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Πόσο έτοιμοι είμαστε 
απέναντι στον Εγκέλαδο;

  Με αφορμή το σεισμικό πάρτι της χθεσινής ημέρας 
και την αμηχανία, να μην πω άγνοια, του τι κάνουμε 
και πώς αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις, ήρθε 
στο μυαλό μας το ερώτημα κατά πόσο είμαστε έτοιμοι 
να αντιμετωπίσουμε τον Εγκέλαδο; Η αναφορά του 
υπεύθυνου Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ημαθίας 
ότι η Βέροια είναι από τις πόλεις που έχει σχέδιο 
και μάλιστα υπάρχουν και οριοθετημένοι χώροι 
συγκέντρωσης του πληθυσμού, μας κάνει θετική 
εντύπωση, αλλά στην πράξη τι σημαίνει; Γνωρίζει 
κάποιος που, πώς και πότε; Μακριά από εμάς και τι 
το μελετάω θα μου πείτε…με τα ευχολόγια όμως και 
το φύγε κακό από τα μάτια μου δουλειά δεν γίνεται! 
Είμαστε περιοχή που δεν έχει σεισμική δραστηριότητα, 
ωστόσο εκπαιδεύσου για τον πόλεμο κι ας έχουμε μια 
ζωή ειρήνη! 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ με δυνατούς μετασεισμούς 
χθες στην Ελασσόνα -»Κουνήθηκε» αισθητά

και η Ημαθία

Ισχυρόςσεισμός6,0ΡίχτερταρακούνησεχθεςτομεσημέριΤετάρτηςστις12:16τοκέντροτηςΒέροιας,αλλάκαι
όλητηνΗμαθία,πουσυνέχισενακουνιέταιμέχρικαιτοβράδυμεσημαντικέςαλλάμικρότερηςισχύοςδονήσεις.Σύμ-
φωναμετοΓεωδυναμικόΙνστιτούτοτοεπίκεντροτουσεισμούεντοπίστηκεστηΘεσσαλίακαισυγκεκριμένα21χιλιό-
μετρανότια-νοτιοδυτικάτηςΕλασσόναςμεεστιακόβάθος10χιλιόμετρα,ενώοσεισμόςέγινεαισθητόςμέχρικαιτην
Αττική.Ακολούθησαν4-5μετασεισμοίμικρότερηςισχύοςστα4Ρίχτερκαιστις13:45έγινεμιαεπίσηςαισθητήδόνηση
μεγέθους5.1Ρίχτερμεεπίκεντρο16χλμΔυτικά-ΒορειοδυτικάτηςΛάρισαςκαιεστιακόβάθος10χλμ.Νέασεισμική
δόνησημεγέθους5Ρίχτερσημειώθηκεστις20:24τοβράδυμεεπίκεντροκαιπάλιπερίπουτην ίδιαπεριοχή18χλμ
Νοτια-ΝοτιοδυτικάτηςΕλασσόναςμεεστιακόβάθος10χλμ,σύμφωναμετοΓεωδυναμικόΙνστιτούτο,πουεπίσηςέγι-
νεαισθητόςστηνΗμαθία.

Λίγα μόλις λεπτά μετά τον σεισμό των 6 Ρίχτερ, στην ραδιοφωνική εκπομπήΛαϊκά&Αιρετικά στονΑΚΟΥ
99.6(13.00-14.00),οδήμαρχοςΒέροιαςΚώσταςΒοργιαζίδηςκαιουπεύθυνοςΠολιτικήςΠροστασίαςτηςΠ.Ε.Ημαθί-
αςΓιώργοςΜπαρμπαρούσηςέδωσανζωντανάταπρώταστοιχείαενημέρωσηςγιατηνΒέροιακαιΗμαθίααντίστοιχα.
Οδήμαρχοςανέφερεότιάμεσαυπήρξεκινητοποίησηκαιμέριμναγιατασχολείακαιειδικάγιαταολοήμεραπουδεν
είχανακόμησχολάσει, ενώοκ.Μπαρμπαρούσηςπουανέφερεότιηαπόσταση τηςΒέροιαςαπό το επίκεντρο του
σεισμούσεευθείαγραμμήείναιγύρωστα80μόλιςχλμδενπρέπειναμαςανησυχεί,αφούγενικάηΗμαθίαδενέχει
ενεργάρήγματα.Φυσικάτόνισεότιπαρακολουθούντοφαινόμενοκαιτηνμετασεισμικήδραστηριότηταγια24ώρες.

Γ.Μελιόπουλος-(ΛαϊκήΣυσπείρωση)
στονΑΚΟΥ99.6:«ΟιπαρατάξειςΒοργιαζίδη

καιΜπατσαράνακαταγγείλουν
τηνκατάργησητωνσχολικώνγευμάτων»
Ο επικεφαλής της δημοτικής παρά-

ταξης Βέροιας «Λαϊκή Συσπείρωση»
ΓιώργοςΜελιόπουλος με αφορμή και
την ανακοίνωσηπου εξέδωσαν για την
κατάργηση τουπρογράμματος τωνσχο-
λικώνγευμάτων,μίλησετομεσημέριτης
ΤετάρτηςσταΛαϊκά καιΑιρετικάστονΑ-
ΚΟΥ99,6.Οκ.Μελιόπουλοςμίλησεγια
την αναγκαιότητα να διατηρηθεί το συ-
γκεκριμένοπρόγραμμαπουανακουφίζει
μαθητές και οικογένειεςπου δυστυχώς
στερούνται τα βασικά και ζήτησε να ε-
πεκταθεί τοπρόγραμμασίτισης σε όλα
τα σχολεία. Παράλληλα ζήτησε από τις
δύο δημοτικές παρατάξεις Βοργιαζίδη
καιΜπατσαρά, που διοικούν τον δήμο
Βέροιας,νακαταγγείλουντηνκατάργηση
τουπρογράμματος και να ζητήσουναρ-
μοδίωςτηνσυνέχισήτου.Φυσικάλόγωτηςεπικαιρότηταςτουσεισμούευχήθηκε
ναμηνυπάρξειτραυματισμόςστιςπεριοχέςπουεπλήγησαν,ενώμετηνευκαιρία
υπογράμμισετηνέλλειψηαντισεισμικώνυποδομώνκαισχολίασεειδικάτασχολικά
κτίριαπουστηνπλειοψηφίατουςείναιηλικίαςπολλώνδεκαετιών.

Χωρίς προϊόντα 
λιανεμπορίου

τα σούπερ 
μάρκετ,

όσο διαρκεί
το «κόκκινο»
Ναθυμίσουμεκαιτιισχύειμε

τακαταστήματατροφίμων(σού-
περμάρκετ, μίνι μάρκετ,φούρ-
νοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία,
ζαχαροπλαστεία, pet shop)που
από σήμερα  λειτουργούνπα-
ντούμε τιςγνωστέςπροϋποθέ-
σεις.Δηλαδή:στα δύο επίπεδα
αυξημένου καιπολύαυξημένου
κινδύνουαπαγορεύεταιηπώλη-
ση τωνπερισσότερωνδιαρκών
προϊόντων, δηλαδήπροϊόντων
πουπωλούνταικαισταεμπορι-
κά καταστήματα του λιανεμπο-
ρίου.

Βέροια:20φιάλεςπολύτιμουαίματος,
στηνχθεσινή«μουσική»εθελοντικήαιμοδοσία

ΤομουσικόμήνυματηςδιαδικτυακήςσυναυλίαςτηςΤρίτηςστάλθηκεκαιστηχθεσινήεθελοντικήαιμοδοσίαπουέγινε
στοΚΑΠΗτουΔήμουΒέροιας,στονπεζόδρομοτηςΑριστοτέλους, ικανοποιητικόςαριθμόςσυμπολιτώνμαςκαιμεταξύ
αυτώνκαικαλλιτέχνες,έδωσαναίμαγιατιςανάγκεςτουΝοσοκομείουκαιόλωντωνπολιτώνπουτοχρειάζονταικαιπολ-
λέςφορέςαπότηνεπάρκειαήτηνέλλειψήτουκρίνεταιηίδιατουςζωή.

ΗεθελοντικήαιμοδοσίαπουοργάνωσετοΚΕΠΥγείαςτουΔήμουΒέροιας,παρουσίατουπροέδρουτουΚώσταΡίζου,
κύλησεομαλάκαιωςπροςτονρυθμόπροσέλευσηςαλλάκαιωςπροςτηνπρακτικήδιαδικασία,τηνοποίαυποστήριξε
επαρκώςηέμπειρηομάδατουΤμήματοςΑιμοδοσίας,μευπεύθυνοτονγιατρόΘεόφιλοΚουπίδηκαιμέσασε3,5ώρες
συγκεντρώθηκαν20φιάλες,αριθμόςτριπλάσιοςσχεδόναπόάλλεςημέρεςαιμοδοσίας.

Μακάριναβρίσκονταιπάνταωραίεςαφορμές,πουθασυνδυάζουντοτερπνόνμετάτουπολύωφελίμου!

Κάθεομοιότητα
καισυσχετισμόςτων

σεισμώνκαιτηςεπιστροφής
όληςτηςχώραςστο«κόκκινο»μετα

σημερινάγενέθλιαΜητσοτάκη,
είναιαπλά

συμπτωματική!
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Δ.Ε.Υ.Α.Β: 
Παραμένουμε ασφαλείς 
για να είστε ασφαλείς 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας 
(ΔΕΥΑΒ), ανακοινώνει ότι, «με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους 
δημότες – καταναλωτές και στο πολύτιμο υπαλληλικό προσωπι-
κό της, με δική της πρωτοβουλία πραγματοποίησε την Τετάρτη 
03 Μαρτίου τεστ αντιγόνου covid-19, σε εξήντα τέσσερις  ερ-
γαζόμενους της επιχείρησης. 

Τα αποτελέσματα ήταν όλα αρνητικά, ενώ θα πρέπει να ση-
μειωθεί ότι αυτή ήταν η τέταρτη διαγνωστική εξέταση που πραγ-
ματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΒ. 

Με γνώμονα την ασφάλεια των υπαλλήλων αλλά και των 
συνδημοτών, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα. Παραμέ-
νουμε ασφαλείς για να είστε ασφαλείς».

Συνελήφθησαν την Τρίτη 2 Μαρτίου 2021 το από-
γευμα στην Ημαθία, από αστυνομικούς της Ομάδας 
Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Βέροι-
ας, 2 ημεδαποί άνδρες, για διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες 
των αστυνομικών εντοπίστηκαν οι προαναφερόμενοι 
άνδρες και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 
οικία που χρησιμοποιούσαν στην Ημαθία βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν:

• 27,8 γραμμάρια ηρωίνης,
• 3 γυάλινα μπουκαλάκια με μεθαδόνη συνολικού 

βάρους 378 γραμμαρίων,
• το χρηματικό ποσό των 18.830 ευρώ,
• 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας με υπολείμ-

ματα ηρωίνης και
• 3 κινητά τηλέφωνα.
Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του ενός 

συλληφθέντα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, στην 
οποία συνέδραμε και ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευ-
σης ναρκωτικών «Ακύλας» της Διεύθυνσης Αστυνο-
μίας Χαλκιδικής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 19,8 γραμμάρια ηρωίνης που ήταν κρυμμένα 
μέσα σε παιδικό παιχνίδι,

• 19,5 γραμμάρια ηρωίνης που ήταν κρυμμένα μέσα σε συ-
σκευασία απορρυπαντικού,

• 0,3 γραμμάρια κάνναβης που ήταν κρυμμένα μέσα σε καλάθι 
ρούχων και

• 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα ηρωίνης.

Επίσης κατασχέθηκε και ένα όχημα που χρησιμοποιούσαν για 
την παράνομη δραστηριότητά τους.

Συνολικά κατασχέθηκαν 67,1 γραμμάρια ηρωίνης, 378 γραμ-
μάρια μεθαδόνης, 0,3 γραμμάρια κάνναβης, 3 ηλεκτρονικές ζυγα-
ριές ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 18.830 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βά-
ρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

Από σήμερα Τσικνοπέμπτη

Στο «κόκκινο» η Ημαθία -Τι ισχύει για 
Σχολεία, Αγορά και μετακινήσεις

Νέα μέτρα ανακοίνωσε ο υφυπουργός 
Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρί-
σεων Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια της 
χθεσινής τακτικής ενημέρωσης του υπουρ-
γείου Υγείας για την πορεία της Covid-19 
στην Ελλάδα, ενώ και ο υπουργός Υγείας  Β. 
Κικίλιας έκανε έκκληση για τήρηση των μέ-
τρων προστασίας, λέγοντας ότι βρισκόμαστε 
στο πιο δύσκολο σημείο της πανδημίας.

Την εξέλιξη με την αλματώδη εξάπλωση 
της νόσου Covid-19 επιβεβαίωσαν τα νέα 
στοιχεία του ΕΟΔΥ, που ανακοίνωσε 2.702 
νέες μολύνσεις, 431 διασωληνώσεις και άλ-
λους 40 θανάτους, ενώ οριακή είναι και η 
κατάσταση στα νοσοκομεία της χώρας.

Στο «κόκκινο» η Ημαθία- 
τι ισχύει από σήμερα

Αλλαγές  και στην Ημαθία αφού από 
σήμερα ισχύει το πρωτόκολλο των μέτρων 
για τις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο 
αυξημένου κινδύνου (κόκκινο).

Πράγμα που σημαίνει ότι τα Λύκεια θα λει-
τουργούν μέσω τηλεκπαίδευσης, ενώ κανο-
νικά θα γίνουν τα μαθήματα σε νηπιαγωγεία, 
δημοτικά και Γυμνάσια.

Τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν μόνο με την διαδικασία 
του click away.  Εξαιρούνται τα καταστήματα υποδημάτων, ενδυμά-
των και τα βιβλιοχαρτοπωλεία που μπορούν να λειτουργούν με την 
διαδικασία click inside, στους χώρους λατρείας θα επιτρέπεται 1 
άτομο ανά 25 τμ και μέχρι 9 άτομα, τα κομμωτήρια, κουρεία και κέ-
ντρα αισθητικής  θα λειτουργούν κανονικά, με όλα τα προβλεπόμε-
να μέτρα, ενώ απαγορεύονται οι κοινωνικές και άλλες εκδηλώσεις, 
και σε κάθε περίπτωση εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική η χρήση 
μάσκας.Αυστηρότερα μέτρα και στις μετακινήσεις  

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο υφυπουργός και ισχύουν από σήμε-
ρα Τσικνοπέμπτη το πρωί στις 6 έως και τις 16 Μαρτίου στις 6 πμ, 
είναι τα εξής:

Στους έξι λόγους μετακίνησης σε όλη τη χώρα διαφοροποιήσεις 
θα υπάρξουν στους κωδικούς 2 και 6.

Για τον κωδικό 2 μετάβαση σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα 
προμήθειας ειδών πρώτης ανάγκης, αλλά και για τον κωδικό 3 που 
αφορά την μετάβαση σε τράπεζες ή δημόσιες υπηρεσίες η μετακί-
νηση θα γίνεται εντός του οικείου δήμου ή έως δύο χιλιόμετρα από 
την κατοικία.

Για τον κωδικό 6 η μετακίνηση θα γίνεται μόνο πεζή ή με πο-
δήλατο σε όλη τη χώρα και δεν μπορεί να μεταβεί κανείς σε άλλη 
περιοχή.

Για τον κωδικό 4 που αφορά την παροχή βοήθειας τα ελεγκτικά 
όργανα από αύριο θα ζητούν περισσότερες πληροφορίες.

Ο υφυπουργός στην αρχή έστειλε το μήνυμα πως «βλέπουμε το 

τέλος, αλλά δεν έχουμε τελειώσει με τον ιό».
Τα μεταλλαγμένα στελέχη, είπε, φαίνεται ότι έ-

χουν επικρατήσει στην Ελλάδα σε μεγάλο ποσοστό 
και συμμετέχουν στην εικόνα της επιβάρυνσης που 
βλέπουμε. Έχουν εντοπιστεί σε 1.756 πολίτες μέχρι 
σήμερα, ανέφερε.

Ποιες περιοχές μπαίνουν στο βαθύ κόκκινο
Νέες περιοχές προστίθενται στο επίπεδο πολύ 

αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) του Χάρτη 
Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας όπως 
ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας 
και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη 
διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της παν-
δημίας του κορονοϊού στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα στο επίπεδο πολύ αυξημένου κιν-
δύνου (βαθύ κόκκινο) κατατάσσεται η Περιφέρεια 
Αττικής, καθώς και οι ακόλουθες Περιφερειακές Ε-
νότητες: Αχαΐας, Αρκαδίας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, 
Λευκάδας (εκτός από το Μεγανήσι), Φθιώτιδας, 
Αργολίδας, Κορινθίας, Θεσπρωτίας, ‘Αρτας, Σάμου, 
Βοιωτίας, Χίου, Αιτωλοακαρνανίας, Ρόδου, Ηρα-
κλείου και Ευβοίας (εκτός από τη Σκύρο). Επίσης, 
στο συγκεκριμένο επίπεδο κατατάσσεται και ο Δή-
μος Καλυμνίων.

Όλες οι υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, με-
ταξύ αυτών και η Ημαθία,  κατατάσσονται στο επίπεδο αυξημένου 
κινδύνου (κόκκινο).

Παράλληλα αναπροσαρμόζεται και η απαγόρευση κυκλοφορίας 
η οποία διαμορφώνεται ως εξής. Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου 
(κόκκινο) ισχύει από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, ενώ στο 
επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) από τις 7 το 
απόγευμα έως τις 5 το πρωί. Με εξαίρεση την Περιφέρεια Αττικής 
και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, όπου η απαγόρευση 
κυκλοφορίας τις καθημερινές (Δευτέρα ως Παρασκευή) διαμορφώ-
νεται από τις 9 το βράδυ ως τις 5 το πρωί, λόγω του μητροπολιτικού 
χαρακτήρα των περιοχών αυτών.

Από την Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών Βέροιας και τον «Ακύλα»
Συνελήφθησαν 2 άτομα 

στην Ημαθία για ηρωίνη που έκρυψαν 
μέσα σε παιδικό παιχνίδι
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ΕΛΜΕ Ημαθίας: 
Συντριπτική συμμετοχή 

των σχολείων 
και εκπαιδευτικών στην 

απεργία και την αποχή από 
τις διαδικασίες αξιολόγησης 

Από το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ημαθίας ανακοινώνονται τα εξής:
«Χαιρετίζουμε όλους τους συναδέλφους και τα σχολεία που ανταποκρί-

θηκαν μαζικά στο συλλογικό κάλεσμα της ΕΛΜΕ Ημαθίας και της ΟΛΜΕ 
και συμμετέχουν συντριπτικά στην μεγάλη μάχη της απεργίας – αποχής, 
ενάντια στην αξιολόγηση του ν. 4692/2020, καταθέτοντας: 

-Την αντίθεσή τους στην κατηγοριοποίηση σχολείων και μαθητών
-Την αντίθεσή τους στην πρόθεση της κυβέρνησης να αποποιηθεί τις 

ευθύνες της και να τις μεταφέρει στις πλάτες εκπαιδευτικών και γονέων 
-Τη διαχρονική θέση και αγωνιστική διάθεση για την υπεράσπιση του 

δημόσιου σχολείου και των μαθητών τους.
- Την υπεράσπιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων και της αξιοπρέ-

πειά τους.
 Με τις συλλογικές τους αποφάσεις ένωσαν τη φωνή τους με την μαζική 

απάντηση που έδωσε η συντριπτική πλειοψηφία του κλάδου σε όλη την 
Ελλάδα. 

Η ανταπόκριση των συναδέλφων της Ημαθίας στην υλοποίηση των 
αποφάσεων του κλάδου είναι σχεδόν καθολική και αποτυπώνεται στον 
ακόλουθο πίνακα: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Απεργία-αποχή 38 92,7% Αξιολόγηση 3 7,3% Αναβολή συνεδρίασης 4 
Οι απειλές, τα ψεύδη και η προσπάθεια εκφοβισμού από την πολιτική ηγε-
σία του Υ.ΠΑΙ.Θ., όχι μόνο δεν ανέκοψαν τη μαζική και ενωτική απάντηση 
των εκπαιδευτικών, αλλά αποκαλύπτουν περίτρανα το φόβο τους μπροστά 
στη συντριπτική αποτυχία κι αυτής της νέας προσπάθειας επιβολής αυθαί-
ρετων αντιδραστικών πολιτικών. Βέροια, 1/3/2021 Αρ. Πρωτ. 895 Να στα-
ματήσουν τώρα οι πιέσεις στους συναδέλφους. Η δήλωση της απεργίας- 
αποχής αποτελεί δικαστικά κατοχυρωμένο τρόπο νόμιμης συνδικαλιστικής 
διεκδίκησης. Δεν θα επιτρέψουμε καμιά αυθαίρετη εντολή ή παράτυπη 
και παράνομη διαδικαστική οδηγία που θα παραβιάζει την απόφαση των 
συναδέλφων. Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε διαρκή επαγρύπνηση 
και επαφή με το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ, ώστε να υλοποιηθεί απρόσκοπτα σε κάθε 
σχολική μονάδα η θέση του κλάδου για απεργία-αποχή από την αξιολόγη-
ση του ν. 4692/20, που αποτελεί και θέση της συντριπτικής πλειοψηφίας 
των συναδέλφων. Καλούμε και τους υπόλοιπους συναδέλφους, -ισσες των 
σχολείων που εκκρεμεί η πραγματοποίηση συνεδριάσεων των Συλλόγων, 
να υπογράψουν άμεσα και συλλογικά τη δήλωση της ΟΛΜΕ για συμμετο-
χή στην απεργία – αποχή. Καλούμε τους συναδέλφους των σχολείων που 
δήλωσαν συμμετοχή στην αξιολόγηση να καταθέσουν δήλωση, έστω και 
τώρα, απεργίας – αποχής ώστε να ματαιωθεί η δημιουργία ομάδων αξιο-
λόγησης».

Πρόσκληση σε Τακτική 
Γενική Συνέλευση 

Το Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλό-
γου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, λαμβάνο-
ντας υπόψη την υποχρέωση πραγματοποίησης τακτικής 

γενικής συνέλευσης και τα περιοριστικά μέτρα και την απαγόρευση συνα-
θροίσεων λόγω του COVID – 19, καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Τακτική 
Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά,  την Τετάρτη 10  
Μαρτίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Θέμα: Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2021
Η συμμετοχή όλων των μελών θεωρείται απαραίτητη. 
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση θα μετατεθεί για την επόμενη 

Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Η  Πρόεδρος  Η   Γεν. Γραμματέας

Σαρκατζή Ελεονώρα    Συμεωνίδου Μαρία

 Η Μέριμνα Ατόμων με Αυτι-
σμό μαζί με 78 φορείς και συλ-
λογικότητες από όλη την Ελλάδα, 
συνυπογράφουν μία επιστολή 
για τις αδιανόητες περικοπές των 
ειδικών θεραπειών των ατόμων 
που χρήζουν ειδικής αγωγής μετά 
τα 18 έτη. Ζητάμε για άλλη μια 
φορά το αυτονόητο… και  ποιο 
είναι αυτό; Να συνεχίζουν τα παι-
διά μας να έχουν πρόσβαση στις 
θεραπείες που έχουν ανάγκη ώ-
στε να ζουν με αξιοπρέπεια!

Η επιστολή διαμαρτυρίας ε-
στάλη στα αρμόδια υπουργεία, 
αναφέρει τα εξής: «Ως γονείς και 
κηδεμόνες παιδιών με νοητικές 
αναπηρίες όπως αυτισμό και νο-
ητική υστέρηση αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίες τόσο α-
πό την στιγμή της γέννησής τους όσο και για την υπόλοιπη 
ζωή μας.

Περιττό να αναφέρουμε ότι το ίδιο ισχύει και για τις κινη-
τικές αναπηρίες.

Στον επίπονο αγώνα που δίνουμε, για την περίθαλψη, 
την εξέλιξη, την εκπαίδευση, την αποκατάσταση και την 
εξασφάλιση μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης για τα παιδιά μας 
όταν δεν θα είμαστε πια δίπλα τους, θα θέλαμε το κράτος 
και τις υπηρεσίες του, αρωγό μας.

Αυτό αρμόζει σε ένα κράτος δικαίου που υπηρετεί τον 
άνθρωπο και τις κοινωνικές ανάγκες, μέσα από υψηλής 
ποιότητας προνοιακό έργο για τους ευάλωτους.

Δυστυχώς, για ακόμα μία φορά βρισκόμαστε αντιμέτω-
ποι με την άγνοια, την αναλγησία που γεννά η τεχνοκρατική 
αντιμετώπιση των αναγκών μας, η πολιτική περικοπών και 
η πολιτική αδιαφορία.

Συγκεκριμένα:
Πολλές οικογένειες βρίσκονται στην δυσάρεστη θέση να 

ανακαλύπτουν ότι μόλις το παιδί τους ενηλικιώνεται (μετά 
τα 18 έτη), συχνά οι ελεγκτικοί μηχανισμοί περικόπτουν τις 
μισές θεραπείες με την δικαιολογία πως δεν είναι πλέον 
απαραίτητες.

Χωρίς κάποια επαναξιολόγηση, χωρίς κάποια εκτίμηση 
των αναγκών που είναι κατά βάση, ισόβιες. Η διακοπή 
παροχής των απαραίτητων θεραπειών για τα ΑμεΑ έρχεται 
σε πλήρη αντίθεση με τις οδηγίες των ιατρών και των θερα-
πευτών αλλά και κατά παράβαση των ίδιων των νόμων που 
ορίζουν την συνέχιση των θεραπειών στην ενήλικη ζωή.

Λογοθεραπεία:
Το πρώτο που χάνουν τα άτομα με αυτισμό ή και νοη-

τική υστέρηση είναι οι συνεδρίες λογοθεραπείας, με την 
δικαιολογία πως έχουν πλέον περάσει τα “αναπτυξιακά 
ορόσημα”.

Αποκλείοντας, με μια αρνητική πρόβλεψη, κάθε άτομο 
με αυτισμό άνω των 18 από το να αποκτήσει κάποιας μορ-
φής λόγο ή να εξελίξει την προφορική του επικοινωνιακή 
ικανότητα και με εναλλακτικούς τρόπους (με χρήση Η/Υ, 
rpm κλπ).

Όμως δεν είμαστε μόνον στατιστικές.
Όπως κάθε ιατρός και θεραπευτής μπορεί να βεβαιώσει, 

η λογοθεραπεία είναι απαραίτητη όχι μόνο για την επίτευξη 
του λόγου αλλά και για την διόρθωση διαταραχών προφορι-
κού και γραπτού λόγου.

Παράλληλα λειτουργεί βοηθητικά σε όλα τα προβλήματα 
κατάποσης, στις κινήσεις του στοματοφάρυγγα, όπως επί-
σης και σε απτικά – μασητικά θέματα.

Η εικόνα πιο αναλυτικά:
Πολλοί ενήλικες με αυτισμό η νοητική υστέρηση αντι-

μετωπίζουν δυσκολίες στην σωστή χρήση της φωνής, δεν 
έχουν καθαρή ομιλία ή σωστή ροή λόγου, ούτε διαθέτουν 
οργανωμένο λόγο.

