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«Βράζουν» οι εκπαιδευτικοί 
λόγω της αξιολόγησης

  Καζάνι που βράζει είναι ο χώρος της εκπαίδευσης, 
με κόκκινο πανί το θέμα της αξιολόγησης των 
σχολικών μονάδων. Σύμφωνα με πληροφορίες 
έχουν ήδη συνεδριάσει σύλλογοι διδασκόντων σε 
δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια και αποφασίζουν 
αποχή-απεργία από την αξιολόγηση. Οι 
εκπαιδευτικοί αντιδρούν στο σύνθετο και 
δαιδαλώδες σύστημα αξιολόγησης που φαίνεται 
σύμφωνα με την εκπαιδευτική κοινότητα να 
περιπλέκει την κατάσταση ειδικά σε μια σχολική 
χρονιά με ιδιαίτερες συνθήκες. Πάντως η ισοπέδωση 
και η ανέλεγκτη κατάσταση σίγουρα δεν προάγει 
τη ποιότητα της εκπαίδευσης και σίγουρα μια 
μορφή ελέγχου και αξιολόγησης θα αναβάθμιζε 
σίγουρα την ποιότητα δουλειάς. Αν τώρα στο 
Υπουργείο Παιδείας τα εύκολα τα κάνουν δύσκολα 
εφαρμόζοντας μια αξιολόγηση-λαβύρινθο, τότε 
μάλλον θα έχουμε εξελίξεις άμεσα στο θέμα…
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Τιμίας Κεφαλής Προδρόμου

Παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε δρόμο
των Τρικάλων Ημαθίας, λόγω εργασιών

Λόγωέκτακτωνεργασιώναποκατάστα-
σης οδοστρώματος λόγω καθίζησης, σε
ανώνυμηδημοτικήοδό,εντόςτηςκοινότη-
ταςΤρικάλωντουΔήμουΑλεξάνδρειας ,ο
διευθυντήςΔιεύθυνσηςΑστυνομίαςΗμαθί-
ας,αποβλέπονταςστηνομαλήκαιασφαλή
διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την
εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, α-
ποφάσισετηνπαράτασηισχύοςτωνπρο-
σωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έως
και τηνΠαρασκευή 26- 02-2021 καιώρα
18:00, καθόσον δεν ολοκληρώθηκαν οι
εργασίες,επιτουοδοστρώματος.

 «Αναλαμβάνουν υπηρεσία» σε λίγες ημέρες 3 
ολοκαίνουργια απορριμματοφόρα στον δήμο Βέροιας

ΟαντιδήμαρχοςΚαθαριότηταςΒασίληςΠαπαδόπουλος στηνσυνεδρίαση τουδημοτικούσυμβουλίου τηςΔευ-
τέραςενημέρωσεότιπαρελήφθησαναπό τηνυπηρεσία3ολοκαίνουργιααπορριμματοφόραοχήματα.Συγκεκριμένα
πρόκειταιγιαδύοοχήματατύπουπρέσαςπουδιαθέτουνκαισύστημααυτόματηςπλύσηςκάδωνκαιένααπορριμμα-
τοφόρομικρότερωνδιαστάσεωνγιαναμπορείνακινείταιάνεταστουςστενούςδρόμουςτουκέντρουτηςπόλης,όπως
διευκρίνισεοαντιδήμαρχος.Συμπληρωματικάοκ.Παπαδόπουλοςανέφερεότιμέσωτουπρογράμματος«Φιλόδημος»
με το οποίο χρηματοδοτήθηκαν τα 3απορριμματοφόρα,πρόκειται να υπάρξει το επόμενοδιάστημαανανέωση και
ενίσχυσητουστόλου τηςαντιδημαρχίαςκαθαριότηταςκαιμεάλλαοχήματα.Τα3απορριμματοφόραπεριμένουν τις
πινακίδεςτουςκαιμέσαστιςεπόμενεςημέρεςθααναλάβουνυπηρεσία.

Πάρτεαπόφαση,πρινείναιπολύαργά…
«Έναςάτυχηςχειρισμόςδενσυνιστάλόγοαπο-

πομπής της υπουργούΠολιτισμού. Η κυβέρνηση
στηρίζειτηνκ.Μενδώνη.Είναιμιακαλήυπουργός,
με σημαντικό έργο στο υπουργείο Πολιτισμού»,
δήλωσεπροχθές η αναπληρώτρια κυβερνητική εκ-
πρόσωποςΑριστοτελίαΠελώνη, μεταφέροντας την
πλήρη κάλυψη τουΠρωθυπουργούστην υπουργό
ΠολιτισμούΛίναΜενδώνη, για τους χειρισμούς της
στηνυπόθεσητουΔημήτρηΛιγνάδη.

ΠόσοόμωςμπορείνασταθείηκαΜενδώνηστη
θέση της, όταν έχει χάσει την εμπιστοσύνη  τόσων
ανθρώπων και φορέωνστο χώρο τουΠολιτισμού,
με τους οποίους εξ αντικειμένουσυνεργάζεται και
οι οποίοι με ανακοινώσεις τους την καλούν ναπα-
ραιτηθεί; Είναι θέμα προσωπικού πολιτισμού κα
υπουργέ,πέραπου, ίσως, θα «προστατεύατε» και
τηνκυβέρνηση,πρινείναιπολύαργά…

ΚυριάκοςΘεοδωρίδηςστονΑΚΟΥ99.6:
«Οδήμοςευθύνεταιγιατηνυποστελέχωση
γιατίδενσυμμετείχεστηνκινητικότητα»

«Οι διαφωνίες δεν είναι προσωπικές, 
είναι πολιτικές και αφορούν την λειτουργία 
του δήμου», ξεκαθάρισε μιλώντας στον
ΑΚΟΥ99.6καιτηνεκπομπήΛαϊκά&Αιρε-
τικά, ο δημοτικός σύμβουλος τηςπαρά-
ταξης «ΠροτεραιότηταστονΠολίτη»Κυ-
ριάκοςΘεοδωρίδης, αναφερόμενοςστον
έντονοδιάλογοπουείχεμετονδήμαρχο
ΒέροιαςΚώσταΒοργιαζίδη.Αφορμή για
τον έντονοδιάλογοήτανη καθυστέρηση
στην κατάρτιση του προϋπολογισμού,
φτάνονταςστοσημείοναζητήσειτηνπα-
ραίτησητουδημάρχου.Οκ.Θεοδωρίδης
διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει δικαιολογία
και η διοίκηση του δήμου ευθύνεται για
τηνυποστελέχωση,αφούδενσυμμετείχε
ωςόφειλεστηνκινητικότητααπότο2017,
προκειμένου να καλύψει κενά.Μάλιστα
απέδωσεσκοπιμότηταστηνμησυμμετο-
χή, σε μια κίνηση αντι-ΣΥΡΙΖΑαπό τον

τότεδήμαρχοΑμαρουσίουΓιώργοΠατούληπουακολούθησανπολλοίδήμαρχοιανάτηνΕλλάδαγιανα«σαμποτάρουν»
τηνκινητικότητα.Ακολούθωςεπεσήμανεότιουπάλληλοςπουέχειεπιφορτιστείγιατηνκατάρτισητουπροϋπολογισμού
είναι εμπειρότατος,ωστόσο χρειάζεται συλλογική δουλειά και υπογράμμισε τις «παρενέργειες»στηναγορά, αφούδεν
μπορούνναπραγματοποιηθούνπληρωμέςσεπρομηθευτέςκαιυποχρεώσειςτουδήμου.
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Στάθης Κελεσίδης: 
Στους δύσκολους καιρούς 

ζητείται ΑΝΘΡΩΠΙΑ 
και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

Στην τοποθέτησή του στην συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου Βέροιας, ο εντεταλμένος σύμβουλος στην Δη-
μοτική Αστυνομία Στάθης Κελεσίδης παρουσίασε τον αγώ-
να μιας οικογένειας στο Μακροχώρι να στηρίξει το 3χρονο 
αγοράκι της που πάσχει από βαριάς μορφής σωματική και 
νοητική ασθένεια και μπαινοβγαίνει στα νοσοκομεία. Ο κ. 
Κελεσίδης απεύθυνε έκκληση προς όλους να στηριχθεί το 
παιδάκι που έχει ανάγκη από αγορά ειδικού εξοπλισμού 
για να μπορεί να κινείται αξιοπρεπώς και παρέπεμψε 
τους ενδιαφερόμενους στον πρόεδρο του Μακροχωρίου 
Βαλάντη Κεχαϊδη για να ενημερωθούν πώς μπορούν να 
ενισχύσουν το 3χρονο παιδάκι.  

Με αφορμή τον διαρκή αγώνα που δίνουν οι οικογένει-
ες σαν του 3χρονου παιδιού από το Μακροχώρι ο κ. Κελε-
σίδης απευθυνόμενος στις Πολιτικές Αρχές είπε:

«Υπουργοί, Βουλευτές και Υπεύθυνοι Υγείας σας ΤΟΝΙΖΩ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ για 
τις μη αναστρέψιμες αρρώστιες ώστε να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος πηγαίνοντας από 
επιτροπές σε επιτροπές πρωτοβάθμιες επιτροπές σε δευτεροβάθμιες από Βέροια σε 
Κοζάνη και από Βέροια σε Θεσ/νίκη κλπ.

Επαναπροσδιορίστε τα δεδομένα και τις αποφάσεις σας».

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ: «Αντί 

να μας στηρίξει, η Κυβέρνηση 
επιδίδεται σε οικονομικά τρυκ  

και κούφιες εξαγγελίες»
Την βαθιά τους 

αντίθεση εκφρά-
ζουνε σχετικά με 
όσα ακούγονται 
τις τελευταίες η-
μέρες  περί πα-
ρακράτησης (α-
φαίρεσης) της ε-
πιστρεπτέας προ-
καταβολής στους 
αγρότες  από τις 
αποζημιώσεις του 
de minimis, η δι-
οίκηση (δια του 
Τάσου Χαλκίδη 
και Γιάννη Βράνα) και τα μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας, τονίζοντας σε ανακοί-
νωσή τους: « Θεωρούμε αδιανόητο την μία ημέρα (δίκην διευκόλυνσης)   η κυβέρνηση 
να  εγκρίνει έστω σε ένα μικρό ποσοστό αγροτών (της τάξης του 20% )  και την επομένη 
να το παρακρατά από τις «αποζημιώσεις» του de minimis.  Αντί  να στηρίξει στο σύνολό 
τους,  τους πληγέντες και από τον κορονοιό  αγρότες, αντί να επισπεύσει τις διαδικασίες 
, αντί να συμπεριλάβει το σύνολο των πληγεισών ποικιλιών επιδίδεται σε οικονομικά  
τρυκ  και σε κούφιες  εξαγγελίες» .  

Τροχαίο μπροστά 
από το 5ο ΓΕΛ Βέροιας

Τροχαίο ατύχημα, 
ευτυχώς μόνο με υλικές 
ζημιές, σημειώθηκε λίγο 
μετά τις 8 το πρωί της 
Τρίτης (χθες) στην συμ-
βολή των οδών Σταδίου 
και Αριάδνης (μπροστά 
από το 5ο ΓΕΛ), στη 
Βέροια. 

Στο τροχαίο ενεπλά-
κησαν 2 οχήματα και 
προληπτικά μεταφέρθη-
κε μια γυναίκα στο νο-
σοκομείο Βέροιας. 

Στο σημείο έσπευ-
σαν αστυνομικοί της 
ομάδας ΔΙ.ΑΣ. για την 
αρχική διαχείριση της 
κατάστασης, καθώς τις 
πρωινές ώρες η περιο-
χή έχει ιδιαίτερα αυξη-
μένη κίνηση, καθώς και 
περιπολικό της Τροχαίας 
Βέροιας, το πλήρωμα του οποίου διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος. 

Και δεύτερο ατύχημα  στο δρόμο Βέροια - Πατρίδα
Μία ώρα αργότερα, 

στις 9 χθες το πρωί 
σημειώθηκε και δεύ-
τερο τροχαίο ατύχημα 
σε έξω από τη Βέροια 
και συγκεκριμένα στον 
δρόμο από Εργοχώρι 
προς Πατρίδα. Σε δια-
σταύρωση που άλλαξε 
πριν λίγα χρόνια η προ-
τεραιότητα και ο δρόμος 
έχει αρχική κατασκευή 
που μπερδεύει, δύο ο-
χήματα συγκρούστηκαν 
σφοδρά, πλαγιομετω-
πικά, χωρίς - ευτυχώς 
- να υπάρξουν σοβαροί 
τραυματισμοί. 

Στο ένα όχημα επέ-
βαινε ένας ηλικιωμένος 
με την κόρη του, που 
πέρα από το τράνταγμα 
δεν είχαν εμφανή τραύματα (φορούσαν ζώνη ασφαλείας), ενώ στο δεύτερο όχημα επέβαινε άνδρας που τραυματίστηκε 
ελαφρά στο πρόσωπο. 

Στο σημείο έσπευσε αρχικά ο γερανός της Τροχαίας Βέροιας και στη συνέχεια περιπολικό της Τροχαίας, καθώς και α-
σθενοφόρο του ΕΚΑΒ που πρόσφερε πρώτες βοήθειες στους εμπλεκόμενους.

 (πηγή:Inveria.gr)

 Παρέμβαση Βεσυρόπουλου για 
την δημιουργία Τμήματος Τροχαίας 
Αυτοκινητοδρόμων στην Ημαθία

Την ίδρυση τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητο-
δρόμων στην Ημαθία επαναφέρει ο Υφυπουρ-
γός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, 
επισημαίνοντας ότι αποτελεί απαραίτητη προϋ-
πόθεση για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Με παρέμβασή του στην πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και στον 
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, ο κ. Βεσυρό-
πουλος τονίζει ότι είναι έντονη η ανάγκη ενίσχυ-
σης των ελέγχων στο οδικό δίκτυο της Εγνατίας 
οδού και στην ευρύτερη περιοχή, όπως και των 
ελέγχων στη διέλευση βαρέων οχημάτων, από 
κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με την 
Εγνατία.

