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Χαριστική βολή μόνο
στους αγρότες ή συνολικά 

στην ημαθιώτικη οικονομία;
  Ενός κακού μύρια έπονται, ήταν στραβό το κλήμα 
το έφαγε κι ο γάιδαρος και πόσα ακόμη γνωμικά 
έχει ο λαός μας για να εκφράσει την συνέχεια 
και αλληλουχία μιας καταστροφής. Ταιριάζει γάντι 
με την «ατυχία» που χτύπησε ξανά την Ημαθία, 
αφού λίγες ημέρες μετά τον καταστροφικό παγετό 
που «έκαψε» την αγροτική παραγωγή σε μεγάλο 
ποσοστό, ήρθε το χθεσινό χαλάζι να ολοκληρώσει 
το καταστροφικό έργο των καιρικών φαινομένων 
που αφανίζουν την φετινή αγροτική παραγωγή. 
Όποιος κάθεται στην ασφάλεια του γραφείου του 
και θεωρεί ότι η συγκεκριμένη καταστροφή δεν τον 
αγγίζει και ότι αφορά μόνο τους αγρότες, πλανάται 
πλάνην οικτρά, αφού το αγροτικό εισόδημα αποτελεί 
την βάση και τον μεγάλο κρίκο στην οικονομία της 
Ημαθίας. Μήπως ήταν χαριστική βολή συνολικά 
στην ημαθιώτικη οικονομία;  
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ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Θεοδώρου Τριχινά,

Αθανασίου Μετεωριτου

Και πάλι καναπέδες στα πεζοδρόμια
του κέντρου της Βέροιας;

Έχουμεσχολιάσειεπανειλημμένααπότηνπαρούσαστήληότιείναιαπαράδεκτοεπειδήέτσιβολεύεισεκάποιους
νακατεβάζουνβαριάκαιογκώδηαπορρίμματαδίπλαστουςκάδουςσκουπιδιών.Γιαμιαακόμηφοράαναγνώστεςμας
έστειλανφωτογραφίεςαπόδύοσημείαστοκέντροτηςΒέροιας,στηνοδόΑνοίξεως-λίγαμέτρααπότοΑρχαιολογικό
μουσείο-καιαπότηνοδόΡήγαΦεραίου-λίγαμέτρααπότηνΚυριώτισσα,όπουκάποιοιτοσαββατοκύριακοξεφορτώ-
θηκανκαναπέδες,πλυντήριοκαιάλλαογκώδηαπορρίμματα,αραδιάζοντάςταστοπεζοδρόμιο,δίπλαστουςκάδους.

Θαμπορούσατεπρινκάνετεαυτήτηνενέργεια,νατηλεφωνήσετεστηναντιδημαρχίαΚαθαριότηταςκαιμεραντεβού
τοφορτηγάκιπουσυλλέγειταογκώδηθαφόρτωνεκαιταδικάσας,χωρίςνααντικρύζουμεαυτήτηνασχήμια...Πουθα
πάειπεςκαιξαναπέςίσωςτοκαταφέρουμε!

Ηβροχήγέμισε
τιςλακκούβες…Ελπίζουμε

νααποκατασταθείσύντομακαι
τοοδόστρωμα

μετάτοέργοτηςΔΕΥΑΒ
στηνΑνοίξεως!

ΗχθεσινήΑπριλιάτικη
βροχή – καταιγίδα ήρθε
να υπενθυμίσει μεταξύ
άλλωνκαιτηνανάγκηνα
αρχίσεισιγά-σιγάοπρο-
γραμματισμός της λακ-
κούβας…

Μετά τα έργα της
ΔΕΥΑΒ για αντικατάστα-
σητωναμιαντοσωλήνων
στο δίκτυο ύδρευσης,
επι της οδούΑνοίξεως,
οι τομές έκλεισαν μεν,
αλλά το οδόστρωμα έ-
χειακόματιςπληγέςτου
οι οποίες με τη χθεσι-
νή βροχή γέμισαν νερά
και χαλίκια, ενώ οι ρό-
δες των αυτοκινήτων τα
σκορπούσαν στα πεζο-
δρόμιακαιστουςπεζούς
που έτυχε ναβρίσκονται
εκείνη τη στιγμή, κοντά
στιςλακκούβες.Ελπίζου-
με μη μας πιάσει και η
σκόνη του καλοκαιριού,
λένεοι καταστηματάρχες
τηςΑνοίξεως!

«Στολίστηκε»
μελουλούδιαοπιο
παλιόςπυλώνας

ρεύματοςτηςΒέροιας!!!

Είναι σύμφωναμεπληροφορίες ηπαλαιό-
τερηκολώναρεύματοςστηΒέροιακαιμάλιστα
στο κεντρικότεροσημείο τηςπόληςστηνσυμ-
βολήτωνοδώνΕληάς,ΒενιζέλουκαιΜητροπό-
λεως.Ομεταλλικόςπυλώναςυψώνεται μπρο-
στά σε γνωστό ταχυφαγείο, ο ιδιοκτήτης του
οποίουπήρε τηνπρωτοβουλίακαι τον«ομόρ-
φυνε», κρεμώντας γλαστράκια με λουλούδια.
Και μηνπροτρέξουν κάποιοι κακοπροαίρετοι
να κρίνουν τηναισθητικήπαρέμβασηαν είναι
απόλυτα εναρμονισμένη, γιατί κάθε ανάλογη
προσπάθειαείναιθετική.

Νταλίκα έφυγε από τον δρόμο
στην «επικίνδυνη» Μελικιόστρατα

Ατύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι(Δευτέρα
19/4) στηΜελικιόστρατα, όταν οδηγόςφορτηγού βα-
ρέως τύπουπου κινούνταν στο ρεύμαπροςΜελίκη
έχασετονέλεγχοτουοχήματόςτου,γιαάγνωστημέχρι
στιγμήςαιτία,καιβρέθηκεσεαρδευτικόκανάλι,μεαπο-
τέλεσμαευτυχώςνα προκληθούνμόνουλικές ζημιές,
σύμφωναμετοalexandreiamou.gr.

ΗΜελικιόστραταβρίσκεταιστηνπεριοχή τηςΑγκα-
θιάς και είναι ο δρόμοςπουσυνδέει τηνΑλεξάνδρεια,
Νησέλι με τηνΜελίκη και έχουν σημειωθεί πολλά α-
τυχήματαστοπαρελθόν.Παρά το γεγονός ότι έχουν
τοποθετηθεί τα τελευταία χρόνια επιπλέονπινακίδες
σήμανσης, δυστυχώς παραμένει επικίνδυνο σημείο
καιχρειάζεταιμεγάληπροσοχήαπότουδιερχόμενους
οδηγούς.

ΣήμεραΤρίτηπληρώνονται8,5εκατ.Ευρώ
γιαdeminimisσταροδάκινα

ΤονπρογραμματισμότωνεπικείμενωνπληρωμώνανακοίνωσεουπουργόςΑγροτικήςΑνάπτυξηςκαιΤροφίμωνΣπή-
λιοςΛιβανός, μεαφορμή επίκαιρηΕρώτηση για τη λειτουργία τουΟΠΕΚΕΠΕ,από τονβουλευτή τουΣΥΡΙΖΑ,Σταύρο
Αραχωβίτη.Όπωςανακοίνωσε,σήμεραΤρίτη20Απριλίουκαταβάλλονται8,5εκατ.ευρώενίσχυσηςdeminimisσταροδά-
κινακαιμέχριτοτέλοςτηςεβδομάδας(22με23Απριλίου)θαπληρωθούνενισχύσειςσεσύκα,βαμβάκι,θερμοκηπιακά,
ανθοκομικά,ενώσυνδεδεμένεςενισχύσειςξεκινούνναπληρώνονταιτηΜεγάληΔευτέρακαιθαέχουνολοκληρωθείμέχρι
τηΜεγάληΤετάρτη.
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Παρέμβαση του Δημάρχου Αλεξάνδρειας Παναγιώτη 
Γκυρίνη προς τον ΕΛΓΑ για την άμεση υποβολή 
δηλώσεων λόγω της χθεσινής χαλαζόπτωσης

 
Παρέμβαση του Δημάρχου Αλεξάνδρειας προς το Υποκα-

τάστημα ΕΛΓΑ Βέροιας με την οποία ζητά την άμεση υποβολή 
δηλώσεων ζημίας σε όλες τις δενδρώδεις και μη καλλιέργειες 
του Δήμου Αλεξάνδρειας λόγω της σφοδρής χθεσινής (19 Α-
πριλίου 2021) χαλαζόπτωσης.

Ακολουθεί η επιστολή:
“κ. Προϊσταμένη.
Στις 19 Απριλίου στα όρια του Δήμου Αλεξάνδρειας έλαβε 

χώρα έντονη χαλαζόπτωση με αποτέλεσμα να αποτελειώσει 
ότι απέμεινε από τους πρόσφατους παγετούς, Μαρτίου-Απρι-
λίου.

Οι ζημιές που έχει προξενήσει σε όλα τα είδη καλλιεργειών 
(δενδρώδεις, κηπευτικά κ.α.), είναι ανυπολόγιστες.

Για τους παραγωγούς μας, χάθηκαν οι κόποι μιας χρονιάς, 
δεδομένου ότι δεν έχουν άλλους πόρους εισοδήματος.

Παρακαλούμε όπως στείλετε άμεσα κλιμάκιό σας έτσι ώστε 
να αποτυπωθούν οι ζημιές που έχουν προκληθεί και να προχωρήσουν σε δηλώσεις ζημιάς οι 
πληγέντες αγρότες μας”.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Δωρεάν Rapid Test σήμερα 
στη συνοικία του Προμηθέα Βέροιας

Δωρεάν έλεγχοι ταχείας ανίχνευ-
σης αντιγόνου του νέου κορωνο-
ϊού SARS CoV–2 (Rapid Test) από 
κλιμάκια της Κινητής Μονάδας του 
ΕΟΔΥ στην Ημαθία θα πραγματο-
ποιηθούν σήμερα Τρίτη, 20 Απριλίου 
2021, στη συνοικία του Προμηθέα.

Ο δειγματοληπτικός έλεγχος 
θα διεξαχθεί από τις 10:00 έως τις 
14:00 στον προαύλιο χώρο των ε-
γκαταστάσεων του ΚΕΜΑΕΔ Βέροι-
ας (δίπλα από το Γήπεδο πέντε επί 
πέντε).

Οι δειγματοληψίες διοργανώνο-
νται με πρωτοβουλία του Δήμου Βέ-
ροιας και του ΕΟΔΥ με στόχο την κα-
λύτερη εκτίμηση της επιδημιολογικής 
κατάστασης στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19. 

Άτομα κάθε ηλικίας έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Rapid Test γνωρίζοντας πως πρέπει να 
στείλουν μήνυμα για μετακίνηση 1 στο 13033, να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ τους, τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, 
καθώς και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου στον οποίο θα αποσταλεί το αποτέλεσμα του γρήγορου 
τεστ ανίχνευσης αντιγόνου.

Χαριστική βολή 
για τους αγρότες η χθεσινή 

σφοδρή χαλαζόπτωση
Αυτόπτης μάρτυρας ο Απ. Τζιτζικώστας 

που ήρθε για τον παγετό και έπεσε και στο χαλάζι!

Τάσος Χαλκίδης: «Αυτά που άφησε ο παγετός, τα τελείωσε το χαλάζι»
Αυτόπτης 

μάρτυρας της 
νέας θεομηνί-
ας που έπλη-
ξε την τοπική 
π α ρ α γ ω γ ή 
στις περιοχές 
Ημαθίας και 
Πέλλας ήταν 
χ θ ε ς  Δ ε υ -
τ έ ρ α ( 1 9 / 4 ) 
ο  π ε ρ ι φ ε -
ρειάρχης Κ. 
Μακεδονίας, 
Απόστολος 
Τ ζ ι τ ζ ι κ ώ -
στας. Στο α-
γρόκτημα της 
Βέροιας ενημερώθηκε από τον 
πρόεδρο του Αγροτικού Συλλό-
γου Γεωργών Τάσο Χαλκίδη 
και τον αντιπρόεδρο Γιάννη 
Βράνα, καθώς και από άλλους 
φορείς, για τις ολοκληρωτικές 
ζημιές από τους παγετούς. Λίγη 
ώρα αργότερα, γύρω στη 1.30 
το μεσημέρι, χτύπησε χαλάζι 
που είχε μεν μικρό μέγεθος 
(φωτογραφία από την περιο-
χή Μονοσπίτων), ωστόσο είχε 
ένταση και διάρκεια περίπου 
δύο-τριών λεπτών και έδωσε 
τη χαριστική βολή στις καλλι-
έργειες αρκετών περιοχών των 
νομών Ημαθίας και Πέλλας. Το 
χαλάζι είχε τέτοια ένταση που 
υπήρξαν σημεία που τα χωράφια και οι δρόμοι καλύφθηκαν από ένα άσπρο πέπλο, σαν 
να έχει χιονίσει. Θεωρείται  βέβαιο ότι προκάλεσε νέες ζημιές σε καλλιέργειες (Μονόσπιτα, 
Αγία Βαρβάρα, Τζουμέλα Νάουσα, Κοπανός, Στράντζα, Πατρίδα, Κυψέλη, Λουτρό, 
Κορυφή κ.α.), που είτε χτυπήθηκαν είτε όχι από τους παγετούς την προηγούμενη περίοδο.

Από την πλευρά του ο Τάσος Χαλκίδης, Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παραγω-
γών Βέροιας αναφέρει ότι η ζημιά από τις περιοχές που πέρασε το χαλάζι είναι μεγάλη. 
«Αυτά που άφησε ο παγετός, τα τελείωσε το χαλάζι» αναφέρει. Το πλέον δυσάρεστο εί-
ναι ότι χτύπησε περιοχές της Ημαθίας όπου είχε αφήσει κάποια ροδάκινα, ο παγετός, όπως 
Άμμος, Αγ. Βαρβάρα, Μελίκη, Αλεξάνδρεια, Κοπανό, Νάουσα.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παραγωγών Δήμου Νάουσας αναφέρει ότι η χα-
λαζόπτωση έπληξε σχεδόν το σύνολο του δήμου, με τη μεγαλύτερη ζημιά -με μια πρώτη 
εκτίμηση- να έχουν τα νεκταρίνια με το μέγεθος της καταστροφής να αναμένεται τις επόμε-
νες ημέρες. Όπως και οι συνάδελφοί του επισημαίνουν ότι όσα είχαν σωθεί από τον παγετό 
στον κάμπο, αλλά και προς Νάουσα, καταστράφηκαν από το χαλάζι.

Περιοχές της Ημαθίας και 
της Πέλλας που επλήγησαν 
από τον παγετό επισκέφτηκε 
χθες ο Περιφερειάρχης Κε-
ντρικής Μακεδονίας Απόστο-
λος Τζιτζικώστας.

Ο κ. Τζιτζικώστας, συνο-
δευόμενος από τους Αντιπερι-
φερειάρχες Αγροτικής Οικονο-
μίας Σωτήρη Μπάτο, Ημαθίας 
Κώστα Καλαϊτζίδη και Πέλλας 
Ιορδάνη Τζαμτζή, μετέβη σε 
καλλιέργειες που υπέστησαν 
καταστροφές από τον παγετό 
και ενημερώθηκε για την έκτα-
ση και το μέγεθος των ζημιών, 
καθώς και για τις επιπτώσεις 
σε όλη την οικονομική δρα-
στηριότητα, ενώ συζήτησε με 
εκπροσώπους των αγροτικών 
και οικονομικών φορέων των 
δυο περιοχών. Στην Ημαθία 
συμμετείχαν επίσης οι Περι-
φερειακοί Σύμβουλοι Στέργιος 
Μουρτζίλας και Απόστολος 
Νεστορόπουλος και στην 
Πέλλα ο Βουλευτής και Περι-
φερειακός Σύμβουλος Λάκης 
Βασιλειάδης και ο Περιφερει-
ακός Σύμβουλος Άλκης Νου-
σηκύρου.

Μετά το πέρας της επί-
σκεψης, ο Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας Από-
στολος Τζιτζικώστας δήλωσε: 
«Επισκέφτηκα σήμερα περιο-
χές της Ημαθίας και της Πέλ-
λας, που έχουν πληγεί από 
τον πρόσφατο παγετό. Η κα-
ταστροφή στις καλλιέργειες είναι πολύ μεγάλη και το 
πλήγμα για τους αγρότες, τις επιχειρήσεις που ασχολού-
νται με την κονσερβοποιία και τη μεταποίηση των προϊ-
όντων, τις μεταφορές, τις εξαγωγές, καθώς και για τους 
εργαζόμενους στην περιοχή, είναι σημαντικό. Ο παγετός 
προκάλεσε μεγάλο πλήγμα στον αγροδιατροφικό κλάδο, 
που αποτελεί πυλώνα της περιφερειακής μας οικονομί-
ας. Ως Περιφέρεια σταθήκαμε από την πρώτη στιγμή δί-
πλα στους πληγέντες συμπολίτες μας. Σε συνεργασία με 
τους Περιφερειάρχες Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας 
στείλαμε κοινή επιστολή στον Πρωθυπουργό, προκει-
μένου να γίνουν άμεσα οι εκτιμήσεις των ζημιών και να 

ληφθούν τα αναγκαία μέτρα στήριξης των πληγέντων. 
Οι αποζημιώσεις πρέπει να καταβληθούν άμεσα, διότι οι 
τοπικές κοινωνίες στερήθηκαν το βασικό τους εισόδημα, 
αλλά και την προοπτική τους για τη φετινή καλλιεργητική 
περίοδο. Σήμερα είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω και 
από κοντά το μέγεθος της καταστροφής και να ενημερω-
θώ από τους εκπροσώπους των αγροτικών και οικονομι-
κών φορέων. Δεσμεύομαι πως ως διοίκηση της Περιφέ-
ρειας θα πιέσουμε προς κάθε κατεύθυνση, προκειμένου 
να στηριχθούν το ταχύτερο οι πληγέντες των δυο νομών, 
που η οικονομική δραστηριότητά τους επηρεάζει συνο-
λικά την οικονομία στην Κεντρική Μακεδονία και είναι 
κρίσιμη για την εθνική οικονομία».

Πληγείσες από τον παγετό περιοχές 
της Ημαθίας και της Πέλλας 

επισκέφτηκε ο Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας 

Απόστολος Τζιτζικώστας
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Πασχαλιάτικο Bazaar της 
Πρωτοβουλίας για το Παιδί
Η Πρωτοβουλία για το Παιδί πιστή στο ραντεβού της, ανακοινώνει 

το Πασχαλιάτικο Bazaar της, που θα γίνει από τη Δευτέρα 19 έως 
και την Μ. Πέμπτη 29 Απριλίου 2021, στο κατάστημα  επί της ο-
δού Κάππου 5 (έναντι καφέ-εστιατορίου CAMARES).

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

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

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

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

ΤΟ Δ.Σ.

Επιστολή για το  κτιριακό του 2ου 
Νηπιαγωγείου Βέροιας έστειλε στα το-
πικά ΜΜΕ η Προϊσταμένη του  Νηπια-
γωγείου,  Ελπίδα Κελεσίδου, σε συνέ-
χεια πρόσφατων δημοσιευμάτων,τονί-
ζοντας τα εξής: 

Με αφορμή τα όσα βλέπουν το φως 
της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες 
οφείλω να πω ότι ο κύκλος των εμπλε-
κομένων φορέων δεν έκλεισε όπως έχει 
ειπωθεί. Δεν μίλησαν οι καθ’ ύλην αρμό-
διοι του θέματος, οι εκπαιδευτικοί. Όλοι 
στην κοινωνία της Βέροιας ανακαλύπτετε 
τώρα το πρόβλημα με την δημοσιοποίηση 
της επιστολής των γονέων, εμείς όμως το 
βιώνουμε καθημερινά τα τελευταία δέκα 
χρόνια, και δεν σιωπήσαμε. Το θέμα λοι-
πόν οξύνθηκε όταν το 2012 κακείν κακώς 
και με συνοπτικές διαδικασίες μας έβγαλαν 
από το κτίριο του 2ου Δημοτικού προκρίνο-
ντας την λύση της ενοικίασης του ισόγειου 
καταστήματος επί της Αριστοτέλους και το 
2015 μεταστεγάζοντας το Ολοήμερο Τμήμα 
από το διαμέρισμα του α΄ ορόφου επί της 
οδού Έλλης στα προκάτ του 6ου Δημοτι-
κού Σχολείου.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς λοιπόν και ει-
δικά ο Δήμος έχει λάβει επιστολές για το 
πρόβλημα από το έτος 2008 με τελευταία 
το 2020. Πέραν των εγγράφων έχουν γίνει 
ενημερώσεις σε συσκέψεις από την Προ-
ϊσταμένη του Νηπιαγωγείου με τον πλέον 
δραματικό τρόπο. Το 2016 έγινε παράσταση 
διαμαρτυρίας στον προηγούμενο Αντιδή-
μαρχο Παιδείας από το τότε Δ.Σ. του Συλλό-
γου Γονέων και Κηδεμόνων, λαμβάνοντας 
την απάντηση ότι δεν τίθεται για τον Δήμο 
θέμα κτιριακό του 2ου Νηπιαγωγείου, διότι 
έχει λυθεί με την μεταστέγαση από το νοι-
κιασμένο διαμέρισμα της οδού Έλλης στα 
προκατ του 6ου Δημοτικού Σχολείου.

