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Μην λύσουμε το 
πρόβλημα δημιουργώντας

ένα μεγαλύτερο…
  Το «ξεψάχνισμα» του προβλήματος της στέγασης του 2ου 
Νηπιαγωγείου, μετά και την κατάθεση όλων των απόψεων 
στην ραδιοφωνική μας εκπομπή στον ΑΚΟΥ 99.6, νομίζω 
ότι καθίσταται σαφές ότι η λύση που προτείνει ο σύλλογος 
Γονέων και η οποία «περνά» από την μετεγκατάσταση του 
ΚΑΠΗ, μάλλον θα δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα 
από αυτό που θα λύσει. Δεν μπορούμε να βάλουμε 
στην ζυγαριά αν μετρούν περισσότερο οι 50 μαθητές 
του νηπιαγωγείου σε σχέση με τους 150 ωφελούμενους 
του ΚΑΠΗ, αφού θα πρέπει με σεβασμό εξίσου να 
αντιμετωπιστούν αμφότεροι.
  Σε τέτοια χρόνια προβλήματα δεν θα πρέπει να 
αναζητούνται πρόχειρες ή σπασμωδικές λύσεις, αλλά 
λύσεις ουσίας που θα είναι αποτέλεσμα σχεδιασμού 
και υπολογισμού πολλών παραμέτρων με ματιά όχι στο 
βραχύ μέλλον, αλλά στις επόμενες δεκαετίες. Επομένως 
ο δήμος Βέροιας σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση και τους γονείς θα πρέπει να εφαρμόσουν 
την λύση που θα εξαφανίσει το πρόβλημα της στέγασης 
του 2ου Νηπιαγωγείου οριστικά και φυσικά χωρίς να 
δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο, βάζοντας σε περιπέτειες 
τους ηλικιωμένους του 1ου ΚΑΠΗ. 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Ο Γ.Γ. Υπηρεσιών Υγείας
επισκέφθηκε χθες το 
Νοσοκομείο Βέροιας
ΕπίσκεψηστηΒόρειαΕλλάδαπραγματοποιεί

από χθες Πέμπτη(15/4) ο Γενικός Γραμματέας
ΥπηρεσιώνΥγείαςΓιάννηςΚωτσιόπουλος.Σκοπός
της επίσκεψης είναι η επικαιροποίηση του επι-
χειρησιακούσχεδιασμού για τηνΒόρειαΕλλάδα,
ο συντονισμός όλων των υγειονομικώνσχηματι-
σμών, καθώς και η ενημέρωση των τοπικώνφο-
ρέωνγια τηνκατάστασητουΕθνικούΣυστήματος
Υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κωτσιόπουλος εκτός
από νοσοκομεία τηςΘεσσαλονίκης(ΑΧΕΠΑ,Πα-
παγεωργίου, 424Σ.Ν.) επισκέφθηκε το μεσημέρι
τηςΠέμπτης και το ΓενικόΝοσοκομείοΒέροιας.
ΤονΓ.Γ.υποδέχθηκεοδιοικητήςτουΝοσοκομείου
ΗμαθίαςΗλίαςΠλιόγκας και δόθηκε η ευκαιρία
στονκ.Κωτσιόπουλοναέχειάμεσηαντίληψητης
εξέλιξηςτωνεργασιώνστηνέαπτέρυγατουνοσο-
κομείουΒέροιας.

ΟΔ/ντηςΒ/θμιαςΕκπαίδευσηςΗμαθίας
ΘανάσηςΠαπαδόπουλοςστονΑΚΟΥ99.6

«Καλύτερη αρχή απ’ ότι περιμέναμε με ελάχιστα 
κρούσματα και μικρό αριθμό καθηγητών εκτός υπηρεσίας»

Για την επανέναρξη τηςδια ζώσης
διδασκαλίας σταΛύκεια μίλησε οΔι-
ευθυντήςτηςΒ/θμιαςΕκπαίδευσηςΝ.
Ημαθίας Θανάσης Παπαδόπουλος,
ο οποίος μάλιστα υπενθύμισε ότι την
φετινή χρονιά έχουνπει στα σχολεία
αρκετέςφορές καλή αρχή, λόγω των
επανειλημμένων επανενάρξεων!«Κά-
ναμε μια αρχή ίσως και καλύτερη
απ’ότιπεριμέναμε»,επεσήμανεοκ.
Παπαδόπουλος, αναφερόμενος στην
μεγάλησυμμετοχή τωνμαθητών, αλ-
λά και τα ελάχιστα θετικά κρούσματα
πουδιαγνώστηκανμεταselftestστην
Ημαθία.

Συγκεκριμέναεκτόςτων3θετικών
κρουσμάτων που αναφέρθηκαν την
Δευτέρα(12/4), ο προϊστάμενος ενη-
μέρωσε ότι υπήρξε ένα κρούσμα την
Τετάρτη(14/4)στοΕΠΑΛΒέροιας και
τηνΠέμπτηαπόένακρούσμαστο4ο
ΓΕΛΒέροιας και2οΓΕΛΝάουσας,
ταοποίαεπιβεβαιώθηκανκαιμεμορι-
ακάτεστ,λήφθηκανταπροβλεπόμενα
μέτραμεαναστολήτωντμημάτων,αλ-
λά όπως τόνισε ο κ.Παπαδόπουλος
ανληφθείυπόψηοσυνολικόςαριθμός
τωνμαθητώνκαικαθηγητώντακρούσματαείναιελάχιστα.

Αναφορικάμετουςκαθηγητέςπουανήκουνσεευπαθείςομάδεςκαιμεαυτούςπουέχουνλάβειάδειεςειδικούσκοπού,
οδιευθυντήςανέφερεότιείναιμικρόςοαριθμόςκαιδενδημιουργείταιπρόβλημαστηνδιαζώσηςδιδασκαλία.

ΤέλοςγιαταselftestοΔ/ντηςΒ/θμιαςσχολίασε:«Eίναιμιαδιαδικασίαπουθαεπιτρέψειναεπιστρέψουμεσεμια
κάποιακανονικότητα,μέχριναολοκληρωθούνοιεμβολιασμοίπουθαβοηθήσουννακινούμαστεπιοάνετα».

Κλειστήγια2ώρεςαύριο
ηοδόςΜιαούλη,

απόΜητροπόλεωςέως
Γοργοποτάμου

Για τηνασφαλήδιεξαγωγήτηςοδικήςκυκλοφορίας,
τηνπρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπη-
ρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τηνδιάρκεια ερ-
γασιών εκφόρτωσηςοικοδομικώνυλικών, ηΔιεύθυνση
ΑστυνομίαςΗμαθίαςαποφάσισε  τηναπαγόρευση της
κυκλοφορίας,πάσηςφύσεωςοχημάτων,στηνοδόΜια-
ούλη,από τηνσυμβολή τηςμε τηνοδόΜητροπόλεως
έωςτηνσυμβολήτηςμετηνοδόΓοργοποτάμου,αύριο
Σάββατο17-04-2021απότις08:00–10:00τοπρωί.

Η κυκλοφορία τωνοχημάτων, κατά τιςώρεςαυτές,
θαδιεξάγεταιμέσωπαρακαμπτήριωνοδών.

Το άνοιγμα των φροντιστηρίων ζητούν πρωτίστως
οι υποψήφιοι για τις Πανελλαδικές… Γιατί άραγε;

Ακούστηκεκιαυτόμεταξύσοβαρούκιαστείου:ΜήπωςθαέπρεπεναανοίξουνπρώταταφροντιστήριαγιατιςΠα-
νελλαδικές,καθότιείναιγνωστόότιανέκαθενοιυποψήφιοιγιαΑΕΙαφιέρωναντιςπερισσότερεςώρεςτηςπροετοιμασί-
αςτουςστηνεξωσχολικήστήριξη;

Μάλιστασεδηλώσειςτηςχθεςηκ.Κεραμέωςανέφερεότιέχειτεθείστηνεπιτροπήτοθέματουανοίγματοςτων
φροντιστηρίωνγιατιςΠανελλήνιεςκαθώςτοζητούνοιυποψήφιοι.Ταφροντιστήρια,όπωςείπεηυπουργός,σχεδιά-
ζεταιναανοίξουνμετάτοΠάσχα,όπωςκαιοιυπόλοιπεςβαθμίδεςεκπαίδευσηςκαιτοθέμαέχειτεθείστηνεπιτροπή
λοιμωξιολόγων.ΕνημέρωσεεπίσηςότιοιΠανελλήνιεςεξετάσειςθαγίνουνκανονικάτονΙούνιο,ενώδενέχουνληφθεί
ακόμηαποφάσειςγιατοανθαγίνουνοιπροαγωγικέςεξετάσειςγιαταΛύκειακαιταΓυμνάσια.

Επιβεβαιώνεται λοιπόνότι ταφροντιστήρια είναιαυτάπου ενδιαφέρουνκυρίως τουςυποψήφιουςκι όχι τοσχο-
λείο…Γιατίάραγε;Έχειδώσειαπαντήσειςστοερώτημααυτό,τοΥπουργείοΠαιδείας,τόσαχρόνια;
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Δύο θετικά σε σύνολο 
238 δωρεάν Rapid Test στην 
Πλατεία Ωρολογίου Βέροιας

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της 
Πέμπτης 15 Μαρτίου 2021, η διαδι-
κασία των δωρεάν γρήγορων τεστ α-
νίχνευσης αντιγόνου (rapid test) στην 
Πλατεία Ωρολογίου που διοργάνωσε 
ο Δήμος Βέροιας σε συνεργασία με 
την Κινητή Μονάδα του ΕΟΔΥ στην 
Ημαθία.

Δύο ήταν τα θετικά δείγματα από 
τον έλεγχο 238 δειγματοληψιών με 
τον δείκτη θετικότητας να διαμορφώ-
νεται στο 0,8%. Εφαρμόστηκαν όλα 
τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρω-
τόκολλα και τα απαραίτητα μέτρα για 
την αποφυγή συνωστισμού καθώς τηρήθηκε σειρά προτεραιότητας. Τη διαδικασία επέβλεπε καθόλη τη 
διάρκεια ο Ιατρός και Δημοτικός Σύμβουλος, Κώστας Ρίζος.

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.

Τα Λαϊκά&Αιρετικά στον 
ΑΚΟΥ 99.6 «άνοιξαν» 

το θέμα της στέγασης του 
2ου Νηπιαγωγείου Βέροιας

Σύλλογος Γονέων, Αντιδήμαρχος Παιδείας, 
Πρόεδρος ΚΑΠΑ και Δ/ντης Α/θμιας Εκπαίδευσης 

συζήτησαν για το θέμα  

 Με αφορμή την δημοσιοποίηση επιστολής διαμαρτυρίας του Συλλόγου Γονέων και Κηδε-
μόνων του 2ου Νηπιαγωγείου Βέροιας για το χρόνιο πρόβλημα στέγασης περίπου 50 νηπίων, 
που μοιράζονται σε ένα μισθωμένο ισόγειο κατάστημα και σε λυόμενα κτίρια, η ραδιοφωνική 
εκπομπή Λαϊκά και Αιρετικά στον ΑΚΟΥ 99.6, για δύο συνεχόμενες ημέρες(Τετάρτη 14/4 και 
Πέμπτη 15/4) έδωσε βήμα σε όλους τους εμπλεκόμενους και αναζήτησε λύση σε ένα πρόβλημα 
που υφίσταται εδώ και 14 χρόνια. 

Τους γονείς εκπροσώπησε η Αναστασία Παπακωστοπούλου, μέλος του Δ.Σ. του συλλό-
γου Γονέων, που ανέφερε τις κακές συνθήκες στα κτίρια που στεγάζεται το 2ο νηπιαγωγείο και 
επανέλαβε την πρόταση να μεταφερθούν ακριβώς δίπλα, στο κτίριο του 1ου ΚΑΠΗ  Βέροιας 
στον πεζόδρομο της Αριστοτέλους και να μετεγκατασταθεί το ΚΑΠΗ σε άλλο κτίριο. Μάλιστα 
επεσήμανε ότι οι γονείς έχουν βρει κτίριο μέσα στην αγορά για το ΚΑΠΗ, χωρίς όμως να ανα-
φέρει ποιο ακριβώς. Η κα Παπακωστοπούλου, υπογράμμισε ότι είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, 
που δεν αντιμετωπίστηκε από κανέναν, ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει ως εξαίρεση την νυν 
αντιδήμαρχο Παιδείας Συρμούλα Τζήμα-Τόπη, η οποία ασχολείται με το θέμα, αλλά μέχρι στιγ-
μής δεν έχει βρεθεί λύση. Στην πρόταση του δήμου Βέροιας να ανεγερθεί ένα νέο κτίσμα στον 
αύλειο χώρο του 6ου δημοτικού(ΙΚΑ), με τον αντιδήμαρχο Κ. Παλουκίδη να προθυμοποιείται να 
αναλάβει τα σχέδια, η εκπρόσωπος των γονέων δεν ήταν θετική, αναφέροντας ότι σε αυτή την 
περίπτωση το νηπιαγωγείο θα βρίσκεται εκτός γεωγραφικών ορίων. 