Αναφέρει ότι, η λειτουργία του τμήματος θα 
ενισχύσει τους δείκτες οδικής ασφάλειας και θα 
συμβάλλει στην αύξηση και αποτελεσματικότητα 
των ελέγχων, με δεδομένο και τον μεγάλο αριθ-
μό τροχαίων ατυχημάτων, που έχει κοστίσει πολλές ανθρώπινες ζωές.

Παράλληλα με την ίδρυση Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Ημαθίας, ζητά και τη στελέχωσή του εξαρχής με νέο 
προσωπικό.

«Ευελπιστώ, ότι σύντομα θα εκφραστεί η έμπρακτη βούληση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, αλλά και της ηγεσίας 
της Ελληνικής Αστυνομίας για την ίδρυση του τμήματος», τονίζει ο κ. Βεσυρόπουλος, που εκτιμά ότι έχουν ωριμάσει οι συν-
θήκες για να γίνει πράξη αυτή η πρόταση, που στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και δεδομένα.

ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας: Αρνητικά 
όλα τα rapid-

tests των 
υπαλλήλων
Το ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας σε 

συνεργασία με το κλιμάκιο των 
Κινητών Ομάδων Υγείας Ημαθίας 
του ΕΟΔΥ πραγματοποίησε χτες 
21/02/2021, στο Φιλίππειο γυ-
μναστήριο Βέροιας, δειγματολη-
πτικό έλεγχο στους υπαλλήλους 
όλων των Τμημάτων του ΚΑΠΑ 
Δ. Βέροιας ( Βοήθεια στο σπίτι, 
παιδικών σταθμών διοικητικό , 
ΚΑΠΗ, αθλητισμού ) για την ανί-
χνευση κορονοϊού (rapidtests).  
Όλοι όσοι υποβλήθηκαν στο τεστ 
βρέθηκαν αρνητικοί.
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Το 1ο Ευρωπαϊκό Βραβείο eTwinning 2021, 
έλαβε το 12o Νηπιαγωγείο  Βέροιας 

Το Νηπιαγωγείο 12o Νηπιαγωγείο Βέροιας  κέρδισε το 1ο Ευρωπαϊκό Βραβείο eTwinning 2021, 
στην ηλικιακή κατηγορία έως 6 ετών, με τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό έργο «eTreeHuggers: 1,2, 
Tree… Hug the Trees with me»!!!!

Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με άλλα 20 σχολεία (σε Ελλάδα, Τσεχία, Βουλγαρία και Σλοβα-
κία) το σχολικό έτος 2019-2020.

Κύριος στόχος του έργου ήταν να αυξηθεί η περιβαλλοντική συνείδηση των παιδιών με την συνδρο-
μή των ΤΠΕ. Μέσα από πρωτότυπες και βιωματικές δραστηριότητες δόθηκαν τα κίνητρα ώστε τα παιδιά 
να διερευνήσουν τον ρόλο που παίζουν τα δέντρα στη ζωή των ανθρώπων και να αναπτύξουν την οικο-
λογική συνείδησή τους.

Οι μαθητές  με τη χρήση των ΤΠΕ πραγματοποίησαν  κοινές δράσεις, ανακάλυψαν, αντάλλαξαν από-
ψεις, και μέσα από συνεργατικές δράσεις  έμαθαν για τα δέντρα, οργάνωσαν δενδροφύτευση και έκαναν 
το σχολείο τους πιο βιώσιμο και φιλικό στο περιβάλλον. Ενισχύθηκε έτσι το οικολογικό τους αποτύπω-
μα. 

Το  έργο επίσης έχει βραβευθεί με Εθνικό Βραβείο στη Βουλγαρία και Σλοβακία και με Ευρωπαϊκές 
Ετικέτες Ποιότητας. Έχει επίσης διακριθεί με 1ο Βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθητικού Ραδι-
οφώνου και με Smile Awards.

Στο έργο συμμετείχαν οι Εκπαιδευτικοί από τα παρακάτω σχολεία: Μαρίνα Ζαχαρία - Νηπιαγωγείο 
Όσσας (Ιδρύτρια του έργου), Αγορίτσα Τζήμα και Γιάγκογλου Δήμητρα - 12ο Ν/Γ. Βέροιας, Αριάδνη 
Ευαγγελοπούλου - 29ο Ν/Γ Σερρών, Καλλιόπη Παπουτσάκη – Καλαιτζάκη Αικατερίνη – Ανδρομάχη 
Τσιαντά, Ν/Γ Κεντριού Κρήτης, Μαρία Ιωαννίδου - 8ο Ν/Γ Κιλκίς, Ελένη Χατζηστεφάνου - 8ο Δημοτικό 
Σχολείο Πτολεμαΐδας, Δέσποινα Παρταλά - 14ο Ν/Γ Χανίων, Κικιλία Τσουκαλά - 20ο Ν/Γ Καρδίτσας, Κική 
Μιχαλάρου - 2ο Ν/Γ Μουδανιών, Κατερίνα Ίλτσιου – 8ο Ν/Γ Αρτέμιδος Αττικής, Αθηνά Ζησοπούλου - 4ο 
Ν/Γ Πυλαίας, Μαργαρίτα Σαμουτιάν – Ν/Γ Αυλωναρίου Εύβοιας, Μαρία Γιαννίκη - 2ο Νηπ. Χρυσούπο-
λης, Ηρώ Παπαδοπούλου & Ελένη Γουναροπούλου - Ν/Γ Καναλίων Κέρκυρας, Σπίτσα Κατερίνα - 2ο 
Ν/Γ Χαλκίδας. 

Πανελλήνιος Σύλλογος 
Ιδιωτικών ΚΔΑΠ: Σε κίνδυνο

ο Θεσμός - Πρόσκληση 
σε γενική συνέλευση

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιωτικών ΚΔΑΠ (ΠΑ.Σ.Ι.Κ.) 
προσκαλεί όλους τους συναδέλφους τους που δεν έχουν 
γίνει μέλη του Συλλόγου και είναι Ιδιοκτήτες ΚΔΑΠ να εγ-
γραφούν άμεσα στο Σύλλογο. 

Σε ανακοίνωση αναφέρουν: ‘Η χρονιά που διανύουμε 
είναι ιδιαιτέρως προβληματική για το θεσμό των ΚΔΑΠ λό-
γω του τεραστίου πλήγματος που δεχθήκαμε το καλοκαίρι, 
καθώς το ποσοστό των μη εγκεκριμένων αιτήσεων ήταν 
μεγαλύτερο του 55%, παρότι οι μητέρες διέθεταν πλήρη 
φάκελο. 

Η κατάσταση θα χειροτερεύσει δραματικά και την επερ-
χόμενη περίοδο, αν επιτρέψουμε να πραγματοποιηθούν 
προτάσεις όπως: περαιτέρω συρρίκνωση του ποσοστού 
εγκεκριμένων αιτήσεων, μείωση αντί για αύξηση της χρη-
ματοδότησης για τα ΚΔΑΠ, σημαντική πτώση της τιμής του 
voucher, και μη δυνατότητα συμμετοχής στα ευεργετικά 
μέτρα για τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση του covid-19.

 Αν επιτρέψουμε να συμβούν τα παραπάνω ή έστω μέρος αυτών, τότε η φυσική συνέπεια θα είναι ο 
εξαιρετικά πετυχημένος θεσμός των ΚΔΑΠ, που αναβαθμίστηκε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αφότου 
επετράπη η δημιουργία Ιδιωτικών ΚΔΑΠ, να κινδυνεύει αναμφίβολα με πλήρη αφανισμό. 

Σας καλούμε να εγγραφείτε όλοι στο Σύλλογο, ώστε να συντονίσουμε τις όποιες δράσεις μας και να 
αντιδράσουμε οργανωμένα, για να προστατέψουμε το θεσμό, τους εργαζομένους μας, την επένδυσή 
μας, να τονίσουμε τη βοήθεια που προσφέρουμε σε κάθε σπίτι και κάθε γονέα και να συνεχίσουμε να 
χαρίζουμε χαμόγελα στους μικρούς μας φίλους. 

Το Δ.Σ. του συλλόγου προσκαλεί όλα τα τακτικά Μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 28 
Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:30 π.μ. Λόγω κορονοϊού η συνέλευση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6977403722

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑ.Σ.Ι.Κ.
ο προεδρος     ο γενικος γραμματεας

Σαρρης Σωκρατης     Γιαγκοπουλος Νικολαος

  Στην Πρωτοβου-
λία για το Παιδί αγωνι-
ζόμαστε 13 χρόνια για 
να ξαναστήσουμε στα 
πόδια τους παιδιά και 
νέους που υπήρξαν 
θύματα κακομεταχεί-
ρισης: σωματικής, λε-
κτικής, ψυχολογικής, 
σεξουαλικής. Μέσα 
και έξω από την οι-
κογένειά τους. Από 
δράστες κακοποιούς 
κάθε προέλευσης. 
Συσσωρεύοντας, λοι-
πόν, πείρα από το 
πεδίο, από τις δομές 
φιλοξενίας, από τη δι-
αδικασία τεκμηρίωσης 
της κακοποίησης, μέ-
σα από την οδυνηρή 
και μακρόχρονη προ-
σπάθεια επούλωσης 
των τραυμάτων των 
παιδιών μας, σας δια-
βεβαιώνουμε, δυστυ-
χώς, ότι κάθε παιδί, 
του καθενός το παιδί, 
μπορεί να πέσει θύ-
μα κακοποίησης. Δεν 
πρέπει να συμβεί! Για 
να μην συμβεί όμως, 
χρειάζεται ενημέρω-
ση και επαγρύπνηση. 
Όλων. Γονιών, εκπαι-
δευτικών, συγγενών, 
γειτόνων. Αλλά κι’ αν 
συμβεί, πρέπει η αντί-
δραση να είναι άμεση: 
για να υποστηριχθεί 
το παιδί-θύμα και να 
πιαστεί και να τιμωρηθεί ο κακοποιός που σκορ-
πά τον όλεθρο. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται 
γνώση, παρατηρητικότητα, σχέση αγάπης με το 
παιδί και  καταφυγή στη βοήθεια των ειδικών.

Δεν χρειαζόμασταν την τρέχουσα φριχτή ει-
δησεογραφία για να γίνουμε κοινωνοί του προ-
βλήματος. Το βιώνουμε χρόνια τώρα. Το αντιμε-
τωπίζουμε κάθε μέρα, μεγαλώνοντας παιδιά με 
βαθιά, μερικές φορές ανεπούλωτα τραύματα. Το 
ερευνούμε επιστημονικά σε κορυφαίο επίπεδο. 
Το πολεμούμε στα κακουργιοδικεία, μόνοι εμείς, 
μάρτυρες κατηγορίας, εναντίον αδίστακτων κα-
κοποιών, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, 
αντιμετωπίζοντας την απειλή των θυτών και τους 
δαίμονες των θυμάτων. Αλλά αυτό είναι το έργο 
της παιδικής προστασίας:  δεν μπορεί να είναι 
μία απλή φιλοξενία, ένα κρεβάτι, ένα πιάτο φαΐ, 
λίγη ψυχαγωγία. Ολοκληρώνεται με τη λύτρωση 
των θυμάτων, που είναι η τιμωρία του βασανιστή 
τους.

   Ακούγονται πολλά τερατώδη αυτές τις μέ-
ρες, με θύτες διάσημους και θύματα που θα 
βρουν τους πρόσκαιρους σημαντικούς υπερα-
σπιστές τους. Φανταστείτε πόσο χειρότερα είναι 
τα πράγματα με τα παιδιά των διαλυμένων οι-
κογενειών, των αθλίων, των ανώνυμων. Τα δικά 
μας παιδιά-θύματα, τις πιο πολλές φορές δεν 
έχουν κανένα να τους υπερασπιστεί, παρά μόνο 
εμάς, ούτε καν κάποιο μέλος της οικογένειάς 
τους. Βοηθώντας επομένως το έργο μας, γίνεσαι 
και εσύ υπερασπιστής τους.

 Ο τόπος μας, αλλά και η ευρύτερη περιοχή, 
διαθέτει ένα μεγάλο οπλοστάσιο για την αντιμε-
τώπιση της κακοποίησης των ανηλίκων, τόσο 
σε επίπεδο ενημέρωσης-πρόληψης, όσο και σε 
επίπεδο θεραπείας. Αυτό καθιστά αδιανόητη την 

παθητική στάση στο πρόβλημα. Προτρέπουμε 
κάθε γονέα, κάθε εκπαιδευτικό, κάθε ευαίσθητο 
και συνειδητό πολίτη της Βέροιας, της Ημαθίας 
και της Κ. Μακεδονίας, να κάνει χρήση αυτών 
των δυνατοτήτων και να προσφεύγει στις υπη-
ρεσίες των Δομών μας. Θα αντιμετωπιστεί με 
αμεσότητα, κατανόηση, εχεμύθεια και αποτελε-
σματικότητα, κάθε περιστατικό που χρειάζεται 
συμβουλευτική, ψυχολογική ή και ψυχιατρική 
υποστήριξη. Οι καταγγελίες για περιστατικά κα-
κοποίησης μπορούν να διερευνηθούν γρήγορα, 
και σε στενή συνεργασία με τις δικαστικές και 
αστυνομικές αρχές να πάρουν το δρόμο της δι-
καιοσύνης. Τα θύματα μπορεί να ενταχθούν σε 
πρόγραμμα συστηματικής ψυχοθεραπείας στο 
Κέντρο θεραπείας τραύματος.

