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Διασώστε την ιστορία
 της Βέροιας που ρημάζει 

και σβήνει!
  Η παράδοση των κλειδιών του Αρχοντικού Σαράφογλου 
από τον δήμαρχο Βέροιας Κώστα Βοργιαζίδη στην 
διοίκηση του Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας, παρά τις 
όποιες ενστάσεις ή αντιρρήσεις μπορεί να έχει κάποιος, 
θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι ήταν απαραίτητο 
να αξιοποιηθεί. Η απειλή για τέτοια ιστορικά κτίρια, 
αρχιτεκτονικά στολίδια και πολιτιστική κληρονομιά 
όλων μας, είναι να ρημάξουν εγκαταλειμμένα και 
η φθορά του χρόνου να τα καταστρέψουν. Δεν 
θα εξετάσω την επιλογή του φορέα που επέλεξε ο 
δήμος Βέροιας για να παραχωρήσει την χρήση του 
Αρχοντικού Σαράφογλου, αλλά το γεγονός ότι και 
άλλα ιστορικά κτίρια πρέπει άμεσα να αξιοποιηθούν 
για να διατηρηθούν στη ζωή και να μην πέσουν! 
Συνακόλουθα ιστορικά κειμήλια, συλλογές, αρχεία, 
κυριολεκτικά ρημάζουν και ο χρόνος αμείλικτα τα 
φθείρει, καταστρέφοντας όχι απλώς κάποια ντουβάρια, 
βιβλία ή υφάσματα, αλλά σβήνοντας κομμάτια της 
ζωντανής ιστορίας του τόπου μας. Διασώστε τα!  

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Κυριάκος Θεοδωρίδης:
Θέλουμε συγχώνευση

ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας - ΚΕΠΑ
Υπέρ της συγχώνευσης τουΔΗΠΕΘΕΒέροιας με τηνΚΕΠΑ τά-

χθηκε οΔημοτικός Σύμβουλος τηςπαράταξηςΜαρκούλη,Κυριάκος
Θεοδωρίδης,κατάτησυζήτησητηςαντικατάστασηςτηςπροέδρουτου
Δ.Σ.τηςΕπιχείρησης,στησυνεδρίασητουΔημοτικούΣυμβουλίουΒέ-
ροιαςτοαπόγευματηςΔευτέρας(23/2),κάτιπουεπανέλαβεκαιστην
ραδιοφωνική εκπομπήΛαϊκά&ΑιρετικάστονΑΚΟΥ99.6 το μεσημέρι
τηςΤρίτης(24/2).

Ο κ. Θεοδωρίδης αναπληρώνοντας κατά την συνεδρίαση του
δημοτικούσυμβουλίου τον επικεφαλήςΑντώνηΜαρκούλη, αλλά και
στηνραδιοφωνική εκπομπήμιλώντας εξ ονόματος  τουσυνόλου της
δημοτικήςπαράταξης«ΠροτεραιότηταστονΠολίτη»κατέστησεσαφές
ότιταπεριττάέξοδααπότηναυτοτελήοντότητατουΔΗΠΕΘΕκαιαπό
τηνάλλητοπροσωπικόπουπρέπεινααξιοποιείταιόλοτοχρόνοκαι
όχιμόνο6-7μήνες,καθιστούναπαραίτητητέτοιεςεποχέςτηνσυγχώ-
νευση.

Ωστόσο νααναφέρουμε ότι υπήρξεμήνυμα εργαζομένου τουΔΗ-
ΠΕΘΕκατάτηνδιάρκειατηςραδιοφωνικήςεκπομπής,πουκάλεσετον
ΚυριάκοΘεοδωρίδη ναπροσέλθει και να ενημερωθεί, γιατίπρότεινε
συγχώνευσηαλλάαγνοούσεκάποιεςβασικέςλεπτομέρειεςσχετικάμε
ταοικονομικάτουΔΗΠΕΘΕ.(δείτε το βίντεο της εκπομπής στο laosnews.gr) 

Κάποτε στην πλατεία Ωρολογίου
έπαιζαν παιδιά…

Γι α  όσους
έχουν βάλει το
4αρι μπροστά
στηνηλικία τους
και θυμούνται
την πλατεία Ω-
ρολογίου στις
αρχές της δε-
καετίας του ’80,
τότε αποκλείεται
να μην ε ίχαν
σκαρφαλώσε ι
στην περίφη-
μη «αράχνη»!
Πρόκειται  γ ια
ένα παιχνίδι με
σχοινιά σε ένα
σκάμμα άμμου
που είχε τοπο-
θε τηθε ί  σ την
μέσητηςπλατεί-
ας και δίπλα υ-
πήρχεμιαμικρή
«πισινούλα» με
νερό.Ποιος δεν
είχε «σκαλώσει»
στην διαδρομή
απόκαιπροςτο
3ο-14οδημοτικό
σχολείο για να
παίξειλιγάκι;Παραδίπλατατραπεζάκιακαιτακαθίσματαόπουάραζανοι«παππού-
δες»καιτα3περίπτερα(Γώτας,ΠαπαδόπουλοςκαιΝενόπουλος)πουέβγαζανμε-
ροκάματο,αφούέσφυζεαπόζωήηπλατεία.ΑυτήήτανηπλατείαΩρολογίουπριν
απόσχεδόν40 χρόνιαμε τις ατέλειες καιπροβλήματά της και τότεαλλάμε τους
βεροιώτεςόλωντωνηλικιώννατηνχαίρονταικαθημερινά.

ΟΓιάννηςΒελέντζαςστονΑΚΟΥ99.6γιατην
καταγγελίατωνμηχανικώνστηνΕισαγγελίαΒέροιας
Ψευδή στοιχεία και χακάρισμα με παράνομο λογισμικό 

στο Εξοικονομώ!
Μεαφορμή την καταγγελία

ομάδαςμηχανικώνστηνΕισαγ-
γελία Βέροιας(δείτε σελ….),
αναφορικά με πιθανή κατα-
χώρισηψευδώνστοιχείων και
χρήσηπαράνομου λογισμικού
στο πρόγραμμα Εξοικονο-
μώ-Αυτονομώ, ο ηλεκτρολό-
γος-μηχανικός Γιάννης Βελέ-
ντζας μίλησε για το θέμα στα
ΛαϊκάκαιΑιρετικά τομεσημέρι
τηςΤετάρτηςστονΑΚΟΥ99,6.
Οκ.Βελέντζαςπεριέγραψετον
τρόποπου κάποιοι επιτήδειοι
συνάδελφοίτουσυμβούλευσαν
δικαιούχους να συμπληρώ-
σουν την φόρμα καταχωρώ-
νταςόλο τοποσό των εργασι-
ών σε μια μόνο εργασία(π.χ.
μόνωση 20.000 ευρώ) για να
αποφεύγουν χρονοκαθυστέρη-
ση και να κατοχυρώσουν την
θέσηστοπρόγραμμακαιαφού
γίνοντανδεκτοίτροποποιούσανκαιεπιμέριζαντιςεργασίες(π.χ.κουφώματα5.000,μονωση5.000,κλιματισμόςθέρμανση
10.000).Παράλληλαανέφερεότι κυκλοφόρησεκαιπαράνομολογισμικόπουουσιαστικά«χάκαρε» τοσύστημακαι«έ-
μπαζε»αιτήσεις!Τέλοςοκ.Βελέντζαςδιευκρίνισεότιπρόκειταιγιαέναφαινόμενοπουαφοράόλητηνεπικράτειακαιθα
πρέπειναυπάρξειάμεσαέρευνα,εντοπισμόςτων«πονηρών»καιαποκατάσταση…

Ο 
σκοπός 

δεν 
είναι  όσο 

περισσότερα 
τεστ, τόσο  

περισσότερα 
κρούσματα, 
αλλά όσο 

περισσότερα 
τεστ, τόσο  
λιγότερα 

κρούσματα!
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Aπεβίωσε ο Γιάννης Καραφώλας, εμβληματική 
μορφή στην εστίαση του Σελίου
Μία από τις εμβληματικές μορφές στην εστίαση του Σελίου, ο Γιάννης Κα-

ραφώλας έφυγε από την ζωή χθες Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου. Η ταβέρνα του 
Καραφώλα επί δεκαετίες αποτελεί σημείο αναφοράς στο χωριό, αφού  ο Γιάννης 
διαδέχθηκε τον πατέρα του Κώστα που ξεκίνησε την ταβέρνα και φούρνο μαζί, 
από την δεκαετία του 1960. Ο Γιάννης υπήρξε μάστορας στα ψητά και τις σού-
βλες, μετέπειτα τα παιδιά του Κώστας και Στέργιος που ανέλαβαν και συνέχισαν 
την οικογενειακή παράδοση στην εστίαση, παραμένοντας ο Γιάννης κοντά να 
τους βοηθά . Άνθρωπος αυθεντικός, με αγάπη για το Σέλι έχασε την μάχη μετά 
από χρόνιο πρόβλημα υγείας. 

Ο ΛΑΟΣ εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Δύο θετικά δείγματα σε σύνολο 120 
δειγματοληψιών, στη Βεργίνα

Ολοκληρώθηκε 
χωρίς προβλήματα 
το μεσημέρι της Τε-
τάρτης 24 Φεβρου-
αρίου 2021 η διαδι-
κασία των δωρεάν 
γρήγορων τεστ ανί-
χνευσης αντιγόνου 
(rapid test) που δι-
οργάνωσε ο Δήμος 
Βέροιας στην Τ.Κ. 
Βεργίνας σε συνερ-
γασία με την Κινητή 
Μονάδα του ΕΟΔΥ 
στην Ημαθία.

Ο δειγματοληπτι-
κός έλεγχος πραγματοποιήθηκε στον εξωτερικό χώρου του κεντρικού δημοτικού καταστήματος 
(πρώην Δημαρχείο Βεργίνας) με τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων όπως 
και όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή συνωστισμού με κύριο γνώμονα την ασφά-
λεια των πολιτών. Από τα 120 δείγματα που ελέγχθηκαν δύο (2) βρέθηκαν θετικά ενώ τη διαδικα-
σία επέβλεπε καθ’ όλη τη διάρκεια ο Ιατρός και Δημοτικός Σύμβουλος, Κώστας Ρίζος.

Ο Δήμος Βέροιας ευχαριστεί όλους όσους συμμετείχαν στις δειγματοληψίες πάντα σε συνεργα-
σία με τα υγειονομικά κλιμάκια του ΕΟΔΥ τα οποία επεμβαίνουν όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Στα  49 της χρόνια «έφυγε» 
η φιλόλογος Σταυρούλα Γιουρούκη

 

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 49 ετών η φιλόλογος Σταυρούλα Αντ. 
Γιουρούκη. Με τον σύζυγό της Γιάννη, απέκτησαν  δύο παιδιά(ένα κορίτσι 
στο λύκειο και ένα αγόρι στο γυμνάσιο), ενώ ήταν άνθρωπος χαμηλών τό-
νων, που διακρινόταν για την φυσική της ευγένεια.

Η κηδεία της έγινε χθες Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 από τον Ιερό 
Ναό Αγίας Μαρίνας, στην Αγία Μαρίνα Δήμου Βέροιας, σε κλειστό οικογε-
νειακό κύκλο λόγω της απαγόρευσης συναθροίσεων.

Ο ‘’ΛΑΟΣ’’ εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στον σύζυγό της Γιάννη και 
σε όλη την οικογένειά της.

Σε ευρεία τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α
Επί τάπητος η αντιμετώπιση των ζημιών που προκάλεσε 

η «Μήδεια» σε πρώιμες ποικιλίες καλλιεργειών
-Συμμετείχαν από Ημαθία: Βεσυρόπουλος, Μπαρτζώκας, Τσαβδαρίδης και ο Αντιπεριφερειάρχης Κ. Καλαϊτζίδης

Ενημερωτικές συσκέψεις μέσω τηλεδιάσκεψης  για τον καθορισμό 
της διαδικασίας αντιμετώπισης των ζημιών από το ακραίο καιρικό φαι-
νόμενο «Μήδεια» στις περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (και Ημαθία) 
και της Θεσσαλίας, πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 
2021.  

Των συσκέψεων προήδρευσε ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α., κ Ανδρέας 
Θ. Λυκουρέντζος ενώ συμμετείχαν οι Γενικοί Γραμματείς κ. Γεώργιος 
Στρατάκος (ΥΠ.Α.Α.Τ), κ. Χρήστος Τριαντόπουλος (Υπουργείο Οικονο-
μικών), ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Κώστας Αγοραστός, οι Αντιπε-
ριφερειάρχες, κ. Γιώργος Λαδόπουλος, κ. Κώστας Καλαϊτζίδης (Ημαθί-
ας), κ. Δάνης Τζαμτζής (Πέλλας) και επίσης συμμετείχαν οι βουλευτές 
οι οποίοι τις προηγούμενες ημέρες έθεσαν το θέμα στην Διοίκηση του 
ΕΛΓΑ και ζήτησαν ενημέρωση από τον Οργανισμό: οι Υφυπουργοί, κ. 
Ζέττα Μακρή, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, οι Βουλευτές  κ. Μάξιμος 
Χαρακόπουλος, κ. Χρήστος Κέλλας, κ. Στεργιανή Μπίζιου, κ. Χρήστος 
Μπουκώρος, κ. Αθανάσιος Λιούπης, κ. Κωνσταντίνος Μαραβέγιας, κ. 
Τάσος Μπαρτζώκας, κ. Γεώργιος Καρασμάνης, κ. Διονύσιος Σταμενίτης, 
κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης και κ. Βασίλης Βασιλειάδης. 

Κατά τη διάρκεια της συσκέψεως και αφού ελήφθησαν οι  εισηγήσεις 
των Υπηρεσιακών Παραγόντων του ΕΛ.Γ.Α. οι αιρετοί εκπρόσωποι ενη-
μερώθηκαν για τα ακόλουθα: 

- Θα εφαρμοστεί πλήρως η  προβλεπόμενη διαδικασία σύμφωνα με 
τον Κανονισμό Αποζημίωσης φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, τόσο για 
την εκτίμησή των ζημιών, όσο και την καταβολή των αποζημιώσεων. Ει-
δικότερα, από τις 23 Φεβρουαρίου 2021 επισήμως ανοίγει η διαδικασία 
υποβολής δηλώσεων  ζημιάς. 

- Οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ, οι οποίες εποπτεύονται από τα αρμόδια 
Υποκαταστήματα με την αποστολή κλιμακίων Γεωπόνων Εκτιμητών 
προσδιόρισαν ποιες περιοχές και ποιες καλλιέργειες έχουν πληγεί σε 
στάδιο ασφαλιστικά καλυπτόμενο, βάσει του υφιστάμενου Κανονισμού 
του ΕΛΓΑ. Οι ζημιές αυτές εντοπίζονται σε πρώιμες ποικιλίες καλλιεργει-
ών με νεκταρίνια, ροδάκινα, βερίκοκα, δαμάσκηνα, αμύγδαλα καθώς και 
σε  καλλιέργειες, σιτηρών, ελαιοκράμβης,  ψυχανθών και κηπευτικών. 

