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Πώς είναι να σφίγγεις
το χέρι ενός ήρωα; 

  Η δόξα και η τιμή έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία όταν 
απονέμεται εν ζωή κοιτώντας τον ήρωα στα μάτια 
και όχι όπως γίνεται συνήθως με ένα στεφάνι ή 
λίγα λουλούδια πάνω σε κάποιο άψυχο μαρμάρινο 
μνημείο. Αυτό πέτυχαν με την εξαιρετική τους 
πρωτοβουλία ο πρόεδρος Φώτης Καραβασίλης 
και τα μέλη του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου 
Βέροιας, μετά από παρότρυνση του πρώην 
προέδρου Γιάννη Καπανίδη και τίμησαν με 
μια πλακέτα, μια ζεστή χειραψία και μια θερμή 
επιστολή τον ηλικίας 104 ετών ήρωα-πολεμιστή 
του Ρούπελ, Γιάννη Κοζάρτση. 
  Μπορεί ότι έκανε ο αιωνόβιος ήρωας πριν από 
80 χρόνια να ήταν από αυτοθυσία μόνο για την 
πατρίδα, χωρίς να περιμένει δάφνες ή ευχαριστίες, 
ωστόσο είναι υποχρέωση όλων μας, από την 
συντεταγμένη πολιτεία, μέχρι τον απλό συμπολίτη 
βεροιώτη του Γιάννη Κοζάρτση να απονείμουμε 
την δέουσα τιμή σε ένα ζωντανό ιστορικό πρόσωπο 
που ζει ήσυχα, έχοντας πλήρη διαύγεια, λίγο πιο 
πάνω από το άλλοτε Β’ Σώμα Στρατού. 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Σήμερα το 
απόγευμα 

η υπόθεση Τόλκα 
-Καρασαρλίδου

για την έδρα
του ΣΥΡΙΖΑ
στην Ημαθία

Σήμερα Τετάρτη 14Απριλίου στις
6.00 μ.μ. εκδικάζεται (μετά την ανα-
βολή τουΜαρτίου) στο εκλογοδικείο,
τόσοη ένστασηπου κατέθεσεοΆγγε-
λοςΤόλκαςγιατηνεκλογήτηςΦρόσως
Καρασαρλίδου, όσο και η αντένσταση
τηςβουλευτήτουΣΥΡΙΖΑγιατηνέδρα
στηνΗμαθία. Η απόφαση αναμένεται
ναανακοινωθείμετάαπόπερίπουδύο
μήνες.

Αρνητικά
καιτα60Rapid
Testχθεςστα
Δικαστήρια
Βέροιας

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ βρέθηκε
χθεςΤρίτη 13ΑπριλίουστοΔικα-
στικόΜέγαροΒέροιας μεπρωτο-
βουλία καιπρόσκληση τηςΕισαγ-
γελίαςτουΠρωτοδικείουΒέροιας.

Απότις12.00μέχριτις3.00το
μεσημέρι,έγινανσυνολικά60rapid
tests σε δικαστικούς υπαλλήλους
όλωντωνυπηρεσιών,τααποτελέ-
σματατωνοποίωνήτανδιαθέσιμα
μέσασεμόλις20λεπτάτηςώρας
απότηστιγμήπουελήφθητοδειγ-
ματοληπτικό υλικό από τοσυνερ-
γείο τουΕΟΔΥ.Ευτυχώς,απότην
“επίσκεψη”τουκλιμακίουτουΕθνι-
κούΟργανισμούΔημόσιαςΥγείας
δενπροέκυψε ούτε ένα κρούσμα
κορωνοϊούσταΔικαστήριατηςΒέ-
ροιας.

Μήπως θα έπρεπε να είχαν γίνει πολύ νωρίτερα
τα χιλιάδες rapid και μοριακά τεστ στη χώρα;

Σχεδόν 700.000 rapid test και μοριακά τεστ
έγιναντιςτελευταίες14ημέρεςσεόλητηνχώρα
απότασυνεργείατουΕΟΔΥκαιτουςυγειονομι-
κούςσχηματισμούςτωνΕνόπλωνΔυνάμεωνκαι
τωνΣωμάτωνΑσφαλείας, ενώσταφαρμακεία
έχουν διατεθείπερίπου 2.700.000 self test και
πάνωαπό516.000πολίτες έχουνήδηολοκλη-
ρώσει το self test».Αυτάανέφερε - μεταξύάλ-
λων -ουφυπουργόςΠολιτικήςΠροστασίαςκαι
ΔιαχείρισηςΚρίσεων,ΝίκοςΧαρδαλιάς, απευ-
θύνοντας παράκλησηγια τήρηση τωνμέτρων,
ενώείπεότιτέληΜαΐουθαανοίξειηπλατφόρμα
καιγιατιςηλικιακέςομάδες40-49ετών,ώστε
ναμπορούνναπρογραμματίσουντονΙούνιοτα
ραντεβού για εμβολιασμό. Γενικώςπαρατηρού-
με μια έντονη κινητικότητα στα τεστ (και στην
Ημαθία)κάτιπου,θεωρούμε,θαέπρεπεναείχε
γίνειπολύνωρίτερασεόλητηχώρα!

ΚαιεπίσημαμεταφέρεταιηΠρωτομαγιά
Απ’ότιφαίνεταιμιαακό-

μη ημέρα ξεκούρασης θα
προστεθεί στιςΠασχαλινές
αργίες, αφούηΕκτελεστική
ΕπιτροπήτηςΓΣΕΕαποφά-
σισε την προκήρυξη 24ω-
ρηςΠανελλαδικήςΑπεργίας
για τηνΕργατικήΠρωτομα-
γιά,τηνΤρίτη4Μαΐου.Στην
ουσία μεταφέρει τον εορτα-
σμό τηςΠρωτομαγιάς,πού
φέτος«πέφτει»Μ.Σάββατο,
την πρώτη επόμενη εργά-
σιμη ημέρα για να έχει και
νόημα,ώστε η εργατική τά-
ξημεαπεργίακαιόχιαργία
νααποτίσειφόροτιμήςστην
ιστορία, στους αγώνες και
στουςνεκρούςτης.
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Του έκλεψε 360 ευρώ δια της απασχόλησης
Συνελήφθη στις 12 Απριλίου 2021 το 

απόγευμα σε περιοχή της Ημαθίας, από 
αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας 
Βέροιας, μία ημεδαπή γυναίκα, καθώς 
όπως προέκυψε από την έρευνα, νω-
ρίτερα της ίδιας ημέρας, αφαίρεσε με 
την μέθοδο της απασχόλησης από την 
κατοχή ημεδαπού άνδρα, το χρηματικό 
ποσό των 360 ευρώ, το οποίο βρέθηκε 
στην κατοχή της και αποδόθηκε στον 
παθόντα.

Ένα θετικό στα 71 Rapid Test στην Φυτειά
Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τρί-

της 13 Μαρτίου 2021, η διαδικασία των 
δωρεάν γρήγορων τεστ ανίχνευσης α-
ντιγόνου (rapid test) που διοργάνωσε ο 
Δήμος Βέροιας σε συνεργασία με την 
Κινητή Μονάδα του ΕΟΔΥ στην Ημαθία, 
στην Κοινότητα Φυτειάς.

Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο που 
πραγματοποιήθηκε στο Κοινοτικό Κατά-
στημα προέκυψε ένα (1) θετικό κρούσμα 
σε σύνολο 71 δειγμάτων με τον δείκτη 
θετικότητας να διαμορφώνεται στο 1,4%. 
Εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα υ-
γειονομικά πρωτόκολλα και τα απαραίτη-
τα μέτρα για την αποφυγή συνωστισμού. 
Τη διαδικασία επέβλεπε καθόλη τη διάρ-
κεια ο Πρόεδρος της Κοινότητας Φυτειάς, 
Κωνσταντίνος Βύζας. 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τα 
υγειονομικά κλιμάκια του ΕΟΔΥ, ο Δήμος Βέροιας θα ήθελε να ευχαριστήσει όσους συμμετείχαν στα Rapid Test τα 
οποία διενεργούνται όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Διαμόρφωση σχολικού αύλειου 
χώρου στο 1ο ΓΕΛ Βέροιας 

από τη Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Σε εξέλιξη βρί-
σκονται οι εργασίες 
στον σχολικό αύ-
λειο χώρο του 1ου 
Γενικού Λυκείου 
Βέροιας από τη Δι-
εύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών. Το έρ-
γο «Διαμόρφωση, 
Κατασκευή Αθλη-
τ ικών Δαπέδων 
σε Εκπαιδευτήρια 
του Δήμου Βέροι-
ας» περιλαμβάνει 
παρεμβάσεις στις 
σχολικές αυλές του 
1ου ΓΕΛ , του 16ου 
Δημοτικού Σχολεί-
ου και του 9ου Δη-
μοτικού-Νηπιαγω-
γείου Βέροιας.

Η αντικατάστα-
ση του ασφαλτικού 
τάπητα στο προ-
αύλε ιο του 1ου 
ΓΕΛ ολοκληρώθη-
κε χθες, ενώ στο 
πλαίσιο του έργου 
συνεχίζονται και οι 
υπόλοιπες τεχνικές 
παρεμβάσεις.

Σαν χθες, 13 Απριλίου 2003…
18 χρόνια από τον τραγικό θάνατο 21 μαθητών 

του Λυκείου Μακροχωρίου στο δυστύχημα των Τεμπών
-Οι μνήμες δεν θα σβήσουν ποτέ…

Μια πραγματική τραγωδία σημάδεψε τη χώρα 
και ειδικά την Ημαθία, πριν από 18 χρόνια, σαν χθες 
13 Απριλίου του 2003, όταν  μαθητές και μαθήτριες 
της Α΄ τάξης του Λυκείου Μακροχωρίου , κατά την 
επιστροφή τους από εκδρομή στην Αθήνα, το λεω-
φορείο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε πλαγι-
ομετωπικά με φορτηγό που μετέφερε μελαμίνες και 
νοβοπάν, στο ύψος των Τεμπών.

Κάποια  από τα υλικά που μετέφερε το φορτηγό 
έπεσαν στο δρόμο, κάποια όμως έπεσαν στο λεω-
φορείο με τα παιδιά, κόβοντάς το στα δύο. Ο απολο-
γισμός τραγικός: 21 μαθητές έχασαν τη ζωή τους και 
ακόμα έξι τραυματίστηκαν.

Τα συνεργεία διάσωσης χρειάστηκαν περίπου 
δύο ώρες για να απεγκλωβίσουν τα τραυματισμένα 
παιδιά και να ανασύρουν τα νεκρά.

Εικόνες απόλυτης τραγωδίας και απόγνωσης στα 
πρόσωπα των γονιών που έψαχναν να τα βρουν τα 
παιδιά τους, στα νοσοκομεία της Λάρισας και της 
Θεσσαλονίκης.

Από τότε πέρασαν 18 χρόνια, η μνήμη όμως πα-
ραμένει ζωντανή και είναι  Αιωνία για τους 21 αδικο-
χαμένους εφήβους μαθητές:

Ευαγγελία Θ. Γάτου, Ετών 16
Αναστασία Π. Παυλίδου, Ετών 16
Περιστέρα Ι. Ουστά ,Ετών 16
Γεωργία Δ. Τραπεζανλή, Ετών 16
Σταύρος Δ. Κανελλόπουλος, Ετών 15
Ηλίας Π. Τσολερίδης, Ετών 16
Παναγιώτης Κων. Μουρατίδης, Ετών 16
Ανδρέας Χ. Αθανασιάδης, Ετών 16
Χριστίνα Ε. Σταματέλλου, Ετών 16
Ιωάννης Κ. Τριανταφυλλίδης, Ετών 16
Βασίλειος Ν. Παπαδόπουλος, Ετών 16
Ευανθία Κ. Ψαλίδα, Ετών 16
Δημήτριος Α. Κοσμίδης, Ετών 15
Κωνσταντίνος Α. Θαλαλαίος, Ετών 16
Γεσθιμανή Ζ. Σταφυλίδου, Ετών 16
Σάββας Λ. Παναγιωτίδης, Ετών 16
Αθανάσιος Μαρκανταράς, Ετών 16
Γιώργος Κ. Μήτσκας, Ετών 16
Ιωάννα Θ. Καστίδου, Ετών 16
Δημήτριος Θ. Σίγγας, Ετών 16
Όλγα Β. Αγγελίνα, Ετών 15

Αμέτρητα τα γιατί….
«Θρήνος  για την Ημαθία και αμέτρητα τα γιατί», 

έγραφε την επομένη του απίστευτου δυστυχήματος 
ο «Λαός». Ημέρες πένθους και για όλη την εκπαι-
δευτική κοινότητα, ενώ τραγικές φιγούρες οι γονείς, 
τα αδέλφια και οι δικοί τους άνθρωποι και φίλοι, 
που αποχαιρέτησαν τα παιδιά στην τελευταία τους 
κατοικία.

Τα χρόνια μπορεί να πέρασαν αλλά οι πληγές και 
οι μνήμες δεν θα σβήσουν ποτέ…



Επιστολή στον Δήμαρχο Βέροιας  Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη και 
στην αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Συρμούλα Τζήμα, απέστειλε ο  Σύλ-
λογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Νηπιαγωγείου Βέροιας για να 
εκθέσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νηπιαγωγείο   στον 
τομέα της στέγασής του. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα χρό-
νιο πρόβλημα στο οποίο, παρά τις συνεχείς προσπάθειές τους , δεν 
έχει δοθεί η παραμικρή λύση και δεν διαφαίνεται κάποια προοπτική 
επίλυσης, προκειμένου τα παιδιά να φοιτούν σε συνθήκες κατάλλη-
λες και να λαμβάνουν την εκπαίδευση που τους αξίζει.

