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Αναγκαία η εθελοντική 
συνδρομή ιδιωτών γιατρών 
στον υγειονομικό πόλεμο

  Βρισκόμαστε μέσα στην δίνη ενός υγειονομικού πολέμου 
και θα πρέπει να γίνει χρήση όλων των όπλων για να 
ενισχυθεί το μέτωπο έναντι του κορωνοϊού. Η εξάντληση 
των γιατρών και νοσηλευτών που μάχονται επί μήνες στην 
πρώτη γραμμή των νοσοκομείων, αλλά και η αναγκαστική 
απόσυρση μεγάλου αριθμού τους, αφού νοσούν και οι 
ίδιοι, καθιστά αναγκαία την συνδρομή ιδιωτών γιατρών.
 Το θέμα τέθηκε στην συνέντευξη του προέδρου του Ι.Σ.Η. 
Β. Διαμαντόπουλου, ο οποίος απάντησε ότι θέλουν να 
συνδράμουν και να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους, 
αλλά δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για την εθελοντική 
προσφορά ιδιωτών γιατρών σε δημόσια νοσοκομεία. Η 
χθεσινή ωστόσο ανακοίνωση του υπουργού Υγείας Β. 
Κικίλια ότι γιατροί ιδιωτικών νοσοκομείων της Αθήνας 
«ανεβαίνουν» εθελοντικά για να προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, δείχνει ότι η 
κυβέρνηση έστω και καθυστερημένα, ενεργοποιείται και 
προς αυτή την κατεύθυνση, που είναι μονόδρομος, 
αφού και οι ανθρώπινες δυνάμεις και αντοχές έχουν τα 
όρια τους και οι υγειονομικοί στα νοσοκομεία τα έχουν 
ξεπεράσει εδώ και πολύ καιρό…

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Εσύ πήρες το βραχιολάκι 
σου από τα «Παιδιά

της Άνοιξης»; 

Ογνωστός, επιτυχημένος και αναγνωρισμένοςστη
δουλειά του,αγαπημένοςηθοποιόςΓιώργοςΚαραμί-
χος, βεροιώτηςστην καταγωγή  στηρίζει μαζί με όλη
τηνΗμαθία,τοναγώνακαιτιςπροσπάθειέςτων«Παι-
διών τηςΆνοιξης» για την ανέγερση της νέας τους
δομήςστηΒέροια.

 Σ΄αυτούς τους χαλεπούς καιρούςπου ζούμε ως
κοινωνία, μια τέτοιαστήριξη από όλους, στο μέγεθος
πουμπορείοκαθένας,είναιιδιαίτερασημαντική!

Κλάδεψαν τα δέντρα
που έχουν απομείνει

στο κέντρο της Βέροιας

Από την αρχή της εβδομάδας συνεργείο του δή-
μουΒέροιας ξεκίνησε να κλαδεύει δέντραστο κέντρο
τηςΒέροιας.Οφακός τουΛΑΟΥπέτυχε τοσυνεργείο
τοπρωί τηςΤρίτηςστη γειτονιά μαςστην οδόΚαρα-
κωστή, ενώ χθεςΤετάρτη μαςπληροφόρησαν ότι θα
φροντίσουν τα δέντραστην οδόΚωττουνίου.Ωστόσο
η παρουσία τους έφερε και πάλι στο προσκήνιο το
θέμα τηςαναπλήρωσης τωνδέντρωνπου κόπηκανή
ξεράθηκανκαιοιθέσειςτουςπαραμένουνεδώκαιπολύ
καιρό κενές.Θαυπάρξει μέριμνααπό τηναντιδημαρ-
χίαπρασίνου να εμφανιστούν καιπάλι δεντράκιαστα
σημείαπουυπήρχανκαιγιαφυσικούςήκαιαφύσικους
λόγουςχάθηκαν;

Κομμωτήρια
και εποχικά είδη

θα ανοίξουν πρώτα, 
όμως τα κρούσματα

δεν λένε να  μειωθούν…
ΜέχριαύριοΠαρασκευήηκυβέρνησηθαα-

νακοινώσειτηνπαράτασητουlockdownγιαμια
ακόμηεβδομάδα,έωςτις14Δεκεμβρίου,αλλά
καιταπρώτακαταστήματαπουθαανοίξουν.Ο
πρωθυπουργόςΚυριάκοςΜητσοτάκης θα α-
πευθυνθείστονελληνικόλαόμετηλεοπτικότου
μήνυμακαιθαπαρουσιάσει τουςσχεδιασμούς
τηςκυβέρνησηςγιατοεπόμενοδιάστημα.

Σύμφωναμεπληροφορίεςαυτάθαείναι τα
κομμωτήρια και τα εποχικά καταστήματα, τα
οποίαφυσικάθαλειτουργήσουνμεαυστηρούς
κανόνες που θα διασφαλίζουν πλήρως την
ασφάλειατωνπελατώναλλάκαιτωνεργαζομέ-
νων.Το εξήγγειλε ουσιαστικά και ο κυβενρητι-
κόςεκπρόσωποςΣτ.Πέτσαςσημειώνονταςότι
τα κομμωτήρια θα ανοίξουνσύντομα.Πιθανά
μέσαστηνεπόμενηεβδομάδα.Οαριθμόςτων
κρουσμάτων όμως δεν λέει να μειωθεί (ούτε
και στηνΗμαθία) οπότε όλαθα κριθούνμέσα
στις επόμενες ημέρες καθώς η επιτροπή των
λοιμωξιολόγων επεσήμανεστονπρωθυπουρ-
γό πως η κατάσταση δεν εξομαλύνεται, άρα
δεν μπορεί να γίνει και οριζόντιο άνοιγμα της
αγοράς.

Πρότασητιμής,ναδινόταν
τοόνοματουΘανάσηΓεωργιάδη

στοΓαστρεντερολογικό
τουΝοσοκομείουΒέροιας

Ίσως να ακού-
γεται πρόωρο αλ-
λάπολλές φορές ο
χρόνος ξεθωριάζει
τις μνήμες… Πριν
από λίγες ημέρες
έφυγε από τη ζωή,
ν ο σ η λ ε υ ό μ ε ν ο ς
στο νοσοκομείο, ο
γιατρός Θανάσης
Γεωργιάδης, από
τουςπρωτοπόρους
τουΕθνικούΣυστή-
ματος Υγείας στο
Νομό μας που το
υπηρέτησε παράλ-
ληλα με το στήσιμό
του, κλείνοντας το
ιδιωτικό του ιατρείο,
μεταφέροντας στην

νεοϊδρυθείσαΓαστρεντερολογικήΚλινικήτουνοσοκομείουΒέροιαςό-
λοτονεξοπλισμότου.Νομίζουμεότιαξίζεισετέτοιεςπεριπτώσειςμια
πρότασηναδοθείτοόνομάτουστοσυγκεκριμένοτμήματουνοσοκο-
μείου.Είναιμιατιμήσεανθρώπουςπουμετάτονθάνατότουςμνημο-
νεύονταιγιατηνπροσωπικότητακαιτηνσυμβολήτουςστηνκοινωνία
καιστονχώροτηςΥγείας…

Θετικόςστονιό,
οδιοικητής

τουνοσοκομείουΗμαθίας
ΗλίαςΠλιόγκας,

αλλάαποφασισμένος
νατοννικήσει

«Έναχρόνοτώραπαλεύωτονcovid-19γύρωμου.
Απόσήμεραθατονπαλέψωκαιμέσαμου.
Εμείςθατοννικήσουμε!»
Με τρειςφράσειςανακοίνωσεσεανάρτησή τουστο

fb, ο διοικητής του νοσοκομείουΗμαθίαςΗλίαςΠλιό-
γκας, ότι νοσεί από τον κορωνοϊό.Δηλώνει αποφασι-
σμένος για την νίκη και του ευχόμαστεπεραστικά και
σύντομαστα καθήκοντά του στηνπρώτη γραμμή της
μάχηςμετηνπανδημία!

Πλέον
αρχίζουμε

να μετράμε νεκρούς 
κι όχι κρούσματα στην 

Ημαθία… Τι δεν
καταλαβαίνουμε;
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Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Εγκρίθηκαν 7.175.600 ευρώ για 7.966 

δικαιούχους παραγωγούς πωλητές λαϊκών 
αγορών που επλήγησαν από τον κορωνοϊό
Για την ενίσχυση των αγροτών που επλήγη-

σαν από τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθη-
καν για την αποτροπή μετάδοσης της νόσου του 
κορωνοϊού, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης ενέκρινε την πλη-
ρωμή της ενίσχυσης προς τους παραγωγούς 
λαϊκών αγορών.

Το συνολικό ποσό που διατίθεται στην 
πρώτη αυτή πληρωμή ανέρχεται συνολικά σε 
7.175.600 ευρώ και αφορά 7.966 δικαιούχους 
παραγωγούς πωλητές σε λαϊκές αγορές με την 
πίστωση των λογαριασμών τους να έχει ξεκινή-
σει σταδιακά να πραγματοποιείται από την Τρίτη 
1 Δεκεμβρίου.

Υπογραμμίζεται ότι στο αμέσως επόμενο 
χρονικό διάστημα θα ακολουθήσει και νέα πληρωμή για τους δικαιούχους που δεν συμπεριελήφθησαν στην αρχι-
κή.

Όπως επισημαίνει ο κ. Βορίδης, το Υπουργείο θα συνεχίσει να ενισχύει αδιάκοπα τους Έλληνες παραγωγούς 
που υπέστησαν ζημία από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού, προκειμένου εκείνοι να συνεχίσουν α-
πρόσκοπτα να παράγουν και να διακινούν τα εξαιρετικής ποιότητας ελληνικά τους προϊόντα.

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: 
«Ανάγκη περαιτέρω στελέχωσης 

των βασικών υγειονομικών δομών 
της Ημαθίας»

 
Την ανάγκη της μέγιστης δυνατής στε-

λέχωσης με ιατρικό και νοσηλευτικό προ-
σωπικό των Γενικών Νοσοκομείων της 
Βέροιας και της Νάουσας καθώς και του 
Κέντρου Υγείας της Αλεξάνδρειας τονίζει ο 
Αν. Γραμματέα ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής 
Ημαθίας στην Αναφορά που κατέθεσε 
χθες προς τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη 
Κικίλια.

Ειδικά εν καιρώ πανδημίας, τονίζει ο 
κ. Τσαβδαρίδης, η περαιτέρω στελέχωση 
των βασικών υγειονομικών δομών του 
Νομού, όπως αναδεικνύεται και στην σχε-
τική Επιστολή που απέστειλε ο Δήμος 
της Αλεξάνδρειας αναφορικά με το Κέ-
ντρο Υγείας του Δήμου, είναι απαραίτητη 
προκειμένου να υποβοηθηθεί το δύσκολο 
έργο του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού των δομών αναφορικά με την αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων υγείας των πολιτών.

Συνέντευξη του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας Β. Διαμαντόπουλου στον ΑΚΟΥ 99.6

Οι γιατροί δεν μπορούν να επωμιστούν 
το βάρος των τεστ κάτω του κόστους!

-Θα σταματήσουν τα ιδιωτικά εργαστήρια αν επιβληθεί το πλαφόν 
-Συνταγογράφηση και των τεστ όπως όλων των εξετάσεων 

- Κίνδυνος για χρήση αναξιόπιστων τεστ και αύξησης της διασποράς
Για δυσάρεστη έκπληξη και μονομερή πράξη της 

κυβέρνησης χωρίς καμία διαβούλευση ή συνεννόηση με 
τους γιατρούς, μίλησε το μεσημέρι της Τετάρτης ο πρό-
εδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας Βασίλης Δια-
μαντόπουλος στην εκπομπή Λαϊκά&Αιρετικά στον Α-
ΚΟΥ 99.6, αναφερόμενος στην απόφαση της κυβέρνησης 
να επιβάλει πλαφόν στην χρέωση των τεστ κορωνοϊού. 
Ο πρόεδρος του Ι.Σ.Η. επεσήμανε ότι παρά την άμεση 
αντίδραση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, στον 
οποίο προσέφυγαν όλοι οι τοπικοί ιατρικοί σύλλογοι, με 
ανακοίνωση που εξέδωσε στις 30 Νοεμβρίου για το θέμα 
και παράλληλη ανακοίνωση της Ένωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ, 
που στηλιτεύουν την πράξη της κυβέρνησης δεν έχει υ-
πάρξει ακόμη καμία απάντηση.

-Που έγκειται το πρόβλημα με την διατίμηση, αφού 
υπάρχει διάχυτη εντύπωση ότι ορισμένοι γιατροί και 
διαγνωστικά κέντρα έχουν πλουτίσει όλο αυτό το 
διάστημα;

Πρόκειται για μια σπέκουλα της κυβέρνησης και μια 
πρακτική της αυτό το διάστημα για να κρύψει άλλα πράγ-
ματα. Την προηγούμενη εβδομάδα στοχοποίησε τους κλι-
νικούς γιατρούς-ελεύθερους επαγγελματίες, αυτή την εβδομάδα ήρθε η 
σειρά των εργαστηριακών γιατρών. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός 
ότι με την εφαρμογή της διατίμησης οι τιμές που επιβάλλονται είναι κά-
τω του κόστους. Δεν μιλούμε για κέρδος ή όπως βιαστικά έσπευσαν κά-
ποιοι να χαρακτηρίσουν ως αισχροκέρδεια, αλλά για κάτω του κόστους, 
κάτι απαγορευτικό για έναν ελεύθερο επαγγελματία.

-Εφόσον επιβληθεί διατίμηση δεν θα αναπροσαρμοστούν και οι 
αντίστοιχες τιμές που προμηθεύονται τα υλικά οι γιατροί;

Με ΚΥΑ που είχε δημοσιεύσει σε ΦΕΚ η κυβέρνηση τον προηγού-
μενο Μάρτιο είχε ορίσει ως ποσό αποζημίωσης για το μοριακό τεστ τα 
85 ευρώ, ενώ μεταγενέστερα με την εμφάνιση των rapid tests τέθηκαν 
από την κυβέρνηση και προδιαγραφές ασφαλείας. Το κόστος για τα 
εργαστήρια που προμηθεύονται τα εγκεκριμένα τεστ είναι πάνω από το 
κόστος του πλαφόν. Κανείς γιατρός τουλάχιστον στα όρια της Ημαθίας 
δεν θα μπει στην διαδικασία να προμηθευτεί τεστ αμφιβόλου ποιότητας 
και αξιοπιστίας που κυκλοφορούν.

-Που βρίσκεται αυτή την στιγμή η χρέωση του μοριακού τεστ 
και γιατί υπήρξε μέσα σε λίγους μήνες αυτή η πτώση στην χρέω-
ση του;

Αυτή την στιγμή η μέση χρέωση για το μοριακό τεστ είναι στα 55 
ευρώ. Οι συνάδελφοι έχουν ρίξει από μόνοι τους τις τιμές, αντιλαμβα-
νόμενοι τις ανάγκες της αγοράς, αλλά και τον αυξανόμενο όγκο των 
περιπτώσεων. Δεν υπάρχει καμία αισχροκέρδεια, τα 120-150 ευρώ 
υπήρχαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, που ήταν όμως και υψηλότερες οι 

τιμές των υλικών και των αντιδραστηρίων τότε.
-Ποια είναι η πρόταση των Ιατρικών Συλλόγων για τα τεστ 

κορωνοϊού, προκειμένου να είναι προσιτό για τον πολίτη και να 
μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά και ο γιατρός;

Από τον Μάρτιο έχουμε ζητήσει από την κυβέρνηση ο μοριακός 
έλεγχος(PCR TEST) για τον κορωνοϊό να συνταγογραφείται από τους 
κλινικούς ιατρούς, όπως όλες οι εργαστηριακές εξετάσεις. Όταν δηλαδή 
ο γιατρός κρίνει ότι υπάρχει ύποπτη συμπτωματολογία για Covid-19, 
να συνταγογραφεί το τεστ και να πληρώνει ο ασφαλισμένος μόνο την 
συμμετοχή του. Δυστυχώς η κυβέρνηση είναι κάθετα αντίθετη και μάλι-
στα σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη με τον υπουργό Υγείας ήταν αρνητικός, 
λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα αύξανε κατακόρυφα την ζήτηση. Σε κάθε πε-
ρίπτωση το κράτος πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη και να εκτελείται 
το τεστ δωρεάν από δημόσιους φορείς και να μην  χρησιμοποιεί «ξένα 
κόλλυβα» για να επιβάλλει την διατίμηση.

-Τι ισχύει με τα υπόλοιπα υλικά που χρησιμοποιούν τα εργα-
στήρια και οι εργαστηριακοί γιατροί αυτή την περίοδο και η κατα-
νάλωσή τους είναι αυξημένη;

Θα ήταν μεγάλη παράλειψη να μην αναφέρω ότι τα έξοδα για ένα ερ-
γαστήριο πέρα από την προμήθεια των τεστ, είναι όλα τα είδη ατομικής 
προστασίας(ειδική στολή, ειδική μάσκα, ασπίδα προστασίας, γάντια, υ-
λικά για αντισηψία και απολύμανση χώρου), έχουν αυξηθεί κατακόρυφα 
λόγω της μεγάλης κατανάλωσης, αλλά και της αυξημένης τιμής τους. Η 
κυβέρνηση προχωρά σε διατίμηση των τεστ, αλλά αφήνει ελεύθερες τις 
τιμές σε όλα αυτά τα υλικά, όπου οι τιμές έχουν υπερδιπλασιαστεί και 

καλείται ο γιατρός να απορροφήσει όλη αυτή την αύξηση. Ενδεικτικά 
την συσκευασία με τα γάντια που χρησιμοποιώ την αγόραζα 6 ευρώ και 
τώρα έχει πάει στα 14 ευρώ!

-Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή την στιγμή και τι θα γίνει αν 
ψηφιστεί η διατίμηση και η επιβολή πλαφόν στα τεστ;

Δυστυχώς είμαστε στο σημείο μηδέν, αφού δεν υπάρχει επαφή με 
την κυβέρνηση που κατέθεσε προς ψήφιση την διατίμηση, κάτι που ση-
μαίνει πως οι γιατροί δεν θα μπορέσουν να επωμιστούν αυτό το βάρος 
κάτω του κόστους, να το χρηματοδοτήσουν δηλαδή από την τσέπη τους 
και θα σταματήσουν να διενεργούν αυτούς τους ελέγχους στα ιατρεία 
τους.

-Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις μιας τέτοιας εξέλιξης;
Οπωσδήποτε ο κόσμος θα αναγκαστεί να στραφεί προς τα νοσοκο-

μεία, που είναι ήδη πολύ επιβαρυμένα και δεν μπορούν να ανταπεξέλ-
θουν. Μεγάλο μέρος των τεστ ήδη γίνονται από τα ιδιωτικά ιατρεία και 
αν σταματήσουν, η κυβέρνηση θα έχει καταφέρει να μειώσει τον αριθμό 
των κρουσμάτων, αφού δεν θα διαγνώσκονται, αλλά θα υπάρξει μεγάλη 
διασπορά στην κοινότητα. Επίσης εγκυμονεί ο κίνδυνος να κυκλοφο-
ρήσουν τεστ αμφιβόλου αξιοπιστίας που θα έχουν ως αποτέλεσμα και 
πάλι μεγάλη διασπορά του ιού, αφού κάποιος που είναι θετικός θα λαμ-
βάνει από ένα αμφίβολο τεστ λανθασμένο αρνητικό αποτέλεσμα και θα 
κυκλοφορεί στην κοινότητα.

