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ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ
 ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ 

ΚΥΡΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ  (1905-2021)
(Ανάγκη να βοηθήσουμε όλοι – Το θεάρεστο έργο της)

Οι Μητροπολίτες  Βεροίας
 Επίτιμοι Πρόεδροι της Αδελφότητος

Tου Παύλου Πυρινού

Συνάντηση 
Καρανικόλα 

με συνεργάτες του 
Πρωθυπουργού 

για την στήριξη της 
Βαραβαρέσος Α.Ε. 
και των πληγέντων 

αγροτών

Ανοιχτή επιστολή
«Άδοντες και 
ψάλλοντες», 

ενώ 
η πόλη μας 

«βυθίζεται» … 
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Δεν τελειώνουν οι «σεισμοί» 
στην παράταξη Μπατσαρά;

 Ιδιαίτερα «σεισμογενής» αποδεικνύεται η παράταξη 
«Βέροια Πρωτεύουσα Πόλη» της Γεωργίας 
Μπατσαρά και μάλιστα ο προχθεσινός «σεισμός» της 
ανεξαρτητοποίησης Παλουκίδη, αφενός ήταν αρκετά 
ισχυρός, αφετέρου αιφνιδίασε τους πάντες. Δηλώνει 
δεξιός και αμετακίνητος στις απόψεις του, χωρίς να 
αφήνει περιθώρια επανασύνδεσης, ωστόσο αναφέρει 
στην συνέντευξή του στον ΑΚΟΥ 99.6, ότι δεν θέλει να 
προκαλέσει ρήγμα στην παράταξη, ούτε να ανατρέψει 
την επικεφαλής Γεωργία Μπατσαρά, μόνο να κρούσει 
τον κώδωνα του κινδύνου. Είναι ακόμη πολύ νωπή 
η απόφασή του, η οποία την στιγμή σύνταξης του 
παρόντος δεν είχε καν επισημοποιηθεί(σήμερα το πρωί 
θα κατατεθεί εγγράφως) και θα διαφανεί στις επόμενες 
συνεδριάσεις η στάση αμφότερων. Οι κλυδωνισμοί 
πάντως είναι δεδομένοι και πλέον η επικεφαλής 
Γεωργία Μπατσαρά καλείται να διαχειριστεί μια διαρκή 
κρίση που φαίνεται ότι  «χτυπά» την ομάδα της και 
ίσως υποτίμησε την κατάσταση. Φυσικά όλα αυτά με 
σκοπό το καλό του δήμου, αφού το μείζον είναι να 
ασχοληθούν με τα προβλήματα των δημοτών και όχι τα 
εσωτερικά τους. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να έχουν 
και την ανάλογη συγκέντρωση και ηρεμία… 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Καιλαμπάδεςαπό«ΤαΠαιδιάτηςΆνοιξης»
γιαιερόσκοπό!

Για ένα ιερόσκοπόκαι τηνπραγμάτωσηενός
στόχουζωήςδραστηριοποιείται έντονατον τελευ-
ταίο καιρό οΦιλανθρωπικόςΜηΚερδοσκοπικός
Σύλλογος Γονέων καιΚηδεμόνωνΑτόμωνΜεΑ-
ναπηρίαΝομούΗμαθίας,«ΤαΠαιδιάτηςΆνοιξης»
και εννοούμε την κατασκευή τουΚέντρουΔιημέ-
ρευσηςΗμερήσιαςΦροντίδαςκαιστηΒέροια,ενώ
ήδη λειτουργεί άρτια έναμικτόΚέντροΔιημέρευ-
σηςΗμερήσιαςΦροντίδας στηνΑλεξάνδρεια.Ο
χώροςόμωςδενεπαρκείπλέονκαιέτσι,50ακόμα
ενήλικαΑμεΑπαραμένουνσπίτικαθημερινάχωρίς
ναδραστηριοποιούνταιγιαναπροάγουντοεπίπε-
δοτηςζωήςτους.

Μετάλοιπόναπότηδωρεάοικοπέδουαπότο
ΔήμοΒέροιαςστοΔ.ΔτηςΠατρίδαςστοΣύλλογο,
απομένειηκατασκευήτουΚέντρουγιατηνοποία
βεβαίωςχρειάζονταιχρήματα.

Προς τούτο, «ΤαΠαιδιά τηςΆνοιξης» καλούν
όλουςμαςμε όποιο τρόπομπορεί ο καθένας να

ενισχύσειοικονομικάτοέργοαυτόκαιτονΣύλλογογενικότεραπουοφείλειμεγάλομέροςτηςβιωσιμότηταςτουσειδιώτες
δωρητές,ιδρύματακαιεταιρίεςπουέχουνσταθείαρωγοίστοέργοτου.

Από τηνπλευρά τους ‘’ΤαΠαιδιά tηςΆνοιξης’’ ανταποκρίνονται δημιουργικά τηνστήριξη τουκόσμουμεωραίες και
χρηστικέςιδέες.Μετάταβραχιολάκιατουςπουκυκλοφόρησανπρόσφατα,έρχονταιτώρακαιοιπασχαλιάτικεςλαμπάδες
πουδιατίθενται από το Κέντρο τους, ενώμπορεί κάποιος ναπαραγγείλει τοσχέδιοπου επιθυμεί είτε μεπροσωπικό
μήνυμαστησελίδατουςστοFacebook,είτετηλεφωνικώςείτεμέσωτουe-shopτηςεπίσημης ιστοσελίδαςτους:https://
tapaidiatisanoixis.gr/shop/

Καιείναιπραγματικάφτιαγμένεςμεαγάπηκαιτέχνη,όπωςοι ίδιοιδιαπιστώσαμε,μετάτηνευγενικήχειρονομίατων
«ΠαιδιώντηςΆνοιξης’’,πουέφερανπροχθέςσταγραφείαμας,τηνλαμπάδατου«Λαού»γιατηνΑνάσταση!

ΤουςευχαριστούμεκαιτουςευχόμαστεΚαλόΠάσχα!

ΈκπληξηστονΓιάννηΑβραμίδη
έκανεοχρυσόςΟλυμπιονίκηςΚώσταςΚεντέρης

ΣτηΒέροιαβρέθηκε την
Τετάρτη ο χρυσόςΟλυμπι-
ονίκης μαςΚώσταςΚεντέ-
ρης, για να επισκεφθεί το
αθλητή ΓιάννηΑβραμίδη,
που μετά την πολύμηνη
και επίπονηπεριπέτεια της
υγείας του και τα κρίσιμα
χειρουργεία που υποβλή-
θηκε,εξαιτίαςσοβαρούα-
τυχήματοςκατάτηδιάρκεια
προπόνησής του στοΔΑΚ
Βέροιας, επέστρεψε επιτέ-
λους στο σπίτι του…. «Οι
εκπλήξεις στην ζωή είναι
κάτι όμορφο. Μας τίμησε
μετηνπαρουσίατουοχρυ-
σόςΟλυμπιονίκηςμαςΚώ-
σταςΚεντέρης.Ηχαράτου
Γιάννη μεγάλη. Σε ευχα-
ριστούμε πολύ Κώστα για
τηνχαράπουέδωσεςστον
Γιάννη», γράφει οπατέρας
τουΜιχάληςΑβραμίδης,σε
ανάρτησήτουστοfb…

Λόγω βλάβης απορριμματοφόρου,
δεν μαζεύονται σκουπίδια από μεγάλους κάδους

στο κέντρο της Αλεξάνδρειας
ΜιασημαντικήβλάβητουαπορριμματοφόρουπλάγιαςφόρτωσηςτουΔήμου,δενεπιτρέπειτηναποκομιδήτωνα-

πορριμμάτωναπόμεγάλουςκάδουςστοκέντροτηςπόληςτηςΑλεξάνδρειας.ΓιαυτότολόγοηαρμόδιαΑντιδημαρχία
ζητάτηνκατανόησητωνπολιτώνκαιπαρακαλείτουςκατοίκουςναμηναφήνουντααπορρίμματάτουςεκτόςτωνκά-
δωνθέτονταςσεκίνδυνοτηνδημόσιαυγεία,έωςότουαποκατασταθείηβλάβη(θαακολουθήσεινεώτερηανακοίνωση).

Προτάσεις Συρμούλας Τζήμα και Θεόφιλου Κορωνά
για το Παλιό Δικαστικό Μέγαρο

Μεαφορμήτηνσκόνηπουέχεισηκωθείτοτελευ-
ταίο διάστημα αναφορικά με τις ενέργειεςπου έχει
κάνειοδήμοςΒέροιαςγιατηνδιεκδίκησητουΠαλαι-
ούΔικαστικούΜεγάρουστηνΠλατείαΩρολογίου, η
αντιδήμαρχοςΠαιδείαςΣυρμούλαΤζήμα-Τόπηυπο-
γράμμισεότιπρόκειταιγιαένακτίριοσήμακατατεθέν
τηςπόλης,πουανήκειστουςβεροιώτες,ωστόσοδεν
πρόκρινε την δικαστική διεκδίκηση του,Αντιθέτως
πρότεινεμετηνσυνδρομήτων3κυβερνητικώνβου-
λευτών του νομούμας ναμεθοδευθεί ηπροώθηση
του θέματος και πιστεύει ότι θα έρθει με αυτό τον
τρόποηεπίλυση.

Στην συνέχεια ο πρόεδρος της ΚΕΠΑΘεόφι-
λος Κορωνάς, χτύπησε το καμπανάκι για το θέμα
συντήρησης του κτιρίου και ζήτησε από τη νομική
υπηρεσία του δήμου ναβρεθεί μια νομικήφόρμου-
λα(πρότεινεσυγκεκριμέναωςδικηγόροςναεξετάσουντηνπερίπτωσηδιοίκησηςαλλοτρίων),προκειμένουναγίνουν
εργασίεςσυντήρησης,χωρίςνααπεμπολήσουνμελλοντικάδικαιώματαεπίτουκτιρίου,αφούόπωςδήλωσεπιστεύει
ότιμελλοντικάτοκτίριοθαπεριέλθειστοδήμοΒέροιας.

ΟιπροτάσειςΤζήμα-Κορωνάπρέπειναεξεταστούνγιατίαφορούννομικάζητήματακαιδεντιςεκφράζουνμόνοως
αιρετοί,αλλάκαιωςδικηγόροι.
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Απόστολος Βεσυρόπουλος: «Έμπρακτα μέτρα διευκόλυνσης 
και φορολογικής ελάφρυνσης των πολιτών»
-Ενόψει των φορολογικών δηλώσεων του 2020

Μέτρα που στοχεύουν στη φορολογική ελάφρυνση και διευκόλυν-
ση των πολιτών, ενόψει της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 
του φορολογικού έτους 2020, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής 
ο Υφυπουργός Οικονομικών και Βουλευτής Ημαθίας κ. Απόστολος 
Βεσυρόπουλος.

Τα 10 μέτρα περιλαμβάνουν:
-Τη δυνατότητα καταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών και 

νομικών προσώπων σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
-Τη δυνατότητα εμπρόθεσμης υποβολής της φορολογικής δήλω-

σης φυσικών και νομικών προσώπων μέχρι τις 27 Αυγούστου 2021, 
με την καταβολή των δύο (2) πρώτων μηνιαίων δόσεων.

-Την έκπτωση 3% για τα φυσικά πρόσωπα σε περίπτωση υπο-
βολής της δήλωσης μέχρι τις 28 Ιουλίου και εφάπαξ εξόφλησης του 
φόρου μέχρι τις 30 Ιουλίου 2021.

-Τη δυνατότητα καταβολής του ΕΝΦΙΑ σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες 
δόσεις με πρώτη δόση τον Σεπτέμβριο 2021.

-Την άρση της φορολόγησης βάσει των αντικειμενικών κριτηρίων 
διαβίωσης για όσους έχουν πληγεί από την πανδημία, εφόσον σε ένα 
από τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν υπήρξε εφαρμογή 
του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας.

- Τη μη επιβολή, στους πληττόμενους υπόχρεους και στους φορο-
λογούμενους άνω των 60 ετών, της προσαύξησης φόρου που προκύ-
πτει αν δεν καταφέρουν να καλύψουν με ηλεκτρονικές συναλλαγές το 
30% του πραγματικού τους εισοδήματος.

-Τη μείωση κατά 50% για υπόχρεους που δεν εμπίπτουν 
στην ανωτέρω περίπτωση, της προσαύξησης φόρου , που 
προκύπτει για δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές συναλλαγές 
το οποίο υπερβαίνει το 20% και υπολείπεται του 30% του 
πραγματικού τους εισοδήματος.

-Την εξαίρεση των έκτακτων εισοδημάτων από τον 
προσδιορισμό του πραγματικού εισοδήματος επί του οποί-
ου υπολογίζεται το ελάχιστο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά 
μέσα πληρωμής.