Απαιτούνται λοιπόν συνεδρίες λογοθεραπείας που θα 
εστιάσουν στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.

Η λογοθεραπεία βοηθάει αποτελεσματικά, ακόμα και σε 
περιπτώσεις ανυπαρξίας λόγου, στην αντιμετώπιση προ-
βλημάτων μνήμης, μια και οργανώνει με διάφορες μεθό-
δους τη σκέψη δίνοντας στα άτομα με νοητικές αναπηρίες 
τα κατάλληλα εργαλεία κατανόησης για να μπορέσουν να 
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της ενήλικης ζωής τους.

Μια σοβαρή παράμετρος:
Τα άτομα με αυτισμό και νοητική υστέρηση αντιμετωπί-

ζουν πολλά προβλήματα μάσησης και κατάποσης που μπο-

ρούν να οδηγήσουν – σε ακραίες καταστάσεις – σε υποσι-
τισμό ή αφυδάτωση, εισρόφηση υγρών ή στερεών στους 
πνεύμονες, πνευμονία ή και άλλες λοιμώξεις του ανώτερου 
αναπνευστικού.

Η λογοθεραπεία αποτελεί ένα βασικό εργαλείο αποτρο-
πής των παραπάνω κινδύνων, καθώς εστιάζει στην ενδυνά-
μωση και σωστή χρήση των μυών του προσώπου και του 
στόματος και είναι αδιανόητο το κράτος να τη στερεί από 
άτομα με χρόνιες διαταραχές.

Ειδική Διαπαιδαγώγηση:
Η δεύτερη θεραπεία που χάνουν τα άτομα με νοητικές 

αναπηρίες κατά την ενηλικίωσή τους είναι η ειδική διαπαι-
δαγώγηση. Κι αυτό επειδή δεν κρίνεται πλέον απαραίτητο 
να προσαρμοστούν σε κάποια μαθησιακή διαδικασία.

Εκτίμηση που είναι εντελώς εσφαλμένη και μακριά από 
την καθημερινότητα των ατόμων με αυτισμό πχ, τα οποία 
συνεχίζουν να εκπαιδεύονται εφ’όρου ζωής σε εργαστήρια, 
Κέντρα Ημέρας, σε δομές με προγράμματα προσαρμο-
σμένης επαγγελματικής απασχόλησης, προγράμματα η-
μιαυτόνομης διαβίωσης και κοινωνικοποίησης, τα οποία 
αποζημιώνονται από τα σχετικά επιδόματα (κατάθεση απο-
δείξεων – πλήρης διαφάνεια).

Η ειδική αγωγή λοιπόν δεν έχει να κάνει μόνο με τις μα-
θησιακές δυσκολίες στο πλαίσιο ενός σχολείου. Η ενήλικη 
ζωή απαιτεί μια νέα οριοθέτηση συμπεριφοράς και κοινω-
νική προσαρμογή σε νέα δεδομένα (εκπαιδευτικό πλαίσιο, 
ξενώνας, προσαρμοσμένη εργασία).

Μπορεί η διαχείριση των συναισθημάτων και η ανάπτυ-
ξη των δεξιοτήτων να είναι περισσότερο απαραίτητες στην 
παιδική και εφηβική ηλικία, όμως τα άτομα με αναπτυξιακές 
διαταραχές δεν σταματούν να τις έχουν ανάγκη και κατά την 
ενήλικη ζωή.

Η ειδική αγωγή μέσα από την ενίσχυση των γνωστικών 
δεξιοτήτων είναι απολύτως απαραίτητη για την καλύτερη 
ποιότητα ζωής των παιδιών μας.

Είναι επιβεβλημένο να εξετάσετε μέσα από το πρίσμα 
των πραγματικών αναγκών το αίτημά μας και να διορθω-
θούν οι αδικίες αυτές που οδηγούν σε ακόμα μεγαλύτερες 
κοινωνικές ανισότητες.

Πολιτικές περικοπών των θεραπειών και των αντίστοι-
χων επιδομάτων που τους αναλογούν, οδηγούν στην περι-
θωριοποίηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των ενηλίκων 
ΑμεΑ και ιδιαίτερα των αυτιστικων καθώς και των οικογε-
νειών τους που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο βάρος 
της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Το ότι οι κρατικές δομές για τα ενήλικα άτομα με αυτισμό 
είναι από ανύπαρκτες έως ελάχιστες, δεν σημαίνει ότι τα 
ενήλικα άτομα με αυτισμό δεν υπάρχουν.

Τονίζουμε επίσης με την παρούσα επιστολή την άμεση 
ανάγκη ύπαρξης ενιαίας Πολιτικής τόσο για τον αυτισμό 
όσο για τις νοητικές και κινητικές αναπηρίες γενικότερα. Τα 
θέματα που θα θέλαμε να θίξουμε μέσα από τους φορείς 
που εκπροσωπούμε είναι πολλά: εκπαίδευση όλων των 
βαθμίδων, εργαστήρια κατάρτισης, δομές άνω των 18, προ-
σαρμοσμένη εργασία, δομές φιλοξενίας, στέγες διαβίωσης, 
ένταξη, ειδική νοσοκομειακή περίθαλψη, ειδικός βοηθός κα.

Θα πρέπει να γνωρίζουμε τί προβλέπεται για τον αυτι-
σμό στο Εθνικό Σχέδιο για την Αναπηρία.

Αν το κρατικό προνοιακό έργο περιορίζεται μέχρι στιγ-
μής σε μια επιδοματική πολιτική, τουλάχιστον, μη τη στε-
ρήσετε από τα παιδιά μας δημιουργώντας τους ακόμα με-
γαλύτερο κενό και σύγχυση από την απότομη διακοπή των 
θεραπειών τους.

Αναμένουμε την αποδοχή του αιτήματός μας».

Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό: 
ΟΧΙ στον αποκλεισμό ενηλίκων 
ΑμεΑ από τις ειδικές θεραπείες!



Σε δημοσίευμα της στήλης 
«Πολιτικά Παρασκήνια» της Ε-
φημερίδας των Συντακτών σχε-
τικά με το εκλογικό αποτέλεσμα 
στην Ημαθία για το ψηφοδέλτιο 
του ΣΥΡΙΖΑ, απαντάει με την 
παρακάτω δήλωσή της «για ισχυρισμό του Τόλκα Άγγελου», η βουλευτής Ημαθίας Φρόσω Καρασαρλίδου, 
απευθυνόμενη στον Διευθυντή της Εφημερίδας, ως εξής:

«Αξιότιμε κύριε Βουλέλη,
Η νοθεία στην εκλογική διαδικασία προϋποθέτει συνέργεια. Ο κ. Τόλκας στο δημοσίευμα της στήλης 

«Πολιτικά Παρασκήνια» της Εφημερίδας των Συντακτών με Αρ.Φύλλου 2.449  που φιλοξενεί την άποψή 
του, ισχυρίζεται ότι ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνέργησα με δικαστικούς αντιπροσώπους προκει-
μένου να αλλοιώσω το εκλογικό αποτέλεσμα. Με βάση το δημοσίευμα αυτό ζητώ από τον κ. Τόλκα να 
διαψεύσει τον ισχυρισμό αυτό, ειδάλλως θα κληθεί να εξηγήσει τον ισχυρισμό του ενώπιον της Ελληνικής 
Δικαιοσύνης.

Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που κάποιος επιζητεί να βγει βουλευτής ενώ γνωρίζει, και το διαπί-
στωσε κατά τη διάρκεια 2 καταμετρήσεων, ότι πήρε λιγότερες ψήφους.

Ο κ. Τόλκας στήριξε την ένστασή του στην τεχνική παράλειψη αγνώστων σε εμένα δικαστικών αντιπρο-
σώπων σε συγκεκριμένα εκλογικά τμήματα οι οποίοι δεν μονοέγραψαν τόσο τα δικά μου όσο και τα δικά 
του ψηφοδέλτια καθώς επίσης και των άλλων υποψηφίων.

Και προκύπτει το ερώτημα:
Αν υποθέσουμε ότι υπήρξε δόλος, γιατί αυτός να βαρύνει τον υποψήφιο που πήρε περισσότερες ψή-

φους και όχι αυτόν που πήρε λιγότερες, οπότε θα έβρισκε έναν εύκολο δρόμο να τις ακυρώσει;
Ο νομικός κόσμος, από τον οποίο προέρχονται οι δικαστικοί αντιπρόσωποι που συμμετέχουν στην 

εκλογική διαδικασία, οφείλει να πάρει θέση αν πιστεύει ότι μέλη του συνέργησαν ως επίορκοι σε νόθευση 
του εκλογικού αποτελέσματος.

Η Πολιτεία οφείλει να κλείσει 
νομικά το κενό το οποίο εκμε-
ταλλεύτηκε ο κ. Τόλκας προκει-
μένου να ανατρέψει το εκλογικό 
αποτέλεσμα, καθώς με τις πρα-
κτικές του ανοίγει το δρόμο για 
ευρύτερες αμφισβητήσεις του 
κύρους των εκλογών, εξαιτίας 
ακόμα και ακούσιας πλημμέλει-
ας των δικαστικών αντιπροσώ-
πων».
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
 Ευχαριστούμε  πολύ τους «αγγέλους της ζωής», (ιατρι-

κό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό του τμήματος 
covid του Γ. Ν  Βέροιας) για τη φροντίδα και τη στήριξη κα-
τά την περίοδο της νοσηλείας μας.

Να είστε πάντα καλά!
Τσιβιτσάρη Σοφία & Τσιβιτσάρη Φρόσω

Τη συνδρομή του Υπ. Α. Α. Τ. για την 
κατάθεση πρότασης του Κλειδίου 

Ημαθίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Αλιεία και Θάλασσα», 

ζήτησε ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης

Φρόσω Καρασαρλίδου προς Εφημερίδα 
των Συντακτών: «Να διαψεύσει 

τον ισχυρισμό του ο Άγγελος Τόλκας»

Τη δυνατότητα συνδρομής του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων στην προσπάθεια της 
Τοπικής Κοινότητας Κλειδίου του 
Δήμου της Αλεξάνδρειας έτσι ώστε 
να κατατεθεί εγκαίρως Πρόταση 
μέσω του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Αλιεία και Θάλασσα» 
προκειμένου να εγκριθούν και να 
χρηματοδοτηθούν έργα κατασκευής 
αλιευτικών υποδομών, συζήτησε ο 
Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ 
και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος 
Τσαβδαρίδης με την αρμόδια Υφυ-
πουργό κ. Φωτεινή Αραμπατζή σε 
προγραμματισμένη συνάντησή τους 
στο Υπουργείο.

Ο κ. Τσαβδαρίδης, ύστερα και 
από σχετική συνάντηση για το ιδι-
αίτερα σημαντικό αναπτυξιακό θέμα 
της ευρύτερης περιοχής του Κλει-
δίου με τον Πρόεδρο της Τοπικής 
Κοινότητας κ. Χαράλαμπο Τσολάκη, 
ο οποίος και εμπνεύστηκε το συ-
γκεκριμένο θέμα, μετέφερε στην κ. 
Αραμπατζή το ζωηρό αυτό ενδια-
φέρον της Κοινότητας αλλά και της 
Δημοτικής Αρχής της Αλεξάνδρειας, 
αξιοποιώντας – εφόσον αυτό είναι 
χρονικά εφικτό – όλες τις δυνατότη-
τες που προσφέρει το Επιχειρησια-
κό Πρόγραμμα που χρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
σας και Αλιείας.

Ιδιαίτερα δε, και λόγω της πίεσης 
χρόνου για την κατάθεση της Πρό-
τασης, ο κ. Τσαβδαρίδης σημείωσε 
ότι ιδιαίτερη βαρύτητα θα μπορούσε 
να δοθεί σε προτάσεις για εξειδικευ-
μένα υποέργα του Προγράμματος, όπως στο Υποέργο 1 που αφορά σε Προμήθεια Εξοπλισμού Διαχείρισης 
Θαλασσίων Απορριμμάτων και Ενίσχυσης Ασφάλειας Αλιευτών αλλά και στο Υποέργο 2 που αφορά σε Κα-
τασκευή Ραμπών Πρόσβασης και Βελτίωσης Περιβάλλοντος Χώρου.

Με τον τρόπο αυτό, υπογράμμισε ο Βουλευτής Ημαθίας, θα επιτευχθεί ο εξωραϊσμός του περιβάλλοντος 
χώρου του υδάτινου μετώπου του Κλειδίου αλλά κυρίως η βελτιστοποίηση της αλιευτικής δραστηριότητας 
τόσο σε επίπεδο ασφάλειας όσο και σε επίπεδο επεξεργασίας επιστημονικών δεδομένων.

Η κ. Αραμπατζή τόνισε στον κ. Τσαβδαρίδη ότι βούληση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου είναι να 
συνδράμει σε κάθε παρόμοια εκδήλωση ενδιαφέροντος - εφόσον χρονικά και υπηρεσιακά είναι δυνατό - με 
διττό στόχο την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας των αλιέων μας αλλά και τη μεγιστοποίηση της 
προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού προϊόντος της χώρας.  



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

Κέντρο Υγείας Βέροιας
Ανακοινώνεται ότι το Κέντρο Υγείας Βέροιας (επί της οδού Μο-

ράβα 2 ) λειτουργεί από 18/01/2021 σε διευρυμένο ωράριο, ήτοι 
κατά τις εργάσιμες μέρες από 07:00 έως 21:00. Σκοπός, η αρτιό-
τερη παροχή υπηρεσιών υγείας και η εξυπηρέτηση των αναγκών 
των πολιτών της περιοχής ευθύνης του.