-Πώς κρίνετε τα μέτρα για τον περιορισμό του ιού και ποια η 
ανταπόκριση του κόσμου;

Δυστυχώς η εικόνα που έχει η πόλη μας δεν είναι εικόνα πόλης σε 
καραντίνα. Όσα μέτρα και να επιβληθούν, αν δεν τηρηθούν δεν πρό-
κειται να έχουν αποτελέσματα, κάτι που επεσήμανα και στην πρόσφατη 
σύσκεψη στο Επιμελητήριο προς τον Υπουργό κ. Χρυσοχοϊδη. Η κα-
τάσταση στα σούπερ μάρκετ είναι αποκαρδιωτική, αφού δεν τηρούνται 
τα μέτρα(απολύμανση στα καρότσια, αποστάσεις, ελάχιστος αριθμός 
πελατών), ποδοσφαιρικές ομάδες κάνουν προπονήσεις, πολίτες δεν 
φορούν μάσκες ή τις φορούν λανθασμένα.

-Έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο να συνδράμετε ως ιδιώτες για-
τροί και να βοηθήσετε τους συναδέλφους σας στα δημόσια νοσο-
κομεία που δίνουν ακατάπαυστα μάχη τόσους μήνες;

Από την άνοιξη έχει τεθεί το θέμα και υπάρχει βούληση να βοηθή-
σουμε την κατάσταση. Ωστόσο δεν υπάρχει ακόμη το νομικό πλαίσιο 
ώστε ένας ιδιώτης γιατρός να μπορεί να προσφέρει εθελοντικά τις 
υπηρεσίες του σε ένα νοσοκομείο. Εκτός από το καθεστώς σύμβασης 
πλήρους απασχόλησης, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Προφανώς 
ο ιδιώτης γιατρός δεν μπορεί να κλείσει εντελώς το ιατρείο του γιατί οι 
υποχρεώσεις του τρέχουν, αλλά δεν του δίνεται η δυνατότητα να προ-
σφέρει έστω λίγες ώρες εθελοντικής υπηρεσίας. 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, για μια ακόμη φορά, χρειάστηκε να σταθεί 

στο ύψος των περιστάσεων και συνεχίζοντας το έργο της, προσφέρει φαγητό στις ευάλωτες 
οικογένειες της πόλης μας. Η μαγείρισσά μας με αυστηρά μέτρα ασφάλειας, προς αποφυγή  
της μόλυνσης από τον covid, κάθε Δευτέρα –Τετάρτη – Παρασκευή, μαγειρεύει διπλά φαγη-
τά ( δηλ. τη Δευτέρα μαγειρεύει και για την Τρίτη κ.τ.λ)  , που διανέμονται στους συμπολίτες 
μας. Το αξιοσημείωτο είναι ότι, όπως και στην πρώτη καραντίνα έτσι και τώρα, παρ’ όλο τον 
κίνδυνο μετάδοσης του ιού, έρχονται όλοι ανεξαιρέτως οι σιτιζόμενοι, με αυστηρούς βέβαια 
κανόνες  υγιεινής και προφύλαξης από μέρους μας. 

Αυτό μας δείχνει πόσο χρειάζονται οι άνθρωποι αυτό το φαγητό κι εμείς θα συνεχίσουμε 
να το παρέχουμε.

Η φιλόπτωχος Βέροιας συγκεντρώνει 
τρόφιμα για ευάλωτες οικογένειες

Η Φιλόπτωχος παράλληλα με το καθημερινό συσσίτιο, έχει να φροντίσει, και για τις 
130 οικογένειες που είναι καταγεγραμμένες από εμάς, είναι εκτός συσσιτίου, και όπως 
κάθε χρόνο ετοιμάζει γι’ αυτές τις οικογένειες, δέματα με τρόφιμα. Έχουμε   ανάγκη 
από πολλά τρόφιμα μακράς διάρκειας, κυρίως όσπρια,  λάδια ενός λίτρου  και ρύζι. 
Φέτος πολλοί από τους ωφελούμενούς μας, λόγω των συνθηκών, δεν κατάφεραν να 
εργαστούν ούτε εποχιακά. Για το λόγο αυτό θα πρέπει το δέμα που θα λάβουν να είναι 
αρκετά ενισχυμένο. Παρακαλούμε τους φίλους και τις φίλες μας και όσους γνωρίζουν 
το έργο μας να μας βοηθήσουν.

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

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

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR 6101103250000032529606215
Eurobank: 0026.0683.02.0102708563

Το Δ. Σ.

Καλάθι Αγάπης από 
την Εύξεινο Λέσχη 

Βέροιας και το «Μαζί 
Μάρκετ» σε δομές 
ευπαθών ομάδων

   Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας σε συνερ-
γασία με τα Σούπερ Μάρκετ της πόλης 
μας «ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ» θα πραγματοποιή-
σουν  το καθιερωμένο  καλάθι αγάπης εν 
όψει των εορτών των Χριστουγέννων και 
οι προσφορές σας θα παραδοθούν στην  
Πρωτοβουλία για το παιδί, στο Γηροκο-
μείο Βέροιας και στην Δομή του Δήμου 
Βέροιας που είναι αρμόδια για τις ευπα-
θείς ομάδες των συμπολιτών μας,στα 
πλαίσια των δράσεων αλληλεγγύης  για 
τον αναξιοπαθούντα συνάνθρωπο μας.

Καλούμε  όλα τα μέλη και τους φίλους 
της λέσχης αλλά και όλο τον κόσμο να 
ανταποκριθεί στο κάλεσμα μας, ώστε να 
μπορέσαμε να δώσουμε λίγη χαρά αυτές 
τις άγιες ημέρες σε όλους τους συναν-
θρώπους μας. 

Το καλάθι αγάπης θα βρίσκεται στις 
εισόδους των ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ: Μάρκου 
Μπότσαρη 62, Βέροια  και Πιερίων 63,  
Βέροια, όλο το Δεκέμβριο.

 Για το Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος 

Τουμπουλίδης Νικόλαος 
Η Γ. Γραμματέας

Τογκουσίδου Ευαγγελία

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί θερμά:
1.Τον ΔΕΣΜΟ για τη σταθερή και ουσιαστική υποστήριξη που παρέχει.
2.Την Εταιρεία ειδών άθλησης COSMOSSPORT για τον εφοδιασμό του Σπιτιού της Βερ-

γίνας με παντός είδους είδη άθλησης.
3.Τη Βιομηχανία μπισκότων και ειδών διατροφής «Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε.» για την 

παροχή (στα πλαίσια του προγράμματος «πρωϊνά αγάπης») για την προσφορά 8 κιβω-
τίων μπισκότων «Πτι-μπερ», 8 κιβωτίων μπισκότων «Μιράντα» , 8 κιβωτίων μπισκότων 
«Κριμ-κράκερς» και 8 κιβωτίων πολυδημητριακών.

4.Ανώνυμο φίλο για τη δωρεά ποσού 200€.
5.Την κυρία Μαρία Μπεγνή, τον κύριο Θάνο Μπεγνή, την κυρία Μαρία Μπεγνή και τον 

κύριο Δημήτριο Μπεγνή, για τη δωρεά ποσού 200€.
6.Την κυρία Δέσποινα Χατζοπούλου, για τη δωρεά ποσού 100€.
7.Την κυρία Αλίκη Στογιάννου, για τη δωρεά ποσού 100€ στη μνήμη του αγαπητού της 

φίλου και ξεχωριστού ανθρώπου και επιστήμονα Μενελάου Χατζηγεωργίου.
8.Την κυρία Μαρία Σούλου για την οικονομική ενίσχυση ύψους 90€.
9.Τις οικογένειες Χρήστου, Ιωάννη και Βενετίας Ασπρίδη, για τη δωρεά ποσού 60€ στη 

μνήμη Στυλιανής Πανταζή.
10.Τις οικογένειες Δέσποινας και Νικολάου Βάρσου, για τη δωρεά ποσού 50€ στη μνήμη 

Στυλιανής Πανταζή.
11.Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά ποσού 60€ στη μνήμη Στυλιανής Πανταζή.
12.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πρωτοβουλίας για το Παιδί για τη δωρεά 

ποσού 50€ στη μνήμη Στυλιανής Πανταζή, μητέρας της Ψυχολόγου του Κέντρου θεραπείας 
τραύματος Μαρίας Πανταζή.

13.Τον κύριο Θωμά Γαβριηλίδη, για τη δωρεά ποσού 50€ στη μνήμη Ειρήνης Γεωργιάδου.
14.Την οικογένεια Κωνσταντίνου Τσατσά, για τη δωρεά ποσού 50€ στη μνήμη Μαίρης 

Θωμά Τζιαμπούρα.
15.Τον «ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ» και προσωπικά τον κύριο Γρηγόρη Σταμπουλή, για την προ-

σφορά σοκολατούχου γάλακτος.
16.Την κυρία Ευμορφία Ντόβα, για τη δωρεά ποσού 50€.
17.Την κυρία Ροδούλα Τατσίδου, για την οικονομική ενίσχυση ύψους 40€.
18.Την κυρία Μαρίνα Ασημακοπούλου, για την οικονομική ενίσχυση ύψους 25€.
19.Τον κύριο Ιωάννη-Χρυσοβαλάντη Στουρνάρα για την τακτική δωρεά του.
20.Τους φούρνους Ευθύμογλου και Χονδραντώνη για τη σταθερή υποστήριξη.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  
ΒΕΡΟΙΑΣ: Κάλεσμα 

σε εθελοντική 
αιμοδοσία

Η  Εύξεινος  Λέσχη  Βέροιας   καλεί  τα  
μέλη  και  τους  φίλους της   να  δείξουν   για  
άλλη  μια  φορά   την  αλτρουιστική  τους  
διάθεση  και  συμπαράσταση  στον  άγνω-
στο  συνάνθρωπο  μας,  προσφέροντας  10  
λεπτά  από  το  χρόνο  τους, δίνοντας  αίμα  
για  όλους  που  το    έχουν   ανάγκη. 

 Η ανεκτίμητη προσφορά σε αίμα, 
ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες ημέρες, δίνει 
ελπίδα και πάνω απ’ όλα ποιότητα ζωής 
σε χιλιάδες συνανθρώπους μας, χωρίς  να  
στερεί  κάτι  από  τους  δότες.΄΄ Τώρα  μπο-
ρείς  αύριο  ίσως  να  το  χρειασθείς  και  
εσύ΄΄ ας  είναι  το  σύνθημα  μας  και  η  έ-
μπρακτη   αγάπη  μας  για τον πλησίον μας.

 Οι  ενδιαφερόμενοι  παρακαλού-
νται  να συνδράμουν στην προσπάθεια του 
Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας για εθελο-
ντική αιμοδοσία στο κέντρο της πόλης, στα 
ΚΑΠΗ Βέροιας. (ΚΑΠΗ Βέροιας, Πεζόδρο-
μος Αριστοτέλους 3, απέναντι από το 2ο 
Δημοτικό Σχολείο (Μελέτειο) από τις 9 πμ 
έως τις 1 μμ. και  να  δώσουν  αίμα  για  
λογαριασμό  της   τράπεζας  αίματος  της  
Ευξείνου  Λέσχης  Βέροιας. Για επιπλέον 
πληροφορίες καλέστε στο 23310 29600. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ & ΦΙΛΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (ΣΟΦΨΥ) ΗΜΑΘΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2021
Αγαπητοί 

φίλοι,
Το  Η μ ε -

ρολόγιο του 
2021,  ε ίνα ι 
το τρίτο που 
εκδίδεται από 
την  Ομάδα 
Ζωγραφικής 
των ληπτών 
του Συλλόγου 
με έργα τους 
που παρου-
σιάζονται σε 
αυτό, με τη 
φροντίδα της 
εθελόντριας

Εικαστικού 
μας Ελενας 
Στεργίου και 
της Ψυχολό-
γου Κυβέλης 
Καλαϊτζή.

- Ευχαρι-
στούμε τον 
φίλο Μιχάλη 
Ασικίδη «ΦΩΤΟΔΕΣΜΟΣ» για τη φωτογράφιση.

- Ευχαριστούμε θερμά τα Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών «Λέ-
ξις» και τις εκδόσεις «supercourse» για τη χορηγία έκδοσής του.

Το Ημερολόγιο του 2021 διατίθεται από τα γραφεία του Συλλό-
γου και είναι δωρεάν.

Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος Γιώργος Σαλιάγκας

Λύκειο των 
Ελληνίδων Βέροιας : 

Ημερολόγιο 2021

Tο Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας, γιορτάζοντας φέτος τα 
40 χρόνια από την ίδρυσή του, 40 χρόνια εθελοντικής προ-
σφοράς για τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, 
παρουσιάζει στο ημερολόγιο του 2021, Βεροιώτισσες από 
μια...άλλη εποχή.

Το ημερολόγιο είναι εύχρηστο(τσέπης) και διατίθεται από τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Στέλλα Λέκκα   τηλ. 6945941596
Λόλα Τρομπούκη    τηλ. 6978008428
Ζωή Χατζηνικολάου    τηλ. 6944561894

     Το Δ.Σ.
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Φρόσω Καρασαρλίδου για τα 
αιολικά πάρκα στην Ημαθία:

«Οφείλουμε να αντιδράσουμε και 
να αναγκάσουμε την κυβέρνηση 

να λογοδοτήσει»
Στο θέμα των αιολικών πάρκων στην 

Ημαθία επανέρχεται η βουλευτής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Φρόσω Καρασαρλίδου με την παρα-
κάτω δήλωση:

«Το Βέρμιο έχει ήδη εγκατεστημένα 84 
MW, ενώ σύμφωνα με την τελευταία ενη-
μέρωση πρόκειται να προστεθούν άλλα 
315 MW.

Υπενθυμίζω πως το Βέρμιο είναι περι-
οχή NATURA.

● Το εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό 
του είναι χαμηλό.

● Έχει ανεπτυγμένο - και με πολλές 
ακόμη δυνατότητες - ορεινό και φυσιολα-
τρικό τουρισμό.

● Φιλοξενεί δύο από τα πιο δυναμικά 
χιονοδρομικά κέντρα, το Σέλι και τα 3-5 
Πηγάδια.

● Έχει δυναμική κτηνοτροφία ποιμενι-
κής εκτροφής.

● Είναι ένα ομαλό και εύκολα προσβάσιμο βου-
νό με πλούσια χλωρίδα και πανίδα, ορνιθοπανίδα, 
ενώ είναι και πέρασμα αποδημητικών.

Είναι ακατάπαυστη η προσπάθεια της κυβέρνη-
σης να εκμεταλλευτεί αυτή τη συγκυρία για να ευνο-
ήσει τα φίλα προσκείμενα επενδυτικά κεφάλαια σε 
βάρος του λαού και του περιβάλλοντος. Στο όνομα 
μιας πολυμασημένης ανάπτυξης, καταργούνται και 
καταπατούνται προστατευτικές δικλείδες για το πε-
ριβάλλον και για τις ιδιαιτερότητες των τόπων μας.

Θα πρέπει να περιμένουμε τα φαραωνικά έργα 
να σπάνε τεχνηέντως σε μικρότερα υπο-έργα, ώστε 
να μην υπόκεινται σε περιβαλλοντικούς περιορι-
σμούς. Έτσι, θα  υποβαθμίζονται οι καταστροφικές 
επιπτώσεις για το φυσικό περιβάλλον και τις τοπικές 
κοινωνίες - η καταστροφική διάνοιξη τεράστιων δρό-
μων, οι καλωδιώσεις, οι βοηθητικές εγκαταστάσεις, 
η απόθεση των αδρανών - είτε αφορούν ένα έργο 
μικρής κλίμακας, είτε έναν μεγάλο αιολικό σταθμό. 
Κι αυτό, διότι η εγκατάσταση του πρώτου έργου θα 
διευκολύνει, μέσω των υποδομών που θα γίνονται, 
την εγκατάσταση ενός νέου έργου δίπλα του, απλά 
επεκτείνοντας τα συνοδά έργα.

Οφείλουμε να αντιδράσουμε και να αναγκάσου-
με την κυβέρνηση να λογοδοτήσει.

Η ερώτηση που κατέθεσα τον περασμένο Ιούνιο 
προς τον υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρα-
μένει μέχρι σήμερα αναπάντητη.

(Η ερώτηση υπάρχει ολόκληρη στον παρακάτω 
σύνδεσμο:

h t t p s : / / w w w . h e l l e n i c p a r l i a m e n t . g r /
U s e r F i l e s / c 0 d 5 1 8 4 d - 7 5 5 0 - 4 2 6 5 - 8 e 0 b -
078e1bc7375a/11299152.pdf )

Υπενθυμίζω τα αιτήματα:
● Ζητάμε τη μη εγκατάσταση επιπλέον ανεμο-

γεννητριών στο Βέρμιο, με μοναδικό κριτήριο το 
χαμηλό κόστος μεταφοράς του ενεργειακού φορτίου 
στα υπάρχοντα δίκτυα της ΔΕΗ.

● Ζητάμε την άμεση ολοκλήρωση του Εθνικού 
Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, με δίκαιη 
ισοκατανομή των ανεμογεννητριών και ανάλογα με 
τη φέρουσα ικανότητα κάθε τόπου, μέχρις συμπλή-
ρωσης του στόχου του ΕΣΕΚ των 7.000 MW.

● Ζητάμε την αναστολή των μέχρι σήμερα δο-
θεισών αδειών παραγωγής και αυτών που έχουν 
υποβληθεί μέχρι σήμερα στη ΡΑΕ. Η χορήγηση των 
αδειών πρέπει να γίνει ολοκληρωθεί το Χωροταξικό 
Σχέδιο για τις ΑΠΕ.

● Ζητάμε την ανάπτυξη των Ενεργειακών κοινο-
τήτων, με έμφαση στα μικρά υδροηλεκτρικά για το 
Βέρμιο, αξιοποιώντας το πλούσιο υδάτινο δυναμικό.

Όχι στις μεγάλες φαραωνικές εγκαταστάσεις που 
με πρόσχημα το “πρασίνισμα” καταπατούν και κα-
ταστρέφουν τη φυσική κληρονομιά μας.

Ναι στις μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις ανανε-
ώσιμων πηγών που αποδίδουν ενεργειακό όφελος 
στους δήμους, που ελέγχονται από τους πολίτες, 
που είναι συμβατές με το περιβάλλον.

Ναι στις ενεργειακές κοινότητες που θεσπίσαμε 
και ψηφίσαμε, αλλά παραμένουν απενεργοποιημέ-
νες.

Δημοτική Παράταξη «Συνδημότες»
Προτάσεις 

για την αντιμετώπιση
 της Πανδημίας

Κύριε  Δήμαρχε
Ζητήσαμε την σύγκλιση 

με δική σας πρωτοβουλία 
του Δημοτικού Συμβουλίου 
και μοναδικό θέμα την παν-
δημία και την στάση του Δή-
μου μας στις δύσκολες συν-
θήκες που βιώνει η κοινωνία 
μας. Αγνοήσατε επιδεικτικά 
την πρόταση και «αλλάξατε 
πλευρό», απολαμβάνοντας 
την «χειμερία νάρκη» στην 
οποία έχετε περιπέσει δυ-
στυχώς και παραδόξως επί 
δεκαεξάμηνο... 

Απευθυνόμαστε λοιπόν 
στους πολίτες.