-Την πρόβλεψη ότι τα εισοδήματα από ενοίκια που δεν 
εισπράχθηκαν από τους ιδιοκτήτες ακινήτων, δεν θα συνυ-
πολογίζονται στο συνολικό εισόδημά τους, με μόνη προϋ-
πόθεση την κοινοποίηση εξωδίκου στον μισθωτή.

-Την παράταση της δυνατότητας για επιλογή υποβολής 
χωριστών δηλώσεων των συζύγων μέχρι τις 6 Μαΐου 2021.

Όπως τόνισε ο κ. Βεσυρόπουλος «σε αυτή τη δύσκολη 
συγκυρία έχουμε ως στόχο να αφαιρέσουμε φορολογικά 
βάρη από τους πολίτες και να διευκολύνουμε όλους προ-
κειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Όσοι 
επενδύουν στην καταστροφολογία και στην κόπωση των 
πολιτών θα διαψευστούν και θα διαψεύδονται όσο η χώρα 
και η κοινωνία μας κάνουν βήματα προς την ελευθερία, με 
την αύξηση των εμβολιασμών, το σταδιακό άνοιγμα δρα-
στηριοτήτων και την άρση των περιοριστικών μέτρων».

Συνέντευξη του Κώστα Παλουκίδη στον ΑΚΟΥ 99.6 αμέσως 
μετά την ανεξαρτητοποίησή του από την παράταξη Μπατσαρά

«Η συμπεριφορά και η ανακολουθία της δημοτικής ομάδας με οδήγησε στην απόφαση»
«Θα παραιτηθώ αμέσως από αντιδήμαρχος αν θέσει θέμα η κα Μπατσαρά που με πρότεινε»

Η είδηση από την συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου Βέροιας ήρθε αργά το βράδυ της Τε-
τάρτης(21/4), λίγο πριν την ολοκλήρωσή της, με 
την αιφνιδιαστική ανακοίνωση ανεξαρτητοποίησης 
του αντιδημάρχου Κώστα Παλουκίδη από την 
δημοτική παράταξη «Βέροια Πρωτεύουσα Πόλη» 
της Γεωργίας Μπατσαρά. Δεν υπήρξε δυνατό-
τητα να εξηγήσει περαιτέρω τους λόγους που τον 
οδήγησαν σε αυτή την απόφαση το βράδυ της Τε-
τάρτης(άφησε μια μικρή μομφή για τον προεδρεύ-
οντα Δ. Πυρινό), κάτι που έκανε το μεσημέρι της 
Πέμπτης μιλώντας στον Ζήση Μιχ. Πατσίκα και 
Νίκο Βουδούρη και στην ραδιοφωνική εκπομπή 
Λαϊκά και Αιρετικά στον ΑΚΟΥ 99,6. Ο κ. Πα-
λουκίδης με απόλυτη ηρεμία έδωσε απαντήσεις, 
εξηγώντας ότι ο κύριος λόγος που τον οδήγησε 
στην ανεξαρτητοποίηση ήταν η συμπεριφορά των 
εναπομεινάντων μελών της δημοτικής παράταξης, 
κάνοντας λόγο για μια συνεχή ανακολουθία, αμφι-
σβητώντας την έννοια και τον τρόπο λειτουργίας 
της δημοτική ομάδας. Ξεκαθάρισε ότι δεν είναι 
ανατρεπτική κίνηση κατά της κας Μπατσαρά, θέλει να επικρατήσει 
ηρεμία να διατηρήσει την θέση του αντιδημάρχου(εκτός αν θέσει 
θέμα η κα Μπατσαρά που τον πρότεινε)και δεν είναι στις προθέσεις 
του να «τραβήξει» το θέμα με γαϊτανάκι δηλώσεων. 

Για ποιο λόγο ανεξαρτητοποιηθήκατε από την δημοτική πα-
ράταξη Βέροια Πρωτεύουσα Πόλη» της Γεωργίας Μπατσαρά;

Στα δύο λεπτά που είχα στην συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου δυστυχώς δεν μπόρεσα με ηρεμία να εξηγήσω τους 
λόγους της ανεξαρτητοποίησης μου και μάλιστα ο προεδρεύων 
Δημήτρης Πυρινός μου είπε ότι είμαι εκτός θέματος, κάτι που με 
ενόχλησε.  Ο κύριος λόγος που με οδήγησε σε αυτή την απόφαση 
είναι η συμπεριφορά των μελών της ομάδας που απομείναμε, αφού 
υπάρχει μια συνεχής ανακολουθία. Στην συγκεκριμένη συνεδρίαση 
υπήρξε ένα τακτικό θέμα που αφορά επένδυση φωτοβολταικών με 
συμμετοχή του δήμου, με το οποίο είμαι κάθετα αντίθετος και δήλω-
σα ότι θα το καταψηφίσω, αφού έχω και προσωπικό θέμα. Υπήρξε 
την προηγούμενη ημέρα προσυμβούλιο της δημοτικής ομάδας μας, 
το συζητήσαμε και συμφωνήσαμε από κοινού να το καταψηφίσου-
με. Την επόμενη ημέρα μετά την επαφή με τον δήμαρχο και πριν το 
δημοτικό συμβούλιο, υπήρξε ένα «γαϊτανάκι σφιξίματος και πίεσης» 

να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να το ξανασκεφτούμε από την κα 
Μπατσαρά. Αυτή η αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς και η ανακο-
λουθία της ομάδας με στεναχώρησε.

Ωστόσο, το «επίμαχο» θέμα αποσύρθηκε από τον δήμαρχο, 
δεν χρειάστηκε να ψηφίσετε και το θέμα έληξε. Εσείς γιατί προ-
χωρήσατε στην απομάκρυνση από την παράταξή σας;

Η ανακολουθία είναι συνεχής και δεν αφορά μόνο το συγκεκρι-
μένο θέμα. Είναι πολιτική και αφορά και άλλες περιπτώσεις όπως 
για παράδειγμα την καταψήφιση της πρότασης Παυλίδη για το 
συγχαρητήριο ψήφισμα προς τον πρωθυπουργό για την αντίδραση 
Δένδια στα ελληνοτουρκικά. Εγώ το υπερψήφισα, όπως θα υπερ-
ψήφιζα και την πρόταση Μπατσαρά για το ίδιο θέμα, γιατί δεν θέλω 
να βγει λάθος συμπέρασμα για την στάση μας απέναντι στο θέμα. 

Δεν θα μπορούσατε μετά την απόσυρση του θέματος από 
τον δήμαρχο και την έμμεση «δικαίωσή» σας να συζητήσετε 
τις διαφορές σας με ενισχυμένη την θέση σας στην δημοτική 
ομάδα;

Πράγματι ο δήμαρχος μόλις κατάλαβε ότι υπάρχουν ζητήματα 
που πρέπει να εξεταστούν για το συγκεκριμένο θέμα το απέσυρε 
αμέσως. Ωστόσο η απόφασή μου δεν έχει να κάνει μόνο με την δια-
φωνία μου στο θέμα με τα φωτοβολταϊκά. Η συνολική συμπεριφορά 

της ομάδας με κάνει να πω με πικρία ότι λυπάμαι που συνερ-
γάστηκα μαζί τους και ζητώ συγνώμη από τους ψηφοφόρους 
που τους κατεύθυνα σε μια λάθος επιλογή. Είμαι απόλυτος 
και αμετακίνητος στις θέσεις μου.

Μήπως στην υπόθεση υπάρχουν «άλλα συμφέροντα», 
που συγκρούστηκαν και οδήγησαν στην ανεξαρτητοποί-
ησή σας;

Θέλω να καταστήσω σαφές ότι ούτε εγώ προσωπικά, ούτε 
η δημοτική ομάδα της κας Μπατσαρά έχει κάποιο συμφέρον 
στην περίπτωση της επένδυσης με τα φωτοβολταϊκά, δεν ψέ-
γω κανένα μέλος, ούτε αφήνω καμία υπόνοια για κάτι τέτοιο. 

Υπάρχει περίπτωση να υπάρξει μεταγραφή σας και να 
σας δούμε κάτω από άλλη σημαία δημοτικής παράταξης;

Η κίνησή μου δεν είναι ανατρεπτική κατά της κυρίας Μπα-
τσαρά, δεν θέλω να γίνω αρχηγός. Δεν θέλω αύριο να είμαι 
υποψήφιος δήμαρχος, λόγια ευθεία και καθαρά και μακριά α-
πό εμένα οτιδήποτε άλλο. Σε καμία άλλη παράταξη, δεν είναι 
αυτός ο σκοπός μου. 

Η ανεξαρτητοποίησή σας έρχεται μετά από την α-
πομάκρυνση ακόμη δύο μελών της δημοτικής ομά-
δας(Τσιούντας, Κελεσίδης). Θα ακολουθήσετε ανάλογη 

στάση;
 Είμαι δεξιός και δεν θέλω να δημιουργήσω ρήγμα στην πα-

ράταξή μου, με την στάση μου θέλω να κρούσω τον κώδωνα του 
κινδύνου. Τον τελευταίο καιρό ήμουν πολύ κοντά στην κα Μπατσα-
ρά και μάλιστα της έλεγα ότι δεν χρειάζεται να απαντά συνεχώς σε 
δηλώσεις και προκλήσεις. Προσωπικά δεν θα ακολουθήσω αυτό το 
γαϊτανάκι δηλώσεων, να ηρεμήσουμε και να τελειώσει χωρίς πολλά 
λόγια το θέμα. Εγώ έχασα από το όλο θέμα.

Θα παραιτηθείτε από την θέση του αντιδημάρχου;
Επικοινώνησα σήμερα το πρωί(Πέμπτη 22/4) με τον γραμματέα 

του δημοτικού συμβουλίου για να ενημερωθώ αν υπάρχει τέτοια 
υποχρέωση μου ή ασυμβίβαστο, κάτι που δεν υφίσταται. Την Παρα-
σκευή το πρωί θα καταθέσω και εγγράφως την δήλωση ανεξαρτη-
τοποίησης μου στον γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου και για 
το τυπικό της υπόθεσης.  Παραμένω στην θέση του αντιδημάρχου 
Πολεοδομίας, εκτός εάν θέσει θέμα η κα Μπατσαρά, η οποία με 
πρότεινε στον δήμαρχο για την αντιδημαρχία. Σε αυτή την περίπτω-
ση θα παραιτηθώ την ίδια στιγμή! Πρόκειται για μια άμισθη θέση, 
δεν έχω κάποιο οικονομικό όφελος, αλλά αποτελεί τιμή. 

    Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 
ΗΜΑΘΙΑΣ «ΨΗΦΙΔΩΤΟ»

Ευχαριστίες για την 
διαδικτυακή ημερίδα 

οδικής ασφάλειας για παιδιά, 
με αφορμή την 18η επέτειο 
του ατυχήματος στα Τέμπη

 Στο πλαίσιο των δράσεών του, ο Πολιτιστικός  Σύλλογος Μακροχωρίου Ημαθίας 
«ΨΗΦΙΔΩΤΟ», με αφορμή την 18η επέτειο του ατυχήματος των Τεμπών (13.04.2003), 
προχώρησε στη διοργάνωση Διαδικτυακής Ημερίδας με θέμα την Οδική Ασφάλεια για 
Παιδιά. Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τα περιοριστικά μέτρα κατά της εξάπλωσης της πανδη-
μίας του κορωνοϊού και με δεδομένο ότι διοργανώνεται από τον Σύλλογό ο καθιερω-
μένος πλέον ετήσιος Αγώνας Δρόμου Μνήμης των 21Μαθητών στο Μακροχώρι, έγινε 
η συγκεκριμένη δράση για την Οδική Ασφάλεια, ανανεώνοντας το ραντεβού για τον 
επόμενο Αγώνα Δρόμου των 21Μαθητών τον Απρίλιο 2022.

 Για την υλοποίηση αυτής της παρουσίασης, το ΔΣ του Συλλόγου ευχαριστεί:
Το Δήμο Βέροιας και ιδιαίτερα τον Δήμαρχο κ. ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗ Κωνσταντίνο 
Την Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ Συρμούλα 
Την Κ.Ε.Π.Α. Βέροιας 
Τον Προϊστάμενο της Α΄Βάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Ημαθίας κ. ΠΥΡΙΝΟ Δημήτριο 
Την ΤΡΟΧΑΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ με τον εισηγητή της, Ανθυπαστυνόμο κ. ΧΟΝΔΡΑΝΤΩΝΗ 

Γεώργιο 
και τον εισηγητή Συγκοινωνιολόγο κ. ΚΑΤΣΩΧΗ Δημήτριο.
 Για τις ανάγκες της εκδήλωσης για την Οδική Ασφάλεια δημιουργήθηκε οπτικό υλι-

κό (2 video), τα οποία θα παρουσιαστούν σε όλα τα σχολεία της Α’ Βάθμιας Εκπαίδευ-
σης Ν. Ημαθίας και είναι διαθέσιμα στο κανάλι του Δήμου στο YOUTUBE: https://www.
youtube.com/channel/UCzMw_dKHDI9RbdOfhTxiO4w/featured

Η Μητέρα Γη - 
Δράση, για την 

Παγκόσμια 
Ημέρα της Γης

  

Ο Φιλανθρωπικός Μη Κερ-
δοσκοπικός Σύλλογος Γονέων 
και Κηδεμόνων Ατόμων Με Α-
ναπηρία Νομού Ημαθίας «Τα 
Παιδιά της Άνοιξης» πραγμα-
τοποίησε στις 22 Απριλίου μία 
εσωτερική δράση, στα πλαίσια 
της Παγκόσμιας Ημέρας της 
Γης. 