Τηλέφωνα επικοινωνίας του Κέντρου Υγείας σε ώρες λειτουρ-
γίας του, είναι:

• 23310 24661     
• 23310 22332

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

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

 Την Πέμπτη 4 Μαρτίου στις 7:00 
μ.μ. θα ομιλήσει στο πλαίσιο της σει-
ράς ομιλιών «Μαρτύρων και Ηρώων 
αίματα», με την ευκαιρία του εορτα-
σμού των 200 ετών από την έναρξη 
της Ελληνικής Επαναστάσεως του 
1821, μέσα από την ιστοσελίδα της 
Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη 
σελίδα στο Facebook  και τον ραδι-
οφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» 
στους 90.2 FM.

 Την Κυριακή 7 Μαρτίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Γεωργίου Μακροχωρίου.

 Την Δευτέρα 8 Μαρτίου στις 
7:00 μ.μ. θα ομιλήσει με την ευκαι-
ρία της εορτής των Αγίων Τεσσαρά-
κοντα Μαρτύρων, στο πλαίσιο της 
σειράς ομιλιών «Αγιολογία και ζωή», 
μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook  και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM. 

Την Τετάρτη 10 Μαρτίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει με την ευκαιρία της 
εορτής της Αγίας Θεοδώρας της Βασιλίσσης, στο πλαίσιο της σειράς ομιλιών 
«Αγιολογία και ζωή», μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την 
αντίστοιχη σελίδα στο Facebook  και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λό-
γος» στους 90.2 FM.

 Την Πέμπτη 11 Μαρτίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στο πλαίσιο της σειράς 
ομιλιών «Μαρτύρων και Ηρώων αίματα», με την ευκαιρία του εορτασμού των 
200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, μέσα από 
την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook  
και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 3 Μαρτί-

ου 2021 στις 4.00 μ.μ. σε στενό οικο-
γενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Χαράλαμπου στον Αγ. Χαράλαμπο 
Κοζάνης ο Παναγιώτης (Πανίκας) 
Μουρατίδης σε ηλικία 77 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 4 Μαρ-

τίου 2021 στις 11.00 π.μ. σε στενό οι-
κογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο 
Ιωάννης Δημοσ. Τσιαρτσιάνης σε 
ηλικία 86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 3 Μαρ-

τίου 2021 στις 11.00 π.μ. σε στενό 
οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέ-
ροιας ο Παναγιώτης Γεωργ. Μπα-
τσαράς σε ηλικία 85 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την  οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροιας 
, οι τραπεζικοί λογαριασμοί ,που μπορείτε να βοηθήσετε 
είναι οι εξής :

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

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

Τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δή-
μου Νάουσας θα διεξαχθεί  δια περιφοράς την Παρασκευή 05 
/03/2021, από  10 π .μ. έως  11 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

-Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον Γιαν-
νούλη Ιωάννη  του Στεργίου

-Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον Λοτσιό-
πουλο Γεώργιο του Νικολάου

-Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από την Μαυρί-
δης – Βαράγκας Ο.Ε.

-Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από την Ανα-
πτυξιακή Αγίου Νικολάου Ο.Ε.

-Διαγραφή ή η μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον Μπόλα 
Αντώνιο του Πέτρου

-Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον Κάππα 
Δημήτριο του Κων/νου

-Ανάθεση ή μη των υπηρεσιών για την Συντήρηση-υποστήρι-
ξη εφαρμογής λογισμικού μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρώπι-
νου δυναμικού

-Έγκριση ή μη Πρακτικού Δημοπρασίας εκμίσθωσης δημο-
τικής  έκτασης του αγροκτήματος Ζερβοχωρίου με αρ. τεμαχίου 
191 (τμήματός του) του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας. 

-Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμ-
μετοχής – τεχνικών προδιαγραφών για τον ηλεκτρονικό διαγω-
νισμό  «Προμήθειας κουφωμάτων σχολικών κτιρίων Δήμου Η.Π. 
Νάουσας έτους 2020»

-Έγκριση ή μη προμήθειας ανταλλακτικών για την αυτόματη 
ρομποτική σκούπα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νάουσας και 
εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 Συνεδριάζει αύριο 
η Οικονομική 

Επιτροπή 
του Δήμου Νάουσας



Του Στέργιου Καλπάκη*

Ένας χρόνος συμπληρώνεται από το 
ξέσπασμα της πανδημίας και αν κάτι μας 
δίδαξε αυτός ο χρόνος είναι η σημασία των 
Δημόσιων Συστημάτων Υγείας. Αυτή η δρα-
ματική χρονιά υπήρξε μιας πρώτης τάξης 
ευκαιρία να επαναξιολογήσουμε τις προτε-
ραιότητές μας και να βάλουμε στην πρώτη 
θέση τις αξίες της ζωής και της υγείας των 
ανθρώπων. Έπειτα από δεκαετίες αποδυ-
νάμωσης τους, ακόμη και συντηρητικές και 

φιλελεύθερες φωνές στην Ευρώπη και τον κόσμο έχουν αρχίσει να αναθε-
ωρούν τις πολιτικές του παρελθόντος και να τονίζουν τη σημασία ενδυνά-
μωσης των Δημόσιων Συστημάτων Υγείας. Κατά κάποιο τρόπο, ζητήματα 
που έθετε η Αριστερά έχουν αρχίσει να γίνονται αποδεκτά από ευρύτερες 
πολιτικές δυνάμεις. 

Στην Ελλάδα, ωστόσο, δεν συνέβη το ίδιο, καθώς η κυβέρνηση της 
Ν.Δ. επιμένει να μη στηρίζει ουσιαστικά το Ε.Σ.Υ., παρά των περί του 
αντιθέτου λεγόμενων. Η ασφυξία που αντιμετώπισαν τα νοσοκομεία της 
περιφέρειας τον περασμένο Νοέμβριο και η ασφυξία που αντιμετωπίζουν 
σήμερα τα νοσοκομεία της Αττικής μαρτυρούν τη σκληρή πραγματικότητα. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, ως υπεύθυνη δύνα-
μη της Αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης παρουσία-
σε τις προηγούμενες ημέρες ένα συνολικό σχέδιο για ένα νέο 
Ε.Σ.Υ. Μία πρόταση, που όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας στοχεύ-
ει σε μια “μικρή επανάσταση” στο χώρο της Υγείας.

Το σχέδιο αυτό συμπυκνώνεται σε τρεις άξονες 

Πρώτος άξονας: Ένα Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο με τους 
εργαζόμενους στο χώρο της Δημόσιας Υγείας. Προϋπόθεση 
για την ενίσχυση του συστήματος αποτελεί η γενναία αύξηση 
των απολαβών των εργαζόμενων, αλλά και η πολύ αυστηρή 
τήρηση των νόμων απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς. 

Δεύτερος άξονας: Η γενναία αύξηση των οικονομικών 
πόρων του συστήματος, ώστε αυτοί σε βάθος τετραετίας να 
εναρμονιστούν με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι στο 7% 
του ΑΕΠ.

Τρίτος άξονας: Αν δε θέλουμε να σπαταλήσουμε, αλλά 
να επενδύσουμε πόρους, πρέπει να σχεδιάσουμε ένα άλλο 
μοντέλο αξιοποίησής τους. Με άλλα λόγια, είναι απαραίτητη η 
εσωτερική ανακατανομή των πόρων με βάση τις διεθνείς οικο-
νομικές μελέτες και πρακτικές. Για να έχουμε περισσότερες και 
καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες.

Οι τρεις αυτοί άξονες εξειδικεύονται σε πέντε σημεία. 
Το πρώτο σημείο αφορά τους ανθρώπινους πόρους, με 

άμεση πρόσληψη 5.500 μόνιμων υγειονομικών, με πρόσληψη 
επιπλέον 10.000 μόνιμων υγειονομικών σε βάθος τριετίας, 
με μονιμοποίηση στο Ε.Σ.Υ. του συνόλου του υγειονομικού 
προσωπικού που έδωσε τη μάχη της πανδημίας, με ειδικά κί-
νητρα για την προσέλκυση γιατρών στις άγονες και νησιωτικές 
περιοχές, με αναδιαμόρφωση του μισθολογίου του ιατρικού 
προσωπικού και ένταξη όλων των εργαζόμενων στο καθεστώς 
των Βαρέων και Ανθυγιεινών. 

Το δεύτερο σημείο αφορά την  Πρωτοβάθμια και Δευτερο-
βάθμια Φροντίδα Υγείας. Για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα, το 
σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία προβλέπει τρι-
πλασιασμό των ΤΟΜΥ, ώστε από τις 127 που λειτουργούν σή-
μερα να αυξηθούν σε 380 σε όλη τη χώρα, την εδραίωση του 
θεσμού του οικογενειακού γιατρού σε όλη την επικράτεια και 
για όλους τους πολίτες, τη λειτουργία ανά δήμο Πολυδύναμων 
Κέντρων Υγείας, ένα Δίκτυο Ολοκληρωμένης κατ’ οίκον Φρο-

ντίδας και τις Κινητές Ομάδες 
Υγείας, που αφορούν κυρίως 
τους κατοίκους απομακρυσμέ-
νων περιοχών, όπως και τη 
Σχολική Υγειονομική Φροντίδα.

Για τη Δευτεροβάθμια Φρο-
ντίδα Υγείας προβλέπεται α-
νάπτυξη κρεβατιών Μονάδων 
Αυξημένης Φροντίδας και Μο-
νάδων Εντατικής Θεραπείας 
με βάση τον Ευρωπαϊκό μέσο 
όρο, τη λειτουργική επάρκεια 
των Νοσοκομείων της περιφέ-
ρειας, ώστε να αποφεύγεται η 
μεγάλη μετακίνηση ασθενών 
προς τα κεντρικά Νοσοκομεία, 
την ανάπτυξη νέων ειδικών νο-
σοκομειακών δομών (Ογκολο-

γικά, Καρδιοχειρουργικά, Παιδιατρικά) με κριτήριο τη νοσηρότητα και την 
απουσία ανάλογων μονάδων σε μεγάλες γεωγραφικές περιφέρειες, καθώς 
και την επιχειρησιακή ολοκλήρωση του ΕΚΑΒ. 

Το τρίτο σημείο αφορά τη φαρμακευτική πολιτική, με εγγυημένη πρό-
σβαση όλων των ασθενών στις σύγχρονες φαρμακευτικές θεραπείες, με 
στήριξη της εγχώριας έρευνας και καθοριστική μείωση της συμμετοχής στο 
φάρμακο για τους χρόνια πάσχοντες. 

Το τέταρτο σημείο αφορά τον ΕΟΠΥΥ, με διεύρυνση των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών για το σύνολο του πληθυσμού, με πλήρη κάλυψη των 
ανασφάλιστων πολιτών σε υγειονομικό υλικό για χρόνιες ασθένειες και 
κάλυψη νέων υπηρεσιών, όπως η οδοντιατρική φροντίδα για παιδιά και 
ενήλικες. 

Τέλος, το πέμπτο σημείο αφορά τις Εθνικές οριζόντιες στρατηγικές για 
ένα νέο Χάρτη Υπηρεσιών Υγείας, με αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών Δη-
μόσιας Υγείας της χώρας, με έμφαση στην πρόληψη και στην προαγωγή 
της Υγείας, με τη συγκρότηση σύγχρονου μηχανισμού επιδημιολογικής ε-
πιτήρησης, με αποκέντρωση των υπηρεσιών του ΕΟΔΥ και ανάπτυξη των 
Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας, με ενίσχυση της Ιατρικής 
της Εργασίας, της επαγγελματικής και περιβαλλοντικής υγείας και με φρο-
ντίδα υγείας για τους ευάλωτους πληθυσμούς.

*Αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου 
του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία

Επιστολές στο «Λαό»
«Κυκλικοί 

Κόμβοι»: Ιδέες 
και σκέψεις 

για την Βέροια 
Στους οδηγούς της Βέροιας και τους επισκέ-

πτες αυτής η διαπίστωση αυτή δεν θα κάνει 
καμία εντύπωση. Η πόλη μας μεγάλωσε, οι κυ-
κλοφοριακές ανάγκες αλλά και τα νέα κυκλοφορι-
ακά πρότυπα του σήμερα ουδεμία σχέση έχουν 
με το παρελθόν. Η υπέροχη νέα γέφυρα «Αφων 
Κούσιου» έκανε ακόμα πιο αισθητή την ανάγκη 
αυτή αλλάζοντας άρδην την κίνηση πεζών και 
οχημάτων.

Προφανώς και δεν αποτελεί καινοφανή δήλω-
ση ότι οι Έλληνες οδηγοί είναι από τους χειρό-
τερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που 
αποτυπώνεται τόσο στον αριθμό των τροχαίων 
ατυχημάτων αλλά και στον αριθμό των τροχο-
νομικών παραβάσεων. Η οδηγική παιδεία μας 
όμως είναι η μια όψη του νομίσματος, η άλλη εί-
ναι η ποιότητα του οδικού δικτύου που επηρεάζει 
στον ίδιο ή και σε μεγαλύτερο βαθμό ορισμένες 
φορές.

Η απουσία φωτεινών σηματοδοτών, η μη 
διαμόρφωση των πεζοδρομίων, οι παρωχημέ-
νες κυκλοφοριακές μελέτες, οι περιορισμένες 
μονοδρομήσεις, κλπ των ελληνικών πόλεων 
ενισχύουν το ελληνικό οδηγικό «αντάρτικο» και 
εναποθέτουν την ποιότητα της κυκλοφορίας στην 
οδηγική «αυτοδικία» εκάστου οδηγού.

Ένας εκ των σημαντικότερων παρεμβάσεων 
που θα μπορούσαν να γίνουν για την βελτίωση 
των ως άνω προβλημάτων είναι η διαμόρφωση 
κυκλικών κόμβων και φωτεινών σηματοδοτών.