Η αρμόδια αντιδήμαρχος Παιδείας Συρμούλα Τζήμα-Τόπη, ξεκαθάρισε ότι ως δήμος κατα-
νοούν το πρόβλημα, είναι με το μέρος των γονέων και των νηπίων και ότι προσωπικά καταβάλει 
τους τελευταίους 2 μήνες συνεχείς προσπάθειες να βρεθεί λύση. Προς τούτο συγκάλεσε και μια 
σύσκεψη, στην οποία συμμετείχε και ο Σύλλογος Γονέων, όπου τέθηκαν επί τάπητος προτάσεις 
και εξετάστηκαν όλα τα ενδεχόμενα. Η κα Τζήμα  διατήρησε επιφυλάξεις για την πρόταση των 
γονέων του νηπιαγωγείου για μετεγκατάσταση του ΚΑΠΗ, αφού είναι μια υπόθεση που αφορά 
το ΚΑΠΑ και τον πρόεδρο Λεωνίδα Ακριβόπουλο, ο οποίος προθυμοποιήθηκε να εξετάσει το 
θέμα. . Σε κάθε περίπτωση η κα Τζήμα υπογράμμισε ότι είναι ένα δύσκολο θέμα, γιατί αφορά 
ένα σχολείο ίσως στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, όπου δεν είναι εύκολο να βρεθεί κτίριο. Η 
αντιδήμαρχος τέλος αναφέρθηκε στην πρόταση του Δ. Πυρινού, διευθυντή της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την δυνατότητα να προχωρήσει από την επόμενη χρονιά σε χωρο-
ταξικό επανασχεδιασμό των σχολείων και με την μείωση των μαθητών του 2ου νηπιαγωγείου 
να μπορέσει να δοθεί λύση.

Ο πρόεδρος του ΚΑΠΑ δήμου Βέροιας Λεωνίδας Ακριβόπουλος, αν και δεν έχει καμιά 
αρμοδιότητα στο θέμα, ενεπλάκη λόγω της πρότασης των γονέων να γίνει μετεγκατάσταση του 
1ου ΚΑΠΗ και να στεγαστεί εκεί το 2ο νηπιαγωγείο. Ο κ. Ακριβόπουλος ξεκαθάρισε ότι έχει κα-
λή πρόθεση να βοηθήσει, ωστόσο μια μετεγκατάσταση δεν είναι μια απλή υπόθεση. Τα 1.000 
εγγεγραμμένα μέλη του 1ου ΚΑΠΗ Βέροιας, που είναι το κεντρικό ΚΑΠΗ της πόλης, με ενεργά 
150 μέλη σε κανονικές συνθήκες, σε ένα ακίνητο με χαμηλό μίσθωμα και με ειδικές προδιαγρα-
φές, δεν του αφήνουν πολλά περιθώρια, αφού μια μετεγκατάσταση θα έδινε μια προσωρινή λύση 
στο 2ο Νηπιαγωγείο, αλλά θα δημιουργούσε ουσιαστικά και γραφειοκρατικά προβλήματα στο 
δικό του νομικό πρόσωπο. Επιπλέον ο πρόεδρος του ΚΑΠΑ επεσήμανε την δυσκολία ανεύρεσης 
διαθέσιμων ακινήτων στο κέντρο, αφού τους τελευταίους μήνες για τις ανάγκες των δομών που 
καλύπτει η υπηρεσία του αναζητούν με μεσίτες ακίνητα, αλλά δεν έχουν βρει ακόμη κάτι.

Τον κύκλο των εμπλεκομένων με την υπόθεση στέγασης του 2ου Νηπιαγωγείου έκλεισε ο 
Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας Δημήτρης Πυρινός, ο οποίος ανέφερε ότι δεν 
μπορεί να ανευρεθεί απλώς ένα κτίριο στο κέντρο της πόλης για να λυθεί το πρόβλημα. «Λόγω 
των ψηφιακών εγγραφών δεν μπορούμε να προχωρήσουμε φέτος, αλλά από την σχολ 
χρονιά 2022-23 σε χωροταξικό επανασχεδιασμό των σχολείων, όπου μπορούμε να αφαι-
ρέσουμε οδούς που υπάγονται στο συγκεκριμένο σχολείο για να μειωθούν οι μαθητές 
και να μπορέσουν να στεγαστούν», εξήγησε ο κ. Πυρινός, επισημαίνοντας ότι αυτή είναι και η 
ουσιαστική λύση, η οποία όμως δεν είναι δυστυχώς άμεση. 

       Ζήσης Μιχ. Πατσίκας   

Σε εξέλιξη οι εργασίες 
ανακατασκευής των γηπέδων 
μπάσκετ στη «Βίλα Βικέλα»

Συνεχίζονται οι ερ-
γασίες για την «Ανακα-
τασκευή του δαπέδου 
γηπέδου καλαθοσφαί-
ρισης Βίλα Βικέλα» με 
στόχο τη βελτίωση των 
δύο γηπέδων μπάσκετ 
που βρίσκονται στην 
περιοχή. 

Συγκεκριμένα έχει 
ολοκληρωθεί ο καθα-
ρισμός του υφιστάμε-
νου αποσαθρωμένου 
ασφαλτοστρωμένου 
δαπέδου, έχει γίνει η 
ασφαλτική συγκολλη-
τική επάλειψη και η 
κατασκευή ασφαλτικού 
τάπητα, ενώ θα ακο-
λουθήσει επίστρωση 
της επιφάνειας του 
γηπέδου με ελαστικο-
συνθετικό τάπητα (α-
θλητικό δάπεδο) όπως 
και η τοποθέτηση τεσ-
σάρων (4) προβολέων 
LED σε υπάρχοντες 
ιστούς.

Σκοπός του έργου 
είναι η δημιουργία ε-
νός άρτια εξοπλισμέ-
νου, οργανωμένου και 
λειτουργικού χώρου 
και χώρου προπόνη-
σης για την εκγύμνα-
ση, την ψυχαγωγία και 
την αναψυχή παιδιών 
και ενηλίκων που κα-
τοικούν στην περιοχή 
Βίλα Βικέλα της Δ.Ε. 
Βέροιας.
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Εύξεινος Λέσχη Βέροιας: 
Πάνω από 200 συμμετέχοντες στο 

πρώτο μάθημα ποντιακής διαλέκτου 

 Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 1ο  μάθημα του Β’ κύκλου διαδικτυ-
ακών μαθημάτων ποντιακής διαλέκτου της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας. Το μάθημα 
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9/4/2021, μέσω της πλατφόρμας Zoom και συ-
νολικά στα 3 τμήματα συμμετείχαν πάνω από 200 συμμετέχοντες απ’ όλο τον κόσμο. 

Το θεωρητικό μέρος του περιλάμβανε την κλίση των βασικών ρημάτων είμαι, έχω 
και ‘ίνουμαι, λαμβάνοντας υπόψη και θίγοντας και τη διαλεκτική ποικιλία που πα-
ρουσιάζουν ανά τοπικό ιδίωμα. Το κείμενο που εξετάστηκε ήταν απόσπασμα από το 
διήγημα «Οι κλωστοί» του Παντελή Μελανοφρύδη, γραμμένο στο ιδίωμα Χαλδίας, με 
θέμα τον κρυπτοχριστιανισμό.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρο το μάθημα στο κανάλι της Λέσχης 
στο YouTube, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=bsG_
uGI0feg

και να βρείτε τ ις ασκήσεις του μαθήματος εδώ: https:// forms.gle/
iHZZLM63A64VMKq77

Το επόμενο μάθημα  θα γίνει  σήμερα Παρασκευή  16/4/2021 με τον ίδιο τρόπο.  
Διδάσκουσα των μαθημάτων είναι η Αναστασία Μαχαιρίδου, Φιλόλογος, Γλωσσο-

λόγος και Διαπιστευμένη εκπαιδεύτρια ποντιακής διαλέκτου.

Δωράκια 
από το «Υφάδι»
Ένα δωράκι από το Υφάδι 

μας, θα δώσει χαρά στα αγα-
πημένα σας πρόσωπα, και πα-
ράλληλα θα βοηθήσει τη συνέ-
χιση της λειτουργίας του συλ-
λόγου μας.

Σας περιμένουμε στο σπιτάκι 
μας!

Τηλ.6936431168 
& 6985837476

Το Δ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό ευχαριστεί από καρδιάς 
• Τη φίλη του συλλόγου μας κυρία Φωτεινή Γεωργιάδου από τη Θεσ-

σαλονίκη , για την ευγενική της χειρονομία να προσφέρει το χρηματικό 
ποσό των 150 ευρώ για τις ανάγκες και τους σκοπούς του συλλόγου 
μας.

• Τον κύριο Δημήτρη Παπαβασιλείου και τη σύζυγό του ,κυρία Γιώτα 
Χατζόγλου,,λογοπεδικό ,για τη δωρεά οικιακών ηλεκτρικών συσκευών 

• Την κυρία Λαγοπούλου Ολυμπία ,φίλη και μέλος του συλλόγου μας 
,για τη δωρεά λευκών ειδών

• Τις φίλες μας και μέλη του συλλόγου μας ,κυρία Μανωλοπούλου 
Ελένη ,για τη δωρεά οικιακού εξοπλισμού, την κυρία Καλλιόπη Μέλλιου 
για τη δωρεά οικιακών συσκευών και την κυρία Λουκία Μήτσα για τη δω-
ρεά οικιακού εξοπλισμού.

Τα χρηματικά ποσά και ο οικιακός εξοπλισμός ,θα διατεθούν στο σπίτι 
της ΜΑμΑ ,(Μητροπόλεως 32)

Βοήθησε κι εσύ να ανοίξει Το σπίτι της ΜΑμΑ ενισχύοντάς μας είτε μέ-
σω χρηματικής δωρεάς είτε μέσω υλικής βοήθειας(εξοπλισμός σπιτιού)

Τράπεζα Πειραιώς:ΙΒΑΝ :GR3501715960006596139934433
Στοιχεία επικοινωνίας: Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό
Σωματείο Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
Κδαπ μεα ΜΑμΑ Ημαθίωνος 2 Βέροια
Τηλέφωνα επικοινωνίας:6974484968-6987802441 mamasylog@yahoo.gr  www.mamaver.gr
facebook:Μέριμνα Ατόμων με αυτισμό-Κδαπ αμεΑ ΜΑμΑ-Βέροια instagram:m.a.m.a_autism_veria
twitter:M.A.μ.Α Βέροια(@mamaveria)

Με εκτίμηση το ΔΣ της ΜΑμΑ

Γράφει η Τασσώ Γαΐλα*

«Αναρωτιέμαι, πόσο διαφορετική 
θα ήταν η κατάσταση στην Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία εάν δεν υπήρχε 
αυτή η γενοκτονία των Αρμενίων κι 
άλλων Χριστιανικών φυλών-όπως 
Έλληνες κι Ασύριοι, λαοί με τρομερή 
ιστορία και παράδοση και μεγάλες 
ικανότητες- και τους άφηναν να ανα-
πτυχθούν εν ειρήνη. Δεν μπορώ να 
φανταστώ τι τέλειο κράτος θα είχε 
προκύψει. Η Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία όφειλε να αφομιώσει αυτούς 
τους πληθυσμούς προς τεράστιο ό-
φελος της και όχι να τους κατακρε-
ουργήσει>, παρατηρεί ο συγγραφέας 
Γεώργιος-Ξάνθιππος Τροχόπουλος 
στο JE SUIS ARMENIEN, το μυθιστό-
ρημα του που μόλις κυκλοφόρησε. 
Μυθιστόρημα που δεν είναι ένα απλό 
ιστορικό μυθιστόρημα αλλά ένα πολυπρισματικό έργο που 
αποδίδει εξαιρετικά την ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ του Αρμενικού λαού 
από τους Οθωμανούς Τούρκους.

Ίσως επειδή ‘το παρελθόν ποτέ δεν μένει στο πα-
ρελθόν’ ο συγγραφέας έκρινε σκόπιμο με το JE SUIS 
ARMENIEN -Είμαι Αρμένιος-, να επαναφέρει στο προσκή-
νιο ένα ιστορικό γεγονός που έλαβε χώρα πριν έναν αιώνα 
αλλά είναι δραματικά επίκαιρο και λόγω του πολέμου στην 
Αρμενία το καλοκαίρι του ’20.

Ατμοσφαιρικό μυθιστόρημα όσο κι αν ακούγεται αυτό 
παράδοξο για ιστορικό κείμενο , κείμενο που αποσκοπεί 
στην ανασύνθεση της μνήμης των μετέπειτα της γενο-
κτονίας Αρμενίων και στην συντήρηση ιστορικής μνήμης 
Αρμενίων κι όχι μόνο..

Κωνσταντίνου πόλη, Ιούλιος 1905. Εδώ η αρχή του 
τέλους για την συνύπαρξη Αρμενίων – Οθωμανών κάτω 
από την ίδια στέγη όταν θα λάβει χώρα η απόπειρα δο-
λοφονίας από Αρμένιους του ‘Κόκκινου Σουλτάνου’ του 
Σουλτάνου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας , Αβδούλ 
Χαμίτου Β’. Αυτή  και η αφορμή της Γενοκτονίας των Αρ-
μενίων.

Η απόπειρα δολοφονίας, η Μάχη του Σαρίκαμιτς 
(22/12/1914-17/1/1915) όπου οι Οθωμανοί συνετρίβησαν 
από τα τσαρικά στρατεύματα της Ρωσίας και η εξέγερση 
των Αρμενίων του Βάν τον Απρίλη του 1915 οδήγησαν 
Οθωμανούς Τούρκους και Νεότουρκους στη εξόντωση της 
Χριστιανικής Αρμενικής μειονότητας της Αυτοκρατορίας 
τους.

