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Δυστυχώς οι περισσότεροι 
δικηγόροι δεν είναι τηλεαστέρες 

και δεν θα αντέξουν…
  Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται ο «ευγενής» 
επαγγελματικός κλάδος των δικηγόρων, αφού εδώ 
και ένα χρόνο στην ουσία τα δικαστήρια δεν δικάζουν, 
αλλά παραμένουν ανοιχτά. Προφανώς είναι μια καλή 
κυβερνητική ντρίπλα για να αποφύγει οικονομική 
στήριξη και βοήθεια προς τους δικηγόρους, αφού 
θεωρητικά δουλεύουν. Η πραγματικότητα όμως 
απέχει παρασάγγας από την στάση που κρατά 
η κυβέρνηση, αλλά και την εικόνα που περνά 
προς την δημοσιότητα. Οι μετρημένοι στα δάχτυλα 
δικηγόροι-πανελίστες-τηλεαστέρες δεν μπορούν να 
αντιπροσωπεύσουν τους δικηγόρους και ειδικά τους 
νέους, που πασχίζουν να σταθούν στα πόδια τους, με 
καταρρακωμένη την επαγγελματική και φυσική τους 
υπόσταση. Το κύρος και η αξιοπρέπεια που επιβάλλει 
η δεοντολογία του λειτουργήματος του δικηγόρου τον 
«εξαναγκάζει» ακόμη και με οικονομικές συνθήκες 
ένδειας να παραμένει μάχιμος έστω κι αν πλέον 
δεν μπορεί να καλύψει ούτε τις βασικές ανάγκες. 
Δυστυχώς αυτό δεν έχει γίνει αντιληπτό και πολλοί 
δικηγόροι δεν θα αντέξουν στην πορεία… 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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ΜΑΡΤΙΟΥ
Προκοπίου ομολογητού,

Στεφάνου Γηροκόμου

Στο ίδιο έργο θεατές με τον χαλκό…
Στοίδιοέργοθεατέςκαιπάλιστηνπεριοχήμας,μετουςδράστεςπουσυνηθίζουννακαταστρέφουνμετασχημα-

τιστέςτηςΔΕΔΔΗΕκαιπίνακεςαπότιςπομόνες,γιανααξιοποιήσουντονχαλκόκαιτομέταλλο.Πρόσφατοκρούσμα
τηΔευτέρα,στηνπεριοχή ‘Λάκα’τουΓιαννακοχωρίου,όπουοιδράστεςέκλεψανυλικόαπόδύομετασχηματιστέςσε
κολώνεςκαικατέστρεψαντρειςπομόνες!

Καιμπαίνειπάλιτοερώτημα:αφούγνωρίζουντους«άγνωστους»δράστεςγιατίδεντουςσυλλαμβάνουν;Καιγιατί
δενσυλλαμβάνουντουςαποδέκτεςτωνκλεμμένωνυλικών;

Παραμένουν κλειστά μέχρι τις 8 Μαρτίου
τα χιονοδρομικά σε Σέλι και  3 – 5 Πηγάδια

Για μία εβδομάδα α-
κόμα, μέχρι και τηνΔευ-
τέρα 8 Μαρτίου 2021,
θαπαραμείνουν κλειστά
τα  χιονοδρομικά κέ-
ντρα της Ημαθίας  στο
πλαίσιο των  έκτακτων
μέτρωνπροστασίας της
δημόσιαςυγείαςαπότον
κίνδυνο διασποράς του
κορονοιου  λόγω συνά-
θροισης πολιτών. Έτσι,
τόσοτοΣέλιόσοκαιτα3
–5Πηγάδια, τα   χιονο-
δρομικά κέντρα της πε-
ριοχήςΗμαθίας δηλαδή,
θα μπουν στονΜάρτιο
μεκλειστέςτιςΠύλες…

«Σπάζουν»και«αδειάζουν»αυτοκίνητα
στοΦράγματουΑλιάκμονα

Έχειπαραγίνει τοκα-
κό τις τελευταίες ημέρες
σε χώρους που σταθ-
μεύουν αυτοκίνηταστην
περιοχή τουΦράγματος
Αλιάκμονα. Όπως κα-
ταγγέλλουν αναγνώστες
μας η ανάγκη για περί-
πατο και για άσκηση ο-
δηγείαρκετόκόσμοστην
διαδρομή γύρω από το
Φράγμα.Δυστυχώςαυτό
το έχουν «μυριστεί» οι
επιτήδειοι και μεπερίσ-
σιο θράσος παραφυλά-
νε, σπάνε τα τζάμια και
αδειάζουν τα αυτοκίνη-
τα. Σε περιστατικό την
προηγούμενη εβδομάδα
έκλεψαντσάντακαιμέσα

σεμισήώραπρόλαβανκαιχρησιμοποιώνταςτηνχρεωστικήκάρτααφαίρεσανχρήματααπότονλογαριασμότουθύματος
μέσωΑΤΜ.

Στηνάλληπερίπτωσηπουμαςκατήγγειλανσαςπαραθέτουμετομήνυματηςκαταγγέλλουσας:
«Την προηγούμενη Τρίτη πήγα στο φράγμα για περπάτημα και άφησα το αμάξι μου στο πέταλο, στο δρόμο για Βεργί-

να. Αφού τελείωσα το περπάτημα μου, φθάνοντας στο αμάξι βρήκα το τζαμί σπασμένο και 3 μπουφάν να λείπουν(δικό μου 
και των παιδιών μου) δεν πείραξαν τίποτα άλλο...!!! Σοκαρίστηκα με το θέαμα του σπασμένου αυτοκινήτου, το δήλωσα στην 
ασφαλιστική μου και στην αστυνομία, που δεν φάνηκε να ξαφνιάζονται(προφανώς υπάρχουν κι άλλα αντίστοιχα περιστατι-
κά). Το όλο σκηνικό μου βγήκε 200€(χωρίς την αξία των μπουφάν, μόνο το τζάμι και αλλαγή στις κλειδαριές εξώπορτας και 
πόρτας σπιτιού, γιατί μέσα στο μπουφάν μου είχα όλα τα κλειδιά μου)».

ΑςυπάρξειμέριμνααπότηνΑσφάλειαγιαναπιαστούνοι«λύκοι»πουκάνουντιςεπιδρομέςστααυτοκίνητα,αλλάκαι
όσοιεπιλέγετετοΦράγμαναείστεπλέονυποψιασμένοι…

Ότανόλοιμαζίδημιουργούσαν!

Το«τσιμπήσαμε»απόανάρτηση τουΣτέργιουΖυγουλιάνουστησελίδα«ΠαλιέςΦωτογραφίες τηςΒέροιας»,με την
σημείωση:«Ότανόλοιμαζίδημιουργούσαμε..»

Φωτογραφίααπότιςαρχέςτης10ετίαςτου1990:ΙωάννηςΧασιώτης(πρόεδροςΔημοτικούΣυμβουλίου),Ανδρέας
Βλαζάκης(ΔήμαρχοςΒέροιας),Κων/νοςΚαραμανλής(ΠρόεδροςΔημοκρατίας),ΔημήτριοςΒλαχόπουλος(επικε-
φαλήςδημοτικήςπαράταξης)καιΕυστάθιοςΠαναγιωτίδης(επικεφαλήςδημοτικήςπαράταξης).

Γιαναμηνξεχνάμετιςεποχέςτου…όλοιμαζί!
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Κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας από τους Δικηγορικούς 
Συλλόγους για στήριξη του κλάδου τους

-Στο Μαξίμου χθες ο πρόεδρος της Βέροιας Φ. Καραβασίλης 
ενώ τα αιτήματά τους μετέφερε και ο Λ. Τσαβδαρίδης στους συναρμόδιους Υπουργούς 

Μια διαφορετική μορφή κινητοποίησης και διαμαρτυρίας επέλεξαν οι 
δικηγόροι για την έλλειψη οικονομικής στήριξης της κυβέρνησης προς 
τον κλάδο τους. Χθες πρωί Δευτέρας, οι πρόεδροι των δικηγορικών 
συλλόγων από όλη την Ελλάδα, (ανάμεσά τους και ο πρόεδρος του 
Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας Φώτης Καραβασίλης), με επικεφαλής 
τον πρόεδρο της Ολομέλειας και του συλλόγου Αθηνών Δημήτρη Βερ-
βεσό, συναντήθηκαν στην Βουλή και κατευθύνθηκαν προς το Μέγαρο 
Μαξίμου προκειμένου να συναντήσουν και να επιδώσουν στον πρωθυ-
πουργό υπόμνημα με τα αιτήματα και τις προτάσεις τους. Τελικά μετά 
από διαπραγματεύσεις έγινε δεκτή στις 12.45 το μεσημέρι επταμελής 
επιτροπή από τον υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη και συνο-
μίλησαν για πάνω από μία ώρα.

Για το θέμα μίλησε τηλεφωνικά, την στιγμή της συνάντησης, ο κ. 
Καραβασίλης με τους Ζήση Μιχ. Πατσίκα και Νίκο Βουδούρη στην ραδι-
οφωνική εκπομπή Λαϊκά&Αιρετικά στον ΑΚΟΥ 99,6. Ο κ. Καραβασίλης 
ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση για τους 
δικηγόρους που απαξιώνονται και αφήνονται στο έλεός τους. «Οι 4-5 
τηλεαστέρες δικηγόροι δεν αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των δικη-
γόρων που παλεύουν για την επιβίωσή τους», είπε με ιδιαίτερη ένταση 
ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Βέροιας. Εκτός των θεμάτων 
που αφορούν την οικονομική στήριξη των δικηγόρων, στο τραπέζι της 
συζήτησης έπεσε και το άνοιγμα των δικαστηρίων, αφού στην ουσία δεν 
λειτουργούν και οι δικηγόροι υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να επαναλει-
τουργήσουν οι δικαστικές αίθουσες τηρώντας αυστηρά τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχαμε από τον κ 
Καραβασίλη, για περίπου ένα τέταρτο εισήλθε στο γραφείο του κ. Γερα-
πετρίτη κατά την διάρκεια της συνάντησης με την αντιπροσωπεία των 
προέδρων των δικηγορικών συλλόγων και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης, μετριάζοντας την δυσαρέσκεια που υπήρχε στους δικηγόρους για 
την αποτυχία να συναντηθούν εξαρχής με τον πρωθυπουργό.

Τη στήριξη του δικηγορικού κλάδου
ζήτησε από τους υπουργούς και ο Λ. Τσαβδαρίδης

Τη στήριξη του πληττόμενου δικηγορικού κλάδου ζήτησε και ο Αν. 
Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσα-
βδαρίδης στις συναντήσεις που είχε με τον Υπουργό Οικονομικών κ. 
Χρήστο Σταϊκούρα, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κώστα Τσιάρα κα-
θώς και με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κω-
στή Χατζηδάκη, προκειμένου να αναδείξει τα αιτήματα του κλάδου των 
δικηγόρων που πλήττεται σημαντικά από την πανδημία.

Σε συνέχεια της διεξοδικής συζήτησης που είχε πριν λίγες ημέρες με 
το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Ημαθίας στο πολιτικό του γραφείο, 
ο κ. Τσαβδαρίδης μετέφερε και ο ίδιος, άμεσα στους συναρμόδιους 
Υπουργούς την αγωνία των συναδέλφων του για τις επιπτώσεις της 
υγειονομικής και της συνεπαγόμενης οικονομικής κρίσης που κλονίζει 
την επαγγελματική τους βιωσιμότητα, όπως τόνισε και ζήτησε να ενημε-
ρωθεί για τις δυνατότητες περαιτέρω οικονομικής ενίσχυσης και ασφα-
λιστικής ελάφρυνσης που προτίθεται να υλοποιήσει η Κυβέρνηση προς 
αυτή την κατεύθυνση. 

Κοινή συνισταμένη των απαντήσεων των συναρμόδιων Υπουργών 
ήταν ότι τα προβλήματα του κλάδου των δικηγόρων εν μέσω πανδημί-
ας, όπως και όλων των άλλων επαγγελματικών κατηγοριών απαιτούν 
την ουσιαστική στήριξη από την Κυβέρνηση με στοχευμένες και αποτε-
λεσματικές παρεμβάσεις.

«Με αυτά τα δεδομένα, ήδη μέσω των επιστρεπτέων προκαταβολών 
1 έως και 4 πιστώθηκε στους λογαριασμούς 8.029 δικηγόρων σε όλη 
την Επικράτεια το συνολικό ποσό των 22.244.062, 26 ευρώ, ήτοι 2.770 
ευρώ περίπου Μ.Ο. για κάθε δικηγόρο. Ενώ μέσω της επιστρεπτέας 
προκαταβολής 5 πιστώθηκε στους λογαριασμούς 10.875 δικηγόρων 

το συνολικό ποσό των 19.966.500 ευρώ, δηλαδή 1836 ευρώ Μ.Ο. για 
κάθε δικηγόρο.

Πέραν αυτών, ήδη η επιστρεπτέα προκαταβολή 6 ξεκινάει άμεσα ε-
νώ η 7η θα πάρει σειρά αμέσως μετά. Με τον τρόπο αυτό, διευρύνθηκε 
η οικονομική ενίσχυση του κλάδου, παράλληλα τόσο με την καταβολή 
της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ για 6910 δικηγό-
ρους που υπογράφτηκε τον προηγούμενο μήνα με σχετική ΚΥΑ όσο και 
με την ενίσχυση των 600 ευρώ στην αρχή της πανδημίας».

Τόνισαν δε ότι ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης η Κυβέρνηση προ-
τίθεται να εμπλουτίσει και να επεκτείνει τα μέτρα έτσι ώστε να καλύψει 
τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο 
αριθμό πληττόμενων δικηγόρων. Ενώ επιφυλάχθηκαν να μελετήσουν 
ενδελεχώς τα υπόλοιπα αιτήματα, (οικονομική ενίσχυση και στους α-
σκούμενους για όσο διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί λειτουργίας των 
Δικαστηρίων, αναστολή ή διαγραφή για μερικούς μήνες των ασφαλι-
στικών εισφορών των δικηγόρων καθώς και στην παράλληλη ρύθμισή 
τους σε 120 δόσεις με ταυτόχρονη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερό-
τητας) εξαντλώντας τις δυνατότητες υλοποίησής τους πάντα μέσα στα 
πλαίσια της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Δήμος Βέροιας: Ρυθμίσεις λειτουργίας των Λαϊκών  Αγορών 
Βέροιας- Αγίου Γεωργίου - Μακροχωρίου

Σύμφωνα με την  υπ΄αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:12639 (Φ.Ε.Κ. 793 Β/27-02-2021) από σήμερα 01-03-2021 έως  08-03-2021 και ώρα 6:00 , στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Βεροίας (Κοινότητα  Βέροιας-Μα-
κροχωρίου-Αγ. Γεωργίου), επιτρέπεται η συμμετοχή  των πωλητών (παραγωγοί και επαγγελματίες), που δραστηριοποιούνται σε αυτές σύμφωνα με την άδειας τους, σε ποσοστό 50% ανά κατηγορία 
πωλητών.  Πίνακες με τους συμμετέχοντες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας (www.veria.gr)  Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με 
τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα.  Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές /κοινό.