- Tα εκτιμητικά κλιμάκια του ΕΛΓΑ θα δραστηριοποιηθούν άμεσα για 
τις καλλιέργειες που χρήζουν άμεσης εκτίμησης (κηπευτικά) και ακολού-
θως, μετά την πάροδο ικανοποιητικού χρονικού διαστήματος το οποίο 

δεν θα υπερβαίνει τις 45 ημέρες, για να α-
ποτυπωθεί πλήρως η έκταση της ζημίας και 
συγκεκριμένα στο στάδιο της καρπόδεσης 
για τις δενδρώδεις καλλιέργειες. 

- Οι Υπηρεσίες του ΕΛΓΑ  θα συνεχίσουν 
να παρακολουθούν το παραπάνω διάστημα 
την εξέλιξη των ζημιών από το καιρικό φαι-
νόμενο «ΜΗΔΕΙΑ» και τις επιπτώσεις του 
στην παραγωγή και την τελική στρεμματική 
απόδοση των καλλιεργειών. 

-Οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν σύμ-
φωνα με το ν. 3877/2010 αμέσως μετά την 
πληρωμή της ειδικής ασφαλιστικής εισφο-
ράς των αγροτών και κτηνοτρόφων για το 
έτος 2020 - 2021, διότι οι ζημίες πραγμα-
τοποιήθηκαν εντός του έτους 2021 και μό-
νον με τα έσοδα της Ειδικής Ασφαλιστικής 
Εισφοράς για το έτος αυτό επιτρέπεται η 
αποζημίωση τους. Για τις καλλιέργειες οι 
οποίες επλήγησαν και δεν συμπεριλαμβάνο-
νται στις περιπτώσεις οι οποίες καλύπτονται 
από τον υφιστάμενο κανονισμό του ΕΛΓΑ , 
θα ακολουθηθεί η διαδικασία αποτύπωσης και κοστολόγησης όπως α-
κριβώς στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Μεσογειακού Κυκλώνα 
« ΙΑΝΟΣ» . 

Ειδικότερα: 
1) Κλιμάκια των εκλεκτών του ΕΛΓΑ σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες 

των Περιφερειών θα αποτυπώσουν την έκταση των ζημιών στο είδος 
των καλλιεργειών , φυτικού και ζωικού κεφαλαίου και θα συντάξουν εκτι-
μητικές εκθέσεις. 

2) Ακολούθως θα υποβληθεί αίτημα στην Πολιτική Ηγεσία των Υ-
πουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών, να λάβει αποφάσεις 
σχετικά με το ύψος της αποζημίωσης και το χρόνο καταβολής της στους 
δικαιούχους. 

Επιπροσθέτως, είναι σημαντικό ότι μετά την εμπειρία της διαχεί-
ρισης των ζημιών του Μεσογειακού Κυκλώνα « ΙΑΝΟΣ»  , το Υπουρ-

γείο Οικονομικών , το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων(ΥΠ.Α.Α.Τ)  και ο ΕΛΓΑ σε στενή συνεργασία διαμόρφωσαν το υπό 
συζήτηση νομοσχέδιο με τίτλο «ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ », το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία της διαβούλευσης και 
μέσω του οποίο διαλαμβάνεται μέριμνα ούτως ώστε με ταχύτατες δια-
δικασίες και πέραν των χρονοβόρων καθυστερήσεων του Κανονισμού 
Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων οι αποζημιώσεις να καταβάλλονται 
άμεσα στου δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους. 

Στο νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνονται στις αποζημιώσεις και οι 
καλλιέργειες οι οποίες ανήκουν σε μη  κατ’ επάγγελμα αγρότες , οι οποί-
οι θα αποζημιώνονται μέχρι ποσοστού 50 % από την αποζημίωση την 
οποία θα λαμβάνουν οι κατ’ επάγγελμα αγρότες. 

Εθιμοτυπική επίσκεψη του νέου 
Αστυνομικού Διευθυντή Ημαθίας 

στον Δήμαρχο Βέροιας
Τον Δήμαρχο Βέροιας, Κωνστα-

ντίνο Βοργιαζίδη, επισκέφθηκε χθες 
Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου ο νέος Α-
στυνομικός Διευθυντής Ημαθίας, Ταξί-
αρχος Γεώργιος Αδαμίδης.

Κατά τη διάρκεια της εθιμοτυπικής 
συνάντησης ο Δήμαρχος συνεχάρη 
τον κ. Αδαμίδη για την ανάληψη των 
νέων του καθηκόντων και του ευχή-
θηκε υγεία, δύναμη και καλή επιτυχία 
στη θητεία του.

Ταυτόχρονα εξέφρασε την αμέρι-
στη συμπαράστασή του στο πολύτιμο 
έργο που επιτελεί η αστυνομία, εκ-
φράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα συ-
νεχισθεί η άψογη συνεργασία μεταξύ 
Δήμου και Αστυνομίας.
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Από την Περιφέρεια Διε-
θνούς Ρόταρυ, γνωστοποι-
ούνται τα εξής: 

 «Η διεθνής οργάνωση 
Ρόταρυ είναι ένα παγκό-
σμιο δίκτυο με 33.000 ομί-
λους σε περισσότερες από 
200 χώρες του κόσμου, 
που υλοποιεί ανθρωπιστι-
κά προγράμματα κατά της 
πείνας, της φτώχειας, του αναλφαβητισμού, 
των ασθενειών και της προστασίας του περι-
βάλλοντος. Κορυφαίο πρόγραμμα δράσης του 
Ρόταρυ σε όλο τον κόσμο είναι ο εμβολιασμός 
των παιδιών κατά της πολιομυελίτιδας (Polio 
Plus) για την εξάλειψη παγκοσμίως αυτής της 
ασθένειας που προκαλεί παράλυση και πολλές 
φορές και τον θάνατο. 

Ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες 
πολλών ετών του Rotary, των Ηνωμένων Ε-
θνών και της UNICEF πραγματοποιήθηκαν 
πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια εμβολιασμοί 
παιδιών σε όλο τον κόσμο και η φοβερή αυτή 
μολυσματική ασθένεια που πρόσβαλε παιδιά 
κάτω των 5 ετών έχει σχεδόν εξαλειφθεί. 

Υπολείπονται μόνον κάποιες χώρες που 
βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Ο όμιλος 
Βεροίας έκανε Μαζικό εμβολιασμό σε παιδιά 
Ρομά στην Παλαιόχωρα Ημαθίας. Έκανε πολ-
λές εκδηλώσεις για την οικονομική ενίσχυση 
του προγράμματος, ηχογράφησε και πούλησε 
δίσκους και CD, τα έσοδα από τις πωλήσεις 
δόθηκαν εξ ολοκλήρου για το (Polio Plus). 

Στις 23 Φεβρουαρίου το Διεθνές Ρόταρυ 
γιόρτασε τα 116α γενέθλιά του και στο πλαί-
σιο αυτό, ο Διοικητής της 2484 Περιφέρειας 
Διεθνούς Ρόταρυ Αριστοτέλης Αποστολίδης 
δήλωσε: «Σήμερα, η ανθρωπότητα βρίσκεται 
μπροστά σε μια νέα μεγάλη πρόκληση, αυτή 
της πανδημίας του Covit 19. H περιφέρειά μας, 
με 32 ομίλους και ομίλους Rotaract σε Μακε-
δονία, Ήπειρο, Ιόνια νησιά, Θεσσαλία, Θράκη 
και νησιά Βορείου Αιγαίου ανταποκρινόμενη 

στην ανάγκη των τοπι-
κών κοινωνιών εκπονεί 
δράσεις και προγράμμα-
τα στήριξης για την αντι-
μετώπιση των αναγκών 
των νοσοκομείων και 
των πολιτών.

 Στη χρονιά που μας 
πέρασε, η 2484 Περι-
φέρεια Διεθνούς Ρόταρυ 

με τη συνεργασία των ομίλων μας, διαθέσαμε 
σημαντικές προμήθειες υγειονομικού υλικού 
σε όλα τα μεγάλα περιφερειακά νοσοκομεία. 
Καθώς και στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, 
υγειονομικό υλικό, ειδικές χειρουργικές ποδιές 
μιας χρήσεως, για την λήψη δειγμάτων για τον 
COVID-19. Διανέμαμε δωρεάν χιλιάδες μάσκες 
και αντισηπτικά στους πολίτες της Θεσσαλο-
νίκης, στηρίξαμε φορείς και σωματεία για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας και διαθέσαμε στα 
νοσοκομεία ιατρικό εξοπλισμό. Παράλληλα, 
ήμασταν αλληλέγγυοι με προσφορές τροφίμων 
μακράς διαρκείας στους πλημμυροπαθείς της 
Καρδίτσας, στο Παιδικό Χωριό Βορείου Ελλά-
δος, καθώς και με τα «Δέματα Αγάπης» προ 
των Χριστουγέννων για τους συμπολίτες μας 
που έχουν ανάγκη στήριξης. ». 

Ο Ροταριανός Όμιλος Βεροίας δώρισε στον 
Όμιλο Προστασίας Απόρου Παιδιού της Πόλις 
μας τρόφιμα, χριστουγεννιάτικα Δώρα και στο-
λίδια. Συμμετείχαμε στην ίδρυση Διαγνωστικού 
Κέντρου στο Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, για τον 
Καρκίνο του Παιδιού το οποίο θα βοηθάει ση-
μαντικά στην ακριβή διάγνωση και επομένως 
θα οδηγήσει στην μείωση της θνησιμότητας 
και στην ελαχιστοποίηση των παράπλευρων 
ζημίων που επιφέρουν οι συμβατικές θεραπείες 
. Γιορτάζουμε φέτος τα 116 χρόνια του Ρόταρυ, 
με ένα μήνυμα, ότι αυτή η προσφορά μας συ-
νεχίζεται και για όσο αυτό κρίνεται αναγκαίο, 
γιατί Ρόταρυ σημαίνει πάνω απ’ όλα, ανιδιοτελή 
προσφορά και κοινωνική αλληλεγγύη.»

Το Ρόταρυ γιόρτασε 
στις 23 Φεβρουαρίου 

τα 116 χρόνια του

Για τα 200 χρόνια 
από την Ελληνική Επανάσταση

Συμμετοχή της Δημοτικής
 Βιβλιοθήκης Νάουσας 

στις δράσεις του δικτύου 
βιβλιοθηκών της Μακεδονίας 

Με τη συμμετοχή της στην διαδημοτική συνεργασία 18 βιβλιοθη-
κών της Μακεδονίας, θα τιμήσει η Δημοτική Βιβλιοθήκη Νάουσας και η 
Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας και Ευρωπαϊκών 
θεμάτων τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ελληνική επανάσταση.

Στόχος είναι η ανάδειξη και προβολή ιστορικών γεγονότων που 
έλαβαν χώρα στην περιοχή μας τα πρώτα χρόνια της επανάστασης 
και γενικά η σύνθεση όλου του τοπίου της περιόδου της επανάστασης 
στις περιοχές της Μακεδονίας, μέσα από τεκμήρια που αφηγούνται τα 
ιστορικά γεγονότα, εξεγέρσεις, συγκρούσεις με τον κατακτητή αλλά και 
κοινωνικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά που αφορούν στην ζωή των Ελ-
λήνων τα οποία προετοίμασαν το έδαφος για την ανεξαρτησία και συν/
τελέστηκαν στην πόλη ή στην ευρύτερη περιοχή.

Αποτέλεσμα της δράσης αυτής θα είναι ομαδική έκθεση – μέσα α-
πό banner που θα δημιουργήσουν οι βιβλιοθήκες, με τίτλο: «1821 - ΟΙ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ»

Η ομαδική αυτή έκθεση θα ξεκινήσει από το φουαγιέ του Δημαρχεί-
ου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια θα περιοδεύσει και στις υπόλοιπες  
πόλεις της Μακεδονίας, συμπληρώνοντας τις παράλληλες εορταστικές 
εκδηλώσεις μνήμης για την κάθε πόλη, που συμμετέχει στο δίκτυο συ-
νεργασίας των Δημοτικών Βιβλιοθηκών. 

Το εν λόγω πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει από τον Οκτώβρη του 
2020, με την πραγματοποίηση προπαρασκευαστικών τηλεσυναντήσε-
ων, μεταξύ των βιβλιοθηκών,  οι οποίες συνεργάζονται δημιουργικά, 
προκειμένου να αναδείξουν και να προβάλλουν την τοπική ιστορία με 
τον καλύτερο τρόπο.

Η έκθεση θα ενταχθεί στις δράσεις του Δήμου Νάουσας για την 
επέτειο της εξέγερσης και του Oλοκαυτώματος.

Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας:  
Προσφορά κειμηλίων για την ανάδειξη 

του τοπικού μας πολιτισμού
Το Λύκειο των Ελληνίδων 

Βέροιας  ενημερώνει  ότι 
την Τετάρτη  23 Φεβρουα-
ρίου πραγματοποιήθηκε η 
παράδοση των κλειδιών  του 
αρχοντικού Σαράφογλου α-
πό το δήμαρχο Βέροιας κ. 
ΒοργιαζΊδη παρουσία της κ 
Προέδρου και μελών του Δι-
οικητικού Συμβουλίου  προ-
κειμένου να φιλοξενηθούν 
στους χώρους του οι παρα-
δοσιακές φορεσιές και λαο-
γραφικοί θησαυροί που με 
περισσή φροντίδα και αγάπη 
συλλέγει εδώ και 40 χρόνια 
το Λύκειο. Στην προσπάθεια 
αυτή της διατήρησης και α-
νάδειξης  της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς, που απο-
τελεί τον πρωταρχικό σκοπό 
λειτουργίας του συλλόγου 
μας, καλούμε  τους συμπολί-
τες μας να γίνουν αρωγοί, με 
την προσφορά λαογραφικού 
υλικού  που τυχόν έχουν στη 
διάθεση τους και το οποίο 
θα εκτεθεί στο αρχοντικό Σα-
ράφογλου με τον σεβασμό 
που του αξίζει. Για να θυ-
μούνται οι παλιότερες γενιές και να μαθαίνουν οι νεότερες!

Ευχαριστήριο προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο
Το Δ.Σ. του Λυκείου των Ελληνίδων Παραρτήματος Βέροιας (Λ.Ε.Β.) ευχαριστεί θερμά τον Δήμαρ-

χο Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέροιας για τη δωρεάν παρα-
χώρηση χρήσης του Αρχοντικού Σαράφογλου με την υπ’ αριθμό 303/2020 απόφασή του. Μετά από 
τον ατέρμονα αγώνα ετών των Δ.Σ. του Λ.Ε.Β, το πλούσιο λαογραφικό υλικό του συλλόγου βρίσκει 
επιτέλους στέγη, σε ένα ιστορικής  σημασίας για τον τόπο μας κτίριο. Το γεγονός αυτό θα συμβάλλει 
καθοριστικά και ουσιαστικά στις προσπάθειες του Λ.Ε.Β. για την υλοποίηση σκοπών αποκλειστικά 
πολιτιστικών  που έχουν σχέση με την προστασία, τη διατήρηση και την ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς μας και της λαογραφίας καθώς και την εκπλήρωση της πρόθεσης του για τη δημιουργία  
μιας διαρκούς έκθεσης του λαογραφικού υλικού και των κειμηλίων που έχουν συγκεντρωθεί με την 
αγάπη και την αδιάκοπη και πολυετή προσφορά των πολιτών του Δήμου μας. 

