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«Αντιβιοτικά» μέτρα
κατά της αρρωστημένης 
βίας και κακοποίησης  

  Με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρακολουθήσαμε τον 
πρωθυπουργό να ανακοινώνει από το βήμα της 
Βουλής δέσμη μέτρων για να «χτυπηθούν» φαινόμενα 
σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης. Έπρεπε ωστόσο 
να ξεσπάσει όλος αυτός ο σάλος, να φτάσουμε στο «ως 
εδώ και μη παρέκει» για να ενεργοποιηθεί η πολιτεία, 
να συνειδητοποιήσει ότι το υπάρχον καθεστώς 
είναι ανεπαρκές και ότι πρέπει να ενισχυθεί για να 
προστατέψει ειδικά τους ανηλίκους. Το αυτονόητο 
δηλαδή, που μάλιστα αν ανοίγαμε συζήτηση για το 
θέμα πριν από τα γεγονότα και τις καταγγελίες, ίσως 
θεωρούνταν υπερβολή ή και δευτερεύουσας σημασίας 
θέμα. Γι’ αυτό είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία με 
το «σπάσιμο» του αποστήματος να καθαρίσει όσο 
γίνεται η μολυσμένη περιοχή και να φροντίσουμε 
με κατάλληλα νομοθετικά και κοινωνικά μέτρα ως 
«αντιβιοτικά» να προστατέψουμε την κοινωνία από 
τέτοια αρρωστημένα φαινόμενα.
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Φωτεινής Σαμαρείτιδος

Κερδίζουν έδαφος οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Πάνωαπό 90 εκατομμύρια επισκέψειςπο-

λιτών, μεφυσικήπαρουσία, αποφεύχθηκανσε
δημόσιεςυπηρεσίες ,λόγωδιαλειτουργικότητας
ενμέσωπανδημίας,σύμφωναμεστοιχεία,χω-
ρίς να  συνυπολογίζονται οι υπεύθυνες δηλώ-
σεις και εξουσιοδοτήσειςπου εκδόθηκανμέσω
του gov.gr, καθώς οι συγκεκριμένες υπηρεσίες
παρέχονταιμέσωκωδικώνwebbanking.

Μέσα στο 2020 πραγματοποιήθηκαν
54.000.000συναλλαγέςμε τηχρήσητωνκωδι-
κών τουTaxisnet στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
τουΔημοσίου,12πλάσιοςδηλαδήαριθμός συ-
ναλλαγώνσυγκριτικάμε το 2018, ενώ το 2020
συνολικά265φορείςαξιοποίησαντονσυγκεκρι-
μένο μηχανισμό (Taxisnet) για τηνπρόσβαση
τωνπολιτώνστιςηλεκτρονικέςυπηρεσίες τους,
σημειώνοντας αύξηση 240% σε σχέση με το
2019,ότανοαριθμόςτουςήτανμόλις78.

Καταλύτηςστηραγδαίααύξηση της χρήσης
τωνηλεκτρονικώνυπηρεσιώνυπήρξετοgov.gr,τοοποίοσυγκεντρώνεισήμερα1.120ηλεκτρονικέςυπηρεσίεςσεένα
ενιαίοκαιφιλικόπροςτονχρήστηψηφιακόπεριβάλλον.

Καιέχουμεδρόμοακόμα…

ΚαιμευπογραφήΒεσυρόπουλουρύθμιση
γιαεπανασύνδεσητουρεύματοςσεπερισσότερα

ευάλωτανοικοκυριά
ΜεΚοινήΑπόφασητωνΥπουργώνΠεριβάλλοντοςκαιΕνέργειαςκαι

Οικονομικών,ΚώσταΣκρέκα καιΧρήστουΣταϊκούρα, τουΑναπληρωτή
ΥπουργούΟικονομικών, Θόδωρου Σκυλακάκη και τουΥφυπουργού
Οικονομικών,ΑπόστολουΒεσυρόπουλου, επεκτείνεται η ρύθμισηπου
αφοράστηνεπανασύνδεσητουηλεκτρικούρεύματοςγιαευάλωτανοικο-
κυριά, ταοποία έχουναποσυνδεθεί από τοδίκτυοπαροχήςηλεκτρικής
ενέργειαςλόγωληξιπρόθεσμωνοφειλών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο στήριξης των αδύναμων νοικοκυριών
και λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς επιπτώσεις από τηνπανδημία
Covid-19,με τηνέαΚΥΑ,δικαιούχοι τουεφάπαξειδικούβοηθήματοςε-
πανασύνδεσηςείναιτανοικοκυριάχαμηλούεισοδήματοςπουείχαναπο-
συνδεθείαπότοδίκτυοέωςκαιτην31ηΔεκεμβρίου2020,αντίτης30ής
Απριλίου2020πουπροέβλεπεηπροηγούμενηΚΥΑτουΙουλίου2020.

Από την επέκταση τηςρύθμισης, εκτιμάται ότι θα επωφεληθούνπε-
ρισσότερααπό1.500 ευάλωτα νοικοκυριά,πουαποδεδειγμένααδυνα-
τούνναεξοφλήσουντουςλογαριασμούςηλεκτρικούρεύματος.

Εμβολιάστηκε
χθες στην Έδεσσα

ο αντιπεριφερειάρχης
Κώστας Καλαϊτζίδης

Μεανάρτησηστοπροσωπικότουπροφίλστοfb,οαντι-
περιφερειάρχηςΗμαθίαςΚώσταςΚαλαϊτζίδης, ενημέρωσε
ότι χθες Πέμπτη 25/2, εμβολιάστηκε για τον κορωνοϊό,
ακολουθώντας την διαδικασίαπου υποδεικνύει ο ΕΟΔΥ.
Συγκεκριμέναανέφερε:

«Ήλθε η σειρά μου και σύμφωνα με το ραντεβού του 
ΕΟΔΥ, εμβολιάστηκα σήμερα στο Κέντρο Υγείας Έδεσσας 
(τον τόπο που όρισε το σύστημα). Το εμβόλιο είναι ο μόνος 
τρόπος για να μπορέσουμε να τελειώνουμε με τον εφιάλτη 
του κορωνοϊού και είναι υποχρέωση όλων μας. Είναι ο 
μόνος τρόπος για να επιστρέψουμε στη κανονικότητα και να 
ξαναπάρει μπροστά η οικονομική δραστηριότητα του τόπου. 
Ευχαριστώ τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό 
και τους συγχαίρω που είναι προσηλωμένοι στο καθήκον 
τους, για όλο τον κόσμο, χωρίς διακρίσεις, κάτι που σήμερα 
είχα την ευκαιρία να το διαπιστώσω και προσωπικά. ΟΛΟΙ 
ΜΑΖΙ θα ξεπεράσουμε κι αυτή την περιπέτεια, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 
θα είμαστε πάλι οι νικητές».

Βοργιαζίδηςγιατην«ΒιώσιμηΑστικήΑνάπτυξη»:
ΕίναιέργοτουΔήμουκιόχιτηςΠεριφέρειας…

Για το έργοπου αφορά το σχέδιο βιώσιμης
αστικήςανάπτυξηςτουΔήμουΒέροιαςκαιγιατο
χρονοδιάγραμματηςυλοποίησήςτου,ρωτήσαμε
χθες τον δήμαρχοΒέροιας, μετά την αποστολή
σχετικούδελτίουΤύπου(βλ.σελ.16 )απότηνΠε-
ριφέρειαπου ενημέρωνε για την υπογραφή της
απόφασηςυλοποίησηςτουέργου,απότονπερι-
φερειάρχηΚεντρικήςΜακεδονίας.

ΟΔήμαρχοςφάνηκεέκπληκτοςαπότηνχρο-
νικήστιγμή τηςαποστολής τουδελτίουαπό την
Περιφέρεια, λέγοντας ότι αυτό έχει υπογραφεί
πριν απόπέντε μήνες και είναι έργο τουδήμου
Βέροιας και όχι τηςΠεριφέρειας.Μάλιστα χαρι-
τολογώντας είπεότι τονχαροποιεί ιδιαίτεραπου
ηπεριφέρεια εμφανίζει ένα έργο του δήμουως
δικότης,πράγμαπουσημαίνειότιπρέπεινατης
άρεσεπολύηπρόταση…Στοδιαταύταπάντως,
οκ.Βοργιαζίδηςείπε ότιμέχρι το τέλοςΑυγού-
στου θα υπογραφεί η σύμβαση και από κει και
πέρα θα χρειαστούν 18 μήνεςπερίπου για την
υλοποίησήτου.
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Δήμος Βέροιας: 263.000 ευρώ για 
χώρο Πρασίνου στο Εργοχώρι 

Βέροιας, από το Πράσινο Ταμείο 
Με την υπ. αριθμ. 

205.2/2021 απόφαση 
του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Πράσινου 
Ταμείου εγκρίθηκε η 
οριστική ένταξη του 
έργου «Διαμόρφωση 
Χώρου Πρασίνου στο 
Ο.Τ. 701 στο Εργοχώρι 
Δήμου Βέροιας», συνο-
λικού προϋπολογισμού 
263.000€, στο Χρημα-
τοδοτικό Πρόγραμμα 
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙ-
ΟΥ» του Άξονα Προ-
τεραιότητας 1 «Αστική 
Αναζωογόνηση» 

Το έργο περιλαμβά-
νει παρεμβάσεις με σκοπό να δημι-
ουργηθεί ένας πυρήνας πρασίνου 
για αναψυχή και άθληση για τους 
κατοίκους της περιοχής και όχι μόνο. 
Πιο συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις 
που θα πραγματοποιηθούν είναι οι 
παρακάτω:

1. Θα κατασκευαστούν πεζοδρό-
μια περιμετρικά του Ο.Τ. τα οποία θα 
επενδυθούν με κυβόλιθο από γρανί-
τη. Στην νοτιοανατολική γωνία θα κα-
τασκευαστούν τοιχία για διεύρυνση 
του πεζοδρομίου καθώς επίσης κι έ-
να καθιστικό κυκλικό με δύο αναβαθ-
μούς ενώ δίπλα ακριβώς μια κλίμακα 
για να ενώνει την οδό Αλκαίου με το 
χώρο πρασίνου όπου θα διαμορφω-
θούν καθιστικά από σκυρόδεμα και 
ξύλο. 

2. Θα κατασκευαστεί επίσης ένα 
καμπύλο καθιστικό με δύο αναβαθμούς στα βορειοανατολικά του Ο.Τ. 701 ενώ στις δυτικές γωνίες του οικο-
πέδου θα διαμορφωθούν μικρά πλατώματα και θα τοποθετηθούν καθιστικά.

3. Θα φυτευτούν δέντρα, θάμνοι και ποώδη φυτά.
4. Θα τοποθετηθούν όργανα άθλησης στη βορινή πλευρά του οικοπέδου. 
Συνολικά, το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την περιοχή περιβαλλοντικά, αισθητικά και λειτουργικά, ενι-

σχύοντας παράλληλα το δίκτυο πρασίνου του Δήμου Βέροιας.  

Εργασίες ασφαλτόστρωσης 
οδών σε περιοχές 

του Δήμου Αλεξάνδρειας
Ξεκίνησαν οι εργα-

σίες βελτίωσης (ασφαλ-
τοστρώσεις) οδών, σε 
όλες τις Ενότητες (Αλε-
ξάνδρειας, Πλατέος, Α-
ντιγονιδών και Μελίκης) 
του Δήμου Αλεξάνδρει-
ας, προϋπολογισμού 
526.380,81 €.

Στις εργασίες που 
εκτελούνται στη Κοινό-
τητα Τρικάλων,  παρευ-
ρέθηκε και επέβλεψε ο 
Δήμαρχος κ. Παναγιώ-
της Γκυρίνης.

Στη Κοινότητα Τρικά-
λων τον υποδέχθηκε ο 
ανάδοχος του έργου και 
ο Δημοτικός Σύμβουλος 
Ιωάννης Κιρκιλιανίδης.

«Όπως βλέπετε πα-
ρεμβαίνουμε στις Ενότητες του Δήμου, σε συνεργασία με τους δημοτικούς συμβούλους και προέδρους 
των Κοινοτήτων  με στόχο να βελτιώσουμε τις υποδομές του Δήμου μας», δήλωσε ο δήμαρχος Παναγιώ-
της Γκυρίνης.

Ο Γ. Παπαδόπουλος, προϊστάμενος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας 
Ν. Ημαθίας στον ΑΚΟΥ 99.6: «Είμαι αισιόδοξος ότι δεν θα ξαναζήσουμε 

άσχημες καταστάσεις, οι ημαθιώτες είναι συνειδητοποιημένοι»
-Δύο υπάλληλοι της Πολιτικής Προστασίας φιλοξενούνται και κάνουν τις ιχνηλατήσεις

Για την κατάσταση που επικρατεί στην Ημαθία 
μετά την αύξηση των κρουσμάτων τις τελευταίες 
ημέρες μίλησε ο προϊστάμενος της Δ/νσης Δημόσιας 
Υγείας της Π.Ε. Ημαθίας Γιώργος Παπαδόπουλος 
στην εκπομπή Λαϊκά&Αιρετικά στον ΑΚΟΥ 99,6 το 
μεσημέρι της Πέμπτης 25/2.  Ο προϊστάμενος ανέ-
φερε ότι η κατάσταση στην Ημαθία ανησυχεί, αλλά 
δεν φοβίζει, αφού είναι  ελεγχόμενη και δήλωσε αι-
σιόδοξος με την πεποίθηση ότι δεν θα ξαναζήσουμε 
τις προηγούμενες καταστάσεις του φθινοπώρου. «Οι 
ημαθιώτες είναι πιο συνειδητοποιημένοι αυτή την 
φορά,  την Θεσσαλονίκη την φοβόμαστε μεν γιατί 
πολλοί ημαθιώτες κινούνται καθημερινά για λόγους 
εργασίας, ωστόσο πιστεύω ότι δεν θα μας επηρεάσει 
αρνητικά», πρόσθεσε ο κ. Παπαδόπουλος.

 «Αυτή την φορά η ευρύτερη εικόνα του νομού 
Ημαθίας μέσα από τα «μάτια» της υπηρεσίας είναι 
καλύτερη, αφού οι πολίτες ανταποκρίνονται πιο ευ-
συνείδητα, τηρούνε τα μέτρα προστασίας, φορούνε 
μάσκες, κρατούν τις αποστάσεις, δεν συνωστίζονται 
έξω από τα καταστήματα και οι επαγγελματίες συ-
ντάσσονται με τις υποδείξεις της πολιτείας. Προσω-
πικά είμαι πολύ αισιόδοξος γιατί διανύουμε τις τελευ-
ταίες ημέρες του χειμώνα, μπαίνουμε στην άνοιξη και 
ανεβαίνει η θερμοκρασία, γεγονός που δεν ευνοεί την 
διάδοση του κορωνοϊού, παράλληλα δημιουργείται έ-
να σταθερό τοίχος ανοσίας και πιστεύω ότι Μάρτιο με 
Απρίλιο θα αρχίσει σταδιακά το «άνοιγμα», εκτίμησε 
ο κ. Παπαδόπουλος.

