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Με τον νέο εκλογικό νόμο, 
πολλοί θα κουβαλούν νερό, 

αλλά λίγοι θα πιουν…
  Σε πονοκέφαλο θα εξελιχθεί για τους υποψήφιους 
δημάρχους η δυνατότητα κατάρτισης ψηφοδελτίων, με 
τα νέα δεδομένα του νέου εκλογικού νόμου για την 
Αυτοδιοίκηση, αφού αυξάνεται έως 150% των εδρών 
(!) ο αριθμός των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων 
και υποψηφίων συμβούλων Δημοτικών Κοινοτήτων, ενώ 
παράλληλα  μειώνεται ο αριθμός των εδρών στα Δημοτικά 
Συμβούλια.
  Από την άλλη «φέγγει» για τον επιτυχόντα συνδυασμό(του 
Δημάρχου που θα εκλεγεί) ο οποίος παίρνει τα 3/5 των 
εδρών πλήττοντας εμφανώς τους άλλους συνδυασμούς, 
που μπορεί να εκπροσωπηθούν στα Δημοτικά Συμβούλια 
μόνο με την εκλογή του επικεφαλής τους και ενός ή δύο 
υποψηφίων συμβούλων τους, μεταξύ των εκατοντάδων 
που χρειάζονται για να συμπληρωθεί το ψηφοδέλτιο.
  Κατά πως τα λέει δηλαδή ο νέος εκλογικός νόμος, σε έναν 
συνδυασμό θα μαζεύεται ένα χωριό υποψήφιοι για να 
εκλεγεί μια μικρή Επιτροπή… Κατά το κοινώς λεγόμενο, 
πολλοί θα κουβαλούν νερό, αλλά λίγοι θα πιουν…
  Λέτε να ψάχνουν με το… κιάλι  υποψήφιους στις 
δημοτικές εκλογές του 2023;
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Χρυσάνθου και Δαρείας

«Απόσταση» μεταξύ Αντώνη Μαρκούλη
και Κυριάκου Θεοδωρίδη; 

Δενξέρουμεανείναιηιδέαμας,
αλλά η παρέμβαση τουΑντώνη
Μαρκούλη, επικεφαλής τηςπαρά-
ταξης «Προτεραιότητα στονΠολί-
τη»,στηνπροχθεσινήσυνεδρίαση
τουδημοτικούσυμβουλίουΒέροιας
την στιγμήπου ο σύμβουλός του
ΚυριάκοςΘεοδωρίδηςμαζί με τον
ΠαύλοΠαυλίδη διαφωνούσαν με
τονπρόεδρο του δημοτικού συμ-
βουλίουΆρηΛαζαρίδηγιατοντρό-
πο κατάθεσης των εναλλακτικών
προτάσεων ενώπιον τουσυμβου-
λίου, έδειξε σα να υπάρχει «από-
σταση» μεταξύ τους. Ο κ. Μαρ-
κούλης με ένταση παρενέβη και
αναφερόμενος στηνπρόταση του
έτερουσυμβούλου τουΚωνσταντί-
νουΤροχόπουλου  είπεστονΆρη
Λαζαρίδη:«Δεν ξέρω τι αφορά η παρέμβαση του κ. Θεοδωρίδη, η δική μας πρόταση είναι νομιμοποιημένη, 
τι συζητάμε τώρα;;;»Έκανε ιδιαίτερη εντύπωσηότιο επικεφαλήςΑντώνηςΜαρκούληςαναφέρθηκεστονΚυριάκο
Θεοδωρίδηωσάνναμηνήτανσύμβουλος τουσυνδυασμού του!Για τουςδύσπιστους το επίμαχοαπόσπασμαστο
Youtubeαπότο26:00-27:40λεπτό…

Παράτοεξαιρετικά
πιεσμένο πρόγραμ-
μά του, ο υπουργός
ΑγροτικήςΑνάπτυξης
και Τροφίμων Σπήλι-
οςΛιβανός, κατά την
προχθεσινή (Τετάρτη
17/3) επίσκεψή του
στην Ημαθία, μίλησε
ζωντανά στην ραδι-
οφωνική εκπομπή
Λαϊκά και Αιρετικά
στον ΑΚΟΥ 99,6. Ο
κ. Λιβανός ανέφερε
ότιείναιηπρώτηεπί-
σκεψήτουωςυπουρ-
γός στηνΜακεδονία
και είναι χαρά και τι-
μή του, τηρώντας τα
μέτρα προστασίας
λόγω κορωνοϊού να
συναντά εκπροσώ-
πους των αγροτών,
συνεταιριστές,αιρετούςτηςαυτοδιοίκησης,στουςοποίους
μεταφέρει τηνστρατηγική του υπουργείου και ακούει δια
ζώσης τις απόψεις τους.Αποζημιώσεις deminimis, μετα-
κλητοί εργάτες γης, προγράμματα νέων αγροτών, εξελί-
ξεις για την κάρτααγροτών,προβλήματαμε τουςΤΟΕΒ,
εξαγωγικές δυνατότητες της περιοχής. Σε ερώτημα για
το αν βρίσκεταιψηλάστηνατζέντα οΕΛΓΑ, ο υπουργός
υπογράμμισε:«Ο ΕΛΓΑ τον τελευταίο χρόνο νοικοκυ-
ρεύτηκε και δεν είναι ο ΕΛΓΑ που γνωρίζαμε. Είναι στις 
πολιτικές μας προθέσεις η αναδιοργάνωση του ΕΛΓΑ, 
το πρόβλημα είναι πολυσύνθετο, ωστόσο θα πρέπει να 
βρούμε δομικές και ουσιαστικές λύσεις για την χρημα-
τοδότησή του και την εύρεση πόρων». 

 Για το κλίμαπου υπάρχει στις συναντήσεις με τους
αγρότεςανέφερε:«Είμαι μόλις 2 μήνες στο υπουργείο, 

προέρχομαι από αγροτικό νομό και έχω εμπειρία στον 
διάλογο. Είμαι δεκτικός στην πίεση και σέβομαι στον 
υπέρτατο βαθμό την δουλειά του αγρότη, που είναι η 
πιο δύσκολη και κατανοώ την ένταση. Είμαι ρεαλιστής, 
κάτι που προσπαθώ να περάσω στους συνομιλητές 
και βήμα-βήμα μαζί προχωράμε και είμαι αισιόδοξος».
ΤέλοςγιατηνσυχνήπαρουσίατουπροκατόχουτουΜάκη
ΒορίδηστηνΗμαθία, τηνοποίαφαίνεταιναακολουθεί,ο
κ.Λιβανόςεπεσήμανεότικαιοπρωθυπουργόςπροσπαθεί
ναείναικοντάστηνκοινωνία,όπωςκαιγιατονίδιοείναιτι-
μήκαιχαράναβγαίνειαπότους4τοίχουςτουυπουργείου
καιναέρχεταισεεπαφήμετονκόσμοκαιταπροβλήματά
τους.«Παρά τους περιορισμούς του Covid είμαστε κο-
ντά στον πολίτη και επιθυμία μου θα ήταν να μπορώ 
να συναντήσω ακόμη περισσότερους. Πάντως να είστε 
σίγουροι ότι η Ημαθία θα είναι συνεχώς στο πρόγραμ-
μά μας»,σημείωσεουπουργός.

Γ. Μιχαηλίδης:
«Απόντες οι πρόεδροι

των δημοτικών κοινοτήτων
από τον προϋπολογισμό.

Δεν τους ενδιαφέρει;» 
Ονομαστικήψηφοφορία ζήτησε ο δημοτικόςσύμβουλος Γιώργος

Μιχαηλίδης κατά τηνπροχθεσινή έκτακτησυνεδρίαση τουδημοτικού
συμβουλίουγιατηνψήφισητουπροϋπολογισμούτουδήμουΒέροιας.
Ο κ.Μιχαηλίδης εξήγησε ότι ο μοναδικός λόγοςπουπροχωρεί στο
συγκεκριμένοαίτημα είναι η απουσία τωνπροέδρων τωνδημοτικών
κοινοτήτωνστηνπιοσημαντικήσυνεδρίαση της χρονιάς και μάλιστα
υπογράμμισε το γεγονόςότι έχουνδικαίωμαψήφου, αλλάδεν τοα-
σκούν.ΟσύμβουλοςτηςπαράταξηςΠαυλίδη,αναρωτήθηκεανλόγω
τεχνικώνπροβλημάτωνδεν εισέρχονταιστην τηλεδιάσκεψηήανδεν
εκλήθησαναπότηνγραμματείατουσυμβουλίου,αλλάόπωςσχολίασε

μάλλονδείχνουνότιτοθέμαδεντουςενδιαφέρει…Πάντωςφρόντισεστοτέλοςτηςψηφοφορίαςναρωτήσειτονγραμ-
ματέατουσυμβουλίουγιατιςπαρουσίεςτωνπροέδρωντωνδημοτικώνκοινοτήτωνκαιδυστυχώςεπιβεβαιώθηκεότι
άπαντεςαπόντες!

ΟΥπουργόςΑγροτικήςΑνάπτυξηςΣπήλιοςΛιβανός
στονΑΚΟΥ99.6:«Τιμήκαιχαράναβγαίνουμεαπό
τους4τοίχουςτουυπουργείουκαιναείμαστεκοντά

στοναγρότη»
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LEX VORIDIA TABELLARIA* - (Εκλογικός Νόμος Βορίδη)
-Τι αλλαγές φέρνει σε αριθμό υποψηφίων, εκλεγμένων  και εδρών, 

στους Δήμους Βέροιας, Αλεξάνδρειας και Νάουσας
Του Απόστολου Ιωσηφίδη

Ο νέος εκλογικός νόμος Βορίδη έρχεται και 
όπως, μέχρι στιγμής έχει παρουσιαστεί, αλλά-
ζει και τα δεδομένα που , μεταξύ άλλων, αφο-
ρούν και στον αριθμό των υποψηφίων και τις 
δυνατότητες του κάθε συνδυασμού ως προς 
την αριθμητική κατάρτισή  του, εν όψει των δη-
μοτικών εκλογών του 2023, στην Ημαθία. 

Σε μια πρώτη προσέγγιση των νέων δεδο-
μένων και αλλαγών, παρουσιάζεται στους Πί-
νακες η κατανομή των εδρών των Δημοτικών 
Συμβουλίων Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νά-
ουσας [ανά συνδυασμό, τόσο στο σύνολο του 
κάθε Δήμου όσο και ανά Δημοτική Ενότητα 
(εκλογική περιφέρεια)], όπως αυτή η κατανομή 
θα προέκυπτε αν στα εκλογικά αποτελέσματα 
του 2019 εφαρμοζόταν το εκλογικό σύστημα 
που καθιερώνεται με το υπό διαβούλευση 
Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Το Σχέδιο Νόμου, όπως τελικά θα διαμορφω-
θεί, προβλέπεται να ισχύσει στις προσεχείς 
αυτοδιοικητικές εκλογές, που ορίζει πως θα δι-
εξαχθούν την δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου 
2023 ( 08-10-2023).

Το Σχέδιο Νόμου απονέμει τα 3/5 των ε-
δρών του Δημοτικού Συμβουλίου στον επιτυ-
χόντα συνδυασμό. Επιτυχών θεωρείται ο συν-
δυασμός που την πρώτη Κυριακή συγκεντρώ-
νει επί των εγκύρων ψηφοδελτίων το 43% 
συν μια ψήφο. Τα υπόλοιπα 2/5 των εδρών 
κατανέμονται μεταξύ όλων των άλλων συνδυ-
ασμών (επιλαχόντων), εφόσον έχουν λάβει ο 
καθένας τουλάχιστον το 3% του συνόλου των 
εγκύρων ψηφοδελτίων. Αν κανείς συνδυασμός 
δεν υπερβεί το 43% συν μία ψήφο, οι εκλογές 
επαναλαμβάνονται, την επόμενη Κυριακή, με-
ταξύ των δύο πρώτων συνδυασμών της πρώ-
της Κυριακής (εκλέγεται όποιος προηγηθεί και 
λαμβάνει τα 3/5 των εδρών).

Με το Σχέδιο Νόμου, μεταξύ άλλων: 
--- αυξάνεται θεαματικά (έως 150% των 

εδρών!) ο αριθμός των υποψηφίων Δημοτι-
κών Συμβούλων και υποψηφίων Συμβούλων 
Δημοτικών Κοινοτήτων, ενώ ταυτόχρονα μει-
ώνονται ο αριθμός των εδρών των Δημοτικών 
Συμβουλίων, 

--- σε όλες τις άνω των 300 κατ. Δημοτικές Κοινότητες τα 
3/5των εδρών του Συμβουλίου τους τα καταλαμβάνει ο επιτυ-
χών συνδυασμός (του Δημάρχου) ανεξαρτήτως της τοπικής 
εκλογικής επίδοσης των συνδυασμών, 

--- στα ψηφοδέλτια οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
αναγράφονται ενιαία, με αλφαβητική σειρά του επωνύμου 
τους (και ένδειξη, δίπλα στο όνομά τους, της δημοτικής ενό-
τητας στην οποία είναι υποψήφιοι), ενώ μέχρι τώρα η ανα-
γραφή γινόταν ανά δημοτική ενότητα (εκλογική περιφέρεια), 

--- σε Δημοτικά Συμβούλια 21 μελών και άνω (όπως εί-
ναι τα ΔΣ και των 3 Δήμων 
της Ημαθίας) μπορούν να 
τεθούν έως 4 σταυροί προ-
τίμησης [χωρίς να υπάρχει 
πλέον ο περιορισμός του 
να τεθούν ορισμένοι σταυ-
ροί (ένας, δύο ή τρεις, κατά 
περίπτωση) σε υποψηφί-
ους εντός της δημοτικής ε-
νότητας και ένας εκτός της 
δημοτικής ενότητας του ψη-
φοφόρου], 

--- η δημοτική περίοδος 
θα διαρκεί 5 έτη (έτσι: προ-
βλεπόμενη διάρκεια της ε-
πόμενης δημοτικής περιό-

δου: από 01-01-2024 έως 31-12-2028).
Η μείωση των εδρών των Δημοτικών Συμβουλίων πλήττει 