Ευχόμαστε τέλος το νέο έτος να φέρει υγεία σε όλον τον κόσμο, να ανοίξει τις αγκαλιές των αν-
θρώπων και να είναι γεμάτο πολιτιστικά δρώμενα που μεταξύ άλλων στερηθήκαμε το 2020. 

Το Δ.Σ.

Σε συνέχεια της προσπάθειας του 
Δήμου Βέροιας για τη στήριξη της το-
πικής οικονομίας αλλά και της αναμε-
νόμενης επαναλειτουργίας της εστί-
ασης, η Αντιδημαρχία Τουρισμού και 
η Αντιδημαρχία Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης, Ψηφιακής Πολιτικής & Και-
νοτομίας διοργανώνουν διαδικτυακή 
εκδήλωση με θέμα «Κοστολόγηση και 
Προώθηση Επιχειρήσεων Εστίασης». 

Η εκδήλωση έχει ως στόχο να πα-
ρέχει συμβουλές στις επιχειρήσεις ε-
στίασης σχετικά με τα βασικά εργαλεία 
Κοστολόγησης προϊόντων-πιάτων και 
Marketing επιχειρήσεων εστίασης παρέχοντας χρήσιμα εργαλεία 
και εύκολες πρακτικές.

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης είναι η Μάγδα Πειστικού, 
founder των FoodEnius, με πολυετή εκπαιδευτική και επαγγελ-
ματική εμπειρία στον κλάδο της φιλοξενίας και του τουρισμού. 
Μέχρι σήμερα, η Μάγδα Πειστικού ως επικεφαλής σχολών 
τουρισμού διακεκριμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων έχει συμ-
βάλει στη «δημιουργία» νέων επαγγελματιών του κλάδου. Είναι 
κριτής των Taste Olymp awards και του διεθνή διαγωνισμού 
«The Innovation in Politics» ενώ έχει βραβευθεί από τη Λέσχη 
Αρχιμαγείρων Β. Ελλάδος για τη συνεισφορά της στην εγχώρια 
μαζική εστίαση και έχεο διακριθεί ως το πρόσωπο του μήνα από 
το παρατηρητήριο τουρισμού. Το 2018 βραβεύθηκε στα Greek 
Tourism Awards ως μέλος της ομάδας εργασίας της Unesco 

Πειραιώς & Νήσων για τη δράση της 
σε σχέση με την ενίσχυση της απα-
σχόλησης των ασθενέστερων κοι-
νωνικά ομάδων. Το 2020 εντάχθηκε 
στην ομάδα των εκπαιδευτών του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού 
για την εκπαίδευση επαγγελματιών 
της Ρωσίας στο πεδίο των digital 
events.

Η εκδήλωση, στην οποία θα συμ-
μετέχουν και εκπρόσωποι επαγγελ-
ματικών φορέων, θα προβληθεί δι-
αδικτυακά το Σάββατο 6 Μαρτίου 
2021 στις 18.00 μέσω του επίσημου 

καναλιού του Δήμου Βέροιας στην πλατφόρμα YouTube στον 
παρακάτω σύνδεσμο https://bit.ly/38aApyZ όπου οι ενδιαφερό-
μενοι επιχειρηματίες θα έχουν την ευκαιρία να την παρακολου-
θήσουν σε ζωντανή μετάδοση και να θέσουν τις ερωτήσεις τους. 
Σημειώνεται, ότι το βίντεο της εκδήλωσης στη συνέχεια θα αναρ-
τηθεί μόνιμα στο κανάλι του Δήμου στο YouTube. 

Όποιος εστιάτορας, chef, επιχειρηματίας ή εργαζόμενος στην 
εστίαση επιθυμεί να συμμετέχει με παρουσία στο διαδικτυακό 
σεμινάριο, θα πρέπει να δηλώσει συμμετοχή με email μέχρι την 
Τετάρτη 3 Μαρτίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση tourismveria@
gmail.com, δηλώνοντας ονοματεπώνυμο, email, επωνυμία επι-
χείρησης και τηλέφωνο επικοινωνίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορεί κάποιος να επικοινω-
νήσει με την Αντιδημαρχία Τουρισμού στο τηλ. 2331350630. 

Δήμος Βέροιας: Διαδικτυακή εκδήλωση 
με θέμα «Κοστολόγηση και Προώθηση 

Επιχειρήσεων Εστίασης»



www.laosnews.gr 510-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Σειρά διαβουλεύσεων των παραγωγών και 
επαγγελματιών πωλητών Λαϊκών Αγορών 
στα Υπουργεία για το νέο σχέδιο νόμου 

-Τι προτείνουν και τι αποδέχτηκε χθες η Κυβέρνηση 
Mε τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Βορίδη Μάκη, τον 

Υπουργό Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη και  τον Γενι-
κό Γραμματέα Καταναλωτή

κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη, συναντήθηκαν ο  Πρό-
εδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Παραγωγών 
Λαϊκών Αγορών κ. Παντελής Μόσχος, ο Γενικός Γραμ-
ματέας της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Παραγωγών 
Λαϊκών Αγορών κ. Χρήστο Μπάκα, ο Πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης κ. Βασίλειος Μα-
κρίδης, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών 
Θεσσαλονίκης κ. Άγγελος Δερετζής, ο Πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας του Υπ. Αττικής κ. Κωνσταντίνος Στου-
ραϊτης και ο Γενικός Γραμματέας Παραγωγών της Ομο-
σπονδίας Θεσσαλίας κ. Βασίλειος Λιγούδης.

Ο λόγος των συναντήσεων  ήταν η έντονη αντίδρα-
ση της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών 
απέναντι  στο νέο σχέδιο νόμου για τις λαϊκές αγορές.

 «Το εργασιακό μας μέλλον βρίσκεται προς αμ-
φισβήτηση», τονίζει η Ομοσπονδία Σωματείων  Ε-
παγγελματιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών 
Μακεδονίας- Θεσσαλίας- Θράκης για τις αλλαγές που 
φέρνει νέο νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές που ετοι-
μάζει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η κυβέρνηση δια 
των εκπροσώπων της δηλώνει μεν ότι το σχέδιο νόμου δεν είναι το 
οριστικό. Πλην όμως δεν το αποσύρει , ενώ επιμένει και σε βασικές 
διατάξεις του», υπογραμμίζει η Ομοσπονδία.

Οι δύο πρόεδροι υπογράμμισαν ότι το συγκεκριμένο σχέδιο 
νόμου δεν αποτελεί βάση συζήτησης.  Παράλληλα κατέθεσαν από 
κοινού πρόταση όλων των Ομοσπονδιών της Χώρας, τονίζοντας ότι 
«είναι στα χέρια της κυβέρνησης, ώστε να τα αξιολογήσει».

Η πρόταση των πωλητών για τις λαϊκές αγορές
Η πρόταση για τις λαϊκές αγορές όπως την κατέθεσε η ομοσπον-

δία αναφέρει:
«Το σχέδιο Νομού που επεξεργάστηκαν και καταθέτουν οι άν-

θρωποι που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τις λαϊκές αγορές, 
είναι ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο λύνει χρόνια προβλήματα 
του κλάδου μας. Καταρχήν ισχυροποιεί τον κοινωνικό χαρακτήρα 
της άδειας πωλητή (παραγωγού και επαγγελματία) λαϊκών αγορών. 
Οι άνθρωποι του καθημερινού μόχθου βρίσκουν την ασφάλεια για 
το  μέλλον τους, για τη ζωή τους. Χωρίς περιττές διαδικασίες, με τα 
αρμόδια όργανα για τη λήψη αποφάσεων να βρίσκονται δίπλα τους.

Να μπορούν να αντιληφθούν την πραγματικότητα των λαϊκών α-
γορών και να λαμβάνουν άμεσα αποφάσεις σε όλα τα ζητήματα. Με 
το σχέδιο νόμου που έχουμε επεξεργαστεί εξυπηρετείται στο ακέ-
ραιο η διαφάνεια. Τα χρήματα του ανταποδοτικού ημερήσιου τέλους 
κατευθύνονται όλα στην αναβάθμιση της ποιότητας των λαϊκών 
αγορών. Η διαδρομή τους ξεκινά από τους πωλητές και καταλήγουν 
πάλι σε αυτούς, προς όφελος όμως των καταναλωτών. Επιδιώκου-
με την εξάντληση κάθε Εθνικού ή Ευρωπαϊκού προγράμματος για 
να γίνουμε καλύτεροι. Να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί όχι 
μόνο στα προϊόντα μας, αλλά και στην ποιότητα της παρεχόμενης 

από εμάς υπηρεσίας.
Με το σχέδιο νόμου που έχουμε επεξεργαστεί μπορούμε με 

αισιοδοξία να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της εποχής μας, να 
ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες, να σταθούμε αλληλέγγυοι όχι μόνο 
στους συναδέρφους μας πωλητές, αλλά και σε όλη την κοινωνία. 
Να αναπτύξουμε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης βοηθώντας τους 
πιο αδύναμους οικονομικά συνανθρώπους μας. Να εργαλειοποιή-
σουμε τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας προς όφελος των 
καταναλωτών, μακριά από ανεδαφικές ρυθμίσεις που στο μόνο το 
οποίο στοχεύουν είναι μα εξαφανίσουν τις λαϊκές αγορές, παραδί-
δοντας ακόμα και αυτές στα χέρια εταιρειών, εγχώριων ή πολυεθνι-
κών…»

Αποτελέσματα της συνάντησης με τους υπουργούς 
Τελικά, μετά  την χθεσινή συνάντηση με τους υπουργούς,  κ. Ά-

δωνις Γεωργιάδης απέσυρε τις διατάξεις όσον αφορά την συμμετο-
χή των Εταιρειών στα δρώμενα των λαϊκών αγορών όπως και τους 
πλειστηριασμούς των θέσεων των παραγωγών και πωλητών. 

Όμως δεν έκανε δεκτές τις Προτάσεις των Ομοσπονδιών για 
σύσταση Οργανισμών ΝΠΙΔ ούτε τις 5μελείς Επιτροπές Απόδο-
σης-Βελτίωσης θέσεων και δεν συστήνει τις Επιτροπές Λαϊκών Αγο-
ρών αφήνοντας τες στην κρίση του κάθε Περιφερειάρχη.

Ωστόσο η Ομοσπονδία, τονίζει ότι δεν εφησυχάζει και  περιμένει 
το νέο σχέδιο νόμου ώστε να  διαπραγματευτεί απ αρχής τις διατά-
ξεις και τα άρθρα του. 

«Εάν οι Προτάσεις μας δεν γίνουν αποδεκτές, θα αγωνιστούμε 
με όλες μας  τις δυνάμεις με ενότητα και όπως και στο παρελθόν θα 
κινητοποιηθούν δυναμικά διεκδικώντας τις κλαδικές τους θέσεις για 
συμμετοχή στα Κέντρα λήψεως Αποφάσεων, απαιτώντας έναν Νό-
μο που θα κατοχυρώνει και θα θωρακίζει τις Λαϊκές Αγορές και τους 
Παραγωγούς και τους Επαγγελματίες πωλητές προς όφελος των 
Καταναλωτών», τονίζει ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

Τα γραφεία και τον 
Ξενώνα του «Έρασμου» 

επισκέφθηκε 
ο Τάσος Μπαρτζώκας

 Τα γραφεία του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος», επί της 
οδού Μ. Αλεξάνδρου 17 στη Βέροια, επισκέφθηκε το πρωί της Τετάρτης 24 
φεβρουαρίου 2021 ο  βουλευτής Ημαθίας Τάσος Μπαρτζώκας, παρουσία της 
Προέδρου Γεωργίας Φωστηροπούλου, μελών του Δ.Σ. (Σ. Ζεϊμπέκη, Π. Πα-
παδοπούλου, Αικ. Μαυρίδου), καθώς και των εργαζομένων της δομής.

Ο βουλευτής ενημερώθηκε εκτενώς, τόσο από την Πρόεδρο, όσο και από 
την επιστημονική ομάδα (Ψυχολόγους – Κοινωνική Λειτουργό) για τη συνο-
λική πορεία του Συλλόγου, για τον τρόπο λειτουργίας του Ξενώνα Βραχείας 
Φιλοξενίας (προϋποθέσεις ένταξης – συνθήκες διαβίωσης), για τις δράσεις 
κοινωνικής ευαισθητοποίησης (Βιωματικά Σεμινάρια – Σχολές Γονέων – Ο-
μάδα ελεύθερης έκφρασης & συζήτησης με την 3η ηλικία), καθώς και για τις 
γενικότερες δυσκολίες που χαρακτηρίζουν την εποχή μας, λόγω και της υγει-
ονομικής συγκυρίας της διασποράς του COVID19 και των επιβεβλημένων  
περιοριστικών μέτρων.

Ο κ. Μπαρτζώκας υπογράμμισε την απόλυτη πίστη του στη σπουδαιότητα 
του κοινωνικού ρόλου του «Έρασμου», όπως και άλλων τοπικών δομών 
της Ημαθίας,  τις οποίες όπως είπε στηρίζει από την αρχή της θητείας του 
και θα συνεχίσει να στηρίζει με κάθε τρόπο, δια της θεσμικής του ιδιότητας, 
ως πρεσβευτής της Ημαθίας και των προβλημάτων της τόσο στο Ελληνικό 
Κοινοβούλιο όσο και απέναντι στους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες.

Η κ. Φωστηροπούλου από την πλευρά της σημείωσε την ανάγκη επαρ-
κούς στήριξης του «Έρασμου» από πλευράς Πολιτείας, αναφέροντας ότι 
τόσο η ένταξη της δομής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, δια του Δήμου 
Βέροιας, όσο και η παράταση χρηματοδότησης από αυτό, έδωσαν μια δυ-
ναμικότερη ώθηση στις δράσεις του Συλλόγου κατά της βίας, σε επίπεδο 
καταστολής αλλά και πρόληψης, ανοίγοντας έναν ελπιδοφόρο δρόμο «καρ-
ποφορίας» ακόμη μεγαλύτερου έργου, το οποίο πρέπει να ευοδωθεί έτι πε-
ρισσότερο. Μετά το πέρας της επίσκεψής του στα γραφεία, ο κ. Μπαρτζώκας 
επισκέφθηκε και τον Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας του «Έρασμου». 

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρι-
κής Μακεδονίας (2014 -2020). Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)



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

Κέντρο Υγείας Βέροιας
Ανακοινώνεται ότι το Κέντρο Υ-

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

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

• 23310 24661     
• 23310 22332
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 28 Φε-

βρουαρίου 2021 στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής  του αγαπημέ-
νου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού 
και θείου 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΟΜΑΝΟΥ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του  να ενώ-
σουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το Θεό.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειά-

ζονται , μπορούν  να τα  προσφέρουν για  το  Γηροκομείο 
Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 25 Φε-

βρουαρίου 2021 στις 11.30 π.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απα-
γόρευσης συναθροίσεων, από τον Ιε-
ρό Ναό Αγίων Αναργύρων Βέροιας η 
Ελένη Αποστ.   Μαυροματίδου σε 
ηλικία 90 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στα παιδιά της 
και τους οικείους της ειλικρινή συλλυ-
πητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 24 Φε-

βρουαρίου 2021 στις 12.30 μ.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απα-
γόρευσης συναθροίσεων, από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μικρής 
Σάντας η Βασιλική Σωκ. Σκαλιαρη 
σε ηλικία 78 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

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.