Αγαπητοί Συνδημότες.
Ο Δήμος μας πρέπει, συ-

ναισθανόμενος την ευθύνη 
του έναντι της κοινωνίας, να 
επιχειρήσει με τις όποιες του 
δυνάμεις να «σταθεί» δίπλα 
σε όσους έχουν την ανάγκη του. Προφανώς δεν 
μπορεί να επουλώσει όλα τα τραύματα που προκά-
λεσε και συνεχίζει να προκαλεί  η σύγχρονη κατάρα. 
Όμως μπορεί να δώσει δείγματα γραφής και προς 
την κοινωνία και προς την πολιτεία, ότι για μεν την 
κοινωνία είναι δίπλα της, για δε την πολιτεία ότι 
αξίζει να τον εμπιστευτεί περισσότερο στις όποιες 
δυσκολίες.

Ενδεικτικά αναφέρω χωρίς να κλείνει ο κατάλο-
γος και οι καλές προσθήκες εκ μέρους των πολι-
τών...

Θα μπορούσε ο Δήμος μας να απαλλάξει από 
τα δημοτικά τέλη και τα τέλη κατάληψης κοινόχρη-
στων χώρων για το τελευταίο τρίμηνο σε χώρους 
εστίασης και καφετέριες, χωρίς βλάβη της γενικής 
οικονομικής μας θέσης.

Θα μπορούσε στο ίδιο πνεύμα και επειδή η παν-
δημία θα συνεχίσει για λίγο ακόμη στην καλύτερη 
των περιπτώσεων, να χαρίσει το 50% των ανωτέρω 
επιβαρύνσεων για το  πρώτο εξάμηνο του επόμε-
νου έτους. Είναι γνωστό ότι η οικονομία θα αρχίσει 
να θερμαίνεται σταδιακά και στο μεσοδιάστημα 
αυτό, η οικονομική κατάσταση θα παραμένει προ-
βληματική.

Συμπληρωματικά θα ήταν ανθρώπινο, η Δημο-
τική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας 
να «εισπράξει» για το επόμενο διάστημα των έξι 
μηνών από όλους τους συνδημότες το ελάχιστο, 

χωρίς χρέωση πιθανής 
υπερκατανάλωσης, αφού 
άλλωστε οι κάτοικοι είναι 
κλεισμένοι στα σπίτια λο-
γω της πανδημίας. 

Ενίσχυση του προ-
γράμματος «Βοήθεια στο 
Σπίτι» με προσωπικό και 
μέσα, ώστε να τύχουν της 
φροντίδας μας άνθρωποι 
που υποχρεούνται ενδε-
χόμενα να παραμένουν 
«έγκλειστοι» λόγω της νό-
σου. 

Εξασφάλιση κονδυλί-
ου με κάθε τρόπο, ώστε 
οι εργαζόμενοι στον χώρο 
του νοσοκομείου, στους 
χώρους του Δήμου με την 
ευρύτερη έννοια, οι εκπαι-
δευτικοί κι όποιες άλλες 
ειδικότητες κριθούν απα-
ραίτητες, να έχουν την 

δυνατότητα μοριακών τεστ, ώστε να περιοριστεί 
η πιθανότητα μετάδοσης του ιού, μέχρι να έχουμε 
θετική εξέλιξη της επιστήμης.

Απολύμανση των χώρων που χρησιμοποιούνται 
από πολλούς (ουρές, κλπ) και καθημερινά.

Λόγω των Χριστουγεννιάτικων εορτών και της 
Πρωτοχρονιάς και επειδή όπως όλα δείχνουν μάλ-
λον θα είμαστε σε  περιορισμό κυκλοφορίας, θα 
πρέπει τόσο η πόλη όσο και οι οικισμοί ισότιμα να 
έχουν «χρώμα» εορτών, με στολισμό ανάλογο της 
εποχής. Πρέπει να περάσουμε τον κάβο με τις μι-
κρότερες οικονομικές ή άλλες επιβαρύνσεις.

Να επαναλάβω ότι δεν έχουμε τις δυνατότητες 
να προσφέρουμε πολλά. Πρέπει όμως να προσφέ-
ρουμε όλα όσα μπορούμε! 

Συγχωρώντας λόγω και των ημερών την αδρά-
νεια της Δημοτικής Αρχής, θέλουμε να ελπίζουμε 
ότι θα αφυπνιστεί σύντομα και θα ανταποκριθεί 
στα προφανή της καθήκοντα. Σε ότι μας αφορά ως 
συνδυασμός τιθέμεθα στην διάθεση της Διοίκησης, 
όπου εκτιμηθεί ότι μπορούμε να βοηθήσουμε. 

Καλές Γιορτές! 
Ευτυχισμένο 2021!
Ας ελπίσουμε ότι σύντομα όλα αυτά θα είναι μια 

κακή ανάμνηση και τίποτε περισσότερο.
Παύλος Παυλίδης

Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης
«ΣYNΔΗΜΟΤΕΣ»
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρει-
άζονται , μπορούν  να τα  προσφέρουν για  το  Γηροκο-
μείο Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 3  Δε-

κεμβρίου 2020 στις 11.00 π.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απα-
γόρευσης συναθροίσεων, από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητή-
ρια) Βέροιας ο Παύλος Ευθ. Γκαβά-
νας σε ηλικία 82 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους οικείους 
του ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 2  Δεκεμ-

βρίου 2020 στις 1.00 μ.μ. σε στενό 
οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από τον Ιερό 
Ναό Αγίας Παρασκευής στην Βεργί-
να Ημαθίας ο Κωνσταντίνος Γεωρ. 
Μαλούτας υποστράτηγος ε.α. σε 
ηλικία 65 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ  
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΜΟΙΑΖΕ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ…

Μια φορά κι έναν καιρό
ένας γιατρός γιάτρευε τους γιατρούς.
διδάσκοντας ανώτερο ανθρωπισμό στην επιστήμη…
 
Της μάθαινε,  πως τα ΠΡΑΓΜΑΤΑ
δεν είναι αντικείμενα λύσεων αλλά αντικείμενα 
σχέσεων.
Της μάθαινε  τις θεραπευτικές  λέξεις
Πουλίμ`
Ρίζαμ` και στερέαν 
Λελεύω σε τσικάριμ
Γουρμπάν 
και έκανε και  κάτι πολύ πιο τολμηρό,
λέγοντας στην Ηλικία του, 
να κάνει εκείνη ότι ήθελε και 
αυτόν να τον αφήσει ήσυχο να ζήσει τα νιάτα
 του Κόσμου.

Γι` αυτό «έκανε μήνυση» 
στον θησαυρισμό και την αυτοπροβολή,
τάβαλε  με τους οργανισμούς «Αποπλάνησης Αθώων»,
γι` αυτό πολιτεύτηκε μακρύτερα απ` την θεατρική 
πολιτική,
γι` αυτό ήταν στήριγμα στους αστήρικτους. 

Μια προστατευτική γέφυρα ήτανε ο Θανάσης
για να συναντήσουν οι νεότεροι το Κόσμο 
των Μεγάλων.

Τι όμορφη εμπειρία η σχέση μαζί σου Θανάση!

Ι.Α.Ναζλίδης

Ευχαριστίες
Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Αλεξάνδρειας (Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαιδευτικής και Κατάρτισης) ευχαριστεί θερμά την εταιρεία ΑS 
Company που εδρεύει στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης για τα παι-
χνίδια που δώρισε στο σχολείο μας. Η προσφορά είναι πολύτιμη για 
τη ψυχαγωγία και τη δημιουργική απασχόληση των μαθητών μας. 
Με την σκέψη ότι τα χαμόγελα των παιδιών ομορφαίνουν τον κόσμο, 

ευχόμαστε στους υπεύθυνους της εταιρείας, στους εργαζόμενους και στις οικογένειες 
τους καλά Χριστούγεννα.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ: 

8:00π.μ. – 4.00 μ.μ., 
το ωράριο 
λειτουργίας 

των φαρμακείων 
Ημαθίας

 Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας ενημερώνει 
ότι για την προστασία της δημόσιας υγείας και των με-
λών του, το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων που 
ανήκουν σε όλες τις περιοχές της Ημαθίας μετασχημα-
τίστηκε σε συνεχές για όσο διάστημα θα διαρκέσει η 
απαγόρευση κυκλοφορίας. 

Το υποχρεωτικό ωράριο ορίζεται από Δευτέρα έως 
Παρασκευή από 08:00π.μ. έως 16:00 μ.μ.. Για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών θα αυξηθούν τα 
εφημερεύοντα φαρμακεία.

Διαδικτυακή 
επικοινωνία με την 

Δημοτική 
Αστυνομία Βέροιας

 Λόγω των νέων περιοριστικών μέτρων 
για τον περιορισμό διασποράς της πανδημίας  
covid-19, ενημερώνουμε τους δημότες Βέροι-
ας, ότι μπορούν για θέματα αρμοδιοτήτων μας 
να στέλνουν τα αιτήματά τους στο υπηρεσιακό 
μας e-mail: «dim.astynomia@veria.gr».

Κρατάμε αποστάσεις – φοράμε μάσκες σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους -εφαρ-
μόζουμε τα μέτρα υγιεινής προστασίας -  επι-
κοινωνούμε εξ αποστάσεως –όχι στις άσκοπες 
μετακινήσεις, για να Μένουμε Ασφαλείς. 

Ο Εντεταλμένος 
Δημοτικός Σύμβουλος
Ευστάθιος Κελεσίδης

Αιμοδοσία του Νοσοκομείου, στο 
1ο Κ.Α.Π.Η. Βέροιας, λόγω ανάγκης 

και μεγάλης έλλειψης αίματος
Λόγω των έκτακτων επιδημιολογικών μέτρων, από την Τετάρτη  18-11-2020 

εκτελούνται αιμοληψίες στο 1ο Κ.Α.Π.Η. Βέροιας (Αριστοτέλους 3, απέναντι από 
το Δημοτικό Σχολείο).   Ώρες προσέλευσης αιμοδοτών: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 9:00πμ-
13:00μμ. (ΕΚΤΟΣ ΣΑΒ-ΚΥΡ.-ΑΡΓΙΕΣ) Παράλληλα εντός του Νοσοκομείου ισχύει 
το υπάρχον πρόγραμμα λειτουργίας της Αιμοδοσίας. (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9:00πμ-
13:00μμ. Και 18:00μμ-20:00μμ.  ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ-ΑΡΓΙΕΣ 10:00πμ.-
13:00μμ) Το τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Βέροιας  απευθύνει γενικό 
κάλεσμα στο ώστε να εξασφαλίσει την επάρκεια αίματος διότι υπάρχει μεγάλη 
έλλειψη και πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε όλοι μας για να αντιμετωπίσουμε 
την υγειονομική κρίση αυτή την περίοδο.    

Πληροφορίες στο τηλ: 23310 29600 
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Βέροια: 
7.30 π.μ.-3.30 μ.μ 

το νέο ωράριο
 λειτουργίας 
όλων των 

κρεοπωλείων κατά τη 
διάρκεια του lockdown

Άλλαξε το ωράριο λει-
τουργίας όλων των κρε-
οπωλείων (μέλη και μη 
μέλη της Συντεχνίας Κρε-
οπωλών Βέροιας) λόγω 
των νέων μέτρων στο 
πλαίσιο του lockdown σε 
όλη τη χώρα για την πε-
ριορισμό διασποράς του 
κορονοϊού.

Έτσι, όλα τα κρεοπωλεία της περιοχής Βέροιας 
θα λειτουργούν, μέχρι νεοτέρας, από τις 7.30 το 
πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι.

ΑΔΑ: ΩΧ8Μ4690Β7-4ΑΨ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ            
ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια,  30 Νοεμβρίου 2020
Α.Δ.:   17/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιοχή Ασωμάτων  Τ.Κ. : 591 00 
ΤΜΗΜΑ  : Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ  : Προμηθειών 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Πασιόπουλος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2331 3 51314/ 51157 
FAX : 2331 0 59315  E-mail : prom1@verhospi.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 17/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της αριθ. 24/30-10-
2020 (θέμα 9ο) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας, 

 π ρ ο κ η ρ ύ σ ε ι
Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, για την 

ανάδειξη αναδόχου «Υπηρεσιών εστιατορίου και παροχής φα-
γητού» - CPV: 55300000-3, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας 
-  Μονάδες Βέροιας και Νάουσας, ετήσιου προϋπολογισμού 
τριακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 
(359.600,00€) με Φ.Π.Α., για χρονικό διάστημα ενός έτους, με 
δικαίωμα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος και δικαίωμα προ-
αίρεσης για επιπλέον υπηρεσίες εστίασης πέραν των συμβατι-
κών σε ποσοστό μέχρι 20%. Κριτήριο κατακύρωσης είναι αυτό 
της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας / τιμής. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα: 4-12-2020 και ώρα 08:00 π.μ. 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα: 12-1-2021 και ώρα 15:00 μ.μ. 

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 19-1-2021 και 
ώρα 12:30 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής 
Μονάδας Βέροιας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία 
τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία α-
ποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία εκδόσεων της Ένω-
σης. Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της 
διακήρυξης είναι 96961. Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις 
του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016). 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομι-
κά πρόσωπα ή ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί 
που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση 
προμήθειας. 

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να κα-
ταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής ύψους 2% επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων 
προαίρεσης και της παράτασης της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες 
εξήντα (360) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη 
της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Ημαθίας 
– Μονάδα Βέροιας, Περιοχή Ασωμάτων,   Τ.Κ. 59100, αρμόδιος 
υπάλληλος: Απόστολος Πασιόπουλος,, Τηλ.2331351157, FAΧ 
2331059315. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονι-
κή μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.
verhospi.gr).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ  Γ.  ΠΛΙΟΓΚΑΣ

Η Πανδημία στην Θεσσαλονίκη 
και την Βόρεια Ελλάδα

Του Γιάννη Μαγκριώτη

Η έκρηξη της πανδημίας στην Θεσσα-
λονίκη και την Βόρεια Ελλάδα, και τα λάθη 
των αρμοδίων.

Γιατί οι αρμόδιοι δηλώνουν έκπληκτοι, 
δεν ήξεραν ό,τι:

α) Οι υψηλές θερμοκρασίες το Καλοκαί-
ρι μειώνουν την διάρκεια ζωής του ιού, και 
η ανάπτυξη των κοινωνικών και οικονομι-
κών δραστηριοτήτων σε ανοιχτούς χώρους 
περιορίζουν την μετάδοσή του.

β) Το φαινόμενο θα αντιστρεφόταν μόλις 
θα άρχισε η πτώση των θερμοκρασιών, προς το τέλος του Καλοκαιριού, 
άλλωστε είχαν την δυνατότητα και πάλι, όπως στο τέλος του Χειμώνα, να 
δουν την εξέλιξή του στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. 

Στην Θεσσαλονίκη και την Βόρεια Ελλάδα δεν ήξεραν ό,τι:
1. Οι θερμοκρασίες πέφτουν πιο γρήγορα, όπως και η υγρασία είναι πιο 

υψηλή. 
2. Οι κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες αρχίζουν και αναπτύσ-

σονται σε κλειστούς χώρους πιο γρήγορα από την Νότια Ελλάδα. 
3. Οι φοιτητές που γυρίζουν στα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης είναι 

αναλογικά με τον πληθυσμό της πόλης, πολύ περισσότεροι, από κάθε άλλη 
πόλη της χώρας. 

4. Τα πανεπιστήμια είναι στο κέντρο της πόλης, σε αντίθεση με την 
Αθήνα, που είναι διάσπαρτα και πολλά εκτός του πολεοδομικού συγκροτή-

ματος, γεγονός που σημαίνει πολύ μεγάλη συγκέντρωση φοιτητών, παρά-
γοντας που ευνοεί την μεγαλύτερη μετάδοση του ιού. 

5. Οι φοιτητές μετακινούνται κυρίως με τις Αστικές Συγκοινωνίες, που 
είναι κάκιστες, και σε κάθε περίπτωση, πολύ χειρότερες των Αθηνών. 

Όμως το εργαστήριο ανάλυσης λυμάτων του ΑΠΘ, είχε ενημερώσει από 
τις αρχές Οκτωβρίου ό,τι η συγκέντρωση του ιικού φορτίου είναι πολύ υψη-
λή και μεγαλώνει εκθετικά. 

Οι αρμόδιοι όμως, έβλεπαν μόνο τα κρούσματα που πήγαιναν στα νο-
σοκομεία, και τα οποία ήταν λίγα, γιατί ο ιός μεταδίδονταν κυρίως μεταξύ 
των νέων, που σημαίνει οι φορείς ήταν πολλοί, αλλά ασυμπτωτικοί. 

Αυτό φαινόταν στα λύματα, όχι στα κρούσματα που πήγαιναν στα νοσο-
κομεία. 

Όταν από τους νέους, πέρασε τις επόμενες ημέρες στα σπίτια και στα 
καταστήματα διασκέδασης στους μεγαλύτερους, άρχισε η έκρηξη των 
κρουσμάτων και η εισαγωγή στα νοσοκομεία και στις ΜΕΘ. 

Δυστυχώς, τότε το κατάλαβαν, όμως ήταν αργά πλέον. 
Ήδη ο ιός είχε μεταδοθεί στις πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας, από τις 

μετακινήσεις των ανθρώπων από και προς την Θεσσαλονίκη. 
Το ιικό φορτίο στην Θεσσαλονίκη παραμένει υψηλό ακόμη, επειδή το 

μεγάλο μέρος των φορέων είναι νέοι, και κατά συνέπεια ασυμπτωτικοί, δεν 
εντοπίζονται από τον τρόπο που γίνονται τα τεστ, δηλαδή κυρίως σε αυτούς 
που έχουν συμπτώματα και πηγαίνουν στα νοσοκομεία για τεστ. 

Συνεχίζει να μεταδίδεται μέσα στα σπίτια και όχι μόνο, συνεπώς, η ση-
μαντική μείωσή του θα γίνει, όταν ο ιός κάνει τον κύκλο του, νοσήσει και 
εισαχθεί στα νοσοκομεία ή μπει σε ατομική καραντίνα ένα σημαντικό μέρος 
ανθρώπων, και εξασθενήσει το ιικό φορτίο. 

Η κυβέρνηση δυστυχώς, θεώρησε και θεωρεί την χώρα ενιαία υγειονο-
μική περιφέρεια, ενώ αυτή έπρεπε να χωρίζεται σε τρεις ζώνες, από Βορρά 

προς Νότο, και να υπάρχουν διαφορετικές στρατηγικές για κάθε ζώνη. 
Η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα έμειναν απροστάτευτες, και οι 

δηλώσεις υπουργών, ό,τι στην Θεσσαλονίκη το 30% των κατοίκων είναι 
φορείς, μόνο ως προάγγελος τραγωδίας ακούγεται και ως παραίτηση 
από τις ευθύνες της κυβέρνησης, να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Ένωση Ιατρών 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: 
Η πανδημία 

στη διατίμηση 
Με δυσάρε-

στη έκπληξη πα-
ρακολουθήσαμε 
τη δημόσια στη-
λίτευση των αυ-
τοαπασχολούμε-
νων ιατρών του 
δ ιαγνωστ ι κού 
τομέα από τον 
γ.γ. του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης 
που ήρθε σε συ-
νέχεια της προ-
σπάθειας στο-
χοποίησης των 
αυτοαπασχολού-
μενων κλινικών 
ιατρών από τον 
κυβερνητικό εκπρόσωπο, με την αναφορά στην ένδεια ενδιαφέροντος από 
μόνο 8 ιατρούς για απασχόληση στο ΕΣΥ. Το κενό της διαχρονικής αποτυχίας 
της πολιτείας για σοβαρή οργάνωση της κρατικής ΠΦΥ την επωμίστηκε ο 
ιδιωτικός τομέας που συνέβαλε στην αντιμετώπιση της διασποράς του κορο-
νοϊού στην κοινότητα κατά τη διάρκεια του 1ου και του 2ου κύματος, λειτουρ-
γώντας ως ανάχωμα της πίεσης προς το δημόσιο σύστημα υγείας. Και ενώ η 
συμβολή μας είναι ουσιαστική, εισπράττουμε μόνιμα την περιφρόνηση, την 
απαξίωση και την αδιαφορία της πολιτείας. 