Και δεν τίθονταν θέμα 2ου Νηπιαγω-
γείου διότι όταν όλες οι αντιδράσεις και η 
δυσαρέσκεια των 50 και πλέον γονέων 
όλα αυτά τα χρόνια λύνονται και διαχειρί-
ζονται εκ των ενόντων και λειτουργούσε 
και λειτουργεί ως κυματοθραύστης τόσο η 
ίδια η Προϊσταμένη του σχολείου όσο και 
ο Σύλλογος Διδασκόντων. Φυσικά για τους 
αρμόδιους φορείς δεν υφίσταται πρόβλη-
μα. Μιλώντας για τα τελευταία 10 χρόνια 
που χειρίζομαι και διαχειρίζομαι την κατά-
σταση οφείλω να πω ότι είναι εξαιρετικά 
δύσκολη η περίοδος των εγγραφών διότι 
πιέζουν αφόρητα οι γονείς για την φοίτηση 
των παιδιών τους στο ισόγειο νοικιασμένο 
κατάστημα που βρίσκεται δίπλα στο 2ο 
Δημοτικό και εντός ορίων περιφέρειας του 
2ου Νηπιαγωγείου (Μελέτειου) και όχι στις 
προκάτ αίθουσες.

Όλα όσα περιγράφονται στην επιστολή 
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων είναι 
αληθινά και περιγράφουν την κατάσταση 
κατά το ήμισυ, διότι δεν βρίσκονται μαζί 
μας καθόλη την διάρκεια λειτουργίας του 
Νηπιαγωγείου δηλ. από τις 7.45 έως και 
τις 16.00 δηλαδή 10 διδακτικές ώρες πε-
ντάχρονα και εξάχρονα παιδιά βρίσκονται 
σε κακής ποιότητας προκάτ αίθουσες, που 
είναι κατάλληλες μόνο για βοηθητικούς 
χώρους.

Για να μην αναφερθώ σε προβλήμα-
τα άσκησης διοίκησης χωρίς φυσική πα-
ρουσία, παιδαγωγική και εκπαιδευτική ε-
πικοινωνία. Παρόλα αυτά η παρεχόμενη 
εκπαίδευση κατά κοινή ομολογία είναι η 
καλύτερη δυνατή με προσπάθεια των εκ-
παιδευτικών του Νηπιαγωγείου.

Ερχόμαστε στο δια ταύτα το θέμα λοιπόν 
είναι γνωστό και όποιος λέει ότι δεν γνώριζε 
απλά κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του.

-Γίνεται μια συστηματική προσπάθεια 
σύνδεσης του θέματος με την δίχρονη υ-

ποχρεωτική φοίτηση των μαθητών στο Νη-
πιαγωγείο. Για το θέμα συντασσόμαστε με 
την δηλωμένη απόφαση του κλάδου, όμως 
το συγκεκριμένο ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ-
ΛΥΤΩΣ ΣΧΕΣΗ και αυτό το στηρίζουν τα 
στατιστικά στοιχεία εγγράφων τα τελευταία 
10 χρόνια. Όταν ανέλαβα ως προϊσταμένη 
οι εγγραφές των μαθητών ήταν 48 και με 
κάποιες μικροδιακυμάνσεις στο σχολικό έ-
τος 2021 2022 (χωρίς να έχει γίνει η οριστι-
κοποίηση των εγγραφών) να βρισκόμαστε 
στον αριθμό 38. Προνήπια πάντοτε φοι-
τούσαν στο Νηπιαγωγείο μας και μάλιστα 
πολλές χρονιές ο αριθμός των προνηπίων 
ήταν μεγαλύτερος από αυτό των νηπίων.

-Το κτιριακό θέμα των σχολείων ανήκει 
στους Δήμους και αυτοί είναι υπεύθυνοι 
για την επίλυσή του. Η τοποθέτηση , «ναι 
αλλά δεν βρίσκουμε κτίριο στο κέντρο ή 
δεν μπορούμε τι να κάνουμε» μας θυμίζει 
τον Πόντιο Πιλάτο  με το «νίπτω τας χείρας 
μου». Ο Δήμος διαθέτει τις απαραίτητες 
υπηρεσίες, τους απαραίτητους χάρτες και 
ξέρει τι κονδύλια διαθέτει για να βρει την 
ενδεδειγμένη λύση. Η τακτική του να προ-
τείνουμε εμείς κτίρια οδηγεί σε φαύλο κύκλο 
συζητήσεων και συγκρούσεων με άλλους 
κοινωνικούς φορείς που και αυτοί ανήκουν 
στον Δήμο. Και σαφώς αναφέρομαι σε μια 
από τις λύσεις που τέθηκε προς συζήτηση 
το ΚΑΠΗ της οδού Αριστοτέλους. Σε καμία 
περίπτωση δεν ερχόμαστε σε σύγκρουση 
με την Τρίτη ηλικία, σε καμία περίπτωση και 
το κάνω ξεκάθαρο προς πάσα κατεύθυνση 
δεν συζητήσαμε το «ξεσπίτωμα» τους, το 
κτιριακό θέμα των ΚΑΠΗ το γνωρίζει και 
πάλι η Δημοτική Αρχή γιατί μας έβαλε σ’ 
αυτήν την διαδικασία συζητήσεων…. Είναι 
παράλογο όμως να ακούμε ότι για να λει-
τουργήσει ένα ΚΑΠΗ πρέπει να υπάρχουν 
συγκεκριμένες κτιριακές προδιαγραφές από 
τον νόμο αλλά να μην προτάσσονται ΠΟΥ-
ΘΕΝΑ οι προδιαγραφές λειτουργίας ενός 
Νηπιαγωγείου και εν προκειμένω του 2ου 
Βέροιας, που περιφέρεται ανά την πόλη με 
μεσοβέζικες λύσεις.

-Όσον αφορά την λύση της χωροταξικής 
αναδιάρθρωσης που προκρίθηκε ως ενδε-
δειγμένη από πολλές πλευρές και θα έβγαλε 
αλώβητο τον Δήμο κρίνουμε ότι θα είναι ένα 
ακόμα διαχειριστικό λάθος. Διότι θα μειωθεί 
ο αριθμός των μαθητών στο 2ο Νηπιαγωγείο 
και Δημοτικό Σχολείο αλλά θα μετακυλιστεί 
στα όμορα σχολεία τα οποία επίσης είναι 
γεμάτα και με κτιριακά θέματα μικρότερης 
βέβαια κλίμακας. Δηλαδή παίρνουμε το πρό-
βλημα από το κέντρο και το μεταφέρουμε σε 
άλλη γειτονιά με αποτέλεσμα να το βρούμε 
σύντομα μπροστά μας και πάλι.

Η οποιαδήποτε λύση προκριθεί είναι 
άρρηκτα δεμένη με την πολιτική επιλογή 
σε θέματα Παιδείας και σχεδιασμού της 
Δημοτικής Αρχής. Ο σχεδιασμός δεν μπο-
ρεί να είναι κοντόφθαλμος, ισορροπιστι-
κός ανάμεσα σε συντεχνιακά συμφέροντα. 
Σαφώς πρέπει να είναι μακροπρόθεσμος, 
ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες προ-
διαγραφές και απαιτήσεις της εκπαίδευ-
σης. Για εμάς μια τέτοια λύση θα ήταν η 
ανέγερση ενός σύγχρονου πολυδύναμου 
Νηπιαγωγείου που θα στέγαζε πολλά Νη-
πιαγωγεία του κέντρου που αντιμετωπί-
ζουν κτιριακό θέμα και η μεταφορά των 
μαθητών θα γίνεται με τα σχολικά που ήδη 
διαθέτει ο Δήμος. Δεν γνωρίζουμε αν ήδη 
υπάρχει τέτοιο κτίριο ή μπορεί να ελευθε-
ρωθεί σύντομα.

Η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαί-
δευσης περνά μέσα από το κτιριακό, βοη-
θήστε μας για να ανταποκριθούμε, πρώτο 
μέλημα μιας κοινωνίας πρέπει να είναι το 
παιδί διότι κατά τον γνωστό στίχο: … αν 
γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα…»

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Νάουσας στο πλαίσιο του 
εορτασμού της Παγκόσμι-
ας Ημέρας Βιβλίου, διορ-
γανώνει, την Παρασκευή 
23 Απριλίου 2021, διαδι-
κτυακές  εκδηλώσεις για  
το βιβλίο και την φιλανα-
γνωσία.

Η 23η Απριλίου έχει κα-
θιερωθεί διεθνώς από την 
UNESCO ως Παγκόσμια 
Ημέρα Βιβλίου, αφιερωμέ-
νη σε δύο μεγάλους δημι-
ουργούς της παγκόσμιας 
λογοτεχνίας που «έφυγαν» 
την ίδια ημέρα (23 Απριλί-
ου 1616) από τη ζωή, τους 
Ουίλιαμ Σαίξπηρ και Μιγκέλ ντε Θερβάντες. 

 Οι δράσεις που θα προβληθούν διαδικτυακά είναι:
• Ομιλία για την αξία του βιβλίου του δασκάλου Γιώργου 

Ρότζιου και της φιλολόγου Αθηνάς Γιαννούλη
Για την αξία του βιβλίου ως όχημα μάθησης, ψυχαγω-

γίας και προσωπικής προόδου μέσα από το οποίο προ-
ωθείται  η τόσο αναγκαία υπόθεση της παιδείας και του 
πολιτισμού θα μιλήσουν οι Γιώργος Ρότζιος, δάσκαλος και 
η Αθηνά Γιαννούλη, φιλόλογος. 

• Παρουσίαση του βιβλίου «Η χώρα του ΜΗ», της Ευδο-
ξίας Τόσιου, καθηγήτριας φυσικής αγωγής. Ένα βιβλίο για 
μικρούς και λίγο μεγαλύτερους!

Ο Σοφοκλής φτάνει σε μια νέα χώρα και μένει με το 
στόμα ανοικτό. Όλα είναι σαν να μην τα έχει αγγίξει ποτέ 
κανείς! Τόσο, μα τόσο καλοφτιαγμένα και καθαρά που στην 
αρχή θαμπώνεται... Βρισκόταν στη χώρα του «μην αγγίζετε 
τίποτα».

Τι θα δει και τι θα ζήσει σε αυτήν τη χώρα;
Τι εντύπωση θα του κάνει ο αρχηγός της χώρας;
Θα... πιάσουν τόπο οι κανόνες του αρχηγού;

•  Π α ρ ο υ σ ί α σ η 
του βιβλίου «Από το 
Ντελημάνο στη Χα-
ρίεσσα», της Μαρίας 
Παπαθεοδώρου, δα-
σκάλας - συγγραφέα

Μετά από έρευνα 
που ξεκίνησε πριν 15 
χρόνια για την ιστορία 
του χωριού της Χαρί-
εσσας, με μαρτυρίες 
των κατοίκων, με φω-
τογραφικό υλικό, δι-
άφορες πληροφορίες 
και με γλώσσα γλα-
φυρή δίνεται η πραγ-
ματική εικόνα του τό-
που της ερευνήτριας. 

Ξεκινώντας με μια ιστορική αναδρομή στην περιοχή των 
χωριών του κάμπου και φθάνοντας ως τα χρόνια της Τουρ-
κοκρατίας, που γίνεται η πρώτη ιστορική καταγραφή του 
χωριού Ντελημάνο, η συγγραφέας περιγράφει το σκηνικό 
του περιβάλλοντα χώρου, του κεντρικού δρόμου που υπήρ-
χε, τις δυσκολίες διαβίωσης των κατοίκων και τον ενοριακό 
ναό της Ζωοδόχου Πηγής που χτίστηκε ίσως το 1615 μ.Χ. 
(ίσως και κάποιους αιώνες νωρίτερα). Στις αρχές του 17ου 
αι. οι κάτοικοι μετοικούν σε νέα τοποθεσία και σχηματίζουν 
το χωριό Κάτω Κοπανός. 

Τον 18ο αιώνα το χωριό παίζει πολύ σπουδαίο οικονο-
μικό ρόλο στην περιοχή, όντας και το μεγαλύτερο πληθυ-
σμιακά. Στην επανάσταση της Νάουσας (1822), το χωριό 
θα καταστραφεί, σιγά σιγά όμως θα κατοικηθεί ξανά.  Θα 
έρθουν αντιμέτωποι με τους πολέμους, τα σώματα των 
ανταρτών, τις εξορίες. Παράλληλα, περιγράφεται η οικο-
νομική και εμπορική ανάπτυξη του χωριού, η εσωτερική 
μορφή του χωριού, το χτίσιμο των ιερών ναών, το χτίσιμο 
του σχολείου κ.ά. 

Ευχαριστήριο
Tο Δ.Σ. του Ομίλου προστασίας παιδιού Βέροιας ευχαριστεί θερμά :   
1) Τις κυρίες  Μποχώρη Σοφία και  Μπάμπαλη Θεοδώρα για τη δωρεά των 150 € για τα δώρα του Πάσχα.
2) Την κυρία Βικτώρια Νάτσο για τη δωρεά των 30 € για τα δώρα του Πάσχα
3) Τις κυρίες Κουκούδη Μαρίκα, Μπούρα Σούλα, Σαρακατσάνου Θωμαή , Μάρκου Αφροδίτη , Στεφανίδου Αλεξάνδρα, 

Γαλλίκα Καίτη , Κόζα Μαρία , Καντζίκη Αγορίτσα, Κοτσίδου Αλεξάνδρα ,Τσίρη Καίτη για την αγορά αθλητικών ρούχων για 
τα δώρα του Πάσχα.

4) Την  κυρία Ελπίδα Καραφουλίδου για την αγορά τροφίμων για τη γιορτή του Πάσχα
5) Την κυρία Κατερίνα Κόγια  για την αγορά τροφίμων για τη γιορτή του Πάσχα 
6) Την κυρία Τασούλα Κελεπούρη  για τη δωρεά των 50 € ως οικονομική ενίσχυση
7) Την κυρία Αθηνά Τσιπουρίδου για την προσφορά παιδικών ρούχων για τα δώρα του Πάσχα και 4 κιλών ρυζιού για τα 

μηνιαία δέματα
8) Την κυρία Μαρίνα Ιντζεβίδου - Γαβριηλίδου  για τη δωρεά των  80 € για τη γιορτή του Πάσχα
9) Το  κατάστημα «εσώρουχα Τούλα « για την προσφορά παιδικών ρούχων  για τα δώρα του Πάσχα
10) Τα μέλη του  Συλλόγου καρκινοπαθών Βέροιας - Ημαθίας  « Άγιος Παρθένιος» για τις πασχαλιάτικες λαμπάδες που 

φιλοτέχνησαν και πρόσφεραν αφιλοκερδώς  για τα παιδιά του Ομίλου.

Την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου 
γιορτάζει η Δημοτική Βιβλιοθήκη Νάουσας, 

με διαδικτυακές δράσεις

Ελπίδα Κελεσίδου:  
2o Νηπιαγωγείο 

Βέροιας, ένα πρόβλημα 
χωρίς λύση



Με αφορμή τις τρέχουσες εξελίξεις στη 
διαδικασία δήλωσης και καταβολής των α-
ποζημιώσεων των ιδιοκτητών από τις μειώ-
σεις ενοικίων, η  ένωση ιδιοκτητών ακίνητων 
Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΑΘ), μέλος της ΠΟΜΙΔΑ, 
διοργανώνει Διαδικτυακή Ημερίδα την Τρίτη, 
20 Απριλίου 2021, 5.00-7.00 μ.μ., με ελεύ-
θερη παρακολούθηση και θέμα της τα επί-
καιρα προβλήματα που απασχολούν τους 
ιδιοκτήτες ακινήτων και τους φοροτεχνικούς 
τους:

* Μείωση μισθωμάτων και καταβολή α-
ποζημιώσεων ιδιοκτητών ακινήτων.

* Δηλώσεις μισθωτηρίων & COVID. Διορ-
θώσεις, προθεσμίες και αναγκαίες αλλαγές.

* Δηλώσεις Φορολογίας εισοδήματος α-
κινήτων, αναβολή ανείσπρακτων με εξώδικο

* Φορολογία ΕΝΦΙΑ, αντικειμενικές αξίες, 
διορθώσεις Ε9, αλλαγές στις μεταβιβάσεις

* Φορολογία νομικών προσώπων - εκμι-
σθωτών ακινήτων

* Μισθώσεις ακινήτων: Νομικό πλαίσιο και μισθωτικές συμβάσεις
* Δημοτικά Τέλη κλειστών και αδήλωτων ακινήτων - επαναλει-

τουργία πλατφόρμας
* Άλλα τρέχοντα προβλήματα των ιδιοκτητών & διαχειριστών ακί-

νητης περιουσίας
 Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο αρμόδιος Υφυ-

πουργός Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και 
βουλευτής Ημαθίας κ. Απόστολος Βεσυρό-
πουλος.

Στο σεμινάριο θα συμ-
μετάσχουν ο πρόεδρος της 
ΠΟΜΙΔΑ-UIPI  κ. Στράτος 
Παραδιάς, η Αντιπρόεδρος  
ΠΟΜΙΔΑ δικηγόρος Βόλου κ. 
Λία Κρατήρα, τα στελέχη της 
ΠΟΜΙΔΑ από την Κομοτηνή 
δικηγόρος κ. Χρύσα Κυρια-
κούση και τη Βέροια κ. Ιφιγέ-
νεια Βλαχογιάννη και ο Γενι-
κός Γραμματεύς της ΠΟΜΙΔΑ 
δικηγόρος κ. Τάσος Βάππας.

Ειδικοί εισηγητές θα είναι ο 
φοροτεχνικός Θεσσαλονίκης 
κ. Θεόδωρος Σιώζιος, μέλος 
Δ.Σ. ΕΝΙΑΘ και ο κ. Αλκης 
Κωφός,  φοροτεχνικός σύμ-

βουλος της ΠΟΜΙΔΑ.
Την διαδικτυακή ημερίδα που θα χαιρετίσει με παρέμβασή του 

ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βεροίας κ. Φώτης Καρα-
βασίλης, θα συντονίσει ο πρόεδρος της ΕΝΙΑΘ και αντιπρόεδρος 
της ΠΟΜΙΔΑ Δικηγόρος Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνος Χαϊδούτης. 
Ολοι οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων, μέλη και μη, και οι φο-
ροτεχνικοί τους, θα μπορούν να την παρακολουθήσουν μέσω συν-
δέσμων στο Youtube και στο Facebook οι οποίοι θα ανακοινωθούν 
από την ιστοσελίδα μας https://www.eniath.gr
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Δηλώσεις ζημιάς 
από παγετό

 σε Μακροχώρι
 και Διαβατό

Ανακοινώνεται ότι το υποκατάστημα ΕΛΓΑ ΒΕΡΟΙΑΣ, ενέκρινε την 
υποβολή δηλώσεων ζημιάς από τον ΠΑΓΕΤΟ της 28/3/21 και 11/4 για το 
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ και ΔΙΑΒΑΤΟ. 