  Συγκεκριμένα, οι ωφελούμενοι κρατώντας ζω-
γραφιές της Μητέρας Γης, σχημάτισαν έναν κύκλο 
στην αυλή του Κέντρου, απεικονίζοντας το σχήμα 
της Γης. Η δράση αυτή είχε σκοπό να ευαισθητοποι-
ήσει το κοινωνικό σύνολο για θέματα που αφορούν 
την προστασία του περιβάλλοντος και την επιβά-
ρυνση που υφίσταται από την αλόγιστη ανθρώπινη 
δραστηριότητα. Ας αφήσουμε, λοιπόν, τη Γη, την 
πατρίδα όλων μας να αναπνεύσει!

Το Δ.Σ., οι ωφελούμενοι και το προσωπικό 

ΕΥΧΕΣ ΠΑΣΧΑ 2021
 
Ευχόμαστε  από καρδιάς , Το  Φως  της  Ανάστασης Να 

φωτίζει την ζωής σας.
Χαρούμενο Πάσχα  με πολύ αγάπη και αισιοδοξία .
 Τα Διοικητικά Συμβούλια του Αδελφάτου Γηροκομείου 

Βέροιας και της Μ.Φ.Η. «Σωσσίδειο Γηροκομείου Βέροιας» ,
οι Ηλικιωμένοι , η Διεύθυνση και το Προσωπικό του Γηρο-

κομείου Βέροιας.
 Η Πρόεδρος Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ

 ΒΕΡΟΙΑΣ`` Κάτσιου Μαρία.
Η Πρόεδρος Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας  

Μούρτζιου - Χατζηευστρατιάδου Ευδοξία.

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Συνεχίζονται τα μαθήματα 

ποντιακής διαλέκτου
 
  Με τους ίδιους ρυθμούς και 

έντονο ενδιαφέρον από τους συμ-
μετέχοντες πραγματοποιήθηκε το 
2ο διαδικτυακό μάθημα ποντιακής 
διαλέκτου της Ευξείνου Λέσχης Βέ-
ροιας (8ο συνολικά), με διδάσκου-
σα την Αναστασία Μαχαιρίδου, 
Φιλόλογο, Γλωσσολόγο και Διαπι-
στευμένη εκπαιδεύτρια ποντιακής 
διαλέκτου. Το μάθημα και των τρι-
ών τμημάτων έγινε  την Παρασκευή 
16/4/2021 μέσω της πλατφόρμας 
zoom.

Το θεωρητικό μέρος του περιλάμβανε κάποιους ενδεικτικούς κανόνες φωνολογίας 
της ποντιακής, δίνοντας έμφαση στην προφορά. Το κείμενο που εξετάστηκε ήταν το 
παραδοσιακό άσμα «Το χαμόμηλον» από την καταγραφή του Στάθη Ευσταθιάδη. Οι 
εκπαιδευόμενοι και των τριών τμημάτων είχαν τη χαρά να απολαύσουν το τραγούδι 
από τον Δάσκαλο Λύρας της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, Μουσικολόγο κ. Χρήστο Καλιο-
ντζίδη που μας τίμησε με την παρουσία του.

  Μπορείτε να το βρείτε ολόκληρο στο κανάλι μας στο YouTube μέσω του παρακά-
τω συνδέσμου: https://www.youtube.com/watch?v=ZFtmYIeEx3U

Το επόμενο μάθημα θα πραγματοποιηθεί αυτήν την Παρασκευή 23/4/2021.
Για το Δ.Σ. 

  Ο Πρόεδρος    Η Γ. Γραμματέας   
Τουμπουλίδης Νικόλαος    Τογκουσίδου Ευαγγελία

Διαδικτυακό 
Marketing από 
το Επιμελητήριο 

Ημαθίας

Την Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021, το Επιμελητήριο Hμα-
θίας και η Εταιρία Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Ημαθίας 
– ΕΤ.ΕΠ.Α. Ημαθίας, πραγματοποίησαν με επιτυχία, το δια-
δικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Digital Marketing (Διαδικτυακό 
Marketing)».  

Το σεμινάριο διενεργήθηκε στα πλαίσια της προσπάθειας 
του Επιμελητηρίου να στηρίξει τα μέλη του και να παρέχει 
εργαλεία και γνώσεις ώστε να ανταπεξέλθουν στην ιδιαίτερη 
αυτή περίοδο της πανδημίας. Αποτελεί το πρώτο από μια 
σειρά σεμιναρίων που παρέχονται διαδικτυακά, δωρεάν από 
το Επιμελητήριο και προέκυψαν από την διερεύνηση των 
αναγκών της τοπικής αγοράς, μέσω έρευνας που διενέργησε 
η ΕΤ.ΕΠ.Α. Ημαθίας στις επιχειρήσεις του Νομού. 

Πληροφορίες για τα επόμενα σεμινάρια θα βρείτε στην 
ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.icci.gr και στα τηλέφωνα 
: 2331024734 και 2331029774.

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 οδηγί-
ες λειτουργίας των καταστημάτων, με τον καθορισμό 
τηλεφωνικού ραντεβού στο 6955817832 για παρα-
λαβή/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, επο-
χιακά και άπειρα άλλα είδη υψηλής αισθητικής και 
ποιότητας. 

Τα έργα των εθελοντριών θα διατεθούν σε πολύ 
χαμηλές τιμές, ώστε όλοι οι φίλοι και οι υποστηρι-
κτές 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.
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Δήμος Αλεξάνδρειας: 
Προληπτικές 

απολυμάνσεις σε 
όλα τα δημοτικά 

κτίρια και χώρους 
συνάθροισης κοινού 
 

Προληπτικές απολυμάνσεις σε όλα τα δημοτικά κτίρια και στους 
δημοτικούς χώρους όπου υπάρχει συνάθροιση κοινού, πραγματο-
ποιεί ο Δήμος Αλεξάνδρειας, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης 
κατά του κορονωϊού.

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, Παναγιώτης Γκυρίνης, έχοντας υ-
πόψη τη σοβαρότητα της κατάστασης και την τήρηση όλων των 
προβλεπόμενων μέτρων για τη προστασία της δημόσιας υγείας, 
τόνισε ότι: “Ως Δήμος λαμβάνουμε όλα τα μέτρα που χρειάζονται για 
τη προστασία της Δημόσιας Υγείας των υπαλλήλων και των πολιτών 
μας”.

 Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της 
οδού Κυριωτίσσης, το 
Σάββατο στη Βέροια

Για την ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόλη-
ψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του 
κοινού κατά την διάρκεια εργασιών μεταφοράς οικοσκευών, η Δι-
εύθυνση Αστυνομίας αποφάσισε  για το Σάββατο 24-04-2021 από  
12:00΄ – 16:00΄, την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης, 
πάσης φύσεως οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, επί της οδού 
Κυριωτίσσης στον αριθμό 3 (πεζόδρομος). 

Συνάντηση με στελέχη του πρωθυπουργικού γραφείου στο Μέγαρο 
Μαξίμου είχε την Τετάρτη (21.04.2021), στην Αθήνα, ο Δήμαρχος Νάου-
σας Νικόλας Καρανικόλας. 

Κατά τη συνάντηση, ο Δήμαρχος επέδωσε επιστολή στους συνερ-
γάτες του Πρωθυπουργού  κ. Κυριάκου  Μητσοτάκη σχετικά με την 
αναγκαιότητα χρηματοδότησης και οικονομικής στήριξης της εταιρείας 
Βαρβαρέσος ΑΕ, προκειμένου να ξεπεραστούν οι δυσκολίες σε ό,τι α-
φορά στη λειτουργία της.  Στην επιστολή επισημαίνεται , μεταξύ άλλων, 
ότι η εταιρεία που  εδρεύει στον Δήμο Νάουσας αποτελεί μια από τις 
πλέον  παραγωγικές και  εξαγωγικές  εταιρίες στον κλάδο της κλωστοϋ-
φαντουργίας, η οποία απασχολεί 220 εργαζόμενους. 

Επίσης, ο κ. Καρανικόλας αναφέρθηκε στις εκτεταμένες ζημιές που 
προκάλεσαν οι πρόσφατοι παγετοί και το χαλάζι στους αγρότες του 
Δήμου Νάουσας, επιδίδοντας σχετική επιστολή στην οποία, μεταξύ 
άλλων, επισημαίνεται η αναγκαιότητα της άμεσης ενίσχυσης των πλη-
γέντων αλλά και της λήψης μέτρων στήριξης για όλη την παραγωγική 
αλυσίδα της περιοχής που συνδέεται με την αγροτική παραγωγή.  

Συνάντηση του Δημάρχου Νάουσας 
με τον Πρόεδρο του Ταμείου
 Παρακαταθηκών και Δανείων 

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανεί-
ων Δημήτρη Σταμάτη για θέματα οικονομικής ενίσχυσης του δήμου είχε 
ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας, την Τετάρτη (22.04.2021) 
στην Αθήνα, στο πλαίσιο των συναντήσεων και επαφών με στελέχη της 
Κυβέρνησης και φορέων, κατά την τριήμερη παραμονή του στην Αθήνα.

Συνάντηση Καρανικόλα 
με συνεργάτες του Πρωθυπουργού 

για την στήριξη της Βαραβαρέσος Α.Ε. 
και των πληγέντων αγροτών



«Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα»
Από την Κυριακή των Βαΐων 
έως την Κυριακή του Πάσχα 

καθημερινά στις 12 το μεσημέρι 
 
Από την Κυριακή των 

Βαΐων έως την Κυριακή 
του Πάσχα καθημερινά στις 
12 το μεσημέρι θα μεταδί-
δεται από την ιστοσελίδα 
της Ιεράς Μητροπόλεως 
μας (www.imverias.gr) , 
την αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και τον ραδιο-
φωνικό σταθμό «Παύλειος 
Λόγος 90.2 FM», η σειρά 
των ομιλιών με θέμα: «Ο-
δοιπορικό στη Μεγάλη Ε-
βδομάδα» υπό του Ποιμε-
νάρχου μας, Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμονος. 

 Σε κάθε εκπομπή θα 
παρουσιάζονται τα γεγονότα 
και τα πρόσωπα που μνη-
μονεύονται στην κάθε ημέρα της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος και 
το πνευματικό νόημα τους. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. 
Παντελεήμων, μας καλεί σ’ ένα πνευματικό ταξίδι, ένα ταξίδι στην 
ιερότερη εορτολογική περίοδο του έτους. 

 ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
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Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου 
Κοιμητήρια Βεροίας

Κάλεσμα σε συγκέντρωση 
τροφίμων για τους 

οικονομικά ασθενέστερους
Το ενοριακό φιλόπτωχο ταμείο  ζητάει τη βοήθεια σας για 

να στηρίξουμε τους οικονομικά ασθενέστερους , που αυτή 
τη περίοδο μας έχουμε περισσότερη ανάγκη.

Άνθρωποι φτωχοί, άνθρωποι μοναχικοί, άνθρωποι α-
σθενείς , άνθρωποι ηλικιωμένοι!!

Ιδιαίτερα όσοι δεν μπόρεσαν να τελέσουν  μνημόσυνα 
στους οικείους τους, αυτή τη περίοδο των απαγορεύσεων, 
μέσα από αυτήν την αγάπη προς τον πάσχοντα συνάνθρω-
πο τους δίνεται η ευκαιρία να πράξουν ένα καλό για τους 
θανόντες οικείους τους.

Σας παρακαλώ οσοι επιθυμούν να τα προσκομίσουν στο 
γραφείο του ναού κατόπιν επικοινωνίας με τους ιερείς.