Συγκεκριμένα στην επιστολή του ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμό-
νων αναφέρει:

«Το 2ο Νηπιαγωγείο Βέροιας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα 
λόγω της έλλειψης ενιαίου κτιρίου για τη στέγασή του. Αυτή τη στιγμή 
το σχολείο έχει τρία πρωινά τμήματα και ένα ολοήμερο και φιλοξενεί 
συνολικά 50 παιδιά!

Το 1ο τμήμα στεγάζεται σε νοικιασμένο ισόγειο κατάστημα επί 
της οδού Αριστοτέλους 7. Η είσοδος / έξοδος της αίθουσας βρίσκεται 
επάνω στον πεζόδρομο και δεν παρέχεται καμία ασφάλεια από τα 
διερχόμενα οχήματα (κυρίως μηχανάκια και ποδήλατα) αλλά και τους 
πεζούς. Η αίθουσα διδασκαλίας μαζί με τους βοηθητικούς χώρους 
είναι 45 τ.μ. και στεγάζει 20 νήπια. Όπως είναι λογικό το κατάστημα / 
αίθουσα δεν έχει αύλειο χώρο για το διάλειμμα των μικρών μαθητών.

Το 2ο και 3ο τμήμα καθώς και το ολοήμερο στεγάζονται σε προ-
κάτ αίθουσες που βρίσκονται στον αύλειο χώρο του 6ου Δημοτικού 
Σχολείου επί της οδού Καρατάσου 16, δηλαδή εκτός γεωγραφικών 
ορίων ευθύνης του 2ου Νηπιαγωγείου. Αυτά τα τμήματα στεγάζουν 
από 15 μαθητές το καθένα σε δύο επίσης μικρές αίθουσες. 

Τα προβλήματα που καλούμαστε ως γονείς να αντιμετωπίσουμε 
καθημερινά είναι πάρα πολλά. 

-Οι 30 από τους 50 μαθητές του σχολείου στεγάζονται στα προκάτ 
του 6ου Δημοτικού και οι γονείς δυσκολεύονται ιδιαίτερα με τη μετα-
κίνηση των παιδιών τους, κυρίως όσοι έχουν και μεγαλύτερα παιδιά 
που φοιτούν στο 2ο Δημοτικό. Δεν είναι εύκολο να μετακινούνται μα-
κριά από τις κατοικίες τους, ούτε να καλύπτουν μια μεγάλη απόσταση 
είτε για να αφήσουν είτε για να παραλάβουν τα παιδιά τους από δύο 
διαφορετικά σχολεία, σε σύντομο χρόνο (το νηπιαγωγείο σχολάει στη 
13:00 και το δημοτικό στη 13:15) καθημερινά και ιδιαίτερα κατά τους 
χειμερινούς μήνες.

-Το 6ο Δημοτικό έχει ζητήσει τις προκάτ αίθουσες για δική τους 
χρήση το σχολικό έτος 2018-2019 και ενώ πραγματοποιήθηκε αυτο-
ψία δεν έγινε ποτέ μεταφορά των δυο τμημάτων του 2ου Νηπιαγω-
γείου.

-Οι προκάτ αίθουσες είναι τουλάχιστον απαράδεκτες για να κά-
νουν μάθημα μαθητές τεσσάρων και πέντε ετών. Η στατικότητά τους 
είναι εντελώς επικίνδυνη για να βρίσκεται οποιοσδήποτε μέσα πόσο 
μάλλον μικρά παιδιά καθώς με κάθε βήμα κουνιούνται όλα τα έπιπλα 
που βρίσκονται στον χώρο. Κατά τη διάρκεια των βροχών μπαίνει 
νερό από το ταβάνι, ενώ από την άνοιξη και μετά η ζέστη είναι αφό-
ρητη. Επιπρόσθετα, είναι μείζονος σημασίας να αναφέρουμε πως 
κατά τη περσινή σχολική χρονιά (2019-2020) βρέθηκε ένα ποντίκι 
στο χώρο της τουαλέτας (τμήμα του προκάτ) που χρησιμοποιούν τα 
παιδιά μας.

-Δεν χρειάζεται, επίσης, να αναφέρουμε τη σημασία ενός αύ-
λειου χώρου στα σχολεία, πόσο μάλλον σε ένα νηπιαγωγείο του 
οποίου οι μαθητές αφού έχουν στριμωχτεί στη μικρή αίθουσά 
τους, θέλουν να τρέξουν και να παίξουν ελεύθερα αλλά ωστόσο 

αυλή δεν υπάρχει! Και με μεγάλη ευθύνη η νηπιαγωγός του 1ου τμή-
ματος τους μετακινεί στην αυλή του 2ου Δημοτικού.

-Επιπλέον, σε όλα τα παραπάνω οι νηπιαγωγοί του σχολείου 
καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να έχουν μια καλή επικοινωνία 
μεταξύ τους, για την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία του σχο-
λείου. Ωστόσο, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα η περσινή χριστουγεννιάτικη γιορτή που πήραν μέρος μόνο τα 
δύο από τα τρία τμήματα του σχολείου! 

-Εν καιρώ Covid-19, με όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση που ε-
πικρατεί και με τη δική σας ανοχή – αδιαφορία τα παιδιά μας βρίσκο-
νται για τουλάχιστον 4,5 ώρες σε αυτούς τους ακατάλληλους χώρους! 
Πως μπορούν να κρατηθούν αποστάσεις ασφαλείας από παιδιά 4-5 
ετών σε μόλις 45 τ.μ. Ποιος μπορεί να μας εγγυηθεί ότι ειδικά φέτος 
δε θα βρεθεί πάλι κάποιο ποντίκι; Ποιος από εσάς θα αναλάβει την 
ευθύνη και θα δώσει επιτέλους μια ουσιαστική λύση στο πρόβλημα 
στέγασης του 2ου Νηπιαγωγείου; 

Πρόκειται για το κεντρικότερο νηπιαγωγείο του Δήμου μας. Είναι 
φανερό πως στην περίπτωση του 2ου Νηπιαγωγείου δεν έχετε δώσει 
καμία σημασία και απλά έχετε «πετάξει» τα παιδιά μας σε πρόχειρες 
λύσεις! Είναι απορίας άξιο πως επιτρέπετε μικροί μαθητές να κάνουν 
τα πρώτα τους βήματα στη πολύχρονη σχολική τους ζωή σε τέτοιες 
απαράδεκτες συνθήκες. Θα θέλαμε ως γονείς να μας απαντήσετε 
εάν εσείς θα θέλατε τα παιδιά σας να φοιτούν σε ένα τέτοιο σχολικό 
περιβάλλον.

Συμπερασματικά, είναι αναγκαίο να κατανοήσετε την υψίστης 
σημασίας άμεση μετακίνηση του 2ου Νηπιαγωγείου σε έναν ενιαίο 
χώρο, όπου θα στεγάζονται όλα τα τμήματά του, σε ευρύχωρες αί-
θουσες που θα καλύπτουν τις ανάγκες των μικρών μαθητών μας. Η 
προϊσταμένη του νηπιαγωγείου έχει ενημερώσει επανειλημμένως για 
το κτιριακό πρόβλημα του νηπιαγωγείου και κατά καιρούς έχει κάνει 
προτάσεις για να βρεθεί λύση χωρίς να λάβει ποτέ καμία απάντη-
ση. Επιθυμούμε την άμεση ανταπόκρισή σας στο θέμα μας και σας 
γνωστοποιούμε τη πρόθεση μας να κοινοποιήσουμε την παρούσα 
επιστολή στα Μ.Μ.Ε. Περιμένουμε άμεσες λύσεις και όχι απλά υπο-
σχέσεις». 
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Επιστολή προς τον Δήμαρχο Βέροιας και την αντιδήμαρχο Παιδείας

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων: Άλυτο 
παραμένει το πρόβλημα στέγασης 

τμημάτων του 2ου Νηπιαγωγείου Βέροιας

 «Κινηματό-δρασις» καθαρισμού στο Νησέλι

Μέλη και φίλοι της ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ συμμετείχαν στην δράση καθαρισμού στο εκκλησάκι του Αϊ Γιάννη στο Νησέλι και στο μονοπάτι που υπάρχει 
παράλληλα του ποταμού Αλιάκμονα.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του θεσμού Save Your Hood με σκοπό να περάσει ένα μήνυμα περιβαλλοντικής ευαισθησίας.
Επίσης φυτεύτηκαν 6 τζιτζιφιές, ένα οπωροφόρο δέντρο που παλαιότερα συναντούσαμε πολύ συχνά στη περιοχή και συνεχίζουν τις προσπάθειες 

για την ανάδειξη του χώρου που αποτελεί ένα σημείο μοναδικής ομορφιάς για τον Δήμο τους.
Για φέτος είχε προγραμματιστεί να υπάρξει μια πολυθεματική δράση με τίτλο «ALIAKMΩN Fest- Κάτι τρέχει στο ποτάμι» κάτι που δυστυχώς δεν 

μπορεί να πραγματοποιηθεί λόγω των περιορισμών που υπάρχουν, θα επαναληφθεί η προσπάθεια μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.
Κατά την διάρκεια των καθαρισμών τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας (μάσκες, γάντια, αποστάσεις).

Επίσκεψη μαθητών 
του 4ου ΓΕΛ Βέροιας 

στο Δημαρχείο

Στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγει ομάδα μαθητών του σχολείου μας, 
του 4ου ΓΕΛ Βέροιας, και εν όψει της διημερίδας που διοργανώνουν οι 
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας 
σε συνεργασία με το 3ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας και τους Δήμους 
Βέροιας, Νάουσας, Αλεξάνδρειας, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο 
Δημαρχείο την Παρασκευή 9 Απριλίου. Εκεί, οι μαθητές συνοδευόμε-
νοι από τον υπεύθυνο καθηγητή, έγιναν δεκτοί από τον Δήμαρχο κ. 
Κ. Βοργιαζίδη και την Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Σ. Τζίμα, προκειμένου 
να πάρουν συνεντεύξεις, οι οποίες αποτελούν μέρος σχεδίου έρευνας 
με τίτλο: «Η συμμετοχή της Βέροιας - Νάουσας στην Επανάσταση του 
1821: ανίχνευση της δημόσιας μνήμης από ιστορική και πολιτισμική 
πλευρά, 200 χρόνια μετά». 

Τους ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία.     
Υπεύθυνη δράσης: Σαρηγιαννίδου Ελισάβετ
Μαθητές: Κρετσόβαλης Θωμάς-Παπαγιάννης Δημήτρης

Αναβαθμίζονται οι 
ηλεκτρονικές συναλλαγές 

με τον Δήμο Νάουσας
Α π ό  τ ο ν 

Δήμο Νάουσας  
ανακοινώνεται 
ότι στο πλαίσιο 
ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ι -
σμού και ανα-
βάθμισης των 
ηλεκτρονικών 
σ υ σ τ η μ ά τω ν 
σ υ ν α λ λα γ ώ ν 
με τον Δήμο Η-
ρωϊκής Πόλης 
Νάουσας,  ο ι 
δημότες έχουν πλέον τη δυνατότητα να πληρώνουν στις τρά-
πεζες χρησιμοποιώντας τον κωδικό “ΔΙΑΣ (RF) - Ταυτότητα 
Πληρωμής” που αναγράφεται στις ταμειακές ειδοποιήσεις 
που λαμβάνουν. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται, τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 23323 50312.
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Αναγγελία ζημίας από παγετό
Αναγγελία ζημίας για Νάουσα, Αρκοχώρι και Στενήμαχο από παγετό. 

Υποβολή των δηλώσεων μόνο μετά από τηλεφωνικό ραντεβού στο τηλ. 
2332350323 έως και τις 28/04/2021, στο δημοτολόγιο στον χώρο του 
Δημαρχείου.

Ο ανταποκριτής ΕΛΓΑ
Λεφούσης, Θωμάς

Φρόσω Καρασαρλίδου: «Άμεση 
ικανοποίηση των αιτημάτων 

των αγροτικών φορέων 
για τις ζημιές από τον παγετό»

Σε απόγνωση βρίσκονται οι παραγωγοί των νομών Ημαθίας και Πέλ-
λας, λόγω των καταστροφικών ζημιών που προκλήθηκαν στις καλλιέρ-
γειές τους από τους παγετούς στις 24 και 25 Μαρτίου, καθώς και στις 9 
Απριλίου. Μια ακόμη χρονιά προμηνύεται δύσκολη για τους αγρότες μας, 
που ήδη βλέπουν το εισόδημά τους να μειώνεται από την εξέλιξη της 
πανδημίας.

