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Σε αποσύνθεση το εγκαταλελειμμένο της οδού ΠλατάνωνΕίχε προσφερθεί παλιότερα στο Δήμο Βέροιας
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Συναντήσεις ουσίας
και όχι για φωτογραφίες
και περιμένουμε
αποτελέσματα…

Το εγκαταλελειμμένο διώροφο
της οδού Πλατάνων, εδώ και καιρό
καταρρέει από την φυσική φθορά,
όπως και δεκάδες παρόμοια κτίρια
στο κέντρο της Βέροιας. Οι περίοικοι
και οι διαβάτες αλλάζουν πλευρά(πεζοδρόμιο δεν υπάρχει στο στενό
δρόμο της παλιάς αγοράς της πόλης, αφού συχνά πυκνά σοβάδες
πέφτουν. Η τελευταία όμως καταιγίδα το μεσημέρι της Δευτέρας(19/4), επιδείνωσε την κατάσταση αφού αποκολλήθηκαν κομμάτια από την γωνία του κτιρίου,
ενώ η «προστατευτική» λινάτσα κρέμεται σαν κουρελού, χωρίς να προσφέρει κάτι ιδιαίτερο. Να θυμίσουμε ότι ο επάνω
όροφος του εν λόγω κτιρίου είχε προσφερθεί ως δωρεά στον δήμο Βέροιας, αλλά το θέμα δεν είχε προχωρήσει…Παρά το
δαιδαλώδες σε αυτές τις περιπτώσεις ιδιοκτησιακό καθεστώς, θα πρέπει να αναλάβει κάποιος την ευθύνη, αλλιώς ο δήμος να φροντίσει να είναι ασφαλές και ας τους στείλει τον λογαριασμό!   

Τιμητική πλακέτα στον Διονύση Κούγκα
για την πολύτιμη προσφορά του στην ΕΛ.ΑΣ.
Τιμητική πλακέτα
στον απερχόμενο Διευθυντή, Ταξίαρχο ε.ο.θ.
Διονύσιο Κούγκα του
απένειμε ο νέος Διευθυντής της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Ημαθίας,
Ταξίαρχος Γεώργιος
Αδαμίδης, εκ μέρους
όλου του προσωπικού
της Διεύθυνσης. Η απονομή έγινε την Παρασκευή 16 Απριλίου
και η τιμή αφορούσε
στην πολύτιμη προσφορά του Δ. Κούγκα
και την ευδόκιμη υπηρεσία του στην Ελληνική Αστυνομία και την
Διεύθυνση Αστυνομίας
Ημαθίας.

Θετική σε κάθε περίπτωση κρίνεται η επαφή των
δημάρχων Βέροιας και Νάουσας με τον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα, αφού στην
παρούσα χρονική στιγμή τρέχουν προγράμματα και
χρηματοδοτήσεις που πρέπει να ενταχθούν όσο το
δυνατό περισσότερα έργα. Να υποθέσουμε ότι δεν ήταν
συνεννοημένοι, ούτε είδαν το ίδιο όνειρο Βοργιαζίδης
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και Καρανικόλας για να συναντηθούν την ίδια ημέρα
με τον υπουργό, αλλά υπήρξε πρόσκληση από τον
υπουργό, αλλά αυτό έχει μικρή σημασία.
Το μείζον είναι να υπάρχει επαφή της αυτοδιοίκησης
με την κεντρική εξουσία και μάλιστα ουσίας και όχι
για φωτογραφίες. Πίεση, διάλογος, διεκδίκηση που
θα στηρίζονται σε δουλειά, μελέτες και προετοιμασία.
Τότε θα έρθουν και αποτελέσματα που έχουν ανάγκη
Βέροια και Νάουσα για να κάνουν βήματα και γιατί όχι
άλματα μπροστά!
Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Λουτρό Αλεξάνδρειας
για αποκατάσταση οδοστρώματος

Για την ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και
ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης οδοστρώματος, λόγω καθίζησης, σε δρόμο εντός του  
Λουτρού Ημαθίας, η Διεύθυνση Αστυνομίας αποφάσισε: Την απαγόρευση κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων και την
απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, επί της ανωνύμου δημοτικής οδού, από  σήμερα Τετάρτη
από τις  7:00 π.μ  έως τις 6.00 μ.μ. της Παρασκευής 23-04-2021. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από παρακείμενες οδούς.

Πιστοποιητικά …παραθερισμού (προ 100ετίας)
Μια, προ 100ετίας περίπου, απόφαση του Κοινοτικού
Συμβουλίου Κουμαριάς, προεικονίζει, με θαυμαστή ακρίβεια, τα πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά του κορονοϊού,
που, όπως διαθρυλείται, θα αποτελούν απαραίτητο δικαιολογητικό για τις διεθνείς μετακινήσεις των ευρωπαίων
πολιτών. Η «Ανακοίνωση», όπως δημοσιεύτηκε στο φ.
88 της 13 Ιουνίου 1928 της τοπικής εφημερίδας «Αστήρ
Βερροίας»:
Ανακοίνωσις
Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν ἐνδιαφερομένων ὅτι ἡ Κοινότης Κουμαριᾶς (Δόλιανης) ἔλαβεν ἀπόφασιν ὅπως ἐφέτος
ἀπαγορεύσῃ τὸν παραθερισμὸν πασχόντων ἐκ μεταδοτικοῦ νοσήματος καὶ ἰδίᾳ φυματιώσεως εἰς τὸ θέρετρον
Σελίου-Μαρούσιας.
Δηλοῦται ὅθεν πρὸς τοῦτο ὅτι πάντες οἱ βουλόμενοι
νὰ παραθερίσωσι εἰς τὸ ὡς ἄνω θέρετρον δέον νὰ εἶνε
ἐφοδιασμένοι διὰ πιστοποιητικῶν δύο τουλάχιστον ἰατρῶν
δι᾿ οὗ νὰ ἐμφαίνηται ὅτι δὲν πάσχουν ἐκ μεταδοτικοῦ νοσήματος καὶ ὅτι τὰ πιστοποιητικὰ ταῦτα θὰ ὑπόκεινται εἰς
ἔλεγχον παρ᾿ ἰατρῶν τῆς Κοινότητος ἐν δεδομένῃ περιστάσει ἐν Βερροίᾳ καὶ ἐν Ναούσσῃ.
Βέρροια τῇ 25 Μαΐου 1928
(Ἐκ τῆς Κοινότητος Κουμαριᾶς)
Σύντομες υποσημειώσεις:
(α) σε πρωτοσέλιδο σχόλιό του, στο αμέσως επόμενο
φύλλο του, ο «Αστέρας» διεκτραγωδεί: «Ἡ φυματίωσις
θερίζει τοὺς κατοίκους τῆς πόλεώς μας. Δὲν εἶναι ὑπερβολὴ ἐὰν εἴπωμεν ὅτι τὰ 60 % τῆς θνησιμότητος τῶν

κατοίκων τῆς πόλεώς μας προέρχονται ἐκ τῆς ἐπαράτου
ταύτης νόσου. …»,
(β) Η «ἀπόφασις» περί εφοδιασμού «διὰ πιστοποιητικῶν» τα οποία «θὰ ὑπόκεινται εἰς ἔλεγχον παρ᾿ ἰατρῶν
τῆς Κοινότητος» αποτυπώνει , έστω αχνά, την έκταση των
τότε αρμοδιοτήτων μιας Κοινότητας,
(γ) Η Κοινότητα Κουμαριάς ιδρύθηκε το 1918, με το
Β.Δ. της 28-06-1918 (ΦΕΚ Α΄ 152/09-07-1918), αποτελούμενη από τους Οικισμούς: Δόλιανη, Ξηρολείβαδο,
Άνω Σέλι, Κάτω Σέλι, και Μαρούσια, που αποσπάσθηκαν
από τον Δήμο Βέροιας. Το Άνω Σέλι αποσπάσθηκε από
την Κοινότητα Δόλιανης και εντάχθηκε στον Δήμο Νάουσας με το Β.Δ. της 14-05-1920 (ΦΕΚ Α΄ 112/20-05-1920).
Με το Δ. της 01-11-1926 (ΦΕΚ Α΄ 401/12-11-1926) μετονομάσθηκαν: Ο Οικισμός και η Κοινότητα Δόλιανης σε
Οικισμό και Κοινότητα Κουμαριάς, ο Οικισμός Κάτω Σέλι
σε Κάτω Βέρμιο, και ο Οικισμός Άνω Σέλι σε Άνω Βέρμιο.
Η Μαρούσια δεν αναγράφεται ως Οικισμός, ούτε στην
«Απαρίθμηση των Κατοίκων των Νέων Επαρχιών της
Ελλάδος του έτους 1913» (Β.Δ. της 07-05-1915, ΦΕΚ Α΄
112/28-03-1915), ούτε στην Απογραφή του 1920 (Β.Δ.
της 31-08-1921, ΦΕΚ Α΄ 244/27-12-1921 [μικρή λεπτομέρεια, που ανακαλεί «οἰκήϊα κακά»: το Β.Δ. για την δημοσίευση στο ΦΕΚ της Απογραφής του 1920 υπογράφεται,
από τον τότε Βασιλιά Κωνσταντίνο, στις 31 Αυγούστου
1921, «Ἐν Προύσῃ»…]. Η Κοινότητα Κάτω Βερμίου ιδρύθηκε το 1935, με το Δ. της 05-03-1935 (ΦΕΚ Α΄ 78/1003-1935), αποσπασθείσα από την Κοινότητα Κουμαριάς,
αποτελούμενη από τον ομώνυμο Οικισμό.
Απόστολος Ιωσηφίδης
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Συνάντηση Πέτσα-Βοργιαζίδη
για θέματα του Δήμου Βέροιας
Σε πολύ καλό κλίμα διεξήχθη
η συνάντηση που
πραγματοποιήθη κε την Δευτέρα, 19
Απριλίου 2021 στο
ΥΠΕΣ, στην Αθήνα,
μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών κ. Στέλιου Πέτσα και του
Δημάρχου Βέροιας,
κ . Κω ν σ τα ν τ ί ν ο υ
Βοργιαζίδη, παρουσία του Βουλευτή
Ημαθίας, Λάζαρου
Τσαβδαρίδη.
Ο κ. Βοργιαζίδης
παρέθεσε σειρά θεμάτων που απασχολούν την Αυτοδιοίκηση δίνοντας προτεραιότητα στο ζήτημα της χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης» και του πλαφόν που έχει τεθεί στην επιχορήγηση των Δήμων, καθώς συνυπολογίζονται τα ποσά του «Φιλόδημος Ι».
Παράλληλα οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη βάση της ένταξης και δημοπράτησης έργων προκειμένου να προκύπτουν νέα από την οικονομική έκπτωση επί του προϋπολογισμού.
Ο Δήμαρχος Βέροιας κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης δήλωσε ετοιμότητα της παρούσας Αρχής για εκτέλεση δημόσιων έργων και πρότεινε τη δυνατότητα δημοπράτησης μικρών έργων με ίδια έσοδα από
τους δήμους χωρίς προηγούμενη ένταξη στο «Αντώνης Τρίτσης» με αποπληρωμή των χρημάτων από
το πρόγραμμα αμέσως μετά την αποδοχή τους, ώστε η διαδικασία υλοποίησης να είναι πιο σύντομη.
Τέλος, την αυτοδιοικητική ατζέντα έκλεισε η συζήτηση για το ενδεχόμενο χρηματοδότησης των Δήμων από το Ταμείο Ανάκαμψης ως εργαλείο ανάπτυξης μετά την πανδημία.

Σε ΕΛΓΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ για αποζημιώσεις
και de minimis, Χαλκίδης και Βράνας
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Αγροτικός Σύλλογος Ημαθίας:
Καταγγέλλουμε τον αποκλεισμό
μας κατά την επίσκεψη
Τζιτζικώστα στο νομό
Από τον πρόεδρο και τα μέλη
του ΔΣ του Αγροτικού Συλλόγου
Ημαθίας, γνωστοποιούνται τα εξής:
«Οι άνευ προηγουμένου απανωτοί παγετοί που έπληξαν τη
φετινή παραγωγή, έχουν φέρει σε
εξαιρετικά δυσχερή οικονομική κατάσταση τους αγρότες της Ημαθίας.
Ο Αγροτικός Σύλλογος Ημαθίας,
ως νόμιμος φορέας εκπροσώπησης
του αγροτικού κόσμου της Βέροιας,
ενημέρωσε την Δευτέρα 12 Απριλίου το γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.
Σπήλιου Λιβανού, τον Πρόεδρο του
ΕΛΓΑ, κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, και
τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας κ. Μπάτο Σωτήριο, απευθύνοντας τους κάλεσμα να επισκεφτούν
την Ημαθία και να διαπιστώσουν ιδίοις όμμασι τις καταστροφικές ζημιές στις καλλιέργειες από τους παγετούς.
Επίσης, επικοινώνησε με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας κ. Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνο και τον Δήμαρχο Βέροιας κ. Βοργιαζίδη Κωνσταντίνο.
Μετά λύπης μας, διαπιστώσαμε και καταγγέλουμε, τον αποκλεισμό του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας από
την ενημέρωση του Περιφερειάρχη κ. Τζιτζικώστα κατά την επίσκεψη του στην Ημαθία .
Ο Αγροτικός Σύλλογος Ημαθίας, στη μέχρι τώρα πορεία του, έχει δείξει ότι είναι αχρωμάτιστος και χωρίς
κομματικές ταυτότητες.
Αυτός θεωρούμε ότι είναι και ο λόγος τους αποκλεισμού μας.
Ο αγροτικός κόσμος έχει γνώση και ξέρει να κρίνει ποιοι τον εκπροσωπούν επάξια, βγάζοντας τα ΔΙΚΑ του
συμπεράσματα !»

Απ. Βεσυρόπουλος: «Παράταση έως
31-12-2021 των βεβαιωμένων οφειλών
που τελούσαν σε αναστολή μέχρι τις 30
Απριλίου 2021»
Ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος
Βεσυρόπουλος υπέγραψε απόφαση με την οποία παρατείνεται, μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου
2021 η καταβολή των βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα
Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, οι οποίες τελούν σε
αναστολή είσπραξης μέχρι 30-4-2021.
Η παράταση αναστολής κρίνεται επιβεβλημένη λόγω των συνθηκών που επικρατούν, στο
πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας.

Τρία θετικά στα 137 Rapid Test
που έγιναν στον Προμηθέα

Με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ και τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ Ανδρέα Λυκουρέντζο και Δημήτρη Μελά αντίστοιχα συναντήθηκαν χθες τα μέλη του Αγροτικού συλλόγου γεωργών Βέροιας ,
Τάσος Χαλκίδης και Γιάννης Βράνας .
Στον διοικητή του ΕΛΓΑ εκτέθηκε αναλυτικά το ζήτημα των παγετών και του χαλαζιού που έχει
καταστρέψει το τελευταίο διάστημα την παραγωγή του νομού, και του επιδόθηκε πρόσκληση να
επισκεφθεί την περιοχή για να διαπιστώσει και ο ίδιος το μέγεθος της ζημιάς. Ζητήθηκε η άμεση
στελέχωση του τοπικού υποκαταστήματος και οι άμεσες γρήγορες εκτιμήσεις και αποζημιώσεις .
Στον διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε αναφορά για την καθυστέρηση του de minimis και δόθηκε
η διαβεβαίωση οτι άμεσα τα χρήματα θα κατατεθούν στους λογαριασμούς των παραγωγών. Συζητήθηκαν επίσης θέματα του οργανισμού και της νέας ΚΑΠ.

