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Όταν ο λόγος είναι καθαρός 
και δεν «χαϊδεύει»,
δείχνει την αλήθεια

   Καθηλωτικός ήταν για μια ακόμη φορά ο Σεβασμιότατος 
κ. Παντελεήμων, στο μήνυμα που απηύθυνε μέσω της 
ραδιοφωνικής εκπομπής μας στον ΑΚΟΥ 99.6, αλλά 
και των σταράτων απαντήσεων που έδωσε. Με λόγο 
ξεκάθαρο και αυστηρό όταν χρειάστηκε ξεδιάλυνε τις 
σκιές που προσπαθούν κάποιοι «κανονιολόγοι»-όπως τους 
χαρακτήρισε- να δημιουργήσουν γύρω από την Εκκλησία. 
 Δεν δίστασε να αναφερθεί στους αρνητές του ιού 
που βρίσκονται ακόμη και μέσα στην Εκκλησία, να 
χαρακτηρίσει «αψυχολόγητη» την δήλωση της Ένωσης 
Θεολόγων, δείχνοντας ότι σε τόσο σοβαρά θέματα δεν 
χωρούν ισορροπίες και δημόσιες σχέσεις. Η αναφορά του 
Σεβασμιοτάτου στα 200 χρόνια από την απελευθέρωσή 
μας και την θυσία τόσων ανθρώπων για να είμαστε εμείς 
σήμερα ελεύθεροι, «έσπασε» την φωνή του από συγκίνηση. 
Πόσο σημαντικό είναι ένας Ποιμενάρχης, να μπορεί να 
μιλά απευθείας στην ψυχή των ανθρώπων, με λόγο ευθύ 
και καθάριο, κρατώντας ψηλά Πίστη και Πατρίδα, χωρίς 
να «χαϊδεύει» τα αυτιά μας, αλλά να δείχνει την αλήθεια.

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Ο Μυστικός Δείπνος

Ακριβότερα φέτος τα αμνοερίφια λόγω έλλειψης,
αλλά «ξεπούλησαν» στα κρεοπωλεία της Βέροιας

Από τις καλύτερες χρονιές φαίνεται
ναείναιηφετινήγιατουςκτηνοτρόφους
και τους αιγοπροβατοτρόφους αφού το
κατσίκι και το αρνίπουλιέται ακριβότε-
ρα από οποιαδήποτε άλλη χρονιά ε-
νόψει τουΠάσχα. Στα κρεοπωλεία της
Βέροιας,σύμφωναμε τονπρόεδρο της
ΣυντεχνίαςΝ.Κακαφίκα, η τιμή κυμαί-
νεται από  11.30 μέχρι 11.90 ευρώ το
κιλόκιαυτόδιότι υπάρχει έλλειψηστην
αγοράλόγω τουΠάσχα τωνκαθολικών
πουγιορτάστηκεπριναπόέναμήνακαι
απορροφήθηκεμεγάληποσότητααμνο-
εριφίων με ανεβασμένες επίσης τιμές,
συγκριτικάμετηνπερσινήχρονιά.Πολύ
καλήήτανκαιηκαταναλωτικήκίνηση,α-
φούμέχρισήμεραέχουνμείνειελάχιστα
διαθέσιμααμνοερίφια και όπως λένε οι
κρεοπώλες,ίσα-ίσαθαμπορέσουνναεξυπηρετήσουντιςπαραγγελίεςτους.

Ναθυμίσουμεότιτακρεοπωλείασήμεραλειτουργούνμεσυνεχέςωράριο,απότοπρωίμέχριτοβράδυ,τηνΜ.Παρα-
σκευήαπότις8:00τοπρωίμέχριτις5:00τοαπόγευμακαιτοΜ.Σάββατοαπότις7.00τοπρωίμέχριτις3:00τομεσημέ-
ρι.

Στις 6 Μαΐου, απεργιακή συγκέντρωση Συνδικάτων
για την Πρωτομαγιά, στη Βέροια

Στις κινητοποιήσεις για την Ερ-
γατικήΠρωτομαγιάσυμμετέχουντο
Συνδικάτο ΓάλακτοςΤροφίμων και
ΠοτώνΗμαθίας–ΠέλλαςκαιηΕπι-
τροπήΑγώναΕργαζομένωνΝομού
Πέλλαςστον ΙδιωτικόΤομέα, καλώ-
νταςστοναγώναόλες  τιςσυνδικα-
λιστικέςοργανώσειςκαιτουςφορείς
τωνδύοΝομών, για την υπεράσπι-
ση τηςυγείαςκαι της ζωής τωνπο-
λιτώνκαιτηνάρσητουνομοσχεδίου
τηςκυβέρνησηςγιαταεργασιακά.

«Σε αυτή τη συγκυρία πρέπει
όλοι μας να φροντίσουμε να μην
ευτελιστεί το νόημα της Εργατικής
Πρωτομαγιάς,μετονορισμότηςαπότηνκυβέρνησητηνΤρίτητουΠάσχα,ωςαπλάμιαεπιπλέονμέραπουθακολλήσει
στις υπόλοιπεςμέρεςαργίας.Ηυπόθεσηβρίσκεταιστα χέριαμας.Σας καλούμεμέσααπόσυλλογικές διαδικασίες να
ενημερώσετεόσουςεκπροσωπείτε,ναπαλέψετεναπαρθούναποφάσειςγιασυμμετοχήστηνπανελλαδικήαπεργίαπου
κήρυξανταΣυνδικάταγιατις6Μάη,μεσύνθημα:«Τακέρδητους–Οινεκροίμας.Βαδίζουμεστοδρόμοτηςανατροπής»,
αναφέρουνμεταξύάλλωνστηνανακοίνωσήτους.