 Επιπλέον συνιστούμε στους καταναλωτές κατά την παρουσία τους στην Λαϊκή Αγορά και στα πλαίσια της ατομικής ευθύνης:  
•Να τηρούν τις οδηγίες για τον περιορισμό της διασποράς του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ covid 19
•Να φροντίζουν την αποφυγή του συνωστισμού στους πάγκους και στους διαδρόμους των  λαϊκών αγορών. Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων. 
• Να αποφεύγουν  την επαφή με τα χέρια, των προς πώληση προϊόντων (φρούτα και λαχανικά). Η δε τοποθέτηση αυτών σε σακούλες, για  λόγους υγιεινής, να γίνεται από τους πωλητές.   

Ο Αντιδήμαρχος  Στυλιανός  Ασλάνογλου   



Την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021, 11:00-13:00 πραγ-
ματοποιήθηκε διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα «Ας μιλήσουμε 
Εκτός Εξεταστέας Ύλης – Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική 
Συμπεριφορά». Η Ημερίδα διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, δια της Υπεύθυνης 
Σχολικών Δραστηριοτήτων κας Λένας Δημητριάδου, και την 
πρέσβειρα (Ambassador) των Teachers4Europe Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας κα Αναστασία Καρακώστα. 

Ομιλητές ήταν οι:
• Θόδωρος Χατζηπαντελής, καθηγητής του Τμήματος Πο-

λιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης,  με θέμα  «Διδάσκοντας τη Δημοκρατία: ενεργός 
και κριτικά σκεπτόμενος πολίτης» (κεντρική ομιλία) 

• Δώρα Μυλοχαράκτη, φοιτήτρια του Τμήματος Πολι-

τικών Επιστημών 
του Αριστοτελείου 
Πανεπ ισ τημ ίου 
Θεσσαλονίκης, με 
θέμα  «Διδακτική 
παρέμβαση: απο-
τελέσματα» 

• Αντώνης Πα-
παοικονόμου, Ε-
ΔΙΠ του Τμήματος 
Πολιτικών Επιστη-
μών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με 
θέμα  «Νέοι – Σχολείο – Κοινωνία. Πολιτικοποίηση»

• Συρμούλα Τζήμα, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Ισότητας 
Φύλων Δήμου Βέροιας, με θέμα  «Σύνδεση σχο-
λείου με τα θεσμικά όργανα και την Τοπική Αυτο-
διοίκηση»                    

• Καλλίστρατος Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ψηφιακής Πολιτι-
κής Δήμου Βέροιας, με θέμα  «Συμμετοχικότητα, 
Διαφάνεια και “Νέες” Τεχνολογίες»  και ακολούθησε 
συζήτηση. 

Την Ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους ο 
Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας 
κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος, ο Κοσμήτορας της 
Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών κ. 
Γρηγόριος Ζαρωτιάδης και ο Συντονιστής Εκπαί-
δευσης για την Αειφορία κ. Αθανάσιος Χαρίσης. 
Στην Ημερίδα συμμετείχαν οι Teachers4Europe 
Δ.Ε. Ημαθίας (Αξούριστου Χαρίκλεια, Βάχλα Αικα-
τερίνη, Γκόρη Ευρυδίκη και Παυλίδου Δέσποινα), 
εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές και μαθήτριες. 

Μετά τις εισηγήσεις ακολούθησε συζήτηση κατά 
την οποία τοποθετήθηκαν εκπαιδευτικοί και παι-
διά των σχολείων. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η 
τοποθέτηση του Κώστα Ζωγιού, φοιτητή και από-
φοιτου σχολείου της Βέροιας, ο οποίος ήταν δρα-
στήριος ως μαθητής και διετέλεσε Πρόεδρος του 
15μελούς συμβουλίου του σχολείου του. 
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Δωρεάν εξέταση τεστ Παπανικολάου
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής μέσω του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας, σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Βέροιας μέσω του 
Μαιευτικού-Γυναικολογικού Τμήματος, διοργανώνει για μία ακόμη φορά, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας που γιορτάζεται στις 8 
Μαρτίου, ΔΩΡΕΑΝ εξέταση τεστ Παπανικολάου (test Pap), με στόχο να μεταφέρει σε όλες τις γυναίκες το μήνυμα για την αξία της πρόληψης. 

«Γυναίκα και Υγεία», είναι ο τίτλος της συγκεκριμένης δράσης, αφυπνίζοντας τις γυναίκες να βάζουν σε προτεραιότητα την υγεία τους και να 
προβαίνουν συνεχώς σε προληπτικές εξετάσεις. Στην σημερινή πολυπολιτισμική κοινωνία, ο ρόλος της γυναίκας, ο τόσο σημαντικός μέσα στην 
οικογένεια και στην κοινωνία, γίνεται όλο και πιο πολύπλοκος, όλο και πιο δύσκολος. 

Πολλές φορές η πρόληψη σε θέματα υγείας δεν αποτελεί προτεραιότητα των γυναικών καθώς η καθημερινότητα μιας γυναίκας χαρακτηρί-
ζεται από έντονους ρυθμούς και πολλές ευθύνες. Η πρόληψη όμως σώζει ζωές! Ειδικότερα όλες οι γυναίκες ηλικίας  έως 65 ετών πρέπει να 
υποβάλλονται σε ετήσια βάση σε τεστ Παπανικολάου, που ανιχνεύει τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων, ο οποίος ευθύνεται για τον καρκίνο 
του τραχήλου της μήτρας. Οι δηλώσεις συμμετοχής στην παραπάνω δράση θα μπορούν να δηλωθούν έως και τις 04-03-2021 στα τηλέ-
φωνα του Κέντρου Κοινότητας Βέροιας 2331353834-815-826. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Από το Veria Tech Lab της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας

Πληροφοριακός και 
Κριτικός Γραμματισμός 

στα ΜΜΕ 
για Εκπαιδευτικούς 

και Εφήβους
-Ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής προς 

εκπαιδευτικούς Αγγλικής και εφήβους 
Το Veria Tech Lab της Δημόσιας Κε-

ντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας και το 
Xanthi Tech Lab του Κέντρου Πολιτισμού 
Δήμου Ξάνθης συνδιοργανώνουν με την 
υποστήριξη της Αμερικανικής Πρεσβείας 
τα διαδικτυακά εργαστήρια VerifyInfoED. 
Τα εργαστήρια απευθύνονται σε μικρές 
ομάδες εκπαιδευτικών και εφήβων οι ο-
ποίοι θα έχουν την ευκαιρία με την υπο-
στήριξη εξειδικευμένων εκπαιδευτών να 
αναπτύξουν δεξιότητες πληροφοριακού 
και κριτικού γραμματισμού στην ψηφι-
ακή εποχή. Η γλώσσα των σεμιναρίων 
θα είναι η Αγγλική, διευρύνοντας τις ευ-
καιρίες αναζήτησης και διασταύρωσης 
της εγκυρότητας της πληροφορίας στο 
συνεχόμενα εξελισσόμενο διεθνές πλαίσιο 
καταιγισμού παραγωγής και πρόσληψης 
ειδήσεων.

 Τα εργαστήρια θα διακρίνονται σε :
 Α. Συμμετοχή ομάδων εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα αποκτήσουν τις απαραί-

τητες δεξιότητες αλλά και τα απαιτούμενα εργαλεία και εφόδια ώστε να ενσωμα-
τώνουν αποτελεσματικά στη διδασκαλία τους πρακτικές ανάπτυξης της κριτικής 
σκέψης και του γραμματισμού των μαθητών τους στη διάκριση της εγκυρότητας 
της πληροφορίας.

 Β. Συμμετοχή ομάδων μαθητών Γυμνασίου οι οποίοι, μέσω της παιχνιδοποίη-
σης και αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων, θα αποκτήσουν δεξιότητες πληροφορι-
ακού και κριτικού γραμματισμού.

 Ενότητες (εκπαιδευτικοί):
1. Αξιολόγηση των μέσων και της πληροφορίας
2. Χρήση και παραγωγή των μέσων και της πληροφορίας
3. Βασικές Δεξιότητες των εκπαιδευτικών στην ψηφιακή εποχή
4. Παιδαγωγικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση της παιδείας 

στα Μέσα και την Πληροφορία
 Ενότητες (μαθητές):
1. Το ψηφιακό μου προφίλ
2. Βασικοί κανόνες ασφαλούς πλοήγησης και συμπεριφοράς στο διαδίκτυο
3. Στρατηγικές κριτικής πρόσληψης και αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων
4. Δημιουργία περιεχομένου στο διαδίκτυο
 Εισηγητές:
• Νίκος Παναγιώτου, Αναπλ. Καθηγητής ΑΠΘ, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ-

ΜΕ, Head of DCN Global
• Χρύσα Λάζου, Εκπ/κός Αγγλικής Β/θμιας Εκπ/σης, MEd in DE, DigiTEENS 

Project Coordinator
 Διάρκεια – Δομή Εργαστηρίου
Ασύγχρονες συνεδρίες & 4 Σύγχρονες Συνεδρίες (μία συνεδρία ανά εβδομάδα) 

στο διάστημα 07/03/2021- 07/04/2021
 • Αίτηση Συμμετοχής Μαθητή Γυμνασίου
• Αίτηση Συμμετοχής Εκπαιδευτικού
 Θα δοθούν Βεβαιώσεις Συμμετοχής. 
Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων 4/3/2021

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλ-

λογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  
Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου  Βέροιας ευχα-
ριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους: 

1. Την κ. Μαρίνα Ψωμιάδου για την  αμέρι-
στη βοήθεια της στο εργαστήριο της ζαχαρο-
πλαστικής 

2. Τον κ. Μαυροματίδη Φώτη για την πολύ-
τιμη βοήθεια του στο εργαστήριο της ζαχαρο-
πλαστικής 

3. Την κ. Χριστίνα Μάλλιου που μας τιμά με 
την φιλία της και φροντίζει με κάθε τρόπο να 
βοηθά στις ανάγκες μας   

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια 
και Πρόεδρος του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Ενδιαφέρουσα διαδικτυακή ημερίδα 
με θέμα: «Ας μιλήσουμε Εκτός 

Εξεταστέας Ύλης – 
Εκπαίδευση 

για τη Δημοκρατική 
Συμπεριφορά»

Από τον Δήμο Βέ-
ροιας γνωστοποιείται 
ότι, οι κενές συσκευ-
ασίες φυτοπροστα-
τευτικών προϊόντων 
αποτελούν επικίνδυνο 
απόβλητο και η δια-
χείριση τους αποτελεί 
υποχρέωση των χρη-
στών, σε συνεργασία 
με τους προμηθευτές 
και τους παραγωγούς 
φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων.

Η ανεξέλεγκτη α-
πόρριψη τους,  στα 
σημεία πλήρωσης με 
νερό των ραντιστηκών, 
στις άκρες των δρό-
μων ή οπουδήποτε αλ-
λού, καθώς και καύση 
τους, ρυπαίνουν το περιβάλλον, την ατμόσφαιρα και μολύνουν τα 
υπόγεια ύδατα.

Αποτελούν δε κίνδυνο για τη δημόσια υγεία σε μια ευρύτερη 
περιοχή.

Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο από 300 έως 30.000 
ευρώ, για υποβάθμιση περιβάλλοντος και πρόκληση κίνδυνων για 
τη δημόσια υγεία.

 Παρόλο που οι Δήμοι δεν έχουν αρμοδιότητα για τη διαχείριση 
επικίνδυνων αποβλήτων, ο Δήμος Βέροιας, με γνώμονα την προ-
στασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, εφαρμόζει από 
το έτος 2016 Πιλοτικό Πρόγραμμα διαχείρισης κενών συσκευασιών 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, πραγματοποιώντας δύο συλλογές 
κατ΄έτος, όπου παραγωγοί παραδίδουν τους ειδικούς σάκους με 
τις πλυμένες συσκευασίες πλαστικών φιαλών φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων.

Συγκεκριμένα μέσω : 
• της διαδικασίας του τριπλού ξεπλύματος των πλαστικών φια-

λών, αμέσως μετά το άδειασμα του περιεχομένου τους στο βυτίο, 
• την διατήρηση της κενής πλαστικής συσκευασίας σε ειδικό 

σάκο, 
• και της παράδοσης τους σε σημεία συλλογής που ανακοινώ-

νονται, ή στα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων που 
διαθέτουν ειδικό κάδο συλλογής,

εξασφαλίζεται η ορθή διαχείριση του επικίνδυνου αυτού απο-
βλήτου, η προστασία της δημόσιας υγείας και δίνεται η δυνατότητα 
στους Δήμους να το διαχειριστούν ως μη επικίνδυνο.

 Η διαχείριση των συσκευασιών σύμφωνα με την παραπάνω 
διαδικασία αποτελεί επιτακτική ανάγκη και η συμμετοχή όλων είναι 
απαραίτητη, τονίζει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Kαθαριότητας - Ανα-
κύκλωσης - Περιβάλλοντος - Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπα-
δόπουλος.

Δήμος Βέροιας: 
«Επικίνδυνο απόβλητο 
οι κενές συσκευασίες 
φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων»
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ΚΟΥΦΟΝΤΙΝΑΣ
1. Κατά συρροήν Α-

ΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ δολο-
φόνος.

2. Άφησε πίσω του 
δεκάδες χήρες και ορ-
φανά, λόγω της διε-
στραμμένης του ιδεολο-
γικής φύσης.

3. Επιδείνωνε επι 30 
συναπτά έτη ενσυνεί-
δητα την θέση της χώ-
ρας του, διεθνώς.

4). Σήμερα το αποδεδειγμένα, διε-
στραμμένο σκεπτικό του...

α) Κατέχω περίοπτη θέση στο πάν-
θεον των εγκληματιών.

β) κατάφερα να παραμυθιάσω πολ-
λούς (μάλιστα έχω πολλούς και σημαί-
νοντες χειροκροτητές), επενδύοντας 
έξυπνα τα εγκλήματα μου, με ιδεολογι-
κό αριστερόστροφο μανδύα.

γ) έκανα κοντά 20 χρόνια φυλακή... 
τώρα πλέον γέρασα... θα πεθάνω που 
θα πεθάνω κάποια στιγμή.... ποιά κα-
λύτερη ευκαιρία να εκβιάσω την Δημο-
κρατία, και να πεθάνω «ήρωας» έστω 
μια ώρα αρχύτερα.

δ) Επικαλούμενος λοιπόν μιά ανθυ-
ποδιάταξη ενός νόμου, βρίσκω ευκαι-
ρία να εκβιάσω την δημοκρατία, με το 
μοναδικό μου υπέρ αίτημα... 

... «δεν μου αρέσει αυτή η φυλακή, 
η Δημοκρατία μου δίνει το δικαίωμα να 
πάω στην άλλη, της πρωτεύουσας»

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. Τον συνέλαβε ζωντανό.
2. Αθώωσε ελείψη νομικών στοιχεί-

ων την συνεργάτιδα γυναίκα του.
3. Του επιφύλαξε δίκαιη δημόσια 

δίκη.
4. Τον ενέκλεισε επι σειρά ετών, 

στην πτέρυγα των γυναικείων φυλα-
κών Κορυδαλλού (οι γνωρίζοντες την 
αποκαλούν VIP).

5. Του έδωσε σειρά πενθήμερων 
αδειών, για να επισκεφθεί δια ζώσης 
την οικογένεια του, σε σημειό μάλιστα 
που να διαμαρτυρηθούν δημοσίως 
και εντόνως για ευνοϊκή μεταχείρη, οι 

συγκατηγορούμενοι του 
Τζωρτζάτος και Γιωτόπου-
λος.