Ο Δήμος Βέροιας έχει ήδη εντάξει στον πλαί-
σιο της ολοκληρωμένης αστικής ανάπλασης την 
διαμόρφωση τριών κυκλικών κόμβων (οδοί Α-
κροπόλεως και Μπουμπουλίνας) όμως αναγκαία 
είναι η διαμόρφωση επιπλέον σημείων.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής σημεία:
• Πιερίων/Περιφερειακός (δ/ση Καλιοτζίδη)
• Πιερίων/ Ηφαίστου
• Στρατού/Περιφερειακός (δ/ση Σκλαβενίτη)
• Θεσσαλονίκης/Παυσανίου (δ/ση Γαλαξία)
• Σταδίου/ Παυσανίου (δ/ση γήπεδο Βέροιας)
• Σταδίου / Καλής Παναγιάς (δ/ση BP)
• Σταδίου/ Μελεάγρου (δ/ση Λαζοχωρίου)
• Καλής Παναγιάς / 25ης Μαρτίου (δ/ση Δο-

βρά)
• Σταδίου/ Θεσσαλονίκης/ Βενιζέλου ( δ/ση 2 

πάρκων)
Φυσικά η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδει-

κτική σύμφωνα με τις διαπιστώσεις ενός πολίτη 
της Βέροιας που δεν επιδιώκει να αυτοχριστεί 
συγκοινωνιολόγος. Προφανώς θα πρέπει να 
γίνουν οι σχετικές μελέτες, να συνεργαστούν οι 
εμπλεκόμενοι φορείς και να βρεθούν τα χρημα-
τοδοτικά εργαλεία.

Η. Μαυρόπουλος
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Μια μικρή επανάσταση στον χώρο της Υγείας
Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για το νέο Ε.Σ.Υ.

Υπογράφτηκε χθες η σύμβαση του 
έργου «Εργασίες αποκατάστασης 
γεφυρών Δήμου Αλεξάνδρειας» 

προϋπολογισμού 40.066,14 ευρώ

Τη σύμβαση του έργου, «Εργασίες αποκατάστασης γεφυρών Δήμου Αλεξάνδρειας», 
προϋπολογισμού 40.066,14 ευρώ (με χρηματοδότηση ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών), 
υπέγραψε σήμερα ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γ. Γκυρίνης με τον ανάδοχο 
του έργου Κωνσταντίνο Γ. Μπαρτζώκα στον οποίο ανατέθηκε η εκτέλεσή του μετά από 
διαγωνιστική διαδικασία.

Ο Δήμαρχος συνεργάστηκε με τον εργολάβο, συζήτησαν τις παραμέτρους του έργου 
και το χρόνο εκτέλεσής του σε συντονισμό με τον επιβλέποντα μηχανικό από πλευράς 
Δήμου Αλεξάνδρειας και δήλωσε ότι: “Με την υπογραφή της σύμβασης ξεκινούν άμεσα 
οι εργασίες της αποκατάστασης γεφυρών στο Δήμο Αλεξάνδρειας με στόχο οι παρεμβά-
σεις μας αυτές να στοχεύουν στη βελτίωση της λειτουργικότητας και προσβασιμότητας 
των πολιτών μας. Συνεχίζουμε την εκτέλεση έργων και εργασιών, με επίκεντρο πάντα 
τους δημότες μας και τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής τους».
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Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

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

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

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

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

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

Λουκέτοξανά
στονΕρασιτεχνικό
αθλητισμόγιαδύο

εβδομάδες

Όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς 
κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων 
για τα νέα μέτρα σταματούν για τις επό-

μενες δύο εβδομάδες τα Ερασιτεχνικά πρωτα-
θλήματα που είχαν επανεκκινήσει.

Νέο λουκέτο στον Ερασιτεχνικό αθλητισμό φέρνουν τα νέα
μέτραπου ανακοίνωσε ηΚυβέρνηση κατά της διασποράς του
κορονοϊού.ΌπωςανακοίνωσεοΝίκοςΧαρδαλιάςθασυνεχιστούν
μόνο τα πρωταθλήματα της Super League, Super League 2,
BasketLeagueκαιVolleyLeague.

Τισημαίνειαυτό;Ότιταερασιτεχνικάπρωταθλήματαπουείχαν
επανεκκινήσει τιςπροηγούμενες εβδομάδες ή θα το έκαναν το
προσεχέςδιάστημαξαναμπαίνουνστονπάγο.Υπενθυμίζουμεότι
είχανξαναρχίσει ταπρωταθλήματατηςVolleyLeagueγυναικών,
Α1πόλοανδρών,ΑΕθνικήπόλογυναικώνκαθώςκαιηHandball
Premier.Τοσυγκεκριμένομέτρο θα ισχύσει τουλάχιστον για τις
επόμενεςδύοεβδομάδες.

Οι εκλογές της 
ΕΠΟ που είναι 
προγραμματισμέ-

νες για τις 27 Μαρτίου, 
θα πραγματοποιηθούν 
ηλεκτρονικά και όχι 
με φυσική παρουσία 
των εκλεκτόρων, όπως 
ενημέρωσε την ΕΠΟ το 
υπουργείο Πολιτικής 
Προστασίας.

Στις27Μαρτίουείναιπρογραμ-
ματισμένες οι εκλογές της ΕΠΟ
αλλά δεν θα γίνει με τον συνήθη
τρόποπου γνωρίζαμε μέχρι σή-
μερα λόγω της πανδημίας του
κορονοιου Το υπουργείοΠολιτι-
κής Προστασίας ενημέρωσε την
Ομοσπονδία ότι δεν μπορούν να
γίνουν με φυσική παρουσία των
εκλεκτόρωντηςσεξενοδοχείοτης
Βουλιαγμένης.

Με έγγραφο τουανέφερεπως
στοπλαίσιο τωνμέτρωνκατά του
κορονοϊού, απαγορεύονται οι με-
τακινήσειςανάμεσασενομούςκαι

έτσι οι εκπρόσωποι τωνΕΠΣ και
των ομάδων της Super League
δενμπορούνναπάρουνάδειακαι
ναμεταβούνστηνΑθήνα.

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν
ηλεκτρονικά μέσω τηςψηφιακής
κάλπης«Ζευς»πουέχειπροταθεί
απότουφυπουργείοΑθλητισμού.

ΕΠΟ: Ηλεκτρονικά θα γίνουν οι εκλογές
της Ομοσπονδίας

Στην ελληνι-
κή αποστο-
λή που θα 

συμμετάσχει στο 
παγκόσμιο πρω-
τάθλημα Εφήβων 
Νεανίδων των 
Αλπικών Αγω-
νισμάτων που 
διεξάγεται 3 έως 
10 Μαρτίου στο 
γειτονικό Μπάν-
σκο της Βουλγα-
ρίας, συμμετέχει 

ο Εμμανουήλ 
Ζωγράφος Μάνος 
του ΕΟΣ Νάου-
σας. Μαζί του: 
Χρήστος Μαρ-
μαρέλης, Μένια 
Τσιόβολου και 
Νικολέτα Καλτσο-
γιάννη.

Τοπρόγραμμα των α-
γώνωνπεριλαμβάνει τρία
αγωνίσματα: Τεχνική, Γι-
γαντιαία καιΥπεργιγαντι-
αίατεχνικήκατάβαση.

ΣτοπαγκόσμιοεφήβωντουΜπάνσκο
οΕμμανουήλΖωγράφοςΜάνος
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Μεγάλη νίκη για τον Διαγό-
ρα του Σάκη Θεοδοσιάδη 
, του Λεβαδειακού και του 

Εργοτέλη στην 12η αγωνιστική.

Τετάρτη3/3/21
Αποτελέσματα12ηςαγωνιστικής
ΔόξαΔράμας–ΠΑΕΧανιά0-1
ΣΚΟΡΕΡ:18′ΒασιλόγιαννηςσουτΣτο10′ο

Παναγιώτουδης έκανε τοσουτ εκτόςπεριοχής
και έστειλε τηνμπάλαστηρίζα τουαριστερού
δοκαριούτηςεστίαςτουΣτεφανάκου!

Στο 39′ μετάαπό εκτέλεσηφάουλ τουΒά-
ντερσον ο Κουκούλης με γυριστή κεφαλιά έ-
στειλε την μπάλα στο αριστερό δοκάρι του
Κουτζαβασίλη!

ΔόξαΔράμας (Κολιτσιδάκης): Στεφανάκος,
Σπυρόπουλος, Κουκόλης, Παπαργυρίου (20′
λ.τ Μπολάκης), Μαυριάς, Παρασκευάς (46′
Πινδώνης),Χάμοντ(13′λ.τΝιμπά),Μενσά,Αγ-
γελόπουλος,Βάντερσον(69′Κουτσιανικούλης),
Μπαράνκο(46′Σαμπανίδης).

Χανιά (Παπαδόπουλος): Κουτζαβασίλης,
Αναστασόπουλος, Γρομητσάρης, Σωτηράκος,
Καμαρά (74′Μπραμπίγια), Παναγιωτούδης,
Πλέγας,Δημητριάδης(54′Σουντουρά),Βασιλό-
γιαννης (90′ Ζιούλης),Μασένα,Διαμαντόπου-
λος(74′Ανδρέου).

Διαιτητής:Κουκούλας(Λέσβου)

Διαγόρας–ΟΦΙεράπετρας1-0
ΣΚΟΡΕΡ:58′Μπαστακόςσουτ
Διαγόρας (Θεοδοσιάδης):Τσέλιος,Σανδρα-

βέλης,Κοντοχρήστος, Σελινιωτάκης,Κωστού-
λας, Ντοριβάλ (72′Αθανασίου),Μασούρας,
Γεωργίου (72′Αλάεθ), Κάκκο (61′ Σμυρλής),
Μπαστακός(81′Μανωλάκης),Κονέ(61′Λινάρ-
δος).

ΟΦ Ιεράπετρας (Καβακάς):Αθανασόπου-
λος,Πριόνας,Χιντζίδης,Χατζητερζόγλου(8′λ.τ
Σμίλτος),Μασουέρο,Τεγούσης (36′Αρσενίδης
(65′Αποστολίδης),Βογιατζής,Γκίνη,Μπαράτα,
Κούστα,Τσιλιγγίρης(36′Φουάσης).

Διαιτητής:Αλάμπεης(Αθηνών)

Λεβαδειακός–Καραϊσκάκης4-0
ΣΚΟΡΕΡ:5′,60′Μπιανκόνικεφ&σουτ,50′

Μεχίασουτ,52′Δημόπουλοςφάουλ
Λεβαδειακός(Σανίνο):Στογιάνοβιτς,Μύγας,

Τζημόπουλος,Δημόπουλος (62′ Τσάπρας),
Πολέτο,Μεχία,Μαρίνος(74′Θεοχάρης),Καρα-
χάλιος(66′Συμελίδης),Παναγιώτου,Μπιανκόνι
(62′Μυτίδης),Τζιώρας(74′Ενομό).

Καραϊσκάκης(Μάγγος):Μπουργάνης,Θεο-
λόγου,Χατζηδίμπας(81′Κορέλας),Γιαννιώτης,
Ρουμπανγκούκα (68′Μπελεβώνης),Δεινόπα-
πας (46′Δερμιτζάκης),Μαύρου (53′ Ναζίμ),

Παπανίκου,Κόκας,Κλιγγόπουλος,Ρούνεϊ (46′
Δούμτσιος).

Διαιτητής:Πατεμτζής(Ηρακλείου)

Ξάνθη–ΑπόλλωνΛάρισας0-0
Ξάνθη (Τεννές): Ίτσο, Πέτροβιτς (46′ Θυ-

μιάνης), Βέρκερ, Γκαρσία (59′ Τσαμούρης),
Τζούρμαν,Έμπερτ (87′Δημούτσος),Μπριλά-
ντε,Τάτος,Σιατραβάνης (59′Ντίνας),Βόλτερς
(46′Μικελτάτζε),Καπνίδης.

ΑπόλλωνΛάρισας (Τεννές):Αστράς, Γκό-
λιας (46′ Καμπέρης), Καρρίκι,Μόρας, Σκού-
πρας,Λίταινας,Μπαλογιάννης(69′Γκουντρου-
μπής),Μπάμπης,ΝτάΚάμπο(53′Τασιούλης),
Αθανασιάδης (69′ Γιάκος), Σέχου (53′Ομπρά-
ντοβιτς).

Διαιτητής:Πουλικίδης(Δράμας)
*Πριντησέντρακρατήθηκεενόςλεπτούσι-

γήστηνμνήμητουδημοσιογράφουΠαναγιώτη
Συρόπουλου…

Ιωνικός–Εργοτέλης2-3
ΣΚΟΡΕΡ:3′Ρόλεσουτ,51′Πλατέλλαςσουτ

–12′,71′,81Τσέλιοςσουτ
Ιωνικός (Σπανός): Γκίνης,Αμπούντ-Ομάρ,

Μουστάκης (26′ λ.τΠαπαγεωργίου), Κύργιας
(46′ λ.τ Πογοσιάν),Φαζός, Γκοτσούλιας (85′
Μάναλης), Νιάσε (85′Μπρίτο), Ματσούκας,
Ρόλε(80′Βλαχομήτρος),Κάστρο,Πλατέλλας.

Εργοτέλης (Ταουσιάνης):Κατσιμήτρος,Πο-
ζατζίδης (57′ Σερβιλάκης), Νεράλ,Μπάτζιος,
Μαζουλουξής,Πέϊος,Τσέλιος,Άμπι(46′Μπου-
τσάκης),Μανουσάκης (57′Μπουρσέλης),Κω-

στανάσιος (66′ Κοκκίνης), Κόνραντ (86′ Σαρ-
ρής).