το εύρος της εκπροσώπησης και των εδρών τους (δηλαδή 
των 3 πόλεων) αλλά και των  μικρότερων δημοτικών ενοτή-
των (εκλογικών περιφερειών: τέως «καποδιστριακών» Δή-
μων), ενώ, σε συνδυασμό με την επαναφορά της απονομής 
των 3/5 των εδρών στον επιτυχόντα συνδυασμό, πλήττει 
καίρια την εκπροσώπηση των άλλων συνδυασμών (επιλα-
χόντων), οι οποίοι από τα ψηφοδέλτια των πόλεων μπορούν 
να προσδοκούν την εκλογή μόνον του επικεφαλής τους και 
ενός ή δύο υποψηφίων δημοτικών συμβούλων τους.
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ΜΑΡΚΟΥΛΗ 2 0 0 2 0 0 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 2 1 0 1 0 0 
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 1 0 0 1 0 0 
σύνολο 33 4 1 24 3 1 
 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΗΜΟΥ 
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ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ 16 4 2 10 
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ 6 2 1 3 
ΤΣΟΥΚΑΛΑ 2 0 0 2 
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ 2 0 0 2 
ΜΥΛΩΝΑ 1 0 0 1 
σύνολο 27 6 3 18 
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ΔΗΜΟΣ 
έδρες 

Σχεδίου 
Νόμου 

έδρες 
μέχρι  

31-12-
2023 

διαφορά 
(μείωση 
εδρών) 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 33 27 -6 
ΒΕΡΟΙΑΣ 41 33 -8 
ΝΑΟΥΣΑΣ 33 27 -6 

  
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
Δ.Ε. ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ 3 3 0 
Δ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 13 16 -3 
Δ.Ε. ΜΕΛΙΚΗΣ 5 6 -1 
Δ.Ε. ΠΛΑΤΕΟΣ 6 8 -2 

  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Δ.Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 4 5 -1 
Δ.Ε. ΒΕΡΓΙΝΑΣ 1 2 -1 
Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ 24 30 -6 
Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ 3 3 0 
Δ.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ 1 1 0 

  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
Δ.Ε. ΑΝΘΕΜΙΩΝ 6 8 -2 
Δ.Ε ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ 3 4 -1 
Δ.Ε. ΝΑΟΥΣΑΣ 18 21 -3 
 
 
* leges tabellariae: σειρά εκλογικών νόμων της αρχαίας Ρώμης, με τους οποίους καθιερώθηκε 
η μυστική ψηφοφορία (: 139 π.Χ. lex Gabinia tabellaria, 137 π.Χ. lex Cassia tabellaria, 113 
π.Χ. lex Papiria tabellaria, 107 π.Χ. lex Caelia tabellaria). 

* leges tabellariae: σειρά εκλογικών νόμων της αρχαίας Ρώμης, με 
τους οποίους καθιερώθηκε η μυστική ψηφοφορία (: 139 π.Χ. lex Gabinia 
tabellaria, 137 π.Χ. lex Cassia tabellaria, 113 π.Χ. lex Papiria tabellaria, 107 
π.Χ. lex Caelia tabellaria).

υποψήφιοι παράβολα € υποψήφιοι παράβολα €
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 88 5.360 300 17.220
ΒΕΡΟΙΑΣ 86 5.160 285 16.640
ΝΑΟΥΣΑΣ 56 3.720 194 11.850

ΔΗΜΟΣ

σύνολο συνδυασμού                                     (υπ. 
Δήμαρχος + υπ. Δημοτικοί Σύμβουλοι        + υπ. 
Σύμβουλοι Δημοτικών Κοινοτήτων             + υπ. 

Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων)

ελάχιστος αριθμός 
υποψηφίων

μέγιστος αριθμός 
υποψηφίων

ΝΙΚΟΣ
Underline



Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
σήμερα επί της οδού Κεντρικής στη Βέροια

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την 
εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εργασιών στο υπόγειο Δίκτυο ΧΤ του ΔΕΔΔΗΕ η Διεύθυνση Αστυνομί-
ας Ημαθίας, αποφάσισε: -Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, πάσης φύσεως οχημάτων, στην 
οδό Κεντρικής από την συμβολή της με την οδό Δ. Σολωμού έως την συμβολή της με την οδό 
10ης Μεραρχίας.  - Την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης, παντός είδους οχημά-
των, όπου αυτή επιτρέπεται στην οδό Κεντρικής, στην αριστερή πλευρά του ρεύματος κίνησης 
απέναντι από το Ιατρικό Κέντρο «Υγεία» (διασταύρωση οδών Κεντρικής και Λεωνιδίου). 

Οι  κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν σήμερα Παρασκευή 19-03-2021, κατά τις 
ώρες από 07:30΄ έως 16:00΄. 

Η  κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από παρακείμενες οδούς. 

Σήμερα τελικά η διακοπή νερού λόγω 
εργασιών στην περιοχή μεταξύ των 

οδών Ανοίξεως – Ε. Βενιζέλου – 
Πίνδου και Ρόδων στη Βέροια

Η ΔΕΥΑΒέροιας γνωστοποιεί στους καταναλωτές και πε-
λάτες της ότι, η προγραμματισμένη διακοπή νερού για χθες 
Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 και από την ώρα 09:00 έως 14:00 
αναβάλλεται για σήμερα Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021, τις 
ίδιες ώρες. Η αναβολή γίνεται διότι προέκυψαν τεχνικά προ-
βλήματα σε σχέση με τα δίκτυα του ηλεκτρικού ρεύματος στο 
σημείο των εργασιών και θα γίνει στην ίδια περιοχή μεταξύ 
των οδών Ανοίξεως – Ε. Βενιζέλου – Πίνδου και Ρόδων στη 
Βέροια. Η διακοπή είναι προγραμματισμένη λόγω των ερ-
γασιών αντικατάστασης των αμιαντοσωλήνων του δικτύου 
ύδρευσης της περιοχής. Θα καταβληθεί προσπάθεια να ολο-
κληρωθούν το συντομότερο δυνατόν, ώστε να δοθεί το νερό 
γρηγορότερα.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για την συγκέ-
ντρωση των απαραίτητων ποσοτήτων νερού, προκειμένου 
να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειψυδρίας το χρονικό 
διάστημα των εργασιών. Παράλληλα με την ανακοίνωση στα 
ΜΜΕ, πάγια τακτική της ΔΕΥΑΒ είναι, οι συμπολίτες μας να 
ενημερώνονται έγκαιρα με σχετική μεγαφώνιση. 

Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελα-
τών της για την ολιγόωρη αναστάτωση που θα υποστούν.  
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Σήμερα Παρασκευή  
Διαδικτυακή ημερίδα 

για εκπαιδευτικούς με θέμα: 
«Μύθοι & Αλήθειες για 

τα αντιβιοτικά και τα εμβόλια»
Ο Δήμος Βέ-

ροιας και η Αντιδη-
μαρχία Κοινωνικής 
Προστασίας – Υ-
γείας – Εθελοντι-
σμού σε συνεργα-
σία με το Ελληνικό 
Διαδημοτικό Δί-
κτυο Υγιών Πόλε-
ων του Π.Ο.Υ., στο 
πλαίσιο της Πανελ-
λήνιας Εκστρατεί-
ας «Mύθοι και Α-
λήθειες για τα Αντι-
βιοτικά και τα Εμ-
βόλια»  οργανώνει 
την Παρασκευή 
19 Μαρτίου 2021 
και ώρα 17:30 – 
20:00 διαδικτυακή 
ημερίδα ευαισθη-
τοπο ίησης  των 
Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν 
της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης και 
Προσχολικής Αγωγής όπως και των συλλόγων γονέων της Εκπαιδευτικής 
Περιφέρειας του Δήμου Βέροιας με θέμα: «Μύθοι & Αλήθειες για τα αντιβιοτι-
κά & τα εμβόλια» .  

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται στα παρακάτω e-mail: douka@
veria.gr και karnara@veria.gr . Σε όσους δηλώσουν συμμετοχή θα σταλεί 
σύνδεσμος (link)  μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ. 

Βοήθεια από τη 
ΔΕΥΑΒέροιας στους 

σεισμόπληκτους της Θεσσαλίας 
«Με περίσσευμα 

αλληλεγγύης και α-
γάπης, η Δημοτική 
Επιχείρηση Ύδρευ-
σης Αποχέτευσης 
Β έ ρ ο ι α ς  Δ Ε ΥΑ Β 
συνέβαλε στα προ-
βλήματα των δοκι-
μασμένων πολιτών 
της Θεσσαλίας από 
τον σεισμό», το -
νίζει ενημερωτικό 
δελτίο της ΔΕΥΑΒ, 
αναφέροντας ότι, ο 
Πρόεδρος του Δ.Σ. 
της ΔΕΥΑΒέροιας 
Στέργιος Διαμάντης, 
παρέδωσε στον Πε-
ριφερειάρχη Θεσσα-
λίας Κώστα Αγορα-
στό, έναν καινούργιο 
προκατασκευασμένο οικίσκο με μπάνιο και κουζίνα, για να στεγαστεί μια σεισμόπληκτη οικογένεια για όσο 
διάστημα χρειαστεί, μέχρι να επισκευαστεί το σπίτι τους.

Παρόντες στην παράδοση του οικίσκου ήταν ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας Βα-
σίλης Πινακάς, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Αγροτικής Οικονομίας Ελασσόνας Γιάννης Δραγατσίκης, 
ο Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Λάρισας Βασίλης Καραλής, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
Βλαχογιαννίου Ανδρέας Παπακυπριανός και ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΒ Θωμάς Αχτσής.

«Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κίνηση ανθρωπιάς, που στέλνει το μήνυμα ότι δεν εγκαταλείπουμε τον 
συνάνθρωπο. Ο σύγχρονος οικίσκος που παραλαμβάνουμε πρόκειται να στεγάσει μια οικογένεια που έχασε 
το σπίτι της», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού 
βρίσκεται από την πρώτη στιγμή δίπλα στους σεισμόπληκτους της Θεσσαλίας. Ο Δήμαρχος Βέροιας και η 
ΔΕΥΑΒέροιας είμαστε δίπλα σας για να βοηθήσουμε με τις δυνάμεις που διαθέτουμε», δήλωσε ο κ.  Διαμα-
ντής.

«Η προσφορά αυτή περιέχει την περηφάνια των εργαζομένων της ΔΕΥΑΒ που κρατούν υγιή την επιχείρη-
ση σε δύσκολες εποχές και την αγάπη του Βεροιώτικου λαού προς τους σεισμόπληκτους συμπατριώτες μας» 
δήλωσε ο κ. Αχτσής. 

Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική 
Συνέλευση του «Έρασμου»

Καλούνται σε έκτακτη Γενική Συνέλευση τα μέλη του Συλλόγου 
Κοινωνικής Παρέμβασης με το διακριτικό τίτλο «Έρασμος», την 
Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα του 
1ου Ορόφου των γραφείων μας επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 17 
στη Βέροια.

Θέμα συζήτησης:Παράταση της θητείας του ΔΣ του Συλλόγου
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στην 

παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα πραγ-
ματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Μαρτίου του ιδίου έτους στον ίδιο 
χώρο και την ίδια ώρα με το ίδιο θέμα

Με τιμή για το ΔΣ
Η Πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 

(2014 -2020). 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοι-

νωνικό Ταμείο)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  

Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου  Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές 
τους: 

1. Τον Ιατρικό Σύλλογο Ημαθίας για την άμμεση ανταπόκριση του στο αίτημα μας 
και  τον Παθολόγο Ιατρό κ. Λάζαρο Χατζηιωαννίδη για την ενημέρωση των ΑμΕΑ και του 
προσωπικού για τα θέματα που αφορούν τον εμβολιασμό και γενικότερα την πανδημία  

2. Την οικογένεια του αλησμόνητου καλού μας φίλου και συμμαθητή Χρήστου Χαρίση 
για την προσφορά ενός πλήρους γεύματος στην μνήμη του 

Καλό Παράδεισο Φίλε Χρηστάκη
Ο Θεός ας σε αναπαύσει 

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα



Ρυθμίσεις λειτουργίας των Λαϊκών και 
Υπαίθριων Αγορών του Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:14453 (Φ.Ε.Κ. 895/Β/06-03-2021) και Δ1α/Γ.Π.οικ.:16320 (Φ.Ε.Κ. 996/
Β/13-03-2021) έως την Δευτέρα 22-03-2021 και ώρα 6:00, στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Βεροίας (Κοινότητες 
Βέροιας, Μακροχωρίου και Αγ. Γεωργίου) που εντάσσεται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου, επιτρέπεται η συμ-
μετοχή  των πωλητών (παραγωγοί και έμποροι), που δραστηριοποιούνται σε αυτές σύμφωνα με την άδειας τους, 
σε ποσοστό 50% των κλάδων παραγωγών/εμπόρων σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υ-
γείας. Πίνακες με τους συμμετέχοντες υπάρχουν αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας (www.veria.gr).

Επίσης αναστέλλεται η λειτουργία της Κυριακάτικης Αγοράς των Ριζωμάτων.
Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο 

κενό – ελεύθερο από αντικείμενα. 
Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές /κοινό.
Επιπλέον συνιστούμε στους καταναλωτές κατά την παρουσία τους στην Λαϊκή Αγορά και στα πλαίσια της ατο-

μικής ευθύνης:  
• Να τηρούν τις οδηγίες για τον πε-

ριορισμό της διασποράς του ΚΟΡΩΝΟ-
ΪΟΥ- covid 19.

• Να φροντίζουν την αποφυγή του 
συνωστισμού στους πάγκους και στους 
διαδρόμους των λαϊκών αγορών και 
την τήρηση της απόστασης ενάμισι 
(1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων. 

• Να αποφεύγουν  την επαφή με τα 
χέρια, των προς πώληση προϊόντων 
(φρούτα και λαχανικά). Η δε τοποθέ-
τηση αυτών σε σακούλες, για λόγους 
υγιεινής, να γίνεται από τους πωλητές.

Ο Αντιδήμαρχος 
Στυλιανός Ασλάνογλου

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κα-
τέθεσαν 25 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μεταξύ των οποίων και η βουλευτής 
του νομού μας Φρόσω Καρασαρλίδου, για το μέλλον των ΣΥΔ και της φρο-
ντίδας των ατόμων με αναπηρία.

