπτού δοκιμίου ή 
ποιήματος μέσω του οποίου παρουσιάζονται πτυ-
χές του ιστορικού γεγονότος, όπως τις αντιλαμ-
βάνονται οι μαθητές, παρουσιάζεται η οπτική των 
μαθητών για το επαναστατικό κίνημα και τις συ-
νέπειές του στη μετέπειτα εξέλιξη της οθωμανικής 
κυριαρχίας έως την αποτίναξη του οθωμανικού 
ζυγού, εκφράζονται τα συναισθήματα των μαθη-
τών για τον απελευθερωτικό αγώνα και τη θυσία 
των Ελλήνων συντοπιτών τους κ.ά. ή ζωγραφική 
ή κολάζ με ή χωρίς τη χρήση ψηφιακών μέσων 
και θέμα το οποίο σχετίζεται με το διαγωνισμό και 
μπορεί να αναδεικνύει πρόσωπα, μάχες, ενέργειες 
των αγωνιστών, τοπία κ.τ.λ.).

Για την αξιολόγηση των έργων των συμμε-
τεχόντων συνίσταται από την Ε.Μ.Ι.Π.Η. ειδική 
πενταμελής κριτική επιτροπή αποτελούμενη από 
δύο μέλη του Δ.Σ της Ε.Μ.Ι.Π.Η., δύο εκπαιδευ-
τικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και έναν 
καλλιτέχνη με καταγωγή από την Ημαθία και συ-
γκεκριμένα από τους: α) Ολυμπία Μπέτσα – Γραμ-
ματέα Ε.Μ.Ι.Π.Η., π. Αθανάσιο Βουδούρη – Μέλος 
Ε.Μ.Ι.Π.Η., Εμμανουήλ Ξυλοφόρο – Εκπαιδευτικό 
ΠΕ 70, Αικατερίνη Αναστασίου – Εκπαιδευτικό ΠΕ 

08 και Βίκυ Παπατζίκου – Γκαλερίστα.
Αποστολή συμμετοχών
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποστείλουν 

ηλεκτρονικά προς την Ε.Μ.Ι.Π.Η. στην ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση info@emipi.gr αίτηση συμμετοχής 
στο μαθητικό διαγωνισμό (επισυνάπτεται) μαζί 
με το αντικείμενο συμμετοχής σε αυτόν μέχρι την 
23η Μαΐου 2021 με την ένδειξη για τον μαθητικό 
διαγωνισμό «Η επανάσταση στη Μακεδονία – Νά-
ουσα. 200 χρόνια μετά».

Αποτελέσματα - Διακρίσεις
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα προκύ-

ψουν μετά από συνεδρίαση της κριτικής επιτρο-
πής και θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 
2021 και τα έργα που θα βραβευτούν θα παρουσι-
αστούν σε ειδική εκδήλωση.

Από κάθε κατηγορία θα βραβευτούν δύο συμ-
μετοχές και οι διακριθέντες θα λάβουν τα εξής 
έπαθλα: 

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

επετειακό αναμνηστικό δώρο για τη συμμετοχής 
τους στο διαγωνισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν λεπτο-
μέρειες και την αίτηση για συμμετοχή στο διαγω-
νισμό στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://emipi.
gr/?p=3009

Διαδικτυακή κοπή Βασιλόπιτας 
του 5ου Συστήματος 
Προσκόπων Βέροιας

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

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



Τη δεύτερη πλατφόρμα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης δημοτών εγκαινιάζει ο Δήμος 
Βέροιας. Μετά τα e-ραντεβού, όπου οι πολίτες μπορούν να ορίσουν συνάντηση στη δι-
εύθυνση https://veria.irantevou.gr και να εξυπηρετηθούν δια ζώσης, προστίθεται τώρα 
και η υπηρεσία για υποβολή e-πιστοποιητικών/βεβαιώσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://veria.digitalcert.gr/. Μπαίνοντας στη συγκεκριμένη σελίδα δημότες και επιχειρή-
σεις μπορούν και λαμβάνουν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις από το σημείο όπου βρίσκο-
νται, χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία στον Δήμο. 

Συνολικά στην πλατφόρμα ενσωματώνονται 34 υπηρεσίες οι οποίες συγκεντρώνονται 
στις παρακάτω Διευθύνσεις:

• Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που περιλαμβάνει το Τμήμα Αδειών 
Εμπορίου & Καταστημάτων

• Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, με το Τμήμα Δημοτικών Προσόδων
• Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, με το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
• Διεύθυνση Πολεοδομίας, με το αρμόδιο Πολεοδομικό Τμήμα.
Για τον σχε-

διασμό της ψη-
φιακής στρα-
τηγ ικής  που 
προωθεί ο Δή-
μος Βέροιας, ο 
Δήμαρχος της 
πόλης, Κων-
σταντίνος Βορ-
γιαζίδης, υπο-
γραμμίζει πως: 
«Κάθε μορφής 
ηλεκτρον ικές 
συναλλαγές με 
υπηρεσίες του 

Δήμου, βοηθούν 
τον δημότη να αποφύγει την αναμονή και την άσκοπη μετακίνηση, προ-
στατεύοντας την υγεία των υπαλλήλων, αφού αποφεύγεται ο κοινωνικός 
συγχρωτισμός».

Ο Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιακής Πολιτικής 
& Καινοτομίας, Καλλίστρατος Γρηγοριάδης, σημειώνει ότι: «Ο Δήμος Βέ-
ροιας συνεχίζει τον ψηφιακό του μετασχηματισμό, κάνοντας πιο εύκολες 
και γρήγορες τις συναλλαγές των πολιτών με τις υπηρεσίες. Με την πλατ-
φόρμα https://veria.digitalcert.gr/ ενισχύουμε σημαντικά τη δυνατότητα 
ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων που καθημερινά 
απευθύνονται στις συγκεκριμένες Διευθύνσεις του Δήμου Βέροιας». 

Η  διασύνδεση με την ηλεκτρονική πλατφόρμα γίνεται εύκολα με 
χρήση των κωδικών του taxisnet από τον υπολογιστή, το κινητό ή το 
τάμπλετ. Όλοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την αίτηση που επι-
θυμούν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να ενημερωθούν άμεσα 
και να λάβουν το πιστοποιητικό ή το έγγραφο από τον αρμόδιο υπάλληλο 
μέσω της ψηφιακής θυρίδας που δημιουργείται, από όποιο μέρος της Βέ-
ροιας κι αν βρίσκονται.
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Φρόσω 
Καρασαρλίδου: 

Ερώτηση για τους 
εργάτες γης που 

θα χρειαστεί ο νομός 
στο τρέχον έτος

Ε ρ ώ τ η σ η  σ τ η 
Βουλή κατέθεσε η 
βουλευτής ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ του νομού 
μας Φρόσω Καρα-
σαρλίδου με θέμα: 
«Προβλήματα  α -
ντιμετωπίζουν οι α-
γρότες της Ημαθίας 
με το ζήτημα των 
εργατών γης», στην 
οποία θίγει το ζήτημα 
της ομαλής καλλιέρ-
γειας της δενδροκο-
μίας στον νομό μας, 
καθώς είναι η μονα-
δική πηγή εσόδων 
για τον αγροτικό κό-
σμο της περιοχής, 
ενώ είναι και καθο-
ριστικής σημασίας 
για την τοπική οικο-
νομία.

Την περσινή χρονιά οι αγρότες του νομού μας κλήθηκαν 
να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο εμπόδιο, καταστροφικό για το 
εισόδημά τους: λόγω νομοθετικού κενού που δεν επέτρεψε την 
έκδοση ΑΦΜ για τους αλλοδαπούς εργάτες δεν κατέστη δυνατό 
για τους αγρότες να δικαιολογήσουν στα έξοδά τους ένα μεγάλο 
ποσοστό κόστους που αφορούσε στις αμοιβές των αλλοδαπών 
εργατών γης. Αυτό είχε ως συνέπεια να μειωθεί ακόμα περισσό-
τερο το ήδη πενιχρό εισόδημά τους.

Επιπλέον, η κατάσταση αυτή ενώ προκάλεσε και τεράστια 
απώλεια εσόδων για το ΕΦΚΑ.

Για όλα τα παραπάνω αποκλειστικά υπεύθυνη ήταν η κυβέρ-
νηση της ΝΔ. Η βουλευτής ζητά, λοιπόν, από τους αρμόδιους υ-
πουργούς να φροντίσουν εγκαίρως για τη λήψη των αναγκαίων 
μέτρων για το 2021 ώστε να μπορέσουν οι αγρότες του νομού 
μας να φέρουν εις πέρας τις εργασίες τους ανεμπόδιστα και 
χωρίς επιπλέον κόστος για το εισόδημά τους. Επίσης ερωτώνται 
οι υπουργοί για τα μέτρα που προτίθενται να λάβουν ώστε να 
εξασφαλιστεί η είσοδος αλλοδαπών εργατών γης στη χώρα μας 
τηρώντας αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα για την προστασία 
από τον covid-19.

«Έφυγε» 
και κηδεύεται 

σήμερα ο Πάνος 
Φασουλόπουλος

Έφυγε από τη ζωή  σε 
ηλικία 82 ετών ο Πάνος 
Φασουλόπουλος, ένας α-
πό τους παλαιότερους και 
γνωστότερους καταστημα-
τάρχες-εμπόρους ειδών 
προικός, στη Βέροια. Η 
κηδεία του θα γίνει σήμερα 
Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 
2021, στις 12.00 το μεση-
μέρι, σε στενό οικογενεια-
κό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από 
τον Ιερό Ναό Αγίων Αναρ-
γύρων Βέροιας.

Ο ΛΑΟΣ εκφράζει στη 
σύζυγό του Μαίρη και στα 

παιδιά του Μπάμπη και Σίσσυ, ειλικρινή συλλυπητήρια.

Τους χώρους κατασκευής των νέων 
αρδευτικών έργων 

στο Αγρόκτημα  Νάουσας, 
επισκέφθηκε ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης

Τους χώρους που θα κατασκευ-
αστούν τα νέα αρδευτικά έργα στο 
Αγρόκτημα της Νάουσας, τα οποία 
αναμένεται να εξορθολογήσουν σημα-
ντικά τη χρήση των υδάτινων πόρων, 
μεγιστοποιώντας παράλληλα την πα-
ραγωγή, είχε την ευκαιρία να δει ο 
Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και 
Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσα-
βδαρίδης κατά την επίσκεψή του στην 
περιοχή συνοδευόμενος από τον 
Πρόεδρο του οικείου ΤΟΕΒ κ. Κώστα 
Παπαδόπουλο και τον Διευθυντή κ. 
Θωμά Μπλιάτκα.   

Ανάμεσα στα έργα που θα «τρέ-
ξουν» από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης ενταγμένα και χρηματοδο-
τούμενα από το Πρόγραμμα Αγροτι-
κής Ανάπτυξης 2014-2020, αυτό του 
νέου κλειστού αρδευτικού συστήμα-
τος της Στράντζας, αλλά και το φωτο-
βολταϊκό σύστημα του Οργανισμού 
για το οποίο ήδη έχουν εγκριθεί τα 
τεύχη δημοπράτησης και παίρνει πλέον 
και αυτό τον δρόμο της δημοπράτησης. 

Ο κ. Τσαβδαρίδης τόνισε ότι το νέο κλειστό αρδευτικό πρόκειται να 
βοηθήσει εντυπωσιακά στην εξοικονόμηση νερού και στη διευκόλυνση 
του αγρότη στην άρδευση ενώ με το νέο φωτοβολταίκό σύστημα θα ε-
πιτευχθεί επιτέλους ο ενεργειακός συμψηφισμός των αντλιοστασίων και 
θα μειωθούν σημαντικά τα έξοδα του οργανισμού, με πολλαπλά οφέλη 
και για τον ίδιο τον παραγωγό. 

Ο Βουλευτής Ημαθίας σημείωσε ότι το νέο στοίχημα προς υλοποίη-

ση, είναι το μεγάλο έργο της τηλεμετρίας που ήδη βρίσκεται σε προχω-
ρημένες συζητήσεις με το Υπουργείο. 

Ένα έργο που θα δώσει στον ΤΟΕΒ του Αγροκτήματος Νάουσας τη 
δυνατότητα παρακολούθησης του συνόλου των εγκαταστάσεων σε ενι-
αίο περιβάλλον και την λήψη σημάτων ελέγχου/σφαλμάτων στο μικρό-
τερο δυνατόν χρονικό διάστημα και που αναμένεται να συνδράμει κατα-
λυτικά στην βέλτιστη χρήση του νερού άρδευσης και τη μεγιστοποίηση 
της γεωργικής παραγωγής, επιβαρύνοντας ελάχιστα το περιβάλλον. 

Δήμος Βέροιας: Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση 
e-πιστοποιητικών για Δημότες και Επιχειρήσεις



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

Υγείας Βέροιας
Ανακοινώνεται ότι 

το Κέντρο Υγείας Βέ-
ροιας (επί της οδού 
Μοράβα 2 ) λειτουρ-
γεί από 18/01/2021 
σε διευρυμένο ωρά-
ριο, ήτοι κατά τις ερ-
γάσιμες μέρες από 
07:00 έως 21:00. 
Σκοπός, η αρτιότερη 
παροχή υπηρεσιών 
υγείας και η εξυπη-
ρέτηση των ανα-
γκών των πολιτών 
της περιοχής ευθύ-
νης του.

Τηλέφωνα επικοινωνίας του Κέντρου Υγείας σε ώ-
ρες λειτουργίας του, είναι:

• 23310 24661     • 23310 22332
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες 

μας έχουν φάρμακα 
που δεν χρειάζονται 
, μπορούν  να τα  
προσφέρουν για  το  
Γηροκομείο Βέροι-
ας ,στο υπόγειο της 
Δημοτικής Αγοράς.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

Νάουσα 16-2-2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι, το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας-Μονάδα 
Νάουσας έχει  προκηρύξει, κατόπιν της αριθ. Γ4α/Γ.Π./5333/5-2-2021 
σχετικής εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Υγείας, την πλήρωση  
τεσσάρων (4) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.
Σ.Υ., ως ακολούθως: 

Επισημαίνουμε ότι, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της ανωτέρω 
Προκήρυξης, όσον αφορά την περ. 1. ζ) ισχύουν οι διατάξεις του άρθ. 
173 του ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α΄ 43): «Στις άγονες και προβληματικές 
περιοχές Α΄ κατηγορίας της περίπτωσης Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 
1 του π.δ. 131/1987 (Α΄73) προστίθεται η Νάουσα του Νομού Ημα-
θίας».

Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας καθώς και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr, με τη χρήση των 
κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET. 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ως άνω αναφερόμενη 
ηλεκτρονική διεύθυνση αρχίζει στις 16/02/2021 ώρα 12.00 και λή-
γει στις 03/03/2021 ώρα 12.00.

Το κυρίως σώμα της Προκήρυξης (ΑΠ 1575/9-2-2021, ΑΔΑ: Ω-
ΞΛΔ469074-ΩΜ4) έχει αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα της Μονάδας 
Νάουσας του Γ. Ν. Ημαθίας (www. gnnaousas.gr).

Ο Αναπλ. Διοικητής
Γ.Ν. Ημαθίας – Υγ. Μον. Νάουσας

 Δρ. ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 17 Φε-

βρουαρίου 2021 στις 11.00 π.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απα-
γόρευσης συναθροίσεων, από τον 
Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Βέροιας 
ο Νικόλαος Παπαθεοχαρίδης σε η-
λικία 76 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την  οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου 

Βέροιας , οι τραπεζικοί λογαριασμοί ,που μπο-
ρείτε να βοηθήσετε είναι οι εξής :

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

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

Τηλεσυνεδρίαση 
της Κοινότητας Βέροιας

Τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Βέροιας, θα γίνει με τηλεδιάσκεψη  για την 
αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, την Παρασκευή 19-2-2021 στις 
17:30 μ.μ. με θέμα την γνωμοδότηση για την ανανέωση της δωρεάν παραχώρη-
σης της χρήσης χώρων του κτιρίου του ΟΛΓΑΝΟΥ στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ  

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Επαναληπτική 
Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί καλεί τα μέλη 
του σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, με σκοπό:

-την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου 
-την έγκριση του οικονομικού απολογισμού του 2020 και του ειδικού 

απολογισμού του 2020
-την έγκριση του απολογισμού των δράσεων για το 2020
-θέματα που θα τεθούν από το ΔΣ και τα μέλη
Η Συνέλευση, λόγω των εκτάκτων μέτρων κατά της πανδημίας,  θα πραγ-

ματοποιηθεί υπό διαφορετικές συνθήκες από τις κρατούσες μέχρι τώρα, ως 
εξής:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω πλατφόρμας τη-

λεδιασκέψεων της Πρωτοβουλίας για το Παιδί.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο χρόνος πραγματοποίησης μετατίθεται, προκειμένου να υπάρξει η 

κατάλληλη προετοιμασία. Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 
22 Φεβρουαρίου 2021 (αντί της Τετάρτης 17/2/2021), στις 18:00.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Όλα τα μέλη θα ειδοποιηθούν με e-mail ή με sms και θα ανακοινωθεί 

εγκαίρως ο σύνδεσμος μέσω του οποίου θα μπορούν να παρακολουθή-
σουν. Όσα μέλη δεν έχουν δηλώσει e-mail ή αριθμό κινητού  παρακαλού-
νται να επικοινωνήσουν  με τη Διοίκηση στο 2331029571, προς εξεύρεση 
τρόπου επικοινωνίας και συμμετοχής.

Κατά τα λοιπά η Συνέλευση διέπεται από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 
10 παρ. α, β και θ, 11, 12 13,25  και 26 του ισχύοντος Καταστατικού, και 
θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε, ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων 
μελών. 

Τα θέματα της Ημερήσιας  Διάταξης είναι:
1.Απολογισμός του ενημερωτικού, επιμορφωτικού, επιστημονικού και 

κοινωνικού έργου του Συλλόγου μέσα στο 2020.
2.Έγκριση οικονομικού Απολογισμού έτους 2020.
3.Προτάσεις προγραμματισμού δράσης  για την επόμενη περίοδο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν 

στη Συνέλευση μαζικά και να συμμετάσχουν ενεργά, για να διαμορφώ-
σουν  από κοινού το μέλλον του Οργανισμού της Πρωτοβουλίας για το 
Παιδί και των Δομών του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο κοινωνικό έργο 
που επιτελείται.

Για το Διοικητικό  Συμβούλιο
  Ο Πρόεδρος                              Ο Γραμματέας

Αριστοτέλης  Σιδηρόπουλος              Ανδρέας Καπράρας

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων:

Την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου στις 7:00 μ.μ. 
θα ομιλήσει με θέμα την Κλίμακα του Αγίου Ιω-
άννου του Σιναΐτου, μέσα από την ιστοσελίδα της 
Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος 
Λόγος» στους 90.2 FM.  

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη



Του Μάξιμου Χαρακόπουλου

Η πανδημία, που ταλαιπωρεί όλον 
τον κόσμο, αφήνει βαρύ αποτύπωμα 
στην οικονομία, ενώ ταυτόχρονα α-
νέδειξε χρόνιες παθογένειες και στρε-
βλώσεις του αναπτυξιακού μοντέλου 
της χώρας. Μπορεί κάποτε να δυσα-
νασχετούσαμε με την προοπτική να 
γίνουμε τα «γκαρσόνια» της Ευρώ-
πης, αλλά γρήγορα αποδεχθήκαμε 
τα οφέλη μιας χώρας που μπορεί να 
«πουλάει» ήλιο και θάλασσα. Η υ-
γειονομική κρίση και τα περιοριστικά 
μέτρα στις μετακινήσεις έδειξαν τα 
όρια της …μονοκαλλιέργειας του του-
ρισμού. Η Ελλάδα είναι προικισμένη 
με φυσικά κάλλη, μεσογειακό κλίμα 
και απαράμιλλα μνημεία πολιτισμού 
και πάντα θα είναι μοναδικός τόπος 
προορισμού για τουρίστες.    

Είναι ταυτόχρονα ένας ευλογημέ-
νος τόπος με μοναδική βιοποικιλό-
τητα, κλιματικές συνθήκες και παρα-
δοσιακές πρακτικές που έχουν ως 
αποτέλεσμα αναγνωρισμένης αξίας αγροτικά προϊόντα –το 
10% των Προϊόντων με Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) στην 
ΕΕ των 27 είναι ελληνικά! Η Ελλάδα, ενώ έχει όλα τα φυσικά 
προσόντα να αναπτύξει έναν δυναμικό πρωτογενή τομέα, 
να γίνει το «περιβόλι της Ευρώπης», τροφοδοτώντας τα ρά-
φια των ευρωπαϊκών super market, δεν το έχει πετύχει έως 
σήμερα. Φοβούμαι ότι αυτό συνέβη επειδή ποτέ δεν υπήρξε 
ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Κατά καιρούς θέτουμε στόχους, 
επισημαίνουμε αδυναμίες, αλλά με δεδομένο ότι συχνά έχου-
με εναλλαγές κυβερνήσεων και ακόμη συχνότερα αλλαγές 
υπουργών απουσιάζει ένα συνεκτικό σχέδιο που υπηρετούμε 
με συνέπεια. Συχνά η ρουτίνα της καθημερινότητας –η διαχεί-
ριση αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που θα έπρεπε να διεκ-
περαιώνει η γραφειοκρατία χωρίς καμία παρέμβαση- απομυζά 
κάθε δημιουργική ικμάδα. 

Διαχρονικές αδυναμίες 
Η πολυσυζητημένη Έκθεση Πισσαρίδη, το «Σχέδιο Ανάπτυ-

ξης για την Ελληνική Οικονομία», με το κύρος του νομπελίστα 
καθηγητή και των συντακτών του θα μπορούσε να αποτελέσει 
τον οδοδείκτη για τη μετάβαση της ελληνικής γεωργίας και 
κτηνοτροφίας σε αυτό που είναι το ζητούμενο, τη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας για τους παραγωγούς και την αύξηση 
του ΑΕΠ. Η Έκθεση επισημαίνει τις προκλήσεις και τις προ-
οπτικές, εστιάζοντας στις διαχρονικές αδυναμίες του πρω-
τογενούς τομέα α) το μικρό μέγεθος των αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, β) τη χαμηλή παραγωγικότητα, γ) την 
εξάρτηση από τις επιδοτήσεις και δ) άλλες διαρθρω-
τικές αδυναμίες στις οποίες περιλαμβάνει τη χαμηλή 
ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, την ανεπαρκή επαγ-
γελματική εκπαίδευση και τη δυσμενή δημογραφία, την 
αναποτελεσματική οργάνωση των συνεταιρισμών και 
την ελλιπή καθετοποίηση και προώθηση των ελληνι-
κών σημάτων. 

Όσον αφορά τις αδυναμίες που εντοπίζει η Έκθεση 
θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν γίναμε σοφότεροι. 
Χρόνια τώρα τις επισημαίνουμε. Σε αυτές θα πρόσθετα 
και το υψηλό κόστος παραγωγής και ιδιαίτερα το ενερ-
γειακό κόστος για την άρδευση από γεωτρήσεις που 
φτάνουν σε τέτοια βάθη στον κάμπο που συναντούν 
υφάλμυρο νερό! Άρα είναι αναγκαία αρδευτικά έργα 
ταμίευσης νερού και διακίνησής του με κλειστά δίκτυα 
στις καλλιέργειες. Σήμερα η έλλειψη νερού οδηγεί στην 
εγκατάλειψη δυναμικών καλλιεργειών και σε στροφή σε 
ξερικές καλλιέργειες γλίσχρου εισοδήματος.    

Δια ταύτα…
Η Έκθεση καταλήγει με προτάσεις για την θεραπεία 

των αδυναμιών που εντοπίζει, προκειμένου να αξιοποι-
ηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του αγροδιατροφι-
κού τομέα στην πατρίδα μας:

• Προτείνει τη μεγέθυνση των εκμεταλλεύσεων μέ-
σω των συνεταιρισμών. Απουσιάζουν, ωστόσο, κίνη-
τρα για αναδασμούς ή εξαγορά γης από αγρότες με 
δεδομένο ότι ένα μεγάλο μέρος της αγροτικής γης είναι 
ιδιοκτησίας ετεροεπαγγελματιών. 

• Εισηγείται τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσε-
ων, τις επενδύσεις σε σύγχρονο εξοπλισμό και καινο-
τόμες πρακτικές. Εδώ θέλει προσοχή γιατί έχουμε πολ-
λαπλάσια τρακτέρ και μάλιστα μεγάλης ιπποδύναμης 
σε σχέση με τα χωράφιά μας.

• Συστήνει βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού και 

προσέλκυση νέων αγροτών. Πέ-
ραν της κατάρτισης στην οποία 
δίνονται υπερφυσικές δυνατότη-
τες –δεν λείπει η κατάρτιση α-
πό τους περισσότερους αγρότες 
σήμερα- εκείνο που έχει μεγάλη 
σημασία είναι η αναστροφή της 
δημογραφικής συρρίκνωσης. Το 
στοίχημα είναι η προσέλκυση νέ-
ων αγροτών που θα μείνουν στο 
χωράφι κι όχι η «αρπαχτή» με το 
«πριμ πρώτης εγκατάστασης» 
που χωρίς ουσιαστικές δεσμεύ-
σεις κατέληξε να χρηματοδοτεί τα 
δίδακτρα για σπουδές στη Βουλ-
γαρία… 

• Υποδεικνύει ενίσχυση της 
συνεργασίας με τα πανεπιστή-
μια και την ερευνητική κοινότητα 
για την εισαγωγή καινοτομιών, 
αλλά και την εφαρμογή καλών 
πρακτικών από άλλες χώρες με 
υψηλή παραγωγικότητα, όπως η 
Ολλανδία.

• Επισημαίνει την ανάγκη αύ-
ξησης της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αγροδιατρο-
φής με καθετοποίηση, ορθολογική διαχείριση φυτοπροστασίας 
και ορθή χρήση πιστοποιημένων σπόρων και λιπασμάτων, τυ-
ποποίηση και προώθηση με περαιτέρω ανάπτυξη εμπορικών 
σημάτων με στόχο τη συγκέντρωσή τους σε ένα εθνικό brand.

• Τέλος προτείνει διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα 
με τον τουρισμό -με την προώθηση ελληνικών προϊόντων σε 
ξενοδοχεία και κρουαζιέρες. 

Η Έκθεση Πισσαρίδη έχει δαιμονοποιηθεί ως… νεοφιλε-
λεύθερη από την αξιωματική αντιπολίτευση. Ωστόσο, θα πρέ-
πει να καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια κανείς για να διαφωνή-
σει με τις προτάσεις που καταθέτει στον δημόσιο διάλογο. Το 
ζητούμενο, κατά την γνώμη μου είναι οι προτάσεις αυτές να 
γίνουν… πενηνταράκια. Να εξειδικευτούν σε συγκεκριμένες 
νομοθετικές παρεμβάσεις και κυρίως δράσεις με αντιστοίχη-
ση στα χρηματοδοτικά εργαλεία της νέας Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής, αλλά και πέραν αυτής. Και επειδή πολλοί στη γρα-
φειοκρατία του δημοσίου μπορεί να χαθούν στη μετάφραση, 
μια «Έκθεση Πισσαρίδη 2» που θα κάνει «πενηνταράκια» τις 
προτάσεις θα έγραφε ιστορία στον πρωτογενή τομέα.

