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«Αινιγματικό» χρονοδιάγραμμα 
αποζημιώσεων και… 

αιφνιδιασμών, από Λυκουρέντζο
  Περιφραστικός και ολίγον σιβυλλικός ο πρόεδρος 
του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος  στις χθεσινές του 
δηλώσεις, μετά την σύσκεψη που έγινε στο γραφείο 
του αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, σχετικά με τις ζημιές 
που υπέστησαν οι παραγωγές της  Ημαθίας από τους 
παγετούς και κατ’ επέκταση τον χρόνο καταβολής των 
αποζημιώσεων που «καίει» τους αγρότες.
  «Εργαζόμαστε ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα και 
πάντως κοντά στο χρόνο που οι αγρότες μας θα διέθεταν 
την παραγωγή τους στην αγορά, η κυβέρνηση και ο 
ΕΛΓΑ να ανταποκριθεί με πληρωμές αποζημιώσεων», 
είπε χωρίς κάτι πιο συγκεκριμένο.
  Συνήθως οι αγρότες δίνουν τις παραγωγές τους 
κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες και ίσως λίγο πριν 
ή λίγο μετά…  Άρα, θερινός θα είναι ο μήνας των 
αποζημιώσεων ή θα πιάσει και φθινόπωρο;
  Ακόμα και η δέσμευση Λυκουρέντζου εμπεριείχε μια 
αινιγματική υπόσχεση για θετικό αιφνιδιασμό …
  Σε κάθε περίπτωση πάντως οι αγρότες δηλώνουν 
κουρασμένοι με τις αναμονές και σίγουρα αυτό που θα 
τους αιφνιδίαζε ευχάριστα, θα ήταν να πληρωθούν το 
εκατό τοις εκατό της ζημιάς τους.
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ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ. Των 10 Παρθένων

«Πνίγονται»ταπλατάνιατηςΜπαρμπούτας
απότουςκισσούς

Ηεικόνα τωνπλατάνωνστην γραφικήΜπαρμπούτα τηςΒέροιας, δεν θυμίζειπλατάνια, αφού έχουν καλυφθεί από
κισσούςκαιέχουνγίνει«ζούγκλα».Το«παρασιτικό»φυτόέχειαγκαλιάσεικαικαλύψειτουςκορμούς,όπωςφαίνεταιστις
φωτογραφίεςπουμαςέστειλαναναγνώστεςκαιαναρωτιόμαστεανκάτιτέτοιοείναιεπιβλαβέςγιατααιωνόβιαπλατάνια.

Πέρααπότοαισθητικόαποτέλεσμαμε ταπλατάνιαναασφυκτιούνκαιναχάνονταιαπότουςκισσούςκαι ίσωςθα
έπρεπενακαθαριστούνστοβαθμόπουείναιεφικτό,αςελεγχθείαπότηναρμόδιαυπηρεσία,αναυτήηκατάστασηείναι
επικίνδυνηγιατηνύπαρξητωνπλατάνων.

Η Ομάδα ΔΙΑΣ και οι Εθελοντές Δότες Μυελού
των Οστών έβαλαν τα δικά τους 5 τουβλάκια για

την ανέγερση του νέου ΚΔΗΦ των Παιδιών της Άνοιξης

Μιαπολύόμορφησυμβολική κίνησηπραγματοποίησε χθεςΜ.Δευ-
τέρα,ηΟμάδαΔΙ.ΑΣΒΕΡΟΙΑΣμαζίμετουςΕΘΕΛΟΝΤΕΣΔΟΤΕΣΜΥ-
ΕΛΟΥΤΩΝΟΣΤΩΝσυμβάλλονταςκαιαυτοίστηναγορά5τούβλωνγια
τηνκατασκευήτουνέουΚΔΗΦΑμεΑ“ΤαΠαιδιάτηςΆνοιξης”στηΒέροια.

Ναθυμίσουμεότι τα«συλλεκτικά» τούβλαδημιουργήθηκαναπό “Τα
Παιδιά τηςΆνοιξης” υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτών τους, στα
εργαστήρια τουΚέντρουμας είναι αριθμημένααπό το1μέχρι το1000
και πωλούνται 30 ευρώ το καθένα. Κάθε τούβλο είναι συλλεκτικό και
μοναδικό–μεαυτότοντρόποσυνεισφέρειοκαθέναςμεέναξεχωριστό
κομμάτι,πουείναιαποκλειστικάδικότου.ΟιαστυνομικοίτηςΔΙ.ΑΣκαιοι
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣΔΟΤΕΣΜΥΕΛΟΥΤΩΝΟΣΤΩΝαπέκτησαντασυλλεκτικά
τούβλαμεαριθμούς208,209,210,211,και235καισεανάρτησήτους
αναφέρουν:

«Ελπίζουμε τοόνειρο τωνπαιδιώνναγίνειπραγματικότητακαι νακατασκευαστείαυτό τοοίκημαπουθαδώσει
ανάσασεπολλέςοικογένειες!»

«Οδοιπορικό» Μ. Εβδομάδας
από τον Αρχιμ. Παύλο Σταματά στον ΑΚΟΥ 99,6

ΤομεσημέριτηςΜ.Δευτέ-
ρας (26/4/2021) καλεσμένος
της εκπομπής«Λαϊκά καιΑι-
ρετικά» ήταν οΑρχιμ. Παύ-
λος Σταματάς,προϊστάμενος
της ενορίαςΑγ.Αναργύρων
Βέροιας, ο οποίοςμε γλαφυ-
ρό και παραστατικό τρόπο
αναφέρθηκε–μέραπροςμέ-
ρα–στα γεγονότα καιστους
συμβολισμούς τηςΜεγάλης
Εβδομάδας και τηςΑνάστα-
σης.

Οπ.Παύλος – και με τις
παρεμβάσεις των ΖήσηΜιχ.
Πατσίκα και Νίκου Βουδού-
ρη – ανέβηκε σκαλί – σκαλί
την «κλίμακα» τηςΜ.Εβδο-
μάδας, εξήγησεαπλάκαι κα-
τανοητάτιακριβώςσυμβαίνει
κάθεημέρατηςΜ.Εβδομάδας,πέρααπότιςγνωστέςημέρεςκαιακολουθίες.

Παράλληλα,αναφέρθηκεκαιστιςειδικέςσυνθήκεςπουεπικρατούνστηνχώραλόγωτουκορωνοϊούκαισχολίασε
ταμέτραπουθα ισχύσουνφέτοςστις εκκλησίεςμε το ελαφρώς τροποποιημένοωράριο τέλεσης τωνακολουθιών.
Μάλιστα,αναφέρθηκεκαιστογεγονόςτηςφετινήςπαρουσίαςτουΜητροπολίτηΒεροίαςτοβράδυτηςΑνάστασηςστο
ναόπουυπηρετεί,καθώςκαιστιςκαθημερινέςπαρεμβάσεις τουΜητροπολίτηστοραδιόφωνοτηςΜητρόποληςκαι
στοδιαδίκτυο,όπουμιλάκαιαναλύειτηνκάθεημέρατηςΜ.Εβδομάδας.

Σήμερα,Μ.Τρίτη,καλεσμένοςστηνεκπομπήθαείναισυνταξιούχοςεκπαιδευτικόςκαισυνεργάτηςτου«Λ»Μάκης
Δημητράκης,οοποίοςθααναφερθείστιςημέρεςτηςΜ.ΕβδομάδαςκαιτηςΑνάστασηςαπόλαογραφικήςκαιπολιτι-
σμικήςπλευράς.
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Συνεδριάζει σήμερα Μ. Τρίτη η Δημοτική 
Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Βέροιας  

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Βέροιας  θα γίνει στις 27-04-2021, ημέ-
ρα M.Τρίτη και ώρα 10:00 έως 11:00, ηδια περιφοράς (μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποστολή 
ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Δ.Ε.Δ. για τη διατύπωση των απόψεών τους) επί του μοναδικού θέμα-
τος της ημερήσιας διάταξης: 

Διατύπωση απόψεων για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προτείνονται από την «Συγκοινωνιακή μελέτη ερ-
γοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατασκευής κυκλικού κόμβου Μακροχωρίου»

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και 
ίδια ώρα,  οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Πρόεδρος ΕΛΓΑ: Μέσα στο καλοκαίρι οι πληρωμές 
των αποζημιώσεων από τους παγετούς

-Σύσκεψη χθες στην Αντιπεριφέρεια και «θετικές» δεσμεύσεις Λυκουρέντζου
Με στόχο ένα συνεκτικό σχέδιο για την καταβολή αποζημιώσεων με 

ακρίβεια και δικαιοσύνη και το ταχύτερο δυνατόν ο πρόεδρος του ΕΛ-
ΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος ξεκίνησε  τετραήμερη περιοδεία στην Κε-
ντρική, Δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, μαζί  με τον Γενικό Γραμμα-
τέα κ.Χρήστο Τριαντόπουλο. Στην χθεσινή ατζέντα της κυβερνητικής 
αποστολής ήταν και η επίσκεψη στην  Ημαθία, στο Υποκατάστημα του 
ΕΛΓΑ Βέροιας στις 10.00 το πρωί καθώς και η σύσκεψη που ακολούθη-
σε στις 11.00 π.μ. στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώστα 
Καλαΐτζίδη, με παρόντες  τον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 
Βεσυρόπουλο και τους Βουλευτές Ημαθίας, κ.κ. Λάζαρο Τσαβδαρίδη 
και Τάσο Μπαρτζώκα. Συμμετείχαν επίσης ο δήμαρχος Βέροιας Κώ-
στας Βοργιαζίδης, ο δήμαρχος Νάουσας, Νικόλας Καρανικόλας, ο 
Αντιδήμαρχος Αλεξάνδρειας, Στέφανος Δρυστάς, η προϊσταμένη του 
ΕΛΓΑ Βέροιας, κ. Μαρία Παππά, ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Ημαθίας, κ. Στέφανος Αποστολίδης, ο Πρόεδρος της Κοινοπραξίας 
Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών, κ. Χρήστος Γιαννακάκης και ο 
γεωπόνος ΔΑΟΚ Ημαθίας, κ. Κων/νος Μπέης.

Ο κ. Λυκουρέντζος ενημερώθηκε αναλυτικά για τις τεράστιες ζημιές 
της αγροτικής παραγωγής από τις πρόσφατες δυσμενείς καιρικές συν-
θήκες και τους παγετούς και διαβεβαίωσε πως  υπάρχει κυβερνητική 
βούληση για άμεση αποζημίωση των αγροτών και όλων των παράλλη-
λων κλάδων που πλήττονται εξαιτίας της καταστροφής των αγροτικών 
καλλιεργειών, με βάση και τα αντίστοιχα αιτήματα του Νομού. Ο αντιπε-
ριφερειάρχης τον ευχαρίστησε  προσωπικά και επανέλαβε την εμπιστο-
σύνη του στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ.

 Αναφορά στις επιστολές Βοργιαζίδη
Με αφορμή τη συμμετοχή του στη σύσκεψη ο κ.  Κ. Βοργιαζίδης, 

επισημαίνει με δελτίο Τύπου, τις αναφορές του κ. Λυκουρέντζου στις 
πρόσφατες παρεμβάσεις του Δημάρχου Βέροιας με επιστολές του, που 
αφορούν στην κήρυξη του δήμου σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης αλλά 
και στην περαιτέρω ενίσχυση του προσωπικού στο Υποκατάστημα του 
ΕΛΓΑ στην Βέροια.

 Πρόεδρος ΕΛΓΑ: Θα αιφνιδιάσουμε 
θετικά με τις αποφάσεις μας

Μετά τη σύσκεψη  ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ σε δηλώσεις του υπογράμ-
μισε πως έχουν ολοκληρωθεί οι προσλήψεις του έκτακτου προσωπικού 
και αναμένεται νέο αίτημα προς τον ΑΣΕΠ, την ώρα που η πολιτική η-
γεσία των Υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης ετοιμάζει 
σχέδιο μέτρων για την στήριξη των αγροτών προκειμένου ο ΕΛΓΑ να 
ανταποκριθεί με πληρωμές αποζημιώσεων το διάστημα που οι παρα-
γωγοί θα διέθεταν τα προϊόντα τους.

«Εργαζόμαστε ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα και πάντως κοντά 
στο χρόνο που οι αγρότες μας θα διέθεταν την παραγωγή τους στην 
αγορά, η κυβέρνηση και ο ΕΛΓΑ να ανταποκριθεί με πληρωμές αποζη-
μιώσεων. Αισιοδοξούμε ότι με σκληρή δουλειά, συνεννόηση και συνερ-
γασία θα φέρουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.  Και μία δέσμευ-
ση, αν και αρνούμαστε τις υποσχέσεις: θα αιφνιδιάσουμε θετικά με τις 
αποφάσεις μας», τόνισε συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του Οργανισμού.

Τ. Μπαρτζώκας: Ουσιαστική στήριξη των αγροτών
 Την εκτίμησή του για την επίσκεψη του προέδρου του ΕΛΓΑ αποτύ-

πωσε ο βουλευτής Ημαθίας Τάσος Μπαρτζώκας, με ανάρτησή του στο 
fb, τονίζοντας τα εξής:

« Η αποκατάσταση των επιπτώσεων και η οικονομική ανακούφιση 
των πληγέντων αγροτών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα αποτελεί 
προτεραιότητα της Κυβέρνησης. 

Κατ´ εντολή του Πρωθυπουργού, ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ, κ. Λυκου-
ρέντζος επισκέφτηκε πληγείσες περιοχές στην Ημαθία, υποδεικνύοντας 
ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της αποτύπωσης των 
ζημιών και καταβολής των οικονομικών αποζημιώσεων στους αγρότες, 
γεγονός που θα αποτελέσει και το έναυσμα για οικονομική στήριξη σε 
συνεκδοχικές δραστηριότητες της αγροτικής εφοδιαστικής αλυσίδας.