Σε σύσκεψη αγροτικών φορέων που πραγματοποιήθηκε στην Επισκο-
πή το περασμένο Σάββατο, τα αιτήματα είναι συγκεκριμένα:

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, αντι-

περιφερειάρχες, συνεταιριστές και συνδικαλιστές από όλους τους νομούς 
που επλήγησαν.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ όμως για τα παραπάνω είναι:
Α. Να υπάρχουν οι απαραίτητοι γεωπόνοι στον ΕΛΓΑ για να ολοκλη-

ρώσουν άμεσα τις εκτιμήσεις.
Β. Να γίνουν άμεσα οι δηλώσεις ΟΣΔΕ ή να χρησιμοποιηθούν οι υ-

πάρχουσες πάνω στα δεδομένα των οποίων θα γίνουν οι πληρωμές.
Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΛΓΑ οφείλουν να προχω-

ρήσουν στην ΑΜΕΣΗ υλοποίηση των αιτημάτων και να μην εξελιχθεί η 
όλη διαδικασία όπως με τις ενισχύσεις deminimis όπου η πληρωμή “πη-
γαίνει” από βδομάδα σε βδομάδα!

Αλλαγές από το υπουργείο Εσωτερικών 
στον νόμο για την ψήφο των Ελλήνων 
του εξωτερικού, μετά από αντιδράσεις

-Κώστας Καραπαναγιωτίδης: “Δεν ζητήθηκε καν η θέση 
του  Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού ”

Σημαντικές αλλαγές προωθεί άμεσα το υπουρ-
γείο Εσωτερικών στον νόμο για την ψήφο των Ελ-
λήνων του εξωτερικού  με νομοθετική πρωτοβου-
λία στη Βουλή,  με την οποία θα προβλέπεται η 
κατάργηση των περιορισμών που έχουν τεθεί για 
την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος του από-
δημου Ελληνισμού από τον τόπο κατοικίας του.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, η πρωτοβουλία 
αυτή ελήφθη έπειτα από σχετικές δηλώσεις της 
βουλευτή, αρμόδιας για θέματα Απόδημου Ελλη-
νισμού του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρας Τζάκρη στην ομο-
γενειακή εφημερίδα «Εθνικός Κήρυκας», η οποία 
δήλωσε ότι οι περιορισμοί αυτοί είναι «άδικοι» και 
«υποτιμητικοί» και πρόσθεσε ότι αν το κόμμα της 
επανέλθει στην διακυβέρνηση της χώρας θα τους 
καταργήσει.

Σύμφωνα με τον σχετικό νόμο, για να ασκηθεί 
αυτό το δικαίωμα θα πρέπει ο εκλογέας να έχει 
αποδεδειγμένη παρουσία στην Ελλάδα δύο έτη 
την τελευταία 35ετία, καθώς και να υποβάλει φορο-
λογική δήλωση στις ελληνικές Αρχές.

Αντιδράσεις αποδήμων και ελλήνων του εσωτερικού
Να σημειωθεί ότι τα «μηνύματα» από τους ομογενείς, σχετικά 

με τον νόμο για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, δεν ήταν 
σύμφωνα με το νομοσχέδιο και υπήρξαν πολλές αντιδράσεις από τον 
απόδημο Ελληνισμό αλλά και το εσωτερικό της χώρας, κυρίως όσον 
αφορά την απουσία διαλόγου με τους ομογενείς μας.

Επιστολή Καραπαναγιωτίδη
Μεταξύ αυτών και του πρώην Νομάρχη Ημαθίας και καταξιωμένου 

καλλιτέχνης της ποντιακής παράδοσης, Κώστα Καραπαναγιωτίδη, ο 
οποίος με αφορμή το νομοσχέδιο για το νέο Συμβούλιο Απόδημου 
Ελληνισμού δήλωσε τα εξής: 

 «Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού είναι το μόνο επίσημο 
θεσμικό όργανο του απόδημου Ελληνισμού και εκτός από την τε-
ράστιας σημασίας εθνική αποστολή του, ένας από τους βασικούς 
σκοπούς του, είναι η έκφραση όλων των απανταχού δυνάμεων του 
Ελληνισμού. Είναι μια μεγάλη και σπουδαία προσπάθεια ένωσης και 
επικοινωνίας του παγκόσμιου ελληνισμού, όπου η Ομογένεια έχει 
πρωταγωνιστικό και ιδιαίτερα δημιουργικό ρόλο, σε κάθε ήπειρο, 
σε κάθε γωνιά της Γης. Σπουδαίες προσωπικότητες του απόδημου 
ελληνισμού, κληρικοί, επιστήμονες, ακαδημαϊκοί, πολιτικοί, επιχει-
ρηματίες, καλλιτέχνες, εκδότες και δημοσιογράφοι, άνδρες, γυναίκες 
και νεολαίοι, πατριώτες όλης της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, που 
διαπρέπουν στις χώρες όπου ζουν και εργάζονται, πρόσφεραν και 
προσφέρουν όχι μόνο υλικά ή πνευματικά αλλά κυρίως ψυχικά, για 
να κρατούν τον Ελληνισμό πάντα στην πρώτη γραμμή. Ο πρώτος 

πρόεδρος του ΣΑΕ, ο αείμνηστος Άντριου Άθενς 
αλλά και πρόσωπα ξεχωριστού κύρους της σύγ-
χρονης εποχής όπως ο σημερινός Πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων της Ρωσίας, 
Ιβάν Σαββίδης και άλλοι πολλοί, αποτελούν λα-
μπρά παραδείγματα ομογενών, μέσω των οποίων 
εκπροσωπήθηκε το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνι-
σμού και το τίμησαν με την παρουσία τους.

Παρόλα αυτά, είναι άξιο απορίας το ότι η Κυ-
βέρνηση, στην εύλογη προσπάθειά της, να αναδι-
οργανώσει το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, 
μέσω νομοσχεδίου που ψήφισε, δεν μπήκε καν 
στον κόπο να ζητήσει τη γνώμη των Αποδήμων, 
δεν σκέφτηκε να κάνει ούτε μια διαβούλευση μαζί 
τους και ουσιαστικά προσπαθεί να ρυθμίσει το 
ζήτημα του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού, 
ερήμην των αποδήμων. Το άρθρο 108 του Συ-
ντάγματος της Ελλάδας προβλέπει ότι το Ελλη-
νικό κράτος μεριμνά για τον Απόδημο Ελληνισμό 

και την ανάπτυξη δεσμών με τη Μητέρα Πατρίδα. 
Μήπως τελικά αυτά θα μείνουν μόνο σαν “ωραία λόγια”;  Μήπως 
πρέπει να αναθεωρηθούν από την Κυβέρνηση αυτές οι απαράδεκτες 
προχειρότητες;

Έχω βρεθεί μαζί με τους Έλληνες του εξωτερικού άπειρες φορές, 
είμαι στο πλευρό τους αλλά και τους έχω δίπλα μου, εδώ και πολλά 
χρόνια. Νιώθω τις αγωνίες τους, θαυμάζω τη δημιουργικότητά τους 
και υποκλίνομαι μπροστά στην αγάπη και στην προσφορά τους για 
την Ελλάδα. Γι αυτό και αδυνατώ να πιστέψω αυτή την προσβλητική 
εξέλιξη για την Ελληνική Ομογένεια όταν μάλιστα ο ίδιος ο Πρωθυ-
πουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απέδειξε πρόσφατα τις προ-
θέσεις του για τους Απόδημους Έλληνες μέσω των πρωτοβουλιών 
που ανέλαβε για την ψήφο των Αποδήμων. Μήπως να περιμένουμε 
μια ακόμη παρέμβασή του για το τεράστιας εθνικής σημασίας υπόθε-
ση του ΣΑΕ σε σχέση με τους ίδιους τους Απόδημους;

Το ΣΑΕ ήταν απλωμένο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης, σε 
πάνω από 140 χώρες του κόσμου. Είναι δυνατόν να μη ζητείται η 
γνώμη των Αποδήμων για την επανασύστασή του; Να μην υπάρχει 
ούτε ένα λεπτό διαβούλευσης μαζί τους; Αυτή είναι η υποστήριξη της 
Μητέρας Ελλάδας με τα σχεδόν 10 εκατομμύρια των Ελλήνων του 
εξωτερικού; Όλοι αυτοί οι Έλληνες Ομογενείς δεν ζητούν τίποτε πα-
ραπάνω από το ενδιαφέρον της Μητέρας Ελλάδας προς τους ίδιους. 
Όλοι αυτοί οι Έλληνες Ομογενείς έχουν βρει το δρόμο τους στο εξω-
τερικό, είναι πάντα πρόθυμοι να προσφέρουν και το έχουν αποδείξει 
πολλαπλά και διαχρονικά. Σήμερα το μόνο που ζητούν είναι ένα απλό 
ενδιαφέρον της Πατρίδας προς τους ίδιους. Μην τους το στερούμε κι 
αυτό».
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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

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 Α-

πριλίου 2021 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Φυτειάς 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της α-
γαπημένης μας συζύγου, μητέ-
ρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
(ΚΑΙΤΗ) 

ΑΓΓΕΛΟΥ

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

Ο σύζυγος
Τα τέκνα, Τα εγγόνια
Η αδελφή, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 14 Α-

πριλίου 2021 στις 4.30 μ.μ. σε στενό 
οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
η Μαρία Φουρνιάδου σε ηλικία 72 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμι-
ώτατος Μητρο-
πολίτης Βεροί-
ας, Ναούσης 
και Καμπανίας 
κ.  Παντελεή -
μων: 

 Την Τετάρ-
τη 14 Απριλίου 
στις 6:00 μ.μ. 
θα χοροστατή-
σει στην Ακο-
λουθία του Με-
γάλου Κανόνος 
στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Λου-
κά του Ιατρού 
στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δο-
βρά Βεροίας. Η 
Ιερά Ακολουθία 
θα μεταδοθεί α-
πευθείας μέσα 
από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντί-
στοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθ-
μό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».   

Την Πέμπτη 15 Απριλίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει με 
θέμα: «Μη λησμονείτε το σχοινί, παιδιά, του Πατριάρχη!» 
(Β´ μέρος) στη σειρά των ομιλιών Μαρτύρων και ηρώων 
αίματα, με την ευκαιρία του εορτασμού των 200 ετών 
από την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, 
μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την 
αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».   

Την Παρασκευή 16 Απριλίου στις 6:30 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στην Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου στον 
Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολουθία θα μεταδο-
θεί απευθείας μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μη-
τροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον 
ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».  

 Το Σάββατο 17 Απριλίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει 
με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Μαρτύρων Λεω-
νίδου, Χαρίσσης, Νίκης, Γαλήνης, Κάλλιδος, Νουνεχίας, 
Βασιλίσσης και Θεοδώρας, στη σειρά των ομιλιών «Αγι-
ολογία και ζωή», μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μη-
τροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον 
ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».   

 Την Κυριακή 18 Απριλίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά 
Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η Θεία Λειτουργία θα 
μεταδοθεί απευθείας μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και 
τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».  

 Την Κυριακή 18 Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στον Στ΄ Κατανυκτικό Εσπερινό και θα ομιλήσει 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά 
Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Ο Εσπερινός θα μετα-
δοθεί απευθείας μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μη-
τροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον 
ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».  

Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας - Ημαθίας

Ευχαριστήριο
Ο Σύλλογος καρκινοπαθών Βέροιας – Ημαθίας «Α-

ΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ» ευχαριστεί θερμά την κ. Καπρίνη 
Κατερίνα για την δωρεά 50€ εις μνήμην της ξαδέλφης 
της Καίτης Αγγέλου (Γκανάρα)

Συλλυπητήριο 
Την βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Χρυσόστο-

μου Κορτσινίδη εκφράζει η Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ Ημαθίας 
που με ανακοίνωσή της αποχαιρετά τον «ξεχωριστό σύ-
ντροφο και αγωνιστή της Αριστεράς».

Με βαθιά θλίψη οι φίλοι και οι φίλες, οι σύντροφοι και 
οι συντρόφισσες από την Αλεξάνδρεια και από τη Νο-
μαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ Ημαθίας, αποχαιρετάμε 
έναν ξεχωριστό σύντροφο, αγωνιστή της ζωής και της 
Αριστεράς, τον Χρυσόστομο Κορτσινίδη.   

 Θα μας συντροφεύει πάντα η αγωνία του για να πάνε 
μπροστά τα πράγματα, η χωρίς καμιά σκοπιμότητα κριτι-
κή του διάθεση, το πείσμα του, η καλοσύνη του και πάνω 
απ’ όλα, η ευγένειά  και η αξιοπρέπειά του.

Δεν πέρασε λαθραία από αυτή τη ζωή ο συν/φος Χρυ-
σόστομος. Τίμησε ότι αγάπησε και απ’ ότι εμπνεύστηκε. 
Θα τιμάμε κι εμείς τη μνήμη του, για πάντα. Στην οικογέ-
νειά του, την αγάπη μας και τα θερμά μας συλλυπητήρια.

 Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ ΗΜΑΘΙΑΣ

2η Σύναξη Αναγνωστών και 
Ιεροπαίδων στην Ιερά Μητρόπολη 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας 
 

 Με την ευκαιρία της Εβδομάδας Ιερατικών Κλήσεων και του εορτασμού των 
200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, το Σάββατο 10 
Απριλίου το απόγευμα, το Γραφείο Ποιμαντικής Διακονίας της Ιεράς Μητροπόλεως 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας πραγματοποίησε «2η Σύναξη Αναγνωστών και 
Ιεροπαίδων» με το πρόσφορο μέσο του διαδικτύου, καθώς καθίσταται αδύνατη η 
προσωπική επικοινωνία.