Σήμερα λήγουν οι συμβάσεις των οικογενειακών ιατρών χωρίς καμία 
επίσημη ανακοίνωση για το πώς πρέπει να διαχειριστούν τα ραντεβού των 
ασθενών τους. 

Το clawback που καταστρέφει τις ζωές του ιατρικού δυναμικού του ιδιωτι-
κού διαγνωστικού τομέα παρατείνεται μέχρι το 2024, υπονομεύοντας και το 
μέλλον των παιδιών τους. 

Από εκπροσώπους φιλελεύθερης κυβέρνησης αφήνονται αιχμές για επί-
ταξη του ιδιωτικού τομέα και απόφαση για καθεστωτική πράξη διατίμησης 
στο υπέρτατο αγαθό της διάγνωσης, του ακρογωνιαίου λίθου στην αντιμετώ-
πιση της διασποράς του κορονοϊού στην κοινότητα. Η προτεινόμενη διατίμη-
ση είναι κάτω από τα όρια του κόστους και με σαφή υπόδειξη παραβίασης 
της τήρησης των αυστηρών υγειονομικών και εργαστηριακών πρωτοκόλλων 
και έκπτωσης στην αξιοπιστία των διαγνώσεων. Επισημαίνουμε ότι υπάρχει 
σοβαρός κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη δραματική μείωση διενέργειας 
των rapid και μοριακών τεστ από τον ιδιωτικό τομέα και κίνδυνος αύξησης 
της διασποράς του ιού στην κοινότητα. 

Εν μέσω lockdown και κρίσιμης φάσης της πανδημίας, η σοβαρή πολιτεία 
οφείλει να σέβεται το πολιτικό της πλαίσιο, να ψάχνει συμμάχους και όχι να 
κάνει εχθρούς.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος              Ο Γενικός Γραμματέας
Άννα Μαστοράκου   Δημήτριος Οικονόμου

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΝΑΖΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του 

Ιωάννη και της Μαρίας το γένος Τσιρά-
κογλου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
του Νικολάου και της Αναστασίας το 
γένος Κωτσιγιάννη που γεννήθηκε στην 
Αθήνα και κατοικεί στο Μόντρεαλ, Κανα-

δά πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα 
γίνει στο δημαρχείο Χαϊδαρίου Αθηνών. 
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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.

Για τις «πληγωμέ-
νες» κατηγορί-
ες, Σούπερ Λιγκ 

2 και Φούτμπολ Λιγκ, 
την «περίεργη» καθη-
μερινότητα των παι-
κτών, που προσαρμό-
ζονται στις ιδιαιτερό-
τητες του lockdown, 
την προσμονή για 
άμεση έναρξη και 
πολλά άλλα ενδιαφέ-
ροντα μίλησε στον 
soccerpractor ο 
Θωμάς Τρούπκος. 

Ογενικόςαρχηγός τηςΒέ-
ροιας αναφέρθηκε ακόμαστο
επιτυχημένοπαρελθόντουστη
«Βασίλισσα» του Βορρά (ως
παίκτηςτηδεκαετίατου’90για
περίπου6.5χρόνια),τιςσημα-
ντικέςπροσωπικότητες με τις
οποίες συνεργάζεται καθημε-
ρινάστην ομάδα, όπως ο γε-
νικός διευθυντής ΓιώτηςΤσα-
λουχίδης (άλλοτε συμπαίκτης
τουστουςΗμαθιώτες,αλλάκαι
προπονητής του Τρούπκου
στηΔόξαΔράμας) και οπρο-
πονητήςΠαύλοςΔερμιτζάκης,
ενώοπαλαίμαχος επιθετικός,
που ακόμα έπαιξε επιτυχώς
μεταξύάλλωνσεΚαβάλα,Δό-
ξαΔράμας, Καλαμάτα,Απόλ-
λωναΚαλαμαριάς, Καστοριά,
Ακράτητο,Παναχαϊκή,Νάουσα
και Αναγέννηση Καρδίτσας,
αναφέρθηκε στον ξεκάθαρο
στόχο της ανόδου, αλλά και
τα «όπλα» στηνπροσπάθεια
επίτευξήςτου.

Αναλυτικά οι τοποθετήσεις
τουΘωμάΤρούπκου:

Για την καθημερινότητα 
των παικτών της Βέροιας, 
εν μέσω καραντίνας: «Μετά
την ανακοίνωση του γενικού
lockdown και την παύση των
αθλητικών τους υποχρεώσε-
ων,οιπαίκτεςμαςακολουθούν
καθημερινάατομικόπρόγραμ-
μα, αλλά και ομαδικό, μέσω
τηλεδιάσκεψης,υπότηνκαθο-
δήγησητουπροπονητικούτιμ.
Αυτό μπορεί να θεωρηθεί και
αναγκαίοκακόβέβαια,μιαςκαι
τοποδόσφαιρο είναι ομαδικό
άθλημακαισεκαμίαπερίπτω-
σηδεναντικαθίστανταιοιομα-
δικέςπροπονήσεις».

Για την απραξία 9 μηνών 
πλέον σε Σούπερ Λιγκ 2 και 
Φούτμπολ Λιγκ και τις ολέ-
θριες συνέπειες: «Ήδη οι
παίκτες των δυο μικρότερων
επαγγελματικών κατηγοριών
βρίσκονται εκτός αγώνων 9
ολόκληρους μήνες, γεγονός
καταστροφικό τόσο για την
προσωπική τους εξέλιξη, όσο
καισυνολικάγιατηνομάδα.Η
κατάσταση αυτή δεν οφείλε-
ται μόνο στην πανδημία που
πλήττει τη χώρα μας αυτή τη
στιγμή, αλλά βαραίνει κυρίως
τους ανθρώπους που νομο-

θετούν για τον αθλητισμό και
στην προκειμένη περίπτωση
έχουν σταθεί επιεικώς…ανύ-
παρκτοι! Στη ΣούπερΛιγκ 2
καιτηΦούτμπολΛιγκαπασχο-
λούνταιπερισσότεροιαπό500
αθλητές, αριθμόςπου διπλα-
σιάζεται αν υπολογίσει κανείς
τους γυμναστές, φροντιστές,
υπαλλήλους γραφείου, δημο-
σιογράφους κ.α.Οι άνθρωποι
της Κυβέρνησης με τις απο-
φάσεις τους κρατούνόμηρους
όχι μόνον όλους αυτούς τους
ανθρώπουςπουβρίσκονταισε
καθεστώς ανεργίας από τον
περασμένοΜάρτιο, αλλά και
τιςίδιεςτιςδιοικήσειςτωνομά-
δων.Οιπαράγοντεςδαπανούν
χρήματα για να «στήσουν»ο-
μάδες, όντες αβέβαιοι για το
εάνκαικυρίωςπότεθαξεκινή-
σουν επιτέλους ταπρωταθλή-
ματα αυτά.Μέχρι σήμερα κα-
νείς εκ τωναρμοδίωνφορέων
δεμαςέχειαπαντήσειτιμέλλει
γενέσθαι με τις ομάδες μας,
οι οποίεςως γνωστόν τηρούν
ακριβώς το ίδιο αυστηρότατο
υγειονομικό πρωτόκολλο με
τιςομάδεςτηςΣούπερΛιγκ1.
Είναι γεγονός ότι πλέον είμα-
στεημόνηχώρατηςΕυρώπης
που δεν αγωνίζονται όλες οι

επαγγελματικές της κατηγορί-
ες! Και για τον επαγγελματία
αθλητή,κάθεμέραχαμένηδεν
αναπληρώνεται».

Για την ενισχυμένη Βέ-
ροια και τους υψηλούς στό-
χους της: «ΟιστόχοιτουΝΠΣ
Βέροιαείναιξεκάθαροικαιδεν
έχουν αλλάξει σε καμίαπερί-
πτωση από το αρχικόπλάνο
τηςδιοίκησηςκαι του τεχνικού
τιμ.ΗΒέροιαείναιμιααπότις
ιστορικότερες ομάδες τηςΕλ-
λάδας,είναικαταδικασμένηνα
κάνειπρωταθλητισμό και είναι
τουλάχιστον αστείο να μιλά-
με για κάτι άλλοπέρααπόά-
νοδο τη χρονιά αυτή.Έχουμε
ολοκληρώσει το ρόστερ μας,
δεν έχουμε δώσει ακόμα επί-
σημαπαιχνίδια, έχονταςόμως
δώσει κάποια δυνατά φιλικά,
μπορούμε να πούμε ότι η ο-
μάδαείναιπλήρηςκαιέτοιμη».
Για το αν υπάρχειπερίπτωση
για αλλαγές τον Γενάρη που
πλησιάζει, ή οιπροσεχείς με-
ταγραφές δεν «αγγίξουν» τη
Βέροια, αφού δεν δόθηκε κα-
νένα επίσημο ματς, αλλά και
τα «όπλα» σε αυτή την προ-
σπάθεια:«Μεταγραφικάπλάνα
γιατονΓενάρηδενυπάρχουν,
μιας και ακόμα τοπρωτάθλη-
μάμαςδενέχει κανξεκινήσει.
Η ομάδα έχει στελεχωθεί από
αξιόλογες προσωπικότητες,
από εξαιρετικούς επαγγελμα-
τίες. Η παρουσία του Γιώτη
Τσαλουχίδη έχει δώσει άλλη
βαρύτηταστην ομάδα και αυ-
τόνομίζωείναιεμφανές.Ένας
άνθρωπος με τις γνώσεις και
την εμπειρία του Γιώτη μόνο
κέρδοςμπορείνααποφέρεισε
μιαομάδα.

Κάθεχρόνο
στις 3 Δεκέμ-
βρη, λέγονται
και γράφονται
πολλά για την
Ημέρα τωνΑ-
τόμωνμεΑνα-
πηρίες,γιατον
μη -αποκλε ι -
σμό, για τα δι-
καιώματα, την
προσβασιμό-
τητακαιγενικά
για τοπώς θα
έπρεπε να εί-
ναι φτιαγμένη
μια κοινωνία
ανθρώπων (η ελληνική;) για την ισό-
τιμησυμμετοχή τωνΑμεΑσε όλες τις
πτυχές της κοινωνικής, οικονομικής
και αθλητικής ζωής και για την αντι-
μετώπισήτουςόχιως ίσους,αλλάως
όμοιους.Ποια είναι όμως ηπραγμα-
τικότητα των υπόλοιπων364ημερών
του χρόνου; Ο πρόσφατος θάνατος
μητέρας ενόςάνδραμεβαριάαναπη-
ρία και η εύρεση τουμετάαπόμέρες
δίπλατης,λερωμένουκαιυποσιτισμέ-
νου,μη έχονταςπροφανώςεπίγνωση
τηςπραγματικότητας, είναι ο κανόνας
και όχι η εξαίρεση του γεγονότος ότι
ηφροντίδα τωνατόμωνμε αναπηρία
στην Ελλάδα δεν διευρύνθηκε πέρα
απόταόριατηςοικογένειας.

Ηαδιαφορίατουκράτουςναπαρέ-
χειλύσειςγιατουςανάπηρουςπολίτες
του και η μετουσίωση της φροντίδας
σχεδόναποκλειστικάστηνοικογενεια-
κήσφαίρα,σχετίζεταιάμεσαμετηλο-
γικήεξάρτησηςαπόιδιωτικούςφορείς,
οιοποίοιμιλούνμεόρους«συμπερίλη-
ψης»,αλλάγιατοναπλόκόσμοπαρα-
μένουνστη λογική τηςφιλανθρωπίας
καιτηςθεραπείας.ΔομέςόπωςταΕι-

δικάΣχολείακαιτακέντραθεραπειών
πουθεμελιακάμαρτυρούντηνπολιτική
της «εξουσίας του κανόνα» και τις α-
πομονωτικέςπρακτικέςσεβάρος των
σωμάτων τωνανάπηρων, ουσιαστικά
εφαρμόζουν τη μοναδική κρατική μέ-
ριμνα απέναντι στα ανάπηρα άτομα,
χωρίς να εξαιρούνται οι εξίσουπρο-
βληματικέςεπιδοματικέςπολιτικές.

Το χάσμα μεταξύ τωνπροθέσεων
τηςΠολιτείαςκαιτηςπραγματικότητας
παραμένει ακόμα αγεφύρωτο, όσον
αφοράτηφροντίδακαιτηνεκπαίδευση
τωνΑμεΑ, πόσο μάλλον τώρα στην
περίοδο τηςπανδημίας,όπουσυνεχί-
ζεταιναπαράγεταικαινααναπαράγε-
ται κοινωνικός αποκλεισμός όχι μόνο
για ταΑμεΑ, αλλά και για όλους τους
πληθυσμούςπουαποκλίνουν από τα
«φυσιολογικά»πρότυπα.

Μοναδικήευχήγιατησημερινήημέ-
ραείναιναμπορέσειηκοινωνίαναβγει
πιοδυνατήαπότην«καραντίνα»τόσο
μεταφορικάόσοκαικυριολεκτικά..

ΚαραϊωσηφΑλέξανδροςM.Res.
ΚαθηγητήςΕιδικήςΦ.Α.
Ιδρυτής“ΕνΣώματιΥγιεί”

Α.Σ.ΑμεΑΒέροιας

ΘωμάςΤρούπκος:
«Ζούμεπρωτόγνωρεςκαταστάσεις»

Μήνυμα του Α.Σ. ΑμεΑ «Εν Σώματι 
Υγιεί» Βέροιας για την Παγκόσμια 

Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες 2020
«ΟδιαρκήςεγκλεισμόςτωνΑμεΑλόγω

έλλειψηςπροσβασιμότηταςκαικοινωνικής
περιθωριοποίησης»
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CMYK

Κραυγή αγωνίας 
από τον Πανελ-
λήνιο Σύνδεσμο 

Αμειβομένων Πετο-
σφαιριστών που με 
ανοιχτή επιστολή τους 
ζητούν την άμεση επα-
νέναρξη της αγωνιστι-
κής δράσης στο βόλεϊ.

Αναλυτικάηεπιστολήτους:
«Αγαπητοί/ες συμπολίτες και

συναγωνιστές στην πιο μεγάλη
μάχητουκαιρούμας,

Επιλέγουμε αυτή την προ-
σφώνηση και απευθυνόμαστε
προς όλους, γιατί αντιλαμβανό-
μαστεπλήρωςσεποιοπεριβάλ-
λονκαιυπόποιεςσυνθήκεςδια-
τυπώνουμε τις ανησυχίες και τα
αιτήματάμας.

Αντιλαμβανόμαστε ότι εσείς
της πολιτικής ηγεσίας καλείστε
να αντιμετωπίσετε έναν εχθρό
που δεν γνωρίζετε, με τρόπους
που ανακαλύπτετε στηνπορεία,
για ναπροφυλάξετε όλους εμάς.
Παράλληλα, ότι προσπαθείτε να
κρατήσετε ζωντανή την οικονο-
μική δραστηριότητα, μέρος της
οποίας είναι και ο αθλητισμός.
Αλλάεδώπουταλέμε,στηνπε-
ρίπτωσητουαθλητισμούτοέχετε
κάνει με τρόποπου αφήνει στο
περιθώριομεγάλεςομάδεςεπαγ-
γελματιώνκαιμηεπαγγελματιών.

Είναιαπολύτωςκατανοητόότι
δε μπορούσατε να μην «ανοίξε-
τε» τη Super League 1, γιατί η
οικονομική καιπολιτική ζημιά θα
ήταν δυσβάσταχτη. Κατανοού-
μεότι το ίδιοπράξατεκαιμε την
Basket League, γιατί εγκαίρως
πίεσε.Είναι σαφές ότι δε γίνεται
να ανοίξετε ταπάντα, δεν είμα-

στεπαράφρονες, ούτε ζούμε σε
άλλονπλανήτη.Αντιλαμβανόμα-
στε ,όμως,ότιόπουφτωχόςκιη
μοίρατου.

Δυστυχώς, η Volley League
έχοντας προτείνει υγειονομικό
πρωτόκολλοκαιέχονταςεξασφα-
λίσει συνεχείς ελέγχους με test
σταπρότυπα τωνπρωταθλημά-
των που συνεχίζονται, δε μπό-
ρεσε νασαςπείσει-πιέσει.Μετά
από έναμήναθέλουμε ναακού-
σετε τις ανησυχίες μας, γιατί οι
επαγγελματίες τουβόλεϊ βρισκό-
μαστεστοτραγικόσημείονασω-
θούμεαπότονCovid-19,αλλάνα
διαλυθούμε από την οικονομική
ανέχεια και τηνπλήρη απραξία.
Μαζίμαςκαιτοβόλεϊστοσύνολό
του. Ζητάμε με όλη τη δύναμη
τηςφωνής μας να μπούμε άμε-
σα σε διαδικασία επανέναρξης
με όποιεςπροσθήκες κρίνετεσε
όσασαςέχουνπροταθείαπό τις
αρμόδιες αρχές του αθλήματος
μας.ΔΕΝΑΝΤΕΧΟΥΜΕΑΛΛΟ.

Ηαθλητικήμαςζωήείναιορι-
σμένου χρόνου, ελάχιστωναπο-
λαβώνκαιπλέοντηνέχετεβάλει
σε αναστολήΑΒΑΣΤΑΧΤΗ.Κι ε-
μείς ,όπως και όλοι οι πολίτες,
ανησυχούμε για τους συγγενείς
μας, τουςεαυτούςμας , τουςφί-

λους μας.Δεν επιθυμούμε ούτε
νασκοτώσουμεκανέναν,ούτενα
αυτοκτονήσουμε μεταφέροντας
τον ιό.Απαιτούμεόμωςναεπιβι-
ώσουμε. Κι εμείς και το άθλημά
μας. Θέλουμε χρονοδιάγραμμα
και επανεκκίνηση επανεκτιμώ-
ντας όλα τα δεδομένα.Εμείς θα
τηρήσουμε όσα ζητήσετε. Μην
αφήνετε τοβόλεϊ ναπεθάνει (σε
εθνικό και συλλογικό επίπεδο)
επειδή απλώς δεν έχουμε διοι-
κητικά εξίσου δυνατή φωνή και
επιρροήμεάλλους.