Ο κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι βουλευτής Λαρίσης 
της Νέας Δημοκρατίας, πρώην αναπληρωτής υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης.
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Για την αποστρατεία 
του Διονύση Κούγκα

 Με τις πρόσφατες κρίσεις της Ελληνικής 
Αστυνομίας αποστρατεύτηκε ο Διονύσης 
Κούγκας, Αστυνομικός Διευθυντής Ημαθί-
ας γεγονός που προκάλεσε πολλά ερωτη-
ματικά και δυσαρέσκεια στην Ημαθία. Ο 
Κούγκας είχε μία ξεχωριστή υπηρεσιακή 
διαδρομή και διακρίθηκε σε όλες βαθμίδες 
της ελληνικής αστυνομίας. Υπηρέτησε το 
λαό της Ημαθίας με ανθρώπινο πρόσωπο 
και ήταν πάντοτε ανοικτή η πόρτα του γρα-
φείου του σε κάθε πρόβλημα της καθημερι-
νότητας του πολίτη. Η αποστράτευσή του 
καταφανώς αδικεί την προσωπικότητά του 
και την υπηρεσιακή του επάρκεια και προ-
σφορά. Εκφράζουμε τη λύπη μας για την 
αποστράτευσή του η οποία πιθανότατα δεν 
έγινε με αξιοκρατικά κριτήρια αλλά μάλλον 

υπηρετεί άλλες σκοπιμότητες που δεν συνάδουν όμως με το πρόσωπο και την 
υπηρεσιακή αξία του αποπεμφθέντος. Ο Διονύσης Κούγκας είχε δηλώσει πρό-
σφατα ότι επιθυμεί να συνεχίσει την προσφορά του στον Ημαθιώτικο λαό όμως η 
πρόσφατη αποστράτευσή του ματαίωσε δυστυχώς την επιθυμία του αυτή. Ο λαός 
της Ημαθίας είναι σίγουρος ότι η εγνωσμένης αξίας υπηρεσιακή ετοιμότητα του Α-
στυνομικού Διευθυντή Κούγκα θα αξιοποιηθεί δεόντως από την Ελληνική Πολιτεία 
όταν και όπου του ζητηθεί. 

Σουμελίδης Μιχάλης

Ζητά με επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Οργανισμού
Δήμαρχος Αλεξάνδρειας: 

Άμεση αποστολή κλιμακίου 
του ΕΛ.Γ.Α. για την 

αποτύπωση των ζημιών 
από την πρόσφατη κακοκαιρία
 
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης 

Γκυρίνης, με επιστολή του στον Πρόεδρο 
του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, ζητά την 
άμεση αποστολή κλιμακίου ΕΛΓΑ, ώστε να 
αποτυπωθούν οι ζημιές που έχουν προ-
κληθεί από τη κακοκαιρία που πλήττει τη 
χώρα μας.

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:
“κ. Πρόεδρε
Η κακοκαιρία “Μήδεια” που πλήττει όλη 

τη χώρα μας εξαιτίας της έντονης χιονό-
πτωσης και του παγετού θα έχει προξε-
νήσει σε όλα τα είδη καλλιεργειών (δεν-
δρώδεις, ετήσιες, κ.α.) έντονα προβλήματα 
τόσο στο φυτικό κεφάλαιο και σε ορισμένες 
περιπτώσεις την ολοκληρωτική καταστρο-
φή αυτών.

Η καταστροφή αυτή αποτυπώνεται και 
στα μετεωρολογικά σημεία της περιοχής αφού τόσο οι χιονοπτώσεις στις 13-
14/2/2021 που ήταν έντονες για τη περιοχή μας, όσο και οι συνεχόμενες χαμηλές 
θερμοκρασίες που επικρατούν (σε ορισμένες περιπτώσεις και -8οC σε όλη τη 
διάρκεια της νύχτας) καταστρέφουν ολοκληρωτικά όλες τις αγροτικές καλλιέργειες.

Παρακαλούμε όπως στείλετε άμεσα κλιμάκιο σας έτσι ώστε να αποτυπωθούν οι 
ζημιές που έχουν προκληθεί στο φυτικό και πάγιο κεφάλαιο.

Η άμεση καταγραφή των ζημιών είναι επιβεβλημένη, ιδιαίτερα τώρα που βρι-
σκόμαστε σε μια εποχή με έντονα οικονομικά προβλήματα και υψηλές οικονομικές 
απαιτήσεις για τον αγρότη”.

Ποιος θα κάνει “πενηνταράκια” 
την Έκθεση Πισσαρίδη  

για τον πρωτογενή τομέα; 
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CMYK

Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

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

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

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

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

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

Αρνητικάόλατατέστ
στηνομάδατηςΒέροιας

ΣτιςπροπονήσειςεπέστρεψανοιποδοσφαιριστέςτηςΒέροιαςμετά
τηνπρόσφατηαπόφασητηςΚυβέρνησηςπουεπιτρέπειστιςομάδες
τηςκατηγορίαςναμπουνξανάστογήπεδο.

Τηρώντας το υγειονομικόπρωτόκολλο, το οποίοπεριλαμβάνει ε-
βδομαδιαίοέλεγχοτωναθλητώνμετεσταντιγόνουαπόδιαπιστευμένα
εργαστήρια,προπονητές, αθλητές και συνεργάτες της ομάδας υπο-
βλήθηκανσετεστ,ταοποίαήτανόλααρνητικά.

Εν αναμονή της επιστροφής 
των αθλητών του Φίλιππου 
Βέροιας που έχουν νοσήσει 

από κορωνοϊό, αφού η υγεία και 
η ασφάλεια των μελών των οικο-
γενειών τους προέχει για τους 
«ερυθρόλευκους» της Βέροιας, 
μίλησε ο πρόεδρος του Α.Π.Σ 
Φίλιππου Βέροιας Volleyball Δ. 
Πιτούλιας

Μιλώντας, μεταξύ άλλων, στην αθλητική
εκπομπή«VolleyLife»οκ.Πιτούλιαςαναφέρ-
θηκε στη δύσκολη κατάστασηπουπερνάει
εδώκαιπερίπουμια εβδομάδαηομάδα της
Βέροιαςμεσυνολικά13κρούσματα,υποστή-
ριξεότιλόγωcovid-19θεωρείταιερωτηματικό
αν θα  ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα η φετινή
VolleyLeague,ενώέπειτααπότηλεδιάσκεψη
που είχεως ειδικός γραμματέας τηςΕΣΑΠ,
αποκάλυψεότι τοΛιγκΚαπΝ.Σαμαράςδεν
θαδιεξαχθεί στηΒέροιααπό26-27/2, όπως
ανακοινώθηκε, αφού λόγω των αλλεπάλλη-
λων αναβολών αγώνων,προτεραιότητα της
Λίγκας είναι να ολοκληρωθεί μέσαστοπρο-
βλεπόμενοχρονοδιάγραμμα τοπρωτάθλημα
τηςVolleyLeague.

Σύμφωνα με τον κ. Πιτούλια «η άτυχη
στιγμή,νανοσήσουνοιαθλητέςαπόκορωνο-
ϊό,χτύπησετηνπόρτατηςομάδας,όταναυτή
είχε φορτσάρει. Το σημαντικότερο για εμάς,
όπως δήλωσε, είναι η υγεία των αθλητών
και να επιστρέψουν όταν είναι έτοιμοι στους
αγωνιστικούςχώρους.Ηεπικοινωνίαμετους
αθλητές είναι σε καθημερινήβάση και μέχρι
στιγμής τοπερνούνμε ελαφρά  συμπτώμα-
τα».

Αναφερόμενος στον επικείμενο αγώνα
πρωταθλήματοςστοΜαρούσιμετονπρωτα-
θλητήΠαναθηναϊκόγιατην11ηαγωνιστικήο
κ.Πιτούλιαςεπεσήμανεότι τη«απόΔευτέρα
θα γίνουν επαναληπτικά covid-test στοΦί-
λιπποΒέροιας,στουςαθλητέςπουείχαννο-
σήσειπρώτοι.Ανβγουναρνητικάτααποτελέ-
σματα,τότεθαπαίξουμεμετονΠαναθηναϊκό.
Αυτόπουπροέχει όμως για τη διοίκηση και

τηνομάδαείναιηυγείατωναθλητώνκαιτων
οικογενειώντους».

ΣχετικάμετοΛίγκΚαπ«Ν.Σαμαράς»,το
οποίο ήτανπρογραμματισμένο να γίνει στη
Βέροια στις 26-27Φεβρουαρίου, ο ισχυρός
άνδραςτουΑΠΣΦίλιππουΒέροιαςVolleyball
αποκάλυψε ότι δεν θαπραγματοποιηθεί ό-
πωςάλλωστεθασυμβεί και με τοΚύπελλο,
αφούπρώτο μέλημα της ΕΣΑΠ είναι να ο-
λοκληρωθεί το πρωτάθλημα και εφόσον το
επιτρέψουν οι συνθήκες, θα οριστούν νέες
ημερομηνίες.  «Προετοιμαζόμαστανπυρετω-
δώςστηΒέροιαγιαμιατέτοιαμεγάληδιοργά-
νωση,προς τιμήν τουαείμνηστουΝίκουΣα-
μαρά,αλλάακόμηκαιαυτό,μετάτησημερινή
τηλεδιάσκεψη πάει πίσω…Είναι άγνωστο
πότεθα γίνει, θέλουμε ναπιστεύουμεότι θα
γίνει,αλλάαυτήτηστιγμήσαςδίνωτηναπο-
κλειστικότηταότι δενπρόκειται να  γίνει στις
26-27/2.

Ηπροτεραιότητα αυτή τη στιγμή της Ε-
ΣΑΠ,  είναι να ολοκληρωθεί τοπρωτάθλημα
και μετά βλέπουμε αν θα γίνει τοΛΊγκΚαπ

«Ν. Σαμαράς» και τοΚύπελλο.Προσωπική
μουάποψηείναιότι, ανη κατάστασημε τον
κορωνοϊό εξελιχθούν καλά, θα διεξαχθούν
και οι δυο διοργανώσεις” τόνισε και με την
ιδιότητα του ειδικού Γραμματέα της ΕΣΑΠ,
ΔημήτρηςΠιτούλιας,πουωςπρόεδρος του
ΦίλιππουΒέροιας, αντιμετωπίζει εξαιρετικά
σοβαρόπρόβλημα, αφούσυνολικά 13 μέλη
τηςομάδαςέχουννοσήσειαπότηνcovid-19,
όπωςκαιοπροπονητήςτηςομάδας.

Ακόμηοκ.Πιτούλιας,τόνισεότιτοπρωτά-
θλημαπρέπειναολοκληρωθείμέχριταμέσα
Απριλίου,γιατίστησυνέχειαοιπαίκτεςέχουν
υποχρεώσειςμετιςΕθνικέςομάδεςγιατους
ΟλυμπιακούςΑγώνες και για ταπροκριματι-
κά τωνΠανευρωπαϊκών. «Oυδείς μπορεί να
γνωρίζειαν τοπρωτάθλημαθαολοκληρωθεί
μεδεδομένουςτουςεξαναβολήςαγώνεςκαι
τηνκατάστασητηςπανδημίαςπουπλήττειτις
ομάδεςκαιμετηνπίεσηπουυπάρχειαπότο
καλεντάριτουβολεϊ.Είναικάτιάγνωστοκαιτο
μπαλάκιθαπέσειστηνΕΣΑΠ…»

Σχολιάζονταςδιάφορασενάριαπουκυκλο-
φορούν , ότι ηομάδα τουΦίλιππουΒέροιας
«κόλλησε» από τουςπαίκτες της Κηφισιάς,
στο ματς που έγινε στο Ζηρίνειο, ο κ. Πι-
τούλιας διαφώνησε με αυτό το ενδεχόμενο.
«Είναιάσχημονααιωρείταικαινααφήνονται
υπόνοιες ότι οιπαίκτες τουΦιλίππου νόση-
σαν επειδή έγινε η αναμέτρησημε τονΑΟΠ
Κηφισιάς…Τοπαιχνίδιαυτό,βάσειτουπρω-
τόκολλουπουακολουθούμεόλοι, έπρεπε να
γίνει.Ηαπάντηση των λοιμωξιολόγωνήταν.
ότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει απόπου
«κόλλησαν»τον ιόοιαθλητές.Τοσημαντικό-
τεροείναιόλοιοιαθλητές,όλωντωνομάδων
που νόσησαν, να επιστρέψουν το συντομό-
τεροστα γήπεδα υγιείς και να τοπεράσουν
όσοπιοανώδυναγίνεται».

ΩστόσοοπρόεδροςτουΦίλιππουΒέροι-
αςVolleyball,αμφισβήτησετοενδεχόμενονα
κόλλησαν από την Κηφισιά, γιατί σε αυτήν
τηνπερίπτωση θα έπρεπε να είχαν κολλή-
σει τόσο ο ίδιος όσο και ο ΓενικόςΑρχηγός
ΛεωνίδαςΞανθόπουλος,που ήτανσυνέχεια
κοντά με τους αθλητές. Το επικρατέστερο
σενάριοείναινακόλλησαντονκορωνοϊόαπό
κάπουαλλού.

Δημήτρης Πιτούλιας: «Προέχει η υγεία των αθλητών
και των οικογενειών τους

Δενθαγίνει26-27/2τοΛιγκΚαπ«Ν.Σαμαράς»

 Γιορτή ΠΣΑΠ Γιώργος Μπαντής 
για SL2, FL και Γ’ Εθνική

ΚαλεσμένοςήτανκαιοπρόεδροςτουΠΣΑΠ,ΓιώργοςΜπαντής.Ο
ΓιώργοςΜπαντής, μεταξύάλλων,αναφέρθηκεστηSuper League2,
στηFootballLeagueαλλάκαιστηΓ’Εθνική,τονίζοντας:

«ΗSuper League 2 ξεκίνησε και έχει συναρπαστικούς αγώνες.
Επιτέλουςπήραμετο“πράσινοφως”καιγιατηνεπιστροφήτωνομά-
δων τηςFootball Leagueστιςπροπονήσεις.Είμαι χαρούμενος γιατί
σε 20-25μέρες θα ξεκινήσουν (σ.σ. τουςαγώνες) και ταπαιδιά της
FootballLeague.

Εδώκαι10μήνεςπερνάμεδύσκολεςκαταστάσειςωςποδοσφαιρι-
στές.Μεγάληαποχήαπότοφυσικόμέροςτηςζωήςμας.