 Στην αρχή ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων, εμπνευστής αυτής 
της προσπάθειας, ανέπτυξε το θέμα: «Ιερατικές κλήσεις χθες και σήμερα», ανα-
πτύσσοντας τις κεντρικές ιδέες της Εγκυκλίου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας 
της Ελλάδος, ενώ στη συνέχεια δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην προσφορά της 
Εκκλησίας στους αγώνες του Έθνους και ιδιαιτέρως στη θυσία του Αγίου Γρηγορί-
ου του Ε΄, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

 Στην συνέχεια ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σκήτης 
Βεροίας Αρχιμ. Πορφύριος Μπατσαράς ανέπτυξε το θέμα: «Ιερατική σχολή Προ-
δρόμου: θεμέλιον προς κρείττονα δράσιν» και αναφέρθηκε στην προσφορά των 
εκκλησιαστικών σχολών στην επιμόρφωση του κλήρου.

 Στο τέλος ακολούθησε συζήτηση και τον λόγο έλαβε και πάλι ο Σεβασμιώτατος, 
ο οποίος ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες και ευχήθηκε ο Πανάγαθος Θεός να μας 
απαλλάξει σύντομα από τον μεγάλο πειρασμό της πανδημίας.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                                                         
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑμεΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                                  

ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑμεΑ ‘’ Τα Παιδιά της Άνοιξης ‘’
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Τ.Κ.: 59300  
ΤΗΛ. - FAX: 23330 27212

email:  info@tapaidiatisanoixis                                                                                                  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. 
Ημαθίας, προκηρύσσει 01 (μία ) θέση για την  ειδικότητα  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΟΥ ΠΕ / ΤΕ που θα καλύψει τις ανάγκες του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης - 
Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» 
στην Αλεξάνδρεια.

Η σύμβαση θα είναι ορισμένου χρόνου και η απασχόληση έξι ( 06 ) ώρες καθη-
μερινά.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 
Αντίστοιχο πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 
Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : 
-Βιογραφικό σημείωμα
-Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
-Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών 
-Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 
-Αποδεικτικό της επαγγελματικής εμπειρίας
 Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία του κέντρου « Τα 

Παιδιά της Ανοιξης » Ελ. Βενιζέλου 7 στην Αλεξάνδρεια ( απέναντι από το Κέντρο 
Υγείας ).

Περισσότερες  πληροφορίες στο τηλέφωνο  23330 27212. 
Για το Δ.Σ του Συλλόγου

Η Πρόεδρος
ΣΑΡΚΑΤΖΗ  ΕΛΕΟΝΩΡΑ



Το Σπίτι του φιλανθρωπικού και 
μη κερδοσκοπικού Συλλόγου Μέ-
ριμνας Ατόμων με Αυτισμό (ΜΑμΑ) 
στη Βέροια επισκέφθηκε το Σάββατο 
10 Απριλίου ο Αν. Γεν. Γραμματέας 
ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. 
Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

Εκεί είχε την ευκαιρία να συζητή-
σει με τις κυρίες του Δ.Σ. (την Πρόε-
δρο κα Ελένη Γεωργιάδου – Στεφα-
νάκη, την Αντιπρόεδρο κα Ευδοξία 
Ακρίβου, τη Γραμματέα κα Λουκία 
Μήτσα, την Ταμία κα Καλλιόπη Μέλ-
λιου και το μέλος κα Κωνσταντίνα 
Παναγιωτίδου μία σειρά γενικότερων 
θεμάτων του παναπηρικού κινήμα-
τος και ειδικότερων ζητημάτων που 
αφορούν στο Σύλλογο.

Έναν σύλλογο εξαιρετικά δρα-
στήριο που ιδρύθηκε στη Βέροια το 
2015 και εκπροσωπεί άτομα στο φά-
σμα του αυτισμού χαμηλής μέσης υ-
ψηλής λειτουργικότητας με στόχο την 
υποστήριξη και συμπαράσταση τόσο 
των ιδίων όσο και των οικογενειών 
τους μέσω της παροχής πάσης φύ-
σεως αρωγής για τη θεραπεία τους, 
την εκπαίδευσή τους, την κοινωνική 
τους ένταξη και την βελτίωση της 
ζωής τους.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Τσαβδαρίδης 
συζήτησε με το Δ.Σ. του Συλλόγου:

•Το πρόβλημα που αντιμετωπί-

ζουν τα άτομα με αυτισμό και οι-
κογένειές τους σε σχέση με τις 
περικοπές των θεραπειών μετά 
τα 21 τους χρόνια 

•Το θέμα του προσωπικού 
βοηθού και πόσο απαραίτητος 
είναι για τα αυτιστικά άτομα 

•Τις δυσκολίες που αντιμετω-
πίζουν τα άτομα του φάσματος 
σε θέματα νοσηλείας τους σε 
καιρό πανδημίας και όχι μόνο

•Την ανάγκη  εξεύρεση λύ-
σης ώστε οδοντιατρεία με συ-
γκεκριμένες προδιαγραφές να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
στα άτομα του φάσματος

•Την παροχή του προνοιακού 
επιδόματος στο γονιό που με-
γαλώνει το ΑμεΑ παιδί του αν 
αυτό φύγει από τη ζωή. Και αυ-
τό γιατί πολλοί γονείς για να ανα-
λάβουν τη φροντίδα του ΑμεΑ  παι-
διού τους ή των  
Αμεα παιδ ιών 
τους εύλογα δεν 
μπορούν να ερ-
γαστούν με απο-
τέλεσμα όταν το 
παιδί φύγει από 
τη ζωή να μένουν 
ανασφάλιστοι και 
χωρίς συνταξιο-
δοτικό δικαίωμα. 

Αντίστοιχα όταν ο γονέας φύγει α-
πό τη ζωή ,είναι επιτακτική ανάγκη 

η δημιουργία δομών για άτομα του 
φάσματος  ώστε να μπορούν να τα 
φιλοξενήσουν .

Στα ειδικότερα ζητήματα, συζη-
τήθηκαν: 

•Η ανάγκη δωρεάς ενός 9θεσίου 
ή 10θεσίου mini bus για τη μετακί-
νηση των ωφελουμένων προς τις 
δομές του Συλλόγου

•καθώς και η ανάγκη επικοινω-
νίας του Συλλόγου αλλά και άλλων 
Συλλόγων με τα αρμόδια Υπουργεία 
για να συζητηθούν σοβαρά θέματα 
που αντιμετωπίζουν οι δομές απα-
σχόλησης και προστασίας Ατόμων 
στο φάσμα του Αυτισμού .

Ο κ. Τσαβδαρίδης αφού άκου-
σε με προσοχή τις προτάσεις, δε-
σμεύθηκε να τις μεταφέρει και να τις 
αναδείξει στα αρμόδια κέντρα των 
αποφάσεων διεκδικώντας βέλτιστες 
δυνατές λύσεις.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αλεξάνδρεια 13/04/2021                                                                                                      
Αριθ. Πρωτ.     6504 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω 

των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανά-
δειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας δύο καινού-
ριων απορριμματοφόρων οχημάτων 16m³ και 22m³ για 
τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού  
403.000,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 24% και CPV: 34144512-
0. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά,  βάσει βέλτιστης σχέ-
σης ποιότητας-τιμής.

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42,   Ταχ.Κωδ.: 593 00 Α-

ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350115, Telefax: 2333350159, Αρμόδιος 

υπάλληλος: Κακαγιάννης Δημήτριος
E-mail: kakagiannis@alexandria.gr, Ιστοσελίδα: http://

www.alexandria.gr
Κωδικός NUTS: EL 521
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφο-

ρά για το σύνολο των ποσοτήτων της προμήθειας.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια δύο και-

νούριων οχημάτων απορριμματοφόρων τύπου πρέσας 
για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του Δήμου 
Αλεξάνδρειας ως εξής :

Α. χωρητικότητας 16 κυβικών μέτρων και
Β. χωρητικότητας 22 κυβικών μέτρων. 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 

της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμε-
τέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής ποσού  6.500,00 ευρώ.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ 
τουλάχιστον 1 μήνα από την καταληκτική ημερομηνία 
ισχύος της προσφοράς. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr. Η διακήρυξη θα αναρ-
τηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό αριθμό 108751, στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αλεξάνδρει-
ας www.alexandria.gr, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα 
αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr 
και θα αποσταλεί στο επιμελητήριο.  

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προ-
σφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 
του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 17.05.2021, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της 
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνα-
τότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ηλεκτρονική 
υπογραφή. 

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Γκυρίνης

Επικίνδυνα τα κοντόφθαλμα 
αλισβερίσια με την Άγκυρα 

Του Μάξιμου Χαρακόπουλου*

Είναι πραγματικά θλιβερό ευρωπαϊκές δυ-
νάμεις να προτιμούν να τείνουν στην Τουρκία 
«καρότα», αντί «μαστιγίου», υπηρετώντας 
κοντόφθαλμα αλισβερίσια, ακόμη κι όταν η 
συμπεριφορά της γείτονος καταντά άκρως 
εξευτελιστική προς τη θεσμική ηγεσία της ΕΕ. 
Πλέον, όμως, η συνεχιζόμενη τύφλωση για τις 
πραγματικές επιδιώξεις της γείτονος, όπως 
δείχνει η δράση της «όπου φτάνει το χέρι 
της», από τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή, 
μέχρι την Αφρική και τον Καύκασο, καθίσταται 
άκρως επικίνδυνη. 

Ο νεο-οθωμανικός αναθεωρητισμός ξεδιπλώνεται σε όλη του την έκταση 
και απαιτείται άμεσα μια συντονισμένη επιχείρηση περιορισμού του πριν 
καταστεί ανεξέλεγκτος. Κι αυτό προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την πίεση για 
απόσυρση του τουρκικού στρατού που βρέθηκε σε όμορες χώρες στη διάρ-
κεια πολεμικών συγκρούσεων.

• Εν πρώτοις είναι η Συρία. Στις υπό τουρκική κατοχή περιοχές συνε-
χίζουν να δρουν ακραίες ισλαμιστικές οργανώσεις, ενώ υπό διωγμό βρί-
σκονται οι Χριστιανοί, οι Κούρδοι και οι άλλες μειονότητες. Η στάση της 
Άγκυρας δείχνει ολοφάνερα ότι κινείται με σκοπό την μονιμοποίηση της 
παρουσίας της, εμποδίζοντας έτσι την εξεύρεση πολιτικής λύσης που να 
διασφαλίζει την εδαφική ακεραιότητα της χώρας και την ασφάλεια του συνό-
λου του πληθυσμού της.

• Έπεται η Λιβύη, στην οποία συνεχίζουν να δρουν χιλιάδες Τούρκοι 
στρατιωτικοί και φιλότουρκοι τζιχαντιστές από την Συρία, παρά την διαδικα-
σία ειρήνευσης που έχει επιτύχει η διεθνής κοινότητα. Πρόκειται για χώρα 
που μας ενδιαφέρει πολλαπλώς, γεωπολιτικά και οικονομικά, και γι’ αυτό 
πολύ ορθά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε επί-

σημη επίσκεψη στην Τρίπολη, θέτοντας, μεταξύ άλλων στη νέα ηγεσία της 
Λιβύης, την άμεση αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων.

• Έντονη τουρκική στρατιωτική παρουσία καταγράφεται και στην περιοχή 
της Υπερκαυκασίας, ως αποτέλεσμα και του πρόσφατου πολέμου του Να-
γκόρνο Καραμπάχ-2. Η Τουρκία, με οπλισμό, στρατιωτικό προσωπικό και 
μεταφερόμενους τζιχαντιστές, συνέβαλε στη συντριβή των Αρμενίων, που 
έμειναν απελπιστικά μόνοι. Χωρίς αμφιβολία, οι τουρκικές φιλοδοξίες δεν 
περιορίζονται στο Αζερμπαϊτζάν, αλλά επεκτείνονται τόσο προς τις τουρ-
κόφωνες κεντροασιατικές δημοκρατίες, πέραν της Κασπίας, όσο και προς 
τους μουσουλμάνους του Καυκάσου, εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Δεν 
είναι τυχαίο ότι τζιχαντιστές από την Τσετσενία και το Νταγκεστάν έχουν πο-
λεμήσει στη Συρία, μέσα από τις τάξεις ισλαμιστικών οργανώσεων. 

• Τέλος, ο κατοχικός στρατός συνεχίζει να παραμένει στην Κύπρο, μετά 
την εισβολή του 1974, εμποδίζοντας την οποιαδήποτε βιώσιμη λύση που θα 
επανένωνε το διαιρεμένο νησί. Και για τον λόγο αυτό δεν νοείται η αποδοχή 
κάποιας προσφερόμενης πρότασης, στο πλαίσιο και της νέας διαδικασίας 
επίλυσης του κυπριακού που βρίσκεται αυτό το διάστημα σε εξέλιξη, χωρίς 
την απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων. 

Η Άγκυρα έχει καταφέρει ως σήμερα να εκμεταλλευθεί τις αντιθέσεις των 
μεγάλων δυνάμεων για να διεισδύσει στρατιωτικά σε ξένα εδάφη. Ωστόσο, 
αυτή η «ευελιξία» δεν μπορεί να λειτουργεί εσαεί. Η διεθνής κοινότητα οφείλει 
να επιβάλει τη νομιμότητα, καταδεικνύοντας τις τουρκικές κινήσεις ως πράξεις 
που έμπρακτα καταστρατηγούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και υπο-
νομεύουν την ειρήνη. Στην περίπτωση που εδραιωθεί η τουρκική στρατιωτική 
παρουσία στις περιοχές που αναφέρθηκαν είναι πιθανό οι νέο-οθωμανικές 
φιλοδοξίες να παραμένουν ζωντανές, ακόμα και όταν ο Ερντογάν δεν θα είναι 
στο τιμόνι της Τουρκίας. Η ιστορία, δικαίως, θα είναι αμείλικτη με όσους Ευ-
ρωπαίους ηγέτες δεν σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. 

*Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Δη-
μόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, βουλευτής 
Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας.

Στο Σπίτι του Συλλόγου Μ.Α.μ.Α. ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης
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ΑΕθνικήποδοσφαίρουΓυναικών
Ήττα του Αγρ. Αστέρα

στην Δράμα (1-0)
Ξεκίνησε την Κυριακή 11 Απριλίου το γυναικείο 
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της α’ εθνικής. Η 
ομάδα του Αγρ. Αστέρα Αγ. Βαρβάρας που αγω-
νίστηκε στην Δράμα με την τοπική ομάδα ηττή-
θηκε με 1-0.

Αναλυτικάόλατααποτελέσματα.
1οςόμιλος
ΑΕΛ–ΕλπίδεςΚαρδίτσας................................................ 3-0
Άρης–ΓΠΟΓιάννενα....................................................... 2-0
ΔόξαΔράμας–Αγρ.Αστ.Αγ.Βαρβάρας............................. 1-0
ΓΠΟΚαστοριά–ΑγροτικόςΑστέρας.............................. 1-16
Τρίκαλα2011–ΒασίλισσαΘράκης.................................. 5-0
Ρεπό:ΠΑΟΚ

Νέες μεταγραφές στην γυναικεία ομάδα
του Αγρ. Αστέρα Αγ. Βαρβάρας

Σύμφωνα με ανακοίνωση τουΔΣ οΑγροτικόςΑστέραςΑγ.
Βαρβάραςαπέκτησεπέντεπαίκτριες.

«Ομάδαμαςαπέκτησε .για τονέοπρωτάθλημα ..τιςπαρακά-
τωπαίκτριέςπουθαενισχύσουν  σημαντικάτηνομάδαστονεο
πρωτάθλημα.. .αυτές .είναι...η.ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ..ΔΕΣΠΟΙΝΑ...[τερ-
ματοφυλακας]..η..ΑΣΣΙΧΙΔΟΥ.ΑΓΑΘΗ. [στοπερ] απο τηνομάδα..
ΝΕΦΕΛΕΣ.ΠΙΕΡΙΑΣ....την..ΒΙΣΜΠΑ.ΧΡΙΣΤΙΝΑ[. κεντρικο.χαφ]
απο την ομαδα..ΠΙΕΡΙΔΕΣ.ΜΟΥΣΕΣ....και την..ΚΑΣΑ.ΑΝΤΖΕΛΑ
[πλαγιος χαφ] απο την ομαδα...ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΕΣΑΜΑΖΩΝΕΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ..καιηαμυντικόςΈλεναΦωκάαποτηνΔόξαΡετζι-
κίου.Τοποδοσφαιρικόβιογραφικόκαιτωνπέντεπαικτριώνείναι
πλούσιοσεεπιτυχίεςκαισίγουραθαβοηθήσουντηνομάδα.Τις
ευχαριστούμεπουδέχθηκανναέρθουνστηνοικογένειαμας«

Τον Πανσερραϊκό 
στις Σέρρες θα 
αντιμετωπίσει η 

Βέροια σήμερα Τετάρτη 
14 Απριλίου, στο πλαί-
σιο της 5ης αγωνιστικής 
του πρωταθλήματος 
Football League. Η 
προετοιμασία για το 
ματς των Σερρών ολο-
κληρώθηκε χθες Τρίτη 
το μεσημέρι και αμέσως 
μετά ο προπονητής της 
ομάδας Παύλος Δερμι-
τζάκης ανακοίνωσε την 
αποστολή. Δεν υπάρχει 
κανένα πρόβλημα και 
όλοι οι παίκτες είνια 
στην διάθεση του Έλλη-
να τεχνικού. Υπάρχει 
μεγάλη αισιοδοξία οτι 
η ομάδα θα πετύχει τον 
στόχο της παίρνοντας  
την νίκη και τους τρεις 
βαθμούς. 

Αναλυτικά την 20αδα της Βέ-
ροιας αποτελούν οι:Αποστολό-
πουλος,Βελλίδης,Βεργώνης,Κα-
ραγιάννης,Λουκίνας,Μαραγκός,
Μούργος,Μουχάλης,Μπλέτσας,
Μπουκουβάλας,Οικονόμου, Πα-
παχρήστου,Πασάς,Πεταυράκης,
Πόζογλου,Σιμόνι, Σκόνδρας,Στά-
μου,Τασιόπουλος,Τσιμόπουλος.

Εκτός αποστολής παραμένει
οΝτιΤζιοβάνι, οοποίοςδεν είναι
ακόμηέτοιμος.

Από τοΔιαιτητικό δικαστήριο
πάρθηκανσχετικέςαποφάσειςγια
χρέηπροςπαίκτες.ΟΝΠΣΒέροια
εξόφλησετουςΚαλίκαιΣισοκόκαι
έτσι η ομάδα δεν έχει κάποια εκ-

κρεμότητα.
Η απόφαση τουΔικαστηρίου

αναφέρειταεξής
- Καταργεί τη δίκη που ανοί-

χθηκε με την αίτηση του ποδο-
σφαιριστήCyrilCaliκατάτηςΠΑΕ
Βέροια.

Καταργεί τηδίκηπουανοίχθη-
κεμε τηναίτηση τουποδοσφαιρι-
στήMohamadouSisoko κατά της
ΠΑΕΒέροια.

Οιδιαιτητέςτης5ηςαγωνι-
στικής.Πανσερραικός-Βέροια
οκ.Νταούλας(Δ.Αττικής)
Η ΚΕΔ όρισε τους διαιτητές

και τους βοηθούς των αγώνων
της 5ης αγωνιστικής της Football
League.Τον δύσκολο αγώνα με-
ταξύ του Πανσερραϊκού και της
Βέροιας θα διευθύνει ο κ.Ντάου-

λας από τον σύνδεσμο τηςΔυτ.
Αττικής

 Football League – 5η αγωνι-
στική

Τετάρτη14/4–15:00
Βόρειοςόμιλος
ΑπόλλωνΠόντου-Πιερικός
Διαιτητής:Τσιάρας(Καβάλας)
Βοηθοί:Σάββας,Αναστασιάδης

(Σερρών)
4ος:Πουλικίδης(Δράμας)

Θεσπρωτός-ΑΕΠΚοζάνης
Διαιτητής:Ματσούκας(Αιτ/νίας)
Βοηθοί:Τσιλίκας(Αιτ/νίας),Κα-

καφώνης(Αχαΐας)
4ος:Ανδριανός(Αχαΐας)

ΑλμωπόςΑριδαίας-Ολυμπια-
κόςΒόλου

Διαιτητής: Σιντόρης (Θεσπρω-
τίας)

Βοηθοί: Φραγκούλης (Πρέβε-
ζας/Λευκάδας), Θανασιάς (Ηπεί-
ρου)

4ος:Κατσικογιάννης(Ηπείρου)

Τρίγλια-Καβάλα
Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερί-

ας)
Βοηθοί:Τυριακίδης (Μακεδονί-

ας),Κορώνας(Πειραιά)
4ος:Μέγας(Πιερίας)

Πανσερραϊκός-Βέροια
Διαιτητής:Ντάουλας (Δυτ.Ατ-

τικής)
Βοηθοί:Μποζατζίδης (Μακεδο-

νίας),Καλλής(Ανατ.Αττικής)
4ος:Τακίδης(Κιλκίς)

ΠανέτοιμηηΒέροια
γιατονσημερινόαγώναστιςΣέρρες

Εκτός και πάλι ο Ντι Τζιοβάνι

Η 6η αγωνιστική
της Football League

Κυριακή18/4
Βέροια-Θεσπρωτός

Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων της 
6ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήμα-
τος Football League αγωνιστικής περιόδου 

2020-2021. Η Βέροια θα υποδεχθεί στο Δημοτικό 
Στάδιο τον Θεσπρωτό 

Βόρειος Όμιλος
Κυριακή18/4/202115:00
ΔημοτικόΒέροιας,ΒέροιαΝ.Π.Σ–Θεσπρωτός2019

Κυριακή18/4/202115:00
ΑνθήΚαραγιάννη,ΚαβάλαΑ.Ο.–Α.Ε.ΠΚοζάνης

Κυριακή18/4/202115:00
ΝεάποληςΒόλου,ΟλυμπιακόςΒόλου1937–Πανσερραϊκός

Κυριακή18/4/202115:00
Α.ΔΑΚΚατερίνης,Πιερικός–ΤρίγλιαΠ.Ο.

Κυριακή18/4/202115:00
ΔημοτικόΑριδαίας,ΑλμωπόςΑριδαίας–ΑπόλλωνΠόντου
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Χάντμπολ
ΗπροκήρυξητουΚυπέλλου
Γυναικών2020-2021

Δέκα ομάδες δήλωσαν συμμετοχή στο 35ο Κύπελλο Ελλάδος
Γυναικών,τοοποίοθαδιεξαχθείσετρειςφάσεις,τηνΑ’φάση(17-18
Απριλίου),τηνΒ’φάση(24-25Απριλίου)καιτοFinal-4.

Οι ομάδεςπουδήλωσανσυμμετοχή είναι οι:ΠΑΟΚMateco,Βέ-
ροια2017,ΑΕΠHondaΠανόραμα,AΕΣΧΠυλαίας,ΕθνικόςΚοζάνης,
ΜέγαςΑλέξανδρος Γιαννιτσών (Βορράς),ΟΦΝ Ιωνίας,Αθηναϊκός,
ΓΑΣΚαματερούκαιΑναγέννησηΆρτας(Νότος).

ΣτηνΑ’ φάση  οι ομάδες θα τοποθετηθούν βάσει γεωγραφικών
κριτηρίωνΒορράς–Νότος.Οι 6 ομάδες τουΒορράμετάαπό κλή-
ρωση,θασχηματίσουν2ζευγάρια.Οινικήτριεςομάδεςκαι2πουθα
προκριθούνχωρίςαγώναπροκρίνονταιστηνεπόμενηφάση.Οι4ο-
μάδεςτουΝότουθασχηματίσουν2ζευγάριαμετάαπόκλήρωσηκαι
οινικήτριεςομάδεςπροκρίνονταιστοFinal4.

ΣτηΒ’φάση(μόνοΒορράς)οι2νικήτριεςομάδεςκαιοι2ομάδες
πουείχανπεράσειχωρίςαγώνα,μετάαπόκλήρωση,σχηματίζουν2
ζευγάριακαιοινικήτριεςομάδεςπροκρίνονταιστοFinal4.

ΟΚυπελλούχοςΕλλάδος θα συμμετάσχει στο «ΕHFEuropean
Cup» της επόμενηςπεριόδου. ΣτηνπερίπτωσηπουΚυπελλούχος
Ελλάδοςαναδειχθείοπρωταθλητήςτότεηφιναλίστομάδατουτελι-
κούτουΚυπέλλουθαπάρειτοευρωπαϊκόεισιτήριοκαιαντοζευγάρι
τουτελικούείναιοπρωταθλητήςκαιοδευτεραθλητήςτότεστηνΕυ-
ρώπηθαβγειητέταρτηομάδατηςΑ1Γυναικών.

Πραγματοποιήθηκε στα 
γραφεία της ΟΧΕ με δια-
δικτυακή μετάδοση η κλή-

ρωση του Κυπέλλου Γυναικών 
2020-2021. Ο ΠΑΟΚ που είναι 
νταμπλούχος και το μεγάλο φαβο-
ρί, πιθανότατα θα βρει στον ημι-
τελικό του Final-4 την Νέα Ιωνία, 
εφόσον οι δύο φτάσουν έως εκεί, 
ενώ με την δυναμική των ομά-
δων όπως παρουσιάζονται φέτος 
είναι πιθανός ένας τελικός Βέροια 
2017- ΠΑΟΚ που διαθέτουν τα 
δύο πιο ποιοτικά ρόστερ.

Φυσικά ο θεσμός του κυπέλλου παραδο-
σιακά κρύβει εκπλήξεις, όπως και το γεγονός
ότιβρισκόμαστεενμέσωπανδημίαςπουείναι
ένας αστάθμητος παράγοντας, συνηγορούν
πωςόλαείναιανοιχτά.