Ταυτόχρονα, απευθυνόμαστε
στις δικές μας αρμόδιες αρχές.
ΣτηΛίγκα και στηνΕΟΠΕ.Μαζί
ας δώσουμε τη λύση, θωρακίζο-
νταςτουςόρουςδιεξαγωγήςτων
πρωταθλημάτωνμας, ξαναβάζο-
ντας με κανόνες άνδρες, γυναί-
κες, εθνικές ομάδες και ηλικιακά
κλιμάκια στο γήπεδο. Σταδιακά
και με πρόγραμμα.Δε μπορού-
με ναπεριμένουμεπότε θα μας
θυμηθούν.Πρέπει εμείς να τους
θυμίσουμετηνπαρουσίαμαςκαι
τηνυπευθυνότητάμας.Επαγγελ-
ματίες αθλητές και προπονητές,
ερασιτέχνες, αθλήτριες, παιδιά
είμαστε όλοι κλεισμένοι στασπί-
τια μας σαπίζοντας, ανήμποροι
να ζητήσουμε να προπονηθού-

με και ναπαίξουμεμεόρουςκαι
κανόνες. Εμείς δεν έχουμε καν
σωματική επαφή. Είμαστε λιγό-
τεροι.Πιοελεγχόμενοι.Ανδενκι-
νητοποιηθούμε, αν δεν οργανω-
θούμε,ανδεντουςπείσουμε,θα
τελειώσουμε.Όλοιμαζί,ελάτενα
δουλέψουμε.Το μέλημά σας δε
γίνεταιπιαναείναιταλεφτάπου
θαπάνε στα σωματεία.Ο αγώ-
ναςδενείναιπροεκλογικός.Είναι
αγώναςεπιβίωσης.Γιαμιαφορά
αςείμαστεενωμένοικαισοβαροί.
Γιαναμαςπάρουνστασοβαρά.

Η Volley League μπορεί και
πρέπειάμεσαναδείξειτοδρόμο.
Και ναακολουθήσουνμε χρονο-
διάγραμμαόλοι οι υπόλοιποι.Τη
στιγμήπουτοπρόβληματηςχώ-
ραςμοιάζειναείναιαποκλειστικά
η εστίαση και το εμπόριο (εκεί
που έτσι κι αλλιώς θα υπάρχει
συνωστισμός), εμείς που και α-
ποστάσεις τηρούμε και τεστ κά-
νουμε και χωρίς κόσμο θαπαί-
ζουμε, είμαστε εντελώς εκτός
κάδρου. Ζητάμε να μπούμε στο
κάδρο.

Γιατίανπεθάνειοαθλητισμός,
θαπεθάνει η κοινωνία.Μακρο-
πρόθεσμαπολλοί/πολλές θα ε-
γκαταλείψουν, τα παιδιά πια δε
θα στρέφονται στα γήπεδα και
τελικώς θα γεμίσουμε νεκροζώ-
ντανους επαγγελματίες, εξαφανι-
σμένους ερασιτέχνες και παιδιά
υπέρβαραβυθισμέναστοNetflix,
τονκαναπέκαιτοκινητό.

Κατανοούμεπλήρωςόσαζού-
με, τους κινδύνους, τις ανησυχί-
ες μας.ΔΕΝ κατανοούμε ότι δε
μαςυπολογίζετεκαν.Κατανοήστε
κι εσείς ότι άλλη αναστολή δεν
παίρνει.

ΠΑΣΑΠ εκ μέρους τωναθλη-
τών και αθλητριών του βόλεϊ με
τηνελπίδαότιεκφράζουμεόλοτο
αθλητικόκίνημα».

Αίτημα για τηλεδιάσκεψη
με Κικίλια, Αυγενάκη, Χαρδαλιά 

και Επιτροπή Λοιμωξιολόγων

ΟΠΣΑΠ,ηSuperLeague1καιηSuperLeague2/FootballLeague
απέστειλαν σήμερα επιστολή στονΥπουργόΥγείας κύριο Βασίλη
Κικίλια, στονΥφυπουργόΑθλητισμού κύριοΛευτέρηΑυγενάκη,στον
ΥφυπουργόΠολιτικήςΠροστασίαςκαιΔιαχείρισηςΚρίσεωνκύριοΝίκο
ΧαρδαλιάκαιστηνΕπιτροπήΛοιμωξιολόγων,ώστενατεθείαπόκοι-
νούεπίτάπητοςμέσωτηλεδιάσκεψης,τοπώςηSuperLeague2και
ηFootballLeagueθααρχίσουνάμεσατιςεπίσημεςαγωνιστικέςτους
υποχρεώσεις.

Αναλυτικάηεπιστολή.
«ΟΠΣΑΠανέλαβεστις26Νοεμβρίου2020τηνπρωτοβουλίαώστε

νασυγκληθείευρείατηλεδιάσκεψημεταξύτωνφορέωντουεπαγγελ-
ματικούποδοσφαίρου και τωναρμόδιωνΥπουργείων, μεσκοπό να
συζητηθεί διεξοδικά το μεγάλοπρόβλημαπου επικρατεί στηSuper
League2καιτηFootballLeagueεπειδήγιασχεδόν9μήνες,απότον
περασμένοΜάρτιο,παραμένουνανενεργές.

Ηδραματικήκαθυστέρησηστηνέναρξήτουςέχειοδηγήσειστοση-
μείο«μηδέν»εκατοντάδεςσυναδέλφουςμας,αλλάκαιεργαζόμενους
στιςΠΑΕ.

ΓιατονλόγοαυτόοΣύνδεσμόςμαςαπέστειλεσχετικόαίτημαστη
Super League1, τηSuper League2/Football League και τηνΕΠΟ,
ώστε να συζητηθεί εκτενώς με τους κρατικούςφορείς η δραματική
κατάστασηπου επικρατεί στις δύο επαγγελματικές κατηγορίες και
η εξεύρεση λύσεως.Οι διοργανώτριες αρχές των επαγγελματικών
πρωταθλημάτων απάντησαν καταφατικά, όχι όμως και η Ελληνική
ΟμοσπονδίαΠοδοσφαίρουπουγιαδικούςτηςλόγουςεπέλεξεναμην
ανταποκριθείστοκάλεσμάμας.

Λόγωαυτού οΠΣΑΠ, ηSuper League 1 και ηSuper League 2/
Football League απέστειλαν σήμερα 1ηΔεκεμβρίου 2020 επιστολή
στονΥπουργόΥγείαςκύριοΒασίληΚικίλια,στονΥφυπουργόΑθλητι-
σμούκύριοΛευτέρηΑυγενάκη,στονΥφυπουργόΠολιτικήςΠροστασί-
αςκαιΔιαχείρισηςΚρίσεωνκύριοΝίκοΧαρδαλιάκαιστηνΕπιτροπή
Λοιμωξιολόγων,ώστενατεθείαπόκοινούεπίτάπητοςτοπώςοιδύο
κατηγορίεςθααρχίσουνάμεσατιςεπίσημεςαγωνιστικέςτουςυποχρε-
ώσεις,τηρώνταςπάντατουγειονομικόπρωτόκολλοπουακολουθείη
SuperLeague1καιέχειαποδεχθείστηνπράξηιδιαίτερααποτελεσμα-
τικό».

ΔραματικήέκκλησηαπότονΠανελλήνιο
ΣύνδεσμοΑμειβομένωνΠετοσφαιριστών:

«Δεναντέχουμεάλλο»

Στις 30 Οκτωβρί-
ου 2020 η Ευρω-
παϊκή Ομοσπον-

δία Χάντμπολ ανέβαλε 
όλες τις προγραμματι-
σμένες αναμετρήσεις 
του Νοεμβρίου για τον 
1ο προκριματικό όμιλο 
του EURO 2022 –στον 
οποίο συμμετέχει και η 
Εθνική Ανδρών- λόγω 
του δεύτερου κύματος 
της πανδημίας του 
Covid-19.

Τις τελευταίες ημέρες η Ευ-
ρωπαϊκήΟμοσπονδίαΧάντμπολ
είχε συνεργασία με τις Εθνικές
ομοσπονδίες- μέλη της, αναφο-
ρικά με έναν νέοπρογραμματι-
σμόγιατηνπροκριματικήφάση.

Αν και εφόσον οι συνθήκες
το επιτρέψουνσυμφωνήθηκε η
ΕθνικήΑνδρώννααγωνιστεί με
τοΒέλγιοτηνΠέμπτη7 Ιανουα-
ρίου 2021.ΗEHFαποδέχθηκε
το αίτημα τηςΟΧΕ τοπαιχνίδι
να διεξαχθεί κατ’ εξαίρεσηστην

ΑθήνακαιτοΔΑΚΚορυδαλλού.
Θαπρέπει να σημειωθεί ό-

τι η επιδημιολογική κατάσταση
τόσο στοΒέλγιο, όσο και στην
Σερβία είναι βεβαρυμμένη, λό-
γω του covid-19 και υπάρχουν
καθημερινές διαβουλεύσεις με
τηνΕυρωπαϊκήΟμοσπονδίαγια
να διασφαλιστούν οι συνθήκες
διεξαγωγήςτωναγώνων.

Υπόαυτά τα δεδομένα οι α-
θλητές και το τεχνικό επιτελείο
τηςΕθνικήςΑνδρώνυποβλήθη-

κανσε tests covid-19 -ταοποία
ήταν όλα αρνητικά- διαδικασία
πουθαακολουθούν κάθε εβδο-
μάδασύμφωναμε τηνΚΥΑ,ώ-
στεναπραγματοποιηθείηπρο-
ετοιμασία τηςομάδαςμεπρώτη
προπόνησηαύριο(18:00-20:00)
στοΟΑΚΑ.

Πρώτος στόχος είναι να
βρουνκαιπάλιρυθμόοιδιεθνείς
πουβρίσκονταισεαπραξίαεδώ
καικαιρό.

Για αυτό τον λόγο και στις

πρώτεςκλήσεις τουομοσπονδι-
ακούπροπονητήΓιάννηΑρβανί-
τηδενσυμπεριλήφθηκανοι διε-
θνείςπουπαίζουνστηνΑΕΚκαι
προπονούνταικαθημερινάμετο
σωματείοτους,αλλάκαιοιαθλη-
τέςπουπαίζουν στο εξωτερικό
και συνεχίζουν την αγωνιστική
τουςδραστηριότητα.

Το νέοπρόγραμμα του ο-
μίλου όπωςπροτάθηκε από
τηνΕΗF

7/1Ελλάδα-Βέλγιο
9-10/1Βέλγιο-Ελλάδα
13-14/1Σερβία-Ελλάδα
16-17/1Βέλγιο-Σερβία
9-10/3Γαλλία-Βέλγιο
27/4Ελλάδα-Γαλλία
29/4Ελλάδα-Σερβία
29/4Βέλγιο-Γαλλία
2/5Γαλλία-Ελλάδα
Οιαθλητέςπουκλήθηκανεί-

ναι οι:Τσίλης,Κανδύλας,Δελη-
χρήστος,Τερλέτσκι,Μιχαηλίδης,
Πασσιάς,Μπάγιος(Ολυμπιακός/
Όμιλος Ξυνή), Κολλύρης, Κα-
ρακεχαγιάς, Στεφανίτσης, Πα-
γιάτης (ΑΣΕΔούκα), Λιάπης,
Παπαβασίλης (ΠΑΟΚ), Χουρ-
σουντιάν,Βλάχος(ΆρηςΝικαίας
OlympicDiagnostic),Τσιγαρίδας
(ΔιομήδηςΆργους).

Επιστροφή στο γήπεδο για την Εθνική Ανδρών
του χαντ μπολ



Ο Ολυμπιακός 
γνώρισε την 
ήττα από τη 

Μαρσέιγ με 2-1, δεν 
μπόρεσε να προσθέσει 
βαθμούς στη βαθμολο-
γία της UEFA, με την 
Ελλάδα να παραμένει 
στη 17η θέση και βλέ-
πει την Ελβετία να απει-
λεί.

ΣτοΒελοντρόμ οΟλυμπιακός
προηγήθηκε με τονΜαντί Καμα-
ρά, αλλά δέχθηκε την ήττα (2-1)
από τηΜαρσέιγ με αποτέλεσμα
να μην μπορέσει να πάρει βαθ-
μούςγιατηβαθμολογίατηςUEFA
και έτσι η Ελλάδα παρέμεινε
στη 17η θέση της σχετικής
βαθμολογίας.

Το θετικό για την Ελλάδα
είναιπως οΟλυμπιακός κρα-
τάειστοχέριτουτηνυπόθεση
πρόκρισηστοEuropaLeague
την τελευταία αγωνιστική και
ίσωςαυτόπαίξειρόλοστησυ-

νέχεια της χρονιάς ανάλογα με
τους βαθμούςπου θα μπορέσει
ναπροσφέρει.

Βέβαιαπλέον ηΕλλάδααπει-
λείται από την Ελβετία που έχει
μειώσει σε απόσταση αναπνοής

και το τι θα κάνουν τηνΠέμπτη
(3/12) σταπαιχνίδια τουςΠΑΟΚ
καιΑΕΚ κόντρα σεΟμόνοια και
Μπράγκαθαπαίξει επίσης καθο-
ριστικόρόλογιατησυνέχεια.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Δεκέμβριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

30-11-2020 μέχρι 6-

12-2020 θαείναιτο

εξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Πέμπτη 3-12-2020

16:00-21:00ΠΑ-

ΠΑΡΗΧ.ΟΛΥΜΠΙΑ

ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ  4

(Πλ.Αγ.Αντωνίου)

23310-67420

16:00-21:00 ΧΑ-

ΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥΓΕ-

ΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕ-

ΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία

αστικών,δίπλασταΚΤΕΛ)23310-63620

16:00-21:00ΤΕΡΜΕΝΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε.ΕΔΕΣΣΗΣ&

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60279

21:00-08:00ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΜΟΡΑΒΑ

3(έναντιΙΚΑ)23310-27507

Φαρμακεία

Τηλεδιάσκεψημε
ΕπιτροπήΛοιμωξιολόγων

ΗΣούπερΛιγκ 2-ΦούτμπολΛιγκ ενημέρωσεότι ολοκληρώθηκε
η τηλεδιάσκεψη του Γενικού ΓραμματέαΔημόσιαςΥγείας κ.Πρε-
ζεράκου και τηςΕπιτροπήςΛοιμωξιολόγωνμε τους κ.κ.Ευάγγελο
Γραμμένο,ΛεωνίδαΜπουτσικάρη,ΛεωνίδαΛεουτσάκο και Γιώργο
Μπαντή.

Παράλληλα, ηΈνωσηΕπαγγελματικούΠοδοσφαίρουΑ2 καιΒ
ΕθνικήςΚατηγορίαςεκφράζειτιςευχαριστίεςτηςστονΓενικόΓραμ-
ματέαΔημόσιαςΥγείαςκαιτηνΕπιτροπήγιατηνακρόασηκαιευελ-
πιστείσεμιααπόφασηπουθαδώσειτέλοςστηναναμονή32ΠΑΕ
και2000οικογενειώνπουμετέχουνσταπρωταθλήματα.

ΑναλυτικάηενημέρωσητηςΛίγκας:
ΟλοκληρώθηκεητηλεδιάσκεψητουΓενικούΓραμματέαΔημόσι-

αςΥγείαςκ.ΠρεζεράκουκαιτηςΕπιτροπήςΛοιμωξιολόγωνμετους
κ.κ.ΕυάγγελοΓραμμένο,ΛεωνίδαΜπουτσικάρη,ΛεωνίδαΛεουτσά-
κοκαιΓιώργοΜπαντή.Οιπρόεδροιτωντεσσάρωνποδοσφαιρικών
φορέωντηςχώραςανέλυσαντιςαπόψειςκαιτουςπροβληματισμούς
τουςγιατηνανάγκηέναρξηςτωνπροπονήσεωνκαιτηςαγωνιστικής
δράσηςστηνSuperLeague2καιτηFootballLeagueκαιαναμένουν
πλέοντηναπόφασητηςεπιτροπής.

ΗΈνωσηΕπαγγελματικούΠοδοσφαίρουΑ2 καιΒΕθνικήςΚα-
τηγορίας εκφράζει τις ευχαριστίες τηςστον Γενικό ΓραμματέαΔη-
μόσιαςΥγείαςκαιτηνΕπιτροπήγιατηνακρόασηκαιευελπιστείσε
μιααπόφασηπουθαδώσει τέλοςστηναναμονή32ΠΑΕκαι2000
οικογενειώνπουμετέχουνσταπρωταθλήματα».

ΠΑΟΚ - Ξάνθη:
Στις 9 Δεκεμβρίου εκδικάζεται
η υπόθεση της πολυιδιοκτησίας

Στις9Δεκεμβρίου,ημέραΤετάρτη,στις15:00θαεκδικαστείαπό
τηνΕπιτροπήΕφέσεωνηυπόθεσηπερίπολυιδιοκτησίαςΠΑΟΚκαι
Ξάνθης,μετηνπαρουσίαμαρτύρων.

ΚανείςδενείχεγνώσηγιατηντύχητηςυπόθεσηςαπότονΙούλιο,
όταν τοΑνώτατοΑθλητικόΔικαστήριο τηςΛωζάνης είχε επιστρέψει
τηνυπόθεσηστηνΕπιτροπήΕφέσεωντηςΕΠΟ

ΤοCAS,με τηναπόφασηπουείχελάβει τότε, ζητούσεαπότην
Εφέσεωνναδικάσειεπίτηςουσίαςτηνυπόθεσηχωρίςναδεσμεύε-
ταιαπότοπόρισματηςΕπιτροπήςΕπαγγελματικούΑθλητισμούκαι
έφτασεπλέονηώρατηςαλήθειας.

ΗανακοίνωσητηςΕΠΟ:
«ΕΠΙΤΡΟΠΗΕΦΕΣΕΩΝΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ09/12/2020,ΗΜΕΡΑΤΕ-

ΤΑΡΤΗΚΑΙΩΡΑ15:00

ΕΚΘΕΜΑ
Έφεσεις 1) τηςΠΑΕΠΑΟΚ κατά της υπ΄αριθμ. 95/2020 από-

φασης τουΠρωτοβάθμιουΜονομελούςΠειθαρχικούΟργάνου της
SUPERLEAGUE1ΕΛΛΑΔΑκαι2)τηςΠΑΕΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣκατάα)
τηςυπ΄αριθμ.95/2020απόφασηςτουΠρωτοβάθμιουΜονομελούς
ΠειθαρχικούΟργάνουτηςSUPERLEAGUE1ΕΛΛΑΔΑβ)τηςΠΑΕ
ΠΑΟΚκαιγ)τηςΠΑΕΑΟΞΑΝΘΗ».

ΟAγγλοςΠόουσονθα
διαιτητεύσειτοΟμόνοια–ΠΑΟΚ

OΠΑΟΚαντιμετωπίζειτηνΠέμπτη(3/12)στηνΚύπροτηνΟμόνοιαγια
την5ηαγωνιστικήτουEuropaLeagueκαιθέλειμόνονίκη,γιανακρατάει
στοχέριτουτηνπρόκρισηστηνεπόμενηφάσητηςδιοργάνωσης.

ΜίαημέραπριναπότοματςτουΔικεφάλουτουΒορράστηνΚύπρο,η
UEFAανακοίνωσε τουςδιαιτητέςπουθαδιευθύνουν τηναναμέτρηση, με
τονΚρεγκΠόουσονναείναιοάρχονταςτουματς.

ΒοηθοίτουθαείναιοισυμπατριώτεςτουΛιΜπετς,ΊανΧούσινκαι4οςο
ΆντριουΜάντλεϊ.