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα προβλήματα και τις αγωνίες των 
γονέων ατόμων με αναπηρία, τον Απρίλιο του 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε 
ΚΥΑ σχετικά με το νέο πλαίσιο λειτουργίας των Στεγών Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης, οι οποίες θα στέγαζαν πλέον και άτομα κάθε είδους αναπηρία, 
πέραν των νοητικών που εξυπηρετούνταν μέχρι τότε. Η απόφαση αυτή είχε 
σκοπό την απο-ιδρυματοποίηση των ατόμων αυτών, όπως προβλέπουν οι 
σύγχρονες απόψεις των ειδικών επί του θέματος.

Γι’ αυτόν τον λόγο αποφασίστηκε η ίδρυση μικρών κατοικιών χωρητικό-
τητας 2-6 ατόμων μέσα στον αστικό ιστό και εγκρίθηκε από το ΕΣΠΑ χρη-
ματοδότηση ύψους 52 εκ. για την ίδρυση 160 νέων ΣΥΔ που θα στέγαζαν 
500 ενήλικες ανάπηρους σε 13 περιφέρειες της χώρας.

Ωστόσο, μετά τις εκλογές του Ιουλίου του 2019 η νέα κυβέρνηση πάγω-
σε τις σχετικές διαδικασίες. Επιπλέον, πάγωσε και την εναρμόνιση του ΕΟ-
ΠΥΥ με το νέο πλαίσιο λειτουργίας των ΣΥΔ, που μεριμνά για την επαφή και επικοινωνία των στεγαζόμενων με το 
οικογενειακό τους περιβάλλον, ώστε να δικαιούνται έως και πέντε διανυκτερεύσεις το μήνα χωρίς να περικόπτο-
νται τα τροφεία τους, όπως όριζε το παλιό καθεστώς λειτουργίας των ΣΥΔ. Αυτό το καθεστώς έρχεται σε αντίθεση 
με την προσπάθεια απο-ιδρυματοποίσης των ανάπηρων ατόμων αλλά και με τις οδηγίες της Ε.Ε.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
• Εάν θα επανεκκινήσει άμεσα τις διαδικασίες εναρμόνισης ΣΥΔ και ΕΟΠΥΥ για την ίδρυση ΣΥΔ με το καινού-

ριο νομοθετικό πλαίσιο
• Εάν θα ξεπαγώσει την εφαρμογή των εγκεκριμένων από το ΕΣΠΑ χρηματοδοτήσεων για νέες και υφιστάμε-

νες ΣΥΔ . 
• Εάν θα αποδεχθεί τις προτάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων 

με αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) για διανυκτέρευση έως 5 ημερών το μήνα εκτός ΣΥΔ χωρίς περικοπή των τροφείων 
τους. 

Προσλήψεις τριών υδρονομέων 
στο Δήμο Νάουσας 

με πεντάμηνες συμβάσεις για τις 
ανάγκες της αρδευτικής περιόδου

Στην πρόσληψη τριών υδρονομέων, με συμβάσεις εργασίας διάρκειας 5 μηνών, θα προχωρήσει 
ο Δήμος Νάουσας για τις ανάγκες της αρδευτικής περιόδου στην Κοινότητα Μαρίνας, Πολυπλατά-
νου και Αγγελοχωρίου έως τις 30/09/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει: α) να είναι Έλληνες πολίτες, β)  να έχουν ηλικία από 23 έως 60 
ετών και γ) να είναι κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

Αιτήσεις με τα επισυναπτόμε-
να δικαιολογητικά (1. φωτοαντί-
γραφο αστυνομικής ταυτότητας,  
2. φωτοαντίγραφο απολυτηρίου 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης), θα 
υποβάλλονται στο Γραφείο Δια-
χείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 
Δήμου Νάουσας από 22/03/2021 
έως και 29/03/2021.

Περισσότερες πληροφορίες 
δίνονται από το Γραφείο Διαχείρι-
σης Ανθρώπινου Δυναμικού  του 
Δήμου Η.Π. Νάουσας,  στο τηλ. 
2332350335-6.
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Με τον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων 

συναντήθηκε ο Δήμαρχος Βέροιας

Η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και η ορθή διαχείριση των κενών συσκευασιών φυτο-
φαρμάκων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε την Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2021, 
ο Δήμαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Σπήλιο Λιβανό.

Ο κ. Λιβανός βρέθηκε στην Βέροια στο πλαίσιο προγραμματισμένων επαφών που είχε με 
τις τοπικές αρχές και φορείς στην έδρα της Π.Ε. Ημαθίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Δήμαρχος Βέροιας έθεσε το αίτημα για στήριξη της 
αναδιάρθρωσης των δενδροκαλλιεργειών με τον Υπουργό να υπογραμμίζει πως στο πλαίσιο 
επενδυτικού πακέτου για τον πρωτογενή και αγροδιατροφικό τομέα η ηγεσία του ΥΠΑΑΤ έχει 
αιτηθεί την ένταξη των πυρονόκαρπων, κυρίως ροδάκινων, στο νέο πρόγραμμα με πόρους 
από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στη συνέχεια ο κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης εξέθεσε το θέμα της διαχείρισης των κενών 
συσκευασιών φυτοφαρμάκων για το οποίο, σύμφωνα με απάντηση που έδωσε ο Γενικός 
Γραμματέας του ΥπΑΑΤ, Γεώργιος Στρατάκος, τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Περι-
βάλλοντος σε στενή συνεργασία με τον ΕΣΥΦ, ετοιμάζουν σχετική ΚΥΑ που θα αφορά στο 
Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης κενών συσκευασιών.

«Τι θα απογίνουν τα παιδιά μας όταν εμείς φύγουμε;»
Φρόσω Καρασαρλίδου: 

Η κυβέρνηση αγνοεί την αγωνία των 
οικογενειών ατόμων με αναπηρία, 

υπονομεύοντας τις Στέγες 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης



Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

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

 Την Παρασκευή 
19 Μαρτίου στις 
7:00 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στην Α΄ 
Στάση των Χαιρετι-
σμών της Υπεραγί-
ας Θεοτόκου στον 
υπό κατασκευή Ιε-
ρό Ναό του Αγίου 
Λουκά του Ιατρού 
στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά 
Βεροίας. Η Ιερά 
Ακολουθία θα με-
ταδοθεί απευθείας 
μέσα από την ιστο-
σελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, την 
αντίστοιχη σελίδα 
στο Facebook και 
τον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος 
Λόγος» στους 90.2 
FM. 

Το Σάββατο 20 Μαρτίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει με την ευκαιρία της 
εορτής του Οσίου Σεραπίωνα του Σιδωνίου, στο πλαίσιο της σειράς ομιλιών 
«Αγιολογία και ζωή», μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την 
αντίστοιχη σελίδα στο Facebook  και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λό-
γος» στους 90.2 FM.  

Την Κυριακή της Ορθοδοξίας 21 Μαρτίου το πρωί θα ιερουργήσει στον υπό 
κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Δοβρά Βεροίας. Η Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί απευθείας μέσα από την ιστο-
σελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον 
ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM. 

 Την Κυριακή 21 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Β΄ Κατα-
νυκτικό Εσπερινό και θα ομιλήσει στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου 
Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Ο Εσπερινός θα 
μεταδοθεί απευθείας μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την α-
ντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» 
στους 90.2 FM. 
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 Μαρ-

τίου 2021 σε στενό οικογενειακό 
κύκλο στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασί-
ου (Κοιμητήρια) Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής της αγαπημένης 
μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και 
θείας 

ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΕΥΑΓ.
ΧΑΛΑΤΖΙΟΥΚΑ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προ-
σευχηθούν για την ανάπαυση της ψυχής της

Τα παιδιά,
 Τα εγγόνια

Τα αδέλφια, Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 Μαρ-

τίου 2021 σε στενό οικογενειακό 
κύκλο στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασί-
ου (Κοιμητήρια) Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του αγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, υιού, αδελ-
φού και θείου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣ.
ΔΟΜΑΝΟΥ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προ-
σευχηθούν για την ανάπαυση της ψυχής της

Η σύζυγος, Τα τέκνα,
Η μητέρα,

Ο αδελφός Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέ-

ριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας ζητά εργοθεραπευτή- τρια 
ή βοηθό εργοθεραπρευτή- τρια για την κάλυψη των αναγκών  λειτουργίας  
του Κέντρου Μέριμνας ΑμΕΑ Βέροιας (απαραίτητη προϋπόθεση μπλοκ 
παροχή υπηρεσιών).

Επικοινωνία 2331022223 8:00π.μ. έως 13:00μ.μ. 
Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου και Εθελόντρια Διευθύντρια
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΑΓΑΘΟΕΡΓΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
 ΚΥΡΙΩΝ ΝΑΟΥΣΗΣ

Στη μνήμη του εκλεκτού μέλους 
του Φιλανθρωπικού Σωματείου,   

ΕΛΕΝΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
 Στις  10 Μαρτίου 2021 η Φι-

λανθρωπική Κοινότητα του Σω-
ματείου μας έχασε μια σημαντική 
και ξεχωριστή προσωπικότητα:  
το  επί 39  χρόνια μέλος των Διοι-
κητικών Συμβουλίων  της Αγαθο-
εργού Αδελφότητας Κυριών Νά-
ουσας,  την αείμνηστη  ΕΛΕΝΗ  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ . 

Η Ελενίτσα -όπως την απο-
καλούσαν τα περισσότερα μέλη 
μας- υπηρέτησε το Σωματείο 
από διάφορες θέσεις. Το  1977  
εκλέχθηκε μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου.  Από το 1984 έως το 1987, για 4 χρόνια, από 
την θέση της Αντιπροέδρου, συμμετείχε ενεργά σε  όλες τις 
δράσεις. Από το 2005 έως το 2016, για 11 συνεχόμενα έτη, 
ανέλαβε την πιο νευραλγική και υπεύθυνη  θέση  της Ταμία. 
Στην διαχείριση των οικονομικών ήταν άψογη , άριστη και με-
θοδική. Διατηρούσε με τάξη και τυπικότητα όλα τα Βιβλία του 
Σωματείου μας : το Βιβλίο Δωρεών, Εσόδων-Εξόδων καθώς 
και Μητρώο  Μελών. 

Το 2016 σε ειδική  τιμητική  εκδήλωση που πραγματοποίη-
σε το Σωματείο μας βραβεύτηκε για την πλούσια και πολυετή 
προσφορά της  στην Φιλανθρωπία.

Η αείμνηστη Ελένη Αποστόλου τα χρόνια της θητείας της 
διακρίθηκε για το ήθος , την σοβαρότητα , την ευγένεια, την  
άριστη   διαφάνεια στα οικονομικά, την εργατικότητα, την ανι-
διοτέλεια και την σημαντική προσφορά  και ανόθευτη αγάπη  
σε κάθε πονεμένο άνθρωπο.   

Την ευχαριστούμε για τη σημαντική παρακαταθήκη που 
μας άφησε και ελπίζουμε να συνεχίσουμε και οι νεότερες το  
σπουδαίο έργο της. 

Ευχόμαστε στα μέλη της οικογένειάς της  Ελισάβετ, Σπυρι-
δούλα και τον σεμνό σύζυγο της Στέργιο Αποστόλου  να είναι 
γεροί και να την θυμούνται. 

Αιώνια η μνήμη της 
Το Δ.Σ.

Διαδικτυακά το  Κτητορικό 
Μνημόσυνο στη Μητρόπολη Βέροιας 

Το από πολλών ετών καθιερωμένο Κτητορικό μνημόσυνο 
το οποίο τελείται στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Απο-
στόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας κάθε χρόνο, φέτος λόγω 
των περιοριστικών μέτρων της πολιτείας, θα τελεσθεί τηρώ-
ντας όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο οριζόμενα μέτρα το 
απόγευμα. Για το λόγω αυτό, μπορείτε να παρακολουθήσετε 
την ακολουθία και τη μνημόνευση των ονομάτων το Σάββατο 
20 Μαρτίου 2021 και ώρα 17.30 μέσω της εφαρμογής zoom  
στον παρακάτω σύνδεσμο:    

https://us02web.zoom.us/j/84727313902?pwd=UlpCUE5s
QWxUWDZZQ2tMYXRUdjBNUT09

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 19 

Μαρτίου 2021 στις 11.00 π.μ. σε στε-
νό οικογενειακό κύκλο λόγω απαγό-
ρευσης συναθροίσεων, από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέ-
ροιας ο Χρύσανθος Παπαδόπουλος 
σε ηλικία 81 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ 
ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΚΤΗΤΟΡΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
Ἀ ν α κο ι ν ώ ν ε τα ι 

ὅτι τό ἀπό τοῦ 1841 
καθιερωμένο Κτητο-
ρικό Μνημόσυνο πού 
τελεῖται κάθε χρόνο 
στόν Ἱερό Μητροπο-
λιτικό Ναό Βεροίας 
τήν Κυριακή τῆς Ὀρ-
θοδοξίας, φέτος λό-
γω τῶν εἰδικῶν πε-
ριοριστικῶν μέτρων 
πού ἰσχύουν (συμμε-
τοχή 9 ἀτόμων στίς 
Ἱ. Ἀκολουθίες) καί γιά καλύτερη ἐξυπηρέτηση τῶν πιστῶν, θά 
τελεστεῖ τό Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 (παραμονή τῆς Κυρια-
κῆς τῆς Ὀρθοδοξίας) κατά τό ἀκόλουθο πρόγραμμα:

Σάββατο 20 Μαρτίου
5.00 μ.μ.: Ἐσπερινός τῆς Ὀρθοδοξίας
5.30 μ.μ.: Παννυχίδα (Μνημόσυνο)
6.00 μ.μ.: Μνημόνευση Ὀνομάτων

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ



Συνελήφθη -
σαν την Τετάρ-
τη 17 Μαρτίου 
2021  τα  ξη -
μερώματα σε 
π ε ρ ι οχ ή  τ η ς 
Ημαθίας, από 
αστυνομ ικούς 
του Τμήματος 
Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς 
Μ ε τ α ν ά σ τ ε υ -
σης  Ημαθ ίας 
και της Ομάδας 
Πρόληψης και 
Καταστολής Ε-
γκληματικότη -
τας, 6 αλλοδα-
ποί άνδρες, για 
παράβαση της 
νομοθεσίας περί 
αλλοδαπών.