 Άμεση ενημέρωση για τα κρούσματα από 
τους 2 «φιλοξενούμενους» υπαλλήλους 

της Πολιτικής Προστασίας  
«Δεν έχουμε καθημερινή ενημέρωση για τον ακρι-

βή εντοπισμό των κρουσμάτων, αλλά όταν παραστεί 
ανάγκη μπορώ να το ζητήσω από την Περιφέρεια Κ. 
Μακεδονίας και να μου δώσουν το ακριβές στίγμα. 
Ωστόσο εδώ και 20 ημέρες φιλοξενούμε στην υπηρε-
σία μας δύο υπαλλήλους της Πολιτικής Προστασίας 
που διενεργούν την ιχνηλάτηση στα κρούσματα της 
Ημαθίας σε όλο το ηλικιακό φάσμα και όταν υπάρξει 
πρόβλημα έχουμε πλέον άμεση ενημέρωση», είπε 
ο προϊστάμενος αναφορικά με την ενημέρωση που 
λαμβάνει για τον εντοπισμό των κρουσμάτων.

Μεγαλύτερη η διάδοση στις μικρές 
ηλικίες-Γιατί έκλεισε το 10ο δημοτικό Βέροιας
Ο κ. Παπαδόπουλος υπογράμμισε ότι η διάδοση 

αυτή την φορά εντοπίζεται στις μικρότερες ηλικίες, 
δημοτικό και νηπιαγωγείο, σε σχέση με την προη-
γούμενη φορά που ήταν στους μαθητές Γυμνασί-
ου&Λυκείου, γι’αυτό η Πολιτεία επεσήμανε ότι πρέ-
πει να κλείνει τις σχολικές μονάδες, όπου εστιάζεται 
το πρόβλημα για να αποτρέψει την διάδοση όταν 
υπάρχει έξαρση.

Για την πολλή συζήτηση που έγινε για το 10ο 
δημοτικό σχολείο, ο προϊστάμενος διευκρίνισε ότι το 
πρωτόκολλο αναφέρει ότι όταν εμφανιστούν 3 κρού-
σματα σε μια σχολική μονάδα ενδείκνυται να κλείσει. 
Όμως ως υπηρεσία λαμβάνουμε υπόψη και άλλες 

παραμέτρους όπως το ιικό φορτίο στην περιοχή, αν 
τηρούν τα μέτρα στο σχολείο κ.λ.π. για να γνωμοδο-
τήσουμε. Στο 10ο δημοτικό σχολείο, αν και μιλούσαν 
για περισσότερα κρούσματα εμφανίστηκαν μόνο τρία 
και δεδομένων των συνθηκών είχα την προσωπική 
εκτίμηση ότι δεν θα έπρεπε να κλείσει το σχολείο. 

Ωστόσο θέλοντας να ανακόψουμε και την παραμικρή 
πιθανότητα διάδοσης προχώρησα στην γνωμοδότη-
ση για το κλείσιμο του σχολείου για προληπτικούς 
λόγους.

 Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Ο Δήμος Νάουσας 
διακρίθηκε, μεταξύ δε-
κάδων Ο.Τ.Α. και και-
νοτόμων επιχειρήσεων, 
καθώς βραβεύθηκε στη 
διοργάνωση «Best City 
Awards 2020», με αση-
μένιο (silver) βραβείο  
στην ενότητα Κοινωνική 
Συνοχή και Βιώσιμη Α-
νάπτυξη.

Η πρόταση του Δή-
μου Νάουσας, με τίτλο 
«Go Naoussa», με την 
οποία συμμετείχε στον 
διαγωνισμό και απέ-
σπασε την διάκριση, α-
φορά δράσεις που ανέ-
πτυξε η δημοτική αρχή 
κατά την πρώτη  περί-
οδο της πανδημίας και 
ειδικότερα: 

-την ψηφιακή ανα-
βάθμιση όλων των υ-
πηρεσιών του δήμου 
για την διαφύλαξη της  
απρόσκοπτης και ομα-
λής λειτουργία τους,

-τη δημιουργία η-
λεκτρονικού κέντρου 
διαχείρισης αιτημάτων 
πολιτών, με την ονο-
μασία «Φιλώτας», που 
αποτελεί ένα από τα 
πιο καινοτόμα ψηφιακά συστήματα στη χώρα 
μας, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η 
διεκπεραίωση κάθε μορφής αιτημάτων των 
δημοτών,

-τον σταδιακό ψηφιακό μετασχηματισμό 
του δήμου με το Πληροφοριακό Σύστημα Ηλε-
κτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ» του 
Υπουργείου Εσωτερικών, 

-τη δημιουργία της πιλοτικής και καινοτό-
μου ηλεκτρονικής εφαρμογής για τη σίτιση και 
την φροντίδα των αδέσποτων ζώων (σύστημα 
«ΑΤΛΑΣ»), 

-τη  δημιουργία  Συστήματος Διαχείρισης 
Περιουσίας του Δήμου Νάουσας με σύστημα 
GIS. Η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί και παρα-
μετροποιηθεί στην Cloud Γεωχωρική υποδομή 
του Δήμου Νάουσας, 

-τη δημιουργία και ενίσχυση σημαντικών 
δράσεων κοινωνικής μέριμνας και  αλληλεγ-
γύης (ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια 
στο σπίτι» με παροχή υπηρεσιών ειδών πρώ-
της ανάγκης και υπηρεσιών όπως τρόφιμα, 
φάρμακα, πιστοποιητικά κ.ά σε ευπαθείς ομά-
δες, την δυνατότητα ψυχολογικής υποστήρι-
ξης σε όσους το είχαν ανάγκη κ.ά.).

-τη διοργάνωση ψηφιακών δράσεων για 
τους δημότες όλων των ηλικιών (μαθήματα 
νέων τεχνολογιών σε συνεργασία με εκπαι-
δευτικά ιδρύματα της χώρας, διοργάνωση 
ψηφιακών εκδηλώσεων πολιτιστικού και ψυ-
χαγωγικού χαρακτήρα κ.ά.)

Με αφορμή την βράβευση του δήμου ο 
Δήμαρχος Νάουσας, Νικόλας Καρανικόλας 
επισημαίνει:

«Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και περηφάνια 

που ο Δήμος Νάουσας διακρίθηκε, μεταξύ 
των ευφυών, βιώσιμων και καινοτόμων πόλε-
ων της χώρας μας. Όταν «χτύπησε» η πανδη-
μία του Covid το βασικότερο χαρακτηριστικό 
αντιμετώπισης, που διαμόρφωσε τις εξελίξεις 
σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης,  ήταν η 
ταχύτητα. Στον Δήμο Νάουσας θέσαμε σε 
άμεση εφαρμογή τον στρατηγικό σχεδιασμό 
μας για την υγειονομική, κοινωνική και οικο-
νομική θωράκιση του Δήμου και των συνδη-
μοτών μας, μέσω της ευέλικτης διάχυσης της 
πληροφορίας. Ο στρατηγικός μας σχεδιασμός 
περιελάμβανε πλήθος ενεργειών με απώτερο 
σκοπό τις απλουστευμένες διαδικασίες και την 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η 
βράβευση αυτή μας δίνει τη δύναμη να συνε-
χίσουμε με αμείωτο ρυθμό την προσπάθειά 
μας για την ανάπτυξη του δήμου μας, προς 
όφελος όλων των συμπολιτών μας».

Επισημαίνεται ότι στα «Best City Awards 
2020» που διοργάνωσε η εταιρεία Boussias 
Communications, υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ 
και της Περιφέρειας Αττικής, για 4η χρονιά 
επιβραβεύτηκε η Καινοτομία και η Ποιότητα 
Ζωής στις Ελληνικές Πόλεις. «Η επίσημη ανα-
κοίνωση των νικητών πραγματοποιήθηκε στις 
22 Φεβρουαρίου 2021, αναδεικνύοντας τις κο-
ρυφαίες πρακτικές και λύσεις του 2020, μιας 
χρονιάς εξαιρετικά δύσκολης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, όπου δοκιμάστηκαν οι αντοχές 
συστημάτων και ανθρώπων. Παρ’ όλα αυτά, 
η Αυτοδιοίκηση με τις συνεργαζόμενες επιχει-
ρήσεις, απάντησαν στις προκλήσεις της χρο-
νιάς και απέδειξαν ότι με ευελιξία, καινοτομία 
και εμπιστοσύνη μπορούν τα επιτευχθούν τα 
καλύτερα αποτελέσματα» υπογραμμίζουν σε 
σχετική ανακοίνωση οι διοργανωτές. 

Το 5ο Γενικό Λύκειο 
Βέροιας ολοκλήρωσε το 
Πρόγραμμα Εrasmus+ 
KA2 «Sustainability for 
Democracy, Democracy 
for Sustainability», κω-
δικός: Νο 2018-1-PT01-
KA229-047365_4 που 
διήρκεσε από το 2018 
ως το 2020. Η σύμπρα-
ξη αυτή αφορούσε σχο-
λεία από την Ελλάδα, τη 
Φινλανδία, την Εσθονία 
και την Πορτογαλία, ως 
συντονίστρια χώρα, και 
έλαβαν μέρος 84 Ευρω-
παίοι μαθητές. Πραγμα-
τοποιήθηκαν τέσσερις 
κινητικότητες στο πλαί-
σιο αυτό, εκ των οποίων 
η τελευταία έλαβε χώρα 
διαδικτυακά, λόγω των ι-
διαίτερων συνθηκών που 
δημιούργησε η πανδημία 
του κορωνοϊού.

Το πρόγραμμα αυτό 
ώθησε τους μαθητές να 
ερευνήσουν, να μελετή-
σουν και να εξαγάγουν 
συμπεράσματα αναφορι-
κά με τη σχέση δύο εννοι-
ών, βασικών για την επιβίωση του πλανήτη 
και της ανθρωπότητας, της αειφορίας και 
της δημοκρατίας. Εργάστηκαν πάνω σε 
τέσσερις άξονες, τους θεσμούς, την οικονο-
μία, την τέχνη και την επιστήμη/τεχνολογία. 
Έτσι, μέσα από συνεντεύξεις, συζητήσεις, 
βιβλιογραφική έρευνα και βιωματικές δρά-
σεις στο πεδίο, ευαισθητοποιήθηκαν πάνω 
στον παγκόσμιο στόχο της βιωσιμότητας. 
Ήρθαν σε άμεση επαφή με τις συνέπειες 
που έχει η ανεύθυνη στάση του ανθρώπου 
απέναντι στο περιβάλλον και ανακάλυψαν 
τρόπους ώστε αυτή η αρνητική επίδραση 
στον πλανήτη να αναστραφεί. Παράλληλα, 
συνειδητοποίησαν πως η παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων υφίσταται ακόμη 
και σήμερα και πως οι δημοκρατικοί θεσμοί 
και η συμμετοχή των πολιτών στην εύρεση 
λύσεων μπορεί να οδηγήσει στην αρμονική 
συνύπαρξη ανθρώπου και περιβάλλοντος 
και στην αειφόρο ανάπτυξη.

Όλα αυτά πραγματοποιήθηκαν με συ-
νεργατικές και βιωματικές δραστηριότητες, 
στις οποίες συμμετείχαν ενεργά οι μαθητές, 
κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για 
κάθε κινητικότητα. Στις συναντήσεις τους 
κατόπιν σε κάθε χώρα αντάλλαξαν τις δια-
πιστώσεις και τα συμπεράσματα των ερευ-
νών τους και αποφάσισαν από κοινού να 
εργαστούν για ένα βιώσιμο και δημοκρατικό 
μέλλον για την Ευρώπη και τον κόσμο. Ταυ-
τόχρονα, γνώρισαν την κουλτούρα του λα-
ού κάθε χώρας που τους φιλοξενούσε, ενώ 
ανέπτυξαν δεξιότητες κοινωνικοποίησης, 
προσαρμοστικότητας και ανεκτικότητας α-
πέναντι στο διαφορετικό, μέσα από τη συμ-
βίωσή τους με τους συμμαθητές – εταίρους. 
Μπόρεσαν να συγκρίνουν τα εκπαιδευτικά 
συστήματα των άλλων χωρών με το δικό 
τους και να εντοπίσουν αδυναμίες και πλεο-
νεκτήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συ-
στήματος, μεταφέροντας τις εμπειρίες τους 

στο δικό τους σχολείο καθώς και προτάσεις 
για τη βελτίωσή του.

Η συμμετοχή των παιδιών στο εν λόγω 
πρόγραμμα έφερε θετικά αποτελέσματα 
και στην πνευματική και ψυχολογική τους 
ανάπτυξη. Γνώρισαν καλύτερα τον εαυτό 
τους, απέβαλαν φόβους και επιφυλάξεις για 
την έκθεσή τους μπροστά σε κοινό και απέ-
κτησαν αυτοπεποίθηση. Ακόμα, έμαθαν να 
εργάζονται μεθοδικά και ανέπτυξαν ορθο-
λογικό τρόπο σκέψης και διαχείρισης προ-
βλημάτων. Μέσα από τις κοινές δραστηρι-
ότητες στις οποίες έλαβαν μέρος με τους 
Ευρωπαίους συμμαθητές τους, έγιναν δη-
μιουργικοί και είδαν στην πράξη πως η συ-
νεργασία και ο αλληλοσεβασμός μπορούν 
να φέρουν αξιοθαύμαστα αποτελέσματα. 
Αλλά και η χαρά και η ψυχική ευφορία ήταν 
έκδηλη σε κάθε κινητικότητα, ακόμα και σε 
αυτή που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.

Οι ίδιοι αυτοί μαθητές έγιναν -και θα συ-
νεχίσουν να γίνονται- πρεσβευτές των α-
ξιών  της δημοκρατίας, της αειφορίας και 
της διεθνούς συνεργασίας, μέσα από τη 
δημοσιοποίηση των εμπειριών τους και των 
γνώσεων που αποκόμισαν, στην τοπική 
κοινωνία. Μετέφεραν στις οικογένειές τους, 
στο σχολείο, στον στενό και, μέσω των κοι-
νωνικών δικτύων, στον ευρύτερο περίγυρό 
τους τη σημασία που έχει το περιβάλλον 
για τον άνθρωπο και ο άνθρωπος για το 
περιβάλλον.