Οι παραγωγοί λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της διασπορά του 
covid 19, μπορούν να υποβάλουν δήλωση ζημιάς, με ραντεβού, γράφο-
ντας το όνομα τους στις καταστάσεις που υπάρχουν στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  
ΜΑΚΡΟΧΩΡΊΟΥ (στο ισόγειο) και ΔΙΑΒΑΤΟΥ(στον πρόεδρο της Κοινότη-
τας).

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα των ανταποκριτών 
2331351926 – 2331351903 – 2331350528 . 

Προτεινόμενες Ημερομηνίες για Δήλωση των χωραφιών του ΔΙΑΒΑΤΟΥ 
και ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

Α. Κοινοτικό Κατάστημα ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ :
ΑΠΟΓΕΥΜΑ:  ΔΕΥΤΕΡΑ 19/4, ΤΡΙΤΗ 20/4, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/4, Μ. ΔΕΥ-

ΤΕΡΑ 26/4, Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 28/4 από της 17:00 έως 20:00.
ΠΡΩΙ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/4 από της 8:00 – 11:00

Β. Κοινοτικό Κατάστημα ΔΙΑΒΑΤΟΥ:
ΑΠΟΓΕΥΜΑ:  ΤΕΤΑΡΤΗ 21/4, Μ.ΤΡΙΤΗ 27/4 από της 17:00 έως 20:00
ΠΡΩΙ:  ΣΑΒΒΑΤΟ  24/4 από της 10:00
ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ – 

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
Θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση  για το πρόγραμμα δηλώσεων έως την 

λήξη  πού είναι η Τρίτη 11 ΜΑΙΟΥ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παραγωγοί που έχουν ζημιές στο Φυτικό Κεφάλαιο (Πα-

γωμένα Δέντρα σε Σύκα, Ελιές Ακτινίδια Ρόδια κλπ) πρέπει να ενημερώ-
σουν άμεσα τον Ανταποκριτή για να γίνουν Δηλώσεις ΚΟΕ -ΠΣΕΑ

Εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση 
για ληστεία και ναρκωτικά και συνελήφθη

Συνελήφθη στις 18 Απριλίου 2021 
τα ξημερώματα σε περιοχή της Ημα-
θίας, από αστυνομικούς του Αστυνο-
μικού Τμήματος Βέροιας, ένας ημε-
δαπός άνδρας, καθώς σε βάρος του 
εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση 
του Τριμελούς Εφετείου Κακουργη-
μάτων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με 
την οποία του επιβλήθηκε ποινή φυ-
λάκισης 2 ετών και 21 ημερών, για 
ληστεία και ναρκωτικά.

Σήμερα Τρίτη 20 Απριλίου
Διαδικτυακή ημερίδα της ΕΝΙΑΘ 

για τη μείωση μισθωμάτων και καταβολή 
αποζημιώσεων ιδιοκτητών, με κύριο 

ομιλητή τον Απ. Βεσυρόπουλο
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Η Ακολουθία του 
Ακαθίστου Ύμνου στην 
Ι. Μητρόπολη Βεροίας

 Την Παρασκευή 16 Απριλίου το απόγευμα ο Μητροπο-
λίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας χοροστάτησε στην 
Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου της Υπεραγίας Θεοτό-
κου στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του 
Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

 Τις στάσεις των οίκων έψαλαν ο Σεβασμιώτατος, ο 
οποίος στο τέλος κήρυξε και το θείο λόγο, και ο Ιεροκή-
ρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως μας Αρχιμ. Νεκτάριος 
Λασκαρίδης. 

H Ακολουθία τελέστηκε τηρουμένων όλων των προβλε-
πόμενων περιοριστικών μέτρων για την προστασία της 
δημόσιας υγείας, ενώ μεταδόθηκε απευθείας στην ιστοσε-
λίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 
90.2 FM».

 Στην Ιερά Ακολουθία έψαλαν ο Πρωτοψάλτης του Ιε-
ρού Προσκυνηματικού Ναού του Αγίου Αντωνίου Βεροίας 
κ. Ιορδάνης Κουτσιμανής και ο κ. Βασίλειος Μαυράγκα-
νος.

40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

 Τελέστηκε το Σάββατο 17-4-
2021 ,στον Ιερό Ναό Αγίου Αντω-
νίου Βεροίας , σε στενό οικογενει-
ακό κύκλο λόγω των μέτρων του 
covid-19 το 40νθμήμερο μνημόσυ-
νο για την ανάπαυση  της ψυχής 
της  αγαπημένης μας μητέρας και 
γιαγιάς  Τζένης  Αθαν. Τσακνα-
κοπούλου -Χατζημάμογλου.

Τα παιδιά -τα εγγόνια 

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 18 Απρι-

λίου 2021 στις 12.00 μ.μ. σε στενό 
οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό 
Αγ. Γεωργίου Κουλούρας ο Νικόλαος 
Κουτσαντάς σε ηλικία 69 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 19 Απριλί-

ου 2021 στις 12.00 μ.μ. σε στενό οι-
κογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Αλεξάνδρει-
ας ο Ιωάννης Σακελλάρης σε ηλικία 
81 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 19 Απρι-

λίου 2021 στις 4.30 μ.μ. σε στενό οι-
κογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο 
Ιωάννης Μοτσιόπουλος σε ηλικία 
89 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 20 Απρι-

λίου 2021 στις 11.00 π.μ. σε στενό 
οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
η Ματρόνα Δημ. Δημητριάδου σε 
ηλικία 89 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες 

μας έχουν φάρμα-
κα που δεν χρειάζο-
νται  και θέλουν   να 
τα  προσφέρουν στο  
Γηροκομείο Βέροιας  , 
το τηλέφωνο του Γηρο-
κομείου Βέροιας είναι 
2331024891.

Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ 
ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, ξεκίνησε τη  συγκέντρωση τροφίμων για 
τις 130  καταγεγραμμένες οικογένειες που έχει,  και όπως κάθε χρόνο ετοιμάζει γι’ αυτές 
τις οικογένειες, δέματα με τρόφιμα  για το ΠΑΣΧΑ. Έχουμε   ανάγκη τρόφιμα μακράς 
διάρκειας, κυρίως όσπρια,  λάδια ενός λίτρου, γάλα, ζυμαρικά, σάλτσες.  Παρακαλούμε 
τους φίλους και τις φίλες μας και όσους γνωρίζουν το έργο μας να  βοηθήσουν.

Η Φιλόπτωχος είναι ανοικτά Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, στην οδό Κωτουνίου 10Α  
από   8.00΄-12.00   π.μ. και Τρίτη - Πέμπτη από 10.00΄-12.00 π.μ.

ΤΗΛ: 23310 64731
 Όσοι δυσκολεύονται, λόγω των περιορισμών της κυκλοφορίας,  μπορούν να μας 

ενισχύσουν οικονομικά στους εξής λογαριασμούς:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR 6101103250000032529606215
Eurobank: 0026.0683.02.0102708563
                                     ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                                                         
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑμεΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                                  

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

email:  info@tapaidiatisanoixis                                                                                                  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

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

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

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

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

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

Η Πρόεδρος
ΣΑΡΚΑΤΖΗ  ΕΛΕΟΝΩΡΑ

Ολοκληρώθηκε η «ΣυνΚατeχηση 
για παιδιά» της Ιεράς Μητροπόλεως 

 
Το Σάββατο 

17 Απριλίου το 
απόγευμα, με-
ταδόθηκε από 
τους  ιστοχώ -
ρους της Ιεράς 
Μητροπόλεως 
μας και από τον 
ρ α δ ι ο φ ω ν ι κ ό 
σταθμό «Παύ-
λ ε ι ο ς  Λ ό γ ο ς 
90.2 FM», η τε-
λευταία παιδική 
εκπομπή κατή-
χησης του Γρα-
φείου Ποιμαντι-
κής Διακονίας 
της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας με τίτλο: «ΣυνΚατeχηση για 
παιδιά».

 H πανδημία του νέου κορονοϊού (COVID-19), στάθηκε αφορμή ήδη από τον περα-
σμένο Μάϊο, κατόπιν εμπνεύσεως και προτροπής του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
μας κ. Παντελεήμονος, να συνεχιστεί το έργο της κατηχήσεως μέσα από το πρόσφορο 
μέσο του διαδικτύου, ώστε να υποκαταστηθούν τα μαθήματα των κατηχητικών συ-
νάξεων που δεν μπορούν να λειτουργήσουν στους ενοριακούς χώρους εξαιτίας των 
μέτρων προφύλαξης από την πανδημία. 

 Ο τίτλος «ΣυνΚατeχηση» υποδηλώνει την από κοινού κατήχηση όλων των συμ-
μετεχόντων στις κατηχητικές συνάξεις της Ιεράς Μητροπόλεως (Συν) μέσω του διαδι-
κτυακού διαύλου (e).  Σέ έναν κύκλο είκοσι πέντε συνολικά εκπομπών αναπτύχθηκαν 
αγιολογικά θέματα σχετικά με την ζωή των Αποστόλων με τη βοήθεια των σύγχρονων 
εποπτικών μέσων και παρουσιάστηκαν παιχνίδια και κατασκευές. 

 Την εκπομπή παρουσίαζαν οι κατηχήτριες και εκπαιδευτικοί κ. Ευθυμία Χατζηκυ-
ριακίδου, κ. Μαρία Χαλδαιοπούλου και κ. Σωτηρία Δημητροσοπούλου, ενώ την επιμέ-
λεια είχε ο Γραμματέας της Ιεράς Μητροπόλεως μας Αρχιμ. Αρσένιος Χαλδαιόπουλος.

Συλλυπητήριο της Ν.Ε. 
ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ Ημαθίας για 

τον Κώστα Γκαβαϊσέ
Την βαθιά της θλίψη 

για την απώλεια του Κώ-
στα  Γκαβαισέ εκφράζει 
η Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ Ημα-
θίας που με ανακοίνωσή 
της αποχαιρετά τον «ξε-
χωριστό σύντροφο και α-
γωνιστή της Αριστεράς»:

« Ο Κώστας ήταν ενας 
διαχρονικά σταθερός στις 
προοδευτικές του θέσεις 
συν/φος, ανένταχτος μέ-

χρι και το τέλος της δεκαετίας του ΄80 και αργότερα από 
τα ιδρυτικά μέλη του Συνασπισμού και του μετέπειτα ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Ολη του, η πορεία της ζωής, την διέκρινε η ηπιότητα 
και η ευγένεια με την οποία προσέγγιζε και τους ανθρώ-
πους  , αλλά  και τα προβλήματά τους.

Πολλά χρόνια μέλος της Ν.Ε, με ενεργό συμμετοχή στα 
Αυτοδιοικητικά, ενας οραματιστής Πολιτικός Μηχανικός, 
ειδικά για την περιοχή της Μπαρμπούτας και την διαμόρ-
φωση της κοίτης του ποταμού, όπως επίσης καθοριστική 
ήταν η συμβολή του στην διαμόρφωση της Πιερίων και η 
διασύνδεση της με την Εγνατία Οδό.

Με βαθιά θλίψη οι φίλοι και οι φίλες, οι σύντροφοι και 
οι συντρόφισσες από την Βέροια και από τη Νομαρχιακή 
Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ Ημαθίας, αποχαιρετάμε έναν ξε-
χωριστό σύντροφο, αγωνιστή της ζωής και της Αριστεράς, 
τον Κώστα Γκαβαισέ.  

Στην οικογένειά του, την αγάπη μας και τα θερμά μας 
συλλυπητήρια».



Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
 από σήμερα έως την Παρασκευή, 
σε τμήμα του δρόμου Κορυφής – 

Κυψέλης Ημαθίας 
Για την  ομαλή και ασφαλή διεξα-

γωγή της οδικής κυκλοφορίας, την 
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, 
την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του 
κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών 
συντήρησης του οδικού δικτύου ε-
πί της Π.Ε.Ο.1 Θεσσαλονίκης-Κα-
τερίνης,  η Διεύθυνση Αστυνομίας 
Ημαθίας  αποφάσισε: Την εναλλάξ 
κυκλοφορία των οχημάτων από το 
εναπομένον ρεύμα κυκλοφορίας με 
αποκλεισμό της λωρίδας κυκλοφο-
ρίας και στις δύο κατευθύνσεις, στην 
Π.Ε.Ο.1 Θεσσαλονίκης-Κατερίνη, α-

πό Χ/Θ 52+800 (διασταύ-
ρωση για Τ/Κ Κορυφής) 
έως Χ/Θ 60+050 (Είσοδος 
Τ/Κ Κυψέλης), με αρχή χι-
λιομέτρησης από Ν. Θεσ-
σαλονίκης.

Οι  κυκλοφοριακές ρυθ-
μίσεις θα εφαρμοσθούν α-
πό την Τρίτη 20-04-2021 
έως Παρασκευή 23-04-
2021 και κατά το χρονικό 
διάστημα από τις 07:00’ ώ-
ρα έως την δύση του ηλίου 
έκαστης ημέρας. 

 Κατά τη διάρκεια των 
ανωτέρω κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων, θα εφαρμό-
ζονται κατά περίπτωση οι 
εγκεκριμένες μελέτες σή-
μανσης.
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Εν όψει ημερών Πάσχα, ενημερώνουμε την κοινότητα 
και πολίτες του Δήμου Νάουσας για τα κάτωθι:

1. Το νοσοκομείο λειτουργεί πάντοτε απρόσκοπτα και με 
ζήλο προς εξυπηρέτηση πολιτών και την παροχή υψηλής ποι-
ότητας υπηρεσιών υγείας. Η Διοίκηση θα εξασφαλίσει εύρυθμη 
λειτουργία όπως οφείλει ανεξάρτητα από αόρατους ή ορατούς 
κινδύνους, εντός ή εκτός.

2. Η κλινική covid βρίσκεται σε λειτουργία και θα παραμείνει 
ενεργή όσο απαιτείται για τις εθνικές και τοπικές ανάγκες αντιμε-
τώπισης της πανδημίας.

3. Μέχρι νεωτέρας το νοσοκομείο Νάουσας βρίσκεται σε 
ετοιμότητα να εξυπηρετεί έκτακτα χειρουργικά και ορθοπαιδικά 
περιστατικά για όλη την Περιφερειακή Ενότητα και όμορες περι-
οχές οπότε είναι ανάγκη. Είμαστε περισσότερο από ποτέ σε α-
γαστή συνεργασία και με τους ήρωες του Νοσοκομείου Βέροιας 
που πολεμούν στην πρώτη γραμμή της πανδημίας. 

4. Με χαρά ανακοινώνουμε ότι από τις αρχές Μαΐου θα ξεκι-
νήσει και 2ο εμβολιαστικό κέντρο στο νοσ. Νάουσας στα πλαί-
σια του εθνικού σχεδίου «Ελευθερία»και κατόπιν μιας επιτυχη-
μένης πορείας εμβολιασμών για 3 μήνες ήδη. Για πρώτη φορά 
στη ιστορία εμβολιάζονται 80 πολίτες την ημέρα στο νοσοκομείο 
και θα μπορεί να εμβολιαζεται ο διπλάσιος αριθμός πολιτών 
πολύ σύντομα. 

5. Ξεκίνησαν πριν λίγες ημέρες οι διαδικασίες για το διαχω-
ρισμό εξωτερικών ιατρείων και επειγόντων περιστατικών στα 
πλαίσια βελτίωσης λειτουργίας του τμήματος ΤΕΠ.

6. Για πρώτη φορά μετα τον Μάίο του 2012 ξεκίνησαν ξανά 
εφημερίες από τους ενθουσιώδεις μαιευτήρες μας σε συνδυα-
σμό με γυναικολογικά ιατρεία στο νοσ. Νάουσας. Επικοινωνή-
στε με τη γραμματεία ιατρείων για πληροφορίες.

7. Εγκαταστάθηκε προ ημερών και θα τεθεί σύντομα σε 
λειτουργία το νέο σύστημα Άτομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου α-
σθενών για πρώτη φορά στην ιστορία του Νοσοκομείου και στα 
πλαίσια ψηφιακού μετασχηματισμού υπηρεσιών υγείας.

8. Όπως πληροφορηθήκαμε με μεγάλη χαρά διενεργούνται 
σημαντικές ενέργειες και πρωτοφανή προσπάθειες από το 
Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Νάουσας για ενδυνάμωση και 
ενίσχυση υπηρεσιών υγείας του Νοσοκομείου με ένα νέο όραμα 
που μοιραζόμαστε από κοινού. Ευελπιστούμε για το καλύτερο. 

Για πρώτη φορά στην Ιστορία του Νοσοκομείου καταφέ-
ραμε να νοσηλέψουμε πάνω από 80 ασθενείς την ίδια ημέρα, 
για πρώτη φορά μετά από 70 χρόνια λειτουργίας επιτύχαμε 

εκτέλεση και απορρόφηση του οικονομικού έτους με 99.2%. Το 
Υπουργείο αναγνωρίζοντας τις προσπάθειές μας προχώρησε 
στη σημαντικότερη αύξηση προϋπολογισμού του Νοσοκομείου 
τα τελευταία 20 χρόνια.

Είναι πολλά αυτά που το νοσοκομείο πέτυχε το τελευταίο 
διάστημα, πολλά σε πολύ λίγο χρόνο. Αρκετά που δεν έχουν 
κοινοποιηθεί, είναι νωρίς ακόμη για απολογισμούς. Παρά τις 
καθημερινές δυσκολίες οι εργαζόμενοι είναι περήφανοι όσο 
ποτέ για το νοσοκομείο που γίνεται ολοένα και πιο ελκυστικό για 
νέους Ιατρούς, Νοσηλευτές και Διοικητικούς που επιθυμούν να 
έρθουν και να εργασθούν εδώ ενισχύοντας την τοπική οικονο-
μία και υπηρεσίες υγείας. 

Αυτό θέλαμε. Το λησμονούμε όλοι εδώ και πολύ καιρό, εντός 
και εκτός των πυλών του νοσοκομείου και οφείλουμε να είμαστε 
εξαιρετικά προσεκτικοί στο να διαφυλάξουμε αυτή τη θετική ει-
κόνα, γιατί έχει μεγαλύτερη αξία από οτιδήποτε άλλο.

Με οριζοντίως αυξημένη πειθαρχία και αυστηρότητα στη 
τήρηση της τάξης θα συνεχίσουμε ανοδική πορεία για να μπο-
ρούμε να στηρίξουμε ορθά την μεγαλύτερη δύναμη που είχε 
ποτέ ποσοτικά το νοσοκομείο στην Ιατρική και Νοσηλευτική του 
υπηρεσία.

Στις ιστορικές στιγμές που βιώνουμε εδώ και καιρό, είναι 
καθήκον όλων μας, με κάθε προσπάθεια να προσπαθούμε να 
εξασφαλίσουμε προσθετική αξία και την ενδυνάμωση του «Σή-
μερα» αλλά πολύ περισσότερο του «Αύριο» του Νοσοκομείου 
μας, όλων των νοσοκομείων. 

Χαιρετίζουμε κάθε προσπάθεια όλων που προσπαθούν 
έμπρακτα να προσφέρουν και να δώσουν κάθε τι περισσότερο 
στο νοσ. Νάουσας έτσι ώστε να μπορεί πάντα να ντύσει με τη 
φροντίδα του τα παιδιά όπως έκανε και στους γονείς. 

Περισσότερο από ποτέ ο τρόπος που εκδηλώνουμε τώρα, ο 
καθένας μας ατομικά, το σεβασμό μας στο ζωντανό οργανισμό 
που λέγεται Νοσοκομείο θα αποτυπωθεί στις σελίδες της τοπι-
κής ιστορίας. Σεβασμός σε αυτούς που κάποτε έδωσαν ανιδιο-
τελώς για να υπάρχει το Νοσοκομείο σήμερα.

Ευχαριστούμε το Υπουργείο Υγείας, την 3η ΥΠΕ, τον Αντι-
περιφερειάρχη μας, το Δήμαρχο μας, την Πολιτική Βούληση και 
όλους τους Παράγοντες που είναι πάντα αρωγοί και στο πλευρό 
μας. 

