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να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης

ανάγκης λόγω των ζημιών από τον παγετό

Self Test, επιστροφή στις σχολικές 
αίθουσες και πανελλαδικές εξετάσεις
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Μήπως να επεκταθεί το όριο 
στις 9 το βράδυ για να μην 

«σκοντάφτουμε» ο ένας πάνω 
στον άλλο;;;

 Οι εικόνες συνωστισμού το σαββατοκύριακο 
στους κεντρικούς δρόμους και πάρκα της Βέροιας 
ως ένα βαθμό ήταν αναπόφευκτες, δεδομένης 
της καλοκαιρίας και της κόπωσης του κόσμου. 
Ωστόσο ένα από τα μέτρα που ίσως επιδεινώνει την 
κατάσταση, παρά την βοηθά, είναι η απαγόρευση 
κυκλοφορίας στις 9 το βράδυ με το εξής σκεπτικό. 
Στην απαραίτητη σαββατιάτικη βόλτα που έχουν 
ανάγκη από τα βρέφη μέχρι τους ηλικιωμένους, 
είναι αναγκασμένοι να «στριμωχτούν» κυρίως στο 
3ωρο 6-9, που παρατηρείται συνωστισμός. 
  Ίσως αν επεκτεινόταν το όριο απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας, έστω για το Σάββατο κατά 2-3 ώρες, 
θα μπορούσε να υπάρξει αποσυμφόρηση, αφού 
δεν θα συνέπιπταν οι παππούδες, τα καρότσια 
με τα βρέφη, οι μαθητές, τα νεαρά ζευγάρια, οι 
μεσήλικες, που βλέπουμε να συνωστίζονται όλοι 
στην «βόλτα», αφού κάποιοι από αυτούς θα έβγαιναν 
πιο αργά, όταν άλλοι θα είχαν ήδη επιστρέψει. 
Απλοϊκή σκέψη, αλλά πρακτική προσέγγιση σε ένα 
πρόβλημα για το οποίο δεν φταίει ο κόσμος, αλλά 
πρέπει να βρεθεί λύση!

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Θεοχάρους, Αποστόλου

Μόνο3θετικάκρούσματασταΛύκειατηςΗμαθίας
τηνπρώτηημέρατωνselftests

ΧωρίςιδιαίτεραπροβλήματαέγινεηεπιστροφήτωνμαθητώνκαικαθηγητώνσταΛύκειατηςΗμαθίας.Σεεπικοινωνία
πουείχαμεμετονΠροϊστάμενοτηςΒ/βαθμιαςΝ.ΗμαθίαςΘανάσηΠαπαδόπουλο,μαςεπεσήμανεότιηπροσέλευση
τωνμαθητώντηνπρώτηημέραεπιστροφήςστιςσχολικέςαίθουσεςάγγιξε σχεδόντοαπόλυτοποσοστό98-99%.Ανα-
φορικάμεταself testsπουδιενεργήθηκαναπόκαθηγητέςκαιμαθητέςτωνΛυκείωντηςΗμαθίας,οπροϊστάμενοςμας
ενημέρωσε ότιβρέθηκανμόνο3θετικάκαιαυτάσεμαθητές.Σίγουραμιακαλήαρχήπουπρέπειμευπευθυνότητανα
συνεχίσουνστηνεκπαιδευτικήκοινότητα.

30μαύρεςσακούλεςμεσκουπίδιαμάζεψαν
απότονΠρομηθέαοιΝεολαίοιτουΣυλλόγουΒέροιας

Περίπου30μαύρεςσακούλεςμεσκουπίδιαμάζεψαναπότηνπεριοχήτουΠρομηθέαμέλητουΣυλλόγουΝεολαίας
Βέροιας,τοαπόγευματουπερασμένουΣαββάτου.ΝέεςκαινέοιτουΣυλλόγουμεγάντιακαισακούλεςσταχέρια,ξεχύ-
θηκανμαζεύονταςσκουπίδιααπόδρόμουςκαικοινόχρηστουςχώρους.«Ηδράσημαςμεγαλώνει,βοηθήστεμαςκιεσείς
διαδίδονταςτονσύλλογοώστεναβοηθήσουμεκιάλλοτηνπόλημαςναγίνειπιοόμορφηκαιπιοκαθαρή!Όσοιπερισσό-
τεροιτόσοκαλύτερα!»μαςλένεμέσωτουπροέδρουτους,καλώνταςμαςστηνπροσπάθειακαιευχαριστώνταςόσουςβο-
ήθησαν.Πολλάσυγχαρητήριαστέλνειμεσημείωμάτουκαιοπρ.αντιδήμαρχοςΒέροιαςΝίκοςΜαυροκεφαλίδης,κάτοικος
Προμηθέα,επισημαίνοντας:«Χίλιοι έπαινοιγια τηδράσητουςπουδενείναι,απόόσογνωρίζω,ημοναδική...Καιάλλοι
τόσοιέπαινοιγιατολαμπρόπαράδειγμάτους»!

«Φθάνει»αύριοΤετάρτηστηνΕλλάδα
τομονοδοσικόεμβόλιοτηςJohnson&Johnson

ΗΕθνικήΕπιτροπήΕμβολιασμώνανακοίνωσεπωςαύριο,Τετάρτη14Απριλίου,αναμένονταιοιπρώτες33.600δόσεις
απότοεμβόλιο τηςJohnson&Johnson (σ.σ. τοοποίουπενθυμίζεταιπωςείναιμονοδοσικό,άρααφοράσεαντίστοιχο
αριθμόπολιτών)καιοιεμβολιασμοίθαξεκινήσουνστις19.04.2021.

HΕ.Ε.αναμένεισυνολικά55εκατομμύριαδόσειςτουσυγκεκριμένουεμβολίουωςτατέληΙουνίου.ΗΕλλάδαθαλά-
βει1,3εκατομμύριααπότιςδόσειςαυτές–960.000εκτωνοποίωναναμένονταιτονΙούνιο.Τομονοδοσικόεμβόλιοτης
Johnson&JohnsonκατάτηςCOVID-19είναισυμβατόμετασυνήθηκανάλιαφύλαξηςκαιδιανομήςτωνεμβολίων,γεγο-
νόςπουκαθιστάδυνατήτηνπαράδοσήτουσεαπομακρυσμένεςπεριοχές.

Με 2ωρη 
καθυστέρηση 

χθες ο πρωινός 
εμβολιασμός

στο Κ.Υ. Βέροιας
λόγω… ψυγείου
Έναπρόβλημα στη θερμοκρα-

σία του ψυγείουστοΚέντροΥγεί-
ας Βέροιας που φυλάσσονται τα
εμβόλια, ήταν η αιτία της 2ωρης
περίπουκαθυστέρησηςτουεμβολι-
ασμούτοπρωίτηςχθεσινήςΔευτέ-
ρας.Τα εμβόλια αντικαταστάθηκαν
στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και η
διαδικασία του εμβολιασμού ξεκί-
νησελίγομετάτις11.00π.μ.,μετη
σειρά τωνπρογραμματισμένωνγια
χθες  ραντεβού και με τη συνήθη
ικανοποιητική ροήστην όλη διαδι-
κασία.

Μπαμπάς 
ο Αντώνης και παππούς
ο Φώτης Καραβασίλης

Πανευτυχής μπα-
μπάςαπόταμεσάνυχτα
τουΣαββάτου11Απριλί-
ου οΑντώνηςΚαραβα-
σίληςκαιησύζυγόςτου
Βιολέτα Ηλιάδη που
έφερανστον κόσμο ένα
υγιέστατο και χαριτω-
μένο κοριτσάκι.Τρισευ-
τυχισμένοι όμως και ο
παππούςπρόεδρος του
Δικηγορικού Συλλόγου
Βέροιας Φώτης Καρα-
βασίληςκαιηγιαγιάΝί-
κηΚαραβασίληγιατην
μικρήεγγονούλατους.

ΟΛΑΟΣ εύχεται να
τους ζήσει το νέομέλος
τηςοικογένειάςκαιναεί-
ναιγερήκαιφωτισμένη!
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Κώστας Καλαϊτζίδης: 
Σε κατάσταση έκτακτης

ανάγκης η Ημαθία, με ζημιές 
100% από τον παγετό

-Να δοθούν άμεσα προκαταβολές αποζημιώσεων
Με πρωτοβουλία του Αντιπεριφε-

ρειάρχη Ημαθίας, Κώστα  Καλαϊτζίδη, 
κλιμάκιο Γεωπόνων της Διεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι-
κής Ημαθίας, με αφορμή τους πρό-
σφατους παγετούς που σημειώθηκαν 
στις 9 και 10 Απριλίου, διάρκειας αρ-
κετών ωρών ο καθένας, διενήργησε 
αυτοψία χθες Δευτέρα 12 Απριλίου  σε 
διάφορες περιοχές της Περιφερειακές 
Ενότητας και συγκεκριμένα στις αγρο-
τικές περιοχές Κουλούρας, Μελίκης, 
Αλεξάνδρειας, Π. Σκυλιτσίου, Αγίας 
Μαρίνας ,Αγίου Γεωργίου, Χαρίεσσας 
και Νάουσας. Οι διαπιστώσεις και τα 
συμπεράσματα στα οποία κατέληξε το 
κλιμάκιο είναι τα εξής: 

• Όσον αφορά την καλλιέργεια της 
ροδακινιάς και νεκταρινιάς, οι ζημιές 
είναι εκτεταμένες σε πολύ μεγάλο πο-
σοστό, που σε πολλές ποικιλίες αγγί-
ζει το 100% ανάλογα με την περιοχή. 
Επίσης, θα παρατηρηθεί το φαινόμε-
νο της ατροφίας καρπών λόγω των 
παγετών, με συνέπεια όσο πλησιά-
ζουμε στα στάδιο του αραιώματος των καρπών, η ζημιά να είναι ανυπολόγιστη. 

• Στην καλλιέργεια της βερυκοκιάς και δαμασκηνιάς, θεωρούμε ότι η ζημιά είναι πλέον 
στο 100%.

• Αναφορικά με την καλλιέργεια της κερασιάς, οι τελευταίοι παγετοί, που σε πολλές 
ποικιλίες βρίσκονταν στο στάδιο της ανθοφορίας, η ζημιά αγγίζει το 100%.

• Στην καλλιέργεια της αχλαδιάς, στις πρώιμες ποικιλίες, είχε ήδη διαπιστωθεί μεγάλη 
ζημιά τις προηγούμενες μέρες και με τους τελευταίους παγετούς η ζημιά εντοπίζεται πλέον 
και στις οψιμανθείς ποικιλίες, ενδεχομένως  πολλή μεγαλύτερη με την πάροδο των ημερών.

• Στην καλλιέργεια της μηλιάς, ποικιλίες που βρίσκονταν στο στάδιο της ανθοφορίας, 
παρατηρείται μεγάλη ζημιά. 

• Όσον αφορά την καλλιέργεια της ακτινιδιάς, σε νεαρά φυτά διαπιστώνεται ξήρανση 
βλαστών και αυτό έχει σαν συνέπεια ο οπωρώνας να ξεκινήσει από την αρχή με καινού-
ριους βλαστούς. Στα ενήλικα παρατηρήθηκαν ξηράνσεις καρποφόρων οργάνων και βλα-
στών, οπότε η ζημιά και στην καλλιέργεια της ακτινιδιάς είναι πολλή μεγάλη.

Συμπερασματικά διαπιστώθηκε ότι οι παγετοί που επικράτησαν τέλη Μαρτίου για 4-5 
συνεχόμενες ημέρες και με τους δύο ισχυρούς παγετούς του Απριλίου, προκάλεσαν ανυ-
πολόγιστες ζημίες σε δενδρώδεις καλλιέργειες με συνέπεια τον μαρασμό της εξαγωγικής 
δραστηριότητας των νωπών φρούτων αλλά και της μεταποιητικής βιομηχανίας, που είναι 
μεγάλης οικονομικής σημασίας για την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, λόγω έλλειψης 
πρώτης ύλης.       

Καλαϊτζίδης: Δεν μπορούμε να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια
Με αφορμή όλα τα παραπάνω, ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας, Κώστας Καλαϊτζίδης 

δήλωσε: 
“Έχοντας επισκεφθεί περιοχές που επλήγησαν από τους πρόσφατους παγετούς, 

όπου είδα από κοντά την κατάσταση, συνομίλησα στα χωράφια με αγρότες και με εκ-
προσώπους αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών αλλά κι έχοντας τις εκτιμήσεις των 
γεωπόνων της υπηρεσίας μας καθώς έδωσα εντολή να προχωρήσουν σε άμεση αυτο-
ψία για το μέγεθος της ζημιάς σε όλες τις περιοχές που ¨χτύπησε” ο παγετός, συμπεραί-
νουμε από κάθε άποψη ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρωτοφανή καταστροφή  των 
αγροτικών καλλιεργειών της Ημαθίας, που στις περισσότερες περιπτώσεις αγγίζει το 
100%.  Δεν είναι υπερβολή αυτό που μετέφερα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
στον ΕΛΓΑ, ότι σε σχέση με το αγροτικό προϊόν και την τοπική οικονομία, η Ημαθία είναι 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κι έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το ίδιο περιγράφω και 
σε έγγραφες αναφορές που κάναμε ως Π.Ε. Ημαθίας. Το αίτημά μας για άμεση προκα-
ταβολή αποζημιώσεων, “χθες” χωρίς υπερβολή και όχι αύριο δεν θα μείνει μόνο στα λό-
για κι αν χρειαστεί, μαζί με τους αγρότες, θα δώσουμε να το καταλάβουν καλύτερα.  Ελ-
πίζω πως δεν θα χρειαστεί διότι έχουμε εμπιστοσύνη στους συνομιλητές μας. Οι αγρότες 
μας, έχουν ξεπεράσει τα όρια της απόγνωσης και εμείς δεν μπορούμε να σταθούμε με 
σταυρωμένα χέρια”.    

Rapid Test σήμερα στη Φυτειά και την 
Πέμπτη στην Πλατεία Ωρολογίου Βέροιας

Σε δύο σημεία του Δήμου Βέροιας θα διενεργηθούν αυτή την εβδομάδα δωρεάν έλεγ-
χοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του νέου κορωνοϊού SARS CoV–2 (Rapid Test) από 
κλιμάκια της Κινητής Μονάδας του ΕΟΔΥ στην Ημαθία. Ο πρώτος δειγματοληπτικός έ-
λεγχος έχει προγραμματιστεί για σήμερα Τρίτη, 13 Απριλίου 2021, από τις 10:00 έως 
τις 13:00 στην Κοινότητα Φυτειάς, στον χώρο του  Κοινοτικού Καταστήματος.

Την προσεχή Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021, κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα πραγματοποιή-
σει δωρεάν μαζικές δειγματοληψίες από τις 10:00 έως τις 14:00 στην Πλατεία Ωρο-
λογίου. Με σκοπό την καλύτερη εκτίμηση της επιδημιολογικής κατάστασης στο πλαίσιο 
αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19, ο Δήμος σε συνεργασία με την ΚΟΜΥ Ημαθίας 
συνεχίζει να υποστηρίζει τη διενέργεια των rapid test σε άτομα κάθε ηλικίας.

Οι πολίτες θα πρέπει γνωρίζουν πως: πρέπει να στείλουν μήνυμα για μετακίνηση 1 
στο 13033, να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ τους, τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, καθώς και τον 
αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου στον οποίο θα αποσταλεί το αποτέλεσμα του rapid 
test.

Κ. Βοργιαζίδης: Να κηρυχθεί 
ο Δήμος Βέροιας σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης, 
μετά τους καταστρεπτικούς,  
για την παραγωγή, παγετούς  

Να κηρυχθεί ο Δήμος Βέροιας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τις ζημίες 
από τους παγετούς της 9ης και 10ης Απριλίου,  ζητά ο  δήμαρχος Κώστας  Βοργι-
αζίδης , τονίζοντας ότι οι αγρότες και η παραγωγή του Δήμου έχουν μπει στο «βα-
θύ κόκκινο». Οι καταστρεπτικοί παγετοί του Απριλίου  και αυτοί που προηγήθηκαν 
στις 25 και 26 Μαρτίου, «ήρθαν  να ολοκληρώσουν το έργο μιας πρωτοφανούς 
καταστροφής για την τοπική αγροτική παραγωγή, πλήττοντας σχεδόν το σύνολο 
της παραγωγής των επιτραπέζιων ροδακίνων, νεκταρινιών, συμπύρηνων, κερα-
σιών, ακτινιδίων, βερικόκων, δαμάσκηνων και λοιπών αγροτικών προϊόντων», 
προσθέτει ο δήμαρχος. 

Σε δήλωσή του ο κ. Βοργιαζίδης αναφέρει ότι η εξέλιξη αυτή «οδηγεί σε πλή-
ρες αδιέξοδο όλους όσοι εμπλέκονται στην παραγωγή, την μεταποίηση και την 
εφοδιαστική αλυσίδα αγροτικών προϊόντων στην περιοχή μας, όπως μεταξύ άλ-
λων, παραγωγούς, επιχειρηματίες και εργαζομένους σε βιομηχανίες τυποποίησης 
και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, προμηθευτές και μεταφορείς».  

Για τον λόγο αυτό, όπως τονίζει ο δήμαρχος, «λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος 
της ζημιάς για τον αγροτικό κόσμο και τους συναφείς επαγγελματικούς κλάδους 
αλλά και συνολικά για την τοπική οικονομία, είναι επιβεβλημένο να κηρυχθεί ο 
Δήμος Βέροιας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την άμεση αντιμετώπιση των 

ζημιών και την έμπρακτη στήριξη των αγροτών καθώς και όσων ευρύτερα πλήττονται από την ανυπολόγιστη καταστροφή 
που συντελέστηκε. 