6. Για δε το «υπέρ αί-
τημα του», αφού σε πρώ-
τη φάση απορρίφθηκε, 
η δημοκρατία του προ-
σφέρει την ευκαιρία, να 
προσφύγει δικαστικώς σε 
δεύτερο βαθμό... Δεν το 
έκανε, προτιμώντας, τον 
εκβιασμό της.

ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ
1. Από την πρώτη μέρα της απερ-

γίας σίτισης, η δημοκρατία του προσέ-
φερε επιστημονική  ψυχολογική συν-
δρομή, ώστε να πεισθεί να αλλάξει την 
απόφαση του... Δεν την εδέχθη.

2. Σήμερα που επιδεινώθηκε η υ-
γεία του, τον φιλοξενεί σε ειδική πτέ-
ρυγα στο νοσοκομείο Λαμίας προκει-
μένου να του παράσχει την ενδεδειγ-
μένη ιατροφαρμακευτική αγωγή... Την 
αρνείται.

3. Η Ελληνική Δημοκρατία (και σύ-
μπασα η κοινωνία πιστεύω) λοιπόν, 
δεν τον θέλουμε νεκρό, αλλά ζωντανό 
στη φυλακή.

4. ΠΡΟΣΟΧΗ:
Και όλα αυτά τη στιγμή που δεν εί-

ναι πολιτικός κρατούμενος... Δεν είναι 
ιδεολογικός κρατούμενος... Δεν είναι 
κρατούμενος συνείδησης... 

Είναι ένας... κατά συρροήν ΑΜΕΤΑ-
ΝΟΗΤΟΣ δολοφόνος.

ΦΙΛΤΑΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ
Η Δημοκρατία έκανε και κάνει όλα 

όσα είναι δυνατά, και με το παραπά-
νω.

Αν όμως «ώ μή γένοιτο», συμβεί το 
μοιραίο... 

ΕΓΩ προσωπικά θα στηρίξω τη Δη-
μοκρατία.

Κάθε φωνή ηρωοποίησης του, (με 
το πρόσχημα δήθεν ατελειών της δη-
μοκρατίας), θα τη θεωρήσω... Φωνή 
κατά της Δημοκρατίας.

Παστρικές κουβέντες.

ΓΕΔΕΩΝ ΒΟΥΛΗΣ

Ο Κουφοντίνας 
η Δημοκρατία κι εγώ

Δήμος Αλεξάνδρειας: Συνεχίζονται 
τα υγειονομικά μέτρα για τον περιορισμό 

της εξάπλωσης του COVID-19 
 Συνεχίζεται από το Δήμο Αλε-

ξάνδρειας η προληπτική απολύ-
μανση όλων των δημοτικών κτι-
ρίων με προτεραιότητα, χώρους 
που δέχονται και εξυπηρετούνται 
πολίτες του Δήμου μας (Δημαρ-
χείο, ΚΕΠ, κ.α.), λαμβάνοντας 
προληπτικά τα μέτρα που συ-
ντείνουν οι αρμόδιοι φορείς για 
τη διαφύλαξη της υγείας των πο-
λιτών και στον περιορισμό της 
εξάπλωσης του COVID-19.

 Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, 
Παναγιώτης Γκυρίνης, έχοντας 
υπόψη τη σοβαρότητα της κα-
τάστασης και την τήρηση όλων 
των προβλεπόμενων μέτρων για 
τη προστασία της δημόσιας υγεί-
ας δήλωσε ότι όλοι οι δημοτικοί 
χώροι καθαρίζονται εντατικά και απολυμαίνονται σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ώστε να είναι ασφαλείς, 
πολίτες, υπηρεσιακοί και αιρετοί.

Τι απαντάει η Φρόσω Καρασαρλίδου 
στη φημολογία για το «αποτέλεσμα» της 

ένστασης Τόλκα, πριν αποφανθεί η Δικαιοσύνη
 Αύριο Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021, εκδικάζεται στο εκλο-

γοδικείο η ένσταση του Άγγελου Τόλκα σε βάρος της εκλο-
γής της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Φρόσως Καρασαρλίδου, 
συνυποψήφιοι στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Ημαθία. 
Ωστόσο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, κυκλοφόρη-
σαν κάποιες φήμες ότι σύμφωνα με πληροφορίες από τον 
κύκλο του κ. Τόλκα, το αποτέλεσμα της επανακαταμέτρη-
σης «του δίνει την έδρα» στο Νομό.

Η φήμη έφτασε μέχρι την Βουλευτή η οποία μετά τα 
συνεχή τηλεφωνήματα που δεχόταν για το θέμα αυτό, 
προέβη σε μια δήλωση ξεκαθαρίζοντας από την πλευρά 
της τα εξής:

«Η ένσταση του κ. Τόλκα κατά της εκλογής μου, όπως 
και η δική μου αντένσταση εναντίον του, πρόκειται να συ-
ζητηθούν ενώπιον του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου την 
ερχόμενη Τετάρτη 3 Μαρτίου. Είναι προφανές ότι, προτού 
καν συζητηθεί η υπόθεση, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει οποιαδήποτε απόφαση. Το να προδικάζεται το αποτέλεσμά της συνι-
στά, τουλάχιστον αντιδεοντολογική, παρέμβαση στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Η εισήγηση που κατατέθηκε είναι εσωτερικό 
έγγραφο του Δικαστηρίου, που απλώς θέτει τα πραγματικά και νομικά ζητήματα που τίθενται στην υπόθεση. Δεν προδικάζει οτι-
δήποτε και δεν παίρνει θέση επί των ενστάσεων που θα συζητηθούν ενώπιον του Δικαστηρίου. Η βιασύνη δεν είναι καλός σύμ-
βουλος. Όσοι σπεύδουν να προεξαγγείλουν απόφαση Δικαστηρίου που δεν έχει καν συνεδριάσει ακόμα δεν προσφέρουν καλές 
υπηρεσίες ούτε στη Δικαιοσύνη ούτε στην πολιτική».



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

Κέντρο Υγείας Βέροιας
Ανακοινώνεται ότι το Κέντρο Υ-

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

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

• 23310 24661     
• 23310 22332

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ    
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέρι-

μνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου Βέροιας, τα παιδιά και το προσω-
πικό  εκφράζουν τα θερμά τους  συλλυπητήρια στην οικογένεια ΜΠΟΥΣΜΑΛΗ 
για τον αδόκιμο θάνατο του αγαπημένου τους συζύγου και πατέρα.  

Απολαύσαμε την φιλία και την φιλανθρωπία του επί σειρά ετών και ευχόμα-
στε από καρδιάς να έχει Καλό Παράδεισο. 

Ο Θεός ας τον αναπαύσει. 
Η Πρόεδρος του Συλλόγου

& Εθελόντρια Διευθύντρια ΚΕ.Μ.Α.Ε.Δ.
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 27 Φε-

βρουαρίου 2021 στις 2.30 μ.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απα-
γόρευσης συναθροίσεων, από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας η Αντωνία Κων. Βλαχο-
πούλου σε ηλικία 86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Ευχαριστήρια Φιλοπτώχου
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυρι-

ών Βέροιας, ευχαριστούν για την ευγενική τους προσφορά:
1)Την κ. Παπαδοπούλου Σοφία για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, στη μνήμη 

της μητέρας της Παρέσσας, με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατό της.
2)Την κ. Λάσκαρη Μαρία, για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, στη μνήμη του συζύ-

γου της Ιωάννη Λάσκαρη και της νύφης της Ζωής Κωνσταντινίδου.
3)Την κ. Καίτη Γαλλίκα για την προσφορά ενός πλήρους γεύματος, στη μνή-

μη της εξαδέλφης της Φρειδερίκης (Κίκια) Τσούκα- Καρανάσιου, με τη συμπλή-
ρωση ενός έτους από το θάνατό της.

4) Τους Γεώργιο και Κώστα Γαβριηλίδη για τα δώδεκα κιλά κιμά, τριάντα 
κιλά πατάτες, έξι κιλά κριθαράκι και τριάντα κιλά πορτοκάλια, για δύο γεύματα 
στη μνήμη των γονέων τους Χαράλαμπου και Μαρίας.

5) Ανώνυμο κύριο για τα είκοσι κιλά ζάχαρη, δώδεκα κιλά ρύζι, δώδεκα σάλ-
τσες και μια κούτα γάλα εβαπορέ.

6) Τον κ. Παλαιστή Γεώργιο για τα δεκαέξι κιλά μακαρόνια, έξι κιλά κιμά, πέ-
ντε λίτρα λάδι, τέσσερα κιλά τυρί, δεκαπέντε ψωμιά, κρεμμύδια, αλάτι, πιπέρι, 
ντοματοχυμούς, στη μνήμη του πατέρα του.

7)Ανώνυμο κύριο για τα έξι κιλά μακαρόνια, τέσσερρα κιλά κριθαράκι, δέκα 
κονσέρβες ντομάτα, και τέσσερα λίτρα λάδι.

8)Τον κ. Κυβεντίδη για τη ζάχαρη, ρύζι, φακές, κριθαράκι, γάλατα εβαπορέ 
και τέσσερα λίτρα λάδι, στη μνήμη Θανάση Γεωργιάδη.

9)Ανώνυμη κυρία για τα δώδεκα κοτόπουλα.
10) Ανώνυμη κυρία για τα τριάντα πέντε ψωμιά επί τέσσερις μέρες, στη 

μνήμη της μητέρας της.

Βέροια 1/3/2021
Αριθ.πρωτ. 47/2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Πρωτοβουλία για το Παιδί, προκειμένου να συνεχίσει την 

υλοποίηση των Πράξεων:
Α. «Επέκταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμε-

νων υπηρεσιών από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών 
σε κίνδυνο της Βέροιας» - ΚΗΦ, που εντάχθηκε στο Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό 
ΟΠΣ 5029302,

Β. «Ίδρυση και λειτουργία προστατευόμενης στέγης ημιαυ-
τόνομης διαβίωσης νέων που προέρχονται από δυσλειτουρ-
γικές οικογένειες ή φιλοξενούνται σε δομές παιδικής προστα-
σίας, στη Βέροια» - ΣΗΔ,  που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 
5029408, 

Γ. «Επέκταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχό-
μενων υπηρεσιών μακράς φιλοξενίας παιδιών σε κίνδυνο 
από το Σπίτι της Βεργίνας», που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδ. ΟΠΣ 
5029402, προκηρύσσει την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων 
εργασίας:

Δύο Ψυχολόγων μερικής απασχόλησης (6ωρο ημερησίως), 
προκειμένου να εργαστούν στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας 
της Βέροιας και στη Στέγη Ημιαυτόνομης Διαβίωσης νέων της 
Βέροιας και μιας οικόσιτης φροντίστριας – παιδοκόμου προκει-
μένου να εργαστεί στο Σπίτι της Βεργίνας.

Αναλυτικότερα ζητούνται:
Θέση Α: Ψυχολόγος μερικής απασχόλησης για το ΚΗΦ.
Διάρκεια εργασίας μέχρι τη λήξη του προγράμματος (14-10-

2021), με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.
Θέση Β: Ψυχολόγος μερικής απασχόλησης για τη ΣΗΔ.
Διάρκεια εργασίας μέχρι τη λήξη του προγράμματος (31-1-

2022), με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.
Θέση Γ: Οικόσιτης Φροντίστριας-Παιδοκόμου, πλήρους 

απασχόλησης, ορισμένου χρόνου με δυνατότητα ανανέωσης 
για αόριστο χρόνο,  με ανοικτό αριθμό πλήρωσης θέσεων, 
προκειμένου να εργαστεί στο Σπίτι της Βεργίνας.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση  των Ψυχολόγων είναι:
1.Πτυχίο Ψυχολογίας Ανώτατης Πανεπιστημιακής Σχολής, 

της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3. Γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.
4. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία.
2.Ικανότητα στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού 

(προσωπικού και εθελοντών).
3.Ευχέρεια στην  υλοποίηση  προγραμμάτων που σχετίζο-

νται με τη λειτουργία της Δομής (φροντίδα παιδιών σε κίνδυνο).
4.Ικανότητα στην επικοινωνία.
5.Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
6.Πνεύμα συνεργασίας.
7.Εμπειρία εθελοντισμού.
8.Ικανότητα στη δημιουργική απασχόληση παιδιών.
9. Δίπλωμα οδήγησης.
Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση της Οικόσιτης 

Φροντίστριας για το Σπίτι της Βεργίνας είναι:
1.Ηλικία από 35 έως 55 ετών, για εργασία απασχόλησης ορισμέ-

νου χρόνου, με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.
2.Εμπειρία μητρότητας
3.Απολυτήριο Γυμνασίου
4.Καλή σωματική και ψυχική υγεία
5.Απαλλαγή από οικογενειακές υποχρεώσεις
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία
2.Δίπλωμα οδήγησης
3.Απολυτήριο Λυκείου ή Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής
4.Χειρισμός Η/Υ
5.Γνώση ξένης γλώσσας
6.Γνώσεις νοσηλευτικής
7.Γνώσεις μαγειρικής
8.Διάθεση εθελοντισμού
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για  όλες τις θέσεις είναι:
1.Πιστοποιητικό γέννησης.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών.
4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατικές επιστολές 
(αν υπάρχουν).
5.Αποδεικτικά επί πλέον προσόντων , κατά τα ανωτέρω.
6. Απολυτήριο Στρατού για άνδρες.
7. Βιογραφικό σημείωμα.
8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση πρό-

σληψης και τα συνοδευτικά έγγραφά της, στο Γραφείο Διοίκη-
σης της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, Ανοίξεως 19, ΤΚ 59131 
Βέροια, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ιδιοχείρως ή ταχυδρομι-
κά, μέχρι την Τρίτη 9 Μαρτίου 2021.

• Ειδικά για τη θέση της οικόσιτης φροντίστριας η προθε-
σμία είναι μέχρι την Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021.

• Αιτήσεις και δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: hr@propaidi.org

• Πληροφορίες: Βαλάντης Καραγιάννης, Διοικητικός Διευθυ-
ντής και Κοσμάς Παπαχρήστου, υπεύθυνος  επικοινωνίας και 
εθελοντών, στο τηλέφωνο 23310-29571, εργάσιμες ώρες και 
μέρες.

Ευχαριστήριο του 
Γηροκομείου Βέροιας

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκο-
μείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά :

-Την Οικ.κ.Λάζαρου Καβαργύρη , για την ευγενική προ-
σφορά 2 πλήρων γευμάτων , εις μνήμη των γονέων τους 
Μιχαήλ και Κασσιανής , που απεβίωσαν πρόσφατα.

-Την σύζυγο , τα παιδιά και την αδελφή Δημητρίου Ζαμά-
νη , για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους γεύματος , εις 
μνήμη Δημητρίου Ζαμάνη ,με την συμπλήρωση 9 μηνών , 
από την απώλεια του. 

-Ανώνυμο Κύριο , για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους 
γεύματος , εις μνήμη προσφιλών προσώπων.

-Την κ.Καραβασιλειάδου Σουμέλα , για την ευγενική προ-
σφορά 2 κιβ.μπανάνες , εις μνήμη Χαράλαμπου Ιωσηφίδη.