Εκ της διοικήσεως του Νοσοκομείου Νάουσας
Δρ. Κωνσταντίνος Λυκοστράτης

Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης 
εισηγητής της ΝΔ 

στο νομοσχέδιο που 
μεταρρυθμίζει τη Δικαιοσύνη

Καινοτόμο και μεταρρυθ-
μιστικό νομοθέτημα το οποίο 
αντιμετωπίζει άμεσα τα οργα-
νωτικά και λειτουργικά προ-
βλήματα του Σώματος των 
Δικαστικών Υπαλλήλων ενώ 
παράλληλα βελτιώνει ακόμη 
περισσότερο την ποιότητα 
του συστήματος απονομής 
της δικαιοσύνης στη χώρα 
μας μέσω του εξορθολογι-
σμού και της αναβάθμισης 
της διοικητικής της υποστήρι-
ξης, χαρακτήρισε τον νέο Κώ-
δικας Δικαστικών Υπαλλήλων 
ο εισηγητής της ΝΔ κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

Στην ομιλία στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, όπου και συζητείται το 
συγκεκριμένο σχέδιο Νόμου, ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής 
Ημαθίας σημείωσε ότι οι κυρίαρχοι άξονές του είναι:

•Η οριστική επίλυση του ζητήματος της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλ-
λήλων στα δικαστήρια με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

•Η κατάργηση του ανώτατου ορίου ηλικίας διορισμού
•Η καινοτόμα προσαρμογή των διατάξεων του Νέου Κώδικα προς τον Κώ-

δικα Δημοσίων Υπαλλήλων και στα ζητήματα οργάνωσης της Υπηρεσίας των 
Δικαστικών Υπαλλήλων 

•Η βελτίωση του συστήματος αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων κα-
θώς και η ενίσχυση του πλαισίου διαρκούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσής τους

•Η βελτίωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων επιλογής Προϊσταμένων 
•Η ενίσχυση της ποιοτικής απονομής της δικαιοσύνης μέσω της σύσταση 

δύο νέων αυτοτελών κλάδων εξειδικευμένων δικαστικών υπαλλήλων, σε νέα 
ιδιαίτερης σημασίας πεδία, όπως η νομική τεκμηρίωση, η επικοινωνία και οι 
διεθνείς σχέσεις, οι οποίοι θα επικουρούν τους δικαστικούς λειτουργούς στο 
δικαιοδοτικό τους έργο

Ο κ. Τσαβδαρίδης επισήμανε επίσης ότι η Κυβέρνηση της ΝΔ δίνει ιδιαίτε-
ρη βαρύτητα την μεταρρύθμιση του χώρου της Δικαιοσύνης επ’ ωφελεία των 
λειτουργών της, των υπαλλήλων της αλλά κυρίως των ίδιων των Ελλήνων 
πολιτών. Προς αυτή την κατεύθυνση, υπενθύμισε μία σειρά βημάτων που ήδη 
έχουν γίνει, όπως η προώθηση της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές 
υποθέσεις, η βελτίωση του συντονισμού των διαφόρων υπηρεσιών και φορέων, 
που είναι επιφορτισμένοι με την καταπολέμηση της διαφθοράς, η επιτάχυνση 
των διαδικασιών εκδίκασης σημαντικών υποθέσεων, με μεγάλο αναπτυξιακό 
αποτύπωμα μέσω της δημιουργίας ειδικών τμημάτων.

Επιπροσθέτως τόνισε ότι η κυβέρνηση κωδικοποίησε τη δικονομία του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου επιταχύνοντας έτσι την εκδίκαση των υποθέσεων που έχουν 
δημοσιονομικό αποτέλεσμα και κυρίως, προχωρά στην ταχύτατη ψηφιοποίηση 
της Δικαιοσύνης, που ως αποτέλεσμα μέχρι σήμερα έχει να έχουν εκδοθεί πάνω 
από 100.000 πιστοποιητικά από δικαστικές αρχές, το ποινικό μητρώο πλέον να 
αιτείται και να παραδίδεται ηλεκτρονικά τις αποφάσεις οι διάδικοι και οι δικηγό-
ροι να μπορούν να τις προμηθεύονται ηλεκτρονικά και ατελώς και να έχει διευ-
ρυνθεί εντυπωσιακά η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων.

Και δεύτερη εμβολιαστική γραμμή 
στο Νοσοκομείο Νάουσας



Δεν δυσκολεύτη-
κε η βασίλισσα 
του βορά να 

ξεπεράσει το εμπόδιο 
του Θεσπρωτού παρότι 
πρόβαλε σθεναρή αντί-
σταση  αλλά ηττήθηκε 
με 3-1.

Εκείνο που μένει εκτός από
τους τρεις πολύτιμους βαθμούς
είναι ότι για μία ακόμη φορά η
Βέροια εκτός από τα τρία πολύ
ωραίαγκολπουπέτυχε,δημιούρ-
γησε κλασικές ευκαιρίες νααυξή-
σει τον δείκτη των γκολαλλά και
πάλι οι επιθετικοί τηςδενβρήκαν
εύκολαδίκτυα.

Υπεροχήκαιπάλιστομεγαλύ-
τερομέροςτουαγώνα,εκτόςαπό
κάποιαδιαστήματα κυρίωςστοβ’
ημίχρονο ,  όπου  οι φιλοξενού-
μενοιπήραν τοκέντρο , εξ’αιτίας
του αργού ρυθμούπου είχαν οι
παίκτεςτηςΒέροιαςαλλάδενήταν
ιδιαίτερααπειλητικοί για την εστία
τουΒελίδη.

Φυσικά και οι γηπεδούχοι θα
πρέπει να ξέρουν οτι μπορεί να
προηγήθηκαν με 2-0 στο α’ ημί-
χρονοαλλά τοπαιχνίδι έχει άλλα
45’λεπτάγιατηνλήξη.Θεωρητικά
καιμετηνδιαχείρισηπουέκανεη
ομάδαστουπόλοιποδιάστημαμό-
νομεχονδράλάθητηςΒέροιαςθα
μπορούσαν οιφιλοξενούμενοι να
φθάσουνσεκάποιογκολ,καιαυ-
τόέγινεύστερααπόαδικαιολόγητο
κόρνερπουπαραχώρησεοΠαπα-
χρήστουκαιοΚοντοέςμεκεφαλιά
μείωσεσε 3-1στο 75’ λεπτό.Οι
φίλαθλοι θέλουνσοβαρότητα και
διάρκειααπότουςπαίκτεςόποιος
καιανείναιοαντίπαλοςαφούείναι

γνωστόότιόλοιοιαντίπαλοι παί-
ζουνπάνταμεπάθοςκαιδύναμη
εναντίοντηςΒέροιας..

Γκολ και φάσεις 
ΗΒέροιαμπήκεστοματςστό-

χο το γρήγορο  γκολ. Στο 10’ ο
Βεργώνης ήταν αυτός που κέρ-
δισε την μπάλα στο χώρο του
κέντρου έδωσε στον  Πασά και
αυτός με την μία  έβγαλε δεξιά
στον Πόζογλου και ο τελευταίος
με σουτ μέσα από την περιοχή
σημείωσετο1-0.Στο25’ηΒέροια
«ζευγάρωσε» τα τέρματά της.Ο
Πασάςκαιπάλιέκανεπαράλληλη
σέντρααπόαριστερά και οΛου-
κίνας, στο δεύτερο δοκάρι, πλά-
σαρεεύστοχααπόκοντάσεκενό

τέρμα και σημείωσε το 2-0. Στο
68’  γρήγορη αντεπίθεση με τον
Λουκίνα που έβγαλε στον κενό
χώρομόνο τονΠαπαχρήστο,αυ-
τόςέστρωσεδεξιάστονΠόζογλου
και ο τελευταίος με σουτ έστειλε
τηνμπάλασταδίχτυαγράφοντας
το 3-0.Οι φιλοξενούμενοι μείω-
σανστο75’..ΟΜπίκαςεκτέλεσε
το κόρνερ και ο Κοντοές με κε-
φαλιά έγραψε το 3-1 κερδίζοντας
στηνπεριοχήαμυντικούς καιΒε-
λίδη.

Η Βέροια είχε και άλλες κα-
λές στιγμές στο πρώτο μέρος.
Στο 4’ σουτ του Παπαχρήστους
αποκρούστηκεσεκόρνερ,στο27’
ο Πασάς έκανε το σουτ από το
ημικύκλιο της περιοχής αλλά ο

Κολιοφούκαςαπόκρουσεσεκόρ-
νερκαιστο28’ κεφαλιά τουΒερ-
γώνη από κοντά κατέληξε άουτ.
Δεν είχαν κάποια καλή ευκαιρία
οιφιλοξενούμενοιαφούοκ.Δερ-
μιτζάκηςκαιμετιςαλλαγέςπουέ-
κανεδενάφησεπολλάπεριθώρια
στουςπαίκτεςτουΘεσπρωτούνα
απειλήσουντηνεστίατουΒελίδη.
Σπουδαία και δίκαιη νίκη ...φέρ-
νονταςκαικαλήψυχολογίαστους
παίκτεςενόψηκαιτουντέρμπιτο
ερχόμενοΣάββατοστις 12 μ.μ (
ΕΡΤ3)στηνΚαβάλα

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κατοίκος  (Αθη-
νών)(Νικολάου,Κουφός).Παρότι
ήτανέναεύκολοπαιχνίδιδεναπέ-
φυγεταλάθη.

ΒΕΡΟΙΑ:Βελλίδης,Μπουκου-

βάλας,Παπαχρήστος, Σκόνδρας,
Μαραγκός, Οικονόμου (71’ Ντι
Τζιοβάνι),Βεργώνης (62’Μουχά-
λης),Μούργος (62’ Σιμόνι), Πα-
σάς(71’Αποστολόπουλος),Πόζο-
γλου(84’Πεταυράκης),Λουκίνας.

ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ: Κολιοφούκας,
ΓώγοςΑ. (80’Πετράκης), Γώγος
Γ. (59’ Σταυρίδης), Ζούρκος, Κο-
ντοές,Κωνσταντινόπουλος,Κων-
σταντίνου,Μπίκας,Πέντσας (59’
Σαραντίνης),Πατσέρο (42’Διγκό-
ζης),Ραμίρεζ(80’Γκάνχιερ).

Αποτελέσματα
6ης αγωνιστικής 

ΒόρειοςΌμιλος
Βέροια–Θεσπρωτός......3-1
ΟλυμπιακόςΒ–Πανσερραϊκός0-1
Πιερικός–ΠΟΤρίγλιας....2-0
ΑλμωπόςΑρ–ΑπόλλωνΠ4-1
Καβάλα–ΑΕΠΚοζάνης...5-1

H βαθμολογία
1)Καβάλα......................... 15
-ΝΠΣΒέροια..................... 15
3)Πανσερραικός............... 13
4)ΟλυμπιακόςΒ.............. 12
5)Πιερικός........................ 10
6)Θεσπρωτός.................... 7
7)ΠΟΤρίγλιας.................... 6
8)Αριδαία........................... 5
9)Καλαμαριά...................... 1
10)ΑΕΠΚοζάνης................ 1

Η επόμενη
(7η) αγωνιστική

Σάββατο24Απριλίου,15:00
Θεσπρωτός–ΟλυμπιακόςΒόλου
Καβάλα–Βέροια(12μ.μΕΡΤ3)
Τρίγλια–ΑπόλλωνΠόντου
Πανσερραϊκός–ΑλμωπόςΑρ
ΑΕΠΚοζάνης–Πιερικός

Παύλος Δερμιτζάκης:
«Είναι δύσκολο το πρωτά-

θλημα παίξαμε σε 21 μέρες
6 αγωνιστικές»

Μετά την λήξη του νικηφόρου
αγώναμε τονΘεσπρωτόοπρο-
πονητής της Βέροιας κ. Παύλος
Δερμιτζάκης έκανε τιςπαρακάτω
δηλώσεις.

«Για το παιχνίδι αυτό είχαμε
νααντιμετωπίσουμεπολλάπράγ-
ματα ταυτόχρονα. Και αυτό δεν
ισχύει μόνο γιαμας.Μέσασε21
μέρεςπαίξαμετο6ομαςπαιχνίδι.
Έτσιμέσασεμικρόδιάστημακαι
ύστερα από μία μεγάλη αποχή
, θέλουν οι παίκτες να δώσουν
τα μέγιστα και ναπετύχουν τους
στόχουςπουέχουνεβάλεικαιένα

παραπάνω όταν ο στόχος μιάς
ομάδας είναιπαραπολύ υψηλός
με νίκες πό τις οποίες κάποιες
είναιμονόδρομος.Είχαμενααντι-
μετωπίσουμε μία πολύ δύσκολη
εβδομάδααποπλευράςκόπωσης
,γιατίσεμικρόδιάστημαπαίξαμε
έναπαιχνίδιτηνΤετάρτημεμεγά-
λοβαθμόδυσκολίαςστιςΣέρρες,
όπουηομάδαγιαόλοσχεδόν το
παιχνίδι έβγαλεπολύ καλή ενέρ-
γεια  , ενώ σήμερα αντιμετωπί-
σαμεμίαπολύκαλήομάδα,που
είχε άγνοια κινδύνου και δεν είχε
τίποτα να χάσει απεναντίας οτι
έπαιρνεαπόαυτό τοπαιχνίδι και
αγωνιστικάακόμηείναικέρδος..

Πιστεύωοτι ετοιμαστήκαμε τις
μέρεςαυτές από τηνΤετάρτη και
μετά,ναξεκουράσουμετουςπαί-
κτες , και να πάρουμε την νίκη
καιναπαραμείνουμεστηνπρώτη
θέσητηςβαθμολογίας.Νομίζωοτι
κάναμεέναπολύκαλόα’ημίχρο-
νομέχριτο30-35λεπτόείμασταν
πολλοί καλοί . είχαμε καλές φά-
σεις , πετύχαμε 2 γκολ και μέσα
σεπαρένθεση«κλειδώσαμε « το
παιχνίδι. Γιατί μίαομάδασαν την
Βέροιαδενείναιεύκολοστοναντί-
παλοναγυρίσειτοπαιχνίδι

Στοβ’ ημίχρονο είπασταπαι-
διά για να το κλειδώσουμε 100%
πρέπει ναπετύχουμε ένα ακόμη
γκολ , κάτι το οποίο έγινε . Στην
συνέχεια κάναμε μία διαχείριση
δηλ. να ξεκουράσουμε παίκτες
που είναι φορτωμένοι , ναπρο-
στατεύσουμεπαίκτεςπου έχουν
μικροπροβλήματα  να δώσουμε
την δυνατότητα να μπούνπαιδιά
όπωςοΜουχάληςπουέκανετην

πρώτησυμμετοχή .Έτσι 20παί-
κτες από το ρόστερ της ομάδας
έχουναγωνιστεί.Επίσηςδώσαμε
στονΤζιοβάνιμετάαπό15μέρες
τραυματισμού ναπάρει συμμετο-
χή γιατί κάτω από διαφορετικές
συνθήκεςδενθατοκάναμε.Έτσι
έπεσεκάπωςηαπόδοσημαςκαι
ο αντίπαλος μας έδειξε οτι είναι
μίαπαραπολύκαλήομάδα που
ξέρει τι θέλει και τι ζητάει στο α-
γωνιστικόχώρο,μαςπίεσεέπαιξε
ποδόσφαιρο.

Εμείςπήραμε δίκαια την νίκη
και τους τρεις βαθμούς και κοι-
τάζουμε το επόμενοπαιχνίδι με
ένανπολύδύσκολοαντίπαλο την
Καβάλα. Συγχαρητήρια στονΘε-
σπρωτόκάνειπολύκαλήδουλειά
οπροπονητήςκ.Ρότσα.»
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ΕύκοληνίκηηΒέροια3-1τονΘεσπρωτό...
πριναπότοντέρμπιστηνΚαβάλα!!

Παύλος Δερμιτζάκης: «Είναι δύσκολο το πρωτάθλημα παίξαμε σε 21 μέρες 6 αγωνιστικές»
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Τον δεύτερο τίτλο στην ιστορία
του στο επαγγελματικό βόλεϊ πα-
νηγυρίζει οΑ.Ο.ΦοίνικαςΟΝΕΧ.Η
ομάδατηςΣύρουνίκησεμε3-1σετ
τονΑ.Π.Σ.ΦίλιπποΒέροιας και κα-
τέκτησετοδεύτεροτίτλοστοθεσμό
μετά το 2012στη Σύρο όπου είχε
γίνει ηπρώτη διοργάνωση.Μεγά-
λοςπρωταγωνιστής ήταν οΣλοβέ-
νος Ζίγκα Στερν που αναδείχτηκε
πολυτιμότερος αθλητής -MVP της
διοργάνωσης.

Ο Φοίνικας έκανε άλλη μία
σπουδαία εμφάνιση και λύγισε το
μαχητικόΦίλιπποΒέροιαςπουπα-
ρότι βρέθηκε να χάνει με 2-0 σετ
μείωσε τοσκορ καιπάλεψεμέχρις
εσχάτωνγιατηνισοφάριση.Ηυπε-
ροπλία τουΦοίνικα στην επίθεση
η εξαιρετική μέρα του Στερν αλλά
και τουΘανάσηΠρωτοψάλτη ειδι-
κάστοξεκίνημα, έκαναν τημεγάλη
διαφορά.ΟΘάνοςΜαρούληςπήρε
τον τρίτο του τίτλοΛιγκΚαπ και ο
ΝίκοςΠαπαγγελόπουλος τον δεύ-
τερο.Ολοιοιυπόλοιποιαθλητέςτου
Φοίνικαπήραντονπρώτοτίτλοστη
διοργάνωση. Την απονομή στους
νικητές έκαναν οπρόεδρος τηςΕ-
ΣΑΠΠαντελής Ταρνατόρος και ο
Διευθύνων Σύμβουλος τηςΟΝΕΧ
ΠάνοςΞενοκώστας.

Στο πρώτο σετ του τελικού οι
δύοομάδεςμπήκανμεδιάθεσηνα
πιέσουν στο σερβίς.Με συνεχείς
εναλλαγές στο προβάδισμα Φί-
λιππος καιΦοίνικας έφτασαν μαζί
μέχρι το 6-6. ΟΠρωτοψάλτης με
άσσοέδωσεγιαπρώτηφοράπρο-
βάδισμαδύοπόντωνστουςπειρα-
τές8-6.

ΣτηνεξέλιξητουσετοΜπράουν
με επίθεση και άουτ τουΜαυρο-
βουνιώτη έφεραν τους «πειρατές»
στο+4 (14-10).Ηομάδα τηςΗμα-
θίας αντέδρασε και μείωσε προ-
σωρινά14-12,όμωςοΦοίνικαςμε
τονΠρωτοψάλτηστοσερβίςπήρε
διαφοράπέντεπόντων18-13μετά
απόλάθος τουΦέρελ.ΟΦίλιππος
μείωσε 19-15 με τον Εντουάρντο,
όμωςησυνέχειατουσετήταν«μο-
νόλογος» για τονΦοίνικα.ΟΡάιτς
από τη θέση του σερβίςπλήγωσε
τηνυποδοχήτουΦιλίππου,Μπρά-
ουν,Ράντκε και Στέρνσταμάτησαν
όλεςτιςεπιθέσειςτωνγηπεδούχων
και οΦοίνικαςπήρε εύκολα τοσετ
25-15 με άσσο του διαγώνιου του
Φοίνικα. Οι παίκτες του Σωκράτη
Τζιουμάκα εμφανώς επηρεασμέ-
νοι από το άγχος του τελικού συ-
νέχισαννακάνουνεύκολαλάθησε
επίθεση και άμυνα. Παρόλα αυτά
ΦίλιπποςκαιΦοίνικαςστοδεύτερο
εναλλάσσονταν στο προβάδισμα
και έφτασανμαζίσταμισά τηςδια-

δρομής13-13στηριζόμενοιεπιθετι-
κάστουςΤζιουμάκακαιΠρωτοψάλ-
τη αντίστοιχα. Η αμφίρροπη μάχη
συνεχίστηκε με τους δύοφιναλίστ
νακάνουναρκετάλάθηστοσερβίς
και να βρίσκονται μαζί στο σκορ
20-20με τουςΜπράουν και Γάτση
να τελειώνουν εντυπωσιακά στην
επίθεση.ΟΦοίνικαςδείχνονταςτην
εμπειρία του στα κρίσιμα, με άσ-
σο τουΡάιτς και άουτ επίθεση του
Μαυροβουνιώτη έφτασε σε τριπλό
σετμπολ24-21.Μάλισταοδιαγώ-
νιοςτουΦοίνικαμεάσσοέκλεισετο
σετ25-21.