Τα προϊόντα που χρειαζόμαστε ειναι:
Είδη προσωπικής φροντίδας και υγιεινής( οδοντόκρεμα, 

οδοντόβουρτσα,σαπουνι, σαμπουαν κ.τ.λ)
Ζυμαρικά ( μακαρόνια, κριθαράκι, τραχανά, φιδέ και 

χυλοπίτες)
Όσπρια ( φακές, φασόλια, ρεβίθια)
Λάδι ( ελαιόλαδο και σπορέλαιο)
Ξύδι και λεμόνι
Σάλτσες ( πελτέ, χυμό, κονκασε ντομάτας)
Κονσέρβες
Γάλατα εβαπορέ Ζάχαρη Καφέ
Χυμούς αναψυκτικά Σοκολάτες.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6946919525
Κάθε προσφορά σας δεκτή εως την Μεγάλη Τρίτη. 
09:30 - 11:30 π.μ.
18:00 - 20:00μ.μ

Εκ του Ιερού Ναού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. 
καλούνται τα μέλη του συλλό-
γου σε Γ.,Σ.,στα γραφεία του, 
στις 24 Απριλίου του 2021,η-
μερα Σαββάτο και ωρα 16:00 
για ενημέρωση-συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα παρακάτω 
θέματα : ΘΕΜΑ 1ον: Ενημέρω-
ση  για την πορεία και τις δρά-
σεις του 2020 (Δ-κος και οικον.
απολ2020).ΘΕΜΑ 2ον: Εκθεση 
Ε.Ε. και έγκριση ή μη πεπραγ-

μένων Δ.Σ. απο μεχρι 31/12/ 2020.
ΘΕΜΑ 3ον: Διεξαγωγή εκλογών- αρχαιρεσιών για την 

εκλογή νέων μελών Δ.Σ. και Ε.Ε..ΘΕΜΑ 4ον: Προυπολο-
γισμός και δράσεις 2021.ΘΕΜΑ 5ον: Διαφορες προτασεις.     

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ.θα επ/φθείρει το Σαβ-
βάτο 01/05/2021 στον ίδιο χώρο και ώρα.

Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος 

Μωϋσιάδης Γεώργιος 

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροί-

ας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεή-
μων:

 Την Παρασκευή 23 Απριλίου στις 7:00 
μ.μ. θα ομιλήσει με την ευκαιρία της εορτής 
του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του 
Τροπαιοφόρου, στη σειρά των ομιλιών «Α-
γιολογία και ζωή», μέσα από την ιστοσελί-
δα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη 
σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».  

 Το Σάββατο του Λαζάρου 24 Απριλίου 
το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό των 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Διαβατού.

 Την Κυριακή των Βαΐων 25 Απριλίου 
το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας.  

 Την Κυριακή των Βαΐων 25 Απριλίου 
στις 12 το μεσημέρι θα ομιλήσει στη σειρά 
των ομιλιών «Οδοιπορικό στη Μεγάλη Ε-
βδομάδα», μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελί-
δα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».  

Την Κυριακή των Βαΐων 25 Απριλίου στις 6:30 μ.μ. θα χοροστατήσει στην Ακο-
λουθία του Νυμφίου στον Ιερό Ναό των Αγίων Νεομαρτύρων Αθανασίου και Ιωάν-
νου των Κουλακιωτών στη Χαλάστρα. 

 Την Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι θα ομιλήσει στη σειρά 
των ομιλιών «Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα», μέσα από την ιστοσελίδα της 
Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM». 

Την Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου στις 6:30 μ.μ. θα χοροστατήσει στην Ακολου-
θία του Νυμφίου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο.

 Την Μεγάλη Τρίτη 27 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι θα ομιλήσει στη σειρά των 
ομιλιών «Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα», μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό 
«Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ 
ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

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

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

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

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

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                                                         
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑμεΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                                  

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

email:  info@tapaidiatisanoixis                                                                                                  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

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

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

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

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

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

Η Πρόεδρος
ΣΑΡΚΑΤΖΗ  ΕΛΕΟΝΩΡΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 23 

Απριλίου 2021 στις 11.00 π.μ. σε στε-
νό οικογενειακό κύκλο λόγω απαγό-
ρευσης συναθροίσεων, από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Βαργάρας στην Αγ. Βαρβάρα 
Βέροιας ο Ιωάννης Κυριακίδης σε 
ηλικία 86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 22 Απρι-

λίου 2021 στις 13.00 μ.μ. σε στενό 
οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό 
Αγ. Γεωργίου και Αγ. Ιακώβου Άμμου 
Βέροιας η Ελένη Χατζηδημητρίου 
σε ηλικία 90 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ



Του Γιάννη Καμπούρη

Πότε επιτέλους θα γίνει κατανοητό ότι ο πο-
λιτισμός είναι εκτός των άλλων και ένα σημα-
ντικό εργαλείο ανάπτυξης, ικανό να βοηθήσει 
στην εισροή νέων εσόδων στον τόπο μας με 
αιχμή τον πολιτιστικό τουρισμό … οι προϋπο-
θέσεις γι’ αυτό υπάρχουν … εμείς πότε θα τις 
εκμεταλλευτούμε, για να πάρουμε μια επιπλέον 
οικονομική ανάσα που τόσο την έχουμε ανά-
γκη, ειδικά την εποχή που ζούμε αλλά και αυτήν 
που θα ακολουθήσει. 

Και το εξοργιστικό είναι ότι όχι μόνο δεν κι-
νούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά με 
ακατανόητες επιλογές στη διαχείρισή του, βά-
ζουμε χρήματα και από πάνω, που τίποτα που 

δε θα εισφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση … μα τόσο γεμάτες είναι οι τσέπες 
μας και δεν το ξέρουμε ; 

Αναρωτιέμαι … μα τόσο δύσκολο είναι οι εκεί στα ψηλά να αντιληφθούν τα 
αυτονόητα περί του πολιτισμού και της διαχείρισής του ; 

Τελικά όμως μια χαρά τα αντιλαμβάνονται … το πρόβλημα δεν είναι αυτό, 
αλλά το γεγονός ότι οι επιλογές τους κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Ας τα δούμε την αρχή … τόσο καιρό γράφω και ξαναγράφω, ότι δε μπορεί 
καμιά επιχείρηση να είναι παραγωγική με έναν ελλιπέστατο διοικητικό μηχανισμό 
να την υποστηρίζει.

Οπότε αυτό αντιλήφθηκε το ΔΣ του ΔΗΠΕΘΕ και με την 06/2021 απόφασή 
του, ψηφίζει νέο κανονισμό με 18 θέσεις διοικητικού προσωπικού … αυτό όμως 
μεταφράζεται σε μια επιπλέον διοικητική δαπάνη της τάξης των 360.000 € (!), 
που βέβαια θα πληρώσει ο δήμος Βέροιας … και αυτή η επιπλέον δαπάνη αφο-
ρά μόνο το μισθολογικό κόστος, που καμιά σχέση δεν έχει με τις δαπάνες των 
θεατρικών παραγωγών – μια ιδέα του σχετικού κόστους των θεατρικών παρα-
γωγών θα πάρετε παρακάτω … κάντε λοιπόν εσείς τους υπολογισμούς σας και 
δείτε που εκτοξεύεται το συνολικό κόστος λειτουργίας του ΔΗΠΕΘΕ και πάντα με 
προσοχή αν πάσχετε από «υψοφοβία» ! 

Αλλά αν δεχθούμε ότι αντίστοιχα η ΚΕΠΑ με πολλά περισσότερα αντικείμενα 
– διάβαζε, εκπαιδευτικά τμήματα, βιβλιοθήκες, αρχεία, κλπ, έχει ένα αντίστοιχο 
κόστος για την επαρκή της στελέχωση, τότε μιλάμε για ένα συνολικό ετήσιο κό-
στος διοικητικής υποστήριξης των δύο φορέων της τάξης των 800.000 € - κατ’ 
ελάχιστο.

 Διαβλέποντας τις εξελίξεις στο χώρο του πολιτισμού, ότι δηλαδή θα 
περάσει πολύς καιρός ώσπου να ασχοληθεί κάποιος σε κυβερνητικό επίπεδο 
με τα προβλήματα των κοινωφελών και ειδικά με τα θέματα του προσωπικού 
και υπολογίζοντας το οικονομικό βάρος που συνεπάγεται όλη αυτή η ιστορία 
για το δήμο μας, πρόκρινα τη συγχώνευση ΚΕΠΑ με ΔΗΠΕΘΕ ως την καλύτερη 
ορθολογικά και οικονομικά λύση … και σημειώστε χωρίς να θιγεί στο ελάχιστο 
το καλλιτεχνικό έργο τόσο της ΚΕΠΑ, όσο και του ΔΗΠΕΘΕ … το ξαναλέω, δε 
μπορεί η πόλη μας ακόμα και με τα καλύτερα δεδομένα, να αντέξει οικονομικά το 
βάρος της ύπαρξης και λειτουργίας δύο παράλληλων δομών πολιτισμού … είναι 
ένα ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΛΑΘΟΣ όπως και να το προσεγγίσει κάποιος.

Με την προτεινόμενη συγχώνευση αξιοποιείται στο έπακρο το υφιστάμενο 
ανθρώπινο δυναμικό – ίσως και με κάποια προσπάθεια ενίσχυσής του … η μι-
σθολογική δαπάνη της διοικητικής υποστήριξης πάει κοντά στο μισό και όλες οι 
διοικητικές υποχρεώσεις (διοικητική και τεχνική υποστήριξη, προβολή, διαχείριση 
παραγωγών κλπ) καλύπτονται ΠΛΗΡΩΣ … εκτιμήστε ότι παράλληλα λύνονται 
και όλα τα άλλα επιμέρους ζητήματα, προγραμματισμός, χρήση 
αιθουσών και τόσα άλλα … τώρα το γιατί δεν υιοθετείται αυτή η 
πρόταση, ψάξτε να βρείτε ποιοι κερδίζουν από τη διαιώνιση της 
σημερινής κατάστασης. 

Ποιος επιτέλους είναι ο λόγος που πρέπει ο δήμος μας να επι-
βαρυνθεί με ένα αχρείαστο κόστος τουλάχιστον 350.00 € … ΓΙΑΤΙ ;  

Και βέβαια για να συνεισφέρει οικονομικά στο εισόδημα του δή-
μου μας ο πολιτισμός, άμεσα πρέπει να δούμε και τον τρόπο σύν-
δεσής του με τον τουρισμό … κάτι που δεν απασχολεί την δημοτική 
αρχή και όταν το έθιξα με συγκεκριμένες προτάσεις εισέπραξα την 
άρνηση … αλλά αυτά θα τα δούμε σύντομα. 

Και επειδή με τα λόγια χτίζεις ανώγεια και κατώγια, ακούστηκε 
και το εξής ευτράπελο σε πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΗ-
ΠΕΘΕ … να διεκδικήσουν τη χρήση όλων των θεάτρων του δήμου 

που σήμερα διαχειρίζεται η 
ΚΕΠΑ … και πως θα λει-
τουργήσουν όλα αυτά, με 
τον έναν υπάλληλο που έ-
χει το ΔΗΠΕΘΕ μάλλον … 
εκτός και αν υπολογίζουν 
και τους 17 ακόμα που ΘΑ 
προσλάβουν … ας είμαστε 
σοβαροί … το πράγμα έχει 
ξεφύγει και η άρνηση ορι-
σμένων σε πρόσωπα και 
δομές, πλαισιωμένη από 
μια άμετρη αυτοεκτίμηση, 
«μεταφράζεται» σε «αυτο-
κτονικές» τάσεις για τα περί 
πολιτισμού αλλά και του δή-
μου γενικότερα.

Και κάτι για το κόστος 
της ερχόμενης καλοκαιρι-
νής παραγωγής του ΔΗΠΕ-
ΘΕ, όπως σας υποσχέθηκα 
παραπάνω … λοιπόν δύο 

μονόπρακτα του Τσέχωφ με τρεις ηθοποιούς, για έξι παραστάσεις στη Βέροια και 
με προσδοκώμενο αριθμό θεατών τους 600, έχει προϋπολογισμό 69.829,12 € 
(!!!) … ναι καλά διαβάζετε ! 

Και στο σημείο αυτό να ρωτήσω … άραγε πόσοι από τους συντελεστές της 
παραγωγής θα είναι «βεροιώτες» - όπως θέλουν να επιβάλλουν ορισμένοι, θαρ-
ρείς και οι άλλοι καλλιτέχνες είναι παραπαίδια, αδιαφορώντας για το πόσο άξιοι 
είναι … και γιατί ενώ σε πρόταση για τις γιορτές των Χριστουγέννων στην ΚΕΠΑ 
έφθασαν να διαρρηγνύουν τα ιμάτια τους για την πρωτοκαθεδρία των ντόπιων, 
δε συνέβη το ίδιο και στη σχετική ψηφοφορία του ΔΗΠΕΘΕ, όπου μάλλον στην 
ερχόμενη παραγωγή δεν θα υπάρχουν παρά μετρημένοι στα δάκτυλα του ενός 
χεριού «βεροιώτες» ;

Τι καταλαβαίνω … «σεβόμαστε» επιλεκτικά τους επαγγελματίες του θεάτρου 
αλλά δε σεβόμαστε τους επαγγελματίες μουσικούς … αλλά αν είμασταν ερασι-
τέχνες ηθοποιοί θα είχε πρόβλημα το ΔΗΠΕΘΕ και όχι η ΚΕΠΑ, άτυχη λοιπόν η 
ΚΕΠΑ, η μπίλια έκατσε σε αυτήν !