 Η έκτακτη συγκυρία απαιτεί εξαιρετικό συντονισμό όλων των συναρ-
μόδιων, ώστε να ανταποκριθούμε με ωριμότητα στον στόχο της ταχύ-
τητας, της ακρίβειας και της δικαιοσύνης των αποζημιώσεων, ακριβώς 
όπως το θέτει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.

 Ο αγροτικός κόσμος δεν είναι εξαντλημένος μόνο από τα χτυπήμα-
τα του καιρού. Είναι εξαντλημένος και από τα Ευχολόγια. Αυτή τη φορά 
θα σταθούμε αντάξιοι των προσδοκιών του, κάνοντας πράξη τις υπο-

σχέσεις μας για ουσιαστική στήριξη.»
Δηλώσεις Τσαβδαρίδη για επίσκεψη 

Λυκουρέντζου -Τριαντόπουλου
Με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου του ΕΛΓΑ και του Γενικού 

Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών στην Ημαθία ο Αν. Γεν. Γραμ-
ματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης 
έκανε την εξής δήλωση:

«Υποδεχθήκαμε στην Ημαθία τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέα 
Λυκουρέντζο και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών κ. 
Χρήστο Τριαντόπουλο οι οποίοι επισκέφθηκαν τον νομό μας για να δια-
πιστώσουν δια ζώσης τις ζημίες στις καλλιέργειες αλλά και στον ευρύτε-
ρο κύκλο των απασχολούμενων και των επιχειρήσεων που σχετίζονται 
με την πρωτογενή παραγωγή από τους πρόσφατους παγετούς και τη 
χαλαζόπτωση.

Στη σχετική σύσκεψη των υπηρεσιακών παραγόντων του τοπικού 
ΕΛΓΑ αλλά και στη συνάντηση στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας 
στις οποίες υπήρξε και αναλυτική ενημέρωση, ο κ. Λυκουρέντζος έδωσε 
όλες τις απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές για την επίσπευση των 
εκτιμήσεων και των αποζημιώσεων στους δικαιούχους.

Ενώ ο κ. Τριαντόπουλος κατέγραψε όλα τα απαραίτητα δεδομένα 
προκειμένου να εξετάσει λύσεις για την αποζημίωση των κλάδων που 
εντάσσονται και αυτοί στην αλυσίδα της πρωτογενούς παραγωγής και 
επλήγησαν ή πρόκειται να πληγούν και αυτοί αναλογικά από την συντε-
λεσθείσα καταστροφή όπως συνεταιριστικές, βιομηχανικές, εμπορικές 
και μεταποιητικές μονάδες καθώς επίσης και ο κλάδος των μεταφορών.

Επιπροσθέτως ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην προσπάθεια ενερ-
γοποίησης όλων των απαραίτητων χρηματοδοτικών εργαλείων προκει-
μένου να αποζημιωθούν οι ζημίες που δεν εμπίπτουν στον κανονισμό 
του ΕΛΓΑ.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η παρουσία τόσο του Προέδρου 
του ΕΛΓΑ όσο και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών 
στους πληγέντες νομούς καταδεικνύει για πολλοστή φορά και μάλιστα 
εμφατικά την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνει η Κυβέρνηση της ΝΔ στον 
κόσμο της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής.

Αναγνωρίζεται έτσι εμπράκτως η τεράστια αξία και δυναμική τους 
αλλά και η ανάγκη στήριξής τους όποτε αυτό επιβάλλεται, προκειμένου 
οι κλάδοι αυτοί να συνεχίζουν να αποτελούν βασικούς πυλώνες της Ε-
θνικής μας Οικονομίας.»
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Το Σωματείο Ιδιοκτητών Καφετε-
ριών – Κέντρων Διασκέδασης 
και Ψυχαγωγίας Βέροιας ανα-
λαμβάνει πρωτοβουλία αλλη-
λεγγύης, προκειμένου να συν-

δράμει εμπράκτως στην ανακούφιση των 
συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη λόγω 
της πανδημίας και των δύσκολων συνθηκών 
που βιώνουμε όλοι σήμερα. 

Καλεί  λοιπόν το κοινό της πόλης μας, εν 
όψει των εορτών του Πάσχα σε μια δράση 
ευαισθητοποίησης έτσι ώστε: να συγκεντρω-
θούν τρόφιμα και εφόδια πρώτης ανάγκης, 
για να διανεμηθούν σε άπορες οικογένειες 
της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής 
του Δήμου. Μέρος των τροφίμων που θα 
συγκεντρωθούν θα δοθούν στους σεισμό-
πληκτους κατοίκους της περιοχής της Ελασ-
σόνας.  

Τα είδη θα συγκεντρώνονται στο καφέ 
«ΒΑΤΡΑΧΟΣ», επί της οδού Μ.Καρακωστή 
13, από την Δευτέρα 05/04, έως την Μ.Τε-
τάρτη 28/04/2021. 

Οι ανάγκες αυτές είναι οι εξής:

1.Τρόφιμα
- Τυρί φέτα, δημητριακά, μέλι, σάλτσα 

ντομάτας.

- Ξύδι, χυμός λεμονιού, μπαχαρικά, αλά-
τι, πιπέρι, λάδι.

2.Αναλώσιμα είδη σπιτιού
-Χαρτικά είδη- αλουμινόχαρτα-μεμβρά-

νες-λαδόκολλες.
- Απορρυπαντικά-καθαριστικά –χλωρίνες 

– μαλακτικά ρούχων.
- Σφουγγάρια μπάνιου- κουζίνας, wettex,.
- Σακούλες απορριμμάτων (και για καλα-

θάκια).

3.Φάρμακα και είδη προσωπικής υγι-
εινής

- αντιπυρετικά, γάζες, οινόπνευμα, επί-
δεσμοι.

- αντικουνουπικά, σαμπουάν και λοσιόν, 
αφρόλουτρα, αποσμητικά.

- Mωρομάντηλα, αποφρακτικά μύτης, 
χάνζαπλαστ, μπενταντίν.

- Σερβιέτες, αντηλιακά, μπενταντίν, βαμ-
βάκι.

4. Διάφορα
- Παιχνίδια, μπάλες , laptop, tamplets    

Για το Σωματείο
Ο Πρόεδρος    

Κώστας Σαμανίδης                                        
Η Γραμματέας

Ιφιγένεια Βλαχογιάννη

Τρόφιμα μακράς διάρκειας 
συγκεντρώνει για το Πάσχα το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο του 

Δήμου Βέροιας
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Βέροιας απευθύνει 

έκκληση σε όλους τους συμπολίτες μας (καταστηματάρχες, 
επιχειρήσεις, σχολεία, συλλόγους) να συνεισφέρουν ενεργά στη 
συλλογή τροφίμων μακράς διάρκειας (ζυμαρικά, αλεύρι, λάδι, 
ζάχαρη, γάλα, κονσέρβες κ.α.)  για συμπολίτες μας που στερού-
νται βασικών ειδών διατροφής.

Η φιλανθρωπία, γενναιοδωρία και αλληλεγγύη όλων μας τις 
Άγιες Μέρες του Πάσχα θα ανακουφίσει συνανθρώπους μας 
που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό και ζουν κάτω από 
τα όρια της φτώχειας.

Η συγκέντρωση τροφίμων θα πραγματοποιείται:
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο , στην οδό Σταδίου 51 (κτίριο 

παλαιών σφαγείων), καθημερινά από Δευτέρα έως Παρα-
σκευή και ώρες 9 π. μ.- 3 μ. μ. για το χρονικό διάστημα από 
12/04/2021 έως και 29/04/2021.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331353824, 2331353811
Email: koinoniko.pantopoleio@veria.gr
www.facebook.com/koinoniko.pantopoleio.veria

ΕΥΧΕΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι εργαζό-

μενοι του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμ-
βασης «Έρασμος» σας εύχονται  ΚΑΛΟ 
ΠΑΣΧΑ με αγάπη και αλληλεγγύη, υγεία, 
υπομονή και ελπίδα

Το φως της Ανάστασης να γίνει οδηγός 
στις καρδιές μας, για έναν καλύτερο κό-
σμο!

 Με τιμή για το ΔΣ
Η Πρόεδρος

Γεωργία ΦωστηροπούλουΠασχαλιάτικο Bazaar της 
Πρωτοβουλίας για το Παιδί

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί πιστή στο 
ραντεβού της, ανακοινώνει το Πασχαλιάτικο 
Bazaar της, που θα γίνει από τη Δευτέρα 19 
έως και την Μ. Πέμπτη 29 Απριλίου 2021, 
στο κατάστημα  επί της οδού Κάππου 5 
(έναντι καφέ-εστιατορίου CAMARES).

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

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

Οι εθελόντριες του Οργανισμού από την Ημαθία και άλλες περιοχές της Ελ-
λάδας, έβαλαν πολύ μεράκι, πολύ αγάπη και μεγάλη τέχνη και δημιούργησαν 
και φέτος λαμπάδες και άλλα θαυμάσια έργα, χρηστικά, διακοσμητικά, εδώδι-
μα, στολίδια, κοσμήματα, εποχιακά και άπειρα άλλα είδη υψηλής αισθητικής 
και ποιότητας. 

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

ΤΟ Δ.Σ.

Σημεία της Ιστορίας, με τη ματιά 
παιδιών και ιστορικών, φωτίστηκαν στην 

διημερίδα «1821-200 χρόνια μετά...»
Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της Διημερίδας 

«1821-200 χρόνια μετά...» που διοργάνωσαν οι Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, σε 
συνεργασία με το 3ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας και τους 
Δήμους Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας. Η Διημερίδα 
διεξήχθη διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Webex το Σάβ-
βατο 17 Απριλίου, 9:30-14:00, και την Κυριακή 18 Απριλίου, 
11:00-14:00.

Η πρώτη ημέρα ήταν αφιερωμένη στη “Ματιά των παι-
διών” και παρουσιάστηκαν με ευφάνταστο και δημιουργικό 
τρόπο 16 μαθητικές εργασίες 15 σχολείων - Νηπιαγωγείων, 
Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων, Λυκείων - αντλώντας θέ-
ματα και από τη γενική ιστορία του 19ου αιώνα, περισσότερο 
όμως από την τοπική ιστορία της περιοχής. 

Η δεύτερη ημέρα ήταν αφιερωμένη στη “Ματιά των Ιστο-
ρικών” και περιλάμβανε τις πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες των 
Ιστορικών κ. Εμμανουήλ Βαλσαμίδη, π. Αθανασίου Βουδούρη 
και κ. Γρηγορίου Γιοβανόπουλου. Μετά τις ομιλίες ακολούθη-
σε συζήτηση με το κοινό. 

Τη Διημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυ-
ναν χαιρετισμό ο Δήμαρχος της Ηρωϊκής Πόλης Νάουσας κ. 
Νικόλας Καρανικόλας, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστα-
σίας - Εθελοντισμού και Υγείας κα Γεωργία Μπατσαρά και η 
Αντιδήμαρχος Παιδείας και Ισότητας των Φύλων κα Συρμούλα Τζήμα του Δήμου Βέροιας, ο Γενικός Γραμματέας 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Αλέξανδρος Κόπτσης, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Θωμάς Μπαχαράκης, η Συντονίστρια Εκπαιδευ-
τικού Έργου ΠΕ70 κα Αικατερίνη Παπαγεωργίου και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την 
Αειφορία κ. Αθανάσιος Χαρίσης του 3ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ημαθίας κ. Δημήτρης Πυρινός και ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας κ. Αθανά-
σιος Παπαδόπουλος.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους επίσης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Νάουσας κ. Γεώρ-
γιος Τριανταφύλλου, ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κ. Νικόλαος Αμανατίδης  και οι Συντονίστριες κα Βαΐα 
Αγγέλη, κα Ευθυμία Γώτη, κα Ησαΐα Λαζαρίδου, κα Ελένη Μπαμπαλώνα και κα Αντωνία Χαρίση του 3ου ΠΕΚΕΣ 
Κεντρικής Μακεδονίας, Διευθυντές και Διευθύντριες Σχολείων, εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες, γονείς, φί-
λοι και φίλες.

Η εκδήλωση συντονίστηκε την πρώτη ημέρα από την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων κα Λένα Δημη-
τριάδου, ενώ τη δεύτερη από τον δημοσιογράφο κ. Νικόλαο Βουδούρη. Την τεχνική υποστήριξη της εκδήλωσης 
είχε η Προϊσταμένη του Τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ημαθίας, κα Έλλη Χατζηδημητρίου.

Ευχαριστήρια της Φιλοπτώχου
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Αδελφότη-

τος Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν για την ευγενική τους προσφορά:

1) Την κ. Βιβή Κουσαή, για τη δωρεά των 200 ΕΥΡΩ, για ένα πλήρες 
γεύμα, στη μνήμη της αγαπημένης θείας της Ελισάβετ ( Βούδας) Χατζη-
νικολάκη, για τη γιορτή της.

2) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των100 ΕΥΡΩ, στη μνήμη των γονέ-
ων της.

3) Την κ. Τσιγκογιάννη- Καπουτσέλη Έφη, για τη δωρεά των 100 ΕΥ-
ΡΩ, στη μνήμη της μητέρας της.

4) Την κ. Φουκαλά Αθηνά για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, στη μνήμη 
της αγαπημένης της μητέρας Φουκαλά Μαργαρίτας.