Η ολοκλήρωση λοιπόν αυτού του προ-
γράμματος δημιουργεί διττά συναισθήματα. 
Αφενός ικανοποίηση για το πέρας μιας γό-
νιμης και ευχάριστης διαδικασίας και αφετέ-
ρου προσμονή για περαιτέρω συμπράξεις 
και συνεργασίες που θα οδηγήσουν τη νέα 
γενιά σε ενεργή και συνεχή προσπάθεια, με 
στόχο έναν κόσμο βιώσιμο και δημοκρατι-
κό.

#IKY #IKY_Erasmusplus #Erasmusplus 
#StateScholarshipsFoundation

Δήμος Νάουσας : 
Ασημένιο βραβείο 

στη διοργάνωση «Best 
City Awards 2020» στην 

ενότητα Κοινωνική Συνοχή 
και Βιώσιμη Ανάπτυξη

5ο Γενικό Λύκειο Βέροιας:  
Erasmus+ ΚΑ2, 

για έναν βιώσιμο 
και δημοκρατικό κόσμο



Το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙ-
ΑΣ» αφορά στην ολοκλήρωση της απο-
κατάστασης του ΧΑΔΑ Αλεξάνδρειας, που 
βρίσκεται στη θέση «Παλιομάνα» σε (ο-
δική) απόσταση περίπου 4km από την 
πόλη της Αλεξάνδρειας. Τμήμα (33στρ. 
περίπου) του εν λόγω ΧΑΔΑ έχει αποκα-
τασταθεί ήδη. Οι τεχνικές παρεμβάσεις 
και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για 
την αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. αφορούν 
κυρίως σε:

• Κατασκευή στρώσης εξομάλυνσης
• Κατασκευή στρώσης στεγανοποίη-

σης
• Κατασκευή στρώσης αποστράγγισης
• Κατασκευή στρώσης επιφανείας
• Εγκατάσταση Γεωυφασμάτων δια-

χωρισμού
• Έργα διαχείρισης όμβριων.
• Έργα διαχείρισης βιοαερίου.
• Λοιπά έργα (περίφραξη, αντιπυρική 

ζώνη κ.λπ.).
Με τις παραπάνω εργασίες αποκαθίσταται πλήρως ο εναπομένων μη ε-

νεργός χώρος ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Επιπλέον το έργο αφορά και στην προμήθεια του απαιτούμενου μηχα-

νολογικού εξοπλισμού για τη μεταφόρτωση των απορριμμάτων του Δήμου 
Αλεξάνδρειας.

Το εν λόγω έργο προϋπολογισμού ύψους 2.497.600,00€ εντάχθηκε με 
την υπ΄ αρ. 21961/27.11.2020 (ΑΔΑ: 9Α7146ΜΤΛ6-ΓΘΗ) Απόφαση Έντα-
ξης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

www.laosnews.gr 510-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Θα ήθελα να συγχαρώ τον αγαπημένο μου ανεψιό ΜΕΡΚΟΥΡΙΟ 

ΚΟΛΒΑΤΖΗ του Κυριαζή, που πήρε επάξια με άριστα το πτυχίο του 
Χειρουργού Ουρολόγου και του εύχομαι καλή σταδιοδρομία και πάντα 
επιτυχίες στη ζωή του.

Η θεία
Έλσα Κανάρα

Την συνέχιση 
των συμβάσεων 
εργασίας για την 
καθαριότητα των 

κτιρίων των ΟΑΕΔ, 
ζητούν 29

 Εργατικά Κέντρα 
της χώρας

-Μεταξύ αυτών 
και της Βέροιας

Το Εργατικό Κέντρο Βέροιας, ενημερώνει ότι: «Μια 
εξέχουσας σημασίας πρωτοβουλία ανέλαβαν 29 Ερ-
γατικά Κέντρα, με στόχο να στηρίξουν το δίκαιο αίτημα 
500 συνολικά εργαζομένων, που προσελήφθησαν  με 
την υπ΄αριθ. 1Α/2019, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, τετράωρης απασχόλησης 
24/μηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση απρόβλε-
πτων και επειγουσών περιστάσεων και των αναγκών 
καθαριότητας των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσί-
ες του Ο.Α.Ε.Δ., εντός του Νομού Αττικής και των Νο-
μών Αιτωλ/νίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, 
Βοιωτίας, Δράμας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Ευβοίας, 
Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, 
Θεσπρωτίας Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, 
Καρδίτσας, Καστοριάς, Κέρκυρας, Κιλκίς, Κοζάνης, 
Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λάρισας, Λασιθίου, 
Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, 
Πέλλας, Πιερίας, Πρεβέζης, Ρεθύμνης, Ροδόπης, Σά-
μου, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Φωκί-
δας, Χαλκιδικής, Χανίων και Χίου.

Εν όψει της  λήξης των συμβάσεων, τα Εργατικά 
Κέντρα με επιστολή που απέστειλαν στον Διοικητή του 
ΟΑΕΔ κ. Σ. Πρωτοψάλτη, και ταυτόχρονη κοινοποίηση 
στον Υπουργό Εργασίας κ. Κ. Χατζηδάκη, τόνισαν την 
αναγκαιότητα των υπηρεσιών που προσέφεραν και 
συνεχίζουν να προσφέρουν οι εν λόγω εργαζόμενοι σε 
καιρό πανδημίας, και ζητούν την ανανέωση των συμ-
βάσεων τους, οι οποίες λήγουν στις 2-7-2021, ημερο-
μηνία κατά την οποία δεν προβλέπεται να εκλείψουν οι 
έκτακτες περιστάσεις που η χώρα αντιμετωπίζει.

Φρόσω Καρασαρλίδου: «Να οριστούν 
ως ακατάσχετα τα ποσά μη επιστρεπτέας προκαταβολής 

των επιδοτήσεων από τις Περιφέρειες»
Στη Βουλή με αναφορά έφερε η βουλευτής 

του νομού μας Φρόσω Καρασαρλίδου το πρό-
βλημα με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωποι πολ-
λοί επιχειρηματίες που ήταν μεταξύ των δικαι-
ούχων των προγραμμάτων από τις Περιφέρειες, 
όπως ήταν και το πρόγραμμα ΔΙΕΞΟΔΟΣ της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Συγκεκριμένα, τα ποσά μη επιστρεπτέας προ-
καταβολής που δόθηκαν μέσω αυτών των προ-
γραμμάτων δεν υπάγονται σε καθεστώς αφορο-
λόγητου και ακατάσχετου, όπως συμβαίνει με τις 
επιστρεπτέες προκαταβολές.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουν κατασχε-
θεί μέρος τους ή ακόμα και ολόκληρα τα ποσά 
σε όσους είχαν οφειλές προς την Εφορία και το 

ΕΦΚΑ, έστω και ρυθμισμένες, συ-
νεπώς πολλοί επιχειρηματίες δεν 
πήραν στα χέρια τους ούτε ένα ευ-
ρώ. Η επιχορήγηση αυτή, λοιπόν, 
δεν έλυσε τα προβλήματα ρευστό-
τητας και επιβίωσης για μια μερίδα 
επιχειρηματιών, προκαλώντας ανα-
στάτωση στον κλάδο.

Η βουλευτής καλεί τους αρμό-
διους υπουργούς να επιληφθούν 
του ζητήματος και να χαρακτηρι-
στούν ως ακατάσχετες αυτές οι ε-
πιχορηγήσεις, ώστε να αποτελούν 
ουσιαστική βοήθεια για τους δικαι-
ούχους.

Στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” η ολοκλήρωση 
αποκατάστασης ΧΑΔΑ Δήμου Αλεξάνδρειας 



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.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 28 Φεβρου-

αρίου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Α-
θανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  σε κλειστό 
οικογενειακό κύκλο για την ανάπαυση 
της ψυχής  του αγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, υιού, γαμπρού και 
αδελφού 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΡΙΑΝ.
ΚΑΡΑΤΟΛΙΟΥ

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

Η σύζυγος
Ο υιός

Η μητέρα, Η πεθερά
Ο αδελφός, Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 27 Φεβρου-

αρίου 2021 επί του μνήματος στα 
Κοιμητήρια Βέροιας σε κλειστό οικο-
γενειακό κύκλο 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής του αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, αδελφού και θείου 

ΠΑΥΛΟΥ ΒΑΣ.
ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗ

(Δικηγόρου, οικονομολόγου, συγγραφέα

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

Επίσης θα τελεσθεί μνημόσυνο στην Ελληνορθόδοξη 
Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου Ζυρίχης.

Η σύζυγος
Η κόρη

Τα αδέλφια, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 25 Φε-

βρουαρίου 2021 στις 2.30 μ.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απα-
γόρευσης συναθροίσεων, από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και Ελένης Δι-
αβατού ο Δημήτριος Κων. Μπου-
σμαλής σε ηλικία 69 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 26 

Φεβρουαρίου 2021 στις 3.00 μ.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απα-
γόρευσης συναθροίσεων, από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας ο 
Γεώργιος Βασ. Τσιαντεκίδης σε η-
λικία 74 ετών. Η ταφή θα γίνει στα 
Κοιμητήρια Αγ. Γεωργίου Δοβρά.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Διαφωνούμε με την 
μετάβαση της 
επικουρικής 

ασφάλισης από το
 διανεμητικό σύστημα  
στο κεφαλαιοποιητικό

       
Τα επτά (7) μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας, έχοντας 

υπόψη τις  άνωθεν σχετικές, κατόπιν πολλών τηλ/κών επι-
κοινωνιών μεταξύ τους, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων, 
υπολογίζοντας τα υπέρ και τα κατά και μεταφέροντας την 
επιθυμία πάρα πολλών μελών του Συνδέσμου,

 ο μ ό φ ω να απορρίπτουμε τη μετάβαση της επικου-
ρικής σύνταξης  από το ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ σύστημα στο 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΟ.

  Ο μ ό φ ω να απορρίπτουμε τις ωραιοποιήσεις και τις 
εξισώσεις  του Κεφαλαιοποιητικού συστήματος, λόγω προ-
σωπικών εμπειριών από εισφορές σε ασφαλιστικές εται-
ρείες, οι οποίες λόγω πτώχευσης, οι ασφαλισμένοι έχασαν 
τα κεφαλαιοποιημένα συνταξιουχικά δικαιώματα.

Εισφορές ορισμένου χρόνου σε ασφαλιστικές εταιρείες, 
όταν έληξε ο χρόνος, οι ασφαλισμένοι εισέπραξαν πολύ 
λιγότερα από τις εισφορές που είχαν καταβάλλει. Η απά-
ντηση της εταιρείας, «καλά δεν γνωρίζετε, ότι όπως συμμε-
τέχετε στα κέρδη συμμετέχετε και στη ζημία»;

Ζητάμε το νοικοκύρεμα των Ταμείων και τη χρηστή δι-
οίκηση.

Ζητάμε από την Κυβέρνηση και από τον αρμόδιο Υ-
φυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Τσακλόγλου, πριν 
κατατεθεί στη Βουλή το σχετικό Νομοσχέδιο να τεθεί σε 
δημόσια διαβούλευση.

    Να κληθούν οι Πρόεδροι των Ομοσπονδιών των 
Συνταξιούχων να εκθέσουν τις θέσεις, τις απόψεις και τα 
επιχειρήματά τους στο καυτό θέμα της επικουρικής σύντα-
ξης, το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους 
στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

          Για το Δ.Σ.
                  Ο Πρόεδρος      Ο Γεν. Γραμματέας
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την  οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροι-

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

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

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

Ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεήμων:

 Την Παρασκευή 26 Φε-
βρουαρίου θα ομιλήσει στις κα-
τά τόπους Ιερατικές Συνάξεις:  

• Στις 9:30 π.μ. στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσε-
ως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας 

• Στις 11:30 π.μ. στον Ιερό 
Ναό του Οσίου Αντωνίου Πολι-
ούχου Βεροίας 

• Στις 5:00 μ.μ. στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορ-
φώσεως του Σωτήρος Ναού-
σης

 Την Παρασκευή 26 Φε-
βρουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα 
ομιλήσει με την ευκαιρία 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.

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη



Μια σειρά από σημαντικές πρω-
τοβουλίες  με στόχο να αποτρέψουν 
φαινόμενα βίας και κακοποίησης, ανα-
κοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος 
Μητσοτάκης χθες στη Βουλή, κατά τη 
διάρκεια της πρωτολογίας του στη συζή-
τηση για την ποιότητα της Δημοκρατίας 
και του Δημοσίου Διαλόγου. Πρωτοβου-
λίες, που όπως είπε «έχουν ένα διπλό 
στόχο: Πρώτον, να ενισχυθεί ακόμα πε-
ρισσότερο το νομικό μας οπλοστάσιο 
για τη δίκαιη τιμωρία των ενόχων του 
παρελθόντος και του παρόντος. Αλλά 
κυρίως να αποτραπούν τα εγκλήμα-
τα του μέλλοντος, δημιουργώντας ένα 
πλαίσιο ασφάλειας και εμπιστοσύνης σε 
κάθε πολίτη».

Οι πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε 
ο πρωθυπουργός έχουν να κάνουν και 
με την πρόληψη τέτοιων φαινομένων 
όσο και την αυστηρότερη τιμωρία τους. 
«Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, αλλάζει ο 
Ποινικός Κώδικας. Αυστηροποιούνται 
οι ποινές για τα αδικήματα κατά της γε-
νετήσιας ελευθερίας. Σε ό,τι δε αφορά 
τους ανήλικους, η παραγραφή αναστέλ-
λεται μέχρι την ενηλικίωση του θύματος, 
με νέα ηλικιακά όρια. Ενώ συγκεκριμέ-
νες υποθέσεις θα εκδικάζονται πια κατά 
προτεραιότητα» ανέφερε κατά τη συζήτηση ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης.

metoo.gov.gr, για καταγγελίες μέσω chat 
σε πραγματικό χρόνο

 «Εγκαινιάζεται επίσης μία κεντρική διαδικτυακή πύλη, 
metoo.gov.gr, όπου θα συγκεντρώνονται όλες οι πληρο-
φορίες και όλες οι πολιτικές μας γύρω από αυτό το θέμα. 
Αλλά κυρίως θα μπορούν να υποβάλλονται και καταγγελίες 
μέσω chat σε πραγματικό χρόνο» ανέφερε στη συνέχεια, 
ανακοινώνοντας την δεύτερη κυβερνητική πρωτοβουλία 
για το θέμα και συνέχισε:

«Θεσπίζουμε -και το θεωρώ αυτό εξαιρετικά σημαντικό- 
ένα ειδικό μητρώο για όλους τους επαγγελματίες οι οποίοι 
έρχονται σε επαφή με παιδιά και με εφήβους, με αυστηρές 
προϋποθέσεις εγγραφής. Για παράδειγμα, προπονητές, 
εργαζόμενοι σε κατασκηνώσεις, εργαζόμενοι σε προσφυ-
γικές δομές. Το μητρώο αυτό το οποίο, το έχουν όλες οι 
σοβαρές χώρες που θέτουν προϋποθέσεις για όποιον δου-
λεύει με παιδιά -και προφανώς δεν αναφέρομαι στον χώρο 
της εκπαίδευσης- θα πρέπει να λειτουργεί σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, την ΕΛ.ΑΣ, τις αστυνομικές 
αρχές».