Αλλά το πράγμα έχει και συνέχεια … ενώ ο δήμος φαίνεται διατεθειμένος να 
σπαταλήσει κοντά στις 350.000 € για να έχει το ΔΗΠΕΘΕ την διοικητική υποστή-
ριξη που του λείπει, προχωρά και σε άλλες «εξυπηρετήσεις» που αφορούν το 
κτίριο «Σαράφογλου».

Το έγραψα και δέχθηκα πυρ ομαδόν και ειρωνείες … λοιπόν το ξαναλέω … ε 
δε μπορεί το Λύκειο Ελληνίδων, ένας σύλλογος, να δημιουργήσει, να συντηρήσει 
και να λειτουργήσει ένα μουσείο, ούτε καν το ίδιο το κτίριο δεν μπορεί να συντη-
ρήσει … και η απόδειξη των γραφομένων μου ήρθε από τον ίδιο το δήμο πριν 
καν «αλέκτωρ λαλήσει».

Έτσι στο τεχνικό του πρόγραμμα - στους κωδικούς 02.30.6261.078 & 
02.30.7321.026 - έχουν εγγραφεί δαπάνες 11.000 € για τη συντήρηση του κτιρί-
ου «Σαράφογλου» … δαπάνες που πεισματικά αρνιόταν να κάνει ο δήμος όσο 
το κτίριο ήταν σε χρήση από την ΚΕΠΑ και δε μπορούσε να τις κάνει η ίδια … 
βέβαια το ποσό των 11.000 στην τελική μπορεί να είναι και μεγαλύτερο με επιμέ-
ρους δαπάνες να περνούν σε γενικότερους κωδικούς κλπ … τα γνωστά κόλπα.

Αν ο δήμαρχος ήταν ορθολογιστής περιορίζοντας την επικείμενη «σπατάλη» 
για το διοικητικό κόστος του ΔΗΠΕΘΕ, θα μπορούσε να εξοικονομήσει τα ανα-
γκαία χρήματα ώστε η πόλη μας να αποκτήσει και να λειτουργήσει ένα αξιόλογο 
λαογραφικό μουσείο και να περίσσευαν χρήματα και από πάνω. 

Λοιπόν το λύκειο, έχει χρεωθεί μαζί με το δήμαρχο με ένα βαρύτατο πολιτιστι-
κό ατόπημα, στερώντας από την πόλη ένα κομβικής σημασίας μουσείο ικανό να 
προσελκύσει κοινό εκτός πόλης με τις εκθέσεις του και τις άλλες δραστηριότητές 
του … και μη μου πείτε στην τελική ότι με όλα τα συμβαίνοντα με το κτίριο Σαρά-
φογλου, δεν υπάρχει οσμή «συμπεφωνημένων» !

Και προληπτικά και για να αποφεύγουμε όσο το μπορούμε τις παρεξηγήσεις 
… δεν με ενδιαφέρει η αντιπολίτευση … απλά μετά τόσα χρόνια δεν μπορώ 
να δεχτώ ότι μέρα με μέρα, απόφαση με την απόφαση, κατεδαφίζεται ότι τόσα 
χρόνια χτίστηκε με τη συμμετοχή τόσων ανθρώπων … η πόλη μας με όλα αυτά 
αποποιείται τη δυνατότητα της να έρθει επιπλέον χρήμα σε αυτήν, με μια άλλη 
διαχείριση του πολιτισμού, με αιχμή τον πολιτιστικό τουρισμό.

Δε δέχομαι ότι η πόλη μας πάει εκεί πίσω, σε δεκαετίες περασμένες, σε μια 
εποχή που άνοιξαν οι ορίζοντες … έξω από εμάς υπάρχει κάτι μεγαλύτερο και 
ομορφότερο … δε το φοβόμαστε το αντίθετο … ζητούμε να αναμετρηθούμε μαζί 
του, γιατί μπορούμε θα κερδίσουμε πολλά από αυτή την αναμέτρηση !

Λυπάμαι ειλικρινά … δεν τα αξίζει αυτά η πόλη μας, οι άνθρωποι της … να 
μην τους υποτιμούν ορισμένοι … είναι άξιοι και ικανοί, αποφασισμένοι να κερδί-
σουν αυτό που μας ανήκει ως κοινωνία και ως άτομα ! 
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ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ 
Ημαθίας: Κριτική 

στη Κυβέρνηση για 
τα self-test

Από την ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ 
ΠΣ Ημαθίας ανακοινώ-
νονται τα εξής:

« Το θέμα των self-
test, για τα οποία τόσο 
πολύ πανηγυρίζει η νε-
οφιλελεύθερη Κυβέρνη-
ση, αποδεικνύεται ένα 
ακόμη μεγάλο σκάνδαλο, 

καθώς έσπευσε, δια της ΓΓ Πολιτικής Προστα-
σίας, να κηρύξει έκπτωτη (βλ. σχετ. απόφ. στη 
Διαύγεια ΑΔΑ: 9ΥΞ046ΜΤΛΒ-Ι05) την εταιρεία 
που επρόκειτο να προμηθεύσει στο δημόσιο 3 
εκατ. self-test και δεν είναι άλλη από τη SWISS 
MED. Πρόκειται για μία εταιρεία, η οποία δη-
μιουργήθηκε μόλις προ έξι (6) μηνών από το 
διαγωνισμό που προκηρύχθηκε παραμονές της 
μεγάλης εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου και 
ουσιαστικά επρόκειτο για μία εταιρεία φάντασμα, 
που απασχολεί τα ΜΜΕ, χωρίς καμία σύνδεση με 
ιατρικές παροχές ή προμήθειες, αλλά ταυτόχρονα 
με πολλές και περίεργες σχέσεις. Η κατάσταση 
αυτή αναδεικνύει ακόμη φορά την ανικανότητα 
της Κυβέρνησης και του ίδιου του Κ. Μητσοτάκη 
να διαχειριστεί την υγειονομική κρίση, όπως και 
κάθε άλλο ζήτημα που απασχολεί την χώρα μας. 
Για αυτό, άλλωστε, επέλεξε και πάλι να μετακυ-
λήσει την όποια ευθύνη αντιμετώπισης της υγειο-
νομικής κρίσης στους πολίτες μέσω της επιλογής 
των selftest για τους μαθητές των Λυκείου και τώ-
ρα πλέον (από τη Δευτέρα) των εργαζομένων του 
ιδιωτικού τομέα και οσονούπω και του δημοσίου 
με αυταρχικό, μάλιστα, τρόπο, αφού κατέστησε 
υποχρεωτικό το self-test επί ποινή προστίμου για 
εργαζόμενο και εργοδότη ακόμη και με απαγόρευ-
ση, στο μέλλον, προσέλευσης στη εργασία για 
τον εργαζόμενο. Η υποχρεωτικότητα που κινείται 
πέρα από τα όρια των διεθνών συνθηκών (Οι-
κουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Ε.Ε. κ.α.) και 
των συνταγματικά κατοχυρωμένων ατομικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών, αποτελεί 
άλλη μία απόδειξη της αυταρχικότητας και αντι-
δημοκρατικής νοοτροπίας της Κυβέρνησης του Κ. 
Μητσοτάκη. Πάγιο αίτημα της κοινωνίας και κάθε 
ενός πολίτη ξεχωριστά είναι τα δωρεάν μαζικά 
rapid-test από εκπαιδευμένα συνεργεία και, φυ-
σικά, ταυτόχρονα δωρεάν συνταγογράφηση μο-
ριακού τεστ, που αποτελεί και την πλέον ασφαλή, 
επιστημονικά, μέθοδο διάγνωσης του Covid-19

Δυστυχώς η Κυβέρνηση, κωφεύει σε ότι α-
φορά τους πολίτες και τον λαό, επικαλούμενη 
οικονομική δυσπραγία, αλλά τείνει ευήκοα ώτα σε 
ημετέρους επιχειρηματίες, ΜΜΕ, κ.λπ., μοιράζο-
ντας αφειδώς δημόσιο χρήμα με απευθείας ανα-
θέσεις. Καλούμε, λοιπόν, και πάλι την Κυβέρνηση 
να προχωρήσει στην δωρεάν συνταγογράφηση 
του μοριακού τεστ διάγνωσης του Covid-19 για 
το σύνολο του πληθυσμού της κοινωνίας, καθώς 
οι ευθύνες της Κυβέρνησης και του Κ. Μητσοτάκη 
στην εγκληματική διαχείριση της πανδημίας, αλλά 
και στην κατασπατάληση δημοσίου χρήματος 
είναι τεράστιες». 

Τομείς Δικαιοσύνης, 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

Κινημάτων και 
Αλληλεγγύης- Τομέας Υγεία

Ανοιχτή επιστολή
«Άδοντες και ψάλλοντες», ενώ 

η πόλη μας «βυθίζεται» … 
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ΤουΠαύλουΔ.Πυρινού

ΑπόταΦιλανθρωπικά Ιδρύματα
τηςΒέροιας («Τράπεζααγάπης»,
Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας,
«ΌμιλοΠροστασίαςΠαιδιού» και
«ΓηροκομείοΒέροιας Σωσσίδη»,
το αρχαιότερο είναι ηΦιλόπτω-
χοςΑδελφότης ΚυριώνΒεροίας,
με έτος ίδρυσης το 1905που έ-
χει 115 χρόνια διάρκεια ζωής και
φιλανθρωπικής δράσης για την
ανακούφιση τωνανήμπορωνσυ-
νανθρώπωνμας.

Για ναθυμηθούνοιπαλιοί και

να μάθουν οι νέοι, αναφέρω ο-
ρισμένες πληροφορίες για τη
ΦιλόπτωχοΑδελφότητα Κυριών

Βεροίας.

1. Ιδρύθηκε το1905από τις
κυρίες:

ΚαλλιόπηΔημητριάδου
ΠηνελόπηΚ.Καμπίτογλου
ΑνδρομάχηΓρ.Κωτούλακαι

ΜαρίκαΠαπαδοπούλου
Ταιδρυτικάμέληανέρχονταισε77.

2.Σκοπόςτης
Ηπνευματική και ηθική διά-

πλασητωνμελώντης.Ηανακού-
φιση τωνανήμπορωνανθρώπων
μεπαροχήβοηθημάτων.Ηυλική
και ηθική υποστήριξη επιμελών
καιηθικώνμαθητών-μαθητριών.

3.Τιμής ένεκεναναφέρω το
πρώτοΔιοικητικό Συμβούλιο
τηςΦ.Α.Κ. Βέροιας του έτους
1905:

ΠηνελόπηΚαμπίτογλου,Πρό-
εδρος

ΕυφροσύνηΦουντούκα,Αντι-
πρόεδρος

Αικατερίνη Σακελλαρίδου,Τα-
μίας

Μαρίκα Γ. Λαδοπούλου, Γ.
Γραμματέας

Ευφημία Γρ.Παπαδοπούλου,
Ειδική Γραμματέας και σύμβου-
λοι:Μαρία Καραλή,Ανδρομάχη
Κωτούλα, Μαργαρίτα Χατζηνι-
κολάου, Ελένη Τσικερδάνου και
ΚαλλιόπηΜ.Καμπίτογλου.

4.ΕπίτιμοιΠρόεδροι
ΟΒεροίας

1.ΑπόστολοςΧριστοδούλου
2.ΛουκάςΠετρίδης

3.ΚαλλίνικοςΑ΄Δελικάνης
4.ΚωνστάντιοςΒ΄Ρούσης
5. Χρυσόστομος Χατζησταύ-

ρου
6.ΣωφρόνιοςΒ΄Σταμούλης
7. Πολύκαρπος Σακελλαρό-

πουλος
8.ΑλέξανδροςΔηλανάς
9.ΚαλλίνικοςΒ΄Χαραλαμπά-

κης

10.ΠαύλοςΓιαννικόπουλοςκαι
11.ΠαντελεήμωνΚαλπακίδης

5.Επίτιμαμέλη
1.ΦιλίτσαΙ.Καζαμπάκα
2.ΜελπομένηΓιεμιτζιόγλου
3.ΑναστάσιοςΛαζάρου
4.ΈλληΑδοσίδου
5.ΑικατερίνηΠαπαδήμου
6.ΕλένηΣτράλλα
7.ΚλεοπάτραΧατζημάμογλου
8. Ελισάβετ (Βούλα) Χατζηνι-

κολάκη
9.ΙωάννηςΣακελλαρίδηςκαι
10.ΠαύλοςΔ.Πυρινός

6.Δωρητές-Ευεργέτες-Μεγά-
λοιΕυεργέτες(1905-1989)

435άτομα

7.Ηπολύπλευρηδράσητης
α)Θρησκευτικήκαιηθική

β)Πνευματική
γ)Εθνικήπροσφορά
δ)Κοινωνική
ε) Ίδρυση Νοσοκομείου-Σύ-

στασηεργαστηρίουυφαντικήςκαι
ραπτικής

8. Πρόεδροι που υπηρέτη-
σαν πολλά χρόνια τηνΑδελ-
φότητα

ΕλένηΣτράλλα(1936-1959)
Ελισάβετ (Βούλα) Χατζηνικο-

λάκη(1960-1989)
Ευαγγελία Παπαχαραλάμπους

(1989-2008)
Βάσω Κορδονίδου (2008-

2015)
Απότο2015πρόεδροςείναιη

ΔέσποιναΤελάλογλου.