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

Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου στις 7:00 
μ.μ. θα ομιλήσει στο πλαίσιο της νέας σειράς 
ομιλιών «Μαρτύρων και Ηρώων αίματα», με 
την ευκαιρία του εορτασμού των 200 ετών 
από την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσε-
ως του 1821, μέσα από την ιστοσελίδα της 
Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα 
στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό 
«Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM.

 Την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου θα ομι-
λήσει στις κατά τόπους Ιερατικές Συνάξεις:  

• Στις 9:30 π.μ. στον Ιερό Μητροπολιτικό 
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας 

• Στις 11:30 π.μ. στον Ιερό Ναό του Οσίου 
Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας 

• Στις 5:00 μ.μ. στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος Ναούσης

 Την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει με την ευ-
καιρία της εορτής της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος, στο πλαίσιο της 
σειράς ομιλιών «Αγιολογία και ζωή», μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook  και τον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM.

 Την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Αγίου Ελευθερίου Διαβατού.

 Τη Δευτέρα 1 Μαρτίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει με την ευκαιρία της 
εορτής της Αγίας Ευδοκίας, στο πλαίσιο της σειράς ομιλιών «Αγιολογία 
και ζωή», μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοι-
χη σελίδα στο Facebook  και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» 
στους 90.2 FM.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                              Αλεξάνδρεια 23/02/2021
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                   Αριθ. Πρωτ. 3625 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

προκηρύσσει δεύτερο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ηλεκτρονικό ανοικτό 
διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας  υγρών καυσίμων και 
λιπαντικών Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων 
για τα έτη 2021-2022 (ΟΜΑΔΑ Α΄: ΚΑΥΣΙΜΑ), προϋπολογισμού  
2.040.078,21 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 24% και CPV: 

09135100-5 (Πετρέλαιο θέρμανσης),
09134200-0 (Πετρέλαιο κίνησης),
09132100-4 (Αμόλυβλη βενζίνη).
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικο-

νομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42,   Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350115, Telefax: 2333350159, Αρμόδιος υπάλληλος: 

Κακαγιάννης Δημήτριος
E-mail: kakagiannis@alexandria.gr, Ιστοσελίδα: http://www.

alexandria.gr
Κωδικός NUTS: GR121
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το 

σύνολο των ποσοτήτων του τμήματος.
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι: α) η προμήθεια υγρών καυσί-

μων (κίνησης, θέρμανσης) για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας, 
του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας 
Δήμου Αλεξάνδρειας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Α-
λεξάνδρειας, β) η προμήθεια υγρών καυσίμων (θέρμανσης) για τις 
Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Δήμου Αλεξάνδρειας, για τα έτη 2021-2022.  

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρού-
σας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 1% της προε-
κτιμώμενης αξίας της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α. ήτοι 16.452,24 ευρώ.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 
1 μήνα από την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της προσφοράς. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.
gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό αριθμό 106719 (ΟΜΑΔΑ 
Α-ΚΑΥΣΙΜΑ), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμ-
βάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου 
Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα α-
ναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Α-
λεξάνδρειας www.alexandria.gr και θα αποσταλεί στο επιμελητήριο.  

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε-
ΣΗΔΗΣ ορίζεται η 19.03.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 
μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, 
δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. 

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Γκυρίνης

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Συλλυπητήριο
Ο Σύλλογος δρομέων Βέροιας  εκφράζει τα θερμά του 

συλλυπητηρια για τον θάνατο της 49χρονης Σταυρούλας 
Αντ. Γιουρούκη  , συζύγου του δρομέα του Συλλόγου μας 
Τζίμα Ιωάννη.  



Εκτιμήσεις ζηµιών από ανεμοθύελλα και παγετό σε Αλεξάνδρεια και Λουτρό
 Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, στις 22/02/2021, τον πίνακα µε τα πορίσµατα εκτίµησης 

των ζηµιών από τα ζηµιογόνα αίτια: • ΠΑΓΕΤΟΣ της 17/03/2020 • ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ της 10/07/2019 
στις καλλιέργειες παραγωγών της ∆/Τ.Κ ΛΟΥΤΡΟΥ και • Ανεμοθύελλα της 10/07/2019 στην Δ/Κ Αλε-
ξάνδρειας

Τα πορίσµατα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων παραγωγών για 10 ηµερολογιακές 
ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 04/03/2021. Κάθε ενδιαφερόµενος παραγωγός µπορεί να πληροφορηθεί 
τα πορίσµατα των πραγµατογνωµοσυνών και όποιος διαφωνεί µε αυτά, µπορεί να υποβάλει αίτηση 
επανεκτίµησης µέσα στην παρακάτω προθεσµία των 10 ηµερολογιακών ηµερών. Χρονικό διά-
στηµα υποβολής ενστάσεων Από: 22/02/2021 έως 04/03/2021

Ο Πίνακας αυτός περιέχει µόνο τα αποτελέσµατα των επιτόπιων πραγµατογνωµοσυνών που 
διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιµητές του ΕΛ.Γ.Α. στα αγροτεµάχια, όπως αυτά δηλώθηκαν από τους 
καλλιεργητές τους. Σε καµιά περίπτωση δεν εκφράζει την αποζηµιώσιµη παραγωγή των ζηµιω-
θέντων αγροτεµαχίων και το ύψος της αποζηµίωσης που προκύπτει από αυτή και δεν δηµιουργεί 

δέσµευση 
στον Οργα-
νισµό για καταβολή αποζηµί-
ωσης.

Υπενθυµίζεται ότι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την καταβολή 
της σχετικής αποζηµίωσης είναι:

• η εµπρόθεσµη, υποβολή 
από τον παραγωγό ∆ήλωσης 
Καλλιέργειας/Εκτροφής στην 
οποία θα αναφέρονται και οι 
ζηµιωθείσες καλλιέργειες.

• η εµπρόθεσµη καταβολή 
της αντίστοιχης ασφαλιστικής 
εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.,

Ο Ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 & ΛΟΥΤΡΟΥ
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Ομάδα Μηχανικών 
Βέροιας, 

καταγγέλλει πιθανή 
καταχώρηση 

ψευδών στοιχείων 
στο πρόγραμμα 

Εξοικονομώ
–Αυτονομώ

 Καταγγελία από Ομάδα Μηχανικών Βέροιας, 
έγινε την Τρίτη  23 Φεβρουαρίου, στην Εισαγ-
γελία Βεροίας, για πιθανή καταχώρηση ψευδών 
στοιχείων και ενδεχόμενης χρήσης παράνομου 
λογισμικού στο πρόγραμμα Εξοικονομώ - Αυτο-
νομώ.

Σύμφωνα με την καταγγελία: «Κατόπιν ολο-
κλήρωσης του κύκλου υποβολής αιτήσεων, προς 
ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ, 
προβαίνουμε σε αυτή τη δημόσια διαμαρτυρία 
μας, με την οποία ζητούμε να διερευνήσετε εάν 
υπάρχουν αιτήσεις, όπου έχει γίνει εσκεμμένα 
ψευδής δήλωση στοιχείων», 

Συγκεκριμένα, όπως έχει γραφτεί σε δημόσιες 
ομάδες συζήτησης σε διάφορα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, πολλοί μηχανικοί πιθανά έπραξαν οι 
ίδιοι ή συμβούλευσαν τους πελάτες τους κατά τη 
διαδικασία υποβολής αίτησης, στον πίνακα πα-
ρεμβάσεων να δηλώσουν μία κατηγορία παρέμ-
βασης, αντί του συνόλου των παρεμβάσεων που 
καταγράφονται στο επισυναπτόμενο δικαιολογητι-
κό (παράρτημα ΙΙΙ). 

Ζητάμε να γίνει απένταξη - ακύρωση από το 
πρόγραμμα, των αιτήσεων με πιθανά ψευδή στοι-
χεία και αποδέσμευση του ποσού που δεσμεύτη-
κε για τις συγκεκριμένες αιτήσεις, ώστε να μπορέ-
σουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα αιτήσεις που 
έμειναν εκτός, λόγω χρονικής καθυστέρησης (οι 
πολλές παρεμβάσεις απαιτούνε και περισσότερο 
χρόνο υποβολής). 

Είναι προφανές ότι για τον έλεγχο – υλοποίη-
ση των παραπάνω αιτημάτων μας είναι αναπό-
φευκτη η προσωρινή διακοπή του προγράμμα-
τος, έως ότου γίνει ο απαραίτητος έλεγχος των 
καταγγελιών από τις αρμόδιες αρχές.

 ΟΜΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Με εκπροσώπους 
των Κοινοτήτων
 Δήμου Νάουσας, 

συναντήθηκε η βουλευτής 
Φρόσω Καρασαρλίδου

Τη Δευτέρα η βουλευτής Ημαθίας Φρόσω Καρασαρλίδου συναντήθηκε στο 
γραφείο της με τον πρόεδρο της Κοινότητας Λευκαδίων κ. Δημητρούση Νίκο και 
τον πρόεδρο της Κοινότητας Γιαννακοχωρίου κ. Θεοδοσιάδη Θεόδωρο, προκει-
μένου να συζητήσουν για τον νέο εκλογικό νόμο που φέρνει η κυβέρνηση και τις 
συνέπειές του στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο κ. Δημητρούσης και ο κ. Θεοδοσιάδης παρουσίασαν στη βουλευτή το 
ψήφισμα Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας για το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο, που 
περιλαμβάνει τις θέσεις τους ως προς αυτό. Αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλ-
λων, τη συμμετοχή των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης στον διάλογο για 
το νομοσχέδιο, την ανάθεση αρμοδιοτήτων και πόρων στις Κοινότητες και τη 
διατήρηση της ανεξαρτησίας των κοινοτήτων με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, όπως 
στις εκλογές του 2019.

Η βουλευτής δήλωσε τη στήριξη και τη συμπαράστασή της στα αιτήματα των 
Κοινοτήτων,  συμμεριζόμενη τις ανησυχίες των εκπροσώπων των Κοινοτήτων 
για απαξίωση του θεσμού των Συμβουλίων Κοινότητας, αφού αφαιρούνται από 
αυτούς αποφασιστικής σημασίας αρμοδιότητες. Επιπλέον, το νέο νομοσχέδιο 
με την κατάργηση της απλής αναλογικής και τις άλλες επιμέρους διατάξεις του 
αποτελεί  μεγάλο πλήγμα για τον Κοινοτισμό και οδηγεί σε μαρασμό και υπο-
βάθμιση τη ζωή των κατοίκων της επαρχίας. Με το νομοσχέδιο αυτό, που απο-
τελεί στην ουσία ένα πισωγύρισμα, και λειτουργώντας αυταρχικά η κυβέρνηση 
δείχνει για άλλη μια φορά την άποψη και τη στάση της σε θέματα δημοκρατίας

Για τη οδική ασφάλεια και τις 
θέσεις των Εκπαιδευτών
 Οδήγησης της Ημαθίας 

συζήτησε ο Λ. Τσαβδαρίδης με 
τον Υφ. Γιάννη Κεφαλογιάννη

Τις προτάσεις αλλά και τις ενστάσεις του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδήγη-
σης Ν. Ημαθίας αναφορικά με το νέο, φιλόδοξο σχέδιο νόμου του Υπουργεί-
ου Υποδομών και Μεταφορών για την εκπαίδευση και κατάρτιση υποψήφιων 
οδηγών, το οποίο προσφάτως παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο, 
είχε τη δυνατότητα να συζητήσει με τον Υφυπουργό αρμόδιο για θέματα Με-
ταφορών κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη ο Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδα-
ρίδης σε προγραμματισμένη συνάντησή τους στο γραφείο του Υφυπουργού. 
Ανταποκρινόμενος άμεσα στην αγωνία των Εκπαιδευτών Οδήγησης για την 
ανάγκη βελτιστοποίησης ορισμένων διατάξεων του νομοθετήματος, όπως 
του μεταφέρθηκε από το τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Σω-
ματείου κ.κ. Βασίλη Κωτίδη και Αντώνη Κάμινα σε σχετική συνάντηση που 
είχε πριν λίγες ημέρες μαζί τους στο πολιτικό του γραφείο, ο κ. Τσαβδαρίδης 
ανέφερε στον Κ. Κεφαλογιάννη και τον έντονο προβληματισμό τους για ορι-
σμένες διατάξεις του, που κατά τη γνώμη τους χρήζουν βελτίωσης. Όπως η 
ρύθμιση που αφορά στην απομάκρυνση των εκπαιδευτών από τη θέση του 
συνοδηγού και την τοποθέτηση τους στο πίσω κάθισμα του οχήματος κατά 
τη διάρκεια της εξέτασης, κάτι που, όπως αναφέρουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτές, 
θα δυσχεράνει σημαντικά τη δυνατότητα σωστής αντιμετώπισης ενός ενδε-
χόμενου οδικού κινδύνου. Ο κ. Υφυπουργός υπογράμμισε ότι οι βασικοί στό-
χοι του Νομοσχεδίου εστιάζουν στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, στην 
καλύτερη προετοιμασία του οδηγού προκειμένου να βγει στον δρόμο από 
τη στιγμή που θα πάρει το δίπλωμα οδήγησης καθώς και στην απόφαση να 
μπει «φρένο» σε φαινόμενα διαφθοράς. 

Προς αυτή την κατεύθυνση και με δεδομένο ότι σε λίγες ημέρες το νομο-
θέτημα θα βγει στη δημόσια διαβούλευση, ο κ. Κεφαλογιάννης επισήμανε ότι 
το Υπουργείο είναι πάντα ανοιχτό στον διάλογο και ως εκ τούτου, οι οποίες 
παρατηρήσεις από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είναι όχι απλά καλοδε-
χούμενες αλλά και επιβεβλημένες με στόχο τον βέλτιστο δυνατό σχεδιασμό 
του νομοθετήματος.
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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.

ΛεωνίδαςΛεουτσάκος:
Μπορείκαινωρίτερααπότις

28/3ηέναρξητηςFL

Για τις αποφάσεις που πάρθηκαν στοΔΣ της Super League
2-FootballLeagueμίλησεοΛεωνίδαςΛεουτσάκος.

ΑναλυτικάοιδηλώσειςτουΛεωνίδαΛεουτσάκουστηνεκπομπήτης
ΕΡΤ3«ΚόσμοςτωνΣπορ»:

«Τοείχαμεσυζητήσειπριναπό1,5μήναγιατηSuperLeague2και
είχαμεσυμφωνήσειτοπωςθαγίνουνταplayoffκαιταplayout.Eγινε
τοτυπικό,μεσκοπόναπαρθείηέγκρισηγιαναείναιόλασωστά.