Είμαι βέβαιοςπωςσύντομασύσσωμοςοαθλητισμόςθα επανέλ-
θει.ΕπιθυμώναδωκαιτηνΑ’ΓυναικώνκαιτηνΓ’Εθνικήσεδράση.
Αλλά ναπαίξουν και ταπαιδιά μας, οι ακαδημίες. Χρειάζονται τον
αθλητισμό.Οαθλητισμόςπροσφέρειμιαδιέξοδο».
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CMYK

Κέντρο Υποστήριξης 
Αθλητισμού, Αθλη-
τικός Συνήγορος, 

Κώδικες Ακεραιότητας, 
Αθλητικοί Ψυχολόγοι, 
Ινστιτούτο Επιμόρφωσης 
Αθλητικών Στελεχών, 
Μητρώα στο πλέγμα των 
13 πρωτοβουλιών του 
Υφυπουργείου Αθλητι-
σμού.

Πλέγμα 13πρωτοβουλιών, που
θα εφαρμοστούν άμεσαστον αθλη-
τισμόγιατονεντοπισμό,τηνκαταπο-
λέμησηκαιτηνεξαφάνισητηςσεξου-
αλικής βίας και κακοποίησης, αλλά
και την αντιμετώπιση φαινομένων
κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, δι-
αφθοράς και κατάχρησης εξουσίας,
παρουσίασε οΥφυπουργόςΠολιτι-
σμού καιΑθλητισμού,ΛευτέρηςΑυ-
γενάκης.

«Ηηγεσίακαιοιφορείςτουαθλη-
τισμούοφείλουμεναπροστατεύουμε
ταπαιδιά και τους νέους εντός του
χώρου του αθλητισμού, εντός της
αθλητικήςοικογένειας!Οφείλουμε να τουςδι-
ασφαλίσουμε έναυγιές καιασφαλέςαθλητικό
περιβάλλον,πουνασυμβάλλειστηναθλητική
καιψυχοκοινωνικήανάπτυξητωνπαιδιώνκαι
τωννέωνκαιναθωρακίζειτιςολυμπιακέςαξί-
εςτουαθλητισμούσεόλουςτουςχώρους,στο
σύνολο της κοινωνίας» τόνισε οΥφυπουργός
Αθλητισμού,προσθέτονταςότι«οαθλητισμός
επηρεάζειθετικάσυνολικάτηνκοινωνία.Αυτή
τηνπερίοδο, είδαμε, για μια ακόμηφορά, τη
δύναμη της επιρροής του.Και για μια ακόμη
φοράμαςεμπνέειμετιςαξίεςτου,γιαναδημι-
ουργήσουμεμιαπιοανθρώπινηκοινωνία.Και
είμαστεαποφασισμένοινατοπετύχουμε»!

Οκ.Αυγενάκης εξήγγειλε,σ’αυτή τηνκα-

τεύθυνση,ταεξής13μέτρα,πουορισμέναεξ
αυτών έχουν ήδη δρομολογηθεί και τα υπό-
λοιπα προγραμματίζονται (η αναλυτική πα-
ρουσίασή τους στο κείμενο της ομιλίας του
Υφυπουργού,πουακολουθεί):

Κέντρο ΥποστήριξηςΑθλητισμού (Help
Desk)

ΑθλητικόςΣυνήγορος
ΣυμβουλευτικήΓραμμήΥποστήριξης
ΚώδικεςΑκεραιότητας:(ΚώδικαςΔεοντολο-

γίας,ΠειθαρχικόςΚώδικας)
ΕθνικόΚέντροΑθλητικώνΕρευνών
ΑθλητικήΨυχολογία
Ινστιτούτο ΕπιμόρφωσηςΑθλητικών Στε-

λεχών

ΜητρώοΑθλητικώνΣωματείων
ΜητρώοΠροπονητών
ΚλιμάκιοΕλέγχουΑθλητικώνΦο-

ρέων
«ΧΙΛΩΝ» -Μετράμε,Αξιολογού-

με,Βελτιώνουμε
ΨηφιακήΒίβλος2020-2025
Καμπάνια (Σποτάκια–βιντεομη-

νύματα)

ΟΥφυπουργόςΑθλητισμού κά-
λεσε όλη την αθλητική οικογένεια
«ναθέσουνσε εφαρμογή,απόκοι-
νού,τακατάλληλαμέτραπρόληψης
καιπροστασίας για την αναχαίτιση
καιτηνοριστικήεξαφάνισητωνθλι-
βερώνφαινομένων» υπογραμμίζο-
ντας ότι «η βούληση είναι σαφής.
Καμία ανοχή σε τέτοια φαινόμενα!
Πολεμάμεκάθεμορφήκακοποίησης
στοναθλητισμό! Και λέμε: «Σπάσε
τηΣιωπή–Μίλησε,μηνανέχεσαι».
Πλέον,πρέπει ναφοβάται ο θύτης
και όχι το θύμα!Δουλεύουμε όλοι
μαζί για ένα νέο,φωτεινό,σύγχρο-
νο, δίκαιο, διαφανές και δημοκρατι-
κόαθλητικόοικοδόμημα»!

Εκλογέςκαιμεψηφιακήκάλπηστιςο-
μοσπονδίεςλόγωτηςπανδημίας

ΟΛευτέρηςΑυγενάκης έκανε γνωστή τη
διάταξηπου δίνει την δυνατότητα για διεξα-
γωγήεκλογώνΟμοσπονδιώνκαιμετηχρήση
τηςαξιόπιστηςΨηφιακήςΚάλπης«Ζεύς»,του
ΥπουργείουΨηφιακήςΠολικής.

Σήμερα Τετάρτη (17/2) θα ψηφιστεί στη
Βουλή διάταξηπου δίνει την δυνατότητα για
διεξαγωγή εκλογώνΟμοσπονδιών και με τη
χρήση της αξιόπιστηςΨηφιακής Κάλπης»-
Ζεύς» εν μέσω πανδημίας, όπως γνωστο-
ποίησε οΥφυπουργόςΑθλητισμού,Λευτέρης
Αυγενάκης μέσωτουεπίσημουλογαριασμού
στοΤwitter.

Έβδομος την β’ μέρα
των αγώνων ο Κώστας 

Πετράκης στην Φινλανδία

Στην 7η θέση του αγωνίσματος Snowboard 
Cross (SB-UL), κατετάγη ο Βεροιώτης αθλη-
τής Πετράκης Κωνσταντίνος, την δεύτερη 

μέρα των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 
Παρα Χιονοσανίδας που φιλοξενήθηκε στα βουνά 
της φινλανδικής πόλης Πίχα, το διήμερο 13-14 
Φεβρουαρίου 2021.

ΟΈλληναςπρωταθλητής, ο οποίος βρίσκεται στο κυνήγι βαθ-
μώνγιατηνπαγκόσμιακατάταξηενόψειτωνΧειμερινώνΠαραολυ-
μπιακώνΑγώνων«Πεκίνο2022», έφτασεέως ταπροημιτελικάκαι
τιςδύομέρεςτωναγώνωνκαικαικατάφερεναβελτιώσειτηντελική
τουκατάταξη,αφούστονπρώτααγώνα,τοΣάββατο,ήταν8ος.

Στους προκριματικούς γύρους του αγωνίσματος με επίδοση
54.04και54.48αντίστοιχακατέλαβεκαιτιςδύομέρεςτην8ηθέση
(ενώείχε καιαπόμιαπτώση)καιστουςπροημιτελικούς,οι οποίοι
είναι νοκ-αουτ, τηνπρώτημέραπαρέμεινε8ος, ενώστονδεύτερο
αγώνασήμερα, κατάφερε να κερδίσει μια θέση και να είναι τελικά
7ος.

ΟΠετράκης,παρόλεςτιςδυσκολίεςπουσυνάντησεκατάτηδι-
άρκειατηςπροετοιμασίαςτου,ήταναξιόμαχοςγιαακόμαμιαφορά
καιπαραμένεισετροχιάπρόκρισηςγιατουΠεκίνο2022!

Τα13άμεσαμέτραστοναθλητισμό,πουανακοίνωσε
οΛευτέρηςΑυγενάκης,γιατηνκαταπολέμηση
τηςσεξουαλικήςβίαςκαιτηνπάταξηφαινομένων

διαφθοράςκαικατάχρησηςεξουσίας

Στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα την 
κορυφαία διορ-

γάνωση της χρονιάς 
,που διεξάγεται από τις 
8 εώς τις 21 Φεβρουα-
ρίου στην Κορτίνα Ντ´ 
Αμπέτζο της Ιταλίας 
θα συμμετέχει ο αθλη-
τής του ΕΟΣ Νάουσας 
Μάνος Ζωγράφος.

ΛίγαλόγιαγιατονΠρωταθλη-
τήμας:

ΟΜάνος γεννήθηκε και με-
γάλωσε στη Θες/ν ίκη στ ις
27/03/2000.

Είναι φοιτητής στο 3ο έτος
στοΤΕΦΑΑθες/νικης.

Από 10 ετών είναι αθλητής
τουΕΟΣΝάουσας.

Υπήρξε έξιφορέςπανελληνι-
ονίκηςστην κατηγορία τωνπαί-
δων.

Συμμετείχε τέσσερις φορές
σαν μέλος της Εθνικής ομάδας
στοΑμπετόνε/Ιταλία ,το 2012,
2013,2015,2016.

Κέρδισε χάλκινο μετάλλιο
στους διεθνείς αγώνες Ρίμπα

2015.
Συμμετείχε ανελλιπώς τα τε-

λευταία πέντε χρόνια σε όλους
τους διεθνείς αγώνες και βαλ-
κανικά κύπελλα με την Εθνική
ομάδα.

Αποκορύφωμα τηςαθλητικής
του καριέρας η συμμετοχή στο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ,Σεντ
ΜοριτζΕλβετία2017

ΠαγκόσμιοΠρωτάθλημα,Άρε
Σουηδία2019

Καιφυσικά ηΤρίτησυμμετο-
χήστοΠαγκόσμιοΠρωτάθλημα
Κορτίνα2021

Καλή επιτυχία,Πάντα επιτυ-
χίες!!!!!

Παγκόσμιο πρωτάθλημα Αλπικού Σκι
ΣτηνΙΤΑΛΙΑοΜάνοςΖωγράφοςτουΕΟΣΝάουσας



Ματαίωση Εθνικών 
Πρωταθλημάτων για την 

αγωνιστική περίοδο 2020-2021

ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςΕλληνικήςΟμοσπονδίαςΠετοσφαί-
ρισηςστην81ησυνεδρίασήτου,λαμβάνονταςυπόψη:

1. τηνμη έγκριση, έως και σήμερα16Φεβρουαρίου2021, της
επανέναρξης τωνπροπονήσεων, καθώς και την μεγάληπερίοδο
προπονητικήςαδράνειαςπουπολλαπλασιάζειτοναπαιτούμενοχρό-
νογιαασφαλήπροπονητικήκαιαγωνιστικήεπάνοδοτωναθλητών/
αθλητριώνπουθαοδηγούσεσεπιθανή έναρξη τωνπρωταθλημά-
τωντονωρίτεροστις17Απριλίου2021,

2.τηνεπέκτασητηςαγωνιστικήςπεριόδουγιαπεριπτώσειςανα-
βολώνλόγωκρουσμάτωνπουυπολογίζεταιστηκαλύτερητωνπερι-
πτώσεωνναλήξειστις24 Ιουλίου2021γιαταπρωταθλήματαπου
συμμετέχουν12ομάδες,ενώγιαταπρωταθλήματαμεπερισσότερες
από12ομάδεςτοτέλοςθαήτανσταμέσατουΑυγούστου,

3. την στελέχωση των ομάδων σε μεγάλο βαθμό με νεαρούς
αθλητές/αθλήτριεςπουθαοδηγήσειστηταυτόχρονηδιεξαγωγήτης
αγωνιστικήςπεριόδουμετιςεξετάσειςστασχολείακαισταπανεπι-
στήμια,

4. τις οικονομικές επιβαρύνσεις τωνσωματείωνγια την κάλυψη
τωναπαιτούμενων testcovid-19 σεπιθανέςσυμπτωματικέςκατα-
στάσειςκαιτιςεβδομαδιαίεςεξετάσειςκαι

5. τηνμεγάληοικονομική επιβάρυνση τωνσωματείων ταοποία
θαπρέπεινακαλύψουνσεμικρόχρονικόδιάστηματιςφετινέςυπο-
χρεώσεις,αλλάκαιναπρογραμματίσουνταυτόχρονατηνσυγκρότη-
σητωνρόστερτηςεπόμενηςαγωνιστικήςπεριόδου,δεδομένουότι
ηπερίοδοςτωνμεταγραφώνξεκινάειτην1ηΙουλίουτου2021,

αποφάσισε ομόφωνα,σύμφωναμε τοΆρθρο11/παρ.8 του Γε-
νικούΚανονισμούΟργάνωσηςκαιΔιεξαγωγήςΠρωταθλημάτωνκαι
μετααντιστοίχωςοριζόμενατηςΓενικήςΠροκήρυξηςΠρωταθλημά-
των2020-21Κεφ.Γ5ι.τηνματαίωσητωνΕθνικώνΠρωταθλημάτων
τηςPreLeagueΑνδρών-ΓυναικώνκαιτηςΑ2Ανδρώνκαιτηνδιακο-
πήτηςΑ2Γυναικώνγιατηναγωνιστικήπερίοδο2020-2021.

ΗΕλληνικήΟμοσπονδίαΠετοσφαίρισης θασυνεχίσει τιςπρο-
σπάθειέςτηςγιατηνεπανέναρξητωνπροπονήσεων,αφενόςγιατις
ομάδεςανδρώνκαιγυναικώνγιαναέχουνεύλογοχρονικόδιάστημα
οργάνωσηςκαιοιαθλητές/αθλήτριεςναέχουντοναπαιτούμενοχρό-
νοπροετοιμασίαςγιατηνέναρξητηςαγωνιστικήςπεριόδου2021-22
καιαφετέρου,χωρίςναμπαίνειαπόπάνωηδημόσιαυγεία,ηΕ.Ο.
ΠΕ.θαπροσπαθήσειναπείσειμεεπιχειρήματατουςαρμοδίουςγια
ναπάρουνάδειαπροπονήσεωνοιαναπτυξιακέςηλικίες.