Κωνσταντίνου πόλη, Σάββατο, Μεγάλο Σάββατο του Α-
πρίλη του 1915. Την επόμενη είναι το Πάσχα των Χριστια-
νών. Αυτό που θα ονομαστεί ‘Κόκκινη Κυριακή’. Η αρχή 
του τέλους για τους Αρμένιους…

Το πλάνο της εξόντωσης των Αρμενίων είναι γνωστό 
στους… γνώστες της Ιστορίας, γιατί είναι αυτό ακριβώς 
το ίδιο που χρησιμοποίησαν οι Νεότουρκοι του Κεμάλ 
Ατατούρκ για την γενοκτονία των Ποντίων. Σχέδιο με τρείς 
φάσεις: Στράτευση όλων των νέων –που φυσικά ποτέ δεν 
θα επέστρεφαν πίσω-, Αμελέ Ταμπουρού(Τάγματα εργα-
σίας) για τους ενήλικες άνδρες, δηλαδή καταναγκαστικά 

έργα που κανείς δεν επιβίωνε και 
… οι πορείες εξόντωσης με την 
δικαιολογία εγκατάστασης σε άλλη 
περιοχή. Για τους Αρμένιους προ-
ορισμός ήταν η Συρία. Αν έφταναν 
κι όσοι ελάχιστοι έφταναν κάποτε 
στα στρατόπεδα της Συρίας τους 
εξόντωναν εκεί…

Γνωστά όλα και στον Ελληνι-
σμό της Μικράς Ασίας και Πόντου, 
καθώς και η σατανική έμπνευση 
της εξολόθρευσης των ηγεσιών 
των μειονοτήτων, πνευματικών κι 
οικονομικών παραγόντων. Γνω-
στά γιατί ‘έτυχαν’ επανάλυψης 
κατά της Χριστιανικής Ελληνικής 
μειονότητας.

Στο μυθιστόρημα του Γεώργι-
ου- Ξάνθιππου Τροχόπουλου που  
το εξαιρετικό κείμενο του διαπνέε-
ται από γλωσσικές αρετές και που 

η αφήγηση του από πρόθεση; δημιουργεί την αχλή αλλά 
και τη ένταση  στην ατμόσφαιρα της δράσης, συναντάμε 
και την εξέλιξη μιας ιστορίας αγάπης μεταξύ ενός νεαρού 
Τούρκου αξιωματικού του Μουράτ και μίας Αρμένισσας της 
Αννέν. Εδώ με άριστη εκ μέρους του συγγραφέα γλωσσι-
κή ικανότητα περιγράφονται διεισδυτικά όχι μόνο ό έρωτας 
των δυο νέων αλλά κι άλλοι χαρακτήρες, τα ήθη, έθιμα και 
status των δυο διαφορετικών λαών εκείνα τα χρόνια.

Αρκετές  σελίδες στο τέλος του βιβλίου  αφιερώνο-
νται στα βιογραφικά επιφανών Αρμενίων, αφορμή για να 
γνωρίσουμε τους πνευματικούς ταγούς ενός λαού που 
υπέστη πρωτοφανείς  διώξεις αρχής γενομένης την νύχτα 
της 24ης Απριλίου 1915, την ‘Κόκκινη Κυριακή’ με τις συλ-
λήψεις 250 Αρμένιων διανοουμένων στην Κωνσταντίνου 
πόλη.

JE SUIS ARMENIEN, πολυεπίπεδο και ναι γιατί όχι; 
ανατρεπτικό μυθιστόρημα όπου ο συγγραφέας κάτι που 
το συνάντησα και στις νουβέλες του< Ανεξίτηλη Στάμπα> 
& <Βάντα>, ‘δουλεύει’ την ίδια αφηγηματική τεχνική με 
ενδιάμεσα flash back, πετάγματα στο μέλλον, που είναι η 
συνήθης αφηγηματική τεχνική του, παρεμβολές και άλλων 
χαρακτήρων σε διαφορετικούς χρόνους δράσης.

Λένε ότι όταν μια πληγή είναι μεγάλη, είναι αδύνατο να 
τη μετατρέψεις σε κάτι που μπορεί να ειπωθεί. Ούτε καν 
να γραφτεί δεν είναι δυνατόν.Ο συγγραφέας κατάφερε …
να γράψει την πληγή της γενοκτονίας των Αρμενίων. Και 
σαφώς θα καταφέρει και τον στόχο του –σε όσους δια-
βάσουν το βιβλίο-, να προκαλέσει τέτοια συναισθήματα 
με την ανάγνωση του βιβλίου ώστε ο αναγνώστης βαθιά 
μέσα του να πεί: JE SUIS ARMENIEN ( Είμαι Αρμένιος).

Εξελλισόμαστε με την ύπαρξη ιστορικής μνήμης. Ισχυ-
ρό επιχείρημα εκ μέρους μου για  να σας προτείνω να 
αποκτήσετε αυτό το βιβλίο.

Πως θα το αποκτήσετε;
Γεώργιος – Ξάνθιππος Τροχόπουλος./Βενιζέλου 32-Βέ-

ροια-Τ.Κ. 591.32/Τηλ.23310.22968. email : xanthipos.
trohopoulos@gmail.com

*Αρθρογράφος-Ερευνήτρια

Γ.Ξ.ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ 
«JE SUIS ARMENIEN», μυθιστόρημα



Γράφει ο 
Αναστάσιος Βασιάδης
 
Ενώ το άνοιγμα  της αγο-

ράς ξεκίνησε διστακτικά και 
εν μέσω της συνεχόμενης 
επιδημικής κρίσης, στην ε-
πικαιρότητα παρεμβαίνει  το 
νέο εργασιακό νομοσχέδιο 
που είδε το φως της δημο-
σιότητας, με διατάξεις που 
επιχειρούν να δημιουργή-
σουν ένα νέο  περιβάλλον 
απασχόλησης στην  αγορά 
εργασίας.

 Τα ζητήματα που ανακι-
νούνται από το εργασιακό νομοσχέδιο, όπως  μεταξύ άλλων 
με τις  διατάξεις περί ελαστικού ωραρίου, περί  ψηφιακής 
κάρτας εργασίας, περί συμψηφισμού των υπερωριών,  περί 
προσωπικού ασφαλείας, περί τηλεργασίας  και περί συνδι-
καλιστικών διαδικασιών, αποτελούν αντικείμενο ευρύτερου 
προβληματισμού και διαλόγου.  

Πέραν όμως από τους πολιτικούς σχεδιασμούς που γίνο-
νται για τα εργασιακά ζητήματα, δίνεται μια ευκαιρία μέσω 
της νομοθετικής διαμόρφωσης του νέου εργασιακού περι-
βάλλοντος, να θεσπιστούν  οι αναγκαίες ασφαλείς υγειονο-
μικές συνθήκες   στους χώρους εργασίας, ειδικότερα υπό το 
βάρος  της σοβούσας επιδημικής  πραγματικότητας. 

 Η οικονομική ύφεση που προβλέπεται  ως επακόλουθο 
της επιδημίας, αναμένεται να μειώσει σε σημαντικό βαθμό 
τα εισοδήματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων.

 Δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι με την  ση-
μαντική μείωση των συντάξεων, πριν ακόμα ανακύψει  η 
επιδημική  κρίση, πολλοί εργαζόμενοι  που βρίσκονται προ 
της συνταξιοδότησης, παραμένουν εθελουσίως στο ενεργό 
εργατικό δυναμικό, προσδοκώντας κάποιες καλύτερες απο-
δοχές, για την αντιμετώπιση των αναγκών του βίου. 

Είναι εμφανές ότι  ο παρατεινόμενος χρόνος εργασίας 
και η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης των εργαζομέ-
νων, έχουν δημιουργήσει  ένα εργασιακό περιβάλλον με 
έντονα υγειονομικά χαρακτηριστικά, που επιτείνονται  λόγω 
της  επιδημικής κρίσης,  που το επίκαιρο εργασιακό νομο-
σχέδιο φαίνεται ότι δεν λαμβάνει υπόψη.

 Με αφορμή αυτή την διαπίστωση,  τίθεται  επιτακτικά 
η αναγκαιότητα της προσθήκης στο νέο εργασιακό νομο-

σχέδιο, διατάξεων που θα διασφαλίζουν  ασφαλείς και υγιείς 
συνθήκες εργασίας, κατά τη διάρκεια της εργασιακής ζωής.

 Η επιδημική κρίση που επηρεάζει συνολικά την κοινω-
νία, επιτείνει ειδικότερα τα χρόνια προβλήματα υγείας που 
παρουσιάζουν πολλοί εργαζόμενοι, εκ των οποίων αρκετοί  
χρήζουν ειδικής υποστήριξης.  

Αποτελεί επομένως αδήριτη  αναγκαιότητα, η διασφάλιση 
δια της νομοθετικής διεργασίας, μίας εργασιακής ζωής στην 
οποία θα  αντιμετωπίζονται και θα προλαμβάνονται τα προ-
βλήματα υγείας των εργαζομένων.

 Η διαμόρφωση επίκαιρης εργασιακής πολιτικής που θα 
λαμβάνει υπόψη της  τα χρόνια νοσήματα των απασχολού-
μενων, κατά τρόπο ώστε να  διασφαλίζεται  η υγιής εργασι-
ακή ζωή όλων των εργαζομένων και ειδικότερα των  ηλικιω-
μένων, αποτελεί την πρόκληση που εγείρεται ενώπιον του 
επίκαιρου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας, εν μέσω 
της επιδημικής κρίσης.

 Η νέα πραγματικότητα που αναδύεται με το άνοιγμα της 
αγοράς, ενώ η  αποδρομή της επιδημίας παραμένει απο-
μακρυσμένη προοπτική, επιτάσσει την ανάληψη θεσμικών 
πρωτοβουλιών, που θα ενισχύουν την υγειονομική διασφά-
λιση και την παραγωγική απόδοση των εργαζομένων, ιδι-
αίτερα όταν οι τρέχουσες συγκυρίες συνεπάγονται αύξηση 
του μέσου όρου της ηλικίας απασχόλησης.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του 

Δημητρίου και της Ευαγγελίας, το γέ-
νος Λόγια, που γεννήθηκε και κατοι-
κεί στη Βέροια και η ΤΣΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Αθανασίου και της Θε-
οδώρας, το γένος Παπαγεωργίου, που 

γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευ-
τούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημοτικό Κατά-
στημα Βέροιας.

Υποβολή 
δηλώσεων από 

παγετό 
Ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση για την ζημία από πα-

γετό  για Νάουσα, Στενήμαχο και Αρκοχώρι έως και την Τρίτη 
11/05/2021. Στις δηλώσεις μπορούν να συμπεριληφθούν ροδά-
κινα, νεκταρίνια, κεράσια, δαμάσκηνα, βερίκοκα,μήλα,καρύδια, 
ακτινίδια και άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες  Ώρες προσέλευσης 
μόνο μετά από τηλεφωνικό ραντεβού στο τηλ. 2332350323, στο 
δημοτολόγιο στον χώρο του Δημαρχείου.

ΟανταποκριτήςΕΛΓΑ
ΛεφούσηςΘωμάς

Σήμερα Παρασκευή 16 Απριλίου 
Διαδικτυακή συνεδρίαση 

του 2ου Δημοτικού 
Συμβουλίου Παίδων 

Δήμου Νάουσας
Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας, η Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. 

Ημαθίας και το 3ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνουν το 
«2ο Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων Δήμου Νάουσας». Πρόκειται για 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Δήμου που θα εφαρμοστεί για 
δεύτερη χρονιά. 

H διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παίδων 
Δήμου Νάουσας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Απριλίου 
2021, στις 9 το πρωί μέσω της πλατφόρμας Cisco webex.

Απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης  των Δημο-
τικών Σχολείων του Δήμου Νάουσας και πιο συγκεκριμένα συμμε-
τέχουν 19 τακτικά μέλη, ως εκπρόσωποι των Δημοτικών Σχολείων. 

Η εφαρμογή του προγράμματος θα δώσει τη δυνατότητα στα 
παιδιά, μέσα από ένα πλαίσιο θεμάτων, να παρουσιάσουν δημόσια 
μέσα από την ολομέλεια του «Δημοτικού Συμβουλίου Παίδων» τις 
δικές τους απόψεις, επιθυμίες και προτάσεις, καθώς και να μυηθούν 
στις αξίες, τις πρακτικές και τις δυσκολίες της δημοκρατίας, ως τρό-
που συλλογικής διαβούλευσης.  

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Δήμαρχος και οι αρμόδιοι 
Αντιδήμαρχοι θα απαντήσουν στους μαθητές και στις μαθήτριες για 
τα ζητήματα που θα θέσουν.

Θα τηρηθεί το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσω-
πικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/
μαθητριών, εκπαιδευτικών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Επιση-
μαίνεται ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδια-
σμού δίνει προτεραιότητα στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων 
από την πανδημία. 

Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο 
και η υγιεινή των εργαζομένων 
εν μέσω της επιδημικής κρίσης
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 Α-

πριλίου 2021 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Λουκά της Ιεράς Μο-
νής Παναγίας Δοβρά ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυ-
ση της ψυχής του αγαπημένου 
μας υιού, αδελφού, βαφτισιμιού, 
ανηψιού και εξάδελφου 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝ. 
ΣΟΦΙΑ

(φοιτητή Ιατρικής) 

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

Οι γονείς 
Ο αδελφός

Η νονά, Οι θείοι - Οι θείες
Τα ξαδέλφια, Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 18 Α-

πριλίου 2021 στον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο 
Αιγίνιο Πιερίας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του αγαπημένου 
μας συζύγου, αδελφού και θεί-
ου 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ. 
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ

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

Η σύζυγος
Οι αδελφές, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες 

μας έχουν φάρμακα 
που δεν χρειάζονται  
και θέλουν   να τα  
προσφέρουν στο  Γη-
ροκομείο Βέροιας  , το 
τηλέφωνο του Γηρο-
κομείου Βέροιας είναι 
2331024891.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων: 

Την Παρασκευή 
16 Απριλίου στις 
6:30 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στην Ακο-
λουθία του Ακαθί-
στου Ύμνου στον 
Ιερό Ναό του Αγίου 
Λουκά του Ιατρού 
στην Ιερά Μονή Πα-
ναγίας Δοβρά Βε-
ροίας. Η Ιερά Ακο-
λουθία θα μεταδο-
θεί απευθείας μέσα 
από την ιστοσελίδα 
της Ιεράς Μητροπό-
λεως, την αντίστοι-
χη 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 ευκαι-
ρία της εορτής των Αγίων Μαρτύρων Λεωνίδου, Χαρίσσης, Νίκης, 
Γαλήνης, Κάλλιδος, Νουνεχίας, Βασιλίσσης και Θεοδώρας, στη σει-
ρά των ομιλιών «Αγιολογία και ζωή», 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 το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροί-
ας. Η Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί απευθείας μέσα από την ιστοσε-
λίδα 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 χοροστατήσει στον 
Στ΄ Κατανυκτικό Εσπερινό και θα ομιλήσει στον Ιερό Ναό του Αγί-
ου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Ο 
Εσπερινός θα μεταδοθεί απευθείας μέσα από την ιστοσελίδα της 
Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον 
ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».  

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



Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αλεξάνδρειας:  
Κάλεσμα για συγκέντρωση 

τροφίμων μέσω των Σούπερ Μάρκετ 
 
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, ο Αρμόδιος 

Αντιδήμαρχος και τα Στελέχη του Κονωνι-
κού Παντοπωλείου του Αυτοτελούς Τμή-
ματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 
και Πολιτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας εν 
όψει των εορτών των Πάσχα καλεί ιδιώτες, 
επιχειρήσεις, συλλόγους και τοπικούς φο-
ρείς προκειμένου να συγκεντρώσει τα α-
παραίτητα (τρόφιμα μακράς διαρκείας, είδη 
προσωπικής περιποίησης και υγιεινής και 
απορρυπαντικά) για κάθε νοικοκυριό που 
ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Οι ανάγκες που καλείται να ανταποκρι-
θεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο αυξάνονται 
συνεχώς ιδιαίτερα τώρα λόγω των συνεπει-
ών που έχει προκαλέσει η πανδημία στις 
οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες.

Σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες 
που ζούμε πρέπει όλοι να δείξουμε έμπρα-
κτα την ανθρώπινη πλευρά και αλληλεγγύη 

μας και να στηρίξουμε όλους όσους το έχουν ανάγκη.
Υπενθυμίζουμε ότι τα παρεχόμενα είδη του Κοινωνικού Παντοπωλείου προέρχονται από δωρεές και χορηγίες και διατί-

θενται εντελώς δωρεάν στους ωφελούμενους του προγράμματος, με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ανωνυμία και 
ο σεβασμός της αξιοπρέ-
πειας τους.

Η συγκέντρωση τρο-
φίμων θα πραγματοποιεί-
ται στα καλάθια που είναι 
τοποθετημένα στα σού-
περ μάρκετ “ΓΑΛΑΞΙΑΣ”, 
“DISCOUNT”, “ΠΙΤΣΙΑΣ”, 
“ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ”  κα ι 
για την Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
και στα δύο καταστήμα-
τα “ΜΑΣΟΥΤΗΣ” καθώς 
επίσης και στο Κοινωνι-
κό Παντοπωλείο, στην 
Πλατεία Σιδηροδρομικού 
Σταθμού, καθημερινά από 
Δευτέρα έως Παρασκευή 
και ώρες 08:30 – 15:00.
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Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη 
σήμερα η Περιφερειακή 
Επιτροπή Διαβούλευσης 

Η πρώτη συνεδρίαση της Περιφερειακής 
Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2021 θα 
πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρο-
νικά, σήμερα Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 
στις 12:00 μ.μ.

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά α) τις 
προβλέψεις των διατάξεων του άρθρου 178 
του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, β) την παρ.1 του άρθρου 10 της Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπεί-
γοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020), γ) 
την με αριθμό 4/12-3-2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δ) την 
με αρ. πρωτ : Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 3193/5-11-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ : 62857ΛΛ-
0ΙΠ) και ε) το με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69//133/οικ. 20764/07-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) έγγραφο της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, με τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρονικά, 
με θέματα :

Θέμα 1ο: Γνωμοδότηση του άρθρου 43 του Ν. 4414/2016 του 5ου Παραδοτέου “ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΕΣΠΚΑ” 
του έργου με τίτλο “ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠεΣΠΚΑ) ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”.

 Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας. 

Θέμα 2ο:  Στρατηγική για μια ανατάξιμη Περιφέρεια. 
Εισηγητής: Εμμανουήλ Βλαχογιάννης, Α’ Αντιπρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσα-

λονίκης (ΕΒΕΘ) 1
 Θέμα 3ο:  Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Εξειδίκευση, Πιστοποίηση και Δια Βίου Μάθηση σε Τεχνικές Ειδικότητες 

Επαγγελματικών κλάδων.
 Εισηγητής : Γεώργιος Μαραντέλος, Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρηματιών Θεσσαλονίκης

Δόμνα Μιχαηλίδου: Αυξάνουμε 
κατά 15% τον προϋπολογισμό 

των σχολικών γευμάτων 
σε 18 νέα γεωγραφικά τμήματα

Στο πρόγραμμα εντάσσονται 
και οι Δήμοι Νάουσας και Αλεξάνδρειας

Σε αύξηση κατά 15% στον αριθμό των σχολικών γευμάτων 
που λαμβάνουν οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
αλλά και σε ταυτόχρονη διεύρυνση των γεωγραφικών τμη-
μάτων προχωρά το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.  Μετά την πρώτη αύξηση στο πρόγραμμα  τον 
Μάρτιο του 2020, η αρμόδια Υφυπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, 
το ενισχύει κι άλλο, εξασφαλίζοντας αυξημένη ετήσια χρηματο-
δότηση από 74 εκατομμύρια σε 85 εκατομμύρια. Συγκεκριμένα:

-Αυξάνονται τα γεωγραφικά τμήματα στα οποία δίνονται 
σχολικά γεύματα. Το πρόγραμμα επεκτείνεται σε 18 νέα γεω-
γραφικά τμήματα.

-Στο πρόγραμμα εντάσσονται Δήμοι με κοινωνικά κριτήρια 
έπειτα από πραγματοποίηση στατιστικής μελέτης για την ιε-
ράρχηση της αναγκαιότητας για παροχή σχολικών γευμάτων 
ανά Δήμο. -Αυξάνονται οι σχολικές μονάδες εντός των υφιστά-
μενων τμημάτων στις οποίες χορηγούνται σχολικά γεύματα.

-Οι διανεμόμενες μερίδες αυξάνονται και από 185.311 ανέρχονται σε 210.347 την ημέρα.
Τον Ιανουάριο του 2018, οπότε και ξεκίνησε το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων, ο προ-

ϋπολογισμός ανερχόταν σε 39.673.643 ευρώ και αντιστοιχούσε σε 151.276 μερίδες την ημέρα. 
Όπως δήλωσε η Υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου:
«Εντάσσουμε, από τη νέα σχολική χρονιά, επιπλέον 18 γεωγραφικές περιφέρειες στο πρό-

γραμμα των σχολικών γευμάτων και αυξάνουμε τον αριθμό των γευμάτων που διανέμονται 
στις ήδη υπάρχουσες. Πριν ένα χρόνο, απλοποιήσαμε τις διαδικασίες, θέσαμε ένα οριζόντιο 
και δίκαιο πλαίσιο για να μην υπάρχουν ανισότητες και καθυστερήσεις. Εξασφαλίσαμε με κάθε 
δυνατό τρόπο τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα του προγράμματος και έτσι αυτή τη δύ-
σκολη σχολική χρονιά, για πρώτη φορά, τα γεύματα μοιράστηκαν από τον πρώτο μήνα έναρξης 
των σχολείων και όχι αρχές Νοεμβρίου, όπως άλλες χρονιές. Συνεχίζουμε με την ίδια αποτελε-
σματικότητα, καλύπτοντας ολοένα και περισσότερους μαθητές και ενισχύοντας τη διατροφική 
πρόσληψη παιδιών σε μια κρίσιμη περίοδο ανάπτυξης. Αυξάνουμε τα γεύματα στα παιδιά του 
δημοτικού από 185.311 σε 210.347 και δεσμευόμαστε απέναντι στη νέα γενιά για σημαντικές 
πρωτοβουλίες στον τομέα της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και εξέλιξης των παιδιών».

Τα σχολικά γεύματα αποτελούν ένα σημαντικό στήριγμα για πολλέςοικογένειες στη χώρα 
μας και συντελούν σημαντικά στην ενίσχυση της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας στη 
μαθητική κοινότητα. Τα προϊόντα που επιλέγονται για την παρασκευή των γευμάτων, η οποία 
γίνεται σε συνεργασία με Πανεπιστημιακούς Φορείς, είναι υψηλής διατροφικής αξίας και τοπι-
κής προέλευσης.Η μεταφορά τους γίνεται σε ειδικά ισοθερμικά δοχεία μεταφοράς τροφίμων, 
ώστε να διατηρείται η προβλεπόμενη θερμοκρασία και παραδίδονται στους μαθητές σε κλειστές 
ατομικές συσκευασίες ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες υγειονομικές διατάξεις για την 
προστασία από τον κορωνοϊό.

Στο φετινό διαγωνισμό, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μειώνοντας τα 
κριτήρια χρηματο-οικονομικής και τεχνικής επάρκειας, δημιούργησε τις προϋποθέσεις ώστε να 
υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα συμμετοχής μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διατηρώντας παράλ-
ληλα υψηλές τις προδιαγραφές ποιότητας των γευμάτων. 

Για τη διασφάλιση της τήρησης των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας των τρο-
φίμων διενεργούνται  τακτικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις των μονάδων παραγωγής  από τις 
Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των κατά τόπους Περιφερειών και από 
τον Ε.Φ.Ε.Τ.  Το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων υλοποιείται από τον Οργανισμό Προνοια-
κών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
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FL: Οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικής
ΝΠΣΒέροια-Θεσπρωτόςορίστηκε

οκ.Κατοίκος(Αθηνών)

ΗΚΕΔόρισετουςδιαιτητέςκαιτουςβοηθούςτης6ηςαγωνιστικής
τηςFootballLeague. ΤοναγώναΝΠΣΒέροιαμετονΘεσπρωτόθα
σφυρίζειοκ.ΚατοίκοςαπότονσύνδεσμοτηςΑθήνας

6ηαγωνιστική-Κυριακή18Απριλίου
15:00 Βέροια-Θεσπρωτός
Διαιτητής:Κατοίκος(Αθηνών)
Βοηθοί:Νικολάου(Αθηνών)–Κουφός(Μακεδονίας)
4οςδιαιτητής:Βουρνέλης(Μακεδονίας)
Παρατηρητής:Κωτούλας(Κιλκίς)

15:00 Καβάλα-ΑΕΠ Κοζάνης
Διαιτητής:Δραγάτης(Αν.Αττικής)
Βοηθοί:Τοροσιάδης–Νταβέλας(Μακεδονίας)
4οςδιαιτητής:Τσοπουλίδης(Ξάνθης)
Παρατηρητής:Ντοσίδης(Θράκης)

15:00 Ολυμπιακός Βόλου-Πανσερραϊκός
Διαιτητής:Τσαμούρης(Πειραιά)
Βοηθοί:Κωνστάντιος(Ευβοίας)–Βρούζος(Πιερίας)
4οςδιαιτητής:Γιουματζίδης(Πέλλας)
Παρατηρητής:Κωνσταντίνου(Αιτωλοακαρνανίας)

15:00 Πιερικός-Τρίγλια
Διαιτητής:Θεοχάρης(Θεσσαλίας)
Βοηθοί:Καλύβας(Φθιώτιδας)–Μάνος(Λάρισας)
4οςδιαιτητής:Καλατζής(Θεσσαλίας)
Παρατηρητής:Κωνσταντάρας(Καβάλας)

15:00 Αλμωπός Αριδαίας-Απόλλων Πόντου
Διαιτητής:Μπεκιάρης(Καρδίτσας)
Βοηθοί:Δημόπουλος(Φλώρινας)–Βογιατζής(Καρδίτσας)
4οςδιαιτητής:Τσιμεντερίδης(Κοζάνης)
Παρατηρητής:Τρύφων(Δράμας)

Πραγματοποιήθηκε 
στα γραφεία της 
ΟΧΕ με διαδικτυ-

ακή μετάδοση η κλήρω-
ση του 39ου Κυπέλλου 
Ανδρών 2020-2021 Τόσο 
ο Φίλιππος όσο και ο 
Ζαφειράκης περνούν στην 
β’ φάση χωρ΄’ις αγώνα.