Τέταρτον, όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός: «Συγκρο-
τείται κεντρική δομή στη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής 
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων για την αξιολόγηση 
αλλά κυρίως και για την εξω-
δικαστική επίλυση αυτής της 
κατηγορίας. Ενώ σύντομα θα 
έρθει προς κύρωση στη Βουλή 
η σύμβαση 190 της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας, του 
ILO, για την εξάλειψη της βίας 
και της παρενόχλησης».

Σημαντική θα είναι η πα-
ρέμβαση και στους χώρους 
εργασίας, καθώς «Και, σε συμ-
φωνία με τους κοινωνικούς ε-
ταίρους, θεσπίζονται υποχρε-
ωτικοί κώδικες δεοντολογίας 
σε κάθε επιχείρηση, με προ-
βλέψεις για τη συμπεριφορά 
και κυρώσεις σε όσους δεν τις 
τηρούν. Ένα παράδειγμα να 
αναφέρω μόνο, πολλές χώρες 

στον κόσμο έχουν θεσπίσει πολιτικές, τις λεγόμενες «open 
door». Ένας υφιστάμενος μπαίνει στο γραφείο ενός προϊ-
σταμένου και η πόρτα πρέπει να είναι ανοιχτή, για λόγους 
ευνόητους. Δεν είναι δύσκολες παρεμβάσεις αυτές. Είναι 
παρεμβάσεις που με συνεννόηση με τους κοινωνικούς 
εταίρους μπορούμε εύκολα να τις εισάγουμε στον τρόπο 
με τον οποίο εργαζόμαστε, στον χώρο της εργασίας. Και 
βέβαια θεσπίζουμε και τη δυνατότητα της υποχρεωτικής 
διαθεσιμότητας του φερόμενου ως θύτη με αναστολή απο-
ζημίωσης μέχρι τη διαλεύκανση της συγκεκριμένης υπό-
θεσης. Γιατί σε ένα κράτος δικαίου κανείς δεν είναι ένοχος 
μέχρι να καταδικαστεί από τη Δικαιοσύνη».

Όπως ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός, οι παρεμβάσεις 
αυτές, «δεν εξαντλούνται μόνο στον ιδιωτικό τομέα. Γι’ 
αυτό και στο πειθαρχικό δίκαιο και των δημοσίων υπαλ-
λήλων, των γιατρών του ΕΣΥ, των Σωμάτων Ασφαλείας, 
θεσπίζεται ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα παρενόχλησης 
στο χώρο εργασίας».

Κλείνοντας την αναφορά του στις κυβερνητικές πρω-
τοβουλίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως «Τέλος, 
και το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό, επεκτείνουμε σε όλα 
τα σχολεία πια, από το Σεπτέμβριο, το πρόγραμμα της 
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης το οποίο εφαρμόστηκε 
πιλοτικά κατά τη φετινή χρονιά. Γιατί ο σεβασμός, όχι μόνο 
στο άλλο φύλο αλλά και στη διαφορετικότητα, πρέπει να 
διδάσκεται από νωρίς».
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Νέα πορίσµατα εκτίµησης 
ζηµιών από χαλάζι και ανεμοθύελλα 

σε Σταυρό και Ξεχασμένη
 
Από τον Δήμο Αλεξάνδρειας, 

ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. α-
πέστειλε, στις  22/02/2021, τον 
πίνακα µε τα πορίσµατα εκτίµη-
σης των ζηµιών από τα ζηµιο-
γόνα αίτια:

• ΧΑΛΑΖΙ της 10/7/2019 (ε-
πανεκτίμηση)

•  ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ της 
4/5/2020 και

• ΧΑΛΑΖΙ της 5/8/2020
στις καλλιέργειες παραγω-

γών της ∆/Τ.Κ Σταυρού. Και:
• ΧΑΛΑΖΙ της 12/4/2019 (επανεκτίμηση)
• ΧΑΛΑΖΙ της 10/7/2019 (επανεκτίμηση)
στις καλλιέργειες παραγωγών της ∆/Τ.Κ Ξεχασμένης.
Τα πορίσµατα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων παραγωγών για 10 

ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 04/03/2021. Κάθε ενδιαφερόµενος πα-
ραγωγός 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 διάστηµα υποβολής ενστάσεων
Από: 22/02/2021 έως 04/03/2021
Ο Πίνακας αυτός περιέχει µόνο τα αποτελέσµατα των επιτόπιων πραγµατο-

γνωµοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιµητές του ΕΛ.Γ.Α. στα αγροτεµά-
χια, όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές τους. Σε καµιά περίπτωση δεν 
εκφράζει την αποζηµιώσιµη παραγωγή των ζηµιωθέντων αγροτεµαχίων και το 
ύψος της αποζηµίωσης που προκύπτει από αυτή και δεν δηµιουργεί δέσµευση 
στον Οργανισµό για καταβολή αποζηµίωσης.

Υπενθυµίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής α-
ποζηµίωσης είναι:

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

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

Ο Ανταποκριτής ΕΛ.Γ.Α.
τ.κ. ΣΤΑΥΡΟΥ

Τροχαίο με νταλίκα 
στο τμήμα 
Βέροιας - 
Κοζάνης

Τροχαίο ατύχημα με νταλίκα στην 
Εθνική Οδό σημειώθηκε την Τετάρτη 
24 Φεβρουαρίου γύρω στις 7:30μ.μ.ό-
ταν αυτοκίνητο με κατεύθυνση από 
Βέροια προς Κοζάνη εξετράπη από 
την πορεία του και προσέκρουσε για 
αδιευκρίνιστους  λόγους στο πίσω 
μέρος της νταλίκας με αποτέλεσμα να 
προκληθούν μεγάλες ζημιές στο ΙΧ.

Οι αρχικές πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι δεν υπάρχει σοβαρός τραυ-
ματισμός.

Κυβερνητικές πρωτοβουλίες 
για την πρόληψη φαινομένων 
βίας και κακοποίησης και την 

αυστηρότερη τιμωρία τους
 -Προβλέπεται αλλαγή Ποινικού Κώδικα, αναστολή παραγραφής 

μέχρι την ενηλικίωση του θύματος και νέα ηλικιακά όρια, 
κώδικες δεοντολογίας σε επιχειρήσεις και δημόσιο, πρόγραμμα 

σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία
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Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

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

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

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

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

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

ΕΠΟγιαΓ’Εθνική:
Πρωτάθλημαενόςγύρου,
δηλώσειςσυμμετοχής

μέχρι3/3

ΟιαποφάσειςτηςΕπιτροπήςγιατοπρωτάθληματηςΓ’Εθνικής.
ΗΕπιτροπήΔιοργανώσεωνστηνσυνεδρίασή τηςστις 25/02/2021

αποφάσισε τησυνέχισηκαι τηνολοκλήρωσητουπρωταθλήματος της
Γ΄Εθνικήςπεριόδου2020-2021,μετηνδιεξαγωγήτουΑ΄Γύρου,υπό
τηνπροϋπόθεσηότιθαεπιτραπείηδιεξαγωγήαγώνων.

Όλατασωματεία,είτεεπιθυμούννασυνεχίσουνκαιναολοκληρώ-
σουντονΑ΄Γύροτουενλόγωπρωταθλήματοςείτεόχι,παρακαλούνται
να αποστείλουνστηνΕ.Π.Ο. έγγραφομε την ανάλογηαπόφαση του
Δ.Σ. τους, έως τηνΤετάρτη 03/03/2021. Στηνπερίπτωσηπου δεν ε-
πιθυμούν νασυνεχίσουν, θα υποβιβαστούνστις οικείεςΕ.Π.Σ. χωρίς
τις ανάλογες κυρώσεις. Σύμφωναμε την απόφαση τηςΕ.Ε./Ε.Π.Ο.,
η ημερομηνία έναρξης τουπρωταθλήματοςθα είναι τηνΚυριακήστις
28/03/2021.ΕπίσηςηΕπιτροπήΔιοργανώσεωναποφάσισεναεισηγη-
θείστηνΕ.Ε./Ε.Π.Ο.,τημείωσηκατά50%τηςαμοιβήςτωνδιαιτητών
καιπαρατηρητώναγώνων και διαιτησίας για όλους τουςαγώνες του
ανωτέρωπρωταθλήματοςέωςτηνλήξητου.ΗανακοίνωσητηςΕΠΟ:
«ΗΕπιτροπήΔιοργανώσεωνστηνσυνεδρίασήτηςστις25/02/2021α-
ποφάσισετησυνέχισηκαιτηνολοκλήρωσητουπρωταθλήματοςτηςΓ΄
Εθνικήςπεριόδου2020-2021,μετηνδιεξαγωγήτουΑ΄Γύρου,υπότην
προϋπόθεσηότιθαεπιτραπείηδιεξαγωγήαγώνων.Όλατασωματεία,
είτε επιθυμούννασυνεχίσουν και ναολοκληρώσουν τονΑ΄Γύρο του
ενλόγωπρωταθλήματοςείτεόχι,παρακαλούνταινααποστείλουνστην
Ε.Π.Ο. έγγραφομε τηνανάλογηαπόφαση τουΔ.Σ. τους, έως τηνΤε-
τάρτη03/03/2021.Στηνπερίπτωσηπουδενεπιθυμούννασυνεχίσουν,
θα υποβιβαστούν στις οικείες Ε.Π.Σ. χωρίς τις ανάλογες κυρώσεις.
Σύμφωνα με την απόφαση της Ε.Ε./Ε.Π.Ο., η ημερομηνία έναρξης
τουπρωταθλήματος θα είναι τηνΚυριακήστις 28/03/2021.Επίσηςη
ΕπιτροπήΔιοργανώσεωναποφάσισε να εισηγηθεί στηνΕ.Ε./Ε.Π.Ο.,
τημείωσηκατά50%τηςαμοιβήςτωνδιαιτητώνκαιπαρατηρητώναγώ-
νωνκαιδιαιτησίαςγιαόλουςτουςαγώνεςτουανωτέρωπρωταθλήμα-
τοςέωςτηνλήξητου».

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε από τη
σελίδα τηςΕΠΟ  τουςορισμούς
τωνδιαιτητώνγιατην24ηαγωνι-
στικήτηςSuperLeagueηοποία
θα διεξαχθεί το Σάββατο (27/2),
τηνΚυριακή (28/2) και τηΔευτέ-
ρα(1/3).

Τοαθηναϊκό ντέρμπι τουΠα-
ναθηναικού μετηνΑΕΚθαδι-
ευθύνει ο Βούλγαρος, Γκεόργκι
Καμπάκοφ.ΣτοVAR  θα είναι ο
ΠαούλιουςφανΜπέκελ, ο οποί-
οςθαείναιστηνίδιαθέση(VAR)
στηνΤρίπολη και τοAστέρας -
ΠΑΟΚ  (όπουδιαιτητής θα είναι
οΕυαγγέλου).

ΟΠορτογάλοςΦάμπιοΒερί-
σιμοδιαιτητήςστοΠανθεσσαλικό
καιτηναναμέτρησητουΟλυμπι-
ακού  με το Βόλο , στο VAR ο
συμπατριώτης τουΜπρούνοΕ-
στέβες.

Ο Παπαδόπουλος σφυρίζει
στηΛαμία και την αναμέτρηση
της τοπικής ομάδαςμε τονΠΑΣ
Γιάννινα, οΔιαμαντόπουλοςστη
Λάρισα και το ματς τηςΑΕΛμε
τονΠαναιτωλικό.Ο Γκορτσίλας
θα βρίσκεται στηΡιζούπολη για
το παιχνίδι τουΟΦΗ με τονΑ-

πόλλωνα, ενώ οΤζοβάρας στο
Βικελίδης για εκείνο τουΆρη με
τονΑτρόμητο.

Αναλυτικά:
Σάββατο27/2
Απόλλων-ΟΦΗ(17:15)
Διαιτητής:Γκορτσίλας
Βοηθοί: Βασιλόπουλος, Χρι-

στάκογλου
4ος:Τζήλος
VAR:Σιδηρόπουλος

Αστέρας-ΠΑΟΚ(19:30)
Διαιτητής:Ευαγγέλου
Βοηθοί: Νικολακάκης, Ψαρ-

ρής
4ος:Κοτσάνης
VAR:ΦανΜπέκελ

Κυριακή28/2
Άρης-Ατρόμητος(15:00)
Διαιτητής:Τζοβάρας
Βοηθοί:Κόλλιας,Μπαλτάς
4ος:Βρέσκας

VAR:Κουμπαράκης

ΑΕΛ-Παναιτωλικός(17:15)
Διαιτητής:Διαμαντόπουλος
Βοηθοί: Νικολαΐδης, Κολλιά-

κος
4ος:Βάτσιος
VAR:Μανούχος

Λαμία-ΠΑΣΓιάννινα(17:15)
Διαιτητής:Παπαδόπουλος
Βοηθοί:Αλεξέας,Τριανταφύλ-

λου
4ος:Κουτσιαύτης
VAR:Φωτιάς

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ(19:30)
Διαιτητής:Καμπάκοφ
Βοηθοί:Χριστόφ,Βσελίνοφ
4οςΣκουλάς
VAR:ΦανΜπέκελ

Δευτέρα1/3
Βόλος-Ολυμπιακός(19:30)
Διαιτητής:Βερίσιμο
Βοηθοί: Πετρόπουλος, Ι.Δη-

μητριάδης
Τέταρτος:Καραντώνης
VAR:Εστέβες

SuperLeagueInterwetten
Ο Καμπάκοφ στο Παναθηναϊκός - ΑΕΚ,

ο Βερίσιμο στο Βόλος - Ολυμπιακός

Το Υφυπουργείο Αθλητισμού πήρε 
θέση για τα σενάρια που εμπλέκουν 
τον Λευτέρη Αυγενάκη με τον αριθμό 
των ομάδων της Super League 1 και 
στο να γίνουν 16.