Αναφερόμαστεσεπέντεαγώνεςγιατηνκάθεομάδαπουθαπάρει
μέρος.Απότιςθέσεις1έως6γιαταplayoffκαιγιαταplayoutαπότις
θέσεις7έως12.

Ωστόσο,στηFootballLeagueδενθαγίνειτοίδιο,μιαςκαιζητήσαμε
ναπάρουμεπαράτασηγιατηδιάρκειατουπρωταθλήματοςμέχρι27/6
καιδενπρολαβαίνουμεναπαίξουμεplayoffκαιplayout.

Αναφορικάμετηνέναρξητουπρωταθλήματοςέχειοριστείγια28/3,
όμωςανοιομάδεςείναιέτοιμεςμπορούμεναξεκινήσουμενωρίτερα».

Οπρόεδρος της διοργανώτριας ευχαρίστησε τηνΕΡΤ μέσω της
εκπομπής τηςΕΡΤ3 για τη συνεργασία με το κρατικό κανάλι και ότι
«κλείστηκε»σημαντικήσυμφωνία με τηNike για τις ομάδες τωνδύο
κατηγοριών.

Οι 20 ομάδες 
της κατηγορίας 
«γλυτώνουν» 

ένα σημαντικό ποσό 
εξόδων καθώς  οι έλεγ-
χοι των ΠΑΕ για τον 
κορωνοϊό θα γίνεται με 
ράπιντ τεστ.

Πιο συγκεκριμένα, πριν την
έναρξητωναγώνων,όλοιοιπο-
δοσφαιριστές, οι αξιωματούχοι
αγώνα, τοπροπονητικόπροσω-
πικόκαι τοπροσωπικότηςομά-
δας, θα πρέπει να εξεταστούν
για τονCOVID-19 με τεστ αντι-
γόνουαπόδιαπιστευμένα εργα-
στήρια.

Προϋπόθεση για την έναρξη
των αγώνων είναι η διενέργεια
τωνεξετάσεων,υποχρεωτικάμια
φοράτηνεβδομάδαγιατουςπο-
δοσφαιριστές, αξιωματούχους,
προπονητικό προσωπικό και
προσωπικό της ομάδας, ενώ ο
εβδομαδιαίοςπροληπτικός έλεγ-
χος πρέπει να γίνεται όσο πιο
κοντά στον αγώνα είναι δυνατό
(24έως48ώρεςπριν).Ανάλογα
με το χρόνοπου απαιτείται για
τηνέκδοσητωναποτελεσμάτων,
κατ’εξαίρεση,τοόριοδύναταινα

αυξηθείστις72ώρες.
Αν υπάρχουν δύο αγώνες

την εβδομάδα, το δεύτερο τεστ
(πριν τον δεύτερο αγώνα) είναι
υποχρεωτικόανηομάδαέχειεμ-
φανίσει κρούσματα κατά τις τε-
λευταίες επτάημέρες.Οι γιατροί
τωνομάδων είναι υπεύθυνοι για
την τήρηση αρχείου των εξετά-
σεωνπου έχουνδιενεργηθεί για
λογαριασμό τηςΠΑΕ. και να τα
προσκομίσουνστηΔιοργανώτρια
Αρχή. Τα αποτελέσματα αυτών
αποστέλλονται αμελλητί με ηλε-
κτρονικήαλληλογραφίαστηδιορ-
γανωτρια αρχή σε εμπιστευτικό
μοναδικό λογαριασμό email του
ιατρού -προέδρου τηςΥγειονο-
μικήςΕπιτροπήςτηςFOOTBALL
LEAGUE, κ. Ξενοφώντα Ρούσ-
ση ,  και σεπερίπτωσηθετικού
κρούσματος θα επισυνάπτεται
ηλεκτρονικό αντίγραφο του οι-
κείου εργαστηρίουστοοποίοθα
αναγράφεταιτουλάχιστοντοονο-
ματεπώνυμο του εξετασθέντος,
η ημερομηνία γέννησης αυτού
καιηημερομηνίαδιεξαγωγήςτου
τεστ.

Σημειώνεται ότι η αποστολή
των αποτελεσμάτων πριν από
τουςαγώνεςπρος τονΠρόεδρο
τηςΥγειονομικήςΕπιτροπής της
FOOTBALLLEAGUE,θαπρέπει

να συμπεριλαμβάνει κατ’ ελάχι-
στον τα στοιχεία των εξετασθέ-
ντωνποδοσφαιριστών, προπο-
νητικούπροσωπικού και στελε-
χών της εκάστοτεΠ.Α.Ε. και το
αποτέλεσμα του τεστανάποδο-
σφαιριστή/προπονητικόπροσω-
πικό/στέλεχος.Ανάλογαμε ταα-
ποτελέσματα των εξετάσεων,σε
περίπτωση θετικού κρούσματος
ακολουθούνται οι οδηγίες των
αρμόδιων φορέων για θέματα
υγείαςκαι τηςΥγειονομικήςΕπι-
στημονικήςΕπιτροπήςτηςΓ.Γ.Α.
όπως αποτυπώνονται στο Κεφ.

ΙΙΙ του παρόντος υγειονομικού
πρωτοκόλλου και σεπερίπτωση
θετικού κρούσματος ή κρουσμά-
των θα ενημερώνονται υποχρε-
ωτικάοΕΟΔΥκαιηΥγειονομική
Επιτροπή της Γ.Γ.ΑΕπιπρόσθε-
τα σε περίπτωση θετικού τεστ
γρήγορης ανίχνευσης αντιγόνου
(rapid-test) σε αθλητή ή παρά-
γοντα, καθίσταται υποχρεωτική
η απομόνωση του κρούσματός
καιηπραγματοποίησημοριακού
τεστ(RT-PCR)απόδιαπιστευμέ-
ναεργαστήρια.

Ράπιντ τεστ για τις ομάδες της Φούτμπολ Λιγκ

ΟΒεροιώτης άσσοςΒασίλης
Φασίδης αποχώρησε τραυμα-
τίας από το τελευταίο παιχνίδι
τουΑΟΤκόντραστοΔιαγόρα.Η
μαγνητική εξέτασηπου έκανε έ-
δειξε ρήξη στους χιαστούς και

θα μείνει εκτός δράσης για του-
λάχιστον έξι μήνες.Ο 25χρονος
ποδοσφαιριστήςθαχάσειδυστυ-
χώςτηνσεζόν,μεταΤρίκαλανα
«χάνουν» ένανπαίκτη εγνωσμέ-
νηςαξίας.

ΠλήγμαμεΒασίλη
ΦασίδησταΤρίκαλα
«Χάνει» την σεζόν ο ακραίος 

μπακ-χαφ των Τρικάλων
Συλλυπητήριο

του Συλλόγου Δρομέων 
Βέροιας

«ΟΣύλλογοςδρομέωνΒέροιαςεκφράζειταθερμάτουσυλλυπητή-
ριαγιατονθάνατοτης49χρονηςΣταυρούλαςΑντ.Γιουρούκη  ,συζύ-
γουτουδρομέατουΣυλλόγουμαςΤζίμαΙωάννη.
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CMYK

Σε αποκαλύψεις αναφορικά
με τις προθέσεις της Πολιτείας,
ωςπρος την στήριξη των ερασι-
τεχνικού αθλητισμού, προέβη, ο
ΓιώργοςΜαυρωτάς,μιλώνταςστο
CORFUCORNER.GR.

Σε συνέντευξη που παραχώ-
ρησεογενικόςγραμματέαςΑθλη-
τισμού γνωστοποίησε ότι εξετά-
ζεταιτοενδεχόμενοτηςμερικήςή
ολικής οικονομικής κάλυψης τόσο
των τεστ κορωνοϊού των σωμα-
τείων, όσο και των οδοιπορικών
τους.Τόνισε επίσης ότι είναι υπό
σκέψηηασφαλιστική«θωράκιση»
τωνμηαπασχολουμένωνπροπο-
νητώνκαιαθλητώνκαιπωςσεένα
μήναθαεπανεκκινήσειτοΠρωτά-
θλημα της Γ’ Εθνικής, ενώ όσον
αφορά τα τοπικάΠρωταθλήματα,
εάνκιεφόσονδενσυνεχιστούν,θα
επιτραπούν -όπωςείπε-οιομαδι-
κέςπροπονήσειςαπότονΜάιο.

Παραθέτουμε αναλυτικά τις ε-
ρωτήσειςπουυποβάλλαμεστονκ.
Μαυρωτά και τις απαντήσειςπου
μαςέδωσε:

Θεωρείς πως υπάρχει προ-
οπτική για άμεση επανεκκίνη-
ση των Πρωταθλημάτων ποδο-
σφαίρου της Γ’ Εθνικής, καθώς 
και για την έναρξη των γυναικεί-
ων ποδοσφαιρικών Πρωταθλη-
μάτων;

«Ναιτώραπουεπιτράπηκανοι
προπονήσεις νομίζω ότι είμαστε
κοντά στο να επανεκκινήσουν τα
Πρωταθλήματα σχετικά σύντομα,
δηλαδήπερίπουσεέναμήνα»

Στην περίπτωση που επα-
ναρχίσουν οι αγώνες σε κάποια 
αθλήματα, πιστεύεις ότι οι ερα-
σιτεχνικές ομάδες θα μπορέ-
σουν να τηρήσουν αυστηρά τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα ;

«Θαυπάρχει έλεγχος,θαπρέ-
πεικάθεεβδομάδαναστέλνουντα
τεστστιςΕνώσειςήΟμοσπονδίες
και από κει στη ΓΓΑ.Ήδη γίνεται
αυτόμε τιςομάδες τηςΑ1βόλεϋ,
πόλο και χάντμπολ, που κάνουν
προπονήσεις»

Υπάρχει πρόθεση από πλευ-
ράς πολιτείας να καλύψει (εξ ο-
λοκλήρου ή εν μέρει) στο άμεσο 
μέλλον τα έξοδα μετακίνησης 
και διαιτησίας των σωματείων, 
ούτως ώστε να ανακουφιστούν;

«Αυτόείναικάτιπουεξετάζεται
σε ευρύτερη κλίμακα,ως ένα νέο
πακέτοενίσχυσηςτωνσωματείων,
όπωςέγινεκαιπέρσι»

Εάν κι εφόσον οι αγώνες σε 
ορισμένα ερασιτεχνικά Πρωτα-
θλήματα ξαναρχίσουν, υπάρ-
χει η σκέψη ή η πρόθεση από 
πλευράς Πολιτείας να καλύψει 
το κόστος των Covid τεστ;

«Ναι, υπάρχει η σκέψη, έχει
κατατεθείκαισυγκεκριμένηπρότα-
σηγιατοπρόγραμμαμετοοποίο
μπορείναγίνειαυτόμετηβοήθεια
τουΕΟΔΥκαι μέσωηλεκτρονικής
πλατφόρμας. Γίνονται και ενέργει-
ες από τονΥφυπουργό για να υ-
πάρξουνσυνέργειεςκαιμετηνΤο-
πικήΑυτοδιοίκησηστο θέμα των
τεστ.Δηλαδή, θα μπορούσαν να
ενταχθούν οι αθλητές στον δειγ-
ματοληπτικόέλεγχοπουγίνεταισε
κάθεπεριφέρεια».

Για τα Πρωταθλήματα που 
θα παραμείνουν «στον πάγο», 
υπάρχει περίπτωση να επιτρα-
πούν τουλάχιστον (οι ολιγομε-
λείς και σε ανοικτούς χώρους 
προπονήσεις), ώστε οι αθλητές 
να μην μείνουν για πάρα πολύ 
καιρό σε πλήρη αδράνεια;

« Ναι, όντως θα ξεκινήσουν

στην αρχή με ατομικές προπο-
νήσεις, όπως έγινε καιπέρσι τον
Μάιο»

Είσαι ικανοποιημένος από 
την μέχρι στιγμής ανταπόκρι-
ση των σωματείων στο κάλεσμα 
της Πολιτείας να εγγραφούν στο 
Αθλητικό Μητρώο;

«Ναι ,νομίζω υπήρξε μεγάλη
ανταπόκριση, ξεπερνώντας τις ό-
ποιες υπαρκτές δυσκολίες υπήρ-
ξαν,λόγωτουότι ίσωςγιαπρώτη
φορά έγινε ένα τόσο εκτεταμένο
καισυστηματικόνοικοκύρεμα».

Τα σωματεία που για ο-
ποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλη-
ρώσουν την εγγραφή τους στο 
Μητρώο, θα υποστούν τις προ-
βλεπόμενες συνέπειες, όπως η 
απαγόρευση χρήσης των εθνι-
κών και δημοτικών αθλητικών 
εγκαταστάσεων και η μη συμμε-
τοχή στις εκλογές των οικείων 
Ομοσπονδιών ή Ενώσεων; Και 
αν ναι, από ποια ημερομηνία;

«Θα έχουν την ευκαιρία μέσα
στο 2021 να υποβάλουν ή να δι-
ορθώσουνστοιχεία,ώστεναείναι
εντάξει. Η ημερομηνία είναι έως
31/8/2021, μετά και τη νέαπαρά-
ταση».

Τι ποσοστό σωματείων, από 
εκείνα που εγράφησαν στο Α-
θλητικό Μητρώο, έχει λάβει την 
έκτακτη χρηματική ενίσχυση 
της ΓΓΑ;

«Όλα όσα ελέγχθηκαν και ή-
τανεντάξει,μεέναminimumποσό
2500ευρώ»

Η επόμενη οικονομική ενί-
σχυση, πότε προβλέπεται να 
γίνει;

«Δεν το ξέρωακριβώς τοπό-
τε, αυτή τη στιγμή εξετάζεται το
πλαίσιο»

Τι απαντάς στην... γκρίνια 
πολλών σωματείων ότι η Πολι-
τεία, τα υποχρεώνει στην αγγα-
ρεία, με δικά τους έξοδα να εγ-
γραφούν στο Μητρώο εν μέσω 
πανδημίας και σε εποχή οικο-
νομικής κρίσης, ζητώντας τους 
πλήθος εγγράφων;

«Η ψηφιακή πλατφόρμα βο-
ήθησε να μειωθεί η ταλαιπωρία
, αλλά τα απαιτούμενα έγγραφα
πουέπρεπεναυποβληθούνσκα-
ναρισμένα, θα έπρεπε ούτως ή
άλλωςναταέχουν».

Πέραν του Μητρώου Αθλη-
τικών Σωματείων και του Μη-
τρώου Προπονητών, υπάρχει 
σκέψη για δημιουργία ενός α-
ντιστοίχου Διαιτητών στο εγγύς 
μέλλον;

«ΤέτοιομητρώοέχειηκάθεΟ-
μοσπονδία,οπότεδενθαήτανδύ-
σκολοναενσωματωθεί»

Σε ιδιαιτέρως προβληματικά 
Εθνικά Αθλητικά Κέντρα, όπως 
αυτό της Κέρκυρας, προτίθεται 
η Πολιτεία να πραγματοποιήσει 
ακόμη «γενναιότερες» παρεμ-
βάσεις;

«Ναι και ιδιαίτερα σε θέματα
ενεργειακήςαναβάθμισης»

Εάν και εφόσον συνεχιστεί 
η αναστολή των ερασιτεχνικών 
Πρωταθλημάτων, σκοπεύει η 
Πολιτεία να δημιουργήσει ένα 
ειδικό ταμείο Αλληλεγγύης για 
τους άνεργους αθλητές και προ-
πονητές, που δεν έχουν άλλη 
εργασία;

«Είναι κάτι που εξετάζεται και
μπορείναυπάρξουνσύντομανέα
σε σχέση με το ασφαλιστικό των
ερασιτεχνώναθλητών».