9.Δωρητές-Ευεργέτες-Μεγά-
λοιευεργέτες

(1989-2005)
1.ΔημήτριοςΟυζούνης

2.ΆνναΔ.Ουζούνη
3.ΚλινικήΠαπαχαραλάμπους–Α-

ντωνιάδη
4.ΑριστείδηςΜούμογλου
5.ΙωάννηςΣακελλαρίδης

6.Κων/νοςΠαν.Καρανίκας
7.ΧαράλαμποςΓαβριηλίδης
8.ΤρύφωνΓ.Παπαδόπουλος

ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

(1905-2021)
(Ανάγκη να βοηθήσουμε όλοι – Το θεάρεστο έργο της)

ΟιΜητροπολίτεςΒεροίαςΕπίτιμοιΠρόεδροιτηςΑδελφότητος

«Από τα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα της Βεροίας… 
το αρχαιότερο είναι η Φιλόπτωχος Αδελφότης 

Κυριών Βεροίας, με έτος ίδρυσης το 1905 
που έχει 115 χρόνια διάρκεια ζωής και 

Φιλανθρωπικής δράσης»

Η πολύπλευρη δράση της Φ.Α.Κ. Βεροίας
α) Θρησκευτική και ηθική, β) Πνευματική, γ) 
Εθνική, δ) Κοινωνική, ε) Ίδρυση Νοσοκομειου-
Σύσταση εργαστηρίου υφαντικής και ραπτικής

«Η ζωή και δράση της Φιλοπτώχου Αδελφότητος 
Κυριών Βεροίας, είναι μια ιστορική περιπλάνηση 115 
χρόνων γεμάτα δραστηριότητες και συγκινήσεις που 
ικανοποιεί και τον πιο αυστηρό κριτή του έργου της»

Από την εκδρομή της Φιλοπτώχου το 1937 στην Αθήνα
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9.ΝικόλαοςκαιΕυαγγελίαΠα-
παχαραλάμπους

10.ΣόλωνΑντωνιάδης

10. ΤιμητικέςΔιακρίσεις α-
πό:

ΤηΝομαρχίαΗμαθίας
ΤοΥπουργείοΥγείας καιΠρό-

νοιας και τηνΕλληνικήΡαδιοφω-
νία

Την ΙεράΜητρόποληΒέροιας
και

ΤοΔήμοΒέροιας
ΗζωήκαιδράσητηςΦιλοπτώ-

χουΑδελφότητος ΚυριώνΒεροί-
ας, είναι μια ιστορική περιπλά-
νηση 115 χρόνων γεμάτη δρα-
στηριότητες και συγκινήσειςπου
ικανοποιεί και τον πιο αυστηρό
κριτήτουέργουτης.Δενυπάρχει
άλλοΣωματείοστηνπόλημαςμε
τόσομεγάληδιάρκειαζωήςκαιμε
τόσημεγάληπροσφορά.

ΗΦιλόπτωχοςΑδελφότηςΚυ-
ριών Βεροίας ήταν παρών στην
ηθική και οικονομικήστήριξη της
πατρίδος μας στους πολέμους
(1905-1950), είναι παρών στην
βοήθεια των ανήμπορων συ-
νανθρώπων μας, στηνπερίθαλ-
ψη των προσφύγων (Μ.Ασίας,
ΑνατολικήςΘράκης, Πόντου και
Ρωσίας), στην ενίσχυση με υπο-
τροφίες και βοηθήματα απόρων

μαθητών καιφοιτητών, στις βρα-
βεύσειςαριστούχωνμαθητών-μα-
θητριών.

Ακόμα,ίδρυσεΝοσοκομείοκαι
εργαστήριο ραπτικής όπου εργά-

ζοντανπρόσφυγες.

11.ΗσημερινήΔιοίκησητης
Φ.Α.Κ.Βεροίας

1.Τελάλογλου-Χατζηδημητρίου
Δέσποινα,Πρόεδρος

2.ΒλαχογιάννηΓεσθημανή,Α-
ντιπρόεδρος

3. Κορδονίδου Ελισάβετ,
Γραμματέας

4.ΣαπουντζήΑλεξάνδρα,Ταμίας
5.Δαβόρα-ΜαζαράκηΑικατερί-

νη,Μέλος
6.ΕμμαουηλίδουΈλλη,Μέλος
7.ΧαριζοπούλουΕυανθία,Μέ-

λος
ΜίαΔιοίκηση, η οποία αποτε-

λείται από δραστήρια μέλη που

δουλεύουν ακατάπαυστα στην
πραγματοποίηση των σκοπών
τηςΦιλοπτώχουΑδελφότητοςΚυ-
ριώνΒεροίας.

Μιαπρόεδρο,τηνκ.Δέσποινα
Τελάλογλουπουμε ταάλλαμέλη
τουΔ.Σ., παρόλα τα οικονομικά
προβλήματα, να πραγματοποιεί
τουςστόχουςτουΣωματείουκατά
τονκαλύτεροδυνατότρόπο.

12.Ποιοείναισήμερατοέρ-
γοτηςΦ.Α.Κ.Βεροίας

α)Τοκαθημερινόσυσσίτιο
Ετοιμάζει καθημερινά 70 με-

ρίδεςφαγητού.Απόαυτές, τις27
μερίδεςτιςπαραλαμβάνειτοπρό-
γραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και
τιςδιανέμει«κατ’οίκον».

Προσφέρει20.000μερίδεςφα-

γητούτοχρόνο.
β) Ετοιμάζει και μοιράζει 139

δέματαμετρόφιμακάθεΧριστού-
γεννακαιΠάσχαγιαάπορεςοικο-
γένειεςτηςπόληςμας.

γ)Συνεχίζειταέκτακταβοηθή-
ματαείτεσετρόφιμα,είτεμεχρη-
ματικά ποσά σε άτομα για φάρ-

μακα,παιδικά γάλατα,πληρωμές
λογαριασμών τηλεφώνου, νερού,
ρεύματος, για θέρμανση (αγορά
πετρελαίου ή ξύλων) και για επι-
σκέψειςσεγιατρούς.

13.ΤαέσοδατηςΦ.Α.Κ.Βε-
ροίας

Η κύρια πηγή εσόδων της
Φ.Α.Κ. Βεροίας είναι οι δωρεές.
Συγκινητική ηπροσφοράσε τρό-
φιμα.

Κρατική βοήθεια δεν υπάρχει
και μόνιμους χορηγούς δεν έχει.
ΤηνΦιλόπτωχοΑδελφότηταΚυρι-
ώνΒεροίαςβοήθησαν, κυρίωςσε
τρόφιμα(ταΣούπερΜάρκετΑρβα-
νιτίδη,Γαλαξίας,Μασούτης,Σκλα-
βενίτηςκαιLidl,οιπρόσκοποιτου
3ουΣυστήματοςΔασοπροσκόπών
Βεροίας,τοΒ΄Σ.Σ.,τοΠεριφερεια-
κόΤμήματουΕλληνικούΕρυθρού

ΣταυρούΒεροίαςκ.ά.).
Την τελευταία διετία, βοήθεια

σε νωπάπροϊόντα είχε ηΦ.Α.Κ.
Βεροίας και από το πρόγραμμα
Τ.Ε.Β.Α.

Τη δεκαετία της οικονομικής
κρίσηςκαιτηνπερίοδοτουαόρα-
τουεχθρούμας(covid),ταέσοδα
απόδωρεέςμειώθηκανκατά50%
έως60%,ενώόλοκαιπερισσότε-
ρο, αυξάνεται η ζήτησηφαγητού
ή η ικανοποίησηάλλωναναγκών
απόπτωχούςσυμπολίτεςμας.

ΑΝΑΓΚΗ
ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ

ΟΛΟΙ ΤΟ ΘΕΑΡΕΣΤΟ
ΕΡΓΟ ΤΗΣ

Φυσικά, υπάρχει ηοργανωμέ-

νηΚοινωνικήΠρόνοια τουΚρά-
τους. Όμως και οι ανάγκες των
ανθρώπωνπερισσεύουν.Όπως
καινατοκάνουμε,ανάγκεςπάντα
θα υπάρχουν καιπάντα θα χρει-
άζονται οι καλοί Σαμαρείτες (της
Φ.Α.Κ.Βεροίας),πουθασκύβουν
μεαγάπηπάνωαπό τονανθρώ-
πινοπόνο.

Έτσι, η προσφορά τηςΦιλο-
πτώχουΑδελφότητοςΚυριώνΒε-
ροίας,ευχήςέργοείναινασυνεχί-
ζεταιχωρίςτέλος,όσοθακρατάει
πάνωστηγηημαρτυρικήπορεία
του ανήμπορου ανθρώπου, και
νααγωνίζεταιναπροσφέρει,όσο
υπάρχουνσυνάνθρωποίμαςπου
έχουνανάγκεςκαιόσουπάρχουν
συνάνθρωποί μαςπουστέκονται
αλληλέγγυοι στον αγώνα της, εί-
ναι πάντα έτοιμη να προστρέξει
σε οποιαδήποτε ανθρώπινηανά-
γκη,γιανατηνανακουφίσει.

ΤοΔ.Σ. της Φιλοπτώχου δέ-

χεται καθημερινά την όποια δω-
ρεά μας (τρόφιμα, χρήματα) για
ναανταπεξέλθειστιςανθρώπινες

ανάγκες.
Έτσι, θα αποδείξουμε για μία

ακόμηφορά ότι «όλοι μαζί μπο-
ρούμε».

Αξίζειναανταποκριθούμεστην

ανάγκηαυτή,νατηνβοηθήσουμε
στοθεάρεστοέργοτης.

«Η προσφορά της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών 
Βεροίας ευχής έργο είναι να συνεχίζεται χωρίς 

τέλος, όσο θα κρατήσει πάνω στη γη η μαρτυρική 
πορεία του ανήμπορου ανθρώπου»

«Το έργο της Φ.Α.Κ. Βεροίας: α) Το καθημερινό 
συσσίτιο. Ετοιμάζει 70 μερίδες φαγητού... β) 

Ετοιμάζει και μοιράζει 130 δέματα με τρόφιμα 
κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα... γ) Συνεχίζει τα 

έκτακτα βοηθήματα»

«Το Δ.Σ. της Φιλοπτώχου δέχεται καθημερινά την όποια 
δωρεά μας (τρόφιμα, χρήματα) για να ανταπεξέλθει στις 

ανθρώπινες ανάγκες. Έτσι, θα αποδείξουμε για μια 
ακόμη φορά ότι “όλοι μαζί μπορούμε”»

«Η κύρια πηγή εσόδων της Φ.Α.Κ. Βεροίας είναι 
οι δωρεές… Κρατική βοήθεια δεν υπάρχει και 

μόνιμους χορηγούς δεν έχει»

ΟΙΕΠΙΤΙΜΟΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΤΗΣΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ

ΟΒεροίαςΑπόστολοςΧριστοδούλου(1906-1909)
ΟΒεροίαςΛουκάςΠετρίδης(1909-1911)
ΟΒεροίαςΚαλλίνικοςΑ΄Δελικάνης(1912-1922)
ΟΒεροίαςΚωνστάντιοςΒ΄Ρούσης(1922-1924)
ΟΒεροίαςΧρυσόστομοςΧατζησταύρου(1924)
ΟΒεροίαςΣωφρόνιοςΒ΄Σταμούλης(1924-1927)
ΟΒεροίαςΠολύκαρποςΣακελλαρόπουλος(1927-1943)
ΟΒεροίαςΑλέξανδροςΔηλανάς(1943-1958)
ΟΒεροίαςΚαλλίνικοςΒ΄Χαραλαμπάκης(1958-1968)
ΟΒεροίαςΠαύλοςΓιαννικόπουλος(1968-1993)
ΟΒεροίαςΠαντελεήμωνΚαλπακίδης(1994-...)
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

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

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

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

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

19-04-2021 μέχρι 

25-04-2021 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτη-

λεφωνητήςβλαβών:

τηλ.2331021814.