Α’φάση(17-18Απριλίου)
Βορράς
ΑΕΣΧΠυλαίας-HondaΠανόραμα
ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών-ΕθνικόςΚο-

ζάνης
ΆνευαγώναστηΒ’φάση:ΠΑΟΚMatecoκαι

Βέροια2017

Νότος
ΓΑΣΚαματερού-ΑναγέννησηΆρτας
ΟΦΝΙωνίας-Αθηναϊκός

Β’φάση(24-25Απριλίου)
ΠΑΟΚMateco–ΑΕΣΧΠυλαίας ή Honda

Πανόραμα
Βέροια 2017-ΜέγαςΑλέξανδρος Γιαννι-

τσώνήΕθνικόςΚοζάνης

Final-4

1οςημιτελικός
Βέροια 2017 ήΜέγαςΑλέξανδρος Γιαννι-

τσώνήΕθνικόςΚοζάνηςμεΓΑΣΚαματερούη
ΑναγέννησηΆρτας

2οςημιτελικός
ΟΦΝΙωνίαςήΑθηναϊκόςμεΠΑΟΚMateco

ηΑΕΣΧΠυλαίαςήHondaΠανόραμα

Χάντμπολ
Η κλήρωση του Κυπέλλου Γυναικών 2020-2021

Χωρίςαγώναστηνβ’φάσηηΒέροια2017

Σε ηλικία 50 
ετών έφυγε 
από την 

ζωή ο παλαίμαχος 
ποδοσφαιριστής 
του ΦΑΣ Νάουσα 
και προπονητής 
ποδοσφαίρου 
Χρήστος Χατζη-
δάκης! Ο Χρή-
στος  Χατζηδάκης 
χωρίς να έχει 
προβλήματα υγεί-
ας, και ενώ το 
πρωί πήγε  κανο-
νικά στην δου-
λειά ( υπάλληλος 
Δήμου Νάουσας) 
σήμερα το μεση-
μέρι αισθάνθηκε 
έναν πόνο στο 
στήθος και πριν 
προλάβουν να 
του παράσχουν 
τις πρώτες βοή-
θειες, σχετικά 
γρήγορα εξέπνευ-
σε, αφήνοντας 
πίσω του τη 
Ναουσαία σύζυγό 
του (αυτός κατα-
γόταν από την 
Τριανδρία Θεσ/

νίκης, από όπου 
ήρθε μεταγραφή 
στη Νάουσα, την 
10ετια του 1990) 
και δύο παιδιά

Ήταν ένα χαμογελα-
στόπαιδί  που αγάπησε
μεπάθος την ομάδα της
Νάουσας όπου πρόσφε-
ρε τις υπηρεσίες τουως
παίκτης και αργότεραως
προπονητής ομάδων και
Ακαδημιών.

Θερμά συλλυπητήρια
καλόπαράδεισο...κρίμα

Συλλυπητήριατου
ΔημάρχουΝάουσαςΝί-

κουΚαρανικόλα
ΟΔήμαρχοςΝάουσας

ΝικόλαςΚαρανικόλαςστο
θλιβερόάκουσματουαδό-
κητουθανάτουτουδημο-
τικού υπαλλήλου και πα-
λαίμαχουποδοσφαιριστή
του ΦΑΣ Νάουσα Χρή-
στουΧατζηδάκη, προέβη
στοακόλουθοσυλλυπητή-

ριομήνυμα:
«Απέραντη θλίψη και

στεναχώρια μας γέμισε η
είδηση του αδόκητου θα-
νάτου τουυπαλλήλου του
δήμου μας και παλαίμα-
χου ποδοσφαιριστή του
ΦΑΣ Νάουσα, Χρήστου
Χατζηδάκη, που υπηρέ-
τησε με συνέπεια, ήθος
καιεργατικότητατονδήμο
μας.

Εκφράζω τα ειλικρινή
και θερμά μου συλλυπη-
τήρια ο ίδιοςπροσωπικά,

αλλά και εκ μέρους όλης
της δημοτικής αρχής και
των εργαζομένων τουδή-
μου μας, στην οικογένεια
καιστουςοικείουςτου».

Συλλυπητήρια
τουΦΑΣΝάουσα

Οιποδοσφαιριστές, οι
προπονητέςκαιτοΔΣτου
ΦΑΣΝάουσα εκφράζουν
τα θερμά τους συλλυπη-
τήριαστηνοικογένεια του
ΧρήστουΧατζηδάκηπου
υπήρξε ποδοσφαιριστής
τηςΝάουσας τηχρυσήε-
ποχήτηςομάδαςτηδεκα-
ετίατου’90.

Αςείναιελαφρύτοχώ-
μαπουθατονσκεπάσει.

Συλλυπητήρια
τηςΕΠΣΗμαθίας

Ο Πρόεδρος της Έ-
νωσης Ποδοσφαιρικών
Σωματείων Ημαθίας κ.
ΣτέργιοςΜουρτζίλας και
το Δ.Σ , εκφράζουν τα
συλλυπητήρια τουςπρος
τους οικείους του για τον
απροσδόκητο χαμό του
πρώην ποδοσφαιριστή
και προπονητή Χρήστου
Χατζηδάκη

Αςείναιελαφρύτοχώ-
μαπουθατονσκεπάζει!

Έφυγεξαφνικάαπότηζωή
οΧρήστοςΧατζηδάκης!

Η είδηση συγκλόνισε την αθλητική οικογένεια της Νάουσας
και όχι μόνο
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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.

FL2
Τοπρόγραμμα

της21ηςαγωνιστικής
Ντέρμπι κορυφής Λεβαδειακός- Ιωνικός

Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων της 21ης 
αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος Super 
League 2 αγωνιστικής περιόδου 2020-2021.

Σάββατο17/4/202114:45ERTSPORTS
ΔημοτικόΡόδου«ΟΔιαγόρας»,ΔιαγόραςΓΣ1905–ΤρίκαλαΑ.Ο

Σάββατο17/4/202114:45ΕΡΤ3
ΔημοτικόΛιβαδειάς,ΛεβαδειακόςΑ.Π.Ο.–ΙωνικόςΑ.Ο.1965

Σάββατο17/4/202114:45ERTSPORTS2
Βουζουνεράκειο,ΟΦΙεράπετρας1970–Α.Ο.Ξάνθη

Κυριακή18/4/202114:00ERTSPORTS
ΓήπεδοΠεριβολίων,Χανιά–ΑπόλλωνΛάρισας

Κυριακή18/4/202114:45ERTSPORTS2
ΑγίωνΑναργύρων,ΑΕΚαραϊσκάκηςΑρτας–ΔόξαΔράμας2017

Κυριακή18/4/202114:45ΕΡΤ3
Παναχαϊκής«Αγυια»,Παναχαϊκή–ΕργοτέληςΓ.Σ.88

Τα καλά αποτε-
λέσματα της 
ΑΕΛ και του 

ΟΦΗ στην Αθήνα τους 
δίνουν αέρα στη μάχη 
της παραμονής, με 
μεγάλο χαμένο τον 
Παναιτωλικό που είναι 
σε «ελεύθερη πτώση» 
μετά την δίχως αντί-
σταση ήττα στον Βόλο.

ΗΑΕΛ είναι η μεγάλη κερδι-
σμένητηςημέρας,αφούκαιστην
2η εκτός έδραςαναμέτρησή της
στα play out έφυγε με νίκη από
την Αθήνα. Την προηγούμενη
φοράήτανηΡιζούπολη,τοβρά-
δυ του Σαββάτου τοΠεριστέρι.
Οι «βυσσινί» με το... δώρο του
Μανδά βρήκαν γκολ νίκης, επι-
κράτησαν1-0τουΑτρομήτουκαι
έκαναν άλμα για την απευθείας
παραμονή τους.Με το τρίποντο
αυτόμετάαπόκαιρόξεκόλλησαν
από την τελευταίαθέσηκαιβλέ-
πουνμε άλλομάτι τηνσυνέχεια
τηςσεζόν.

Στοπρώτοματςτηςαγωνιστι-
κής, οΠαναιτωλικός είχε το με-
γάλοκίνητρογιατοτρίποντοτης

παραμονής αλλά αυτό φαίνεται
πωςυπήρχεμόνοσταχαρτιά.Ε-
ντόςγηπέδουγιαάλλημιαφορά
οιΑγρινιώτες απέδειξαν ότι δεν
είναιάδικασεαυτή τηβαθμολο-
γική τους θέση, καθώς με το...

καλημέρα τουαγώναήτανπίσω
στοσκορ,στο12’ λεπτό έχαναν
2-0 από τον Βόλο και στο ημί-
χρονο3-1!Κάπουεκείτελείωσαν
όλα, αφού στην επανάληψη οι
χαμένες ευκαιρίες δεν άλλαξαν
το τελικό σκορ που στην οικο-
νομία τηςβαθμολογίας τωνπλέι
άουτ μοιάζει σε μεγάλο βαθμό
και καταδικαστικό!Από την άλ-
ληοιΘεσσαλοίπήραν ίσως την
πιοεύκοληνίκητηςσεζόνκαιμε
αυτή κατάφεραν 4 αγωνιστικές
πριν το φινάλε της έξτρα σεζόν
ναεξασφαλίσουνκαιμαθηματικά
τηνπαραμονήτους!

ΣτηΡιζούπολη οΟΦΗμε το
0-0κόντραστονΑπόλλωναπήρε
ένανακόμη«χρυσό»βαθμόστη
μάχηπου δίνει για ναπαραμεί-
νει στα... σαλόνια της Σούπερ
Λίγκας.Μπορείοιγηπεδούχοινα
ήταν καλύτεροι αγωνιστικά, χά-
νονταςσημαντικές ευκαιρίεςστο
πρώτο 5λεπτο του παιχνιδιού,
αλλά οι Κρητικοί παρά τις πολ-
λές τους απουσίες άντεξαν και
πλέονβλέπουνμεκαλύτερομάτι
τηνσυνέχειααφούήδη...χτίζουν
διαφορά βαθμολογικά από τον
ουραγόΠαναιτωλικό.

Τέλος, η 3η αγωνιστική των
playout κλείνει τηνΔευτέραστα
ΓιάννεναμετονΠΑΣΓιάννινανα

υποδέχεταιστουςΖωσιμάδεςτην
Λαμία.

ΗΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(3Η)
Bόλος-Παναιτωλικός....3-1
ΑπόλλωνΣμ-ΟΦΗ.......0-0
Ατρόμητος-ΑΕΛ...........0-1

Δευτέρα12Απριλίου
ΠΑΣΓιάννινα-Λαμία

ΗΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑPLAYOUT
(σε3αγώνες)

7.Βόλος..........................38
8.ΠΑΣΓιάννινα..............34
9.ΑπόλλωνΣμ...............30
10.Ατρόμητος.................29
11.Λαμία.........................27
12.ΟΦΗ.........................24
13.Α.Ε.Λ........................23
14.Παναιτωλικός............21
*ΠΑΣ Γιάννινα καιΛαμία έ-

χουνέναματςλιγότερο.

ΗΕΠΟΜΕΝΗΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
(4Η)

Σάββατο17Απριλίου
ΟΦΗ-Ατρόμητος(15.00)
Παναιτωλικός - Απόλλων

Σμύρνης(17.15)
Βόλος-ΠΑΣΓιάννινα(19.30)

Δευτέρα19Απριλίου
Λαμία-ΑΕΛ(19.30)

Μεγάλες ανάσες για ΟΦΗ - ΑΕΛ,
τελευταίος ο Παναιτωλικός στα play out της Superleague

Τετάρτη 14-04-2021

14:30-21:00ΠΟ-

ΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α-

ΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ

4423310-26914

14:30-21:00 Α-

ΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ

& ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΙΕΡΙ-

ΩΝ7(απέναντιαπό

βενζινάδικο Γαλάνη)

23310-73324

19:00-21:00ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ 10 -

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491

21:00-08:00ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ 10 -

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491

Φαρμακεία

ΠΑΟΚ:Για
διαπραγματεύσειςμε
τονΜενέσεςκάνουν
λόγοοιΒραζιλιάνοι
Για διαπραγματεύσεις του ΠΑΟΚ με τον 

58χρονο προπονητή, Μάνο Μενέσες, που 
δεν προχώρησαν τελικά κάνουν λόγο 

δημοσιεύματα στη  Βραζιλία. Σύμφωνα με όσα 
γράφονται στη Βραζιλία ο Μενέσες ανέλαβε 
τις προηγούμενες ημέρες την Αλ Νασρ έχοντας 
απορρίψει πρόταση από την ομοσπονδία της 
Νότιας Αφρικής αλλά και έχοντας «πρόσφατα» 
όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά διαπραγματεύ-
σεις με τον ΠΑΟΚ.
«Ανακοινώθηκε τηνπερασμένηΠαρασκευήαπό τηνΑλΝασρ

τηςΣαουδικήςΑραβίας οΜάνοΜενέσες.ΟΒραζιλιάνος κόουτς
αρνήθηκεπριναπόλίγεςμέρεςπρότασητηςΕθνικήςομάδαςτης
ΝότιαςΑφρικής,ηοποίατονΜάρτιοαποκλείστηκεστοομαδικόστά-
διοτωνΠροκριματικώνγιατοΑφρικανικόΚύπελλοΕθνώντο2021.

Πρόσφατα, οΜάνοΜενέσες είχε ξεκινήσει διαπραγματεύσεις
μετονΠΑΟΚαλλάπροτίμησεναεπιλέξειτηνασιατικήαγοράκαι
νασυνεχίσει την καριέρα του εκτόςΒραζιλίας, στηνΑλΝασρ.Ο
άλλοτε ομοσπονδιακόςπροπονητής της «σελεσάο» βγαίνει για
δεύτερηφοράεκτόςΒραζιλίαςγιανακοουτσάρειομάδα,μετάτο
2016ότανείχεεργαστείστηνκινεζικήΣαντόνγκΛουνένγκ»αναφέ-
ρουνταδημοσιεύματα.
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Μία εβδομάδα απομένει 
για τη συμμετοχή επιχειρήσεων 

στο 100% επιδοτούμενο πρόγραμμα 
απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας 

στο ψηφιακό μάρκετινγκ
Τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021, λήγει η προθε-

σμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων των επι-
χειρήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του 
ΟΑΕΔ για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας 
ανέργων έως 29 ετών που έχουν καταρτιστεί στο 
ψηφιακό μάρκετινγκ. Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή 
έχει μηδενικό κόστος και διαχειριστικό βάρος για τις 
επιχειρήσεις, καθώς οι ασκούμενοι αποζημιώνονται 
απευθείας από τον ΟΑΕΔ, και δεν ενέχει κρατική 
ενίσχυση.

Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει απευθείας στους ασκούμενους 550 ευρώ μηνιαία, καλύπτοντας κατά 
100% την αποζημίωσή τους και τις ασφαλιστικές εισφορές για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ε-
παγγελματικό κίνδυνο. Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδο-
μάδα για 6 μήνες και δεν υπάρχει δέσμευση για τις επιχειρήσεις μετά το τέλος του προγράμματος. 

Στη δράση εντάσσονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους (κύριους ή δευτερεύ-
οντες) με συνάφεια στο ψηφιακό μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ, καθώς και σε επιχει-
ρήσεις που ο ιδιοκτήτης ή ένας εργαζόμενος απασχολούνται στο ψηφιακό μάρκετινγκ (δημιουργία 
και διαμοιρασμός ψηφιακού περιεχομένου, στρατηγικές βελτίωσης θέσης μιας ιστοσελίδας στα 
αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης, σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικής μάρκετινγκ στο διαδί-
κτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τρόποι χρήσης των κινητών τεχνολογιών και συσκευών, 
εμπειρία στο επιχειρηματικό μοντέλο του ηλεκτρονικού εμπορίου) για τουλάχιστον ένα έτος.

Οι  επιχειρήσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανάλογα με το προσωπικό τους, ως εξής:
Επιχειρήσεις με Προσωπικό έως Ανώτατος Αριθμός Ωφελουμένων
  0 άτομα   1
  1-3 άτομα   2
  4-9 άτομα   3
  10-19 άτομα  4
  20-30 άτομα  6
  31-50 άτομα  10
 άνω των 50 ατόμων  25% του απασχολούμενου προσωπικού
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 

ιστότοπου του ΟΑΕΔ www.oaed.gr στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) που ανήκει η 
έδρα ή το υποκατάστημά τους.

Οι προκηρυχθείσες θέσεις ανά ΚΠΑ2 έχουν κατανεμηθεί σύμφωνα με τον αναρτημένο πίνακα. 
Σε περίπτωση υπερκάλυψης των θέσεων, οι υπεράριθμες αιτούμενες θέσεις (έως 30%) θα τεθούν 
σε αναμονή και θα ικανοποιηθούν εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη εργοδότη στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε 
μείωση του προσωπικού του κατά τη διάρκεια ενός μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης. 

Το πρόγραμμα, του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 16.500.000 €, συγχρηματοδοτείται 
από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με χρηματοδότηση από την Πρωτοβουλία για την 
Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επισκεφτούν την ιστοσελίδα http://www.oaed.gr/-/programma-apokteses-epangelmatikes-
empeirias-sto-psephiako-marketin-nk-gia-5-000-anergous-eos-29-eton 

Διαδικτυακή παρουσία 
της Βούλας Πατουλίδου στο ψηφιακό 

σχολείο Σταυρού Ημαθίας
   Τη Δευτέρα, 12 Α-

πριλίου 2021, στο πλαί-
σιο της ευαισθητοποίησης 
των μαθητών με το αθλη-
τικό ιδεώδες, η κ. Βούλα 
Πατουλίδου, επισκέφθηκε 
την ψηφιακή της τάξη (Ε΄) 
της εκπαιδευτικού Φυσι-
κής Αγωγής, κ. Μουταφί-
δου Ειρήνης, έπειτα από 
πρόσκληση της εκπαιδευ-
τικού. Χαιρετισμό στην κ. 
Πατουλίδου απηύθυνε και 
ο ΣΕΕ Φυσικής Αγωγής 
του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., κ. Ρά-
πτης Γεώργιος, καθώς και 
η Διευθύντρια του Σχολεί-
ου, κ. Σαββίδου ‘Ολγα

   Η Χρυσή Ολυμπιονίκης της Ατλάντα συνομίλησε με τους μαθητές για τις επιτυχίες της στον αθλητι-
σμό, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας αθλητής και με πολύ φιλικό και καταδεκτικό τρόπο απάντησε σε 
όλες τις ερωτήσεις τους.

   Ήταν μια εποικοδομητική συνάντηση που πρόσφερε σε όλους μας γνώση και πρωτόγνωρη εμπειρία.

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, σε συνέχεια της αναγγελίας ζημιάς από 
τον ΕΛΓΑ ενημερώνει τους αγρότες, ότι στις αναγγελίες ζημιάς που 
εγκρίθηκαν για τον παγετό 25 έως 28/03/2021 θα συμπεριληφθούν 
και οι δηλώσεις ζημιάς από τον παγετό 9 έως 11/04/2021, με παρά-
ταση της ημερομηνίας υποβολής των δηλώσεων έως και την Τρίτη 
11/05/2021, για είδη και ποικιλίες που βρίσκονταν σε καλυπτόμενο 
ασφαλιστικά στάδιο, σύμφωνα με τον κανονισμό ασφάλισης Φυτι-
κής παραγωγής του ΕΛΓΑ (άρθρο 6.Γ.1) και συγκεκριμένα:

1. Όλες οι Δενδρώδεις Καλλιέργειες
2. Ακτινίδια
3. Κηπευτικά
Επισημαίνεται ότι :
1. Για τυχόν ζημιά σε αγροτεμάχια με Αμπέλια, παρακαλούνται 

οι παραγωγοί πριν την υποβολή της δήλωσης να ενημερώσουν 
άμεσα το Υποκατάστημα προκειμένου να γίνει επισήμανση της 
ζημιάς.

2. Για είδη και ποικιλίες που δηλώθηκαν στις προηγούμενες α-
ναγγελίες παγετού (18/02 & 12/03), δεν χρειάζεται να υποβληθούν 
εκ νέου δηλώσεις ζημιάς (υπερπρώιμα ροδάκινα – νεκταρίνια βερί-
κοκα και πρωιμανθή δαμάσκηνα).

3. Αν εκ παραδρομής στις προηγούμενες αναγγελίες παγετού 
υποβλήθηκαν δηλώσεις ζημιάς για είδη και ποικιλίες που δεν καλύ-
πτονταν ασφαλιστικά, θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου δηλώσεις 
ζημιάς, χωρίς όμως να καταβληθούν τέλη εκτίμησης (αναφορά των 
ανταποκριτών για την αναγγελία στην οποία είχαν καταβληθεί τα 
τέλη).

4. Για τυχόν ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο (εκτός από Σύκα, Ρό-
δια, Ελιές για τα οποία έχει ήδη προβλεφθεί να αναγγελθεί ζημιά 
από τον παγετό του Φεβρουαρίου) παρακαλούνται οι ανταποκριτές 
να προβούν σε αναγγελίες για ζημιές ΚΟΕ σε συνεργασία με το 
Υποκατάστημα.

Μετά τα παραπάνω καλούνται οι παραγωγοί όλων των Κοι-

νοτήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας που οι καλλιέργειες τους έχουν 
υποστεί ζημίες από το ΠΑΓΕΤΟ, να υποβάλουν δηλώσεις, στους 
κατά τόπους αρμόδιους Ανταποκριτές ΕΛΓΑ κατόπιν τηλεφωνικού 
ραντεβού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Υπενθυμίζουμε ότι για την είσοδο στα Δημοτικά Καταστήματα, 
απαραίτητη είναι η χρήση μάσκας.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, οι δημότες να α-
πευθύνονται στα τηλέφωνα:

• για την Κοινότητα Αλεξάνδρειας και Βρυσακίου, στο τηλέφωνο 
2333350111 και 2333350137,

• για την Κοινότητα Σταυρού και Ξεχασμένης, στο τηλέφωνο 
2331039265,

• για την Κοινότητα Καβασίλων και Σκυλιτσίου, στο τηλέφωνο 
2331351800, 816,

• για την Κοινότητα Πλατέος, Αράχου και Κεφαλοχωρίου, στο 
τηλέφωνο 2333350104,

• για την Κοινότητα Νησίου, στο τηλέφωνο 2333350130,
• για την Κοινότητα Τρικάλων, στο τηλέφωνο 2333350150,
• για την Κοινότητα Λουτρού στο τηλέφωνο 2333350121,
• για την Κοινότητα Καμποχωρίου, στο τηλέφωνο 2333350138,
• για την Κοινότητα Επισκοπής, στο τηλέφωνο 2333350115,
• για την Κοινότητα Λιανοβεργίου, στο τηλέφωνο 2333351300,
• για την Κοινότητα Πλατάνου και Πσασινάδας, στο τηλέφωνο 

2333350112,
• για την Κοινότητα Κορυφής και Νεοχωρίου, στο τηλέφωνο 

2333350127,
• για την Κοινότητα Κλειδίου, στο τηλέφωνο 2333071202,
• για την Κοινότητα Αγκαθιάς, στο τηλέφωνο 2333350128,
• για την Κοινότητα Προδρόμου, στο τηλέφωνο 2333350134,
• για την Κοινότητα Μελίκης, Νεοκάστρου και Κυψέλης, στο τη-

λέφωνο 2331352205.

19 έως και 29 Απριλίου στην οδό Κάππου 
Πασχαλιάτικο Bazaar 

της Πρωτοβουλίας για το Παιδί
Η Πρωτοβουλία για το Παιδί πιστή στο ραντεβού της, ανακοινώνει το Πασχαλιάτικο Bazaar της, που θα γίνει 

από τη Δευτέρα 19 έως και την Μ. Πέμπτη 29 Απριλίου 2021, στο κατάστημα  επί της οδού Κάππου 5 
(έναντι καφέ-εστιατορίου CAMARES).

Το κατάστημα θα είναι ανοικτό κάθε μέρα από τις 9:00 έως τις 14:00 και από τις 17:00 έως τις 20:30 
και το Σαββατοκύριακο 24/25-4-2021 από τις 10:00 έως τις 15:00.

Το Bazaar θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας των καταστημάτων, με τον καθορισμό τη-
λεφωνικού ραντεβού στο 6955817832 για παραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος (click away) ή για παραλαβή/
αγορά εντός καταστήματος (click inside).

Οι εθελόντριες του Οργανισμού από την Ημαθία και άλλες περιοχές της Ελλάδας, έβαλαν πολύ μεράκι, πολύ 
αγάπη και μεγάλη τέχνη και δημιούργησαν και φέτος λαμπάδες και άλλα θαυμάσια έργα, χρηστικά, διακοσμητι-
κά, εδώδιμα, στολίδια, κοσμήματα, εποχιακά και άπειρα άλλα είδη υψηλής αισθητικής και ποιότητας. 

Τα έργα των εθελοντριών θα διατεθούν σε πολύ χαμηλές τιμές, ώστε όλοι οι φίλοι και οι υποστηρικτές του 
έργου της Πρωτοβουλίας να μπορέσουν για άλλη μία φορά να βοηθήσουν στην φροντίδα και προστασία των 
φιλοξενούμενων παιδιών της. Σας περιμένουμε!

ΤΟ Δ.Σ.

Δηλώσεις ζημιάς από 
παγετό, 

για καλλιέργειες σε 
Βέροια, Μέση, 

Ταγαροχώρι, Λαζοχώρι 
Από το υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας ανακοινώθηκε ότι χορηγείται 

προθεσμία υποβολής δηλώσεων ζημιάς από τον πρόσφατο παγετό 25 
έως 28-03-2021 σε δενδροκομικές καλλιέργειες της Κοινότητας Βέροιας 
(Βέροια, Μέση, Ταγαροχώρι, Λαζοχώρι). 

Ειδικότερα για τις ακόλουθες καλλιέργειες :
• Αμύγδαλα, Βερίκοκα, Δαμάσκηνα, Επιτραπέζια Ροδάκινα – Νεκταρί-

νια, Βιομηχανικά Ροδάκινα
• Επιτραπέζια Αχλάδια οι ποικιλίες Ετρούσκα, Κοντούλα, Κόσσια και 

Κρυστάλλια.
• Κεράσια Πρώιμα των Πεδινών περιοχών (που βρίσκονταν στο στά-

διο της έναρξης της ανθοφορίας) και συγκεκριμένα οι ποικιλίες : Πρίμου-
λατ, Ρίτα, Πριμαβέρα, Ιταλικά, Νίμπα, Νορθ Σταρ, Έρλι Λόρι, Ερλι Μπι 
τζι, Πρεκόζ, Μπερνάρ, Βαλέρα, Μπουρλά, και Οκτάβια. 

Τελευταία ημέρα υποβολής των δηλώσεων ζημιάς ορίζεται η Τετάρτη 
28-04-2021.

Για πληροφορίες :
• Δήμος Βέροιας
• Ανταποκριτής ΕΛ.Γ.Α. Κοινότητας Βέροιας (Βέροια, Μέση, Ταγαρο-

χώρι, Λαζοχώρι)
• Σιδηρόπουλος Αθανάσιος – τηλ. 23313-50535
• Τετάρτη έως Παρασκευή 14 έως 16-04-2021 και ώρες 07:00 έως 

10:00 π.μ
• Την επόμενη εβδομάδα θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση σχετικά με 

τις ημέρες εξυπηρέτησης.