Διαιτητής:Περράκης(Αθηνών)

Τρίκαλα–Παναχαϊκή0-0
Τρίκαλα (Χαραλαμπίδης): Γιακουμής,Νιά-

ρος,Πιαστόπουλος, Σουλιώτης, Ριζογιάννης,
Σκόνδρας (78′Μολά), Παπαγεωργίου, Ελευ-
θεριάδης (54′ Χατζηκωνσταντίνου), Κεχαγιάς,
Σταματής (46′Πέλκας), Ευθυμίου (85′Διαμα-
ντόπουλος).

Παναχαϊκή (Παρασκευόπουλος):Κολοβού-
ρης, Πάνος (84′Μπελεζάκης), Τσερούτι (54′
Σκεπετάρης),Λαρέα, Σταμόπουλος,Μπρους,
Ανάκογλου,Μπάτροβιτς, Γιούσης (83′Παπα-
δόπουλος),Πλιάτσικας,Αραβίδης(36′λ.τΑπο-
στολόπουλος).

Διαιτητής:Ματσούκας(Αιτ/νίας)

Ηβαθμολογία
1)Εργοτέλης..........................................25
2)ΔιαγόραςΡόδου................................23
-Λεβαδειακός........................................23
4)Ιωνικός..............................................21
5)Παναχαϊκή.........................................18
6)Ξάνθη................................................16
7)ΑΟΤρίκαλα........................................14
8)Χανιά.................................................14
9)ΔόξαΔράμας.....................................11
10)ΑπόλλωνΛάρισας...........................10
11)Καραϊσκάκης......................................7
12)Ιεράπετρα..........................................4

VolleyLeague
Στις 5/3 ο εξ αναβολής αγώνας 

του ΠΑΟΚ με τον Φίλιππο
ΤηνΔευτέρα8/3Φίλιππος-Φοίνικας

Δύο εξαναβολήςαγώνες της κανονικήςπεριόδoυ τηςVolley
LeagueορίστηκανναγίνουντηνΠαρασκευή5Μαρτίου2021.

ΠρόκειταιγιατοναγώναΑ.Ο.ΦοίνικαςΟΝΕΧΣύρου-Α.Ο.Π.
Κηφισιάς για την 5ηαγωνιστική καιΠ.Α.Ο.Κ. -Α.Π.Σ.Φίλιππος
Βέροιαςγιατην10ηαγωνιστική.Νασημειωθείπωςαπότηνκα-
νονικήπερίοδοείναισεεκκρεμότητα15αγώνεςποαναβλήθηκαν
λόγωcovid-19.

VolleyLeagueεξαναβολής5ηαγωνιστική
Παρασκευή5Μαρτίου2021
ΔημήτριοςΒικέλαςΣύρου 18:00 (LiveStreamingV.L.):Α.Ο.

ΦοίνικαςΟΝΕΧΣύρου-Α.Ο.Π.Κηφισιάς

VolleyLeagueεξαναβολής10ηαγωνιστική
Παρασκευή5Μαρτίου2021
PAOK Sports Arena 20:00 (Live Streaming V.L.): Π.Α.Ο.Κ. - 

Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας

Δευτέρα8Μαρτίου2021
Δημήτριος Βικέλας Βέροιας 18:00 (Live Streaming V.L.): Α.Π.Σ.

Φίλιππος Βέροιας - Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ Σύρου

Super League 2

Τατελικάαποτελέσματατης12ηςαγωνιστικής

Ο Μανόλο Χιμένεθ ανακοί-
νωσε την αποστολή της 
ΑΕΚ για τη ρεβάνς των 

προημιτελικών του Κυπέλλου 
με τον Βόλο (04/03, 18:00), από 
την οποία απουσιάζουν επτά 
ποδοσφαιριστές, μεταξύ των 
οποίων οι Ολιβέιρα, Τσιγκρίνσκι, 
Μπακάκης και Σιμόες. Με τους 
γνωστούς απόντες θα ταξιδέψει 
η ΑΕΚ στον Βόλο για τη ρεβάνς 
των προημιτελικών του Κυπέλ-
λου κόντρα στην ομώνυμη ομάδα 
(04/03, 18:00).

Συγκεκριμένα, εκτός αποστολής έμειναν
οι τραυματίεςΝέλσονΟλιβέιρα,ΝτμίτροΤσι-
γκρίνσκι,ΜιχάληςΜπακάκης,ΓιάννηςΣαρδέ-
λης,ΚώσταςΓαλανόπουλος,ΜάριοΜιτάι και
ΑντρέΣιμόες.

ΗαποστολήτηςΈνωσης:Τσιντώτας,Αθα-
νασιάδης,Θεοχάρης,Λόπες,Νεντελτσεάρου,
Λάτσι,Σβάρνας,Χνιντ,Νταντσένκο,Ραντόνια,
Βασιλαντωνόπουλος, Σιμάνσκι, Κρίστιτσιτς,
Μάνταλος, Σάκχοφ,Μαχαίρας, Γκαρσία,Αν-
σαριφάρντ,Αλμπάνης, Τάνκοβιτς, Κοσίδης,
Χριστόπουλος.

ΑΕΚ: Με επτά απουσίες κόντρα στον Βόλο
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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.

ΤρομερήΣάκκαρηισοπέδωσε
τηνΚιςκαιπέρασεστοντρίτο

γύροτουΚατάρΌπεν

Η Μαρία Σάκκαρη ήταν εξαιρετική απέναντι στην 
Μάντισον Κις, επικράτησε 2-0 σετ και προκρί-
θηκε στον τρίτο γύρο του Κατάρ Όπεν. Η Μέση 

Ανατολή της πάει! Μετά τις φοβερές εμφανίσεις που 
έκανε στην αρχή της σεζόν, στο Άμπου Ντάμπι, με την 
παρουσία της στα ημιτελικά της διοργάνωσης, η Μαρία 
Σάκκαρη παίζει ξανά εξαιρετικό τένις και στη Ντόχα έχο-
ντας ήδη προκριθεί, πανεύκολα, στα προημιτελικά!

Πολύ ευκολότερα του αναμενομένου, η Ελληνίδαπρωταθλήτρια συ-
νέθλιψε τηνΜάντισονΚις με το ευρύ6-2, 6-2σε λιγότεροαπόμίαώρα
αγώνα μετά από μίαπαράσταση τέλειου τένις κόντρασε μια μέτρια, το
λιγότερο,Αμερικανίδα.Η κυριαρχία τηςΣάκκαρηαπέναντι στηνΚις ήταν
ισοπεδωτική από τονπρώτομέχρι τον τελευταίοπόντο του ματς με την
κορυφαίαΕλληνίδατενίστριαναστέλνειηχηρόμήνυμαπροςπάσακατεύ-
θυνσηότιέχεισκοπόναφτάσειπολύψηλάφέτοςστοτουρνουά.

ΤέλειασεόλατακομμάτιατουπαιχνιδιούτηςήτανηΜαρίακόντρασε
μια«αναιμική»Κιςπουέπαιξεμόλιςτοδεύτερότηςματςεδώκαιέξιμήνες
στοτουρ.ΗΕλληνίδατενίστριαέκανε«πάρτι»στοσερβίςτηςΑμερικανίδας
σπάζοντας τοσυνολικά τέσσεριςφορές,η ίδια έδωσερεσιτάλστοσερβίς
τηςπαραχωρώντας μόλις ένα break point, ενώ ήταν «βράχος» από τη
βασικήγραμμήμεελάχισταλάθηκαιεξαιρετικόβάθοςσταχτυπήματάτης.

ΗκακήπαρένθεσητηςΑυστραλίαςοφειλότανξεκάθαραστηνκαραντίνα
καιστιςπολύδύσκολεςσυνθήκεςπουσυνάντησεστηνπροετοιμασία της
εκεί,έχειεπανέλθειγιατακαλάαλλάτώρατηνπεριμένειέναπολύδύσκολο
τεστκόντρασεμίατωνΣαμπαλένκα-Μουγκουρούθα.

ΣυνάντησεκαιτιςδύοστοΆμπουΝτάμπινωρίτεραστησεζόνκερδίζο-
νταςτηνΙσπανίδααλλάχάνονταςαπότηΛευκορωσίδασταημιτελικά.

Ισόπαλη 1-1 έληξε 
η αναμέτρηση ανά-
μεσα σε Λαμία και 

ΠΑΟΚ, με τον Δικέφα-
λο χάρη στη νίκη της 
Τούμπας (5-2) να παίρ-
νει την πρόκριση για τα 
ημιτελικά του Κυπέλ-
λου Ελλάδας. Ο ΠΑΟΚ 
πήρε την πρόκριση 
για τα ημιτελικά του 
Κυπέλλου Ελλάδας. Ο 
Δικέφαλος αναδείχθη-
κε ισόπαλος 1-1 με τη 
Λαμία στη ρεβάνς του 
Αθανάσιος Διάκος και 
χάρη στη νίκη της Τού-
μπας (5-2), όπου είχε 
κάνει παραπάνω από 
τη μισή δουλειά, προ-
κρίθηκε στην επόμενη 
φάση του θεσμού.

Τοματς ήταν καλό, είχε ρυθ-
μό, παρά τις αλλαγές των δύο
προπονητών με τηΛαμία μάλι-
στα να παλεύει το παιχνίδι. Ο
Νινούα άνοιξε το σκορ στο 14ο

λεπτό,ώστε ναπετύχει το γκολ
τηςισοφάρισηςοΤζέιμςστο52’.

ΑΝΟΙΞΕΤΟΣΚΟΡΟΝΙ-
ΝΟΥΑ

ΗΛαμίαήτανεκείνηπουμπή-
κεδυνατάστοναγωνιστικόχώρο
θέλοντας να απειλήσει τονΠΑ-
ΟΚ.Τοπαιχνίδι από νωρίς είχε
ρυθμό, με τονΔικέφαλοωστόσο
να είναι εκείνοςπουπήρενωρίς
τοπροβάδισμαστοπαιχνίδι.

Ο ΠΑΟΚ κυκλοφόρησε την
μπάλα, χτίζοντας τη φάση από
τα αριστερά.ΟΤζόληςπρόλαβε

ναγυρίσειστονΚαγκάβα,οοποί-
οςμε τησειρά του τροφοδότησε
τονΝινούαπουμεπλασέ εκτός
περιοχήςέγραψετο0-1στο14ο
λεπτό.

Έτσι, οΔικέφαλοςπήρεαυτό
πουήθελε,έναγκολνωρίςδηλα-
δή,προκειμένουνα«λύσει»ακό-
μηπερισσότεραταπόδιατου.

ΕΧΑΣΕΠΕΝΑΛΤΙΟΣΒΑΜΠ
ΜετάκαιαπότογκολτουΠΑ-

ΟΚ,ηΛαμίαπαρέμενεψηλάστο
γήπεδο και μάλισταστο 16ο λε-
πτό έφτασε κοντά στο γκολ. Ο
Πασχαλάκηςαπέκρουσεαρχικά
μακρινόσουτ τουΠίτι, ενώστη
συνέχειαοΒασιλακάκηςδενκα-
τάφερε να νικήσει τον τερματο-
φύλακατουΠΑΟΚ.

Όσοκυλούσανταλεπτάστο
ημίχρονοοι γηπεδούχοι έχαναν
την«σπιρτάδα» τουςμεαποτέ-
λεσμα, οΠΑΟΚ να κρατάει σε
αρκετά σημεία την μπάλα στα
πόδια του και να γίνει επικίν-
δυνος.

Ηομάδα τουΠάμπλοΓκαρ-
σίαείχεευκαιρίαγια το0-2στο
44’. Ο Σβιντέρσκι σταμάτησε
την μπάλαμέσαστηνπεριοχή,
μετονΤζέιμςναβάζειτοσώμα
τουκαιναγκρεμίζειτονεπιθετι-
κότουΠΑΟΚ.Έτσι,οδιαιτητής
έδειξετηνάσπρηβούλα.Όμως,
οΣβαμπεκτέλεσεάσχημαπρος
το κέντρο, οΘεοδωρόπουλος
απέκρουσε,ενώστησυνέχειαο
Μουργκ με δύναμη έστειλε την
μπάλαάουτ.

ΔΟΚΑΡΙΟΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ,
ΙΣΟΦΑΡΙΣΕΟΤΖΕΪΜΣ

ΟΠΑΟΚ είχε μία ακόμημε-
γάλη ευκαιρία στην έναρξη του
δευτέρουμέρουςγιαναπετύχει
τοδεύτεροτουτέρμα.ΟΝινούα
εκτέλεσε κόρνερ από τα αρι-

στερά, οΜιχαηλίδης σηκώθηκε
μέσαστηνπεριοχή,πήρετηνκε-
φαλιάστέλνονταςτηνμπάλαστο
οριζόντιοδοκάρι.

Λίγο αργότερα και συγκε-
κριμέναστο 52ο λεπτό ηΛαμία
έφερε το ματς στα ίσα. Ο Πίτι
εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά
ένακόρνερ,οΜπίαρνασονέπια-
σε κεφαλιά -πάσα στο δεύτερο
δοκάρικαιοΤζέιμςαπόκοντάμε
τοκεφάλιέγραψετο1-1.

ΠΑΡΕΜΕΙΝΕΗΙΣΟΠΑΛΙΑ
ΕΩΣΤΟΦΙΝΑΛΕ

Μετάκαιτο1-1,ηΛαμίαφρό-
ντισεναμείνειψηλάστοναγωνι-
στικόχώρο.Ωστόσο,όσοκυλού-
σαν τα λεπτάο ρυθμός έπεφτε.
Στο 66ο λεπτό ο ΠΑΟΚ έχασε
ευκαιρίαμεέναμακρινόσουττου
Λύρατζη, το οποίο απέκρουσε ο
Θεοδωρόπουλος.