Ε ιδ ικότερα, 
μετά από συ-
ντονισμένη ε-
πιχείρηση των 
αστυνομ ικών, 
εντοπίστηκε όχημα στο οποίο επέβαιναν οι 2 από τους 
συλληφθέντες που λειτουργούσε ως προπομπός, ενώ σε ι-
κανή απόσταση ακολουθούσαν τα υπόλοιπα 4 οχήματα στα 
οποία είχαν επιβιβάσει συνολικά 34 αλλοδαπούς, με σκοπό 
τη διευκόλυνση της μη νόμιμης εξόδου τους από την χώρα.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο ένας από τους συλλη-
φθέντες που επέβαινε ως συνοδηγός στο όχημα που λει-
τουργούσε ως προπομπός, είχε οργανώσει την μεταφορά 
των αλλοδαπών από τη Θεσσαλονίκη προς την ελληνοαλ-
βανική μεθόριο, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Τα οχήματα που χρησιμοποίησαν κατασχέθηκαν, όπως 
και 6 κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή τους.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε 
σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδι-
κών Βέροιας. 

Ακινητοποιήθηκε 
αμαξοστοιχία χθες στον 

Σιδηροδρομικό 
Σταθμό Αλεξάνδρειας, 

λόγω φωτιάς 
στη γύρω περιοχή

Αμαξοστοιχία με επιβάτες  που πρoερχόταν από Έδεσσα 
και είχε κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, ακινητοποιήθηκε χθες 
αργά το απόγευμα, στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αλεξάνδρειας 
και διεκόπη η σιδηροδρομική συγκοινωνία για προληπτικούς 
λόγους, λόγω φωτιάς που είχε  δημιουργήσει μέτωπο κοντά στις 
σιδηροδρομικές γραμμές σε περιοχή μεταξύ Αλεξάνδρειας και 
Λιανοβεργίου.

 Η πυροσβεστική κλήθηκε για να επέμβει καθώς οι εστίες τις πυρ-
καγιάς βρίσκονταν πολύ κοντά στις γραμμές του.
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Εκτιμήσεις ζημιών 
στη Νάουσα

Αναγγελία κοινοποίησης πίνακα εκτιμή-
σεων ζημιών φυτικής παραγωγής  για ανε-
μοθύελλα στις 04/05/2020 στην Νάουσα. 
Για την παραλαβή των αποτελεσμάτων θα 
καλείτε στο 2332350323. Προθεσμία κατά-
θεσης ενστάσεων έως και 29/03/2021.

Ο ανταποκριτής ΕΛΓΑ
Λεφούσης, Θωμάς

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

του Σαράντη και της Σοφίας, το γένος 
Τσάκαλου, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στην Ξεχασμένη Δήμου Αλεξάνδρειας 
και η ΝΤΟΝΤΗ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου 
και της Ελένης, το γένος Λουκίδου, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στο Δήμο Βέ-

ροιας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στην Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά.

Ημαθία: Συνελήφθησαν 6 άτομα 
για παράνομη έξοδο 34 αλλοδαπών 

από την χώρα, με 4 οχήματα
 και ένα «προπομπό»
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CMYK

Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

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

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

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

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

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

Τους διαιτητές της 16ης 
αγωνιστικής της Σούπερ 
Λίγκας 2 γνωστοποίησε  

η ΚΕΔ/ΕΠΟ. Συγκεκριμένα, στο 
Χανιά - Ξάνθη στα Περιβόλια ορί-
στηκε ο αξιολογημένος διαιτητής 
της SL1 Βαγγέλης Γρατσάνης 
(Τρικάλων), ενώ στο ματς του 
Λεβαδειακού με τα Τρίκαλα θα 
«σφυρίξει» η διεθνής ρέφερι 
Ανδρομάχη Τσιοφλίκη (Λάρισας).

Σταάλλαματς,στηναναμέτρηση τουΕρ-
γοτέλη με τηνΑ.Ε.Καραϊσκάκης ορίστηκε ο
Κατόπης (Σάμου), ενώ τον αγώνα τουΟ.Φ.
ΙεράπετραςμετονΙωνικόθαδιευθύνειοΜα-
χαίρας(Αθηνών).Αναλυτικάόλοιοιορισμοί:

Σάββατο(20/3)

14.45 Εργοτέλης -Α.Ε.
Καραϊσκάκης

Διαιτητής: Κατόπης (Σά-
μου)

Βοηθοί: Κακαφώνης (Α-
χαΐας), Τριαντάφυλλος (Κο-
ρινθίας)

4ος:Πολυχρόνης (Πιερί-
ας)

14.45Παναχαϊκή -Απόλ-
λωνΛάρισας

Διαιτητής: Μπεκιάρης
(Καρδίτσας)

Βοηθοί: Κοττόρος (Δωδ/
νήσου), Σκορδίλης (Κέρκυ-
ρας)

4ος: Μπούμπας (Ηπεί-
ρου)

Κυριακή(21/3)
14.00Διαγόρας - Δόξα

Δράμας
Διαιτητής: Πουλόπουλος

(Πειραιά)
Βοηθοί:Δελής(Βοιωτίας),

Παγουρτζής(Πειραιά)
4ος:Κατοίκος(Αθηνών)

14.45Χανιά-Ξάνθη
Διαιτητής:Γρατσάνης(Τρικάλων)
Βοηθοί: Γαρεφαλάκης (Ηρακλείου),Φρα-

γκούλης(Πρέβεζας/Λευκάδας)
4ος:Τσαμούρης(Πειραιά)

14.45Ο.Φ.Ιεράπετρας-Ιωνικός
Διαιτητής:Μαχαίρας(Αθηνών)
Βοηθοί:Φίλος (Βοιωτίας), Βεργέτης (Αρ-

γολίδας)
4ος:Αλαμπέης(Αθηνών)

14.45Λεβαδειακός-Τρίκαλα
Διαιτητής:Τσιοφλίκη(Λάρισας)
Βοηθοί:Βιτσεντζάτος(Ανατ.Αττικής),Ανα-

στασίου(Θεσσαλίας)
4ος:Λάμπρου(Εύβοιας)

Ο Σωτήρης Μαυρονάσιος εξέφρασε 
τη σιγουριά του για την έναρξη της 
Football League στις 28/3./21. Οι 

εκκρεμότητες της Football League ενόψει 
της προγραμματισμένης σέντρας στις 28 
Μαρτίου ρυθμίζονται, προκειμένου να μην 
υπάρξει άλλη αναβολή. Ο πρόεδρος του 
Ολυμπιακού Βόλου και εκπρόσωπος της 
FL στο ΔΣ της διοργανώτριας Σωτήρης 
Μαυρονάσιος μίλησε στην ΕΡΑ Σερρών 
για όλα τα ζητήματα που αφορούν την 
κατηγορία.

Συγκεκριμένα,αποκάλυψεπωςηΕΕΑθασυνεδριάσει
στις 23/3 για να εξετάσει τους φακέλους τωνΠΑΕ της
FootballLeague,καθώςαρχικάμόνοέξιομάδεςείχανπά-
ρειάδειασυμμετοχές,αλλάπλέονόλεςοιομάδες έχουν
καταθέσειφάκελομε τααπαραίτητα δικαιολογητικά.Πα-
ράλληλα, οΜαυρονάσιοςαναφέρθηκεστησυμφωνίαμε
τηνΕΡΤ,αλλάκαιστοτιμέλλειγενέσθαιμετηνεπικείμενη
αναδιάρθρωση.

ΑναλυτικάοιδηλώσειςτουΜαυρονάσιου
Για το αν θα ξεκινήσει κανονικά η Football League

στις 28/3: «Η εκτίμησήμου είναι ότι τοπρωτάθλημαθα
ξεκινήσει κανονικά.Από τα υγειονομικά πρωτόκολλα
πουακολουθούνται,δενέχειπροκύψεικανένακρούσμα.
ΜάλισταηΛίγκαέχεικάνεισχετικόαίτημαστηΓΓΑγιατην
έναρξητουπρωταθλήματος.Παρότιηεπιδημιολογίαείναι
σε υψηλό βαθμό στη χώρα, πιστεύω ότι θα ανάψει το
πράσινοφωςγιατησέντρα».

ΓιατιςάδειεςσυμμετοχήςτηςΕΕΑστιςομάδες:«Στις
23/3θαγίνεινέασυνεδρίασητηςΕπιτροπήςγιαναπερά-
σουναπόέλεγχοοιυπόλοιπεςομάδες.Αρχικάείχεδοθεί
άδεια σε έξι ομάδες.Όλες οι ομάδες έχουν καταθέσει
φάκελοκαιθαεξεταστούναπότηνΕΕΑ.Ταδικαιολογητι-
κάείναιεύκολονασυγκεντρωθούνκαιθεωρώότιδενθα
υπάρξεικάποιοπρόβλημα».

Για τησυμφωνίαμε τηνΕΡΤκαι τις μέρες τωναγώ-
νων: «Βρισκόμαστε στην αναμονή για τις υπογραφές.
ΘαδειηαρμόδιαεπιτροπήτηςΕΡΤπότεθαγίνονταιοι
αγώνεςπουθαπροβάλλονται.ΘαδούμεανθαείναιΣάβ-
βατο,ΚυριακήήΔευτέρα».

Για το αν θα ισχύσει ηπροκήρυξη, εν αναμονή της
αναδιάρθρωσης: «Ισχύει κανονικά ότι ανεβαίνουν δύο
ομάδες από κάθε όμιλο και υποβιβάζονται δύο.Δεν θα

διεξαχθούνπλέιοφκαιπλέιάουτ.Περιμένουμεναδούμε
τι θα ισχύσει με την αναδιάρθρωση.Υπάρχουνπολλά
ερωτηματικά, υπάρχει προβληματισμός, αλλά αυτή τη
στιγμή,αυτόπουισχύειείναιοιπροκηρύξεις.Περιμένου-
μεναδούμετιθαπεριλαμβάνειησυγχώνευση,όπωςτη
χαρακτήρισεουφυπουργόςΑθλητισμού.

Εμείς ξεκινάμε κανονικά.Δεν νοείται να γίνει αναδι-
άρθρωσηανδενπαίξουμε.Ξεκινάμεμε όσαπροβλέπει
προκήρυξηκαιβλέπουμε.Μετάτο τέλοςτουπρωταθλή-
ματοςθαδούμεανθαισχύσειηπροκήρυξηήηαναδιάρ-
θρωση».

Για ταέσοδααπότοστοίχημακιανθαδοθούνμόνο
στηSuper League: «Αυτά είναι σενάρια.Εμείς ξέρουμε
ότιαρχικάθαπάρουνλεφτάοιομάδεςτηςSuperLeague,
που τελειώνει σε λίγοπρωτάθλημα, και μετά οι ομάδες
τηςSuperLeague2καιFootballLeague,μιαςκιακόματο
τελευταίοδενέχειξεκινήσει».

Για το αν υπάρχουν φαβορί στον βόρειο όμιλο της
Football League: «Όλες οι ομάδες έχουνφιλοδοξίες και
δεν γίνεται να υποτιμήσουμε καμία. Βλέπετεπόσοσυ-
ναρπαστικόπρωτάθλημαγίνεταιστηSuperLeague2,με
ανατροπέςμετάαπόκάθεαγωνιστική».

SL2.Διαιτητέςκαιβοηθοί
στην16ηαγωνιστική

«Ξεκινά κανονικά η FL
Στις23/3συνεδριάζειηΕΕΑ»
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Πριν από τα ντέρμπι με Φοίνικα 
ΟΝΕΧ και Ολυμπιακό που θα κρί-
νουν πολλά για την κατάταξη της 
πρώτης τετράδας στην κανονική 
περίοδο ο Παναθηναϊκός νίκησε 
με 3-0 τον Φίλιππο Βέροιας σε εξ 
αναβολής αγώνα της 11ης αγωνι-
στικής που έγινε στο γυμναστήριο 
του Αγίου Θωμά στο Μαρούσι.

Κάνοντας λίγα λάθη και με ισχύ απο το
κέντρο οι πράσινοι κατάφεραν ναπάρουν το
τρίποντο μόλις σε 69 λεπτά και να ανέβουν
στους25βαθμούς έχονταςπλεονέκτημαστην
ισοβαθμίαμετονΠΑΟΚ.

Πρωταγωνιστές τουΠαναθηναϊκού ήταν οι
Ράπτης,Ρανγκέλ και οι ακραίοι του, ενώαπό
τονΦίλιππο οΜαυροβουνιώτης με τονΣτου-
ντζίνσκι ενώβασικόςπασαδόρος αγωνίστηκε
ο Γραμμενούδης.Απουσίασε ο Προύσαλης,
ενώστα θετικά ήταν η επιστροφή τωνΦερέλ
καιΜπίσετ.

OΦίλιππος μπήκε δυνατά με το σερβίς
του Γραμμενούδη και πήρεπροβάδισμα 5-1.
Μάλιστα κατάφερε να διατηρήσει το προβά-
δισμαμέχρι το16-13πουέγινεαπότοΦερέλ
αλλάστησυνέχειαοΠαναθηναϊκόςμπήκεπιο
δυνατά και με σερί 5-0 απόΠανταλέων, Ρά-
πτη, Ρανγκέλπροσπέρασε 18-16. Στο 20-19
οΑνδρέπουλοςμεδύοπροσωπικούςπόντους
άνοιξετοσκορ22-19καιτοσετέκλεισεμεδύο
επιθέσειςτουΡανγκέλγιατο25-21.

Σχεδόνίδιαεικόνακαιστο3οσετμετονΦί-
λιππονα έχειπροβάδισμα1-2πόντουςμέχρι
το16-14βάζονταςδύσκολαστουςπράσινους.
Με το χαμένο σερβίς του Τζιουμάκα και το
μπλοκαπό τονΠανταλέων έγινε το 16-16 και
τοματς έγινε ντέρμπι μέχρι το 20-20.Μεδύο
μπλοκ του Ράπτη πάνω στον Τζιουμάκα ο
Παναθηναϊκός ξέφυγε 22-20, μείωσε οΜαυ-
ροβουνιώτηςαλλάοΠαναθηναϊκόςμεσερί3-0
απότονεκπληκτικόΡάπτηπήρετοσετ25-21
κάνονταςτο2-0.Μάλιστατοσετέκλεισεμεάσ-
σοαπότοννεαρόδιαγώνιοτουΠαναθηναϊκού.