Ηεπιστροφήτωννέωναθλητώνκαιαθλητριώνστιςπροπονήσεις
θαείναιγιαόλουςμαςανάσααθλητικήςζωής,διότιβλέπουνναπερ-
νούνκαιναφεύγουναπόμπροστά τουςδύοαγωνιστικέςπερίοδοι
απραξίαςκαισύντομαθαμιλάμεγιαέλλειψηταλέντωναφούκαιαυ-
τάπουυπήρχανθαατονήσουνκαιθαχαθούναπότοάθλημα.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιανουάριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

15-02-2021 μέχρι 

21-02-2021 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
15/02/2021 έως 19/02/2021

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).

Super League
Ηβαθμολογίαμετάτιςεκτός
έδραςνίκεςτωνΠΑΟΚκαιΑΕΚ
ΟΠΑΟΚνίκησεμε2-0τονΠΑΣΓιάννεναστοΠεριστέρικαιηΑΕΚ

με2-4 τηνΑΕΛ στοΑλκαζάρ,με τουςδύοΔικεφάλουςνα«πιάνουν»
τονΆρηστηδεύτερηθέσητηςSoperleagueμε43βαθμούς.

Ηαυλαίατης22ηςαγωνιστικήςτηςSuperLeagueάνοιξετοΣάβ-
βατο(13/2)σεΤρίποληκαιΡιζούπολη.ΣτοΘεόδωροςΚολοκοτρώνηςo
Aστέραςαναδείχθηκεισόπαλος0-0μετηνΛαμία,ενώλίγοαργότερα
οΑπόλλωνΣμύρνηςνίκησετονΑτρόμητομε2-1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σάββατο13/2
Αστέρας-Λαμία............................................................................0-0
Απόλλων-Ατρόμητος..................................................................2-1
Κυριακή14/2
Άρης-Παναιτωλικός.....................................................................0-0
ΟΦΗ-Βόλος................................................................................1-2
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός........................................................2-1
Δευτέρα15/2
ΠΑΣΓιάννινα-ΠΑΟΚ...................................................................0-2
ΑΕΛ-ΑΕΚ....................................................................................2-4

ΗΒαθμολογία
1)Ολυμπιακός............................................................................... 57
2)Άρης.......................................................................................... 43
-ΠΑΟΚ.......................................................................................... 43
4)ΑΕΚ.......................................................................................... 43
5)Παναθηναικός............................................................................ 41
6)ΑστέραςΤριπ............................................................................. 37
7)ΝΠΣΒόλος................................................................................ 27
8)Ατρόμητος................................................................................. 25
9)ΑπόλλωνΣμυρ.......................................................................... 22
10)ΠΑΣΓιάννενα.......................................................................... 21
11)ΟΦΗ........................................................................................ 19
12)Παναιτωλικός........................................................................... 14
13)Λαμία....................................................................................... 12
14)ΑΕΛ........................................................................................... 9

ΗΕΠΟΜΕΝΗ(23Η)ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο20/2
Ατρόμητος-ΑΕΛ17.15
ΑΕΚ-Αστέρας19.30
Κυριακή21/2
Βόλος-Απόλλων15.00
ΠΑΟΚ-Λαμία15.00
ΠΑΣΓιάννινα-ΟΦΗ17.15
Ολυμπιακός-Άρης19.30
Δευτέρα22/2
Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός19.30

ΕυχαρίστησετηνΚυβέρνηση
οπρόεδροςτηςSL2-FL
ΛεωνίδαςΛεουτσάκος

Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Επαγ-
γελματικού Ποδοσφαίρου Α2 και Β Εθνικής 
Κατηγορίας εκφράζει τις ευχαριστίες της στον 

Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Υφυπουργό 
Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, τον Γενικό Γραμ-
ματέα Αθλητισμού Γιώργο Μαυρωτά, τον Υπουργό 
Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη και στην Εθνική 
Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας για την 
αποδοχή του αιτήματος επανέναρξης των προπονή-
σεων και για τις ομάδες που συμμετέχουν στο πρω-
τάθλημα της Football League.

Αναλυτικά:
«Τοδιοικητικόσυμβούλιο τηςΈνωσηςΕπαγγελματικούΠοδοσφαί-

ρουΑ2καιΒΕθνικήςΚατηγορίαςοφείλειναεκφράσειδημόσιατιςευ-
χαριστίεςτουστονΠρωθυπουργόΚυριάκοΜητσοτάκη,τονΥφυπουργό
ΑθλητισμούΛευτέρηΑυγενάκη, τον Γενικό ΓραμματέαΑθλητισμού
ΓιώργοΜαυρωτά, τονΥπουργόΕπικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη και
στηνΕθνικήΕπιτροπήΠροστασίας τηςΔημόσιαςΥγείαςγια τηναπο-
δοχήτουαιτήματοςεπανέναρξηςτωνπροπονήσεωνκαιγιατιςομάδες
μέλημαςπουσυμμετέχουνστοπρωτάθληματηςFootballLeague2.

Με τη σημερινή ανακοίνωση της ΚοινήςΥπουργικήςΑπόφασης
(ΦΕΚΒ’ 586, 13/02/2021) , μπαίνει – μετάαπόπολύμηνηδιαδικασία
αλλεπάλληλωνσυσκέψεων, διαβουλεύσεων και συζητήσεωνμε τους
αρμόδιουςφορείς–τέλοςστοΓολγοθάχιλιάδωνοικογενειώνπουόλο
αυτότοδιάστημααπειλούντανμεοικονομική,καιόχιμόνο,εξαθλίωση.

Γι’αυτόνακριβώςτολόγο,ησκέψηόλωντωνανθρώπωντηςSuper
League2και τηςFootballLeagueβρίσκεταιδίπλαστουςεκατοντάδες
ποδοσφαιριστές της Γ’ Εθνικής, που εξακολουθούν να κουβαλούν
στουςώμουςτουςτονδικότους«σταυρότουμαρτυρίου».Θέλουμενα
πιστεύουμεότικυβέρνησηκαιεπιστήμονεςθακαταφέρουνναδώσουν
λύσηκαιστοδικότουςπρόβλημα,προκειμένουόλαταμέλητηςοικογέ-
νειας του ελληνικούποδοσφαίρου να επιστρέψουνσύντομαστοσπίτι
τους,πουδενείναιάλλοαπότογήπεδο.

Όλεςοιομάδες–μέλητηςSuperLeague2καιτηςFootballLeague
αντιλαμβανόμαστεπλήρωςτηνκρισιμότητατωνστιγμώνκαιοφείλουμε
ναφανούμεαντάξιοι της εμπιστοσύνηςπουμαςδόθηκε,σεμιαπερί-
οδοπουηπανδημίαδείχνει γιαπολλοστήφορά το χειρότερο καιπιο
επικίνδυνοπρόσωπο.Τηρώντας κατά γράμμα το υγειονομικόπρωτό-
κολλο–εντόςκαιεκτόςγηπέδων–οφείλουμεναορθώσουμεόλοιμαζί
ανάχωμαστηνπεραιτέρωμετάδοσητουκορωνοϊούκαιναδώσουμετο
παράδειγμαόχιμόνοστηναθλητικήοικογένεια,αλλάσεολόκληρητην
κοινωνία.Καιθατοπράξουμεμεαίσθημαευθύνηςαπέναντισεόσους
μαςεμπιστεύτηκαν,καικυρίωςμεαίσθημαευθύνηςαπέναντιστονσυ-
νάνθρωπόμας»!

Τετάρτη 17-02-2021

1 6 : 0 0 - 2 1 : 0 0
ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ
Α Ν Α Σ ΤΑ Σ Ι Ο Σ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117

ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕ-

ΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ

23310-60340

1 6 : 0 0 - 2 1 : 0 0
ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
8223310-67530

16:00-21:00ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΠΙΕ-
ΡΙΩΝ5323310-26789

21:00-08:00ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΜΟΡΑ-
ΒΑ3(έναντιΙΚΑ)23310-27507

Φαρμακεία



11www.laosnews.gr16-17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών 

Δεξιοτήτων του Δήμου  Βέροιας ευχαριστεί θερμά τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλη Παπαδόπουλο για 
την αμμεσότητα των ενεργειών του προκειμένου για τν αποχιονισμό του Κέντρου Μέριμνας ΑμΕΑ 
Βέροιας.

Ευχαριστούμε για την μέριμνα όλων
 Η Εθελόντρια  Διευθύντρια 
και Πρόεδρος του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Οι αναστολές ληξιπρόθε-
σμων οφειλών δίνουν τις ανα-
γκαίες «ανάσες», χρήζουν ό-
μως συμπληρώσεων τόσο στο 
φορολογικό όσο και στο ασφα-
λιστικό πεδίο, δηλώνει ο Προ-
έδρος της  ΕΣΕΕ κ. Γιώργος 
Καρανίκας αναφερόμενος σε 
σχετική απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών. Αναλυτικά ο 
κ. Καρανίκας, αναφέρει:

«Η απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών κ. Χρήστου 
Σταϊκούρα να παράσχει οχτά-
μηνη παράταση στις υπό ανα-
στολή φορολογικές υποχρεώ-
σεις των πληττόμενων κλάδων 
ήταν απολύτως επιβεβλημένη. 
Η δε έγκαιρη ανακοίνωσή της 
δείχνει πως το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνη-
σης έχει επίγνωση των τεράστιων προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι επαγ-
γελματίες ως φυσικά πρόσωπα. Επισημαίνουμε, 
ωστόσο, πως στο ευεργετικό μέτρο πρέπει να 
ενταχθούν και οι βεβαιωμένες οφειλές του 2020 
(για τη χρήση του 2019) που αφορούν ΕΝΦΙΑ και 
Φόρο Εισοδήματος, αντί για την «Πάγια Ρύθμι-
ση», που είναι ασύμφορη λόγω υψηλού επιτοκίου 
και με λιγότερες δόσεις, χωρίς πρόβλεψη μάλιστα 
άτοκων καταβολών.

Επιπλέον, οι σημερινές ανακοινώσεις στη βου-
λή του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-

θέσεων κ. Κωστή Χατζηδά-
κη για αναστολή των ληξι-
πρόθεσμων ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων για επαγ-
γελματίες και εργαζομένους 
είναι μεν ευπρόσδεκτες 
και δίνουν «ανάσες» στην 
αγορά, χρειάζεται όμως 
απαραιτήτως να συμπλη-
ρωθούν με απόφαση του 
για αναστολή έως το τέλους 
του έτους και των εκκαθαρι-
σμένων οφειλών του 2019. 
Σύμφωνα με τελευταία ανα-
κοίνωση του e-ΕΦΚΑ, χιλιά-
δες επαγγελματίες με χρε-
ωστικό υπόλοιπο πρέπει 
να καταβάλλουν την πρώτη 
δόση τους για αυτές τις ο-

φειλές στις 31 Μαρτίου, απαίτηση που είχε προ-
ϋπολογιστεί το περασμένο φθινόπωρο, με βάση 
τελείως διαφορετικές προβλέψεις για την πορεία 
της πανδημίας. Ακόμη περισσότερο, για την καλύ-
τερη εξυπηρέτηση των τρεχουσών ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων προτείνουμε να επανέλθει η μείω-
ση κατά 25% που ίσχυσε στο πρώτο lockdown για 
την έγκαιρη καταβολή τους. 

Υπό το καθεστώς των ασφυκτικών πιέσεων 
που υφίστανται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι 
επαγγελματίες θα βρουν το βηματισμό τους μόνο 
με ολοκληρωμένη, μακροπρόθεσμη στήριξη από 
την Πολιτεία».

Από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής – Τμήμα 
Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρ-
μάκων και Εφαρμογών της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής σχετι-
κά με τη γρίπη των πτηνών:

  “ Σε συνέχεια της από 1.12.2020 ανακοίνωσης 
της Υπηρεσίας μας και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
276/42870/10.02.2021 εγκύκλιο του Τμήματος Πα-
θολογίας Πτηνών, Ζωικών Υδρόβιων Οργανισμών, 
Μελισσών και λοιπών ζώων της Διεύθυνσης Υγείας 
των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων (ΥΠ.Α.Α.Τ.),  ο κίνδυνος επανεμφάνισης της 
γρίπης των πτηνών (ιογενές νόσημα υποχρεωτικής 
δήλωσης) στη χώρα μας, είναι ιδιαίτερα αυξημένος 
την τρέχουσα περίοδο, 
ιδιαίτερα μετά την εμφά-
νιση της νόσου στη Ρου-
μανία και τη Βουλγαρία, 
χώρες που βρίσκονται 
στον ίδιο μεταναστευτικό 
διάδρομο άγριων πτη-
νών με την Ελλάδα. 

   Η επιζωοτία του 
νοσήματος στην Ευρώ-
πη έχει λάβει εκρηκτικές 
διαστάσεις  αριθμώντας 
περισσότερες από 400 
εστίες σε εκτροφές, γε-
γονός που καθιστά επι-
τακτική την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων 
βιοασφάλειας από τους κατόχους πτηνοτροφικών 
επιχειρήσεων και οικόσιτων εκμεταλλεύσων, όπως 
αυτά έχουν περιγραφεί στην προαναφερόμενη 
ανακοίνωση της 1.12.2020, στην οποία είχαν επι-
συναφθεί σχετικά αρχεία, μεταξύ των οποίων και το 
έντυπο οδηγιών για τα μέτρα βιοασφάλειας. 