Οι δύο προπονητές προχώ-
ρησαν σε αρκετές αλλαγές θέ-
λοντας να δώσουν ανάσες ενό-
ψειπρωταθλήματος,αλλάκαινα
φρεσκάρουν την ομάδα τους.Το
παιχνίδιπαιζότανκυρίωςστοκέ-
ντρο, με την κατοχή να αλλάζει
αρκετέςφορέςπόδια.

Μέχρικαιτοφινάλεδενάλλα-
ξετοσκορ,μετιςδύοομάδεςνα
δείχνουν κουρασμένες. Στο 87’
οΛάμπρουέχασε ευκαιρία,όταν
μετά από μεταβίβαση του Σβι-
ντέρσκιέκανεέναάστοχοσουτ.

ΤΑΣΤΟΙΧΕΙΑΤΟΥΜΑΤΣ
ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου):

Θεοδωρόπουλος,Τζέιμς,Παλα-
βαντσβίλι, Σαραμαντάς, Βύντρα,
Μπιάρνασον (75’Μπουλόυλης),
Γκαζαριάν (46’ Κωστίκας), Προ-
βυδάκης(68’Χατζηστραβός),Βα-
σιλακάκης (83’ Νικολόπουλος),
Πίτι,Ρόμανιτς(46’Σταμουλής)

ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία):
Πασχαλάκης, Ίνγκασον,Μιχαηλί-
δης,Λύρατζης,Μπαμπά,Νινούα
(68’Τσιγγάρας), Σβαμπ (64’Κα-
ντουρί), Καγκάβα,Μουργκ,Τζό-
λης(64’Λάμπρου),Σβιντέρσκι

ΓΚΟΛ:52’Τζέιμς/14’Νινούα
ΚΙΤΡΙΝΕΣ:33’Mουργκ
ΚΟΚΚΙΝΗ:
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Μανούχος (Αρ-

γολίδας)
ΒΟΗΘΟΙ:Τζιώτζιος(Θράκης),

Δημητριάδης(Καστοριάς)
VAR: Γκεστράνιους (Φινλαν-

δία)
AVAR:Νικολακάκης (Λασιθί-

ου)
Photocredits:Eurokinissi

Λαμία - ΠΑΟΚ 1-1: Ισόπαλη η ρεβάνς,
αλλά η πρόκριση στον Δικέφαλο

Πέμπτη 04-03-2021

1 3 : 3 0 - 1 7 : 3 0

ΖΕΡΗΣ  ΓΕΩΡ -

ΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ15ΚΑΙ

ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩ-

ΝΙΑ (περ ΚΤΕΛ)

23310-62163

2 1 : 0 0 - 0 8 : 0 0

ΜΑΖΑΡΑΚΗΔΗΜ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΠΑΠΑΓΟΥ -ΔΙΠΛΑΣΤΟΓΕΝ.ΝΟΣΟ-

ΚΟΜΕΙΟ23310-23200

Φαρμακεία

Super League 2
Μεχατ-τρικΤσέλιουπήρε

διπλόστηΝίκαιαοΕργοτέλης
ΟΕργοτέληςεπικράτησε3-2τουΙωνικούστηΝίκαιαμετονΤσέ-

λιονασημειώνειχατ-τρικκαιναπαραμένειστηνκορυφήτηςSuper
League2.ΆνετηνίκητουΛεβαδειακούμε4-0επίτουΚαραϊσκάκη.

ΜίασπουδαίανίκηπήρεοΕργοτέληςγιατη12ηαγωνιστικήτης
Super League2, ο οποίος επικράτησε3-2 του ΙωνικούστηΝίκαια
καιπαρέμεινεστηνκορυφήσεέναχορταστικόπαιχνίδιπουταείχε
όλα.

ΟΡόλεάνοιξε τοσκορστο3’,προκειμένου να ισοφαρίσουνοι
Κρητικοί με έναν κεραυνό τουΤσέλιοστο 12’.ΟΠλατέλλας έβαλε
ξανά τον Ιωνικόμπροστάστοσκορστο51’.Ωστόσο,οΕργοτέλης
πέτυχε τηνανατροπή.Στο71’ οΤσέλιος έκανε το2-2, ενώο ίδιος
παίκτηςέδωσετηνίκηστουςΚρητικούςκάνονταςκαιτηνανατροπή.

Στη δεύτερη θέση του βαθμολογικούπίνακαβρίσκεται οΛεβα-
δειακός.ΗομάδατηςΒοιωτίαςεπικράτησεεύκολατουΚαραϊσκάκη
Άρτας4-0.ΟΜιγκέλάνοιξετοσκορστο5’μετονΜιγκέλ.ΟΜεχία
έκανετο2-0στο49’,οΔημόπουλοςστο52’έκανετρίατατέρματα
τηςομάδαςτου,ενώοΜιγκέλστο60’διαμόρφωσετοτελικόσκορ.

Μαζίμε τονΛεβαδειακόστις 23πόντουςβρίσκεται οΔιαγόρας.
Ηομάδα τηςΡόδου επικράτησε τουουραγούΟΦ Ιεράπετρας1-0.
Τονικητήριο γκολπέτυχεοΜπαστάκοςστο58ολεπτό τηςαναμέ-
τρησης.

ΗΞάνθηγιαδεύτερησυνεχόμενηαγωνιστικήέμεινεμακριάαπό
τη νίκη, αφούαναδείχθηκε ισόπαλη0-0με τονΑπόλλωνΛάρισας.
Νωρίτερα, ταΧανιάπήραν το διπλό με 1-0στην έδρα τηςΔόξας
Δράμας χάρηστο γκολ τουΒασιλόγιαννηστο 19’.Δεν είχε νικητή
ηαναμέτρησημεταξύτωνΤρικάλωνκαιτηςΠαναχαϊκής,αφούδεν
σημειώθηκε κάποιο γκολμε το τελικόαποτέλεσμα να είναι 0-0.Οι
Πατρινοίβρίσκονταιστην5ηθέση,ενώστην7ηταΤρίκαλα.



Για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση
Συμμετοχή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 

Νάουσας στις δράσεις του δικτύου 
βιβλιοθηκών της Μακεδονίας 

Με τη συμμετοχή 
της στην διαδημοτική 
συνεργασία 18 βιβλι-
οθηκών της Μακε-
δονίας, θα τιμήσει η 
Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Νάουσας και η Αντι-
δημαρχία Πολιτισμού, 
Τουρισμού, Εξωστρέ-
φειας και Ευρωπαϊκών 
θεμάτων τη συμπλή-
ρωση 200 χρόνων α-
πό την ελληνική επα-
νάσταση.

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

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

Η ομαδική αυτή έκθεση θα ξεκινήσει από το φου-
αγιέ του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια 
θα περιοδεύσει και στις υπόλοιπες  πόλεις της Μα-
κεδονίας, συμπληρώνοντας τις παράλληλες εορτα-
στικές εκδηλώσεις μνήμης για την κάθε πόλη, που 
συμμετέχει στο δίκτυο συνεργασίας των Δημοτικών 
Βιβλιοθηκών. 

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

Η έκθεση θα ενταχθεί στις δράσεις του Δήμου 
Νάουσας για την επέτειο της εξέγερσης και του Oλο-
καυτώματος.
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Έως τις 20 Μαρτίου οι εγγραφές 
στο ειδικό νηπιαγωγείο Βέροιας

 
Από 1 έως 20  Μαρτίου 2021 θα πραγματοποι-

ηθούν οι εγγραφές στα Ειδικά νηπιαγωγεία για το 
σχολικό έτος 2021-2022, Η φοίτηση είναι υποχρεωτι-
κή για τους μαθητές και μαθήτριες με έτος γέννησης  
2017 και 2016. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο 
ειδικό νηπιαγωγείο:

α) Αίτηση εγγραφής - Υπεύθυνη δήλωση από 
τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών, (παρέχε-
ται από το σχολείο).

β) Γνωμάτευση από το Κ.Ε.Σ.Υ. ή ιατροπαιδαγω-
γικού φορέα (αν υπάρχουν). Η μη ύπαρξη σχετικών 
εγγράφων δεν αποτελεί εμπόδιο για την εγγραφή.

γ) Πιστοποιητικό γέννησης των μαθητών/τριών, το οποίο και αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του
Πληροφορικού Συστήματος myschool. 
δ) Υπεύθυνη δήλωση για τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν την συνοδεία των μαθητών/τριών, (συμπεριλαμβάνεται 

στο έντυπο της αίτησης).
ε) Αίτηση-Δήλωση  εγγραφής εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρό-

γραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,  χωρίς άλλες προϋποθέσεις.
στ) Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι 

έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
ζ) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας,  ΑΔΥΜ (το ειδικό έντυπο παρέχεται από το σχολείο και συμπληρώνεται 

από παιδίατρο).
η) Αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας, αφενός  για να 

εγγράφονται οι μαθητές/τριες στα όρια της σχολικής περιφέρειας κάθε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και αφετέρου βοηθά στον έγκαιρο 
προγραμματισμό των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/τριών από και προς το σχολείο (αν επιθυμεί ο γονέας).

θ) Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, όπως τούτο ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου του ως άνω ΠΔ.

ι)Η ανανέωση εγγραφής των νήπιων της σχολικής μας μονάδας, γίνεται αυτεπάγγελτα. 
Οι εγγραφές στις ΣΜΕΑΕ γίνονται με αυτοπρόσωπη παρουσία γονέων ή κηδεμόνων, κατόπιν επικοινωνίας για 

την αποφυγή συνωστισμού.
Η Προϊσταμένη

Αρβανιτάκη  Αγγελική

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 Δημό-
σιας Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης της 
Βέροιας και το 
Xanthi Tech Lab 
του Κέντρου Πο-
λιτισμού Δήμου 
Ξάνθης συνδι-
οργανώνουν με 
την υποστήριξη 
της Αμερικανι-
κής Πρεσβείας 
τα  δ ιαδ ικ τυα -
κά εργαστήρια 
VerifyInfoED. Τα 
εργαστήρια α-
πευθύνονται σε 
μικρές ομάδες 
εκπαιδευτ ικών 
και εφήβων οι 
οποίοι θα έχουν 
την ευκαιρία με 
την υποστήριξη 
εξειδικευμένων 
ε κ π α ι δ ε υ τ ώ ν 
να αναπτύξουν 
δεξιότητες πλη-
ροφοριακού και 
κριτικού γραμμα-
τισμού στην ψη-
φιακή εποχή. Η γλώσσα των σεμιναρίων θα είναι η Αγγλική, διευρύνοντας τις 
ευκαιρίες 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 απα-

ραίτητες δεξιότητες αλλά και τα απαιτούμενα εργαλεία και εφόδια ώστε να 
ενσωματώνουν 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 παιχνιδο-
ποίησης και αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων, θα αποκτήσουν δεξιότητες 
πληροφοριακού 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 παιδεί-

ας 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 

ΜΜΕ, 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 εβδο-

μάδα) 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
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
διόροφηστοΠανόραμα

με3υπνοδωμάτια,σα-

λοκουζινα, μπάνιο, βε-

ράντα.Κάτωδιαμέρισμα

πιο μικρόσαλοκουζίνα

με τζάκι, δωμάτιο. Με

πρόσβαση στην αυλή.

Αυτόνομη θέρμανση

σε ήσυχη περιοχή. Τι-

μή135.000ευρώ.Τηλ.:

6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-
ρισμα κοντά στοΜου-

σείο, 90 τ.μ., 34.000

ευρώ.  Τηλ . :  6934

888738ΜεσιτιοκόΑκί-

νηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙσταό-
ριαΑγγελοχωριου-Αρ-

χαγγέλου 2 χωράφια

κολλητά, 25 και 11

στρέμματα, περιφραγ-

μένα, παλμέττα βερύ-

κοκα 6 ετών σε φούλ

παραγωγή, άριστης

κατάστασης, 4 εξαιρε-

τικέςποικιλίες,μεμπε-

κάκια.Παρακαλώμόνο

σοβαρές προτάσεις.

Κινητό:6945769920.

ΠΩΛΕΙΤΑι χωράφι
10 στρέμματα με ρο-

δάκ ινα συμπήρυνα

ANDROSS στην πε-

ρ ιοχή ΠΑΛΙΟΛΑΚΑ

κοντά στο γήπεδοΔΙ-

ΑΒΑΤΟΥ. Η περιοχή

είναι κατάλληλη για

καλλιέργεια ακτνιδί-

ων.Τηλ. επικοινωνίας:

6982384407.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοπωροπω-

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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λείοεπίτηςοδούΜητροπόλε-

ωςστηΒέροια.Πληροφορίες

τηλ.6976063527

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙστοκέ-
ντροτηςΒέροιας:1)υπόγεια

αποθήκη110 τ.μ., τιμη150

ευρώ,2)πατάριπερίπου100

τ.μ., τιμή 100 ευρώ.Πληρ.

τηλ.:6970019994.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  δια-
μέρισμα κέντρου με ατο-

μική θέρμανση 3 δωμάτια

σαλόνι κουζίνα μπάνιο σε

άριστηκατάσταση,280ευ-

ρώ.Τηλ.:2331068080.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητρο-

πόλεως 35, χώρος 90 τ.μ.

περίπου, με 3 χώρους και

κουζινα,W.C.,γιαεπαγγελ-

ματική χρήση ή για διαμέ-

ρισμα, 3ος όρ.Τηλ.: 6932

471705&2331021100.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23334ΚΕΝΤΡ0,Ενοικιάζεταιγκαρ-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13234Ενοικιάζεταιγραφείο30τ.μ.

κοντάστονΆγιοΑντώνιο3οςορ.εξαιρετικής
προβολής2χώροιμεδικότουWC.Ενοίκιο
μόνο150€.