5) Μέλος οικογένειας Κασελούρη για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ.στη 
μνήμη του Βασίλειου Κασελούρη.

6) Την οικογένεια του Γεράσιμου Καλλιγά για τα 150 κιλά αλεύρι και 
159 κιλά κριθαράκι, για τα δέματα του Πάσχα, στη μνήμη του Σωτήριου 
Μεϊμαρίδη.

7) Ανώνυμη κυρία για ένα πλήρες γεύμα στηυ μνήμη προσφιλών 
νεκρών.

8) Ανώνυμη κυρία για μπαχαρικά αξίας 45 ΕΥΡΩ, στη μνήμη των 
γονέων της.

9) Ανώνυμη κυρία για τα πέντε λίτρα λάδι.
10) Ανώνυμη κυρία για τα τριάντα τσουρεκάκια.

Ανακοίνωση – κάλεσμα σε δράση 
αλληλεγγύης για το Πάσχα
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο MOΣΧΟΠΟΥΛΟΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

του Χρήστου και της Αικατερίνης, το 
γένος Μαραϊδώνη, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ
ΑΛΙΚΗτου Χρήστου και της Μακρίνας, 
το γένος Τσιτλακίδου, που γεννήθηκε 

και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Πρ. Ηλία 
στη Βέροια.

Δωρεάν Rapid Test την Μ. Εβδομάδα στο 
Δημαρχείο Βέροιας και στην Κοινότητα Διαβατού

Σε δύο σημεία του Δήμου Βέροιας και με τη διενέργεια τριών δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων ανοίγει ο κύκλος των 
Rapid Test (δωρεάν έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του νέου κορωνοϊού SARS CoV–2) από κλιμάκια της Κινητής Μο-
νάδας του ΕΟΔΥ στην Ημαθία, την Μ. Εβδομάδα.

Ο πρώτος δειγματοληπτικός έλεγχος έχει προγραμματιστεί για την Μ. Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 από τις 10:00 έως τις 
14:00 στο Δημαρχείο Βέροιας ενώ την Μ. Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 ακολουθούν rapid test από τις 10:00 έως τις 13:00 στο 
Κοινοτικό κατάστημα Διαβατού. Την Μ. Παρασκευή η διαδικασία θα επαναληφθεί στον εξωτερικό χώρο του Δημαρχείου Βέροι-
ας από τις 11:00 έως τις 14.

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19, ο Δήμος Βέροιας σε συνεργασία με την ΚΟΜΥ Ημαθίας συνεχίζει να 
υποστηρίζει τη διενέργεια των rapid test σε άτομα κάθε ηλικίας. 

Οι πολίτες θα πρέπει γνωρίζουν πως: πρέπει να στείλουν μήνυμα για μετακίνηση 1 στο 13033, να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ 
τους, τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, καθώς και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου στον οποίο θα αποσταλεί το αποτέλε-
σμα του rapid test. 

Προσλήψεις 
5 εποχικών 

υπαλλήλων στο 
Δήμο Νάουσας

Συνολικά 5 εποχικούς υπαλλήλους θα προσλάβει το 
προσεχές διάστημα ο Δήμος Νάουσας. Συγκεκριμένα  θα 
προσληφθεί ένας τεχνίτης οικοδόμος ΔΕ, με δίμηνη  σύμ-
βαση εργασίας. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 
ετών και τα απαιτούμενα προσόντα που αναφέρονται α-
ναλυτικά στην προκήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
υποβάλλουν αιτήσεις από 27/4/2021 μέχρι και 6/5/2021, 
μέχρι τις 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, Δημ. Βλάχου 30, 
Νάουσα.

Επίσης,  θα προσληφθούν 4 εργάτες πυρασφάλειας 
ΥΕ, με τετράμηνες συμβάσεις εργασίας, ενόψει της θερινής 
περιόδου για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση της πα-
ρακείμενης βλάστησης στους δασικούς δρόμους, τον καθα-
ρισμό δασικών μονοπατιών κ.ά. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις 
μέχρι και τις 30 Απριλίου 2021 με τα επισυναπτόμενα δικαι-
ολογητικά:

1. Αστυνομική Ταυτότητα 
2. Απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, 
στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του 

Δήμου Νάουσας (Δ/νση: Δημ. Βλάχου 30, Νάουσα, Τ.Κ. 
59200) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Γραφείο 
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Η.Π. Νάου-
σας,  στο τηλ. 2332350335-6.

Η δημιουργία  Στεγών Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης (ΣΥΔ) στον νομό μας, αποτελεί 
ένα ζήτημα που αφορά στις προτεραιότη-
τες της βουλευτή Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ  
Φρόσως Καρασαρλίδου. Στο πλαίσιο της 
συνεχούς ανακίνησης του θέματος από την 
πλευρά της,  η βουλευτής επισκέφτηκε την 
Παρασκευή 23 Απριλίου την Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας, όπου συναντήθηκε με 
τον Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας κ. 
Χρήστο Μήττα. Η κα Καρασαρλίδου επε-
σήμανε κατά τη συνάντηση, πως ο νομός 
Ημαθίας διαθέτει αξιόλογες δομές για τα άτο-
μα με αναπηρία οι οποίες προέρχονται από 
ιδιωτική πρωτοβουλία και φυσικά δεν είναι 
δυνατόν να καλύψουν τις ανάγκες όλου του πληθυσμού, ενώ σε όλο τον 
νομό δεν υπάρχει καμία ΣΥΔ. Κατέθεσε, λοιπόν, ενώπιον του κ. Μήττα το 
επιτακτικό αίτημα όλων των φορέων του νομού με τους οποίους έχει έρθει 
σε επαφή,  αλλά και των οικογενειών που έχουν άτομα με αναπηρία, για 
δημιουργία ΣΥΔ και στους τρεις δήμους του νομού μας δεσμεύοντας χρή-
ματα για υποδομές από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και αξιοποιώντας τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.

 Από την πλευρά του ο κ. Μήττας δήλωσε πως το θέμα της φροντίδας 
των ατόμων με αναπηρία απασχολεί έντονα την Περιφέρεια αλλά και τον 
ίδιο και θα φροντίσει να συμπεριληφθεί στα προγράμματα προς έγκριση 
από το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο αναμένεται τον ερχόμενο Ιούνιο. Κλείνοντας 
τη συνάντηση, ο κ. Μήττας δεσμεύτηκε προσωπικά πως θα προωθήσει το 
ζήτημα και θα προβεί στις ανάλογες ενέργειες για την υλοποίησή του.

Κατά το προηγούμενο διάστημα η κα Καρασαρλίδου είχε συναντήσεις 
για το ίδιο θέμα, τόσο με τους τρεις δημάρχους των πόλεων του νομού μας 
όσο και με τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κ. Κώστα Καλαϊτζίδη, με τους 

οποίους υπήρχε συναντίληψη ως προς την 
αναγκαιότητα δημιουργίας  ΣΥΔ στην Ημαθία 
και  διάθεση να συμβάλλει ο καθένας από την 
πλευρά του με όποια μέσα διαθέτει.

 Η διαβεβαίωση του κ. Μήττα ότι θα προω-
θήσει το θέμα, επαναφέρει  την ανάγκη να ενι-
σχυθεί αυτή η συναντίληψη και η συνεργασία, 
τόσο των Φορέων- Συλλόγων που το αίτημα 
για δημιουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβί-
ωσης  είναι πρωταρχικό γι’ αυτούς, όσο και της 
Αυτοδιοίκησης,  σε επίπεδο νομού και Δήμων, 
ώστε να προχωρήσει  και να υποστηριχθεί η 
κάλυψη αυτής της ιδιαίτερης ανάγκης.

Η συστράτευση όλων αποτελεί μονόδρομο, 
εκτιμάει η κα Καρασαρλίδου, καλώντας όλους 

να στηρίξουν  από κοινού τη δημιουργία  μιας ΣΥΔ, με στόχο να ακολουθή-
σουν κι άλλες, σε κάθε δήμο του νομού μας , ικανές να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες  των ανθρώπων που ζουν με την αγωνία της τύχης των  παιδιών 
τους, όταν αυτοί δεν θα μπορούν να τα φροντίζουν.  

Σημειώνεται ότι τον Απρίλιο του 2019 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε 
ΚΥΑ για τις νέες προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των ΣΥΔ, η οποία 
επέκτεινε τη δυνατότητα φιλοξενίας σ’ αυτές και σε άτομα με αναπηρία κά-
θε είδους και όχι μόνο νοητική, όπως ίσχυε μέχρι τότε. Επίσης, η απόφαση 
αυτή ήταν εναρμονισμένη με τις πιο σύγχρονες διεθνώς απόψεις για τη 
λειτουργία των δομών αυτών και την αποϊδρυματοποίηση των διαβιούντων 
σ’ αυτές, ορίζοντας τη δημιουργία νέων ΣΥΔ εντός του αστικού ιστού με 
χωρητικότητα 6-8 άτομα.

Με βάση αυτό το πλαίσιο είχε εγκριθεί από το ΕΣΠΑ με 52 εκατ. ευρώ 
η χρηματοδότηση της δημιουργίας 160 νέων ΣΥΔ σε 13 Περιφέρειες της 
χώρας, ωστόσο από τον Ιούλιο του 2019 η κυβέρνηση της ΝΔ πάγωσε τις 
διαδικασίες.

Φρόσω Καρασαρλίδου: «Ανάγκη συστράτευσης όλων 
για δημιουργία ΣΥΔ σε κάθε δήμο της Ημαθίας»

 - Συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη 
Δημόσιας Υγείας  Χρήστο Μήττα για την προώθηση του θέματος
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Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου 
Κοιμητήρια Βεροίας

Κάλεσμα σε συγκέντρωση 
τροφίμων για τους 

οικονομικά ασθενέστερους
Το ενοριακό φιλόπτωχο ταμείο  ζητάει τη βοήθεια σας για 

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

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

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

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

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

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

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

Εκ του Ιερού Ναού

«Έφυγε» αιφνίδια 
ο Κωστής Βεζερίδης 
στα 60 του χρόνια

 
Έφυγε αιφνίδια από τη 

ζωή ο Κωστής Βεζερίδης 
σε ηλικία 60 ετών, με κα-
ταγωγή από την Βέροια, 
γιος του παλιού φαρμα-
κοποιού Βασίλη Βεζερίδη, 
που διέμενε και εργαζόταν 
εδώ και πολλά χρόνια στην 
Θεσσαλονίκη. Διατηρούσε 
ωστόσο βαθιές φιλίες στη 
Βέροια από τα παιδικά και 
μαθητικά χρόνια.  Ο Κω-
στής Βεζερίδης διακρινόταν 
για το μυαλό και το λόγο 
του, ήταν ένας εξαίρετος καθηγητής στο Ανατόλια με 
σημαντικό έργο και ιδιαίτερα αγαπητός από μαθητές και 
συναδέλφους του. Η κηδεία του θα γίνει την Μ. Πέμπτη 
στη Θεσσαλονίκη. 

Ευχαριστήριο 
του Γηροκομείου 

Βέροιας 
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``-

Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, ευχα-
ριστούν θερμά :

-Τους Υπαλλήλους Τμ.Επιθεώρηση 
Εργασίας και Τμ.Υγείας και Ασφάλειας 
Ημαθίας , για την δωρεά του ποσού 
των 140 Ε , εις μνήμη Δημητρίου Κά-
τσιου , αδελφό της κ.Μαίρης Κάτσιου 
, Προέδρου της Μ.Φ.Η. ``Σωσσίδειο 
Γηροκομείο Βέροιας``.

-Την Δ/ντρια Επιθεώρηση Εργασίας 
Θεσ/νίκης κ.Σίπκα Λίνα , για την δωρεά 
του ποσού των 50 Ε , εις μνήμη Δημη-
τρίου Κάτσιου , αδελφό της κ.Μαίρης 
Κάτσιου , Προέδρου της Μ.Φ.Η. ``Σωσ-
σίδειο Γηροκομείο Βέροιας``.  

-Την κ.Ελένη Μούρτζιου-Χολέβα , 
για την ευγενική προσφορά γλυκών , 
για την ημέρα του Πάσχα , εις μνήμη 
του θείου της Τάκη Κάτσιου.  

-Την κ.Χλόη Ισμήνη Χατζηνώτα , για 
την δωρεά του ποσού των 100 Ε , για 
τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα.

-Τον κ.Κ.Β.,για την δωρεά του πο-
σού των 100 Ε , εις μνήμη προσφιλών 
προσώπων.

-Την Οικ.κ.Πρόδρομου Χατζόγλου 
, για την ευγενική προσφορά 300 Kgr 
Πατάτες , εις μνήμη της συζύγου του 
Μαίρης Χατζόγλου.     

-Τις κ.Μαρία - κ.Φωτεινή Σιδηρο-
πούλου και κ.Ελεωνόρα Παπαδοπού-
λου , για την ευγενική προσφορά τρο-
φίμων , εις μνήμη Κοσμά-Σάββα Σιδη-
ρόπουλο.

-Τον κ.Ιωάννη Μπέλλα , για την ευ-

γενική προσφορά 20 Kgr φέτας , εις 
μνήμη του πατέρα του.

-Το Καφεκοπτείο κ.Κων/νου Μπαρ-
μπαρούση , για την ευγενική προσφο-
ρά καφέ , για τις  ανάγκες του Γηροκο-
μείου Βέροιας.

-Ανώνυμο Καφεκοπτείο , για την 
συνεχή εβδομαδιαία  προσφορά καφέ 
,  για τις  ανάγκες του Γηροκομείου 
Βέροιας.