Στο3οσετηπίεσητουΦιλίππουυποχώρη-
σε και οΠαναθηναϊκός κυριάρχησεπλήρως.
ΜετοσερβίςτουΡανγκέλοΠαναθηναϊκόςξέ-
φυγε15-10καιμέχριτοτέλοςέτρεξεάνεταγια
το25-16καιτο3-0σετ.

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Ράντσιου,Παρα-
τηρητής:Ράπτης,Επόπτες:Αρβανίτης,Κατερ-
λή,Γραμματεία:Καρατζογλίδου.

Διακύμανση:
1οσετ:3-8,13-16,21-19,25-21
2οσετ:6-8,14-16,21-20,25-21
3οσετ:8-7,16-11,21-13,25-16

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν
από 4 άσσους, 37 επιθέσεις, 12 μπλοκ και
22 λάθη αντιπάλων και τουΦίλιππουΒέροι-
αςπροήλθαν από 2 άσσους, 31 επιθέσεις, 6
μπλοκκαι19λάθηαντιπάλων.

Τασετ:3-0(25-21,25-21,25-16)σε69’
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣΑ.Ο. (ΔημήτρηςΑνδρεό-

πουλος):Τσάτσιτς 9 (8/15 επ., 1 μπλοκ, 67%
υπ. - 33%άριστες), Γιάκομπσεν 3 (1/1 επ., 1
άσσος,1μπλοκ),Ρανγκέλ11(6/7επ.,2άσσοι,
3μπλοκ),Ανδρεόπουλος7(6/10επ.,1μπλοκ,
60% υπ. - 40% άριστες), Πανταλέων 6 (3/6
επ.,3μπλοκ),Ράπτης15(11/23επ.,1άσσος,
3 μπλοκ) / Στεφάνου (λ, 55%υπ. - 35%άρι-
στες),Συναδινός(λ),Μούχλιας(33%υπ.-33%
άριστες),Ρουσόπουλος,Μπαρμπούνης,Μάρ-
κου1(1/1επ.),Πελεκούδας1(1/3επ.).

Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Σωκράτης
Τζιουμάκας): Μαυροβουνιώτης 9 (9/18 επ.,
62%υπ. - 23%άριστες), Γραμμενούδης 1 (1
άσσος),Γάτσης6(3/5επ.,3μπλοκ),Τζιουμά-
καςΓ.10 (8/24επ.,1άσσος,1μπλοκ),Στου-
ντζίνσκι8 (8/14 επ.,66%υπ. -34%άριστες),
Φερέλ 4 (2/4 επ., 2 μπλοκ) /Μπουράκης (λ,
69%υπ. - 62%άριστες),Μπίσετ,Μιχελάκης,
ΤζιουμάκαςΣτ. 1 (1/1 επ.),Αρτακιανός, Βαρ-
βεσιώτης.

Οπροπονητής τουΠαναθηναϊκούΔη-
μήτρηςΑνδρεόπουλος είπε: «Θέλω να ευ-
χαριστήσω τοπροσωπικό και τους γιατρούς

τουΘριάσιου νοσοκομείου. Κατάλαβα ότι οι
άνθρωποι 24ώρες το 24ωρο σώζουν ζωές.
Έχουντονμεγάλοσεβασμόμουκαιτοναπερι-
όριστοθαυμασμόμου.Όσοναφοράεμάς,πριν
κάποιο διάστημα το αγωνιστικό πρόγραμμα
πουμαςεπέβαλανήτανμέσασε14μέρεςνα
δώσουμε 5 παιχνίδια, όλα ντέρμπι και με 3
μετακινήσειςσεΒέροια,ΣύροκαιστοΗράκλειο
Κρήτης.Αναρωτήθηκατότεγιατίακριβώςέγινε
αυτό από τηΛίγκα και απάντηση δεν έδωσα
στονεαυτόμου.Σεαυτότοδιάστημακάτσαμε
17 μέρες και μόλις προχθές καταφέραμε να
μαζευτούμεκαινακάνουμετηπρώτημαςπρο-
πόνηση.Σταεξαναβολήςπαιχνίδιασε6μέρες
τώρα θα δώσουμε 3παιχνίδια, με τηΒέροια
σήμερα και μετά μεΦοίνικα καιΟλυμπιακό.
Στησυνέχειακαλούμαστεναπαίξουμεστομίνι
πρωτάθλημα.Κατάλαβατώρατιπροσπαθούσε
νακάνειηλίγκατόσοκαιρό.Προσπαθείναμας
εκπαιδεύσει για να γίνουμε καλύτεροι αθλητές
καιπροπονητές.Τηνευχαριστούμεγι’αυτό.Στο
μυαλόμου έρχεται το τραγούδι τουΜηλιώκα,
πουλέγεται«γιατοκαλόμου»».

Οπροπονητής τουΦίλιππουΒέροιας
ΣωκράτηςΤζιουμάκαςδήλωσε:«Γιαδύοσετ
ήμασταν ανταγωνιστικοί.Ακόμα δεν έχουμε
συνέλθει, μας έχει αφήσει αρκετά σημάδια ο
κορονοϊός. Παιχνίδι με παιχνίδι θαπαίζουμε
καλύτερα.Απότοδεύτεροσετκαιμετάυπήρχε
μεγάληδιαφοράμετονΠαναθηναϊκό».

 Λ .Λεουτσάκος:
«Σημαντική οικονομική 
ανάσα για τις ομάδες»

ΣτοMetropolis95.5καιστηνεκπομπή«ΣτηνΣέντρα»φιλοξε-
νήθηκεοπρόεδροςτηςSuperLeague2καιτηςFootballLeague
ΛεωνίδαςΛεουτσάκος,οοποίοςτοποθετήθηκεαναφορικάμετην
διάταξη της κλιματικής φορολογίας του στοιχήματος,ως έξτρα
έσοδογιατιςποδοσφαιρικέςομάδες.

Αναλυτικάοιδηλώσειςτου:
«Είναιένααίτημαπουτοκυνηγάμεεδώκαιτρίαχρόνια.Είναι

δίκαιογιατιςομάδες.Προφανώςκαιαποτελείμιασημαντικήανά-
σααναναλογιστεί κανείς τι έχει γίνει με τηνπανδημία.Υπάρχει
μεγάληκρίσηκαιθεωρώότιτοοικονομικόθαβοηθήσειπολύαυτή
τηνπερίοδο».

«Αναμένουμεσυναντήσεις καιραντεβούγιανα ξέρουμεακρι-
βώςταποσάπουθαπάρουνοιομάδες.Ακόμαδενέχουμεκάτι
σταχέριαμας,δενξέρουμετίποτα.Θαπάρουνχρήματααπότην
Super League 1, έως και τηνFootball League.Πρέπει να γίνει
αυτόγιαναδούμεκαλύτερεςμέρεςκαιανάκαμψηστοεπαγγελμα-
τικόποδόσφαιρο».

Ερωτηθείς για την υποψηφιότηταΖαγοράκη: «Είναι μιαπρο-
σωπικότητα γνωστή τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκόσμια.
Αποτελέιένα«brandname»πουδενμπορείνατοαμφισβητήσει
κανείς.Πρέπειναείμαστεόλοιδίπλατουγιατιςκαλύτερεςμέρες
τουποδοσφαίρου».

ΓιατηνSuperLeague2:«Είμαιευχαριστημένοςμετοπρωτά-
θλημα.Έχειαπήχηση,τοβλέπειοκόσμος.Θέλωναδώσωσυγ-
χαρητήριασεόλους,καιστιςομάδεςκαιστουςποδοσφαιριστές».

Ηellenic Volleyball League
ΕπέστρεψεδυναμικάοΠαναθηναϊκός,3-0σετ

τονΦίλιπποΒέροιας

Η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με την
COSMOTETV, η οποία θα προβάλει απο-
κλειστικά τους δύοΠροημιτελικούς τουEHF
European Cup της ομάδας Χάντμπολ του
Συλλόγου με αντίπαλο την HCNeva SPb,
που θα διεξαχθούν στις 25 και 26Μαρτίου
στην αίθουσα “Γ. Κασιμάτης” τουΟΑΚΑ.Το
πρώτοσφύριγμακαι τωνδύοαναμετρήσεων
θα γίνει στις 19:00 (ώραΕλλάδος) και όλοι
οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να τις
παρακολουθήσουν μέσα από τοCOSMOTE
8HDTV.Οπρώτοςπροημιτελικόςθαέχεικαι
διαδικτυακήμετάδοση,μέσααπό το επίσημο
κανάλιτηςCOSMOTETVστοYouTube.

Αναλυτικάτοπρόγραμμααγώνων:
Πέμπτη25Μαρτίου2021
HCNevaSPb–AEK
1ος Προημιτελικός EHF European

Cup/2nd LegQuarter-FinalsEHFEuropean
Cup

19:00Αίθουσα“Γ.Κασιμάτης”,ΟΑΚΑ
Μετάδοση:COSMOTE8HDTV/YouTube:

COSMOTETV
Παρασκευή26Μαρτίου2021
ΑΕΚ–HCNevaSPb
2ος Προημιτελικός EHF European

Cup/2nd LegQuarter-FinalsEHFEuropean
Cup

19:00Αίθουσα“Γ.Κασιμάτης”,ΟΑΚΑ
Μετάδοση:COSMOTE8HDTV

Στην Cosmote TV οι “μάχες” της ΑΕΚ
με την HC Neva SPb για το κύπελο Ευρώπης



Το αναλυτικό πρόγραμμα 
των πλέι οφ και των πλέι 
άουτ της Σούπερ Λίγκας 1 

έγινε γνωστό στο Δ.Σ. της διορ-
γανώτριας την Τετάρτη (17/3). 
Όπως προκύπτει, τα παιχνίδια  
για τις θέσεις 1-6 θα διεξάγονται 
Κυριακές, ενώ Σάββατα και Δευ-
τέρες θα γίνονται τα αντίστοιχα 
για τις θέσεις 7-14, με τις δύο 
τελευταίες αγωνιστικές στα ισά-
ριθμα μίνι πρωταθλήματα να 
έχουν κοινή ώρα έναρξης τις 
19.30.

Αναλυτικά:
ΠΛΕΪ ΟΦ
1ηαγωνιστική
Κυριακή(21/3)
ΑστέραςΤρίπολης-Παναθηναϊκός(15.00)
Ολυμπιακός-Άρης(17.15)
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ(19.30)

2ηαγωνιστική
Κυριακή(4/4)
Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ(15.00)
Άρης-ΑστέραςΤρίπολης(17.15)
ΑΕΚ-Ολυμπιακός(19.30)

3ηαγωνιστική
Κυριακή(11/4)
Άρης-ΑΕΚ(15.00)
ΑστέραςΤρίπολης-ΠΑΟΚ(17.15)
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός(19.30)

4ηαγωνιστική
Κυριακή(18/4)
Παναθηναϊκός-Άρης(15.00)
ΑΕΚ-ΑστέραςΤρίπολης(17.15)
ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός(19.30)

5ηαγωνιστική
Τετάρτη(21/4)
Ολυμπιακός-ΑστέραςΤρίπολης(17.15)
Άρης-ΠΑΟΚ(19.30)
ΑΕΚ-Παναθηναϊκός(21.30)

6ηαγωνιστική
Κυριακή(25/4)
ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός(15.00)
ΑστέραςΤρίπολης-Άρης(17.15)
Ολυμπιακός-ΑΕΚ(19.30)

7ηαγωνιστική
Τετάρτη(5/5)
Άρης-Ολυμπιακός(17.15)
Παναθηναϊκός-ΑστέραςΤρίπολης(19.30)
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ(21.30)

8ηαγωνιστική
Κυριακή(9/5)
ΠΑΟΚ-Άρης(15.00)
ΑστέραςΤρίπολης-Ολυμπιακός(17.15)
Παναθηναϊκός-ΑΕΚ(19.30)

9ηαγωνιστική
Τετάρτη(12/5)
Άρης-Παναθηναϊκός(19.30)
ΑστέραςΤρίπολης-ΑΕΚ(19.30)
Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ(19.30)

10ηαγωνιστική
Κυριακή(16/5)
ΑΕΚ-Άρης(19.30)
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός(19.30)
ΠΑΟΚ-ΑστέραςΤρίπολης(19.30)

ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ
1ηαγωνιστική
Σάββατο(20/3)
ΑπόλλωνΣμύρνης-ΑΕΛ(15.00)
ΝΠΣΒόλος-ΟΦΗ(17.15)
ΠΑΣΓιάννινα-Ατρόμητος(19.30)

Παναιτωλικός-Λαμία(19.30)

2ηαγωνιστική
Σάββατο(3/4)
Ατρόμητος-ΑπόλλωνΣμύρνης(15.00)
ΟΦΗ-ΠΑΣΓιάννινα(17.15)
ΑΕΛ-Παναιτωλικός(19.30)
Λαμία-ΝΠΣΒόλος(19.30)

3ηαγωνιστική
Σάββατο(10/4)
ΝΠΣΒόλος-Παναιτωλικός(15.00)
ΑπόλλωνΣμύρνης-ΟΦΗ(17.15)
Ατρόμητος-ΑΕΛ(19.30)

Δευτέρα(12/4)
ΠΑΣΓιάννινα-Λαμία(19.30)

4ηαγωνιστική
Σάββατο(17/4)
ΟΦΗ-Ατρόμητος(15.00)
Παναιτωλικός-ΑπόλλωνΣμύρνης(17.15)
ΝΠΣΒόλος-ΠΑΣΓιάννινα(19.30)

Δευτέρα(19/4)
Λαμία-ΑΕΛ(19.30)

5ηαγωνιστική
Σάββατο(24/4)
ΠΑΣΓιάννινα-Παναιτωλικός(15.00)
ΑΕΛ-ΟΦΗ(17.15)
Ατρόμητος-Λαμία(19.30)

Μ.Δευτέρα(26/4)
ΑπόλλωνΣμύρνης-ΝΠΣΒόλος(19.30)

6ηαγωνιστική
Σάββατο(8/5)
ΠΑΣΓιάννινα-ΑπόλλωνΣμύρνης(19.30)
ΝΠΣΒόλος-ΑΕΛ(19.30)
Παναιτωλικός-Ατρόμητος(19.30)
Λαμία-ΟΦΗ(19.30)

7ηαγωνιστική
Σάββατο(15/5)
ΟΦΗ-Παναιτωλικός(19.30)
ΑΕΛ-ΠΑΣΓιάννινα(19.30)
ΑπόλλωνΣμύρνης-Λαμία(19.30)
Ατρόμητος-ΝΠΣΒόλος(19.30)
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
15/03/2021 έως 19/03/2021

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

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Μάρτιος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

15-03-2021 μέχρι 

21-03-2021 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Η Εθνική στα χέρια του Ζαγοράκη, 
τι θα κάνει με Μανωλά
και Παπασταθόπουλο

Ηαδυναμίατου
Θοδωρή Ζαγορά-
κη στην Εθνική
ομάδα αναμένεται
νααποτυπωθείκαι
στην πράξη μετά
την ανάδειξή του
σε πρόεδρο της
ΕΠΟ.Τι σκοπεύει
να κάνει με Σω-
κράτη–Μανωλά.