Α’φάση(20Απριλίου)
Βορράς
ΑΕΣΧΠυλαίας-ΦαίακαςΚέρ-

κυρας
ΠΑΟΚ-BiancoMonteΔράμα
ΆνευαγώναστηΒ’φάση:Ζα-

φειράκηςΝάουσας καιΦίλιππος
Βέροιας

Νότος
ΔιομήδηςΆργους-ΑΣΕΔούκα

ΑΕΚ-ΆρηςΝικαίας
ΆνευαγώναστηΒ’φάση:HC

ΣαλαμίνακαιΙωνικόςΝΦ

Β’φάση
Βορράς
ΠΑΟΚήΔράμαμεΖαφειράκη
ΠυλαίαήΦαίακαςμεΦίλιππο

Νότος
ΣαλαμίναμεΑΕΚήΆρη
ΔιομήδηςήΔούκαςμεΙωνικό

Final-4
1ος ημιτελικός
ΣαλαμίναήΑΕΚήΆρηςμεΔι-

ομήδηήΔούκαήΙωνικός

2ος ημιτελικός
ΠΑΟΚήΔράμαήΖαφειράκης

μεΠυλαίαήΦαίακαήΦίλιππο

Χαντμπολ
H κλήρωση του Κυπέλλου Ανδρών 2020-2021

Χωρίςαγώναστηνβ’φάσηΦίλιπποςκαιΖαφειράκης

Δώδεκαομάδεςδήλωσανσυμ-
μετοχή στο 39ο Κύπελλο Ελλά-
δοςΑνδρών, το οποίο θα διεξα-
χθεί σε τρειςφάσεις, τηνΑ’φάση
(20/4/2021), την Β’ φάση και το
Final-4.Οι ομάδεςπου δήλωσαν
συμμετοχή είναι οι: ΑΕΚ, ΑΣΕ
Δούκα,ΔιομήδηςΆργους, Ιωνικός
ΝΦ,HCΣαλαμίνα,ΆρηςΝικαίας
OlympicDiagnostikc (Νότος),ΠΑ-
ΟΚ,Φίλιππος Βέροιας,Φαίακας
Κέρκυρας,ΑΕΣΧΠυλαίας, Ζαφει-
ράκης Νάουσας, BiancoMonte
Δράμα(Βορράς)

ΣτηΑ’ φάση οι ομάδες θα το-
ποθετηθούν βάσει γεωγραφικών
κριτηρίωνΒορράς –Νότος.Οι 6
ομάδεςαπό κάθεόμιλομετάαπό
κλήρωση, θασχηματίσουν 2 ζευ-
γάρια, ενώδύοομάδεςαπό κάθε

όμιλοθαπροκριθούνάνευαγώνα.
ΣτηΒ’φάση (πάλι με γεωγρα-

φικά κριτήρια) οι νικήτριες ομά-
δεςαπότηνΑ’φάσηκαι2πουθα
προκριθούν χωρίς αγώναμετάα-
πόκλήρωσηθασχηματίσουνδύο
ζευγάρια ανάόμιλο και οι νικητές
θαπροκριθούνστοFinal-4.

Ο Κυπελλούχος Ελλάδος θα
συμμετάσχει στο «ΕHFEuropean
Cup» της επόμενης περιόδου.
ΣτηνπερίπτωσηπουΚυπελλού-
χοςΕλλάδοςαναδειχθείοπρωτα-
θλητής τότεηφιναλίστομάδα του
τελικούτουΚυπέλλουθαπάρειτο
ευρωπαϊκόεισιτήριοκαιαντοζευ-
γάριτουτελικούείναιοπρωταθλη-
τήςκαιοδευτεραθλητήςτότεστην
Ευρώπηθαβγειη τέταρτηομάδα
τηςHandballPremier2020-2021.

Χάντμπολ
HπροκήρυξητουΚυπέλλουΑνδρών2020-2021
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ΣτηΒέροιαστρέφονται ταφώ-
τα του ελληνικούβόλεϊ για τη δι-
οργάνωσητουφάιναλ-4του10ου
ΛιγκΚαπ «Νίκος Σαμαράς»που
θαγίνειτοσαββατοκύριακο17-18
Απριλίου 2021 στο γυμναστήριο
ΔημήτριοςΒικέλαςμετησυμμετο-
χή τουπρωταθλητήΟλυμπιακού
Σ.Φ.Π.,τουδευτεραθλητήΦοίνικα
ΟΝΕΧ,τουΠΑΟΚκαιτουοικοδε-
σπότηΑ.Π.Σ.ΦιλίππουΒέροιας.

H«μικρήΙερουσαλήμ»,όπως
είναι γνωστή ηπρωτεύουσα της
Ημαθίας για τις δεκάδες σωζώ-
μενες βυζαντινές εκκλησίες, που
βρίσκονται διάσπαρτες στηνπό-
λη,θαφιλοξενήσειγιαπρώτηφο-
ράδιοργάνωση του επαγγελματι-
κούβόλεϊ.

Τηνσημαντικήαυτήεκδήλωση
διοργανώνειηΈνωσηΣωματείων
ΑμειβομένωνΠετοσφαιριστών(Ε-
ΣΑΠ)μεσυνδιοργανωτήτοΔήμο
Βέροιας(ΚΑΠΑΔ.Βέροιας).

Στουςαγώνες της τελικήςφά-
σης,πουθαδιεξαχθούνστοΔΑΚ
«Δ. Βικέλας» (Πρώην ΕΑΚΜα-
κροχωρίου) ο τοπικόςΑΠΣΦί-
λιππος Βέροιας, οΟλυμπιακός,
ο ΠΑΟΚ και ο Φοίνικας Σύρου
θα διεκδικήσουν το 10ο τρόπαιο
του θεσμού,πουαπό το 2013 η
ΈνωσηΣωματείωνΑμειβομένων
Πετοσφαιριστών, μετά τον πρό-
ωρο θάνατο του θρυλικούΝίκου
Σαμαρά(4/1/2013),αφιέρωσεστη
μνήμη του «αετού του ελληνικού
βόλεϊ».

Με φόντο λοιπόν τον δεύτε-
ρο τίτλο της χρονιάς (λόγω της
πανδημίαςματαιώθηκετοΚύπελ-

λο) οπρωταθλητήςΟλυμπιακός,
δύο ακόμη κορυφαίες ομάδες
της4άδας καιφυσικά το«καμάρι
τηςΒέροιας», υπόσχονται στους
φίλους του αθλήματος, που θα
παρακολουθήσουν τα παιχνίδια
απευθείαςαπότηνΕΡΤ3,έναα-
πολαυστικόδιήμερομεβόλεϊυψη-
λήςποιότητας και συναρπαστικό
θέαμα.

Έξω όμως από τις γραμμές
του γηπέδου το δικό τους σκλη-
ρό αγώνα δίνουν στηνΒέροια η
τοπική κοινωνία και οι υπόλοιποι
φορείς.

Παρά τους χαλεπούς καιρούς
και τααυστηράμέτρα λόγωπαν-
δημίας, άπαντες φιλοδοξούν, έ-
στω και χωρίς κόσμο στις κερ-
κίδες, να στεφθεί η διοργάνωση
μεαπόλυτηοργανωτική και αγω-
νιστική επιτυχία, βγάζοντας «α-
σπροπρόσωπο» τοάθλημααλλά
καιτηνπόλητους.

ΠρώτηφοράστηΒέροια
Γιαπρώτηφοράσεέναγήπε-

δο της Βέροιας θα παρελάσουν
μαζί κορυφαίοι Έλληνες βολεϊ-
μπολίστες και αθλητέςπαγκόσμι-
ας ακτινοβολίας, πρωταθλητές
κόσμουκαιπρωταθλητές -δευτε-
ραθλητέςΕυρώπης.

ΤοΤΑΑΑ.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροι-
ας έχει προγραμματίσει πολλές
εκπλήξειςαλλάκαι τιμητικέςβρα-
βεύσεις.

Μεταξύ αυτών θα είναι και η
απονομή τουπερσινού ιστορικού
τίτλου τηςΑ2Ανδρών, μια «κού-
πα»που η ομάδα του Σωκράτη

Τζιουμάκα,λαχταράεδώκαιέναν
χρόνονα«σηκώσει».

Διοργανωτής
καιπρωταγωνιστής

Ηπαρουσία τουΑΠΣΦίλιπ-
πουΒέροιαςστους «4» τουΛίγκ

Καπ«ΝίκοςΣαμαράς», αποτελεί
«talkofthetown»,αφούδικαιολο-
γημέναέχειγίνειθέμασυζήτησης
στηνπόλη,αλλάκαισεολόκληρη
τηνΗμαθία.

Η ομάδα τουΗμαθιώτηπρο-
πονητή, ΣωκράτηΤζιουμάκα, με-

τά την εξαιρετική τηςπορείαως
νεοφώτιστη και την κατάληψη
της 7ης θέσηςστηφετινήVolley
League,προσπαθεί να«σπάσει»
το ένα ρεκόρ, μετά το άλλο. Το
«καμάριτηςΒέροιας»είναικαιμε
τη…βούλα η μοναδική ελληνική
ομάδα,που στηνπαρθενική της
παρουσία στην κορυφαία επαγ-
γελματική κατηγορία του αθλή-
ματος, έφτασε και στα τελικά της
διοργάνωσης.

Όπως όλα δείχνουν όμως οι
«ερυθρόλευκοι» τηςΒέροιας δεν
πρόκειται νααρκεστούνσε αυτό,
αφούενόψειτουημιτελικούμετον
ΠΑΟΚ φιλοδοξούν στην παρθε-
νική τουςπαρουσία στη διοργά-
νωση, ναφτάσουνστην υπέρβα-
ση, διεκδικώνταςστον τελικό της
Κυριακής μέσα στο ίδιο τους το
«σπίτι» τοπρώτο τρόπαιο της ι-
στορίαςτους.

Μπροστάρηςσεαυτήτηνπρο-
σπάθειαθαείναιοΝαουσαίοςαρ-
χηγόςτηςομάδας,ΚώσταςΠρού-
σαλης, που στοπαρελθόν κατέ-
κτησε το μοναδικό του τρόπαιο
στοθεσμόμετονΟλυμπιακό.

Φίλιπποςγιατηνυπέρβαση
Μιαεπιτυχία,πουανέρθει,ό-

χι μόνο θα βάλει «ακόμηψηλό-
τερα τον πήχη» της ομάδας τη
νέασεζόν,αλλάθα«κερδίσει»και
περισσότερους φιλάθλους στην
Βέροια, δίνοντας «σάρκα και ο-
στά» στο όνειρο του προέδρου,
ΔημήτρηΠιτούλια και των υπο-
λοίπωνμελών της διοίκησης των
«ερυθρόλευκων της Βέροιας».

Χάριςστο όραμα, την αγάπη και
τις θυσίες τους, οι άνθρωποι της
νεοφώτιστης ομάδας βλέπουν τα
δυοτελευταίαχρόνιατουςκόπους
τουςνακαρποφορούν,αφούμετά
τις ιστορικές επιτυχίες τουΦιλίπ-
που στο χάντμπολ, το βόλεϊ του
συλλόγου γράφει κι αυτό τη δική
του ιστορία στον ελληνικό αθλη-
τισμό.

Τονπρώτο τίτλο της ιστορίας
του θα κυνηγήσει στην Βέροιας
όμως και οΠΑΟΚ,που για δύο
συνεχόμενεςχρονιές, 2016,2017
έφτασεστην«πηγή» του τελικού,
αλλά ισάριθμες φορές κόντρα
στονΟλυμπιακόαρκέστηκεστον
τίτλοτουφιναλίστ.Απότηνομάδα
του Γαλλοσέρβου τεχνικού,Νικο-
λάΜατιάσεβιτς, σχεδόν οι μισοί
παίκτεςπανηγύρισανστοπαρελ-
θόντηνκατάκτησητουΛιγκΚαπ,
μετονΜενέλαοΚοκκινάκηναέχει
4τίτλους,ναέπεταιμε2οΣωτή-
ρηςΣωτηρίουκαιναακολουθούν
με έναν οι Γιάννης Τακουρίδης,
ΡαφαήλΚουμεντάκηςκαιΓιώργος
Παπαλεξίου.

Αναλυτικά στους ημιτελικούς
τουΣαββάτουθαπαίξουν:

ΑΠΣΦίλιπποςΒέροιας -ΠΑ-
ΟΚ(17.00,ΕΡΤ-3)

Ολυμπιακός–ΦοίνικαςΣύρου
ΟΝΕΧ(20.00)

ΟτελικόςθαγίνειΤηνΚυριακή
(20.00,ΕΡΤ-3)

Σε όλη τη διάρκεια των αγώ-
νων θα υπάρχει και «διαιτητικό
βίντεο».

Final-4 Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς:
Σερβίς στη Βέροια για τον 10ο τίτλο

Oπρόεδρος τηςΕΣΑΠΠαντελής
Ταρνατόρος μετά την απονομήστον
πρωταθλητή Ολυμπιακό έκανε τον
απολογισμό της δύσκολης χρονιάς
στη Volley League τονίζοντας πως
και εφέτος αλλά και τη σεζόν 2019-
20 τοπρωτάθλημαήταν τομοναδικό
όχιμόνοστοβόλεϊαλλάκαισεόλατα
ομαδικά αθλήματαπου κατάφερε να
ολοκληρώσει και να αναδείξει πρω-
ταθλητές.

Τόνισε ακόμαπως το ενδιαφέρον

στρέφεται πλέον στο φάιναλ-4 του
ΛιγκΚαπΝίκοςΣαμαράςπουθαγίνει
στηΒέροια17-18Απριλίου.

«Κάναμε έναν ακόμα άθλο που
οφείλεται πρώταστους αθλητές, με-
τά στουςπαράγοντες και φυσικά σε
όσουςμαςυποστήριξανκαιαναφέρο-
μαιστηναθλητικήηγεσία,τουςχορη-
γούςκαιτηνΕΡΤπουμετέδωσετους
αγώνεςμας.

Έγιναν θυσίες, υποχωρήσεις, αλ-
λαγές αλλά καταφέραμε να ξεπερά-

σουμε τηνπανδημία, την καραντίνα
και τον ίδιο τον κορονοϊό αφούσχε-
δόν όλοι οι αθλητές το ξεπέρασαν
ευτυχώςχωρίςμεγάλαπροβλήματα».