Οιοικοδεσπότεςμπήκανφουρι-
όζοιστο τρίτοσετκαιμεαιχμή του
δόρατος τον Τζιουμάκα προηγή-
θηκαν 6-1.Μάλιστα με μπλοκ του
Μαυροβουνιώτηη διαφορά έφτασε
στο+6 για τηνομάδα τηςΗμαθίας
8-2.ΟΦοίνικας είχεπρόβλημασε
σερβίςκαιυποδοχήκάτιπουεκμε-
ταλλεύτηκανμετονκαλύτεροτρόπο
οι γηπεδούχοι που προηγήθηκαν
11-4 με άσσο τουΜαυροβουνιώ-
τη. ΟΦοίνικας ανέβασε στροφές
καιμετονΠαπαγγελόπουλομείωσε
14-9. Οι γηπεδούχοι όμως έβγα-
λαναντίδρασηκαιμεσυνεχόμενους
πόντους έφτασανσε νταμπλσκορ
18-9 με μπλοκ του Τζιουμάκα. Ο
Φοίνικας με επίθεση του Πρωτο-
ψάλτη και πέναλτι τουΜπράουν
πλησίασε23-20.ΟΦίλιπποςέφτα-
σε σε τετραπλό σετ μπολ, οΦοί-
νικας έμεινε ζωντανός σε δύοπε-
ριπτώσεις, όμωςστην 3η ευκαιρία
οΜαυροβουνιώτης έκλεισε το σετ
25-22. Η απώλεια του τρίτου σετ
δεν επηρέασε τουςπαίκτες του Ι-
γκόρ Γιούρισιτς οι οποίοι στο τέ-
ταρτο μπήκαν αποφασισμένοι να
τελειώσουντοπαιχνίδι.Μεεπίθεση
τουΠρωτοψάλτηκαιλάθοςτουΤζι-
ουμάκα μπήκαν σε θέση οδηγού
6-3.Οι γηπεδούχοι με μπλοκάουτ
τουΕντουάρντομείωσαν6-5,όμως
τα συνεχόμενα λάθη τους έδωσαν

σημαντικόπροβάδισμαστονΦοίνι-
κα 11-6.Οι συριανοί συνέχισαν να
έχουντηνυπεροχήκαιμενέοάσσο
τουΡάιτςκαιμπλοκτουΣτερνέφτα-
σανσενταμπλσκορ14-7.

ΟΦίλιπποςέκανετηναπέλπιδα
προσπάθεια και με ισχυρό μπλοκ
μείωσε 21-19. Ο Φοίνικας όμως
δενήτανδιατεθειμένοςναχάσειμέ-
σα από τα χέρια του την ιστορική
ευκαιρία ναπάρει το δεύτεροΛιγκ
Καπ της ιστορίας του και το κατέ-
κτησεμεεπίθεσητουΜπράουνγια
το25-20.

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Βασι-
λειάδης. Παρατηρητής: Μιχελινά-
κης.Επόπτες:Σαρακινίδης,Βένος,
Σταυρίδης, Παπαδοπούλου Χρ.
Γραμματείες:Ψαρρά,Πασπαλά.A-
ναπληρωματικός - Video Check:
Γεωργιάδης.

Διακύμανση:
1οσετ:6-8,13-16,15-21,15-25
2οσετ:7-8,16-15,20-21,21-25
3οσετ:8-2,16-9,21-14,25-22
4οσετ: 5-8, 9-16, 15-21, 20-25

*Οι πόντοι τουΦίλιππου Βέροιας
προήλθαναπό1άσσο,42επιθέσεις,
7μπλοκκαι31λάθηαντιπάλωνκαι
τουΦοίνικαΟΝΕΧπροήλθαναπό8
άσσους,53επιθέσεις,12μπλοκκαι
24λάθηαντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (15-25, 21-25, 25-
22,20-25)

Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
(Σωκράτης Τζιουμάκας): Μαυρο-
βουνιώτης8 (5/18 επ., 1 άσσος, 2
μπλοκ, 48% υπ. - 20% άριστες),
Προύσαλης, Γάτσης 8 (5/9 επ., 3
μπλοκ), Τζιουμάκας Γ. 20 (20/44
επ.),Στουντζίνσκι9 (9/17επ.,46%
υπ. - 25%άριστες),Φερέλ 5 (3/6
επ.,2μπλοκ)/Μπουράκης(λ,36%
υπ. - 9% άριστες),Μιχελάκης (λ,
75%υπ. - 25%άριστες), Γραμμε-
νούδης,Τζιουμάκας Στ. (17% υπ.
-0%άριστες),Αρτακιανός.

Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ Ο-
ΝΕΧ (Ιγκόρ Γιούρισιτς):Μπράουν
14 (9/13 επ., 5 μπλοκ), Ράιτς 12
(7/25 επ., 5 άσσοι),Πρωτοψάλτης
16 (12/24 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ,
89% υπ. - 44% άριστες), Παπαγ-
γελόπουλος 6 (5/7 επ., 1 μπλοκ),
Ράντκε3 (1/3 επ.,2μπλοκ),Στερν
22 (19/25 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ,
74%υπ. - 26%άριστες) / Γκαράς
(λ,59%υπ.-26%άριστες),Μήλης.

Ο Σλοβένος ακραίος τουΦοί-
νικαΟΝΕΧκαιMVP τουΛιγκΚαπ
ΝίκοςΣαμαράςΖίγκαΣτερν δήλω-
σε:«ΔενήρθαγιαναπάρωτοMVP
αλλάγιαναπάρουμεωςομάδα το
τρόπαιο και τα καταφέραμε.Αυτό
είναι το σημαντικό για μένα γιατί
περάσαμε πολλές δυσκολίες φέ-
τος.Δενκαταφέραμεναπάρουμετο
πρωτάθλημα,όμωςπαλέψαμεκάθε
παιχνίδι.Βήμαβήμαόμωςπήραμε
αυτόντοντίτλο».

Ο πασαδόρος του Φίλιππου
ΒέροιαςΚώσταςΠρούσαλης είπε:
«Συγχαρητήρια στοΦοίνικα, ήταν

το τουρνουά τους.Έπαιξαν εκπλη-
κτικά και χθες και σήμερα. Κάνα-
με την προσπάθειά μας εμείς και
πήραμε αυτό που αξίζαμε. Ήταν
δύσκοληκαιπερίεργησεζόνκαιαυ-
τόπουλέμεότιήρθαμεγιαναμεί-
νουμε,θατοδούμεκαιτουχρόνου.
Από τον Νίκο Σαμαρά μάθαμε το
βόλεϊ, τον ήξερα καλά. Καλό πα-
ράδεισο να έχει». Ο προπονητής
τουΦοίνικαΟΝΕΧΙγκόρΓιούρισιτς
δήλωσε: «Γνωρίζαμεότι είχαμε την
δυνατότητα να κατακτήσουμε τον
τίτλο.Προσπαθήσαμεπάραπολύ.
Χτίσαμε ότι πετύχαμε σήμερα. Η
Βέροια αντέδρασε στο τρίτο σετ,
όμως βρήκαμε τα αποθέματα και
πήραμετηνίκη.Οτελικόςήτανπα-
ρόμοιος με τοπαιχνίδι πρωταθλή-
ματοςπουδώσαμε εδώ.Δεν έφτα-
σετυχαίαοΦίλιπποςΒέροιαςστον
τελικό,μαςπίεσε,όπωςκάναμεκαι
εμείς.Θέλω να ευχαριστήσω τους
παίκτες μου για τη μαχητικότητά
τους, τους συνεργάτες μου και τη
διοίκηση.Θέλαμε να τελειώσουμε
τησεζόνκαλάκαιτοπετύχαμε».

Ο προπονητής του Φίλιππου
ΒέροιαςΣωκράτηςΤζιουμάκας τό-
νισε: «Δεν είναι κακό να κάνεις ό-
νειρα.Ήτανόνειρογιαεμάςμήπως
μπορέσουμε να κάνουμε άλλη μία
υπέρβαση.Πήραμε ένα σετ, αλλά
δίκαια νίκησε οΦοίνικας.ΗΣύρος
έχειαπόταμεγαλύτεραμπάτζετμε
ποιοτικούςπαίκτες.Είχανκαλόσερ-
βίς, μαςπίεσανστην υποδοχή και
δεν μας άφησαν περιθώριο αντί-
δρασης.Απόαύριοθαηρεμήσουμε
λίγοκαιθαετοιμαστούμεγιατηνέα
σεζόν».ΟκεντρικόςτουΦοίνικαΟ-
ΝΕΧΝίκοςΠαπαγγελόπουλοςείπε:
«Αρχικά θέλω να δώσωσυγχαρη-
τήρια στονΦίλιπποΒέροιας. Στά-
θηκεάξιααπέναντίμαςκαιάξιζενα
ήτανστοντελικό.Αυτόκάνειτηνίκη
μαςακόμαμεγαλύτερη.Θέλωνατο
αφιερώσω στους συμπαίκτες μου
πουτουςέβλεπατόσουςμήνεςχα-
μογελαστούς. Περάσαμε δύσκολα
και χρειάστηκε να αναγεννηθούμε
απότιςστάχτεςμας.Ευχαριστώτη
διοίκηση,τοεπιτελείοκαιτονκόσμο
τουνησιού».

ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ
2020-21 (Δ.Βικέλας -Βέροια):

Α.Ο.ΦοίνικαςΟΝΕΧ
2019-20(Ρέντη-Μαρούσι):Πα-

ναθηναϊκόςΑ.Ο.
2018-19: (Σύρος -Ρέντη):Ολυ-

μπιακόςΣ.Φ.Π.
2017-18 (Σύρος): Ολυμπιακός

Σ.Φ.Π.
2016-17(Ρέντη):ΟλυμπιακόςΣ.Φ.Π.
2015-16 (Σύρος): Ολυμπιακός

Σ.Φ.Π.
2014-15 (Γλυφάδα): Ολυμπια-

κόςΣ.Φ.Π.
2013-14 (Αλεξανδρούπολη):

Α.Ε.Κ.
2012-13 (Βραχάτι):Ολυμπιακός

Σ.Φ.Π.
2011-12(Σύρος):Α.Ο.ΦοίνικαςΣύρου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ LEAGUE 
CUP ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 2020-21

FINAL-4 -Δημήτριος Βικέλας
Βέροιας

Σάββατο17Απριλίου2021
Ημιτελικοί
Α.Π.Σ.Φίλ ιππος Βέροιας -

Π.Α.Ο.Κ. 3-1 (25-19, 25-23, 23-25,
25-23)

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. -Α.Ο.Φοί-
νικαςΟΝΕΧ0-3 (17-25,20-25,20-
25)

Κυριακή18Απριλίου2021
Τελικός
Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας -Α.Ο.

ΦοίνικαςΟΝΕΧ1-3 (15-25, 21-25,
25-22,20-25)

Δ.Πιτούλιας:«Θέλουμενα
κρατήσουμετονΦίλιπποσευψηλό
επίπεδοκαιμεγαλύτερεςχαρές
γιατονκόσμοτηςΒέροιας»

Ο τελ ικός
του 10ουΛιγκ
Καπ  «Ν ίκος
Σαμαράς» στο
ΔΑΚ «Δ. Βικέ-
λας» της Βέ-
ροιας, «πλημ-
μύρισε» από
μνήμες και συ-
ν α ι σ θ ή μ α τ α
τον πρόεδρο
του ΤΑΑ ΑΠΣ
Φίλιππου Βέ-
ροιας, Δημή-
τρηΠιτούλια.Ο
32χρονος Ει-
δικός Γραμματέας της ΕΣΑΠ, έχοντας στοπλευρό του την αρρα-
βωνιαστικιά του Ιωάννα, έδειχνε απόλυτα ευχαριστημένος από τη
διοργάνωση και περήφανος για την ομάδα του, που έγραψε μια
ακόμη «χρυσή σελίδα» στην βραχύβια ιστορία της.Εμφανώς συ-
γκινημένος μάλιστα, ο κ.Πιτούλιας, έχονταςπλάι του, όλους τους
ανθρώπουςπουαπό τηνπρώτηστιγμήπίστεψανστο όραμά του,
σήκωσεμε καθυστέρηση ενός χρόνου την κούπα τουπρωταθλητή
τηςΑ2Ανδρών, απ’ όπουπέρυσι μπήκανοι στέρεεςβάσεις για τη
δημιουργίατηςομάδας,πουμέσααπόπολλέςαντιξοότητεςκαιπρο-
σπάθειες, βρέθηκεστην «ελίτ» τηςVolley League και αναδείχθηκε
φιναλίστ τουΛιγκΚαπ.«Αισθάνομαι ενθουσιασμένοςγια το γεγονός
ότιστοφάιναλφορτουΛιγκΚαπ«Ν.Σαμαράς»πουγιαπρώτηφορά
διοργανώθηκεστηΒέροια,καταφέραμεναπαίξουμεστοντελικόκαι
με τις εμφανίσειςμας ναπροσφέρουμε χαράστον κόσμομας.Αυτή
ηδιοργάνωσησεσυνδυασμόμε την ιστορική2ηθέσητουΑΠΣΦι-
λίππουΒέροιας,πιστεύωπέρααπότηνομάδαςμας,θακάνειπολύ
καλόστηνπροβολή τουαθλήματοςσεολόκληρη τηνΗμαθία.Ήταν
πραγματικάαπίστευτοναακούςστοδρόμοτονκόσμονασυζητάγια
τονΦίλιπποκαιναβλέπειςτοβόλεϊτηςΒέροιαςνα«παίζει»στονΤύ-
πο.ΕυχαριστώτηνΕΣΑΠκαιτονπρόεδροΠαντελήΤαρνατώροπου
μας εμπιστεύτηκε τηνδιοργάνωση, καθώς τοΔήμοΒέροιαςκαι τον
Δήμαρχο,ΚωνσταντινοΒοργιαζίδη,τονΚΑΠΑΒέροιαςκαιτονπρό-
εδροΛεωνίδαΑκριβόπουλο,καθώςκαιόλουςόσοιβοήθησανμετην
καθοριστικήσυμβολήτουςστηνεπιτυχημένηδιοργάνωσητου«δικού
μας»φάιναλφορ.Τηνστιγμήτηςαπονομήςτουπερσινούτίτλουτης
Α2Ανδρώνένιωσαφοβεράσυγκινημένοςκαιθα’θελαναεκφράσω
τασυγχαρητήρια μουσταπαιδιάπουμαςδικαίωσαν και ανέβασαν
τηνομάδαμαςστοκορυφαίοσκαλοπάτιτουελληνικούβόλεϊ.

Πλέον με το βλέμμα στη νέα σεζόν, είμαστε υποχρεωμένοι να
βάλουμε τα κεφάλια μέσα και να ξεκινήσουμε τοσχεδιασμό για τη
νέασεζόν.Θέλουμεπάραπολύ να κρατηθούμεσε υψηλό επίπεδο.
Γιαναγίνειαυτόόμως,θαχρειαστούμετηνπολύτιμησυμπαράσταση
τηςτοπικήςκοινωνίας,τηνουσιαστικήστήριξηχορηγών,αλλάκαιτην
«αγκαλιά»τουφίλαθλουκόσμου.Τονευχαριστούμεπολύπουπαρά
τις φοβερές δυσκολίες της φετινής χρονιάς και της απαγόρευσης
προσέλευσηςστογήπεδο,λόγωκορονοϊού,μαςτίμησεμετηναγάπη
του και υποσχόμαστε νασυνεχίσουμε τιςπροσπάθειές μας για να
τουπροσφέρουμεακόμηπερισσότερεςχαρέςκαιυπερηφάνεια.

Ο Φοίνικας Σύρου ΟΝΕΧ κατέκτησε την κούπα
του Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς και έγραψε ιστορία

ΔΕ Μπάσκετ
ΣυγχαρητήριαστοτμήμαVolley

τουΦιλίππουΒέροιας
ΗΔΕτου τμήματοςκαλαθοσφαίρισης τουΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕ-

ΡΟΙΑΣσυγχαίρει την ομάδαπετοσφαίρισης τουσυλλόγου για τη
φετινήτηςπορείαστηδιοργάνωσητηςVolleyLeagueΑνδρών,που
είχεως επιστέγασμα τηνπαρουσία της στο LeagueCup «Νίκος
Σαμαράς»,μετημεγαλειώδηπρόκρισηστονημιτελικόκαιτησυνε-
πακόλουθησυμμετοχήτηςστομεγάλοτελικότηςενλόγωδιοργά-
νωσης,πουδιεξήχθηστηνπόλημαςμεεξαιρετικήεπιτυχία.

Συγχαίρουμετουςαθλητές,τοπροπονητικόteamκαιτουπόλοι-
πο υποστηρικτικό staff (με όλους τυγχάνει να έχουμεσυναντηθεί
πάμπολεςφορέςκατάτηδιάρκειατηςσαιζόνλόγωκοντινώνπρο-
πονητικώνωρώνστο κοινόμας γήπεδο) για τηναγωνιστική τους
παρουσίακαιφυσικάτονπρόεδροΔημήτρηΠιτούλιακαιταυπόλοι-
παμέλητηςδιοικούσαςεπιτροπήςγιατη«γλυκιάτρέλα»πουτους
χαρακτηρίζεικαιτιςάοκνεςπροσπάθειεςτουςσεμιαπολύδύσκολη
χρονιάγιανακάνουντ´όνειρότουςπραγματικότητα.

ΟΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣμεγαλώνεισεόλαταεπίπεδα!Τα
καλύτεραέρχονται!
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
19/04/2021 έως 23/04/2021

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

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

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

19-04-2021 μέχρι 

25-04-2021 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτη-

λεφωνητήςβλαβών:

τηλ.2331021814.

Τρία μετάλλια για τους βαδιστές
του ΟΚΑ Βικέλα Βέροιας στο Παν/νιο 
πρωτάθλημα 20χιλ /Ανδρών/Γυναικών 

και Νέων

Έγινε τηνΚυριακή 18-4-2021σταΜέγαρα  τοΠαν/νιοπρωτάθλημα
20.000μ.βάδηνΑνδρών-ΓυναικώνκαιΝέωνΑνδρών-Γυναικώνκάτωτων
23ετών.ΟΟΚΑΒΙΚΕΛΑΣΒΕΡΟΙΑΣσυμμετείχεστοπρωτάθλημαμεδύο
αθλητέςκαιμίααθλήτριακαικατάφερεναείναιστηνπρώτηθέσητηςβαθ-
μολογίαςτουΠΑΝ/ΝΙΟΥπρωταθλήματος.

Αναλυτικά:
ΣΤΑΜΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠρώτοςστα20χλμνέωνμεεπίδοση1ώρα

43΄.38΄΄και3οςστα20χλμανδρών.
 ΣΤΑΜΕΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ  Δεύτεροςστα20 χλμανδρώνμε επίδοση1

ώρα42’.44’’
ΜΠΟΧΩΡΗΔΗΜΗΤΡΑ Πέμπτη στα20 χλμ. γυναικώνμε επίδοση1

ώρα42’.22’’Ηαθλήτριαταλαιπωρήθηκετηντελευταίαεβδομάδααπόέναν
τραυματισμόκαιήταναμφίβοληησυμμετοχήτης.

ΤηναπονομήτωνμεταλλίωνέκανεηκαινούργιαπρόεδροςτουΣΕΓΑΣκ.
ΣακοράφαΣοφίακαιοδήμαρχοςΜεγάρων.

Τρίτη 20-04-2021

13:30-17:30ΜΠΟΥ-

ΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙ-

ΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117

ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-

60340

21:00-08:00 ΜΠΑ-

ΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑΛΑ-

ΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ ΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-

29759

Φαρμακεία

Εκτός έδρας νίκη σημείωσε οΦίλιππος
στην Καβάλα, στα πλαίσια της 8ης αγωνι-
στικής, στηνΑ2 του μπάσκετ. Επικράτησε
τηςτοπικήςομάδας64-70καιπήρετουςδύο
βαθμούς.ΟΦίλιππος ήταν σε όλο το ματς
μπροστάστοσκορκαιδίκαιακέρδισε.