Με την εφαρμογή όλων των
προβλεπόμενων υγειονομικών
πρωτοκόλλων και των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή
του συνωστισμού ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 20
Απριλίου 2021, η διαδικασία
των δωρεάν γρήγορων τεστ ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test)
στη συνοικία του Προμηθέα.
Κατά τη διενέργεια των δειγματοληπτικών ελέγχων που
διοργάνωσε ο Δήμος Βέροιας
σε συνεργασία με την Κινητή
Μονάδα του ΕΟΔΥ στην Ημαθία προέκυψε τρία (3) θετικά
δείγματα σε σύνολο έλεγχο 137
δειγματοληψιών με τον δείκτη
θετικότητας να διαμορφώνεται
στο 2,1%. Τη διαδικασία επέβλεπε καθ’ όλη τη διάρκεια ο Ιατρός και Δημοτικός Σύμβουλος, Κώστας Ρίζος.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τα υγειονομικά κλιμάκια του ΕΟΔΥ, ο Δήμος Βέροιας θα ήθελε να
ευχαριστήσει όσους συμμετείχαν στα Rapid Test τα οποία διενεργούνται όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
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Δράσεις Τεχνολογίας και
Πληροφορικής, για γονείς και
παιδιά, από τη Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη της Βέροιας
Το Veria Tech Lab της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της
Βέροιας, από αυτό το Πάσχα, εγκαινιάζει ένα πιλοτικό σχέδιο υβριδικών δράσεων. Μακάρι να ήταν διαφορετικές οι συνθήκες και
να είχαμε τη δυνατότητα να σας
υποδεχτούμε στο χώρο μας. Προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα,
για να είμαστε όλοι ασφαλείς και
ερχόμαστε στο σπίτι σας. Πλέον τα
μέλη μας μπορούν να δανειστούν εξοπλισμό ρομποτικής για δύο εβδομάδες και συγχρόνως
να παρακολουθήσουν ένα διαδικτυακό μάθημα γνωριμίας με τον εξοπλισμό αυτό και καθοδήγησης για τη σωστή και αποτελεσματική χρήση του. Ο εξοπλισμός προορίζεται για μαθητές
δημοτικού αλλά είναι αναγκαία η συμμετοχή των κηδεμόνων τους, τόσο για λόγους ασφαλείας όσο και υποστήριξης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Κάθε οικογένεια μπορεί να δανειστεί μόνο ένα εκπαιδευτικό πακέτο, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα. Οι εγγραφές
θα ξεκινήσουν 19/04/2021 στις 9 π.μ. και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Δημιουργώ τρισδιάστατες κατασκευές με την Da Vinci 3D πένα
Δημιουργήστε τις δικές σας πασχαλινές κατασκευές χρησιμοποιώντας την πένα Da Vinci
3D. Στο άκρο της πένας ωθείται το νήμα PLA
το οποίο θερμαίνεται, και στη συνέχεια στερεοποιείται στον ψυχρό αέρα. Κατά τη χρήση του
υλικού είναι απαραίτητη η ύπαρξη κηδεμόνα για
την αποφυγή ατυχημάτων.
Ο δανεισμός της πένας συνοδεύεται και από
απαραίτητο υλικό PLA το οποίο είναι βιοδιασπώμενο και μη τοξικό.
Διαδικτυακό μάθημα: Σάββατο 24/04/2021,
12:00-12:30
Ηλικίες: 8 -12 ετών
Διαθέσιμα πακέτα: 5
Για να εγγραφείτε συμπληρώστε τη φόρμα στον παρακάτω υπερσύνδεσμο
https://forms.office.com/r/BtvR9gWLmm
Γίνομαι ηλεκτρονικός με τη βοήθεια των littleBits
Ηλεκτρονικά κυκλώματα μεταμφιεσμένα σε μαγνητικά τουβλάκια, σας δίνουν
τη δυνατότητα να κατασκευάσετε το δικό
σας κουδούνι και άλλες εφτά κατασκευές για τις οποίες υπάρχουν οδηγίες στο
εκπαιδευτικό φυλλάδιο που συνοδεύει το
πακέτο.
Διαδικτυακό μάθημα: Σάββατο
24/04/2021, 12:30-13:00
Ηλικίες: 8 – 12 ετών
Διαθέσιμα πακέτα: 5
Για να εγγραφείτε συμπληρώστε τη
φόρμα στον παρακάτω υπερσύνδεσμο
https://forms.office.com/r/SfnvB1yRQt
Κατασκευάζω και προγραμματίζω με Lego WeDo 1
Γνωρίστε της βασικές αρχές της ρομποτικής
μέσα από τις προτεινόμενες δραστηριότητες
της Lego. Δημιουργήστε και προγραμματίστε
απλές κατασκευές, δίνοντας τους κίνηση και
ήχο. Για τον προγραμματισμό των κατασκευών
σας απαιτείται η εγκατάσταση λογισμικού σε
υπολογιστή. Η σύνδεση των κατασκευών με τον
υπολογιστή γίνεται μέσω της θύρας usb.
Διαδικτυακό μάθημα: Σάββατο 24/04/2021,
10:00-11:00
Ηλικίες: 6 – 10 ετών
Διαθέσιμα πακέτα: 4
Για να εγγραφείτε συμπληρώστε τη φόρμα
στον παρακάτω υπερσύνδεσμο
https://forms.office.com/r/Sjh1gexmeq
Κατασκευάζω και προγραμματίζω με Lego WeDo 2
Γνωρίστε τον μαγικό κόσμο της
ρομποτικής χρησιμοποιώντας το
πακέτο Lego WeDo 2. Προγραμματίστε τις προτεινόμενες κατασκευές
και αναπτύξτε το δημιουργικό σας
πνεύμα φτιάχνοντας μοντέλα της
αρεσκείας σας. Για τον προγραμματισμό των κατασκευών σας απαιτείται η εγκατάσταση λογισμικού σε
υπολογιστή. Η σύνδεση των κατασκευών με τον υπολογιστή γίνεται
ασύρματα μέσω Bluetooth 4.0.
Διαδικτυακό μάθημα: Σάββατο
24/04/2021, 11:00-12:00
Ηλικίες: 8 – 12 ετών
Διαθέσιμα πακέτα: 8
Για να εγγραφείτε συμπληρώστε τη φόρμα στον παρακάτω υπερσύνδεσμο
https://forms.office.com/r/2mALTNdgeF
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ, Έλλης 8, 59132 Βέροια.
http://www.libver.gr Email: info@libver.gr Τηλ. 2331024494

Το Σάββατο 24 Απριλίου 2021
Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο για
τις ασφαλείς οικογένειες του αύριο

-Μια σημαντική πρωτοβουλία από την Ελλάδα για όλο τον κόσμο
Το Embryolab Academy, ο μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός που
προάγει την επιστήμη της Κλινικής Εμβρυολογίας και της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής από την Ελλάδα σε όλο τον
κόσμο, οργανώνει διεθνές Διαδικτυακό
Συνέδριο με θέμα: «Ασφαλείς πρακτικές
στο εργαστήριο Κλινικής Εμβρυολογίας»,
το Σάββατο 24 Απριλίου στις 17.00.
Το συνέδριο απευθύνεται σε επιστήμονες της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
με στόχο την προαγωγή ασφαλών πρακτικών στα Εργαστήρια και τις Κλινικές
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
Η πρόληψη και διαχείριση ρίσκων στην
ΥΑ συμβάλλουν στην ασφάλεια των θεραπειών, των γυναικών και των ζευγαριών,
στην ευαίσθητη αυτή υπηρεσία υγείας και
εγγυάται την ποιότητα και τα θετικά αποτελέσματα.
Διδάσκουμε και εφαρμόζουμε «Ασφαλείς πρακτικές στο εργαστήριο Κλινικής
Εμβρυολογίας» σημαίνει «Δημιουργούμε
τις «Ασφαλείς οικογένειες του μέλλοντος».
Αυτό είναι το όραμά μας στο Embryolab
Academy και ο στόχος μας για το Διαδικτυακό Συνέδριο.
Οι προσκεκλημένοι ομιλητές, από τους
καλύτερους στον κλάδο της Κλινικής Εμβρυολογίας και της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής διασφαλίζουν τη μοναδική διαδραστική εμπειρία που θα έχουν
όσοι επιστήμονες παρακολουθήσουν το Συνέδριο. Προκλήσεις και ρίσκα που πρέπει να προβλέψει και να αντιμετωπίσει καθημερινά ή μακροπρόθεσμα ο Επιστήμονας της
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για να εξασφαλίσει την
επιτυχία κάθε προσπάθεια συντήρησης γονιμότητας και
κάθε θεραπεία εξωσωματικής.
Το Embryolab Academy ασχολείται εντατικά και διδάσκει «Θέματα ρίσκου και ασφάλειας» στα Εργαστήρια και
τις Κλινικές Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, από το
2013, προσφέροντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και
εργαστηριακή εμπειρία καθώς και ανταλάσσοντας καλές
πρακτικές.
Η κ. Αλεξία Χατζηπαρασίδου, MSc, PMI-RMP, Σύμβουλος Κλινικής Εμβρυολογίας, Διευθύντρια του Embryolab
Academy και πιστοποιημένη Σύμβουλος Διαχείρισης Ρίσκου περιγράφει: «Στο Embryolab Academy, συνεργαζόμαστε στενά εξειδικευμένοι επιστήμονες Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής από όλο τον κόσμο. Η διαχείριση ποιότητας και η ασφάλεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και των
υπηρεσιών που προσφέρουμε στην εξωσωματική γονιμοποίηση αποτελεί προτεραιότητα στην προσπάθειά μας για
ολοένα και υψηλότερης ποιότητας, καινοτόμες υπηρεσίες.»
Η Βεροιώτισσα Αλεξία Χατζηπαρασίδου
Η Αλεξία Χατζηπαρασίδου, γεννήθηκε και μεγάλωσε
στη Βέροια, την οποία επισκέπτεται συχνά για να επισκεφθεί τους γονείς και τους φίλους της.
Είναι Σύμβουλος Κλινικής Εμβρυολογίας με εμπειρία,
περισσότερους από 45.000 κύκλους στην Υποβοηθούμενη
Αναπαραγωγή. Έχει ιδρύσει και λειτουργεί από το 2004,
την Πρότυπη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπραγωγής,
Embryolab, στη Θεσσαλονίκη.
Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν κυρίως

στην εφαρμογή μοντέρνων μεθόδων κρυοσυντήρησης ωαρίων και εμβρύων και θεραπείας της ανδρικής υπογονιμότητας και αζωοσπερμίας. Από το 2007 έχει αναπτύξει ένα
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εξειδίκευση στον τομέα του Τotal
Quality Management (TQM) και Risk Management (RM)
σε Μονάδες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στο πλαίσιο
της βελτιστοποίησης των διαδικασιών και στην εφαρμογή
στρατηγικών αποφυγής και διαχείρισης κινδύνων.
Η κ. Χατζηπαρασίδου ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο ως
προσκεκλημένη ομιλήτρια σε συνέδρια και εκπαιδεύτρια σε
hands on workshops, συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικά και
εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία αφορούν τις πιο σύγχρονες εργαστηριακές μεθόδους στον τομέα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και έχει συγγράψει έναν σημαντικό αριθμό άρθρων, δημοσιεύσεων και παραρτημάτων.
Θεωρεί τον εαυτό της πολύ τυχερό που έχει τη δυνατότητα να ζεί το πάθος της για την επιστήμη και να είναι
μέρος των τελευταίων επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Πάνω από όλα
νιώθει ευλογημένη που έχει τη δυνατότητα να φροντίζει και
να υποστηρίζει τα ζευγάρια στην πιο εκπληκτική διαδρομή
της ζωής τους… τη διαδρομή προς τη μητρότητα και την
πατρότητα!
1000 εγγεγραμένοι από 80 χώρες του πλανήτη έχουν
ήδη ολοκληρώσει την εγγραφή τους και θα συμμετέχουν
στην παγκόσμια πρωτοβουλία για ασφαλείς πρακτικές
στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή.
Το Συνέδριο έχει λάβει 3 Ευρωπαϊκά CME’s από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Διαπίστευσης Συνεχιζόμενης Ιατρικής
Εκπαίδευσης (EACCME®s).
Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου εδώ:
https://embryolab-academy.org/safe-practices-in-artlabs/

Ομοσπονδία Επαγγελματιών-Βιοτεχνών Βέροιας
και ΓΣΕΒΕΕ: Τηλεδιάσκεψη για τα προβλήματα
που προέκυψαν από την πανδημία COVID-19
Στις 14 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ του
διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών-Βιοτεχνών
Βέροιας, των αντιπροσώπων των σωματείων που ανήκουν στην Ομοσπονδία και του προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ κυρίου Γ. Καβαθά, με σκοπό
την ανάδειξη των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημία COVID-19.
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης το προεδρείο της Ομοσπονδίας
Βέροιας αλλά και τα σωματεία κατέθεσαν τα αιτήματά τους με την ελπίδα και την υπόσχεση ότι στο άμεσο μέλλον θα υλοποιηθούν.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε.
ΗΜΑΘΙΑΣ:
Το κτιριακό
του 2ου
Νηπιαγωγείου
Βέροιας

ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΙΧΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Για το «Αντώνης Τρίτσης»
συζήτησαν
Καρανικόλας και Πέτσας

Η αξιοποίηση από πλευράς του Δήμου Νάουσας του αναπτυξιακού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», με σκοπό τη χρηματοδότηση σημαντικών παρεμβάσεων και υποδομών αλλά και η εξέλιξη του προγράμματος «Φιλόδημος
ΙΙ» ήταν τα κύρια θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης, που
είχε την Δευτέρα (19.04.2021) στην Αθήνα, ο Δήμαρχος Νάουσας, Νικόλας
Καρανικόλας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα
Αυτοδιοίκησης, Στέλιο Πέτσα, παρουσία του Βουλευτή Ημαθίας της Ν.Δ., Λάζαρου Τσαβδαρίδη και των Αντιδημάρχων Παύλου Αδαμίδη, Αντώνη Καραγιαννίδη
και Γιώργου Τριανταφύλλου.
Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συνεργασίας συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν στη μεταρρύθμιση στον χώρο της
Αυτοδιοίκησης, καθώς και στη δυνατότητα στήριξης των Δήμων μέσω χρηματοδοτικών «εργαλείων» από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Στο τέλος της συνάντησης ο κ. Καρανικόλας απηύθυνε πρόσκληση στον κ.
Πέτσα να επισκεφθεί τη Νάουσα μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, λόγω της
πανδημίας.