Χωρίς play offs
και play outs

η Football League

Ολοκληρώθηκε το  Διοικητικό Συμβούλιο 
της Super League 2 – Football League. 
Έκλεισε σημαντική συμφωνία η Λίγκα με 

την εταιρεία ένδυσης Nike για τρία χρόνια.

Τροποποιήθηκεηπροκήρυξη τηςFootball League, τοπρω-
τάθλημα της οποίας θα διεξαχθεί χωρίς play offs και play outs.
Παράλληλα,καθορίστηκεκαιεγκρίθηκεοτρόποςδιεξαγωγήςτων
playoffsκαιplayouts τηςSuperLeague2.Τέλος,συζητήθηκαν
διαδικαστικάθέματαγιατηνακόμημεγαλύτερηβελτίωσητηςεικό-
ναςτωνγηπέδωντηςSuperLeague2.

ΗενημέρωσητηςΛίγκας:«ΟλοκληρώθηκετοΔιοικητικόΣυμ-
βούλιο τηςSuperLeague2–FootballLeague,όπουσυζητήθη-
κανκαιαποφασίστηκαν:

Καθορίστηκεκαιεγκρίθηκεοτρόποςδιεξαγωγήςτωνplayoffs
καιplayoutsτηςSuperLeague2.

ΤροποποιήθηκεηπροκήρυξητηςFootballLeague,τοπρωτά-
θληματηςοποίαςθαδιεξαχθείχωρίςplayoffsκαιplayouts.

Εγκρίθηκεπρόταση χορηγίας της εταιρείαςNike για ένδυση
τωνΠΑΕτηςSuperLeague2–FootballLeagueγιατριαχρόνια.

ΠραγματοποιήθηκεενημέρωσητωνΠΑΕγια τοΑθλητικόΝο-
μοσχέδιο,γιατατηλεοπτικάενώσυζητήθηκανδιαδικαστικάθέμα-
ταγιατηνακόμημεγαλύτερηβελτίωσητηςεικόναςτωνγηπέδων
τηςSuperLeague2».

ΓιώργοςΜαυρωτάς:«Κάλυψητωντεστ
καιτοασφαλιστικότωνερασιτεχνών»

ΤοπροσεχέςΣαββατοκύριακο
27-28/2 επαναρχίζουν μετά από
σχεδόν3μήνες ταπρωταθλήμα-
τα τηςHandball Premier και της
Α1Γυναικών.

ΣτοΔ.Σ. τηςΟΧΕ  σύμφωνα
μεπληροφορίεςπάρθηκαν απο-
φάσειςσχετικάμετοντρόποπου
θα συνεχιστούν τα πρωταθλή-
ματα, έπειτα και τις θέσεις των
σωματείων, όπωςαυτές τέθηκαν
στις τηλεδιασκέψειςπου έλαβαν
χώραΚυριακήκαιΔευτέρα.

Κοινήάποψηόλωνήτανπως
οι αγώνες θα πρέπει να μειω-
θούν,ώστετασωματείαναμπο-
ρέσουν να ανταπεξέλθουν οικο-
νομικάγιαναολοκληρωθείομαλά
η σεζόν και ως προς αυτή την
κατεύθυνση η ομοσπονδίαπρο-
τίθεταινααλλάξειτιςπροκηρύξεις
τωνδύοκατηγοριώνμετάτηνψή-

φισητουσχεδίουνόμουπουβρί-
σκεται αυτή τηνώρασε διαβού-
λευσηκαιθαδίνειτηνδυνατότητα
σταΔ.Σ. των ομοσπονδιών να
τροποποιήσουν τις προκηρύξεις
μεπλειοψηφία3/4.

Ημείωση τωναγώνωνθα γί-
νειστηΒ’φάσητωνδύοκατηγο-
ριών,όπουθαυπάρχουναλλαγές
στα πλέι οφ, ενώ θα καταργη-
θούν ταπλέι άουτ και δεν θα υ-
πάρξει υποβιβασμός.Εξάλλου η
επανέναρξη τηςΑ2Ανδρών και
Γυναικώνφαντάζειπλέον μακρι-
νόόνειρο…

Εκτός από τους εγχώριους
τίτλους λοιπόν, ενδιαφέρον θα
υπάρξει και για τις θέσεις που
οδηγούν στις ευρωπαϊκές διορ-
γανώσεις, ειδικά από τηνστιγμή
που οι ομάδες από την φετινή
σεζόν λαμβάνουν χρήματα από

τηνΕΗFαπότηνσυμμετοχήτους
σεαυτές!

Συγκεκριμένα

Στους Άνδρες
-ΣτηνHandball Premier θαο-

λοκληρωθείόπωςπροβλέπεταιη
Α’φάσημε τηνδιεξαγωγή τουβ’
γύρου(7 αγωνιστικές) στους δύο
ομίλους.

-ΣτηνΒ’φάσηθασυνεχίσουν
μόνοοι3πρώτεςομάδες(καιόχι
4, όπως ήταν αρχικά) από κάθε
όμιλο.Μετά το μίνιπρωτάθλημα
(6 αγωνιστικές) και οι δύοπρώ-
τοι της βαθμολογίας, θαπαίξουν
στον τελικό (στις 3 νίκες).Οι ο-
μάδες θαμεταφέρουνμόνο τους
βαθμούςπου κέρδισανμε τις ο-
μάδεςτουομίλουτουςκαιδενθα
ξαναπαίξουνμεταξύτους.

-ΤοΚύπελλο θα διεξαχθεί σε

δύοφάσεις και Final Four.Τόσο
στηνΑ’ (6 ματς), όσο και στην
Β΄ φάση (4 ματς) οι αγώνες θα
διεξαχθούνανάομίλουςέωςότου
ναπροκύψουν δύο ομάδες από
κάθεγκρουππουθαπροκριθούν
στοFinalFour.

Στις Γυναίκες
-ΣτηνΑ1Γυναικώνθαολοκλη-

ρωθείκανονικάηΑ’φάση.
-Στην Β’ φάση οι πρώτες ο-

μάδεςαπόκάθεόμιλο (καιόχιοι
δύο,όπως ίσχυεαρχικά)θαπαί-
ξουνσταπλέιοφ,σεμίνιπρωτά-
θλημα4 αγωνιστικών, χωρίς με-
ταφοράβαθμών.Οι δύοπρώτοι
τηςβαθμολογίαςθαπαίξουνστον
τελικό(στις3νίκες).

-ΤοΚύπελλο θα διεξαχθεί σε
δύοφάσειςκαιτοντελικό.

Mε νέα συστήματα αρχίζουν και πάλι Handball Premier
και Α1 Γυναικών
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιανουάριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

22-02-2021 μέχρι 

28-02-2021 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Πέμπτη 25-02-2021

1 6 : 0 0 - 2 1 : 0 0

ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕ-

ΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕ-

ΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ

23310-27355

16:00-21:00ΚΟΥ-

ΠΑΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΒΙΚΕΛΑ 10 - ΚΕ-

ΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ

23310-28491

16:00-21:00ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601

21:00-08:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙΕΡΙ-

ΩΝ7(απέναντιαπόβενζινάδικοΓαλάνη)23310-73324

Φαρμακεία

Βόλεϊ

Αναβλήθηκεοχθεσινός
αγώναςτουΦΙΛΙΠΠΟΥ

μετηνΚηφισιά

Η Ε.Σ.Α.Π. ανακοινώνει την αναβολή του 
αγώνα Α.Π.Σ.Φίλιππος Βέροιας -Α.Ο.Π.Κη-
φισιάς για την 13η αγωνιστική που ήταν 

προγραμματισμένος να γίνει χθες 24/2.

ΟΕΟΔΥκαιηΓενικήΓραμματείαΑθλητισμούενημερώνονταισυ-
νεχώςσχετικάμετηνεξέλιξητωνπεριστατικώναπότηνΕ.Σ.Α.Π.και
τηρούνταιόλαταπροβλεπόμενααπότοΥγειονομικόΠρωτόκολλο.

-ΗαναβολήαυτήείναικαλήγιατηνομάδατουΦιλίππουαφού
μέσαστοΣαββατοκύριακοθαδώσειδύοπαιχνίδιαστηνΑθήνα.Του-
λάχιστονοιπαίκτεςθαείναιποιοξεκούραστοι.

Μετά τελικά την 
αναβολή όλης 
της 13ης αγωνι-

στικής, η 14η θα διεξα-
χθεί «κουτσουρεμένη’, 
αφού ήδη έχει προα-
ναγγελθεί η αναβολή 
δύο αγώνων της, αυτοί 
μεταξύ του Παναθηναϊ-
κού με τον Ολυμπιακό 
και του Φοίνικα Σύρου 
με τον Ο.Φ.Η.

Αντίθετα είναι προγραμματι-
σμένανα γίνουν ταπαιχνίδιαμε-
ταξύτουΜίλωναματονΦΙΛΙΠΠΟ
Βέροιας και τηςΚηφισιάς με τον
ΠΑΟΚ και τα δύο στηνπρωτεύ-

ουσα..
Μάλισταμετά τοΣαββατιάτικο

παιχνίδι,ηομάδατουΦΙΛΙΠΠΟΥ
θαπαραμείνειστηνΑθήνα,αφού
τηνΚυριακήθααγωνιστείκόντρα
στονΠΑΟ,για την15ηαγωνιστι-
κήκαιαυτόύστερααπότοαίτημα
τηςΒεροιώτικηςομάδας,πουέγι-
νεδεκτόαπότονΠΑΟ,προκειμέ-
νου να γλυτώσει την ταλαιπωρία
του πήγαινε – έλα η αποστολή
τουΦΙΛΙΠΠΟΥσεένατριήμερο.

Αυτό το παιχνίδι θα αρχίσει
στις18:00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα
της14ηςαγωνιστικής:

27/2, 20:00 (Live Streaming
T.V.):Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων -Α.Π.Σ.Φί-
λιπποςΒέροιας

27/2, 20:00 (ΕΡΤ Sports):
Α.Ο.Π.Κηφισιάς-Π.Α.Ο.Κ.

Δύο παιχνίδια το Σαββατοκύριακο
για τον ΦΙΛΙΠΠΟ στην Αθήνα

ΜεΜίλωνακαιΠΑΟ

Μόνος του 
γυμνάστηκε 
και την Τετάρ-

τη ο Χρήστος Τζόλης 
στον ΠΑΟΚ και για 
την ώρα η συμμετοχή 
του στο παιχνίδι με 
τον τον Αστέρα στην 
Τρίπολη παραμένει 
αμφίβολη.

ΟΧρήστοςΤζόληςδενμπήκε
ούτετηνΤετάρτη(24/2)σεκανο-
νικούςρυθμούςπροπόνησης.Ο
επιθετικόςτουΠΑΟΚπουτραυ-
ματίστηκε στον αστράγαλο του
δεξιού τουποδιού στον αγώνα
μετηΛαμίαακολούθησεατομικό
πρόγραμμα εκγύμνασης τόσο
στο γήπεδοόσο καιστο γυμνα-
στήριοκαθώςναιμενγλίτωσετα
χειρότερααλλά δεν είναι ακόμα
έτοιμος.

Αν τελικά οΤζόλης μείνει ε-
κτόςκαιαπότηνπροπόνησητης
Πέμπτης θα είναι πολύ δύσκο-
λο ναπρολάβει τοπαιχνίδι του
Σαββάτου (27/2) με τονΑστέρα
στηνΤρίποληκαιθαμείνειεκτός
αποστολής.

«Κόντρα με… άρωμα Play
Offs το Σάββατο (27.02) στην
Τρίπολη για τον ΠΑΟΚ, που
αντιμετωπίζει τον ανεβασμένο
Αστέρα.ΟΔικέφαλοςμετάτιςνί-
κεςεπίτουΠΑΣΓιάννινακαιτης
Λαμίας θέλει να δώσει συνέχεια
στο σερί του κι προετοιμάζεται
γιατηναναμέτρησηστο“Θεόδω-
ροςΚολοκοτρώνης”.

Το τεχνικό επιτελείο έχειρίξει
τοβάροςστηντακτικήπροκειμέ-
νου η ομάδα να διατηρήσει την
ισορροπίακαιτηνσυνολικάκαλή
ανασταλτική λειτουργία της και
ναπεράσειαπόμιαπαραδοσια-
κάδύσκοληέδρακόντρασεέναν
πολύκαλόαντίπαλο.

ΧθεςΤετάρτη(24.02)τοπρό-
γραμμα ξεκίνησε με την απα-
ραίτητηπροθέρμανση, η οποία
περιελάμβανε rondo και δρομι-
κές ασκήσεις. Στη συνέχεια οι
προπονητέςπαρέδωσανμάθημα
τακτικήςμέσααπόασκήσεις και
παιχνίδιαειδικούσκοπούκαιστο
τελευταίο κομμάτι είχαμε δίτερ-
μαμεσυγκεκριμένους τακτικούς
στόχους.

ΟΧρήστοςΤζόληςακολούθη-
σε ατομικόπρόγραμμαστο γή-

πεδο και στο γυμναστήριο, ενώ
μόνος του δούλεψε κι ο Χοσέ
Κρέσπο.ΟΕνέαΜιχάιαπότην
πλευρά του συνέχισε το πρό-
γραμμα αποκατάστασηςπου α-
κολουθεί.

Σήμερα Πέμπτη (25.02) ο
Δικέφαλος θα προπονηθεί στις
11:00 στοΑθλητικό Κέντρο της
ΠΑΕ ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημ-
βρία» αναφέρει το ενημερωτικό
τουΔικεφάλου.

ΠΑΟΚ: Η διαχείριση
του Καγκάβα

Το πλάνο για την σταδιακή
ένταξη του Σίντζι Καγκάβα στις
αγωνιστικές υποχρεώσεις του
ΠΑΟΚοδηγείστονδεύτεροπρο-
ημιτελικό του κυπέλλου με τη
Λαμία,στοοποίοο Ιάπωναςθα
ξεκινήσειλογικάγιαπρώτηφορά
στηνενδεκάδατουΔικεφάλου.

Ο Ραχμάν Μπαμπά έγρα-
ψε ήδη, τηνπερασμένηΚυρια-
κή στον αγώνα με τηΛαμία, το
πρώτο του 90λεπτο με τηνφα-
νέλα τουΠΑΟΚ,πετυχαίνοντας
και τοπαρθενικό του γκολστην
Ελλάδα.

ΟΣίντζιΚαγκάβααπότηνάλ-
λη, που αποτέλεσε και την πιο
ηχηρήμεταγραφήτουΔικεφάλου
το Γενάρη,συνεχίζει ναακολου-
θεί το πλάνο για την σταδιακή
τουένταξηστιςαγωνιστικέςυπο-
χρεώσειςτηςνέαςτουομάδας.