Α2Ανδρών
Οι διαιτητές της 8ης αγωνιστικής
(Φίλιππος-ΑπόλλωνΠάτρας

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ανα-
κοίνωσε προ ολίγου τα διαιτητικά τρίο για την 
επερχόμενη αγωνιστική ημέρα (8η) της φετινής 

Α2 Ανδρών, όπου ξεχωρίζει το ντέρμπι ανάμεσα σε ΓΣ 
Ελευθερούπολης και ΑΣ Καρδίτσας.

Οιδιαιτητέςκαιοικομισάριοιτης8ηςαγωνιστικήςτηςΑ2Ανδρώνείναι:
Σάββατο24Απριλίου

Δ. Βικέλας 17.00 Φίλιππος Β.-Απόλλων Π. Ζαχαρής-Μαραμής-Ξέ-
ρας (Παπαδόπουλος Θ.)

Μετς17.00Παγκράτι-ΟίαξΝαυπλίουΑναστόπουλοςΑ.-Μαρινάκης-Αση-
μακάκη(Γολεγού)

Ελευθερούπολης 17.00 Ελευθερούπολη-Καρδίτσα Πουρσανίδης
Κ.-Λουλουδιάδης-ΑγραφιώτηςΙ.(Στουπίδης)

Στ.Καλαϊτζής 17.00Πανερυθραϊκός-ΚαβάλαΚοντίλης-Τσιμπούρης-Φά-
καρος(Λιμνιάτης)

Ψυχικού 17.00Ψυχικό-ΟλυμπιακόςΑνδρικόπουλος-Καλογερόπουλος
Φ.-Τεφτίκης(Ελευθεριάδης)

Αγ.Θωμά17.00Μαρούσι-ΔάφνηΔ.Τσολάκος-Τσάτσης-Τηγάνης(Άκελ)

Ανακοινώθηκαν από την 
ΚΕΔ οι διαιτητές που θα 
διευθύνουν τις αναμετρή-

σεις της 7ης αγωνιστικής του 
πρωταθλήματος της Football 
League. Το ντέρμπι του Βορρά 
μεταξύ Καβάλας - ΒΕΡΟΙΑΣ θα 
σφυρίξει ο Βεργέτης Χρ. (Αρκα-
δίας) με βοηθούς τους Βεργέτη 
Δ. (Αργολίδας) και Σάββα (Σερ-
ρών).

Αναλυτικά:
FootballLeague(7ηαγωνιστική)-Σάββα-

το24/4-15:00

Βόρειοςόμιλος
Καβάλα-ΒΕΡΟΙΑ(12:00)
Διαιτητής:ΒεργέτηςΧρ.(Αρκαδίας)
Βοηθοί:ΒεργέτηςΔ.(Αργολίδας),Σάββας

(Σερρών)
4ος:Πουλικίδης(Δράμας)

Θεσπρωτός-ΟλυμπιακόςΒόλου
Διαιτητής:Μπαΐλης(Πρέβεζας/Λευκάδας)
Βοηθοί:Μπαλιάκας (Κοζάνης),Φραγκού-

λης(Πρέβεζας/Λευκάδας)
4ος:Τσιμεντερίδης(Κοζάνης)

Τρίγλια-ΑπόλλωνΠόντου

Διαιτητής:Τσοπουλίδης(Ξάνθης)
Βοηθοί:Τσακίρης (Δράμας),Καραγιάννης

(Θράκης)
4ος:Τσιάρας(Καβάλας)

Πανσερραϊκός-ΑλμωπόςΑριδαίας
Διαιτητής:Δραγούσης(Κιλκίς)
Βοηθοί:Φράγιος(Μακεδονίας),Κουβαλά-

κης(Δράμας)
4ος:Βουρνέλης(Μακεδονίας)

ΑΕΠΚοζάνης-Πιερικός
Διαιτητής:Καλατζής(Θεσσαλίας)
Βοηθοί:Μάνασης (Τρικάλων),Αναστασί-

ου(Θεσσαλίας)
4ος:Τσιοφλίκη(Λάρισας)

ΟΧρ.ΒεργέτηςαπότηνΑρκαδίαστοντέρμπι
Καβάλα-Βέροια

Παρασκευή 23-04-2021

13:30-17:30ΠΑ-

ΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕ-

ΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45

23310-26757

2 1 : 0 0 - 0 8 : 0 0

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙ-

ΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝΔΟΥ

15ΚΑΙΚΑΡΑΤΑΣΟΥ

ΓΩΝΙΑ23310-65931

Φαρμακεία

Το πρόγραμμα της 3ης 
αγωνιστικής στην Α Εθνική 
Γυναικών και οι διαιτητές

ΑποτηνΚΕΔανακοινώθηκανοιδιαιτητέςτης3ηςαγωνιστικής
στηνΑ’Εθνικήτουγυναικείουποδοσφαίρου.

Τον αγώνα Αγρ. Αστέρα Ευόσμου με τον Αγρ. Αστέρα Αγ. 
Βαρβάρας θα διευθύνει ο κ. Κόκκινος από τον Σύνδεσμο Χαλ-
κιδικής 

ΑΕΛ1964-ΆρηςΘεσ/νίκηςδιαιτητήςοκ.Διακουμάκοςαπότον
σύνδεσμοΠιερίας

Δράμα2016-ΠΑΟΚδιαιτητήςοκ.Δρακίδηςαπότονσύνδεσμο
τηςΞάνθης

ΓΠΟΚαστοριάς-ΑκαδημίαΕλπίδεςΚαρδίτσας 94διαιτητήςο
κ.ΜαγγιώροςτουσυνδέσμουΗπείρου

ΒασίλισσαΘράκης-ΓιάννεναΓΠΟδιαιτητήςηκ.Μυλοπούλου
απότονσύνδεσμοΚαβάλας

Γ’ εθνική
Διαιτητέςτης7ηςαγωνιστικής

στον2οόμιλο

Απο τηνΚΕΔανακοινώθηκανοι διαιτητέςπουθαδιευθύνουν
ταπαιχνίδιατης7ηςαγωνιστικήςστηνΓ’Εθνικήτου2ουομίλου.

Στο ντέρμπιΜ.ΑλέξανδρουΤρικάλων καιΑγρ,ΑστέραΕυό-
σμου  διαιτητής  θα είναι ο κ. Σιδηρόπουλοςαπό τονΣύνδεσμο
τουΈβρου με βοηθούς τους κ.κ Κορωνά (Πειραιά) και Σάκκο(
Κοζάνης), ενώ τον αγώναΜηχανιώνας μεΠΑΟΚΑλεξάνδρειας
πάλιδιαιτητήςΣιδηρόπουλοςαλλάαπότονΣύνδεσμοτηςΒέροιας
καιθαέχειβοηθούςτουςκ.κΚεσίζογλουκαιΑδραμάνη(Πέλλας).
ΣτοναγώναΘύελλαΣαρακηνώνμετηνΝίκηΑγκαθιάςδιαιτητήςθα
είναιοκ.Θεοδωρόπουλος(Φλώρινας)μεβοηθούςτουςκ.κΔού-
μτσηκαιΠάνου(Φλώρινας)

Κουφάλια-Μακεδονικός διαιτητής ο κ.Μελτζανίδης (Ημαθίας)
βοηθοίοικ.κΠαπαδάκηςκαιΜπογιατζόγλου(Ημαθίας)

ΕθνικόςΓιαννιτσών-ΑναγέννησηΠλάγιαςδιαιτητήςοκ.Μαρό-
πουλος(Μακεδονίας)βοηθοίο.κΑγγελόπουλοςκαιηκ.Παπαδο-
πούλουΖωή(Μακεδονίας)

ΑετόςΒαρβάρας-Εδεσσαικός διαιτητήςο .Κεφαλάςαπότον
σύνδεσμοΣερρώνμεβοηθούςτουςκ.κΚρυωνάκαιΧολάνη(Σερ-
ρών)

Καλλικράτεια -ΑΣ Γιαννιτσών διαιτητής ο κ.Ασβεστόπουλος
(Κιλκίς)βοηθοίοικ.κΜαυρίδηςκαιΧαραλαμπόπουλος(Κιλκίς)
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Προδημοσίευση 
της 3ης

 Πρόσκλησης του 
Υπομέτρου 6.1 
«Εγκατάσταση 

Νέων Γεωργών» 
ΠΑΑ 2014-2020

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
ανακοινώνει σε όλους τους δικαιούχους νέους γεωργούς, 
που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, ότι δημο-
σιεύτηκε η Προδημοσίευση της 3ης Πρόσκλησης του Υπο-
μέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-
2020 για την ενίσχυση νέων ηλικίας 18 έως 41 ετών που 
επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη γεωργία. 

Στην Προδημοσίευση αναγράφονται συνοπτικά τα βα-
σικά χαρακτηριστικά επιλεξιμότητας που θα πρέπει να 
πληρούν οι δικαιούχοι του Προγράμματος, οι δεσμεύσεις 
που πρόκειται να αναλάβουν αν επιλεγούν καθώς και το 
ύψος της ενίσχυσης που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο ανά 
περίπτωση. 

Το ύψος της ενίσχυσης κυμαίνεται από 35.000 -40.000 
ευρώ. 

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν από:
1. Την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

www.minagric.gr
2. Την ιστοσελίδα του ΠΑΑ 2014-2020 http://www.

agrotikianaptixi.gr
3. Την ιστοσελίδα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

www.pkm.gov.gr 
4. Τηλεφωνικά στα εξής τηλέφωνα: 2313330340, 

2313330342, 2313330352 
5. Τους κατά τόπους γεωπόνους- μελετητές.
Το  σχετικό αρχείο της Προδημοσίευσης είναι αναρ-

τημένο στη σχετική ανακοίνωση της ιστοσελίδας της 
ΠΚΜ: https://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-
GR&page=35&pressid=21933

P Θα φροντίσω να εμβολιαστώ τελευ-
ταίος, γιατί στην τελική κάποιος πρέπει 
να φτιάξει και τα κόλλυβα…

 
P Θέλω να κάνω το Άστρα Ζένεκα, αλλά 

δεν μ’ αφήνει η μαμά μου.
 
P Άσε που με είπαν να πάω να το 

κάνω στην Έδεσσα. Και η μάνα φοβάται 
μην χαθώ ή μην κρυώσω.

 
P Κανονικά έπρεπε να το λένε Άστρα 

Ζακέτα.
 
P Κι αν μας πουν ότι με το εμβόλιο 

πέφτει και η κοιλίτσα, να πάμε, γιατί να 

μην πάμε;
 
P Πολλές μεταλλάξεις έχει ο κορωνοϊός, 

αλλά καμία σαν του Τσερνομπίλ.
 
P Εκείνο το Πάσχα που φάγαμε τόση 

ραδιενέργεια, αλλά κανείς δεν βγήκε να 
μιλήσει για συνομωσίες.

 
P Κι ούτε ένα τάχιστο εμβόλιο το διάστη-

μα μετά.
 
P Ευτυχώς από την επομένη εκείνου 

του Πάσχα ξεκίνησα κάθε πρωί γυμνα-
στήριο και κάθε βράδυ μερέντα.

 

P Για τρέξιμο πάω 
πρωί-πρωί, αλλιώς 
δεν προλαβαίνω τις 
μπουγάτσες με κρέ-
μα, τελειώνουν πρώ-
τες.

 
P Άσχετο. Στους 

καιρούς που η αυ-
τοδιοίκηση αναζητά 
ρόλο, πόρους και 
ταυτότητα, το δημο-
τικό συμβούλιο Βέ-
ροιας επέλεξε προ-
χθές να συζητά επί 
μακρόν ψηφίσματα 
κάθε λογής. Έχουμε 
εξάλλου όλοι δικαί-
ωμα στο ‘γράμμα 
στον Θεό’.

 
P Και τι α καν’ς; Α 

κάιτς α μαλώις;
 
P Θυμίζουμε σ’ 

αυτό το σημείο ότι 
την ερχόμενη, Με-
γάλη, Εβδομάδα, η 
‘Φωνή Λαού’, παρα-
δοσιακά, δεν θα σας 
κάνει παρέα. Καλό 
Πάσχα σε όλες και όλους.

 
P Και:
 
Ένας πολύ κοντός άνθρωπος μπαίνει σε 

ένα μαγαζί να αγοράσει ένα σορτς. Η υπάλ-
ληλος τού δίνει ένα να το δοκιμάσει:

- Α! αυτό σας πάει θαυμάσια! του λέει, θέ-
λοντας φυσικά να πουλήσει.