Συνάντηση Καρανικόλα -Λυκουρέτζου
για τις ζημιές στις καλλιέργειες
Ο Σύλλογος Εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης
Ημαθίας δηλώνει :
Την αμέριστη συμπαράστασή του στον δίκαιο
και μακροχρόνιο αγώνα Εκπ/κών, Γονέων και Μαθητών του 2ου Νηπιαγωγείου Βέροιας για την
επίλυση του έντονου κτιριακού προβλήματος της
Σχολικής τους Μονάδας (λειτουργία σε 2 απομακρυσμένα κτίρια με έλλειψη αύλειου χώρου στο
ένα, προκάτ κατασκευές στο άλλο, κακές συνθήκες
υγιεινής, προβλήματα στατικότητας-ασφάλειας,
κ.ά.).
Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του: « Είναι θλιβερό, όσο και εξοργιστικό, εν έτει 2021, να απαντώνται τέτοια προβλήματα σε σχολικές μονάδες
(πόσο μάλλον εντός αστικών κέντρων), που χρονίζουν και αντιμετωπίζονται ως φυσιολογικά (έως και
αδιάφορα) από τις αρμόδιες αρχές, καθιστώντας το
έργο των εκπ/κών Γολγοθά.
Γίνεται μια συστηματική προσπάθεια σύνδεσης του θέματος με την δίχρονη υποχρεωτική φοίτηση των μαθητών στο Νηπιαγωγείο. Για το θέμα
συντασσόμαστε με την δηλωμένη απόφαση του
κλάδου, όμως το συγκεκριμένο ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΧΕΣΗ με την δίχρονη υποχρεωτική
φοίτηση στο Νηπιαγωγείο.
Το Δ.Σ. του ΣΕΠΕ Ημαθίας δηλώνει ότι θα σταθεί σύσσωμο, δίπλα σ’ όλες τις προσπάθειες του
Συλλόγου Γονέων-Κηδεμόνων του 2ου Νηπιαγωγείου, για την ανάδειξη κι επίλυση των προβλημάτων του, θα στηρίξει όλους τους αγώνες του και
καλεί όλους τους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς
να δώσουν ΑΜΕΣΑ λύση».

www.laosnews.gr

Η επίσπευση των διαδικασιών για την καταβολή αποζημιώσεων στους αγρότες του Δήμου Νάουσας, οι καλλιέργειες των οποίων επλήγησαν από τους
πρόσφατους παγετούς και τη χαλαζόπτωση ήταν το κύριο θέμα, που συζητήθηκε , κατά τη συνάντηση του Δημάρχου Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα με τον
Πρόεδρο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), Ανδρέα Λυκουρέτζο, που έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (20.04.2021) στα γραφεία
του Οργανισμού στην Αθήνα, παρουσία των Αντιδημάρχων Παύλου Αδαμίδη και
Αντώνη Καραγιαννίδη.
Σκοπός της συνάντησης υπήρξε η ανάδειξη μιας σειράς ζητημάτων που
σχετίζονται με την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αγροτών, με τον Δήμαρχο
Νάουσας να κάνει λόγο για την ανάγκη έγκαιρης και δίκαιης καταβολής αποζημίωσης σε όλους τους πληγέντες παραγωγούς του Δήμου από τον ΕΛ.Γ.Α.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε και στην αναγκαιότητα λήψης και
σχεδίασης άμεσων μέτρων, που θα δίνουν λύσεις σε βάθος χρόνου, τονίζοντας
παράλληλα και τη σημασία της διαρκούς και εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των φορέων και των αγροτών.

Προηγήθηκε συνάντηση
του Δημάρχου και με την
υφυπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου

Συνάντηση με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας, Δόμνα Μιχαηλίδου είχε την Δευτέρα (19.04.2021)
στην Αθήνα, ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας.
Κατά τη συνάντηση, ο Δήμαρχος ενημερώθηκε διεξοδικά για την ικανοποίηση του αιτήματος, που είχε υποβάλλει ο Δήμος Νάουσας, αναφορικά με την
ένταξη των σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα διανομής σχολικών γευμάτων.
Ο κ. Καρανικόλας, αφού ευχαρίστησε θερμά την Υφυπουργό για την σημαντική
αυτή εξέλιξη, έθεσε παράλληλα στην κ. Μιχαηλίδου και άλλα ζητήματα της
αρμοδιότητάς της, η επίλυση των οποίων θα συμβάλλει στην ενίσχυση του «κοινωνικού προσώπου» του Δήμου.
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‘Εφυγε από τη ζωή
σε ηλικία 49 ετών ο
Δημήτριος Γ. Μούρνος
Απεβίωσε σε ηλικία 49
ετών ο Δημήτριος Γεωρ.
Μούρνος. Ήταν ιδιαίτερα
αγαπητός στην κοινωνία
της Βέροιας. Ηταν πατέρας
τεσσάρων παιδιών και διακρινόταν για τον πράο χαρακτήρα του.
Η κηδεία του θα γίνει
σήμερα Τετάρτη 21 Απριλίου, στις 10πμ, στον Ιερό
Ναό Αγίας Παρασκευής,
στην Βέροια. Η ταφή θα γίνει στα κοιμητήρια Κουμαριάς.
Ο ΛΑΟΣ εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην αδελφή του εκλιπόντος Κατερίνα που υπήρξε συνάδελφος και συνεργάτης επί χρόνια στο «ΛΑΟ» καθώς και
σε όλη την οικογένεια του Δημήτρη.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 στις 11.00 π.μ. σε στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγ.
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η
Ολγα Δημ. Θεοδωρίδου σε ηλικία
67 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 στις 12.00 μ.μ. σε στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγ.
Δημητρίου Ξεχασμένης η Ευανθία
Αναστ. Βαλσαμοπούλου σε ηλικία
69 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειάζονται και θέλουν να τα προσφέρουν στο Γηροκομείο
Βέροιας , το τηλέφωνο του Γηροκομείου Βέροιας είναι
2331024891.

Η κίνηση του
Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Βεροίας, Ναούσης
και Καμπανίας κ.
Παντελεήμων:
Την Πέμπτη 22
Απριλίου στις 7:00
μ.μ. θα ομιλήσει με
θέμα: «Ἄνθη εὔοσμα νεομαρτύρων»
στη σειρά των ομιλιών Μαρτύρων και
ηρώων αίματα, με
την ευκαιρία του εορτασμού των 200
ετών από την έναρξη της Ελληνικής
Επαναστάσεως του
1821, μέσα από την
ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος
Λόγος 90,2 FM».

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 18 Απριλίου 2021 στις 11.15 π.μ. σε στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης συναθροίσεων, από τον
Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια)
Βέροιας η Σοφία Νικ. Αγαογλου σε
ηλικία 98 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 20 Απριλίου 2021 στις 2.00 μ.μ. σε στενό
οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης συναθροίσεων, από τον Ιερό
Ναό Αγ. Άννης Νησελούδι Ημαθίας
η Ολγα Φωτινια σε ηλικία 92 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πασχαλιάτικο Bazaar της
Πρωτοβουλίας για το Παιδί
Η Πρωτοβουλία για το Παιδί πιστή στο ραντεβού της, ανακοινώνει
το Πασχαλιάτικο Bazaar της, που
θα γίνει από τη Δευτέρα 19 έως
και την Μ. Πέμπτη 29 Απριλίου
2021, στο κατάστημα επί της οδού Κάππου 5 (έναντι καφέ-εστιατορίου CAMARES).
Το κατάστημα θα είναι ανοικτό κάθε μέρα από τις 9:00 έως
τις 14:00 και από τις 17:00 έως
τις 20:30 και το Σαββατοκύριακο
24/25-4-2021 από τις 10:00 έως
τις 15:00.
Το Bazaar θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας
των καταστημάτων, με τον καθορισμό 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 περιοχές 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.

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

Για την οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου
Βέροιας , οι τραπεζικοί λογαριασμοί ,που μπορείτε
να βοηθήσετε είναι οι εξής :
-ALPHA BANK IBAN:
GR78 0140 8290 8290 0200 1000 024 ,
-Τράπεζα Πειραιώς IBAN:
GR60 0172 2430 0052 4301 6849 781 και
-Εθνική Τράπεζα ΙΒΑΝ:
GR7401103250000032548030355
καθώς και του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ ALPHA BANK ΙΒΑΝ: GR80 0140 8300
8300 0200 1000 070.

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν.
Ημαθίας, προκηρύσσει 01 (μία ) θέση για την ειδικότητα ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ 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 καθημερινά.
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
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Nutri-Score: Μάχη
για την αποτροπή του
από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο,
εξαιρείται το ελαιόλαδο
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Κάτι κουρασμένα παλληκάρια
Του Γιάννη Γεωργουδάκη
Εκπαιδευτικού
Τα παιδιά κουράστηκαν και πρέπει
να ξεδώσουν μετά από ένα χρόνο εγκλεισμού, μηρυκάζουν στα TV κανάλια οι
φουκαράδες της ενημέρωσης και οι χαριτωμένοι των social media. Κι έτσι δικαιολογούν-και ταυτόχρονα προβοκάρουντην ανοησία, την ανευθυνότητα και την
macho χωριατομαγκιά των παλληκαριών κάθε ηλικίας που… ξεκουράζονται.
Η λογική των κορωνοπάρτι και του μπάχαλου κάθε βράδυ
μπροστά στα αυτοσχέδια μπαράκια επειδή «εμάς δεν μας πιάνει
ο κορωνοϊός κι ας κόψουν το σβέρκο τους οι άλλοι» ΜΕ ΣΟΚΑΡΕΙ. Και ασυναίσθητα σκέφτομαι τι μπορεί να συμβαίνει σ’ ένα
παράλληλο σύμπαν εκεί όπου ο covid 19 ενδεχομένως δεν κάνει
διακρίσεις!!

Σκέφτομαι όμως και κάτι άλλα παιδιά. Εκεί στο μακρινό 1912
που για δέκα χρόνια
έζησαν δυο βαλκανικούς έναν παγκόσμιο
πόλεμο και μια μικρασιατική καταστροφή. Ή και λίγο αργότερα τα
παιδιά του 1940 με έναν παγκόσμιο πόλεμο, κατοχή και εμφύλιο.
Εκείνα τα παιδιά… ποτέ δεν κουράστηκαν και σίγουρα θα αισθάνονται αμήχανα από κει ψηλά βλέποντας πως εξαργυρώνονται οι
θυσίες τους.
Δεν περιμένω βέβαια οι παραπάνω σκέψεις να αλλάξουν ή
να διορθώσουν κάτι. Άλλωστε αυτά τα κουρασμένα παλληκάρια
συνήθως δεν διαβάζουν εφημερίδες. Οι εφημερίδες δεν γράφουν
greeklish και ούτως ή άλλως δεν προλαβαίνουν από την προπόνηση του αντίχειρα στην οθόνη του κινητού.
Για ένα όμως θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι. Τα παιδιά είναι
η αντανάκλασή μας και οι υπεύθυνοι για ότι συμβαίνει στον κόσμο
τους είμαστε εμείς. Οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί αλλά και η κοινωνία
του μέτριου κι εύκολου οι χτίσαμε για να ζήσουν. Τα παιδιά απλά
βλέπουν και μιμούνται.

Ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση
του ελαστικού τάπητα στο Δημοτικό Στάδιο
Αλεξάνδρειας
Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης, μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και η Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με δήλωσή τους χαιρετίζουν την πρόσφατη
υπερψήφιση σχετικής τροπολογίας από τις Επιτροπές Εσωτερικής Αγοράς και
Προστασίας των Καταναλωτών και Εμπορίου, με 30 ψήφους υπέρ, 13 κατά και
2 αποχές.
Η εν λόγω τροπολογία, που υπήρξε πάγιο αίτημα των Ελλήνων μεταποιητών, αποτελεί θετική εξέλιξη για τις ελληνικές εξαγωγές, για τους Έλληνες
αγρότες και μεταποιητές, ικανοποιώντας το πάγιο αίτημα τους εξαίρεσης από
την υποχρέωση επισήμανσης από το Nutri-Score του ελαιολάδου, προϊόντων
ΠΟΠ/ΠΓΕ, ΕΠΙΠ και μονοσυστατικών τροφίμων.
Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα πρώτο θετικό βήμα και επιβεβαιώνει ότι οι
επίμονες και στοχευμένες προσπάθειες της Ελληνικής Κυβέρνησης και των
ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας αποδίδουν καρπούς.
Σημειώνεται ότι ήδη ο κ. Κεφαλογιάννης έχει αποσπάσει τη δέσμευση της
Ευρωπαίας Επιτρόπου για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, κ. Στέλλας Κυριακίδου ότι δεν έχει ληφθεί καμία συγκεκριμένη απόφαση σχετικά με το
ζήτημα της προωθούμενης νομοθετικής πρότασης για το σύστημα Nutri-Score,
με σχετική ερώτηση του.
Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να προωθήσουμε τα ελληνικά
προϊόντα στο εξωτερικό, να διασφαλίσουμε μεγαλύτερο εισόδημα για τους Έλληνες παραγωγούς.
Υπενθυμίζεται ότι το Nutri-Score τιμωρεί ελληνικά προϊόντα όπως το ελαιόλαδο, υποδεικνύοντας στους ευρωπαίους καταναλωτές ότι το κραμβέλαιο ή το
λάδι καρύδας ή ακόμα και ανθρακούχα ποτά χωρίς ζάχαρη ως προτιμότερες
επιλογές.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο Δημοτικό Στάδιο Αλεξάνδρειας της Αντικατάστασης και ολοκλήρωσης του ελαστικού τάπητα, προϋπολογισμού 605.060,26 ευρώ, από πιστώσεις του προγράμματος «Φιλόδημος».
Σχετικά ο Δήμαρχος Παναγιώτης Γκυρίνης δήλωσε:
“Παραδίνουμε σήμερα το δημοτικό στάδιο Αλεξάνδρειας, που αποτελεί πλέον ένα χώρο άθλησης για όλους τους πολίτες του Δήμου
μας, με νέο ελαστικό τάπητα, αποστραγγιστικό δίκτυο και με αναβάθμιση της αισθητικής του περιβάλλοντος χώρου.
Το δημοτικό στάδιο αποτελεί ένα στολίδι για τη πόλη μας, ανήκει σε όλους μας και θα πρέπει όλοι μας να το διατηρούμε καθαρό.
Προχωράμε στο έργο μας, με τη προσπάθεια να αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον πρώην Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, κ. Ιούλιο Συναδινό και το πρώην βουλευτή κ. Χρήστο Αντωνίου, για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση του έργου”.

Συνεδριάζει
σήμερα
η Κοινότητα
Βέροιας
Τακτική συνεδρίαση
της Κοινότητας Βέροιας,
θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
σήμερα Τετάρτη 21-42021 στις 17:30 μ.μ. για
τα παρακάτω θέματατα
της ημερήσιας διάταξης:
-Έλεγχος τήρησης όρων παραχώρησης αγροτεμαχίου στην κοινότητα
Βέροιας
-Διατύπωση γνώμης
για την εκμίσθωση τμήματος από το υπ αριθ
2367 αγροτεμάχιο του
αγροκτήματος Βέροιας,
για τη στάθμευση οχημάτων επιχείρησης .
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Έφυγε ξαφνικά από την ζωή
ο 25χρονος ποδοσφαιριστής
Παναγιώτης Ξόμπλιος!