-Την Οικ.κ.Γεωργίου Αρβανιτίδη, για 
την ευγενική προσφορά απορρυπα-
ντικών και είδη προσωπικής υγιεινής 
, εις μνήμη Νικολάου και Μαρίκας Αρ-
βανιτίδη.  

-Την κ.Ιωαννίδου Ελπίδα , για την 
ευγενική προσφορά 150 Αυγά , εις 
μνήμη Σάββα Ιωαννιδη και Νικολάου 
Γουλτσίδη.  

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική 
προσφορά 16LTR Ελαιόλαδου , για τις  
Άγιες Ημέρες του Πάσχα.

-Ανώνυμο Κύριο  , για την ευγενι-
κή προσφορά 16LTR Ελαιόλαδου , εις 
μνήμη της γυναίκας του.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική 
προσφορά 1 πλήρους γεύματος, εις 
μνήμη του πατέρα της με την συμπλή-
ρωση 19 έτη από τον θάνατό του.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική 
προσφορά 12 βαφές μαλλιών , για τις 
γυναίκες-τροφίμους του Γηροκομείου 
Βέροιας.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική 
προσφορά 1 Νοσ.Κρεβάτι , για τις  α-
νάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική 
προσφορά τροφίμων , για τις  ανάγκες 
του Γηροκομείου Βέροιας. 

-Ανώνυμο Κύριο , για την ευγενική 
προσφορά 30 Kgr Λάχανα  , για τις 
Άγιες Ημέρες του Πάσχα. 

Εκ της Δ/νσεως 

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροί-

ας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεή-
μων:

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

 Την Μεγάλη Τρίτη 27 Απριλίου στις 
6:30 μ.μ. θα χοροστατήσει στην Ακολουθία 
του Νυμφίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό 
των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 
Βεροίας.

 Την Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου το 
πρωί θα τελέσει την τελευταία Προηγιασμέ-
νη Θεία Λειτουργία και την Ακολουθία του Ι-
ερού Ευχελαίου στην Ιερά Μονή των Αγίων 
Πάντων Βεργίνης.

 Την Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι θα ομιλήσει στη σειρά 
των ομιλιών «Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα», μέσα από την ιστοσελίδα της 
Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

Την Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου στις 6:30 μ.μ. θα χοροστατήσει στην Ακολου-
θία του Νιπτήρος στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης.

 Την Μεγάλη Πέμπτη 29 Απριλίου το πρωί θα ιερουργήσει στην Ιερά Μονή της 
Αγίας Κυριακής Λουτρού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας 

έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται  και θέλουν   να 
τα  προσφέρουν στο  Γηρο-
κομείο Βέροιας  , το τηλέφω-
νο του Γηροκομείου Βέροιας 
είναι 2331024891.

ΕΥΧΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ  ΕΛΠΙΔΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
 Τα Δ.Σ. της Μ.Φ.Η. ``Σωσσίδειο  Γηροκομείο Βέροιας`` και του Α-

δελφάτου Γηροκομείου Βέροιας , οι Ηλικιωμένοι , η Διεύθυνση και το 
Προσωπικό του Γηροκομείου Βέροιας ,

σας εύχονται ολόψυχα 
Χρόνια  Πολλά  με   

Υγεία
Αγάπη

Και Χαρά.
Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα.

         Η Πρόεδρος Μ.Φ.Η. ΚΑΤΣΙΟΥ  ΜΑΡΙΑ
        Η Πρόεδρος ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

                  ΜΟΥΡΤΖΙΟΥ-  Χ``ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ  ΕΥΔΟΞΙΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 25 Απρι-

λίου 2021 στις 11.00 π.μ. σε στενό 
οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
η Ευτυχία Αναστ. Μελτζανίδου σε 
ηλικία 85 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 26 

Απριλίου 2021 στις 12.00 μ.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω α-
παγόρευσης συναθροίσεων, από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας η Κοκώνα Ιωαν. 
Χονδραντώνη σε ηλικία 73 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 25 Απρι-

λίου 2021 στις 12.15 μ.μ. σε στενό 
οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
ο Μιλτιάδης Βασ. Τσαμήτρος σε 
ηλικία 47 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 25 Απριλί-

ου 2021 στις 12.00 μ.μ. σε στενό οι-
κογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Υ-
παπαντής Βέροιας ο Σωτήριος Αθαν. 
Σαπουντζής σε ηλικία 60 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 26 Απρι-

λίου 2021 στις 11.00 π.μ. σε στενό οι-
κογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η 
Βερονίκη Μαυροπούλου σε ηλικία 
88 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 26 Απρι-

λίου 2021 στις 11.00 π.μ. σε στενό οι-
κογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Αχιλλείου στην Λάβα Σερβίων Κοζά-
νης ο Κων/νος Ιωαν. Παπαθύμνιου 
σε ηλικία 94 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ



Γράφει ο 

Αναστάσιος Βασιάδης

Το περιβάλλον που διαμορφώνεται για 
την δημόσια υγεία, την περίθαλψη των 
πολιτών και την επαγγελματική υπόσταση 
των ιατρών, αποτελεί αντικείμενο γενικό-
τερου προβληματισμού, με την  προσ-
δοκόμενη κάμψη της επιδημικής κρίσης, 
με την εξέλιξη της ανοσοποίησης  του 
πληθυσμού δια του γενικού εμβολιασμού 
και με την αναμονή  της επιστροφής στην 
κανονικότητα. 

Η πολιτική ηγεσία που καθορίζει τις πολιτικές Υγείας, παρακάμπτοντας 
την γενικότερη ανάγκη για  ουσιαστική οργάνωση και στελεχειακή αναβάθ-
μιση των νοσοκομείων, επιστρατεύει αυτοαπασχολούμενους εξωνοσοκο-
μειακούς ιατρούς για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης, χωρίς να 
προσδιορίζει τους όρους, την κάλυψη της αστικής ευθύνης, τις προοπτικές 
και τις αρμοδιότητες όσων πρόσκαιρα καλούνται να ενταχθούν  στις κρατι-
κές δομές.  

Η επιστράτευση των αυτοαπασχολούμενων ιατρών γίνεται και παρατεί-
νεται,  χωρίς να λαμβάνονται υπόψη  τα κενά  που δημιουργούνται στην 
εξωνοσοκομειακή αντιμετώπιση της επιδημίας και στην τρέχουσα ιατρική 
κάλυψη των πολιτών. 

 Ολόκληρες νοσοκομειακές μονάδες μετατρέπονται σε μονάδες αποκλει-
στικής νοσηλείας  περιστατικών covid, με αποτέλεσμα να  παραμερίζονται 
οι  τρέχουσες νοσηλευτικές ανάγκες των πολιτών που παραμένουν επιτακτι-
κές, ανεξάρτητα από την εξέλιξη της επιδημίας. 

 Και ενώ το υγειονομικό περιβάλλον διαμορφώνεται με αυτά τα χαρακτη-
ριστικά,  προαναγγέλεται  διαδικασία διαλόγου με τους Φορείς, εν όψει των  
κυβερνητικών αποφάσεων.  

Αποτελεί ουτοπία να πιστεύει κάποιος ότι διαχρονικά οι εκάστοτε συναρ-
μόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες αναμένουν τις απόψεις της Ιατρικής Κοι-
νότητας προκειμένου να διαμορφώσουν το περιεχόμενο των αποφάσεων 
τους. 

 Η μέχρι τώρα ακολουθούμενη πρακτική το εντελώς αντίθετο έχει δείξει. 
 Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις αποδεικνύεται οτι είναι προειλημμέ-

νες, πράγμα το οποίο καθιστά τον διάλογο εντελώς προσχηματικό και μέσο 
εξυπηρέτησης κυρίως επικοινωνιακών αναγκών. 

 Σε αυτό το σημείο αναδεικνύεται η μεγάλη ευθύνη της  οργανωμένης 
Ιατρικής Κοινότητας, σε σχέση με την στρατηγική και τις μεθόδους που 
πρέπει να μετέλθει,  προκειμένου να προβάλλει τις τεκμηριωμένες θέσεις 
της, να διαφυλάξει το δημόσιο αγαθό της Υγείας και της περίθαλψης των 
πολιτών, ιδιαίτερα εν καιρώ πανδημίας και να προσπίσει την υπόσταση των 
Ιατρών ως λειτουργών της Υγείας.  

Βασικοί άξονες της επιβαλλόμενης στρατηγικής πρέπει να είναι: 
 α. Η επικαιροποίηση, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα,  του  ειση-

γητικού και διεκδικητικού πλαισίου της Ιατρικής Κοινότητας, για την Υγεία 
των πολιτών και την προάσπιση της υπόστασης του Ιατρικού Δυναμικού. 

 β. Η διαμόρφωση και τήρηση κανόνων για  ενιαία επικοινωνιακή τακτι-
κή.   

 γ.  Η διαρκής εγρήγορση και παρέμβαση των Πρωτοβάθμιων και Δευτε-
ροβάθμιων Ιατρικών  Οργανώσεων  της  Ιατρικής  Κοινότητας, για τα πάγια 
και τα τρέχοντα υγειονομικά ζητήματα.. 

Μόνο εφόσον συνδυαστούν τα ως άνω στοιχεία, ο διάλογος με τους 
κυβερνητικούς παράγοντες, μπορεί να λάβει ουσιαστικό περιεχόμενο μέσω 
της ισχυροποίησης της ιατρικής εκπροσώπησης. 

 Εν εναντία περιπτώσει ο διάλογος είτε με την συμμετοχή είτε όχι των 
εκπροσώπων της  Ιατρικής  Κοινότητας, θα εξακολουθήσει να έχει προσχη-
ματικό χαρακτήρα εξυπηρετώντας απλώς και μόνο επικοινωνιακές σκοπι-
μότητες. 

 Σε ένα δημόσιο διάλογο, υπό οποιαδήποτε μορφή, έκαστος των συνο-
μιλητών, αναπτύσσει την ισχύ που διαθέτει προκειμένου να αναδείξει  τις 
θέσεις του.

 Στο διάλογο που προαναγγέλει η πολιτεία για τα τρέχοντα και τα γενι-
κότερα θέματα Υγείας, ενεργοποιεί το σύνολο των εξουσιών που άμεσα η 
έμμεσα ελέγχει, ήτοι την κυβερνητική, την νομοθετική, την διοικητική, την 
δικαστική και ανάλογα με τις περιστάσεις, την εξουσία των ΜΜΕ. 

 Η ισχύς που μπορεί να αναπτύξει η Ιατρική  Κοινότητα είναι η ενεργο-
ποίηση των Φορέων, η συσπείρωση τους  και η αγωνιστική εγρήγορση 
όλων των Ιατρών. 

 Αυτό σημαίνει ότι όλες οι Ιατρικές Οργανώσεις, πρέπει να βρίσκονται 
σε διαρκή κινητικότητα με διαρκή επικοινωνία, αμφίδρομη ενημέρωση, 
εκδόσεις αποφάσεων εναρμονισμένων στο διεκδικητικό πλαίσιο και διαμόρ-
φωση αγωνιστικού πνεύματος εν όψει της αναμενόμενης επιστροφής στην 
κανονικότητα. 

Μόνο εφ όσον συνειδητοποιήσουν οι κυβερνητικοί παράγοντες ότι η 
Ιατρική  Κοινότητα βρίσκεται σε αγωνιστική εγρήγορση, μπορεί να παραμε-
ρίσουν την συνήθη αδιαλαξία που επιδεικνύουν, ώστε να πραγματοποιηθεί 
ουσιαστικός και παραγωγικός διάλογος.  

Οι ώρες αυτές όπου ο υγειονομικός συναγερμός δεν έχει λήξει, μπο-
ρούν να αποβούν κρίσιμες όχι μόνο για την επαγγελματική προοπτική του 
ιατρικού λειτουργήματος αλλά και για την ίδια την υπόσταση των Ιατρικών 
Οργανώσεων. 

Και εδώ έγκειται η ευθύνη τους,  ενώπιον των προοπτικών που διανοίγο-
νται στην μετά covid εποχή.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΑΔΑ: ΨΣ62Ω9Ο-4Λ5
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛ:72/2020
CPV: 45214200-2

Βέροια 26.04.21
Αρ. Πρωτ. 7213

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής 
για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ

 σε σχολικές μονάδες του Δήμου Βέροιας »
1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό 

διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  «Κα-
τασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και 
την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Βέ-
ροιας» προϋπολογισμού  75.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων 
αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες 
κατηγορίας Έργων Οικοδομικών και Η/Μ εργασιών

2. Ταξινόμηση έργου κατά  CPV: 45214200-2, Κωδικός NUTS: 
EL 521

3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέ-
σω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με αναζήτηση στον 
αρ συστήματος 94985

4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με 
ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  με 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
την 14.05.21 ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης της υποβολής των 
προσφορών 10:00 Την 20.05.21 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 θα 
ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, από την  Επι-
τροπή Διαγωνισμού. 

5. Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύστημα υποβολής της  
προσφοράς είναι  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό  
για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης  
σε  έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 
2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης  είναι 
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βά-
σει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
- Α. Εγγεγραμμένες  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

(Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον είναι 
Α1 και άνω Οικοδομικά και Α1 και άνω Η/Μ Β. Προερχόμενες 
από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει 
τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)  του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που έχουν υ-
πογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώ-
ου Μ.Ε.Ε.Π.

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν 
τηρούνται επίσημοι  κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με τα δη-
μοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  ύψους χίλια διακόσια εννιά 
ευρώ (1209,00 €) ,θα απευθύνεται στον Δήμο Βέροιας και θα έχει 
χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημε-
ρών, από την ημερομηνία δημοπράτησης  (άρθρο 97 παρ. 3 και 
άρθρο72 παρ. 1α  του Ν. 4412/2016, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ 
τουλάχιστον μέχρι την 20-12-2022.

8. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 
02.30.7321.011 κατά 50.200,00€ ( ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ) και 
Κ.Α.:02.64.7331.008 κατά 24.800,00€ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗ-
ΜΟΣ ΙΙ)  του προϋπολογισμού του έτους 2021 του Δήμου 

9. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλεσης του 
έργου είναι εκατόν ογδόντα  (180)   ημερολογιακές ημέρες.

10. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» 
δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα  ακολουθεί τις προβλέψεις 
της υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/16).

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών-Περιουσίας 

Τσαχουρίδης Αλέξανδρος 

Οι φορείς  της ιατρικής κοινότητας  
και η ευθύνη τους  στην προοπτική 

της  μετά covid  εποχής

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ

Ανακοίνωση
Αποζημιώσεις προσαυξημένες κατά 20% λόγω ΠΟΠ πήρε από-

φαση το διοικητικό συμβούλιο του ΕΛΓΑ για τα ΠΟΠ μήλα Ζαγοράς.
Χαιρετίζουμε την απόφαση του ΔΣ του ΕΛΓΑ και περιμένουμε να 

πράξει το ίδιο για τα ΠΟΠ ροδάκινα και νεκταρίνια Νάουσας.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Συμπαράσταση στους 
παραγωγούς των λαϊκών αγορών

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Βέροιας συ-
μπαραστέκεται στο δίκαιο αγώνα των παραγωγών 

των λαϊκών αγορών ενά-
ντια στο νομοσχέδιο της 
κυβέρνησης με το οποίο 
θα τους πετάξει έξω α-
πό τις λαϊκές αγορές 
για να δώσει και αυτό 
το κομμάτι στους μεγά-
λους επιχειρηματικούς 
ομίλους. Οι εργαζόμε-
νοι, οι συνταξιούχοι και 
τα λαϊκά στρώματα δεν 
θα έχουν κανένα όφε-
λος από τέτοια εξέλιξη. 
Αντίθετα, η υπόθεση της 
διατροφής του λαού μας 
με φρέσκα, καλής ποι-
ότητας και σε προσιτές 
τιμές προϊόντα τίθεται σε 
κίνδυνο.

Το ΔΣ
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CMYK

Παρά τις σοβαρές απου-
σίες λόγο τραυματι-
σμών βασικών παι-

κτών ( Σκόδρας , Μαραγκός, 
Βεργώνης, Μπλέτσας ) και 
την αλλαγή του Στάμου στο 
ημίχρονο η  Βέροια πέρασε 
με 0-0 από την Καβάλα ενώ 
θα μπορούσε να πάρει και 
την νίκη.  Οι παίκτες που 
κλήθηκαν να παίξουν στάθη-
καν με ψυχραιμία και απο-
φασιστικότητα στον αγώνα 
. Σίγουρα όταν λείπει το 
κεντρικό δίδυμο μας ομάδας 
τότε ο προπονητής πρέπει να 
αλλάξει μέσα σε λίγες μέρες 
όλο το σύστημα και την 
τακτική. 

Το α’ ημίχρονο  ήταν ισορροπημένο
με τηνΒέροια όμως να είναιπιό επικίν-
δυνηγιαμίαακόμηφορά(όπωςκαιστις
Σέρρες_) και  να έχει τηνπολύ μεγάλη
ευκαιρίαναπάρειπροβάδισμαστοσκορ..

Στο β’ ημίχρονο   ηΒέροια ανέβασε
ακόμηπερισσότεροιτηναπόδοσητηςκαι
κυριάρχησε στο γήπεδο είχε κλασσικές
ευκαιρίες για γκολαλλάδεν τις εκμεταλ-
λεύτηκε.

Δυστυχώς για μία ακόμη φορά οι ε-
πιθετικοί τηςβασίλισσαςδενβρήκαν τον
δρόμοπρος τα δίκτια και αυτό είναι ένα
πολύ μεγάλο μειονέκτημα σε παιχνίδια
πουκρίνονταιστοέναγκολ...

Παρά τις απουσίες όπως είπαμεηά-
μυνατηςΒέροιαςταπήγεπολύκαλάαν
εξαιρέσουμε  1-2 φάσεις που δεν ανη-
σύχησανσοβαρά την εστία τουΒελίδη.
Μάλιστα η Βέροια σε ντέρμπι κορυφής
γιαεκτόςέδραςαγώναείχετηνυπεροχή
(51%)καιαυτόλέειπολλά.

Φάσειςτουαγώνα

Η μεγαλύτερη ευκαιρία της Βέροιας
για γκολσημειώθηκεστο28’ ότανοΠό-
ζογλουμεκάθετηπάσαέβγαλεμόνοτον
Πασά αλλά ο Κυρίτσης απόκρουσε το
σουτ.ΗΒέροιαείχεακόμηένακαλόσουτ
τουΟικονόμουέξωαπότηνπεριοχή,στο
6’,πουκατέληξεάουτκαιμιακεφαλιάτου
Μπουκουβάλαστο 23’, μετάαπόφάουλ
τουΜούργου,πουπέρασεπάνωαπότα
δοκάριατηςΚαβάλας.

Στον αντίποδα, η Καβάλα είχε μόλις
μια απειλή. Στο 14’ οΟρφανίδης έκανε
μιασέντρα, οΚολλάςπήρε την κεφαλιά
μέσααπό τηνπεριοχή αλλά οΒελλίδης
εύκολααπόκρουσε.

Στο δεύτερο μέρος η Βέροια μπήκε
καλύτερα, πήρε την πρωτοβουλία των
κινήσεωνκαιστο57’έχασεμοναδικάτετ
α τετ με τονΛουκίνα. Ο φορ της “βα-
σίλισσας” βγήκε μόνος μετά από ασίστ
τουΠαπαχρήστου αλλά ο Κυρίτσης α-
πόκρουσεδύσκολα.Απότηνπλευράτης
Καβάλας,στοπρώτο20λεπτοτηςεπανά-
ληψηςκαταγράφηκεέναδυνατόσουττου
Ορφανίδηέξωαπότηνπεριοχή,στο54’,

πουπέρασεάουτ.
Μεγάλη ευκαιρία έχασε ηΒέροια και

στο75’ότανοΠόζογλουαπόκοντά,μετά
απόπροσπάθεια τουΠασά, έστειλε την
μπάλαάουτ.

Τελικάεκείνοπουμένειεκτόςαπότην
καλήεμφάνισητηςΒέροιαςπουσύμφω-
ναμετηναπόδοσητηςθαμπορούσενα
είναιημεγάληνικήτριακαιναφιγουράρει
μόνη πρώτη στην βαθμολογία, είναι η
ισοπαλίαπουμπορεί ναπαίξει ρόλοσε
περίπτωση ισοβαθμίας στην λήξη του
πρωταθλήματος.

Ήταν το τρίτοντέρμπι με τηνΒέροια
να «βγάζει» τρία δύσκολα εκτός έδρας
παιχνίδια , δεν απομένει τώρα να εκμε-
ταλλευτεί την έδραςστο β΄ γύρο και να
«κόψει»πρώτητονήμαπουθατηνοδη-
γήσειστηνSL2

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Βεργέτης (Σάββας,Βερ-
γέτης)(Αρκαδιάς)μελίγαλάθηκυρίωςεις
βάροςτηςΒέροιας

ΚΑΒΑΛΑ:Κυρίτσης,Καζαντζίδης,Για-
λαμούδης(74’Κολλαράς),Στίκας,Παντε-
κίδης,Γαβριηλίδης,Κόκκορης(52’Κέρθι),

Θωμαϊδης (81’Παπαδόπουλος),Κολλάς
(81’Γεωργακόπουλος),Ορφανίδης,Αδα-
μάκης(74’Μελισσόπουλος).

ΒΕΡΟΙΑ: Βελλίδης,Μπουκουβάλας,
Μουχάλης(89’Καραγιάννης),Στάμου(46’
Ντι Τζιοβάνι), Πεταυράκης, Παπαχρή-
στος,Οικονόμου,Πασάς,Μούργος (68’
Σιμόνι),Πόζογλου(84’Αποστολόπουλος),
Λουκίνας.

Τααποτελέσματα
ΒόρειοςΌμιλος
Καβάλα–ΝΠΣΒέροια................0-0
Θεσπρωτός–ΟλυμπιακόςΒ......1-0
ΠΟΤρίγλιας–ΑπόλλωνΠόντου0-0
Πανσερραϊκός–ΑλμωπόςΑρ....3-0
ΑΕΠΚοζάνης–Πιερικός............0-1

Ηβαθμολογία
1)Καβάλα.....................................16
2)Πανσερραικός...........................16
3)ΝΠΣΒέροια..............................16
4)Πιερικός....................................13
5)ΟλυμπιακόςΒ..........................12
6)θεσπρωτός...............................10
7)ΠΟΤρίγλιας................................7
8)Αριδαία.......................................5
9)ΑπόλλωνΠόντ............................2
10)ΑΕΠΚοζάνης............................1

Αναλυτικάτοπρόγραμμα
τουβορράτηνΜ.Τετάρτη(28/4)

ΑπόλλωνΠόντου–Πανσερραϊκός
ΟλυμπιακόςΒόλου–Καβάλα
Πιερικός–ΒέροιαΝ.Π.Σ.
ΑλμωπόςΑριδαίας–Θεσπρωτός
Α.Ε.Π.Κοζάνης–Τρίγλια.
ΑπόλλωνΠόντου–Πανσερραϊκός
ΟλυμπιακόςΒόλου–Καβάλα
Πιερικός–ΒέροιαΝ.Π.Σ.
ΑλμωπόςΑριδαίας–Θεσπρωτός
Α.Ε.Π.Κοζάνης–Τρίγλια

ΠαύλοςΔερμιτζάκης.«Νομίζωότι
είναιμικρήαυτήηκατηγορίαγιατην

ΒέροιακαιτηνΚαβάλα»
Στις δηλώσεις του οπροπονητής της

ΒέροιαςΠαύλοςΔερμιτζάκηςμετάτοΚα-
βάλα-Βέροια0-0,αναφέρθηκεστηνεικό-
νατηςομάδαςτου,καιθεώρησετηνπα-
ρουσίατηςΒέροιαςσεέναακόμηντέρμπι
ικανοποιητική.

«Έγινε έναπαιχνίδι από ταπαλιά α-
νάμεσα σε δύο πολύ μεγάλες ομάδες
πουεκπροσωπούνΝομούςκαιπόλειςμε
μεγάληποδοσφαιρικήιστορία.

Θεωρώ οτι  αυτή η κατηγορία είναι
πάρα πολύ μικρή , εύχομαι και οι δύο
ομάδες να αλλάξουν κατηγορία και να
πάνεεκείπουανήκουν

Ήτανέναπαιχνίδιέτσικαιαλλιώςδύ-
σκολο  , ένα ντέρμπι με τις δύο ομάδες
ναέχουντηνίδιαβαθμολογικήθέσηστην
κορυφήτηςβαθμολογίας.

Εμείς είχαμε να αντιμετωπίσουμε κά-
ποιαπροβλήματααλλάαυτόδεν το λέω
ωςδικαιολογίααλλάωςαναφορά.

Όλα ταπαιδιά βοήθησαν ναδιαχειρι-
στούμετοπαιχνίδιόπωςέπρεπεμεκαλή
τακτικήκαιαπότιςδύοομάδες.

Τοα’ημίχρονοήτανμοιρασμένο,ενώ
στοβ’ηΒέροια«πατούσε»καλύτερακαι
είχεκαλέςφάσειςγιαγκολ.

Συγχαρητήρια και στην Καβάλαπου
έδειξεοτιγίνεταιπολύκαλήδουλειάαπό
την τεχνική ηγεσία τους παίκτες ενώ η
Διοίκησηείναικοντάστηνομάδα.»

Καβάλα-ΝΠΣ Βέροια 0-0
Πολύτιμοςβαθμόςπαράτιςμεγάλεςαπουσίες!!-ΔηλώσειςΠ.Δερμιτζάκη
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Ανακοινώθηκαναπό τηνΚΕΔοι διαιτητέςπουθαδιευθύνουν τις
αναμετρήσεις της εμβόλιμης 8ης αγωνιστικής τουπρωταθλήματος
τηςFootball League.Το γειτονικό ντέρμπι τηςΒΕΡΟΙΑΣμε τονΠιε-
ρικό,πουθαδιεξαχθεί στοΔΑΚΚατερίνης, θασφυρίξει ηΛαρισαία
διαιτητήςΑνδρομάχηΤσιοφλίκη,μεβοηθούςτουςΝίκζα(Λάρισας)και
Τοροσιάδη(Μακεδονίας).