Η θέση τουΥφυπουργείουΑθλητισμού
αναφορικάμετιςπληροφορίεςαυτέςέχειως
εξής:

«ΡόλοςτουΥφυπουργείουΑθλητισμούκαι
τηςΚυβέρνησηςείναιναθέτειμόνοτοθεσμι-

κόπλαίσιολειτουργίας τωναθλητικώνφορέ-
ων.Οι διαδικασίες και ο τρόποςδιεξαγωγής
των εκάστοτεπρωταθλημάτων καθορίζονται
αποκλειστικά από τις διοργανώτριες αρχές
τους,ΟμοσπονδίεςήΛίγκες.Όσαδημοσιεύ-
ονταιως«πληροφορίες»περί τουαντιθέτου
καιυποτιθέμενηςπρόθεσηςτουΥφυπουργού
Αθλητισμού,ΛευτέρηΑυγενάκη, να ορίζει α-
ριθμόσυμμετεχόντωνομάδωνσεκατηγορίες
πρωταθλημάτων, είναι αποκυήματαφαντα-
σίας.»

ΛευτέρηςΑυγενάκης«Αποκυήματαφαντασίας»
ταπερίπαρέμβασηςγιααύξησηομάδων
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ΕκδόθηκεηΚΥΑμετιςοδηγίες
τηςΓΓΑόσοναφοράτουγειονομι-
κόπρωτόκολλοπου οφείλουν να
τηρούν οι ομάδες τηςΑ Εθνικής
Γυναικών στο ποδόσφαιρο, της
Α2Ανδρώνστο μπάσκετ και της
ΓΕθνικήςΕρασιτεχνικήςστοπο-
δόσφαιρο.

Διαβάστε όλαόσααπαιτούνται
για την επανέναρξη, μια διαδικα-
σίαπουαποτελεί κάτιπαραπάνω
από…βουνό!

Αναλυτικά:
«Κατ΄ εφαρμογή των διατάξε-

ων της ΚΥΑ υπ.αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ.
10969 (648Β΄) παρ. 20 για τον
αθλητισμό, επιτρέπεται από την
22/02/2021 η λειτουργία των α-
θλητικώνεγκαταστάσεωνγιαπρο-
πονήσεις,χωρίςτηνπαρουσίαθε-
ατών, των ομάδωνπουμετέχουν
στο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου
Α’ εθνικής κατηγορίας γυναικών,
στο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου
ΣάλαςΑ’ΕθνικήςΚατηγορίας αν-
δρών,ΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου
Γ’ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών,
Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης
Α2ΕθνικήςΚατηγορίαςανδρών.

Η έναρξη των προπονήσεων
των ομάδων των εν λόγω κατη-
γοριών γίνεται υπό τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:

Υποχρεωτικόπροληπτικό test
COVIDπριναπό την έναρξη των
προπονήσεων.

ΟρισμόςΥπεύθυνουCOVID19
γιακάθεομάδα.

Ονομαστικός κατάλογος παι-
κτών – προπονητών – τεχνικού
προσωπικούγιατιςπροπονήσεις.

Συγκεκριμένος, μοναδικός χώ-
ροςπροπόνησης.

Συγκεκριμένοωράριοπροπό-
νησης και μόνο μία προπόνηση
τηνημέρα.

Καθημερινή ενεργητική επι-
τήρηση, για τυχόν συμπτώματα
που σχετίζονται με τη λοίμωξη
COVID-19.

Εβδομαδιαίοςπροληπτικός έ-
λεγχος γιαCOVID-19 με τεστ α-
ντιγόνου από διαπιστευμένα ερ-
γαστήρια.

Εβδομαδιαία ενημέρωση της
Ομοσπονδίας και της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ)
για τον αριθμό των ελέγχων για
COVID-19 και των τυχόν κρου-
σμάτων.

Αυστηρήτήρησηκαιεφαρμογή

των υγειονομικώνπρωτοκόλλων
των αντίστοιχων αθλημάτων τα
οποία αναρτώνται στην ενότητα
«ΑθλητισμόςκαιCOVID19»,στην
ιστοσελίδατηςΓενικήςΓραμματεί-
αςΑθλητισμού

2Ειδικότερα:Οδηγίεςπροςτις
ομάδες:

Οι ομάδες αποστέλλουν συ-
μπληρωμένο σε μορφήword και
pdfτοσυνημμένοέντυπο1,προς
τηνοικείαΟμοσπονδία.

Το έντυπο1περιλαμβάνει τον
ονομαστικό κατάλογο αθλητών/
τεχνικούπροσωπικού κ.α., τοω-
ράριοπροπονήσεων, τονπροτει-
νόμενοχώροπροπόνησηςκαθώς
και τα στοιχεία επικοινωνίας της
εγκατάστασης. Κάθε ομάδα δη-
λώνει έως35άτομα για τηνΑ’Ε-
θνική γυναικών και τη Γ’ Εθνική
καιέως25άτομαγιατηνΑ’Εθνική
ΠοδοσφαίρουΣάλαςκαιΑ2Καλα-
θοσφαίρισης (συμπεριλαμβανομέ-
νωναθλητών,προπονητών,τεχνι-
κούκαιιατρικούπροσωπικούκ.α.)
οιοποίοιθαέχουνπρόσβασηστο
χώροπροπόνησης.Οιομάδεςμε-
ριμνούνγια την εκ τωνπροτέρων
συνεννόησημε τις αντίστοιχες α-
θλητικές εγκαταστάσεις,ώστε να
είναι διαθέσιμες. Σε περίπτωση
πουπερισσότερεςαπόμίαομάδες
κάνουν χρήση της ίδιας εγκατά-
στασης,ηώραλήξης τηςπροπό-
νησηςτηςμίαςομάδαςπρέπεινα
απέχει από τηνώρα έναρξης της
επόμενηςτουλάχιστονμισήώρα.

Οι αθλητές, προπονητές και

τολοιπόπροσωπικότωνομάδων
πουσυμμετέχειστηνπροπονητική
δραστηριότητα τωνομάδων,υπο-
χρεούνταιαπότηνπρώτηεβδομά-
δατωνπροπονήσεωνναυποβάλ-
λονταισεεβδομαδιαίοπροληπτικό
έλεγχογιαCOVID19μετεσταντι-
γόνου από διαπιστευμένα εργα-
στήρια(PCRtestήrapidtest).

Το πρώτο τεστ για COVID19
γίνεταιπριν την έναρξη τωνπρο-
πονήσεων.

Μετά και τη διενέργεια του ε-
βδομαδιαίου προληπτικού ελέγ-
χου, η ομάδα γνωστοποιεί στην
Ομοσπονδίατααποτελέσματατου
ελέγχου, αποστέλλοντας ηλεκτρο-
νικά τησχετικήβεβαίωση του ερ-
γαστηρίου.

Κατά τη διάρκεια της προπό-
νησης εφαρμόζονται αυστηρά και
απαρέγκλιτα τα αντίστοιχαπρω-
τόκολλα και οι οδηγίες ασφαλούς
άθλησης οι οποίες αναρτώνται
στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ και στο
πεδίο ενημέρωσης «Αθλητισμός
και COVID 19», στον ακόλουθο
σύνδεσμο: https://gga.gov.gr/
component/content/article/278-
covid/2981-covid19-sports

Οιως άνωοδηγίες καθώς και
ταπροπονητικάπρωτόκολλα δύ-
ναται να τροποποιούνται μεβάση
την τρέχουσα επιδημιολογική κα-
τάστασητηςχώραςμας.

Κατά τη διάρκεια τωνπροπο-
νήσεωνοιπαίκτεςκαιπροπονητές
είναισεκαθεστώςενεργητικήςεπι-
τήρησης δηλαδή κάνουν καθημε-

ρινήθερμομέτρησηκαιαναφέρουν
στον ιατρόοποιοδήποτεσύμπτω-
μαπουσχετίζεται με τη λοίμωξη
COVID-19.

Οι σύλλογοι έχουν την υπο-
χρέωση να διατηρούνστοαρχείο
τους,γιατουλάχιστοντέσσερις(4)
μήνες,τιςβεβαιώσειςτωνδιαγνω-
στικώνεργαστηρίωνγιατατεστα-
ντιγόνουγιαCOVID-19πουέχουν
διενεργηθεί, καθώς ενδέχεται να
ζητηθεί η προσκόμισή τους, στο
πλαίσιο δειγματοληπτικών ελέγ-
χων τηςΥγειονομικήςΕπιστημο-
νικήςΕπιτροπήςτηςΓ.Γ.Α.σεσυ-
νεργασίαμετοΥπουργείοΥγείας.

3.ΟδηγίεςπροςτιςΟμοσπον-
δίεςκαιΠοδοσφαιρικέςΕνώσεις:

ΗοικείαOμοσπονδίααποστέλ-
λει συμπληρωμένο τοσυνημμένο
έντυπο2«Γνωστοποίησηχρήσης
αθλητικής εγκατάστασης» προς
την αθλητική εγκατάσταση. 2. Η
οικεία Ομοσπονδία αποστέλλει
προς το αθλητικό σωματείο συ-
μπληρωμένο το συνημμένο έντυ-
πο3 «Βεβαίωσημετακίνησηςμε-
λώνΟμάδας»προκειμένου ναδι-
ανεμηθείαρμοδίωςαπότοσωμα-
τείοπροςτουςενδιαφερόμενους.

ΗΟμοσπονδία, μια φορά την
εβδομάδα, αποστέλλει συμπλη-
ρωμένοπρος τη Γενική Γραμμα-
τείαΑθλητισμού (ΓΓΑ), στην ηλε-
κτρονικήδιεύθυνσηcovid19@gga.
gov.gr , το συνημμένο έντυπο 4
«Εβδομαδιαίοιπροληπτικοί έλεγ-
χοιCOVID19», τοοποίοπεριλαμ-
βάνει τον συνολικό αριθμό των
εβδομαδιαίωνπροληπτικών ελέγ-
χωνCOVID19καθώςκαιτοναριθ-
μότωντυχόνθετικώνδειγμάτων.

ΗοικείαΟμοσπονδίααποστέλ-
λειπροςτηΓΓΑ,στηνηλεκτρονική
διεύθυνση covid19@gga.gov.gr,
επικαιροποιημένο προπονητικό
πρωτόκολλο το οποίο θα περι-
λαμβάνει τη διαδικασία τωνπρο-
ληπτικών εβδομαδιαίων ελέγχων
COVID19, όπως περιγράφεται
στιςπαρούσεςοδηγίες.Γιαπεραι-
τέρωδιευκρινίσεις μπορείτε να ε-
πικοινωνείτεηλεκτρονικάστιςακό-
λουθεςδιευθύνσειςsgoffice@gga.
gov.gr και covid19@gga,gov.gr.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακα-
λούμε για τηνάμεση κοινοποίηση
τηςπαρούσαςμετατωνσχετικών
συνημμένωνεντύπωνπρος τιςο-
μάδεςπου εμπίπτουνστις διατά-
ξειςτηςισχύουσαςΚΥΑ».

Στέργιος Αντωνίου:
«Οι προτάσεις για την 

επανέναρξη της Γ’ Εθνικής»

ΣτοMetropolis 95,5 και την εκπομπή «ΤρίτοΗμίχρονο»φι-
λοξενήθηκε ο αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, ΣτέργιοςΑντωνίου και
αναφέρθηκε μεποια κριτήρια θα μπορέσει να ξανά αρχίσει το
ΠρωτάθληματηςΓ΄Εθνικής.

Αναλυτικάταόσαείπε:
«Έγινε μία μεγάλη προεργασία για να ξεκινήσουν όλα τα

Πρωταθλήματα.Αύριοπρέπει ναανοίξουν και ταπαιδικάΠρω-
ταθλήματαγιατίείναιάδικοναβλέπουμε30παιδιάκλεισμένασε
μιααίθουσασχολείουκαιναμηνμπορούνναπαίζουνσεανοιχτά
γήπεδα.Είμαστεσεσυζητήσεις με τιςΠεριφέρειες και τουςΔή-
μουςώστενακαλύψουντοκόστοςαπόταέξοδατωνrapidtests
ώστεναβοηθηθούνοιομάδεςτηςΓ΄Εθνικής.Όσεςομάδεςδεν
μπορούνναδηλώσουνσυμμετοχήστηνκατηγορία,απλώςθαυ-
ποβιβάζονται,ούτεπρόστιμοθατουςεπιβάλλεται,ούτεαφαίρεση
βαθμών.Αν κατέβουνόλες οι ομάδες, να γίνει οπρώτος γύρος
γιατίέτσιθαδιευκολύνουμετιςομάδεςκαιθαμπορείηδιαιτησία
να είναι από ένανΝομό κι έτσι θαπετύχουμε ναμειώσουμε το
κόστοςτηςδιαιτησίας.

Ηάλληεκδοχήείναινασυνεχιστείόπωςείναιάλλαείναιαπί-
θανο για να ολοκληρωθεί τοΠρωτάθλημα. Για μέναπρέπει να
γίνουνκαινούργιοιόμιλοιγιατίείναιτοπιοδίκαιογιαόλους.Είναι
κάποιεςσκέψειςπουμένει ναδούμεποια θαυλοποιήσουμε για
τοσυμφέρονόλων.Εμέναηπρότασήμουείναιναστείλουμεμια
επιστολήσε όλες τις ομάδες για τησκέψημας να γίνουν οκτώ
όμιλοικαιανεπικρατήσειαυτήηάποψη,τηΔευτέρανακάνουμε
τουςομίλουςγιαναπροχωρήσουμε.Απ΄ότιφαίνεταιηΓ΄Εθνική
θαξεκινήσειστις28Μαρτίουκαιοστόχοςείναινατελειώσειμέχρι
τέλος Ιουνίου.Θαπεριορίσουμεκαι ταμπαράζγιατί τουχρόνου
θαέχουμεδυοεπαγγελματικέςκατηγορίες.

Ανολοκληρωθεί τοΠρωτάθλημαδενμπορείς να κάνεις μετά
την τροποποίηση.Σεδυοπροσκλήσειςδενήρθεουφυπουργός
γιανασυζητήσουμετοθέματωνεκλογώντηςΕΠΟ,αλλάκαιτο
θέμαμετομητρώοτωνομάδων.ΗΛίγκαδενέχεικανένανλόγο
ναπαρέμβειαυτό.Γίνεταιμεγάληπροσπάθειαναξεκινήσουντα
παιδικάπουδενχρειάζονταικαιrapidtests.Μόλιςβγάλουμεάκρη
μετηνΓ΄Εθνική,θαασχοληθούμεκαιμετατοπικάΠρωταθλήμα-
τα».

ΤοπρωτόκολλοπροςομάδεςΑΕθνικήςΓυναικών,
Α2ΜπάσκετκαιΓ΄ΕθνικήΑνδρών

ΗΚΕΔόρισε τουςδιαιτητές και τουςβοη-
θούς τωναγώνων της 11ηςαγωνιστικής της
ΣούπερΛιγκ2

Το ντέρμπι της αγωνιστικής Παναχαϊ-
κή-ΞάνθηθαδιευθύνειοΓκάμαρης(Αθηνών).
Ακόμη, ο Στάμος (Αθηνών) ορίστηκε στοΟ-
ΦΙ-Τρίκαλα, οΚακουλίδης (Θράκης)στοΔια-
γόρας-Καραϊσκάκης ενώτοΧανιά-Ιωνικόςθα
διαιτητεύσει οΜαλούτας (Ημαθίας).Τέλος, ο
Βλάχος (Αν.Αττικής) ορίστηκεστοΛεβαδεια-
κός-ΔόξαΔράμας και οΒεργέτης (Αρκαδίας)
στοΕργοτέλης-ΑπόλλωνΛάρισας.