Ακόμα μια τραγική είδηση για το ελληνικό ποδόσφαιρο, που γέμισε
θλίψη τον κόσμο. Συγκεκριμένα, «έφυγε» από τη ζωή ο Παναγιώτης Ξόμπλιος, που σύμφωνα με πληροφορίες έπαθε ανακοπή καρδιάς.
Ο 25χρονος επιθετικός είχε στις πλάτες του ένα πλούσιο βιογραφικό,
καθώς είχε περάσει μεταξύ άλλων από τη ΒΕΡΟΙΑ (2015-2016) και από
τις Καλλιθέα, Καβάλα, Παναιγιάλειο, ενώ σε επίπεδο νέων, είχε αγωνιστεί τόσο στην ΑΕΚ, όσο και στον Άρη.
Ήταν ένας παίκτης που αγαπούσε με πάθος το ποδόσφαιρο και πάντα ήταν από τους κορυφαίους σε κάθε παιχνίδι
Τελευταίος « σταθμος’ η ομάδα της Αναγέννησης Γιαννιτσών που αγωνίζεται στην Γ’ Εθνική.
Η ανακοίνωση της Αναγέννησης Γιαννιτσών για τον θάνατό του:
Μαύρη ημέρα η σημερινή, καθώς ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας
Παναγιώτης Ξόμπλιος δεν είναι πια κοντά μας.
Ο 25χρονος επιθετικός, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έπαθε
ανακοπή καρδιάς.
Καλό ταξίδι Παναγιώτη.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.
ΒΕΡΟΙΑ ΝΠΣ: Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατ
του Παναγιώτη Ξόμπλιου
Η ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ εκφράζει την λύπη της για τον αδόκητο θάνατο
του ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Ξόμπλιου. Ο Παναγιώτης φόρεσε την
φανέλα της Βέροιας τόσο ως αθλητής ηλικιακών τμημάτων όσο και ως
παίκτης της πρώτης ομάδας το 2015 και το 2016. Θα τον θυμόμαστε
πάντα με αγάπη.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα
που θα τον σκεπάσει
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Ύστερα από τηλεδιασκέψεις του Λ. Αυγενάκη

Συγχωνεύονται SL2 και FL
Η κατανομή χρημάτων από το στοίχημα

Με τους κορυφαίους αθλητικούς φορείς της
χώρας μας διαβουλεύτηκε για περισσότερες
από πέντε ώρες ο Υφυπουργός Πολιτισμού
και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, σε δύο
τηλεδιάσκεψεις που πραγματοποιήθηκαν την  
Κυριακή, από το απόγευμα έως αργά το βράδυ
και την  Δευτέρα 20 Απριλίου.
Συμμετείχαν περισσότεροι από 300 εκπρόσωποι από:  
* Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή,
* Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή,
* Ομοσπονδίες (Ολυμπιακές, Παραολυμπιακές και μη Ολυμπιακές),
* Διοικήσεις Εθνικών Αθλητικών Κέντρων,
* Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ,
* Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών,
* Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας,
* Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπιση Βίας,
* Στελέχη της ΓΓΑ.
Ο Υφυπουργός Αθλητισμού ενημέρωσε για
θέματα μείζονος σημασίας της αθλητικής μεταρρύθμισης για την αθλητική οικογένεια και της
στήριξης του ερασιτεχνικού αθλητισμού, όπως:
* Τα δεκατρία (13) άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας και της κακοδιοίκησης με έμφαση σε
> Κώδικες Ακεραιότητας (Πειθαρχικοί Κώδικες
και Κώδικες Δεοντολογίας στην κατεύθυνση των
αρχών της ΔΟΕ και των διεθνών ομοσπονδιών)
> Αθλητική Ψυχολογία με υποχρεωτική την
απασχόληση Ψυχολόγου στις ομοσπονδίες
> Αθλητικό Συνήγορο, τον νέο θεσμό διαμεσολάβησης εντός της ΓΓΑ
> Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών που ιδρύεται με σκοπό τη διαρκή επιμόρφωση
των ερασιτεχνών παραγόντων σε ζητήματα καλής
διακυβέρνησης, στρατηγικού σχεδιασμού και αθλητικού μάνατζμεντ, οικονομικής διαχείρισης, τεχνικών προσέλκυσης εσόδων, χορηγιών κλπ
* Τη σημαντική ανανέωση που επήλθε στα
ΔΣ μέσω των αποτελεσμάτων των εκλογών στις
Ομοσπονδίες,
* Το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων και την
Υπουργική Απόφαση που άμεσα εκδίδεται για
τις εγγραφές του έτους 2021, που θα διενεργηθούν σε δύο κύκλους (έως 30 Ιουνίου και κατόπιν έως 30 Σεπτεμβρίου),
* Την κατανομή χρημάτων, για πρώτη φορά,
σε ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό,

από τον νέο τρόπο φορολόγησης των κερδών
των παικτών του στοιχήματος
* Το νέο αθλητικό νομοσχέδιο, το οποίο τις
επόμενες ημέρες θα συζητηθεί στη Βουλή και
περιλαμβάνει
> διατάξεις εναρμόνισης με την Ολιστική Μελέτη των FIFA/UEFA
> αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού
> αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου
> ρυθμίσεις για τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ
> νέο πλαίσιο για τους προπονητές και σύσταση Μητρώου Προπονητών
> απελευθέρωση μεταγραφών ερασιτεχνών αθλητών
> ασφάλιση ερασιτεχνών αθλητών
* Την πλατφόρμα καταγραφής αθλητικών
εγκαταστάσεων «Πέλοπας» και τις   νέες διατάξεις για τις αθλητικές εγκαταστάσεις
* Τη λειτουργία της Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής Ακεραιότητας στην αντιμετώπιση των
χειραγωγημένων αγώνων
* Την πρόοδο της Ελλάδας στον τομέα του
αντι-ντόπινγκ, τη λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ και τη
στενή συνεργασία με τον WADA.
Κατόπιν, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού,
Γιώργος Μαυρωτάς, παρουσίασε τα φετινά κριτήρια
και τις παραμέτρους του προγράμματος «Χίλων»,
μέσω του οποίου θα καθοριστεί και το ύψος της
τακτικής επιχορήγησης για κάθε μία Ομοσπονδία.
Ο «ΧΙΛΩΝ» είναι ένα απολύτως διαφανές
και αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης των Ομο-

σπονδιών, με μετρήσιμα στοιχεία, που αποτυπώνει δεδομένα για τις πλήρεις δραστηριότητες
των Ομοσπονδιών, όπως
* Μέγεθος (αθλήματα, σωματεία, αθλητές)
* Δραστηριότητα (εσωτερικές διοργανώσεις, ανάπτυξη, εθνικές ομάδες, ανάληψη διεθνών αγώνων)
* Διακρίσεις
* Διακυβέρνηση (διοικητική και οικονομική,
με έμφαση στην ισορροπία φύλλων, στη θέσπιση υπευθύνου ακεραιότητας, στις οφειλές σε
εποπτευόμενους φορείς της ΓΓΑ κλπ).
Η ανταπόκριση όλων των συμμετεχόντων,
που πήραν τον λόγο, ήταν θετικότατη. Οι περισσότεροι έδωσαν συγχαρητήρια και εύσημα για
τη συνέπεια λόγων και έργων, τόσο στη στήριξη
του ερασιτεχνικού αθλητισμού με τα δεκάδες
μέτρα που έχει θεσπίσει το Υφυπουργείο Αθλητισμού, όσο και στην αξιοκρατία, την αξιοπιστία
και τη διαφάνεια που εφαρμόζεται με το σύστημα αξιολόγησης «Χίλων».
Κατατέθηκαν επιμέρους παρατηρήσεις, που
αφορούν στις ιδιαιτερότητες κάθε ομοσπονδίας και των αθλημάτων της, ώστε να ληφθούν
υπόψη στην παραμετροποίηση του «Χίλων»
και εκφράστηκε η επείγουσα ανάγκη της εκταμίευσης της α’ δόσης της επιχορήγησης 2021 για
την απρόσκοπτη συνέχεια της προετοιμασίας
της Ολυμπιακής και Παραολυμπιακής Ομάδας,
εν όψει της διεξαγωγής σε τρεις μήνες των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο, κάτι που θα συμβεί
άμεσα όπως τόνισε ο κ. Αυγενάκης.
Αναφορικά με την αναδιάρθρωση:
Μέρος Γ΄: Αναδιάρθρωση επαγγελματικών
κατηγοριών ποδοσφαίρου
Προσαρμόζεται στις νέες οικονομικές συνθήκες της χώρας μας στην εποχή της κρίσης.
Στόχος η ουσιαστική εξασφάλιση βιωσιμότητας:
-Καταργείται η Football League και συγχωνεύεται με την Super League 2
- Εξορθολογίζεται το κατώτατο όριο του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου των Π.Α.Ε.
- Τουλάχιστον οι μισοί ποδοσφαιριστές που
θα δηλώνονται σε κάθε φύλλο αγώνα πρέπει
να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε
ελληνική εθνική ομάδα.
- Έτσι εξασφαλίζεται και η στελέχωση των
εθνικών ομάδων από ενεργούς και μάχιμους
ποδοσφαιριστές.
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Κλήσεις Εθνικής Ανδρών και Εφήβων

Κωστακίδης, Μπαλτατζης ,Στανκίδης, Παπαγιάννης του Φιλίππου

Σ

τις Εθνικές ομάδες χαντ
μπολ ανδρών και εφήβων κλήθηκαν 4 παίκτες
του Φιλίππου Βέροιας. Για την
ανδρών οι Κωστακίδης και
Μπαλτατζής, και για τους εφήβους οι Στανκίδης και Παπαγιάννης.

Το διάστημα 21-24 Απριλίου 2021 θα
πραγματοποιηθεί στο ΔΑΚ Κορυδαλλού το
πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της Εθνικής Ανδρών για τα προκριματικά του ΕURO
2022.
Η πρώτη προπόνηση θα ξεκινήσει την
Τετάρτη 21/4 στις 17:45.
Την Κυριακή 25 Απριλίου θα αρχίσει το
δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος με τους
αθλητές που θα επιλεγούν από το πρώτο
στάδιο, αλλά και τους διεθνείς που έχουν
υποχρεώσεις με τα σωματεία τους έως και το
Σάββατο.
Οι 21 αθλητές που θα πάρουν μέρος στο
πρώτο στάδιο της προετοιμασίας και κλήθηκαν από τον ομοσπονδιακό τεχνικό Γιάννη
Αρβανίτη είναι οι κάτωθι:
Παπαντωνόπουλος, Τσιγαρίδας, Τσαμουρίδης, Μαρκατάτος, Μπόσκος (Διομήδης Άργους), Τερλέτσκι, Τσίλης, Δεληχρήστος, Μιχαηλίδης (Ολυμπιακός ΣΦΠ), Παπαβασίλης,
Τζωρτζίνης, Λιάπης (ΠΑΟΚ), Κωστακίδης,
Μπαλτατζής (Φίλιππος Βέροιας), Στεφανί-

τσης, Αναστασίου (ΑΣΕ Δούκα), Ε. Παπάζογλου, Α. Παπάζογλου (Δράμα 1986), Χουρσουντιάν (Άρης Νικαίας), Μάλλιος (ΜπέσαΚόσοβο), Μπουκοβίνας (Ες- Λουξεμβούργο).
Η Εθνική Εφήβων θα πραγματοποιήσει
καμπ προετοιμασίας το διάστημα 23-30 Απριλίου 2021 στο «Σπίτι του Χάντμπολ» στη
Θεσσαλονίκη.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Νίκος Γεωργιάδης επέλεξε τους παρακάτω 23 αθλητές:
Ασλής, Αναστασίου, Βασιλείου, Γερουλάνος, Στεφανίτσης, Παγιάτης (ΑΣΕ Δού-

Μιχάλης Αλεξιάδης
για την απώλεια Χατζηδάκη:
Να βοηθήσουμε
μια οικογένεια που έχασε
τον στυλοβάτη της

Τα μέλη του σωματείου άλλα και τους ανθρώπους που προσφέρθηκαν από μόνοι τους να ανταποκριθούν στο κάλεσμα και να
συνδράμουν οικονομικά στην οικογένεια του εκλιπόντα πρόσφατα
Χρήστου Χατζηδάκη, ευχαριστεί εκ μέρους του δ.σ. των παλαιμάχων ποδοσφαιριστών Νάουσας ο πρόεδρος, Μιχάλης Αλεξιάδης.
Ιδιαίτερα εστιάζει στην προθυμία που έδειξαν πολλοί φίλοι και
γνωστοί του Χρήστου από Νάουσα και Θεσσαλονίκη, ερασιτέχνες
ποδοσφαιριστές και σωματεία της ΕΠΣ Ημαθίας με τα οποία είχε
συνεργαστεί ο Χρήστος, καθώς και ποδοσφαιριστές της ΠΑΕ Βέροια με πρωτεργάτη τον Στέλιο Μαραγκό.
«Ακόμη μια φορά στις δύσκολες στιγμές το ποδόσφαιρο μας
ενώνει, αποδεικνύοντας ότι είμαστε μια μεγάλη οικογένεια που μεγαλώσαμε με αρχές και ήθος. Η προσπάθεια αυτή είναι σε εξέλιξη
ακόμα, ελπίζω στη συμμετοχή και άλλων ανθρώπων. Είμαι σίγουρος ότι τα χρήματα δεν μπορούν να διώξουν τη θλίψη και τον πόνο
που έφερε η απώλεια του Χρήστου. Θεωρώ χρέος μας να βοηθήσουμε προσδοκώντας να ηρεμήσει η συνείδησή μας με αυτήν τη
μικρή βοήθεια που θα προσφέρουμε σε μια οικογένεια που έχει
να παλέψει χωρίς τον στυλοβάτη της» υπογραμμίζει ο παλαίμαχος
ποδοσφαιριστής.

κα), Μπαμπατζανίδης, Στάθης, Κοτσιώνης,
Γιάντσα (ΑΕΚ), Α. Παπάζογλου, Σίνα, Τόσκας (Δράμα 1986), Γιορανίδης, Κυριακίδης,
Τζωρτζίνης (ΠΑΟΚ), Σκούφας, Αλεξανδρίδης
(ΑΕΣΧ Πυλαίας), Στανκίδης, Παπαγιάννης
(Φίλιππος Βέροιας), Αναγνωστόπουλος (Διομήδης Άργους), Δϊος (Ζαφειράκης Νάουσας),
Κουκουλάς (Ολυμπιακός ΣΦΠ).
*Οι αθλητές που κλήθηκαν και στην Εθνική Ανδρών, θα ενσωματωθούν στην Εφήβων
την Κυριακή 25/4.

Οι ημερομηνίες για πλέι-οφ
και πλέι-άουτ στην SL2
Σήμερα Τετάρτη (21/4)
θα διεξαχθεί η
τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας στην Super
League 2. Μια
εβδομάδα μετά
και συγκεκριμένα την Μεγάλη
Τετάρτη στις 28
Απριλίου έχει οριστεί να γίνει η 1η αγωνιστική για τα πλέι-οφ και τα πλέι-άουτ. Οι
12 ομάδες της κατηγορίας θα δώσουν από πέντε παιχνίδια ενώ η
τελευταία (5η) αγωνιστική θα διεξαχθεί στις 19 Μαΐου (ημέρα Τετάρτη).  Αναλυτικά οι ημερομηνίες με τις πέντε αγωνιστικές:
-1η αγωνιστική: Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου
-2η αγωνιστική: Τετάρτη 5 Μαΐου
-3η αγωνιστική: Κυριακή 9 Μαΐου
-4η αγωνιστική: Κυριακή 16 Μαΐου
-5η αγωνιστική: Τετάρτη 19 Μαΐου

Φαρμακεία
Τετάρτη 21-04-2021
14:30-21:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ

ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα
ΚΤΕΛ) 23310-62989

Μάρτιος 2021

14:30-21:00 ΠΟΡ-

Το συνεργείο επι

ΦΥΡΗ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑ-

φυλακής της ΔΕΥΑΒ

ΤΑΣΟΥ 19 (κοντά στο

κατά το διάστημα από

6ο Δημοτικό σχολείο)

19-04-2021 μέχρι
25-04-2021 θα είναι
το εξής: Αυτόματος τη
λεφωνητής βλαβών:
τηλ. 2331021814.