Και οπρόεδρος τηςΕΣΑΠσυνέ-
χισε:«Τέλοςκαλόόλακαλάμεόποια
προβλήματααντιμετωπίσαμεενμέσω
τηςπανδημίας.Είναι μία τεράστια ε-
πιτυχία και ευχαριστώ όλες τις ομά-
δες, αθλητές, προπονητές, διαιτητές
και παράγοντεςπου υπερέβαλαν ε-
αυτό σε μη φυσιολογικές συνθήκες.
όλες οι ομάδεςπου συμμετείχαν ή-
τανκαλέςκαιπροσπάθησανόλοιγια
το καλύτερο.Το ανδρικό βόλεϊ και η
Volley League κατόρθωσε να αντι-
μετωπίσει με επιτυχία τηνπανδημία
του covid-19 και ολοκληρώσαμε το
πρωτάθλημασύμφωναμε αυτόπου
είχαμεαποφασίσειτοκαλοκαίρι.

Ήδηέχουμεαρχίσεικαιδουλεύου-
με την επόμενησεζόν.Δεμπορώνα
πω ακόμα κάτι για αύξηση ομάδων
στο νέο πρωτάθλημα. Είναι νωρίς.
Πάμε να κάνουμε τοΛιγκ Καπ στη
Βέροιακαιαπότηνεπόμενημέραθα
δουλέψουμε για το επόμενοπρωτά-
θλημα. Στη Βέροια ετοιμάζουμε την
δεύτερηδιοργάνωσημας.Οι ομάδες
είναέτοιμες,οιάνθρωποιστηΒέροια
έχουνκάνειπολύδουλειάκαιμεγάλες
θυσίεςκαιθααπολαύσουμεέναακό-
μαδυνατόβόλεϊκόσαββατοκύριακο».

Παντελής Ταρνατόρος: Τεράστια επιτυχία,
σειρά έχει το Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς» στη Βέροια

Στηντελικήευθείαέχειμπειπλέον
η προετοιμασία τουΑΠΣΦίλιππου
Βέροιαςενόψει της ιστορικήςτελικής
φάσηςτουφάιναλφορτουΛιγκΚαπ
Ν. Σαμαράς 2020-2021», που για
πρώτηφοράθαδιεξαχθείστηΒέροια
τοσαββατοκύριακο17-18/4.

Στην διοργάνωση της ΕΣΑΠ με
συνδιοργανωτή τονΔήμο Βέροιας
(ΚΑΠΑΔήμουΒέροιας) στόχος των
Ολυμπιακού,ΠΑΟΚ,ΦοίνικαΣύρου
ΟΝΕΧκαιτηςομάδαςμαςείναιηκα-
τάκτησητου10ουτίτλουτουθεσμού
και τελευταίου, εκτός εξαιρετικού απρόο-
πτου,τηςσεζόν.

Οι«ερυθρόλευκοιτηςΒέροιας»,πουμε-
τάτουςαγώνεςτωνπλέιάουτστηνΑθήνα
συνεχίζουν στην έδρα τους σε εντατικούς
ρυθμούς τις προπονήσεις, με ένα «κρυ-
φό όνειρο» ενόψει του σαββατιάτικου α’
ημιτελικότουΔΑΚΔ.ΒικέλαςμετονΠΑΟΚ,
παρόλοπουκαιμόνοηπαρουσίατουςστις
4 κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης, α-
ποτελείμίαιστορικήεπιτυχία.

«Ηομάδα είναι σε καλή κατάσταση και
βλέπει μπροστά της τον τελευταίο σημα-
ντικό στόχο, τοΛιγκ Καπ «Ν. Σαμαράς».
Ξέρουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε
μίαπολύκαλήομάδαόπωςοΠΑΟΚ,αλλά
αυτή η ιστορική διοργάνωση για μας στη

Βέροια,έστωκαιχωρίςκόσμοστιςκερκίδες
δενπαύει να είναι μία «γιορτή».Θέλουμε
ναευχαριστηθούμετηνσυμμετοχήμαςστο
φάιναλφορκαιδενκρύβουμεπωςκάνουμε
όνειρα για πρόκριση στον τελικό. Σε πε-
ρίπτωσηπουπεράσουμε στον τελικό, θα
είναι η μεγαλύτερη διάκριση για τηνπρώ-
τη μας χρονιά στασαλόνια του ελληνικού
βόλεϊ» δήλωσε ο τεχνικός της ομάδας της
Ημαθίας,ΣωκράτηςΤζιουμάκας.

Ηπροετοιμασίατηςβεροιώτικηςομάδας
θασυνεχιστείαύριο τοαπόγευμα,, ενώθα
ακολουθήσει ακόμα μία προπόνηση την
Παρασκευή, όπου το στρωμένο τάραφλεξ
τουΔΑΚΔ. Βικέλας θα «πατήσουν» για
πρώτηφοράκαιοιάλλεςτρειςομάδες,στο
πλαίσιοτηςπρώτηςτουςπροπόνησηςστο
πρώηνΕΑΚΜακροχωρίου.

Λιγκ Καπ Ν. Σαμαράς στην Βέροια
με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Φοίνικα

και Φίλιππο Βέροιας



Ένας αποφασιστι -
κός ΣτέφανοςΤσιτσιπάς
εμφαν ίστηκε  κόντρα
στον Κρίστιαν Γκάριν.
Ο «Στεφ» έφερεστα μέ-
τρα του, επικράτησε 2-0
σετ και προκρίθηκε στα
προημιτελικά τουMonte
CarloMasters.

Ο Έλληνας πρωτα-
θλητήςήτανοκυρίαρχος
της αναμέτρησης από
τονπρώτο μέχρι τον τε-
λευταίο πόντο και εξαρ-
γύρωσε την καλή τουπαρουσία
μεstraightsetsνίκηεπίτουΧιλι-
ανού,Νο16τουταμπλό.

Μετάαπόμιαώρακαι43λε-

πτά μάχης, ο Στέφανος επικρά-
τησεμε6-3,6-4καιθααντιμετω-
πίσειτονΑλεχάντροΝταβίντοβιτς
Φοκίνα, στη φάση των “8” του
χωμάτινουMasters.

Όσον αφορά τονΤσι-
τσιπά, αυτήν θα είναι η
πρώτηπαρουσίατουστα
προημιτελικά του τουρ-
νουά, μιας και το 2018
είχε αποκλειστεί από
τονΝταβίντ Γκοφάν στη
φάση των “32”, ενώ το
2019, είχε τεθεί νοκ-άουτ
στη φάση των “16” από
τονΝτανίλΜεντβέντεφ.

Το Νο4 του ταμπλό
στοΠριγκιπάτο, είχεως
κύριοόπλοτοσερβίςτου

κόντραστονΓκαρίν, κερδίζοντας

38/52πόντουςστασέρβιςγκέιμς
του.

ΑνάγκασετονΧιλιανόνασερ-
βίρει πολλές φορές, τον πίεσε
σχεδόνσε όλα τασέρβις γκέιμς
του και εκμεταλλευόμενος 3/5
ευκαιρίες για μπρέικ, πήρε την
πειστικήνίκησταδυοσετ.

ΟΣτέφανοςήταν εντυπωσια-
κόςστιςεπιστροφέςτουκαικέρ-
δισε 35/71πόντους στο σερβίς
του Γκαρίν, ο οποίος δυσκολεύ-
τηκε πολύ να βρει απαντήσεις
στο έξυπνοπαιχνίδι του 22χρο-
νουΈλληνα.
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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.

SL2: Στο ντέρμπι κορυφής μεταξύ 
του Λεβαδειακού- Ιωνικού διαιτητής 

ο κ. Γκορτσίλας (Μακεδονίας)

ΟΣτάθης Γκορτσίλας (Μακεδονίας) ορίστηκε διαιτητής στο ντέρμπι
κορυφήςτης21ηςαγωνιστικήςτηςSuperLeague2ανάμεσαστον2οΛεβα-
δειακόκαιτονπρωτοπόροΙωνικό.

Αναλυτικάοιορισμοίτης21ηςαγωνιστικής:
Σάββατο17/04
14:45Διαγόρας-Τρίκαλα
Διαιτητής:Πολυχρόνης(Πιερίας)
Βοηθοί:Πλακάς,ΟικονόμουΚ.(Δυτ.Αττικής)
4οςδιαιτητής:Λεμπέσης(Πειραιά)

14:45Λεβαδειακός-Ιωνικός
Διαιτητής:Γκορτσίλας(Μακεδονίας)
Βοηθοί:Παπαδάκης(Ηρακλείου),Κολοσιώνης(Αιτωλοακαρνανίας)

14:45ΟΦΙ-Ξάνθη
Διαιτητής:Περράκης(Αθηνών)
Βοηθοί:ΒεργέτηςΔ.(Αργολίδας),Μαλανδρής(Χαλκιδικής)

Κυριακή18/04
14:00Χανιά-ΑπόλλωνΛάρισας
Διαιτητής:Βάτσιος(Δυτ.Αττικής)
Βοηθοί:Χριστοδούλου(Ημαθίας),Βιτσεντζάτος(Αν.Αττικής)

14:45Καραϊσκάκης-ΔόξαΔράμας
Διαιτητής:Μπακογιάννης(Αθηνών)
Βοηθοί:Σταύρογλου(Αθηνών),Κακαφώνης(Αχαΐας)

14:45Παναχαϊκή-Εργοτέλης
Διαιτητής:Κοτσάνης(Δράμας)
Βοηθοί:Γαρεφαλάκης(Ηρακλείου),Δέλλιος(Πέλλας)

Επιστολή προς κάθε αρμό-
διοφορέα για την επανεκκίνηση
τωνπροπονήσεων για αρχή και
στις υπόλοιπες κατηγορίες (Α2
Ανδρών,ΒΑνδρώνκαιΑ2Γυναι-
κών), καθώς και για τα αναπτυ-
ξιακά πρωταθλήματα έστειλε ο
ΠΣΑΧ.«Είναικαιρόςκαιοιυπό-
λοιποι αθλητές και αθλήτριες να
επιστρέψουνστα γήπεδα,στους
φυσικούς τους χώρους εκτόνω-
σης,διότι χωρίς τις χαμηλότερες
κατηγορίες είναι αδύνατη και η
επιβίωση τωνπρώτων κατηγο-
ριών,αφούοιτελευταίεςδιαμορ-
φώνονται από τις πρώτες τόσο
στην έναρξη όσο και στην λήξη
τους» αναφέρει χαρακτηριστικά,
ενώπροσθέτειπως:«ολόκληρες
γενιές αθλητών βρίσκονται στα
πρόθυρα του αφανισμού, γεγο-
νόςπουδιαφαίνεταιναέχειολέ-
θριες συνέπειες στον αθλητισμό
τηςχώρας».

ΕπιστολήγιαΆνοιγμακαι
τωνΥπόλοιπωνΚατηγοριών
Ενημερώνουμε τα μέλη μας,

καθώς και κάθε άνθρωπο του
αθλήματοςότιστείλαμεεπιστολή
προς κάθε αρμόδιο φορέα για
την επανεκκίνηση των προπο-
νήσεων για αρχή και στις υπό-
λοιπες κατηγορίες (Α2Ανδρών,
Β Ανδρών και Α2 Γυναικών),
καθώς και για τα αναπτυξιακά
πρωταθλήματα.Η επιστολή έχει
ωςεξής:

Αξιότιμεςκυρίεςκαικύριοι,
Μετάαπόέξιολόκληρουςμή-

νες εγκλεισμού, απραξίας, απο-
χήςκαιστέρησηςτωνοργανωμέ-
νων αθλητικών δραστηριοτήτων
με όλες τις επακόλουθες σω-

ματικές, ψυχικές και συναισθη-
ματικές συνέπειες μιας τέτοιας
κατάστασης έφτασε ο καιρός να
τεθείεπίτάπητοςκαιναεφαρμο-
στεί άμεσα η επανεκκίνηση των
αθλητικών δραστηριοτήτων και
γιατιςυπόλοιπεςκατηγορίες(Α2
Ανδρών,ΒΑνδρώνκαιΑ2Γυναι-
κών),καθώςκαιγιατααναπτυξι-
ακάπρωταθλήματα.

Ταself-testίσωςαποτελέσουν
ένα σοβαρό έρεισμα προς την
κατεύθυνσηαυτή καθώςαποτε-
λούν αξιόπιστοπαράγοντα ανί-
χνευσης θετικότηταςστον ιό και
σε άλλες κοινωνικές δραστηρι-
ότητες, όπως τασχολεία.Δεδο-
μένης και της τετράμηνης εμπει-

ρίας από την επανέναρξη των
πρώτων κατηγοριών του αθλή-
ματος, φαίνεται πως το άθλημά
μας δεν αποτελεί σοβαρήπηγή
κρουσμάτων και επομένωςθεω-
ρούμεότιδενέχεισυμβάλλεικαι
στη διασπορά του κορωναϊού,
καθώςσε τόσο μεγάλο χρονικό
διάστημα από την επανέναρξη
(01/01/2021) εντοπίστηκαν ε-
λάχιστα κρούσματα, αφού τα
πρωτόκολλα εφαρμόζονται κατά
γράμμα από τις ομάδες. Είναι
καιρός και οι υπόλοιποι αθλητές
και αθλήτριες να επιστρέψουν
στα γήπεδα, διότι χωρίς τις χα-
μηλότερες κατηγορίες είναι αδύ-
νατηκαιηεπιβίωσητωνπρώτων

κατηγοριών, αφού οι τελευταίες
διαμορφώνονταιαπό τιςπρώτες
τόσοστην έναρξη όσο και στην
λήξητους.