   Αναφορικά με τα άγρια πτηνά, το προσωπικό 
άλλων υπηρεσιών και τα  μέλη ιδιωτικών φορέων 
που λόγω δραστηριότητας έρχονται σε άμεση και 
συχνή επαφή με αυτά (δασικοί υπάλληλοι, κυνηγοί, 
ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, ορνιθολόγοι, κέντρα 
περίθαλψης κ.λπ.), παρακαλούνται να ειδοποιούν 

άμεσα τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες όταν 
εντοπίζουν νεκρά ή ημιθανή πτηνά που ανήκουν 
σε είδη υψηλού κινδύνου (ενδεικτικά κύκνοι, α-
γριόχηνες, αγριόπαπιες). Υπενθυμίζεται ότι στην 
ετήσια ΚΥΑ περί οικονομικών αποζημιώσεων και 
ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή 
κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφα-
λαίου της χώρας προβλέπεται η χορήγηση ενός 
κατ’ αποκοπή ποσού της τάξεως των τριάντα ευρώ 
ανά άγριο πτηνό για τον εντοπισμό, τη συλλογή και 
την προσκόμιση τέτοιων πτηνών στις κτηνιατρικές 
υπηρεσίες. 

   Επισημαίνεται ότι κατά τον χειρισμό άγριων 
πτηνών (συλλογή, μεταφορά, δειγματισμός) θα 
πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα α-

τομικής προστασίας (γά-
ντια μιας χρήσης, καθα-
ρισμός και αντισηψία χε-
ριών). Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να λαμβάνουν 
οδηγίες από τις κατά τό-
πους αρμόδιες κτηνια-
τρικές υπηρεσίες και τη 
Διεύθυνση Κτηνιατρικού 
Κέντρου Θεσσαλονίκης 
(Εθνικό Εργαστήριο Ανα-
φοράς για το νόσημα του 
ΥΠ.Α.Α.Τ.).

   Τα μέτρα βιο -
α σ φ ά λ ε ι α ς  γ ι α  τ η ν 

γρίπη των πτηνών παρατίθενται στην ιστοσελί-
δα του ΥΠ.Α.Α.Τ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/
an imalproduct ion /p t ina /as thene iespt inon-
menu/418-gripiptinon ή στη διαδρομή www.
minagric.gr → Αγρότης – Επιχειρηματίας → Κτη-
νοτροφία → Πτηνά → Ασθένειες των πτηνών → 
Γρίπη των πτηνών: ¨Μέτρα βιοασφάλειας για τη 
γρίπη των πτηνών (pdf)¨. Τα συγκεκριμένα μέ-
τρα αναφέρονται και στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ.: 
Ανακοίνωση 1.12.2020 ή  στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-
GR&page=35&pressid=21208 “

Σίγουρα αποτελεί μεγάλη 
ικανοποίηση για το Επιτελείο 
του 3ου Συστήματος Δασο-
προσκόπων Βέροιας το γε-
γονός ότι έχουμε πολύ καλή 
ανταπόκριση από τα μέλη μας 
στις Δράσεις μας!

Αν και δεν μπορούμε να 
συναντηθούμε από κοντά, η 
Προσκοπική Φλόγα συνεχίζει 
να μας ενώνει! Κάθε εβδομά-
δα τα τμήματα μας συνεχίζουν τις Διαδικτυακές 
Συγκεντρώσεις  με έξυπνες ιδέες και Ειδικούς 
Συνεργάτες!

Απολαύσαμε Ακροβατική Γυμναστική από τον 
σύλλογο ΑΠΣ ΒΕΡΟΗ ΒΕΡΟΙΑΣ και την προπονή-
τρια τους Έλσα Παπαδοπούλου, WU SHU KUNG 
FU, από τον σύλλογο ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ  με δάσκαλο τον SI FU Θεόδωρο Κω-
στόπουλο και Τέννις από τον ΟΜΙΛΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙ-
ΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ , με προπονητές 
των Σταύρο Κουκουλομάτη και την Κορίνα Παπα-
δοπούλου! Τους ευχαριστούμε όλους θερμά για 
την ανταπόκριση τους στο κάλεσμα μας!

Δεν στερηθήκαμε την Χριστουγεννιάτικη Γιορτή 
του Συστήματος μας αλλά ούτε και την Κοπή της 
Βασιλόπιτας μας! 

Στις 2 Φεβρουαρίου Παγκόσμια Ημέρα Υγροτό-
πων , ως Σύστημα στηρίξαμε έμπρακτα την Δράση 
της ΓΕ Περιβάλλοντος του ΣΕΠ!

Επίσης, πήραμε μέρος με επίσημη συμμετοχή 

στην Παγκόσμια Ημέρα κατά 
του Καρκίνου , στις 4 Φεβρου-
αρίου, με Προσκοπικά Πόστερ!

Οι Αγέλες των Λυκοπούλων 
μας συνεχίζουν την συνεργα-
σία με Αγέλες άλλων Συστημά-
των , δίνοντας έτσι την ευκαι-
ρία στα Λυκόπουλα να κάνουν 
νέους φίλους!

Η Ομάδα Προσκόπων αξι-
οποίησε την ευκαιρία να γνω-

ρίσει την ιστορία της Βέροιας, ως έδρα του Κοινού 
των Μακεδόνων, κάνοντας παιχνίδι πόλης με επί-
κεντρο τον περίβολο του Αρχαιολογικού Μουσείου 
της πόλης μας!

Συνεχίζουμε τις Δράσεις μας έχοντας στο μυαλό 
μας τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο-
ΗΕ , για έναν καλύτερο κόσμο!

Το ΠΔ του Συστήματος μας συνεχίζει το φιλαν-
θρωπικό του έργο σε συνεργασία με τοπικές οργα-
νώσεις και φορείς!

Πρωταρχικό μας μέλημα παραμένει η ασφάλεια 
των μελών μας και ατενίζουμε αισιόδοξα το μέλλον 
ώστε σύντομα να παίξουμε το Προσκοπικό Παι-
χνίδι από κοντά μέσα στη φύση, που αποτελεί τον 
φυσικό μας χώρο!

Με Προσκοπικούς  Χαιρετισμούς
Ο Αρχηγός του 3ου Συστήματος 

Δασοπροσκόπων Βέροιας 
Βαγγέλης Παπαχαραλάμπους

 Του Γιάννη Μαγκριώτη

Η στρατηγική πέρα από την ιδεοληπτική της ταυ-
τότητα, αποκαλύπτει την ευθυνοφοβία της κυβέρνη-
σης και τις ανεπάρκειες του πολυδιαφημισμένου νέου 
επιτελικού κράτους.

Την δεύτερη ημέρα της «Μήδειας», με εντολές 
των αρμοδίων υπουργών της κυβέρνησης, έκλεισαν 
οι δύο βασικοί αυτοκινητόδρομοι της χώρας, Αιγαίου 
και Εγνατία, σε πολλά τμήματα, για οχήματα πάνω 
από 3,5 τόνους, όπως και πολλά τμήματα του παλιού 
εθνικού δικτύου. 

Έχουν κλείσει επίσης και πολλοί οδικοί άξονες του 
περιφερειακού και επαρχιακού δικτύου, με αποφά-
σεις των περιφερειαρχών. 

Οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες, αλλά δεν 
είναι και οι ακραίες που μερικές χρονιές έχει η χώρα 
μας.

Δεν ξέρω τι περισσότερα ξέρουν οι αρμόδιοι και 
πήραν αυτές τις αποφάσεις. 

Τους άκουσα όμως να δηλώνουν ότι, με τις απο-
φάσεις αυτές, αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα 
του κρατικού μηχανισμού, και προβληματίστηκα. 

Γιατί καταλαβαίνω ότι, όταν βάζεις περιορισμούς 
και επιβάλλεις απαγορεύσεις, σημαίνει ότι δεν εμπι-
στεύεσαι τον κρατικό μηχανισμό, και τους ιδιώτες 
Παραχωρησιούχους, να κρατούν ανοικτό το οδικό 
δίκτυο της χώρας. 

Τηρουμένων των αναλογιών, οι χώρες βόρεια της 
πατρίδας μας, θα έπρεπε σχεδόν όλο τον Χειμώνα 
να έχουν κλειστό το οδικό τους δίκτυο, κάτι βέβαια 
που δεν συμβαίνει, γιατί σε πολύ λίγες περιπτώσεις 
κλείνουν κάποια τμήματά τους. 

Νομίζω ότι η κυβέρνηση, όπως και στην πανδη-
μία, αλλά και γενικότερα, είτε δεν πιστεύει στις δικές 
της δυνατότητες, όπως και του κράτους, παρ’ ότι 
το έχει αναβαθμίσει κατά τα λεγόμενά της, είτε δεν 
εμπιστεύεται τους πολίτες είτε και τα δύο, γιαυτό κυ-

βερνάει με απαγορεύσεις και πρόστιμα, σε αντίθεση 
με τις περισσότερες χώρες της ΕΕ, όπου τα προβλή-
ματα είναι πολύ πιο μεγάλα, λόγω των δυσμενέστε-
ρων καιρικών συνθηκών, και για πολύ μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα. 

Βέβαια οι γενικευμένες και συχνές απαγορεύσεις 
πρέπει να ξέρουμε ότι μπορεί να μας γλυτώνουν από 
πιθανά προβλήματα, δημιουργούν όμως μεγαλύτερα 
σε πολλούς τομείς, και έχουν πολλές αρνητικές οικο-
νομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. 

Νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν τις υπολογίζει και 
πολύ, γιατί έχει πετύχει να συντηρεί ένα υψηλό και 
διαρκή φόβο σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας για την 
ζωή του, και όσο για τις οικονομικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις έχει βρει την απάντηση, είναι οι πρόωρες 
εκλογές μόλις φανεί ότι ελέγχεται η πανδημία, τους 
θερινούς μήνες. 

Οι εμβολιασμοί, τα συνεχή lockdown, και η άνο-
δος της θερμοκρασίας, σίγουρα θα βοηθήσουν. 

Μετά την απομάκρυνση από τις κάλπες, ουδέν 
λάθος αναγνωρίζεται, για ότι ακολουθήσει.

Οι απαγορεύσεις 
και τα πρόστιμα είναι η πρώτη 

επιλογή της κυβέρνησης

Ενημέρωση πολιτών  
για τη γρίπη των πτηνών

Για τις δράσεις του 3ου Συστήματος 
Δασοπροσκόπων Βέροιας

Γιώργος Καρανίκας, προέδρος   
ΕΣΕΕ: «Ανάσες», καταρχάς,  
για τον εμπορικό κόσμο οι 

αναστολές ληξιπρόθεσμων οφειλών
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ δι-
όροφηστοΠανόραμαμε
3 υπνοδωμάτια, σαλο-
κουζινα,μπάνιο,βεράντα.
Κάτω διαμέρισμαπιο μι-
κρόσαλοκουζίναμετζάκι,
δωμάτιο. Με πρόσβαση
στην αυλή. Αυτόνομη
θέρμανσησεήσυχηπερι-
οχή.Τιμή 135.000 ευρώ.
Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
κοντάστοΜουσείο,90τ.μ.,
34.000 ευρώ.Τηλ.: 6934
888738ΜεσιτιοκόΑκίνητα
Ημαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑι χωράφι 10
στρέμματα με ροδάκινα
συμπήρυνα ANDROSS
στηνπεριοχήΠΑΛΙΟΛΑ-
ΚΑκοντάστογήπεδοΔΙ-
ΑΒΑΤΟΥ.Ηπεριοχήείναι
κατάλληλη για καλλιέρ-
γεια ακτνιδίων.Τηλ. επι-
κοινωνίας:6982384407.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοπωροπω-
λείο επί τηςοδούΜητρο-
πόλεωςστηΒέροια.Πλη-
ροφορίεςτηλ.6976063527

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στο

κέντρο τηςΒέροιας: 1) υ-
πόγειααποθήκη110 τ.μ.,
τιμη 150 ευρώ, 2) πατά-
ριπερίπου100 τ.μ., τιμή
100 ευρώ. Πληρ. τηλ.:
6970019994.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  δ ι -
αμέρισμα κέντρου με
ατομ ική  θέρμανση 3
δωμάτια σαλόνι κουζίνα
μπάνιο σε άριστη κατά-
σταση, 280 ευρώ. Τηλ.:
2331068080.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μη-

τροπόλεως35, χώρος 90
τ.μ.περίπου,με3χώρους
και κουζινα,W.C., για ε-
παγγελματικήχρήσηήγια
διαμέρισμα, 3ος όρ.Τηλ.:
6932 471705 & 23310
21100.

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 οι-
κόπεδο1.350τ.μ.
με  συντελεστή
1,2, επί της οδού
Αμπελοκήπων.
Τηλ.: 2331100888
καΑλεξάνδρα.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝAΝΕΩΣΗ06-02-21Κωδ:24236ΡΑ-

ΧΗ,Διαμέρισμαπολύάνετο,σανΜονοκατοι-
κία,127τ.μ.καθ.μεαυλή,κατασκευή1985,
με3υ/δ,κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο,υπε-
ρυψωμένοςΗμιώροφος,μεευχάριστηθέα,
καλοδιατηρημένοκαιμεκαινούργιασυνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,θατοποθετηθεί
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,μεδύοντου-
λάπες,ναισεκατοικίδιακαισετιμήπράγματι
χαμηλή ,μόνο250€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας,
ενοικιάζεταιαποθήκησυνολικήςεπιφάνειας
650τ.μ.σεισόγειοχώρομεαυλήμπροστά.
ΑποτελείταιαπόένανενιαίοΧώρο,καιWC..
Μίσθωμα650€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23850-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-

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

Κωδ:23753ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΓραφείοσυνολικήςεπιφά-
νειας35 τ.μ.1οςόροφοςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό1ενιαίοχώροκαιWCκαι
διαθέτειθέρμανσημεΚλιματιστικό,μεΑνελ-
κυστήραΤιμή:120€.

ΚΩΔ:23843ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Γρα-

φείο38τ.μ.,ανακαινισμένοεκβάθρωνκαι
βαμμένο ,κατασκευή1974,2χώροι,1ος
όροφος,ατομικήθέρμανσημεθερμοπο-
μπούς,μεανελκυστήρακαινούργιοκαιθω-
ρακισμένηπόρτα,έχεικαινούργιασυνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,πολύφωτεινό
καιμεδικότουWC,ενοίκιο200€,Πληρο-
φορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜη-
τρόποληγραφείο47 τ.μ.στον3οόροφο,
κατάλληλογιακάθεχρήση,2χώροιμεκοινό
wcενοίκιο140€.