Το  ελλην ι κό
ποδόσφαιρο ετοι-
μάζεται νααλλάξει
σελίδα τις επόμε-
νεςημέρες,μετον
Θοδωρή Ζαγορά-
κη έτοιμο να ανα-
λάβει τα ηνία της
ΕΠΟμετιςευλογίεςτηςΚυβέρνησηςκαιτο…σκριντωνμεγάλωνσυλλό-
γωνπουσυμφώνησανστηνάποψηότιπρόκειταιγιαέναπρόσωποευρύ-
τερηςαποδοχής,μεδυνατότητεςναπροσφέρειστοσυγκεκριμένοπόστο.
ΟμεγάλοςαρχηγόςτηςΕθνικήςτου2004,εξέφρασεδημόσιατηναπό-

φασηναηγηθείτηςΟμοσπονδίας,αφούπροηγουμένωςέλαβετιςσχετικές
διαβεβαιώσεις από εκείπου τις ζήτησε, ενώ τοποθέτησε και τις σχετικές
δικλίδες ασφαλείας, προκειμένου να μπορέσει να κάνει απρόσκοπτα τη
δουλειάτουχωρίςτρικλοποδιές…

ΑναλαμβάνειτηθέσητουπροέδρουτηςΕΠΟαμισθί,καθώςπαραμένει
Ευρωβουλευτής, ενώ θα τον στελεχώσουν και πρώην συμπαίκτες από
τηνπρωταθλήτριαΕυρώπηςτου2004,μετουςοποίουςεξακολουθείμέχρι
σήμεραναέχειπολύκαλέςσχέσεις.Όπωςγιατονπερισσότεροκόσμοέτσι
καιγιαεκείνουςπαραμένειοδιαχρονικός“κάπτεν”τουαντιπροσωπευτικού
συγκροτήματοςκαιαπολαμβάνειτονσχετικόσεβασμό.

Εκείνοπου οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν είναιπωςστο γενικότερο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ο νέος επικεφαλής του ελληνικούποδο-
σφαίρου -κάτιπουπρόκειται νααποτυπωθεί στις εκλογές της 27ηςΜαρ-
τίου-σκοπεύει ναασχοληθείπροσωπικάμε το κεφάλαιο “Εθνική ομάδα”.
Πέρααπότηγνώσηκαιτηνεμπειρίατου,θεωρείότιτοαντιπροσωπευτικό
συγκρότημαείναιηβιτρίνατουελληνικούποδοσφαίρουκαιείναιαποφασι-
σμένοςναρίξειιδιαίτεροβάρος.Πωςθαγίνειαυτό;

Ουσιαστικάείναιέναςτομέας,γιατονοποίοθέλειναπερνούνταπάντα
απόταχέριατου.Ανεξάρτηταμετιτοθασυμβείστιςάλλεςεπιτροπέςτης
Ομοσπονδίας,έχειαποφασίσειναείναιοίδιοςπρόεδροςτηςτεχνικήςεπι-
τροπής, η οποίαμεταξύάλλων καιπαράλληλαμε την επιτροπήΕθνικών
ομάδων, λαμβάνει αποφάσεις για τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα
καιτηνανάπτυξήτους,ενώθατηστελεχώσειμεπρόσωπατηςαπολύτου
εμπιστοσύνηςτου.Θαπεράσειαπόμικροσκόπιοόλαταστελέχηκαι τους
υπαλλήλουςπουασχολούνταιμεαυτούςτουςτομείςκιόπουχρειαστείθα
κάνειτιςσχετικέςπαρεμβάσεις.

Παρασκευή 19-03-2021

13:30-17:30ΑΥΓΕ-

ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑ-

ΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ

26 (6οΔημοτικό σχο-

λείο)23310-29101

21:00-08:00ΚΑΛΑΪ-

ΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα

ΚΤΕΛ)23310-62989

Φαρμακεία

SL1:Τοαναλυτικόπρόγραμμα
μετιςημερομηνίεςγιαplayoffκαιplayout

ΠΑΟΚ: Στενεύουν
τα περιθώρια
για Βιεϊρίνια

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε και
χθεςΠέμπτη(18/3)οαρχηγόςτουΠΑΟΚ
καιείναιπλέονεξαιρετικάαμφίβοληηπα-
ρουσίατουγιατοντέρμπιμετηνΑΕΚ.

Για μια ακόμη ημέρα ο Βιεϊρίνια δεν
ακολούθησετηνκανονικήπροπόνησητου
ΠΑΟΚ αλλά έκανε δικό του πρόγραμμα
στηνπισίνα γεγονόςπου κάνει την συμ-
μετοχή του στην πρεμιέρα των playoffs
με τηνΑΕΚ, αν όχι αδύνατη, εξαιρετικά
αμφίβολη.

Στιςδύοπροπονήσειςπουαπομένουν
οΠορτογάλος δύσκολα θαπρολάβει να
μπει σε κανονικόπρόγραμμα και ακόμη
καιαντακαταφέρει,είναιδύσκολοναβρί-
σκεταιστο100%τηςετοιμότηταςτου.

Αμφίβολος για το ντέρμπι με τηνΑΕΚ
είναι και ο Σίντζι Καγκάβα. Ο Ιάπωνας
μέσος ένιωσε και πάλι ενοχλήσεις στον
αστράγαλοκαιακολούθησεκαιαυτόςατο-
μικόπρόγραμμαόπωςκαιοΝίκαΝινούα,
πουέμεινεγια3ησυνεχόμενηημέραεκτός
κανονικήςπροπόνησης.
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ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Kαταστατικού του Λυκείου των Ελληνίδων Βέροιας, καλού-

νται τα μέλη σε Tακτική Γενική Συνέλευση, το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6μμ διαδι-
κτυακά ( λόγω των έκτακτων μέτρων  που ισχύουν για τον Covid) στην πλατφόρμα ZOOM και 
στο σύνδεσμο που θα δοθεί στα μέλη την παραμονή,  Για αποφυγή λαθών και παραλείψεων, 
παρακαλούνται τα μέλη του Λ.Ε.Β να στείλουν το mail τους στο mail του ΛΕΒ που είναι το πα-
ρακάτω : lykeionhellinidon-veroia@hotmail.com Aν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση 
θα γίνει τo επόμενο Σάββατο 27/3 στις 6μμ στην ίδια πλατφόρμα και με τα ίδια θέματα.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Πεπραγμένα του 2020
2. Eκλογή Προέδρου και Γραμματέων της Συνελεύσεως 
3. Aνάγνωση και Eπικύρωση των Πρακτικών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του 2020
4. Aπολογισμός Eσόδων και Eξόδων του 2020
5. Έκθεση Eξελεγκτικής Eπιτροπής 
6. Έγκριση των Πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της   Eξελεγκτικής Eπι-

τροπής από κάθε ευθύνη 
7. Έγκριση Προϋπολογισμού Eσόδων και Eξόδων του 2021

H Πρόεδρος
 Έλλη Μάλαμα

Εύξεινος Λέσχη Βέροιας: 
Αναστολή λειτουργίας

 λόγω κορονοϊού
Η  Ε ύ ξ ε ι ν ο ς 

Λέσχη Βέρο ιας , 
επιθυμεί να ενημε-
ρώσει τα μέλη αλ-
λά και τους φίλους 
της, ότι το πρόβλη-
μα της πανδημίας 
του κορονοϊού ανά-
γκασε τον σύλλογό 
μας να αναστείλει 
τη λειτουργία του 
και να διακόψει ό-
λες τις δραστηριό-
τητές του, από τις 
11 Μαρτίου 2020 
μέχρι σήμερα, σύμ-
φωνα με τα καθο-
ριζόμενα στα  ΦΕΚ 
42/Α/25-2-2020, 
την Υπ.Αρ. Δ1α/
ΓΠ οικ. 16838,ΦΕΚ 
Β΄783/10-3-2020 αλλά και τα επόμενα ΦΕΚ και ΚΥΑ  που ακολούθησαν για  την αναστολή 
λειτουργίας των συλλόγων.

 Επακόλουθο της δημιουργηθείσας κατάστασης είναι να βρισκόμαστε πλέον ενώπιον 
σοβαρών λειτουργικών προβλημάτων με τα υγειονομικά μέτρα που ισχύουν και ταυτόχρονα 
ανυπέρβλητων δυσκολιών, μετά την παρέλευση δωδεκάμηνης αναστολής λειτουργίας, όλων 
των τμημάτων και δραστηριοτήτων μας. 

Ο σύλλογος μας αδυνατεί να πραγματοποιήσει δράσεις που να του αποφέρουν  έσοδα 
ενώ οι πάγιες οικονομικές δαπάνες συνεχίζονται κανονικά. Με δεδομένο ότι δεν είναι ορατό 
ένα χρονοδιάγραμμα φυσιολογικής επαναλειτουργίας μας,  οδηγούμεθα σε απόλυτο αδιέξοδο 
με απρόβλεπτες συνέπειες στο άμεσο μέλλον αλλά και ανησυχούμε περισσότερο γιατί δεν 
βλέπουμε να λαμβάνεται καμία απολύτως μέριμνα από την πλευρά της πολιτείας.

Η ανάγκη για έργα  και όχι λόγια από τους αρμόδιους φορείς είναι πλέον παραπάνω από 
απαραίτητη. Η  χορήγηση ενός  οικονομικού επιδόματος στήριξης και των συλλόγων, όπως  
στηρίχθηκαν  εξάλλου  όλες  οι  επιχειρήσεις, είναι τώρα αυτονόητο έργο της κυβέρνησης με-
τά την συμπλήρωση  ένας χρόνου απραξίας. 

Για όλα τα παραπάνω με δύο  επιστολές απευθυνθήκαμε στους τοπικούς εκπροσώπους 
μας στην Ελληνική Βουλή. Η πρώτη επιστολή στάλθηκε τον Ιούλιο και η δεύτερη επιστολή τον 
Οκτώβριο του 2020.Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα περιμένουμε τυχόν θετικές εξελίξεις αλλά 
η ανταπόκριση-πίεση τους προς τους αρμοδίους, από ότι φαίνεται, δεν ήταν η αναμενόμενη. 
Μόνο από έναν τουλάχιστον ενημερωθήκαμε ότι προώθησε τα αιτήματά μας, χωρίς βέβαια να 
υπάρξει κάποια εξέλιξη.

Τονίζουμε  ότι για ένα χρόνο εκατοντάδες πολιτιστικοί σύλλογοι σε όλη την επικράτεια 
βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας, ενώ οι μοναδικοί πόροι μας που προέρχονται από τις 
εισφορές των μελών μας και από καλλιτεχνικές δραστηριότητες, προφανώς δεν μπορούν να 
υλοποιηθούν λόγω του περιορισμού συγκεντρώσεων, οδηγώντας όλους τους συλλόγους σε 
τραγική οικονομική κατάσταση και σε αδυναμία ακόμη και στην καταβολή των παγίων εξόδων 
και ενοικίων στους χώρους όπου στεγάζονται. 

Έχουμε περιέλθει σε  απόγνωση  καθώς  και ο τελευταίος κάτοικος αυτής της χώρας έλα-
βε κάποιο οικονομικό βοήθημα λόγω της υγειονομικής κρίσης αλλά οι  πολιτιστικοί  σύλλογοι  
και σωματεία, ίσως είναι από τους λίγους, που δεν είχαν τη δυνατότητα ούτε αίτηση να κά-
νουν για το βοήθημα που δόθηκε σε όσους ανέστειλαν τη λειτουργία τους με κρατική εντολή.

Ευελπιστούμε τα μέλη μας να δείξουν τη αναγκαία κατανόηση αλλά και όσοι μπορούν να 
βοηθήσουν στην κατεύθυνση άμεσης ανταπόκρισης από την πολιτεία, για να μπορέσουμε 
να συνεχίσουμε τον ωραίο αγώνα της παράδοσης ,του πολιτισμού και του κοινωνικού μας 
έργου.

Περιμένουμε την αναγκαία πολιτική βούληση από την κυβέρνηση και τα συναρμόδια 
υπουργεία (έστω και τώρα) για τη γενναία οικονομική στήριξη, ανεξαρτήτως όλων των πολι-
τιστικών συλλόγων της χώρας, προκειμένου σε πρώτη φάση τουλάχιστον να μπορούμε να 
ανταποκριθούμε στα πάγια και ανελαστικά μας έξοδα.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος      Η Γ. Γραμματέας

Τουμπουλίδης Νικόλαος    Τογκουσίδου Ευαγγελία

Η Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας, στο 
πλαίσιο του προγραμ-
ματισμού των δράσεων 
προβολής των αγροτικών 
της προϊόντων και της α-
ναγκαιότητας προσαρμο-
γής όλων μας στις απαι-
τήσεις της νέας εποχής, 
θα συμμετάσχει στην 
ψηφιακή έκθεση κρασιού 
“LONDON WINE FAIR”,  
κατά τη χρονική περίοδο 
17-19 Μαΐου 2021.