Επίσηςήρθεοιώρακαιοιμι-
κροί αθλητές και αθλήτριες να
επιστρέψουν στους φυσικούς
τους χώρους εκτόνωσης, καθώς
σε αυτούς τους 6 μήνες καμία
“τηλεπροπόνηση” δεν αποδεί-
χτηκε ικανή να αντικαταστήσει
τις δια ζώσηςπροπονήσεις, δη-
λαδήτιςπραγματικάυφιστάμενες
προπονήσεις.Αντιθέτωςμάλιστα
και σε μεγαλύτερο βαθμό από
την τηλεκπαίδευση στα σχολεία
η αποστασιοποίηση έφθειρε τα
παιδιά, κυρίωςψυχολογικάπου
κύριο μέλημά τους τώρα και με
τη βελτίωση των καιρικών συν-
θηκώναποτελεί η επιστροφήσε
κάποιο γήπεδο με τους φίλους
και τιςφίλες τους.Άλλωστεείναι
αναγκαίακαιηολοκλήρωσητων
ηλικιακώνπρωταθλημάτων,που
αποτελούνπαράγοντες ζωτικής
σημασίαςγιατουςσυλλόγουςκαι
αποτελούν παράλληλα το μέλ-
λονωςπρος τηστελέχωση του
αθλήματος.

Ολόκληρες γενιές αθλητών
βρίσκονται σταπρόθυρα του α-
φανισμού, γεγονόςπου διαφαί-
νεται να έχει ολέθριεςσυνέπειες
στον αθλητισμό της χώρας. Ο
αθλητισμόςχαρίζειυγείακαιζωή.
Επιβάλλεται να χρησιμοποιηθεί
ως ασπίδα απέναντι στην υγει-
ονομική αυτή κρίση και νααπο-
τελέσει εφαλτήριο στη βελτίωση
τωνψυχικών και σωματικών α-
ναγκώνμικρώνκαιμεγάλων.

Με εκτίμηση, 
Το Δ.Σ. του Π.Σ.Α.Χ.

ΕπιστολήΠΣΑΧγιαάνοιγμα
καιτωνυπόλοιπωνκατηγοριών

Παρασκευή 16-04-2021

13:30-17:30 ΠΑ-

ΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ723310-

28594

21:00-08:00 ΠΑ-

ΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑ-

ΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΟΥ

2 & ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

- ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗ-

ΘΕΑ23310-66812

Φαρμακεία

Τσιτσιπάς - Γκάριν 2-0: Με αποφασιστικότητα
στην οκτάδα του Monte Carlo Masters
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ΑΓΑΘΟΕΡΓΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ  
ΚΥΡΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ
Υποτροφίες 

σπουδών για 
την σχολική χρονιά  

2020 - 2021

Η απονομή από την αντιπρόεδρο κ. Γεωργία Ηλία

Την Τρίτη  13 Απριλίου 2021  μπροστά στην είσοδο των γραφείων  
της Αγαθοεργού Αδελφότητας Κυριών Νάουσας,  παραδόθηκαν οι 
υποτροφίες προπτυχιακών σπουδών  στους  5  φοιτητές που διακρί-
θηκαν για την εισαγωγή τους στα Ελληνικά Πανεπιστήμια της χώρας 
μας  κατά την σχολική χρονιά  2020.

Παίρνοντας όλα τα απαραίτητα  μέτρα προφύλαξης  και παρά τις 
πολύ δύσκολες μέρες που διανύουμε η Αγαθοεργός Αδελφότητα Κυ-
ριών Νάουσας πιστή στο ιερό καθήκον της στην συμπαράσταση των 
οικογενειών και την ενίσχυση  των σπουδών των φοιτητών  σε μια λιτή 
και σιωπηλή τελετή, αθόρυβα και διακριτικά ολοκλήρωσε το χρέος της 
απέναντι στην πρόοδο της νεολαίας.

Η Πρόεδρος κυρία  Βίκυ Σμυρλή – Δεληχρήστου ευχήθηκε καλές 
σπουδές και δύναμη στην επίτευξη των ονείρων τους . Οι μαθητές 
που επιλέχθηκαν αποτελούν  μέλη πολύτεκνων οικογενειών και δια-
κρίθηκαν για το ήθος, την άριστη διαγωγή  και την πρωτιά τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην  Πρώτη των Πρώτων   Στεφανία – Ει-
ρήνη    Χατζηστυλλή του Κυριάκου και της Ελένης  που αρίστευσε και 
πρώτευσε μεταξύ   των μαθητών των Λυκείων της Νάουσας και του 
Νομού μας . Πρώτευσε στην εισαγωγή της  στο Τμήμα Ψυχολογίας 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατάλαβε την 2η 
θέση στις  Πανελλαδικές εξετάσεις  στην χώρα μας  . Μια  ξεχωριστή 
διάκριση που αντανακλά την δυναμική πρόοδο  της νεολαίας της  πό-
λη μας .

Τις υποτροφίες σπουδών παρέδωσαν η Πρόεδρος , η αντιπρόε-
δρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου . Οι φοιτητές που διακρί-
θηκαν είναι: 

1) Στεφανία – Ειρήνη Χατζηστυλλή του Κυριάκου και της Ελένης : 
1η  στο τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2)  Νικολέτα  Θεοδωροπούλου του Γρηγορίου και της Πετρούλας  : 
Σχολή  Γραφιστικής Πανεπιστημίου Κέρκυρας.

3) Αντιγόνη Νάτσιου του Αθανασίου και της Μαρίας  : Σχολή Μαθη-
ματικών Πανεπιστημίου Αιγαίου.

4) Θωμάς Τσαρνούχας  του Γεωργίου και της Μαρίας  : Σχολή Αγ-
γλικής Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

5) Σουλτάνα Τσίτση του Λεωνίδα και της Χριστίνας :  Μηχανικών 
Περιβάλλοντος της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
Ελλάδος. 

Με ανακοίνωση τύπου που εξέδωσε το Υπουρ-
γείο Εργασίας, γνωστοποιούνται οι νέες ρυθμίσεις 
που θα περιληφθούν στην Κοινή Υπουργική Από-
φαση, η έκδοση της οποίας αναμένεται, σχετικά με 
τα self test διάγνωσης του κορωνοϊού.

Ειδικά για το λιανεμπόριο, τα self test θα είναι 
υποχρεωτικά για την προσέλευση των εργαζομέ-
νων στους χώρους εργασίας τους και την παροχή 
εργασίας με φυσική παρουσία, ενώ η διενέργειά 
τους θα πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά 
την εβδομάδα.

Το σύστημα θα λειτουργεί ως εξής:
1. Οι εργαζόμενοι στις εμπορικές επιχειρήσεις 

λιανικής υπάγονται στο μέτρο των υποχρεωτικών 
self test, τα οποία προμηθεύονται δωρεάν από το 
φαρμακείο, με χρήση του ΑΜΚΑ τους. Αν για κάποιο 
λόγο ο εργαζόμενος επιλέξει αντί για self test να κά-
νει rapid ή μοριακό τεστ (με δαπάνη δική του ή του 
εργοδότη του) έχει αυτή τη δυνατότητα.  

2. Ο εργαζόμενος δηλώνει το αποτέλεσμα του 
τεστ στο ΕΡΓΑΝΗ, ως εξής: εισέρχεται στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και επιλέγει 
«Δήλωση Αποτελέσματος self test για εργαζόμενο». Στη συνέχεια 
θα μεταφέρεται στην πλατφόρμα supportemployees.gov.gr και στη 
«Δήλωση Αποτελεσμάτων COVID-19 tests» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Εκεί 
υποβάλλει το αποτέλεσμα του ελέγχου του τεστ με τη συμπλήρωση 
του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής 
αποτελέσματος COVID-19».

3. Αν το αποτέλεσμα του self test είναι αρνητικό, ο εργαζόμενος 
προσέρχεται κανονικά στην εργασία του.

4. Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, ο εργαζόμενος θα πρέπει εντός 
24 ωρών να κάνει επαναληπτικό έλεγχο, είτε σε δωρεάν δημόσια 
δομή (μεταξύ αυτών που είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-
testing.gov.gr), είτε σε ιδιωτική δομή της επιλογής του (με επιβάρυνση 
δική του ή του εργοδότη του). Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του δεύτε-
ρου ελέγχου, ο εργαζόμενος μένει στο σπίτι του σε καραντίνα.  

5. Εφόσον και το δεύτερο τεστ είναι θετικό, εκδίδεται βεβαίωση 
που αποτελεί δικαιολογητικό για να μπει ο  εργαζόμενος σε καραντίνα 
σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.  Αν το αποτέλεσμα είναι αρ-
νητικό, πάλι εκδίδεται σχετική βεβαίωση και ο εργαζόμενος πρέπει να 
προσέλθει στην εργασία του.

6. Το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου δηλώνεται υποχρε-
ωτικά στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 tests, 
με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργα-
ζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19» έπειτα από θετικό 
αποτέλεσμα self test.

Απαιτείται προσοχή, καθώς τα μέλη μας οφείλουν να ενημερώσουν 
τους εργαζομένους τους (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό 
μήνυμα, ανακοίνωση κλπ.) για την υποχρέωσή τους να κάνουν self 
test και τις συνέπειες που θα επέλθουν αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση.  
Κανείς εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο με 
φυσική παρουσία αν αυτός  δεν έχει κάνει το self test και δεν έχει δη-
λώσει το αποτέλεσμά του, πολύ δε περισσότερο, όταν ο εργαζόμενος 

έχει δηλώσει θετικό self test.  Εάν ο εργαζόμενος προσέλθει για να 
εργαστεί χωρίς να έχει δηλώσει το αποτέλεσμα του self test, ο εργο-
δότης υποχρεούται να μην τον αφήσει, ενώ παράλληλα απαλλάσσεται 
από την υποχρέωση καταβολής μισθού, έως ότου ο εργαζόμενος συμ-
μορφωθεί με τις υποχρεώσεις του.  Εάν ο εργοδότης δεν ενημερώσει 
τους εργαζομένους του με κάθε πρόσφορο μέσο για τα υποχρεωτικά 
self test, κινδυνεύει με επιβολή προστίμου ύψους 300 ευρώ.  Εάν σε 
έλεγχο βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έ-
χει δηλώσει αποτέλεσμα self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ 
ανά εργαζόμενο.  Τέλος, αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργα-
ζόμενο με θετικό self test (είτε στον πρώτο, είτε στον επαναληπτικό 
έλεγχο), του επιβάλλεται πρόστιμο 1500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας καταλήγει ότι, 
επειδή η δωρεάν διανομή των self test από τα φαρμακεία ξεκινά τη 
Δευτέρα 19 Απριλίου, για την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του μέ-
τρου, οι δηλώσεις των αποτελεσμάτων του τεστ μπορούν να γίνονται 
οποιαδήποτε στιγμή από τη Δευτέρα 19 μέχρι και την Κυριακή 25 
Απριλίου 2021.

Εκτός των ως άνω, με χθεσινή του εγκύκλιο, το Υπουργείο Ερ-
γασίας γνωστοποίησε την υποχρέωση συνολικά των εργοδοτών να 
διευκολύνουν με κάθε τρόπο τους εργαζομένους τους που έχουν 
κλείσει ραντεβού για εμβολιασμό εντός του ωραρίου εργασίας, ως 
προς την προσέλευσή τους στα εμβολιαστικά κέντρα.  Συγκεκριμένα, 
δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους για τους οποίους ισχύουν τα 
παραπάνω να απουσιάσουν από την εργασία τους με δικαιολογημένη 
άδεια έως 3 ωρών, χωρίς να επηρεάζονται οι αποδοχές τους.

Μόλις έχουμε στην κατοχή μας την τελική Υπουργική Απόφαση ή 
πληροφόρηση για οποιοδήποτε σχετικό μέτρο, θα σας ενημερώσουμε 
κατάλληλα.

Αντώνης Μέγγουλης
Διευθυντής και Νομικός Σύμβουλος ΕΣΕΕ

Υποχρέωση εργαζομένων στο εμπόριο 
για την πραγματοποίηση self test

-Ποια διαδικασία θα ακολουθείται

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 Όχι στην απαξίωση, ναι στην 
ενίσχυση της «Εγνατία Οδός ΑΕ»

Με αφορμή τις διαδικασίες παραχώρησης της εταιρείας «Εγνατία Οδός ΑΕ» και την υποβολή των προσφορών από τα ενδιαφερόμενα 
σχήματα κοινοπραξιών την 01/04/21, αλλά και μετά από την τελευταία ενημέρωση από τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων της «Εγνα-
τία Οδός ΑΕ», η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε σχετική ανακοίνωσή της, επισημαίνει τα εξής:

Η διαδικασία της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού έχει ξεκινήσει το 2011 και μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί παρά τις σχετικές δε-
σμεύσεις της Χώρας και όλων των Κυβερνήσεων.

Μετά από μία ατέρμονη διαδικασία ενστάσεων, αντιδράσεων, ανακοινώσεων και πολλές φορές σκόπιμων καθυστερήσεων, φαίνεται εκτός 
απροόπτου ότι η διαδικασία σύντομα θα ολοκληρωθεί ως όφειλε να πράξει η Πολιτεία, δείχνοντας πνεύμα σοβαρότητας και υπευθυνότητας.

Όπως επισήμανε το ΤΕΕ/ΤΚΜ από το 2014, με ευθύνη της «Εγνατία Οδός ΑΕ», έχει κατασκευαστεί ένας από τους σημαντικότερους οδι-
κούς άξονες της Ευρώπης, ένα ανεκτίμητης αξίας έργο για τη Χώρα και  καύχημα για τον τεχνικό κόσμο.