Η αλήθεια είναι ότι οι εμφα-
νίσεις του Αμρ Ουάρντα που

είναι ιδιαίτερα φορμαρισμένος
οδηγούν τον Πάμπλο Γκαρσία
στη λογική επιλογή να διατηρεί
συγκεκριμένο σχήμα μεσοεπι-
θετικά,μετονΑιγύπτιοεπιτελικό
καιτουςΤζόληκαιΖίβκοβιτςστα
δύοάκρα.

ΠΕΝΤΕΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ,
100ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑΛΕΠΤΑ

ΟΙάπωναςπουέκανετοντε-
μπούτο τουστις 3 τουΦλεβάρη
στονδεύτεροπαιχνίδιΚυπέλλου
με τηΛάρισα έχει μέχρι σήμε-
ρα5συμμετοχέςμε τηνφανέλα
τουΠΑΟΚ,καμίααπότιςοποίες
δεν ξεπέρασε τα 30 αγωνιστικά

λεπτά.
Ο Καγκάβα έπαιξε για μισή

ώραπερίπου στους αγώνες με
τηνΑΕΛγια τοΚύπελλο, τονΑ-
πόλλωναΣμύρνης και τηΛαμία
γιατοπρωτάθλημα,7λεπτάστο
παιχνίδι με τονΠΑΣ λόγω των
ειδικώνκαιρικώνσυνθηκώνμετο
ψύχοςπουεπικρατούσεστοΠε-
ριστέρι και άλλα 10 λεπτάστον
πρώτο προημιτελικό κυπέλλου
μετηΛαμία.

Συνολικά έχει συμπληρώσει
περίπου 100 αγωνιστικά λεπτά
με τηνφανέλα τουΠΑΟΚσε έ-
ναπλάνοπουπερισσότεροαπό
όλα αποσκοπεί στο να μην α-
ντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα
τραυματισμού, μετά την μεγάλη
αποχή του από τους αγωνιστι-
κούς χώρους. Το τελευταίο του
90λεπτοάλλωστεμετηΣαραγό-
σατοείχετονπερασμένοΑύγου-
στοσταμπαράζμετηνΈλτσε.

ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙΓΙΑΛΑΜΙΑ
Οι πολυάριθμοι θαυμαστές

του, που παρακολουθούν τους
αγώνεςπρωταθλήματοςτουΠΑ-
ΟΚ στην Ιαπωνία, αδημονούν
για την πρώτη του συμμετοχή
ως βασικός, αλλά μάλλον δεν
θαέχουν τηνδυνατότητανα την
παρακολουθήσουν ζωντανά.Και
αυτό διότι αυτό πιθανότατα θα
συμβεί στοπαιχνίδι της επόμε-
νηςΤετάρτηςμετηνΛαμίαγιατο
Κύπελλο.

ΤοΣάββατο οΠΑΟΚαντιμε-
τωπίζειστηνΤρίπολητονΑστέρα
έχοντας τηνσημαντική απουσία
του τιμωρημένουΣτέφανΣβαμπ
στημεσαίατουγραμμή,ωστόσο
τοπιθανότεροείναιτηνθέσητου
Αυστριακού στην ενδεκάδα να
τηνπάρει οΟμάρΕλΚαντουρί.
Άλλωστε όπως έχει φανεί στις
μέχρι τώρα συμμετοχές του ο
Καγκάβα περισσότερο για επι-
τελικός λογίζεται σταπλάνα του
Πάμπλο Γκαρσία παράως «ο-
κτάρι».

Έτσι το λογικό σενάριο λέει
πως ο 32χρονος μέσος θα βρί-
σκεται το Σάββατο στον πάγκο
και θα πάρει για πρώτη φορά
φανέλα βασικού στο δεύτερο
προημιτελικόκυπέλλουμετηΛα-
μίαστηνπρωτεύουσατηςΦθιώ-
τιδαςστον οποίο οπροπονητής
τουΠΑΟΚ αναμένεται να κάνει
αρκετέςαλλαγές.

ΠΑΟΚ:ΠαραμένειεκτόςοΤζόλης
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ΕΛΓΑ : Δήλωση ζημιών από την «Μήδεια»
 σε Καμποχώρι έως και τις 4 Μαρτίου

 Από το Υποκατάστη-
μα ΕΛΓΑ Βέροιας μας ε-
νημέρωσαν ότι θα εγκρι-
θούν αναγγελίες ζημιών 
από τον πρόσφατο πα-
γετό 14-02-2021 έως την 
18-02-2021 (κακοκαιρία 
Μήδεια), για είδη και ποι-
κιλίες που βρίσκονταν σε 
καλυπτόμενο ασφαλιστι-
κό στάδιο, σύμφωνα με 
τον κανονισμό ασφάλι-
σης Φυτικής παραγωγής 
του ΕΛΓΑ (άρθρο 6.Γ.1) 
και συγκεκριμένα:

1. Δαμάσκηνα: οι ποι-
κιλίες Έρλι κουίν, Μπλάκ 
Σπλέντορ και Όουεν Τι,

2. Επιτραπέζια ροδά-
κινα: οι ποικιλίες Μπρίτνεϊ Λέιν και Σαγγιτάρια,

3. Νενταρίνια: οι ποικιλίες Έρλι Μπόμπα, Έρλι Μέι, Έρλι Ντριμ, Πρώιμο Γκαρτόφα και Κρίμσον 
Μπέιμπι

4. Καλιέργειες με χειμερινά κηπευτικά.
Επισημαίνουμε ότι η ημερομηνία λήξης της αναγγελίας είναι η 5η Μαρτίου.
Επομένως, όσοι παραγωγοί, έχουν υποστεί ζημιά από παγετό από 14-02-2021 έως την 18-02-

2021 (κακοκαιρία Μήδεια), στις παραπάνω καλλιέργειες, αγροκτήματος Καμποχωρίου, μπορούν να 
υποβάλλουν δήλωση ζημίας ΕΛΓΑ από 11.00 μ.μ. – 13.00 π.μ. στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας (1ος 
όροφος-γραφείο 6).

Ημέρες υποβολής Δηλώσεων: 26-02-2021, 02-03-2021 και 04-03-2021.
Για τη συμπλήρωση της δήλωσης θα πρέπει οι παραγωγοί να προσκομίζουν τη Δήλωση καλλι-

έργειας ΟΣΔΕ (Δήλωση για τον ΕΛΓΑ) 2020.
Η Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ

Κυριαζοπούλου Ευδοκία

Ο Αγροτικός Σύλλογος 
Αλεξάνδρειας μεταξύ των φορέων 

βάμβακος στη  τηλεδιάσκεψη 
με τον υπουργό Σπήλιο Λιβανό  

Με θέμα την 
κορονοενίσχυση 
του βάμβακος,  ο 
Αγροτικός Σύλλο-
γος Αλεξάνδρειας  
εκπροσωπούμενη 
από τον  Μεσ-
σαλά Παναγιώ-
τη  και τον Διάλ-
λα Κωνσταντίνο, 
συμμετε ίχε  σε 
τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η 
που πραγματο-
ποιήθηκε  χθες με 
τον υπουργό Α-
γροτικής ανάπτυ-
ξης και τροφίμων 
Σπήλιο Λιβανό. 

   Ήταν το ε-
πιστέγασμα μίας 
προσπάθειας συ-
ντονισμού φορέ-
ων από όλες τις περιοχές της χώρας όπου παράγεται βαμβάκι, μια προσπάθεια που ξεκίνησε ο Αγροτικός 
σύλλογος Αλεξάνδρειας. 

  Όπως ενημερώνει  το Δ Σ, από την χθεσινή τηλεδιάσκεψη, αυτό που αποκόμισαν είναι ότι η συζή-
τηση για τη κορονοενίσχυση έχει ανοίξει ανάμεσα στα εμπλεκόμενα υπουργεία και ότι η κυβέρνηση μετά 
την επιχειρηματολογία που αναπτύχθηκε από πλευράς φορέων, αντιλήφθηκε πως το πρώτο και καθορι-
στικό βήμα προς την επόμενη μέρα για το βάμβακι είναι η ενίσχυση των παραγωγών λόγω της πανδημί-
ας, χωρίς να σημαίνει πως κάτι τέτοιο θα μετατραπεί σε καθεστώς για τα επόμενα χρόνια.

Δηλώσεις ζημιάς απο παγετό 
σε Μακροχωρι - Διαβατό 

Ανακοινώνεται ότι το υποκατάστημα ΕΛΓΑ ΒΕΡΟΙΑΣ, απέστειλε  τον πίνακα με τα πορίσματα 
εκτίμησης των ζημιών από ΧΑΛΑΖΙ της 6/8/20  της κοινότητας ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ και ενέκρινε την 
υποβολή δηλώσεων Ζημιάς από τον ΠΑΓΕΤΟ 14-18/2/2021 για το ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ και ΔΙΑΒΑΤΟ. 

Τα πορίσματα είναι στην διάθεση των παραγωγών στην Κοινότητα Μακροχωρίου για 10 ημερο-
λογιακές μέρες και το χρονικό διάστημα για υποβολή ενστάσεων καθώς και για την υποβολή Δηλώ-
σεων Ζημιάς από ΠΑΓΕΤΟ είναι μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/2/2021.

Οι παραγωγοί λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της διασπορά του covid 19, μπορούν να 
υποβάλουν ένσταση ή Δήλωση Ζημιάς κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησής και σύμφωνα με το κά-
τωθι πρόγραμμα:

Κοινότητα Μακροχωρίου (2331351926) το Σάββατο 27/2   πρωί 10:00 και Παρασκευή 5/3 από-
γευμα 18:00 και Δημαρχείο Βέροιας 08:00 έως  14:00 (2331350528) Δευτέρα 1/3 και Τρίτη  2/3. 

Το πρόγραμμα ΠΑΓΕΤΟΥ είναι κοινό για τα χωράφια του ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ και ΔΙΑΒΑΤΟΥ
Υπενθυμίζουμε ότι απαραίτητη είναι η χρήση μάσκας για την είσοδο σε Δημόσιες Υπηρεσίες στο 

Κοινοτικό Κατάστημα Μακροχωρίου.

Αναγγελία ζημίας για παγετό στην Νάουσα
Αναγγελία ζημίας για παγετό και για συγκεκριμένες ποικιλίες στην Νάουσα 18/02/2021, προθε-

σμία κατάθεσης δηλώσεων έως και την Παρασκευή 05/03/2021. Αναγγελία κοινοποίησης πίνακα 
εκτιμήσεων ζημιών φυτικής παραγωγής για βροχόπτωση στην Νάουσα στις 11/06/2020, προθεσμία 
κατάθεσης ενστάσεων έως και την 08/03/2021.  Ώρες προσέλευσης μόνο μετά από τηλεφωνικό ρα-
ντεβού στο τηλ. 2332350323

Ο ανταποκριτής ΕΛΓΑ
Λεφούσης, Θωμάς

Συνεχίζει την απομάκρυνση 
των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, 

η Δημοτική Αστυνομία Βέροιας
Η Δημοτική Αστυνομία  

στο πλαίσιο της υποχρέω-
σης για την απομάκρυνση 
των εγκαταλελειμμένων 
οχημάτων από τους κοι-
νόχρηστους  χώρους, η 
οποία απορρέει από την 
κείμενη νομοθεσία του 
Π.Δ. 116/04, απομάκρυνε 
χθες Τετάρτη 24/02/2021 
ένα ακόμη εγκαταλελειμμέ-
νο όχημα, αυτήν την φορά 
όμως από ιδιωτικό χώρο, 
του οποίου ο ιδιοκτήτης α-
πεβίωσε και το όχημα πα-
ρέμενε σε χώρο χωρίς την 
συγκατάθεση των συνιδιο-
κτητών του οικοπέδου.

Στην διαδικασία απο-
μάκρυνσης και μεταφο-
ράς του οχήματος ήτανε 
ο Πολιτικός Προϊστάμενος 
της Υπηρεσίας Ευστάθιος 
Κελεσίδης, η Προϊσταμένη 
Ελέγχου -Ελένη Σιακαβά-
ρα καθώς και η συμβεβλη-
μένη εταιρεία διαχείρισης 
Οχημάτων Τέλους Κύκλου 
Ζωής (ΟΤΚΖ) (ανακύκλω-
σης) του Εμμανουηλίδη 
Θωμά.  

Σε απολυμάνσεις σχολικών κτιρίων 
και Δημοτικών καταστημάτων 

προχωράει ο Δήμος Αλεξάνδρειας
Ο Δήμος Αλεξάν-

δρειας με πλήρη συ-
ναίσθηση της σοβαρό-
τητας της κατάστασης 
που βρίσκεται η χώρα 
μας παίρνει καθημερι-
νά όλα τα προτεινόμε-
να μέτρα για τον περι-
ορισμό της διασποράς 
του κορωνοϊού από 
τους υπεύθυνους του 
ΕΟΔΥ και έχοντας υ-
πόψη τα επιβεβαι-
ωμένα κρούσματα, 
προχωρά στην απολύ-
μανση των Σχολικών 
κτηρίων της Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στα Δημοτικά Καταστήματα του Δήμου μας 
όπου απαιτείται.

Ο Δήμαρχος ενημερώνει τους πολίτες του Δήμου ότι απολυμάνσεις θα γίνονται άμεσα όπου α-
παιτείται (Κτίρια, Δημοτικούς και Κοινόχρηστους χώρους)
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
διόροφηστοΠανόρα-

μαμε3υπνοδωμάτια,

σαλοκουζινα, μπάνιο,

βεράντα.Κάτωδιαμέ-

ρισμαπιομικρόσαλο-

κουζίνα με τζάκι, δω-

μάτιο.Μεπρόσβαση

στην αυλή.Αυτόνομη

θέρμανση σε ήσυχη

περιοχή.Τιμή135.000

ευρώ. Τηλ. :  6973

735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμακοντάστοΜουσείο,

90 τ.μ., 34.000 ευρώ.

Τηλ.:6934888738Με-

σιτιοκόΑκίνηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑι χωρά-
φι 10 στρέμματα με

ροδάκινασυμπήρυνα

ANDROSS στην πε-

ριοχή ΠΑΛΙΟΛΑΚΑ

κοντάστογήπεδοΔΙ-

ΑΒΑΤΟΥ. Η περιοχή

είναι κατάλληλη για

καλλιέργεια ακτνιδί-

ων. Τηλ. επικοινωνί-

ας:6982384407.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙοπωρο-

πωλείο επί της οδού

ΜητροπόλεωςστηΒέ-

ροια.Πληροφορίεςτηλ.

6976063527

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

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

1) υπόγεια αποθήκη 110

τ.μ.,τιμη150ευρώ,2)πα-

τάριπερίπου100 τ.μ., τι-

μή100ευρώ.Πληρ. τηλ.:

6970019994.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα κέντρου με α-

τομική θέρμανση 3 δω-

μάτια σαλόνι κουζίνα

μπάνιο σε άριστη κατά-

σταση, 280 ευρώ. Τηλ.:

2331068080.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μη-

τροπόλεως35,χώρος90

τ.μ. περίπου, με 3 χώ-

ρους και κουζινα,W.C.,

για επαγγελματική χρή-

σηή για διαμέρισμα, 3ος

όρ.Τηλ.: 6932 471705&

2331021100.