23310-66755
19:00-21:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ
20 - ΚΤΕΛ 23310-27355
21:00-08:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ
20 - ΚΤΕΛ 23310-27355

FL: Τηλεοπτικό στις 12μμ
το μεσημέρι το ντέρμπι
Καβάλα - Βέροια !!

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των αναμετρήσεων της 7ης αγωνιστικής
του Πρωταθλήματος Football League 2020-2021, με το ντέρμπι του βορρά
μεταξύ Καβάλας - Βέροιας  να καλύπτεται τηλεοπτικά στις 12μμ του Σαββάτου 24/4.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Βόρειος Όμιλος
Σάββατο 24/4/2021 12:00 ΕΡΤ3
Ανθή Καραγιάννη, Καβάλα– Βέροια Ν.Π.Σ
Σάββατο 24/4/2021 15:00
Ηγουμενίτσας, Θεσπρωτός – Ολυμπιακός Βόλου
Σάββατο 24/4/2021 15:00
Νέας Τρίγλιας, Τρίγλια – Απόλλων Πόντου
Σάββατο 24/4/2021 15:00
Σερρών, Πανσερραϊκός – Αλμωπός Αριδαίας
Σάββατο 24/4/2021 15:00
Δ.Α.Κ Κοζάνης, Α.Ε.Π. Κοζάνης – Πιερικός

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
19/04/2021 έως 23/04/2021
Στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Βέροιας  προσφέρονται Υπηρεσίες
Πρωτοβάθμιας   Φροντίδας Υγείας σε ανασφάλιστους και άπορους πολίτες του Δήμου Βέροιας, από εθελοντέςεπαγγελματίες υγείας. Για πληροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να τηλεφωνούν στο τηλεφωνικό νούμερο 23313-53821 και 53809. Για
να επισκέπτονται  το Δημοτικό Ιατρείο οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει  
πρώτα να κλείνουν ραντεβού,   λόγω των περιοριστικών μέτρων
κατά του κορωνοϊού (Covid-19).

16-17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2016
ΤΕΤΑΡΤΗ
21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2021

Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη
το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας
Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
θα γίνει την Τετάρτη 21-4-2021 στις 17:00, δια τηλεδιάσκεψης (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.
epresence.gov.gr), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
-Έγκριση ή μη χωροθέτησης γωνιών ανακύκλωσης.
-Επί εισήγησης της Ο.Ε για την αναμόρφωση (1η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας,
έτους 2021.
-Έγκριση ή μη α) συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στην
ενεργειακή κοινότητα με την επωνυμία «Ενεργειακή κοινότητα περιορισμένης ευθύνης ΒΕΡΜΙΟΝ» και β) ορισμού
εκπροσώπου.
-Γνωμοδότηση Δ.Σ για μεταβολές σχολικών μονάδων
Β΄θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2021-2022.
-Επιλογή εποχιακού προσωπικού για πρόσληψη τους ως
υδρονομείς άρδευσης σε Κοινότητες του Δήμου.
-Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Σωματείου «Αγροτικός Αστέρας Αγίας Βαρβάρας».
-Έγκριση ή μη σχεδίου ενεργειών για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των
συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και Παγετού.
-Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων «Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας με
συνοδό έργο οδοποιία, υποκατηγορίας Α2–Ομάδα 12η, με
κωδική ονομασία «ΑΡΑΠΗΣ» της εταιρίας με την επωνυμία
COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ».
-Έγκριση ή μη καθορισμού οικοδομικής και ρυμοτομικής
γραμμής στο Ο.Τ. 60β της πόλης της Βέροιας.
-Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων».
-Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων».
-Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε κεντρικές οδούς της Κοινότητας Κ.Βερμίου».
-Έγκριση ή μη καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του
έργου «Ανάπλαση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ 701 στο Εργοχώρι του Δήμου Βέροιας».
-Έγκριση ή μη του φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης-Τεύχος Τεχνικών δεδομένων της μελέτης «Δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κρίσιμων υποδομών Δήμου
Βέροιας» και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης.

-Έγκριση ή μη παραλαβής της μελέτης «Μελέτη τμήματος οδού Συκιάς-Παλατιτσίων» (Γεωτεχνική).
-Επί αιτήματος της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης δημοτικών χώρων.
-Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Α.Μ.ΕΑ. Ν. Ημαθίας για
την παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Δημαρχείου.
-Επί αιτήματος του Κουμμουνιστικού κόμματος Ελλάδας
(ΤΟ Ημαθίας) για την παραχώρηση χρήσης της αίθουσας
εκδηλώσεων του κοινοτικού καταστήματος Μακροχωρίου.
-Έγκριση ή μη κοπής τριών (3) ατόμων αριζόνων στην
οδό Στρατή Τσίρκα στον συνοικισμό Πανοράματος.
-Έγκριση ή μη α)ανάκλησης της υπ’ αριθ. 282/2020 απόφασης του Δ.Σ. και β)παροχής οικονομικού βοηθήματος
για την κάλυψη εξόδων ιατροδικαστικής εξέτασης και ταφής
οικονομικά αδύναμου δημότη.
-Έγκριση ή μη α)ανάκλησης της υπ’ αριθ. 212/2020 απόφασης του Δ.Σ. και β)παροχής οικονομικού βοηθήματος για
την κάλυψη εξόδων ιατροδικαστικής υπηρεσίας, κηδείας και
τέλους ταφής οικονομικά αδύναμης δημότισσας.
-Έγκριση ή μη α)ανάκλησης της υπ’ αριθ. 256/2020 απόφασης του Δ.Σ. και β)παροχής οικονομικού βοηθήματος για
την κάλυψη εξόδων κηδείας οικονομικά αδύναμου δημότη.
-Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη.
-Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα.

Το Επιμελητήριο Ημαθίας διοργανώνει σεμινάριο με θέμα
«Digital Marketing» (Διαδικτυακό Marketing)
Η Εταιρεία Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Ημαθίας (ΕΤΕΠΑ) του Επιμελητηρίου Ημαθίας, 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=SXlKTkw2L0dtaXNwbFZDYzEw
bHAwZz09
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο email SUPPORT@ICCI.GR ή στο τηλέφωνο
2331029774.

Ευχαριστήριο
Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Αλεξάνδρειας (Εργαστήριο Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά τους επιχειρηματίες
και πολίτες της κοινότητας μας: Δαρλόπουλο Κωνσταντίνο και ΣΙΑ Ο.Ε, ΒαΪνά Α.Ε, Χαλκίδη Βασίλη
(Ευρωφάρμ), Ταμπαρόπουλο Αναστάσιο (Novacert
consulting services), Λαζή Ο.Ε (οικοδομικές επιχειρήσεις) και Γκιρίνη Παναγιώτη (Δήμαρχος Αλεξάνδρειας), για την ευγενική τους συνεισφορά στη δημιουργία του θερμοκηπίου του σχολείου μας. Το ήμισυ
του κόστους του Εργαστηρίου Γεωπονίας, τροφίμων
και περιβάλλοντος καλύφθηκε από χρηματική ενίσχυση των ανωτέρω και για το υπόλοιπο αξιοποιήθηκαν μικρότερες δωρεές ανώνυμων συμπολιτών
μας. Ο πλήρης εξοπλισμός των εργαστηρίων του
σχολείου μας κρίνεται απαραίτητος για την ενίσχυση και διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
των μαθητών μας, δια τούτο ευχαριστούμε τους
συμπολίτες μας που συμβάλλουν με οποιοδήποτε
τρόπο στην άσκηση του πολύπτυχου έργου μας και
ευελπιστούμε στη συνέχιση της πολύπλευρης μας
συνεργασίας.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ
Προτάσεις για στήριξη
αγροτών, συνεταιρισμών και
επιχειρήσεων μεταποίησης τυποποίησης φρούτων που
επλήγησαν από τους παγετούς
Μαρτίου και Απριλίου 2021
Από την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πυρηνόκαρπων (ροδάκινων- νεκταρινιών), ανακοινώνονται τα εξής:
«Η φετινή χειμερινή περίοδος διαμόρφωσε πολλές φορές συνθήκες που δημιουργούν
προβλήματα στην παραγωγή φρούτων στις Π.Ε. Ημαθίας και Πέλλας αλλά και στους δήμους Αμυνταίου και Βελβεντού καθώς και σε περιοχές της Π.Ε. Λάρισας. Μετά τους παγετούς της 25ης και 26ης Μαρτίου, η ολοκληρωτική καταστροφή επήλθε τις πρωινές ώρες της
9ης και 10ης Απριλίου και άφησε ζημιές που σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν και το 100%.
Με δεδομένο ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας, οι
επιπτώσεις από τον παγετό και τις καταστροφές κινδυνεύουν να αποδειχθούν εφιαλτικές
για το τοπικό εισόδημα, την περιφερειακή και την εθνική οικονομία. Οι επιχειρήσεις του
κλάδου θα λειτουργήσουν με εξαιρετικά μειωμένη δυναμικότητα και ορισμένες ίσως δεν
λειτουργήσουν καθόλου. Απειλείται έτσι άμεσα το μέλλον ενός κλάδου που από τα μεταποιημένα προϊόντα (κονσέρβες, χυμοί, κατάψυξη) εισάγει στη χώρα περισσότερα από
400εκ ευρώ και από τα νωπά περισσότερα επίσης από 350εκ ευρώ και απειλείται η θέση
του leader της παγκόσμιας αγοράς για την κομπόστα ροδάκινου που με τόσους κόπους
και θυσίες καταχτήθηκε.
Ο κλάδος των πυρηνοκάρπων δεν μπορεί από μόνος του να αντιμετωπίσει τις ανυπέρβλητες αυτές καταστάσεις και οφείλουμε συνεπώς να ζητήσουμε από την κυβέρνηση την άμεση
στήριξη τόσο των πληγέντων αγροτών, όσο και των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.
Επομένως, είναι απαραίτητη η παρέμβαση της πολιτείας με μέτρα στήριξης που θα
βοηθήσουν αφενός να ξεπεραστούν οι δυσκολίες της φετινής χρονιάς και αφετέρου να
στηριχθεί η θέση του κλάδου των πυρηνοκάρπων στην παγκόσμια αγορά.
Τα μέτρα που μπορούν να στηρίξουν την επιβίωση και την προοπτική του κλάδου είναι τα
παρακάτω και θα πρέπει να ενταχθούν όλες οι εταιρείες και οι συνεταιριστικές οργανώσεις
που τα πληγέντα προϊόντα προσφέρουν τουλάχιστον το 30% του κύκλου εργασιών τους.
Πρωτογενής τομέας
1. Άμεση νέα πρόσληψη γεωπόνων εκτιμητών λόγω της μεγάλης έκτασης των ζημιών
έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν με ταχύτητα οι εκτιμήσεις.
2. Προκαταβολή αποζημίωσης ανά στρέμμα με βάση τις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2021, διότι
λόγω του υψηλού ποσοστού ζημίας και της έκτασης, οι παραγωγοί μέχρι την ολοκλήρωση
των εκτιμήσεων θα αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης.
3. Να μην καταβληθούν εκτιμητικά τέλη και να γίνει συμψηφισμός της αποζημίωσης με
τα ασφάλιστρα αποκλειστικά μόνο για αυτή την περίπτωση των ζημιών. Όσοι κατέβαλαν
ήδη εκτιμητικά τέλη, αυτά να συμψηφιστούν.
4. Να γίνουν τραπεζικές ρυθμίσεις στους πληγέντες παραγωγούς με επιδότηση του επιτοκίου.
5. Η αποζημίωση να καταβληθεί στο 100% της ζημίας, χωρίς απομειώσεις.
6. Ποικιλίες των οποίων η παραγωγή καταστράφηκε και ο κανονισμός του ΕΛΓΑ τις
εξαιρεί να αποζημιωθούν.
7. Να καταργηθεί το μέγιστο όριο της αποζημίωσης των 70.000 ευρώ και να επανέλθει
το όριο των 250.000 ευρώ.
8. Οπωρώνες στους οποίους επλήγη και το φυτικό κεφάλαιο, να αποζημιωθούν.
9. Να γίνει αναστολή των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων.
10. Μέριμνα για την είσπραξη από τις συνεταιριστικές οργανώσεις της αξίας των χορηγηθέντων γεωργικών εφοδίων
Τυποποίηση - Μεταποίηση
1. Η μειωμένη η και καθόλου λειτουργία των επιχειρήσεων θέτει άμεσα θέμα διατήρησης του μόνιμου προσωπικού και μεγάλο περιορισμό του εποχιακού. Η επιδότηση της
εκπαίδευσης εντός του χώρου εργασίας θα επιτρέψει τη συνέχιση της λειτουργίας των
συμβάσεων τους
2. Το ανά μονάδα κόστος των παραγόμενων προϊόντων θα εκτιναχθεί λόγω της σταθερότητας των παγίων δαπανών καθιστώντας την πώλησή τους δύσκολη ως αδύνατη. Η
επιδότηση των παγίων δαπανών κατά τη φιλοσοφία του άρθρου 29 του ν.4772/2021 είναι
απαραίτητη
3. Τα δανειακά προγράμματα των εταιριών είναι αδύνατο να εξυπηρετηθούν με μειωμένη λειτουργία τους. Προτείνεται
Α) Αναστολή πληρωμής τοκοχρεολυσίων 2021-22 και ρύθμιση των πληρωμών με έναρξη από 31/3/2023 σε βάθος 10ετίσς
Β) Η πλήρης επιδότηση των δεδουλευμένων τόκων των παραπάνω δανείων
4. Οι εταιρίες του κλάδου διαθέτουν ακίνητα μεγάλης επιφάνειας για τους χώρους
παραγωγής και αποθήκευσης. Η τουλάχιστον 2ετής αναστολή καταβολής των φόρων και
επιβαρύνσεων που προκύπτουν από αυτά είναι απαραίτητη
5. Πολλές εταιρίες «τρέχουν» επιδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα. Η αναμενόμενη
μείωση του κύκλου εργασιών εύλογα θα δημιουργήσει προβλήματα στην υλοποίησή τους.
Θα πρέπει να εγκριθεί η τουλάχιστον 2ετής παράταση υλοποίησής τους.
6. Η στήριξη των εξαγωγών χρειάζεται χρηματοδότηση των συμμετοχών σε εκθέσεις
και προγράμματα προώθησης
7. Σε περιόδους περιορισμένης διαθεσιμότητας φρούτων ενισχύεται η παράνομη και
παράτυπη διακίνηση τους (μαύρη διακίνηση). Είναι ευθύνη της πολιτείας να διαμορφώσει
μέτρα εξυγίανσης του εμπορίου και
8. Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό. Πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλιστεί η ομαλή (έστω και περιορισμένη) λειτουργία των μονάδων με τον εμβολιασμό του συνόλου του
προσωπικού κατά προτεραιότητα
Εποχιακοί Εργαζόμενοι
Να ενταχθούν και φέτος στο ταμείο ανεργίας ανεξαρτήτως του αριθμού ημερομισθίων,
εφόσον το δικαιούνταν την προηγούμενη χρονιά.
Λοιποί Κλάδοι
Επίσης, θα πρέπει να ενταχθούν και οι εταιρείες-προμηθευτές του κλάδου, όπως παραγωγοί υλικών συσκευασίας, μεταφορείς κλπ.»