Αξίζει νασημειωθείπωςοΆγγλος ρέφερι είναι αυτόςπουπέρσι είχε
σφυρίξει τηρεβάνς Άγιαξ –ΠΑΟΚ (3-2)στον3οπροκριματικό γύρο του
ChampionsLeague,δίνοντας τρίαπέναλτιστουςΟλλανδούς,με τουςαν-
θρώπουςτηςομάδαςτηςΘεσσαλονίκηςναέχουνπολλάπαράπονααπότη
διαιτησίατου.

ΟάγγλοςρέφεριδιηύθυνεεπίσηςστοπαρελθόντουςαγώνεςΟλυμπια-
κός–ΝτιναμόΚιέβου2-2καιΚαμπάλα–Παναθηναϊκός1-2.

Λεουτσάκος: «Θα έχουμε θετική 
εισήγηση για την SL2»

Ο πρόεδρος  της
SuperLeague2-Football
League Λεωνίδας Λε-
ουτσάκος φιλοξενήθηκε
στοMetropolis 95.5 και
την εκπομπή «Στη Σέ-
ντρα» και μίλησε για την
επιστολή που έστειλε η
Λίγκα για την επανέναρ-
ξη τωνπρωταθλημάτων.
Μεταξύ άλλων, οΛεωνί-
δαςΛευτσάκος δήλωσε:

«ΈχουμεκάνειμιαεπιστολήυπότησκέπητηςΕΠΟκαι τηςSuper
League1ώστεστησύσκεψητωνλοιμωξιολόγωνναμαςδώσουντο
ΟΚγιαναξεκινήσειτοπρωτάθληματηςSuperLeague2.Απότιςεν-
δείξεις,πιστεύουμεότιθαέχουμεθετικήεισήγησηγιατιςομάδεςτις
Super League2ώστε να ξεκινήσουνοιπροπονήσεις.Μη ξεχνάμε
ότιηSuperLeague2είναιαλληλένδετημετηSuperLeague1.Θα
προσπαθήσουμεκαιγιατηFootballLeague.Ελπίζουμεναμειωθούν
τακρούσματαστηΒόρειαΕλλάδα.Ελπίζωναξεκινήσουμεσε15μέ-
ρεςγιατίμετάθαέχουμεπρόβλημαμετιςημερομηνίες».

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
16/11/2020 έως 20/11/2020

ΣτοΔημοτικό Ιατρείο τουΔήμουΒέροιαςπροσφέρονταιΥπηρεσίες
ΠρωτοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείαςσεανασφάλιστουςκαιάπορουςπολί-
τεςτουΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπλη-
ροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
νατηλεφωνούνστοτηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809ήνα
επισκέπτονταιτοΔημοτικόΙατρείοστηδιεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιο
κάτωαπότογήπεδοτηςΒέροιας.

Βαθμολογία UEFA: Στην 17η θέση η Ελλάδα,
υπό την απειλή της Ελβετίας
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5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ -ERASMUS+ 
Αειφορία για τη Δημοκρατία, Δημοκρατία για την Αειφορία

  Η βιωσιμότητα σήμερα, σε συνθήκες πανδημίας, είναι πιο επί-
καιρη από ποτέ. Η ανάγκη διατήρησης της ζωής και της ασφάλειας 
-ανθρώπου και περιβάλλοντος- αλλά και διασφάλισης των αξιών της 
δημοκρατίας και της συνεργασίας μέσα σε συνθήκες αγωνίας για το 
μέλλον αρχικά και εγκλεισμού κατόπιν, ευαισθητοποίησε την ομάδα του 
προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2 με τίτλο «Αειφορία για τη Δημοκρατία, 
Δημοκρατία για την Αειφορία» του 5ου Γενικού Λυκείου Βέροιας. Έτσι 
αποφάσισε να ασχοληθεί -στο πλαίσιο της 4ης Εικονικής Διεθνικής 
Μαθησιακής Δραστηριότητας- τόσο με τη Δόμηση και τις Εναλλακτικές 
Μορφές Ενέργειας, όσο  και με τις δυνατότητες συνεργασίας που δί-
νουν οι Νέες Τεχνολογίες.

Δόμηση και Περιβάλλον
   Οι μαθητές συνάντησαν την αρχιτέκτονα και Υπεύθυνη Σχολικών 

Δραστηριοτήτων της Δ.Δ.Ε. Ημαθίας, Λένα Δημητριάδου, και συζήτησαν 
για την επίδραση του τρόπου δόμησης στην κλιματική κρίση και για τις 
δυνατότητες αποφυγής περαιτέρω επιβάρυνσης του κλίματος, καθώς τα 
κτίρια καταναλώνουν το 40% της ενέργειας στην Ελλάδα. Οι προτάσεις 
των επιστημόνων κινούνται σε δύο άξονες: 

α) παραδοσιακή αρχιτεκτονική (τοπικά υλικά και ανάλογα με το κλίμα 
της περιοχής) 

β) βιοκλιματικός σχεδιασμός (θερμομόνωση, φύτευση, ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας) 

 Έτσι αξιοποιείται ο ήλιος, η θερμότητα της ίδιας της γης και του 
αέρα και η σκιά των φυτών για την εξασφάλιση ιδανικών συνθηκών δια-
βίωσης, πράγμα που υπηρετεί τον στόχο της αειφορίας.    

Τεχνολογία και συνεργασία με τη χρήση
 εφαρμογών της Google

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της 4ης κινητικότητας με θεματικό 
άξονα «Δημοκρατία Περιβάλλον, Επιστήμη και Τεχνολογία» πραγμα-
τοποιήθηκε βιωματικό εργαστήριο με τον καθηγητή Πληροφορικής 
του σχολείου μας, Θ. Μαργαριτόπουλο, για τη χρήση εφαρμογών της 
google, όπως το Google drive, και άσκηση πάνω στη χρήση ομαδο-
συνεργατικών τεχνολογικών μέσων, που προωθούν τη δημοκρατική 
εκπαίδευση και εργασία, τόσο στο σχολείο, όσο και στις μελλοντικές 
ακαδημαϊκές σπουδές τους.

Φωτοβολταϊκά
   Οι μαθητές στο πλαίσιο της έρευνάς τους για τη σχέση Τεχνολογί-

ας και Περιβάλλοντος πήραν συνέντευξη από τον κ. Γιώργο Χρυσή, ο 
οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας ως ηλεκτρολόγος 
μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών. Από αυτήν άντλησαν πληρο-
φορίες για τη λειτουργία των Φωτοβολταϊκών και συγκεκριμένα για τον 
τρόπο που μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική μέσω πάνελ, 
απορροφώντας το 20% αυτής. Ο κ. Χρυσής τους είπε πως μπορεί ο 
καθένας να εγκαταστήσει Φωτοβολταϊκά στο σπίτι του, μετά από άδεια 

και αν έχει την οικονομική δυνατό-
τητα. Έτσι μπορεί να επιλέξει για 
οικιακή χρήση πάνελ ως 10 kw. 
Εκτός από τις οικίες μπορούν να 
εγκατασταθούν σε αγροκτήματα ή 
ακόμα και σε θάλασσες ή λίμνες. 
Όσο για το περιβάλλον ο κ. Χρυ-
σής τόνισε: «Κάθε κιλοβατώρα που 
παράγεται από φωτοβολταϊκά, και 
άρα όχι από συμβατικά καύσιμα, 
συνεπάγεται την αποφυγή έκλυ-
σης ενός περίπου κιλού διοξειδίου 
του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαι-
ρα. Ένα κιλοβάτ φωτοβολταϊκών 
αποτρέπει κάθε χρόνο την έκλυση 
1,3 τόνων διοξειδίου του άνθρακα. 
Χρειάζονται 2 στρέμματα δάσους 
ή περίπου 100 δέντρα για να α-
πορροφήσουν αυτή την ποσότητα 
CO2.» Τελειώνοντας εξέφρασε την 
ελπίδα πως η πλήρης αντικατάστα-
ση των μη ανανεώσιμων πηγών ε-
νέργειας από ανανεώσιμες θα είναι 
εφικτή με την εξέλιξη της επιστήμης 
και της τεχνολογίας.

Ανεμογεννήτριες
   Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατά την προετοιμα-

σία τους για τη θεματική: Τεχνολογία Επιστήμη και Περιβάλλον, ήρθαν 
σε διαδικτυακή επαφή με τη συνέλευση πολιτών «Ελεύθερο Βέρμιο» 
και μέσω της κ. Αξούριστου, που συμμετείχε στη συλλογικότητα, διε-
ρεύνησαν τις θετικές και αρνητικές συνέπειες του Αιολικού Πάρκου στο 
Βέρμιο (βουνό πάνω από την πόλη της Βέροιας) στην οικονομία και το 
περιβάλλον της περιοχής.

   Η συνέλευση πολιτών «Ελεύθερο Βέρμιο», η οποία αποτελεί μια 
αυτόνομη συλλογικότητα από Βεροιώτες και άλλους κατοίκους της περι-
οχής με ιδιαίτερες ευαισθησίες και προβληματισμούς γύρω από το θέμα 
του αιολικού πάρκου, έχει τοποθετηθεί από την αρχή υπέρ της αιολικής 
ενέργειας.       

   Είναι, όμως, παράλληλα ενάντια στη βιομηχανική εκμετάλλευση 
της και συγκεκριμένα ενάντια στο τεράστιο αιολικό “πάρκο” παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας στο βουνό του Βερμίου. Και, μολονότι είπε «όχι» 
στη δημιουργία του συγκεκριμένου γιγαντώδους αιολικού πάρκου, το-
ποθετείται θετικά απέναντι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γενικά 
- όπως την αιολική - για την ωφέλεια τους σε σχέση με την καταστροφή 

που προκαλείται στο περιβάλλον από τη χρήση του άνθρακα.
   Η συλλογικότητα «Ελεύθερο Βέρμιο» θεωρεί ότι  οι ΑΠΕ και συγκε-

κριμένα η αιολική παραγωγή ενέργειας βοηθάει ξεκάθαρα στη μείωση 
της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου. Κι αυτή η άποψη προκύπτει 
από τις μελέτες περιβαλλοντολογικών, οικολογικών οργανώσεων και 
επιστημονικών ερευνών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η χρήση των ΑΠΕ είναι 
μονόδρομος, για να σταματήσει η καταστροφή της φύσης. Αυτή όμως 
πρέπει να γίνει με σωστό σχεδιασμό και να στοχεύει στην ισόρροπη 
συμβίωση ανθρώπων και φύσης. Οι ΑΠΕ από μόνες τους προφανώς 
δεν πρόκειται να δώσουν την τελική λύση. Χρειάζεται μία συνολικότερη 
αλλαγή στο τρόπο που παράγουμε και καταναλώνουμε, στον τρόπο 
που στεγάζουμε τις ζωές και τα όνειρα μας, στον τρόπο που σχεδιά-
ζουμε το μέλλον του πλανήτη. Και αυτή η αλλαγή είναι υπόθεση των 
κοινών βηματισμών των δημοκρατικών πολιτών σε τοπικό, διατοπικό, 
και παγκόσμιο επίπεδο. 

   Σημειώνεται πως είχε προγραμματιστεί επίσκεψη τόσο στο αιολικό 
πάρκο Βερμίου, όσο και σε φωτοβολταϊκό πάρκο, αλλά οι ιδιαίτερες 
συνθήκες του κορωνοϊού δεν επέτρεψαν την υλοποίηση αυτών των 
επισκέψεων.

Ξεκίνησαν οι πληρωμές στα Σχέδια 
Βελτίωσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
- Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΠΣΚΕ

Ξ ε κ ί ν η σ α ν  ο ι 
πληρωμές στα Σχέ-
δια Βελτίωσης από 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με-
τά τις εντατικές προ-
σπάθειες που κατα-
βλήθηκαν από τις 
Διαχειριστικές Αρχές 
του Υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και τις 
Διευθύνσεις Αγροτι-
κής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής των 
Περιφερειών, σε συ-
νεργασία με τη ΜΟΔ 
Α.Ε. που έχει την 
ευθύνη υλοποίησης 
του Πληροφοριακού 
Συστήματος Κρα-
τικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ).

Ο συντονισμός 
της όλης διαδικασί-
ας τελούσε υπό την 
εποπτεία του ιδίου 
του Υπουργού Α-
γροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων 
κ. Μάκη Βορίδη, ο 
οποίος σε σχετική σύσκεψη με τον Πρόεδρο της ΜΟΔ Α.Ε. κ. Γεώργιο Παπαδημητρίου, είχε θέσει σε πρώτη προτεραιότητα την επιτάχυνση 
του χρονοδιαγράμματος των απαιτούμενων ενεργειών, ώστε να εκκινήσουν οι πληρωμές των επενδυτικών σχεδίων του Μέτρου των Σχεδίων 
Βελτίωσης του ΠΑΑ το συντομότερο δυνατό. 

Ταυτόχρονα, σε λειτουργία έχει τεθεί από 01/12/2020 και η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύ-
σεων (ΠΣΚΕ) για την υποβολή από τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς-επενδυτές αιτήσεων δανειοδότησης προς τις Τράπεζες που συμ-
μετέχουν στο Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνέχεια των επιχειρησιακών συμβάσεων που σύναψαν με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΠΑΑ. 

«Στήριξη για νέες 
συμμετοχές σε Συστήματα 

Ποιότητας» του 
Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης 2014-2020
Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η αριθ. 5660/3-11-2020 (ΑΔΑ 6Φ5Ω-
4653ΠΓ-9ΣΡ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπο-
μέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε Συστήματα Ποιότη-
τας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. 
Το υπομέτρο 3.1 αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότη-
τας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων με την αξιοποίηση των 
συστημάτων ποιότητας. 

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα 25 εκα-
τομμύρια ευρώ και η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματο-
ποιείται κατά το διάστημα από 9-11-2020 έως 18-12-2020 (ώρα 
13:00). 

Η πρόσκληση αφορά το σύστημα ποιότητας της Βιολογικής 
παραγωγής (Βιολογική φυτική και ζωική παραγωγή) και απευθύ-
νεται αποκλειστικά στους δικαιούχους του υπομέτρου 11.1 «Ενι-
σχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους 
βιολογικής γεωργίας» του ΠΑΑ, κατά το έτος εφαρμογής 2019. 

Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης καθορίζεται σε 1.000 €/εκμετάλ-
λευση/έτος για κάθε είδος πιστοποίησης Βιολογικής παραγωγής 
και έως 2.000 €/εκμετάλλευση/έτος συνολικά και για τα δύο είδη 
πιστοποίησης (φυτική και ζωική παραγωγή). 

Η πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, με ΑΔΑ:6Φ5Ω4653ΠΓ-9ΣΡ. 

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στις παρακάτω η-
λεκτρονικές διευθύνσεις: http://www.minagric.gr/index.php/el/
programma-agrotikis-anaptyksis-2014-2020-proskliseis-
metron/826-ypometro3-1-201219 και

http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/ypometro-31-stirixi-
gia-nees-symmetohes-se-systimata-poiotitas
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-

ΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

διόροφηστοΠανόρα-
μαμε3υπνοδωμάτια,
σαλοκουζινα, μπάνιο,
βεράντα.Κάτωδιαμέ-
ρισμαπιομικρόσαλο-
κουζίναμε τζάκι, δω-
μάτιο.Μεπρόσβαση
στηναυλή.Αυτόνομη
θέρμανση σε ήσυχη

περιοχή.Τιμή135.000
ευρώ. Τηλ. :  6973
735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα κοντά στοΜου-
σείο, 90 τ.μ., 34.000
ευρώ. Τηλ. :  6934
888738ΜεσιτιοκόΑ-
κίνηταΗμαθίας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο
κατάστημα επί της ο-
δούΠιερίωνστηΒέροια
εμβαδού54,16 τ.μ.με
υπόγειοαποθηκευτικό
χώρο εμβαδού 41,63

τ.μ..Τιμή70.000€Τηλ:
2331021523.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑι χωράφι
10 στρέμματα με ρο-
δάκινα συμπήρυνα
ANDROSS στην πε-
ριοχή ΠΑΛΙΟΛΑΚΑ
κοντάστο γήπεδοΔΙ-
ΑΒΑΤΟΥ. Η περιοχή
είναι κατάλληλη για
καλλιέργεια ακτνιδί-

ων.Τηλ.επικοινωνίας:
6982384407.

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  σ το
Π. Σκυλίτσι, επάνω
στον κεντρικό δρό-
μο, οικόπεδο 3.500
τμ ολόκληρο η ανε-
ξάρτητα τεμάχια.Τηλ.
6932374118.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

στο κέντρο της Βέ-
ροιας: 1) υπόγεια α-
ποθήκη110 τ.μ., τιμη
150 ευρώ, 2) πατάρι
περίπου100τ.μ.,τιμή
100ευρώ.Πληρ.τηλ.:
6970019994.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα κέντρου με

ατομική θέρμανση 3
δωμάτια σαλόνι κου-
ζίναμπάνιοσεάριστη

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ75,
μικρόδιαμέρισμα40
τ.μ., εξ ενός δωμα-
τίουμ σαλοκουζίνα
λουτρόμ νε πλήρη
εξοπλισμό κουζίνας,
πλυντήριο ρούχων,
θέρμανσημεσώμα-
ταπάνελυπέρυθρης
θέρμανσηςμκλιματι-
στικό,TV, με μηδέν
κοινόχρηστα.Πληρ.
Τηλ.: 6973 015833,
2331024939.

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  ο ι -
κόπεδο 1.350 τ.μ.
με συντελεστή 1,2,
επί της οδούΑμπε-
λο κ ήπων .  Τη λ . :
2331100888 καΑλε-
ξάνδρα.
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κατάσταση, 280 ευρώ.
Τηλ.:2331068080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χω-
ράφι 2,5 στρ., πίσω α-
πό τηΔΟΥΒέροιας, πιο
κάτω από το Σιδ. Σταθ-
μό Βέροιας για ΦΩΤΟ-
ΒΟΛΤΑΪΚΑ. Τηλ.: 6983
285942.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέρα2ουορόφου,πε-
ριλαμβάνειΔ,Κ,Χ,W.C.,
βεράντα,ατομικήθέρμαν-
σηκαιair condition.Περι-
οχήΒυζαντινούΜουσείου.
Τηλ. επικοινωνίας: 6973
551477κοςΔημήτρης.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητρο-

πόλεως35,χώρος90τ.μ.
περίπου, με 3 χώους και
κουζινα,W.C.,γιαεπαγγελ-
ματικήχρήσηήγιαδιαμέ-
ρισμα,3οςόρ.Τηλ.:6932
471705&2331021100.

ΠΡ. ΗΛΙΑΣ 15, ενοι-
κιάζεται γραφείο 20 τ.μ.,
επιπλωμένο.Τηλ.: 23310
24072.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ια -
τρείο-γραφείο 42 τ.μ.
καθαρό,  λήρως ανα-
κα ιν ισμένο στην  οδό

Βενιζέλου αρ.  46 Βέ-
ροια. Πληρ. τηλ.: 6932
361080,6945535719.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περί-
πτεροΑκροπόλεως,στην
καινούργια γέφυρα«Κού-
σιου».Τηλ.:6984108684.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥ-
ΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα
τηΒέροια, αναζητά τεχνί-
τεςγυψοσανίδων,ψευδο-
ροφών & θερμοπρόσο-
ψης-μονώσεων.Τηλ. επι-
κοινωνίας: 23310 23400,
Κιν.:6977443518.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΕΝΕΩΣΗ22-11-20Κωδ:23332ΚΕ-

ΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρσονιέραεπιπλωμένημι-
κρή27τ.μ.,μικτάκαι22τ.μ.καθ.κατασκευή78,
2οςόροφος,σεμέτριακατάσταση,έχειατομική
θέρμανσημεκλιματιστικόκαιτοενοίκιοτης140
€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23940ΠΑΠΑΚΙΑ,Επιπλωμένηκαι
ανακαινισμένηκομπλέγκαρσονιέρα35τ.μ.,
κατασκευή1970,1υ/δσκλ,1οςόροφος,σε
εξαιρετικήκατάσταση,συνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικό
inverter,έχειθωρακισμένηπόρτακαιενοίκιο
180€.Διαθέσιμοαπό1/12/2020.