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

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

Κωδ:106449 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ανακαινισμένοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-Κέντροσεπαράλληλοτης

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106818ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Πωλείται

Γκαρσονιέρα59τ.μ.,3οόροφο,ηοποίααπο-

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13262 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙ-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατά-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13548.ΒΕΡΟΙΑστηνπεριοχήΞη-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:14248-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥπω-

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

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

φασιστικόαγοραστήέτοιμο.
Κωδ.14527ΣτοΣταυρόΗμαθίαςπωλεί-

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟ-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

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



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός μάγει-

ρα-λαντζιέρα για μόνιμη απα-

σχόληση.BISTRO49Πιτσαρί-

α-Παστερία.Επικοινωνία:6983

060023.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός-ηλε-

κτρονικός, με γνώσεις υπολο-

γιστών και αγγλικής γλώσσας,

γιαπλήρη απασχόληση.Αντι-

κείμενο: ιατρικά μηχανήματα.

Έδρα εταιρείαςΑγκαθίαΗμα-

θίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας

:6985996674.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανειδίκευτος ερ-

γάτης από εταιρία κρεάτων

για μόνιμη εργασία. Πληρ.

2332042608–2332041875.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) χειριστής

αντλίας μπετόν, 2) χειρι-

στήςWagondrill, 3) χειριστής

Dumper για μόνιμη εργασία

στηΒέροια.Τηλ.:2331021904

κ.Κώστας.

ZHTEITAI βοηθός λογιστή

για εργασίασε λογιστικό γρα-

φείο.Απαραίτητη, τριετής του-

λάχιστονπροϋπηρεσία.Τηλέ-

φωνο: 2331021106.Αποστολή

βιογραφικών στο ygronat@

hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομοως  βοη-

θός λογιστή για εμπορική επι-

χείρησημε τριετή τουλάχιστον

προϋπηρεσίασεανάλογηθέση

καθώςκαιάριστηγνώσηαγγλι-

κών σε επίπεδο επικοινωνίας

καιπροαιρετικά   επικοινωνία

σεμια τουλάχιστον γλώσσαα-

κόμακατάπροτίμησηιταλικών

ή γερμανικών καθώς καιπολύ

καλές γνώσειςMicrosoftOffice

(Excel ,Word ,Outlook).ΑΠΟ-

ΣΤΟΛΉΒΙΟΓΡΑΦΙΚΏΝ  ΣΤΟ

email: olympialandike@gmail.

com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικόςαυτοκι-

νήτωναπό επιχείρησηστηΒέ-

ροιαγιαπλήρηαπασχόληση. Ι-

κανοποιητικήαμοιβή.ΖΗΤΕΙΤΑΙ

οδηγόςταξίγιαπλήρηαπασχό-

ληση.Τηλέφωνα επικοινωνίας:

2331071553&2331062900.Ώ-

ρεςεπικοινωνίας:9.00με18.00.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με έ-

δρα τη Βέροια, αναζητά χει-

ριστή μηχανημάτων έργου με

ικανότηταοδήγησης επαγγελ-

ματικού φορτηγού για να ερ-

γαστεί σε έργο ύδρευσηςστη

Θεσσαλονίκη. Τηλ. επικοινω-

νίας:2331023400,Κιν.:6977

443518.

ΤΟCOFFEE ISLAND, Βε-

νιζέλου31 (κέντρο), αναζητεί

barista και διανομέα.Απο-

στολή βιογραφικών στο e-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ30τ.μ.μεντουλάπα,140€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,170€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ38τ.μ.επιπλωμένο,καλό,220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ40τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,λουξ,300€
ΡΟΛΟΙ45τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,250€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ45τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,260€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.ανακαινισμένο,ατομ.λέβητας,280€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ70τ.μ.μονοκατοικία,180€
ΕΛΗΑ70τ.μ.νεόδμητο,τζάκι,θέσηστάθμευσης,400€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ90τ.μ.επιπλωμένο,καλό,300€
ΕΛΗΑ100 τ.μ.ατομ.λέβητας,ηλιακός,θέα,πολύκαλό,
370€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,330€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.12ετών,θέα,λουξ,450€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ120τ.μ.επιπλωμένο,καλό,310€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ35τ.μ.15ετών,33.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ75τ.μ.15ετίας,εξαιρετικό,λουξ,65.000€
ΕΛΗΑ 80 τ.μ.ανακαινισμένο, με αντλία θερμότητας,
85.000€
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€
ΕΛΗΑ110τ.μ.προσόψεως,καλό,55.000€
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€
ΣΤΑΥΡΟΣ170τ.μ.οροφοδιαμέρισμα,κεντρικό,35.000€

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
ΚΤΕΛ25τ.μ.καλό,250€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ35τ.μ.πάνωστηνΑριστοτέλους,150€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,μεπατάρικαιυπόγειο,270€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ80τ.μ.μεπατάρι,καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,800€
ΚΑΤΩΒΕΡΜΙΟ400τ.μ.Ξενοδοχείοεξαιρετικό,16.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ156μέτρα,πολύκαλό,29.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ400μέτρα,καλό,16.000€
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣΚΑΤΟΙΚΙΕΣ460μέτρα,38.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ500μέτρα,στοκέντροτουχωριού,24.000€
ΣΚΥΛΙΤΣΙ500μέτρα,καλό,6.000€

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.



mail: coffeeislandveria@

gmai l .com.  Τηλ . :  6976

633096.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑΦΥΛΑΞΕΩΝ

‘’TSIFLIDIS SECURITY’’

ζητάει  να προσλάβει  γ ια

μόνιμη απασχόληση, εξω-

τερικό πωλητή ή πωλήτρια

για τους Νομούς Ημαθίας,

Πέλλας, Θεσσαλονίκης.Α-

παραίτητα προσόντα, ευχέ-

ρεια λόγου, αγγλική γλώσ-

σα, δίπλωμα αυτοκινήτου,

άδεια εργασίας προσωπι-

κού ασφαλείας, εμπειρία με

βιογραφικό και συστάσεις.

Μισθός, ασφάλιση και πο-

σοστά. Παραλαβή δικαιολο-

γητικών με συνέντευξη στα

κεντρικά γραφεία μας,Θεσ-

σαλονίκης 45 Βέροια www.

securitytsifl idis.gr-sales@

secur i ty ts i f l id is .g r -  Τηλ .

2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡ ΙΑ  α ν α λαμβά ν ε ι

η φροντίδα μόνο καθ’ όλο

το διάστημα της ημέρας με

γνώσεις νοσηλευτικής.6997

749791.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φροντίδα γερόντων για κά-

ποιες ώρες ή και για 24ωρη

βάση, καθαριότητα σπιτιών,

γραφείων και σκάλες. Τηλ.:

6940998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙβρεφικάείδη

τηςCICU:καροτσάκι (χειμω-

νιάτικο-καλοκαιρινό), καλα-

θούνα με βάση, τραπεζάκι

φαγητού, κάθισμα αυτοκινή-

του και 2 ποδήλατα παιδι-

κά σε πολύ κατάσταση, 400

ευρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310

62621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ, χωρίς υποχρε-

ώσεις,ζητάγιαγνωριμιακυ-

ρια 50-55 ετών, για σοβαρή

σχέση.Τηλ.:6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ  75 ετών, ζητά

γωνριμία με κυρία από 60

έως70ετώνγιασοβαρήσχέ-

ση.Τηλ.:6989007541.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

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

α)Άνδραήγυναίκαγια
βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 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.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS 

GROWERS»
Ενδιαφέρεται για τηνπρόσληψη

τεχνικώντωνπαρακάτωειδικοτήτων
γιααπασχόλησή τουςστα εργοστά-
σιαΑλεξάνδρειαςκαιΒέροιας:

1)ΑρχιτεχνίτηςήΕργοδηγόςΜη-
χανικός εγκαταστάσεων 2ης ειδικό-
τητας

2)ΑρχιτεχνίτηςΜηχανικός εγκαταστάσεων 4ης ειδικότη-
τας-Θερμαστής

3)ΑρχιτεχνίτηςήΕγκαταστάτηςΗλεκτρολόγοςΑ΄Ειδικότητας
Υποβολήβιογραφικού:
-email:venus@venusgrowers.gr
-Fax:2331024204
-Διεύθυνση:Α.Σ.ΒέροιαςVENUSGROWERS,Σιδηροδρομι-

κόςΣταθμόςΒέροιας,Τ.Κ.59131,Τ.Θ.3,ΒΕΡΟΙΑ
-Τηλ.Επικοινωνίας:2331023311μεεσωτερικό141ή147



Την πίτα του 2021 έκοψε στις  26 Φεβρουαρίου, το από-
γευμα, στα γραφεία του Συλλόγου,  με παρόντες μόνο  τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  λόγω covid:

Πρόεδρος Παγούρας Αναστάσιος
Αντιπρόεδρος Σακαλής Αργύριος
Ταμίας Παπαοικονόμου Κων/νος
Γραμματέας Λάσκαρης Νίκος
Μέλος Α΄ Κουτόβας Πέτρος
Μέλος Β΄ Μουταφτσής Νίκος
Η παρουσία των υπόλοιπων μελών έγινε μέσω των μέ-

σων κοινωνικής δικτύωσης.

Για άλλη μια φορά παρουσιάστηκαν οι δράσεις του Συλλό-
γου που περιορίστηκαν όμως λόγω της κατάστασης. Συζη-
τήθηκε και πάλι το μείζον θέμα του παραεμπορίου, διάθεση 
προϊόντων χωρίς τήρηση κανόνων υγιεινής τόσος τις λαϊκές 
αγορές όσο καις τις οικίες – οικιακή ζαχαροπλαστική, πειρα-
τεία.

Όπως τονίστηκε, ο Σύλλογος έλαβε δραστικές αποφάσεις 
αλλά θα προβεί και σε καταγγελίες.

Το φλουρί και τα δώρα που το συνόδευαν, το έτυχε η επι-
χείρηση του Νίκου Μουταφτσή.

P Δηλαδή μόνο 
το ηφαίστειο της Σα-
ντορίνης δεν ξύπνη-
σες ακόμη Κυριάκο 
μου…

 
P Κάτσε σπίτι! 

σου λέει το κράτος. 
Βγες έξω! σου λέει 
ο σεισμός. Κι άντε 
εσύ να αποφασί-
σεις ποιο είναι το 
λιγότερο επικίνδυ-
νο.

 
P Μπρος γκρε-

μός και πίσω ρέμα, 
σε έναν λαό μεγαλω-
μένο με Ρέμο.

 
P Πάνω που ει-

δικευόμασταν στο 
ιικό φορτίο και τους 
βιασμούς, να ‘σου πάλι από την αρχή νέα 
μαθήματα για τη σεισμικότητα στη χώρα.

 
P Εγώ πάντως κουνιέμαι έτσι κάθε φορά 

που σηκώνω τα βάρη στο γυμναστήριο.
 
P Αλλά εκεί είναι τοπικός σεισμός. Με 

μπόλικο εστιακό βάθος, αλλά και φάρδος.
 
P Εγώ ξέρω ότι πέρσι τέτοιον καιρό λέ-

γαμε ‘σιγά μην μας κλείσουν’ και φέτος λέμε 

‘σιγά μην μας ανοίξουν’.
 
P Αυτό το τρίτο κύμα δεν ήταν πολύ 

ψηλό, αλλά είναι μακρύ.
 
P Κι αν πάμε έτσι, θα πάθει ό,τι και το 

κλήμα. Θα το φάει ο γάιδαρος.
 
P Τα μέτρα ακορντεόν δεν βλέπω να 

έχουν αποτέλεσμα. Τσικνοπέμπτη σή-
μερα, ας κάνουμε μια προσπάθεια με 
χάλκινα.

 

P Πού ξέ-
ρεις καμιά φορά; 
Μπορεί τον ιό να 
τον σκοτώνει η 
θετική ψυχολο-
γία.

 
P Ή και το 

καλής ποιότη-
τας και επαρ-
κούς ποσότη-
τας αλκοόλ.

 
P Μπαίνουν 

σε ένα μπαρ η 
Πελώνη, η Μεν-
δώνη και η Πα-
γώνη. Και ποια 
βρίσκουν εκεί; 
Την Κοσιώνη!

 
P Μόνο με 

τα πόδια λέει ο 
κωδικός ‘6’. Εί-
χαν δεν είχαν, 
πάλι στο γυ-
μναστήριο μας 
έστειλαν.

 
P Και:
 Βρίσκονται δύο φίλοι μετά από χρόνια: 
«Μήτσο αδερφέ μου που είσαι !» λέει ο 

ένας. 
«Γιωργάρα, πού είσαι βρε παλιοσειρά! 

Χαθήκαμε!» λέει ο άλλος. 
«Ρε συ, έλα από το σπίτι την Κυριακή, να 

φάμε, να γνωρίσεις και τη γυναίκα μου!» 
«Πολύ θα το ήθελα ρε φίλε, αλλά δε μπο-

ρώ την Κυριακή γιατί ο Βαγγέλης θα πάει για 
κυνήγι».

«Καλά, τότε έλα την επόμενη Κυριακή».

«Δε μπορώ ούτε την επόμενη Κυριακή, 
γιατί ο Βαγγέλης θα πάει για ψάρεμα».

«Αδερφέ μου δε πειράζει, έλα τη μεθεπό-
μενη Κυριακή».

«Ρε φίλε μη με παρεξηγήσεις, αλλά τη με-
θεπόμενη Κυριακή ο Βαγγέλης φεύγει ταξίδι 
και πάλι δε θα μπορώ να έρθω».

«Καλά, αλλά δεν μου λες ρε φίλε… Ποιος 
είναι τέλος πάντων αυτός ο Βαγγέλης;» 

«Να σου πω την αλήθεια, ούτε που τον 
έχω δει ποτέ μου… Εγώ με τη γυναίκα του 
πηγαίνω!»

Κ.Π.
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Οι Ζαχαροπλάστες της Βέροιας 
έκοψαν την πίτα του 2021
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