ΠΡ.ΗΛΙΑΣ 15, ενοικι-
άζεται γραφείο20 τ.μ., ε-

πιπλωμένο. Τηλ.: 23310

24072.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23334ΚΕΝΤΡ0,Ενοικιάζεταιγκαρ-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13234Ενοικιάζεταιγραφείο30τ.μ.

κοντάστονΆγιοΑντώνιο3οςορ.εξαιρετικής
προβολής2χώροιμεδικότουWC.Ενοίκιο
μόνο150€.

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

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

Κωδ:106449 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ανακαινισμένοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-Κέντροσεπαράλληλοτης

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106818ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Πωλείται

Γκαρσονιέρα59τ.μ.,3οόροφο,ηοποίααπο-

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13262 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙ-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατά-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13548.ΒΕΡΟΙΑστηνπεριοχήΞη-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:14248-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥπω-

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

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

φασιστικόαγοραστήέτοιμο.
Κωδ.14527ΣτοΣταυρόΗμαθίαςπωλεί-

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟ-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

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



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός-ηλε-
κτρονικός, με γνώσεις υπολο-

γιστώνκαιαγγλικήςγλώσσας,

γιαπλήρηαπασχόληση.Αντι-

κείμενο: ιατρικά μηχανήματα.

Έδρα εταιρείαςΑγκαθίαΗμα-

θίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας

:6985996674.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανειδίκευτος ερ-
γάτης από εταιρία κρεάτων

για μόνιμη εργασία. Πληρ.

2332042608–2332041875.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) χειριστής
αντλίας μπετόν, 2) χειρι-

στήςWagondrill, 3) χειριστής

Dumper για μόνιμη εργα-

σία στη Βέροια. Τηλ.: 23310

21904κ.Κώστας.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ ΙΚΕ - GREEN
MARKETS, αναζητά βοηθό
λογιστή για πλήρη ή μερική

απασχόληση,πτυχιούχο σχο-

λής λογιστικής με εμπειρία

σε γ’ κατηγορίας βιβλία, για

τηνοργάνωσητουλογιστήρι-

ουτηςστηΒέροια.Αποστολή

βιογραφικών στο career@
greenmarkets.gr.

ZHTEITAI βοηθός λογιστή
για εργασίασε λογιστικό γρα-

φείο.Απαραίτητη, τριετής του-

λάχιστονπροϋπηρεσία.Τηλέ-

φωνο:2331021106.Αποστολή

βιογραφικών στο ygronat@

hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως  βο-
ηθός λογιστή για εμπορική

επιχείρηση με τριετή τουλά-

χιστονπροϋπηρεσία σε ανά-

λογηθέση  καθώς και άριστη

γνώση αγγλικών σε επίπεδο

επικοινωνίας και προαιρετι-

κά   επικοινωνία σε μια του-

λάχιστον γλώσσαακόμα κατά

προτίμηση  ιταλικώνή γερμα-

νικών καθώς και πολύ καλές

γνώσειςMicrosoftOffice(Excel

,Word ,Outlook).ΑΠΟΣΤΟΛΉ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΏΝ  ΣΤΟ email:

olympialandike@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτο-
κινήτων από επιχείρηση στη

Βέροια γιαπλήρη απασχόλη-

ση. Ικανοποιητικήαμοιβή.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-

ριστήμηχανημάτωνέργουμε

ικανότητα οδήγησης επαγ-

γελματικού φορτηγού για να

εργαστεί σε έργο ύδρευσης

στη Θεσσαλονίκη. Τηλ. ε-

πικοινωνίας: 23310 23400,

Κιν.:6977443518.

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

*ΠΤΥΧΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
*ΓΝΩΣΗΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣΧΕΔΙΟΥ
*ΒΑΣΙΚΕΣΓΝΩΣΕΙΣΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
*ΒΑΣΙΚΕΣΓΝΩΣΕΙΣΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ-

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

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

ΑγγελίαγιαΛογιστή
 Η εταιρίαΣ.Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ& ΣΥΝΕΡ-

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

ΑπαραίτηταΠροσόντα:
•Εμπειρία σε κατάρτιση προϋπολογι-

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

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

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



ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός σε επι-
χείρησηεισαγωγής&εμπορί-

αςκαταναλωτικώνπροϊόντων

με έδρα το Νομό Ημαθίας.

Απαραίτητα προσόντα: κά-

τοχος διπλώματος οδήγησης

Γ΄ κατηγορίας,ΠΕΙ, ηλικία έ-

ως 38 ετών (εκπληρωμένες

στρατιωτικές υποχρεώσεις),

προϋπηρεσία σε αντίστοι-

χη θέση θεωρείται επιπλέον

προσόν. Ικανοποιητικός μι-

σθός.Βιογραφικάστοe-mail:

vbotzori@otenet.gr και στο

Fax:2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαποεταιρίαστη
Βέροια,άτομο19-29ετώνμε

κάρταανεργίαςσε ισχύ,που

να γνωρίζει Η/Υ και να χει-

ρίζεται πρόγραμμα εμπορι-

κής διαχείρισης. Πληρ. στο

τηλ.:6977433485(9.00π.μ.

-9.00μ.μ.).

ΤΟCOFFEE ISLAND,Βε-
νιζέλου 31 (κέντρο), αναζη-

τεί barista και διανομέα.
Αποστολή βιογραφικών στο

e-mail: coffeeislandveria@

gmai l .com. Τηλ. :  6976
633096.

Η   ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ  ΦΥΛΑ -
Ξ Ε Ω Ν  ‘ ’ T S I F L I D I S
SECURITY ’’  ζη τάε ι  να
προσλάβει για μόνιμη α-

πασχόληση ,  ε ξωτ ερ ι κό

πωλητή ή πωλήτρια γ ια

τους  Νομούς  Ημαθ ίας ,

Πέλλας ,  Θεσσαλον ίκης .

Απαρα ί τη τα  προσόντα ,

ευχέρεια λόγου, αγγλική

γλώσσα, δ ίπλωμα αυτο-

κ ινήτου,  άδεια εργασίας

προσωπικού ασφαλείας,

εμπε ιρ ία  με  β ιογραφικό

κα ι  συστάσε ις .  Μισθός,

ασφάλιση κα ι  ποσοστά.

Παραλαβή δ ικα ιολογητ ι -

κών με  συνέντευξη στα

κ εν τρ ι κά  γραφε ία  μας ,

Θεσσαλονίκης 45 Βέροια

www.secur i ty ts i f l id is .gr -

sales@securitytsiflidis.gr-

Τηλ.2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει η

φροντίδα μόνο καθ’ όλο το

διάστημα της ημέρας με

γνώσεις νοσηλευτικής.6997

749791.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη
φροντίδα γερόντων για κά-

ποιεςώρεςήκαι για24ωρη

βάση, καθαριότητα σπιτιών,

γραφείων και σκάλες. Τηλ.:

6940998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφ ι κά

είδη της CICU: καροτσάκι

(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό),

καλαθούνα με βάση, τραπε-

ζάκι φαγητού, κάθισμα αυ-

τοκινήτου και 2 ποδήλατα

παιδικάσεπολύκατάσταση,

400 ευρώ όλα μαζί. Τηλ.:

2331062621.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ντουλάπα
4φυλλη, σε χρώμα καφέ, βε-

λέντζες χειροποίητες σε διά-

φορα χρώματα, μεγάλο χαλί

μάλλινο σε διάφορα χρώμα-

τα, χαλί μεγάλο με «τρίχες»,

κεντήματα μετρητοίς. Τηλ.:

6982293097.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ, χωρίς υποχρε-
ώσεις,ζητάγιαγνωριμιακυ-

ρια 50-55 ετών, για σοβαρή

σχέση.Τηλ.:6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ  75 ετών, ζητά
γωνριμίαμεκυρίααπό60έ-

ως70ετώνγιασοβαρήσχέ-

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

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

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

προσλάβει υπάλληλογιαυποστήριξη, οργάνωσηκαι διαχείριση
τωνπωλήσεωντωνπροϊόντωντης.

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

ναμικόκαιευέλικτοεργασιακόπεριβάλλον.
Οιυποψήφιοιθαπρέπεινααποστείλουνμέχριτις20Φεβρου-

αρίου2021βιογραφικό,σεηλεκτρονικήμορφήστοemailhr@aqf.
gr.Επιβάλλεταιφωτογραφίαυποψηφίου.

Στο βιογραφικό να αναγράφεται οΚωδικός της αγγελίαςΥ-
ΠBGSAL.

Σεόλεςτιςεπαφέςθατηρηθείαπόλυτηεχεμύθεια.
Πληροφορίες :  Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού τηλ:

2331023774

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

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

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



Προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη με του αρμόδιους Θεματι-
κούς Αντιπεριφερειάρχες πραγματοποίησε χθες ο Υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιάννης Οικονόμου. Στην 
τηλεδιάσκεψη ήταν παρών και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής 

Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτι-
κών Πόρων, κ. Κώστας Μπαγινέτας, 
καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες 
του Υπουργείου. 

Η εποικοδομητική συζήτηση -δι-
άρκειας 2 και πλέον ωρών- πραγ-
ματοποιήθηκε σε άριστο κλίμα και 
εστίασε κατά κύριο λόγο στην πορεία υλοποίησης εκχωρήσεων 
των μέτρων προς τις Περιφέρειες, στην ανάλυση της υφιστάμενης 
κατάστασης και στην στοχοθεσία για το 2021, την πρόθεση, όπως 
εκφράστηκε αρχικά από τον κ. Οικονόμου, για πρόβλεψη αναβάθμι-
σης και εκσυγχρονισμού της δομής των διαχειριστικών υπηρεσιών, 
στις επικείμενες δράσεις και πολιτικές και φυσικά στην αξιολόγηση 
και επιρροή των τρεχόντων και επικείμενων προγραμμάτων, προ-
κειμένου να  γίνει σαφής η επιρροή τους αλλά και οι αδυναμίες στην 
εφαρμογή τους. 

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Οι-
κονόμου κατά την αρχική του τοποθέτηση ανέφερε χαρακτηριστικά: 
« Εν όψει της μεταβατικής περιόδου, αλλά και της νέας ΚΑΠ χρει-
άζεται να επενδύσουμε συλλογικά σε μία ουσιαστική συνεργασία. 
Χρειάζεται από κοινού να αξιολογούμε τις κινήσεις μας, να θέτουμε 
προτεραιότητες και να βάζουμε στο τραπέζι και τις αδυναμίες. Μόνο 
μέσω της ουσιαστικής συζήτησης θα γίνουμε πιο αποτελεσματικοί». 

Ακολούθησαν  τοποθετήσεις, προβληματισμοί και ερωτήσεις α-
πό τους εκπροσώπους και των 13 Περιφερειών της χώρας. Ο Υφυ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιάννης Οικονόμου 
εμφανώς ευχαριστημένος από το κλίμα συνεργασίας που επικρατεί 
επισήμανε, πως πρόκειται για μια ιδιαιτέρως χρήσιμη συζήτηση με 
ανθρώπους που γνωρίζουν εις βάθος τον αγροδιατροφικό τομέα.  
Παράλληλα, τόνισε ότι πολιτική βούληση συνολικά της ηγεσίας του 
ΥΠΑΑΤ είναι η συνέχεια και η συνάφεια μεταξύ των ενεργειών και 
η απομάκρυνση από τη νοοτροπία της αποσπασματικότητας με 
σκοπό να επιτευχθεί μία γραμμική πορεία εκσυγχρονισμού και ανά-
πτυξης του αγροτικού μοντέλου της χώρας. 

P Γεννηθήκαμε με χο-
ντρό και λιγνό και μεγαλώ-
νουμε με κοντό και Λιγνά-
δη…

 
P Είναι γάτα, που έλε-

γε και το παλαιό άσμα.
 
P Λέτε τελικά να είναι 

ιερά και η Μενδώνη;
 
P Ουαί υμίν γραμμα-

τείς και φαρισαίοι υπο-
κριτικοί.

 
P Κι αλίμονο σ’ αυτούς 

που δεν αγάπησαν. Για τον 
μουσικό κλάδο του ίδιου υ-
πουργείου.

 
P Όπου όλοι θαρρούν 

ότι Πολιτισμός είναι μό-
νον αυτοί και τους ανήκει.

 
P Ανοίκειοι.
 
P Έτσι και στο χωριό. 

Όλοι παρκάρουν όπου 
θέλουν επειδή το χωριό 
είναι δικό τους.

 
P Σημείο των καιρών. Πριν λίγα χρόνια 

περιμέναμε με ανυπομονησία μήνυμα από 
γκομενάκι. Τώρα από την άυλη συνταγογρά-

φηση.
 
P Πάντως εμένα αυτός ο ξαφνικός έ-

ρωτας με τον πλανήτη Άρη πολύ με προ-
βληματίζει.

 

P Λέγαμε να κοιμηθούμε και να ξυπνή-
σουμε το καλοκαίρι σε νησί. Όχι σε άλλον 
πλανήτη.

 
P Ο επιχειρηματίας Έλον Μασκ έχασε 

15,2 δις σε μια μέρα και ο Τζεφ Μπέζος 
3,7. Κι εμείς δεν μπορούμε να χάσουμε 
ούτε γραμμάριο.

 
P Φαντάσου να κάνεις αυστηρή δίαιτα 

και να προκύψει στα γεράματα ότι είσαι κι 
εσύ ανθρωποφάγος.

 
P Κι έρχεται και νηστεία…
 
P Και:
 Ήταν δυο καουμπόηδες και μπαίνουν μέ-

σα στο σαλούν. Λέει ο Μπιλ στον Τζο:
– Βλέπεις αυτόν με το μπλε πουκάμισο;
– Ποιόν; λέει ο Τζο.

– Αυτόν, λέει ο Μπιλ.
– Μα υπάρχουν 5 με μπλε πουκάμισο, 

λέει ο Τζο.
– Τέλος πάντων. Βλέπεις αυτόν με το μαύ-

ρο παντελόνι; λέει ο Μπιλ.
– Ποιόν; λέει ο Τζο.
– Αυτόν! λέει ο Μπιλ.
– Μα υπάρχουν 5 με μαύρο παντελόνι, 

λέει ο Τζο.
– Τέλος πάντων. Βλέπεις αυτόν με το κα-

φέ γιλέκο; λέει ο Μπιλ.
– Ποιόν; λέει ο Τζο.
– Αυτόν, λέει ο Μπιλ.
– Μα υπάρχουν 5 με καφέ γιλέκο, λέει ο 

Τζο.
Τότε και ο Μπιλ βγάζει το πιστόλι του, 

παν-παν-παν-παν, καθαρίζει τους τέσσερις 
και λέει:

– Να, αυτόν σου λέω!
Κ.Π.
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Υπ.ΑΑΤ: Τηλεδιάσκεψη 
με τους Θεματικούς 

Αντιπεριφερειάρχες για τον 
αγροδιατροφικό τομέα
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