Κωδ:106764ΓΗΠΕΔΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Διαμέρισμα90τ.μ.σεΔιπλοκατοικίαο1οςόρο-
φος,με3υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,σεκαλή
κατάσταση,κομπλέεπιπλωμένο,μεηλεκτρικές
συσκευέςκαιπλυντήριορούχων,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,ηλιακόθερμοσίφωνα,
μεσίτες,έχει2κλιματιστικά, ιδιωτικήαυλήμε
δυνατότηταστάθμευσης2αυτοκινήτων,μεα-
ποθήκη,σετιμήπροσφοράςμόνο250€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115481ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπλη-
σίονΚΤΕΛανακαινισμένοδιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας115τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίναξεχωρι-
στήκαιμπάνιο,βλέπεισεανοιχτωσιά,διαθέτει
θέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,μεκαινούργια
κουφώματααλουμινίου,τηνπόρτατουΘωρακι-
σμένηκαιμεδιπλάτζάμια-Τιμή:300€.Αποκλει-
στικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24236ΡΑΧΗ,Διαμέρισμαπολύάνε-
το,σανΜονοκατοικία,127τ.μ.καθ.μεαυλή,
κατασκευή1985,με3υ/δ,κουζίναξεχωριστή
καιμπάνιο,υπερυψωμένοςΗμιώροφος,με
ευχάριστηθέα,καλοδιατηρημένοκαιμεκαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
θατοποθετηθείατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
μεδύοντουλάπες,ναισεκατοικίδιακαισετιμή
πράγματιχαμηλή,μόνο250€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.13148ΚΕΝΤΡ0,πλησίονΑνοίξεως
139τ.μ.κεντρικότατο,εντυπωσιακοίχώροιυ-
ποδοχής,κατασκευή1995,3υ/δ,2οςόροφος,
άψογασυντηρημένο,καταπληκτικό,πολυτε-
λέστατο,μίαωραιότατηκατασκευή,συνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,κατασκευήυψη-
λούποιοτικούεπιπέδου,μεαρμονικέςαναλο-
γίες,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,διαθέτει
ηλιακόθερμοσίφωνα,μεπανέμορφομπάνιο
καιWC,μεαποθήκηκαικλειστόγκαράζ,τιμή
450€.ΑπότέλοςΔεκεμβρίουδιαθέσιμο.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κωδ:
23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμητη

Μονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαιμεηλε-
κτρικέςσυσκευές,συνολικήςεπιφάνειας200
τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτελείταιαπό2υ/δ,
Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
ατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστηθέα,
τακουφώματατηςσυνθετικά,μεδιπλάτζάμια
,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαιμεγάληαυλή.
Τιμή:320€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14543ΠΙΕΡΙΩΝστηνΒοσπόρου

29ενοικιάζεταιισόγειαμικρήαποθήκη4τ.μ.,
κατασκευή2011,σεκαλόσημείοενοίκιο25€
μόνο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.24763ΚΕΝΤΡ0,Γραφείο35 τ.μ.,

κατασκευή2000,μεδύοχώρους,3οςόρο-
φος,καινούργιοεντελώς,σεάψογηκατάσταση,
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,άψογα
συντηρημένο,μεωραίαδιαρρύθμιση,μευ-
δραυλικόανελκυστήρα,κεντρικότατο,μεμί-
σθωματα200€.

Κωδ:24716-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνε-
όδμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.
κομπλέεπιπλωμένο1ουορ.Αποτελείταιαπό
2Χώρουςκαιδικότουwcαλλάκαιμεκουζινάκι
.Είναικατασκευασμένοτο2005καιδιαθέτει
θέρμανσημεκλιματιστικό,τακουφώματατου
ΣυνθετικάκαιΔιπλάτζάμια,πόρταθωρακισμέ-
νη,μεΑνελκυστήραμεγάλο,A/C,Τιμή:250€.

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,καιμεΑνελκυ-
στήρα-Τιμή:170€.

Κωδ:24748ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1981καιδιαθέτεικου-
φώματασυνθετικά,μεέπιπλακαιμεδιπλά
τζάμια-Τιμή:250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106023ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.Ισό-
γειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Βρίσκε-
ταισεμεγάλοεμπορικόδρόμοκαισεσημείο
εξαιρετικήςπροβολής,σπάνιοκατάστημα,με
πολύλογικόμίσθωμαμόνο270€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106566ΚΕΝΤΡΟ,ΕνοικιάζεταιΚα-
τάστημασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ. Ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,μεμεγάληπρόσοψησεκε-

ντρικόδρόμο,σεσημείομεγάληςπροβολής
καιεμπορικότητας,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεμηνιαίομίσθωμα220€.Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115091-ΤριπόταμοςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας80τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό3
χώρουςκαιWC.Είναικατασκευασμένοτο2003
καιδιαθέτειΑπεριόριστηΘέακαιπολύμεγάλο
οικόπεδο,Τιμή:200€.

Κωδ.115092ΕνοικιάζονταιστηΒέροιαχώ-
ροιψυκτικώνθαλάμωνσυνολικά12.000τ.μ.και
μεκατάψυξη.Διατίθεταιόλομαζίηκαιτμημα-
τικά.Τιμέςπροσιτές.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΠΑΡΚΙΝΓΚστηνκαρδιάτηςπόληςμεράμπα
εισόδου,σεπλήρηλειτουργία,κοντάστην
Βενιζέλουτιμήαπό75-80€/μήναμόνο.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106424-ΑΝΟΙΞΕΩΣΠΩΛΕΙΤΑΙκα-

τάαποκλειστικότηταανακαινισμένηΓκαρσονιέ-
ρασυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3οόροφο
χωρίςανελκυστήρα.ΜαζίμετοΔιαμέρισμα
δίνεταικαιηΑέρινηΣτήλημεΔικαίωμαΔόμη-
σηςακόμη70τ.μ.επιπλέον.Αποτελείταιαπό1
Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναι
κατασκευασμένητο1991καιανακαινίστηκετο
2010.ΔιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομηΠετρελαίου
μεΩρομετρητές,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
ΑλουμινίουμεΔιπλάΤζάμια,Επιπλωμένοήκαι
χωρίςέπιπλα,Τέντες,Σκαλιάεισόδου,BBQ,με
Ανοιχτωσιά,μεπολύμεγάληβεράντα55τ.μ.,
σετιμήπροφοράςμόνο:38.000€.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα70τ.μ.
μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέ-
ροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1ος
όροφος),με2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,σε
πολύκεντρικόσημείο,μεατομικήθέρμανση
πετρελαίου,τοοποίοχρήζειανακαίνισης.Το
ακίνητομπορείναγίνεικαιμίαάνετηγκαρσο-
νιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκουζίνακαιμπάνιο.
Προσφέρεταισεπολύκαλήτιμήμόνο21.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105837ΑΚΡΟΠΟΛΗ , πωλείται
καινούργιοσπάνιοδιαμέρισμα103τ.μ.μικτά
και83τ.μ.καθ.ολοκληρωμένοαπότοννυν
ιδιοκτήτη,3οςόροφος,κατασκευή2005,2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,βλέπειτονκάμποτης
Βέροιας,διαθέτειπολύμεγάληκουζίνα,ατομι-
κήθέρμανσημεαντλίαθερμότηταςκαικλειστό
γκαράζ38τ.μ.μαζίμεαποθήκη,σεαμφιθεατρι-
κήθέση,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία.Προσφορά
σετιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα105.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13572ΠωλείταιστοΠανόραμαΒέ-

ροιαςΣπάνιαΜονοκατοικία175τ.μ.επίτου
κεντρικούδρόμου,πρόκειταιγιαέναμοναδι-
κόακίνητοσεοικόπεδο300τ.μ.μεμίακατα-
σκευήπολυτελέστατητου1992καιπροσφέ-
ρεταισεμίαπολύχαμηλήτιμήευκαιρίαςμόνο

350.000€.
Κωδ:13568-ΆνωΖερβοχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ

νεόδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
220τ.μ.2επιπέδωνσεοικόπεδο1000τ.μ.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,καιWC.Είναι
κατασκευασμένητο2000καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώ-
ματαΑλουμινίου,ΠόρταΘωρακισμένη,Απο-
θήκη,Κήπο,Τζάκι,Συναγερμό,Τέντες,Διπλά
τζάμια-Τιμή:ευκαιρίας80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σε
υπόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρομε
εύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14523-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμητο

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.1οςκαι
αποτελείταιαπό2Χώρους,μεδικότουκουζι-
νάκικαιWC.Είναικατασκευασμένοτο2005
καιδιαθέτειθέρμανσηατομικήμεκλιματιστικό.
Έχεικουφώματασυνθετικάκαιέπιπλα,τιμή
45.000€.

Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ,Μητροπόλεωςπω-
λούνταιγραφειακοίχώροι1ουορ.αποτελούμε-
νοιαπό3χώρουςκαιμεδικήτουςτουαλέτα.
Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,κατασκευή
1976,είναιανακαινισμένοικαισεπολύκαλήκα-
τάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο50.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58τ.μ.,

ισόγειο,με45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.πατάρι,
εξαιρετικό,πολύφωτεινόκαιμεμεγάληβιτρίνα
,χωρίςθέρμανση,αυτοτελές,κατάλληλογια
πολλαπλέςχρήσεις,πρόκειταιδεγιαέναπολύ
αξιόλογοακίνητοτοοποίοπροσφέρεταισεμία
πολύλογικήτιμή,μόνο80.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:105085ΠΑΛΙΑΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ,πω-

λείταιαγροτεμάχιο11στρ.,ελεύθερομεμικρήα-
ποθήκημέσακαιμεάδειανόμιμη,τιμήκομπλέ
μόνο26.000€.

κωδ.105867ΠωλείταιστηνΚΑΛΛΙΓΚΑ
σπάνιοχωραφοοικόπεδο26στρ.μεσπάνια
θέαόλητηΒέροιασετιμήεξαιρετικάδελεαστική
,μόνο75000€.Μοναδικήευκαιρία.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

τ.μ.,άρτιοοικοδομήσιμο,ελαφρώςεπικλινές,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθε-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρία

χωρίςαμφιβολία,μόνο15.000€.
Κωδ.12763ΣτοΠανόραμαΒέροιαςπω-

λείταιοικόπεδο464τ.μ.,εντόςσχεδίου,άρτιο
καιοικοδομήσιμο,διαθέτειθέααπρόσκοπτη
προςτηΒέροια,γιααπαιτητικούςαγοραστές
,σεάριστοσημείοκαισετιμήπροσφοράς,
μόνο60.000€.¨Έχεικαι ισχύουσαάδειαανέ-
γερσηςγιαδύοΜεζονέτεςέτοιμηηοποίακαι
είναιεκτόςτιμής.

Κωδ:12764ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείται ένα
ωραιότατοοικόπεδο505τ.μ.γωνιακόανατολικό
μεσ/δ0,8κατάλληλοκαιγιαοικοδομή,τιμή
πολύκαλήμόνο,50.000€.

Κωδ:106695ΚΟΥΛΟΥΡΑΠωλείταιΟικό-
πεδο737τ.μ.μέσαστοχωριό,σεπολύκαλή
τοποθεσία,μαζίμεμιαπαλιάκατοικίαμέσα
ηοποίαδενείναικατοικήσιμη,σετιμήπρο-
σφοράςμόνο15.000€.Πληροφορίεςμόνοστη
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106669ΜΕΤΟΧΙΠΡΟΔΡΟΜΟΥ,
Πωλείταιένακαταπληκτικόοικόπεδοσυνολικής
επιφάνειας2.117τ.μ.σεαμφιθεατρικήθέση,
μεμοναδικήανοιχτωσιά,πραγματικόφιλέτο,
περιμετρικάπεριφραγμένο,μέσαστοοποίο
υπάρχειμιαμικρή ισόγειακατοικία20τ.μ.,με
άδειακανονικάηοποίαανεγέρθηκετο1997,
ρεύμακαινερόκανονικά,μεγεώτρηση,υπάρ-
χειυπόλοιποδόμησηςακόμη180τ.μ.,σετιμή
προσφοράςόλομαζίμόνο57.000€.Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενοαγοραστή.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12745-ΚοντάστηνοδόΣαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας
2183τ.μ.Τιμή:33.000€.

Κωδ:115197 -ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας4000τ.μ.οικοδομήσιμο.
Τιμήεξαιρετικάχαμηλή,μόνο25.000€ευκαιρία
σίγουρη.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ:106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα70τ.μ.

μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέ-
ροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1ος
όροφος),με2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,σε
πολύκεντρικόσημείο,μεατομικήθέρμανση
πετρελαίου,τοοποίοχρήζειανακαίνισης.Το
ακίνητομπορείναγίνεικαιμίαάνετηγκαρσο-
νιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκουζίνακαιμπάνιο.
Προσφέρεταισεπολύκαλήτιμήμόνο22.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με έ-
δρα τη Βέροια, αναζητά χει-

ριστήμηχανημάτων έργουμε

ικανότηταοδήγησηςεπαγγελ-

ματικούφορτηγού για να ερ-

γαστείσεέργούδρευσηςστη

Θεσσαλονίκη.Τηλ. επικοινω-

νίας:2331023400,Κιν.:6977

443518.

ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγόςσεεπιχεί-
ρηση εισαγωγής& εμπορίας

καταναλωτικώνπροϊόντωνμε

έδρα τοΝομόΗμαθίας.Απα-

ραίτητα προσόντα: κάτοχος

διπλώματοςοδήγησηςΓ΄ κα-

τηγορίας,ΠΕΙ, ηλικία έως38

ετών (εκπληρωμένεςστρατιω-

τικές υποχρεώσεις),προϋπη-

ρεσίασεαντίστοιχηθέσηθεω-

ρείταιεπιπλέονπροσόν.Ικανο-

ποιητικόςμισθός.Βιογραφικά

στοe-mail:vbotzori@otenet.gr

καιστοFax:2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα 25-45
ετών με ενεργή κάρτα ανερ-

γίαςκαιβασικηγνώσηαγγλι-

κών για απογευματινή εργα-

σίασεξενοδοχειοστηΒέροια

με πλήρες ωράριο. Τηλ.:

6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαποεταιρίαστη
Βέροια,άτομο19-29ετώνμε

κάρτα ανεργίας σε ισχύ, που

ναγνωρίζειΗ/Υκαιναχειρίζε-

ταιπρόγραμμαεμπορικήςδια-

χείρισης.Πληρ.στοτηλ.:6977

433485(9.00π.μ.-9.00μ.μ.).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φαρ-
μακείου ή φαρμακοποιός να

εργαστεί σε φαρμακείο στη

Βέροια γιαπλήρη απασχόλη-

ση.Απαραίτητηπροϋπόθεση

κάραταεργίαςγιατουλάχιστον

ένα μήνα.Τηλ. επικοινωνίας:

6974637289.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για καφέ
ουζερί, δίπλαστοπαλιόΚρα-

τικόΚΤΕΟστοδρόμοΜακρο-

χωρίου-Λυκογιάννης, γιααπο-

γευματινήεργασία.Τηλ.:6977

755040&6984427753.

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

ζητεί barista και διανομέα.
Αποστολή βιογραφικών στο

e-mail: coffeeislandveria@
gmai l .com.  Τηλ . :  6976
633096.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  φαρμακοποι-
όςήβοηθόςφαρμακοποιού

με εμπειρία για φαρμακείο

στο Νομό Ημαθιας.  Απο-

στολή  β ιογραφ ικού  στο :

aggel iesfarmakio@gmai l .

com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαγιαεργα-
σίασεφαρμακείομεεπιδότηση

και σχετική εμπειρία.Απαραί-

τητηπροϋπόθεσηκάρταανερ-

γίας.Τηλ.:2331027507,6947

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ30τ.μ.μεντουλάπα,140€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.λουξ,επιπλωμένο,220€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ35τ.μ.επιπλωμένο,180€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ40τ.μ.επιπλωμενο,καλό,parking,270€
TΣΕΡΜΕΝΙ40τ.μ.καλό,μεντουλαπα,240€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ40τ.μ.επιπλωμένο,καλό,220€
ΚΤΕΛ50τ.μ.θέα,επιπλωμένο,220€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,190€
ΚΕΝΤΡΟ55τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,220€
ΝΑΟΥΣΑ60τ.μ.,πολύκαλό,επιπλωμένο,260€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένο,μεντουλάπες,καλό,A/C,200€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ65τ.μ.εξαιρετικό,θέα,ατομ.λέβητας,280€
ΝΑΟΥΣΑ80τ.μ.επιπλωμένο,καλό,200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.οροφοδιαμέρισμα,καλό,310€
ΕΛΗΑ95τ.μ.12ετίας,τζάκι,θέα,360€
ΡΟΛΟΙ95τ.μ.καλό,ντουλάπες,230€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.εξαιρετικό,ηλιακό,τζάκι,ατομ.λέβητας,440€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.μονοκατοικία,πολύκαλή,350€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ.επιπλωμένο&ανακαινισμένο,22.000€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,ευκαιρία,17.000€
ΑΝΟΞΕΩΣ65τ.μ.ευκαιρία,16.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ70τ.μ.μονοκατοικίαμεοικόπεδο,14.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.ευκαιρία,επενδυτικό,23.000€
ΡΟΛΟΙ70τ.μ.επενδυτικό,33.000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ70τ.μ.γωνιακό,καλό,47.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ75τ.μ.15ετίας,εξαιρετικό,λουξ,65.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ85τ.μ.διαμπερές,ΕΥΚΑΙΡΙΑ,39.000€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλό,ανακαινισμένο,ευκαιρία,25.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΡΟΛΟΙ100τ.μ.καλό,50.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.θέα,καλό,37.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.ρετιρέ,ευκαιρία,μεθέα,28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ101τ.μ.θέα,διαμπερές,καλό,67.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ105τ.μ.10ετίας,εξαιρετικό,105.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ110τ.μ.μονοκατοικίαμεγωνιακόοικόπεδο,62.000€
ΕΛΗΑ120τ.μ.20ετίας,εξαιρετικό,138.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.τζάκι,parking,127.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ110.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.ημιτελήςμονοκατοικία,22.000€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ140τ.μ.μονοκατοικία,επενδυτικό,57.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.πανέμορφημεζονέτα,ευκαιρία,120.000€
ΒΕΡΟΙΑ187τ.μ.τρομερήβίλαμεόλατακομφόρτ,220.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξβίλαμισθωμένη350.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ270τ.μ.ημιτελέςκτίριο,ευκαιρία,125.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ65τ.μ.πολύκαλό,1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.πολύκαλό,670€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ130τ.μ.καλό,700€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.καλό,800€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ,1.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ550τ.μ.καλό,1.200€
ΒΕΡΟΙΑ2.200τ.μ.εξαιρετικόκτίριο,5.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ3.600μέτρα,8.000€
ΚΑΒΑΣΙΛΑ6.000μέτρα,10.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ10.000μέτρα,μεδέντρα6ετών,26.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ14.000μέτρα,28.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ26.000μέτραστονδρόμο,95.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ160μέτρα,μεθέα,29.000€
ΔΟΒΡΑ420μέτρα,55.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ450μέτρα,μεοικοδομικήάδεια,50.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ460μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,14.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ570μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,27.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατη επιχείρηση καφενείο – ουζερί μεσταθερή
πελατείαλόγωσυνταξιοδότησης,6.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεπιχείρησηυγιής&επικερδήςεπιχείρησηκαφέστοκέντρο
τηςΒέροιας,28.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεργοστάσιοχρωμάτωνμεκτιριακέςεγκαταστάσεις,σεπλή-
ρηλειτουργία&με2υποκαταστήματαλιανικήςπώλησης,300.000€

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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ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη ΧαρίεσσαΝαούσης

εντός του οικισμού, 2.300 τ.μ. το οικόπεδο και 100 τ.μ.
περίπου τοσπίτι με επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.
Πληρ.τηλ.:6981906509.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετώνστον

ΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλαζικήπροστασια.Επίσης
ένατρακτέρUNIMOK,μίαπλατφόρμακαινούργιακαιμίαφρέζα
συρταρωτή1,70σχεδόνκαινούργια.Πληροφορίεςστο τηλέφω-
νο:6973616847.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστονΤρίλοφο,περιοχήαμυγδαλιά
625τ.μ.Περισσότερεςπληροφορίεςστο:6981088721.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεταχειρισμένο έπιπλο γραφείο εξαιρετικής
ποιότητας, σε άριστη κατάσταση, με πολυθρονα, συρτα-
ριέρα, τραπεζάκια και 2πολυθρόνες συνομιλητού. Επίσης
πωλείταικαναπέςκαι2πολυθρόνεςγιααίθουσααναμονής,
σχεδόναχρησιμοποίητα.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.:2331041985,
Κιν.:6933331177.