Αγωνιστικά, οΦίλιππος κυριάρχησε στο
γήπεδο και προηγήθηκε ακόμη και με 30
πόντους διαφορά. Στο τελευταίο δεκάλεπτο
όμωςείδετηνομάδατηςΚαβάλαςναπραγ-
ματοποιείμιαεντυπωσιακήπερίοδοκαιμετο
επιμέρους 37-13 (με το οποίο μετέτρεψε το
27-57, σε 64-70!) και να βάζει…φωτιάστο
παιχνίδι.

Οι Ζαραϊδώνης, Καρακεχαγιάς και Βα-
κουφτσήςήτανοικορυφαίοιγιατηνΚαβάλα,
ενώοΕλευθεριάδηςάγγιξετοdouble-double
(15π.,9ρ.)γιατονΦίλιπποΒέροιας,πουείδε
και τουςΚοθράκαιΝτόβαναείναιουσιαστι-
κοίστονεπιθετικότομέα…

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ:11-14,17-39,30-57,64-70
Διαιτητές: Θεοδώρου-Ελευθεριάδης-Α-

γραφιώτηςΓρ.
ΚΑΒΑΛΑ (Πενταζίδης): Ζαραϊδώνης 19

(1τρ., 3κλ.), Σαββίδης 3 (1),Αμπατζάς 6,
Βακουφτσής 10 (2/6τρ.), Καρκατσέλης 5,
Πρασίνης,Χιμένα-Κουλαλής2,Καραγιώργος
2,Πάτρας4,Καρακεχαγιάς11(3/10τρ.),Συ-
λαίος2,Μακαρίτης.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. (Μπλατσιώτης): Τσεσμε-
τζίδης 2,Ντόβας 12 (3τρ., 5ασ.), Ελευθερι-
άδης 15 (2),Νικάι, Κοθράς 14 (3τρ., 7ασ.),
Παραπούρας10(3),Σουτζόπουλος5(10ρ.),
Πολυμένης1,Πιλκούδης2,Καραγεωργίου9.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
8ηαγωνιστική
Ολυμπιακός-Πανερυθραϊκός......76-62
Αμύντας-Μαρούσι.......................64-63
Τρίτωνας-Παγκράτι.....................66-73
ΟίακαςΝ-Ελευθερούπολη.......... 69-79
ΔάφνηΔαφνίου-Ψυχικό.............. 81-86
Καβάλα-ΦίλιπποςΒέροιας......... 64-70

Η βαθμολογία (σε 8 αγώνες)
1.Παγκράτι6-2(618-607)................. 14
2.Ελευθερούπολη5-2(561-510)...... 12
3.Ολυμπιακός5-1(511-423)............. 11
4.ΑπόλλωναςΠάτρας5-1(493-421) 11
5.Καρδίτσα4-3(533-499)................. 11
6.Ψυχικό4-2(466-442).................... 10
7.Πανερυθραϊκός3-3(465-426)......... 9
8.Αμύντας3-3(387-433).................... 9
...............................................................
9.Μαρούσι3-2(391-374).................... 8
10.Τρίτωνας2-4(439-474)................. 8
11.ΟίακαςΝαυπλίου2-4(408-469).... 8
12.ΔάφνηΔαφνίου1-6(504-544)....... 8
13.Καβάλα0-7(481-563)................... 7
14.ΦίλιπποςΒέροιας1-4(308-380)... 6
* Ο Κόροιβος και τοΑγρίνιο δήλωσαν

αδυναμίανασυνεχίσουνστοπρωτάθλημα.
* Στο 2ο γύρο θασυνεχίσουν οι ομάδες

πουθατερματίσουνστιςπρώτεςοκτώθέσεις

τηςβαθμολογίας.
*ΟΦίλιπποςΒέροιαςέχειδύοαγώνεςλι-

γότερους.ΟΑμύντας,οΤρίτωνας,τοΜαρού-
σι,οΟλυμπιακός,ηΕλευθερούποληκαιοΟί-
ακαςΝαυπλίουέχουνέναναγώναλιγότερο.

*Αναλυτικά οι 4 αγώνεςπου εκκρεμούν
καιπότε έχουνοριστεί:Μαρούσι -Φίλιππος
Βέροιας (4η αγωνιστική, 21/4, 17:00),Ολυ-
μπιακός - Ελευθερούπολη (4η αγωνιστική,
21/4,17:00),ΦίλιπποςΒέροιας-Αμύντας(5η
αγωνιστική,28/4,17:00),ΟίακαςΝαυπλίου-
Τρίτωνας(5ηαγωνιστική,28/4,17:00).

Η επόμενη αγωνιστική (9η, 24/4)
ΦίλιπποςΒέροιας-ΑπόλλωναςΠάτρας
Παγκράτι-ΟίακαςΝαυπλίου
Ελευθερούπολη-Καρδίτσα
Πανερυθραϊκός-Καβάλα
Ψυχικό-Ολυμπιακός
Μαρούσι-ΔάφνηΔαφνίου
Ρεπό:Τρίτωνας,Αμύντας

Α2 Μπάσκετ
ΝίκητουΦιλίππουΒέροιας64-70στηνΚαβάλα!!

HandballPremier
Την 2η νίκη

ο Ζαφειράκης κέρδισε
τον Αερωπό 27-23

ΤηδεύτερηνίκητουστοπρωτάθληματηςHandballPremierπα-
νηγύρισε οΖαφειράκηςΝάουσας,που επικράτησε τουΑερωπού
με27-23γιατη12ηαγωνιστική.ΗομάδατουΚώσταΔεληγιάννη
πήρεαπόνωρίςτοπροβάδισμακαιτοκράτησεέχονταςσεσπου-
δαίαμέρατονΣταύροΜαυροδουλάκηπουσκόραρεεννιάγκολ.

Ταπεντάλεπτα: 1-0, 5-3, 8-5, 11-8, 11-8, 12-10 (ημχ), 14-12,
17-13,20-13,22-16,24-21,27-23.

Ζαφειράκης (Δεληγιάννης): Μπουμπουλέντρας 1, Πιτάνιος,
Πινακούδης,Μαυροδουλάκης9,Βλάχος,Τσαγκεράς,Τζουβάρας,
Ρότζιος 2,Πίτος,Θεοδωρόπουλος 7,Διδασκάλου1,Τσάτσας 1,
Μπιλιούρης,Δάιος,Γαλίτης,Μπόλας6.

Αερωπός(Πηλαλίδης):Αθανασίου,Μέτσης1,Ρόμπης,Γάτσης
1,Κράλλης6,Θ.Κώστας2,Μαυρόπουλος,Μπούτκαρης,Βαφεί-
δης 4,Μισαηλίδης 5, Στ.Κώστας,Μουμτζιδέλης 3, Ιωαννίδης 1,
Κυριάκου,Μαρίνος1.

Διαιτητές:Τσιάνας–Χαρίτσος.Δίλεπτα:7-5.Πέναλτι:0/0–2/2.

ΓΕ Νάουσας
Διακρίσειςσεαγώνεςρίψεων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΓΩΝΩΝΣΤΙΒΟΥ
Τηνευκαιρίανακάνουντονπρώτοτουςαγώναμετάαπόπολύ-

μηνηαποχήλόγωτηςπανδημίαςείχανεοιαθλητέςτηςΓ.Ε.Νάου-
σαςστο6οΚύπελλοΡίψεωνπουέγινεστηνΘεσσαλονίκητοΣάβ-
βατο17/4.ΜετηνδιοργάνωσηαυτήοΣ.Ε.Γ.Α.Σ.ανοίγειτηνθερινή
δράσηγιααγώνες και το ξεκίνημα τωναθλητώνμαςμόνοθετικό
μπορείναχαρακτηριστεί.Στουςαγώνεςπήρανμέροςοικαλύτεροι
αθλητές των ρίψεων από όλη τηνΕλλάδα και τα αποτελέσματα
πουέφερανοι2αθλητέςτηςΓ.Ε.Ν.ήταν:

ΑΚΟΝΤΙΟΑΝΔΡΩΝ:2οςΛογδανίδηςΚων/νος(59.28)

ΔΙΣΚΟΣΑΝΔΡΩΝ:5οςΛογδανίδηςΚων/νος(41.07)

ΣΦΑΙΡΑΠΑΙΔΩΝ:4οςΝικόλλιΧρήστος(14.19)

ΔΙΣΚΟΣΠΑΙΔΩΝ:5οςΝικόλλιΧρήστος(40.89)
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Το Επιμελητήριο Ημαθίας 
διοργανώνει σεμινάριο με 
θέμα «Digital Marketing» 
(Διαδικτυακό Marketing)

Η Εταιρεία Επιχει-
ρηματικής Ανάπτυξης 
Ημαθίας (ΕΤΕΠΑ) του 
Επιμελητηρίου Ημαθί-
ας, σε συνεργασία με 
την εταιρεία ALPHA 
PLAN Consultants, 
διοργανώνει σεμινάριο για τα μέλη του Επιμελητηρίου την Τετάρτη 
21/04/2021 και ώρα 18.00 μ.μ. με θέμα το «Digital Marketing».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο 
μέσω της πλατφόρμας του ΖΟΟΜ, χρησιμοποιώντας τον παρακάτω 
σύνδεσμο

https://zoom.us/j/97832718990?pwd=SXlKTkw2L0dtaXNwbFZDY
zEwbHAwZz09

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας 
στο email SUPPORT@ICCI.GR ή στο τηλέφωνο 2331029774. 

Δωρεάν Rapid tests 
σε Αλεξάνδρεια, Νησί 

και Κορυφή, 
από 21 έως και 24 Απριλίου

 Δωρεάν τεστ ταχείας ανίχνευσης, κρουσμάτων κορoνοϊού (rapid 
tests), θα διενεργηθούν στο Δήμο Αλεξάνδρειας.

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας σε συνεργασία με κλιμάκιο του ΕΟΔΥ 
συνεχίζει τη διενέργεια δωρεάν δειγματοληπτικό έλεγχο στον γενικό 
πληθυσμό, στο πλαίσιο της επιδημιολογικής επιτήρησης του covid-19.

Ειδικότερα, το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα βρίσκεται:
• την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021, στο προαύλιο χώρο του Πνευματι-

κού Κέντρου Αλεξάνδρειας, από τις 10.00 π.μ. έως και τις 14.00 μ.μ.,
• την Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021, στο χώρο του Δημοτικού Κατα-

στήματος Νησίου, από τις 10.00 μ. έως και τις 13.00 μ. μ.,
• το Σάββατο, 24 Απριλίου 2021, στο χώρο του Δημοτικού Κατα-

στήματος Κορυφής, από τις 10.00 μ. έως και τις 13.00 μ. μ..
ώστε να προσέλθουν οι πολίτες, έχοντας  μαζί τους ταυτότητα, 

ΑΜΚΑ και αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, για να πραγματοποιη-
θούν rapid tests, (χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση).

Για τη μετάβαση θα αποστέλλεται μήνυμα για μετακίνηση 1 στο 
13033.

Το ωράριο λειτουργίας 
του Δημοτικού 

Σταδίου Αλεξάνδρειας
Μετά την ολοκλήρωση του έργου «Αντικατάσταση και ολοκλήρωση 

ελαστικού τάπητα Δημοτικού Σταδίου Αλεξάνδρειας», το ωράριο λει-
τουργίας είναι το εξής:

Από Δευτέρα έως Παρασκευή
08.00-14.00  ΚΟΙΝΟ
14.00-19.00 ΣΥΛΛΟΓΟΙ
19.00-22.00 ΚΟΙΝΟ
Σάββατο
08.00-14.30 ΣΥΛΛΟΓΟΙ
14.30-22.00 ΚΟΙΝΟ
Κυριακή
08.00-22.00 ΚΟΙΝΟ 
(Εξαιρούνται οι ώρες κατά τις οποίες διεξάγονται αγώνες.)

Απαντήσεις και ενημέρωση από την Ελληνική 
Καρδιολογική Εταιρεία σχετικά με τον εμβολιασμό 

έναντι της COVID-19 στους Καρδιαγγειακούς ασθενείς
Συνιστάται σε όλους τους καρδιαγγειακούς α-

σθενείς να λάβουν το εμβόλιο ή υπάρχουν συγκε-
κριμένα κριτήρια αποκλεισμού;

Είναι σημαντικό όλοι οι ασθενείς με καρδιαγγει-
ακές παθήσεις να λαμβάνουν το εμβόλιο έναντι της 
COVID-19. Το εμβόλιο δεν εμποδίζει πλήρως τη λοί-
μωξη COVID-19, αλλά μειώνει την πιθανότητα σοβα-
ρής ασθένειας που μπορεί να απαιτεί εισαγωγή στο 
νοσοκομείο και θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο. 
Τα άτομα με καρδιαγγειακή νόσο ενδέχεται να διατρέ-
χουν αυξημένο κίνδυνο θανάτου από την COVID-19, 
επειδή η λοίμωξη καταπονεί την καρδιά μέσω πολλών 
μηχανισμών, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης φλεγ-
μονής της καρδιάς. Επομένως, είναι σημαντικό όλοι 
οι ασθενείς με καρδιαγγειακές παθήσεις να δέχονται τον εμβολιασμό όταν 
τους προσφέρεται.

Στους ασθενείς με καρδιαγγειακές παθήσεις περιλαμβάνονται εκείνοι με 
κολπική μαρμαρυγή, στηθάγχη, μυοκαρδιοπάθεια, συγγενή καρδιοπάθεια, 
σακχαρώδη διαβήτη, καρδιακή προσβολή, καρδιακή ανεπάρκεια, μεταμό-
σχευση καρδιάς, πνευμονική εμβολή (θρόμβος αίματος στους πνεύμονες), 
περιφερική αγγειακή νόσο (σκλήρυνση των αρτηριών), ιδιοπαθη πνευμονι-
κή υπέρταση, εγκεφαλικό επεισόδιο ή παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (μικρό 
εγκεφαλικό επεισόδιο).

Ποια είναι η επίδραση του εμβολίου σε εκείνους που έχουν υπο-
κείμενη καρδιαγγειακή πάθηση (τόσο σε οξεία κατάσταση όσο και 
όταν αυτή η κατάσταση είναι υπό έλεγχο λόγω φαρμακευτικής αγω-
γής);

Οι μελέτες του εμβολίου έναντι της COVID-19 περιελάμβαναν ασθενείς 
με καρδιαγγειακές παθήσεις και δεν έδειξαν σοβαρές επιδράσεις από το 
εμβόλιο σε αυτούς τους ασθενείς. Τα πιο συνηθισμένα παράπονα σε ό-
λους τους ασθενείς περιελάμβαναν πόνο στο σημείο της ένεσης, κόπωση, 
πονοκέφαλο, μυαλγίες ή ρίγη. Ο βραχίονας μπορεί να είναι σκληρός και 
επώδυνος για μερικές μέρες. Η κόπωση και τα ρίγη είναι δευτερεύοντα α-
ποτελέσματα του ανοσοποιητικού συστήματος που αναγνωρίζει τις πρωτε-
ΐνες του ιού ως ξένες. Αυτό δεν σημαίνει ότι το εμβόλιο είχε ως αποτέλεσμα 
μόλυνση με τη νόσο COVID-19. Είναι πιθανό, κατά τη διάρκεια του δεύτε-
ρου εμβολίου, όταν η ανοσοαπόκριση του οργανισμού στο εμβόλιο είναι 
εντονότερη, οι ασθενείς που έχουν σοβαρή καρδιαγγειακή νόσο και έχουν 
δύσπνοια σε κατάσταση ηρεμίας, να αισθάνονται ελαφρώς πιο έντονη 
αδιαθεσία λόγω ήπιου πυρετού και συμπτωμάτων που μοιάζουν με γρίπη. 
Αυτά τα αποτελέσματα όμως είναι προσωρινά και έχουν μικρή διάρκεια.

H πιθανότητα σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης είναι πολύ σπάνια, 
περίπου ένα άτομο στα 2 εκατομμύρια. Τα οφέλη του εμβολιασμού υπερ-
τερούν κατά πολύ του κινδύνου σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης και, ως 
εκ τούτου, ο κίνδυνος δεν πρέπει να αποθαρρύνει τους ανθρώπους να 
λάβουν το εμβόλιο.

Υπάρχουν γνωστές αλληλεπιδράσεις του εμβολίου με καρδιαγγει-
ακά φάρμακα;

Δεν υπάρχουν αναφερόμενες αλληλεπιδράσεις μεταξύ του εμβολίου και 
των καρδιαγγειακών φαρμάκων. Είναι σημαντικό τα καρδιακά φάρμακα να 
μην παραλείπονται πριν ή μετά το εμβόλιο. Μερικοί ασθενείς που λαμβά-
νουν αντιθρομβωτικά φάρμακα (φάρμακα αραίωσης του αίματος) μπορεί 
να αναπτύξουν ευαισθησία, πρήξιμο και μώλωπες γύρω από το σημείο 
της ένεσης 

Παίρνω ανοσοκατασταλτικά φάρμακα λόγω μεταμόσχευσης καρ-
διάς. Θα μπορούσαν τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα να αλληλεπι-
δρούν με το εμβόλιο COVID-19;

Τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί για χρήση δεν περιέχουν ζωντανό ιό, 
επομένως, δεν υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης μόλυνσης σε ασθενείς με 
αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που λαμ-
βάνουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. Τα τρέχοντα εμβόλια αποτελούνται 
από γενετικό υλικό που εισέρχεται στα κύτταρα και προωθεί τη σύνθεση 
μιας ακίδας πρωτεΐνης του ιού. Η ακίδα πρωτεΐνη από μόνη της είναι α-
κίνδυνη, αλλά αρκεί να αναγνωριστεί ως ξένη και να προκαλέσει αμυντική 
αντίδραση από το ανοσοποιητικό σύστημα. Σε περίπτωση αντιμετώπισης 
του πραγματικού ιού στο σώμα, η μνήμη του ανοσοποιητικού συστήματος 
οδηγεί σε μια ισχυρή απόκριση στην ακίδα πρωτεΐνη για την καταστροφή 
του ιού.

Οι ασθενείς με μειωμένη ανοσολογική αντίδραση ενδέχεται να μην 
ανταποκρίνονται τόσο έντονα στο εμβόλιο και θα πρέπει να συνεχίσουν να 
λαμβάνουν επιπλέον προφυλάξεις ακόμη και μετά τον εμβολιασμό.

Λαμβάνω αντιθρομβωτική αγωγή  και συνήθως παίρνω εμβόλια, 
όπως το εμβόλιο της γρίπης, μόνο υποδόρια, όχι στον μυ λόγω 
του κινδύνου αιμορραγίας. Έχω ακούσει ότι τα εμβόλια έναντι της 
COVID-19 πρέπει να χορηγούνται στον μυ. Τι πρέπει να κάνω για να 
μειώσω τον κίνδυνο αιμορραγίας;

Πολλοί ασθενείς με καρδιαγγειακές παθήσεις λαμβάνουν αντιπηκτικά 
φάρμακα όπως η βαρφαρίνη (ή άλλα λεγόμενα ανταγωνιστές της βιτα-
μίνης Κ) ή τα νέα αντιπηκτικά από το στόμα (DOACS). Μερικοί ασθενείς 
λαμβάνουν επίσης συνδυασμένα φάρμακα κατά των αιμοπεταλίων, όπως 
ασπιρίνη, κλοπιδογρέλη, τικαγρελόρη ή πρασουγκρέλη. Σε αυτούς τους 
ασθενείς μπορεί να εμφανιστεί  μικρός μώλωπας ή ήπιο οίδημα γύρω 
από το σημείο της ένεσης. Μια λεπτή βελόνα (23 ή 25 gauge) πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για τον εμβολιασμό, ακολουθούμενη από σταθερή πίεση 
που να ασκείται στην περιοχή χωρίς τρίψιμο για τουλάχιστον δύο λεπτά. 
Ο ασθενής πρέπει να ενημερώνεται για τον κίνδυνο αιματώματος από την 
ένεση. Ασθενείς που λαμβάνουν βαρφαρίνη, είναι ενημερωμένοι να έχουν 
το INR τους κάτω από το ανώτερο επίπεδο του θεραπευτικού εύρους ώστε 
να μπορούν να λάβουν ενδομυϊκό εμβολιασμό. Σε αντίθεση με το εμβόλιο 
της γρίπης, το εμβόλιο COVID-19 μπορεί να χορηγηθεί μόνο ως ενδομυϊκή 
ένεση.