-Την κ.Λίζα Λούκα Παπαδοπούλου , για την δωρεά του 
ποσού των 150 Ε , εις μνήμη της μητέρας της Ροδόκλειας 
Παπαδοπούλου , 

με την συμπλήρωση 6 μηνών από τον θάνατό της.
-Την Οικ.κ.Ευριπίδη Σύρπη , για την δωρεά 100 Ε, εις 

μνήμη του αγαπημένου τους εξαδέλφου, Γιάννη Καραφόλα.
-Ανώνυμη Οικογένεια ,  για την ευγενική προσφορά 1 

πλήρους γεύματος , εις μνήμη του υιού τους Μιχαήλ.
-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά 1 ορθοστά-

τη ,για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας
-Ανώνυμη Κυρία, για την ευγενική προσφορά 1 κιβ.πάνες 

προστασίας , εις μνήμη προσφιλούς της προσώπου.
-Τις Οικογένειες κ.Ιωάννη και κ.Δημητρίου Παπαδόπου-

λου και κ.Φιλιώς Τσιλογιάννη , για την ευγενική προσφορά 1 
πλήρους γεύματος αντί μνημοσύνου , εις μνήμη του πατέρα 
τους Γεωργίου , με την συμπλήρωση 1 έτους από τον θάνα-
τό του.

-Την κ.Ξανθοπούλου Ελισσώ,  για την ευγενική προσφο-
ρά 1 πλήρους γεύματος , εις μνήμη του συζύγου της Ανδρέα 
, με την συμπλήρωση 1 έτους από τον θάνατό του.

-Την κ.Ραπτοπούλου Σοφία , για την ευγενική προσφορά 
1 πλήρους γεύματος , εις μνήμη του πατέρα της Θεόφιλου 
Σαββίδη ,με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό 
του.

Εκ της Δ/νσεως 



Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέ-
ντευξη προχώρησε ο πρόεδρος της 
κοινότητας Μακροχωρίου του Δήμου 
Βέροιας, Βαλάντης Κεχαϊδης την Κυ-
ριακή 28 Φεβρουαρίου στην ραδι-
οφωνική εκπομπή του ΑΚΟΥ 99,6 
‘’Ελ Μαντριγάλ’’.

Ο κ. Κεχαϊδης, μίλησε αρχικά για 
τον φιλανθρωπικό αγώνα αγάπης 
που διοργανώθηκε στην κοινότητα 
Μακροχωρίου με σκοπό την προμή-
θεια ειδικού ιατρικού εξοπλισμού για 
ένα αγοράκι τριών ετών που πάσχει 
από σοβαρά κινητικά προβλήµατα.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Μα-
κροχωρίου τόνισε την τεράστια συμ-
βολή του κόσμου στην προσπάθεια 
κάνοντας ειδική αναφορά στους ε-
πιχειρηματίες της κοινότητας, στον 
περιφερειακό σύμβουλο, πρόεδρο 
της ΕΠΣΗ και πρόεδρο των πολυτέ-
κνων Ημαθίας, Στέργιο Μουρτζίλα, 
αλλά και στον υπεύθυνο της Δημο-
τικής Αστυνομίας Βέροιας Στάθη Κε-
λεσίδη, καθώς όπως είπε η στάση τους ήταν συγκινητική και η βοήθεια τους 
πολύτιμη.

Στο κλείσιμο του θέματος ο κ. Κεχαϊδης αναφέρθηκε στην πρωτοβου-
λία που πήρε το 3ο Νηπιαγωγείο Μακροχωρίου συγκεντρώνοντας ένα 
σημαντικό ποσό ευχαριστώντας για την πρωτοβουλία την διευθύντρια του 
Νηπιαγωγείου, κα Καμπέση τους εκπαιδευτικούς του σχολείου αλλά και 
όσους βοήθησαν ενώ εμφανίστηκε φανερά ενοχλημένος από την στάση της 
«Πρόνοιας» του Δήμου Βέροιας λέγοντας χαρακτηριστικά:

‘’Γνωρίζω την κα Μπατσαρά (Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής) δεν 
γνωρίζω την στάση της’’

Για τα έργα αλλαγής του δικτύου ύδρευσης που βρίσκονται σε εξέλιξη 

αλλά και ασφαλτόστρωσης του οδικού δικτύου που αναμένεται να ξεκινή-
σουν  ο κ. Κεχαϊδης ανάφερε:

«Τέλος καλοκαιριού θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα της ύδρευσης ίσως 
και νωρίτερα. Θα έχει ολοκληρωθεί ένα σημαντικό έργο λύνοντας τα προ-
βλήματα που είχαμε μέχρι σήμερα. Όταν θα τελειώσει το έργο θα μπορούμε 
να πούμε ότι αυτό το κομμάτι θα το ρίξουμε ολική ασφαλτόστρωση. Για να 
κάνουμε όλο το Μακροχώρι χρειάζονται χρήματα και καλώ τους βουλευτές 
του Νομού να βοηθήσουν ώστε να βρεθεί ένα πρόγραμμα και να ρίξουμε ά-
σφαλτο σε όσο γίνεται μεγαλύτερο τμήμα του Μακροχωρίου. Ζητώ από τους 
συγχωριανούς μου να κάνουν υπομονή».

Ο κ. Κεχαϊδης τάχθηκε υπέρ του αιτήματος του Συλλόγου Ποντίων Μα-
κροχωρίου για την κατασκευή Μνημείου Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνι-

σμού στην Πλατεία του πρώην Δημαρχείου Μακροχωρίου, ε-
νώ αναφέρθηκε και στα έργα που αναμένεται να ξεκινήσουν 
στα γήπεδα του χωριού.

Στο κλείσιμο αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας συνέντευ-
ξης ο πρόεδρος της κοινότητας Μακροχωρίου απηύθυνε 
έκκληση στο νέο Αστυνομικό Διευθυντή της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Ημαθίας, Ταξίαρχο Γεώργιο Αδαμίδη να βάλει 
«φρένο» στις συναθροίσεις των Ρομά της περιοχής καθώς 
όπως είπε το φαινόμενο εμφανίζεται τακτικά με αποτέλεσμα 
να υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης του ιού.

Mανώλης Πεχλιβανίδης 

 Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 
η Οικονομική 

Επιτροπή Δήμου Βέροιας
 ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας, θα γίνει την Τρίτη  

02-03-2021 από 09:00 έως 10:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν 
ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια 
περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τα παρακάτω θέματα ημερή-
σιας διάταξης:

 -Έγκριση ή μη αποδοχής χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για 
την υλοποίηση της πράξης «Επισκευή, συντήρηση παλιών και ανέγερση νέων κλωβών 
φιλοξενίας στο καταφύγιο ζώων συντροφιάς  Δήμου Βέροιας».

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για τη 
«Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων και προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων με 
συμφωνία – πλαίσιο για δύο έτη».

-Oρισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την κατάθεση 
πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ11 με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρή-
ζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)».

-Έγκριση ή μη α) διαπίστωσης της επάρκειας επανορθωτικών μέτρων της ένω-
σης «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» σύμφωνα με το άρθρο 73 του 
Ν.4412/2016 και β) αποκλεισμού της από το διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης

«Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας και πράξη 
εφαρμογής στις πολεοδομικές ενότητες ΠΕ 1Β του οικισμού Βεργίνας και ΠΕ 2Β του οικι-
σμού Παλατιτσίων».

-Έγκριση ή μη ανάκλησης της αριθμ.399/2020 απόφ. Ο.Ε. και ακύρωση της διαδικα-
σίας διαγωνισμού για το έργο «Αρδευτικό δίκτυο οικισμού 
Μέσης Δ. Βέροιας».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου 
οριστικής παραλαβής του έργου 
«Ενδοδημοτική Οδοποιία Δημ. 
Ενότητας Βέροιας 2017».

-Επί αιτήματος Τ.Κ. για εξώ-
δικο συμβιβασμό για καταβολή 
αποζημίωσης από πρόκληση  
ζημιών που υπέστη το αυτοκίνη-
τό του.

-Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων 
κατά της αριθμ.Α530/2020 από-
φασης του Μονομελούς Διοικητι-
κού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

-Κατάρτιση Προϋπολογισμού 
και Ολοκληρωμένου Πλαισίου 
Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Βέροιας 
έτους 2021 και εισήγησή τους 
στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την με αριθμό 1/24-2-2021 Διάταξη του Ειρη-
νοδικείου Βέροιας τροποποιήθηκαν διατάξεις του κα-
ταστατικού και η επωνυμία αθλητικού σωματείου από 
«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΜΕΩΝ ΜΑΚΡΙΔΗ» σε  
«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Ο ΒΕΡΗΣ»» με έδρα την 
Βέροια και σκοπό μη κερδοσκοπικό όπως αναφέρει το 
νέο κωδικοποιημένο καταστατικό του.

Βέροια, 25 Φεβρουαρίου 2021
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΥΛΒ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Νομικός 

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω
 (ΑΜ/ΔΣ Βέροιας 283)

Τμήμα Αγροτικής 
Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ: 
«Μες τα πολλά παινέματα, 

τα πιο πολλά ήταν 
ψέματα…και για τον ΕΛΓΑ»
Το Τμήμα Αγροτικής 

Πολιτικής του ΣΥΡΙ-
ΖΑ-Προοδευτική, ανα-
κοινώνει τα εξής:

«Δεν χρειάστηκε να 
περάσει πολύς καιρός, 
ώστε να γίνει αντιλη-
πτό, ότι δεν άλλαζε 
κάτι στις πολιτικές του 
ΥΠΑΑΤ και των φορέων του μετά την αλλαγή ηγεσίας του 
υπουργείου κατά τον τελευταίο ανασχηματισμό.

Μέσα σε μόλις 1,5 μήνα, συνεχίζουν την καταστροφική 
διαχείριση των ζημιών από τον «ΙΑΝΟ», συνεχίζουν το 
μπάχαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις επιδοτήσεις και το διαγω-
νισμό για τον τεχνικό σύμβουλο, δεν αλλάζουν τίποτα στην 
πολιτική των «ιστορικών δικαιωμάτων», παρά τις μεγαλό-
στομες δηλώσεις του πρώην υπουργού, αποστελεχώνουν 
το ΥΠΑΑΤ και τους φορείς από προσωπικό που «εγκατα-
λείπει το σκάφος», μέσω της κινητικότητας, οι πληρωμές 
των μέτρων του ΠΑΑ καθυστερούν εγκληματικά, και πολλά 
άλλα.

Για να σώσουν τη παρτίδα, επικοινωνιακά και μόνο, 
καταφεύγουν σε δράσεις της προηγούμενης κυβέρνησης, 
«ξεπαγώνοντας», έργα που οι ίδιοι «πάγωσαν», κατηγορώ-
ντας, μάλιστα, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Τελευταία προσπάθεια, αυτή της πολιτικής ηγεσίας του 
ΕΛΓΑ, η οποία ανακοινώνει την αναλογιστική μελέτη, κατη-
γορώντας την προηγούμενη κυβέρνηση και διοίκηση ότι δεν 
έχει κάνει τίποτα.

Για τον προσεκτικό αναγνώστη, ο οποίος θα ξεκινήσει 
από την πρόσφατη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
του ΕΛΓΑ (α/α 107 – 12/2/21) και εξετάζοντας τα έχοντας 
υπόψη θα φτάσει μέσω της διαύγειας στις αποφάσεις και 
την προκήρυξη του διαγωνισμού από την προηγούμενη 
διοίκηση του ΕΛΓΑ (ΣΧΕΤ.: ΑΔΑ: 69Κ946ΨΧΞ5-Ζ1Τ και 
ΩΞ4Ζ46ΨΧΞ5-ΑΦ9 και 19PROC005838630), όπου αποδει-
κνύεται ότι από το τέλος του 2018 η προηγούμενη διοίκηση 
με απόφαση της ξεκίνησε την επεξεργασία με τις υπηρεσίες 
των όρων και του στόχου της αναλογιστικής. Στις 5/11/2019, 
προχώρησε στην διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού, 
τον οποίο πάγωσε η σημερινή πολιτική ηγεσία από τον 
Ιανουάριο του 2020. Παρά το γεγονός ότι τον Ιούλιο του 
2020, σε συζήτηση στη Βουλή, δεσμευόταν ότι η αναλογι-
στική μελέτη προχωράει, το Φεβρουάριο του 2021, «ανα-
καλύπτει», ότι κάπου υπάρχει και αυτή και την ξαναφέρνει 
στην επικαιρότητα, με τρόπο που πιστεύει ότι θα καλύψει 
τις ευθύνες καθυστέρησης.

Δυστυχώς κύριοι της ΝΔ, τα ίδια τα έγγραφα από τη Δι-
αύγεια σας διαψεύδουν. Μέσα στην καταστροφική πολιτική 
σας για τον πρωτογενή τομέα, αποτελεί πράγματι όαση, 
να ενστερνίζεστε τη δουλειά του ΣΥΡΙΖΑ. Έστω και αν την 
οικειοποιείστε. Όπως κάνατε και με το πρόγραμμα για την 
μετάβαση στην ψηφιακή εποχή στην εκτιμητική διαδικασία.

Δεν μας έχετε, όμως, πει τίποτα για το πρόγραμμα κα-
τάρτισης του γεωτεχνικού προσωπικού του ΕΛΓΑ, μέσω 
ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού σχεδόν 1.000.000 ευρώ που είχε 
εξασφαλιστεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για τον ΕΛΓΑ. Σε 
ποια φάση υλοποίησης βρίσκεται;

Δυστυχώς και της κυβέρνησης, το μήνυμα που εκπέμπει 
η πολιτική σας τόσο στον αγροτικό κόσμο, όσο και στους 
εργαζόμενους του ΕΛΓΑ, είναι μήνυμα παλινωδιών, ευκαι-
ριακής και επικοινωνιακής πολιτικής μόνο, που οδηγούν με 
γρήγορα βήματα στην διάλυση του δημόσιου συστήματος 
γεωργικών ασφαλίσεων στη χώρα.

Δεν θα σας το επιτρέψουμε ούτε εμείς, ούτε πολύ περισ-
σότερο ο αγροτικός κόσμος».
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Βαλάντης Κεχαϊδης στον ΑΚΟΥ 99,6: 
«Ευχαριστώ τον κόσμο για την βοήθεια 

προς τον μικρό Δημήτρη - Τέλος καλοκαιριού 
η ολοκλήρωση των έργων ύδρευσης»
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CMYK

Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

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

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

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

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

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

ΝΠΣΒέροια-Σεσωστόδρόμο
ηδεύτερη...προετοιμασία

Κανονικάσυνεχίζεταιηπροετοιμασίατηςβασίλισσαςτουβορράμε
πρόγραμμαπροπονήσεωνκαι εσωτερικάδιπλά, για τηνκαλύτερηκαι
πιογρήγορηεπάνοδοσεφυσικήκατάστασηκυρίωςκαιτακτικήςστην
συνέχεια. Οπροπονητής κ.Δερμιτζάκης δεν αντιμετωπίζει κανένα
πρόβλημααφούόλοιοιπαίκτεςείναιστηνδιάθεσητουχωρίςτραυμα-
τισμούςκαι....covib19.!!Απότογραφείοτύπουτηςομάδαςδόθηκαν
οιφωτόαπότηνπροετοιμασίακαιιδιαίτερηεντύπωσηηφωτόμεόλο
τουλικόπουαπαρτίζουντορόστερκαιτοπροσωπικότηςβασίλισσας.