12

www.laosnews.gr

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

Τηλ.: 6973 735020.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-

Πλανήτη». Τιμή ευ-

λώ μόνο σοβαρές

καιρίας, Πληρ. τηλ.:

π ρ οτά σ ε ι ς . Κ ι ν η τ ό :

6943696105.

6945769920.

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ρισμα κοντά στο Μου-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

σείο, 90 τ.μ., 34.000 ευ-

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα

Μ Ο Ν Ο Κ ΑΤΟ Ι Κ Ι Α

ρώ. Τηλ.: 6934 888738

όρια Αγγελοχωρι-

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

διόροφη στο Πανόραμα

Μεσιτιοκό Ακίνητα Ημα-

ου-Αρχαγγέλου 2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

με 3 υπνοδωμάτια, σα-

θίας.

χωράφια κολλητά,

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωρο-

25 και 11 στρέμμα-

πωλείο επί της οδού
Μητροπόλεως στη

λοκουζινα, μπάνιο, βεράντα. Κάτω διαμέρισμα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

τα, περιφραγμένα,

πιο μικρό σαλοκουζίνα

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

παλμέττα βερύκο-

με τζάκι, δωμάτιο. Με

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

κα 6 ετών σε φούλ

πρόσβαση στην αυλή.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

παραγωγή, άριστης

Αυτόνομη θέρμανση

δο 700 τ.μ. στο Πανό-

κατάστασης, 4 εξαι-

σε ήσυχη περιοχή. Τιμή

ραμα οικοδομήσιμο

ρετικές ποικιλίες, με

135.000 ευρώ.

δίπλα στον «Παιδικό

μ π ε κά κ ι α . Π α ρ α κα -

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
Το Αστικό ΚΤΕΛ Βεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως στο πλαίσιο του
νέου lockdown τροποποιούνται τα δρομολόγια όλων των συγκοινωνιακών γραμμών. Τα δρομολόγια των λεωφορείων από την 17 Νοεμβρίου 2020 διαμορφώνονται ως εξής:

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.350 τ.μ. με
συντελεστή 1,2, επί της οδού Αμπελ ο κ ή π ω ν . Τη λ . :
2331100888 κα Αλεξάνδρα.

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο  	
23313 50100
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 	 23313 50102
Πυροσβεστική   	
23310199,23310 68400
Νοσοκομείο κέντρο 	
23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες	 23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού 	
23313 51400
ΕΚΑΒ 	
166
ΔΕΥΑΒ
2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες
2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό
11500 & 1
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.)
2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες 	
121 κλήση από σταθερό
ΟΤΕ Βλάβες
13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά) 	
2331022.342
ΚΤΕΛ 	
14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)	 2331022.282  
ΟΣΕ	 2331024.444  
ΕΛΤΑ
23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 	
2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ)
23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία)
23313 53124
23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ	 2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ 	
2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας
231330-9636 έως 9640
και 231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών 	
2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας
23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών: 	
2331353416, 7
Τελωνείο	 2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)	 2331060.066
Ι δ ι ω τ ι κ ό Κ Τ Ε Ο Β έ ρ ο ι α ς ( Μ α κ ρ ο χ ώ ρ ι )              
2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο 	
2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο 	 2310894.463,
	 2310894.562  
ΟΑΕΔ 	
2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας	 2331073.353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
2331096.342  
ΤΟΕΒ 	
2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072.303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου»
2331024.879  
Αλσος Παπάγου	 2331072.654  
I. Mητρόπολη	 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 	
2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
2331078100
Οδική Βοήθεια
HELLAS SERVICE 	
2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE 	
1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN 	
168
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 	
2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής: 	
2331020.240, 76.612

Β’ Υποδ/ντής: 	
2331076.611
Υπασπιστής: 	
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100, 	
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής: 	
2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.643
Γραμματεία: 	
2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:	 2331076650
Ταυτότητες:
2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής: 	
2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.653
Γραμματεία: 	
2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: 	
2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής: 	
2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.669
Γραμματεία: 	
2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα):
2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών
2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:
2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών 	
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών
2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας:
2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας:
2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:
2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου:
2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων:
2331350564
Κ.Ε.Π.:
2331350000
Δημοτική Αστυνομία
2331350610
Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: 	
2332 3 50300
Fax: 	
2332 0 24260
ΚΕΠ: 	
2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: 	
2333 3 50100
Δημοτολόγιο
23333 50150
Ληξιιαρχείο
23333 50130
Πρωτόκολλο
23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών
23333 50144
Γραφείο Προσωπικού
23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου
23333 50142
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
κωδ: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, γκαρσονιέρα 30
τ.μ., κατασκευή 1982, 1 χώρος ,  2 ος όροφος,
βλέπει σε ανοιχτωσιά , ανακαινισμένη κομπλέ,
σε άψογη κατάσταση, συνθετικά κουφώματα
με διπλά τζάμια, ατομική θέρμανση με κλιματιστικό και με μία ντουλάπα,  ενοίκιο 160€.
Αποκλειστικά από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.   
Κωδ: 23929 ΩΡΟΛΟΙ, σε καλή κατάσταση
γκαρσονιέρα 37 τ.μ., κατασκευή 1977, 1 υ/
δσκλ , 4ος όροφος, χωρίς θέρμανση , ενοίκιο
200 €. Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Θα είναι ελεύθερη και επισκέψιμη από 1/05/2021.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη και με ηλεκτρικές συσκευές , συνολικής
επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα . Αποτελείται από 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο
και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1998 και
διαθέτει θέρμανση ατομική - Πετρέλαιο. Έχει απεριόριστη θέα, τα κουφώματα της συνθετικά,
με διπλά τζάμια  , διαθέτει τζάκι , αποθήκη και
μεγάλη αυλή .   Τιμή: 320 € .
Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. , με
ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο 40 τ.μ.
,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2 σαλόνια
5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, και δύο
μπάνια   , χωρίς θέρμανση, με δυνατότητα
τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει καμινάδα), επιπλωμένη , με αποθήκη και με δύο
ντουλάπες , έχει ηλεκτρικές συσκευές αλλά και
ηλιακό θερμοσίφωνα , προσφέρεται σε τιμή
πραγματικής ευκαιρίας , 350€. Πληροφορίες
μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.   
  
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24291 - Στον Κοπανό Νάουσας   ,
ενοικιάζεται αποθήκη συνολικής επιφάνειας
650 τ.μ. σε ισόγειο χώρο με αυλή μπροστά .
Αποτελείται από έναν ενιαίο  Χώρο, και WC. .
Μίσθωμα  650 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22769 - Στο Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος
ορ. . Αποτελείται από 2 Χώρους,  Είναι κατασκευασμένο το 1980 και διαθέτει Κουφώματα
Αλουμινίου συρόμενα  με διπλά τζάμια και μία
αποθήκη - Τιμή: 150 € .
Κωδ 105042   ΓΡΑΦΕΙΟ , Ενοικιάζεται
πλησίον Πλ. Ωρολογίου επί της Κεντρικής με  
40 τ.μ., 1ος ορ. , δύο χώροι , σε καλή κατάσταση προσφέρεται σε  τιμή προσφοράς στα
130€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Βέροια. Πληροφορίες τηλ.
6976 063527.

Κωδ: 106449 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ανακαινισμένο Γραφείο συνολικής επιφάνειας
50 τ.μ. στον 1 ο όροφο . Αποτελείται από 3
Χώρους, και WC. Είναι κατασκευασμένο το
1975 και διαθέτει Κουφώματα Συνθετικά με
Διπλά τζάμια, η θέρμανση είναι με δύο κλιματιστικά, με πολύ καλή προβολή, βλέπει σε
ανοιχτωσιά, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις,  Τιμή: 200 €.  Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και
ΥΠΟΔΕΙΞΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 104786 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον
1 ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και
WC. Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, και
με  Ανελκυστήρα - Τιμή: 170 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13374 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡ0 ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ενοικιάζεται σπάνιο κατάστημα ισόγειο
31  τ.μ., καθ. και με 28 τ.μ. πατάρι , διαμπερές
με βιτρίνα  3,5 και 3,5 μ., κατάλληλο για κάθε
χρήση  , υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενους , τιμή 700€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
κωδ. 14035 Κατάστημα με ωραία βιτρίνα σε
καλό εμπορικό σημείο , πάροδο της Μητροπόλεως 36 τ.μ., ισόγειο και με 36 τ.μ. πατάρι , διατίθεται προς ενοικίαση  , ενοίκιο 400€. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 13866  Διατίθεται προς ενοικίαση
ένα κατάστημα στα Φανάρια Κύπρου 65 τ.μ.
ισόγειο και άλλα 65 τ.μ. υπόγειο , σε κεντρικό
σημείο και δρόμο , ενοίκιο μόνο 250€.
Κωδ: 12815  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ κατάστημα
400 τ.μ. σε οικόπεδο 4.000 τ.μ. κατάλληλο  για
πάμπολλες χρήσης ακόμη και για υγειονομικού ενδιαφέροντος , με αύλιο χώρο δικό του
μεγάλο και μίσθωμα πολύ λογικό μόνο 1500€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.115092   Ενοικιάζονται στη Βέροια
χώροι ψυκτικών θαλάμων συνολικά 12.000
τ.μ. και με κατάψυξη. Διατίθεται όλο μαζί η και
τμηματικά. Τιμές  προσιτές. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 14498 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΘΕΣΕΙΣ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ  
στην καρδιά της πόλης με ράμπα εισόδου ,
σε πλήρη λειτουργία   , κοντά στην Βενιζέλου   
τιμή από 75-80€ /μήνα μόνο.
ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 12870 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα
συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. μικτά και 80τ.μ.
καθ., στον 2ο όροφο. Αποτελείται από 2 υ/δ,
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο
το 1967 και διαθέτει απεριόριστη Θέα, οι χώροι
του λειτουργικοί, κουφώματα ξύλινα, ανελκυστή-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
ρα, χωρίς θέρμανση, με εξαιρετική διαρρύθμιση,
σκαλιά εισόδου,  σε μοναδική τοποθεσία, σε τιμή
προσφοράς μόνο: 52.000 €. Πληροφορίες μόνο
στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106848 ΚΕΝΤΡΟ, Πωλείται Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 93τ.μ. μικτά και 84τ.μ.
καθ, 2ος όροφος, αποτελείται από 2υ/δ, σαλόνι,
κουζίνα, μπάνιο, χωρίς ανελκυστήρα, έχει καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια,
ανακαινισμένο κομπλέ, διαμπερές, σε καλή κατάσταση, η θέρμανση του είναι με σόμπα pellet
η οποία μπορεί να παραμείνει και με κλιματισμό,
είναι σε προνομιακή τοποθεσία, ιδανικό για ιδιοκατοίκηση, σε τιμή προσφοράς μόνο 67.000€.
Πληροφορίες στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ 13609 Στη Ράχη Βέροιας πωλείται
ημιτελές διαμ/μα 1ου ορόφου 103 τ.μ. με 2δσκλ και επιπλέον μία αποθήκη   50 τ.μ. σε
οικόπεδο 1236 τ.μ. τιμή 25.000€. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΥΠΟΔΕΙΞΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106882 ΑΝΟΙΞΕΩΣ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οροφοδιαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 115
τ.μ. μικτά και 90 τ.μ. καθ. στον 1ο όροφο. Αποτελείται από 3 υπνοδωμάτια, σαλονοκουζίνα
και μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1997 και
διαθέτει αυτόνομη  θέρμανση με ωρομετρητές,
απεριόριστη Θέα στον κάμπο, κουφώματα
αλουμινίου με διπλά τζάμια, ηλιακό θερμοσίφωνα, έχει και μια αποθήκη 9,25 τ.μ., στο
υπόγειο. Ευρίσκεται σε πολύ καλή γειτονιά,
οι χώροι του άνετοι, σε τιμή προσφοράς στις
90.000€ όλα μαζί. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά
ενδιαφερόμενο αγοραστή. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Διαθέσιμο από 1/5/2021.
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106881 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, Πωλείται Μονοκατοικία 50τ.μ. Ισόγειο, σε οικόπεδο 470τ.μ.,
αποτελείται από 1υ/δ, σαλόνι, καθιστικό, κουζίνα και μπάνιο,  επάνω στον κεντρικό δρόμο,
με ατομική θέρμανση πετρελαίου, ηλιακό θερ-

μοσίφωνα, σε πολύ καλή τοποθεσία, ιδανικό
για ιδιοκατοίκηση, με πολύ ωραίο κήπο, σε
τιμή προσφοράς μόνο: 50.000€. Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13262 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητη μονοκατοικία
συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. σε 2 επίπεδα .
Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη
το 2001 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, έχει απεριόριστη Θέα, τα κουφώματα
αλουμινίου και μία  αποθήκη. Έχει κήπο , Τζάκι
, BBQ, και ηλ. Συσκευές, Μπαλκόνια 24 τ.μ. Τιμή: 200.000 € .
Κωδ: 106692 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΗΜΑΘΙΑΣ,
Πωλείται κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία
συνολικής επιφάνειας 200τ.μ. σε δύο επίπεδα,
κατασκευής του 1999. Το Ισόγειο  αποτελείται
από ένα 1υ/δ, υπερπολυτελές σαλόνι μαζί
με τραπεζαρία, με τζάκι, κουζίνα ανεξάρτητη
και μπάνιο. Ο 1ος όροφος έχει πρόσβαση με
εσωτερική σκάλα και αποτελείται από 4υ/δ,
καθιστικό και ένα υπερπολυτελές μπάνιο, η
θέρμανση είναι με δύο επιλογές, έχει ατομική
πετρελαίου και υπάρχει και ξυλολέβητας. Ευρίσκεται σε περιφραγμένο οικόπεδο 480τ.μ. με
πολύ ωραίο κήπο, διαθέτει επίσης μια ανοιχτή
θέση στάθμευσης αυτοκινήτου και αποθήκη
στην αυλή περίπου 15τ.μ., ζητούμενο τίμημα
200.000€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε
υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο  χώρο
με εύκολη πρόσβαση.   Τιμή: 30.000 € .
ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13504 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μη-

πεύθυνο συσκευαστη-

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

τροπόλεως 35, χώρος 90

ρίου, ·Γεωπόνο για

ΧΩΡΩΝ

τ.μ. περίπου, με 3 χώ-

παραλαβές εμπορευ-

ρους και κουζινα, W.C.,

μάτων,·Εργάτες παρα-

για επαγγελματική χρή-

γωγής. Παρακαλώ στο

ση ή για διαμέρισμα, 3ος

email να αναφέρεται η

όρ. Τηλ.: 6932 471705 &

θέση εργασίας που σας

23310 21100.