Αγροτικός Σύλλογος Ημαθίας προς 
Κυβέρνηση: Ελάτε να διαπιστώσετε 

το μέγεθος της καταστροφής
-Ζητούν άμεσες εκτιμήσεις και διαφάνεια 
στη λίστα των αποζημιωθέντων ποικιλιών

Από τον Πρόεδρο και τα μέλη 
του ΔΣ του Αγροτικού Συλλόγου 
Ημαθίας ανακοινώνονται τα πα-
ρακάτω για τις ζημιές στις καλ-
λιέργειες από τους παγετούς και 
για De minimis ροδακινοπαρα-
γωγών:

«Στη Μακεδονία μας, μια κατ΄ 
εξοχήν αγροτική περιοχή, οι πρω-
ταγωνιστές της υπαίθρου, με-
τρούν τις πληγές που άφησαν οι 
συνεχόμενοι παγετοί της 24ης, 
25ης και 26ης Μαρτίου καθώς 
και ο τελειωτικός, για ότι είχε α-
πομείνει, παγετοί της 9ης , 10ης  
Απριλίου σε πυρηνόκαρπα, γι-
γαρτόκαρπα και ακτινίδια. 

Οι αγρότες της Π.Ε. Ημαθί-
ας έχουν επέλθει σε εξαιρετικά 
δυσχερή οικονομική θέση, πόσο 
μάλλον οι ροδακινοπαραγωγοί 
που υπέστησαν μεγάλη απώλεια 
εισοδήματος από το Ρωσικό ε-
μπάργκο τα τελευταία 8 έτη και 
δεν τους καταβάλλονται ΑΔΙΚΩΣ, αποζημιώσεις για 4 συνε-
χόμενα έτη (2017-2020) από τον ΕΛΓΑ για τις μεγάλες ζημιές 
από τις έντονες και άκαιρες βροχοπτώσεις.

Καλούμε τον Πρωθυπουργό , Κυριάκο Μητσοτάκη, τον 
ΥπΑΑΤ, Σπήλιο Λιβανό, τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Ανδρέα 
Λυκουρέντζο, τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, 
Απόστολο Τζιτζικώστα, στη δύσκολη αυτή συγκυρία που βιώ-
νουμε, με καταστροφές άνευ προηγουμένου στις καλλιέργειες 
, να επισκεφτούν άμεσα την Ημαθία , να δουν ιδίοις όμμασι το 
τεράστιο μέγεθος των ζημιών στην παραγωγή και να δώσουν 
ουσιαστικές λύσεις  εφαρμόζοντας τις διαδικασίες αποζημιώ-
σεων όπως και στη θεομηνία «ΙΑΝΟΣ».

Απαιτούμε
- Επίσπευση διαδικασιών για άμεσες αλλά και δίκαιες αποζημιώσεις
- Να δοθούν προκαταβολές έναντι των αποζημιώσεων που θα λάβουν οι πληγέντες παραγωγοί
- Συμψηφισμός των ασφαλιστικών εισφορών με τις αποζημιώσεις
- Αύξηση του ποσού αποζημίωσης της ασφαλιζόμενης αξίας της φυτικής παραγωγής
- Αναστολή πληρωμών ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ, ΕΛΓΑ , εφορία κ.α.   
Καταγγέλλουμε 
Τον αδιαφανή τρόπο με τον οποίο προέκυψε η λίστα των αποζημιωθέντων ποικιλιών για τις βροχοπτώσεις του καλοκαι-

ριού («Θάλεια»), καθώς και τα εξευτελιστικά ποσά που θα δοθούν αντί αποζημιώσεων και ζητάμε να ανακοινωθεί επίσημα η 
λίστα των ποικιλιών που παρέδωσε ο ΕΛΓΑ στο ΥΠΑΑΤ αλλά και οι εκτιμήσεις για κάθε ποικιλία.

Σε κάθε περίπτωση, ο Αγροτικός Σύλλογος Ημαθίας βρίσκεται σε εγρήγορση και σε συνεργασία με άλλους Αγροτικούς 
Συλλόγου της Κεντρικής Μακεδονίας για την διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων των αγροτών».  
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Ευχαριστήριο του Συλλόγου Κοινωνικής 
Παρέμβασης «Έρασμος»

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευ-
χαριστεί θερμά την κ. Βίκυ Μπατζιάκα για την προσφορά ε-
ξοπλισμού μονάδας Η/Υ  προς ενίσχυση των λειτουργικών 
αναγκών και της γραμματειακής υποστήριξης της δομής 
μας. Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά συμπολιτών μας 
απέναντι στον «Έρασμο» αποτελεί σημαντική ευεργεσία 
για την επιτυχέστερη ευόδωση του κοινωνικού μας έργου 

προς ευάλωτα άτομα ή ομάδες που συνδράμουμε, αποδίδοντας άμεσα οφέλη και 
καρπούς στον καθημερινό αγώνα μας για την προάσπιση των κοινωνικών τους 
δικαιωμάτων σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής!    

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

Δωρεάν Rapid Tests σε Πλατύ  και Αλεξάνδρεια 
στις 14 και 17 Απριλίου αντίστοιχα

 
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας σε συνεργασία με κλιμάκιο του ΕΟΔΥ συνεχίζει τη διε-

νέργεια δωρεάν δειγματοληπτικό έλεγχο στον γενικό πληθυσμό, στο πλαίσιο της 
επιδημιολογικής επιτήρησης του covid-19.

Ειδικότερα, το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα βρίσκεται:
• την Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021, στο προαύλιο χώρο του Δημοτικού Καταστή-

ματος Πλατέος, από τις 12.00 μ. έως και τις 14.00 μ. μ.,
• το Σάββατο 17 Απριλίου2021, στο προαύλιο χώρο του Πνευματικού Κέντρου 

Αλεξάνδρειας, από τις 10.00 π.μ. έως και τις 14.00 μ.μ., ώστε να προσέλθουν οι 
πολίτες και να πραγματοποιήσουν rapid test χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Εντός της εβδομάδας
Δωρεάν rapid tests 
από τον  ΕΟΔΥ σε 

Νάουσα και Μαρίνα
Δωρεάν τεστ ελέγχου για Covid θα πραγματοποιηθούν, 

τις επόμενες μέρες, στη Νάουσα και στην Τοπική Κοινότητα 
Μαρίνας, με πρωτοβουλία του Δήμου Νάουσας σε συνεργα-
σία με τον ΕΟΔΥ. 

Συγκεκριμένα  την Τετάρτη, (14.04.2021), στην Τοπική 
Κοινότητα Μαρίνας θα πραγματοποιηθούν δωρεάν rapid 
tests στην πλατεία από τις 10:00 έως τις 14:00.

Επίσης, την Παρασκευή (16.04.2021), στην πλατεία 
Καρατάσου στη Νάουσα, οι δημότες θα μπορούν να κάνουν 
rapid tests από τις 10:00 έως τις 14:00. 

Οι πολίτες που θα συμμετέχουν στην διαδικασία θα 
πρέπει να έχουν μαζί τους τον προσωπικό αριθμό υγείας 
ΑΜΚΑ, ενώ για την μετακίνησή τους θα αποστέλλουν sms 
με αριθμό 1 στο 13033.

Eυχαριστήρια 
της Φιλοπτώχου

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου 
Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν για την ευγενική 
τους προσφορά:

1) Τα αδέλφια Βαρακλή Ιωάννη και Βαρακλή Αικατερίνη 
–Τίνα, για τη δωρεά των 300 ΕΥΡΩ, στη μνήμη του πατέ-
ρα τους Δημητρίου, με τη συμπλήρωση ενός έτους από το 
θάνατό του και της μητέρας τους Άννας, με τη συμπλήρωση 
οκτώ ετών από το θάνατό της.

2) Την κ. Καρατόλιου Μαρία για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, 
στη μνήμη προσφιλών νεκρών.

3) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 40 ΕΥΡΩ, υπέρ υγεί-
ας προσφιλών προσώπων.

4) Ανώνυμο  κύριο  για  τη  δωρεά  των   20   ΕΥΡΩ,  στη 
μνήμη προσφιλών νεκρών.

5) Το εστιατόριο «ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ» για ένα γεύμα, στη μνή-
μη του πατέρα τους Παπαστεργίου Φώτη.

6) Ανώνυμη κυρία για τα τριάντα πέντε ψωμιά.
7) Ανώνυμο κύριο για τα είκοσι ψωμιά.
8) Ανώνυμο κύριο για τα δύο τετράλιτρα λάδι.
9) Την κ. Τολιοπούλου Αρχοντούλα για τα τριάντα πέντε 

ψωμιά, στη μνήμη της μητέρας της.
10) Τον κ. Παπαγιάννη Νίκο για τα δύο πεντάλιτρα λά-

δι στη μνήμη του Παπαγιάννη Ιωάννη.

Επιστολή προς το Περιφερειακό Υποκα-
τάστημα Ημαθίας του ΕΛ.Γ.Α στη Βέροια, 
απέστειλε ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας 
Καρανικόλας, με αφορμή τις σοβαρές ζη-
μιές που προκλήθηκαν στις καλλιέργειες 
(ροδάκινα, νεκταρίνια, κεράσια, βερίκοκα, 
δαμάσκηνα, ακτινίδια κ.ά.)  λόγω του νέου 
παγετού, που σημειώθηκε την Παρασκευή 
9 Απριλίου  2021, στην ευρύτερη περιοχή.

Στην επιστολή του ο Δήμαρχος Νάου-
σας ζητά την επίσπευση των απαιτούμε-
νων ενεργειών  για την άμεση καταγραφή 
και αποτίμηση των ζημιών, προκειμένου να 
επισπευσθούν οι διαδικασίες της αποζημί-
ωσης των παραγωγών. 

Ειδικότερα, στην επιστολή του, μετα-
ξύ άλλων, ο κ. Καρανικόλας επισημαίνει: 
«Δυστυχώς τις τελευταίες ώρες γινόμαστε 
αποδέκτες της αγωνίας και της απόγνωσης  
εκατοντάδων αγροτών του δήμου μας που 
το εισόδημά τους στηρίζεται στην παρα-
γωγή φρούτων, αφού ο νέος  παγετός της  9ης  Απριλίου, 
σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, έδωσε τη χαριστική «βολή» 
στις ήδη πληγείσες δενδροκαλλιέργειες και στο εισόδημα των 
παραγωγών μας, που ήδη βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική 
θέση τόσο λόγω της πανδημίας όσο και των απανωτών δυσμε-
νών καιρικών συνθηκών που συνέβαλλαν να χαθούν οι κόποι 

μια ολόκληρης χρονιάς και οι δαπά-
νες για την καλλιεργητική φροντίδα. 

Σε συνέχεια των ενεργειών σας 
για τις ζημιές που υπέστησαν οι καλ-
λιέργειές μας από τον παγετό της 
25ης και 26ης Μαρτίου και επειδή τα 
εικοσιτετράωρα που διανύουμε εκτι-
μούμε πως είναι εξαιρετικά κρίσιμα, 
καθώς θα διαφανεί το ακριβές μέγε-
θος της ζημιάς και από τον παγετό 
της 9ης Απριλίου, παρακαλούμε ό-
πως συνεργαστούμε όλοι οι εμπλεκό-
μενοι φορείς,  προκειμένου να προ-
χωρήσουν άμεσα οι απαιτούμενες 
ενέργειες καταγραφής των ζημιών και 
αποζημίωσης των πληγέντων παρα-
γωγών». 

Τέλος, ο κ. Καρανικόλας,  αφού 
ευχαριστεί τα στελέχη του Υποκατα-
στήματος του ΕΛ.Γ.Α για τη μέχρι σή-
μερα αγαστή συνεργασία με τον Δήμο 

σε ζητήματα που αφορούν στον αγροτικό κόσμο, προσθέτει: 
«από την πλευρά μας στον Δήμο Νάουσας βρισκόμαστε με 
κάθε τρόπο στο πλευρό των αγροτών που επλήγησαν και οι 
αρμόδιες υπηρεσίες είναι σε ετοιμότητα - ώστε μόλις ξεκινήσει 
η διαδικασία των εκτιμήσεων των καταστροφών από τους γεω-
πόνους του ΕΛ.Γ.Α - να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία των 
δηλώσεων των αγροτών για τις ζημιές που υπέστησαν, με σκο-
πό την επίσπευση των διαδικασιών για την αποζημίωσή τους».

Δικηγορικός 
Σύλλογος Βέροιας:  

Επιστολή προς έναν 
αγωνιστή του 1940

Κύριε  Γιάννη Κοζάρτση,
Πριν από λίγες ημέρες μέρες ο πρώην Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου 

Βέροιας κ. Ιωάννης Καπανίδης πληροφόρησε τον Πρόεδρο του Συλλόγου μας 
ότι στην Βέροια  ζει ένας αγωνιστής του 1940. Ένας ήρωας που πολέμησε κάτω 
από τις διαταγές του λοχία Δημητρίου Ίτσιου, στην γραμμή των οχυρών Ρούπελ, 
στο πολυβολείο με τον κωδικό Π8. Είναι γνωστή η ιστορία του πολυβολείου Π8, 
καθώς και του λοχία Ίτσιου και των ανδρών του, ένας εκ των οποίων ήσασταν και 
εσείς.

Αμέσως μετά το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 9ης Απριλίου 2021 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ να σας αποδώσει μία ελάχιστη τιμή, να τιμήσει με μία 
πλακέτα τον συμπολίτη μας, που διάγει σήμερα το 104 έτος της ηλικίας του, για 
τις υπηρεσίες  που προσέφερε στην πατρίδα.

Φέτος η Ελλάδα γιορτάζει τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821 και 
θαυμάζουμε τους ήρωες σε φωτογραφίες, όπως τις βλέπουμε από μικρά παιδιά. 
Όμως σήμερα, όμως έχουμε την τιμή να μπορούμε να θαυμάσουμε τον ίδιο τον 
ήρωα που υπερασπίστηκε την πατρίδα μας στα  οχυρά του Ρούπελ, στις 6 Απρι-
λίου 1941.

Την σημερινή μέρα, .. Απριλίου 2021 ακριβώς ογδόντα (80) χρόνια μετά στεκό-
μαστε με δέος και σεβασμό ενώπιον ενός ήρωα που ζει στην πόλη μας και πρέπει 
να είμαστε υπερήφανοι για τον συμπολίτης μας. 

Οι νεότερες γενιές ας έχουμε οδηγούς και πρότυπα άτομα όπως τον Ιω-
άννη Κοζάρτση, ας μαθαίνουμε από τους αγώνες τους και τις θυσίες  τους. 
Έχοντας την τιμή και την τύχη να αντικρίζουμε και να έχουμε μπροστά μας 
τον ήρωα αυτόν,  σ’ αυτήν την ηλικία,  ας ξαναθυμηθούμε  πόσο μεγάλο 
πράγμα είναι, τί σημαίνει, να αγαπάς την πατρίδα σου, ας ξαναδιδαχθού-
με  την αξία της θυσίας για ένα ιδανικό, αλλά και τη σημασία της ενότη-
τας όταν η πατρίδα κινδυνεύει. Πάνω από όλα όμως ας έχουμε μέσα μας                                                                                                                                              
    την ανεκτίμητη αξία της ειρήνης και ας αγωνιζόμαστε για την ειρηνική συνύπαρ-
ξη των λαών.

Να ζήσετε πολλά χρόνια ακόμα Κύριε Γιάννη.
Τιμή και δόξα σ’ εσάς  από κάθε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, και 

από όλους μαζί τους Δικηγόρους, της Βέροιας, της Νάουσας και της Αλεξάνδρει-
ας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αναβαθμίζονται οι 
ηλεκτρονικές συναλλαγές 

με τον Δήμο Νάουσας
Από τον Δήμο Νάουσας  ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο 

εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστη-
μάτων συναλλαγών με τον Δήμο Ηρωϊκής Πόλης Νάουσας, 
οι δημότες έχουν πλέον τη δυνατότητα να πληρώνουν στις 
τράπεζες χρησιμοποιώντας τον κωδικό “ΔΙΑΣ (RF) - Ταυτό-
τητα Πληρωμής” που αναγράφεται στις ταμειακές ειδοποιή-
σεις που λαμβάνουν. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται, τις εργάσιμες μέρες 
και ώρες, στο τηλέφωνο 23320 50312.

Τρόφιμα μακράς διάρκειας 
συγκεντρώνει για το Πάσχα το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο του 

Δήμου Βέροιας
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Βέροιας απευθύ-

νει έκκληση σε όλους τους συμπολίτες μας (καταστηματάρ-
χες, επιχειρήσεις, σχολεία, συλλόγους) να συνεισφέρουν 
ενεργά στη συλλογή τροφίμων μακράς διάρκειας (ζυμαρικά, 
αλεύρι, λάδι, ζάχαρη, γάλα, κονσέρβες κ.α.)  για συμπολίτες 
μας που στερούνται βασικών ειδών διατροφής.

Η φιλανθρωπία, γενναιοδωρία και αλληλεγγύη όλων μας 
τις Άγιες Μέρες του Πάσχα θα ανακουφίσει συνανθρώπους 
μας που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό και ζουν κά-
τω από τα όρια της φτώχειας.

Η συγκέντρωση τροφίμων θα πραγματοποιείται:
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο , στην οδό Σταδίου 51 

(κτίριο παλαιών σφαγείων), καθημερινά από Δευτέρα έως 
Παρασκευή και ώρες 9 π. μ.- 3 μ. μ. για το χρονικό διάστημα 
από 12/04/2021 έως και 29/04/2021.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331353824, 2331353811
Email: koinoniko.pantopoleio@veria.gr
www.facebook.com/koinoniko.pantopoleio.veria

Δήμαρχος Νάουσας: Χαριστική «βολή» 
σε δενδροκαλλιέργειες και εισόδημα 
παραγωγών, ο πρόσφατος παγετός 

-Επιστολή Ν. Καρανικόλα  προς ΕΛ.Γ.Α Βέροιας 
για την επίσπευση της καταγραφής των ζημιών 

Αρνητικά και τα 50 
rapid tests στο Ροδοχώρι

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (11.04.2021) στην Τοπική Κοινότητα 
Ροδοχωρίου η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων ταχείας ανίχνευσης αντιγό-
νου Covid-19 (rapid tests), με πρωτοβουλία του Δήμου Νάουσας, σε συνεργασία 
με κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ. 

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 50 rapid tests και ήταν όλα αρνητικά. 



«ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ» – Παύλος Παυλίδης:
Θα φέρουμε το θέμα για το Μουσείο Ποντιακού 

Ελληνισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο
Πόντιοι. 
Ένα καραβάνι που συνεχίζει την πορεία του στα βάθη των αιώ-

νων, διατηρώντας τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα, τις βαθιά ριζω-
μένες αξίες... Ένα καραβάνι που ξεριζώνεται από  τον τόπο του , από 
το μαχαίρι των πολυάριθμων εχθρών, αλλά που παίρνει μαζί του τις 
ιστορικές μνήμες, τις  εικόνες των Aγίων και τα κόκαλα των προγό-
νων... Ένα καραβάνι που για κάθε έναν που εγκαταλείπει τον μάταιο 
κόσμο, συναγωνίζονται ποιος από τους διαδόχους θα κρατήσει ψηλά 
τη σημαία της μνήμης... Αυτός που μετά ακούει στο όνομα τραντέλλε-
νας...

Σήμερα τραντέλλενας είναι ο δικός μας Κώστας Φωτιάδης. Γεν-
νήθηκε σε χωριό του τόπου μας , στο Άνω Ζερβοχώρι Νάουσας. 
Πρόσφυγες γονείς. Τα πρώτα παραμύθια, τα πρώτα τραγούδια, τις 
πρώτες ιστορικές περιγραφές είχε από τα βάσανα και τις ταλαιπωρίες 
του δικού του λαού, των Ποντίων. Και μάζευε ο νους του παιδιού και 
κράταγε ιστορίες, μνήμες, γεγονότα και έκανε τις πρώτες εικόνες. 

Εικόνες δύσκολες, σφαγές, θρήνος, νεκροί, πορεία στο άγνωστο, κακουχίες, μέρες δύσκολες, νέα 
πατρίδα, από την αρχή όλα. Ένα καμπαναριό για την Παναγία, μνήματα για τα ιερά κόκαλα και ο Θεός 
μεγάλος είναι. Το παιδί μεγάλωσε, έγινε ιστορικός, εμβάθυνε στα γεγονότα, συγκέντρωσε το υλικό και 
με σεβασμό στην ιστορία μας, ζητά να πορευτούμε μαζί του στον αγώνα τον καλό.

Να αποκτήσει η ιστορική διαδρομή αυτού του βασανισμένου λαού στέγη... Να μαζέψει τις πολλές 
ιστορικές στιγμές, να καταγράψει τα βάσανα και τους αγώνες του,  παρακαταθήκη στους επόμενους 
και υπενθύμιση  στους επιλήσμονες, να παρουσιάσει σε όσους ήθελαν να γνωρίσουν, τα ήθη, τα έθι-
μα, τις  παραδόσεις, τις  δύσκολες διαδρομές... Να αποκτήσει ένα Μουσείο. Ένα περίλαμπρο Μουσείο 
Ποντιακού Ελληνισμού.

Δάσκαλε είμαστε μαζί σου! Όπου μας χρειαστείς. Το ελάχιστο είναι η υπογραφή μας. Όμως με όλο 
τον σεβασμό στους αγώνες σου, στην γνώση και στη σοφία, κατά την ταπεινή μας άποψη, το Μουσείο 
αυτό θα θέλαμε να είναι κοντά μας, κοντά στον τόπο που φυλάγει η Παναγία Σουμελά. Αυτό δεν ακυ-
ρώνει την βούλησή μας να συνδράμουμε στην όποια τελική επιλογή χώρου. Απλά θα θέλαμε... Αλλά 
εσύ ξέρεις καλύτερα... Εμείς ακολουθούμε...

Στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού μας συμβουλίου στον Δήμο μας, τον Δήμο Βέροιας, προφα-
νώς θα φέρουμε το θέμα με τη βεβαιότητα της ομόθυμης στήριξης όλων των μελών του.

Παύλος Παυλίδης 
Δημοτική Παράταξη 

«Συνδημότες»
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

του Ιωάννη και της Αγγελικής, το γέ-
νος Αναστασίου, που γεννήθηκε στη 
Θεσ/νίκη και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αντωνίου 
και της Γεωργίας, το γένος Μπήρου, 

που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Βέροιας.

Με Ιδιοκτήτες Καφετεριών, Κέντρων 
Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας 

συναντήθηκε ο Δήμαρχος Βέροιας
-Έκπτωση 50% στα τέλη τραπεζοκαθισμάτων λόγω πανδημίας

Συνάντηση με τον πρόε-
δρο του Σωματείου Ιδιοκτη-
τών Καφετεριών, Κέντρων 
Διασκέδασης και Ψυχαγω-
γίας Βέροιας, Κωνσταντίνο 
Σαμανίδη και το μέλος του 
Σωματείου, Ευάγγελο Βα-
σιλειάδη, είχε το πρωί της 
Δευτέρας 12 Απριλίου 2021, 
ο Δήμαρχος Βέροιας, Κων-
σταντίνος Βοργιαζίδης.

Τη συζήτηση απασχόλη-
σε το θέμα των δημοτικών 
τελών και η απόφαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών για 
το 2020 σχετικά με τη δυνα-
τότητα πλήρους απαλλαγής 
των τελών ηλεκτροφωτισμού 
και καθαριότητας το χρονικό 
διάστημα που οι επιχειρή-
σεις εστίασης ήταν κλειστές 
με κρατική εντολή, απαλλαγή 
για την οποία πάρθηκε η υπ’ αριθμ. 298/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας. 

Ο Δήμαρχος, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, υπογράμμισε ότι το 2020 θα αντιμετωπιστεί συνολικά και όχι σε 
δύο ξεχωριστά χρονικά διαστήματα, ενώ παράλληλα τόνισε πως η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για τα 
τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας θα εφαρμοστεί και για το 2021. Παράλληλα επισημάνθηκε πως για τα 
τέλη τραπεζοκαθισμάτων θα ισχύσει έκπτωση 50% επί του συνόλου τους ή η δυνατότητα ανάπτυξης στο διπλά-
σιο του κοινόχρηστου χώρου, όπου αυτό είναι εφικτό (όπως ίσχυε το 2020).

Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε το καλό κλίμα συνεργασίας του Δήμου Βέροιας με τους επαγγελματίες της 
εστίασης, αλλά και η αμέριστη στήριξη του Δήμου προς τον κλάδο σε ό,τι παρουσιαστεί κατά την επανεκκίνηση 
της λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Με δαπάνη του Δικηγορικού Συλλόγου θα τηρηθούν όλα τα 
μέτρα προστασίας, για τη λειτουργία των Δικαστηρίων

Το μήνυμά του προς όλες τις πλευρές στέλνει το διοικητικό συμβούλιο του Δικηγορικού συλλόγου Βέροιας, σχετικά με την αποχή τους από 
τα ακροατήρια αλλά και την λειτουργία των δικαστηρίων. Αναφέρει το Δ.Σ.τα εξής: 

«Το μήνυμα από τον Σύλλογό μας προς τους αρμοδίους εστάλη. Η δύναμη που εκπέμπει η αποχή από τα ακροατήρια ως μέσο έκφρασης 
διαμαρτυρίας, έστω και αν αμφισβητείται από κάποιους, πάντα ‘πιάνει τόπο’. Εδώ και ένα χρόνο ως δικηγορικό σώμα νιώθουμε μόνο απαξί-
ωση από τους κυβερνώντες. Από την πρώτη στιγμή δεν ζητήσαμε επιδότηση. Ζητήσαμε να μας αφήσουν να ασκήσουμε τα καθήκοντά μας με 
όλα τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό. Οι αρμόδιοι αρνούνται πεισματικά να μας ακούσουν. ‘Άνοιξαν τα δικαστήρια’ τη προηγούμενη 
εβδομάδα όπως αυτοί ήθελαν και για τις υποθέσεις που βολεύουν τα μεγάλα συμφέροντα και όχι τους απλούς πολίτες, χωρίς τη λήψη του 
παραμικρού μέτρου. Συνεχίζουν τη μόδα της έκδοσης της σχετικής ΚΥΑ για τις λεπτομέρειες λειτουργίας των δικαστηρίων κάθε Σάββατο ή 
Κυριακή. Εμείς όμως αντιστεκόμαστε ακόμη. Οι δικηγόροι της Βέροιας, της Νάουσας και της Αλεξάνδρειας λαμβάνουμε  από μόνοι μας και 
με δαπάνη του Συλλόγου όλα τα μέτρα για τη προστασία της υγείας μας καθώς και αυτής όλων των παραγόντων της δικαιοσύνης και των συ-
μπολιτών μας. Δουλεύουμε από τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 προσεκτικά λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας της υγείας 
μας  κατά τη είσοδο στο δικαστικό μέγαρο και μέσα σ’ αυτό».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Φώτιος Καραβασίλης   Φωτεινή Κύρτσιου
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 Α-

πριλίου 2021 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
αγαπημένης μας συζύγου, μη-
τέρας και γιαγιάς 

ΑΣΠΑΣΙΑΣ 
(ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΣ) 

ΧΑΛΚΙΑ

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

Ο σύζυγος ιερεύς Παναγιώτης Χαλκιάς
Τα παιδιά - Τα εγγόνια

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 12 Απρι-

λίου 2021 στις 9.45 π.μ. σε στενό οι-
κογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Βρυσά-
κι Ημαθίας ο Αναστάσιος Χατζηευ-
στρατίου σε ηλικία 96 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 12 Απρι-

λίου 2021 στις 4.30 μ.μ. σε στενό οι-
κογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η 
Χρυσούλα Ευαγ. Τσιόνα σε ηλικία 
79 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 12 Απριλίου 

2021 στις 5.15 μ.μ. σε στενό οικογενεια-
κό κύκλο λόγω απαγόρευσης συναθροί-
σεων, από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
Βέροιας ο Γαβριήλ Γεωρ. Πασανικολά-
κης σε ηλικία 89 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους οικείους 
του ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 10 Απριλί-

ου 2021 στις 14.30 μ.μ. σε στενό οι-
κογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Θεοδώρου στην Κορυφή Ημαθίας ο 
Διονύσιος Γιοβανόπουλος σε ηλικία 
50 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 12 Απρι-

λίου 2021 στις 15.15 μ.μ. σε στενό 
οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλε-
ξάνδρεια Ημαθίας ο Γεώργιος Μίχου 
σε ηλικία 79 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτο-

βουλίας για το Παιδί ευχαριστεί θερμά 
για τις ιδιαίτερες Δωρεές τους:

Α. Την Ιερά Μητρόπολη Αυστρίας 
και προσωπικά τον Σεβασμιότατο Μη-
τροπολίτη κ.κ. Αρσένιο, για τη δωρεά 
ποσού 1.000€ υπέρ του έργου μας.

Β. Την Ομάδα Συμφοιτητριών και 
Συμφοιτητών της Τάξης 1973 της Αρ-
χιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ (συμ-
μαθητών του Προέδρου του Δ.Σ.) για 
τη δωρεά ποσού 600€, στη μνήμη του 
αγαπημένου τους φίλου και συμφοιτητή 
Νίκου Χαραλαμπίδη, του παιδιού πάντα 
με το χαμόγελο στα χείλη που χάθηκε 
απρόσμενα κι τόσο άδικα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί επίσης:
1.Την κυρία Κυριακή για τη δωρεά 

ποσού 200€.
2.Την κυρία Αλίκη Αθανασούλη-Πα-

πάζογλου για την οικονομική ενίσχυση 
με ποσό 70€.

3.Τον κύριο Λιγνό Γεώργιο για τη 
δωρεά ποσού 50€ στη μνήμη Νικολάου 

Χαραλαμπίδη.
4.Την κυρία Αναστασία Φίλη για τη 

δωρεά ποσού 50€.
5.Την κυρία Μαρία Μιχαλάκη για την 

οικονομική ενίσχυση με ποσό 50€.
6.Την κυρία Αικατερίνη Παλπάνα για τη 

δωρεά ποσού 50€ στη μνήμη του αγαπη-
μένου της συμμαθητή Σωτήρη Μεϊμαρίδη.

7.Την κυρία Φωτεινή Λιαρμακοπού-
λου για τη δωρεά ποσού 50€ στη μνή-
μη Σωτήρη Μεϊμαρίδη.

8.Την κυρία Γιαννούλα Μιχαηλίδου 
για τη δωρεά ποσού 50€ στη μνήμη του 
συμμαθητή της Σωτήρη Μεϊμαρίδη.

9.Τον κύριο Δημήτριο Κατσώχη για 
τη δωρεά ποσού 30€ στη μνήμη του 
συμμαθητή του Σωτήρη Μεϊμαρίδη.

10.Τον κύριο Αναστάσιο Αντωνιάδη 
για τη δωρεά ποσού 20€ στη μνήμη 
Σωτήρη Μεϊμαρίδη.

11.Τον κύριο Μιλτιάδη Νικολαϊδη για 
τη δωρεά ποσού 20€ στη μνήμη Σωτή-
ρη Μεϊμαρίδη.

12.Τον κύριο Καψάλη Πέτρο για τη 
δωρεά ποσού 10€ στη μνήμη Στράτου 
Χατζηευστρατόγλου.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Συλλυπητήριο
Η Διοίκηση και τα μέλη του Συνδέσμου Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερί-

δων εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια, για την απώλεια του Δημήτρη Ρίζου 
Διευθυντή εφημερίδος «Λαμιακός Τύπος».

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος, εκφράζει και ο 
«ΛΑΟΣ».  

«Έφυγε» ο εκδότης του Λαμιακού 
Τύπου Δημήτρης Ρίζος

Πένθος στον Περιφερειακό Τύπο, προκάλεσε 
ο αδόκητος χαμός του εκδότη και Διευθυντή του 
“Λαμιακού Τύπου” Δημήτρη Ρίζου, σε ηλικία 66 
ετών, νωρίς το πρωί της Κυριακής.

Ο Δημήτρης Ρίζος νοσηλευόταν, σε νοσοκο-
μείο της Αθήνας, καθώς έκανε ένα προγραμματι-
σμένο χειρουργείο, που σύμφωνα με πληροφορί-
ες του LamiaReport, αρχικά πήγε καλά, όμως τις 
αμέσως επόμενες ημέρες παρουσίασε κάποιες 
επιπλοκές, που τελικά αποδείχτηκαν μοιραίες. Η 
κηδεία του έγινε χθες Δευτέρα 12/4, στις 12:00΄ 
το μεσημέρι, στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής στη 
Νέα Άμπλιανη Λαμίας.

Συγκινητική ήταν η ανάρτηση των δικών του 
ανθρώπων στον Λαμιακό Τύπο:

Ο Δημήτρης Ρίζος άφησε το στίγμα του στη δημοσιογραφία και σημαντική πα-
ρακαταθήκη στον ελληνικό τύπο. Η απώλειά του μας γεμίζει θλίψη. Μαζί με τον α-
δελφό του Σπύρο από το 1977 ίδρυσαν την  εταιρεία «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» Α.Ε., 
που  δραστηριοποιείται στο χώρο των γραφικών τεχνών. Ξεκινώντας από ένα 
κλασσικό τυπογραφείο, κατάφεραν να οργανώσουν και να λειτουργούν σήμερα  
μια ημερήσια περιφερειακή εφημερίδα με δικό της τυπογραφείο και μια πλήρως 
οργανωμένη εκτυπωτική μονάδα στην έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .

Ο Δημήτρης Ρίζος κατά τη διάρκεια της πολύχρονης διαδρομής του στο χώρο 
των εκδόσεων έβαλε τη δική του ανεξίτηλη σφραγίδα στον έντυπο τύπο της Λαμί-
ας και ευρύτερα της Φθιωτικής κοινωνίας. Ο Δημήτρης Ρίζος ήταν ιδρυτικό μέλος 
του Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων(ΣΗΠΕ) και τα τελευταία 
χρόνια εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο θάνατος του Δημήτρη 
αφήνει πίσω του ένα μεγάλο δυσαναπλήρωτο κενό. Θα τον θυμόμαστε πάντα με 
αγάπη και σεβασμό» .

Επαναλειτουργούν κανονικά τα 
γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως
 Από Δευτέρα 12 Α-

πριλίου 2021, τα γραφεία 
της Ιεράς Μητροπόλεως 
επαναλειτουργούν. Κατ’ ε-
φαρμογή των έκτακτων μέ-
τρων προστασίας, το ωρά-
ριο λειτουργίας για το κοι-
νό, κατόπιν τηλεφωνικής 
συνεννοήσεως και μόνον 
για επείγουσες υποθέσεις, 
διαμορφώνεται ως εξής:  

 Δευτέρα έως Παρα-
σκεύη και κατά τις ώρες 
10:00 – 12:00.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  

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

-Την Οικ.Χριστόδουλου Μυλωνά , για την δωρεά του πο-
σού των 200 Ε , εις μνήμη Χριστόδουλου Μυλωνά , με την 
συμπλήρωση 3 ετών από τον θάνατό του.

-Τον Στρατηγό κ.Νικόλαο Σαμψών και την κ.Σοφία 
Μπρούγκα-Σαμψών , για την δωρεά του ποσού των 150 Ε , 
εις μνήμη της αγαπημένης τους Γιαννούλας Βελιάδη.

-Την κ.Ελευθερία Σιδηροπούλου , για την ευγενική προ-
σφορά 1 πλήρους γεύματος , εις μνήμη του συζύγου της 
Αλέξανδρου Σιδηρόπουλου , Οδοντίατρου.

-Τον κ.Δελησάββα Γεώργιο Κρεοπωλείο ``ΚΡΕΟΓΝΩΣΗ 
και ΤΕΧΝΗ``, για την ευγενική προσφορά 17 Kgr Κιμά , για 
τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Την κ.Μαρία Καρατζούλα , για την ευγενική προσφορά 1 
πλήρους γεύματος αντί 3ετούς μνημοσύνου , εις μνήμη του 
συζύγου της Κων/νου Καρατζούλα.

-Τα Τέκνα Ρίσσου Σοφίας , για την ευγενική προσφορά 1 
πλήρους γεύματος , εις μνήμη Ρίσσου Σοφίας , με την συ-
μπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό της.

-Ανώνυμο Κύριο , για την ευγενική προσφορά τροφίμων ( 
15 Kgr Μακαρονάκι,10 Kgr Κριθαράκι και  10 Kgr Ρύζι) , για 
τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους 
γεύματος , εις μνήμη της πεθεράς της , με την συμπλήρωση 
5 ετών από τον θάνατό της.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά 10 Kgr Φέ-
τας και 8 Ltr Ελαιόλαδου , για τις ανάγκες του Γηροκομείου 
Βέροιας. 