Ούτε λίγο ούτεπολύπάνωαπό 35 άτομα δουλεύουν ......στην ε-
ταιρείακαιβρισκότανκαθηλωμένοικαιχωρίςαντικείμενοεργασίας....
γιαπολλούςμήνεςΑςευχηθούμεναπάνεόλακαλάκαιοιθυσίεςτων
αδελφώνΜπίκαδενθαπάνεχαμένεςκαιαυτόαςτοβάλουνκαλαστο
νούόλοιοιπαραπάνωεργαζόμενοιπουείχαντηνστήριξητωνμεγαλο-
μετόχων...γιαπολλούςμήνες.Πέρααπόόλααυτάτοκακόσυνεχίζεται
καιμε τιςπροσφυγέςκάποιωνπαικτώνπουδικαιώνονταιαπόπαλιές
προσφυγές και ζητούνχρήματααπόμίανέαεταιρεία .Τηνζημίατην
πληρώνειησημερινήδιοίκησηπουδενθααφήσειόμωςτηνομάδανα
μπεισεπεριπέτειεςαπότέτοιαπροβλήματα...

Ολοκληρώθηκε  η 11η
αγωνιστ ική της Super
League2με τονΕργοτέλη
καιτονΙωνικόνακερδίζουν
δύσκολους αντιπάλους και
ναέχουνπροβάδισμαστην
βαθμολογία.Αναλυτικάόλα
τααποτελέσματα

Λεβαδειακός – Δόξα
Δράμας2-1

Λεβαδειακός (Σανίνο):
Στογιάνοβιτς, Δημόπου-
λος, Βήχος (75′ Παναγιώ-
του), Τσάπρας, Καραχάλι-
ος,Νίκας,Μεχία,Νίλι (86′
Τζημόπουλος), Μαρίνος
(75′ Πολέτο), Συμελίδης
(65′ Ενομό),Μυτίδης (65′
Μπιανκόνι).

ΔόξαΔράμας (Κολιτσι-
δάκης):Στεφανάκος,Παρασκευάς,Παπαργυ-
ρίου, Σπυρόπουλος,Κουκόλης,Χάμοντ (87′
Πινδώνης),Μαρινάκης (75′ Παπαϊωάννου),
Τάσιος (87′Κόντος),Μπελεβώνης,Μπαράν-
κο (61′ Κουτσιανικούλης), Σαμπανίδης (76′
Μενσά).

Διαιτητής:Βλάχος(Ανατ.Αττικής)

Παναχαϊκή–Ξάνθη1-0
Παναχαϊκή (Παρασκευόπουλος): Κολο-

βούρης, Πλιάτσικας, Πατάπης, Πάνος (74′
Σταμόπουλος),Αποστολόπουλος,Μουστακό-
πουλος (73′Μασούρας),Μπρους, Γιούσης,
Ανάκογλου(83′Παπαδόπουλος),Μπάτροβιτς
(60′Τσερούτι),Αραβίδης.

Ξάνθη (Μαραντάς): Ίτσο,Βέρκερ,Καπνί-
δης,Πέτροβιτς,Σιατραβάνης(90′Τζούρμαν),
Τάτος, Γκαρσία (74′Μικελτάτζε),Μπριλάντε,
Θυμιάνης (68′Τεσίγια),Τσαμούρης,Βόλτερς
(74′Ντίνας).

Διαιτητής:Γκάμαρης(Αθηννών)

Εργοτέλης–ΑπόλλωνΛάρισας1-0
Εργοτέλης (Ταουσιάνης): Κατσιμήτρος,

Σερβιλάκης (73′ Ποζατζίδης), Κατσούρρι,
Μπάτζιος,Μαζουλουξής, Πέϊος (72′ Κοκκί-
νης),Τσέλιος,Άμπι (58′Μπουτσάκης), Κω-
στανάσιος (58′Μπουρσέλης),Μανουσάκης,
Κόνραντ(83′Πατρινός).

Απόλλων Λάρισας (Φραντζέσκος): Α-

στράς, Γκόλιας, Καμπέρης,Μόρας, Σκού-
πρας,Λίταινας (78′ Γκουντρουμπής),Μπάλ-
λας, Γιάκος (46′ Καρρίκι),Νύκταρης (69′Α-
θανασιάδης),Ομπράντοβιτς (39′Μπάμπης),
Σέχου(68′Μπαλογιάννης).

Διαιτητής:Βεργέτης(Αρκαδίας)

Διαγόρας–ΑΕΚαραϊσκάκης1-0
Διαγόρας (Θεοδοσιάδης): Τσέλιος, Σαν-

δραβέλης, Κοντοχρήστος, Ρουγκάλας (56′
Σελινιωτάκης), Κωστούλας, Ντοριβάλ,Μα-
σούρας, Γεωργίου (62′Μανωλάκης),Αλάεθ
(62′ Σμυρλής),Λινάρδος (77′Αθανασίου),
Κονέ(77′Αυγενικού).

ΑΕΚαραϊσκάκης(Μάγγος):Μπουργάνης,
Θεολόγου, Χατζηδίμπας, Γιαννιώτης, Ντα-
λακούρας (46′ Κλιγγόπουλος),Δούμτσιος,
Γυφτοκώστας(46′Μαύρος),Ταμπάς(64′Κό-
κας),Παπανίκου,Λόβριτς (54′Δερμιτζάκης),
Ρούνεϊ(69′Δεινόπαπας).

Διαιτητής:Κακουλίδης(Θράκης)

ΟΦΙεράπετρας–ΑΟΤρίκαλα1-1
Στο26′οΡιζογιάννηςεκτέλεσεπέναλτι,ο

Αθανασόπουλοςαπέκρουσεκαιστηνεπανα-
φοράο ίδιοςπαίκτηςέστειλε τηνμπάλαστα
δίχτυα!

ΟΦΙεράπετρας (Καβακάς):Αθανασόπου-
λος, Πριόνας, Χιντζίδης, Χατζητερζόγλου,
Μασουέρο, Τεγούσης (73′ Ντάλα Κόστα),
Βογιατζής,Γκίνη,Κούστα,Μπαράτα,Αποστο-

λίδης (53′ Χατζηπιρπιρίδης
(89′Αρσενίδης).

Τρίκαλα(Χαραλαμπίδης):
Γιακουμής,Ριζογιάννης,Πια-
στόπουλος, Σταματής (73′
Μολά),Νιάρος,Παπαγεωρ-
γίου,Κεχαγιάς(46′Ζώγκος),
Σκόνδρας(80′Κλεμέντε),Ε-
λευθεριάδης (80′Κωστίκος),
Ντιαλόσι, Ευθυμίου (66′
Πέλκας).

Διαιτητής:Στάμος(Αθηνών)

ΠΑΕΧανιά–Ιωνικός0-1
Χανιά (Παπαδόπουλος):

Κουτζαβασίλης, Ρέντζας,
Ανδρέου, Γρομητσάρης,
Ουνγιαλίδης (76′ Σωτηρά-
κος),Γκίνο (62′Σουντουρά),
Μπραμπίγια (62′Δημητριά-
δης), Κάρλος, Βασιλόγιαν-

νης (77′Βρεττός),Μασένα,Διαμαντόπουλος
(26′Πλέγας).

Ιωνικός(Σπανός):Γκίνης,Αμπούντ-Ομάρ,
Παπαγεωργίου, Κύργιας, Φαζός, Τιεντσέ,
Γκοτσούλιας,Ματσούκας (86′Βλαχομήτρος),
Ρόλε (75′Μπρίτο),Πλατέλλας (75′Πογοσι-
άν),Κάστρο(90+4′Κοτσώνης).

Διαιτητής:Μαλούτας(Ημαθίας)

Η βαθμολογία
1)Εργοτέλης22
2)Ιωνικός21
3)ΔιαγόραςΡόδου20
-Λεβαδειακός20
5)Παναχαϊκή17
6)Ξάνθη15
7)ΑΟΤρίκαλα13
8)Χανιά11
9)ΔόξαΔράμας11
10)ΑπόλλωνΛάρισας9
11)Καραϊσκάκης7
12)Ιεράπετρα4

Η επόμενη 12η αγωνιστική
Τετάρτη03/03/2021
ΔόξαΔράμας–Χανιά13:30
Διαγόρας–ΟΦΙεράπετρας14:00
Λεβαδειακός–Α.Ε.Καραϊσκάκης15:00
Ιωνικός–Εργοτέλης15:00
Ξάνθη–ΑπόλλωνΛάρισας15:00
AOΤρίκαλα–Παναχαϊκή15:30ΕΡΤ3

SL2 Όλα τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής
Ββαθμολογίακαιεπόμενηαγωνιστική
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CMYK

Παίζοντας με σύν-
θεση ανάγκης 
κόντρα στον 

ανεβασμένο Μίλωνα, ο 
Φίλιππος Βέροιας δεν 
κατάφερε στο κλει-
στό της Νέας Σμύρνης 
«Κροίσος Πέρσης» να 
φτάσει στην υπέρβα-
ση με αποτέλεσμα να 
γνωρίσει την ήττα 3-0 
(25-21, 25-16, 25-17) 
σετ από την αθηνα-
ϊκή ομάδα στο ματς 
της 14ης αγωνιστικής 
Volley League. Την 
Κυριακή 28/2 στο κλει-
στό του Άγιου Θωμά η 
ομάδα μας θα αντιμετω-
πίσει, μέσα σε λιγότερο 
από 24ώρες τον πρω-
ταθλητή Παναθηναϊκό 
σε εξ αναβολής ματς για 
την 11η αγωνιστική του 
πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Σωκράτη Τζι-
ουμάκα, ούσα «λαβωμένη» από
κορονοϊό και τραυματισμούς, είχε
στηνέδρατηςΝ.Σμύρνηςεξ’αρ-
χήςπολύ δύσκολο έργο, αφού ο
Ημαθιώτης τεχνικός, έπρεπε με
αλχημείεςνακαλύψειτιςαπουσίες
των βασικώνΠρούσαλη,Μπίσετ
καιΦέρελ, ενώπαράλληλα έπρε-
πε να κάνει και σωστήδιαχείριση
του έμψυχου υλικού, ενόψει και
τηςαυριανήςαναμέτρησης.

Παρά την προσπάθεια όλων
των αθλητών που χρησιμοποι-
ήθηκαν στο ματς, στο σημερινό
παιχνίδι δεν βγήκε τίποτα στο
γήπεδο, από όσα είχε δουλέψει
στιςπροπονήσεις η ομάδα, μεα-
ποτέλεσμαοι «ερυθρόλευκοι» της
Βέροιας να γνωρίσουν δίκαια την
ήττααπότονανώτεροκαιπληρέ-
στερόαντίπαλο.

Στις κερκίδες του «Κροίσος
Πέρσης», μεταξύ των λιγοστών
θεατών βρέθηκε και ο πρόεδρος
τουΤΑΑΑ.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας,
ΔημήτρηςΠιτούλιας,που έχοντας
στο πλευρό του τον γενικό αρ-
χηγό,Λεωνίδα Ξανθόπουλο, δεν
σταμάτησαν στιγμή να εμψυχώ-
νουνμετιςφωνέςκαιταχειροκρο-

τήματατουςτηνομάδαμας.
Η ομάδα τουΦίλιππου, πρέ-

πει…χθεςκιόλαςνααφήσειαυτό
τοπαιχνίδιπίσωκαιναανασυντά-
ξειτιςδυνάμειςγιατοκυριακάτικο
πολύδύσκολοματςτουΑγίουΘω-
μά (17.00, Livestreaming) με τον
πρωταθλητήΠαναθηναϊκό.

Διακύμανση
1οσετ: 8-7, 16-14, 21-18, 25-

21
2οσετ:8-4,16-9,21-13,25-16
3οσετ:8-5,16-10,21-17,25-17

Δηλώσεις
Οπροπονητής τουΦιλίππου

Βέροιας Σωκράτης Τζιουμάκας
δήλωσε: «Ξέραμε από την αρχή
πωςοαγώναςθα είναι δύσκολος
λόγωτηςαπουσίαςτριώνπαικτών
μας.Ακόμαδεν έχουμε δυνάμεις.
Προσπαθήσαμεαλλάείναικάποια
πράγματαπάνωαπότιςδυνάμεις
μας.Η4αδαείναιμακριά.Ναείμα-
στευγιείςκαιόλαθαγίνουν».

Ο διαγώνιος του Φιλίππου
Γιώργος Τζιουμάκας είπε: «Οι
συνθήκες για μας είναι πολύ δύ-
σκολες. Περάσαμε όλοι κορονο-
ϊό. Ημασταν πολύ καιρό χωρίς
προπόνηση.Δεν είναι δικαιολο-
γία, είναι αλήθεια.Παιξαμεμεμία
προπόνηση. Συγχαρητήρια στο
Μίλωνα.Εμείς κοιτάμε ναβελτιω-
θούμε, να κάνουμεπροπονήσεις
και να επιστρέψουμε στην κατά-
στασηπουήμαστανστατελευταία
ματς.Καμίαομάδαδεναντέχεινα
παίξει δεύτερο ματς στησειρά έ-
χοντας χτυπηθεί από κορονοϊό.
Σίγουραθα είναι δύσκολο.Θα το
παλέψουμεγια τοκαλύτερο.Αυτό
είναισίγουρο».

*Οιπόντοι τουΑ.Ο.Ν.Σ.Μίλων

προήλθαν:2άσσοι,23 επιθέσεις,
4 μπλοκ, 21 λάθη αντιπάλων και
τουΦιλίππουΒέροιαςπροήλθαν:
1 άσσος, 3 μπλοκ, 19 επιθέσεις,
10λάθηαντιπάλων.

Τασετ: 3-0 (25-21, 25-16, 25-
17)σε71΄.

Α.Ο.Ν.Σ.ΜΙΛΩΝ (ΣάκηςΨάρ-
ρας): Χανδρινός 7π. (5/11επ.,
1 μπλοκ, 1 άσσος, 29%υπ.,
14$αρ.), Μαζιάρζ 4 (2/6επ., 2
μπλοκ),Χαντ 8 (8/15επ.),Δορδο-
κίδης 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Κα-
νελλόπουλος,Λάππας 8 (8/9π.,
75%υπ., 12%αρ.) /Δαρίδης (λ. -
67%υπ.,44%αρ.),Μαντέκας,Χαν-
δρινόςΑρης,Τσαρκάτογλου.

Α.Π.Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
(Σωκράτης Τζιουμάκας): Μαυρ-
βουνιώτης 6π. (5/11επ., 1 μπλοκ,
50%υπ.,  25%αρ.) ,  Γραμμα-
ενούδης 1 (1/1επ.), Τζιουμάκας
1 (1 άσσος), Γάτσης 6 (6/9επ.),
Τζουμάκας 4 (2/12επ., 2 μπλοκ),
Στουντζίνσκι 5 (5/18επ. 82%υπ,
35%αρ.) /  Μπουράκης (λ. -
48%υπ.,12%αρ.),Μιχελάκης,Αρ-
τακιανός,Βαρβεσιώτης.

*Από τοστατιστικό δεν έχουν
υπολογιστείοιπόντοιτου1ουσετ
λόγω τεχνικούπροβλήματος.Θα
δημοσιευτεί τοπλήρεςστατιστικό
τοσυντομότεροδυνατό.