ΤοΦαρμακείοΜουρτζίλααποτο1982προσφέρει
υπηρεσίεςυγείαςκαιομορφιάς,θέλονταςνααναπτύξει
τηνστελέχωσητουδυναμικούτουμεσκοπότηνκαλύτερη
εξυπηρέτησητωνπελατώντου,παρέχειμιαθέσηεργασί-
αςπλήρουςαπασχόλησης.

Απαραίτηταπροσοντα:
·ΒοηθόςφαρμακείουήΑισθητικός(μεπροϋπηρεσίασε

χώροφαρμακείου)
·Άριστεςψηφιακέςγνώσειςκαιδεξιότητες
·Γνώσημηχανοργάνωσης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιο-
γραφικότουςμεφωτογραφίαστοπαρακάτωe-mail:

farmakeio@mourtzila.gr



259696.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDISSECURITY’’ ζη-
τάει ναπροσλάβει για μόνιμη

απασχόληση, εξωτερικόπω-

λητήήπωλήτριαγια τουςΝο-

μούςΗμαθίας,Πέλλας,Θεσ-

σαλονίκης.Απαραίτητα προ-

σόντα, ευχέρεια λόγου,αγγλι-

κή γλώσσα, δίπλωμααυτοκι-

νήτου,άδειαεργασίαςπροσω-

πικούασφαλείας, εμπειρίαμε

βιογραφικόκαισυστάσεις.Μι-

σθός,ασφάλιση καιποσοστά.

Παραλαβήδικαιολογητικώνμε

συνέντευξηστα κεντρικά γρα-

φεία μας, Θεσσαλονίκης 45

Βέροιαwww.securitytsiflidis.gr-

sales@securitytsiflidis.gr-Τηλ.

2331027102.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣμεπαιδα-

γωγική κατάρτιση παραδίδει

ιδιαίτερα μαθήματα -διαδικτυ-

ακάκαιδιάζώσης-σεμαθητές

Δημοτικού,Γυμνασίου,Λυκεί-

ου σε προσιτές τιμές. Τηλ.:

6972890424.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φύλαξη και περιποίηση ηλι-

κιωμένουσε 24ωρη βάση ή

και κάποιεςώρες.Τηλ.:6986

276287.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη
φροντίδα γερόντων για κά-

ποιεςώρες ή και για 24ωρη

βάση, καθαριότητα σπιτιών,

γραφείων και σκάλες. Τηλ.:

6940998054.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη
φροντίδα και περιποίηση η-

λικιωμένωνσε 24ωρηβάση.

Τηλ.:6993678697.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙβρεφικάείδη

τηςCICU:καροτσάκι (χειμω-

νιάτικο-καλοκαιρινό), καλα-

θούνα με βάση, τραπεζάκι

φαγητού, κάθισμα αυτοκινή-

του και 2ποδήλαταπαιδικά

σε πολύ κατάσταση, 400

ευρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310

62621.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ντουλάπα
4φυλλη, σε χρώμα καφέ,

βελέντζες χειροποίητες σε

διάφορα χρώματα, μεγάλο

χαλί μάλλινο σε διάφορα

χρώματα, χαλί μεγάλο με

«τρίχες», κεντήματα μετρη-

τοίς.Τηλ.:6982293097.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καυστήραςπε-
τρελαίου,σεκαλήκατάσταση.

Τηλ.:2331070048.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ, χωρίς υποχρεώ-
σεις, ζητά για γνωριμια κυρια

5-55ετών,γιασοβαρήσχέση.

Τηλ.:6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ 75 ετών, ζητά
γωνριμίαμεκυρίααπό60έως

70 ετών για σοβαρή σχέση.

Τηλ.:6989007541.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονομι-
κά ανεξάρτητος αναζητά σο-

βαρή εμφανίσιμη κυρία χωρίς

οικογενειακές υποχρεώσεις

άνω των 65 ετών έως 75 ε-

τώνμε τηνπροοπτική γνωρι-

μίαςκαισυμβίωση.Τηλ.:6977

951301.

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
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ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗΖΗΤΑΝΑΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδρα ή γυναίκα για
βοηθόλογιστήπουναγνω-
ρίζει τοπρόγραμμαΚΕΦΑ-
ΛΑΙΟ

β)ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄
κατηγορίας

γ)Αποθηκάριο που να
έχειγνώσειςχειριστήκλαρκ

Πληροφορίεςστο τηλ.:
6947021868

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

μαθητέςΓυμνασίου-Λυκείου.Τιμέςπροσιτές.
Πληρ.τηλ.:6934447574.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος γραφείου - βοηθός

Λογιστή γιαΛογιστικό Γρα-
φείοστηΒέροια.Τηλ.: 6932

245383.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκαθηγήτριαΑγ-
γλικών για να εργαστεί σε
φροντιστήριο στη Βέροια.
Πληρ.τηλ.:6976684172.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: κρεβατο-
κάμαραμε κομοδίνα,συρ-
ταριέρα, καθρέφτης, φωτι-
στικά καιστρώμα.Παιδικό
κρεβάτι μεστρώμα, κομο-
δίνο, ντουλάπα, αχρησι-
μοποίητακαι ταδύο.Τηλ.:
6939575993.

Η  εταιρία Stone
Group Εξορυκτική μέ-
λος της Stone Group
International, τουμεγα-
λύτερου ομίλου εταιρι-
ών εξόρυξης, επεξερ-
γασίας και εμπορίας
μαρμάρωνστηνΕυρώ-
πη, επιθυμεί να καλύ-

ψειτηθέσητουΕργατοτεχνίτη,στοΛατομείοτηςστηΒέροια.
Ηεταιρίαπροσφέρειικανοποιητικόπακέτοαποδοχώνκαιάρι-

στοπεριβάλλονεργασίας.
Σεπερίπτωσηπουεπιθυμείτεμπορείτενακαλέσετεστο6973

322162 ή νααποστείλετε το βιογραφικόσας, αναφέροντας την
θέση,μεemailστοhr@stonegroup.gr.

Εταιρείααναζητάυποψήφιουςγιατηνκάλυψηθέσηςεργασί-
αςΗλεκτρολόγουΜηχανικού

Θέσηπλήρουςαπασχόλησηςεξαρτημένηςεργασίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•ΑπόφοιτοςΑΕΙ/ΗλεκτρολόγοςΜηχανικός
•Απαραίτητηπροϋπηρεσία 10 έτη σε κατασκευή ή/και λει-

τουργία/συντήρησηηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων&αυτομα-
τισμών

•ΆριστηΓνώσηΗ/Υ
•ΆριστηΓνώσηΑγγλικήςΓλώσσας
•ΔίπλωμαΟδήγησης
•ΕκπληρωμένεςΣτρατιωτικέςΥποχρεώσεις
Σημείωση: Ταπροσόνταπρέπειυποχρεωτικάνα τεκμηριω-

θούνμετααπαραίτηταπιστοποιητικά.

Όλοι οι υποψήφιοι θαπρέπει να διαθέτουν αναπτυγμένες
δεξιότητεςεπικοινωνίαςκαι ικανότητεςεπίλυσηςπροβλημάτων,
ικανότηταδιαχείρισηςπολλαπλώνεργασιώνυπόαυστηρέςπρο-
θεσμίες,ομαδικότητα,μεθοδικότητα,ευελιξία,προσαρμοστικότη-
τακαιπροσανατολισμόστηνεπίτευξηαποτελεσμάτων.

Παρακαλούμεόσοιπληρούν ταανωτέρωπροσόντακαι εν-
διαφέρονται,νααποστείλουνΒιογραφικόΣημείωμα,στηνπαρα-
κάτωδιεύθυνση:

e-mail:cv.recruit12@gmail.com
Hδιαχείρισητωνβιογραφικώνπραγματοποιείται

μεαπόλυτηεχεμύθεια.



Η πρωτοβουλία του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) 
«ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΓΗ | Ενίσχυση Αγροδιατροφικής Εκπαίδευσης», συνο-
λικού προϋπολογισμού €1 εκατ., ολοκληρώνεται 3 χρόνια μετά την 
ανακοίνωση του προγράμματος, αφήνοντας σημαντική παρακατα-
θήκη για την περαιτέρω ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα στη 
χώρα. Η ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΓΗ αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Ίδρυμα 
Μποδοσάκη, που ανέλαβε και τη διαχείριση του προγράμματος, 
ενώ ως φορείς υλοποίησης μετείχαν η Αμερικανική Γεωργική Σχολή 
(ΑΓΣ) και το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του 
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα Κοινω-
νικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων του TAP και υλοποιή-
θηκε στις τρεις Περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας από τις οποίες 
διέρχεται ο αγωγός – Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική 
Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία. Σκοπός της ήταν η υποστήριξη της 
γεωργίας και της κτηνοτροφίας, κομβικών τομέων για την ελληνική 
οικονομία, ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα. Για την υλοποίησή της εφαρ-
μόστηκαν σύγχρονες προσεγγίσεις καλλιέργειας, και επιστημονικές 
μέθοδοι γενετικής ταυτοποίησης και τεχνικών προώθησης στην 
αγορά. 

Tο πρόγραμμα της ΕΥΔΟΚΙΜΗΣ ΓΗΣ εστίασε σε 8 είδη τοπικά 
παραγόμενων προϊόντων που επιλέχθηκαν χάρη στα ξεχωριστά χα-
ρακτηριστικά και τη δυναμική τους: μέλι και μελισσοκομικά προϊόντα, 
ελιές και ελαιόλαδο, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, φασόλια, καρ-
ποφόρα δένδρα, πετιμέζι, πιπεριές και κτηνοτροφικά προϊόντα. Βασική 
επιδίωξη των συνεργαζόμενων φορέων ήταν με την ολοκλήρωση του 
προγράμματος τα προϊόντα αυτά να λειτουργούν πλέον ως «πρεσβευ-
τές» των περιοχών από όπου προέρχονται. Όραμα που καθιστά την 
πρωτοβουλία καινοτόμα και πρωτοποριακή σε ό,τι αφορά την ανάπτυ-
ξη της περιφέρειας και του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα. 

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πάνω σε δύο άξο-
νες, την εκπαίδευση/συμβουλευτική και τη γενετική και βιοχημική 

ανάλυση. Στο πρώτο σκέλος, η Αμερικανική Γεωργική Σχο-
λή προσέφερε σε περισσότερους από 700 συμμετέχοντες 
ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και 
εξατομικευμένη συμβουλευτική σχετικά με τις βέλτιστες με-
θόδους καλλιέργειας, την επεξεργασία και μεταποίηση των 
προϊόντων, καθώς και τις αρχές εμπορίας και διαφήμισης. 
Το ΙΝΕΒ από την πλευρά του, εφαρμόζοντας τεχνολογίες 
αιχμής από τα πεδία της γενετικής και της βιοχημείας, α-
νέλυσε εκατοντάδες δείγματα των αγροτικών προϊόντων, 
προσδιορίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ιδιό-
τητές τους. Με τον τρόπο αυτό, δημι-
ούργησε μια «γενετική ταυτότητα» που 
αναδεικνύει τα ποιοτικά χαρακτηριστι-
κά των ξεχωριστών αυτών προϊόντων, 
υποστηρίζοντας παράλληλα την προ-

στιθέμενη αξία τους – τόσο στην Ελλάδα, όσο 
και στο εξωτερικό. 

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του προ-
γράμματος δημιουργήθηκε ένα υπερσύγχρονο 
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο βασισμένο στην τε-
χνολογία LoRa (Long Range). Συγκεκριμένα, 
η Αμερικανική Γεωργική Σχολή τοποθέτησε 
τηλεμετρικές διατάξεις τελευταίας τεχνολογίας 
σε εγκαταστάσεις πρωτογενούς παραγωγής 
σε περιοχές από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός 
ΤΑΡ, οι οποίες προσφέρουν ψηφιακή διασύν-
δεση και απομακρυσμένη παρακολούθηση της 
πρωτογενούς παραγωγής, των εγκαταστάσεων 
τυποποίησης και μεταποίησης, αλλά και των 
μεταφορών. Το δίκτυο αυτό μπορεί να παρέχει 
στους παραγωγούς δωρεάν πληροφορίες, και 
σε πραγματικό χρόνο, για τις εδαφολογικές 
και μετεωρολογικές παραμέτρους των καλλι-
εργούμενων εκτάσεών τους, συμβάλλοντας 
καθοριστικά στην ψηφιακή μεταμόρφωση της 
ελληνικής υπαίθρου. Με δυνατότητα υποστή-
ριξης άνω των 30.000 παραγωγών, η νέα αυτή 
τεχνολογική υποδομή συνιστά σημαντικό βήμα 
προς το μέλλον και κληρονομιά προς όλους 
τους εμπλεκόμενους στην αγροδιατροφική και 
εφοδιαστική αλυσίδα.  

Το συγκεκριμένο αγροδιατροφικό πρόγραμ-
μα ονομάστηκε συμβολικά «ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΓΗ», 
αποδίδοντας φόρο τιμής στα εύφορα χώμα-
τα της Βόρειας Ελλάδας. Η ολοκλήρωσή του 
κλείνει έναν κύκλο, αλλά αφήνει σημαντική 

κληρονομιά, καθώς αναμένεται να φέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη 
στις περιοχές  όπου εφαρμόστηκε. Διότι όχι μόνο εφοδίασε τους 
τοπικούς παραγωγούς με σύγχρονα γνωστικά και τεχνολογικά μέσα 
που θα τους επιτρέψουν να μείνουν και να δημιουργήσουν στον τό-
πο τους, ανοίγοντας έτσι νέους δρόμους και προοπτικές για τον ελ-
ληνικό αγροδιατροφικό τομέα• αλλά δημιούργησε, παράλληλα, μια 
γέφυρα επικοινωνίας και ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ παραγωγών 
και επιστημόνων, αναδεικνύοντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά των 
δυναμικών τοπικών προϊόντων τους και συνδέοντας την αγροτική 
παραγωγή με τον τουρισμό.  

P Να δείτε που στο τέλος θα 
μας ξεχάσουν μέσα…

 
P Για να είμαστε προσγειωμέ-

νοι, θαρρώ ότι την πρώτη μας έξο-
δο μάλλον πρέπει να την προγραμ-
ματίσουμε για την Πρωτομαγιά.

 
P Δεν είναι τίποτε, με τα 

πρώτα κρύα άρχισε να ανεβαίνει 
εν μέσω λοκ ντάουν η τιμή στο 
πετρέλαιο θέρμανσης.

 
P Εμείς με την αγάπη, αν δού-

με ότι είναι πιο φτηνό το πετρέλαιο 
κίνησης, θα βγάλουμε τον χειμώνα 
στο αυτοκίνητο.

 
P Πάντως με τη μάσκα φέ-

τος στο πρόσωπο, διανύω τον 
πρώτο χειμώνα που είναι τόσο 
ζεστή η μύτη μου.

 
P Κι άντε εσύ να πας να κά-

νεις εμβόλιο όταν ξέρεις ότι φυλάσσεται στους -80 
βαθμούς. Χίλια χρόνια καραντίνα!

 
P 25 Βέλγοι, λέει, συνελήφθησαν σε όρ-

γιο εν μέσω καραντίνας. Αναρωτιέμαι ποιος 
οργανώνει όργιο με μονό αριθμό συμμετεχό-
ντων.

 
P Απ’ όσο θυμάμαι αμυδρώς δηλαδή…
 
P Και μετά ήλθε ο Κούγιας.
 
P Να ρε ποιος Αλέξης ήταν πίσω από τις 

λέξεις!
 

P Συμφωνώ πάντως με Κούγια για την α-
παράδεκτη διαπόμπευση του Νότη Σφακιανά-
κη από αστυνομικούς και μέσα ενημέρωσης. 
Θαρρείς και δεν τα κατάφερνε μια χαρά από 
μόνος του χρόνια τώρα.

 
P Κι εγώ πήγα να βγάλω άδεια οπλοφορίας 

μια φορά. Δεν μου έδωσαν, λέει, επειδή είμαι πα-
ντρεμένος.

 
P Σοφός ο νομοθέτης! Πριν από μας για 

μας.
 
P Φρίκη! Η άλλη κρατούσε τον γιο της φυλα-

κισμένο για 28 χρόνια. ‘Σειρά’ μου ο γιος.
 
P Μ’ αυτό τον κορωνοϊό, έχουμε να δούμε 

βρακί επώνυμης στα δελτία ειδήσεων από τον 
περασμένο Μάρτιο.

 
P Και:
 Ένας Σκοτσέζος, πάει να συνεχίσει τις σπου-

δές του σε ένα πανεπιστήμιο στο Λονδίνο. Μετά 
το πρώτο εξάμηνο, δέχεται την επίσκεψη της 
μητέρας του.

-Πώς βρίσκεις τους Άγγλους παιδί μου; τον 
ρωτά.

-Άστα μητέρα! Είναι τόσο πολύ θορυβώδεις. 
Αφού να φανταστείς, από το επάνω διαμέρισμα 
της πολυκατοικίας μου συνέχεια χτυπούν τον 
τοίχο και φωνάζουν, κι από το κάτω διαμέρισμα 
συνεχώς ουρλιάζουν...

-Αχ παιδί μου! Κι εσύ τι κάνεις για να αντιμετω-
πίσεις αυτούς τους ταραξίες;

-Τι να κάνω μητέρα; Κάθομαι στο κέντρο του 
δωματίου και παίζω την γκάιντα μου όσο πιο δυ-
νατά μπορώ!

Κ.Π.
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Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα «ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΓΗ» 
του TAP σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη

-Η κληρονομιά του συνεχίζεται
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