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά 1 τροχήλα-
του αναπ.καροτσιού , 1 Περιπατήρα Πί  και πάνες , εις μνήμη 
του συζύγου της.

-Ανώνυμη Κυρία μετά τον Τέκνων της , για την ευγενική 
προσφορά 1 πλήρους γεύματος , εις μνήμη Ευάγγελου Φω-
τιάδη.

-Την κ.Ματούλα Παπαδοπούλου , για την ευγενική προ-
σφορά τσουρεκιών για τους Ηλικιωμένους , εις μνήμη προ-
σφιλών προσώπων.

Εκ της Δ/νσεως

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2/2021 Διάταξης του Ειρηνοδικεί-
ου Βέροιας (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) εγκρίθηκε 
η τροποποίηση στο καταστατικό του Συλλόγου με την επω-
νυμία «ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» που εδρεύει στη Βέροια 
και εκπροσωπείται νόμιμα, ειδικότερα δε τα άρθρα 2 (‘ΣΚΟ-
ΠΟΣ’), 4 (‘ΠΟΡΟΙ’) και 6 (‘ΟΡΓΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ-ΔΙΟΙΚΗ-
ΣΗ’) αυτού, ενώ προστέθηκε και άρθρο 8 (‘ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ 
ΔΙΚΑΙΟ-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ), κατά τα προβλεπόμενα στο νέο από 
02-03-2021 τροποποιημένο  και κωδικοποιημένο καταστα-
τικό του, αποτελούμενο από οχτώ (8) άρθρα. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν τα άρθρα του αρχικού από 29-06-2009 κωδικοποι-
ημένου καταστατικού, τα οποία διατηρούνται ως έχουν.

ΒΕΡΟΙΑ 13-04-2021
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΧΑΣΙΩΤΗΣ
Α.Μ.ΤΑΝ 128981



 Τάσος Μπαρτζώκας: 
Η λαϊκή αγορά είναι το κύτταρο 

της οικονομικής ζωής
Με εκπροσώπους 

των λαϊκών αγορών 
συναντήθηκε ο Τάσος 
Μπαρτζώκας, προκει-
μένου να συζητήσουν 
τις ανησυχίες τους για 
το επερχόμενο νομο-
σχέδιο του Υπουργείου 
Ανάπτυξης & Επενδύ-
σεων, το οποίο ανα-
μένεται να κατατεθεί 
προσεχώς στη Διαβού-
λευση.

Ειδικότερα, όπως ε-
νημερώνει το πολιτικό 
του Γραφείο, ο βουλευ-
τής συνομίλησε με τον κ. Τζιτζή ( Πρόεδρος Βιοτεχνών Λαϊκών αγορών Ημαθίας) και τον κ. 
Τσιλίκα (Πρόεδρος Παραγωγών Λαϊκών αγορών Ημαθίας), εστιάζοντας σε προβλέψεις του 
νομοσχεδίου που θίγουν το καθεστώς αδειοδότησης-θέσεων των υφιστάμενων επαγγελματι-
ών, την πρόβλεψη για απώλεια στέρηση των θέσεων μετά από 3 φορολογικές παραβάσεις, 
τη φημολογούμενη κατάργηση των Επιτροπών Λαϊκών αγορών, την καθημερινά υποχρεωτική  
δήλωση της ποσότητας των προϊόντων και της τιμής εκκίνησης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, 
καθώς και το ενδεχόμενο απώλειας της άδειας σε περίπτωση μη πώλησης του 70% της δη-
λωθείσας ποσότητας.

Ο Τάσος Μπαρτζώκας ξεκαθάρισε στους εκπροσώπους ότι αναγνωρίζει και κατανοεί τους 
προβληματισμούς τους. Δήλωσε ότι ήδη βρίσκεται σε συνομιλίες με βουλευτές άλλων νομών, 
ιδίως της επαρχίας, της οποίας όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «η λαϊκή αγορά αποτελεί κύτ-
ταρο της οικονομικής ζωής», προκειμένου να σχεδιάσουν την στρατηγική των κινήσεων τους. 
Επιπρόσθετα, θα μεταφέρει τη δυσαρέσκεια των επαγγελματιών στον αρμόδιο Υπουργό κ. 
Γεωργιάδη, καθώς και στο Γ.Γ Εμπορίου & Κατανάλωσης, κ. Σταμπουλίδη..

«ΑΚΟΥ τι λένε» καθηγητές 
και μαθητές Γ’ Λυκείου στον ΑΚΟΥ 99.6  

Self Test, επιστροφή 
στις σχολικές αίθουσες 

και πανελλαδικές εξετάσεις
Την Παρασκευή 9 Α-

πριλίου στην εκπομπή 
“ΆΚΟΥ τι λένε” με τους 
Μαρία Τσάλη και Ευγέ-
νιο Βαρακλή στον ΑΚΟΥ 
99.6, καλεσμένοι για το 
θέμα των Πανελληνίων ή-
ταν ο Παύλος Χαλκίδης, 
Τομεάρχης του τομέα Η-
λεκτρολογίας, Ηλεκτρονι-
κής και Αυτοματισμού στο 
ΕΠΑ.Λ Βέροιας, ο Φώτης 
Βουρλιώτης και η Ιωάν-
να Κοτρίδου, μαθητές Γ’ 
Λυκείου, και η Φράγκα 
Καραγιάννη, Φιλόλογος 
στο 5ο ΓΕΛ Βέροιας.

Ο κ. Χαλκίδης μίλησε 
τόσο για την προηγούμε-
νη, όσο και για τη φετινή 
χρονιά, που οι μαθητές 
της Γ’ Λυκείου, κλήθηκαν 
να ξεπεράσουν πρωτό-
γνωρες δυσκολίες. Οι κα-
θηγητές από πλευρά τους 
προσπαθούν να εμψυχώσουν, να ενθαρρύνουν τους μαθητές τους, αλλά και να κρατήσουν ένα σταθερό βηματισμό. Όσον 
αφορά τα self test, ο κ. Χαλκίδης τόνισε πως η δια ζώσης επαφή των καθηγητών και των μαθητών είναι σημαντική και πως 
ελπίζει στην επιτυχή εφαρμογή του νέου αυτού μέτρου.

Ο Φώτης Βουρλιώτης, μαθητής της Γ’ Λυκείου στο 3ο ΓΕΛ Βέροιας, υπογράμμισε πως την εποχή αυτή, υπάρχει ένα 
συνεχόμενο άγχος των μαθητών για την τελική ευθεία που μπαίνουν οι μαθητές της Γ’ Λυκείου προς τις Πανελλήνιες εξετά-
σεις. Ο ίδιος είναι στην κατεύθυνση των οικονομικών και όπως είπε τα μαθηματικά είναι ένα από τα μαθήματα που θέλουν 
προσοχή… Για τα self test πιστεύει πως θα υπάρξουν μαθητές που θα “πειράξουν” τα αποτελέσματά τους όχι για λόγους 
υγείας, αλλά από λόγους…..βαρεμάρας!

Η Ιωάννα Κοτρίδου, επίσης μαθήτρια Γ’ Λυκείου στο 1ο  ΓΕΛ. Βέροιας, βρίσκεται στην κατεύθυνση των οικονομικών και 
έχει βάλει στόχο το Οικονομικό Θεσσαλονίκης. Η ίδια  προτίμησε στην πρώτη καραντίνα, ενώ ήταν ακόμη στην Β’ Λυκείου 
να χαλαρώσει και να ξεκουραστεί, έτσι ώστε να είναι έτοιμη για τη φετινή χρονιά. Επισήμανε πως οι καθηγητές, παρόλο 
που δυσκολεύτηκαν να προσαρμοστούν στα διαδικτυακά μαθήματα, είναι δίπλα τους με τον κάθε δυνατό τρόπο και προ-
σπαθούν να καλύψουν τα κενά των μαθητών τους. Για τα self test θεωρεί πως είναι ένα αναποτελεσματικό μέτρο, διότι 
πολλοί μαθητές δεν θα καταφέρουν να έχουν ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα.

Τελευταία καλεσμένη ήταν η κα Φράγκα Καραγιάννη, φιλόλογος στο 5ο ΓΕΛ Βέροιας. Με την αύξηση των ωρών των 
κατευθύνσεων η κα Καραγιάννη κατάφερε να τελειώσει την ύλη νωρίτερα από το αναμενόμενο και τώρα μαζί με τους υ-
πόλοιπους συναδέλφους της κάνουν επαναλήψεις και βοηθάνε με κάθε τρόπο τα παιδιά να πετύχουν στις Πανελλαδικές 
εξετάσεις. Ανέφερε πως της έχει λείψει να διορθώνει τα γραπτά των μαθητών της με το στυλό και όχι μέσω υπολογιστή και 
για αυτό είναι πολύ χαρούμενη που γύρισαν οι μαθητές στις τάξεις τους. Για τα self test πιστεύει πως είναι ατομική ευθύνη 
του καθενός να προστατευτεί και να μην πλαστογραφήσει τα αποτελέσματα. Η ίδια πιστεύει πως αξίζει τον κόπο να το προσπα-
θήσουμε, προκειμένου 
να επιστρέψουμε με 
κάποιο τρόπο στην κα-
νονικότητα. Ακόμη, λέει 
χαρακτηριστικά: «Από το 
να καθόμαστε μέσα στο 
σπίτι και να παλεύουμε 
με τον υπολογιστή, κα-
λύτερα να δοκιμάσου-
με την διαδικασία με τα 
self test».
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Λάζαρος Τσαβδαρίδης: Να επιτραπούν 
οι εξετάσεις για δίπλωμα 
οδήγησης κατηγορίας Β’

 για επαγγελματικούς λόγους 
Να εξεταστεί η άρση της αναστολής 

των εξετάσεων για απόκτηση άδειας 
οδήγησης κατηγορίας β’ προκειμένου 
χιλιάδες υποψήφιοι να μη στερούνται 
επαγγελματικές ευκαιρίες μέσα στο 
χρονικό διάστημα των περιοριστικών 
μέτρων, ζητά με Ερώτησή του ο Λάζα-
ρος Τσαβδαρίδης.

Απευθυνόμενος προς τους Υπουρ-
γούς Υγείας, Προστασίας του Πολίτη 
και Υποδομών και Μεταφορών ο Βου-
λευτής Ημαθίας επισημαίνει ότι την 
ώρα που τα μαθήματα και οι εξετάσεις 
έχουν επιτραπεί για την απόκτηση ε-
παγγελματικών αδειών φορτηγών και 
λεωφορείων, δυστυχώς απαγορεύονται ακόμη για την απόκτηση άδειας οδήγησης κατηγορί-
ας β’, ήδη από τον Οκτώβριο του 2020.

Μία κατηγορία όμως η οποία, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα συμπεριλαμβάνει και 
την άδεια οδήγησης ελαφρών φορτηγών έως 3,5 τόνων, απολύτως απαραίτητη για εκατοντά-
δες ενδιαφερομένους που περιμένουν να διεκδικήσουν θέση εργασίας σε επιχειρήσεις που 
διαθέτουν επαγγελματικά οχήματα, τα οποία προϋποθέτουν την κατοχή του συγκεκριμένου 
διπλώματος.

Ως εκ τούτου, σημειώνει ο κ. Τσαβδαρίδης αυτή η διαφοροποίηση επιβάλλεται να διορθω-
θεί γρήγορα, δεδομένου πάντα ότι η εύρυθμη επανεκκίνηση των εξετάσεων προϋποθέτει ένα 
εύλογο χρονικό διάστημα τουλάχιστον 15 ημερών προγραμματισμού και προετοιμασίας των 
σχολών οδηγών.  



Τέσσεραστα τέσσερα για την
Βέροια που νίκησε με 2-0 τον
ΑλμωπόΑριδαίας και παράμεινε
στηνπρώτηθέσητηςβαθμολογί-
αςμαζίμετηνΚαβάλα.

Έναπαιχνίδιπουθαμπορού-
σε να είχε κριθεί από τοπρώτο
10λεπτό, κράτησεσεαγωνία του
φίλους της βασίλισσας του βο-
ρά, αφού οι φιλοξενούμενοι με
΄ηρώα τον τερματοφύλακαΜένιο
κράτησαν το 0-0μέχρι το 60’ λε-
πτό όταν και προηγήθηκε η Βέ-
ροια χάριςστονΣτέλιοΠόζογλου
πουμπορείναμπήκεωςαλλαγή
,αλλάήταναυτόςπουάλλαξεόλο
το παιχνίδι αφού εκτός από τα
δύο γκολπουπέτυχε «παρέσυ-
ρε» τους συμπαίκτες του σε ένα
γρήγορο ρυθμό για ναφθάσει η
ομάδατουσταδύοδικάτουγκολ
αλλάκαιναδημιουργήσεικαιακό-
μη2-3καλέςευκαιρίες.

Καθολική υπεροχή για τους
γηπεδούχουςπου ξεκίνησαν μέ-
σασε δύο λεπτάμε δύο κλασσι-
κέςευκαιρίεςθέλονταςναπάρουν
τοπροβάδισμαστοσκορώστενα
«κόψουν» τα φτερά των φιλοξε-
νουμένων.

Ηπρώτηπολύ μεγάλη ευκαι-
ρίαήταντο5’λεπτόότανοΓιάν-
νηςΠασάςμεκεφαλιάαπόκοντά
έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο
δοκάρι, για να ακολουθήσει και
δεύτερο δοκάρι στην ίδια φάση
μετον΄ίδιοπαίκτηπουβρήκεκαι
πάλιτοδοκάρι.!!

Δεν πέρασαν τρία λεπτά και
συγκεκριμένα στο 8’ λεπτό ήταν
ησειρά τουΛουκίναναχάσεικαι
αυτός κλασσική ευκαιρία , όταν
από κοντάδενμπόρεσε να νική-
σειτοντερματοφύλακαΜένιοπου
απέκρουσεσωτήρια Τηνπρώτη
φοράμεκεφαλιάκαι τηνδεύτερη
μεδυνατόσουτ(ήτανπολύκοντά
έπρεπε ναπλασάρει) και τις δύο
φορές απέκρουσε εκπληκτικά ο

τερματοφύλακαςτουΑλμωπού.
Ηδραστηριότητατωνδύοφορ

συνεχίστηκε όταν στο 11’ λεπτό
πρώτακαιπάλιοΠασάςπουδέ-
χτηκεωραίαπάσαπαό τονΠα-
παχρήστου σούταρε δυνατό και
απέκρουσεοΜένιος.

Επίσης στο 15’ λεπτό συρτή
παράλληλη σέντρα του Πασά ο
Λουκίνας δενπρόλαβε ναστείλει
από κοντά τηνμπάλασταδίκτυα
ενώήτανάδειαη εστία και εκτός
θέσηςοΜένιος.

Μετάτο25’λεπτόορυθμόςέ-
πεσεμετουςφιλοξενούμενουςνα
κλείνουν όλους τους διαδρόμους
και να μην αφήνουν την Βέροια
να δημιουργήσει άλλες ευκαιρί-
ες.Μάλισταστο40’παραλίγο να
προηγηθούν όταν οΡογγότης α-
πόκοντάδενυπολόγισεκαλάκαι
τοχλιαρόπλασέμπλόκαρεοΒε-

λίδης.Έτσιτοα’ημίχρονοτελείω-
σε0-0κατιπουαδικείτηνΒέροια

Στην επανάληψηηΒεροιώτες
μπήκαν αποφασισμένοι ναπέτυ-
χουνκάποιογκολκαιναφτάσουν
στηννίκηκαιτουςτρείςβαθμούς.

Σε αυτό βοήθησαν και οι αλ-
λαγές που έκανε ο προπονητής
ΠαύλοςΔερμιτζάκης περνώντας
στηνεπίθεσητουςΜούργο,Πόζο-
γλουκαιΣιμόνι.

Έτσιστο61’το1-0δενάργησε
να έρθει και μάλισταύστερααπό
σέντρα ακριβείας τουΜούργου
καιγυριστήκεφαλιάτουΠόζογλου
αυτήτηνφοράοΜένιοςδενμπό-
ρεσε  να αποτρέψει το γκολ της
Βέροιας.

Όμωςησυνέχεια είχε καιπά-
λιπρωταγωνιστή τον τερματοφύ-
λακα τηςΑριδαίας ο οποίος στο
70’ απέκρουσε σουτ φάουλ του

Μούργος και στο 73’ μπορεί να
απέκρουσε δύσκολα και πάλι το
σουτ του Οικονόμου...αλλά δυ-
στυχώςστηντελευταίααυτήφάση
τραυματιστικε σοβαρά  και απο-
χώρισε...

Τελικά το2-0πέτυχεκαιπάλι
οΠόζογλουμεπλασέύστερααπό
πάσατουΣιμόνι.

Όμως η πίεση της Βέροιας
συνεχίστηκε και έχασεμίαακόμη
πολύκαλήευκαιρίαμετονΠασά
ο οποίος μόνος δεν μπόρεσε να
πλασάρειτονΙωαννίδη

Από τηνΒέροιαπου αν εξαι-
ρέσουμε ένα 20’ λεπτόστο α’ η-
μίχρονοείχετηνκαθολικήυπερο-
χήμε κορυφαίους τουςΣκόνδρα,
Βεργώνη ,Πασά, ενώστην επα-
νάληψηξεχώρισανοιΠόζογλου (
εκτόςαπό ταδύογκολκυνήγησε
όλεςτιςφάσειςσεάμυνακαιεπί-

θεση)Μούργος.

Σεσωστόδρόμοηομάδα
Ηεπιτυχία της ομάδας ναπε-

τύχει το 4χ4αν και οι τρείς αγώ-
νες ήταν εντός έδρας, δείχνουν
οτι «κτίστηκε» μία πολύ ισχυρή
ομάδαπουσίγουραανσυνεχίσει
έτσι και ακόμη καλύτερα θαφτά-
σειστονστόχοτης.

Η οργάνωση στο παιχνίδι η
φυσικήκαιαγωνιστικήκατάσταση
δείχνουνμίαομάδαπουαδικείται
πουπαίζεισεαυτήτηνκατηγορία.