Οι καρδιαγγειακές νόσοι συνδυάζονται με αυξημένη ευπάθεια στις 
αντενδείξεις (ειδικά αναφυλακτικό σοκ);

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι οι 

καρδιαγγειακές παθήσεις αυξάνουν την ευπάθεια σε α-
ντενδείξεις για το εμβόλιο. Όπως συμβαίνει με όλες τις πε-
ριπτώσεις, οι ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο θα πρέπει 
να ενημερώνουν τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας 
εάν είχαν ποτέ σοβαρή αναφυλακτική αντίδραση σε ένα 
ενέσιμο εμβόλιο και δεν πρέπει να εμβολιαστούν. Άτομα 
που είχαν σοβαρές αντιδράσεις σε άλλες ουσίες (που δεν 
σχετίζονται με εμβόλια), π.χ. από του στόματος φάρμακα 
ή οστρακοειδή κ.λπ., ενδέχεται να μπορούν να λάβουν 
το εμβόλιο, αλλά θα πρέπει να παρακολουθούνται στην 
κλινική για έως και 30 λεπτά μετά. Οι ασθενείς πρέπει να 
αποφεύγουν το εμβόλιο εάν έχουν πυρετό.

Μετά την πρώτη ένεση, μπορώ να επιστρέψω 
στην κανονική συμπεριφορά, π.χ.μπορώ να αναμι-

χθώ με ανθρώπους, πρέπει να φοράω μάσκα, πρέπει να συνεχίσω 
να πλένω τα χέρια μου, μπορώ να αγκαλιάσω τους δικούς μου αν-
θρώπους;

Το εμβόλιο, που είναι αποτελεσματικό στο 75-95% των περιπτώσεων, 
δεν εμποδίζει πλήρως τους ανθρώπους να μολυνθούν και να αρρωστή-
σουν, αν και μειώνει σημαντικά τη σοβαρότητα της ασθένειας σε περίπτω-
ση μόλυνσης. Προς το παρόν δεν είναι επίσης σαφές εάν ένα ανοσοποιη-
μένο άτομο μπορεί να μεταδώσει τον ιό σε άλλους. Ωστόσο, με βάση ό,τι 
είναι γνωστό για το εμβόλιο της γρίπης και πληροφορίες που αποκτήθηκαν 
από άτομα που είχαν ήδη μολυνθεί από την COVID-19, οι ερευνητές ελπί-
ζουν ότι το εμβόλιο θα αποτρέψει τη μετάδοση.

Για όλους αυτούς τους λόγους, οι άνθρωποι πρέπει να παραμείνουν 
επιμελείς σχετικά με την κάλυψη του προσώπου σε δημόσιους χώρους, 
την κοινωνική απόσταση και το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών ακόμη και 
μετά τον εμβολιασμό.

Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί ότι η ανοσοαπόκριση δεν θα είναι 
ικανή να αποτρέψει τη μόλυνση έως και 10 ημέρες μετά τον εμβολιασμό.

Κατανοώ ότι πρέπει να πάρω το εμβόλιο δύο φορές. Πρέπει να εί-
ναι ο ίδιος τύπος εμβολίου COVID-19 ή μπορείτε να αναμίξετε διάφο-
ρους τύπους εμβολίων από τον πρώτο έως τον δεύτερο εμβολιασμό;

Στην ιδανική περίπτωση, η πρώτη και η δεύτερη δόση πρέπει να είναι 
του ίδιου εμβολίου. Μπορεί να λάβετε ένα διαφορετικό εμβόλιο για κάθε 
δόση σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για παράδειγμα, εάν το ίδιο εμβόλιο 
δεν είναι πλέον διαθέσιμο ή δεν υπάρχει καταγραφή του εμβολίου για το 
οποίο δόθηκε η πρώτη δόση. Όλα τα διαθέσιμα εμβόλια βασίζονται στην 
ακίδα πρωτεΐνη, επομένως είναι πιθανό η δεύτερη δόση να βοηθήσει στην 
ενίσχυση της απόκρισης της πρώτης δόσης, ακόμα κι αν είναι ένα διαφο-
ρετικό εμβόλιο.

Τι θα συμβεί εάν δεν έχετε τη δεύτερη δόση εμβολίου εντός του 
συνιστώμενου διαστήματος;

Αν και η ανοσία αποκτάται μετά από 12 ημέρες από την πρώτη δόση 
του εμβολίου, απαιτούνται δύο δόσεις για την ενίσχυση της ανοσολογικής 
απόκρισης. Δεδομένα μελετών από το εμβόλιο Pfizer BioNTech υποδηλώ-
νουν ότι 95% αποτελεσματικότητα επιτυγχάνεται εάν το δεύτερο εμβόλιο 
δοθεί μετά από 21 ημέρες. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν 
ότι η προστασία μετά από 21 ημέρες διατηρείται σε εκείνους που δεν 
λαμβάνουν δεύτερο εμβόλιο σε αυτό το σημείο, αν και είναι πιθανό ότι θα 
υπάρξει κάποια ανοσία μέχρι τη δεύτερη δόση. Οι πληροφορίες που συλ-
λέχθηκαν από τους ερευνητές του εμβολίου Astra Zeneca υποδηλώνουν 
ότι η απόσταση από τη δόση έως 8-12 εβδομάδες μπορεί να αυξήσει την 
αποτελεσματικότητα του. Οι περισσότερες χώρες στοχεύουν να εμβολιά-
σουν όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα με την πρώτη δόση το συντομό-
τερο δυνατό και να καθυστερήσουν τη δεύτερη δόση έως, αλλά όχι περισ-
σότερο από 12 εβδομάδες.

Πώς αντιμετωπίζονται ευάλωτα παιδιά με υπάρχουσες καρδιαγ-
γειακές ή αναπνευστικές παθήσεις;

Η έρευνα για τα εμβόλια έναντι της COVID-19 μόλις ξεκίνησε σε παι-
διά και ως εκ τούτου υπάρχουν πολύ περιορισμένα δεδομένα σχετικά με 
την ασφάλεια και τις ανοσολογικές αντιδράσεις σε αυτήν την ομάδα. Τα 
εμβόλια έναντι της COVID-19 που έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής δεν έχουν 
δοκιμαστεί σε παιδιά, αλλά αρκετές εταιρείες τώρα αρχίζουν να εγγράφουν 
παιδιά σε μελέτες. Επιπλέον, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα παιδιά κάτω των 
18 ετών αντιπροσωπεύουν μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό όλων των ανα-
φερόμενων περιπτώσεων COVID-19 (σε ορισμένες χώρες χαμηλότερο του 
1%), με σχετικά λίγους θανάτους σε σύγκριση με άλλες ηλικιακές ομάδες 
και συνήθως ήπια ασθένεια. Επομένως, τα περισσότερα παιδιά δεν θεω-
ρούνται επιλέξιμα για το εμβόλιο στο παρόν στάδιο. 

Τα παιδιά που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να νοσήσουν από τον ιό (α-
νοσοανεπάρκεια ή εκείνα με σοβαρή νευρολογική αναπηρία) ή που αυτά 
που νοσούν σοβαρά από αυτόν (με σοβαρή καρδιακή και πνευμονική 
νόσο) θεωρούνται υψηλού κινδύνου και θα δοθεί προτεραιότητα σύμφωνα 
με τα πρότυπα της χώρα αφού εγκριθούν τα εμβόλια για χρήση σε παιδιά. 
Εν τω μεταξύ, επειδή σε ορισμένες χώρες έχει προταθεί εμβολιασμός των 
ατόμων που φροντίζουν άτομα υψηλού κινδύνου, αυτή η ευκαιρία θα μπο-
ρούσε να προσφερθεί στους γονείς πολύ ευάλωτων παιδιών.

Είμαι καρδιαγγειακός ασθενής και έχω παιδιά κάτω των 18 ετών. 
Έχω διαβάσει ότι δεν είναι επιλέξιμα για το εμβόλιο. Τι σημαίνει αυτό 
για μένα; Ακόμα κι αν πάρω το εμβόλιο μόνος μου, θα διατρέχω υψη-
λότερο κίνδυνο να πάρω τον ιό από τα παιδιά μου;

Η λήψη του εμβολίου μειώνει τον κίνδυνο σοβαρής ασθένειας ή θανά-
του από μόλυνση από την COVD-19 εάν μολυνθείτε. Σοβαρή λοίμωξη και 
θάνατος από το COVID-19 είναι πολύ ασυνήθιστο σε παιδιά κάτω των 18 
ετών. Ως εκ τούτου, είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί το εμβόλιο σε αυτήν 
την ηλικιακή ομάδα σε μια στιγμή που ο εφοδιασμός εμβολίου αγωνίζεται 
να προσεγγίσει άτομα στα εβδομήντα και τα ογδόντα τους. Πρέπει να 
παραμείνετε επιμελής και να ενθαρρύνετε τα παιδιά να διατηρήσουν τις 
ασφαλείς συνήθειες για να μειώσουν τον κίνδυνο προσβολής από τον ιό. 
Θα πρέπει να αισθανθείτε πιο ασφαλείς,καθώς το εμβόλιο θα σας προστα-
τεύσει από σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση μόλυνσης από COVID-19.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

διόροφηστοΠανόραμα

με3υπνοδωμάτια,σα-

λοκουζινα, μπάνιο, βε-

ράντα.Κάτωδιαμέρισμα

πιο μικρόσαλοκουζίνα

με τζάκι, δωμάτιο. Με

πρόσβαση στην αυλή.

Αυτόνομη θέρμανση

σεήσυχηπεριοχή.Τιμή

135.000 ευρώ.

Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-

ρισμα κοντά στοΜου-

σείο,90τ.μ.,34.000ευ-

ρώ.Τηλ.: 6934888738

ΜεσιτιοκόΑκίνηταΗμα-

θίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

δο 700 τ.μ. στοΠανό-

ραμα οικοδομήσιμο

δίπλα στον «Παιδικό

Πλανήτη». Τιμή ευ-

καιρίας, Πληρ. τηλ.:

6943696105.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  στα

ό ρ ι α  Αγ γ ε λοχωρ ι -

ο υ - Α ρ χα γ γ έ λο υ  2

χωράφ ια  κολλη τά ,

25 και 11 στρέμμα-

τα ,  περ ιφραγμένα ,

παλμέ τ τα  β ερύκο -

κα 6 ετών σε φούλ

παραγωγή, άριστης

κατάστασης, 4 εξαι-

ρετικές ποικιλίες, με

μπεκάκια.  Παρακα-

λώ  μόνο  σοβαρές

προτάσε ις .  Κ ινητό:

6945769920.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωρο-

πωλείο επί της οδού

Μητροπόλεως  στη

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 11500&1
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282
ΟΣΕ 2331024.444
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
Ι δ ιωτ ι κό  ΚΤΕΟ  Β έρο ι α ς  (Μακροχώρ ι )

2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894.463,
 2310894.562
ΟΑΕΔ 2331026.888
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073.353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331096.342
ΤΟΕΒ 2331024.669
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072.303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615
Α’Υποδ/ντής: 2331020.240,76.612

Β’Υποδ/ντής: 2331076.611
Υπασπιστής: 2331076.610,76.613
ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.655,2331076.645
Υποδιοικητής: 2331076.642
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331076.643
Γραμματεία: 2331076.646,2331076.647
Διαβατήρια: 2331076650
Ταυτότητες: 2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.588,2331076.655
Υποδιοικητής: 2331076.658
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331076.653
Γραμματεία: 2331076.656
ΓραφείοΑλλοδαπών: 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331071.071,2331076.665
Υποδιοικητής: 2331076.667
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331076.669
Γραμματεία: 2331076.663
Γραμ.(Μοτοποδήλατα): 2331076.664
ΤμήμαΣυνοριακήςΦύλαξηςΓεωργιανών 2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: 2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: 2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών

2331350634,2331350595
ΤμήμαΠράσινου-Δασών 2331350606
ΑντιδήμαρχοςΚαθαριότητας: 2331350618
ΑντιδήμαρχοςΠαιδείας: 2331353511
ΠρόεδροςΔημοτικούΣυμβουλίου: 2331350536
ΓραφείοΔημοτολογίων: 2331350550
ΓραφείοΛηξιαρχείου: 2331350546
ΓραφείοΔημοτικούΣυμβουλίου: 2331350529
ΓραφΑδειώνΚαταστημάτων: 2331350564
Κ.Ε.Π.: 2331350000
ΔημοτικήΑστυνομία 2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: 2332350300
Fax: 2332024260
ΚΕΠ: 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

Δήμος Αλεξάνδρειας
ΔημαρχείοΑλεξάνδρειας: 2333350100
Δημοτολόγιο 2333350150
Ληξιιαρχείο 2333350130
Πρωτόκολλο 2333350151
ΔιεύθυνσηΔιοικ.Υπηρεσιών 2333350144
ΓραφείοΠροσωπικού 2333350122
ΓραφείοΔημ.Συμβουλίου 2333350142

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΤοΑστικόΚΤΕΛΒεροίας ενημερώνει το επιβατικόκοινόπωςστοπλαίσιο του
νέου lockdownτροποποιούνταιταδρομολόγιαόλωντωνσυγκοινωνιακώνγραμ-
μών.Ταδρομολόγιατωνλεωφορείωναπότην17Νοεμβρίου2020διαμορφώνο-
νταιωςεξής:

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο 1.350 τ.μ. με
συντελεστή 1,2, ε-
πί της οδούΑμπε-
λοκήπων .  Τηλ . :
2331100888 καΑ-
λεξάνδρα.
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Βέροια.Πληροφορίες τηλ.

6976063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ,  Μη-

τροπόλεως35,χώρος90

τ.μ. περίπου, με 3 χώ-

ρους και κουζινα, W.C.,

για επαγγελματική χρή-

σηήγιαδιαμέρισμα,3ος

όρ.Τηλ.: 6932471705&

2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΤΑΙΡ ΙΑ  που  δρα-

στηρ ιοποιε ί τα ι  στ ις  ε -

ξαγωγές νωπών αγρο-

τ ι κών  προ ϊόντων  στο

Μακροχώρ ι  Ημαθ ί α ς

ζητά να προσλάβει:·Υ-

πεύθυνο συσκευαστη-

ρ ί ο υ ,  · Γ εωπό ν ο  γ ι α

παραλαβές  εμπορευ -

μάτων,·Εργάτες παρα-

γωγής. Παρακαλώ στο

email  να αναφέρεται η

θέση εργασίας που σας

ε ν δ ι αφ έρ ε ι .  Αποσ το -

λή βιογραφικών, Email

:  i n fo@pr imaf ru i t s .g r,

τηλ.:2331092080.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  ά τομα

για εργασία στο ψητοπω-

λείο «ΓΙΑΝΝΗΣ». Πληρ.

τηλ.: 23310 25170 και

6946 103998 (ώρες επικ.:

09.00-13.00).

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,γκαρσονιέρα30

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

Κωδ:23929ΩΡΟΛΟΙ,σεκαλήκατάσταση
γκαρσονιέρα37τ.μ.,κατασκευή1977,1υ/
δσκλ,4οςόροφος,χωρίςθέρμανση,ενοίκιο
200€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείριση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύ-
θερηκαιεπισκέψιμηαπό1/05/2021.


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχεια-
περιόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετικά,
μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαι
μεγάληαυλή.Τιμή:320€.

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


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας,
ενοικιάζεταιαποθήκησυνολικήςεπιφάνειας
650τ.μ.σε ισόγειοχώρομεαυλήμπροστά.
ΑποτελείταιαπόένανενιαίοΧώρο,καιWC..
Μίσθωμα650€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1ος
ορ..Αποτελείταιαπό2Χώρους,Είναικατα-
σκευασμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμιακαιμία
αποθήκη-Τιμή:150€.

Κωδ105042 ΓΡΑΦΕΙΟ ,Ενοικιάζεται
πλησίονΠλ.ΩρολογίουεπίτηςΚεντρικήςμε
40τ.μ.,1οςορ. ,δύοχώροι ,σεκαλήκατά-
στασηπροσφέρεταισετιμήπροσφοράςστα
130€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106449-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ανακαινισμένοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας
50τ.μ.στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό3
Χώρους,καιWC.Είναικατασκευασμένοτο
1975καιδιαθέτειΚουφώματαΣυνθετικάμε
Διπλάτζάμια,ηθέρμανσηείναιμεδύοκλι-
ματιστικά,μεπολύκαλήπροβολή,βλέπεισε
ανοιχτωσιά,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρή-
σεις,Τιμή:200€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13374ΣΤΟΚΕΝΤΡ0ΤΗΣΒΕΡΟΙ-

ΑΣ,ενοικιάζεταισπάνιοκατάστημα ισόγειο
31τ.μ.,καθ.καιμε28τ.μ.πατάρι,διαμπερές
μεβιτρίνα3,5και3,5μ.,κατάλληλογιακάθε
χρήση,υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενους,τιμή700€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.14035Κατάστημαμεωραίαβιτρίνασε
καλόεμπορικόσημείο,πάροδοτηςΜητροπόλε-
ως36τ.μ.,ισόγειοκαιμε36τ.μ.πατάρι,διατίθε-
ταιπροςενοικίαση,ενοίκιο400€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13866 Διατίθεταιπροςενοικίαση
ένακατάστημασταΦανάριαΚύπρου65τ.μ.
ισόγειοκαιάλλα65τ.μ.υπόγειο,σεκεντρικό
σημείοκαιδρόμο,ενοίκιομόνο250€.

Κωδ:12815ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑκατάστημα
400τ.μ.σεοικόπεδο4.000τ.μ.κατάλληλογια
πάμπολλεςχρήσηςακόμηκαιγιαυγειονομι-
κούενδιαφέροντος,μεαύλιοχώροδικότου
μεγάλοκαιμίσθωμαπολύλογικόμόνο1500€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.115092 ΕνοικιάζονταιστηΒέροια
χώροιψυκτικώνθαλάμωνσυνολικά12.000
τ.μ.καιμεκατάψυξη.Διατίθεταιόλομαζίηκαι
τμηματικά.Τιμέςπροσιτές.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΘΕΣΕΙΣ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΠΑΡΚΙΝΓΚ
στηνκαρδιάτηςπόληςμεράμπαεισόδου,
σεπλήρηλειτουργία,κοντάστηνΒενιζέλου
τιμήαπό75-80€/μήναμόνο.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12870-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα

συνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.μικτάκαι80τ.μ.
καθ.,στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1967καιδιαθέτειαπεριόριστηΘέα,οιχώροι
τουλειτουργικοί,κουφώματαξύλινα,ανελκυστή-

ρα,χωρίςθέρμανση,μεεξαιρετικήδιαρρύθμιση,
σκαλιάεισόδου,σεμοναδικήτοποθεσία,σετιμή
προσφοράςμόνο:52.000€.Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106848ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΔιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας93τ.μ.μικτάκαι84τ.μ.
καθ,2οςόροφος,αποτελείταιαπό2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,χωρίςανελκυστήρα,έχεικαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
ανακαινισμένοκομπλέ,διαμπερές,σεκαλήκα-
τάσταση,ηθέρμανσητουείναιμεσόμπαpellet
ηοποίαμπορείναπαραμείνεικαιμεκλιματισμό,
είναισεπρονομιακήτοποθεσία,ιδανικόγιαιδιο-
κατοίκηση,σετιμήπροσφοράςμόνο67.000€.
ΠληροφορίεςστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13609ΣτηΡάχηΒέροιαςπωλείται
ημιτελέςδιαμ/μα1ουορόφου103τ.μ.με2δ-
σκλκαι επιπλέονμίααποθήκη 50 τ.μ.σε
οικόπεδο1236τ.μ.τιμή25.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106882ΑΝΟΙΞΕΩΣ,ΠΩΛΕΙΤΑΙΟ-
ροφοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας115
τ.μ.μικτάκαι90τ.μ.καθ.στον1οόροφο.Απο-
τελείταιαπό3υπνοδωμάτια,σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο.Είναικατασκευασμένοτο1997και
διαθέτειαυτόνομηθέρμανσημεωρομετρητές,
απεριόριστηΘέαστονκάμπο,κουφώματα
αλουμινίουμεδιπλάτζάμια,ηλιακόθερμο-
σίφωνα,έχεικαιμιααποθήκη9,25τ.μ.,στο
υπόγειο.Ευρίσκεταισεπολύκαλήγειτονιά,
οιχώροιτουάνετοι,σετιμήπροσφοράςστις
90.000€όλαμαζί.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενοαγοραστή.Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.Διαθέσιμοαπό1/5/2021.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106881ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΜο-

νοκατοικία50τ.μ.Ισόγειο,σεοικόπεδο470τ.μ.,
αποτελείταιαπό1υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κου-
ζίνακαιμπάνιο,επάνωστονκεντρικόδρόμο,
μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,ηλιακόθερ-

μοσίφωνα,σεπολύκαλήτοποθεσία, ιδανικό
για ιδιοκατοίκηση,μεπολύωραίοκήπο,σε
τιμήπροσφοράςμόνο:50.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13262 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητημονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας120τ.μ.σε2επίπεδα.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκου-
ζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένη
το2001καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πε-
τρέλαιο,έχειαπεριόριστηΘέα,τακουφώματα
αλουμινίουκαιμίααποθήκη.Έχεικήπο,Τζάκι
,BBQ,καιηλ.Συσκευές,Μπαλκόνια24τ.μ.-
Τιμή:200.000€.