Παρέχουμε προς χρήση τις υπηρεσίες πρώ-
της γραμμής:

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ-ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

Αναφορά-καταγγελία περιστατικών / Συμβου-
λευτική και ψυχολογική υποστήριξη / Θεραπεία 
τραύματος / Υπηρεσίες Κοινωνικού Λειτουργού

Βενιζέλου 46 Βέροια, τηλ. 2331023700 (όλο 
το 24ωρο)

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Ημερήσια φροντίδα παιδιών σε κίνδυνο και 
στήριξη των οικογενειών τους

Σ. Πέτρουλα 7 & Χρ. Σμύρνης,  Βέροια, τηλ. 
2331072302

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
Εγγραφή εθελοντών / Γενικές πληροφορίες / 

Δωρεές
Ανοίξεως 19 Βέροια, τηλ. 2331029571
www.propaidi.org

  Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Πρωτοβουλία για το Παιδί:  
«Ο κίνδυνος είναι δίπλα μας!

Εμείς είμαστε εδώ, 
απέναντι στον κίνδυνο 

και δίπλα σε σας»



Συνάντηση της Φρόσως 
Καρασαρλίδου 

με εκπροσώπους του 
Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας

H βουλευτής Ημαθίας Φρόσω Καρασαρλίδου συναντήθηκε τη Δευτέρα με το διοικητικό συμβούλιο του Δικηγορικού 
Συλλόγου Βέροιας με σκοπό να συζητηθούν τα σοβαρά προβλήματα που ανέκυψαν στον κλάδο με αφορμή την παν-
δημία. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του συλλόγου Φώτης Καραβασίλης και τα μέλη Καπράρας Στέργιος, 
Κύρτσιου Φωτεινή, Ζεϊμπέκη Σοφία και Χατζόγλου Γεώργιος.

Τα μέλη του συλλόγου εξέθεσαν στη βουλευτή τα δίκαια αιτήματά τους για στήριξη και οικονομική ενίσχυση του κλά-
δου των δικηγόρων, καθώς, τόσο λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί λόγω της πανδημίας όσο και λόγω των οικονο-
μικών υποχρεώσεών τους που καταβάλλονται κανονικά, πολλοί δικηγόροι αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης. Την 
κατάσταση δυσχεραίνουν ο αποκλεισμός του κλάδου από την αποζημίωση ειδικού σκοπού και ο τρόπος κατανομής της 
επιστρεπτέας προκαταβολής, που αφήνει έξω απ’ αυτήν πολλούς δικηγόρους.

Επιπλέον, προβλήματα λόγω των μέτρων που έχει επιβάλει η κυβέρνηση έχουν προκληθεί και στην ομαλή λειτουρ-
γία των δικαστηρίων, με την αναβολή πολλών δικών.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης και άλλα θέματα, για τα οποία τα μέλη του συλλόγου εξέφρασαν τη συνα-
ντίληψή τους με τη βουλευτή. Αυτά αφορού-
σαν στο νέο Πτωχευτικό Κώδικα που έφερε 
η κυβέρνηση, στην έκθεση Πισσαρίδη και τις 
επιπτώσεις της στους επαγγελματίες, αλλά 
και σε ζητήματα δικαιοσύνης και προστασίας 
των ατομικών δικαιωμάτων κατά την περίοδο 
αυτή στη χώρα μας.

Η κα Καρασαρλίδου ενημέρωσε τους εκ-
προσώπους του Δικηγορικού Συλλόγου σχετι-
κά με ερωτήσεις που έχει καταθέσει στη Βου-
λή μαζί με άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, 
με τις οποίες ζητούν από την κυβέρνηση να 
δώσει λύση στα προβλήματα του κλάδου και 
να μεριμνήσει για την ουσιαστική στήριξή του.
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ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ
Οι εκπαιδευτικοί του 5ου ΓΕ.Λ. Βέροιας εκφράζουμε 

την οδύνη μας για τον αδόκητο χαμό του μαθητή μας 
Κυριάκου Παπαδόπουλου και τα ειλικρινή μας συλ-
λυπητήρια στην οικογένειά του. Ο Κυριάκος μετοίκησε 
στην γειτονιά των αγγέλων, θα είναι όμως πάντοτε στις 
καρδιές όλων μας.

Αντί στεφάνου ο Σύλλογος θα καταθέσει ένα ποσό στη 
μνήμη του στην «Πρωτοβουλία για το Παιδί».  

Ο Σύλλογος Διδασκόντων
 του 5ου ΓΕ.Λ. Βέροιας

Λ. Τσαβδαρίδης: Έτοιμος 
ο ΕΛΓΑ να εκτιμήσει και 
να αποζημιώσει τυχόν 

ζημίες από τη «Μήδεια»
Τη ν  π λ ή ρ η 

ετοιμότητα του 
ΕΛΓΑ να απο -
τυπώσει και να 
εκτιμήσει τυχόν 
ζημίες που προ-
κλήθηκαν στ ις 
καλλιέργειες της 
χώρας, ανάμεσά 
τους και στον Νο-
μό Ημαθίας λόγω 
της κακοκαιρίας 
«Μήδεια» επα-
νεπιβεβαίωσε ο 
Πρόεδρος  του 
Οργανισμού κ. 
Ανδρέας Λυκου-
ρέντζος σε σχετι-
κή τηλεδιάσκεψη 
που ε ίχε  χθες 
Τρίτη 23 Φεβρου-
αρίου με Βουλευ-
τές και θεσμικούς 
παράγοντες της 
Ημαθίας και της 
Πέλλας. 

Όπως σημείω-
σε, ο λεπτομερής 
σχετικός έλεγχος 
στις καλλιέργειες θα ξεδιπλωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες από τους αρμόδιους εκτι-
μητές και στην περίπτωση που υπάρχουν ζημίες η αποζημίωση των οποίων προβλέπεται 
ήδη από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, θα κινηθεί ταχύτατα η σχετική διαδικασία.

Στις περιπτώσεις δε που οι όποιες ζημίες εντοπιστούν δεν καλύπτονται από τον κανο-
νισμό του Οργανισμού, ο κ. Λυκουρέντζος επισήμανε ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια 
προκειμένου να βρεθεί τρόπος να αποζημιωθούν είτε μέσω de minimis είτε μέσω άλλων 
κρατικών οικονομικών ενισχύσεων είτε μέσω άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως 
συνέβη στην περίπτωση της θεομηνίας Ιανός, επ΄ωφελεία πάντα των πληγέντων αγρο-
τών, ειδικά εν καιρώ πανδημίας. 

Ο κ. Τσαβδαρίδης στην τοποθέτησή του εξέφρασε την ικανοποίησή του στον Πρόεδρο 
του ΕΛΓΑ για τα ταχύτατα αντανακλαστικά του Οργανισμού και για τη βούλησή του να 
σταθεί για ακόμη μία φορά δίπλα στον Έλληνα παραγωγό, κάτι, που όπως υπογράμμισε, 
είχε την ευκαιρία να το διαπιστώσει εκ νέου και στην πρόσφατη επίσκεψή του στο τοπικό 
υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στη Βέροια.

Ευχαριστήριο του 
Συλλόγου Κοινωνικής 

Παρέμβασης «Έρασμος»
Ο Σύλλογος Κοινωνικής 

Παρέμβασης «Έρασμος» ευ-
χαριστεί θερμά την επιχείρηση 
«Tasty Fruit» και τους υπεύ-
θνους κ.κ. Βασίλη Νικολόπου-
λο και Στέφανο Αποστολίδη, 
για την προσφορά ποσοτήτων 
φρούτων  προς κάλυψη ανα-
γκών της δομής μας. 

Κάθε ευγενική χορηγία ή δω-
ρεά από τον επιχειρηματικό κόσμο απέναντι στον «Έρα-
σμο» αποτελεί σημαντική ευεργεσία προς ευάλωτα άτομα 
ή ομάδες που συνδράμουμε, αποδίδοντας άμεσα οφέλη 
και καρπούς στον καθημερινό αγώνα μας για την προά-
σπιση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων σε μια καλύτερη 
ποιότητα ζωής!    

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρό-
γραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 28 Φε-

βρουαρίου 2021 στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής  του αγαπημέ-
νου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού 
και θείου 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΟΜΑΝΟΥ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του  να ενώ-
σουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το Θεό.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται , μπορούν  να τα  προσφέρουν για  το  
Γηροκομείο Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημοτικής 
Αγοράς.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 24 

Φεβρουαρίου 2021 σε στενό οικο-
γενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, ο Γεώργιος Ιωαν.  
Τσιλακούδης σε ηλικία 70 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

«Μαρτύρων και 
Ηρώων αίματα»: 

Ομιλίες του
Μητροπολίτη 

κ. Παντελεήμονα 
για την Επανάσταση 

του 1821
 

 Η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας στο πλαίσιο του ε-
ορτασμού των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως του 
1821 έχει καταρτίσει πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων, οι οποίες θα 
λάβουν χώρα καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους στις κατά τόπους περιφέρειες 
της τοπικής μας Εκκλησίας.

 Παράλληλα τα φετινά ΚΖ΄ Παύλεια που πραγματοποιούνται ετησίως τον 
μήνα Ιουνίου προς τιμήν του ιδρυτού της τοπικής μας Εκκλησίας Αποστό-
λου των Εθνών Παύλου θα έχουν θέμα σχετικό με την Ελληνική Επανάστα-
ση του 1821. 

 Την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου το απόγευμα εγκαινιάστηκε το εν 
λόγω εορταστικό πρόγραμμα εκδηλώσεων, με τη νέα σειρά ομιλιών του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Πα-
ντελεήμονος με τίτλο : «Μαρτύρων και Ηρώων αίματα», στο πλαίσιο των 
διαδικτυακών παραγωγών της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Στη σειρά ομιλιών 
θα αναπτύσσονται ιστορικά και αγιολογικά θέματα που σχετίζονται με την 
περίοδο της Τουρκοκρατίας και την Ελληνική Επανάσταση, την συνεισφορά 
της Εκκλησίας και του Ιερού Κλήρου στους αγώνες του Έθνους καθώς και 
με γεγονότα και πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην τοπική 
μας Εκκλησία. 

 Στην πρώτη ομιλία ο Σεβασμιώτατος ομίλησε για τη ζωή και το πατριω-
τικό έργο της Κυράς των Αθηνών, Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας. Οι εν λόγω 
ομιλίες θα μεταδίδονται μέσα από τους ιστοχώρους της Ιεράς μας Μητρο-
πόλεως και από τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος λόγος» στους 90.2 FM 
κάθε Πέμπτη στις 7 το απόγευμα. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Διαφωνούμε με την 
μετάβαση της 
επικουρικής 

ασφάλισης από το
 διανεμητικό σύστημα  
στο κεφαλαιοποιητικό

       
Τα επτά (7) μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας, έχοντας 

υπόψη τις  άνωθεν σχετικές, κατόπιν πολλών τηλ/κών 
επικοινωνιών μεταξύ τους, ανταλλαγή θέσεων και απόψε-
ων, υπολογίζοντας τα υπέρ και τα κατά και μεταφέροντας 
την επιθυμία πάρα πολλών μελών του Συνδέσμου,

 ο μ ό φ ω να απορρίπτουμε τη μετάβαση της επικου-
ρικής σύνταξης  από το ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ σύστημα 
στο ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΟ.

  Ο μ ό φ ω να απορρίπτουμε τις ωραιοποιήσεις και 
τις εξισώσεις  του Κεφαλαιοποιητικού συστήματος, λόγω 
προσωπικών εμπειριών από εισφορές σε ασφαλιστικές 
εταιρείες, οι οποίες λόγω πτώχευσης, οι ασφαλισμένοι 
έχασαν τα κεφαλαιοποιημένα συνταξιουχικά δικαιώματα.

Εισφορές ορισμένου χρόνου σε ασφαλιστικές εται-
ρείες, όταν έληξε ο χρόνος, οι ασφαλισμένοι εισέπραξαν 
πολύ λιγότερα από τις εισφορές που είχαν καταβάλλει. Η 
απάντηση της εταιρείας, «καλά δεν γνωρίζετε, ότι όπως 
συμμετέχετε στα κέρδη συμμετέχετε και στη ζημία»;

Ζητάμε το νοικοκύρεμα των Ταμείων και τη χρηστή 
διοίκηση.

Ζητάμε από την Κυβέρνηση και από τον αρμόδιο Υ-
φυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Τσακλόγλου, πριν 
κατατεθεί στη Βουλή το σχετικό Νομοσχέδιο να τεθεί σε 
δημόσια διαβούλευση.

    Να κληθούν οι Πρόεδροι των Ομοσπονδιών των 
Συνταξιούχων να εκθέσουν τις θέσεις, τις απόψεις και 
τα επιχειρήματά τους στο καυτό θέμα της επικουρικής 
σύνταξης, το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλι-
σμένους στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

          Για το Δ.Σ.
                  Ο Πρόεδρος      Ο Γεν. Γραμματέας
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την  οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου 

Βέροιας , οι τραπεζικοί λογαριασμοί ,που μπο-
ρείτε 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 Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεήμων:

 Την Τετάρτη 24 Φεβρουα-
ρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει 
με θέμα την Κλίμακα του Αγίου 
Ιωάννου του Σιναΐτου, μέσα α-
πό την ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, την αντίστοιχη 
σελίδα στο Facebook και τον 
ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλει-
ος Λόγος» στους 90.2 FM.

 Την Παρασκευή 26 Φε-
βρουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα 
ομιλήσει με την ευκαιρία της 
εορτής της Αγίας Φωτεινής της 
Σαμαρείτιδος, στο πλαίσιο της σειράς ομιλιών «Αγιολογία 
και ζωή», μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπό-
λεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook  και τον ραδιο-
φωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM.