Οι νέες συνθήκες της 
παγκόσμιας αγοράς και 
η νέα πραγματικότητα, η 
οποία καθιστά τη φυσική 
παρουσία σε εκθεσιακά 
γεγονότα και την επαφή 
των επιχειρήσεων με δι-
εθνείς αγοραστές αδύνα-
τη, αλλά και η συνεχιζόμενη ανάγκη για εμπορικές συνα-
ντήσεις και επικοινωνία, μας οδηγεί σε αναθεωρημένα 
εργαλεία προώθησης της γαστρονομίας, των τροφίμων 
και ποτών και του παραγωγικού τομέα της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι την επαναφορά των live εκθε-
σιακών γεγονότων.

Η “LONDON WINE FAIR”, με 40 έτη λειτουργίας, απο-
τελεί την μοναδική επαγγελματική έκθεση κρασιού στη Με-
γάλη Βρετανία και ένα μοναδικό γεγονός που κάθε χρόνο 
γιορτάζει, εμπνέει, επιμορφώνει και προωθεί το κρασί σε 
διανομείς, χονδρεμπόρους, αγοραστές supermarket, κά-
βες, λιανοπωλητές, HORECA και συλλέκτες.

H ψηφιακή έκδοση της “LONDON WINE FAIR” θα πα-
ρέχει τη δυνατότητα στα οινοποιεία να προβληθούν τόσο 
στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθ’ 
ότι αποτελεί το 1ο διεθνές οινικό γεγονός εδώ και σχεδόν 
δύο χρόνια.

 Σημειώνεται ότι:
• Οι μεγαλύτερες ποσότητες κρασιού στην Αυστραλία 

και τον Καναδά διακινούνται από βρετανικές εταιρείες 
αναδεικνύοντας την Μεγάλη Βρετανία στη θέση Νο1 στον 
κόσμο συνδυαστικά.

• Το 2019 η Μεγάλη Βρετανία εισήγαγε από την Ε.Ε 
κρασιά αξίας 4.1€ δις

• To 27.2% των πωληθέντων κρασιών ανήκαν στην κα-
τηγορία £15-£ 23 ανά μπουκάλι

• Οι πωλήσεις εμφιαλωμένου κρασιού το 2019 ήταν πά-
νω από 71% (18% αφρώδεις και bulk το υπόλοιπο)

• Οι πωλήσεις κρασιού σε supermarket & κάβες (off-
trade) ήταν £8.3 δις και £7.2 δις σε restaurant, bar, pubs 
(on-trade)

• Ο κλάδος του κρασιού στην Μεγάλη Βρετανία παράγει 
έσοδα £22.3 δις

Σκοπός της συμμετοχής της Περιφέρειας  Κεντρικής 
Μακεδονίας στην ψηφιακή έκθεση  “LONDON WINE FAIR” 
είναι η αύξηση της αναγνωρισιμότητας,  η ανάδειξη των 
ποιοτικών προϊόντων της, η ενίσχυση της εξωστρέφειας 
και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσε-
ων που δραστηριοποιούνται στον οινικό κλάδο. Είναι η 
πρώτη φορά που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα 
συμμετέχει σε έκθεση κρασιού στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
αγορά στρατηγικής σημασίας για το ελληνικό κρασί προ-
σφέροντας τη δυνατότητα σε σημαντικούς και ποιοτικούς 
τοπικούς παραγωγούς να παρουσιάσουν τα εξαιρετικής 
ποιότητας κρασιά της περιοχής. 

 Η πρόταση συνεργασίας για την εν λόγω ενέργεια από 
την εταιρεία RECO EXPORTS περιλαμβάνει:

• Ιστοσελίδα της Περιφέρειας στην οποία θα υπάρχει η 
δυνατότητα εισαγωγής λογότυπου και πολλαπλού πληρο-
φοριακού υλικού σχετικά με την Περιφέρεια, τους αμπελώ-
νες, τα οινοποιεία της, τις ποικιλίες των οινοποιείων κ.λπ. 

• Ομαδική ιστοσελίδα με τα συμμετέχοντα οινοποιεία 
στην οποία κάθε οινοποιείο θα μπορεί να καταχωρήσει 
πληροφορίες για τα κρασιά που θα προβάλει, όπως φωτο-
γραφία φιάλης, ποικιλία, ονομασία, αλκοολικό βαθμό, έτος 
παραγωγής, ποσότητες παραγωγής, εύρος τιμών κ.λπ. 

• Προγραμματισμό Β2Β συναντήσεων μέσω ειδικής 
πλατφόρμας η οποία θα παρέχει τις παρακάτω δυνατότη-
τες: 

-Καταχώρησης πληροφοριών οινοποιείου 
- Ρύθμισης ατομικού ημερολογίου διαθεσιμότητας για 

συνάντηση

- Αποστολής αιτήματος συνάντησης 
- Πραγματοποίησης συνάντησης μέσα από ειδικό λογι-

σμικό, δίχως την ανάγκη εγκατάστασής του. Πατώντας σε 
ειδικό σύνδεσμο τα δύο μέρη θα οδηγούνται στο ψηφιακό 
δωμάτιο για την πραγματοποίηση της συνάντησης.

- Πραγματοποίησης ψηφιακής παρουσίασης 
• Δυνατότητα αποστολής δειγμάτων σε αγοραστές 

εντός του Ηνωμένου Βασίλειου, όπου τα οινοποιεία θα 
έχουν τη δυνατότητα προσθήκης ειδικού κουμπιού «αιτή-
ματος αποστολής δείγματος» δίπλα από την φωτογραφία 
της φιάλης τους. Κάθε φορά που ένας αγοραστής αιτείται 
να λάβει ένα δείγμα, το οινοποιείο θα έχει την δυνατότητα 
να δει τα στοιχεία του αγοραστή και να επιλέξει την απο-
δοχή ή μη της αποστολής των δειγμάτων (στο κόστος πε-
ριλαμβάνεται η προσθήκη του ειδικού κουμπιού αιτήματος 
αποστολής δειγμάτων για έως 6 διαφορετικά κρασιά ανά 
οινοποιείο και έως 15 φιάλες στο σύνολο). 

• Έντονη προβολή της Περιφέρειας και των οινοποιείων 
της σε όλη την διαφημιστική καμπάνια της έκθεσης σε κλα-
δικά ΜΜΕ και περιοδικά του Ηνωμένου Βασιλείου.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω ενεργειών και την αρ-
τιότερη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
στην ψηφιακή έκθεση κρασιού «LONDON WINE FAIR», 
την περίοδο 17-19 Μαΐου 2021, παρακαλούνται οι ενδια-
φερόμενες επιχειρήσεις του κλάδου αλκοολούχων ποτών 
που θα επιθυμούσαν να προβάλουν τα προϊόντα τους κα-
τά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης να δηλώσουν 
συμμετοχή (βλ. συνημμένο Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέ-
ροντος) το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τις 
24 Μαρτίου 2021.

Λόγω συγκεκριμένου αριθμού συμμετοχών, θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας λαμβάνοντας υπόψη:

• Τον εξαγωγικό χαρακτήρα της επιχείρησης και αν δια-
θέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις

• Τη δραστηριότητα της επιχείρησης και κατά πόσο 
συμβάλλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των 
προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

• Την εκπροσώπηση όσο το δυνατό περισσότερων Πε-
ριφερειακών Ενοτήτων της ΠΚΜ

• Τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ξανασυμμετάσχει σε 
δράσεις με την Περιφέρεια

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιχειρή-
σεων είναι τα προϊόντα τους να έχουν παραχθεί/ τυπο-
ποιηθεί/ μεταποιηθεί εντός της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, καθώς επίσης η επωνυμία της επιχείρησης ή 
η ετικέτα της συσκευασίας των προϊόντων να μην παραπέ-
μπουν σε άλλη Περιφέρεια.

Οι Δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλο-
νται συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες στα e-mail: 
g.karali@pkm.gov.gr ή dao@pkm.gov.gr.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για την 
πρωτοβουλία της Περιφέρειας καθώς και για άλλες δρά-
σεις εξωστρέφειας και υποστήριξης του Τμήματος Προβο-
λής Αγροτικών Προϊόντων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνούν στα τηλέφωνα:

2313330350 κ. Γλυκερία Καραλή,
2313330395 κ. Γεώργιος Γκανάτσιος και 
2313330391 κ. Χαρίκλεια Τσιαμπαλή
Το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισυνάπτεται 

στη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας:

h t tp : / /www.pkm.gov.gr /de fau l t .aspx? lang=e l -
GR&page=35&pressid=21705

Συμμετοχή της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας 

στην ψηφιακή έκθεση κρασιού 
“LONDON WINE FAIR”

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς επιχειρήσεις
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙ-
ΚΙΑ διόροφη στο
Πανόραμαμε 3 υ-
πνοδωμάτια, σα-
λοκουζινα, μπάνιο,
βεράντα.  Κάτω
διαμέρισμαπιο μι-
κρόσαλοκουζίναμε
τζάκι, δωμάτιο.Με
πρόσβασηστηναυ-

λή.Αυτόνομη θέρ-
μανσησεήσυχηπε-
ριοχή.Τιμή135.000
ευρώ. Τηλ.: 6973
735020.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δια-

μέρισμα κοντά στο
Μουσείο, 90 τ.μ.,
34.000 ευρώ.Τηλ.:
6934888738Μεσιτι-
οκόΑκίνηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ι -

κόπεδο 700 τ.μ.
σ το  Πανόραμα
δίπλα στον «Παι-
δ ικό  Πλανήτη».
Τ ι μ ή  ε υ κ α ι ρ ί -
ας,  Πληρ.  τηλ. :
6943696105.
ΠΩΛΟΥΝΤΑ Ι

στα όριαΑγγελο-
χωρ ι ου -Αρχαγ -
γέλου 2 χωράφια
κολλητά, 25 και

11  σ τρ έμμα τα ,
π ε ρ ι φρα γμ έ να ,
παλμέττα βερύ-
κοκα 6 ετών σε
φούλ παραγωγή,
άριστης κατάστα-
σης, 4 εξαιρετι-
κές ποικιλίες, με

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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μπεκάκια. Παρακα-
λώ μόνο σοβαρές

προτάσεις. Κινητό:
6945769920.

ΠΩΛΕΙΤΑι χωρά-
φι 10 στρέμματα με
ροδάκινασυμπήρυνα
ANDROSS στην πε-
ριοχή ΠΑΛΙΟΛΑΚΑ
κοντάστογήπεδοΔΙ-
ΑΒΑΤΟΥ. Η περιοχή
είναι κατάλληλη για
καλλιέργεια ακτνιδί-
ων. Τηλ. επικοινωνί-

ας:6982384407.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοπωρο-
πωλείο επί της οδού
Μητροπόλεως στη
Βέροια.Πληροφορίες
τηλ.6976063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23334ΚΕΝΤΡ0,Ενοικιάζεταιγκαρ-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13234Ενοικιάζεταιγραφείο30τ.μ.

κοντάστονΆγιοΑντώνιο3οςορ.εξαιρετικής
προβολής2χώροιμεδικότουWC.Ενοίκιο
μόνο150€.

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

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

Κωδ:106449 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ανακαινισμένοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-Κέντροσεπαράλληλοτης

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106818ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Πωλείται

Γκαρσονιέρα59τ.μ.,3οόροφο,ηοποίααπο-

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13262 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙ-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατά-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13548.ΒΕΡΟΙΑστηνπεριοχήΞη-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:14248-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥπω-

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

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

φασιστικόαγοραστήέτοιμο.
Κωδ.14527ΣτοΣταυρόΗμαθίαςπωλεί-

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟ-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

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



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ENOIKIAZETAI  δια-

μέρισμα 45 τ.μ.  (σαλόνι,

κουζίνα, υπνοδωμάτιο,

WC,δύομπαλκόνια)στον

Προμηθέα,αυτόνομηθέρ-

μανση (πετρέλαιο), a/c,

πλήρως επιπλωμένο και

εξοπλισμένο (ντουλάπες,

έπιπλα,συρταριέρες,πλυ-

ντήριο ρούχων, ηλεκτρι-

κή κουζίνα,ψυγείο, φωτι-

στικά, τέντες, σίτα). Τηλ.

6981719269κ.Εύα.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στο
κέντρο τηςΒέροιας: 1) υ-

πόγεια αποθήκη 110 τ.μ.,

τιμη 150 ευρώ, 2) πατά-

ρι περίπου 100 τ.μ., τιμή

100 ευρώ. Πληρ. τηλ.:

6970019994.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-
ρισμα κέντρου με ατομι-

κή θέρμανση 3 δωμάτια

σαλόνι κουζίναμπάνιοσε

άριστη κατάσταση, 280

ευρώ.Τηλ.:2331068080.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ , Μη-

τροπόλεως 35, χώρος 90

τ.μ.περίπου,με3χώρους

και κουζινα,W.C., για ε-

παγγελματική χρήσηή για

διαμέρισμα, 3ος όρ.Τηλ.:

6932 471705 & 23310

21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ
ΠΩΛΗΤΡΙΑ από το κατά-

στημαTOUCHDENIM με

εμπειρία, γνώσηαγγλικών

καιH/Y,έως40ετών.Τηλ.:

6932627614.

ZHTOYNTAI οδηγοί αυ-
τοκινήτων με δίπλωμα Γ’

κατηγορίας. Πληροφορίες

στοτηλ.6980136902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Ια-
τρικόΔιαγνωστικόΚέντρο

«ΠΑΝΑΓΙΑ» υπάλληλος

γραφείου για γραμματει-

ακή υποστήριξη. Γνώσεις

μηχανογράφησηςηλεκτρο-

νικούυπολογιστήκαιλογι-

στικήςείναιευπρόσδεκτες.

Αποστολή βιογραφικών

στο emai: lpanagia.epe@

gmail.com.

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.

ΑγγελίαγιαΛογιστή
 Η εταιρίαΣ.Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ& ΣΥΝΕΡ-

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

ΑπαραίτηταΠροσόντα:
•Εμπειρία σε κατάρτιση προϋπολογι-

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

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

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

Θέσειςεργασίαςσενέοκατάστημα
αλυσίδαςκαφέστηΒέροια

Ζητούνταιάτομαγιαεργασίααπόγνωστήαλυσίδακα-
φέ,πουθαλειτουργήσειπαράρτημάτηςστηνΒέροια.