Έχειπολλές επιλογέςσε όλες
τιςγραμμέςκαιαυτότοχειρίζεται
με τονκαλύτεροτρόποοΠαύλος
Δερμιτζάκης..

Οι παίκτες ξέρουν οτι αυτή η
κατηγορία δεν τους ταιριάζει και
φυσικά το μυαλό τους είναι για
ποιοψηλά.Υπάρχειδρόμοςακό-
μη και δενπρέπει κανείς να χα-
λαρώσει

Ο διαιτητής κ. Παρχαρίδης
με λάθηστοα’ ημίχρονο , καλώς
στηνεπανάληψη.

Συνθέσεις:
Βελλίδης, Μπουκουβάλας,

Παπαχρήστος,( 72’Πεταυράκης)
Σκόνδρας, Μαραγκός, Οικονό-
μου,( 81’Μπλέτσας) Βεργώνης,
Καραγιάννης( 58’Μούργος) ,Α-
ποστολόπουλος( 58’ Πόζογλου)
, Πασάς,Λουκίνας( 72’ Σιμόνι).
Μένιος(77’Ιωαννίδης),Μουτζού-
ρης, Κουρουπης,(26’ Τούφας)
Μανιός(60’ Πέττας) , Ρογγότης,
Γκαγιέγκος, Κοζάκης( 77’Ασλα-
μπάνογλου) ,Έππας,Κολτσίδας,
Χαντζάρας,Λουσέρο.(60’Γκέσιος)

ΒόρειοςΌμιλος
Καβάλα–Πιερικός.......... 3-0
ΑΕΠΚ–Πανσερραϊκός.. 0-2
Βέροια-ΑλμωπόςΑρ...... 2-0
Θεσπρωτός–Τρίγλια..... 0-0
ΟλυμπιακόςΒ–ΑπόλλωνΠ1-0

Ηβαθμολογία
τουΒορείουΟμίλου

1)Βέροια..........................12
2)Καβάλα.........................12
3)ΟλυμπιακόςΒ................9
4)Πανσερραϊκός.................7
5)Πιερικός..........................6
6)Θεσπρωτός....................4
7)Τρίγλια............................3
8)ΑλμωπόςΑρ...................2
9)ΑΕΠΚοζάνης..................1
10)ΑπόλλωνΠόν...............0

Ηεπόμενη(5η)αγωνιστική:
Τετάρτη14Απριλίου,15:00
ΑπόλλωνΠόντου–Πιερικός
Θεσπρωτός–ΑΕΠΚοζάνης
ΑλμωπόςΑρ–ΟλυμπιακόςΒ

Τρίγλια–Καβάλα
Πανσερραϊκός–Βέροια

ΠαύλοςΔερμιτζάκης.»Δεν
ήτανεύκολοςαντίπαλοςοΑλ-

μωπόςΑριδαίας«
Μετά το νικηφόρο αγώνα και

το2-0επίτουΑλμωπούΑριδαίας
πουβρήκετηνΒέροιαστηνκορυ-
φήτηςβαθμολογίαςμε4νίκεςσε
ισάριθμουςαγώνεςοπροπονητής
της ομάδαςΠαύλοςΔερμιτζάκης
δήλωσεταεξής.

«Γνωρίζαμε από την αρχή οτι
έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία
καλή ομάδα και αυτό που είπα
στους παίκτες μου είναι οτι τα
αποτελέσματα που έφερε μέχρι
τώραοΑλμωπός τοναδικούν. Γι
αυτό ετοιμαστήκαμε όσο γινόταν
καλύτερα για να μπορέσουμε να
συνδυάσουμε ένα νικηφόροαπο-
τέλεσμαμεμίακαλήεμφάνιση.

Θεωρώοτι μπήκαμεστοπαι-
χνίδιπάραπολύ καλά , είχαμε έ-
ναν γρήγορο και καλό ρυθμό γι
αυτό τοπρώτο10λεπτό είχαμε 3
μεγάλεςευκαιρίεςμεδιπλόδοκά-
ρι, αποκρούσεις του τερματοφύ-
λακα, θα μας έδινε την ευκαιρία
ναπροηγηθούμε και στην συνέ-
χεια η διαχείριση τουπαιχνιδιού
να ήταν καλύτερη αποαυτήπου
είχαμε.Παρόλααυτάκαιαυτόςή-
τανέναςπροβληματισμόςναδια-
σπάσουμεμίαμαζικήάμυνα ,και
ήθελεπολύσυγκέντρωση ,καθα-
ρόμυαλό ,υπομονήκαιεπιμονή,
κάτιπουδενείχαμετοπρώτοημί-
χρονομετάτοεκρηκτικό10λεπτό.

Στο β’ ημίχρονο κάναμε γρή-
γορα δύο αλλαγές και μπήκαμε
από τηναρχήμε την ίδιασυγκέ-
ντρωση.Έτσιπετύχαμετοπρώτο
γκόλπουήτανπολύκαλόκαιαπό
πλευράςδημιουργίας αλλά και ε-
κτέλεσης . Έτσι προηγηθήκαμε
και μετά ήταν εύκολο να διαχει-
ριστούμε τον χρόνο να δημιουρ-
γήσουμε και άλλεςφάσεις και να
πάρουμεμίαδίκαιηνίκη

Συγχαρητήριασταπαιδιάγιατί
πραγματικάπέτυχαν μία μεγάλη
νίκη.Είμαισίγουροςοτιανάλογη
θα είνια και η συνέχεια γιατί σε
όλοτονοργανισμότηςομάδαςυ-
πάρχειμίααπίστευτησοβαρότητα
μίααπίστευτηηρεμίαγιαναμπο-
ρεί αυτή η ομάδα να λειτουργεί
όπως αρμόζει να λειτουργεί σαν
μίαμεγάληομάδα.

Συγχαρητήρια στονΑλμωπό
και τον κ.Τυριακίδηπου εργάζε-
ταιπολλάχρόνιαστηνομάδακαι
πέτυχεεντυπωσιακάαποτελέσμα-
τα.Εύχομαιναπετύχειτονστόχο
του.»
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4Χ4ΗΒέροια2-0τηνΑριδαία
ΉρωαςοτερματοφύλακαςΜένιος!!

Δηλώσεις Π. Δερμιτζάκη

Ανακοίνωση του Αλμωπού 
Αριδαίας για τη φιλοξενία

στη Βέροια
Ανακοίνωση εξέδωσε οΑλμωπόςΑριδαίας, με την οποία ανα-

φέρεταιστην εξαιρετικήφιλοξενία τηςΠΑΕΝΠΣΒέροιαστηναπο-
στολή τουΑλμωπούΑριδαίας,στομεταξύ τουςπαιχνίδιγια την4η
αγωνιστικήτηςFootballLeague.

Αναλυτικά:
ΗΠΑΕΑλμωπόςΑριδαίαςΛουτράΠόζαρ,αισθάνεταιτηνανάγκη

ναευχαριστήσειτηνΠΑΕΒέροια,γιατηνάψογηφιλοξενίατηςαπέ-
ναντιστηναποστολήκαιταμέλητηςομάδαςμας.

Τέτοιες ενέργειεςπροάγουν το καλώς νοούμενοσυμφέρον του
ποδοσφαίρουκαιείναιπαράδειγμαπροςμίμηση.Επιφυλασσόμαστε
ναανταποδώσουμεστοπαιχνίδιτουδεύτερουγύρου.

Μεεκτίμηση,
τοΔΣτηςομάδας
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Super League 2
ΜεγάλεςνίκεςγιαΙωνικό

καιΛεβαδειακο
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

της 20ης αγωνιστικής

Ο Ιωνικός με την 7η συνεχή νίκη ξέφυγε 
στην κορυφή της βαθμολογίας της SL2 και 
τον ακολουθεί ο Λεβαδειακός που κέρδι-

σε δύσκολα στην Λάρισα τον Απόλλωνα με 1-2. 
Η Ξάνθη επανήλθε στις νίκες 2-0 τον Διαγόρα και 
κρατάει την επαφή με την κορυφή. 

Τααποτελέσματα:20ηαγωνιστική
Ιωνικός–ΔόξαΔράμας......................................................4-2
ΑπόλλωνΛάρισας–Λεβαδειακός......................................1-2
ΑΟΤρίκαλα–Καραϊσκάκης...............................................1-0
Ξάνθη–Διαγόρας..............................................................2-0
Εργοτέλης–Ιεράπετρα......................................................4-0
Παναχαϊκή–Χανιά.............................................................3-2

Ηβαθμολογία
1)Ιωνικός............................................................................43
2)Λεβαδειακός...................................................................38
3)Ξάνθη.............................................................................35
4)Εργοτέλης.......................................................................32
5)Χανιά..............................................................................31
6)Παναχαϊκή.......................................................................28
7)ΔιαγόραςΡ......................................................................27
8)ΑπόλλωνΛ......................................................................24
9)ΑΟΤρίκαλα.....................................................................23
10)ΔόξαΔρ.........................................................................20
11)Καραϊσκάκης..................................................................12
12)Ιεράπετρα.....................................................................12

Ηεπόμενη21ηαγωνιστική
Σάββατο(17/4,14:45)
Καραϊσκάκης–ΔόξαΔράμας
Διαγόρας–ΑΟΤρίκαλα
Λεβαδειακός–Ιωνικός
ΟΦΙεράπετρας–Ξάνθη

Κυριακή(18/4)
Χανιά–ΑπόλλωνΛάρισας
Παναχαϊκή–Εργοτέλης

Με επιβλητικό τρόπο πέρα-
σε και ο Ολυμπιακός από 
τη Βέροια, όπου νίκησε με 

το άκρως πειστικό 78-50 τον τοπι-
κό Φίλιππο, κάνοντας με μία εβδο-
μάδα καθυστέρηση το δικό του 
restart στο πρωτάθλημα. Μόνο 
ένα 10λεπτό άντεξε ο Φίλιππος 
την πίεση των φιλοξενουμένων οι 
οποίοι στην συνέχεια του αγώνα 
έκαναν περίπατο και κέρδισαν 
άνετα.

Διαιτητές:Ξενικάκης-Ζαχαρης-Ξέρας
Δεκάλεπτα:16-18,29-40,36-60,50-78
ΦίλιπποςΒέροιας (Μπλατσιώτης):Τσεσμε-

τζίδης,Ντόβας14(2/9δίποντα,2/11τρίποντα,
7 ριμπάουντ, 6 λάθη), Ελευθεριάδης 5 (1/9
σουτ), Χρυσανθάκης, Νικάι 3 (1), Κοθράς 5
(1/5δίποντα,1/4τρίποντα),Παραπούρας6(2),
Σουτζόπουλος 11, Πολυμένης, Καντάρκος 2,
Πιλκούδης2(9ριμπάουντ),Καραγεωργίου2.

Ολυμπιακός (Τσαλδάρης):Παπαδιονυσίου
4 (1 τρίποντα, 6 ριμπάουντ),Κουρτίδης5 (1),
Μωραΐτης 4,Νικολαΐδης 16 (5/8 δίποντα, 2/4
τρίποντα), Κολοβέρος 19 (5/11 δίποντα, 2/3
τρίποντα),Καμπούρης3 (1), Σκουλίδας 9 (1),
Κάδρας4,Χρηστίδης7 (16ριμπάουντ),Οικο-
νομόπουλος3(1),Τσάμης4.

Αποτελέσματα7ηςαγωνιστικής
Φίλιππος-Ολυμπιακός...................50-78
Παγκράτι-ΑπόλλωνΠάτρας...........77-87
Ελευθερούπολη-Τρίτωνας..............69-62
Καρδίτσα-ΟίακαςΝαυπλίου...........83-54
Πανερυθραικός-ΔαφνηΔαφνίου....88-73
Ψυχικό-Αμύντας........ 86-89(παράταση)
ΡεπόΚαβάλακαιΜαρούσι

Ηβαθμολογία(σε7αγώνες)
1.Παγκράτι.................... 5-2(545-541)12
2.ΑπόλλωναςΠάτρας....5-1(493-421)11

3.Καρδίτσα.....................4-3(533-499)11
4.Ελευθερούπολη......... 4-2(482-441)10
5.Ολυμπιακός................. 4-1(435-361)9
6.Πανερυθραϊκός............ 3-2(403-350)8
7.Μαρούσι...................... 3-1(328-310)7
8.Τρίτωνας...................... 2-3(373-401)7
..................................................................
9.Αμύντας....................... 2-3(323-370)7
10.ΟίακαςΝαυπλίου....... 2-3(339-390)7
11.ΔάφνηΔαφνίου.......... 1-5(423-458)7
12.Ψυχικό....................... 2-2(305-300)6
13.Καβάλα...................... 0-6(417-493)6
14.ΦίλιπποςΒέροιας...... 0-3(177-241)3

*ΟΚόροιβοςκαι τοΑγρίνιοδήλωσαναδυ-
ναμίανασυνεχίσουνστοπρωτάθλημα.

*Στο2ογύροθασυνεχίσουνοιομάδεςπου
θα τερματίσουνστιςπρώτες οκτώθέσεις της
βαθμολογίας.

* ΟΦίλιππος Βέροιας έχει τρεις αγώνες

λιγότερους.ΟΑμύντας,τοΨυχικό,οΤρύτωνας
τοΜαρούσι οΟλυμπιακός ηΕλευθερούπολη
καιοΟίακαςΝαυπλίουέχουνένααγώναλιγό-
τερο.

Αναλυτικάοιπέντε αγώνεςπου εκκρεμούν
καιπότεθαδιεξαχθούν:

ΦίλιπποςΒέροιας -Ψυχικό 3η αγωνιστική
14/4 17.00,Μαρούσι-Φίλιππος  για την 4η
αγων. 21/4στις 17.00Φίλιππος -Αμύντας5η
αγων.στις28/4στις17.00

Επόμενηαγωνιστική8η(17/4)
Καβάλα-ΦίλιπποςΒέροιας
Τρύτωνας-Παγκράτι
ΟίακαςΝαυπλίου-Ελευθερούπολη
Ολυμπιακός-Πανερυθραικός
ΔάφνηΔαφνίου-Ψυχικό
Αμύντας-Μαρούσι
ΡεπόΑπόλλωνΠάτραςκαιΚαρδίτσα

Α2μπάσκετ
Εύκολα ο Ολυμπιακός τον Φίλιππο 78-50 στην Βέροια

Στον 2ο όμιλο, όπου μετέχουν οι ομάδες
τουνομούμας,ταβλέμματαεπικεντρώθηκαν
στοΗμαθιώτικο ντέρμπι μεταξύ τουΜ.Αλέ-
ξανδρουΤρικάλωνκαιτουΠΑΟΚΑλεξάνδρει-
ας,τοοποίοδιεξήχθηστοΔΑΚΝάουσας.

Οι δύοαντίπαλοι,παρότι είχαν νααγωνι-
στούνπολύ καιρό, πρόσφεραν αρκετές συ-
γκινήσεις και αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2.Η
ομάδα τωνΤρικάλωνπροηγήθηκε στοσκορ
με2-0(27’Μπαντής,61-Κοσμίδης),όμωςοι
«ασπρόμαυροι»τηςΑλεξάνδρειαςδεντοέβα-
λανκάτωκαιέφεραντοματςσταίσιαμετους
Μπουρδάνο(64’)καιΑργυρόπουλο(81’).

ΜΕΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (Πρί-
ντζιος):Αργυρόπουλος,Ατανάσοφ,Μπαντής
(56’ΚοπάτσιΑλντι),Βλάχος,Αβραμόπουλος,
Κέλο, Σωτηράκης,Κιρκιλιανίδης,ΚοπάτσιΑ-
λεξ., Κοσμίδης, Περπερίδης (78’Δελιόπου-
λος).

ΠΑΟΚΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ(Παγγούρας):Ευ-
αγγελόπουλος, Βασιλειάδης (62’ Κολίτσης),
Θεοδώρου,Μπεκτάς,Μπουκλάς,Λίπε,Συμε-
ωνίδης (38’Μπουρδάνος),Μαργαρίτης (38’
Πέτκος),Ζωγράφος (62’Πατατούκας),Πετράι
(83’Χασιώτης),Αργυρόπουλος.

ΟΑγροτικόςΑστέρας νίκησε με 3-0 την
ΝίκηΑγκαθιάςγιατην5ηαγωνιστικήτου2ου
ομίλουτηςΓ’Εθνικής.

Οι παίκτες τουΑγροτικού αφιέρωσαν τη
νίκηστοναδικοχαμένο,ΓιώργοΧρήστου,διοι-
κητικό τηςομάδας, ο οποίος έφυγεπρόσφα-
τα από τη ζωή.ΟιΑβραμίδης (10’, 79’) και
Μπουλγκουρίδης(62’)σημείωσανταγκολγια
τους“σταχυοφόρους”.

Συνθέσεις:
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Κατσαβάκης):

Ψωμιάδης,Μπουλγκουρίδης, Καραγιάννης
(85’Σαπουντζής),Μιλκούδης,Καλλίδης,Κου-

κουλέκης,Προβατίδης (60’Πολυζάς),Κατσιά-
κης (46’Ουρδούδης),Αβραμίδης (85’Δαμου-
λάκης),Αποστολίδης,Μαντζίρης.

ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ (Χριστοφορίδης): Ιωαν-
νίδης, ΠαπαδόπουλοςΠ.Ν. (88’ Ευθυμίου),
Σαρακατσάνος (64’Ντέλα),Ράδης,Τσιούχας,
Καλυβιώτης (64’ΠαπαδόπουλοςΚ.Ν.),Μωυ-
σίδης,Ζιγκερίδης,Βασάρας(88’Δημητριάδης,
Μυλωνάς,Καγκελίδης.

2οςόμιλος-5ηαγωνιστική
ΠΑΟΚ-ΑναγέννησηΠλ..................... 0-1
ΑγροτικόςΑστέρας-ΝίκηΑγκαθιάς..... 3-0
Μακεδονικός-Εδεσσαϊκός.................. 1-1
Μ.ΑλέξανδροςΤρικ-ΠΑΟΚΑλ........... 2-2
ΕθνικόςΓιανν-Γιαννιτσά..................... 0-2
ΑετόςΒαρβάρας-Θερμαϊκός.............. 2-0
ΝέαΚαλλικράτειας-ΠοσειδώναςΜηχ0-1

Ρεπό:ΘύελλαΣαρακηνών

Ηβαθμολογία
1ΠοσειδώνΜηχανιώνας.................... 15
2ΑγροτικόςΑστ.................................... 9
3Εδεσσαϊκός........................................ 8
4Αναγ.Γιαννιτσών............................... 7
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Η Βέροια 2017 επι-
κράτησε 26-15 
του Μ. Αλέξαν-

δρου Γιαννιτσών για 
την 6η αγων. της Α’ 
φάσης της Α1 Γυναι-
κών και παρέμεινε 
στην κορυφή του 3ου 
ομίλου.