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη



«Επιστήμονες για μία ημέρα»
Διαδικτυακό Masterclass για μαθητές λυκείου από τους ερευνητές 
του CERN, για τη χρήση της Φυσικής πάνω στην Ιατρική Θεραπεία

Τα ερευνητικά κέντρα CERN και GSI, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγε-
ωργίου Θεσσαλονίκης με την υποστήριξη της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας, και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζουν 
το Σάββατο 6 Μαρτίου 2021,  απο 9.30 – 18.00, ένα μοναδικό Masterclass για μαθητές Λυκείου, για τη χρήση της Φυσικής επιστήμης πάνω στην Ιατρι-
κή Θεραπεία. Το νέο αυτό Particle Therapy Masterclass https://indico.cern.ch/event/840212/overview,  θα επιτρέψει στους μαθητές να συμμετέχουν με 
ενθουσιασμό σε καινοτόμες ερευνητικές μεθόδους, πάνω στην τεχνική θεραπείας σοβαρών μορφών καρκινικών όγκων, όπως αυτό γίνεται στο Γερμα-
νικό Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο DKFZ https://www.dkfz.de/  στη Χαϊδελβέργη. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιεί φωτόνια, πρωτόνια ή ιόντα άνθρακα 
σε συνδυασμό με ειδικό λογισμικό. Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε ένα δείγμα της ερευνητικής εργαλειοθήκης matRad , που δείχνει 
τα βασικά βήματα για το σχεδιασμό θεραπείας καρκινικών όγκων  https://videos.cern.ch/record/2690592 Το πρόγραμμα του ολοήμερου εργαστηρίου 
(Masterclass) περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος ενημερωτικών δράσεων από τη βασική έρευνα που πραγματοποιείται στα ερευνητικά εργαστήρια, έως 

τις εφαρμογές των αποτελεσμάτων αυτών στην κοινω-
νία και στη θεραπεία του καρκίνου. Το πρωί: παρουσι-
άσεις που περιλαμβάνουν βίντεο και εικονική επίσκεψη 
στο πείραμα ALICE βαρέων ιόντων στο CERN (στην 
ελληνική γλώσσα) Το απόγευμα: πρακτική άσκηση, βι-
ντεοδιάσκεψη με ειδικούς από το DKFZ / Χαϊδελβέργη 
και εικονική επίσκεψη στο κέντρο θεραπείας βαρέων 
ιόντων CNAO στην Ιταλία https://fondazionecnao.it/
en/  (στην αγγλική γλώσσα) Ηλικίες συμμετεχόντων: 
15-19 Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και 
θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι ενδιαφερόμενοι 
μαθητές μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο σύν-
δεσμο : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.
aspx?id=gz_kCLuQkU6jBqlw7kITTGJusWigwMhAgcjk
H9n0TZFUQkhINVA2NkczUzJTR1ZBVlRBUFhaVTlSR
i4u και θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά για τη συμμετοχή 
τους, η οποία θα γίνει διαδικτυακά μέσω Zoom.Επικοι-
νωνία επίσης:

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, http://www.
libver.gr, info@libver.gr T 2331024494

7www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΑΔΑ: 6ΦΧ64690Β7-64Δ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ            
ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιοχή Ασωμάτων Τ.Κ. : 591 00 
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ:Προμηθειών 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Πασιόπουλος 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2331 3 51314 / 51157  
E-Mail :prom1@verhospi.gr 

Βέροια,  22 Φεβρουαρίου 2021
Α.Δ.:  2/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της αριθ. 29/24-12-2020 
(θέμα 9ο) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας, 

Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί
Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προ-

μήθεια «Αντιδραστήρια εργαστηρίων» (α. Αντιδραστήρια για 
την εξακρίβωση ομάδας αίματος με παραχώρηση συνοδού εξο-
πλισμού, β. Αντιδραστήρια για την διενέργεια μεθόδου ταχείας 
ταυτοποίησης μικροβίων σε αιμοκαλλιέργειες και διάγνωσης 
Μηνιγγίτιδας / Εγκεφαλίτιδας, Αναπνευστικών Λοιμώξεων και 
Λοιμώξεων γαστρεντερικού, με σύστημα PCR πολλαπλών 
στόχων, με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού και γ. Αντι-
δραστήρια και Αναλώσιμα για τη διενέργεια μικροβιολογικών 
εξετάσεων - Αυτόματο Σύστημα Ταυτοποίησης Μικροβίων 
και Προσδιορισμού της mic - Αυτόματο Αιμοκαλλιεργειών με 
παραχώρηση Αναλυτών ως συνοδού εξοπλισμού)» - (CPV: 
33696500-0), για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας -  Μονάδες Βέροιας 
και Νάουσας, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν είκοσι τριών 
χιλιάδων τετρακοσίων δώδεκα ευρώ (123.412,00€) με Φ.Π.Α., 
για ένα χρόνο και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα: 25-02-2021 και ώρα 08:00 π.μ. 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα: 31-03-2021 και ώρα 17:00. 

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 7-4-2021 και ώρα 
12:30 στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής Μονάδας Βέροιας 
ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε-
ΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) 
ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπη-
ρεσία εκδόσεων της Ένωσης. Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρο-
νικού διαγωνισμού της διακήρυξης είναι 105760. Ο διαγωνισμός 
εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016). 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δρα-
στηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας. 

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέ-
σουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα 
πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας των προσφερόμε-
νων ειδών, εκτός ΦΠΑ. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες 
εξήντα (360) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Ημαθίας – 
Μονάδα Βέροιας, Περιοχή Ασωμάτων,   Τ.Κ. 59100, αρμόδιος υπάλ-
ληλος: Απόστολος Πασιόπουλος,, Τηλ.2331351157. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική 
μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.verhospi.
gr).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ  Γ. ΠΛΙΟΓΚΑΣ

Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 
το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας θα διεξαχθεί 
με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021, στις 18:00 
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της 
ημερήσιας διάταξης: 

-Λήψη απόφασης για την παροχή κινήτρων υπέρ Επικουρι-
κών Ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα  Νάουσας.

Εισηγητής: Δήμαρχος
-2η Αναμόρφωση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπο-

λογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 2021 (Τεχνική Υπη-
ρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας
-3η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πό-

λεως Νάουσας 2021 (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως 
της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρε-
σιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

-Κατ’ αρχήν απόφαση ονοματοδοσίας οδών πόλης Νάουσας.
Εισηγητής: Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας και Ευρω-

παϊκών Θεμάτων.
-Λήψη καταρχάς απόφασης για την έγκριση ή μη διαδικασίας 

εκποίησης  με δημοπρασία τμήματος του κληροτεμαχίου με αριθ-
μό 1063 έκτασης 788.27 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Χαρίεσσας 
της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμίων του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρε-
σιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

-Έγκριση ή μη διαδικασίας εκμίσθωσης 4ετίας, με φανερή προφορική 
πλειοδοτική δημοπρασία, αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Αγγελοχωρίου του Δήμου 
Νάουσας, το οποίο είναι ελεύθερο προς  μίσθωση, για καλλιέργεια μονοε-
τών φυτών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανά-
πτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

-Έγκριση ή μη διαδικασίας εκμίσθωσης 4ετίας, με φανερή προφορική 
πλειοδοτική δημοπρασία, αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Ζερβοχωρίου του Δήμου 
Νάουσας, το οποίο είναι ελεύθερο προς  μίσθωση, για καλλιέργεια μονοε-
τών φυτών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανά-
πτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

-Έγκριση ή μη διαδικασίας εκμίσθωσης 4ετίας, με φανερή προφορική 
πλειοδοτική δημοπρασία, αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Μονοσπίτων του Δήμου 
Νάουσας, το οποίο είναι ελεύθερο προς  μίσθωση, για καλλιέργεια μονοε-
τών φυτών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανά-
πτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

-Γνωμοδότηση ή μη για τον καθορισμό της χρήσης γης, στο προς εκποί-
ηση με δημοπρασία τμήμα 10 στρεμμάτων του τεμαχίου με κτηματολογικό 
αριθμό 1063 το οποίο βρίσκεται εντός των ορίων της Τ.Κ. Χαρίεσσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανά-
πτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

-Λήψη απόφασης ή μη για σύνταξη Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής 
κατά του κυρίου Δεληγιαννίδη Θεόδωρου του Γεωργίου και της Ελένης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανά-
πτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

-Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης έτους 2021.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανά-
πτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

-Παράταση Μελέτης Προσωρινών Κυκλοφοριακών για το έργο: Αναπλά-
σεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας.
-Έγκριση ή μη Πρακτικού Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος Εκποιούμε-

νων Δημοτικών Ακινήτων.
Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας.
-Έγκριση ή μη παραχώρησης αιθουσών στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο 

(ΔΑΚ) Δήμου Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας, Υγείας και Αθλητισμού.
-Έγκριση ή μη παραχώρησης αίθουσας στον Πολυχώρο Πολιτισμού 

«Χρ. Λαναράς» (Βέτλανς) για χρήση από τoν Σύλλογο Διαβητικών «ΓΛΥΚΙΑ 
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ»  

Εισηγητής: Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας και Ευρωπαϊκών Θε-
μάτων.

-Πρόταση Εφαρμογής Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Δημοτικό  Συμ-
βούλιο Παίδων Νάουσας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας, Υγείας και Αθλητισμού.
-Ενημέρωση Δημοτικών Συμβουλίων και ΟΤΑ περί της πορείας υλοποί-

ησης του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας (Απόφαση 220/2016 
Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας).

Σχετ: Το άρθρο 242 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α’/19-07-2018).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής 

Προστασίας.
-Παράταση υλοτομίας στη συστάδα 39 του Δημοτικού Δάσους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής 

Προστασίας.
Στη διάθεση σας είναι η ημερήσια διάταξη και οι εισηγήσεις, στο Γραφείο 

της Γραμματείας του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
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Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

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

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

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

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

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

«Οιομάδεςπουθα
αποχωρήσουνθα

κρίνουντοπρόγραμμα
τηςΓΕθνικής»

Ο Παναγιώτης Διακοφώτης, μέλος της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ. μίλησε στο 
Metropolis 95.5 για τη σέντρα στο πρωτάθλη-

μα της Γ΄Εθνικής, ενώ ανέλυσε και κάτω από ποιες 
συνθήκες θα μπορούσε να γίνει. Χαρακτηριστικό της 
σύγχυσης που επικρατεί είναι ότι δεν έχει αποφασι-
στεί το πόσοι αγώνες (αλλά και το πότε) θα δοθούν 
από τις ομάδες (θυμίζουμε πως απομένουν 25 περί-
που αγωνιστικές στους 10 ομίλους), ενώ είπε πως 
θα πρέπει να δούμε πρώτα πόσες ομάδες θα θελή-
σουν να αποχωρήσουν για να βγει το πρόγραμμα.

Μάλιστα,μίλησεγια12με14αγώνεςακόμηαλλάκαιότιοιομάδες
πουδεθααγωνιστούνθαπαίξουντηνέασεζόνστοτοπικό.

Αναλυτικά:
«ΈγινεμίαπρώτησυζήτησημετηνΕΠΟναπροτείνειέναρξηστης

28Μαρτίου.Όσες ομάδες αποχωρήσουν οικειοθελώς δεν θα έχουν
κυρώσειςαπλάθαπρέπειαναγκαστικάναυποβιβαστούνστιςερασιτε-
χνικέςκατηγορίες.ΜίασυζήτησηπουείχαμετονκύριοΜαυρωτάείναι
ναγλυτώσουνοιομάδεςτοκόστοςαπότατεστκατάτουκορωνοϊούμε
τοκόστοςνατοαναλαμβάνειηΓ.Γ.Ακαιτοκράτος.

Τοπλάνοθαείναι12με14αγώνεςγιατηΓ΄Εθνικήκαιθαφανείαπό
τοποιεςομάδεςθαθελήσουννααποχωρήσουναλλάκαιναπαραμεί-
νουνστηνκατηγορία.Ανγιαπαράδειγμααποχωρήσουνέναςμεγάλος
αριθμόςσωματείωνθαφτιαχτείέτσιηφόρμουλαώστεναυπάρξεικα-
νονικάηδιεξαγωγήτωναγώνωνχωρίςκανέναπρόβλημα.»

Στο Όμπερσντορφ 
τηςΓερμανίας 
που θα πραγμα-

τοποιηθεί το Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα σκι 
αντοχής από τις 21/02/-
07/03  θα συμμετέχουν 
οι πρωταθλητές του 
ΕΟΣ Νάουσας Μαρία 
Ντάνου και Γιώργος 
Αναστασιάδης. Ας γνω-
ρίσουμε τους αθλητές 
μας που θα λάβουν 
μέρος στην κορυφαία 
διοργάνωση της χρο-
νιάς.

Μαρία Ντάνου
ΗΜαρία γεννήθηκε στηΝά-

ουσαστις03/03/90.
Είναι απόφοιτος του  τμήμα-

τος τουΟικονομικού τουΑΠΘ.
Κάτοχος μεταπτυχιακών σπου-
δώνστοEPFL τηςΕλβετίας.Ερ-
γάζεται στο τμήμα επικοινωνίας
και μάρκετιγκ στην παγκόσμια
ΟμοσπονδίαΞιφασκίαςστηΛω-
ζάνη.Ασχολείταιμετηχιονοδρο-
μία από το 2001. Πανελλήνια
πρωταθλήτριαεπίσειράετώνμε
διακρίσειςτόσοστοεσωτερικόό-
σοκαιστοεξωτερικότηςχώρας.
ΣυμμετοχήσταΠαγκόσμιαΠρω-
ταθλήματα ,2009 Τσεχία 2017
Φινλανδία, 2019 Αυστρία και
φυσικά η πρόκρισης της 2021
Γερμανία.

Αποκορύφωμα τηςαθλητικής
τηςδιαδρομής ,ησυμμετοχή της
στιςΟλυμπιάδες:2010 Βανκού-
βερ 2018Κορέα. Ευχόμαστε ό-
ληηαθλητικήοικογένειαγια την

πρόκρισης τηςστηνεπόμενηΟ-
λυμπιάδατο2022στηνΚίνα.