Δηλώσεις
ΟπροπονητήςτουΜίλωναΣά-

κηςΨάρρας δήλωσε: «Οστόχος
της ομάδας έχει επιτευχθεί.Και η
ομάδαθα τερματίσει σε καλύτερη
θέση από την 8η θέση και βγά-
λαμε νέα παιδιά για το ελληνικό
βόλεϊ.Αυτό είναι τεράστια επιτυ-
χία για τοΜίλωναπου χτίστηκε
βήμαβήμαμέσασε μία δύσκολη

χρονιά.Τανέαπαιδιάείναιπαρα-
καταθήκη για το βόλεϊ και για το
Μίλωνα. Η επιτυχία ήμερα ήταν
πως νικήσαμεάνετα έναν ισχυρό
αντίπαλοπουείχεαπουσίεςόπως
εμείς καιφάνηκε ταλαιπωρημένος
λόγω του covid. Εμείς ήμασταν
ψύχραιμοι και ώριμοι και αυτό
κρατάμε. Κάναμε επαγγελματική
νίκη. Συγχαρητήρια και στονΤέι-
λορΧαντπουσήμεραήτανόπως
θέλωναείναικαιόπωςπρέπεινα
είναισεκάθεαγώνα».

ΟΜίλτος Τσαρκάτογλου είπε
γιατονΜίλωνα:

«Χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη.
Ήταν μία βαθιά ανάσα καιψυχο-
λογικήτόνωση.ΣτηΒέροιαείχαμε
πολλές δυσκολίες,παίξαμεπέντε
σετ ενώ σήμερα νικήσαμε με 3-
0. Είμαστε νεοφώτιστη ομάδα.Ο
στόχος είναι η παραμονή. Είναι
σημαντικό που έχω χρόνο συμ-
μετοχήςστηνομάδααλλά κυρίως
θέλωνα ευχαριστήσω τον διοικη-
τή μου ΚυριάκοΛιάκο που δίνει
τη δυνατότητα να συνδυάσω το
βόλεϊ με την επαγγελματική μου
ιδιότητα».

Ο προπονητής τουΦιλίππου
Βέροιας Σωκράτης Τζιουμάκας
δήλωσε: «Ξέραμε από την αρχή
πωςοαγώναςθα είναι δύσκολος
λόγωτηςαπουσίαςτριώνπαικτών
μας.Ακόμαδεν έχουμε δυνάμεις.
Προσπαθήσαμεαλλάείναικάποια
πράγματαπάνωαπότιςδυνάμεις
μας.Η4αδαείναιμακριά.Ναείμα-
στευγιείςκαιόλαθαγίνουν».

Ο διαγώνιος του Φιλίππου
Γιώργος Τζιουμάκας είπε: «Οι
συνθήκες για μας είναι πολύ δύ-
σκολες.Περάσαμε όλοι κορονοϊό.
Ήμαστανπολύ καιρό χωρίςπρο-
πόνηση.Δεν είναι δικαιολογία, εί-
ναιαλήθεια.

Παίξαμε με μία προπόνηση.
ΣυγχαρητήριαστοΜίλωνα.Εμείς
κοιτάμε να βελτιωθούμε, να κά-
νουμε προπονήσεις και να επι-
στρέψουμε στην κατάστασηπου
ήμαστανστα τελευταία ματς. Κα-
μία ομάδα δεν αντέχει να παίξει
δεύτερο ματς στη σειρά έχοντας
χτυπηθεί από κορονοϊό. Σίγουρα
θαείναιδύσκολο.Θατοπαλέψου-
με για το καλύτερο.Αυτό είναισί-
γουρο».

Με τέσσερις ομάδες
στα ΕURO Beach Handball 

2021 η Ελλάδα!

ΗΕυρωπαϊκήΟμοσπονδίαΧάντμπολέλαβεαπότηνΟΧΕτις
δηλώσειςσυμμετοχήςγιατιςτέσσεριςΕθνικέςομάδεςαναφορικά
μεταΕυρωπαϊκάΠρωταθλήματαBeachHandballΑνδρών-Γυναι-
κών (13-18 Ιουλίου) καιΠαίδων-Κορασίδων (8-11 Ιουλίου)που
θαδιεξαχθούνστηΒάρνα τηςΒουλγαρίας. ΣτοEUROΑνδρών-
Γυναικών δήλωσανσυμμετοχή 37 χώρες, 19στουςΆνδρες και
18στις γυναίκες. Γιαπρώτηφοράστην ιστορία του θεσμούθα
πραγματοποιηθούνπροκριματικοί αγώνες για ναπροκύψουν16
ομάδεςτηςτελικήςφάσηςγιακάθεκατηγορία.Σταπροκριματικά
πουθαδιεξαχθούνστηΒάρναπριν την τελικήφάση,θαμετέχει
ηΕθνικήΑνδρών,ενώηΕθνικήΓυναικώνωςπαγκόσμιαπρωτα-
θλήτριαέχειεξασφαλίσειτηνπαρουσίατηςστηντελικήφάση.

ΣτοEUROΚ17δενθαγίνουνπροκριματικοίαγώνεςκαιστην
τελικήφάσηθασυμμετέχουνκαιοι36ομάδες,18ομάδεςπαίδων
και18κορασίδων.

ΟιΕθνικέςομάδεςπουδήλωσανσυμμετοχή
Άνδρες(19)
Βουλγαρία,Κροατία,Δανία, Ισπανία,Γαλλία,Γερμανία,Ελλά-

δα,Ουγγαρία,Ιταλία,Ολλανδία,Νορβηγία,Πολωνία,Πορτογαλία,
Ρουμανία,Ρωσία,Ελβετία,Σουηδία,Τουρκία,Ουκρανία

Γυναίκες(18)
Βουλγαρία,Κροατία,Δανία, Ισπανία,Γαλλία,Γερμανία,Ελλά-

δα,Ουγγαρία,Ιταλία,Ολλανδία,Νορβηγία,Πολωνία,Πορτογαλία,
Ρουμανία,Ρωσία,Ελβετία,Τουρκία,Ουκρανία

ΆνδρεςΚ17(18)
Βουλγαρία,Κροατία,Τσεχία,Ισπανία,Γαλλία,Γερμανία,Ελλά-

δα,Ουγγαρία,Ολλανδία,Νορβηγία,Πολωνία,Πορτογαλία,Ρου-
μανία,Ρωσία,Σλοβενία,Ελβετία,Σουηδία,Ουκρανία

ΓυναίκεςΚ17(18)
Βουλγαρία,Κροατία,Ισπανία,Γαλλία,Γερμανία,Ελλάδα,Ουγ-

γαρία,Λιθουανία,Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία,
Ρουμανία,Ρωσία,Σλοβενία,Ελβετία,Σουηδία,Ουκρανία

ΜεελλείψειςοΦίλιπποςΒέροιας
έχασεμε3-0σετστονΜίλωνα

Σε ένα δραματικό ματς η
Πυλαία νίκησε τον Φίλιππο με
26-25,στηνεπανέναρξητουπρω-
ταθλήματοςτηςHandballPremier.

ΣτοντεμπούτοτουΜπάμπηΑ-
νανιάδηστονπάγκο,οιγηπεδού-
χοι πανηγύρισαν την κατάκτηση
των βαθμών έχοντας καθοριστι-
κούςτουςΓιαννακίδη,Ελευθεριά-
δηκαιΖαφείρη.

Οπρώτος με τις επεμβάσεις
του ήταν καταλυτικός, ενώ οι Ε-
λευθεριάδης και Ζαφείρηςσήκω-
σαντοβάροςστοσκοράρισμα.

Ουσιαστικά το αποτέλεσμα
κρίθηκε στην τελευταία φάση,
με τον Γιαννακίδη να αποκρούει
το σουτ τουΜπαλτατζή.Έτσι η
Πυλαία έφτασε τους 8 βαθμούς
και πέρασηστην τρίτη θέση του
ομίλου, αφήνοντας τονΦίλιππο
στους5.

ΟΦίλιπποςστοα’ημίχρονοή-

τανκαλύτεροςκαιβρέθηκεμπρο-
στάστοσκορμέχρικαιτρίαγκολ
(3-6, και8-11) .Στην επανάληψη
ξεκίνησε πάλι καλά αλλά προς
το τέλος τουαγώνακάποιαλάθη

και οι 2λεπτές αποβολές έκαναν
ακόμη πιο  ντέρμπι το παιχνίδι
πουκρίθηκεστατελευταίαδευτε-
ρόλεπτα.

Ταπεντάλεπτα: 2-3, 3-6, 5-7,

8-8,8-11,12-12(ημχ),14-14,15-
17,18-19,22-20,24-24,26-25.

ΑΕΣΧ Πυλαίας (Ανανιάδης):
Πεχλιβάνης,Ζαφείρης7,Μπάτζι-
ος 2,Βραχιολίδης,Ελευθεριάδης
8, ΚουκμίσηςΝ. 6, Γιαννακίδης,
ΚουκμίσηςΚ. 1,Ορφανουδάκης,
Αλεξανδρίδης,Κωστακίδης1,Πα-
παγεωργίου1,Πιστόλας,Αλατσα-
τιανός,Ελέτα,Λασκαρούδης.

Φίλιππος (Τούτσης): Παπα-
γιάννης2,Κακαφίκας1,Καραγιο-
βάνης,Στανκίδης,Κωστακίδης 9,
Β.Φιλόσογλου 3,Μπαλτατζής 2,
Κριούτσκοφ, Παπαδόπουλος 2,
Κουκουτσίδης2,Τριανταφυλλίδης
4,Ρίζος,Μούγιτς,Σόφρανατς,Κ.
Φιλόσοφλου,Τσαμήτρος.

Διαιτητές: Πατιός – Γράψας.
Δίλεπτα: 6-5. Κόκκινη:Μπάτζιος
(47:42 – τρία δίλεπτα). Πέναλτι:
3/3–7/7

HandballPremier
Άδικη ήττα του Φιλίππου 26-25 στην Πυλαία



10 ΤΡΙΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021www.laosnews.gr

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
01/03/2021 έως 05/03/2021

ΣτοΔημοτικό ΙατρείοτουΔήμουΒέροιας προσφέρονταιΥπηρεσίες
Πρωτοβάθμιας ΦροντίδαςΥγείαςσεανασφάλιστουςκαιάπορουςπο-
λίτεςτουΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπλη-
ροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
νατηλεφωνούνστοτηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809.Για
ναεπισκέπτονται τοΔημοτικό Ιατρείοοιενδιαφερόμενοι,πρέπει
πρώτανακλείνουνραντεβού,  λόγω τωνπεριοριστικώνμέτρων
κατάτουκορωνοϊού(Covid-19).

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιανουάριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

01-03-2021 μέχρι 

07-03-2021 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Τρίτη 02-03-2021

1 6 : 0 0 - 2 1 : 0 0

ΠΑΠΑΡΗ Χ. Ο-

ΛΥΜΠΙΑ  ΜΑΛΑ-

ΚΟΥΣΗ4 (Πλ.Αγ.

Αντωνίου) 23310-

67420

1 6 : 0 0 - 2 1 : 0 0

ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ Α-

ΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ723310-28594

16:00-21:00 ΠΑΝΤΑΖΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΪΒΑ-

ΛΙΟΥ 2 &ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟΠΡΟΜΗΘΕΑ

23310-66812

21:00-08:00ΖΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ΚΟΝΙ-

ΤΣΗΣ15ΚΑΙΕΜΜ.ΖΑΧΟΥΓΩΝΙΑ(περΚΤΕΛ)23310-

62163

Φαρμακεία

Η θέση της Super League2-
Football League

για την αναδιάρθρωση

Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται ο νέος αθλητι-
κός νόμος που περιλαμβάνει και την αναδιάρθρω-
ση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στον ανοιχτό 

διάλογο των φορεών πήρε μέρος και η Super League 
2-Football League που τοποθετήθηκε για το ζήτημα 
αυτό. Η διοργανώτρια στο σχόλιο της αναφορικά με το 
άρθρο 13 το οποίο αφορά στις επαγγελματικές κατη-
γορίες ανέφερε πως το αθλητικό νομοσχέδιο για την 
αναδιάρθρωση «κινείται στην σωστή κατεύθυνση με 
σκοπό την εξυγίανση και επανεκκίνηση του επαγγελμα-
τικού ποδοσφαίρου». Παράλληλα, τονίζει πως το ζήτημα 
είναι βιωσιμότητα των ΠΑΕ, με την εξασφάλιση πόρων 
καθώς και εγγυημένο τριετές τηλεοπτικό συμβόλαιο για 
τις ΠΑΕ της SL2.

Αναλυτικάτοσχόλιο:
Στο άρθρο 13που αναφέρεται στην αναδιάρθρωση επαγγελματικών

κατηγοριώνποδοσφαίρου, καθιερώνονται δυο επαγγελματικές κατηγορίες
πρωταθλήματοςποδοσφαίρου,πράγμαπου θεωρούμε ότι κινείται στην
σωστή κατεύθυνσημεσκοπό την εξυγίανση και επανεκκίνηση του επαγ-
γελματικούποδοσφαίρου.

Ασφαλώςόμωςθαπρέπει σταδιακά ναοδηγηθούμεσεμείωσηαφού
οαριθμόςτων32ΠΑΕσεμιαεπαγγελματικήκατηγορίακρίνεταιυπερβο-
λικόςκαιθαπρέπειοιομάδεςπουθααγωνίζονταιστηνSuperLeague2,
σταδιακά να μειωθούν.Η αναδιάρθρωσηστοχεύει στη βιωσιμότητα των
ΠΑΕ.Γιαναεπιτευχθείαυτόςοστόχοςκαιναπάψουνοιπαθογένειεςτου
παρελθόντοςθαπρέπειαφενόςοιΠΑΕπουμετέχουνστηνSuperLeague
2καιαφετέρουηδιοργανώτριαναείναιυγιείςοικονομικά.Επειδήκαιστην
αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι ο σκοπός είναι να γίνει βιώσιμο το ε-
παγγελματικόποδόσφαιρογιατολόγοαυτόθαπρέπειναεξασφαλιστούν
πόροιγιατιςΠΑΕκαιτηνδιοργανώτριααρχήγιαναλυθούνταυφιστάμενα
προβλήματα και ναμηνδημιουργήσουμε νέες καιπερισσότερεςπροβλη-
ματικέςΠΑΕ.Σωστάπροτείνεταιηκατ’ελάχιστητριετήςπαραχώρησητη-
λεοπτικώνδικαιωμάτων.Σεαυτήτηφάσηεπανεκκίνησηςκαιβιωσιμότητας
θαπρέπειναυπάρξειάμεσηυπογραφήτριετούςσύμβασηςπαραχώρησης
τηλεοπτικώνδικαιωμάτωνμετηλεοπτικόπάροχομεανάλογοτίμημαγιατις
ομάδεςπουθαμετέχουνστηνSuperLeague2πουθακαλύπτειμέροςτων
ανελαστικώνεξόδωντους.

Τέλοςπροβλέπεται ότι αν τασωματεία της ΓΕθνικήςπουανέρχονται
στηνΒΕθνικήκατηγορίαδενμετατραπούνσεΠΑΕεντός30ημερώντότε
αποβάλλονται.Θαπρέπεινασυμπληρωθείότισεαυτήτηνπερίπτωσηοα-
ριθμόςτωνομάδωντηςSuperLeague2,δενθασυμπληρώνεταιαπόάλλα
σωματεία τηςΓΕθνικήςμέχριςότου επιτευχθείμια ικανοποιητικήμείωση
τωνομάδωνπου θααγωνίζονται στηνSL2, αφούστην εκκίνησή της θα
βρίσκονται32ΠΑΕ».