Οιφιλοξενούμενεςμπόρεσαν
ναείναιανταγωνιστικέςμόνοστο
πρώτοημίχρονομετοσκορστο
10-8, έχοντας ως πρωταγωνί-
στριεςτιςαδερφέςΤροχίδου.

Στην επανάληψηηΒέροιαα-
νέβασε ρυθμό και 5 λεπτάπριν
τη λήξη βρέθηκε ναπροηγείται
ακόμακαιμε10τέρματα(23-13),
φτάνονταςστηνίκη.

ΒΕΡΟΙΑ 2017-ΜΕΓΑΣΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ26-15

Ταπεντάλεπτα:2-3,6-4,7-4,
8-5, 9-8, 10-8 (Ημχ) 13-8, 14-9,
18-11,20-11,23-13,26-15

Βέροια2017:Μερλίδη2,Εμ-

μανουηλίδου2,Τζούρισιτς2,Κα-
ραμπατζάκη,Καμπόιμ, Ζενέλι 3,
Κωστοπούλου 4,Ανδρονικίδου,
Γεωργιάδου 2, Χοτοκουρίδου,
Καμπά2,Λύτρα,Νούσια 3,Βα-
σιλειάδου3,Νταβίντοβιτς3

Μ.Αλέξανδρος: Παπαφώτη,
Πυριτίδου,ΤροχίδουΧ. 8,Τρο-
χίδου Ε. 5, Πλιόγκα, Πατσάνη,
Μαντζίρη,Πέγιου,Τρελοπούλου,
Αναστασίου 1, Κοτζαχρήστου,

Τομίδου
Διαιτητές: Νάσκος-Χαρίτσος

Δίλεπτα:1/4,Πέναλτι:2/2,0/3
-ΣτονάλλοαγώναηΑναγέν-

νησηΆρταςκέρδισεστηνΚοζάνη
τονΈθνικόμε22-33

Ηβαθμολογία
1)Βέροια2017................11
2)Άρτα.............................. 9
3)Μ.Α.Γιαννιτσών............ 2
4)ΕθνικόςΚοζανης.......... 0
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
12/04/2021 έως 16/04/2021

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
Μάρτιος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

12-04-2021 μέχρι 

18-04-2021 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτη-

λεφωνητήςβλαβών:

τηλ.2331021814.

Ο ΠΑΟΚ δύσκολα κέρδισε
τον Ζαφειράκη Νάουσας

με 30-25

Ο ΠΑΟΚ νίκησε 30-25 στη Θεσσαλονίκη τον 
Ζαφειράκη Νάουσας στη Θεσσαλονίκη για 
την 11η αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της 

Handball Premier και διατήρησε τη διαφορά του στην 
κορυφή του γκρουπ, αφήνοντας τους Ναουσαίους στην 
προτελευταία θέση.

Ταπεντάλεπτα:2-2,7-4,8-6,8-9,10-10,13-10(ημχ),17-12,20-14,24-
16,27-21,28-21,30-25

ΠΑΟΚ (Γούσιος): Γκίγκοφ,Παλάσκας 1,Νικολαΐδης 6,Μέντουριτς 2,
Αποστόλου3,Σεϊρεκίδης,Τσαναξίδης2,Παπαβασίλης,Καβουσανάκης2,
Λιάπης 4, Κυριακίδης,Άρσιτς, Στογιάνοβιτς 5,Τζωρτζίνης 5, Χατζηλίας,
Βελισσαρίου.

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ(Δεληγιάννης):Μπουμπουλέντρας,Πιτανιός,Πινακούδης,
Μαυροδουλάκης5,Βλάχος1,Τσαγκεράς,Τζουβάρας,Ρότζιος2,Πίτος2,
Θεοδωρόπουλος8,Διδασκάλου1,Τσάτσας5,Μπιλιούρης,Δάιος,Γαλίτης,
Μπόλας1.

Διαιτητές:Λινάρδος–Νικολαΐδης.Κόκκινη:33:22Σεϊρεκίδης(τρίαδίλε-
πτα),Δίλεπτα:5-4,Πέναλτι:0/2–3/5

Ο Φίλιππος Βέροι-
ας επικράτη-
σε 33-26 του 

Φαίακα Κέρκυρας σε 
παιχνίδι για την 11η 
αγωνιστική του Β’ 
Ομίλου της Handball 
Premier και επέστρεψε 
στις νίκες, έπειτα από 
5 μήνες.

Ηομάδα της Βέροιας  πήρε
κεφάλι στοσκοραπό το 2οπε-
ντάλεπτο και δεν έχασε τοπρο-
βάδισμα  σε κανένασημείο του
αγώνα.Οι νησιώτες κατέβαλαν
αξιόλογη προσπάθεια, φτάνο-
ντας κοντά στο σκορ στο 12-8
στο20′,όμωςδενκατάφερεκάτι
παραπάνω, μένοντας στην τε-
λευταίαθέσητουομίλου.

Στο β’ ημίχρονο οΦίλιππος
ήταν καλύτερος και ξέφυγε στο
σκορ μέχρι και 9 γκολ (32-23)
και φυσικά δεν κινδύνευσε κα-
θόλου σε όλη την διάρκεια του
παιχνιδιού.Ήτανμίανίκηπουθα
βοηθήσεικαιηθικάτουςνεαρούς
παίκτες για καλύτερη συνέχεια

στοπρωτάθλημα.
ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ–ΦΑΙΑ-

ΚΑΣΚΕΡΚΥΡΑΣ33-26
Ταπεντάλεπτα:2-2,5-3,9-6,

12-8, 15-9, 18-13 (Ημχ), 21-15,
23-16, 25-18, 28-20, 32-23, 33-
26

ΦίλιπποςΒέροιας:Παπαγιάν-
νης4,Κακαφίκας1,Καραγιοβά-

νης 1, Στανκίδης, Κωστακίδης
12,Κριούτσκοφ,Παπαδόπουλος,
Κουκουτσίδης 5, Τριανταφυλλί-
δης 8, Ρίζος,Μούγιτς, Σόφρα-
νατς 4,Φιλόσογλου Κ., Τσαμή-
τρος,Φιλόσογλου Β.,Μπαλτα-
τζής1

ΦαίακαςΚέρκυρας:Κοσκινάς,
Κυριακίδης,Πάλλας 1,Ασμάνο-

γλου 2,Δούγιας 5, Σουλάνης 3,
Δημητρέλλος, Σκουρτάι 3,Αν-
δριώτης, Κόντης, Βλαχόπουλος
3,Δελλής 2, Ξιαμπάφτι,Δοΐκας,
Γιαννακόπουλος7,Νάστος

Διαιτητές:Nάσκος–Χαρίτσος
Δίλεπτα:2-1Πέναλτι:5/6-3/6

ΕπιστροφήστιςνίκεςγιατονΦίλιπποΒέροιας
νίκη33-25τονΦαίακαΚέρκυρας

Τρίτη 13-04-2021

1 3 : 3 0 - 1 7 : 3 0

Σ ΙΜΟΥ ΜΙΜΙΚΑ

ΚΑΠΠΟΥ 4 (πεζό-

δρομος αγοράς)

23310-73124

21:00-08:00ΧΑ-

ΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΑΑΓ.ΔΗ-

ΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στε-

νόΝ.Δημαρχείου)

23310-25669

Φαρμακεία

Α1γυναικών

Νίκη για τη Βέροια 2017 26-15
τον Μ. Αλέξανδρο Γιαννιτσών
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ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ – ΠΕΛΛΑΣ

«Αντίσταση και οργανωμένη 
πάλη απέναντι στο νέο 

αντεργατικό νομοσχέδιο»
Το Δ.Σ. του Συνδικά-

του Γάλακτος Τροφίμων 
και Ποτών Ημαθίας – 
Πέλλας, ανακοινώνει τα 
εξής:

«Ευχάριστη ήταν η 
ανταπόκριση στο κά-
λεσμα του Συνδικάτου 
Γάλακτος Τροφίμων και 
Ποτών Ημαθίας – Πέλ-
λας στην τηλεδιάσκεψη 
που πραγματοποιήθη-
κε το Σάββατο 10/4. 
Φορείς από διάφορους 
κλάδους και από τους 
δύο νομούς συζήτησαν 
τις επιπτώσεις που βιώ-
νουν οι εργαζόμενοι του 
δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, οι αγρότες, οι αυ-
τοαπασχολούμενοι, οι γυναίκες. Ένα χρόνο πανδημίας και οι εργαζόμενοι και ο λαός των Νομών Ημαθίας 
και Πέλλας παραμένουν απροστάτευτοι μέσα και έξω από τους χώρους δουλειάς! Μεταφέρθηκε πλούσια 
πείρα από συνδικαλιστικές και εργαζόμενους και μια εικόνα που αφήνει το αρνητικό αποτύπωμα της πο-
λιτικής της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων για τους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά 
στρώματα. 

Οι φορείς που συμμετείχαν συμφώνησαν στη συνέχεια κοινής δράσης, στην οργάνωση της πάλης 
μπροστά στην Πρωτομαγιά, με πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα μέσα και έξω από τους χώρους δου-
λειάς. Στην βάρβαρη επίθεση που δεχόμαστε δεν επιτρέπεται να κάνουμε βήμα πίσω από την διεκδίκηση 
της προστασίας της υγείας μας και της ζωής μας, από την προάσπιση των δικαιωμάτων μας. 

Είμαστε σίγουροι πως το επόμενο διάστημα, μπροστά και στην προετοιμασία της απάντησης των 
συνδικαλιστικών φορέων και των εργαζομένων συνολικά απέναντι στο νέο αντεργατικό νομοσχέδιο, θα 
συναντήσουμε και άλλους τοπικούς φορείς. Θα συμπορευτούμε και με πολλούς άλλους εργάτες, αγρότες, 
αυτοαπασχολούμενους, γυναίκες, νεολαία. Γιατί τίποτα λιγότερο από ένα ορμητικό ποτάμι αντίστασης και 
οργανωμένης πάλης δεν είναι αρκετό για να εμποδίσει τα σχέδια τους. 

ΤΕ Ημαθίας ΚΚΕ: Απροστάτευτοι 
οι αγρότες και η παραγωγή

 Από το ΚΚΕ Ημαθίας ανακοινώνονται τα εξής για την καταστροφή της παραγωγής από τον παγετό:
 «Μετά και τον νέο παγετό   της  9ης  Απριλίου, οι  βιοπαλαιστές  αγρότες  της Ημαθίας, βλέπουν για 

ακόμα μία φορά τους κόπους της δουλειάς τους να πηγαίνουν χαμένοι, μένοντας χωρίς παραγωγή, χω-
ρίς εισόδημα, έχοντας ξοδέψει χρήμα και κόπο για τα χωράφια τους. 

 Με ευθύνη των κυβερνήσεων, οι βιοπαλαιστές αγρότες είναι έρμαιο της ανυπαρξίας μέτρων προστα-
σίας της παραγωγής από τα καιρικά φαινόμενα και της έλλειψης των απαραίτητων υποδομών.

 Το  ΚΚΕ  συμπαραστέκεται στα δίκαια αιτήματα των  βιοπαλαιστών  αγροτών . Να  γυρίσουν  την 
πλάτη  σε όσους τους  έχουν   γεμίσει  κάλπικες υποσχέσεις. Οι διάφορες φιέστες που στήνουν από 
κοινού βουλευτές , εκπρόσωποι βιομηχανιών, στελέχη της τοπικής διοίκησης και λοιποί εξαφανισμένοι 
παρατρεχάμενοι τους, είναι για τα «μάτια του κόσμου». Οι αγρότες έχουν αποδείξει ότι όταν παίρνουν, οι 
ίδιοι, στα χέρια τους την υπόθεση της οργάνωσης του αγώνα και συλλογικά διεκδικούν, καταφέρνουν και 
κερδίζουν.

 Το  ΚΚΕ  καλεί   την  Κυβέρνηση  και τον ΕΛΓΑ  έτσι  ώστε:
-Να   γίνει  άμεση  και γρήγορη  καταγραφή   των  ζημιών
- Αλλαγή  του  κανονισμού  του ΕΛΓΑ  ώστε να αποζημιώνονται  οι παραγωγοί   στο  100%  της ζη-

μιάς  από κάθε  φυσική  καταστροφή χωρίς εξαιρέσεις  σε όλα  τα στάδια της παραγωγής.
-Να δοθούν  άμεσα  προκαταβολικές   ενισχύσεις  από τον ΕΛΓΑ  στους παραγωγούς που  επλήγη-

σαν  .
-Να  δοθεί  επαρκής κρατική   χρηματοδότηση  στον  ΕΛΓΑ και  να στελεχωθεί  με   το  απαραίτητο  

μόνιμο  επιστημονικό  και βοηθητικό  προσωπικό.
-Καμιά   διακοπή  οικιακού  ή  αρδευτικού  ηλεκτρικού  ρεύματος  βιοπαλαιστή  αγρότη.
Να παγώσουν όλες οι οφειλές  σε   τράπεζες  ,εφορία , ΕΦΚΑ , ΤΟΕΒ». 

Συνάντηση αγροτών 
με πολιτικές Αρχές

 στον ΑΣ Επισκοπής Νάουσας 
για πορίσματα ΕΛΓΑ, 

ακτινίδια και ροδάκινα
Στην Επισκοπή 

Νάουσας το Σάβ-
βατο 10 Απριλίου έ-
γινε συνάντηση στις 
εγκαταστάσεις του 
ΑΣ Επισκοπής μετά 
από το κάλεσμα του 
συλλόγου και του ΑΣ 
Επισκοπής, που είχε 
σαν θέμα τα μη ικα-
νοποιητικά πορίσμα-
τα του ΕΛΓΑ για την 
ανεμοθύελλα που έ-
πληξε τα ακτινίδια.

Στην συγκεκριμέ-
νη συνάντηση ήταν 
παρόντες οι  βου-
λευτές Τάσος Μπαρ-
τζώκας και Φρόσω 
Καρασαρλ ίδου,  ο 
αντιπεριφερειάρχης 
Κώστας Καλαϊτζίδης 
και ο πρόεδρος της 
κοινοπραξίας συνε-
ταιρισμών Ημαθίας 
Χρήστος Γιαννακά-
κης.

Αποφασίστηκε ο 
τρόπος διεκδίκησης 
μετά από προτάσεις 
που έγιναν από τους 
παρευρισκόμενους 
για να αναπληρωθεί 
το χαμένο εισόδημα 
των παραγωγών μέ-
σω του ΕΛΓΑ η άλ-
λων τρόπων.

Από τη μεριά του 
συλλόγου καταγγέλ-
θηκε στους παρευρι-
σκόμενους ο τρόπος 
και η κατανομή των 
ποσών στο περσινό 
de minimis ροδάκι-
νων νεκταρινιών και 
βιομηχανικών που ακόμα αναμένεται.

Στο θέμα των απανωτών παγετών (25-26-27/3 και 9-10/4) που έπληξαν την παραγωγή όλων των καλλι-
εργειών που οι ζημιές ξεπερνούν και αυτές του 2003 αποφασίστηκε ότι σε αυτήν τη διεκδίκηση είμαστε όλοι 
μαζί μηδενός εξαιρουμένου.

1. Προκαταβολή έναντι των αποζημιώσεων.
2. Αποζημίωση στο 100% της εκτίμησης χωρίς κόφτες.
3. Συμψηφισμός των εισφορών.
4. Στήριξη των οργανώσεων και επιχειρήσεων του κλάδου.
5. Σύσταση ομάδας διεκδίκησης αποτελούμενης από βουλευτές, αντιπεριφερειάρχες, συνεταιριστές και 

συνδικαλιστές από όλους τους νόμους που επλήγησαν.

Δηλώσεις ζημιάς από τον 
παγετό του Μαρτίου 

σε καλλιέργειες της Βέροιας
Από το υποκατάστημα 

ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας ανακοινώθηκε 
ότι χορηγείται προθεσμία υπο-
βολής δηλώσεων ζημιάς από 
τον πρόσφατο παγετό 25 έως 
28-03-2021 σε δενδροκομικές 
καλλιέργειες της Κοινότητας Βέ-
ροιας (Βέροια, Μέση, Ταγαρο-
χώρι, Λαζοχώρι). 

Ειδικότερα για τις ακόλουθες 
καλλιέργειες :

• Αμύγδαλα, Βερίκοκα, Δα-
μάσκηνα, Επιτραπέζια Ροδά-
κινα – Νεκταρίνια, Βιομηχανικά 
Ροδάκινα

• Επιτραπέζια Αχλάδια οι 
ποικιλίες Ετρούσκα, Κοντούλα, 
Κόσσια και Κρυστάλλια.

• Κεράσια Πρώιμα των Πεδι-
νών περιοχών (που βρίσκονταν 
στο στάδιο της έναρξης της αν-
θοφορίας) και συγκεκριμένα οι 
ποικιλίες : Πρίμουλατ, Ρίτα, Πρι-
μαβέρα, Ιταλικά, Νίμπα, Νορθ 
Σταρ, Έρλι Λόρι, Ερλι Μπι τζι, 
Πρεκόζ, Μπερνάρ, Βαλέρα, 
Μπουρλά, και Οκτάβια. 

Τελευταία ημέρα υποβο-
λής των δηλώσεων ζημιάς ο-
ρίζεται η Τετάρτη 28-04-2021.