Γιώργος Αναστασιάδης
Ο Γιώργος γεννήθηκε στις

25/05/04στηΝάουσα.Είναι μα-
θητής της β´ τάξης του 1ου ενι-
αίου λυκείουΝάουσας.Ενεργός
αθλητής τουΕΟΣαπό το 2010.
Πανελληνιονίκης και κυπελλού-
χοςεπίσειράετώντόσοστηνκα-
τηγορίατωνπαίδωνόσοκαιτων
εφήβων. Σαν μέλος της εθνικής

ομάδαςσυμμετείχε τα τελευταία
χρόνιασεόλατα βαλκανικάκύ-
πελλα και διεθνείς αγώνες της
κατηγορίας του. Σταθμός στην
αθλητική τουδιαδρομήησυμμε-
τοχήστουςΟλυμπιακούςαγώνες
νέων ,2020Λωζάνη.Είναι ο μι-
κρότερος αθλητής που συμμε-
τέχει στη διοργάνωση.Τεχνικός
της αποστολής οΝίκοςΑναστα-
σιάδης.

ΟΕΟΣΝάουσαςπροάγεικαι
συνεχίζειμετάαπόπολλέςγενιές

τοέργοτου!!!
Πριν από 34 χρόνια (1987)

στην ίδια πόλη στο Όμπερ-
σντορφ της Γερμανίαςφιλοξενή-
θηκετοΠαγκόσμιοΠρωτάθλημα
σκι αντοχής.ΟΝίκοςΑναστασι-
άδηςσυμμετείχεσαναθλητήςκαι
οΧρήστοςΠαππάς (συμπολίτης
μαςκαιμέλοςτουσυλλόγου)σαν
ομοσπονδιακόςπροπονητής.

Πάνταστηνκορυφή!!
Πάνταεπιτυχίες!!

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σκι αντοχής
οι Μαρία Ντάνου και Γιώργος Αναστασιάδης 

του ΕΟΣ Νάουσας
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Τεράστια πρόκριση για 
την ΑΕΚ και το ελληνικό 
χάντμπολ! Η Ένωση νίκησε 

29-23 την CSM Βουκουρεστίου 
στο ΟΑΚΑ και ανέτρεψε το 28-23 
του πρώτου αγώνα, παίρνοντας 
το εισιτήριο για τα προημιτελικά 
του ΕHF European Cup.

Ηπρόκρισηπαίρνειακόμαμεγαλύτερηαξία
αν αναλογιστεί κανείς ότι το ελληνικόπρωτά-
θλημα είναι σε απραξία από τονΟκτώβριο,
ενώτοΡουμανικόδιεξάγεταικανονικά.

HAEK είχεσε τρομερήημέρα τονΑυστρι-
ακό τερματοφύλακαΤόμαςΜπάουερμε 20 ε-
πεμβάσειςσε42σουτ(ποσοστό48%),ενώμε-
γάληεμφάνισηέκανεοΜυλωνάςμε7γκολ,με
τοτελευταίοναείναικαιτοκρισιμότερο59:43!

ΗΈνωσηέλεγχετοπαιχνίδιπαίζονταςεξαι-
ρετικήάμυναστοπρώτοημίχρονοκαιπροηγή-
θηκεακόμακαιμε6γκολ(11-5στο23’και13-7
στο28’),ενώέκλεισετοημίχρονομε+5(14-9).

ΣτοδεύτεροημίχρονοηCSMβελτίωσετην
εικόνατηςκαιέβαλεδύσκολαστηνΑΕΚμετον
Νάντεςνακάνειζημιάμε11γκολ.ΟιΡουμάνοι
μείωσαν19-17στο47’,αλλάηΑΕΚκατάφερε
να ξαναπάρει διαφορά 6 γκολ (27-21 και 28-
22).ΟΝάντες έκανε το 28-23, ισοφαρίζοντας
το σκορ τουπρώτου αγώνα και οΜυλωνάς
έγραψε το τελικό29-23,λίγοπρινοΜπάουερ
σταματήσει τοσουτ τουΒραζιλιανουστην τε-
λευταίαεπίθεσητουματςγιατηνCSM.

ΑΕΚ-CSMΒουκουρεστίου29-23
Ταπεντάλεπτα:3-1,6-2,7-3,9-5,11-6,14-

9 (ημιχρ.), 5-11, 17-15, 19-16, 22-18, 24-20,
29-23.

ΑΕΚ (Δημητρούλιας):Μπάουερ,Αραμπα-
τζής 3 , Τζηράς 4, Νικολαΐδης, Ρέινα 2, Κο-
σάνοβιτς ,Μυλωνάς 7,Πλάθα 3,Φλορίδο 1,
Λέμος2,Παπαδιονυσίου,Νούιτς1,Αραπακό-
πουλος 1,Δομπρής 3,Μπουνέτα 1,Κεδέρης
1.

CSMΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ(Βόιτσα):Κρούπα,
Τεϊσέιρα1,Μαζιλέσκου,Μιλιτάρου ,Ζερεμπιέ,
Βάρο,Ρόταρου,Φοτάτσε,Ταρίτα3,Ουνγκου-
ρεάνου3,Πρεντράγκοβιτς4,Μπετσέρου,Ντα-
βίντοβιτς,Ναντές11,Ονιεβέκουε1,Μέρλα.

Διαιτητες:Μουρς-Καρμό(Γαλλία),Παρατη-
ρητής:Παρτεμιάν(Ελλάδα),Δίλεπτα:7-6,Κόκ-
κινη: 41:02Μιλιτάρου (τρία δίλεπτα),Πέναλτι:
3/3-4/5

ΗΑΕΚ, όπως και ηΑνόρθωσηθαμάθουν
τον αντίπαλο τους στους «8» στην κλήρωση
τηςΤρίτηςστηΒιέννη.

ΜετηρωσικήΝέβαηΑΕΚ
στους«8»τουEHFCup

Τοναντίπαλό τηςστους«8» τουEHFCup
έμαθε ηΑΕΚ, στην κλήρωσηπουπραγματο-
ποιήθηκε  στα γραφεία τηςΕυρωπαϊκής ομο-
σπονδίαςστηΒιέννη.

Έτσι ηΈνωσηθαβρει στη δρόμο της την
ρωσικήΝέβα με τους πρώτους αγώνες των
Προημιτελικών να διεξάγονται 20-21Μαρτίου
και οι επαναληπτικοί 27-28Μαρτίου.Οι “κι-
τρινόμαυροι”,  που θαπαίξουν για 5η φορά
στην ιστορία τουςστους “8” τηςΕυρώπης,θα
δώσουν τοπρώτοπαιχνίδι στηΡωσία και τη
ρεβάνςστηνέδρατους.

ΠαράλληλαηΑνόρθωσηκληρώθηκεμετην

ρουμανικήΜπάγιαΜάρε.
Αναλυτικάταζευγάριατωνπροημιτελικών:
ΜπαγιαΜάρε (Ρουμανία)-Ανόρθωση (Κύ-

προς)
Νέβα(Ρωσία)-ΑΕΚ(ΑΕΚ)
HCΡόμπεΖούμπρι(Τσεχία)-ΓκορένιεΒελέ-

νιε(Σλοβενία)
Πόλβα Σερβίτι (Εσθόνια)-Ιστάντς IF (Σου-

ηδία)
Πραγματοποιήθηκε,επίσης,ηκλήρωσηγια

ταημιτελικάτηςδιοργάνωσης.
ΑνηΑΕΚπροκριθείθααντιμετωπίσειτονι-

κητήτουζευγαριούHCΡόμπεΖούμπρι-Γκορέ-
νιεΒελένιεκαιηΑνόρθωσηεκείνοντουΠόλβα
Σερβίτι-ΙστάντςIF.

Τυχερός στην… ατυχία του
ο Τέβιν Φέρελ του Φιλίππου

Ευχάρισταείναι τανέαγια τον τραυματισμότουΤέβινΦέρελ,
καθώς όπως όλα δείχνουν ο κεντρικός τουΦίλιππουΒέροιας
Volleyball,απέφυγεταχειρότερα!

ΟδιεθνήςάσοςτηςΑγίαςΛουκίαςτραυματίστηκελίγοπριντη
λήξη της κυριακάτικης εντός έδραςαναμέτρησης της12ηςαγω-
νιστικήςτηςVolleyleagueμετονΟΦΗ,σεέναπρόσθετοπλήγμα
κακοτυχίας,γιατην,ήδηαποδεκατισμένηαπότραυματισμούςκαι
κορονοϊό,ομάδατουΣωκράτηΤζιουμάκα.

Στο24-20του3ουσετο«πύργος»απότηνΑγίαΛουκία,«πά-
γωσε»τοΔΑΚΔ.Βικέλαςκαιτους«ερυθρόλευκους»τηςΒέροιας,
ότανμετάαπόδιπλόμπλοκστοφιλέμετονΓραμμενούδη,προ-
σγειώθηκεάτσαλαπάνωστοπόδιτουσυμπαίκτητου,μεαποτέ-
λεσμανατραυματιστεί.

Αμέσωςμε τηβοήθεια του γιατρού τουαγώνα, κ.Φραγκάκη
αποχώρησε υποβασταζόμενος από το γήπεδο, ενώ έδειξε να
πονάστον αστράγαλο.Αρχικά εκφράστηκανφόβοι για κάταγμα
στον έσωσφυρό τουαθλητή,ωστόσοόπωςδιαπιστώθηκε από
τιςεξετάσεις,πρόκειταιευτυχώςγιαμίακάκωσηστηνποδοκνημι-
κήχώρα.Νασημειωθείότισεπερίπτωσηπουεπιβεβαιωνότανη
αρχικήιατρικήεκτίμηση,οΤέβινΦέρελθαέπαιρνετηνάγουσαγια
τοχειρουργείο,κάτιπουευτυχώςαπέφυγεοριστικά.

Οκ.Φραγκάκηςπάντωςσυνέστησεστονπαίκτηαποχήαπό
τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για διάστημαπερίπουμιας ε-
βδομάδας.

ΗοικογένειατουΦίλιππουΒέροιας,διοίκηση,προπονητέςκαι
αθλητέςπουαπό τηνπρώτηστιγμήστάθηκαν ηθικά καιψυχο-
λογικάστοπλευρό τουδιεθνούς κεντρικού, εύχεταιστοναθλητή
ταχείαανάρρωσηκαισύντομαναεπιστρέψει«σιδερένιος»στους
αγωνιστικούςχώρους.

ΜεγάληΑΕΚστους«8»τηςΕυρώπης,
τεράστιαπρόκρισητηςΈνωσηςμε29-23

επίτηςCSMΒουκουρεστίου
Με τη ρωσική Νέβα η ΑΕΚ στους «8» του EHF Cup

ΔΣ σήμερα Τετάρτη
με φόντο την αναδιάρθρωση

Σήμερα Τε-
τάρτη 24 Φε-
βρουαρίου και
ώρα 12:00, θα
πραγματοποιη-
θεί συνεδρίαση
τουΔιοικητικού
Συμβουλίου της
Super League
2 - F o o t b a l l
League μέσω
τηλεδιάσκεψης,
με θέματα ημε-
ρησίας διάτα-
ξης: Ενημέρω-
σησχετικάμετο
αθλητικό νομο-

σχέδιο/προτάσειςΈνωσης,Αγωνιστικάθέματα/Playoff-playoutκαιπρότασηχορηγίαςαθλητι-
κούυλικού.ΗενημέρωσητηςΛίγκας:«ΣαςενημερώνουμεότισήμεραΤετάρτη24Φεβρουαρίου
καιώρα12:00,θαπραγματοποιηθείσυνεδρίασητουΔιοικητικούΣυμβουλίουτηςSuperLeague
2-FootballLeagueμέσωτηλεδιάσκεψης,μεθέματαημερησίαςδιάταξης:

Ενημέρωσησχετικάμετοαθλητικόνομοσχέδιο/προτάσειςΈνωσης
Αγωνιστικάθέματα/Playoff-playout,Πρότασηχορηγίαςαθλητικούυλικού,Διάφοραθέματα».

Κύπελλο Ελλάδος
Τοπρόγραμματων
ρεβάνςστις3/4
Μαρτίου2021

Σε δύομέρες, τηνΤετάρτη 3 και την
Πέμπτη 4Μαρτίου, θα διεξαχθούν οι
επαναληπτικοίπροημιτελικοίτουΚυπέλ-
λου.

Σταπιο«ανοιχτά»ζευγάρια,τοΠανα-
θηναϊκός-ΠΑΣΓιάννινα(1-2)θαγίνειστη
Λεωφόρο στις 3/3 στις 20:00, ενώ μια
μέραμετάκαι την ίδιαώραθαγίνειστο
«ΚλεάνθηςΒικελίδης» τοΆρης-Ολυμπι-
ακός(1-2).

Αναλυτικάτοπρόγραμμα:
Τετάρτη3Μαρτίου
Λαμία-ΠΑΟΚ18:00
Παναθηναϊκός-ΠΑΣΓιάννινα20:00
Πέμπτη4Μαρτίου
Βόλος-ΑΕΚ18:00
Άρης-Ολυμπιακός20:00
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιανουάριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

22-02-2021 μέχρι 

28-02-2021 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Τετάρτη 24-02-2021

16:00-21:00 ΣΙ-

ΜΟΥΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠ-

ΠΟΥ 4 (πεζόδρομος

α γ ορά ς )  2 3 310 -

73124

16:00-21:00ΤΡΟ-

ΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ-

ΓΙΟΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ32

23310-22968

16:00-21:00ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΜΟΡΑΒΑ3

(έναντιΙΚΑ)23310-27507

21:00-08:00ΠΑΝΤΑΖΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΪΒΑΛΙΟΥ

2 &ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟΠΡΟΜΗΘΕΑ 23310-

66812

Φαρμακεία

“Βόμβα”απόIHF:
Ματαιώθηκετο

ΠαγκόσμιοΠρωτάθλημα
ΕφήβωντηςΑθήνας

ΗΔιεθνήςΟμοσπονδίαΧάντμπολστην τελευταία τηςσυνεδρί-
ασηαποφάσισε τηνματαίωσημεγάλωνδιοργανώσεωνπου επρό-
κειτο να διεξαχθούν το επόμενο διάστημα, μεταξύ αυτών και του
ΠαγκοσμίουΠρωταθλήματοςΕφήβων (Κ19)που είχε αναλάβει η
Ελλάδα.