Αναλυτικάοιορισμοί:
Σάββατο27/2-14:45
ΟΦΙεράπετρας-Τρίκαλα
Διαιτητής:Στάμος(Αθηνών)
Βοηθοί:Γαρεφαλάκης(Ηρακλείου),Τσολα-

κίδης(Αθηνών)
4ος:Πατεμτζής(Ηρακλείου)

Διαγόρας-Καραϊσκάκης
Διαιτητής:Κακουλίδης(Θράκης)

Βοηθοί:Δελής,Κωνστάντιος(Εύβοιας)
4ος:Μαχαίρας(Αθηνών)

Χανιά-Ιωνικός
Διαιτητής:Μαλούτας(Ημαθίας)
Βοηθοί:Οικονόμου (Αχαΐας),Μάνος (Λά-

ρισας)
4ος:Ανδριανός(Αχαΐας)

Κυριακή(28/2–14:45)
Εργοτέλης-ΑπόλλωνΛάρισας(13:45)
Διαιτητής:Βεργέτης(Αρκαδίας)
Βοηθοί: Νιδριώτης (Αθηνών), Πλακάς

(Δυτ.Αττικής)
4ος:Κόκκορης(Αρκαδίας)

Παναχαϊκή-Ξάνθη
Διαιτητής:Γκάμαρης(Αθηνών)
Βοηθοί: Καραλής (Ηλείας), Χριστοδούλου

(Ημαθίας)
4ος:Μπακογιάννης(Αθηνών)


Λεβαδειακός-ΔόξαΔράμας
Διαιτητής:Βλάχος(Αν.Αττικής)
Βοηθοί: Γουρνιάς (Αν.Αττικής),Κόττορος

(Δωδ/νήσου)
4ος:Λεμπέσης(Πειραιά)

SL2: Οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής
ΔημήτρηςΜαλούταςστοντέρμπιΧανιά-Ιωνικός
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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.

Παρασκευή 26-02-2021

16:00-21:00 ΜΑ-

ΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙ-

ΚΗ  ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ

18 (μπροστά από

πιάτσα ταξί) 23310-

63102

16:00-21:00ΛΙΑ-

ΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΙΜΩΝΟΣ 1-3ΠΡΟ-

ΜΗΘΕΑΣ(πιάτσαταξί)23310-72677

16:00-21:00ΜΑΖΑΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑ-

ΠΑΓΟΥ-ΔΙΠΛΑΣΤΟΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ23310-23200

21:00-08:00ΘΕΟΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΛ.ΠΛΑ-

ΤΑΝΩΝ1(πρώηνΚεντρικής69)23310-24534

Φαρμακεία

ΟΧΕ.ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΜείωση
20%στιςαμοιβές

διαιτητών-γραμματείας

ΜεαπόφασητουΔ.Σ.τηςΟμοσπονδίαςΧειροσφαιρίσεωςΕλλά-
δοςμειώνονται κατά20%οι αμοιβές τωνδιαιτητών,παρατηρητών
καικριτώνστιςκατηγορίεςHandballPremierκαιΑ1Γυναικώνέωςτο
τέλοςτηςαγωνιστικήςπεριόδου2020-2021.

ΗΟμοσπονδία επίσηςθακαλύψει τοκόστος των τεστcovid-19
των διαιτητών, παρατηρητών και κριτών για όλα τα ματς έως το
τέλος της σεζόν, ενώ επίσης θα καλύψει τα κόστη διαιτησίας και
γραμματείαςσε όλα ταπαιχνίδια τουΚυπέλλουΕλλάδοςΑνδρών-
Γυναικών.

Είχεπροηγηθεί σεπολύ καλό κλίμα τηλεδιάσκεψηανάμεσασε
Ομοσπονδία,ΚΕΔκαιτουςΣυνδέσμουςτωνΔιαιτητώνκαιτωνΚρι-
τών.

Οιεκπρόσωποι τωνδιαιτητώνκαι τωνκριτώνκατανόησανπλή-
ρως την δύσκολη οικονομική κατάσταση των σωματείων και το
γεγονόςπωςόλοιθαπρέπεινασυνδράμουνγιατηνεπιβίωσητου
αθλήματοςπουόλοιυπηρετούμε.

Επανεκκίνηση 
έχουμε αυτό το 
Σαββατοκύριακο 

στην Handball Premier, 
με τους αγώνες της 8ης 
αγωνιστικής, καθώς και 
στην Α1 Γυναικών με 
τα υπόλοιπα των αγώ-
νων της 2ης,3ης και 4ης 
αγωνιστικής.

Αναλυτικάτοπρόγραμμα:
Handball Premier (8η αγωνι-

στική)
ΔΑΚΈδεσσας18:00,Αερωπός

ManDynamic-ΠΑΟΚ
(Τζαφερόπουλος-Λινάρδος,Σίσκου)

ΣπίτιτουΧάντμπολ18:00,ΑΕΣΧΠυλαίας-
ΦίλιπποςΒέροιας

(Τσιάνας-Γράψας,Παρτεμιάν)

Νέα Κίος 18:00,ΔιομήδηςΆργους-ΑΣΕ
Δούκα

(Σκλαβενίτης-Τόλιος,Καραπάνος)

Νέας Ιωνίας 19:30,  Άρης Νικαίας
OlympicDiagnostic-HCΣαλαμίνα

(Παπαματθαίου-Χρηστίδη,Μίγκας)

Κυριακή28Φεβρουαρίου2021
Κραχτίδης 12:00, BiancoMonteΔράμα-

ΦαίακαςΚέρκυρας
(Νάσκος-Χαρίτσος,Κατσίκης)

**ΤοπαιχνίδιΟλυμπιακός-Α-
ΕΚαναβλήθηκεμεαπόφαση της
ΔΕΠ/ΟΧΕ κατόπιν αιτήματος του
γηπεδούχου σωματείου, λόγω
κρουσμάτωνCovid-19 στο κλει-
στό γυμναστήριο «ΜελίναΜερ-
κούρη»που καθιστούσε και κα-
θιστά αδύνατη για αρκετές μέρες
την ομαλή διεξαγωγή των δρα-
στηριοτήτων.

Α1 Γυναικών (2η, 3η αγωνι-
στική)

ΔΑΚΚοζάνης 18:00, Εθνικός
Κοζάνης-ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαν-
νιτσών

(Πατιός-Πήτας,Αγγελίδης)

Νέας Ιωνίας 17:00,ΑΟΑΟΔΚορυδαλλού-
ΓΑΣΚαματερού

(Φωκίτης-Λεφάκης,Αντωνόπουλος)

Κυριακή28Φεβρουαρίου2021
Α1Γυναικών(4ηαγωνιστική)
Πανοράματπς 14:00, HondaΠανόραμα-

AOΠροσοτσάνης
(Βαγγελτζίκης-Τορνικίδης,Μεϊμαρίδης)

Ένα ολόκληρο… πρωτάθλημα έχασε
φέτος ο ΕΟΣΝάουσας εξαιτίας του covid!
Σημείο των καιρών, αφού οι αναβολές των
περισσότερωναγώνωνχιονοδρομίαςκαιτου
πρωταθλήματος τηςπεριόδου 2019-20 λό-
γω τηςπανδημίας, δεν έδωσαν τους απα-
ραίτητους βαθμούς των καταβάσεων στον
ορειβατικόσύλλογοτηςΝάουσας,μεαποτέ-
λεσμαγιαπρώτηφοράμετάαπό20χρόνια
να χάσει την 1η θέση στην κατάταξη των

συλλόγων τηςΕΟΧΑ!Πρώτοςσύλλογος για
το 2020 είναι οΑ.Ο.Φλώρινας, με 2.280
βαθμούς, με τον ΕΟΣΝάουσας να περνά
στη2ηθέσημε2.240βαθμούςκαιτρίτοτον
ΕΟΣΜετσόβου με 1.140.Ο ΣΧΟΒέροιας
βρίσκεταιστην7ηθέσημε545βαθμούςκαι
οΓΑΣΑλεξάνδρειαςστην26ημε100.

Θυμίζουμε ότι το 2019 οΕΟΣΝάουσας
ήτανπρώτοςμε4.588 και οΑθλητικόςΣύλ-
λογοςΦλώριναςδεύτεροςμε3.625.

HandballPremierκαιΑ1γυναικών
Πρόγραμμα και Διαιτητές (27-28/2/2021)

Αξιολόγησησωματείων2020
απότηνΕΟΧΑ

Στην 2η θέση ο ΕΟΣ Νάουσας

ΟΧρήστοςΤζόληςπροπονή-
θηκε κανονικά με την υπόλοιπη
ομάδα τουΠΑΟΚ, τηνώραπου
οΆντριγιαΖίβκοβιτς δέχθηκε ένα
χτύπημα στην ποδοκνημική και
θαπεράσει τηνΠαρασκευή από
τεστετοιμότηταςΈνακαλόκαιένα
κακό νέο για τονΠΑΟΚαπό την
προπόνηση τηςΠέμπτης (25/2).
ΟΧρήστοςΤζόλης ξεπέρασε το

πρόβλημα τραυματισμούαπό τον
αγώναμετηΛαμίακαιτέθηκεστη
διάθεση τουΠάμπλοΓκαρσία για
τοπαιχνίδιμετονΑστέρα.

Τοάσχημογιατονπροπονητή
τουΔικεφάλουείναιότιοΆντριγια
Ζίβκοβιτς δέχθηκε ένα χτύπημα
στηνποδοκνημικήκαιαύριοστην
τελευταία, πριν την αναχώρηση
για τηνΑρκαδία προπόνηση θα
ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του.
Πρόβλημαμε ενοχλήσειςστο γό-
νατο αντιμετωπίζει και ο Ντού-
γκλαςΑουγκούστοπου εδώ και
καιρό δεν βρίσκεται στα πλάνα

του Γκαρσία. «Ηαντίστροφημέ-
τρησηγιατοπαιχνίδικόντραστον
ΑστέραστηνΤρίποληφτάνει στο
τέλοςτηςκαιτοαγωνιστικότμήμα
του ΠΑΟΚ κορυφώνει την προ-
ετοιμασία του για την επικείμενη
αναμέτρηση. Και χθες Πέμπτη
(25.02) τοβάρος έπεσεστο κομ-
μάτιτηςτακτικής.Έπειτααπόένα
σετ από δρομικές ασκήσεις και
παιχνίδια με μπάλα, οι παίκτες
δούλεψαν στην τακτικήπροσέγ-
γιση του αγώναστο «Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης«. Στο τελευταίο
μέροςοιπαίκτεςεξασκήθηκανκαι
στατελειώματα.

ΟΧρήστοςΤζόλης γυμνάστη-
κεκανονικάμετηνομάδακιάφη-
σεπίσω του τοπρόβλημα τραυ-
ματισμούπου τον ταλαιπώρησε
τιςπροηγούμενεςμέρες.ΟΧοσέ
Κρέσποσυνέχισεμεατομικόστο
γήπεδο,όπωςκιοΕνέαΜιχάι.Ο
ΝτόουγκλαςΑουγκούστο έμεινα
στο γυμναστήριο λόγω ενοχλή-
σεωνστογόνατο, ενώοΑντρίγια
Ζίβκοβιτς δέχτηκε ένα χτύπημα
στηνποδοκνημικήκαιηκατάστα-
σήτουθααξιολογηθείστηνπρο-
πόνηση τηςΠαρασκευής (26.02)
ηοποίαθαπραγματοποιηθείστις
11:00στογήπεδοτηςΤούμπας.

Στη συνέχεια η αποστολή θ’
αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ
απότοαεροδρόμιοΜακεδονίαμε
προορισμό τηνΚαλαμάτα κι από
εκεί θαμεταβεί οδικώςστηνΤρί-
πολη», αναφέρει το ενημερωτικό

δελτίοτουΔικεφάλου.

Οι πρώτες συζητήσεις
με Ίνγκασον

Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θέ-

λουννακρατήσουντονΊνγκασον
στην ομάδα και ήδη έχουν τον
έχουνβολιδοσκοπήσειγιαναμά-
θουνκαιτιςδικέςτουπροθέσεις.

Ηφετινήσεζόνμπορείναβρί-
σκεται ακόμη σε εξέλιξη και να
μπαίνει και στο πλέον κρίσιμο
κομμάτι τηςωστόσοστονΠΑΟΚ
ήδηπροετοιμάζουντοέδαφοςγια
τηνεπόμενη.

Ο προγραμματισμός έχει ξε-
κινήσει με τον Βιεϊρίνια και την
προφορική συμφωνία που είχε
οΠορτογάλοςαρχηγός τουΔικε-
φάλου με τον Ιβάν Σαββίδη για
τηνεπέκτασητησυνεργασίατους
και την επόμενη αγωνιστικήπε-
ρίοδοκαιήδηέχουνξεκινήσεικαι
οι πρώτες συζητήσεις με ποδο-
σφαιριστέςπουοΠΑΟΚθέλεινα

κρατήσειστηνΤούμπα.
ΈναςαπόαυτούςείναιοΊνγκι

Ίνγκασονπουφέτοςαποτελείση-
μείοαναφοράςστηναμυντικήτου
γραμμή τουΔικεφάλου.Το συμ-
βόλαιο του Ισλανδού, που μέχρι
τώραστησεζόνέχειαγωνιστείσε
29αγώνεςπετυχαίνονταςμάλιστα
και 5 γκολ, ισχύει μέχρι το καλο-
καίρι του 2020 και οι άνθρωποι
τουΠΑΟΚέχουνβολιδοσκοπήσει
τιςπροθέσειςτουγιατηνανανέω-
σητου.ΟΠΑΟΚθέλεινακρατή-
σει τον Ίνγκασον και τα επόμενα
χρόνια.Άλλωστε και την προη-
γούμενημεταγραφικήπερίοδο υ-
πήρξανκρούσειςαπόομάδεςτου
εξωτερικού που ενδιαφέρθηκαν
γιααυτόνμετουςανθρώπουςτου
Δικεφάλου να είναι αρνητικοί σε
κάθε ενδεχόμενο παραχώρησης
του.ΣτηνΤούμπαπεριμένουν να
διαπιστώσεικαιτιςπροθέσειςτου
ποδοσφαιριστήπουφαίνεταιπά-
ντως να είναι ικανοποιημένος με
τορόλοτουστηνομάδα.