Για πληροφορίες :
• Δήμος Βέροιας
• Ανταποκριτής ΕΛ.Γ.Α. Κοι-

νότητας Βέροιας (Βέροια, Μέση, Ταγαροχώρι, Λαζοχώρι)
• Σιδηρόπουλος Αθανάσιος – τηλ. 23313-50535
• Ημέρες Δευτέρα, Τρίτη 12 & 13-04-2021
• Την επόμενη εβδομάδα θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση σχετικά με τι ημέρες εξυπηρέτησης.
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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,90τ.μ.,34.000ευ-

ρώ.Τηλ.: 6934888738

ΜεσιτιοκόΑκίνηταΗμα-

θίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο 700 τ.μ. στοΠανό-

ραμα οικοδομήσιμο

δίπλα στον «Παιδικό

Πλανήτη». Τιμή ευ-

καιρίας, Πληρ. τηλ.:

6943696105.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  στα
ό ρ ι α  Αγ γ ε λοχωρ ι -

ο υ - Α ρ χα γ γ έ λο υ  2

χωράφ ια  κολλη τά ,

25 και 11 στρέμμα-

τα ,  περ ιφραγμένα ,

παλμέ τ τα  β ερύκο -

κα 6 ετών σε φούλ

παραγωγή, άριστης

κατάστασης, 4 εξαι-

ρετικές ποικιλίες, με

μπεκάκια.  Παρακα-

λώ  μόνο  σοβαρές

προτάσε ις .  Κ ινητό:

6945769920.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωρο-
πωλείο επί της οδού

Μητροπόλεως  στη

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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Βέροια.Πληροφορίες τηλ.

6976063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,  Μη-

τροπόλεως 35, χώρος 90

τ.μ. περίπου, με 3 χώ-

ρους και κουζινα, W.C.,

για επαγγελματική χρή-

ση ή για διαμέρισμα, 3ος

όρ. Τηλ.: 6932 471705 &

2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ζητείται υπάλ-
ληλος για διανομή. Πλή-

ρες  ωράρ ιο ,  εργασ ία

5ήμερη. Αποστολή βιο-

γραφικού: tnk.veroia@

gmai l .com. Τηλ. επικ. :

2 3 3 1071670  ( 1 2 . 0 0 -

14.00).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο έ -
μπειρο για το κυλικείο

στο Νοσοκομείο Βέροι-

ας. Ώρες επικοινωνίας

για ενημέρωση 6.00 μ.μ.

έως 8.00 μ.μ. στο τηλ.

6944577645.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα έ-
μπειρη για καθημερινή

εργασία σε κουζίνα ε-

στιατορίου. Τηλ.:  6972

012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος
έμπειρος για καθημερινή

εργασία  σε εστιατόριο.

Τηλ.:6972012622.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,γκαρσονιέρα30

τ.μ.,κατασκευή1982,1χώρος,2οςόροφος,
βλέπεισεανοιχτωσιά,ανακαινισμένηκομπλέ,
σεάψογηκατάσταση,συνθετικάκουφώματα
μεδιπλάτζάμια,ατομικήθέρμανσημεκλι-
ματιστικόκαιμεμίαντουλάπα,ενοίκιο160€.
ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχεια-
περιόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετικά,
μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαι
μεγάληαυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια  , χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23128-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Αποθήκηισόγειασυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο.Τιμή:120€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23850-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-

τάαποκλειστικότηταέναπολύμικρόγραφείο
συνολικήςεπιφάνειας8τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένοςκατάλληλοκαιγιαέδραεπιχείρησης.
Μηνιαίομίσθωμα80€.

Κωδ:23753ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΓραφείοσυνολικήςεπιφάνει-
ας35τ.μ.1οςόροφοςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό1ενιαίοχώροκαιWCκαιδιαθέτει
θέρμανσημεΚλιματιστικό,μεΑνελκυστήρα
Τιμή:120€.

Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜητρό-
ποληγραφείο47τ.μ.στον3οόροφο,κατάλ-
ληλογιακάθεχρήση,2χώροιμεκοινόwc
ενοίκιο140€.

Κωδ:24748ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1981καιδιαθέτει
κουφώματασυνθετικά,μεέπιπλακαιμεδι-
πλάτζάμια-Τιμή:250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106023ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.
Βρίσκεταισεμεγάλοεμπορικόδρόμοκαισε
σημείοεξαιρετικήςπροβολής,σπάνιοκατά-
στημα,μεπολύλογικόμίσθωμαμόνο270€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106566ΚΕΝΤΡΟ,ΕνοικιάζεταιΚα-
τάστημασυνολικήςεπιφάνεις25τ.μ. Ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,μεμεγάληπρόσοψησε
κεντρικόδρόμο,σεσημείομεγάληςπροβο-
λήςκαιεμπορικότητας,κατάλληλογιαπολ-
λαπλέςχρήσεις,μεμηνιαίομίσθωμα220€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106001ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κοντάστονΑγ.Αντώνιο,κατάαποκλειστικό-
τηταΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
θέρμανσηΚλιματισμός,-Τιμή:200€.

Κωδ105261Ενοικιάζεταικατάστημαστον
Πεζόδρομο τηςΒέροιαςκατάλληλοκαιγια
υγειονομικούενδιαφέροντος62τ.μ.καθ.Ισό-
γειοκαι30τ.μ.πατάρι,τιμήπολύλογικήμόνο
400€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115091-ΤριπόταμοςΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας80τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
από3χώρουςκαιWC.Είναικατασκευασμένο
το2003καιδιαθέτειΑπεριόριστηΘέακαιπολύ
μεγάλοοικόπεδο,Τιμή:200€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΚΛΕΙΣΤΟΠΑΡΚΙΝΓΚστηνκαρδιάτηςπόλης
μεράμπαεισόδου,σεπλήρηλειτουργία  ,
κοντάστηνΒενιζέλουτιμήαπό75-80€/μήνα
μόνο.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106818ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Πωλείται

Γκαρσονιέρα59τ.μ.,3οόροφο,ηοποίααπο-
τελείταιαπό1υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,με
απεριόριστηθέα,ανατολικόπροσανατολισμό,
χωρίςανελκυστήρα,χωρίςθέρμανση,μεπολύ
καλήδιαρρύθμιση,χρήζειανακαίνισης,σετιμή
προσφοράςμόνο:23.000€.Αποκλειστικήδι-
άθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106808Στοκέντρο τηςΒέροιας
πλησίονΜητρόπολης,έναεξολοκλήρουα-
νακαινισμένοδιαμέρισμα-ρετιρέ65τ.μ.με2
υπνοδωμάτια-σαλοκουζίνακαιμπάνιο,στον
6οόροφο,κατασκευής1970τοοποίοδιαθέ-
τειγερμανικάσυνθετικάκουφώματαμάρκας
Koemmerlingμετριπλήυάλωση,ηλεκτρικά

ρολάαλουμινίουκαισήτες,ενεργειακότζάκι,
DAIKIN INVERTER12000BTUκλιματιστικό
στησαλοκουζίνα,ατομικήθέρμανσημεαντλία
θερμότητας,προεγκατάστασηηλιακούθερ-
μοσίφωνα,πλήρηεγκατάστασησυστήματος
συναγερμού,γύψινεςδιακοσμητικέςκατασκευ-
ές.Επίσης,διαθέτεικέλυφος-θερμοπρόσοψη
καθώςκαιθερμομόνωσηοροφής.Έχειγίνειεκ
βάθρωναλλαγήτωνηλεκτρολογικώνκαιτων
υδραυλικώνεγκαταστάσεων.Πληροφορίες
μόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106731ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμαστην
καρδιάτηςπόληςτηςΒέροιας84τ.μ.μικτάκαι
72τ.μ.καθ.,σε1οΥπερυψωμένοόροφο,το
οποίοαποτελείταιαπό2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,
μπάνιο,ηθέρμανσητουείναιμε2κλιματιστικά,
προσόψεως,σεπολύκαλήτοποθεσία,έχει
ηλιακόθερμοσίφωνα,τέντες,μεανελκυστήρα,
κατάλληλοκαιγιαεπαγγελματικήστέγη,και-
νούργιακουφώματααλουμινίουμεδιπλάτζά-
μια,οιχώροιτουλειτουργικοί,σετιμήπροσφο-
ράςμόνο52.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105837ΑΚΡΟΠΟΛΗ ,πωλείται
καινούργιοσπάνιοδιαμέρισμα103τ.μ.μικτά
και83τ.μ.καθ.ολοκληρωμένοαπότοννυν
ιδιοκτήτη,3οςόροφος,κατασκευή2005,2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,βλέπειτονκάμποτης
Βέροιας,διαθέτειπολύμεγάληκουζίνα,ατομι-
κήθέρμανσημεαντλίαθερμότηταςκαικλειστό
γκαράζστοΙσόγειο38τ.μ.μαζίμεαποθήκη,σε
αμφιθεατρικήθέση,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία.
Προσφοράσετιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα
μόνο:98.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυ-
πόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.14674ΡΑΧΗ ,σπάνιαΒίλατριών

επιπέδων352τ.μ.,κατασκευή1981,αποτελεί-
ταιαπόυπόγειο,ισόγειοκαι1οόροφο,πολύ
καλάδιατηρημένη,σεπολύσπάνιοφυσικό
περιβάλλον,ποιοτικήκατασκευήτόσοοιεσω-
τερικοίτηςχώροιόσοκαιέξωείναισεάριστη

κατάστασηφροντισμένοιαπόνοικοκύρηδες,
οιχώροιτηςμέσαπολύλειτουργικοί,μεπολ-
λέςντουλάπες,μεδύοπάρκινγκστεγασμένα
έξω,πωλείταισετιμήπραγματικήςευκαιρίας
μόνο325.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυ-
πόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Υπόδειξημόνοσεπραγματικόενδιαφέρον.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙΑΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
ΚΩΔ.23569ΠΑΝΟΡΑΜΑΗμιτελήςοικοδομή
αποτελούμενηαπόοικόπεδο388τ.μ.καια-
ναδρομή355τ.μ.ηοποίακατανέμεταισεα)
έναδιαμ/μαισόγειο59τ.μ.β)δεύτεροδιαμ/μα
ισόγειο124τ.μ.γ)τρίτοδιαμ/μαισόγειο56τ.μ.
καιδ)τέταρτοδιαμ/μα1οςορ.με116τ.μ.τιμή
ευκαιρίαςόλαμαζίμόνο110.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας,πω-
λείταισπάνιαΒίλα400τ.μ.,συνολικάσετρία
επίπεδα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάσταση
εξαιρετική,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμιση
,πολύαυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,
γεωμετρικάδομημένη,γιαπολύαπαιτητικούς
αγοραστές,επιβλητικήστηνόψη,μεαρμονι-
κέςαναλογίες,διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα
,ψησταριά,ενεργειακότζάκι,μιαμεγάληαπο-
θήκηκαιέναδεύτεροδιαμέρισμαξενώναστο
ισόγειο,μεδιπλόγκαράζκλειστόκαιάλλαδύο
γκαράζέξωσκεπαστάμεντουλάπεςπαντού,
διαθέτειδρύιναδάπεδασταυπνοδωμάτιακαι
επιλεγμένολευκόμάρμαροΒεροίαςστοσα-
λόνι,αλουμινίουκουφώματαμεθερμογέφυρα
καιμεδιπλάτζάμιακαι3μπάνια.Τοοικόπεδο
τουείναι5680τ.μ.περιφραγμένο,ζητούμενο
τίμημα380.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας27τ.μ.1οςΥ-
περυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:12.000€.

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατά-

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

Κωδ.12783ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιΚατά-
στημα58τ.μ.Ισόγειο,κατασκευή1974,οιχώ-
ροιτουλειτουργικοί,σεπρονομιακήτοποθεσία
,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,μεμεγά-
ληβιτρίνα,σεπολύκαλήτιμήμόνο35.000€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769 -ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιο

πολύκοντάστοχωριόστονΚοπανόΝάουσας
συνολικήςεπιφάνειας1830τ.μ.στηνάκρητου
σχεδίουπόλεως.ΗΤιμήτουεξαιρετικάχαμηλή
στις9.000€μόνο.

Κωδ:105085ΠΑΛΙΑΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ ,
πωλείταιαγροτεμάχιο11στρ., ελεύθερομε
μικρήαποθήκημέσακαιμεάδειανόμιμη,τιμή
κομπλέμόνο26.000€.

Κωδ:115745-ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριντουΜπονάνουπωλείταιαγροτεμάχιομε
σύνδεσηστοδίκτυουψηλήςπίεσης,συνολι-
κήςεπιφάνειας26.100τ.μ.άδειοηκαιμισθω-
μένο,μεδικήτουβάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ13766ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-

πεδοεντόςσχεδίουπόλεως,ορθογώνιο425
τ.μ.,ελαφρώςεπικλινές,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμομεσ/δ0,8,πρόκειταιγιαευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,τιμήμόνο40.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
494τ.μ.,εντόςσχεδίουπόλης,διαθέτειθέαα-
πρόσκοπτη,ελαφρώςεπικλινές,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο40.000€.

Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ,Οικόπεδο529τ.μ.,
σπάνιο,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
αμφιθεατρικόοικόπεδοφιλέτο,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,μόνογιααποφασιστικόαγοραστή.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,16.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ

Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ.13787ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο1.820
τ.μ.,εντόςζώνης ,άρτιοκαιοικοδομίσημο,
εξαιρετικόγιαεπένδυσηκαιγιαανέγερσημονο-
κατοικίας,ητιμήτουεξαιρετικάσυμφέρουσα,
μόνο25.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13637ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Πωλείταιμεγά-
λοοικόπεδο3.007τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμο
,εντόςζώνης,προσφέρεταισετιμήπραγματι-
κήςευκαιρίας,μόνο25.000€.

Κωδ13807ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Οικόπεδομε
συνολικά4.003τ.μ.,αποαυτάτα2.902τ.μ.
έχουντεθείεντόςτουσχεδίουπόλεως,τα685
τ.μ.είναιρυμοτομούμενακαιτα440τ.μ.εκτός
σχεδίου,διαθέτειμίαεκπληκτικήκαιανεμπό-
διστηθέα , είναι ελαφρώςεπικλινές ,πολύ
κοντάστηνΕληάπρονομιούχοοικόπεδο.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
ευκαιρίαμόνογιααποφασιστικόαγοραστή
,προσφέρεταισε τιμήευκαιρίαςμόνοαπό
120.000€όλομαζίτώραμόνο90.000€.

Κωδ:13752ΡΑΧΗ,πωλείταιέναοικόπε-
δοεντόςζώνης5.100τ.μ.είναισεανοιχτωσιά,
κατατμείταικαισεδύοοικόπεδαάρτιακαιοικο-
δομήσιμα,εκπληκτικόπραγματικάκαισεάρι-
στοσημείο,αλλάκαισετιμήπραγματικήςευ-
καιρίας,μόνο35.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

κωδ.206877ΟΛΥΜΠΟΥ-ΙΑΣΩΝΙΔΟΥΔι-
ατίθεταιπροςΠώλησηανακαινισμένοΔιαμέρι-
σμα60τ.μ.με2υπνοδωμάτια.Βρίσκεταιστον
1οόροφοτηςοικοδομής.Διαθέτειγερμανικά
συνθετικάκουφώματαμάρκαςKömmerling
μετριπλήυάλωσηηλεκτρικάρολάκαισήτες,
DAIKININVERTER12000BTUκλιματιστικό
στοσαλόνι,αναμονήγιαa/cσταυπνοδω-
μάτια,ατομικήθέρμανσηφυσικούαερίουμε
λέβητασυμπυκνωμάτων,πλήρηεγκατάστα-
σησυστήματοςσυναγερμού,γύψινεςδιακο-
σμητικέςκατασκευέςμεκρυφούςφωτισμούς
LED.Πραγματοποιήθηκεαντικατάστασητων
δικτύωνύδρευσης-αποχέτευσης-θέρμανσης
καθώςκαιεξολοκλήρουνέαηλεκτρολογική
εγκατάσταση.ΕπίσηςδιαθέτειΚΛΕΙΣΤΗΘΕ-
ΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣδικήτουστο ισόγειοτης
οικοδομής.Ιδανικόακίνητοτόσογιαεπένδυση
όσοκαιγιαιδιοκατοίκησησεμιαεξαιρετικήτο-
ποθεσίαμεπολλέςανέσειςκαιευκολίες.Τιμή:
155.000€ ***ΤΗΝΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΕΚΠΟΝΗ-
ΣΕΗΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑKTITORS
www.ktitors.gr

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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.



ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  ΠΩΛΗΤΗΣ

ΠΩΛΗΤΡΙΑ από το κατά-

στημα TOUCH DENIM με

εμπειρία, γνώση αγγλικών

και H/Y, έως 40 ετών. Τηλ.:

6932627614.

ZHTOYNTAI οδηγοί αυ-

τοκινήτων με δίπλωμα Γ’

κατηγορίας. Πληροφορίες

στοτηλ.6980136902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  από το  Ια -

τρικό Διαγνωστικό Κέντρο

«ΠΑΝΑΓ ΙΑ»  υπάλληλος

γραφείου για γραμματεια-

κή υποστήρ ιξη .  Γνώσε ις

μηχανογράφησης ηλεκτρο-

νικού υπολογιστή και λογι-

στικής είναι ευπρόσδεκτες.

Αποστολή βιογραφικών στο

emai: lpanagia.epe@gmail.

com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  μηχανικός-η-

λεκτρον ικός ,  με  γνώσε ις

υπολογιστών και αγγλικής

γλώσσας, για πλήρη απα-

σχόληση.  Αντ ικε ίμενο:  ι -

ατρικά μηχανήματα. Έδρα

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

14 ΤΡΙΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021www.laosnews.gr

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.

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

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.

Θέσειςεργασίαςσενέοκατάστημα
αλυσίδαςκαφέστηΒέροια

Ζητούνταιάτομαγιαεργασίααπόγνωστήαλυσίδακα-
φέ,πουθαλειτουργήσειπαράρτημάτηςστηνΒέροια.

Προσφερόμενεςθέσειςεργασίας:
-Υπεύθυνουκαταστήματος
-Barista
-Delivery

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
civeroiaraktivan@gmail.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:κρεβα-
τοκάμαραμε κομοδίνα,
συρταριέρα,καθρέφτης,
φωτιστικά και στρώ-
μα. Παιδικό κρεβάτι
με στρώμα, κομοδίνο,
ντουλάπα, αχρησιμο-
ποίητακαιταδύο.Τηλ.:
6939575993.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσω-
πικό για εργασία σε
εργαστήριο επεξεργα-
σίας κρεάτων.Απαραί-
τητη η προϋπηρεσία.
Τηλ.  επ ικο ινωνίας :
6942406052.