Παρά τις δυσκολίες που επιβάλλο-
νται από ταπεριοριστικά μέτρα για τον
COVID-19ηΕΟΧΑ, με τηνσυμβολή και
τηνφιλοξενίατουΕΟΣΛάρισαςκατάφερε
ναδιεξάγειμιαυποδειγματικήΓενικήΣυ-
νέλευσησεάριστοκλίμα.Οιαπολογισμοί
τουαπερχόμενουΔιοικητικούΣυμβουλίου
υπερψηφίστηκαν από το σώμα της ΓΣ,
το οποίο εκπροσωπούσαν21σωματεία,
ενώπραγματοποιήθηκαν και οι αρχαιρε-
σίεςτηςπεριόδου2020-2024πουανέδει-
ξαννέοπρόεδροτονκοΓιώργοΝικητίδη
καιπέντενέαμέλη,στοανανεωμένοΔιοι-
κητικόΣυμβούλιοτηςΕΟΧΑ.Παράλληλα
έγινε η εκλογή τακτικού και αναπληρω-
ματικού εκπροσώπου της ΕΟΧΑ στην
ΕλληνικήΟλυμπιακή Επιτροπή για την
περίοδο2020-2024.

ΔημοσθένηςΓυρούσης
Μέλος τηςΕλληνικήςΟλυμπιακήςΕ-

πιτροπήςθα είναι για την επόμενηπερί-
οδοοΔήμοςΓυρούσης, όπωςαποφασί-
στηκεστη γενικήσυνέλευση τηςΕλληνι-
κήςΟμοσπονδίας ΧειμερινώνΑθλημά-
των,που έγινε τοΣάββατοστηΛάρισα,
στοκτήριοτηςΠεριφέρειαςΘεσσαλίας.Σημειώνουμεότιοκ.Γυρού-
σηςπαραμένειστοδ.σ.τηςΕΟΧΑ,όχιόμωςωςπρόεδρος,όπωςστις
τέσσεριςπροηγούμενεςθητείεςτου.

Αναλυτικότεραεκλέχτηκανοι:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΗΤΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΧΟΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΑΜΕΛΗΔ.Σ.
ΓΙΑΖΙΤΖΙΔΗΣΣΑΒΒΑΣΣΟΧΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΥΡΟΥΣΗΣΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΕΟΣΝΑΟΥΣΑΣ
ΖΑΒΟΣΧΡΗΣΤΟΣΕΟΣΑΛΜΥΡΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΥΙΩΑΝΝΗΣΕΧΟΣΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΜΑΡΜΑΡΕΛΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
ΜΕΝΤΖΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΧΟΣΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΜΗΛΙΟΣΗΛΙΑΣΕΟΣΒΟΛΟΥ
ΜΠΑΚΑΣΑΣΤΕΡΙΟΣΑΛΠΙΣ
ΣΤΑΜΟΥΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΑΚΟΛ
ΤΣΟΥΡΕΚΑΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΕΟΣΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΜΕΛΗΔ.Σ.
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥΜΥΡΤΩΟΧΕΔΕΣΣΑΣ
ΚΑΛΟΘΕΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΕΟΣΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣΙΩΣΗΦΣΑΧΟΠΠ
ΚΥΡΙΤΣΗΣΜΙΧΑΛΗΣΣΧΟΕΣΠΕΡΟΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΣΧΟΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΒΕΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΟΣΝΑΟΥΣΑΣ
ΤΣΟΥΡΕΚΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕΟΣΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΟΣΒΟΛΟΥ
ΜΑΥΡΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΟΣΔΡΑΜΑΣ
ΜΥΣΤΡΙΩΤΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΕΟΣΑΘΗΝΩΝ
ΤΖΙΟΒΑΣΑΝΔΡΕΑΣΑΛΠΙΣ
ΧΑΤΖΗΘΕΟΚΛΗΤΟΣΕΥΘΥΜΙΟΣΕΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΣΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣΕΟΕ
ΓΥΡΟΥΣΗΣΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΕΟΣΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣΕΟΕ
1.ΣΜΥΡΝΑΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕκλογέςστηνΕΟΧΑ.ΕκπρόσωποςστηνΕΟ
οΔημοσθένηςΓυρούσης(ΕΟΣΝάουσας)

Ανακοίνωση της Ε.Σ.Α.Π. 
για αναβολή του αγώνα 
Παναθηναϊκός Α.Ο. - 

Α.Π.Σ.Φίλιππος Βέροιας

ΗΕ.Σ.Α.Π. ανακοινώνει τηναναβολή τουαγώναΠαναθηναϊκός
Α.Ο.-Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιαςεξαναβολήςγιατην11ηαγωνιστική
πουήτανπρογραμματισμένοςναγίνεισήμερα28/2στις17:00.

ΜετάαπόμοιριακάτεστςπουέγινανστουςαθλητέςτουΠαναθη-
ναϊκούπαρουσιάστηκαντρίαθετικάκρούσματα.

ΗΕΣΑΠενημέρωσητονΕΟΔΥκαιτηΓενικήΓραμματείαΑθλητι-
σμούσχετικάμετακρούσματακαιενεργοιήθηκανόλαταπροβλεπό-
μενααπότοΥγειονομικάΠρωτόκολλα.
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Αυξάνονται συνεχώς τα περιστατικά φοινι-
κοπτέρων (φλαμίνγκο) που εντοπίζονται νεκρά 
ή βαριά άρρωστα στους προστατευόμενους 
υγροτόπους του Αγίου Μάμα Χαλκιδικής, της 
Επανομής και του Αγγελοχωρίου με εμφανή 
συμπτώματα δηλητηρίασης από μόλυβδο, ε-
ξαιτίας της κατάποσης μολύβδινων σκαγιών. 
Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταγραφεί 
τριάντα θάνατοι φοινικοπτέρων, πολλά ακό-
μη εντοπίστηκαν σε άσχημη κατάσταση, ενώ 
εκτιμάται ότι υπάρχουν ακόμη περισσότερα 
νεκρά πουλιά που δεν έχουν εντοπιστεί μέσα 
στη βλάστηση και στους κολπίσκους των υγρο-
τόπων.

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου, η Ελληνική ΟΡ-
ΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία και η Δράση για την 
Άγρια Ζωή, απευθύνουν με επιστολή τους αί-
τημα προς τις αρμόδιες αρχές για ανάληψη 
άμεσης δράσης για την πάταξη της παράνο-
μης χρήσης μολύβδινων σκαγιών για τη θή-
ρα στους υγροτόπους. Στην Ελλάδα, η χρήση 
μολύβδινων σκαγιών στους υγροτόπους έχει 
απαγορευτεί ήδη από το 2013, ακριβώς λόγω 
της υψηλής τοξικότητας του μολύβδου και των 
σοβαρών επιπτώσεών του στην άγρια ζωή, 
αλλά και στην ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον, 
τον περασμένο Νοέμβριο υπερψηφίστηκε με 
συντριπτική πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο η καθολική απαγόρευση της χρή-
σης μολύβδινων σκαγιών στους ευρωπαϊκούς 
υγροτόπους, ανοίγοντας το δρόμο για την πα-
νευρωπαϊκή απαγόρευση της χρήσης ενός 
τόσο τοξικού παράγοντα για τη δημόσια υγεία, 
τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα.

«Τα περισσότερα πουλιά έχουν εντοπιστεί 
στον Άγιο Μάμα και λίγα άτομα στην Επανο-
μή, το Αγγελοχώρι και στη διαδρομή μεταξύ 
αυτών των υγροτόπων, καθώς τα πουλιά με-
τακινούνται μεταξύ αυτών των περιοχών για να 
τραφούν. Όλα τα φοινικόπτερα που φτάσανε 
στις εγκαταστάσεις μας για περίθαλψη είναι με συμπτώματα 
μολυβδίασης, ενώ τόσο οι νεκροψίες που έχουμε διεξάγει, 
όσο και οι ακτινογραφίες, δείχνουν ότι έχουν καταπιεί σκάγια», 
αναφέρει η Πηνελόπη Καραγιάννη, ορνιθολόγος της εθελοντι-
κής οργάνωσης Δράση για την Άγρια Ζωή.

«Σημειώνουμε ότι στον υγρότοπο του Αγίου Μάμα, ο οποί-
ος αποτελεί Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά της Ελλάδα, κα-
τέστη πέρυσι δυνατή για πρώτη φορά στην Ελλάδα η αναπα-
ραγωγή φοινικόπτερων. Πρόκειται για την πρώτη επιτυχημένη 
προσπάθεια μετά από επανειλημμένες προσπάθειες σε διά-
φορους υγροτόπους που απέτυχαν κυρίως λόγω ανθρωπογε-
νών οχλήσεων στην αποικία. Είναι πραγματικά απογοητευτικό 
να ματαιωθεί μια τέτοια θετική εξέλιξη, από την επιμονή μιας 

μερίδας συμπολιτών μας να περιφρονεί την περιβαλλοντική 
νομοθεσία και να δρα κατά βούληση», αναφέρει η πρόεδρος 
του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊ-
κού Κόλπου, Αθηνά Παναγιώτου.

Επικινδυνότητα του μολύβδου
Ο μόλυβδος χρησιμοποιείται σε σκάγια και αλιευτικά ερ-

γαλεία εδώ και δεκαετίες, παρά τη γνωστή σοβαρή επίπτωση 
που έχει στην ανθρώπινη υγεία, τη φύση και την άγρια ζωή. 
Τα μολύβδινα σκάγια είναι ουσιαστικά μικρά σφαιρίδια που 
κατά την εκπυρσοκρότηση διασπείρονται. Εξαιτίας αυτού, 
μόνο ένας μικρός αριθμός σκαγιών εισέρχεται στο σώμα του 
θηράματος, με τα υπόλοιπα να καταλήγουν στο έδαφος ή τις 
υδάτινες επιφάνειες. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Χημικών Προϊόντων (ECHA) περίπου 21.000-27.000 τόνοι 
μολύβδου καταλήγουν στο περιβάλλον ετησίως από αυτή τη 
χρήση.

Τα σκάγια αυτά, που καταλήγουν στον πυθμένα των υγρο-
τόπων ή στην επιφάνεια του εδάφους, καταναλώνονται στη 
συνέχεια από υδρόβια πουλιά, όπως οι κύκνοι, οι πάπιες, οι 
χήνες και τα φοινικόπτερα. Αυτό συμβαίνει διότι τα μπερδεύ-
ουν με χαλίκια, τα οποία συνηθίζουν να καταναλώνουν για τη 
διευκόλυνση της πέψης, ή με σπόρους. Ο ECHA εκτιμά ότι 
πάνω από ένα εκατομμύρια πουλιά πεθαίνουν ετησίως από 
την πρόσληψη μολύβδου.

«Το γεγονός ότι καταγράφονται συνεχώς περιστατικά νε-
κρών πουλιών εξαιτίας μολυβδίασης σημαίνει ότι ακόμα και 
σήμερα, οκτώ ολόκληρα χρόνια από την κατάργηση της χρή-
σης μολύβδινων σκαγιών στους υγροτόπους, υπάρχουν ακό-
μα κυνηγοί που τα χρησιμοποιούν παραβιάζοντας την εθνική 
νομοθεσία και αδιαφορώντας για τις εξελίξεις σε πανευρωπα-
ϊκό επίπεδο», αναφέρει η υπεύθυνη Πολιτικής της Ελληνικής 
ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας, Κωνσταντίνα Ντεμίρη.

Για τους λόγους αυτούς, η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Ε-
ταιρεία, η Δράση για την Άγρια Ζωή και ο Φορέας Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου ζητούν να 
εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι για τη θήρα στους υγροτόπους 
της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και πανελλαδικά, ώστε να ε-
πιβληθεί η τήρηση της νομιμότητας και να μην επαναληφθούν 
ανάλογα περιστατικά στο μέλλον.

Περισσότερα από 30 φοινικόπτερα 
δηλητηριασμένα 

από κυνηγετικά σκάγια στους 
προστατευόμενους υγροτόπους

-Εντατικοποίηση των ελέγχων 
για τη θήρα ζητούν εμπλεκόμενοι Φορείς

Σήμερα στις 9.00 μ.μ. 
διαδικτυακή συναυλία 

για την αυριανή εθελοντική 
αιμοδοσία στο ΚΑΠΗ 

Αριστοτέλους 3 στη Βέροια

Τις φωνές τους ενώνουν 40 καλλιτέχνες της πόλης μας μαζί με το ΚΕΠ Υγείας 
του Δήμου Βέροιας σε μία προσπάθεια να «ενώσουν» ακόμα περισσότερους πολίτες 
στην ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος για τις ανάγκες των νοσοκομείων.

Η Εθελοντική Αιμοδοσία που διοργανώνει το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βέροιας θα 
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021 από τις 9 το πρωί έως τις 12:30 το 
μεσημέρι στο χώρο του ΚΑΠΗ (Αριστοτέλους 3). Το μήνυμα της συνεισφοράς των εθε-
λοντών αιμοδοτών θα προβάλλουν μέσα από μουσικές νότες καλλιτέχνες της Βέροιας 
που διοργανώνουν τρίωρη διαδικτυακή συναυλία στις 9 το βράδυ της Τρίτης 2 
Μαρτίου 2021, η οποία θα μεταδοθεί στο Youtube και το Facebook.

Τα «δέκα λεπτά που αρκούν για να σώσεις μια ζωή» αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη 
σημασία σε καιρό πανδημίας, περίοδο που η προσφορά αίματος έχει μειωθεί λόγω 
του περιορισμού των επαφών και των μετακινήσεων.

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βέροιας ευχαριστεί τους καλλιτέχνες και το γεμάτο νόημα 
και μηνύματα βίντεο που ετοίμασαν για τον σκοπό της Εθελοντική Αιμοδοσίας καλώ-
ντας όλους τους δημότες να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία.

Δήμος  Αλεξάνδρειας: Υποβολή αναγγελιών ζημίας 
από τον παγετό της 14ης – 18ης Φεβρουαρίου 2021 

 Από το Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας σας γνωρίζου-
με ότι, θα εγκριθούν αναγγελίες ζημιών από τον πρόσφατο 
παγετό, 14 έως 18/02/2021 (κακοκαιρία Μήδεια), για είδη 
και ποικιλίες που βρίσκονταν σε καλυπτόμενο ασφαλιστικά 
στάδιο, σύμφωνα με τον κανονισμό ασφάλισης Φυτικής 
παραγωγής του ΕΛΓΑ ( άρθρο 6.Γ.1) και συγκεκριμένα:

1. Δαμάσκηνα: οι ποικιλίες Έρλι Κουίν, Μπλακ Σπλέ-
ντορ και Όουεν Τι

2. Επιτραπέζια ροδάκινα: οι ποικιλίες Μπρίτνει Λέιν και 
Σαγγιτάρια

3. Νεκταρίνια: οι ποικιλίες Έρλι Μπόμπα, Έρλι Μέι, Έρ-
λι Ντριμ, Πρώιμο Γκαρτόφα και Κρίμσον Μπέιμπι

4. Καλλιέργειες με χειμερινά κηπευτικά.
Επισημαίνουμε ότι η ημερομηνία λήξης της αναγγελλίας 

είναι η 5η Μαρτίου.
Για περισσότερες διευκρινήσεις απευθυνθείτε στους κατά τόπους Ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α και στο Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας.