Λογικάοιπρώτεςεπαφέςπου
έχουν γίνει με την πλευρά του
31χρονου στόπερ θα ενταθούν
καθώς είναι φανερό πως οι άν-
θρωποι τουΔικέφαλου θα προ-
σπαθήσουν να κλείσουν το θέμα
του Ίνγκασονπριν τοσυμβόλαιο
μπει στην τελευταία χρονιά της
ισχύοςτου.Κάτιπουσημαίνειότι
μέχρι το καλοκαίρι θαπρέπει να
δρομολογηθούν οριστικές εξελί-
ξεις.

ΠΑΟΚ: Μπήκε ο Τζόλης, αμφίβολος ο Ζίβκοβιτς
ΟιπρώτεςσυζητήσειςμεΊνγκασον
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Επιστολή προς τον Περιφερειάρ-
χη Δυτικής Μακεδονίας κ. Κασαπίδη 
Γεώργιο, απέστειλε ο πρόεδρος Ευ-
άγγελος Πανταζής και η Διοίκηση της 
Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων 
Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, 
σχετικά με την απουσία των μικρών  
εμπορικών επιχειρήσεων στο πρό-
γραμμα μη επιστρεπτέας ενίσχυσης, 
εκφράζοντας την δυσαρέσκεια του 
εμπορικού κόσμου. Συγκεκριμένα 
στην επιστολή αναφέρεται:  

«Κύριε Περιφερειάρχα,
Μετά την ανακοίνωση των ονομά-

των των επιχειρήσεων των οποίων 
οι προτάσεις εγκρίθηκαν και θα λά-
βουν μη επιστρεπτέα ενίσχυση από 
το πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτι-
κής Μακεδονίας: «Ενίσχυση Μικρών 
και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 
που επλήγη-σαν από την πανδημία 
Covid-19 στην  Δυτική  Μακεδονία» 
με Κωδικό ΟΠΣ 4592 στο  Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδο-
νία 2014 - 2020», είναι βέβαιο πώς 
από την σχετική λίστα των 1728 ενταγμένων - επιλεχθέντων επιχει-
ρήσεων απουσιάζουν εκκωφαντικά οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις 
της Περιφέρειάς μας, δηλ. αυτές που δραστηριοποιούνται στους 
Νομούς Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών  και  Φλώρινας, (το ίδιο συ-
νέβη και  με  το  αντίστοιχο πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής  
Μακεδονίας στους Νομούς Ημαθίας και Πέλλας), και αυτό που βλέ-
πουμε και αντιλαμβανόμαστε με  μεγάλη  μας λύπη είναι ότι μεγάλος 
αριθμός των  επιχειρήσεων που περιέχονται στην λίστα δεν ήταν  
κλειστές  με  κρατική  εντολή.                                                                                                                    

Σας είχαμε επισημάνει έγκαιρα, με κάθε τρόπο  και σε κάθε τόνο 
και σε εσάς προσωπικά αλλά και στους αρμόδιους Αντιπεριφεριάρ-
χες, (θα σας ξαναθυμήσουμε ακόμη μία φορά την τηλεδιάσκεψη με 
τους Εμπορικούς Συλλόγους την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 
που εσείς συγκαλέσατε αλλά και την επίσκεψή σας στην Καστοριά 
το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020, με την συμμετοχή και στις 2 περι-
πτώσεις του Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιώργου Βαβλιάρα, καθώς και τις 

βελτιώσεις πού ήδη είχαν κάνει στο  συγκεκριμένο πρόγραμμα οι 
Περιφέρειες Δυτικής  Ελλάδος και Δωδεκανήσων και για τις οποίες 
σας  ενημερώσαμε έγκαιρα καθώς και την κοινή  επιστολή  όλων των 
Εμπορικών Συλλόγων της Δυτικής Μακεδονίας που σας αποστείλαμε 
στις  5-12-2020) την  επιτακτική ανάγκη να απλοποιηθούν οι διαδικα-
σίες  και οι προϋποθέσεις ένταξης, στο ανωτέρω ή σε  κάθε σχετικό 
πρόγραμμα, των μικρών εμπορικών  επιχειρήσεων τις οποίες εκπρο-
σωπούμε.   

Δυστυχώς αυτό δεν το κάνατε και είναι προφανές πώς η οργή 
όλων  των συναδέλφων μας στους τέσσερις Νομούς της Δυτικής Μα-
κεδονίας  και στους Νομούς Ημαθίας και Πέλλας , είναι πραγματικά 
πολύ μεγάλη  και φυσικά δικαιολογημένη και σας επισυνάπτουμε 
προς τούτο σχετικές  έντονες επιστολές διαμαρτυρίας των Εμπο-
ρικών Συλλόγων Βέροιας και  Εδεσσας προς τον Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας, την ΄΄τυπική΄΄  απάντησή του προς τον 
Εμπορικό Σύλλογο Εδεσσας , αναφορές του  Βουλευτή Πέλλας  κ. 
Καρασμάνη Γεώργιου προς τα  αρμόδια υπουργεία και διευθύνσεις 

υπουργείων μέσω  κοινοβουλευτικού ελέγχου  σχετικά  με την άνιση 
κατανομή του κονδυλίου του ΕΣΠΑ για το σχετικό πρόγραμμα με αί-
τημα  προς τις αρμόδιες αρχές να λάβουν όλα τα  απαραίτητα  μέτρα  
για την επίλυση του ζητήματος καθώς και τις απαντήσεις προς  τον 
ανωτέρω Βουλευτή , όπου εύκολα κανείς μπορεί να συμπεράνει πώς 
για τον  τρόπο με τον οποίο έγινε η υλοποίηση του προγράμματος 
΄΄δεν ήταν  κανείς υπεύθυνος΄΄ . 

Ο παραλογισμός συνεχίζεται και το λιανεμπόριο βρίσκεται για 
άλλη  μία φορά , για πολλοστή φορά , ΄΄εκτός  νυμφώνος΄΄. Οι ε-
μπορικές επιχειρήσεις των Νομών μας που βρίσκονται σε αυτές τίς 
λίστες είναι  μετρημένες ΄΄στα δάχτυλα των δύο χεριών΄΄ , και θεω-
ρούμε τουλάχιστον υποτιμητικό να μιλάνε κάποιοι για  βοήθεια στο 
λιανεμπόριο και οι επιχειρήσεις μας να μην μπορούν επ’  ουδενί να 
ενταχθούν σε ανάλογα  προγράμματα , να είναι αποκλεισμένες από 
τον τραπεζικό δανεισμό και  κάθε άλλου είδους ενίσχυση της ρευστό-
τητάς τους και η μόνη μικρή ενίσχυση να προέρχεται από ποσά της 
επιστρεπτέας προκαταβολής  και  αυτά κατά το ήμισυ δανεικά . Και 
μιλάμε για  επιχειρήσεις που ήταν  κλειστές με κρατική εντολή, δηλα-
δή  με ταμείο  όχι απλά ΜΗΔΕΝ αλλά  ΜΕΙΟΝ  γιατί  τα  περισσότερα  
έξοδα όπως  πολύ καλά γνωρίζετε , και  κυρίως γνωρίζουμε εμείς , 
«έτρεχαν» κανονικά , και είναι προφανές πώς προγράμματα ενίσχυ-
σης  του  λιανεμπορίου και των μικρών και πολύ μικρών εμπορικών 
επιχειρήσεων με χαμηλό προϋπολογισμό , όπως αυτό που ΄΄τρέχει΄΄ 
αυτήν την περίοδο στην περιφέρειά μας , όχι μόνο δεν μπορούν να 
σταματήσουν τον κατήφορο αλλά προκαλούν και θυμηδία σε όλους 
τους συναδέλφους μας . 

Κύριε  Περιφερειάρχα
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την άμεση υλοποίηση νέου προγράμματος αποκλει-

στικά για το λιανεμπόριο με όσο γίνεται μεγαλύτερο κονδύλιο για να 
ενισχυθούν, ει δυνατόν, οι περισσότερες επιχειρήσεις γιατί όσο  περ-
νάει ο καιρός, με τα Lockdowns μετά από  τις  εισηγήσεις των ειδικών 
να συνεχίζονται και τα χρέη να  συσσωρεύονται, είναι σχεδόν βέβαιο 
πως στο τέλος τα λουκέτα και το ιδιωτικό χρέος, στο οποίο  κανείς …. 
ειδικός δεν αναφέρεται, θα φθάσουν σε  δυσθεώρητα ύψη. 

ΖΗΤΟΥΜΕ άμεση ενημέρωση για τον, με βάση  τους ΚΑΔ , αριθ-
μό των μικρών εμπορικών επιχειρήσεων των Νομών μας που εντά-
χθηκαν στο πρόγραμμα.  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ δίκαιη μεταχείριση με παροχή άμεσης ρευστότητας, 
γιατί αν, έστω και για λίγο, έλθετε  στην θέση μας και στα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζουμε, πιστέψτε μας !!!!, δεν θα θέλατε να το ζήσε-
τε  ούτε κατ’ ελάχιστον» .

Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας:
Ζητά νέο πρόγραμμα μη επιστρεπτέας ενίσχυσης αποκλειστικά 

για το λιανεμπόριο και την ενίσχυση περισσότερων επιχειρήσεων 

Νέα πραγματικότητα για τον εμπορικό κόσμο στην Covid 
εποχή: Ευελιξία και ανθεκτικότητα στις επικείμενες αλλαγές 

με διπλό στοίχημα την επιβίωση και την ανάπτυξη
- Γ. Καρανίκας : Ο εμπορικός κόσμος δεν θέλει ακόμα ένα χαμένο Πάσχα

Σε συνέχεια του πρώτου επιτυχημένου διαδικτυακού 
σεμιναρίου που έλαβε χώρα το προηγούμενο διάστημα με 
αφορμή την επανεκκίνηση του λιανεμπορίου στις αρχές του 
έτους, η ΕΣΕΕ προχώρησε στη διοργάνωση του δεύτερου 
κατά σειρά webinar με βασική προβληματική τις ευκαιρίες 
και τις στρατηγικές στη νέα κανονικότητα, λαμβάνοντας 
υπόψη τις τρέχουσες ανάγκες του εμπορικού κόσμου στην 
ελληνική αγορά σε μια εξίσωση που η πανδημία και οι επι-
ταγές που προκύπτουν διαρκώς από αυτήν, καταφέρνει να 
αλλάζει προοδευτικά το επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Στόχος του webinar που έλαβε χώρα την Τετάρτη 24 
Φεβρουαρίου με την υποστήριξη της Fortune Greece, ήταν 
η ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών για την έγκαιρη και 
ομαλή μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ανάπτυξη της πολυκα-
ναλικής προσέγγισης για την ενίσχυση της εμπειρίας των 
καταναλωτών, συνεκτιμώντας ταυτόχρονα τον περιορισμό 
του φυσικού αποτυπώματος της επιχείρησης. Επιπλέον, το 
webinar επικεντρώθηκε και στους τρόπους που οι επιχει-
ρήσεις δύνανται να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα χρηματοοι-
κονομικά εργαλεία, δημιουργώντας έτσι «αντισώματα» που θα συμβά-
λουν στην αντιμετώπιση της κρίσης. 

Στην  πρώτη ενότητα που επικεντρώθηκε στη βελτίωση της αγο-
ραστικής εμπειρίας του πελάτη, συμμετείχαν οι κ.κ. Τζάκο Καράσσο,  
Founder, CEO Agnotis , Κωνσταντίνος Στρουμπάκης, CEO & Founder 
Apifon, Ρενάτα Φωτεινού Head of Marketplace & Content της Public και 
Έλενα Χαϊλαζοπούλου, Partner, Chief Product Officer και Deputy CEO 
Convert Group. Στη συζήτηση, την οποία συντόνισε η κα Μαρία Ακρι-
βού, Senior Editor Fortune Greece, αναλύθηκαν οι τα εργαλεία και οι 
τακτικές ενίσχυσης της αγοραστικής διαδρομής και των πωλήσεων στο 
e-commerce, η σημασία της εξατομίκευσης στην εξυπηρέτηση αλλά και 
οι πυλώνες ανάπτυξης του κλάδου για την ενδυνάμωση του customer 

engagement. 
Η δεύτερη ενότητα που αφορούσε στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία 

και προγράμματα για τις επιχειρήσεις και στον ρόλο του χρηματοπι-
στωτικού τομέα και των κοινοτικών πόρων, ο  κ. Τάσος Ζάχος, Editor 
in Chief Fortune Greece συνομίλησε με τους κ.κ. Βασίλης Πετίνης, 
Managing Partner RSM Greece, Αθηνά Χατζηπέτρου, CEO της Ελλη-
νικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και Δημήτρη Οικονόμου, Αναπληρωτή 
Γενικό Διευθυντή, Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Small Business 
Segment, Eurobank. Στο πλαίσιο της συζήτησης αποτυπώθηκαν οι 
συνέργειες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμά.των αλλά και οι βραχυπρό-
θεσμες δυνατότητες εκταμίευσης δανείων για την ενίσχυση της ρευστό-
τητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο λιανεμπόριο. Αναλύθηκαν, 

δε, η επίδραση των μέτρων στήριξης στην αγορά και οι χρηματοδοτικές 
ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Γιώργος Καρανίκας, Πρόεδρος ΕΣΕΕ, 
«Δεν θέλουμε άλλο χαμένο Πάσχα»

Αναφερόμενος στα σημερινά προβλήματα του εμπορικού κόσμου, 
βολιδοσκοπώντας την «επόμενη μέρα» της πανδημίας, ο Πρόεδρος της 
ΕΣΕΕ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η μεγάλη αγωνία του εμπορικού κό-
σμου σήμερα είναι η περίοδος του Πάσχα. Δεν θέλουμε να υπάρξει ένα 
δεύτερο χαμένο Πάσχα. Ο στόχος της κυβέρνησης πρέπει να είναι το 
ασφαλές άνοιγμα της αγοράς, ώστε να λειτουργήσει το εμπόριο τον Α-
πρίλιο. Επίσης χρειάζεται να υπάρχει δικαιοσύνη στα μέτρα στήριξης με 
στόχευση ειδικά προς τους πληττόμενους κλάδους, όπως το κόσμημα, 
η ένδυση και η υπόδηση που σύμφωνα και με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 
αναδείχθηκαν το 2020 «πρωταθλητές» στη βουτιά του τζίρου. Το εμπό-
ριο έχει αδικηθεί ως σήμερα σε σημαντικές παρεμβάσεις όπως ήταν η 
«μη επιστρεπτέα επιχορήγηση» από τις Περιφέρειες. Απαιτούνται κι άλ-
λες γενναίες αποφάσεις, όπως η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος 
και της προκαταβολής φόρου, που είναι μέτρα άδικα και αντιαναπτυξι-
ακά. Αντίστοιχα, τα κριτήρια χρηματοδότησης των τραπεζών πρέπει να 
είναι αντικειμενικά και όχι στη βάση της ξεχωριστής πολιτικής της κάθε 
τράπεζας, ώστε να μην αποκλείουν τις βιώσιμες μικρομεσαίες εμπορι-
κές επιχειρήσεις. Το ζήτημα για την «επόμενη μέρα» είναι να διασφα-
λισθεί η επιβίωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και όχι μόνο 
λίγων, μεγάλων και ισχυρών εταιριών».