Σε αυτό το πλαίσιο, κρίνουμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε την πρόταση που είχαμε υποβάλλει παλαιότερα για την μελέτη, την ωρίμανση, 
την προώθηση και την υλοποίηση έργων νέας γενιάς μέσω της «Εγνατία Οδός ΑΕ». Για το φυσικό αντικείμενο αυτών των νέων έργων, η 
ύπαρξη της «Εγνατία Οδός ΑΕ» ως δομή διοίκησης, διαχείρισης και εκτέλεσης θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ. Σε κάθε περίπτωση, μία τέτοια 
εταιρεία όπως η «Εγνατία Οδός ΑΕ» με υψηλή τεχνογνωσία και βαρύνουσα σημασία για την Βόρεια Ελλάδα αλλά και για όλη την χώρα, δεν 
είναι ορθολογικό να απαξιωθεί όπως επιδιώχθηκε παλαιότερα, ή να διαλυθεί ως παράπλευρη απώλεια μιας διαδικασίας παραχώρησης με 
αμελητέα οφέλη. Αντιθέτως πρέπει να διασφαλιστούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας, να στελεχωθεί με νέο ανθρώπινο δυναμικό και να της 
ανατεθούν νέα και μεγάλα τεχνικά αντικείμενα.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε προτείνει να προβλεφθεί μέσα στη διαδικασία της παραχώρησης, η δυνατότητα «επιστροφής  κονδυλίων», ουσιαστικά 
ενός εύλογου ποσοστού από τα έσοδα των διοδίων, που θα κατευθύνονται μέσω της Εγνατία Οδός ΑΕ προς τα νέας γενιάς αναπτυξιακά έρ-
γα των Περιφερειών που ενώνει η Εγνατία Οδός.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θέτει τις δυνάμεις του στη διάθεση της Κυβέρνησης, όπως υπαγορεύεται από τον θεσμικό του ρόλο, για την επεξεργασία 
τεκμηριωμένων και εφαρμόσιμων προτάσεων επί του θέματος.



12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021www.laosnews.gr

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 επαγγελματι-

κήχρήσηήγιαδιαμέρι-

σμα,3οςόρ.Τηλ.:6932

471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ  που δρα-
στηριοποιείται στις ε-

ξαγωγές νωπών αγρο-

τ ικών προϊόντων στο

Μακροχώρ ι  Ημαθ ίας

ζητά να προσλάβει:·Υ-

πεύθυνο συσκευαστη-

ρ ί ου ,  · Γ εωπόνο  γ ι α

παραλαβές εμπορευ-

μάτων,·Εργάτες παρα-

γωγής. Παρακαλώ στο

email να αναφέρεται η

θέσηεργασίαςπουσας

ενδιαφέρει. Αποστολή

βιογραφικών, Email  :

i n f o@pr ima f r u i t s . g r,

τηλ.:2331092080.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  άτομα
γιαεργασίαστοψητοπω-

λείο «ΓΙΑΝΝΗΣ». Πληρ.

τηλ.: 23310 25170 και

6946 103998 (ώρες ε-

πικ.:09.00-13.00).

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.



ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε-

ΤΑΙΡΙΑ ζητείται υπάλληλος

για διανομή. Πλήρες ωρά-

ριο, εργασία 5ήμερη.Απο-

στολή β ιογραφικού:  tnk .

veroia@gmail.com. Τηλ. ε-

πικ.: 2331071670 (12.00-

14.00).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο έμπειρο

γιατοκυλικείοστοΝοσοκο-

μείο Βέροιας. Ώρες επικοι-

νωνίας για ενημέρωση 6.00

μ.μ. έως 8.00 μ.μ. στο τηλ.

6944577645.

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 Ι ΤΑ Ι  ΠΩΛΗΤΗΣ

ΠΩΛΗΤΡΙΑ από το κατά-

στημα TOUCH DENIM με

εμπειρία, γνώση αγγλικών

και H/Y, έως 40 ετών. Τηλ.:

6932627614.

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



ZHTOYNTAI οδηγοί αυ-

τοκινήτων με δίπλωμα Γ’

κατηγορίας. Πληροφορίες

στοτηλ.6980136902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  από το  Ια -

τρικό Διαγνωστικό Κέντρο

«ΠΑΝΑΓ ΙΑ»  υπάλληλος

γραφείου για γραμματεια-

κή υποστήριξη.  Γνώσεις

μηχανογράφησης ηλεκτρο-

νικού υπολογιστή και λογι-

στικής είναι ευπρόσδεκτες.

Αποστολή βιογραφικών στο

emai: lpanagia.epe@gmail.

com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  μηχανικός-η-

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 lymp 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



Ελέγχους και μέτρα «θωράκισης» της αγοράς των αμνοεριφίων 
και των αυγών, εν όψει της εορταστικής περιόδου του Πάσχα, απο-
φάσισαν πέντε υπουργεία, τα οποία είναι αρμόδια για την προστασία 
του καταναλωτή και της ελληνικής παραγωγής από αθέμιτες εμπορι-
κές πρακτικές, όπως είναι οι «ελληνοποιήσεις».

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστε-
ρα μετά από πρωτοβουλία της υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, Φωτεινής Αραμπατζή, αποφασίσθηκε η διενέργεια 
αυστηρότερων ελέγχων από μεικτά κλιμάκια, αλλά και η υποχρεωτική 
καταγραφή αποθεμάτων αμνοεριφίων και αυγών, στα πρότυπα αυ-
τών που έγιναν το 2020.

Σε αυτή έλαβαν μέρος οι υφυπουργοί Οικονομικών και Προστα-

σίας του Πολίτη, Απόστολος Βεσυρόπουλος και Ελευθέριος Οι-
κονόμου, αντίστοιχα, καθώς και οι γενικοί γραμματείς Εμπορίου και 
Προστασίας του Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης και Εσωτε-
ρικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης.

«Έχοντας στη διάθεσή μας ως πολύτιμο «εργαλείο» την αυστη-
ροποίηση του θεσμικού πλαισίου κατά των ελληνοποιήσεων, θέλω 
να διαβεβαιώσω τους κτηνοτρόφους ότι η ελληνική παραγωγή θα 
προστατευτεί και τους καταναλωτές ότι μπςορούν να αισθάνονται 
ασφαλείς απολαμβάνοντας και φέτος ελληνικό ποιοτικό αρνί, κατσίκι 
και αυγά στο πασχαλινό τραπέζι», ανέφερε μεταξύ άλλων η κ. Αρα-
μπατζή.

Οι έλεγχοι, που θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα, 19 Απριλίου, θα διαρ-
κέσουν έως την ημερομηνία επίσημου εορτασμού της Πρωτομαγιάς, 
(Τρίτη 4 Μαΐου) και μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την ενίσχυση, με 
παρουσία κτηνιάτρου 24ωρης βάσης, στην πύλη εισόδου του Προμα-
χώνα, αλλά και την άμεση διασύνδεση των τελωνείων με τη Διεύθυν-
ση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας για διασταυρωτικούς ελέγχους των 
φορτίων στον τόπο προορισμού.

Σε ό,τι αφορά τα εισαγόμενα ζώντα και σφάγια αμνοερίφια, θα 
διενεργούνται συστηματικοί έλεγχοι τόσο στις πύλες εισόδου στη βό-
ρεια συνοριογραμμή της Ελλάδας, από το Νομό Έβρου έως το Νομό 
Φλώρινας (Νέος Καύκασος, Εύζωνοι, Ορμένιο, Νυμφαίο, Προμαχώ-
νας, Εξοχή, Κυπρίνος), όσο και καθ’ όλη την «διαδρομή» τους εντός 
της επικράτειας (εθνικό οδικό και παράπλευρο οδικό δίκτυο) μέχρι και 
τον τελικό παραλήπτη (κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, σφαγεία, αγο-
ρές, κρεοπωλεία και σούπερ μάρκετ, βιομηχανίες κρέατος).

Τους εν λόγω ελέγχους θα πραγματοποιούν μεικτά κλιμάκια στα 
οποία θα μετέχουν στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας, του ΣΔΟΕ, 
της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων, του ΕΦΕΤ, του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας του Κατανα-
λωτή και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
των Περιφερειών.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εντός των επόμενων ωρών πρό-
κειται να εκδοθεί η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση για την ενερ-
γοποίηση της σχετικής πλατφόρμας στον ιστότοπο του υπουργείου 
Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Η ΚΥΑ θα προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εισαγωγής, εμπορίας, πώλη-
σης, μεσιτείας, διακίνησης, διανομής και αποθήκευσης προϊόντων 
κρέατος αιγοπροβάτων και αμνοεριφίων (νωπών και κατεψυγμένων) 
και αυγών στην ελληνική επικράτεια, υποχρεούνται να υποβάλουν:

- την ποσότητα των αποθεμάτων (σε κιλά και τεμάχια για τα νωπά 
και κατεψυγμένα προϊόντα κρέατος και σε τεμάχια για τα αυγά),

- την τοποθεσία αποθήκευσης των αποθεμάτων και, ιδίως, τη δι-
εύθυνση και τον ταχυδρομικό κώδικα,

- τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης και, ιδίως, την επωνυ-
μία και τον διακριτικό τίτλο, την έδρα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύ-
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τα ειδικότερα στοιχεία 
επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου της.

Η επικαιροποίηση των στοιχείων θα πραγματοποιείται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα, ενώ βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η μη 
υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης επισύρει κυρώσεις 
υψηλών διοικητικών προστίμων (από 1.000 έως 100.000 ευρώ) και 
κατάσχεσης των προϊόντων.
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P Μαθητές αντιστάθηκαν 
σε καταληψίες και επέστρε-
ψαν στο μάθημα. Τελικά υ-
πάρχει ελπίδα…

 
P Όμορφος κόσμος. Εύ-

οσμος.
 
P Βλέπετε καμιά φορά 

στον τόπο μας γίνεται έκπλη-
ξη και νικούν και οι πλειοψη-
φίες.

 
P Κι όλα αυτά επειδή μια 

μητέρα μαθητή, επικαλούμενη 
το σύνταγμα, άφησε σπίτι την 
κοινή λογική.

 
P Να ξέρετε, τη γενιά 

μας δύο τινά τη στιγμάτισαν: 
η πολλή μερέντα και η καθό-
λου μερέντα.

 
P Η στήλη επιμένει: είναι 

μεγάλο πρόβλημα η αυτοπε-
ποίθηση των ανεπαρκών.

 
P Στους εξυπνάκηδες ισχύει ό,τι και για 

τους κερατάδες: το μαθαίνουν τελευταίοι.
 
P Δεν κατανοούν ότι μ’ αυτή τη λογική θα 

βρίσκονται πάντα στην αντιπολίτευση.

 
P Μας τα ‘παν κι άλλοι, που στην πορεία 

προσγειώθηκαν βιαίως στην πραγματικότητα.
 
P Δηλαδή θέλουν να μας πουν ότι αυτοί που 

δεν θα κάνουν Πάσχα στο χωριό θα χαλαστούν 
που θα μείνουν στην πόλη;

 

P Δηλαδή στις πόλεις 
δεν μπορούν να πάνε στην 
εκκλησία 12 παρά 5 και να 
φύγουν 12 και 5;

 
P Άσε που φέτος ειδικά, 

στα μπαράκια θα είναι η χαρά 
της μπάμπως.

 
P Θα με βλέπουν στο 

χωριό φέτος το Πάσχα και 
θα με ρωτάνε: Τίνος κρού-
σμα είσαι εσύ;

 
P Και την τρίτη μέρα του 

Πάσχα, εργατική Πρωτομα-
γιά. Δύο μέρες κοψίδια, την 
τρίτη πορεία για χώνεψη.

 
P Είπαμε, η Πρωτομα-

γιά είναι κινητή απεργία.
 
P Και:
 
Τρεις διακεκριμένοι πλα-

στικοί χειρουργοί συζητούσαν 
για τις επιτυχίες τους. Λέει ο 
Γερμανός:

- Στο ιατρείο μου ήρθε κά-
ποιος με τεράστια αυτιά σαν 
γαϊδάρου. Με παρακάλεσε να 
του τα φτιάξω κανονικά. Τον 
έβαλα στο χειρουργείο μου και κόψε-ράψε-κό-
ψε-ράψε, του έφτιαξα κανονικά αυτιά.

- Άσε, του λέει ο Γάλλος, σε μένα ήρθε ένας ο 
οποίος είχε μια γλώσσα μισό μέτρο και διχαλωτή! 
Δύσκολη επέμβαση, αλλά κόψε-ράψε-κόψε-ράψε 
κατάφερα και του έφτιαξα μια κανονική γλώσσα.

Ήρθε η σειρά του Έλληνα ο οποίος λέει:
- Αυτά συνάδελφοι δεν είναι τίποτε. Μία ημέρα 

ήρθε κάποιος στο ιατρείο μου και μου είπε: «Για-
τρέ, θέλω να κάνεις τα αχαμνά μου όταν περπα-
τάω να σέρνονται στο χώμα»!

- Μη μου πεις ότι τα κατάφερες; ρώτησαν με 
απορία οι άλλοι.

- Ε, κόψε-ράψε-κόψε-ράψε, του έκανα τα πό-
δια 2 εκατοστά!

Κ.Π.

Από την Δευτέρα 19 Απριλίου έως και την Πρωτομαγιά

Έλεγχοι και μέτρα για αποφυγή 
«ελληνοποιήσεων» σε αμνοερίφια και αυγά
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