Αναλυτικά:
Football Leauge (8η αγωνιστική) - Τετάρτη 28/4, 15:00
Βόρειοςόμιλος
ΑπόλλωνΠόντου-Πανσερραϊκός
Διαιτητής:Πουλικίδης(Δράμας)
Βοηθοί:Χριστοδούλου(Ημαθίας),Κουκούμης(Καβάλας)
4ος:Τσιάρας(Καβάλας)
Παρατηρητής:Ίτσκος(Πέλλας)

ΟλυμπιακόςΒόλου-Καβάλα
Διαιτητής:Καδδάς(Αχαΐας)
Βοηθοί:Καλύβας(Φθιώτιδας),Καλλής(Ανατ.Αττικής)
4ος:Μπεκιάρης(Καρδίτσας)
Παρατηρητής:Λιόλιος(Λάρισας)

Πιερικός-Βέροια
Διαιτητής:Τσιοφλίκη(Λάρισας)
Βοηθοί:Νίκζας(Λάρισας),Τοροσιάδης(Μακεδονίας)
4ος:Θεοχάρης(Θεσσαλίας)
Παρατηρητής:Φωτιάδης(Σερρών)

ΑλμωπόςΑριδαίας-Θεσπρωτός
Διαιτητής:Παρχαρίδης(Δράμας)
Βοηθοί:Κορώνας(Πειραιά),Δημόπουλος(Φλώρινας)
4ος:Τακίδης(Κιλκίς)
Παρατηρητής:Κωστούδης(Μακεδονίας)

ΑΕΠΚοζάνης-ΠΟΤρίγλιας

Διαιτητής:Μπούμπας(Ηπείρου)
Βοηθοί:Θανασιάς(Ηπείρου),Σκορδίλης(Κέρκυρας)
4ος:Κατσικογιάννης(Ηπείρου)
Παρατηρητής:Λέφας(Πιερίας)

Νότιοςόμιλος
ΑστέραςΒλαχιώτη-Ιάλυσος
Διαιτητής:Μαχαίρας(Αθηνών)
Βοηθοί:Νιδριώτης,Αραβίδης(Αθηνών)
4ος:Μπακογιάννης(Αθηνών)
Παρατηρητής:Μπερσής(Αρκαδίας)

Σαντορίνη2020-Ρόδος(14:00)
Διαιτητής:Πουλόπουλος(Πειραιά)
Βοηθοί:Χρηστάκος(Πειραιά),Μπουρτζοβίτης(Κορινθίας)
4ος:Δραγάτης(Ανατ.Αττικής)
Παρατηρητής:Μαράνος(Αθηνών)

ΝίκηΒόλου-Καλλιθέα
Διαιτητής:Γιουματζίδης(Πέλλας)
Βοηθοί:Τυριακίδης(Μακεδονίας),Μαλανδρής(Χαλκιδικής)
4ος:Μελτζανίδης(Ημαθίας)
Παρατηρητής:Καλύβας(Ευρυτανίας)

Καλαμάτα-Αιγάλεω(Πέμπτη29/4–14:00)
Διαιτητής:Ματσούκας(Αιτ/νίας)
Βοηθοί:Τσιλίκας(Αιτ/νίας),Οικονόμου(Αχαΐας)
4ος:Κόκκορης(Αρκαδίας)
Παρατηρητής:Σπυράκης(Λακωνίας)

Επισκοπή-Ασπρόπυργος
ΑΝΑΒΟΛΗ
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
26/04/2021 έως 30/04/2021

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

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

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

26-04-2021 μέχρι 

02-05-2021 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτη-

λεφωνητήςβλαβών:

τηλ.2331021814.

Στο Final Four του Κυπέλλου χαντ 
μπολ γυναικών «έκλεισε» η Βέροια! 

Εύκολα 30-11 τα Γιαννιτσά

ΗΒέροια2017νίκησεμε30-11τονΜέγαΑλέξανδροΓιαννιτσώνκαιθα
αντιμετωπίσειτηνΑναγέννησηΆρταςσταημιτελικάτουFinal4τουΚυπέλ-
λουΕλλάδοςΓυναικώνστοχαντμπολ.Τοπροβάδισμα τηςΒέροιας2017
ήτανσταθερόαπότηναρχήτουαγώνακαιδιατηρήθηκεσεόλητηδιάρκεια
του,παίρνονταςδιαστάσειςστηνεπανάληψηκαιειδικάμετάτο40΄.Ηδια-
φοράδυναμικότηταςήτανφανερήμε τις γηπεδούχες ναμηνφορτσάρουν
γιατί τοσκορθαέπαιρνεπολύμεγαλύτερεςδιαστάσεις ...Οιφιλοξενούμε-
νεςπροσπάθησανφιλότιμα,ωστόσο,δενπέτυχανναμπουνστορυθμότου
παιχνιδιούαφού είχαναπέναντι τουςμίαπολύ καλήομάδαμεφιλοδοξίες
νακατακτήσεικαιτοκύπελλο.Ταπεντάλεπτα:2-1,5-1,7-2,8-2,11-2,13-4
(ημίχρονο),15-4,18-6,21-7,24-8,28-9,30-11.Διαιτητές:Πάτιος-Πήτας.

Βέροια2017 (Παυλίδης):Κερλίδη4,Εμμανουηλίδου,Τζούρισιτς,Καρα-
μπατζάκη1,Καμπόιμ,Ζενέλι3,Κωστοπούλου7,Ανδρονικίδου2,Γεωργιά-
δου,Χοτοκουρίδου,Κάμπα2,Λύτρα,Νούσια7,Βασιλειάδου,Νταβίντοβιτς4.

ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών (Σαράφης):Παπαφώτη,Πυριτίδου,Τρο-
χίδουΧ.,ΤροχίδουΕ.6,Πλιόγκα,Πατσάνη1,Μαντζίρη,Πέγιου1,Τρελο-
πούλου,Αναστασίου1,Κοτζαχρήστου,Τομίδου2.

Αισιοδοξίαγιακατάκτησητουκυπέλλου
Στοστρατόπεδο τηςΒασίλισσας τουβορρά επικράτει μεγάληαισιοδο-

ξία και συνάμαπολλά χαμόγελα διότι γιαπρώτηφοράστην ιστορία της
θαβρεθείσεμιαγιορτήτόσομεγάληαπέναντισεδυνάμειςτουγυναικείου
χαντμπολ.Διοίκησηπροπονητικότιμκαιπαίκτριεςετοιμάζονταιπυρετωδώς
για τοφαίναλφορπουθαδιεξαχθείστηνΑθήνα,ηομάδαμαςθαβρεια-
ντίπαλο τηναναγέννησηΆρταςκαιθαπροσπαθήσειναβρεθείγιαπρώτη
φοράσετελικόκυπέλουΕλλάδας.ΑςευχηθούμελοιπόνηΒασίλισσαμας
νακάνειπερήφανοόλοτονομομας.

Τααποτελέσματα
ΠΑΟΚ-Πανόραμα31-16
Βέροια-MέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών30-11
Final-4
1οςημιτελικός
Βέροια-ΑναγέννησηΆρτας
2οςημιτελικός
ΝΙωνία-ΠΑΟΚ

Την ήττα γνώρισε η ομάδα μπάσκετ του
ΦιλίππουΒέροιαςπαίζονταςστοΔΑΚΔ.Βι-
κέλαςμετονΑπόλλωναΠάτραςμεσκορ58-
77.Ηομάδα τουΦιλίππουπου είχεπολλές
ελλείψεις δεν άντεξε τηνπίεση τωνφιλοξε-
νουμένων και βρέθηκεπολύ γρήγοραπίσω
στοσκορ.

ΦίλιπποςΒέροιας-ΑπόλλωνΠάτρας58-77
Διαιτητές: Ζαχαρής-Μαραμής-Ξέρας (Πα-

παδόπουλοςΘ.)
Δεκάλεπτα:10-21,21-35,45-53,58-77
ΦίλιπποςΒ. (Μπλατσιώτης):Νικάι, Τσε-

σμετζίδης2,Ντόβας6 (2),Ελευθεριάδης23
(3),Πιπεράκης,Πολυμένης,Κοθράς4,Παρα-
πούρας9(2),Καντάρκος,Πιλκούδης14.

ΑπόλλωνΠ. (Βετούλας):Τσιακμάς 9 (3),

Νιφόρας, Ζούμπος 25
(4), Πουλιανίτης 9 (1),
Διαμαντάκος 2, Παπα-
φωτίου, Μολφέτας 14
(1), Φραγκοπαναγιώ-
της,  Δαραμούσκας,
Μπαζίνας9(3),Κογιώ-
νης,Αντωνάκης9(2).

Στουςαγώνεςτης
9ηςαγωνιστικής

σημειώθηκανταεξής
αποτελέσματα:

ΦίλιπποςΒέρ-ΑπόλλωνΠάτ........ 58-77
Παγκράτι-ΟίαξΝαυπλίου............ 125-71
Ελευθερούπολη-Καρδίτσα............. 85-77
Πανερυθραϊκός-Καβάλα................ 83-56
Ψυχικό-Ολυμπιακός..................... 71-76
Μαρούσι-ΔάφνηΔαφνίου.............. 80-56

Ηβαθμολογία(σε9αγώνες)
1.Παγκράτι7-2(743-678).................. 16
2.Ολυμπιακός7-1(665-556)............. 15
3.Ελευθερούπολη6-3(708-665)....... 15
4.ΑπόλλωναςΠάτρας6-1(570-479). 13
5.Μαρούσι5-2(570-508)................... 12
6.Καρδίτσα4-4(610-584).................. 12
7.Ψυχικό4-3(537-518)......................11
8.Πανερυθραϊκός4-3(548-482).........11

................................................................
9.Αμύντας3-3(387-433)..................... 9
10.ΟίακαςΝαυπλίου2-5(479-594)..... 9
11.ΔάφνηΔαφνίου1-7(560-624)........ 9
12.Τρίτωνας2-4(439-474).................. 8
13.ΦίλιπποςΒέροιας1-6(444-556).... 8
14.Καβάλα0-8(537-646).................... 8
*ΟΚόροιβος και τοΑγρίνιο δήλωσανα-

δυναμίανασυνεχίσουνστοπρωτάθλημα.
*Στο2ο γύροσυνεχίζουνοι ομάδεςπου

θατερματίσουνστιςπρώτεςοκτώθέσειςτης
βαθμολογίας.

*ΟΦίλιπποςΒέροιας,οΑμύντας,οΤρί-
τωνας και οΟίακαςΝαυπλίου έχουν έναν
αγώναλιγότερο.

*Αναλυτικάοιδύοαγώνεςπουεκκρεμούν
καιπότεέχουνοριστεί:ΦίλιπποςΒέροιας-Α-
μύντας (5ηαγωνιστική,28/4,17:00),Οίακας
Ναυπλίου -Τρίτωνας (5η αγωνιστική, 28/4,
17:00).

Ηεπόμενηαγωνιστική(10η,5/5)
Τρίτωνας-ΦίλιπποςΒέροιας
Καρδίτσα-Παγκράτι
ΑπόλλωναςΠάτρας-Πανερυθραϊκός
Καβάλα-Ψυχικό
Ολυμπιακός-Μαρούσι
ΔάφνηΔαφνίου-Αμύντας
Ρεπό:ΟίακαςΝαυπλίου,Ελευθερούπολη

Α2 Μπάσκετ

ΦίλιπποςΒέροιας-ΑπόλλωναςΠάτρας58-77

Τρίτη 27-04-2021

13:30-17:30ΠΟΡ-

ΦΥΡΗΑΝΝΑ ΚΑΡΑ-

ΤΑΣΟΥ19(κοντάστο

6οΔημοτικόσχολείο)

23310-66755

21:00-08:00 ΧΑ-

ΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕ-

ΩΡΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ6(ΚΤΕΛ-ΑΣΤΙ-

ΚΑ)23310-63620

Φαρμακεία

Η Λαρισαία Τσιοφλίκη θα σφυρίξει την Τετάρτη
το ματς Πιερικού - ΒΕΡΟΙΑΣ



To Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητι-
σμού με τη συνεργασία του ΟΑΕΔ εγκαι-
νιάζει σήμερα, στο πλαίσιο εορτασμού 
της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλίου, ένα 
νέο Πρόγραμμα Χορήγησης Πιστωτικών 
Σημειωμάτων (Επιταγών) σε νέους ανέρ-
γους για την απόκτηση βιβλίων.

Από την Παρασκευή 23 Απριλίου 
2021 και ώρα 13:00, έως τις 14 Μαΐου 
2021 και ώρα 23:59, μπορούν να δηλώ-
σουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα 
τόσο οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι όσο 
και οι πάροχοι βιβλιοπωλείων και εκδοτι-
κών οίκων. Η  αίτηση, υποβάλλεται απο-
κλειστικώς με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω 
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελλη-
νικού Δημόσιου gov.gr. στις παρακάτω 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Δικαιούχοι: 
h t t p s : / / w w w. g o v. g r / i p i r e s i e s /

e r g a s i a - k a i - a s p h a l i s e / a n e r g i a /
pistotika-semeiomata-agoras-biblion-
se-anergous-neous-programma-up-
politismou-kai-athletismou-oaed

 Πάροχοι:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-

kai-asphalise/anergia/parokhoi-biblion-
se-anergous-neous-programma-up-
politismou-kai-athletismou-oaed 

Από την επόμενη εβδομάδα η υπη-
ρεσία θα παρέχεται και μέσω του OAE-
Δapp, της καινοτόμου εφαρμογής για 
κινητά τηλέφωνα του ΟΑΕΔ.

Το Πρόγραμμα, με συνολικό προϋπο-
λογισμό 1.200.000€, θα υλοποιηθεί από 
1 Ιουνίου 2021 έως 21 Οκτωβρίου 2021.

Απευθύνεται σε 60.000 δικαιούχους, 
νέους έως 24 ετών που είναι εγγεγραμ-
μένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. 
Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν 
απαιτούνται δικαιολογητικά. Η εξακρίβω-
ση της πλήρωσης των προϋποθέσεων 
συμμετοχής γίνεται από τα στοιχεία που 
τηρούνται στο Μητρώο Ανέργων του Ο-
ΑΕΔ. Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται 
κατά σειρά προτεραιότητας με βάση την 
ημερομηνία και ώρα υποβολής της ηλε-
κτρονικής αίτησής τους.

Με το πιστωτικό σημείωμα , οικονο-
μικής αξίας 20€, που έχει τη μορφή ε-
νός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού 
αριθμού, οι δικαιούχοι μπορούν να α-

γοράσουν όποιο βι-
βλίο επιλέξουν από 
τα βιβλιοπωλεία και 
τους εκδοτικούς οί-
κους του Μητρώου 
Παρόχων.