HΙΗFπροχώρησεσεαυτήτηναπόφασηλόγωτωνσυνεχιζόμε-
νωνπροβλημάτωνπουέχειδημιουργήσειηπανδημίατουCovid-19,
ταοποίαδενεπιτρέπουνστιςΕθνικέςΟμοσπονδίεςναπροετοιμά-
σουνταπαγκόσμιαπρωταθλήματα.

Έτσιματαιώθηκανοιπαρακάτωδιοργανώσεις
ΠαγκόσμιοΠρωτάθλημαΓυναικώνΚ202020(Ρουμανία)
ΠαγκόσμιοΠρωτάθλημαΓυναικώνΚ182020(αρχικάΚίνα,μετά

Κροατία)
Παγκόσμιο ΠρωτάθλημαΑνδρών- Γυναικών BeachHandball

2020(Ιταλία)
ΠαγκόσμιοΠρωτάθλημαΑνδρώνΚ212021(Ουγγαρία)
ΠαγκόσμιοΠρωτάθλημαΑνδρώνΚ192021(Ελλάδα)

Τηλεδιάσκεψη 
πραγματοποι-
ήθηκε  μεταξύ 

εκπροσώπων αθλητι-
κών σωματείων με τον 
Λευτέρη Αυγενάκη για 
την επανεκκίνηση των 
αθλητικών δραστηριο-
τήτων στο ερασιτεχνικό 
ποδόσφαιρο…

Όπως αναφέρει το stoplekto,
οΥφυπουργόςΑθλητισμούπήρε
ξεκάθαρα θέση υπέρ του ανοίγ-
ματος τωνακαδημιώνποδοσφαί-
ρου για το οποίο δεσμεύτηκε ότι

υπάρχουν καθοριστικές ενέργειες
απόμέρος του έως την επόμενη
εβδομάδα.

Δεσμεύτηκεότι θα τοπαλέψει
μεκάθετρόπο,καιείπεευθέωςό-
τιλόγωτηςιδιαίτερηςκατάστασης
που ζούμε ακόμα και ηΑθλητική
αρχή βρίσκεται κάτω από τις ει-
σηγήσεις των λοιμωξιολόγων οι
οποίες “καλώςή κακώς”, καθορί-
ζουνταπάντα.

Αντίθετα,δενήταντοίδιοθετι-
κός, αφήνοντας ερωτηματικά για
τηδυσκολίατηςεπανέναρξηςτων
αντρικών τμημάτων  ερασιτεχνι-
κών σωματείων, λόγω πολλών
παραμέτρωνπου υπάρχουν και
δενείναιπολύαισιόδοξες.

Λευτέρης Αυγενάκης: 
«Ναι για τις Ακαδημίες,
δύσκολο για τα τοπικά»

Θεραπεία έκανε 
σήμερα ο Χρή-
στος Τζόλης 

και αύριο θα δοκιμάσει 
να μπει σε κανονικούς 
ρυθμούς προπόνησης, 
καθώς οι εξετάσεις 
στις οποίες υποβλή-
θηκε δεν έδειξαν να 
υπάρχει πρόβλημα 
στον αστράγαλο του.

ΟΧρήστος Τζόλης ακολού-
θησεέκανεσήμεραθεραπείαγια
τοπρόβλημαπουαντιμετωπίζει
στην δεξιάποδοκνημική και αύ-
ριοθαδοκιμάσειναμπειστοκα-
νονικόπρόγραμμαπροπόνησης.
Αν τα καταφέρει τότε θα τεθεί
στη διάθεση τουΠάμπλο Γκαρ-
σίαγιατοναγώναμετονΑστέρα
στηνΤρίπολη.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ
δούλεψεσήμεραμετουςπαίκτες
που δεν αγωνίστηκαν στο χθε-
σινό οικογενειακό διπλό, τακτική
γιατοπαιχνίδιτουΣαββάτουστο
οποίο δεν θα έχει στη διάθεση
του τους τραυματίεςΚρέσποκαι
Μιχάι, αλλά και τον τιμωρημένο
Ίνγκασον.Αντίθετα επιστρέφει ο
Βιερίνιαπουεξέτισεστηναναμέ-
τρησημετηΛαμίατηνποινήγια
τις κίτρινες κάρτεςπουσυμπλή-
ρωσε.

«Οιπαίκτεςπου τηΔευτέρα
(22.02) αγωνίστηκαν στο οικο-
γενειακόδίτερμα έκαναναποκα-
τάσταση κι αποθεραπεία, ενώ
οι υπόλοιποιπροπονήθηκανκα-
νονικά.Αρχικάηδουλειάείχενα
κάνει με τη φυσική κατάσταση,
μέσααπόδρομικέςασκήσειςκαι
rondo,ενώστουπόλοιποκομμά-
τιηπροσοχήέπεσεστηντακτική
προσέγγισητηςεπικείμενηςανα-
μέτρησης.

OΧρήστοςΤζόλης έκανε θε-
ραπεία κι ατομικό πρόγραμμα.
ΗμαγνητικήτουGoldenBoyδεν
έδειξε κάποιο τραυματισμό κι ο
νεαρόςάσοςτηνΤετάρτη(24.02)
θαδοκιμάσειναδουλέψειμετην
ομάδα και να τεθεί στη διάθεση

τουτεχνικούεπιτελείου.
Ο Χοσέ Κρέσπο συνέχισε

πρόγραμμααποθεραπείας κι α-
ποκατάσταση προκειμένου να
είναισεθέσηναεπιστρέψειστις
αγωνιστικέςυποχρεώσειςτοσυ-
ντομότερο δυνατό. Τέλος, ο Ε-
νέαΜιχάι συνέχισε το ατομικό
πρόγραμμααποκατάστασηςπου
ακολουθεί,στογήπεδοκαιτογυ-
μναστήριο.

ΣήμεραΤετάρτη οΠΑΟΚθα
προπονηθεί στις 11:00στηΝέα
Μεσημβρία»αναφέρει το ενημε-
ρωτικότουΔικεφάλου.

ΚλείνειοΔουβίκας,έρχεται
τοκαλοκαίριστηνΤούμπα
Κοντά σε συμφωνία με τον

Βόλο για τονΤάσοΔουβίκαβρί-
σκονται οι άνθρωποι τουΠΑΟΚ

πουγνωρίζουνότιστοτέλοςτης
σεζόν θα έχουν να «τρέξουν»
πολλάζητήματαμετουςεπιθετι-
κούςπουβρίσκονταιστορόστερ.

Ο ΠΑΟΚ ασχολήθηκε έντο-
ναμετηνπερίπτωσητουΤάσου
Δουβίκα τον περασμένο Γενά-
ρη,ότανφάνηκεναείναιανοικτό
το ενδεχόμενοαποχώρησης του
ΚάρολΣβιντέρσκι.

Από την στιγμή που τελικά
δενέφτασεσταγραφείατηςΠΑΕ
μιαπρότασηπουθαικανοποιού-
σε τους ανθρώπους τουΠΑΟΚ
γιατονΠολωνόκαιδενβρέθηκε
λύση στο θέμα με τονΑντόνιο
Τσόλακ,πουπαραμένει ανενερ-
γός, στην Τούμπα δεν θεώρη-
σαν ότι υπήρχε ανάγκη για να
κλείσουντοννεαρόεπιθετικότου
Βόλου.

Καιαυτόσυνέβηπαράτογε-
γονόςότιοισυζητήσεις τωνδύο
πλευρών ήταν αρκετά προχω-
ρημένες. Ούτε προέκυψε τόσο
έντονος ανταγωνισμός για τον
παίκτηώστε να τους αναγκάσει
νατον«καπαρώσουν»γιατοερ-
χόμενοκαλοκαίρι,αφήνονταςτον
στην ομάδα του μέχρι το τέλος
της φετινής αγωνιστικής περι-
όδου.

ΚΟΝΤΑΣΕΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΓΙΑΤΟΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Οι συζητήσεις με τον Βόλο
για τονΔουβίκα ξεκίνησαν και
πάλι,στοπλαίσιο τουπρογραμ-
ματισμούπουθέλουννατρέξουν
στην Τούμπα για την επόμενη
αγωνιστική περίοδο και οι δύο
πλευρές είναι πολύ κοντά σε
συμφωνία.

ΤοκαλοκαίριοΠΑΟΚθαχρει-
αστεί να κινηθεί γιαπερισσότε-
ρους από έναν επιθετικούς και
όπως όλα δείχνουν ένας από
αυτούςθα είναι οΔουβίκαςπου
μέχρι τώρα μετρά 11 γκολ και
3 ασίστ στηνφετινή αγωνιστική
περίοδο.

ΟΣβιντέρσκιθαμπαίνειστον
τελευταίοχρόνοτουσυμβολαίου
του,παρά τη μέχρι στιγμήςπα-
ραγωγικότητα του δεν θεωρείται
βασικόςκαιτοκαλοκαίριθαείναι
κρίσιμοκαισημαντικόγιατομέλ-
λοντουστηνΤούμπα.

ΟΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
ΚΡΜΕΝΤΣΙΚ

Και δεν είναι μόνο οΠολω-
νός... Για τον Τσόλακ θα γίνει
προσπάθεια να συμβεί ότι δεν
συνέβη τονπερασμένο Γενάρη,
ναβρεθείομάδαγιανασυνεχίσει
αλλούτηνκαριέρατουκαιτοαν
θαπαραμείνειοΚρμέντσικστην
Τούμπαθαεξαρτηθείαπότιςδι-
απραγματεύσειςπου θα γίνουν
με τηνΜπριζπου έχει τα δικαι-
ώματατου.

Καταλαβαίνει εύκολα κανείς
ότιπροβλέπονταιπολλέςανακα-
τατάξεις στην γραμμή κρούσης
τουΠΑΟΚκαιείναιλογικόοιάν-
θρωποι του να προετοιμάζουν
απότώρατιςκινήσειςτους.

ΠΑΟΚ:ΤεστετοιμότηταςσήμεραγιαΤζόλη
Κλείνει ο Δουβίκας, έρχεται το καλοκαίρι στην Τούμπα
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Διαδικτυακή συμβουλευτική 
γονέων του Συλλόγου Μ.Α.μ.Α

Ο Σύλλογος  
Μέριμνα  Ατό -
μων με Αυτισμό 
(Μ.Α.μ.Α),  στις 
21/02/2021 ολο-
κλήρωσε μια α-
κόμη διαδικτυακή 
συνάντηση, στο 
πλαίσιο διαδικτυ-
ακών προγραμ-
μάτων συμβου-
λευτικής  γονέων  
του συλλόγου μας 
που διοργανώνο-
νται σε τακτά χρο-
νικά  διαστήματα. 
Το σημερινό μας  
θέμα ήταν: Το παι-
δί και ο έφηβος 
με αυτισμό και  οι 
σχέσεις τους με τα 
αδέρφια τους.

Στη διαδικτυα-
κή  αυτή συνάντη-
ση συμμετείχαν 
γονείς -μέλη του 
συλλόγου μας.  Το 
θέμα ανέπτυξε η Παιδοψυχίατρος κ. Λίλιαν Αθανασοπούλου ,  Δ/ντρια του ΕΣΥ και επιστημο-
νικά υπεύθυνη του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του Γενικού Νοσοκομείου “Γ. Παπανικολάου” 
,εθελόντρια επιστημονική σύμβουλος  και φίλη του συλλόγου μας. Στη συζήτηση συμμετείχε  
η κυρία Ειρήνη Αναγνώστου, σχολική ψυχολόγος,ιδρυτικό μέλος και εθελόντρια επιστημονική 
σύμβουλος της ΜΑμΑ

Είχαμε την ευκαιρία ως γονείς, να μας δοθούν πολύ σημαντικές επιστημονικές πληροφορί-
ες από την ερευνητική βιβλιογραφία και πρακτικές οδηγίες.    Καταθέσαμε  τις ερωτήσεις μας, 
εκφράσαμε  τις πολλαπλές αγωνίες  μας και  ανακαλύψαμε κάποιες σκέψεις για το αύριο. 

Αυτές οι συναντήσεις είναι μόνο αποτελεσματικές!
Θα θέλαμε για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσουμε την κυρία Αθανασοπούλου που συνε-

χίζει να στέκεται δίπλα μας και βέβαια τη θεωρούμε μια πολύ καλή  φίλη του συλλόγου μας.
Ο σύλλογός μας θα συνεχίσει να διοργανώνει τέτοιες συναντήσεις και στο μέλλον ,με σκο-

πό την ενημέρωση και στήριξη των οικογενειών .
Το Δ.Σ 

Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με την ισχύου-
σα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι 
της κλάσης 2024 (γεννημένοι το έτος 2003), 
είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απο-
γραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 
2021 (από 02 Ιανουαρίου 2021 έως και 31 Μαρ 
2021), προσερχόμενοι σε οποιαδήποτε Στρα-
τολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή Κέντρο Εξυπηρέτη-
σης Πολιτών (ΚΕΠ), για τους διαμένοντες στην 
Ελλάδα ή Ελληνική Προξενική Αρχή για τους 
διαμένοντες στο εξωτερικό, σύμφωνα με τα εκά-
στοτε ισχύοντα μέτρα πρόληψης της διασποράς 
του κορονωϊού Covid-19.

2. Κατά την προσέλευσή τους οι στρατεύσι-
μοι θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα, 
πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό 
Διαβατήριο.

β. Δημόσιο εγγράφο στο οποίο αναγράφεται 
ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

γ. Δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται 
ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής

Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Βεβαίωση ΑΜΚΑ (μέ-
σω του www.amka.gr).

δ. Ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, στις 
οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση 
για όσους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

3. Ειδικά, οι διαμένοντες στο εξωτερικό εφό-
σον δε διαθέτουν κάποιο από τα ανωτέρω δικαι-
ολογητικά, πρέπει να προσκομίσουν κατά την 
απογραφή τους επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα 
απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους. Οι Προξε-
νικές Αρχές, μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση 
των στοιχείων των στρατευσίμων, εκτυπώνουν 
τα Δελτία Κατάταξης τα οποία υπογράφονται 
από τους στρατεύσιμους και τα αποστέλλουν 
συγκεντρωτικά στις αρμόδιες Στρατολογικές 
Υπηρεσίες.