Προσφερόμενεςθέσειςεργασίας:
-Υπεύθυνουκαταστήματος
-Barista
-Delivery

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



ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός-η-
λεκτρονικός, με γνώσεις

υπολογιστών και αγγλικής

γλώσσας, για πλήρη α-

πασχόληση.Αντικείμενο:

ιατρικάμηχανήματα.Έδρα

εταιρείαςΑγκαθίαΗμαθί-

ας.Τηλέφωνο επικοινωνί-

ας:6985996674.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανειδίκευ-

τος εργάτης από εταιρία

κρεάτων για μόνιμη εργα-

σία.Πληρ. 2332042608 –

2332041875.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) χειρι-
στής αντλίας μπετόν, 2)

χειριστής Wagondrill, 3)

χειριστήςDumper για μό-

νιμη εργασία στηΒέροια.

Τηλ.:2331021904κ.Κώ-

στας.

ZHTEITAI βοηθός λο-
γιστή για εργασία σε λο-

γιστικό γραφείο.Απαραί-

τητη, τριετής τουλάχιστον

προϋπηρεσία.Τηλέφωνο:

2331021106.Αποστολήβι-

ογραφικώνστο ygronat@

hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο ως
βοηθόςλογιστήγιαεμπο-

ρική επιχείρηση με τριε-

τή τουλάχιστον προϋπη-

ρεσία σε ανάλογη θέση

καθώς και άριστη γνώση

αγγλικών σε επίπεδο ε-

πικοινωνίας και προαι-

ρετικά   επικοινωνία σε

μια τουλάχιστον γλώσσα

ακόμα κατά προτίμηση

ιταλικών ή γερμανικών

καθώς και πολύ καλές

γνώσειςMicrosoft Office

(Excel ,Word ,Outlook).

ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΒΙΟΓΡΑ-

ΦΙΚΏΝ  ΣΤΟ ema i l :

olympialandike@gmail.

com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός
αυτοκινήτων από επι-

χείρηση στη Βέροια για

πλήρη απασχόληση. Ι-

κανοποιητ ική αμοιβή.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οδηγός ταξί
γ ια πλήρη απασχόλη-

ση. Τηλέφωνα επικοι-

νωνίας: 2331071553 &

2331062900. Ώρες επι-

κοινωνίας:9.00με18.00.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με
έδρα τη Βέροια, αναζη-

τά χειριστή μηχανημάτων

έργου με ικανότητα οδή-

γησης επαγγελματικού

φορτηγούγιαναεργαστεί

σε έργο ύδρευσης στη

Θεσσαλονίκη. Τηλ. επι-

κοινωνίας: 23310 23400,

Κιν.:6977443518.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑ-
Ξ ΕΩΝ  ‘ ’ T S I F L I D I S
SECURITY’’  ζητάει να
προσλάβει  γ ια μόνιμη

απασχόληση ,  ε ξωτ ε -

ρ ικό πωλητή ή πωλή-

τρ ια  γ ια  τους Νομούς

Ημαθίας, Πέλλας, Θεσ-

σαλον ίκης.  Απαραίτη-

τα προσόντα, ευχέρεια

λόγου,  αγγλική γλώσ-

σα ,  δ ίπλωμα  αυτοκ ι -

νήτου, άδεια εργασίας

προσωπικού ασφαλεί-

ας ,  εμπε ιρ ία  με  β ι ο -

γραφικό και συστάσεις.

Μισθός, ασφάλιση και

ποσοσ τά .  Παραλαβή

δικαιολογητικών με συ-

νέντευξη στα κεντρικά

γραφείαμας,Θεσσαλο-

νίκης 45 Βέροια www.

s e c u r i t y t s i f l i d i s . g r -

sales@securitytsifl idis.

gr-Τηλ.2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΒΡΕΦΟΝΗΠ ΙΟΚΟ -

ΜΟΣ  αναλαμβάνε ι  τη
φύλαξηπαιδιών σεπρο-

σιτές τιμές. Πληρ. Τηλ.

6983098742.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει η

φροντίδα μόνο καθ’ όλο

το διάστημα της ημέρας

με γνώσεις νοσηλευτι-

κής.6997749791.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει
τη φροντίδα γερόντων

για κάποιες ώρες ή και

για24ωρηβάση,καθαρι-

ότητασπιτιών,γραφείων

και σκάλες. Τηλ.: 6940

998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά

είδητηςCICU:καροτσά-

κι (χειμωνιάτικο-καλοκαι-

ρινό), καλαθούνα με βά-

ση, τραπεζάκι φαγητού,

κάθισμα αυτοκινήτου και

2 ποδήλατα παιδικά σε

πολύκατάσταση,400ευ-

ρώόλαμαζί.Τηλ.:23310

62621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ, χωρίς υπο-
χρεώσεις, ζητά για γνω-

ριμια κυρια 50-55 ετών,

γιασοβαρήσχέση.Τηλ.:

6984040769.

ΚΥΡ ΙΟΣ  7 5  ε τώ ν ,

ζητά γωνριμ ία  με  κυ-

ρία από 60 έως 70 ε-

τώνγιασοβαρήσχέση.

Τηλ.:6989007541.

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

15ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 www.laosnews.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-
ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδραήγυναίκαγια
βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλ-
ληλος γραφείου - βο-

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

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

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

προσλάβει υπάλληλογιαυποστήριξη, οργάνωσηκαι διαχείριση
τωνπωλήσεωντωνπροϊόντωντης.

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

ναμικόκαιευέλικτοεργασιακόπεριβάλλον.
Οιυποψήφιοιθαπρέπεινααποστείλουνμέχριτις20Φεβρου-

αρίου2021βιογραφικό,σεηλεκτρονικήμορφήστοemailhr@aqf.
gr.Επιβάλλεταιφωτογραφίαυποψηφίου.

Στο βιογραφικό να αναγράφεται οΚωδικός της αγγελίαςΥ-
ΠBGSAL.

Σεόλεςτιςεπαφέςθατηρηθείαπόλυτηεχεμύθεια.
Πληροφορίες :  Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού τηλ:

2331023774

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

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

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

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

ΗεταιρίαΠΑΡΑΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ,αναζητείάτομο
για τηθέσητου τεχνικούσυντήρησηςανεμογεννητριώνσηνευ-
ρύτερηπεριοχή.

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



Από τον Δήμο Βέροιας δόθηκε στη δημοσιότητα το παρακάτω 
δελτίο Τύπου:

«Πράσινη ανάπτυξη, αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πο-
λιτών και «έξυπνες» υπηρεσίες προσαρμοσμένες στην ψηφιακή ε-
ποχή, αποτελούν το τρίπτυχο για την τροχιά υλοποίησης του έργου 
στον Δήμο Βέροιας. Ο φετινός προϋπολογισμός που ψηφίστηκε 
από το Δημοτικό Συμβούλιο, ενισχυμένος στο Τεχνικό του Πρό-
γραμμα κατά 54,08%, δημιουργεί μία ιδανική παρακαταθήκη για τις 
νέες γενιές με μια σειρά έργων που αποτελούν τη στέρεη βάση για 
το μέλλον.

Έργα που ξεκίνησαν και δίνουν προτεραιότητα στην πράσινη 
ανάπτυξη, όπως η ενεργειακή και βιοκλιματική αναβάθμιση σχολεί-
ων, αυλών και αθλητικών κτιρίων. Ο περιορισμός των ρύπων και 
η συμμόρφωση με τους κανόνες για ένα υγιές φυσικό περιβάλλον 
υλοποιούνται μέσα από τα «Πράσινα Σημεία» ανακύκλωσης και 

επανάχρησης αντικειμένων αλλά και μέσω του Σχεδίου Φόρτισης 
Ηλεκτρικών Οχημάτων και του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικό-
τητας που βελτιώνει την ελκυστικότητα και την ποιότητα του αστικού 
περιβάλλοντος. 

Στο πλαίσιο του κοινού οράματος για τη βιώσιμη κινητικότητα ο 
Δήμος Βέροιας επενδύει στη μείωση του πε-
ριβαλλοντικού αποτυπώματος της ατμοσφαι-
ρικής ρύπανσης, στην ελαχιστοποίηση των 
τροχαίων ατυχημάτων γύρω και από σχολικές 
μονάδες, στις ανάγκες προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, όπως επίσης και στη βελ-
τίωση της προσβασιμότητας στα σχολεία της 
Βέροιας.

Βασική επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής α-
ποτελεί η βελτίωση της ποιότητας ζωής, της 
καθημερινής λειτουργίας της πόλης και της 
εικόνας της, με έμφαση στη δυνατότητα πολ-
λαπλών επιλογών παράλληλα με την ίση πρό-
σβαση σε βασικές υπηρεσίες για όλους τους 
κατοίκους. Βασικά έργα υποδομής που δημι-
ουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για 
την οικονομική ανάπτυξη ολοκληρώθηκαν ή 
είναι υπό εξέλιξη. Αγροτική και ενδοδημοτική 
οδοποιία για την εξυπηρέτηση παραγωγών 
και κτηνοτρόφων, ανάπτυξη δικτύου άρδευ-
σης, συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων 
στο πολεοδομικό συγκρότημα και τις Δημοτι-
κές Ενότητες και διαμόρφωση ελεύθερων χώ-
ρων συνεχίζουν και θα συνεχίσουν να βρίσκο-
νται την κορυφή της ατζέντας σχεδιασμού της 
Δημοτικής Αρχής, αναπτύσσοντας τη σχέση 
εμπιστοσύνης των πολιτών σήμερα αλλά και 
για ένα σίγουρο αύριο.

Η γρήγορη εφαρμογή του ψηφιακού μετα-
σχηματισμού και μετασχηματισμού της Βέροι-
ας σε «Έξυπνη Πόλη» επιτυγχάνεται μέσα α-
πό μία σειρά κινήσεων που γίνονται προς την 
κατεύθυνση ενίσχυσης του τουρισμού, διευκό-
λυνσης της καθημερινότητας του πολίτη μέσα 
από τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εξυπηρέτη-
σής του από την ιστοσελίδα veria.gr και της δι-
αδικτυακής προσβασιμότητας (WIFI4EU)  σε 
όλους τους πολίτες που κατοικούν ή κινούνται 
στο κέντρο της Βέροιας.

Ένας ισοσκελισμένος προϋπολογισμός, 

όπως αυτός που παρουσιάστηκε, καταδεικνύει τη φιλοσοφία δι-
οίκησης της δημοτικής αρχής. Πρόκειται για έναν αναπτυξιακό 
προϋπολογισμό που εξυπηρετεί την εξωστρέφεια, την ανάπτυξη, 
την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την ισόρροπη 
ανάπτυξη του Δήμου Βέροιας».

P Τώρα όλοι 
λένε ότι αν δεν 
κάναμε λοκ ντά-
ουν θα ήμασταν 
καλύτερα. Φυσι-
κά! Ελαφρώς λι-
γότεροι όμως…

 
P Δεν χώ-

νευα ποτέ τους 
μετά  Χριστόν 
προφήτες, τώρα 
θα αρχίσω να 
μην χωνεύω και 
τους προ Χρι-
στόν ειδικούς.

 
P Ελπίζω 

σαν αυτές τις άπειρες δύο εβδομάδες της πανδη-
μίας να μην αποδειχθούν κι αυτές οι δύο για την 
πληρωμή των de minimis στα ροδάκινα.

 
P Είναι θέμα ήσσονος πολιτικής αξιοπρέ-

πειας.
 
P Μίνιμις ντε.
 
P Διότι δεν θέλει πολύ από Λιβανός να 

γίνει εδώ Λίβανος.
 
P Με 70% ανοσία το Ισραήλ επιστρέφει στην 

κανονικότητα. Αυτοί οι Εβραίοι, όλα τα κιλά, όλα 

τα λεφτά.
 
P Καλά τα πήγε η Μέση Ανατολή. Να δού-

με τώρα τι ξημερώνει στην παραλίγο Δύση.
 
P Στην Κρήτη παιδί έπεσε βαρέλι. Στα δικά 

μου νηπιακά χρόνια, βαρέλι τότε, είχα πέσει σε 
παιδί.

 
P Ο θεός να σε φυλάει από βιαστικό ή 

αφηρημένο γονιό και γιατρό.
 
P Να, κάτι τέτοιες ειδήσεις για βαρέλια ακού-

με και μας θυμίζουν οικεία κακά.
 

P Όντας σαν βαρέ-
λια και σε χώρα βαρέλι 
δίχως πάτο.

 
P Και:
 
Μπαίνει ένας στο σπίτι 

του και βρίσκει τη σύζυγο 
με τον υδραυλικό. Τρέχει 
ο υδραυλικός θεόγυμνος 
να αποδράσει από το 
παραθυράκι του μπάνιου 
αλλά ήταν πολύ στενό και 
σφήνωσε. Μπαίνει ο σύ-
ζυγος στο μπάνιο και του 
λέει:

«Πουλάκι μου… θα 
πληρώσεις με το ίδιο 
νόμισμα. Θα σου κάνω 
τώρα ό,τι έκανες εσύ στη 
γυναίκα μου»!

Ο άλλος σφηνωμένος:
«Σε παρακαλώ, μην το 

κάνεις, η τιμή μου είναι 
ό,τι πολυτιμότερο έχω…»

Ο σύζυγος προσπα-
θεί να σκύψει για να τον 
φτάσει, χωρίς όμως να τα 
καταφέρει.

«Θα ζοριστώ, αλλά 
θα σου την κάνω τη δου-
λειά» λέει.

«Σε παρακαλώ μην το 
κάνεις… καλύτερα να πε-
θάνω!»

Προσπαθεί ο σύζυγος, 
αλλά ο χώρος ήταν πολύ στενός και δεν χωράει.

«Τελικά δεν βλέπω να τα καταφέρνω. Δεν μου 
μένει παρά να σε σκοτώσω!» λέει ο σύζυγος και 
πάει να φέρει το όπλο.

Οπότε του φωνάζει ο υδραυλικός:
«Περίμενε ρε φιλαράκι, κάνε μια τελευταία 

προσπάθεια!»
Κ.Π.
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Δήμος Βέροιας: Αυξημένο κατά 54,08% 
το φετινό Τεχνικό Πρόγραμμα 
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