HTSAVDARIDIS PACKAGING,εταιρίαμεηγετικήθέσηστον
κλάδοτωνυλικώνσυσκευασίας,μεέδραστοΤρίλοφοΗμαθίας,επι-
θυμείναεντάξειστοανθρώπινοδυναμικότης:

ΤΕΧΝΙΚΟΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝΜΗΧΑΝΩΝΧΑΡΤΟΤΕΛΑΡΩΝ
Απαιτούμεναπροσόντα:
-Προϋπηρεσία2-3έτησεδιαμορφωτικέςμηχανέςχαρτοτελάρων
-Ειδίκευση-Εμπειρίαστοχώροτηςσυσκευασίαςαγροτικώνπρο-

ϊόντων
-ΕκπληρωμένεςΣτρατιωτικέςυποχρεώσεις
-Ομαδικόπνεύμα,ΤεχνικέςΙκανότητες
Θασυνεκτιμηθούν:Προηγούμενηαντίστοιχηεμπειρία,μηχα-

νολογικέςκαιηλεκτρολογικέςγνώσεις,χειρισμόςηλεκτρονικού
υπολογιστή,αγγλικήςγλώσσας

Αποστολήβιογραφικούστοemail:tsavdaridis@vernet.gr
ΗΕταιρίαπροσφέρεισυνεχήεκπαίδευσηκαιπροοπτικέςεξέλιξης



εταιρείαςΑγκαθία Ημαθίας.

Τηλέφωνο  επ ι κο ι νων ίας

:6985996674.

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  α ν ε ι δ ί κ ε υ -

τος εργάτης από εταιρία

κρεάτων για μόνιμη εργα-

σία. Πληρ. 2332042608 –

2332041875.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ :  1)  χε ιρ ι -

στήςαντλίαςμπετόν,2)χει-

ριστής Wagondril l , 3) χει-

ριστής Dumper για μόνιμη

εργασία στη Βέροια. Τηλ.:

2331021904κ.Κώστας.

ZHTEITAI  βοηθός λο-

γιστή για εργασία σε λο-

γιστικό γραφείο. Απαραί-

τητη, τριετής τουλάχιστον

προϋπηρεσία. Τηλέφωνο:

2331021106.Αποστολή βι-

ογραφικών στο ygronat@

hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομοως  βο-

ηθός λογιστή για εμπορική

επιχείρηση με τριετή του-

λάχιστον προϋπηρεσία σε

ανάλογη θέση  καθώς και

άριστη γνώση αγγλικών σε

επίπεδο επικοινωνίας και

προαιρετικά   επικοινωνία

σε μια τουλάχιστον γλώσ-

σα ακόμα κατά προτίμηση

ιταλικών ή γερμανικών κα-

θώς και πολύ καλές γνώ-

σειςMicrosoftOffice (Excel

,Word ,Outlook).ΑΠΟΣΤΟ-

ΛΉ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΏΝ  ΣΤΟ

emai l :  o l ymp ia land ike@

gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυ-

τοκινήτων από επιχείρηση

στη Βέροια για πλήρη α-

πασχόληση. Ικανοποιητική

αμοιβή. ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός

ταξ ί  γ ια  πλήρη απασχό-

ληση.  Τηλέφωνα επικο ι -

νων ίας :  2331071553  &

2331062900. Ώρες επικοι-

νωνίας:9.00με18.00.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  με

έδρα τη Βέροια, αναζητά

χειριστή μηχανημάτων έρ-

γου με ικανότητα οδήγη-

σης επαγγελματικού φορ-

τηγού για να εργαστεί σε

έργο ύδρευσης στη Θεσ-

σαλονίκη. Τηλ. επικοινω-

νίας:  23310 23400, Κιν. :

6977443518.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ

αναλαμβάνε ι  τη  φύλαξη

παιδιών σε προσιτές τιμές.

Πληρ.Τηλ.6983098742.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει τη

φροντίδα γερόντων για κά-

ποιεςώρεςήκαιγια24ωρη

βάση,καθαριότητασπιτιών,

γραφείων και σκάλες. Τηλ.:

6940998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρ εφ ι κά

είδη της CICU: καροτσάκι

(χε ιμων ιάτ ικο-καλοκα ιρ ι -

νό), καλαθούνα με βάση,

τραπεζάκι φαγητού, κάθι-

σμααυτοκινήτουκαι2πο-

δήλατα παιδ ικά σε  πολύ

κατάσταση, 400 ευρώ όλα

μαζί.Τηλ.:2331062621.

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 άνδρα ή γυναίκα α-
πό30έως50ετώνγιατο
Τμήμα Πωλήσεων. Προ-
σφέρει μισθό, πλήρη α-
σφάλιση, αυτοκίνητο και
κινητό. Πληροφορίες στο
6947021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλ-
ληλος γραφείου - βοη-

θόςΛογιστήγιαΛογιστικό
ΓραφείοστηΒέροια.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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ για εργασίασε τυ-
πογραφείοστηνΠτολεμαϊδα,μεεμπειρίαστηνεκτύ-
πωσηOFFSETκαιευρύτερεςγνώσεις-εμπειρίαστις
γραφικέςτέχνες.Μισθόςικανοποιητικός.

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

ΗεταιρίαΠΑΡΑΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ,αναζητείάτομο
για τηθέσητου τεχνικούσυντήρησηςανεμογεννητριώνσηνευ-
ρύτερηπεριοχή.

Ηεταιρίαπροσφέρει:
-Ανταγωνιστικέςαποδοχές
-Συνεχήυποστήριξη,ανπαπτυξηκαιεκπαίδευση
-Ιδιωτικήασφάλιση
Αποστολήβιογραφικώνστο: cp@paralos-tech.gr.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΟΑ.Σ.ΑΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΥ«ΟΖΥΓΟΣ«
Ενδιαφέρεταιγια τηνπρόσληψητωνπαρακάτωειδι-

κοτήτωνγιααπασχόληση8-9μηνες
1)Χειριστέςκλαρκήβοηθούςμεπτυχίο
2)‘Έναν(1)ΓεωπόνοήΤεχνολόγοΓεωπόνο
3)Εποχικούςεργάτες
Τηλεπικοινωνίας2331051093,FAX2331051094

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπότηνεφημερίδα«ΛΑΟΣ»νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με

ανάλογηεμπειρία,γιατηδιανομήτηςεφημερί-

δας(γιαμόνιμηαπασχόληση).

Τηλ.:6974030005.

ΗβιομηχανίαΑΛΜΗ ΑΒΕΕ ζητάπροσωπικό (φύλα-
κα)πουθααπασχοληθείστιςεγκαταστάσειςτηςεπιχείρη-
σης,στο5οχλμΑλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις
στην έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμΑλεξάνδρειας –
ΚρύαςΒρύσης.Ηαίτησηθαπρέπεινασυνοδεύεταιαπό
φωτοτυπίαταυτότητας.

Επικοινωνία: τηλέφωνο: 2333 027 800
email: info@almifoods.gr

Εταιρίαπου δραστη-
ριοποιείται στις εξαγω-
γές νωπών αγροτικών
προϊόντων στοΜακρο-
χώρι Ημαθίας ζητά να
προσλάβει:

·Υπεύθυνοσυσκευα-
στηρίου

·Γεωπόνογιαπαραλαβέςεμπορευμάτων
·Εργάτεςπαραγωγής
Παρακαλώστο email να αναφέρεται η θέση εργασίαςπου

σαςενδιαφέρει.
Αποστολήβιογραφικών,Email:info@primafruits.gr,τηλέφω-

νο:2331092080.



Με επιτυχία ολοκλήρωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε 
συνεργασία με τις Αναπτυξιακές Εταιρείες των επτά Περιφερειακών 
Ενοτήτων, τα προγράμματα Leader, στα οποία αξιολογήθηκαν και εντά-
χθηκαν εκατοντάδες δημόσια έργα και ιδιωτικές επενδύσεις.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος 
Τζιτζικώστας, «με απόλυτη διαφάνεια και με την εξαιρετική συνεργασία 
του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ολοκληρώσαμε στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας τα τοπικά προγράμματα Leader, αξιοποιώντας 
με το βέλτιστο τρόπο ένα σημαντικό χρηματοδοτικό και αναπτυξιακό 
εργαλείο, για τον παραγωγικό κόσμο της περιοχής μας, αλλά και για τις 
τοπικές κοινωνίες. Συνολικά στην Κεντρική Μακεδονία για 139 έργα και 
δράσεις, αλλά κυρίως για ιδιωτικές επενδύσεις, κινητοποιούνται πόροι 
άνω των 100 εκ. ευρώ, που αποτελούν ‘ζεστό χρήμα’ για την αγορά, 
δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη για τον τόπο μας. 
Πριν από ένα χρόνο, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα των προγραμ-
μάτων και το μεγάλο ενδιαφέρον ως διοίκηση της Περιφέρειας αποφα-
σίσαμε να μεταφέρουμε επιπλέον ευρωπαϊκούς πόρους για την ενίσχυ-
ση της αγροτικής οικονομίας, της μεταποίησης και του πρωτογενούς 

τομέα, που είναι άλλωστε και οι προτεραιότητες των προγραμμάτων 
Leader».

Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε επίσης: «Σήμερα, μέσω των προ-
γραμμάτων Leader, υλοποιούνται κυρίως εκτός των αστικών κέντρων 
305 επενδύσεις, με χρηματοδότηση από το Leader, δίνοντας αναπτυξι-
ακή ώθηση στην ύπαιθρο, σε μια περίοδο, που το έχει ανάγκη η τοπική, 
περιφερειακή και εθνική οικονομία. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
στηρίζει εμπράκτως την επιχειρηματικότητα, τόσο με το πρόγραμμα 
‘Διέξοδος’ με την παροχή μη επιστρεπτέου κεφα-
λαίου κίνησης στις επιχειρήσεις που επλήγησαν 
από την πανδημία, ύψους 200 εκ. ευρώ, όσο 
και με την έγκριση επενδυτικών σχεδίων στις 
περιοχές της υπαίθρου, ώστε να αποτελέσουν 
‘ανάχωμα’ στις επιπτώσεις της πανδημίας στην 
οικονομία. Θέλω να συγχαρώ τις Αναπτυξιακές 
Εταιρίες των νομών της Κεντρικής Μακεδονί-
ας, που εν μέσω της πανδημίας κατάφεραν να 
φέρουν σε πέρας με επιτυχία την υλοποίηση 
των προγραμμάτων, τα οποία αποτελούν ένα 
πολύτιμο αναπτυξιακό εργαλείο, ενισχύοντας την 
τοπική επιχειρηματικότητα, διασφαλίζοντας υ-
φιστάμενες θέσεις εργασίας και δημιουργώντας 
νέες, αλλά και υλοποιώντας αναγκαία έργα και 
δράσεις για τις τοπικές κοινωνίες».

Οι συνολικοί πόροι που διατίθενται σε όλη την 
Κεντρική Μακεδονία, μέσω των προγραμμάτων 
Leader, είναι 102,5 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 23,8 
εκ. ευρώ για 139 δημόσια έργα και δράσεις και 
78,7 εκ. ευρώ για ιδιωτικές επενδύσεις (τα 43,6 
εκ. ευρώ είναι η δημόσια δαπάνη και τα υπόλοι-
πα ιδιωτικά κεφάλαια).

Ανά Περιφερειακή Ενότητα η εικόνα των δη-
μοσίων και ιδιωτικών Leader είναι η εξής:

-Θεσσαλονίκης (ΑΝΕΘ ΑΕ): Συνολικά 25 εκ. 
ευρώ. Δημόσια έργα και δράσεις 33 με προϋ-
πολογισμό 5,7 εκ. ευρώ – Ιδιωτικές επενδύσεις 
19,3 εκ. ευρώ για 85 επενδυτικά σχέδια.

-Ημαθίας (ΑΝΗΜΑ ΑΕ): Συνολικά 9 εκ. ευ-
ρώ. Δημόσια έργα και δράσεις 14 με προϋπο-
λογισμό 1,8 εκ. ευρώ – Ιδιωτικές επενδύσεις 
7,2 εκ. ευρώ για 22 επενδυτικά σχέδια.

-Κιλκίς (ΑΝΚΙ ΑΕ): Συνολικά 7 εκ. ευρώ. Δη-
μόσια έργα και δράσεις 15 με προϋπολογισμό 
1,7 εκ. ευρώ – Ιδιωτικές επενδύσεις 5,3 εκ. ευρώ 
για 25 επενδυτικά σχέδια.

-Πέλλας (ΑΝΠΕ ΑΕ): Συνολικά 9,9 εκ. ευρώ. 
Δημόσια έργα και δράσεις 17 με προϋπολογισμό 
2,2 εκ. ευρώ – Ιδιωτικές επενδύσεις 7,7 εκ. ευρώ 
για 31 επενδυτικά σχέδια.

-Πιερίας (ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ): Συ-
νολικά 12,3 εκ. ευρώ. Δημόσια έργα και δράσεις 

23 με προϋπολογισμό 4,5 εκ. ευρώ – Ιδιωτικές επενδύσεις 7,8 εκ. ευρώ 
για 30 επενδυτικά σχέδια.

-Σερρών (ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ): Συνολικά 22,5 εκ. ευρώ. Δημόσια έργα και 
δράσεις 28 με προϋπολογισμό 4,7 εκ. ευρώ – Ιδιωτικές επενδύσεις 
17,8 εκ. ευρώ για 67 επενδυτικά σχέδια.

-Χαλκιδικής (ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ): Συνολικά 16,8 εκ. ευρώ. Δημόσια έργα 
και δράσεις 9 με προϋπολογισμό 3,2 εκ. ευρώ – Ιδιωτικές επενδύσεις 
13,6 εκ. ευρώ για 45 επενδυτικά σχέδια.
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P Άρτσι έβγαλε το παιδί του ο πρίγκι-
πας Χάρι. Τα επόμενα λογικά θα τα βγάλει 
Μπούρτζι και Λουλά…

 
P Τώρα, αν το Άρτσι είναι βασιλικό 

όνομα, ρωτήστε τον Ζαμπούνη.
 
P Το πιθανότερο όμως είναι ότι απο-

τελεί μία ακόμη παρενέργεια που παραπέ-
μπει σε βασιλικής κατατομής σώγαμπρο.

 
P Αυτή έφα!
 
P Μέγκαν Τσάνελ ντε.
 
P Εμείς πάντως είμαστε της γενιάς 

που ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι. Η δική μας 
Μεγκ, είναι Ράιαν.

 
P Με ρώτησε ο πεθερός μου πώς λέ-

γεται στο επίθετο η γυναίκα του Χάρι. Κάνε 
πλάκα να θέλει να της γράψει όλα.

 
P Κι άντε τώρα να καταφέρει να 

αρθρώσει το: Μαρκλ. Εδώ, του πήρε 20 
χρόνια να προφέρει σωστά τα Λιντλ.

 
P Ο Χάρι έχει τη Μέγκαν, κι εμείς 

πλέον την Ελένη στο Mega.
 
P Στον νέο μαγικό μας κόσμο, της επαρχίας, 

της Αθήνας εμβολιασμένη.
 
P Με τη ζωή όλων μας έτσι κι αλλιώς επικηρυγ-

μένη, υπό την εθνική σταθερά ότι να πεθαίνεις για 

την Ελλάδα είναι άλλο, κι άλλο εκείνη να 
σε πεθαίνει.

 
P Η Ελένη επιστρέφει στην TV 

από το φθινόπωρο, διότι από τότε θα 
επιτρέπονται τα σπρωξίματα, οι αγκα-
λιές και οι κοντινές αποστάσεις.

 
P Ρώτησα έναν φίλο αν είχε καμιά 

παρενέργεια η γυναίκα του που έκανε 
το εμβόλιο. Μου είπε πως όλα μια χαρά, 
γκρινιάζει κανονικά.

 
P Ζητάμε πολλά; Μια τόση δα 

θρομβωσούλα;
 
P Και:
 Οι εκπαιδευόμενοι αλεξιπτωτιστές 

ετοιμάζονται να κάνουν την πρώτη ρίψη 
τους με αλεξίπτωτο. Ο εκπαιδευτής τούς 
δίνει τις τελευταίες εντολές και οδηγίες 
για την πτώση τους.

-Μόλις πηδήξετε, θα μετρήσετε μέχρι 
το 10 και θα πατήσετε το πράσινο κου-
μπί που βρίσκεται μπροστά σας και θα 
ανοίξει αμέσως το αλεξίπτωτο…

-Αν δεν ανοίξει; ρωτάνε οι εκπαιδευ-
όμενοι.

-Αν δεν ανοίξει, μην ανησυχείτε, θα 
πατήσετε το κόκκινο κουμπί που βρί-
σκεται δεξιά σας και το αλεξίπτωτο θα 
ανοίξει σίγουρα!

-Κι αν δεν ανοίξει κι αυτό; ρωτάει κάποιος.
-Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ανοίξει. Αλλά, 

αν δεν ανοίξει, θα πατήσετε το μαύρο κουμπί που 
βρίσκεται αριστερά και τότε χωρίς αμφιβολία το αλε-
ξίπτωτο θα ανοίξει!

-Κι αν δεν ανοίξει ούτε τότε; ρωτάει ο πιο φοβι-
σμένος εκπαιδευόμενος.

-Ε! Τότε να φωνάξετε ‘Jeronimo’!
Αρχίζουν ένας-ένας να πηδάνε οι αλεξιπτωτι-

στές. Όταν είχε πηδήξει και ο τελευταίος, ακούγεται 
στο πιλοτήριο ένα δυνατό χτύπημα στο τζάμι του 
αεροπλάνου. Γυρίζουν οι πιλότοι και βλέπουν έναν 
από τους αλεξιπτωτιστές που έπεσαν να αιωρείται 
στον αέρα κουνώντας τα χέρια του σαν πουλί και να 
φωνάζει:

-Πώς τον είπες αυτόν τον μπαγλαμά;
K.Π.

Απ. Τζιτζικώστας: 305 επενδύσεις και 139 έργα στις αγροτικές 
περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας μέσω των τοπικών Leader

-Σε συνεργασία με τις Αναπτυξιακές Εταιρείες των 7 νομών
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