Σε περίπτωση 
μη κάλυψης του 
προβλεπόμενου α-
ριθμού δικαιούχων 
μέχρι τις 14 Μαΐου, 
η υποβολή αιτή-
σεων συνεχίζεται 
μέχρι της συμπλη-
ρώσεώς του, όχι ό-
μως αργότερα από 
τις 21 Σεπτεμβρίου 
2021.
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Ξεκίνησαν από χθες οι αιτήσεις για το 
Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2021 του ΟΑΕΔ
Ξεκίνησε χθες Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 στις 08:00, η υποβολή αιτήσε-

ων των δικαιούχων της Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις και 
των παρόχων κατασκηνωτικών επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στο 
Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα έτους 2021. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων 
λήγει στις 8 Μαΐου και ώρα 23:59.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου 2021 έως τις 3 Σεπτεμ-
βρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα 
παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Ο συνολικός αριθμός των 
παιδιών που θα φιλοξενηθούν σε παιδικές κατασκηνώσεις είναι 70.000 και ο 
συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 35.000.000 €. 

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου www.gov.gr με τους κωδικούς 
TAXISnet στις διευθύνσεις:

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2019 μέχρι 28.000 €, οι οποίοι το έτος 
2020:  

• είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ ή
• έλαβαν τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
• έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον δύο μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή
• συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και 

επιδότησης ανεργίας) ή
• είναι  εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία τουλάχιστον τεσσάρων μηνών κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσε-

ων. 
Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (οικογενειακό εισόδημα, αριθμός παιδιών, παιδιά με ανα-

πηρία) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ.
Επειδή η ταυτοποίηση των παιδιών που δηλώνονται στις αιτήσεις των δικαιούχων θα γίνει μέσω αυτεπάγγελτης αναζήτησης με βάση τον 

ΑΜΚΑ τους, οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν μεριμνήσει εγκαίρως για την απόδοση ΑΜΚΑ στα παιδιά τους ή για την επικαιροποίηση των 
στοιχείων τους, όταν υπάρχει μεταβολή αυτών στην οικογενειακή μερίδα και να προσέξουν ιδιαίτερα στη συμπλήρωση του σωστού ΑΜΚΑ 
στην αίτηση. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο 
του ΟΑΕΔ www.oaed.gr 

Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας: Ηλεκτρονικά 

πλέον η εξυπηρέτηση 
πολιτών σε τρεις 

υπηρεσίες για τις άδειες 
οδήγησης

Τρεις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
με τις οποίες συναλλάσσονται χιλιάδες πολίτες και αφορούν 
στις άδειες οδήγησης, θα παρέχονται από σήμερα πλήρως 
ηλεκτρονικά.

Στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης από σήμερα Πέμπτη δίνεται η δυνατό-
τητα για πλήρη ηλεκτρονική διεκπεραίωση τριών υπηρεσιών 
των Διευθύνσεων Μεταφορών σε όλη τη Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας.

Πλέον οι πολίτες θα μπορούν, ηλεκτρονικά, μέσω του gov.
gr, να καταθέτουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά που α-
παιτούνται για την αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης. 
Μέσα από μια ιδιαίτερα απλή διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι θα 
προβαίνουν ψηφιακά σε τρεις πράξεις:

-Αντικατάσταση άδειας οδήγησης με νέου τύπου.
-Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω φθοράς.
-Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω κλοπής ή 

απώλειας.
«Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, από την έναρξη της 

πανδημίας του κορονοϊού, προσαρμόσαμε στην Περιφέρεια τη 
δουλειά μας στα νέα δεδομένα, με συνεχείς τηλεδιασκέψεις, με 
εφαρμογή της τηλεργασίας, με εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση 
και ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους πολίτες σε όλο το φά-
σμα λειτουργίας μας. Έχουμε ήδη καταργήσει πολύ πριν την 
πανδημία την πολιτική υπογραφή στο 90% των διοικητικών 
πράξεων της Περιφέρειας, παρέχουμε νέες ψηφιακές και ηλε-
κτρονικές υπηρεσίες στους πολίτες και σταδιακά καταργούμε 
τα γκισέ. Σε αυτό το πλαίσιο σημαντικές πράξεις για τις άδειες 
οδήγησης, που ανάγκαζαν μέχρι σήμερα τους συμπολίτες 
μας να εξυπηρετούνται με φυσική παρουσία στις Διευθύνσεις 
Μεταφορών και στις επτά Περιφερειακές Ενότητες, γίνονται 
πλήρως ψηφιακές και οι διαδικασίες θα ολοκληρώνονται σε 
λίγα λεπτά, ηλεκτρονικά», τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Οι πολίτες  μπορούν από χθες με την επισύναψη φωτο-
γραφίας και δείγματος υπογραφής, αλλά και την έκδοση και 
πληρωμή του κατάλληλου παράβολου να εξυπηρετηθούν στις 
άδειες οδήγησης.

 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Βέροιας  θα γίνει την Μ.Τετάρτη 28/04/2021 από ώρα 10:00 
έως 11:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που 
έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μη-
νύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέματα ημερήσιας 
διάταξης τα εξής:

-Έγκριση ή μη έκτακτης μετακίνησης Δημάρχου στην 
Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.

-Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για 
«Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενί-
ας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» για την φιλο-
ξενία εθελοντών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα στει-
ρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Βέροιας.

-Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για 
«Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενί-
ας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» για την απο-
νομή τιμητικής διάκρισης στον Ιωάννη Κοζάρτση.

-Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για  
συντήρηση του συστήματος φύλαξης του χώρου στέγασης 
του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμά-
των βίας Δήμου Βέροιας.

-Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκποί-
ηση-διάθεση δασικών προϊόντων από τα δημοτικά δάση 
Καστανιάς, Τριποτάμου και από δημοτικές εκτάσεις για το 
έτος 2021.

-Τροποποίηση ή μη των αριθμ. 493/2020, 494/2020 
& 11/2021 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Βέροιας για αντικατάσταση μελών Επιτροπών.

-Τροποποίηση ή μη της αριθμ. 440/2020 Απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας (Πρόγραμμα 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»).

-Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση όρων 
διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή αποδυτηρίων 
και WC, γυμναστηρίου ΕΠΑΛ και ΤΕΕ Ειδικής αγωγής 
Βέροιας».

-Συγκρότηση ή μη επιτροπής, έγκριση Ε.Σ.Υ. και 
κατάρτιση όρων διαγωνισμού της πράξης «Βιοκλιματι-
κό-πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της 
Βέροιας».

-Έγκριση ή μη της αριθμ. 22/2021 απόφασης της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανά-
πτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας, περί επικαιροποί-
ησης διδάκτρων, εκπτώσεων, απαλλαγών και λοιπών 
ρυθμίσεων για ορθολογικότερη λειτουργία των τμημά-
των της.

-Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έρ-
γου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδο-
σφαίρου (5Χ5) Μακροχωρίου».

-Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίω-
σης του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου 
μίνι ποδοσφαίρου (5Χ5) Μακροχωρίου».

-Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης 
του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, 
Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και Δ.Ε. Μακεδονίδος (2018)».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής 
του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής 
του έργου «Διάνοιξη-διαμόρφωση κοινοτικού δρόμου στο 
Ο.Τ. 1 στην Κοινότητα Καστανιάς».

-Έγκριση ή μη διαγραφής αχρεωστήτως καταβληθέντος 
ποσού προνοιακού επιδόματος.

-Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. της Σ.Τα-
στανίδου από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.

-Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Φ.Εξη-
νταβελόνη από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.

-Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. από βεβαι-
ωτικούς καταλόγους και σύνταξη νέου χρηματικού καταλό-
γου.

-Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων οφειλών από 
μισθώματα του Χ.Πεχλιβάνου

-Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης 
Γλ.Αρσενά.

-Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.

Ευχαριστήριο
Tο Δ.Σ. του Ομίλου προστασίας παιδιού Βέροιας ευχαριστεί 

θερμα :
1) Το περιφερειακό τμήμα Βέροιας του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού για τη προσφορα τροφίμων για τη γιορτή του Πάσχα
2) Τη κυρία Βίκη Σιδηροπούλου για τη δωρεά λαδιού
3) Τη  κυρία Κατερίνα Φίκατα για τη δωρεά ποσότητας γά-

λακτος
4) Τη κυρία   Α.Ε. για την προσφορά μεγάλης ποσότητας 

τροφίμων για τη γιορτή του Πάσχα
5) Τις κυρίες Μποχώρη Σοφία, Μπάμπαλη  Θεοδώρα και 

Καλιάνη Τζούλια για τη δωρεά των 150 €  για τα δώρα του 
Πάσχα

6) Τη κυρία Μ.Γ.  για τη δωρεά των 100 €  στη μνήμη του 
αγαπημενου σύζυγου και πατέρα καθώς και για τη δωρεά 20 
€ σε κουπόνια

Τους κάτωθι χορηγούς μας με τη συμβολή των οποίων κα-
ταφέραμε και φέτος να μοιράσουμε τα δέματα του Πάσχα :

1) Τους  αδερφούς Γαλλίκα για τη προσφορά μεγάλης πο-
σότητας κρέατος

2)  Τον κύριο Μιλτιάδη Κελεπούρη για τη προσφορά τυριού.
3) Τον κύριο Αντώνη Νούσιο για τη προσφορά ντόνατς .

Πρόγραμμα Χορήγησης 
Πιστωτικών Σημειωμάτων  

σε Νέους έως 24 ετών 
για την Αγορά  Βιβλίων

Συνεδριάζει αύριο η Οικονομική 
Επιτροπή Δήμου Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

6943696105.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  στα

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ , Μη-

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

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

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

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

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

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,γκαρσονιέρα30

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

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


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

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

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


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13374ΣΤΟΚΕΝΤΡ0ΤΗΣΒΕΡΟΙ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΘΕΣΕΙΣ

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12870-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106881ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΜο-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13964πωλείταικοντάσταΚΤΕΛ

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:12773- ΠΩΛΕΙΤΑΙπίσωαπότο

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13865ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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



ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ερ-

γασία στοψητοπωλείο «ΓΙΑΝ-

ΝΗΣ». Πληρ.  τηλ. :  23310

25170και6946103998 (ώρες

επικ.:09.00-13.00).

ΑΠΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ-

ΡΙΑ ζητείται υπάλληλος για

διανομή. Πλήρες ωράριο, ερ-

γασία 5ήμερη.Αποστολή βιο-

γραφικού: tnk.veroia@gmail.

com. Τηλ. επικ.: 2331071670

(12.00-14.00).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο έμπειρο

για το κυλικείο στο Νοσοκο-

μείο Βέροιας. Ώρες επικοι-

νωνίας για ενημέρωση 6.00

μ.μ. έως 8.00 μ.μ. στο τηλ.

6944577645.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα έμπει-

ρη για καθημερινή εργασία

σε κουζίνα εστιατορίου. Τηλ.:

6972012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  σερβιτόρος έ-

μπειρος για καθημερινή εργα-

σία  σε εστιατόριο. Τηλ.: 6972

012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ ΠΩ-

ΛΗΤΡΙΑ από το κατάστημα

TOUCH DENIM με εμπειρία,

γνώση αγγλικών και H/Y, έως

40ετών.Τηλ.:6932627614.

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

Θέσειςεργασίαςσενέοκατάστημα
αλυσίδαςκαφέστηΒέροια

Ζητούνταιάτομαγιαεργασίααπόγνωστήαλυσίδακα-
φέ,πουθαλειτουργήσειπαράρτημάτηςστηνΒέροια.

Προσφερόμενεςθέσειςεργασίας:
-Υπεύθυνουκαταστήματος
-Barista
-Delivery

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

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

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

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

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

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

νολογικέςκαιηλεκτρολογικέςγνώσεις,χειρισμόςηλεκτρονικού
υπολογιστή,αγγλικήςγλώσσας

Αποστολήβιογραφικούστοemail:tsavdaridis@vernet.gr
ΗΕταιρίαπροσφέρεισυνεχήεκπαίδευσηκαιπροοπτικέςεξέλιξης



ZHTOYNTAI οδηγοί αυτο-

κινήτων με δίπλωμα Γ’ κατη-

γορίας. Πληροφορίες στο τηλ.

6980136902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Ιατρικό

Διαγνωστικό Κέντρο «ΠΑΝΑ-

ΓΙΑ» υπάλληλος γραφείου

για γραμματειακή υποστήρι-

ξη. Γνώσεις μηχανογράφησης

ηλεκτρονικού υπολογιστή και

λογιστικήςείναιευπρόσδεκτες.

Αποστολή βιογραφικών στο

emai: lpanagia.epe@gmail.

com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός-ηλε-

κτρονικός, με γνώσεις υπολο-

γιστών και αγγλικής γλώσσας,

για πλήρη απασχόληση.Αντι-

κείμενο: ιατρικά μηχανήματα.

Έδρα εταιρείαςΑγκαθία Ημα-

θίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας

:6985996674.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανειδίκευτος ερ-

γάτης από εταιρία κρεάτων

για μόνιμη εργασία. Πληρ.

2332042608–2332041875.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) χειριστής

αντλ ίας μπετόν,  2)  χε ιρ ι -

στήςWagondrill, 3) χειριστής

Dumper γ ια μόνιμη εργα-

σία στη Βέροια. Τηλ.: 23310

21904κ.Κώστας.