ενδιαφέρει. Αποστο-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή για λογιστικό γραφείο
στη Βέροια. Θέση εργασίας πλήρης απασχόληση.
Προσόντα απαραίτητα: γνώσεις λογιστικής-μισθοδοσίας. Γνώση προγραμμάτων λογιστικής μισθοδοσίας (θα προτιμηθούν όσοι γνωρίζουν προγράμματα

λή βιογραφικών, Email

EPSILONET). Επιθυμητή κάρτα ανεργίας. Τηλ. επικοινωνίας: 2331063666  ΚΑΙ 6944771766.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

: i n f o @ p r i m a f r u i t s . g r,  
τηλ.: 2331092080.

Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α π ο υ δ ρ α -

Ζ Η Τ ΟΥ Ν ΤΑ Ι ά τ ο μ α

σ τ η ρ ι οπο ι ε ί τα ι σ τ ι ς ε -

για εργασία στο ψητοπω-

ξαγωγές νωπών αγρο-

λείο «ΓΙΑΝΝΗΣ». Πληρ.

τικών προϊόντων στο

τηλ.: 23310 25170 και

Μακροχώρι Ημαθίας

6946 103998 (ώρες επικ.:

ζητά να προσλάβει:·Υ-

09.00-13.00).
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επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται
από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 2002
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Διπλά
τζάμια - Τιμή: 54.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
ΚΩΔ. 13186   ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ , πωλούνται
Γραφειακοί χώροι 1ου ορ. με 243 τ.μ. μικτά
και 212 τ.μ. καθαρά συνολικά 7 χώροι όλοι
νοικιασμένοι με συνολικό μίσθωμα τα 900€
με ωραία διαρρύθμιση και προσφέρονται  σε
τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα, μόνο 190.000€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13964 πωλείται κοντά στα ΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειο κατάστημα 70 τ.μ., τετραγωνισμένο και με πολύ μεγάλη φάτσα , ακίνητο
ευκαιρίας , τιμή έκπληξη,  Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Μόνο σοβαρές προτάσεις , τιμή
πώλησης  80.000€ τώρα 50.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13806 ΚΕΝΤΡΟ , Στο πάνω μέρος
της παλαιάς Κεντρικής πωλείται κατάστημα 44
τ.μ., ισόγειο, αυτοτελές και με  22 τ.μ. πατάρι  
, κατασκευή 1998, διαθέτει μεγάλη βιτρίνα ,
πρόκειται για ένα πολύ αξιόλογο ακίνητο και
διατίθεται σε τιμή ευκαιρίας , Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή μόνο 40.000€.
ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 12773 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ πίσω από το
Κυδωνοχώρι αγροτεμάχιο  πολύ καλό δίπλα
στο κανάλι άδειο συνολικής επιφάνειας 5800
τ.μ. στην τιμή των 19.000. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 12740 Στην Εγνατία δεξιά προς τα
έπιπλα του Κόγια πωλείται αγροτεμάχιο 7.677
τ.μ. εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου στην εξαιρετικά χαμηλή τιμή των 25000€ .Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13865 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 386 τ.μ. μέσα στο
χωριό, άρτιο οικοδομήσιμο, γωνιακό, σε τιμή
ευκαιρίας μόνο 15.000 €.
ΚΩΔ. 14028 ΒΕΡΓΙΝΑ μέσα στο χωριό
πωλείται οικόπεδο 500 τ.μ.,  άδειο με μεγάλη
φάτσα , τιμή εξαιρετικά συμφέρουσα μόνο
22.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ   από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 14100. ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, Οικόπεδο
576 τ.μ., πρόκειται για ένα εκπληκτικό γωνιακό
οικόπεδο, ελαφρώς επικλινές και σε εξαιρετικά  
συμφέρουσα τιμή , μόνο 58.000€.
Κωδ 13860 ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ, Οικόπεδο
745 τ.μ., με ελιές, αμφιθεατρικό , ελαφρώς
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επικλινές , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε τιμή
πράγματι χαμηλή μόνο 10.000€, Πληροφορίες
μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,
κωδ 14106 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, Σπάνιο οικόπεδο 802 τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστη
θέα , με σ/δ 0,8 και 70% κάλυψη , αμφιθεατρικό , με πολύ μεγάλη φάτσα πάνω σε δρόμο ,
προσφέρεται σε τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα,
80.000€.
Κωδ: 13859 - Στον Τρίλοφο ευκαιρία
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο σε σημείο με ανοιχτωσιά συνολικής επιφάνειας 884 τ.μ. Τιμή μόνο
20.000€.
Κωδ.13897 Οικόπεδο πωλείται στους Γεωργιανούς Βέροιας 892 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο σε μοναδική σημείο του χωριού , τιμή
28.000€. Υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
κωδ 14147 ΒΕΡΓΙΝΑ, Οικόπεδο 1.880
τ.μ., σε προνομιούχο θέση ,   πρόκειται για
ένα γωνιακό και με μεγάλη φάτσα οικόπεδο , εκπληκτικό από κάθε άποψη τιμή , όλο
120.000€, πωλείται και το μισό στις 60.000€,
Κωδ. 13883 Οικόπεδο κάτω από το Μπάσκετ με 2.000 τ.μ. δίπλα στον Σκλαβενίτη στο
υπό ένταξη σχεδίου πόλεως  τμήμα , πωλείται
σε εξαιρετικά καλή τιμή , μόνο 35.000€.  Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
κωδ. 206877 ΟΛΥΜΠΟΥ-ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ
Διατίθεται προς Πώληση ανακαινισμένο Διαμέρισμα 60 τ.μ. με 2 υπνοδωμάτια. Βρίσκεται στον 1ο όροφο της οικοδομής. Διαθέτει
γερμανικά συνθετικά κουφώματα μάρκας
Kömmerling με τριπλή υάλωση ηλεκτρικά ρολά και σήτες, DAIKIN INVERTER 12000 BTU
κλιματιστικό στο σαλόνι, αναμονή για a/c στα
υπνοδωμάτια, ατομική θέρμανση φυσικού
αερίου με λέβητα συμπυκνωμάτων, πλήρη
εγκατάσταση συστήματος συναγερμού, γύψινες διακοσμητικές κατασκευές με κρυφούς
φωτισμούς LED. Πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης-θέρμανσης καθώς και εξ ολοκλήρου νέα
ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Επίσης διαθέτει
ΚΛΕΙΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ δική του στο
ισόγειο της οικοδομής. Ιδανικό ακίνητο τόσο
για επένδυση όσο και για ιδιοκατοίκηση σε
μια εξαιρετική τοποθεσία με πολλές ανέσεις
και ευκολίες. Τιμή: 155.000€ ***ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΕ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ KTITORS www.ktitors.gr

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr

14

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

www.laosnews.gr

ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ-

012622.

γνώση αγγλικών και H/Y, έως

ΡΙΑ ζητείται υπάλληλος για

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ ΠΩ-

διανομή. Πλήρες ωράριο, ερ-

ΛΗΤΡΙΑ από το κατάστημα

ZHTOYNTAI οδηγοί αυτο-

γασία 5ήμερη. Αποστολή βιο-

TOUCH DENIM με εμπειρία,

κινήτων με δίπλωμα Γ’ κατη-

40 ετών. Τηλ.: 6932627614.

γραφικού: tnk.veroia@gmail.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. επιπλωμένο, 160 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ30τ.μ. με ντουλάπα,140 €
ΡΟΛΟΙ 30τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, 220 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, 170 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 38 τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 220 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 40τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, λουξ, 300 €
ΡΟΛΟΙ 45 τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, 250 €
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο, καλό, 260 €
ΚΕΝΤΡΟ 50 τ.μ. ανακαινισμένο,ατομ. λέβητας, 280 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 70τ.μ.  μονοκατοικία, 180 €
ΕΛΗΑ 70τ.μ. νεόδμητο, τζάκι, θέση στάθμευσης, 400 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 90τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 300 €
ΕΛΗΑ 100 τ.μ. ατομ.λέβητας, ηλιακός, θέα, πολύ καλό,
370 €
ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, 330 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 100 τ.μ. 12 ετών, θέα, λουξ, 450 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 120 τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 310 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 35 τ.μ. 15 ετών, 33.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 75 τ.μ. 15ετίας, εξαιρετικό, λουξ, 65.000 €
ΕΛΗΑ 80 τ.μ.ανακαινισμένο, με αντλία θερμότητας,
85.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ καλό, με 2 αποθήκες, 72.000 €
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ 90 τ.μ. καλό, ευκαιρία, 48.000 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 95 τ.μ. νεόδμητο, λουξ, 85.000 €
ΡΟΛΟΙ 100 τ.μ. καλό, 50.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα,
28.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 105 τ.μ. νεόδμητο, εξαιρετικό, 105.000 €
ΕΛΗΑ 110 τ.μ. προσόψεως, καλό, 55.000 €
ΕΛΗΑ 120 τ.μ. 20ετίας, εξαιρετικό, 138.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 120 τ.μ. επενδυτικό, ανακαινισμένο, 66.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 120 τ.μ. τζάκι, parking, 127.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 130 τ.μ. τζάκι, parking,ανακαινισμένο, 147.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλούξ 110.000 €
ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. οροφοδιαμέρισμα, κεντρικό, 35.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 50 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέτρων,
16.000 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 324 μέτρων, 48.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 100 τ.μ. σε οικόπεδο 800 μέτρων, 35.000 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. σε οικόπεδο 240 μέτρων, γωνιακό,
62.000 €
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων, 22.000 €
ΝΑΟΥΣΑ 150 τ.μ. σε οικόπεδο 280 μέτρων, εξαιρετική,
120.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων, λουξ,
220.000 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ 25 τ.μ. καλό, 250 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 35 τ.μ. πάνω στην Αριστοτέλους, 150 €
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. έτοιμο για καφέ – αρτοποιείο, 260 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40 τ.μ. καλό, 380 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό,450 €
ΚΤΕΛ 50 τ.μ., με πατάρι και υπόγειο, 270 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 80 τ.μ. με πατάρι, καλό, 200 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. ( κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. 14ετίας, καλό, 480 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 170 τ.μ. με πατάρι, πολύ καλό, 800 €
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟ 400 τ.μ. Ξενοδοχείο εξαιρετικό, 16.500 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 156 μέτρα, πολύ καλό, 29.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 400 μέτρα, καλό, 16.000 €
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού, 24.000 €
ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

com. Τηλ. επικ.: 2331071670
(12.00-14.00).
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο έμπειρο
για το κυλικείο στο Νοσοκομείο Βέροιας. Ώρες επικοινωνίας για ενημέρωση 6.00
μ.μ. έως 8.00 μ.μ. στο τηλ.
6944577645.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα έμπειρη για καθημερινή εργασία
σε κουζίνα εστιατορίου. Τηλ.:
6972 012622.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος έμπειρος για καθημερινή εργασία  σε εστιατόριο. Τηλ.: 6972

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για εργασία σε
εργαστήριο επεξεργασίας κρεάτων. Απαραίτητη η προϋπηρεσία.
Τη λ . ε π ι κο ι ν ω ν ί α ς :
6942406052.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: κρεβατοκάμαρα με κομοδίνα,
συρταριέρα, καθρέφτης,

Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡ-

φωτιστικά και στρώ-

ΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

μα. Παιδικό κρεβάτι

ζητά Μηχανικό αυτοκι-

με στρώμα, κομοδίνο,

νήτων για πλήρη απα-

ντουλάπα, αχρησιμο-

σχόληση. Τηλ.: 23310

ποίητα και τα δύο. Τηλ.:

62780 & 6978 770066.

6939 575993.

H TSAVDARIDIS PACKAGING, εταιρία με ηγετική θέση στον
κλάδο των υλικών συσκευασίας, με έδρα στο Τρίλοφο Ημαθίας, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της:
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΧΑΡΤΟΤΕΛΑΡΩΝ
Απαιτούμενα προσόντα:
-Προϋπηρεσία 2-3 έτη σε διαμορφωτικές μηχανές χαρτοτελάρων
-Ειδίκευση-Εμπειρία στο χώρο της συσκευασίας αγροτικών προϊόντων
-Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις
-Ομαδικό πνεύμα, Τεχνικές Ικανότητες
Θα συνεκτιμηθούν: Προηγούμενη αντίστοιχη εμπειρία, μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές γνώσεις, χειρισμός ηλεκτρονικού
υπολογιστή, αγγλικής γλώσσας
Αποστολή βιογραφικού στο email: tsavdaridis@vernet.gr
Η Εταιρία προσφέρει συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Από
την
TASTY FRUIT
O.E. εξαγωγική
εταιρία τυποποίησης φρούτων
και λαχανικών ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχν. Τροφίμων ή Γεωπόνος με
άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όρεξη για δουλειά
από ηλικία 24-30 ετών, κατά κύριο λόγο άνδρας. Τηλ. επικοινωνίας 6945 105091.

Θέσεις εργασίας σε νέο κατάστημα
αλυσίδας καφέ στη Βέροια
Ζητούνται άτομα για εργασία από γνωστή αλυσίδα καφέ, που θα λειτουργήσει παράρτημά της στην Βέροια.
Προσφερόμενες θέσεις εργασίας:
- Υπεύθυνου καταστήματος
- Barista
- Delivery
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
civeroiaraktivan@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκινήτων – εργατοτεχνίτης
αυτοκινήτων με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία για συνεργείο
αυτοκινήτων στη Βέροια. Πληρ. Τηλ. 6977354180.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 τμ.
με κτίσμα δυόροφο σε τιμή ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδομή και κατάστημα με υπόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ. περιοχή Παπάγου
στα μπετά 100 τ.μ. ο κάθε όροφος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα Πιερίων καινούργια 90 τ.μ.
και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/ΝΑ με
κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 85.000
ευρώ και 110.000 ευρώ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστικό
11 στρέμματα στη Μελίκη (περιοχή

Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα κέντρο
2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όροφος 90 τ.μ.,
55.000 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμένα διαμερίσματα κέντρο με 2 και Σ,
Κ 80 τ.μ. και 110 τ.μ. 280 ευρώ και
400 ευρώ και 200 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα
κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και με 2Δ,
Σ, Κ, WC από 180 ευρώ και 220
ευρώ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μητροπόλεως δύο διαμερίσματα 90, 100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώ και 70.000 ευρώ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία ταπητοκαθαρισμών: εργατοτεχνίτης, 1 άτομο για γραμματειακή υποστήριξη (γνώση Αγγλικής γλώσσας και υπολογιστή) και οδηγό με ερασιτεχνικό
και επαγγελματικό δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας. Πληρ. τηλ.:
6974 814606 & 6974 312313.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στον Τρίλοφο, περιοχή αμυγδαλιά
625 τ.μ. Περισσότερες πληροφορίες στο: 6981 088721.
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γορίας. Πληροφορίες στο τηλ.

σας, για πλήρη απασχόληση.

στή για εργασία σε λογιστικό

Π Ο Σ ΤΟΛ Ή Β Ι Ο Γ ΡΑΦ Ι Κ Ώ Ν  

πικοινωνίας: 23310 23400,

γραφείων και σκάλες. Τηλ.:

6980136902.

Αντικείμενο: ιατρικά μηχανή-

γραφείο. Απαραίτητη, τριετής

ΣΤΟ email: olympialandike@

Κιν.: 6977 443518.

6940 998054.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Ιατρικό

ματα. Έδρα εταιρείας Αγκα-

τουλάχιστον προϋπηρεσία.

gmail.com.