4. Επίσης, οι στρατεύσιμοι, ανεξαρτήτως αν 
διαμένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οφεί-
λουν να γνωστοποιούν υποχρεωτικά κατά την 
κατάθεση του Δελτίου Απογραφής, τη διεύθυν-
ση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (E-mail), 
προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση ενημέρω-
σή τους αναφορικά με τις στρατολογικές τους 
υποχρεώσεις, ώστε να αποφευχθούν πιθανές 
συνέπειες από τη μη ενημέρωση (πρόσθετη 
στρατιωτική υποχρέωση, αδυναμία εύρεσης 
από τις Αστυνομικές Αρχές κλπ).

5. Αποδεικτικό κατάθεσης δεν εκδίδεται α-
πό τις ΣΥ,τα ΚΕΠ ή τις προξενικές αρχές. Οι 
στρατεύσιμοι μπορούν να το εκτυπώνουν από 
την ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος (www.
stratologia.gr/enimerwsi_apografis) πληκτρο-
λογώντας το στρατιωτικό αριθμό τους ή τον 
αριθμό του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητάς 

τους.
6. Όσοι δεν τηρήσουν τις ως άνω υποχρε-

ώσεις θα υπέχουν τις παρακάτω διοικητικές 
κυρώσεις:

α. Ένα (1) μήνα πρόσθετη στρατιωτική υπο-
χρέωση, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβο-
λής του Δελτίου Απογραφής.

β. Δύο (2) μήνες πρόσθετη στρατιωτική υπο-
χρέωση, σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτί-
ου Απογραφής.

γ. Τρείς (3) μήνες πρόσθετη στρατιωτική 
υποχρέωση, σε περίπτωση αναγραφής στο 
Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κα-
τάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.

 7. Οι μη εγγεγραμμένοι σε μητρώο αρρέ-
νων, οι οποίοι υποχρεούνται να απογραφούν 
(αδήλωτοι), προκειμένου να θεωρηθούν ως 
εμπροθέσμως καταθέσαντες, οφείλουν μέχρι 
την 31 Μαρ 2021, να υποβάλουν στην αρμόδια 
Στρατολογική Υπηρεσία βεβαίωση της αρμό-
διας υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει 
ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή 
τους σε μητρώα αρρένων. Οι παραπάνω έχουν 
υποχρέωση να απογραφούν εντός μηνός από 
την έκδοση της απόφασης εγγραφής τους στο 
μητρώο αρρένων.

8. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με 
την κατάθεση Δελτίου Απογραφής, οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Στρα-
τολογικές Υπηρεσίες, στα ΚΕΠ ή στις Ελληνικές 
Προξενικές Αρχές του εξωτερικού.

Υπενθυμίζεται ότι η κατάθεση του Δελτίου 
Απογραφής δύναται να πραγματοποιηθεί ηλε-
κτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου www.
stratologia.gr και προϋποθέτει οι στρατεύσιμοι 
να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) και κωδικούς taxisneτ.

(Υ Κατάρτιση του Στρατολογικού Πίνακα 
2005 μ2005ιση) Κ

Οι γεννημένοι άρρενες του έτους 2005, οι ο-
ποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αρρένων 
του Δήμου Αλεξάνδρειας (ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, 
ΠΛΑΤΕΟΣ, ΜΕΛΙΚΗΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ) ανεξάρ-
τητα από τη Δημοτολογική τους εγγραφή και τον 
τόπο γέννησής τους, υποχρεούνται να επικοι-
νωνήσουν με το τμήμα Δημοτικής Κατάστασης 
του Δήμου για την κατάρτιση του Στρατολογικού 
Πίνακα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
άρθ. 16 του Ν.Δ. 2119/93 «περί Μητρώων Αρ-
ρένων», από τις 11/1/2021 έως και 13/3/2021 
(Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 08:00 έως 
και 13:00).

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γεώργιος Σαμαράς

Πληροφορίες: Διαμαντοπούλου Αποστο-
λία, τηλέφωνο: 23333-50117 & 50150

Δήμος Αλεξάνδρειας: 
Κατάθεση Δελτίων 

Απογραφής στρατευσίμων, 
για τους γεννηθέντες το 2003

Μπλόκο στην αλλαγή 
παρόχου για ανεξόφλητες 

οφειλές στους 
λογαριασμούς ρεύματος 

Μπλόκο σε αλλαγή πα-
ρόχου ηλεκτρικής ενέργειας 
για ανεξόφλητες οφειλές άνω 
των 150 ευρώ επιχειρεί να 
βάλει η ΡΑΕ( Ρυθμιστική Αρ-
χή Ενέργειας).

 Όπως αναφέρει η εφη-
μερίδα Καθημερινή, η ΡΑΕ 
εισηγείται για τους οικιακούς 
καταναλωτές ανώτατο όριο 
ανεξόφλητης οφειλής για να 
μπορούν να αλλάξουν πά-
ροχο τα 150 ευρώ (τετραμη-
νιαίο λογαριασμό), για τους 
μη οικιακούς που είναι συν-
δεδεμένοι με τη χαμηλή τά-
ση τα 200 ευρώ και για τους 
καταναλωτές μέσης τάσης τα 
1.000 ευρώ.

Καταναλωτές που χρωστούν στον υφιστάμενο πάροχό τους πάνω από αυτά τα ποσά θα πρέπει για 
να αλλάξουν πάροχο είτε να αποπληρώσουν τα χρέη τους είτε να τα διακανονίσουν.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα στον παλαιό προμηθευτή να υποβάλει στον αρμόδιο διαχειριστή εντολή 
απενεργοποίησης της παροχής για διάστημα 6 μηνών μετά την αλλαγή προμηθευτή, στην περίπτωση 
που ο πελάτης δεν τηρεί τον διακανονισμό αποπληρωμής της οφειλής του και υπό την προϋπόθεση ότι 
οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του αντίστοιχου σε τουλάχιστον 6 μηνιαίους λογαριασμούς ρεύματος.

Ένα τρίτο μέτρο που προτείνει η ΡΑΕ προκειμένου να αποθαρρύνει το φαινόμενο των μετακινήσεων 
από πάροχο σε πάροχο αφήνοντας πίσω οφειλές είναι η δημιουργία ενός συστήματος τύπου «Τειρε-
σία» που θα αξιοποιούν οι προμηθευτές για να αξιολογούν τον βαθμό φερεγγυότητας των καταναλω-
τών. Πρόκειται για ένα σύστημα επισήμανσης οφειλών στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι προμηθευτές 
και θα αφορά τους οφειλέτες λογαριασμών ρεύματος που θέλουν να αλλάξουν πάροχο.

Προτείνεται μάλιστα να υπάρχει διαβάθμιση της επισήμανσης και συγκεκριμένα “κόκκινη” για όσους 
κινούνται στα όρια των οφειλών των ανώτατων ορίων που προτείνει και “πράσινη” για όσους ανεξάρτη-
τα από το ύψος των οφειλών έχουν προχωρήσει σε διακανονισμό.

(πηγή: Δικαιολογητικά)
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
διόροφηστοΠανόρα-

μαμε3υπνοδωμάτια,

σαλοκουζινα, μπάνιο,

βεράντα.Κάτωδιαμέ-

ρισμαπιομικρόσαλο-

κουζίνα με τζάκι, δω-

μάτιο.Μεπρόσβαση

στην αυλή.Αυτόνομη

θέρμανση σε ήσυχη

περιοχή.Τιμή135.000

ευρώ. Τηλ. :  6973

735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμακοντάστοΜουσείο,

90 τ.μ., 34.000 ευρώ.

Τηλ.:6934888738Με-

σιτιοκόΑκίνηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑι χωρά-
φι 10 στρέμματα με

ροδάκινασυμπήρυνα

ANDROSS στην πε-

ριοχή ΠΑΛΙΟΛΑΚΑ

κοντάστογήπεδοΔΙ-

ΑΒΑΤΟΥ. Η περιοχή

είναι κατάλληλη για

καλλιέργεια ακτνιδί-

ων. Τηλ. επικοινωνί-

ας:6982384407.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙοπωρο-

πωλείο επί της οδού

ΜητροπόλεωςστηΒέ-

ροια.Πληροφορίεςτηλ.

6976063527

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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.



13ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 www.laosnews.gr

στο κέντρο της Βέροιας:

1) υπόγεια αποθήκη 110

τ.μ.,τιμη150ευρώ,2)πα-

τάριπερίπου100 τ.μ., τι-

μή100ευρώ.Πληρ. τηλ.:

6970019994.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα κέντρου με α-

τομική θέρμανση 3 δω-

μάτια σαλόνι κουζίνα

μπάνιο σε άριστη κατά-

σταση, 280 ευρώ. Τηλ.:

2331068080.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μη-

τροπόλεως35,χώρος90

τ.μ. περίπου, με 3 χώ-

ρους και κουζινα,W.C.,

για επαγγελματική χρή-

σηή για διαμέρισμα, 3ος

όρ.Τηλ.: 6932 471705&

2331021100.

ΠΡ.ΗΛΙΑΣ 15, ενοικι-
άζεται γραφείο20 τ.μ., ε-

πιπλωμένο. Τηλ.: 23310

24072.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23334ΚΕΝΤΡ0,Ενοικιάζεταιγκαρ-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13234Ενοικιάζεταιγραφείο30τ.μ.

κοντάστονΆγιοΑντώνιο3οςορ.εξαιρετικής
προβολής2χώροιμεδικότουWC.Ενοίκιο
μόνο150€.

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

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

Κωδ:106449 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ανακαινισμένοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-Κέντροσεπαράλληλοτης

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106818ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Πωλείται

Γκαρσονιέρα59τ.μ.,3οόροφο,ηοποίααπο-

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13262 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙ-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατά-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13548.ΒΕΡΟΙΑστηνπεριοχήΞη-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:14248-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥπω-

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

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

φασιστικόαγοραστήέτοιμο.
Κωδ.14527ΣτοΣταυρόΗμαθίαςπωλεί-

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟ-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

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



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός-ηλε-
κτρονικός, με γνώσεις υπολο-

γιστώνκαιαγγλικήςγλώσσας,

γιαπλήρηαπασχόληση.Αντι-

κείμενο: ιατρικά μηχανήματα.

Έδρα εταιρείαςΑγκαθίαΗμα-

θίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας

:6985996674.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανειδίκευτος ερ-
γάτης από εταιρία κρεάτων

για μόνιμη εργασία. Πληρ.

2332042608–2332041875.

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

στήςWagondrill, 3) χειριστής

Dumper για μόνιμη εργα-

σία στη Βέροια. Τηλ.: 23310

21904κ.Κώστας.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ ΙΚΕ - GREEN
MARKETS, αναζητά βοηθό
λογιστή για πλήρη ή μερική

απασχόληση,πτυχιούχο σχο-

λής λογιστικής με εμπειρία

σε γ’ κατηγορίας βιβλία, για

τηνοργάνωσητουλογιστήρι-

ουτηςστηΒέροια.Αποστολή

βιογραφικών στο career@
greenmarkets.gr.

ZHTEITAI βοηθός λογιστή
για εργασίασε λογιστικό γρα-

φείο.Απαραίτητη, τριετής του-

λάχιστονπροϋπηρεσία.Τηλέ-

φωνο:2331021106.Αποστολή

βιογραφικών στο ygronat@

hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως  βο-
ηθός λογιστή για εμπορική

επιχείρηση με τριετή τουλά-

χιστονπροϋπηρεσία σε ανά-

λογηθέση  καθώς και άριστη

γνώση αγγλικών σε επίπεδο

επικοινωνίας και προαιρετι-

κά   επικοινωνία σε μια του-

λάχιστον γλώσσαακόμα κατά

προτίμηση  ιταλικώνή γερμα-

νικών καθώς και πολύ καλές

γνώσειςMicrosoftOffice(Excel

,Word ,Outlook).ΑΠΟΣΤΟΛΉ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΏΝ  ΣΤΟ email:

olympialandike@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτο-
κινήτων από επιχείρηση στη

Βέροια γιαπλήρη απασχόλη-

ση. Ικανοποιητικήαμοιβή.ΖΗ-
ΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί για πλή-
ρη απασχόληση. Τηλέφωνα

επικοινωνίας: 2331071553 &

2331062900.Ώρες επικοινωνί-

ας:9.00με18.00.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με έ-
δρα τη Βέροια, αναζητά χει-

ριστήμηχανημάτωνέργουμε

ικανότητα οδήγησης επαγ-

γελματικού φορτηγού για να

εργαστεί σε έργο ύδρευσης

στη Θεσσαλονίκη. Τηλ. ε-

πικοινωνίας: 23310 23400,

Κιν.:6977443518.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ30τ.μ.μεντουλάπα,140€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ35τ.μ.επιπλωμένο,190€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,λουξ,250€
ΚΕΝΤΡΟ45τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,250€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,180€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.16ετών,πολύκαλό,320€
ΚΤΕΛ90τ.μ.καλό,μπορείναμπεισόμπα,200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,330€
ΕΛΗΑ95τ.μ.12ετών,τζάκι,θέα,360€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.12ετών,θέα,λουξ,450€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ.επιπλωμένο,300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ35τ.μ.15ετών,33.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 50 τ.μ. ανακαινισμένη & μισθωμένη,
28.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.ευκαιρία,επενδυτικό,21.000€
ΡΟΛΟΙ70τ.μ.επενδυτικό,33.000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ70τ.μ.γωνιακό,καλό,47.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ75τ.μ.15ετίας,εξαιρετικό,λουξ,65.000€
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€
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€

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
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ20τ.μ.καλό,190€
ΠΙΝΔΟΥ35τ.μ.καλό,220€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ45τ.μ.καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΒΕΡΟΙΑ2.200τ.μ.εξαιρετικόκτίριο,5.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΕΛΗΑ270μέτρα,ευκαιρία,29.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 520 μέτρα, επάνωστηνΑριστοτέλους,
44.000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ750μέτρα,δίπλασεπάρκο,κτίζει600τ.μ.,
55.000€
ΡΑΧΙΑ750μέτρα,στοχωριό,28.000€
ΝΑΟΥΣΑ7.000μέτρα,στονΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ,50.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ15τ.μ.επενδυτικό,16.000€
ΤΟΥΜΠΑ60τ.μ.ευκαιρία,επενδυτικό,25.000€
ΤΣΙΜΙΣΚΗ80τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,135.000€
ΠΑΡΑΛΙΑ110τ.μ.ευκαιρία,θέαθάλασσα,240.000€

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.

H ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΧΥΜΩΝΚΑΙΚΟΜΠΟ-
ΣΤΑΣ ΑΣΠΙΣ Α.Ε.–
ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣ,

ΕΠΙΘΥΜΕΙ  ΝΑ -
ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ  ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΛΟΓΟ.ΑΠΑΡΑΙ-
ΤΗΤΑΠΡΟΣΟΝΤΑ:

*ΠΤΥΧΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
*ΓΝΩΣΗΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣΧΕΔΙΟΥ
*ΒΑΣΙΚΕΣΓΝΩΣΕΙΣΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
*ΒΑΣΙΚΕΣΓΝΩΣΕΙΣΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ-

ΚΟΥΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑΠΡΟΣΟΝΤΑ:
*ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΕΜΠΕΙΡΙΑΣΕΑΝΑΛΟΓΕΣΘΕΣΕΙΣ
*ΓΝΩΣΗΑΓΓΛΙΚΗΣΓΛΩΣΣΑΣ
*ΒΑΣΙΚΕΣΓΝΩΣΕΙΣΧΕΙΡΙΣΜΟΥΗ/Υ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑΓΙΝΟΝΤΑΙΔΕΚΤΑΣΤΟΕ-maila.barakou@aspis.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2332303100

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

ΑγγελίαγιαΛογιστή
 Η εταιρίαΣ.Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ& ΣΥΝΕΡ-

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

ΑπαραίτηταΠροσόντα:
•Εμπειρία σε κατάρτιση προϋπολογι-

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

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

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



ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός σε επι-
χείρησηεισαγωγής&εμπορί-

αςκαταναλωτικώνπροϊόντων

με έδρα το Νομό Ημαθίας.

Απαραίτητα προσόντα: κά-

τοχος διπλώματος οδήγησης

Γ΄ κατηγορίας,ΠΕΙ, ηλικία έ-

ως 38 ετών (εκπληρωμένες

στρατιωτικές υποχρεώσεις),

προϋπηρεσία σε αντίστοι-

χη θέση θεωρείται επιπλέον

προσόν. Ικανοποιητικός μι-

σθός.Βιογραφικάστοe-mail:

vbotzori@otenet.gr και στο

Fax:2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαποεταιρίαστη
Βέροια,άτομο19-29ετώνμε

κάρταανεργίαςσε ισχύ,που

να γνωρίζει Η/Υ και να χει-

ρίζεται πρόγραμμα εμπορι-

κής διαχείρισης. Πληρ. στο

τηλ.:6977433485(9.00π.μ.

-9.00μ.μ.).

ΤΟCOFFEE ISLAND,Βε-
νιζέλου 31 (κέντρο), αναζη-

τεί barista και διανομέα.
Αποστολή βιογραφικών στο

e-mail: coffeeislandveria@

gmai l .com. Τηλ. :  6976
633096.

Η   ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ  ΦΥΛΑ -
Ξ Ε Ω Ν  ‘ ’ T S I F L I D I S
SECURITY ’’  ζη τάε ι  να
προσλάβει για μόνιμη α-

πασχόληση ,  ε ξωτ ερ ι κό

πωλητή ή πωλήτρια γ ια

τους  Νομούς  Ημαθ ίας ,

Πέλλας ,  Θεσσαλον ίκης .

Απαρα ί τη τα  προσόντα ,

ευχέρεια λόγου, αγγλική

γλώσσα, δ ίπλωμα αυτο-

κ ινήτου,  άδεια εργασίας

προσωπικού ασφαλείας,

εμπε ιρ ία  με  β ιογραφικό

κα ι  συστάσε ις .  Μισθός,

ασφάλιση κα ι  ποσοστά.

Παραλαβή δ ικα ιολογητ ι -

κών με  συνέντευξη στα

κ εν τρ ι κά  γραφε ία  μας ,

Θεσσαλονίκης 45 Βέροια

www.secur i ty ts i f l id is .gr -

sales@securitytsiflidis.gr-

Τηλ.2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει η

φροντίδα μόνο καθ’ όλο το

διάστημα της ημέρας με

γνώσεις νοσηλευτικής.6997

749791.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη
φροντίδα γερόντων για κά-

ποιεςώρεςήκαι για24ωρη

βάση, καθαριότητα σπιτιών,

γραφείων και σκάλες. Τηλ.:

6940998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφ ι κά

είδη της CICU: καροτσάκι

(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό),

καλαθούνα με βάση, τραπε-

ζάκι φαγητού, κάθισμα αυ-

τοκινήτου και 2 ποδήλατα

παιδικάσεπολύκατάσταση,

400 ευρώ όλα μαζί. Τηλ.:

2331062621.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ντουλάπα
4φυλλη, σε χρώμα καφέ, βε-

λέντζες χειροποίητες σε διά-

φορα χρώματα, μεγάλο χαλί

μάλλινο σε διάφορα χρώμα-

τα, χαλί μεγάλο με «τρίχες»,

κεντήματα μετρητοίς. Τηλ.:

6982293097.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ, χωρίς υποχρε-
ώσεις,ζητάγιαγνωριμιακυ-

ρια 50-55 ετών, για σοβαρή

σχέση.Τηλ.:6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ  75 ετών, ζητά
γωνριμίαμεκυρίααπό60έ-

ως70ετώνγιασοβαρήσχέ-

ση.Τηλ.:6989007541.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτητη
οικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1οκαι
2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα1ουορόφου95τ.μ.καθαρόμε3ΔΣΚμπάνιο,
διαμπερές,ατομικήθέρμανση.Χρήζειανακαίνισης.Τιμή
32.000ευρώ.
Διαμέρισμα2ουορόφουμεάνετεςσκάλεςσεκαλήκατάστα-
σηγινεταιμετριαδωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνισταφανάρια
Κύπρουκοντά.Πολύευχάριστοκαιάνετο.Τιμή35.000ευρώ.
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δωμάτια,-
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγηηκατοικία.
ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή120.000€(κωδ
ΠΔ24)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα
μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώροι.

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο,ανακαινισμένοδιαμέρισμα2ουορόφου2ΔΣΚΜπά-
νιο,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή270€
ΣτοΔημαρχείο,υπέροχοδιαμέρισμα3ουορόφουμε3Δ-
ΣΚουζίναμεγάλη,χώριασαλόνι,δύοτουαλέτες,ατομική
θέρμανση.Τιμή360€
ΣτοΡολόι,2ος,άνετεςσκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου.Τιμή200€
20ςόροφος,μεγάλο,άνετοδιαμέρισμα,2ΔΣΚουζίναμεγάλη,
κεντρικήθέρμανση,διαμπερέςμεθέα.Τιμή250€
ΓραφείουπέροχοστηνοδόΕλιάς,2ουορόφουμεέξιχώ-
ρους,κατάλληλοκαιγιασυστέγαση,πολύάνετο.Τιμή420€
ΓραφείοστηνοδόΚαρακωστήμετρειςχώρουςκατάλληλο
γιακάθεχρήση.Τιμή250€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)τιμή
συζητήσιμη.
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκιαΤιμή
30000ευρώ(κωδΧΠ6)
ΠεριοχήΛαζοχώριμεΠατρίδα20132τ.μμεροδάκινασεπα-
ραγωγή(4ποικιλίες)τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ7)
ΠροςΛαζοχώρι,15500τ.μκαι16000τ.μ,κοινόχρηστο,με
μικρόαγροτόσπιτο,αποθήκη,καιδένδρα(κεράσιακαιρο-
δάκινασεπαραγωγή)αυτόματοπότισμακαιπροστασίααπό
χαλάζι,τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος γραφείου - βοηθός

Λογιστή γιαΛογιστικό Γρα-
φείοστηΒέροια.Τηλ.:6932

245383.

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

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

προσλάβει υπάλληλογιαυποστήριξη, οργάνωσηκαι διαχείριση
τωνπωλήσεωντωνπροϊόντωντης.

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

ναμικόκαιευέλικτοεργασιακόπεριβάλλον.
Οιυποψήφιοιθαπρέπεινααποστείλουνμέχριτις20Φεβρου-

αρίου2021βιογραφικό,σεηλεκτρονικήμορφήστοemailhr@aqf.
gr.Επιβάλλεταιφωτογραφίαυποψηφίου.

Στο βιογραφικό να αναγράφεται οΚωδικός της αγγελίαςΥ-
ΠBGSAL.

Σεόλεςτιςεπαφέςθατηρηθείαπόλυτηεχεμύθεια.
Πληροφορίες :  Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού τηλ:

2331023774

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

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

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



Παραδόθηκαν  χθες  τα κλειδιά του  αρχοντικού Σαράφογλου,  στην πρόεδρο του Λυκείου 
των Ελληνίδων Βέροιας κα Έλλη Μάλαμα, με την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης και 
παραλαβής του κτηρίου για χρήση του από το Λύκειο Ελληνίδων .

 Τα κλειδιά παρέδωσε ο Δήμαρχος  Βέροιας  Κώστας Βοργιαζίδης , για «την συνέχιση του 
έργου τους και την προαγωγή του πολιτισμού και της παράδοσης της Βέροιας , στο εμβλη-
ματικό αρχοντικό Σαραφογλου», παρουσία του αντιδημάρχου Τεχνικών Αλ. Τσαχουρίδη και 
μελών του Λυκείου. 

P Πιθανό τσουνά-
μι στη Μεσόγειο, λέει, 
λόγω των εκρήξεων 
στην Αίτνα. Βλακείες 
χωρίς σύνορα…

 
P Επίσης, τώρα 

που φτάσαμε στον Ά-
ρη, εκφράζονται φόβοι 
εισβολής εξωγήινων ι-
ών στη Γη. Ξέρουν τον 
δρόμο.

 
P Εμπρός επιστή-

μονες, πάμε για νέα 
εμβόλια για ιούς εισα-
γωγής!

 
P Ένδειξη ζωής δεν 

υπάρχει στον Άρη, ω-
στόσο ιοί υπάρχουν. 
Αυτοί οι συνωμοσιολό-
γοι εντέλει είναι μεγά-
λοι πανεπιστήμονες να 
πούμε.

 
P Το Perseverance 

πήγε στον Κόκκινο 
Πλανήτη για να δει 
αν υπάρχουν ενδείξεις 
που να μαρτυρούν ότι υπήρξε ζωή πριν 
από 3 δις χρόνια, όταν υπήρχε εκεί α-
κόμη νερό σε υγρή μορφή. 3 δις χρόνια 
μετά, κάποιοι έχουν ήδη τις απαντήσεις.

 
P Στον Κούγια κι ο Λιγνάδης; Ε, απόψε 

στις 9 βγαίνουμε στα μπαλκόνια και χειρο-
κροτάμε τους υπόλοιπους δοκιμαζόμενους 
δικηγόρους.

 
P Μεγαλοπαράγοντας και ατάλαντος 

ποδοσφαιρικά ο Αλέξης, είναι μετρ στο 
να ρίχνει την μπάλα στην κερκίδα.

 

P Στόχος, είπε 
χθες, είναι η Μεν-
δώνη. Κι εγώ που 
νόμιζα ότι δεν έχου-
με σοβαρή σατιρική 
εκπομπή αυτόν τον 
καιρό στην TV.

 
P Αφού στο 

τέλος όλοι πάνε 
Κούγια,  απορώ 
γιατί γίνεστε δικη-
γόροι όλοι οι υπό-
λοιποι.

 
P Η φάση είναι 

ότι στο πρώτο ρα-
ντεβού στου Κού-
για, όλοι οι δυνάμει 
πελάτες πάνε με 
τον δικηγόρο τους.

 
P Κατά λοιπά. 

Η απώλεια γεύσης 
λόγω κόβιντ μπο-
ρεί να διαρκέσει 
και έξι μήνες. Το λες και ευκαιρία για δί-
αιτα ε;

 
P Τώρα, η παραπάνω πληροφορία δεν 

γνωρίζουμε ακόμη αν πρέπει να χρησιμοποι-
ηθεί στον χώρο της Ιατρικής ή στο Μάστερ 
Σεφ.

 
P Κανονικά ο κόβιντ πρέπει να επη-

ρεάζει και τον κορεσμό. Να γίνει ανοιξιά-
τικα must.

 
P Πόσο τη βρίσκω, μ’ αυτό το ρίσκο, που 

λέει και το τραγούδι.

P Η διπλή μάσκα και ο γκρέκο μασκα-
ράς. Δημώδες.

 
P Και:
 
Δύο φίλες συναντιούνται τυχαία στον δρό-

μο:
– Τα έμαθες τα νέα; Χθες πήρα για πρώτη 

φορά το αυτοκίνητο του άντρα μου και έπαθα 
μεγάλη ζημιά. Ένας ατζαμής έπεσε πάνω 
στο αμάξι και το έκανε σμπαράλια!

– Αλήθεια! Μα πώς έγινε αυτό; Μήπως 
έτρεχες;

– Αντιθέτως! Πήγαινα μόνο με πενήντα 
χιλιόμετρα.

– Τότε; Έτρεχε εκείνος;
– Και να `θέλε δεν μπορούσε. Ήταν στα-

ματημένος και δεν ήταν καν μέσα στο αυτο-
κίνητο του!

Κ.Π.
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Παραδόθηκε και επίσημα χθες το αρχοντικό Σαράφογλου, 
για χρήση, στο Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας
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