Κωδ:24748 ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον
3οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,και
WC.Είναικατασκευασμένοτο1981καιδια-
θέτεικουφώματασυνθετικά,με έπιπλακαι
μεδιπλάτζάμια-Τιμή:250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23146-ΕργοχώριεπίτηςΣταδίου

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας65τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο
ενιαίο ,είναιφωτεινόκαιέχειμεγάληβιτρίνα
.-Τιμήπολύπολύχαμηλήμόνο110€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24008-ΚέντροκοντάστηνΕδέσ-
σηςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητα
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας70τ.μ.Ισό-
γειο.Αποτελείταιαπό1Χώροενιαίο,μεA/C
-Ενοίκιο:250€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23656ΕΛΗΑ , ενοικιάζεταισπά-
νιο ισόγειο κατάστημα86 τ.μ., μεμεγάλη
βιτρίνακαισίγουρα εξαιρετικήςπροβολής
και μοναδικής εμπορικότητας , με43 τ.μ.
πατάρι ,σεπολύκαλή τιμή,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,μίσθωμα2.000€.Διαθέ-
τουμε τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ:22959-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
110 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο
μεδικότουWC.Είναικατασκευασμένοτο
1970-Μίσθωματα300€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106424 -ΑΝΟΙΞΕΩΣΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταανακαινισμένηΓκαρ-
σονιέρασυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3ο
όροφοχωρίςανελκυστήρα.ΜαζίμετοΔιαμέ-
ρισμαδίνεταικαιηΑέρινηΣτήλημεΔικαίωμα
Δόμησηςακόμη70τ.μ.επιπλέον.Αποτελείται
από1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπά-
νιο.Είναικατασκευασμένητο1991καιανα-
καινίστηκετο2010.ΔιαθέτειθέρμανσηΑυτό-
νομηΠετρελαίουμεΩρομετρητές,Απεριόρι-
στηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίουμεΔιπλά
Τζάμια, Επιπλωμένοήκαιχωρίς έπιπλα,
Τέντες,Σκαλιάεισόδου,BBQ,μεΑνοιχτωσιά,
μεπολύμεγάληβεράντα55τ.μ.,σετιμήπρο-
φοράςμόνο:38.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24141-ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενο
απόέναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλ
καιτρίακαταστήματα72και24και24 τ.μ.
περίπουισόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρι-
κούδρόμουκαιαποτελεί μιασπάνιαευκαι-
ρίααγοράς.Τιμήόλαμαζίμόνο45.000€ .
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:104996-ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον1οορ.Αποτελείται
από2υ/δ ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαι
μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο2006και
διαθέτειθέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Δι-
αθέτειαπεριόριστηθέα, ταδεκουφώματα
τουείναικαινούργιασυνθετικά.Διαθέτεικαι
κλειστόπάρκινγκμεπολύεύκοληπρόσβαση.
-Τιμή:78.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106692ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΗΜΑΘΙΑΣ,

Πωλείται κατάαποκλειστικότηταΜονοκα-

τοικίασυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύο
επίπεδα,κατασκευής του1999.Το Ισόγειο
αποτελείταιαπόένα1υ/δ,υπερπολυτελές
σαλόνιμαζίμετραπεζαρία,μετζάκι,κουζίνα
ανεξάρτητηκαιμπάνιο.Ο1οςόροφοςέχει
πρόσβασημεεσωτερικήσκάλακαιαποτε-
λείταιαπό4υ/δ,καθιστικόκαιέναυπερπο-
λυτελέςμπάνιο,ηθέρμανση είναιμεδύο
επιλογές,έχειατομικήπετρελαίουκαιυπάρχει
και ξυλολέβητας.Ευρίσκεταισεπεριφραγ-
μένοοικόπεδο480τ.μ.μεπολύωραίοκήπο,
διαθέτειεπίσηςμιαανοιχτήθέσηστάθμευσης
αυτοκινήτουκαιαποθήκηστηναυλήπερίπου
15τ.μ.,ζητούμενοτίμημα200.000€.Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14674ΡΑΧΗ,σπάνιαΒίλατριών
επιπέδων352 τ.μ., κατασκευή1981,απο-
τελείταιαπόυπόγειο,ισόγειοκαι1οόροφο
,πολύκαλά διατηρημένη ,σεπολύσπά-
νιοφυσικόπεριβάλλον,ποιοτικήκατασκευή
τόσοοι εσωτερικοί τηςχώροιόσοκαι έξω
είναισεάριστηκατάστασηφροντισμένοια-
πόνοικοκύρηδες ,οιχώροιτηςμέσαπολύ
λειτουργικοί,μεπολλέςντουλάπες ,μεδύο
πάρκινγκστεγασμέναέξω,πωλείταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίαςμόνο325.000€,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Υπόδειξημόνοσε
πραγματικόενδιαφέρον.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗΟΧΙΑΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
ΚΩΔ.23569ΠΑΝΟΡΑΜΑΗμιτελήςοικοδομή
αποτελούμενηαπόοικόπεδο388 τ.μ. και
αναδρομή355τ.μ.ηοποίακατανέμεταισεα)
έναδιαμ/μαισόγειο59τ.μ.β)δεύτεροδιαμ/
μα ισόγειο124τ.μ.γ) τρίτοδιαμ/μα ισόγειο
56τ.μ.καιδ)τέταρτοδιαμ/μα1οςορ.με116
τ.μ.τιμήευκαιρίαςόλαμαζίμόνο120.000€.

ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθή-

κησυνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 116755 - ΩΡΟΛΟΙ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικής επιφάνειας54 τ.μ.1ος
όροφοςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2
Χώρους, .Είναικατασκευασμένοτο1979,
βλέπεισεανοιχτωσιά,μεπολύκαλήπροβο-
λή,τακουφώματατουείναιαλουμινίουσυρό-
μενα,μεδιπλάτζάμια,μεWCαποκλειστικά
δικό τουστονόροφο,σε τιμήπροσφοράς
20.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106495ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο70τ.μ.
μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέ-
ροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1ος
όροφος),αποτελείταιαπόένανμεγάλοενιαίο
χώρογραφείων, ξεχωριστό2ογραφειακό
χώροκαιμπάνιο,σεπολύκεντρικόσημείο,
μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου, τοοποίο
χρήζειανακαίνισης.Τοακίνητομπορείναγίνει
καιμίαάνετηγκαρσονιέραμε1υ/δ,μεγάλη
σαλοκουζίνα και μπάνιο.Προσφέρεταισε
πολύκαλήτιμήμόνο23.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαι υπόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως
πωλούνταιγραφειακοίχώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδικήτους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976,είναιανακαινισμένοικαισε
πολύκαλήκατάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμη-
λήμόνο50.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ.12789ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,Χωραφοοι-

κόπεδο5.000τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίσημο ,
μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,αμφιθε-
ατρικό ,σεμοναδικήτοποθεσίακαισίγουρα
σεπρονομιακήθέση,κατάλληλογιαανέγερ-
σηΒίλλας,τιμή130.000€.

Κωδ.12810Πωλείται επί του δρόμου
πρώτοΠατρίδα-Νάουσααγροτεμάχιο6226
τ.μ. ,άρτιοκαιοικοδομήσιμο ,ευκαιρίατιμή
μόνο30.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13865ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-

δοσυνολικήςεπιφάνειας386τ.μ.μέσαστο

χωριό,άρτιοοικοδομήσιμο,γωνιακό,σετιμή
ευκαιρίαςμόνο15.000€.

ΚΩΔ.14028ΒΕΡΓΙΝΑμέσαστοχωριό
πωλείταιοικόπεδο500τ.μ.,άδειομεμεγάλη
φάτσα , τιμήεξαιρετικάσυμφέρουσαμόνο
22.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ απότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14100.ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Οικόπεδο
576τ.μ.,πρόκειταιγιαέναεκπληκτικόγω-
νιακόοικόπεδο, ελαφρώςεπικλινέςκαισε
εξαιρετικάσυμφέρουσατιμή,μόνο58.000€.

Κωδ:14220 -ΠΡΟΜΗΘΕΑΣσε εξαι-
ρετικάκαλόσημείο προσφέρεται οικόπεδο
συνολικής επιφάνειας744 τ.μ. κατάλληλο
γιαοικοδομήΤιμή:200.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ14156ΑΣΩΜΑΤΑ,Οικόπεδο780
τ.μ.,με εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,
βλέπεισεδύοδρόμους , χωρίζεται καισε
δύοάρτιακαιοικοδομήσιμαοικόπεδα ,α-
πό100.000€τώραμόνο60.000€.Ευκαιρία
σπάνια.

κωδ14106ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Σπάνιοοικό-
πεδο802τ.μ.,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,μεσ/δ0,8και70%κάλυψη,αμφιθεατρι-
κό,μεπολύμεγάληφάτσαπάνωσεδρόμο,
προσφέρεταισετιμήεκπληκτικάσυμφέρου-
σα,80.000€.

Κωδ.13897ΟικόπεδοπωλείταιστουςΓε-
ωργιανούςΒέροιας892τ.μ.άρτιοκαιοικοδο-
μήσιμοσεμοναδικήσημείοτουχωριού,τιμή
28.000€.ΥπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ14147ΒΕΡΓΙΝΑ,Οικόπεδο1.880
τ.μ.,σεπρονομιούχοθέση , πρόκειταιγια
έναγωνιακόκαιμεμεγάληφάτσαοικόπε-
δο,εκπληκτικόαπόκάθεάποψητιμή,όλο
120.000€,πωλείταικαιτομισόστις60.000€,

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟ-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

Από την εταιρίαΤΕΧΝΗΜΑΕ, με έδρα το 65ο χιλ.
παλ.εθν.οδ.Θεσ/νίκης–Βέροιας,ΜακροχώριΗμαθίας,
ζητούνταιγιαμόνιμηαπασχόληση:

1.ΠολιτικόςΜηχανικόςΑ.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι
2.ΜηχανολόγοςΜηχανικόςΑ.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι
3.ΑδειούχοςΨυκτικός
4.ΑδειούχοςΥδραυλικός
5.ΑδειούχοςΗλεκτροσυγκολλητής
Θα ληφθούν υπόψιν εμπειρία, γνώσεις αγγλικής

γλώσσαςκαιχειρισμούΗ/Υ.
Αποστολήβιογραφικούστοtecnimgr@otenet.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας 23310 39827, 39445 (από

8:00έως16:30)

Απότηνεταιρία
ΟΙΚΟΒΙΟΑ.Ε.,με
έδρα το 65ο χιλ.
παλ.εθν.οδ.Θεσ/νί-
κης–Βέροιας,Μα-
κροχώρι Ημαθίας,
ζητούνταιγιαμόνιμη
απασχόληση:

1)ΓεωπόνοςαπόφοιτοςΑ.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.
Επιθυμητάπροσόντα:Εμπειρίασεκαλλιέργειαοπωρο-

κηπευτικών,  γνώσεις αγγλικής γλώσσας, χειρισμούΗ/Υ
καιάδειαοδήγησης.

2)ΒοηθόςΛογιστηρίου-ΓραμματειακήΥποστήριξη
Επιθυμητά προσόντα: Γνώσεις λογιστικής, αγγλικής

γλώσσας,χειρισμούΗ/Υκαιάδειαοδήγησης.
Αποστολήβιογραφικούστοoikobio@otenet.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας 23310 38356 (από 8:00 έως

16:30)



ΠΡ. ΗΛΙΑΣ 15, ενοικιάζεται
γραφείο 20 τ.μ., επιπλωμένο.
Τηλ.:2331024072.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός-ηλε-
κτρονικός, με γνώσεις υπολο-
γιστών και αγγλικής γλώσσας,
για πλήρη απασχόληση.Αντι-
κείμενο: ιατρικά μηχανήματα.
Έδρα εταιρείαςΑγκαθία Ημα-
θίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας
:6985996674.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανειδίκευτος ερ-
γάτης από εταιρία κρεάτων
για μόνιμη εργασία. Πληρ.
2332042608–2332041875.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) χειριστής
αντλίας μπετόν, 2) χειριστής
Wagondrill,3)χειριστήςDumper
για μόνιμη εργασίαστηΒέροια.

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

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

ΑΠΟΤΗΝΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑΜΑΤΣΑΛΑΣΧΡΗ-
ΣΤΟΣ ζητείται απόφοιτοςΛυκείου με καλή γνώση της αγ-
γλικής γλώσσας και Υ/Η. Επιπλέον προσόντα όπως γνώση
δεύτερης γλώσσας και πτυχίο ΤΕΙ ηλεκτρολόγου, μηχανο-
λόγου, ηλεκτρονικού, θα ληφθούν υπόψιν. Τηλ:6936805053
-2331093440email:info@matsalas.gr.

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

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

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

*ΠΤΥΧΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
*ΓΝΩΣΗΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣΧΕΔΙΟΥ
*ΒΑΣΙΚΕΣΓΝΩΣΕΙΣΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
*ΒΑΣΙΚΕΣΓΝΩΣΕΙΣΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ-

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

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

ΑγγελίαγιαΛογιστή
 Η εταιρίαΣ.Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ& ΣΥΝΕΡ-

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

ΑπαραίτηταΠροσόντα:
•Εμπειρία σε κατάρτιση προϋπολογι-

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

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

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



Τηλ.:2331021904κ.Κώστας.
Η  Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α  ΕΛΛΗΝ Ι -

ΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΙΚΕ - GREEN
MARKETS ,  αναζητά βοηθό
λογιστή για πλήρη ή μερική α-
πασχόληση,πτυχιούχο σχολής
λογιστικήςμεεμπειρίασεγ’κα-
τηγορίας βιβλία, για την οργά-
νωση του λογιστήριου της στη
Βέροια.Αποστολήβιογραφικών
στοcareer@greenmarkets.gr.