Διαγνωστικό Κέντρο «ΠΑΝΑ-

θία Ημαθίας. Τηλέφωνο επι-

Τηλέφωνο: 2331021106. Α-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυ-

ΓΙΑ» υπάλληλος γραφείου για

κοινωνίας :6985996674.

ποστολή βιογραφικών στο
ygronat@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

τοκινήτων από επιχείρηση

Β Ρ Ε Φ Ο Ν Η Π Ι Ο ΚΟ Μ Ο Σ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

στη Βέροια για πλήρη απα-

αναλαμβάνει τη φύλαξη

της CICU: καροτσάκι (χειμω-

γραμματειακή υποστήριξη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανειδίκευτος ερ-

Γνώσεις μηχανογράφησης η-

γάτης από εταιρία κρεάτων

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως   βο-

σχόληση. Ικανοποιητική αμοι-

παιδιών σε προσιτές τιμές.

νιάτικο-καλοκαιρινό), καλαθού-

λεκτρονικού υπολογιστή και

για μόνιμη εργασία. Πληρ.

ηθός λογιστή για εμπορική

βή. ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί για

Πληρ. Τηλ. 6983 098742.

να με βάση, τραπεζάκι φαγη-

λογιστικής είναι ευπρόσδε-

2332042608 – 2332041875.

επιχείρηση με τριετή τουλά-

πλήρη απασχόληση. Τηλέφω-

Κ Υ Ρ Ι Α α ν α λα μ β ά ν ε ι τ η

τού, κάθισμα αυτοκινήτου και

κτες. Αποστολή βιογραφικών

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) χειριστής

χιστον προϋπηρεσία σε ανά-

να επικοινωνίας: 2331071553

φροντίδα γερόντων για κά-

2 ποδήλατα παιδικά σε πολύ

σ το e m a i : l p a n a g i a . e p e @

αντλίας μπετόν, 2) χειριστής

λογη θέση   καθώς και άριστη

& 2331062900. Ώρες επικοι-

ποιες ώρες ή και για 24ωρη

κατάσταση, 400 ευρώ όλα μα-

gmail.com.

Wagondrill, 3) χειριστής Dumper

γνώση αγγλικών σε επίπεδο

νωνίας: 9.00 με 18.00.

βάση, καθαριότητα σπιτιών,

ζί. Τηλ.: 23310 62621.

για μόνιμη εργασία στη Βέροια.

επικοινωνίας και προαιρετι-

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με έ-

Τηλ.: 23310 21904 κ. Κώστας.

κά    επικοινωνία σε μια του-

δρα τη Βέροια, αναζητά χει-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα «ΛΑΟΣ» νέος

λάχιστον γλώσσα ακόμα κατά

ριστή μηχανημάτων έργου με

προτίμηση   ιταλικών ή γερ-

ικανότητα οδήγησης επαγ-

με δίπλωμα μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με

μανικών καθώς και πολύ κα-

γελματικού φορτηγού για να

λές γνώσεις Microsoft Office

εργαστεί σε έργο ύδρευσης

(Excel ,Word ,Outlook). Α-

στη Θεσσαλονίκη. Τηλ. ε-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός-ηλεκτρονικός, με γνώσεις υπολογιστών και αγγλικής γλώσ-

ZHTEITAI βοηθός λογι-

Η βιομηχανία ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ ζητά προσωπικό (φύλακα) που θα απασχοληθεί στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις
στην έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας –
Κρύας Βρύσης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από
φωτοτυπία ταυτότητας.
Επικοινωνία: τηλέφωνο: 2333 027 800
email: info@almifoods.gr

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος-υπεύθυνη
για γραμματειακή υποστήριξη με άριστες γνώσεις
υπολογιστών PCs & συστημάτων PCs καθώς και
άριστες γνώσεις Αγγλικών. Η Εταιρία προσφέρει Ι.Χ.
και κινητό τηλέφωνο. Βιογραφικά στο: dimis2010@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ για εργασία σε τυ-

Ο Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ «Ο ΖΥΓΟΣ «
Ενδιαφέρεται για την πρόσληψη των παρακάτω ειδικοτήτων για απασχόληση 8-9 μηνες
1) Χειριστές κλαρκ ή βοηθούς με πτυχίο
2) ‘Έναν (1) Γεωπόνο ή Τεχνολόγο Γεωπόνο
3) Εποχικούς εργάτες
Τηλ επικοινωνίας 2331051093, FAX 2331051094

πογραφείο στην Πτολεμαϊδα, με εμπειρία στην εκτύπωση OFFSET και ευρύτερες γνώσεις-εμπειρία στις
γραφικές τέχνες. Μισθός ικανοποιητικός.
Βιογραφικά: apougaridis@gmail.com
Τηλ.Επικοινωνίας: 6983623212

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημερίδας (για μόνιμη απασχόληση).
Τηλ.: 6974 030005.

Η εταιρία ΠΑΡΑΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ, αναζητεί άτομο
για τη θέση του τεχνικού συντήρησης ανεμογεννητριών σην ευρύτερη περιοχή.
Η εταιρία προσφέρει:
-Ανταγωνιστικές αποδοχές
-Συνεχή υποστήριξη, ανπαπτυξη και εκπαίδευση
-Ιδιωτική ασφάλιση
Αποστολή βιογραφικών στο: cp@paralos-tech.gr.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα όρια Ακρολίμνης και Αρχαγγέλου 2
χωράφια κολλητά, 25 και 11 στρέμματα, περιφραγμένα,
παλμέττα βερύκοκα 6 ετών σε φούλ παραγωγή, άριστης
κατάστασης, 4 εξαιρετικές ποικιλίες, με μπεκάκια. Παρακαλώ μόνο σοβαρές προτάσεις. Κινητό: 6945769920.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος γραφείου - βοηθός Λογιστή για Λογιστικό
Γραφείο στη Βέροια. Τηλ.:
6932 245383.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα τη Βέροια,
ζητά άνδρα ή γυναίκα από 30 έως 50 ετών για το
Τμήμα Πωλήσεων. Προσφέρει μισθό, πλήρη ασφάλιση, αυτοκίνητο και
κινητό. Πληροφορίες στο
6947 021868.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:
α) Άνδρα ή γυναίκα για
βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
β) Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄ κατηγορίας
γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ
Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς σ το
τηλ.: 6947 021868

www.mesitikoveria.gr
1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

μ2   1ος όροφος   4ΔΣΚΧΛΚ

30.000€

WC ΑΠ διαμπερές 110.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 90

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ

50.000€

θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

σμα εντός οικοπέδου 900 μ2

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ

40.000€

48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68

μ2 με θέα 40.000€

μ2   2ος όροφος λούξ τζάκι

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110

ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ.

μ2 κέντρο 75.000€

65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85
μ2   4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ.
κέντρο 55.000€
6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία
90 μ2  εντός οικοπέδου 800 μ2
σούπερ λούξ 80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο)
140.000€
13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444 μ2 Γιοτζαλίκια
14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409
μ2 Γιοτζαλίκια

CMYK
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P Μας κράτησαν μέσα από
7 Νοέμβρη για να κάνουμε Χριστούγεννα, δεν κάναμε. Μετά μας
διατήρησαν μέσα για να κάνουμε
αποκριές, δεν κάναμε. Τώρα θέλουν να μας κρατήσουν μέσα για
να κάνουμε Πάσχα! Εσείς τι λέτε;
Θα κάνουμε;
P Αυτοί έτσι όπως πάνε
θα καταργήσουν και τον μυστικό δείπνο. Εστίαση σου λέει.
P Τελικά καταλαβαίνω ότι
μας κρατάνε μέσα μόνο και μόνο
για να έρθουν οι τουρίστες τον
Μάιο.
P Αν είναι να κάνουμε κι εμείς τουρισμό σε
άλλες χώρες, έχει καλώς. Πείτε μας κωδικό.
P Την άλλη εβδομάδα θα αποφασίσουν αν επιτραπεί η μετακίνηση. Να πλακώσει όλο το σόι τελευταία στιγμή και να μην μείνει κοκαλάκι στη σούβλα
ούτε για το σκυλί.
P Προσωπικά, κάθομαι και έναν ακόμη μήνα
μέσα, αρκεί να μου δώσουν το δικαίωμα το καλοκαίρι να πάω σε όλα τα πανηγύρια.

μπροστά.

P

Διότι τουρισμός είναι και η τσίκνα κ. υπουργέ.

P

Στις 9 φέτος η ανάσταση. Καλώς! Τον
τελευταίο χρόνο κοιμάμαι πάντα πριν τα μεσάνυχτα.

P

Μην ξεχαστείτε! Φέτος εκκλησιαζόμαστε στο
προαύλιο του ναού, εννιά παρά πέντε με εννιά και
πέντε.

P

P Η άλλη έχει σοβαρό επιχείρημα για να μην
κάνει το εμβόλιο. Λέει ότι κάποιος πρέπει να μείνει
πίσω για να ανάβει τα καντήλια.
P Θα φανεί στο χειροκρότημα, δυστυχώς,
ποιος αφήνει να ξοδεύεται τσάμπα το λάδι στο
καντήλι του.
P Αυτοί στην Αθήνα, εμ αυξάνουν το ιικό φορτίο
ακόμη και τώρα, εμ θέλουν να κάνουν και Πάσχα στο
χωριό. Και την Κυψέλη γεμάτη και το χωριό ολόκληρο σε καραντίνα.

Αυτή ρε η κυβέρνηση είναι τρεις ώρες

Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση…

P «Καλώς τους! Τι μας φέρατε;» που λέμε
εμείς οι επαρχιώτες.
P

Και:
Είναι η εποχή του ψυχρού πολέμου ΗΠΑ - ΕΣΣΔ.
Έντρομοι καταφθάνουν στον Λευκό Οίκο των ΗΠΑ οι
μυστικοί σύμβουλοι του προέδρου για να του ανακοινώσουν κάτι δυσάρεστο:
-Πρόεδρε, έχουμε μείζονα πρόκληση από τη Ρωσία! Αυτήν τη στιγμή χιλιάδες Ρώσοι αστροναύτες
βάφουν το φεγγάρι ΚΟΚΚΙΝΟ!
Και ο πρόεδρος ατάραχος τους λέει:
-Μόλις τελειώσουν, στείλτε δύο δικούς μας με
άσπρη μπογιά να γράψουν Coca Cola!
K.Π.

Κυρ. Μητσοτάκης: “Μέσα Μαΐου επιστρέφουμε
σε κανονικούς ρυθμούς”
Τα μέσα Μαΐου όταν και ξεκινά η τουριστική δραστηριότητα,
προσδιόρισε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης ως χρονικό ορόσημο για την έναρξη της επιστροφής στους
ρυθμούς της κανονικότητας, κατά την ομιλία του σε διαδικτυακό σεμινάριο στο πλαίσιο της «Πολιτικής Ακαδημίας Στελεχών Plus» της
Νέας Δημοκρατίας με θέμα «Η ελληνική οικονομία μετά την πανδημία
- Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, Μεταρρυθμίσεις».
Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις προοπτικές
της ελληνικής οικονομίας μετά το τέλος της πανδημίας, και τόνισε ότι
αυτή η αισιοδοξία τεκμηριώνεται από την εξαιρετικά υψηλή εμπιστοσύνη την οποία έχει χτίσει η Ελλάδα, ειδικά στους κύκλους των ξένων
επενδυτών.
«H υγειονομική κρίση με το έναν ή τον άλλο τρόπο φτάνει στο
τέλος της. Οι εμβολιασμοί έχουν αυξηθεί σημαντικά και θα αυξηθούν
ακόμα περισσότερο τους επόμενους δύο μήνες. Θα βοηθήσει ο
καιρός, θα βοηθήσουν τα self-test και είναι δεδομένο ότι εντός ενός
εύλογου χρονικού διαστήματος -το οποίο, πιστεύω, ότι θα είμαστε σε
θέση να το προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τις επόμενες ημέρες- θα αρχίσουμε να επιστρέφουμε σε ρυθμούς κανονικότητας και

η οικονομική δραστηριότητα θα αρχίσει και πάλι να
παίρνει μπρος. Mε προφανώς, ημερομηνία ορόσημο
τα μέσα Μαΐου, όπου σκοπεύουμε να ανοίξουμε τον
τουρισμό μας -ο οποίος είναι τόσο σημαντικός για
την ελληνική οικονομία- σε επισκέπτες από το εξωτερικό υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί θα είναι είτε
εμβολιασμένοι, είτε θα έχουν περάσει την ασθένεια,
είτε θα έχουν έρθει με ένα αρνητικό test», τόνισε ο
κ.Μητσοτάκης.
Πρόσθεσε ότι οι προϋποθέσεις που τίθενται για
τους τουρίστες, επί της ουσίας, «η μετεξέλιξη της
πρότασης που είχε πρώτος καταθέσει για το ευρωπαϊκό green pass η οποία υιοθετήθηκε τελικά από
την Ευρωπαϊκή Ένωση ως κεντρική φιλοσοφία,
προκειμένου να επιτρέψουμε τις ελεύθερες μετακινήσεις εντός της ΕΕ, για να στηριχθούν και οι
οικονομίες οι οποίες είναι πιο εξαρτημένες από τον
τουρισμό, όπως η δική μας».
Έκανε ιδιαίτερη μνεία στο Ταμείο Ανάκαμψης
και το ΕΣΠΑ τα οποία όπως είπε «αφορούν όλους
τους Έλληνες πολίτες» και τόνισε ότι «δεν μιλάμε,
εδώ για έναν κουβά με κεφάλαια, χρήματα, τα οποία απλά θα πάνε σε κάποιες μεγάλες εταιρείες.
Ειδικά το σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης -με το
ΕΣΠΑ είστε προφανώς, πιο, εξοικειωμένοι, καθώς
είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο
έχει υποστηρίξει την ελληνική οικονομία εδώ και
δεκαετίες- αλλά για το Ταμείο Ανάκαμψης θα διαπιστώσετε ότι είναι μια δουλειά η οποία έχει και
εθνικό αλλά και περιφερειακό πρόσημο».
Για τις προοπτικές της οικονομίας
Αναφερόμενος στις προοπτικές της ελληνικής
οικονομίας ο πρωθυπουργός τόνισε:
«Είμαι πολύ αισιόδοξος για τις προοπτικές της
ελληνικής οικονομίας μετά το τέλος της πανδημίας.
Είμαι αισιόδοξος, διότι, η εμπιστοσύνη την οποία
έχει χτίσει η πατρίδα μας -ειδικά στους κύκλους
των ξένων επενδυτών- είναι αυτή την εποχή εξαιρετικά υψηλή. ‘Αρα, υπάρχει μεγάλο επενδυτικό
ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα. Είμαι
αισιόδοξος, διότι, εκμεταλλευτήκαμε την περίοδο
της πανδημίας για να δρομολογήσουμε σημαντικές
μεταρρυθμίσεις που έχουν κάνει την οικονομία μας
πιο ανταγωνιστική. Και είμαι, επίσης, αισιόδοξος
διότι η Ελλάδα σε πείσμα κάποιων που προέβλεπαν τα χειρότερα τελικά -καθώς μπορούμε πια να
κάνουμε με αρκετή ασφάλεια έναν απολογισμό
του πως διαχειρίστηκαν οι διάφορες ευρωπαϊκές
χώρες την πανδημία- τα κατάφερε πολύ καλύτερα
από τις πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες».