Παράταση στις δηλώσεις ζημιάς από παγετούς  
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
διόροφηστοΠανόρα-
μαμε3υπνοδωμάτια,
σαλοκουζινα, μπάνιο,
βεράντα.Κάτωδιαμέρι-
σμαπιομικρόσαλοκου-
ζίναμε τζάκι,δωμάτιο.
Μεπρόσβασηστηναυ-
λή.Αυτόνομηθέρμανση
σεήσυχηπεριοχή.Τι-
μή135.000ευρώ.Τηλ.:

6973735020.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

σμα κοντά στοΜου-
σείο, 90 τ.μ., 34.000
ευρώ. Τηλ. :  6934
888738ΜεσιτιοκόΑκί-
νηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο 700 τ.μ. στο Πα-
νόραμαοικοδομήσιμο
δίπλα στον «Παιδικό

Πλανήτη». Τιμή ευ-
καιρίας, Πληρ. τηλ.:
6943696105.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα
όρ ια  Αγγελοχωρ ι -
ου -Αρχαγγέλου  2
χωράφια κολλητά,
25 και 11 στρέμμα-
τα, περιφραγμένα,
παλμέττα βερύκο-
κα 6 ετών σε φούλ
παραγωγή, άριστης
κατάστασης,4εξαι-
ρε τ ι κές  πο ικ ι λ ί ες ,
μεμπεκάκια.Παρα-

καλώ μόνο σοβα-
ρές προτάσεις. Κι-
νητό:6945769920.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙοπωρο-

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

χώρους  κα ι  κουζινα ,

W.C., για επαγγελμα-

τική χρήση ή για δια-

μέρισμα, 3ος όρ. Τηλ.:

6932 471705 & 23310

21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  άτομα
για εργασία στο ψητο-

πωλε ίο  «Γ ΙΑΝΝΗΣ».

Π λ η ρ .  τ η λ . :  2 3 3 1 0

25170και6946103998

(ώρες  επ ι κ . :  09 .00 -

13.00).

ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ζητείται υπάλ-
ληλοςγιαδιανομή.Πλή-

ρες ωράριο,  εργασία

5ήμερη.Αποστολή βιο-

γραφικού: tnk.veroia@

gmail.com. Τηλ. επικ.:

2331071670  (12 .00 -

14.00).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο έ-
μπειρο για το κυλικείο

στο Νοσοκομείο Βέροι-

ας. Ώρες επικοινωνίας

γ ια  ενημέρωση 6 .00

μ.μ. έως 8.00 μ.μ. στο

τηλ.6944577645.

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

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ

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.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα έμπει-
ρη για καθημερινή εργασία

σε  κουζ ίνα  εστ ιατορ ίου .

Τηλ.:6972012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος έ-
μπειρος για καθημερινή ερ-

γασία  σε εστιατόριο. Τηλ.:

6972012622.

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»  υπάλληλο ς

γραφείου για γραμματειακή

υποστήριξη. Γνώσεις μηχα-

νογράφησης ηλεκτρονικού

υπολογιστή και λογιστικής

είναι ευπρόσδεκτες. Απο-

στολή  β ιογραφ ικών  στο

emai: lpanagia.epe@gmail.

com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  μηχανικός-η-

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ35τ.μ.15ετών,33.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ75τ.μ.15ετίας,εξαιρετικό,λουξ,65.000€
ΕΛΗΑ 80 τ.μ.ανακαινισμένο, με αντλία θερμότητας,
85.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μκαλό,με2αποθήκες,72.000€
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ90τ.μ.καλό,ευκαιρία,48.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΡΟΛΟΙ100τ.μ.καλό,50.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα,
28.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ105τ.μ.νεόδμητο,εξαιρετικό,105.000€
ΕΛΗΑ110τ.μ.προσόψεως,καλό,55.000€
ΕΛΗΑ120τ.μ.20ετίας,εξαιρετικό,138.000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ.επενδυτικό,ανακαινισμένο,66.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.τζάκι,parking,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ130τ.μ.τζάκι,parking,ανακαινισμένο,147.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλούξ110.000€
ΣΤΑΥΡΟΣ170τ.μ.οροφοδιαμέρισμα,κεντρικό,35.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 50 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέτρων,
16.000€

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ70τ.μ.σεοικόπεδο324μέτρων,48.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ100τ.μ.σεοικόπεδο800μέτρων,35.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ110 τ.μ.σεοικόπεδο240μέτρων, γωνιακό,
62.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.σεοικόπεδο550μέτρων,22.000€
ΝΑΟΥΣΑ150 τ.μ.σεοικόπεδο280μέτρων, εξαιρετική,
120.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ220 τ.μ.σεοικόπεδο400μέτρων, λουξ,
220.000€

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

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

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

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.

Θέσεις εργασίας σε νέο κατάστημα 
αλυσίδας καφέ στη Βέροια

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



λεκτρονικός,  με γνώσεις

υπολογιστών και αγγλικής

γλώσσας, για πλήρη απα-

σχόληση.  Αντ ικε ίμενο:  ι -

ατρικά μηχανήματα. Έδρα

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 επιχε ίρη-

ση στη Βέροια για πλήρη

απασχόληση .  Ι κανοπο ι -

ητ ική αμοιβή.  ΖΗΤΕΙΤΑΙ
οδηγός ταξί για πλήρη α-

πασχόληση. Τηλέφωνα επι-

κοινωνίας: 2331071553 &

2331062900. Ώρες επικοι-

νωνίας:9.00με18.00.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  με
έδρα τη Βέροια, αναζητά

χειριστή μηχανημάτων έρ-

γου με ικανότητα οδήγησης

επαγγελματικού φορτηγού

για να εργαστεί σε έργο ύ-

δρευσης στη Θεσσαλονίκη.

Τηλ. επικοινωνίας: 23310

23400,Κιν.:6977443518.

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  βρεφ ι κά

είδη της CICU: καροτσάκι

(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό),

καλαθούνα με βάση, τρα-

πεζάκι φαγητού, κάθισμα

αυτοκινήτου και 2 ποδήλα-

τα παιδικά σε πολύ κατά-

σταση, 400 ευρώ όλα μαζί.

Τηλ.:2331062621.

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.



Τιμητική πλακέτα για τις υπηρεσίες που προσέφερε 
στην πατρίδα  στον πόλεμο ενάντια στην Γερμανική 
επίθεση στα οχυρά Ρούπελ απένειμαν χθες Τρίτη 13 
Απριλίου 2021,  το απόγευμα, στον κ. Ιωάννη Κοζάρ-
τση ο πρόεδρος  του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας 
Φώτης Καραβασίλης συνοδευόμενος από τη Γ. Γραμ-
ματέα Φωτεινή Κύρτσιου και το μέλος Δημήτριο Μπα-
τζιάκα (εκπροσωπώντας όλο το Δ.Σ.) καθώς και τον 
πρώην Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Ιωάννη Καπανίδη.  Η 
επίσκεψή τους  στην οικία του κ. Κοζάρτση αποτέλεσε  
ελάχιστο φόρο τιμής, ενώ παράλληλα του επέδωσαν  
και την παρακάτω επιστολή που αναφέρει τα εξής:

«Κύριε  Γιάννη Κοζάρτση,
Πριν από λίγες ημέρες 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 ΕΣΕΙΣ .

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

Φέτος η Ελλάδα γιορτάζει τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 

1821 και θαυμάζουμε τους ήρωες σε φωτογραφίες, όπως τις βλέπου-
με από μικρά παιδιά. Όμως σήμερα ,  έχουμε την τιμή να μπορούμε 
να θαυμάσουμε τον ίδιο τον  ΗΡΩΑ  που υπερασπίστηκε την πατρίδα 
μας στα  οχυρά του Ρούπελ, στις 6 Απριλίου 1941.

Την σημερινή μέρα,  13 Απριλίου 2021 ακριβώς ογδόντα (80) 
χρόνια μετά στεκόμαστε με δέος και σεβασμό ενώπιον ενός ΗΡΩΑ  
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 Ιωάννη 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 ξαναδιδαχθούμε  την αξία της θυσίας για ένα 
ιδανικό, αλλά και τη σημασία της ενότητας όταν η πατρίδα κινδυνεύει. 
Πάνω από όλα όμως ας έχουμε μέσα μας την ανεκτίμητη αξία της 
ειρήνης και ας αγωνιζόμαστε για την ειρηνική συνύπαρξη 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 Νά-
ουσας και της Αλεξάνδρειας».
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P Κι απάνω που 
όλα ήταν μια χαρά στο 
σπίτι του μάστερ σεφ, 
επέστρεψε η Μαρίνα κι 
άρχισαν ξανά τα βάσα-
να…

 
P Στον βωμό της 

τηλεθέασης, κανένας 
σεβασμός. Εκτός κι 
αν τη έκλεισε κι αυτή 
ο Μαρινάκης.

 
P Κάτι τέτοιες έ-

βλεπε ο Ιούλιος Καίσα-
ρας και αποφάσισε να 
στείλει τον Φούλιους 
Ζιζάνιους στο γαλατικό χωριό.

 
P Τεύχος Αστερίξ, η Διχόνοια. Διότι η ιστο-

ρία επαναλαμβάνεται και στα κόμικς.
 
P Τώρα με τη Μαρίνα στο σπίτι θα υπάρχει 

μεγαλύτερη ηρεμία ακόμη και στις άγριες μέλισσες.
 
P Ποιος Δούκας και ποιος Δράκος; Η Δρά-

καινα!
 
P Κι αργεί και το εμβόλιο σ’ αυτή την ηλικία.
 

P Ένας μαγικός ζωμός θα μας σώσει. Κι 
από τα ζιζάνια κι από τους ιούς.

 
P Κατά τα λοιπά. Σήμερα έρχονται τα εμβόλια 

της Johnson & Johnson και από Δευτέρα ξεκινάει ο 
εμβολιασμός. Θυμηθείτε ότι δεν τσούζει στα μάτια.

 
P Περιστατικά θρόμβωσης και στο αμερικά-

νικο εμβόλιο. Θα νικήσουμε τον κορωνοϊό και θα 
αρχίσει η πανδημία των θρομβώσεων.

 
P Όσοι τέλος έχουν πιτυρίδα, δεν είναι για το 

Johnson & Johnson. Αναγκαστικά θα περιμένουν το 
εμβόλιο της Head & Shoulders.

 
P Απορία. Αυτοί από το συμβούλιο 

απόδημου ελληνισμού θα δύνανται να 
μετέχουν και στις δημοσκοπήσεις; 

 
P Δεν μας έφτανε που τα κάνουμε σαν 

τα μούτρα μας κάθε τετραετία εδώ, τώρα θέ-
λουν να ψηφίζουν και οι ομογενείς.

 
P Εμείς κάνουμε κρα να μην πάμε 

να ψηφίσουμε, κι αυτοί παρακαλάνε να 
ψηφίζουν. Κι είναι ολόκληρη Ελλάδα.

 
P Κάτι τρέχει με τους έξω.
 
P Να ψηφίζετε, ναι, αλλά να είστε 

εδώ για να τους τρώτε και στη μάπα.
 
P Και:
 Ένας φτωχός ανθρωπάκος με τη γυναί-

κα του πήγανε στο πανηγύρι του χωριού. 
Εκεί είχαν και ένα ελικόπτερο που έκανε 
ασκήσεις στον αέρα, γύριζε ανάποδα, έ-
παιρνε απότομες στροφές και ήταν πολύ 
εντυπωσιακό. Ο τύπος ήθελε λοιπόν να μπει 
στο ελικόπτερο αλλά η γυναίκα του δεν τον άφηνε 
γιατί το εισιτήριο ήταν 50 ευρώ.

- Μα βρε γυναίκα, δεν βλέπεις τι ωραίο που είναι; 
Πού θα το ξαναζήσουμε αυτό;

- Ναι, αλλά 50 ευρώ είναι 50 ευρώ, έλεγε εκείνη.
Τον επόμενο χρόνο, ξανά τα ίδια. Ο τύπος ή-

θελε να μπει στο ελικόπτερο αλλά η γυναίκα του 
επέμενε ότι 50 ευρώ είναι 50 ευρώ. Αφού γινόταν 
αυτό για μερικά χρόνια, κάποια χρονιά ο πιλότος 
του ελικοπτέρου τον λυπήθηκε τον φίλο μας. Οπότε 
του είπε ότι θα τον αφήσει αυτόν και τη γυναίκα του 
να μπουν στο ελικόπτερο τζάμπα με τον όρο ότι δεν 
θα μιλήσουν και δεν θα φωνάξουν καθόλου όσο θα 

διαρκέσει η πτήση. Μπαίνουν λοιπόν και αρχίζει 
ο πιλότος μια να ανεβαίνει, μια να κατεβαίνει, να 
γυρίζει ανάποδα και να κάνει ότι τρέλα φανταστείς 
στον αέρα. Ο τύπος και η γυναίκα του δεν έβγαλαν 
ούτε άχνα. Ο πιλότος προσπαθεί περισσότερο για 
να τους εντυπωσιάσει, αλλά πάλι δεν ακούει τίποτα. 
Αφού τελειώνει η πτήση και προσγειώνονται, γυρίζει 
ο πιλότος και λέει στον τύπο:

- Ρε φίλε, με ξαφνιάζεις. Τόσες τούμπες στον αέ-
ρα και δεν μίλησες καθόλου!

- Σκέφτηκα να πω κάτι όταν έπεσε η γυναίκα μου, 
αλλά 50 ευρώ είναι 50 ευρώ!

K.Π.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Τιμητική πλακέτα στον Ιωάννη Κοζάρτση για τις υπηρεσίες του 
στην πατρίδα στην γραμμή των οχυρών Ρούπελ
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