ZHTEITAIβοηθόςλογιστήγια
εργασία σε λογιστικό γραφείο.
Απαραίτητη, τριετής τουλάχι-
στονπροϋπηρεσία. Τηλέφωνο:
2331021106.Αποστολήβιογρα-
φικών στο ygronat@hotmail.
com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως  βοη-
θός λογιστή για εμπορική επι-
χείρηση με τριετή τουλάχιστον

προϋπηρεσίασε ανάλογη θέση
καθώςκαιάριστηγνώσηαγγλι-
κών σε επίπεδο επικοινωνίας
και προαιρετικά   επικοινωνία
σε μια τουλάχιστον γλώσσα α-
κόμα κατάπροτίμηση  ιταλικών
ή γερμανικών καθώς και πολύ
καλές γνώσειςMicrosoftOffice
(Excel ,Word ,Outlook).ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΉ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΏΝ  ΣΤΟ
email: olympialandike@gmail.
com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτο-
κινήτων από επιχείρηση στη
Βέροια για πλήρη απασχόλη-
ση. Ικανοποιητική αμοιβή.ΖΗ-
ΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί για πλή-
ρη απασχόληση. Τηλέφωνα
επικοινωνίας: 2331071553 &
2331062900.Ώρες επικοινωνί-
ας:9.00με18.00.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με έ-
δρα τη Βέροια, αναζητά χει-
ριστή μηχανημάτων έργου με
ικανότητα οδήγησης επαγγελ-
ματικού φορτηγού για να ερ-
γαστεί σε έργο ύδρευσης στη
Θεσσαλονίκη. Τηλ. επικοινω-
νίας:2331023400,Κιν.:6977
443518.

ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγόςσεεπιχεί-
ρηση εισαγωγής & εμπορίας
καταναλωτικώνπροϊόντων με
έδρα το ΝομόΗμαθίας.Απα-
ραίτητα προσόντα: κάτοχος
διπλώματος οδήγησης Γ΄ κα-
τηγορίας,ΠΕΙ,ηλικίαέως38ε-
τών (εκπληρωμένεςστρατιωτι-
κές υποχρεώσεις), προϋπηρε-
σίασεαντίστοιχηθέσηθεωρεί-
ται επιπλέον προσόν. Ικανο-
ποιητικός μισθός. Βιογραφικά
στοe-mail:vbotzori@otenet.gr
καιστοFax:2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απο εταιρία στη
Βέροια, άτομο 19-29 ετών με
κάρτα ανεργίας σε ισχύ, που
ναγνωρίζειΗ/Υκαιναχειρίζε-
ταιπρόγραμμαεμπορικήςδια-
χείρισης.Πληρ.στοτηλ.:6977
433485(9.00π.μ.-9.00μ.μ.).

ΤΟCOFFEE ISLAND, Βε-
νιζέλου 31 (κέντρο), αναζητεί
barista και διανομέα. Απο-
στολήβιογραφικώνστοe-mail:
coffeeislandveria@gmail.
com.Τηλ.:6976633096.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζη-
τάει να προσλάβει για μόνιμη
απασχόληση, εξωτερικόπωλη-
τήήπωλήτριαγιατουςΝομούς
Ημαθίας, Πέλλας,Θεσσαλονί-
κης.Απαραίτηταπροσόντα, ευ-
χέρεια λόγου, αγγλική γλώσσα,
δίπλωμααυτοκινήτου, άδεια ερ-
γασίαςπροσωπικούασφαλείας,
εμπειρία με βιογραφικό και συ-
στάσεις.Μισθός, ασφάλιση και
ποσοστά.Παραλαβήδικαιολογη-
τικώνμεσυνέντευξηστα κεντρι-
κά γραφεία μας,Θεσσαλονίκης
45Βέροιαwww.securitytsiflidis.
gr-sales@securitytsiflidis.gr-Τηλ.
2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηφρο-

ντίδα γερόντων για κάποιες
ώρες ή και για 24ωρη βάση,
καθαριότητασπιτιών,γραφείων
καισκάλες.Τηλ.:6940998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

τηςCICU: καροτσάκι (χειμωνιά-

τικο-καλοκαιρινό), καλαθούναμε
βάση, τραπεζάκι φαγητού, κάθι-
σμααυτοκινήτου και 2ποδήλα-
ταπαιδικάσεπολύ κατάσταση,
400ευρώόλαμαζί.Τηλ.:23310
62621.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:  ν τουλάπα
4φυλλη,σεχρώμακαφέ,βελέ-
ντζεςχειροποίητεςσεδιάφορα
χρώματα,μεγάλοχαλίμάλλινο
σε διάφοραχρώματα, χαλί με-
γάλο με «τρίχες», κεντήματα
μετρητοίς.Τηλ.:6982293097.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ, χωρίς υποχρεώ-
σεις, ζητά για γνωριμια κυρια
50-55ετών,γιασοβαρήσχέση.
Τηλ.:6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ  75  ε τών ,  ζητά
γωνριμία με κυρία από 60 έ-
ως 70 ετών για σοβαρή σχέ-
ση.Τηλ.:6989007541.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

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

α)Άνδραήγυναίκαγια
βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος γραφείου - βοηθός

Λογιστή γιαΛογιστικό Γρα-
φείοστηΒέροια.Τηλ.: 6932

245383.

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

Η εταιρία ΑΛΕΞΑ-
ΝΤΕΡΑ.Ε. η οποία ε-
δρεύειστηΒέροια,λόγω
τηςανάπτυξηςτουτομέα
τωνΝΩΠΩΝΦΡΟΥΤΩΝ
καιΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ενδια-
φέρεται να προσλάβει
υπάλληλο για υποστήρι-

ξη,οργάνωσηκαιδιαχείρισητωνπωλήσεωντωνπροϊόντωντης.
Προφίλυποψηφίουκαιαρμοδιότητες:
•Γνώσητεχνικώνπωλήσεων
•ΕπιθυμητήγνώσηχειρισμούERPπρογραμμάτων
•ΆριστηγνώσηΗ/Υ
•Δίπλωμαοδήγησηςκαιδυνατότηταμετακινήσεων
•Ικανότηταδιαχείρισηςυφιστάμενωνπελατών
•Συνεργασίαμετμήμαπαραγωγήςκαιχειρισμού
•Παρακολούθησηεκτέλεσηςτηςπαραγγελίας
Ηεταιρίαπροσφέρειμισθό,ασφάλιση,μεταφορικόμέσο,δυναμι-

κόκαιευέλικτοεργασιακόπεριβάλλον.
Οιυποψήφιοιθαπρέπεινααποστείλουνμέχριτις20Φεβρουα-

ρίου2021βιογραφικό,σεηλεκτρονικήμορφήστοemailhr@aqf.gr.
Επιβάλλεταιφωτογραφίαυποψηφίου.

Στο βιογραφικό να αναγράφεται ο Κωδικός της αγγελίαςΥ-
ΠBGSAL.

Σεόλεςτιςεπαφέςθατηρηθείαπόλυτηεχεμύθεια.
Πληροφορίες:ΤμήμαΑνθρωπίνουΔυναμικούτηλ:2331023774

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

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

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



Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 
2.408.243 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο από τότε που το γραφείο του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Κίνα έκανε γνωστή την εμφάνιση 
της νόσου στα τέλη Δεκεμβρίου του 2019, σύμφωνα με την καταμέτρη-
ση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημες πηγές, σήμερα στις 
13.00 ώρα Ελλάδας. 

Πάνω από 109.074.730 κρούσματα έχουν επισήμως διαγνωστεί από 
την έναρξη της πανδημίας, εκ των οποίων τουλάχιστον 66.872.700 θε-
ωρείται σήμερα ότι έχουν αποθεραπευτεί. 

Την Δευτέρα 15 
Φεβρουαρίου, κα-
ταγράφηκαν 6.743 
νέοι θάνατοι και 
278.225 νέα κρού-
σματα σε όλο τον 
κόσμο. Οι χώρες 
που κατέγραψαν 
τους περισσότε-
ρους νέους θανά-
τους στους τελευ-
ταίους απολογι-
σμούς τους είναι 
οι ΗΠΑ με 1.009 
νεκρούς, η Ισπανία 
(702) καθώς και η 
Βραζιλία και η Γερ-
μανία (528).

Οι ΗΠΑ είναι 
η πλέον πληγεί-
σα χώρα τόσο σε 
αρ ιθμό  νεκρών 
όσο και κρουσμά-
των, με 486.332 
θ α ν ά τ ο υ ς  κ α ι 
27.694.647 καταγεγραμμένα κρούσματα, βάσει της καταμέτρησης του 
πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς. 

Μετά τις ΗΠΑ, οι πλέον πληγείσες χώρες είναι η Βραζιλία με 239.773 
νεκρούς και 9.866.710 κρούσματα, το Μεξικό με 174.657 νεκρούς 
(1.995.892 κρούσματα), η Ινδία με 155.813 νεκρούς (10.925.710 κρού-
σματα) και το Ηνωμένο Βασίλειο με 117.396 νεκρούς (4.047.843 κρού-
σματα). 

Μεταξύ των χωρών που έχουν πληγεί πιο σοβαρά, το Βέλγιο είναι 
αυτό που καταγράφει το μεγαλύτερο αριθμό θανάτων σε σχέση με τον 
πληθυσμό του, με 187 νεκρούς ανά 100.000 κατοίκους, ενώ ακολουθεί 
η Σλοβενία (179), το Ηνωμένο Βασίλειο (173), η Τσεχία (172) και η Ιτα-
λία (155). 

Η Ευρώπη μετρά σήμερα στις 13.00 ώρα Ελλάδας 807.971 θα-
νάτους και 35.686.022 κρούσματα, η Λατινική Αμερική και η Καρα-
ϊβική 642.657 νεκρούς (20.219.831 κρούσματα), οι ΗΠΑ και ο Κα-
ναδάς 507.641 νεκρούς (28.521.174 κρούσματα), η Ασία 248.948 
νεκρούς (15.727.936 κρούσματα), η Μέση Ανατολή 101.134 θανάτους 
(5.124.728 κρούσματα), η Αφρική 98.946 νεκρούς (3.763.136 κρούσμα-

τα) και η Ωκεανία 946 θανάτους (31.910 κρούσματα).
Η καταμέτρηση αυτή έγινε με βάση τα στοιχεία που συνέλεξαν τα 

γραφεία του Γαλλικού Πρακτορείου από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και 
με βάση τις πληροφορίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Λόγω διορθώσεων που κάνουν οι αρχές ή της καθυστερημένης δη-
μοσίευσης των στοιχείων, οι αριθμοί για την αύξηση των κρουσμάτων 
και των θανάτων μέσα σε 24 ώρες μπορεί να μην ανταποκρίνονται α-
κριβώς σε εκείνους που δημοσιεύθηκαν την προηγουμένη.

P Με δέκα πόντους χιόνι πελαγώνουμε στο λε-
κανοπέδιο, ωστόσο άμα μπει ο Τούρκος θα είμαστε 
προετοιμασμένοι…

 
P Λίγο από αυτό το αξιόμαχο των ενόπλων 

δυνάμεων να παίρναμε ως έθνος.
 
P Δεν λες όμως που έπεσε χιόνι στην Αττική 

και κάθισαν λιγάκι μέσα; Όλο για Ερμού ξυνόταν ο 
κώλος τους.

 
P Διότι όπου δεν πίπτει ούτε λόγος ούτε ρά-

βδος, πίπτει χιών.
 
P Το ‘έξις Δευτέρα φύσις’ είναι ακόμη πιο τρο-

μακτικό σε περιόδους κλιματικής αλλαγής ε;
 
P Διότι η φύση πάντα εκδικείται. Και καμιά 

φορά και η έξη.
 
P Σύντομα θα έχουμε και διαβατήριο εμβολια-

σμού. Στο μεταξύ εμείς κάνουμε το εμβόλιο ακριβώς 
για να αποφύγουμε το μεγάλο ταξίδι.

 
P Ξέρει κανείς πότε είναι του αγίου Βαλεντί-

νου με το παλιό;
 
P Διότι κάτι ξέχασα με την αγάπη την προηγού-

μενη Κυριακή και έκτοτε δεν μαγειρεύει.
 
P Δεν λένε: πες μου τον φίλο σου να σου 

πω ποιος είσαι; Εγώ λέω: πες μου το φύλο σου.
 
P Μεγάλη απάτη εντέλει. Πλην καμπυλών.
 
P Οι γυναίκες ενθουσιάζονται με μια καλή 

αγορά από ένα κατάστημα. Οι άντρες ενθουσιά-
ζονται με το να βρουν πάρκινγκ εκεί κοντά.

 
P Γυναίκες και άντρες γεννήθηκαν ίσοι. Απλώς, 

οι γυναίκες ψωνίζουν και οι άντρες εξελίσσονται.
P Και την ψωνίζουν.

 
P Επειδή έχασα το μέτρημα. Στις πόσες μάσκες 

βρισκόμαστε;
 
P Ευτυχώς αυτό με την ανάγκη της διπλής 

μάσκας έπεσε λίγο πριν ανοίξει το Τριώδιο.

P Όλο θα περισσέψει καμιά βενετσιάνικη.
 
P Με την κατάσταση που μαθαίνουμε πλέον 

στα αστικά λύματα, φέτος ελπίζουμε σε μια ακό-
μη πιο ‘Καθαρή’ Δευτέρα!

 
P Και:
 Στο ληξιαρχείο μπαίνει βιαστικά ένας κύριος:
– Πρέπει να σας δηλώσω ότι χάθηκε η γυναίκα 

μου, τους λέει.
– Και γιατί ήρθατε σε μας;” τον ρωτούν έκπληκτοι 

οι υπάλληλοι. Στην αστυνομία να πάτε κύριε…
Κι ο κύριος:
– Α πα πα! Δεν ξαναπάω σ’ αυτούς. Την προη-

γούμενη φορά που χάθηκε και το δήλωσα στην α-
στυνομία, μετά από δύο ώρες μού την έφεραν πίσω!

Κ.Π.
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Πάνω από 2,4 εκατ. άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους 
σε όλο τον κόσμο από την πανδημία του κορονοϊού

Τώρα ΣΥΡΙΖΑ και σε πράσινο!!! … Ζούμε Ωραία χρόνια!
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