Η Προϊσταμένη του Υποκαταστήματος
Μαρία Παππά
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

διόροφηστοΠανόρα-

μαμε3υπνοδωμάτια,

σαλοκουζινα, μπάνιο,

βεράντα.Κάτωδιαμέ-

ρισμαπιομικρόσαλο-

κουζίναμετζάκι,δωμά-

τιο.Μεπρόσβασηστην

αυλή.Αυτόνομη θέρ-

μανσησεήσυχηπεριο-

χή.Τιμή135.000ευρώ.

Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

σμακοντάστοΜουσείο,

90 τ.μ., 34.000 ευρώ.

Τηλ.:6934888738Με-

σιτιοκόΑκίνηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα

όρ ια  Αγγελοχωρι -

ου -Αρχαγγέλου  2

χωράφια κολλητά, 25

και11στρέμματα,πε-

ριφραγμένα, παλμέτ-

τα βερύκοκα 6 ετών

σε φούλ παραγωγή,

άριστης κατάστασης,

4 εξαιρετικές ποικιλί-

ες, με μπεκάκια.Πα-

ρακαλώ μόνο σοβα-

ρές προτάσεις. Κινη-

τό:6945769920.

ΠΩΛΕΙΤΑι χωρά-

φι 10 στρέμματα με

ροδάκινασυμπήρυνα

ANDROSS στην πε-

ριοχή ΠΑΛΙΟΛΑΚΑ

κοντάστογήπεδοΔΙ-

ΑΒΑΤΟΥ. Η περιοχή

είναι κατάλληλη για

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

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

Τηλ. επικοινωνίας: 6982

384407.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωροπω-

λείοεπίτηςοδούΜητροπό-

λεωςστηΒέροια.Πληροφο-

ρίεςτηλ.6976063527

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στο

κέντροτηςΒέροιας:1)υπό-

γειααποθήκη110τ.μ.,τιμη

150ευρώ,2)πατάριπερί-

που100τ.μ.,τιμή100ευρώ.

Πληρ.τηλ.:6970019994.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-

ρισμα κέντρου με ατομι-

κή θέρμανση 3 δωμάτια

σαλόνικουζίναμπάνιοσε

άριστη κατάσταση, 280

ευρώ.Τηλ.:2331068080.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23334ΚΕΝΤΡ0,Ενοικιάζεταιγκαρ-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13234Ενοικιάζεταιγραφείο30τ.μ.

κοντάστονΆγιοΑντώνιο3οςορ.εξαιρετικής
προβολής2χώροιμεδικότουWC.Ενοίκιο
μόνο150€.

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

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

Κωδ:106449 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ανακαινισμένοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-Κέντροσεπαράλληλοτης

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106818ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Πωλείται

Γκαρσονιέρα59τ.μ.,3οόροφο,ηοποίααπο-

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13262 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙ-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατά-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13548.ΒΕΡΟΙΑστηνπεριοχήΞη-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:14248-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥπω-

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

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

φασιστικόαγοραστήέτοιμο.
Κωδ.14527ΣτοΣταυρόΗμαθίαςπωλεί-

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟ-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

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



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπό-

λεως35,χώρος90 τ.μ.περί-

που,με3χώρουςκαικουζινα,

W.C., για επαγγελματικήχρή-

σηή για διαμέρισμα, 3οςόρ.

Τηλ.: 6932 471705& 23310

21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός μάγει-

ρα-λαντζιέραγιαμόνιμηαπα-

σχόληση.BISTRO49Πιτσα-

ρία-Παστερία. Επικοινωνία:

6983060023.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός-ηλε-

κτρονικός, με γνώσεις υπο-

λογιστών και αγγλικής γλώσ-

σας,γιαπλήρηαπασχόληση.

Αντικείμενο: ιατρικά μηχανή-

ματα.ΈδραεταιρείαςΑγκαθία

Ημαθίας. Τηλέφωνο επικοι-

νωνίας:6985996674.

ΖΗΤΕΙΤΑΙανειδίκευτοςερ-

γάτης από εταιρία κρεάτων

για μόνιμη εργασία. Πληρ.

2332042608–2332041875.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) χειριστής

αντλίας μπετόν, 2) χειρι-

στήςWagondrill, 3) χειριστής

Dumper για μόνιμη εργα-

σία στηΒέροια.Τηλ.: 23310

21904κ.Κώστας.

ZHTEITAI βοηθός λογιστή

για εργασίασελογιστικόγρα-

φείο.Απαραίτητη,τριετήςτου-

λάχιστονπροϋπηρεσία.Τηλέ-

φωνο:2331021106.Αποστολή

βιογραφικών στο ygronat@

hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομοως  βοη-

θόςλογιστήγια εμπορική επι-

χείρησημε τριετή τουλάχιστον

προϋπηρεσίασεανάλογηθέ-

ση  καθώς και άριστη γνώση

αγγλικών σε επίπεδο επικοι-

νωνίας καιπροαιρετικά   επι-

κοινωνία σε μια τουλάχιστον

γλώσσα ακόμα κατά προτί-

μηση  ιταλικώνή γερμανικών

καθώς και πολύ καλές γνώ-

σειςMicrosoft Office (Excel

,Word ,Outlook).ΑΠΟΣΤΟΛΉ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΏΝ  ΣΤΟ email:

olympialandike@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικόςαυτο-

κινήτων από επιχείρηση στη

Βέροια γιαπλήρηαπασχόλη-

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

*ΠΤΥΧΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
*ΓΝΩΣΗΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣΧΕΔΙΟΥ
*ΒΑΣΙΚΕΣΓΝΩΣΕΙΣΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
*ΒΑΣΙΚΕΣΓΝΩΣΕΙΣΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ-

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

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

ΑγγελίαγιαΛογιστή
 Η εταιρίαΣ.Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ& ΣΥΝΕΡ-

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

ΑπαραίτηταΠροσόντα:
•Εμπειρία σε κατάρτιση προϋπολογι-

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

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

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



ση.Ικανοποιητικήαμοιβή.ΖΗ-

ΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί γιαπλή-

ρη απασχόληση. Τηλέφωνα

επικοινωνίας: 2331071553&

2331062900.Ώρες επικοινω-

νίας:9.00με18.00.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  με

έδρα τη Βέροια, αναζητά

χειριστή μηχανημάτων έρ-

γου με ικανότητα οδήγησης

επαγγελματικού φορτηγού

για να εργαστεί σε έργο ύ-

δρευσης στη Θεσσαλονίκη.

Τηλ. επικοινωνίας: 23310

23400,Κιν.:6977443518.

ΤΟCOFFEE ISLAND,Βε-

νιζέλου 31 (κέντρο), αναζη-

τεί barista και διανομέα.

Αποστολή βιογραφικών στο

e-mail:coffeeislandveria@

gmai l .com.  Τηλ. :  6976

633096.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑΦΥΛΑΞΕΩΝ

‘’TSIFLIDIS SECURITY’’

ζητάειναπροσλάβειγιαμό-

νιμη απασχόληση, εξωτε-

ρικό πωλητή ή πωλήτρια

για τους Νομούς Ημαθίας,

Πέλλας,  Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα  προσόντα,

ευχέρεια λόγου, αγγλική

γλώσσα, δίπλωμα αυτο-

κινήτου, άδεια εργασίας

προσωπικού ασφαλείας,

εμπειρίαμεβιογραφικόκαι

συστάσεις. Μισθός, ασφά-

λιση και ποσοστά. Παρα-

λαβή δικαιολογητικών με

συνέντευξη στα κεντρι-

κά γραφεία μας, Θεσσα-

λονίκης 45 Βέροια www.

securitytsiflidis.gr-sales@

securi tyts i f l id is.gr-  Τηλ.

2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνε ι

η φροντίδα μόνο καθ’ ό-

λο το διάστημα της ημέ-

ραςμε γνώσεις νοσηλευτι-

κής.6997749791.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φροντίδαγερόντωνγιακά-

ποιεςώρες ή και για 24ω-

ρηβάση,καθαριότητασπι-

τιών, γραφείων και σκάλες.

Τηλ.:6940998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφ ικά

είδη της CICU: καροτσάκι

(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό),

καλαθούνα με βάση, τρα-

πεζάκι φαγητού, κάθισμα

αυτοκινήτου και 2 ποδήλα-

τα παιδικά σε πολύ κατά-

σταση, 400 ευρώ όλα μαζί.

Τηλ.:2331062621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ, χωρίς υποχρε-

ώσεις, ζητά για γνωριμια

κυρια 50-55 ετών, για σο-

βαρή σχέση. Τηλ.:  6984

040769.

ΚΥΡΙΟΣ 75 ετών, ζητά

γωνριμία με κυρία από 60

έως 70 ετών για σοβαρή

σχέση.Τηλ.:6989007541.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

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

α)Άνδραήγυναίκαγια
βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλ-
ληλος γραφείου - βο-

ηθόςΛογιστήγιαΛογιστι-
κό Γραφείο στη Βέροια.
Τηλ.:6932245383.

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

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

προσλάβει υπάλληλογιαυποστήριξη, οργάνωσηκαι διαχείριση
τωνπωλήσεωντωνπροϊόντωντης.

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

ναμικόκαιευέλικτοεργασιακόπεριβάλλον.
Οιυποψήφιοιθαπρέπεινααποστείλουνμέχριτις20Φεβρου-

αρίου2021βιογραφικό,σεηλεκτρονικήμορφήστοemailhr@aqf.
gr.Επιβάλλεταιφωτογραφίαυποψηφίου.

Στο βιογραφικό να αναγράφεται οΚωδικός της αγγελίαςΥ-
ΠBGSAL.

Σεόλεςτιςεπαφέςθατηρηθείαπόλυτηεχεμύθεια.
Πληροφορίες :  Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού τηλ:

2331023774

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

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

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

ΚΥΡΙΑ ΕΛληνίδα ζη-
τείεργασίαγιαφροντίδα
ηλικιωμένων με κανονι-
κό ωράριο. Πληρ. τηλ.:
6937019251.



Στην υπογραφή σύμβασης για το έργο με τίτλο: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥ-
ΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ» προχώρησαν την Δευτέρα 1 
Μαρτίου 2021 ο Δήμαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνι-
κών Υπηρεσιών, Αλέξανδρος Τσαχουρίδης και η εταιρεία ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε.-Ε.Δ.Ε.

Ο Δήμος Βέροιας ως φορέας υλοποίησης και κύριος του έργου υπέγραψε τη σύμβαση 
για την εκτέλεσή του με τον ανάδοχο, σύμφωνα με την οποία θα υλοποιηθούν εργασίες 
διάνοιξης δρόμων για την ασφαλή κυκλοφορία των πολιτών.

P Τώρα που παραιτήθηκε ο Ταραντίλης, 
δηλώνω στη διάθεση της κυβέρνησης…

 
P Ο δρόμος ανοικτός και τα οικογενειακά 

λυμένα.
 
P Έστω και για δύο μήνες. Μετά θα μπω 

Ταμείο.
 
P Κι αν δω ότι δεν βγαίνω, κάνω μια εγγρα-

φή στο ένα είν’ το κόμμα.
 
P Τον Μάρτιο η ψυχολογία ανεβαίνει, λένε 

στατιστικές. Ο ωφέλιμος χώρος είναι που πα-
ραμένει ίδιος.

 
P Κι ο χρόνος που δεν περνάει σε καραντί-

να, όπως στον στρατό.
 
P Η ζωή μας μια εστίαση!
 
P Καμιά στατιστική ή πρόταση για την άνοδο 

της λίμπιντο; Διότι δεν κρατιέται ώρες ώρες η αγά-
πη στην κλιμακτήριο.

 
P Η λίμπιντο, λέει, επηρεάζεται από κό-

πωση, στρες, κακή διατροφή και αυξομειώ-
σεις βάρους. Μόνο στα δύο τελευταία είμαστε 
σταθεροί.

 
P Αντί μερέντα, λέει, ταχίνι με μέλι. Δεν τα 

μπορώ διόλου αυτά τα προϊόντα 
ιμιτασιόν.

 
P Και καταρχάς, δεν λερώ-

νουν καλά το πρόσωπο.
 
P Κατά τα λοιπά. Τον Βα-

λεντίνο τον γιορτάζουν μια φορά 
τον χρόνο. Τον Κουφοντίνο πολύ 
συχνότερα.

 
P Αυτοί ρε είναι ικανοί να 

του έδιναν και βραβείο στις 
χρυσές σφαίρες.

 
P Καλό και σύντομο:
Μπαίνουν δυο δεινόσαυροι σε 

ένα μπαρ και τους λέει ο μπάρ-
μαν:

- Έλα ρε! Πού εξαφανιστήκατε 
εσείς;

 
P Ρε, σίγουρα οι δεινόσαυ-

ροι δεν είναι σε καθεστώς διαρ-
κούς και απολύτως επιτυχημένης καραντίνας;

 
P Και:
 Ήταν μια μέρα δυο πατεράδες και τσακωνό-

ντουσαν ποιανού το παιδί ήταν πιο χαζό. Λέει ο 
πρώτος:

– Άσε, ο δικός μου γιος είναι πολύ χαζός.
– Τι λες τώρα; λέει ο άλλος, ο δικός μου είναι 

πιο χαζός, κοίταξε να δεις. Έλα δω γιόκα μου. 
Πάρε ένα ευρώ και πήγαινε πάρε μου ένα πιάνο. 
Τον είδες; Πάει!

– Πού να δεις τον δικό μου! λέει ο άλλος, πρό-
σεξε: Έλα εδώ γιόκα μου, πήγαινε στο καφενείο 
να δεις άμα είμαι εκεί. Τον είδες τον βλάκα; Πάει!

Μετά από λίγη ώρα τα δύο παιδιά συναντιού-
νται στον δρόμο και λέει ο ένας:

– Τι χαζός που είναι ο πατέρας μου! Μου έδω-
σε ένα ευρώ να του αγοράσω πιάνο και δεν μου 
είπε τι μάρκα θέλει!

– Πού να δεις ο δικός μου, λέει ο άλλος. Με 
έστειλε να δω άμα είναι στο καφενείο, λες και δεν 
μπορούσε να πάρει ένα τηλέφωνο να ρωτήσει!

Κ.Π.
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Υπογραφή Σύμβασης με τίτλο 
«ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
& ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ»

Δήμος 
Βέροιας: 

Καλούνται 
οι γεννηθέντες 
άρρενες του 
έτους 2005 

για την 
κατάρτιση του 
Στρατολογικού 

Πίνακα
Από τον Δήμο Βέροιας ανα-

κοινώνεται ότι οι γεννημένοι άρ-
ρενες του έτους 2005, οι οποίοι 
είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Αρρένων του Δήμου Βέροιας α-
νεξάρτητα από τη Δημοτολογική 
τους εγγραφή και τον τόπο γέννη-
σης τους, υποχρεούνται να επικοι-
νωνήσουν με το τμήμα Δημοτικής 
Κατάστασης του Δήμου για την κα-
τάρτιση του Στρατολογικού Πίνακα 
σύμφωνα με τις σχετικές διατά-
ξεις του άρθ.16 του Ν.Δ.2119/93 
«περί Μητρώων Αρρένων» από 
τις 11/1/2021 έως και 13/03/2021 
(Δευτέρα έως και Παρασκευή από 
08:00 έως και 13:00).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 
2331350547, 50548, 50549, 50614
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