- Λέτε;
- Μα και βέβαια! Είναι ακριβώς το νούμε-

ρο σας!
- Χμμ... Καλό είναι δε λέω, αλλά με ενο-

χλεί λιγάκι στις μασχάλες!
Κ.Π.

Λύση στη διαδικασία μετάκλησης 
εργατών γης από τρίτες χώρες

 με νέα ρύθμιση Λιβανού
- Μέχρι τις 15 Ιουνίου  οι αιτήσεις των εργοδοτών στην 

υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης  
Νέα νομοθετική ρύθμιση που δίνει 

λύση στη διαδικασία της μετάκλησης 
εργατών γης από τρίτες χώρες, κατέ-
θεσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης κ. Σπήλιος Λιβανός.

Με το προτεινόμενο άρθρο ικανο-
ποιείται η επιτακτική ανάγκη των αγρο-
τών να μετακαλέσουν πολίτες τρίτης 
χώρας, για να εργαστούν στις καλλιερ-
γητικές εργασίες του τρέχοντος χρονι-
κού διαστήματος.

Η εν λόγω διάταξη δίνει τη δυνα-
τότητα μέχρι την 15η Ιουνίου 2021 να 
υποβάλλεται η αίτηση του εργοδότη 
στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών 
και Μετανάστευσης  της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης του τόπου διαμονής του 
είτε μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, 
είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία καθώς 
η διαλειτουργικότητα της πλατφόρμας 
που προβλέφθηκε για την υποβολή 
των σχετικών  αιτήσεων  καθιστά την 
υλοποίησή της χρονοβόρα.

Αναγγελία ζημίας από χαλάζι
για Νάουσα και Στενήμαχο 

Αναγγελία ζημίας για Νάουσα και Στενήμαχο από χαλάζι στις 19/04/2021. Ώρες προσέλευσης μόνο μετά από τηλεφωνικό ραντεβού στο τηλ. 
2332350323 , στο δημοτολόγιο στον χώρο του Δημαρχείου.

Ο ανταποκριτής ΕΛΓΑ 
Λεφούσης Θωμάς
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
διόροφηστοΠανόραμα
με3υπνοδωμάτια,σα-
λοκουζινα, μπάνιο, βε-
ράντα.Κάτωδιαμέρισμα
πιο μικρόσαλοκουζίνα
με τζάκι, δωμάτιο. Με
πρόσβαση στην αυλή.
Αυτόνομη θέρμανση
σε ήσυχη περιοχή. Τι-
μή135.000ευρώ.Τηλ.:
6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-
ρισμα κοντά στοΜου-
σείο,90τ.μ.,34.000ευ-
ρώ.Τηλ.: 6934888738
ΜεσιτιοκόΑκίνηταΗμα-
θίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο 700 τ.μ. στοΠανό-
ραμα οικοδομήσιμο
δίπλα στον «Παιδικό
Πλανήτη». Τιμή ευ-
καιρίας, Πληρ. τηλ.:

6943696105.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  στα

ό ρ ι α  Αγ γ ε λοχωρ ι -
ο υ - Α ρ χα γ γ έ λο υ  2
χωράφ ια  κολλη τά ,
25 και 11 στρέμμα-
τα ,  περ ιφραγμένα ,
παλμέ τ τα  β ερύκο -
κα 6 ετών σε φούλ
παραγωγή, άριστης
κατάστασης, 4 εξαι-
ρετικές ποικιλίες, με
μπεκάκια.  Παρακα-
λώ  μόνο  σοβαρές
προτάσε ις .  Κ ινητό:
6945769920.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωρο-
πωλείο επί της οδού
ΜητροπόλεωςστηΒέ-
ροια.Πληροφορίεςτηλ.
6976063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ , Μη-

τροπόλεως 35, χώρος 90
τ.μ.περίπου,με3χώρους
και κουζινα,W.C., για ε-

παγγελματική χρήσηή για
διαμέρισμα, 3ος όρ. Τηλ.:
6932 471705 & 23310
21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

BISTRO49ζητούνται
σερβ ιτόρο ι  κα ι  σερβ ι -
τόρες για μόνιμη εργα-
σ ία .  Τηλ .  επ ικ . :  6983
060023,κ.Μαρία.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  εργατοτε-
χν ίτης γ ια εργασία σε
Τεχνική εταιρε ία σιδη-
ροκατασκευών ,  κατα -
σκευών αλουμινίου και
κουφωμάτωνμεέδρατη
Βέροια. Ηπροϋπηρεσία

θα εκτ ιμηθεί .  Τηλ επι-
κοινωνίας 2331023400,
κιν6977443518.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστη-
ριοποιείται στις εξαγω-
γές νωπών αγροτικών
προϊόντων στο Μακρο-
χώρι Ημαθίας ζητά να
προσλάβε ι : ·Υπεύθυνο
συσκευαστηρίου, ·Γεω-
πόνο για παραλαβές ε-
μπορευμάτων,·Εργάτες
παραγωγής. Παρακαλώ
στο email να αναφέρε-
ται η θέση εργασίας που
σας ενδιαφέρει.Αποστο-
λή βιογραφικών, Email :
info@primafruits.gr,τηλ.:
2331092080.

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,γκαρσονιέρα30

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

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


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

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

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


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13374ΣΤΟΚΕΝΤΡ0ΤΗΣΒΕΡΟΙ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΘΕΣΕΙΣ

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12870-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106881ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΜο-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13964πωλείταικοντάσταΚΤΕΛ

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:12773- ΠΩΛΕΙΤΑΙπίσωαπότο

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13865ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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



ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ερ-

γασία στοψητοπωλείο «ΓΙΑΝ-

ΝΗΣ». Πληρ.  τηλ. :  23310

25170και6946103998 (ώρες

επικ.:09.00-13.00).

ΑΠΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ-

ΡΙΑ ζητείται υπάλληλος για

διανομή. Πλήρες ωράριο, ερ-

γασία 5ήμερη.Αποστολή βιο-

γραφικού: tnk.veroia@gmail.

com. Τηλ. επικ.: 2331071670

(12.00-14.00).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο έμπειρο

για το κυλικείο στο Νοσοκο-

μείο Βέροιας. Ώρες επικοι-

νωνίας για ενημέρωση 6.00

μ.μ. έως 8.00 μ.μ. στο τηλ.

6944577645.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα έμπει-

ρη για καθημερινή εργασία

σε κουζίνα εστιατορίου. Τηλ.:

6972012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  σερβιτόρος έ-

μπειρος για καθημερινή εργα-

σία  σε εστιατόριο. Τηλ.: 6972

012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ ΠΩ-

ΛΗΤΡΙΑ από το κατάστημα

TOUCH DENIM με εμπειρία,

γνώση αγγλικών και H/Y, έως

40ετών.Τηλ.:6932627614.

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

Θέσειςεργασίαςσενέοκατάστημα
αλυσίδαςκαφέστηΒέροια

Ζητούνταιάτομαγιαεργασίααπόγνωστήαλυσίδακα-
φέ,πουθαλειτουργήσειπαράρτημάτηςστηνΒέροια.

Προσφερόμενεςθέσειςεργασίας:
-Υπεύθυνουκαταστήματος
-Barista
-Delivery

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

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

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

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

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

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

νολογικέςκαιηλεκτρολογικέςγνώσεις,χειρισμόςηλεκτρονικού
υπολογιστή,αγγλικήςγλώσσας

Αποστολήβιογραφικούστοemail:tsavdaridis@vernet.gr
ΗΕταιρίαπροσφέρεισυνεχήεκπαίδευσηκαιπροοπτικέςεξέλιξης



ZHTOYNTAI οδηγοί αυτο-

κινήτων με δίπλωμα Γ’ κατη-

γορίας. Πληροφορίες στο τηλ.

6980136902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Ιατρικό

Διαγνωστικό Κέντρο «ΠΑΝΑ-

ΓΙΑ» υπάλληλος γραφείου

για γραμματειακή υποστήρι-

ξη. Γνώσεις μηχανογράφησης

ηλεκτρονικού υπολογιστή και

λογιστικήςείναιευπρόσδεκτες.

Αποστολή βιογραφικών στο

emai: lpanagia.epe@gmail.

com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός-ηλε-

κτρονικός, με γνώσεις υπολο-

γιστών και αγγλικής γλώσσας,

για πλήρη απασχόληση.Αντι-

κείμενο: ιατρικά μηχανήματα.

Έδρα εταιρείαςΑγκαθία Ημα-

θίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας

:6985996674.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανειδίκευτος ερ-

γάτης από εταιρία κρεάτων

για μόνιμη εργασία. Πληρ.

2332042608–2332041875.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) χειριστής

αντλ ίας μπετόν,  2)  χε ιρ ι -

στήςWagondrill, 3) χειριστής

Dumper γ ια μόνιμη εργα-

σία στη Βέροια. Τηλ.: 23310

21904κ.Κώστας.

ZHTEITAI βοηθός λογιστή

για εργασία σε λογιστικό γρα-

φείο.Απαραίτητη, τριετής του-

λάχιστον προϋπηρεσία. Τηλέ-

φωνο:2331021106.Αποστολή

βιογραφικών στο ygronat@

hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομοως  βοη-

θός λογιστή για εμπορική επι-

χείρησημε τριετή τουλάχιστον

προϋπηρεσία σε ανάλογη θέ-

ση  καθώς και άριστη γνώση

αγγλικών σε επίπεδο επικοι-

νωνίας και προαιρετικά   επι-

κοινωνία σε μια τουλάχιστον

γλώσσα ακόμα κατά προτί-

μηση  ιταλικών ή γερμανικών

καθώς και πολύ καλές γνώ-

σεις Microsoft Office (Excel

,Word ,Outlook).ΑΠΟΣΤΟΛΉ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΏΝ  ΣΤΟ email:

olympialandike@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτο-

κινήτων από επιχείρηση στη

Βέροια για πλήρη απασχόλη-

ση. Ικανοποιητικήαμοιβή.ΖΗ-

ΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί για πλή-

ρη απασχόληση. Τηλέφωνα

επικοινωνίας: 2331071553 &

2331062900.Ώρεςεπικοινωνί-

ας:9.00με18.00.

ΤΕΧΝΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑμεέδρα

τη Βέροια, αναζητά χειριστή

μηχανημάτων έργου με ικανό-

τητα οδήγησης επαγγελματι-

κούφορτηγούγια να εργαστεί

σε έργο ύδρευσης στη Θεσ-

σαλονίκη. Τηλ. επικοινωνί-

ας: 23310 23400, Κιν.: 6977

443518.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΡΕΦΟΝΗΠ ΙΟΚΟΜΟΣ

αναλαμβάνει τη φύλαξη παι-

διώνσεπροσιτέςτιμές.Πληρ.

Τηλ.6983098742.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει  τη

φροντίδα γερόντων για κά-

ποιες ώρες ή και για 24ωρη

βάση, καθαριότητα σπιτιών,

γραφείων και σκάλες. Τηλ.:

6940998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

της CICU: καροτσάκι (χειμω-

νιάτικο-καλοκαιρινό),καλαθού-

να με βάση, τραπεζάκι φαγη-

τού, κάθισμα αυτοκινήτου και

2 ποδήλατα παιδικά σε πολύ

κατάσταση,400ευρώόλαμα-

ζί.Τηλ.:2331062621.

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

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

α)Άνδραήγυναίκαγια
βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλ-
ληλος γραφείου - βοη-

θόςΛογιστήγιαΛογιστικό
ΓραφείοστηΒέροια.Τηλ.:
6932245383.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα όριαΑκρολίμνης καιΑρχαγγέλου 2

χωράφια κολλητά, 25 και 11στρέμματα,περιφραγμένα,

παλμέτταβερύκοκα6 ετώνσεφούλπαραγωγή,άριστης

κατάστασης, 4 εξαιρετικέςποικιλίες, με μπεκάκια.Παρα-

καλώμόνοσοβαρέςπροτάσεις.Κινητό:6945769920.

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

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

ΗεταιρίαΠΑΡΑΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ,αναζητείάτομο
για τηθέσητου τεχνικούσυντήρησηςανεμογεννητριώνσηνευ-
ρύτερηπεριοχή.

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπότηνεφημερίδα«ΛΑΟΣ»νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με

ανάλογηεμπειρία,γιατηδιανομήτηςεφημερί-

δας(γιαμόνιμηαπασχόληση).

Τηλ.:6974030005.

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

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

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

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος-υπεύθυνη
για γραμματειακή υποστήριξη με άριστες γνώσεις
υπολογιστώνPCs& συστημάτωνPCs καθώς και
άριστεςγνώσειςΑγγλικών.ΗΕταιρίαπροσφέρειΙ.Χ.
και κινητό τηλέφωνο.Βιογραφικάστο: dimis2010@
gmail.com.



CMYK
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