Το διαδικτυακό συνέδριο της ΕΣΕΕ, με τίτλο «Ευκαιρίες και Στρατη-
γικές στη νέα κανονικότητα» , αποτελεί το δεύτερο από μια σειρά συνε-
δρίων που διοργανώνει η ΕΣΕΕ, μέσα από την πλατφόρμα esee-digital.
gr, με στόχο την αποτύπωση των σημερινών δεδομένων του λιανικού 
εμπορίου στην Ελλάδα καθώς και την ανάδειξη των βέλτιστων λύσεων 
για τον μετασχηματισμό της αγοράς, τα επόμενα χρόνια. 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
διόροφηστοΠανόρα-
μαμε3υπνοδωμάτια,
σαλοκουζινα, μπάνιο,
βεράντα.Κάτωδιαμέ-
ρισμαπιομικρόσαλο-
κουζίναμετζάκι,δωμά-
τιο.Μεπρόσβασηστην
αυλή.Αυτόνομη θέρ-
μανσησεήσυχηπεριο-
χή.Τιμή135.000ευρώ.

Τηλ.:6973735020.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

σμακοντάστοΜουσείο,
90 τ.μ., 34.000 ευρώ.
Τηλ.:6934888738Με-
σιτιοκόΑκίνηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα
όρ ια  Αγγελοχωρι -
ου -Αρχαγγέλου  2
χωράφια κολλητά, 25
και11στρέμματα,πε-

ριφραγμένα, παλμέτ-
τα βερύκοκα 6 ετών
σε φούλ παραγωγή,
άριστης κατάστασης,
4 εξαιρετικές ποικιλί-
ες, με μπεκάκια.Πα-
ρακαλώ μόνο σοβα-
ρές προτάσεις. Κινη-
τό:6945769920.

ΠΩΛΕΙΤΑι χωρά-
φι 10 στρέμματα με
ροδάκινασυμπήρυνα
ANDROSS στην πε-
ριοχή ΠΑΛΙΟΛΑΚΑ
κοντάστογήπεδοΔΙ-

ΑΒΑΤΟΥ. Η περιοχή
είναι κατάλληλη για
καλλιέργεια ακτνιδί-
ων. Τηλ. επικοινωνί-
ας:6982384407.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωρο-

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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πωλείοεπίτηςοδούΜητρο-
πόλεωςστηΒέροια.Πληρο-
φορίεςτηλ.6976063527

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στο
κέντροτηςΒέροιας:1)υπό-
γειααποθήκη110τ.μ.,τιμη
150ευρώ,2)πατάριπερί-
που100τ.μ.,τιμή100ευρώ.
Πληρ.τηλ.:6970019994.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-
ρισμακέντρουμεατομική
θέρμανση3δωμάτιασα-
λόνικουζίναμπάνιοσεά-
ριστηκατάσταση,280ευ-
ρώ.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.

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.



ΠΡ.ΗΛΙΑΣ15, ενοικιάζεται
γραφείο 20 τ.μ., επιπλωμένο.

Τηλ.:2331024072.

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

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.



στη Θεσσαλονίκη. Τηλ. ε-

πικοινωνίας: 23310 23400,

Κιν.:6977443518.

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.).

ΤΟ COFFEE ISLAND ,
Βενιζέλου 31 (κέντρο), α-

ναζητε ί  bar is ta  κα ι  δι -
ανομέα .  Αποσ τολή  β ι -

ογραφικών στο  e -ma i l :

coffeeislandveria@gmail.
com.Τηλ.:6976633096.

ΗΕΤΑΙΡΙΑΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDIS SECURITY’’
ζητάει να προσλάβει για

μόνιμη απασχόληση, εξω-

τερικό πωλητή ή πωλήτρια

για τους Νομούς Ημαθίας,

Πέλλας, Θεσσαλονίκης.Α-

παραίτηταπροσόντα, ευχέ-

ρεια λόγου, αγγλική γλώσ-

σα, δίπλωμα αυτοκινήτου,

άδεια εργασίας προσωπι-

κούασφαλείας,εμπειρίαμε

βιογραφικό και συστάσεις.

Μισθός, ασφάλιση και πο-

σοστά.Παραλαβήδικαιολο-

γητικών με συνέντευξη στα

κεντρικάγραφείαμας,Θεσ-

σαλονίκης 45 Βέροια www.

securitytsiflidis.gr-sales@

secur i ty ts i f l id is .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 ,  χωρ ί ς  υπο -

χρεώσεις, ζητά για γνωρι-

μια κυρια 50-55 ετών, για

σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6984

040769.

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.



Ένα έργο ανάδειξης της παλιάς πόλης της Βέροιας και των μνημεί-
ων της, σε μια περιοχή περίπου δέκα στρεμμάτων του αστικού ιστού, 
που βελτιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και προκαλεί έναν πόλο 
έλξης επισκεπτών, δημιουργείται μέσα από το «Βιοκλιματικό – πολιτι-
στικό δίκτυο διαδρομών», που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας. Πρόκειται για το έργο που πρότεινε ο Δήμος Βέροιας, ο 
οποίος έκανε την μελέτη στο πλαίσιο του γνωστού «Σχεδίου Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης» σε συνεργασία και με την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Ημαθίας και εντάχθηκε στη διαγωνιστική διαδικασία της Περιφέρειας για 
την χρηματοδότησή του.  

Η σχετική απόφαση υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Απόστολο 
Τζιτζικώστα, και ανακοινώθηκε χθες 25 Φεβρουαρίου 2021,με το παρα-
κάτω δελτίο Τύπου της Περιφέρειας με τίτλο: «Η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας δημιουργεί βιοκλιματικό – πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών 

αναβαθμίζοντας την παλιά πόλη της Βέροιας»:
Η ανακοίνωση της Περιφέρειας

«Βιοκλιματικό – πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη 
της Βέροιας δημιουργεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την 
υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον Περιφερειάρχη Απόστολο 
Τζιτζικώστα. Πρόκειται για ένα έργο ανάδειξης της παλιάς πόλης της 
Βέροιας και των μνημείων της, που βελτιώνει την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων και δημιουργεί έναν πόλο έλξης επισκεπτών.

«Η παρέμβαση που υλοποιούμε στην παλιά πόλη της Βέροιας, 
σε συνεργασία με τον Δήμο και με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημα-
θίας, θα αναζωογονήσει μια περιοχή περίπου δέκα στρεμμάτων, σε 
ένα από τα πιο ελκυστικά σημεία του αστικού ιστού, την παλιά πόλη. 
Στο πλαίσιο της ανάπλασης που προγραμματίζουμε θα αναδειχθούν 
σημαντικά μνημεία, θα αυξηθεί η επισκεψιμότητα, ενώ θα βελτιωθεί 
η καθημερινότητα των πολιτών και η τοπική οικονομία. Διαθέτουμε 
ευρωπαϊκούς πόρους ύψους 3 εκ. ευρώ, συνδέοντας ιστορικούς 
τόπους και εμβληματικά μνημεία και δημιουργώντας ένα δίκτυο δια-
δρομών, όπου ο επισκέπτης θα μπορεί να περπατήσει στην Ιστορία 
της Βέροιας. Τα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της παρέμβασης επί-
σης αναβαθμίζουν το αστικό περιβάλλον της περιοχής. Η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας βελτιώνει την εικόνα και τη λειτουργικότητα 
των αστικών κέντρων και βγάζει από την υποβάθμιση γειτονιές, ανα-
βαθμίζοντας τις συνθήκες διαβίωσης χιλιάδων πολιτών, μέσα από το 
πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και από στοχευμένες πα-
ρεμβάσεις, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους και προγράμματα», 
τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Αντικείμενο του έργου που θα υλοποιηθεί στην παλιά πόλη της 
Βέροιας είναι η ανάπλαση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων 
αστικών περιοχών  ́έκτασης 9.800 τ.μ. και η βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος με παρεμβάσεις για τη δημιουργία ενιαίας διαδρομής 
από το Βυζαντινό Μουσείο επί της οδού Θωμαΐδου, στα νοτιοανατο-
λικά τείχη της πόλης της Βέροιας, έως την παραποτάμια οδό Ολγά-
νου, στη δυτική όχθη του Τριποτάμου απέναντι από τη συνοικία της 
Μπαρμπούτας. Αυτό το συνεκτικό δίκτυο διαδρομών μήκους 1.430 
μέτρων θα συνδέει αντιληπτικά, αισθητικά και λειτουργικά τους ιστο-
ρικούς τόπους (συνοικίες) της Κυριώτισσας, της Παναγίας Δεξιάς και 
της Μπαρμπούτας. Κομβικοί σταθμοί -εμβληματικά μνημεία για την 
πόλη- και τοπόσημα αυτής της διαδρομής είναι οι Δίδυμοι Λουτρώ-
νες και η Παλαιά Μητρόπολη της Βέροιας, που πλαισιώνονται από 
το Βυζαντινό Μουσείο (Μύλος Μάρκου) και τον Τριπόταμο.

Το δίκτυο όπου θα γίνει η παρέμβαση αποτελείται από τις οδούς:
-Κυριωτίσσης (και ο πεζόδρομος σύνδεσης της οδού Ρήγα Φε-

ραίου με την οδό Θωμαΐδου), Μυτιλέκα, Περδίκκα (μεταξύ των οδών 
Λουτρού και Μυτιλέκα), Λουτρού, Ελευθερίας (Πλατεία Διδύμων 
Λουτρώνων), Ρήγα Φεραίου (μεταξύ των οδών Μυτιλέκα και Κυριω-
τίσσης) στη συνοικία Κυριώτισσας.

-Μητροπόλεως (μεταξύ των οδών Περικλέους και Λουτρού).
-Περικλέους, Κεντρικής (μεταξύ των οδών Περικλέους και Τρύφω-

νος), Αντ. Καμάρα (μεταξύ των οδών Περικλέους και Τρύφωνος), Σο-

φού (Ευθ. & Κ. Καραναστάση), Δημοσθένους (μεταξύ του χώρου στάθ-
μευσης και της γέφυρας Καραχμέτ), Γουδή (μεταξύ των οδών Κεντρικής 
και Παναγίας Δεξιάς), Παναγίας Δεξιάς στη συνοικία Παναγίας Δεξιάς.

-Ολγάνου (μεταξύ των γεφυρών Χάβρας και Καραχμέτ) στη συνοικία 
της Μπαρμπούτας.

Επίσης, στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται και υπογειοποίηση 
δικτύου ΔΕΔΔΗΕ».

P Ωραίος ο Φλεβάρης! Είσαι 
τρεις μέρες λιγότερες χωρίς λε-
φτά…

 
P Κάτι τέτοιους μήνες θα ονει-

ρεύονται όλοι οι υπουργοί επί των 
Οικονομικών ολούθε.

 
P Κατά το δημώδες της α-

γάπης: αν είχα μπέικον θα σου 
έφτιαχνα αβγά με μπέικον, αλλά 
δεν έχω αβγά.

 
P Και το: τι να τα κάνω τα λεφτά 

/ όταν δεν έχεις φράγκο. Που βγήκε 
σε πολλές εκδοχές σε τραγούδι. Και 
άπειρες σε σπιτικά.

 
P Ή το: Άιντε κι αντίο / θα σε 

δω στο πλοίο / στις 32 του άλλου 
του μηνός. Άσχετο αλλά ωραίο.

 
P 100% ασφαλές λέει το εμ-

βόλιο της Τζόνσον εν Τζόνσον. Και 
θυμηθείτε ότι δεν τσούζει στα μάτια.

 
P Δύο οι Τζόνσον, αλλά μονή 

η δόση. Ενώ η Pfizer μία, με δι-
πλή. Αν δεν έγινε κάνα λάθος και 
ψαχνόμαστε αργότερα.

 

P Εμείς παλιά λουζόμασταν με Τζόνσον και 
Τζόνσον δύο φορές. Ανά πλύση και ανά μήνα.

 

P Για την πανδη-
μία. Δεν γυρνάμε λέω 
εγώ στο χαλαρό λοκ 
ντάουν, που είχαμε λι-
γότερα κρούσματα;

 
P Αν περάσει η ι-

δέα για άνοιγμα των 
σούπερ μάρκετ στις 6 
το πρωί, να φροντίσουν 
να σερβίρουν και πα-
τσά.

 
P Εκτός Δευτέ-

ρας, που πάντα ξεκι-
νάμε δίαιτα και γυμνα-
στήριο.

 
P Αντί αυτών, φέ-

τος θα κόψω τα ‘κρίμα’ 
της αγάπης. ‘Κρίμα’ να 
πεταχτεί αυτό, ‘κρίμα’ 
να πεταχτεί εκείνο…

 
P Αυτό το ‘κρίμα’ δεν στέκεται ούτε στον 

λαιμό μου.
 
P Ακόμη λίγο και θα έβγαζε γερανό η τρο-

χαία και για μένα να πούμε.
 
P Δεν βλέπει να κάνουμε Πάσχα έξω η 

Παγώνη. Πάσχα μέσα θα κάνει η Μενδώνη.
 
P Χθες στη Βουλή μίλησαν για Πολιτισμό 

χωρίς υπότιτλους.
 
P Πάσχοντες χρονίως από γενετήσιο 

λαϊκισμό.
 

P Οι περισσότεροι πολιτικοί εξάλλου έχουν 
πάρει πτυχίο στον Πολιτισμό με μαθήματα άνευ 
διδασκάλου.

 
P Οι δε άνθρωποι του Πολιτισμού τα 

κάνουν μαντάρα όταν πολιτικοποιούν όλα τα 
θέματα.

 
P Και:
 
Ο κορωνοϊός και η γρίπη πήγαν σε ένα μπαρ. 

Η γρίπη παραπονιέται ότι οι δουλειές δεν πάνε 
καλά φέτος και ο κορωνοϊός της απαντά:

-Φυσικά και οι δουλειές σου δεν πάνε καλά. 
Δεν έχεις σωστό μάρκετινγκ!

K.Π.
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Από τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα
Υπογράφηκε η απόφαση υλοποίησης του έργου «Βιοκλιματικό – 

πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών» στην παλιά πόλη της Βέροιας
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