ZHTEITAI βοηθός λογιστή

για εργασία σε λογιστικό γρα-

φείο.Απαραίτητη, τριετής του-

λάχιστον προϋπηρεσία. Τηλέ-

φωνο:2331021106.Αποστολή

βιογραφικών στο ygronat@

hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομοως  βοη-

θός λογιστή για εμπορική επι-

χείρησημε τριετή τουλάχιστον

προϋπηρεσία σε ανάλογη θέ-

ση  καθώς και άριστη γνώση

αγγλικών σε επίπεδο επικοι-

νωνίας και προαιρετικά   επι-

κοινωνία σε μια τουλάχιστον

γλώσσα ακόμα κατά προτί-

μηση  ιταλικών ή γερμανικών

καθώς και πολύ καλές γνώ-

σεις Microsoft Office (Excel

,Word ,Outlook).ΑΠΟΣΤΟΛΉ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΏΝ  ΣΤΟ email:

olympialandike@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτο-

κινήτων από επιχείρηση στη

Βέροια για πλήρη απασχόλη-

ση. Ικανοποιητικήαμοιβή.ΖΗ-

ΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί για πλή-

ρη απασχόληση. Τηλέφωνα

επικοινωνίας: 2331071553 &

2331062900.Ώρεςεπικοινωνί-

ας:9.00με18.00.

ΤΕΧΝΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑμεέδρα

τη Βέροια, αναζητά χειριστή

μηχανημάτων έργου με ικανό-

τητα οδήγησης επαγγελματι-

κούφορτηγούγια να εργαστεί

σε έργο ύδρευσης στη Θεσ-

σαλονίκη. Τηλ. επικοινωνί-

ας: 23310 23400, Κιν.: 6977

443518.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΡΕΦΟΝΗΠ ΙΟΚΟΜΟΣ

αναλαμβάνει τη φύλαξη παι-

διώνσεπροσιτέςτιμές.Πληρ.

Τηλ.6983098742.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει  τη

φροντίδα γερόντων για κά-

ποιες ώρες ή και για 24ωρη

βάση, καθαριότητα σπιτιών,

γραφείων και σκάλες. Τηλ.:

6940998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

της CICU: καροτσάκι (χειμω-

νιάτικο-καλοκαιρινό),καλαθού-

να με βάση, τραπεζάκι φαγη-

τού, κάθισμα αυτοκινήτου και

2 ποδήλατα παιδικά σε πολύ

κατάσταση,400ευρώόλαμα-

ζί.Τηλ.:2331062621.

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

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

α)Άνδραήγυναίκαγια
βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλ-
ληλος γραφείου - βοη-

θόςΛογιστήγιαΛογιστικό
ΓραφείοστηΒέροια.Τηλ.:
6932245383.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα όριαΑκρολίμνης καιΑρχαγγέλου 2

χωράφια κολλητά, 25 και 11στρέμματα,περιφραγμένα,

παλμέτταβερύκοκα6 ετώνσεφούλπαραγωγή,άριστης

κατάστασης, 4 εξαιρετικέςποικιλίες, με μπεκάκια.Παρα-

καλώμόνοσοβαρέςπροτάσεις.Κινητό:6945769920.

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

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

ΗεταιρίαΠΑΡΑΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ,αναζητείάτομο
για τηθέσητου τεχνικούσυντήρησηςανεμογεννητριώνσηνευ-
ρύτερηπεριοχή.

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπότηνεφημερίδα«ΛΑΟΣ»νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με

ανάλογηεμπειρία,γιατηδιανομήτηςεφημερί-

δας(γιαμόνιμηαπασχόληση).

Τηλ.:6974030005.

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

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

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

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



Κινητικότητα του Δήμου Νάουσας 
για την επανασύσταση 

της Δημοτικής Αστυνομίας
Προχωρούν οι ενέργειες του Δήμου Νάουσας σε ό,τι αφορά στην επανασύσταση της 

Δημοτικής Αστυνομίας. 
Συγκεκριμένα, ο  Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας, (με σχετικό έγγραφο 

που έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) απευθύνει δημόσια πρόσκληση για την απόσπαση 
έξι υπαλλήλων του κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας όλων των κατηγοριών στην Δημοτική 
Αστυνομία του Δήμου Η.Π. Νάουσας, προκειμένου να καλυφθούν οι υπηρεσιακές ανά-
γκες  από τον Ιούνιο 2021 και για έξι μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίοι έχουν συμπλη-
ρώσει την διετή δοκιμαστική υπηρεσία, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση για την από-
σπαση τους στο Δήμο Η.Π. Νάουσας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 5 Μαΐου και θα διαρκέσει έως τις  
25 Μαΐου.

Η υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών θα γίνεται στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώ-
πινου Δυναμικού του Δήμου Νάουσας,  Δ/νση: Δημ. Βλάχου 30, 59200, Νάουσα. 

Την κατασκευή των ο-
δικών αξόνων Θεσσαλονί-
κης – Έδεσσας και Δράμας 
– Αμφίπολης ανακοίνωσαν 
σήμερα σε ειδική εκδήλωση, 
στο Κτίριο Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας, στη δυτική Θεσ-
σαλονίκη, ο Πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης, ο 
Υπουργός Υποδομών και 
Μεταφορών Κώστας Καρα-
μανλής και ο Περιφερειάρ-
χης Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολος Τζιτζικώστας.

Οι δυο οδικοί άξονες, 
που αποτελούν πολυετές 
πάγιο αίτημα των πολιτών 
της βόρειας Ελλάδας, αποκτούν χρηματοδότηση και με μελε-
τητική ωριμότητα θα αρχίσουν να κατασκευάζονται, με στόχο 
όταν ολοκληρωθούν να μετατρέψουν τη βόρεια Ελλάδα σε 
διεθνή μεταφορικό και αναπτυξιακό κόμβο.

Στην εκδήλωση εκτός των κ.κ. Μητσοτάκη, Καραμανλή και 
Τζιτζικώστα, κεντρικές εισηγήσεις πραγματοποίησαν επίσης 
ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Χρήστος 
Μέτιος και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Γιώργος Καρα-
γιάννης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό διατηρητέο 
κτίριο στον αύλειο χώρο της έδρας των υπηρεσιών της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο άνοιξε για πρώτη 
φορά και μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισής του θα απο-
τελέσει τη νέα αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Κεντρικής Μακεδονίας. Οι εργασίες αποκατάστασης 
του κτιρίου θα γίνουν με τη χρηματοδότηση της εταιρίας που 
κατασκευάζει τον αγωγό φυσικού αερίου ΤΑΡ, στο πλαίσιο του 
προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Κεντρικό έργο αναφοράς στην ομιλία του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα αποτέλεσε ο 
οδικός άξονας Θεσσαλονίκης – Έδεσσας.

Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, «βρισκόμαστε σε ελάχιστη 
απόσταση από ένα οδικό δίκτυο, που η αλήθεια είναι, ότι έχει 
ταλαιπωρήσει τους συμπολίτες μας για δεκαετίες. Σήμερα, ό-
μως εκμηδενίζουμε επιτέλους την απόσταση από την οριστική 
λύση για αυτό το ζήτημα: Το οδικό δίκτυο Θεσσαλονίκης - Έ-
δεσσας μπαίνει πλέον από σήμερα σε τροχιά υλοποίησης. Και 
αυτή είναι μία μεγάλη ημέρα για τον τόπο μας, καθώς ένα έργο 
που αποτελούσε αίτημα δεκαετιών, όχι μόνο για την Κεντρική 
Μακεδονία, αλλά για ολόκληρη τη βόρεια Ελλάδα, θα ξεκινήσει 
να υλοποιείται χωρίς άλλες αναβολές και καθυστερήσεις».

Ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό και την 
ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη στε-
νή συνεργασία με την Περιφέρεια και την αποφασιστικότητά 
τους να λύσουν το σύνολο των ζητημάτων, που μέχρι σήμερα 
δεν επέτρεπαν την υλοποίηση της σύνδεσης της Έδεσσας με 
τη Θεσσαλονίκη, μέσω ενός σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου. 
Όπως υπογράμμισε: «Πρόκειται για ένα έργο που αποτελεί 
κορυφαία προτεραιότητα, για τη διοίκησή μας στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας. Είχα προσωπικά δεσμευτεί στους συ-
μπολίτες μας στην Πέλλα και είχαμε συμφωνήσει μαζί με τον 

Πρωθυπουργό, ότι αυτό το 
έργο θα ξεκινήσει, θα προ-
χωρήσει και θα υλοποιηθεί, 
με οποιοδήποτε χρηματο-
δοτικό εργαλείο. Kαι ελπίζω, 
όσοι βιάστηκαν να πουν ότι 
το έργο τελικά δε θα γίνει, 
ή ακόμα και αυτοί που πό-
νταραν στο να μη γίνει, σή-
μερα, που κάνουμε το πιο 
μεγάλο και αποφασιστικό 
βήμα, να είναι και αυτοί χα-
ρούμενοι».

Ο κ. Τζιτζικώστας ανα-
φερόμενος στο ιστορικό του 
έργο τόνισε χαρακτηριστικά: 
«Από την πρώτη ημέρα που 
εκλέχθηκα Περιφερειάρχης 

Κεντρικής Μακεδονίας, δεν υπήρξε καμία κυβέρνηση και καμία 
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 
στην οποία να μην τόνισα επανειλημμένα έως και κουραστικά 
θα έλεγα, την ανάγκη να βρεθεί λύση και να εξασφαλιστεί η 
χρηματοδότηση, για την υλοποίηση του έργου του Οδικού 
Άξονα Θεσσαλονίκης - Έδεσσας. Και θέλω πραγματικά να 
ευχαριστήσω όλους τους φορείς της Πέλλας, τους Βουλευτές, 
τους Δημάρχους, το Επιμελητήριο, την τοπική κοινωνία, που 
μας εμπιστεύθηκαν και στάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια δίπλα 
στο δίκαιο αίτημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Το 2013 όταν η διοίκηση Τζιτζικώστα ανέλαβε την Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το έργο απείχε πολύ από το να 
χαρακτηριστεί ώριμο, και ως εκ τούτου δεν υπήρχε η παραμι-
κρή πιθανότητα, να ενταχθεί σε οποιοδήποτε χρηματοδοτικό 
μέσο. «Ξεκινήσαμε τότε μία πολύ μεθοδική και προσεκτική 
προσπάθεια. Από τη μία πλευρά δουλέψαμε γρήγορα και ολο-
κληρώσαμε τις μελέτες για τις δύο Παρακάμψεις, Χαλκηδόνας 
και Γιαννιτσών. Ταυτόχρονα διεκδικήσαμε και εξασφαλίσαμε 
πόρους με τους οποίους ολοκληρώνουμε τις απαλλοτριώσεις, 
που ήταν βασικό προαπαιτούμενο για το έργο. Με άλλα λόγια, 
αφαιρέσαμε κάθε εμπόδιο και σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο είχε αναλάβει να ολο-
κληρώσει τη μελέτη για τελευταίο τμήμα Μαυροβούνι - Έδεσ-
σα, καταστίσαμε το έργο έτοιμο για να μπορεί να υλοποιηθεί 
ενιαία, από την Έδεσσα μέχρι τη Θεσσαλονίκη», σημείωσε ο 
Περιφερειάρχης.

Ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε για τη συμβολή τους ό-
λα αυτά τα χρόνια τους διατελέσαντες Αντιπεριφερειάρχες 
Πέλλας, Θεόδωρο Θεοδωρίδη, Αθηνά Αηδονά και Ιορδάνη 
Τζαμτζή, όλους τους Περιφερειακούς Συμβούλους της Πέλλας, 
τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών Πάρι Μπίλλια καθώς και τις 
Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

«Πλέον όλα είναι έτοιμα για να προχωρήσουμε στην υλο-
ποίηση του έργου, με τη Συγχρηματοδότηση Δημόσιου και 
Ιδιωτικού Τομέα», δήλωσε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε και στον δεύτερο οδικό άξο-
να που ανακοινώθηκε σήμερα και ο οποίος συνδέει τη Δράμα 
με την Αμφίπολη, τονίζοντας ότι ήδη το τμήμα του δρόμου 
εντός της Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες – Αμφίπολη) έχει ο-
λοκληρωθεί από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κι από 
εκεί θα αρχίσουν οι παρεμβάσεις μέχρι τη Δράμα. 

www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

CMYK

Μ. ΤΡΙΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 202116

Απ. Τζιτζικώστας: «Σε τροχιά υλοποίησης 
μπαίνει πλέον ο οδικός άξονας Θεσσαλονίκης 
– Έδεσσας… Το είπαμε και το κάνουμε πράξη»

Δήμος Νάουσα: Εντάχθηκε 
στον «Φιλόδημο ΙΙ» η κατασκευή, 

επισκευή και συντήρηση 
αθλητικών εγκαταστάσεων,  

προϋπολογισμού 700.000 ευρώ

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών,  η ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗ-
ΜΟΣ ΙΙ», του έργου «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 
του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας Ν. Ημαθίας» συνολικού προϋπολογισμού 700.000 
€, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η πρόταση του οποίου είχε υποβληθεί από την δημο-
τική αρχή τον Δεκέμβριο του 2019.

Η πράξη αποτελείται από τα εξής δύο υποέργα:
-Υποέργο 1: «Κατασκευή Αποδυτηρίων στο γήπεδο Νέας Ροδακινέας Δήμου Η.Π. 

Νάουσας Ν. Ημαθίας», προϋπολογισμού 310.000  € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με 
φορέα υλοποίησης το Δήμο Η.Π. Νάουσας.

-Υποέργο 2: «Εργασίες Αναβάθμισης ανοιχτού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Νάου-
σας», προϋπολογισμού 390.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
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