Κωδ:106692ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΗΜΑΘΙΑΣ,
ΠωλείταικατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα,
κατασκευήςτου1999.ΤοΙσόγειοαποτελείται
απόένα1υ/δ,υπερπολυτελέςσαλόνιμαζί
μετραπεζαρία,μετζάκι,κουζίναανεξάρτητη
καιμπάνιο.Ο1οςόροφοςέχειπρόσβασημε
εσωτερικήσκάλακαιαποτελείταιαπό4υ/δ,
καθιστικόκαιέναυπερπολυτελέςμπάνιο,η
θέρμανσηείναιμεδύοεπιλογές,έχειατομική
πετρελαίουκαιυπάρχεικαιξυλολέβητας.Ευ-
ρίσκεταισεπεριφραγμένοοικόπεδο480τ.μ.με
πολύωραίοκήπο,διαθέτειεπίσηςμιαανοιχτή
θέσηστάθμευσηςαυτοκινήτουκαιαποθήκη
στηναυλήπερίπου15τ.μ.,ζητούμενοτίμημα
200.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδια-
φερόμενο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σε
υπόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρο
μεεύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής

επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλά
τζάμια-Τιμή:54.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΚΩΔ.13186 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,πωλούνται
Γραφειακοίχώροι1ουορ.με243τ.μ.μικτά
και212τ.μ.καθαράσυνολικά7χώροιόλοι
νοικιασμένοιμεσυνολικόμίσθωματα900€
μεωραίαδιαρρύθμισηκαιπροσφέρονται σε
τιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα,μόνο190.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13964πωλείταικοντάσταΚΤΕΛ

σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ.,τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα,ακίνητο
ευκαιρίας ,τιμήέκπληξη, Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις,τιμή
πώλησης80.000€τώρα50.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος
τηςπαλαιάςΚεντρικήςπωλείταικατάστημα44
τ.μ., ισόγειο,αυτοτελέςκαιμε22τ.μ.πατάρι
,κατασκευή1998,διαθέτειμεγάληβιτρίνα ,
πρόκειταιγιαέναπολύαξιόλογοακίνητοκαι
διατίθεταισετιμήευκαιρίας,Αποκλειστικήδι-
άθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμήμόνο40.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:12773- ΠΩΛΕΙΤΑΙπίσωαπότο

Κυδωνοχώριαγροτεμάχιο πολύκαλόδίπλα
στοκανάλιάδειοσυνολικήςεπιφάνειας5800
τ.μ.στηντιμήτων19.000.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12740ΣτηνΕγνατίαδεξιάπροςτα
έπιπλατουΚόγιαπωλείταιαγροτεμάχιο7.677
τ.μ.εντόςζώνηςοικιστικούελέγχουστηνεξαι-
ρετικάχαμηλήτιμήτων25000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13865ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-

δοσυνολικήςεπιφάνειας386τ.μ.μέσαστο
χωριό,άρτιοοικοδομήσιμο,γωνιακό,σετιμή
ευκαιρίαςμόνο15.000€.

ΚΩΔ.14028ΒΕΡΓΙΝΑμέσαστοχωριό
πωλείταιοικόπεδο500τ.μ.,άδειομεμεγάλη
φάτσα , τιμήεξαιρετικάσυμφέρουσαμόνο
22.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ απότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14100.ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Οικόπεδο
576τ.μ.,πρόκειταιγιαέναεκπληκτικόγωνιακό
οικόπεδο,ελαφρώςεπικλινέςκαισεεξαιρετικά
συμφέρουσατιμή,μόνο58.000€.

Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο
745τ.μ.,μεελιές,αμφιθεατρικό , ελαφρώς

επικλινές,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνο10.000€,Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

κωδ14106ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Σπάνιοοικό-
πεδο802τ.μ.,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,μεσ/δ0,8και70%κάλυψη,αμφιθεατρι-
κό,μεπολύμεγάληφάτσαπάνωσεδρόμο,
προσφέρεταισετιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα,
80.000€.

Κωδ: 13859 - ΣτονΤρίλοφο ευκαιρία
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσεσημείομεανοιχτω-
σιάσυνολικήςεπιφάνειας884τ.μ.Τιμήμόνο
20.000€.

Κωδ.13897ΟικόπεδοπωλείταιστουςΓε-
ωργιανούςΒέροιας892τ.μ.άρτιοκαιοικοδο-
μήσιμοσεμοναδικήσημείοτουχωριού,τιμή
28.000€.ΥπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ14147ΒΕΡΓΙΝΑ,Οικόπεδο1.880
τ.μ.,σεπρονομιούχοθέση , πρόκειταιγια
έναγωνιακόκαιμεμεγάληφάτσαοικόπε-
δο,εκπληκτικόαπόκάθεάποψητιμή,όλο
120.000€,πωλείταικαιτομισόστις60.000€,

Κωδ.13883ΟικόπεδοκάτωαπότοΜπά-
σκετμε2.000τ.μ.δίπλαστονΣκλαβενίτηστο
υπόένταξησχεδίουπόλεωςτμήμα,πωλείται
σεεξαιρετικάκαλήτιμή ,μόνο35.000€. Α-
ποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

κωδ.206877ΟΛΥΜΠΟΥ-ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ
ΔιατίθεταιπροςΠώλησηανακαινισμένοΔια-
μέρισμα60τ.μ.με2υπνοδωμάτια.Βρίσκε-
ταιστον1οόροφοτηςοικοδομής.Διαθέτει
γερμανικάσυνθετικά κουφώματα μάρκας
Kömmerlingμετριπλήυάλωσηηλεκτρικάρο-
λάκαισήτες,DAIKININVERTER12000BTU
κλιματιστικόστοσαλόνι,αναμονήγιαa/cστα
υπνοδωμάτια,ατομικήθέρμανσηφυσικού
αερίουμελέβητασυμπυκνωμάτων,πλήρη
εγκατάστασησυστήματοςσυναγερμού,γύ-
ψινεςδιακοσμητικέςκατασκευέςμεκρυφούς
φωτισμούςLED.Πραγματοποιήθηκεαντικα-
τάστασητωνδικτύωνύδρευσης-αποχέτευ-
σης-θέρμανσηςκαθώςκαιεξολοκλήρουνέα
ηλεκτρολογικήεγκατάσταση.Επίσηςδιαθέτει
ΚΛΕΙΣΤΗΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣδικήτουστο
ισόγειοτηςοικοδομής. Ιδανικόακίνητοτόσο
γιαεπένδυσηόσοκαιγια ιδιοκατοίκησησε
μιαεξαιρετικήτοποθεσίαμεπολλέςανέσεις
και ευκολίες.Τιμή:155.000€ ***ΤΗΝΑΝΑ-
ΚΑΙΝΙΣΗΕΚΠΟΝΗΣΕΗΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑKTITORSwww.ktitors.gr

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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



ΑΠΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΕΤΑΙ-

ΡΙΑ ζητείται υπάλληλος για

διανομή. Πλήρες ωράριο, ερ-

γασία5ήμερη.Αποστολήβιο-

γραφικού: tnk.veroia@gmail.

com. Τηλ. επικ.: 2331071670

(12.00-14.00).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο έμπειρο

για το κυλικείο στο Νοσοκο-

μείο Βέροιας. Ώρες επικοι-

νωνίας για ενημέρωση 6.00

μ.μ. έως 8.00 μ.μ. στο τηλ.

6944577645.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα έμπει-

ρη για καθημερινή εργασία

σε κουζίνα εστιατορίου. Τηλ.:

6972012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  σερβιτόρος έ-

μπειροςγιακαθημερινήεργα-

σίασεεστιατόριο.Τηλ.:6972

012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ ΠΩ-

ΛΗΤΡΙΑ από το κατάστημα

TOUCH DENIM με εμπειρία,

γνώσηαγγλικώνκαιH/Y, έως

40ετών.Τηλ.:6932627614.

ZHTOYNTAI οδηγοί αυτο-

κινήτων με δίπλωμα Γ’ κατη-

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

Θέσειςεργασίαςσενέοκατάστημα
αλυσίδαςκαφέστηΒέροια

Ζητούνταιάτομαγιαεργασίααπόγνωστήαλυσίδακα-
φέ,πουθαλειτουργήσειπαράρτημάτηςστηνΒέροια.

Προσφερόμενεςθέσειςεργασίας:
-Υπεύθυνουκαταστήματος
-Barista
-Delivery

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

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

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

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

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

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

νολογικέςκαιηλεκτρολογικέςγνώσεις,χειρισμόςηλεκτρονικού
υπολογιστή,αγγλικήςγλώσσας

Αποστολήβιογραφικούστοemail:tsavdaridis@vernet.gr
ΗΕταιρίαπροσφέρεισυνεχήεκπαίδευσηκαιπροοπτικέςεξέλιξης



γορίας.Πληροφορίεςστοτηλ.

6980136902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Ιατρικό

Διαγνωστικό Κέντρο «ΠΑΝΑ-

ΓΙΑ»υπάλληλοςγραφείουγια

γραμματειακή υποστήριξη.

Γνώσεις μηχανογράφησης η-

λεκτρονικού υπολογιστή και

λογιστικής είναι ευπρόσδε-

κτες.Αποστολή βιογραφικών

στο emai :  lpanagia.epe@

gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός-ηλε-

κτρονικός, με γνώσεις υπο-

λογιστών και αγγλικής γλώσ-

σας, γιαπλήρηαπασχόληση.

Αντικείμενο: ιατρικά μηχανή-

ματα. Έδρα εταιρείαςΑγκα-

θία Ημαθίας. Τηλέφωνο επι-

κοινωνίας:6985996674.

ΖΗΤΕΙΤΑΙανειδίκευτοςερ-

γάτης από εταιρία κρεάτων

για μόνιμη εργασία. Πληρ.

2332042608–2332041875.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) χειριστής

αντλίας μπετόν, 2) χειριστής

Wagondrill,3)χειριστήςDumper

γιαμόνιμη εργασίαστηΒέροια.

Τηλ.:2331021904κ.Κώστας.

ZHTEITAI  βοηθός λογι -

στή για εργασία σε λογιστικό

γραφείο.Απαραίτητη, τριετής

τουλάχιστον προϋπηρεσία.

Τηλέφωνο: 2331021106. Α-

ποστολή βιογραφικών στο

ygronat@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως  βο-

ηθός λογιστή για εμπορική

επιχείρηση με τριετή τουλά-

χιστον προϋπηρεσία σε ανά-

λογηθέση καθώςκαιάριστη

γνώση αγγλικών σε επίπεδο

επικοινωνίας και προαιρετι-

κά   επικοινωνία σε μια του-

λάχιστονγλώσσαακόμακατά

προτίμηση  ιταλικών ή γερ-

μανικών καθώς και πολύ κα-

λές γνώσεις Microsoft Office

(Excel ,Word ,Outlook). Α-

ΠΟΣΤΟΛΉ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΏΝ

ΣΤΟ email: olympialandike@

gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυ-

τοκινήτων από επιχείρηση

στη Βέροια για πλήρη απα-

σχόληση. Ικανοποιητική αμοι-

βή.ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγόςταξίγια

πλήρη απασχόληση.Τηλέφω-

να επικοινωνίας: 2331071553

& 2331062900. Ώρες επικοι-

νωνίας:9.00με18.00.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με έ-

δρα τη Βέροια, αναζητά χει-

ριστήμηχανημάτωνέργουμε

ικανότητα οδήγησης επαγ-

γελματικού φορτηγού για να

εργαστεί σε έργο ύδρευσης

στη Θεσσαλονίκη.  Τηλ.  ε-

πικοινωνίας: 23310 23400,

Κιν.:6977443518.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΡΕΦΟΝΗΠ ΙΟΚΟΜΟΣ

α ναλαμβάν ε ι  τ η  φύλα ξη

παιδιών σε προσιτές τιμές.

Πληρ.Τηλ.6983098742.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνε ι  τη

φροντίδα γερόντων για κά-

ποιες ώρες ή και για 24ωρη

βάση, καθαριότητα σπιτιών,

γραφείων και σκάλες. Τηλ.:

6940998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

της CICU: καροτσάκι (χειμω-

νιάτικο-καλοκαιρινό),καλαθού-

να με βάση, τραπεζάκι φαγη-

τού, κάθισμα αυτοκινήτου και

2 ποδήλατα παιδικά σε πολύ

κατάσταση,400ευρώόλαμα-

ζί.Τηλ.:2331062621.

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

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

α)Άνδραήγυναίκαγια
βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλ-
ληλος γραφείου - βοη-

θόςΛογιστήγιαΛογιστικό
ΓραφείοστηΒέροια.Τηλ.:
6932245383.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα όριαΑκρολίμνης καιΑρχαγγέλου 2

χωράφια κολλητά, 25 και 11στρέμματα,περιφραγμένα,

παλμέτταβερύκοκα6 ετώνσεφούλπαραγωγή,άριστης

κατάστασης, 4 εξαιρετικέςποικιλίες, με μπεκάκια.Παρα-

καλώμόνοσοβαρέςπροτάσεις.Κινητό:6945769920.

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

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

ΗεταιρίαΠΑΡΑΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ,αναζητείάτομο
για τηθέσητου τεχνικούσυντήρησηςανεμογεννητριώνσηνευ-
ρύτερηπεριοχή.

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπότηνεφημερίδα«ΛΑΟΣ»νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με

ανάλογηεμπειρία,γιατηδιανομήτηςεφημερί-

δας(γιαμόνιμηαπασχόληση).

Τηλ.:6974030005.

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

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

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

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος-υπεύθυνη
για γραμματειακή υποστήριξη με άριστες γνώσεις
υπολογιστώνPCs& συστημάτωνPCs καθώς και
άριστεςγνώσειςΑγγλικών.ΗΕταιρίαπροσφέρειΙ.Χ.
και κινητό τηλέφωνο.Βιογραφικάστο: dimis2010@
gmail.com.
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P Αρνητής τεστ ήμουν κι 
εγώ στο σχολείο. Κάθε φορά 
που μυριζόμουν απροειδοποί-
ητο τεστ, έκανα κοπάνα…

 
P Κι ούτε ένα κανάλι να έλ-

θει να μου πάρει μια δήλωση.
 
P Κι ούτε ένας αστυνόμος 

να έλθει να με κάνει ήρωα.
 
P Κι ούτε μια κατάληψη από 

τους καλά διαβασμένους συμμα-
θητές μου.

 
P Ήταν πολλά τα όχι της 

ζωής μου. Γατάκι Μεταξά.
 
P Τα μόνα ‘όχι’ που δεν κατάφερα ποτέ να πω, 

είναι στον γύρο με πίτα και στη μερέντα.
 
P By the way. Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί νοθευμένα 

μέλια. Πού να ακούσεις κάτι αντίστοιχο για τα δι-
κά μου αγαπημένα προϊόντα;

 
P Και τις μπύρες.
 
P Αύξηση της κατάθλιψης αν συνεχιστεί η 

πανδημία βλέπουν οι επιστήμονες. Κι εγώ που 

νόμιζα ότι το είχαμε τερματίσει.
 
P Επίκαιρο:
-Πώς πας από σεξ;;
-Σελφ τεστ!
 
P 70χρονη λέει έκανε το εμβόλιο και έμεινε 

έγκυος. Αυτά τα fake news εντέλει δεν έχουν ό-
ριο. Όπως κι αυτοί που τα ενστερνίζονται.

 
P Το ερώτημα για το Πάσχα στο χωριό παραμέ-

νει. Κι οι απαντήσεις ποικίλουν, τουλάχιστον όσο και 

τα φετινά σχέδια σε λαμπάδες.
 
P Τώρα τελευταία περ-

πατάω με τα χέρια πίσω και 
κουνάω πάνω κάτω το κεφά-
λι. Ο παππούς μου θα ήταν 
περήφανος.

 
P Και:
 Ο Γιωρίκας μαζί με δύο Α-

μερικανούς εκπαιδεύεται για 
κατάσκοπος. Μετά από 3 μήνες 
και αφού τελείωσε η εκπαίδευ-
ση τους, έπρεπε να περάσουν 
από τρία στάδια βασανιστηρί-
ων, κι όποιος ήταν πιο έμπι-
στος και δεν μαρτυρούσε τα μυ-
στικά που είχε μάθει θα έπαιρνε 
και το δίπλωμα του.

Αρχίζουν λοιπόν πρώτα 
να ανακρίνουν τον έναν Αμε-
ρικανό. Δεν προλαβαίνει να 
τελειώσει όμως το πρώτο βα-
σανιστήριο και τα λέει όλα. Κι 
ο δεύτερος τα ίδια. Φτάνουν 
έτσι στον Γιωρίκα. Πρώτο στά-
διο βασανιστηρίων, το περνάει! 
Δεύτερο στάδιο, σκληρό καρύδι 
ο Γιωρίκας, δεν λυγίζει με τίπο-
τα, δεν μαρτυρά τίποτε. Το τρίτο 
βασανιστήριο ήταν ξύλο κάθε 
μέρα! Κι εδώ άντεξε το παλικά-
ρι μας, δύο μέρες ξύλο, τρεις 
μέρες ξύλο, τίποτα, τσιμουδιά! 
Την τέταρτη μέρα τα μέλη της επιτροπής, που δεν 
μπορούσαν να πιστέψουν την τόση αντοχή του, 
πηγαίνουν να δουν στο κελί του τι κάνει. Ο Γιωρίκας 

είναι με τις δυο του παλάμες στον τοίχο χτυπάει το 
κεφάλι του και λέει: 

-Θυμήσου τα ρε κεφάλα! Θυμήσου τα!
K.Π.

ΦΙΛΟΙ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ζητούνται άμεσες παρεμβάσεις για τον Τριπόταμο

Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες από την παρόχθια ζώνη του 
ποταμού Τριπόταμου, εντός του αστικού ιστού. Ο μεγαλύτερος 
πνεύμονας πρασίνου της πόλης μας, τον οποίο θα μπορούσαν 
να επισκέπτονται οι πολίτες της Βέροιας βρίσκεται σε άθλια κατά-
σταση. Ειδικά υπό το πρίσμα της πανδημίας και του συνωστισμού 
στους δημόσιους χώρους όπως το πάρκο Ελιάς, η ανάγκη για 
άμεσες παρεμβάσεις γίνεται πιο επιτακτική και μάλιστα για λό-
γους δημόσιας υγείας. Ο Σύλλογος Φίλων Ποταμού Τριπόταμου 
ενημέρωσε εγγράφως τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, της 
Αντιπεριφέρειας, καθώς και της ΔΕΥΑΒ και περιμένει τις δικές τους 
ενέργειες. Το σχετικό έγγραφο και περισσότερες φωτογραφίες 
βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας (https://tripotamos.
wixsite.com/filoitripotamou).  

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. του Συλλόγου
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