ΣτηΒέροιαηαπεργιακήσυγκέντρωσηθαγίνειστις6Μαΐου,στις11.00π.μ.–στηνΠλατείαΩρολογίου.

Συμβουλέςκαιμυστικάγιατοπασχαλινότσουρέκι
απότονπαλαιότεροζαχαροπλάστητηςΒέροιας

Μετηνίδιααγάπηκαιμεράκιγιατηνζαχα-
ροπλαστική, οπιοπαλιός μάστορας τηςΒέ-
ροιας, οΚώσταςΦλώρος,  έδωσε τηνσκυ-
τάλητουΕΛΥΖΕστηνοδόΘερμοπυλών(Προ-
μηθέας)στον γιο τουΖώη, αλλά δεν μπορεί
νααποχωριστείταυλικάκαιτιςμυρωδιέςτου
εργαστηρίου του. «Αγνάυλικά,προετοιμασία
και χρόνο είναι το μυστικό για τοπαραδοσι-
ακόπασχαλινό τσουρέκι.Από τις 5 τοπρωί
πουξεκίνησεηπροετοιμασία,μεζέσταματων
υλικών, καλό ζύμωμα, αναμονή ναφουσκώ-
σουν,θαξεφουρνίσουμεταπρώτατσουρέκια
μετάαπό4-5ώρες»,μαςεκμυστηρεύτηκεοκ.
Φλώρος. «Θέλουν ζεστασιά και φροντίδα τα
τσουρέκιασανμικράπαιδιά»,είπεχαρακτηρι-
στικάομερακλήςζαχαροπλάστης.

Αγάπη και αφοσίωση ενός επαγγελματία
γιατηνδουλειάκαιτοκαταναλωτικόκοινόπου
κρατάεδώκαι62χρόνια!

(δείτε το βίντεο στο laosnews.gr)

Αριθμοί της «καλής και κακής αλήθειας» του κορωνοϊού 
στην Ελλάδα

«Αυτή τηνώρα ξεπερνάμε τα 3 εκατομ-
μύρια εμβολιασμούς, ενώ κάθε μέρασπά-
με και το ημερήσιο ρεκόρ εμβολιασμών»,
δήλωσε χθεςΜ.Τετάρτη(28/4)ο υπουργός
ΥγείαςΒασίληςΚικίλιας, συμπληρώνοντας
πως απόΔευτέρα τουΠάσχα θα λειτουρ-
γούν στηνΕλλάδα 1.500 εμβολιαστικά κέ-
ντρα, με αποτέλεσμα ηΕλλάδα να αγγίξει
τις επόμενες ημέρες τους100.000 εμβολια-
σμούςτηνημέρα»,όπωςδήλωσεουπουρ-
γός.

Εμείς νασυμπληρώσουμε ότι είναι επι-
βεβλημένη η πρόοδος των εμβολιασμών
γιατηνεπίτευξητηςανοσίας,αφούπροχθές
έσπασεκαιτοαρνητικόφράγματων10.000
συνανθρώπωνμαςστηνΕλλάδα,πουέχουν
χάσειτηνζωήτουςαπότονκορωνοϊό.
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Συνεδριάζει η 
 Επιτροπή Ποιότητας  

Ζωής του Δήμου 
Βέροιας για τον κυκλικό 

κόμβο Μακροχωρίου
Τακτική συνεδρία -

ση της Επιτροπή ποιό-
τητας ζωής του Δήμου 
Βέροιας θα γίνει  δια 
περιφοράς μέσω μη-
νύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου την Μ.Πέ-
μπτη 29-04-2021απο τις  
09:30 έως τις 10:30, με 
θέμα την γνωμάτευση 
για τις κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις που προτείνο-
νται από την «Συγκοινω-
νιακή μελέτη εργοταξια-
κής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατασκευής κυκλικού κόμβου 
Μακροχωρίου.

Η μελέτη αφορά στην προσωρινή εργοταξιακή σήμανση και τις απαι-
τούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή εκτέλεση του έργου της 
συγκεκριμένης παρέμβασης στο οδικό δίκτυο της κοινότητας Μακροχωρίου. 
Πρόκειται για την κατασκευή κυκλικού κόμβου στην περιοχή της εκκλησίας 
Αγ. Ιωάννου Προδρόμου στο Μακροχώρι.

 Φαρμακευτικός 
Σύλλογος Ημαθίας:  

Σε ώρες λειτουργίας 
κανονικού ωραρίου η 

προμήθεια των self tests
 
Ο  Φαρμακευ -

τ ι κό ς  Σ ύ λ λο γ ο ς 
Ημαθίας ενημερώ-
νει  τους πολίτες 
της Ημαθίας ότι τα 
αρμόδια υπουρ -
γεία αποφάσισαν η 
πλατφόρμα των self 
tests να παραμένει 
κλειστή κάθε Σαβ-
βατοκύριακο και αργίες του Μαΐου, αρχής γενομένης από το Με-
γάλο Σάββατο 1 Μαΐου στις 20:00 έως και την Τετάρτη 5 Μαΐου 
στις 08:00.

Παρακαλούμε τους δικαιούχους πολίτες για αποφυγή της 
ταλαιπωρίας τους, να προγραμματίζουν την προμήθεια των self 
tests σε ώρες λειτουργίας κανονικού ωραρίου των φαρμακείων 
και να μην προσέρχονται στα εφημερεύοντα και διανυκτερεύοντα 
φαρμακεία γιατί δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν εφόσον η 
πλατφόρμα του Υπουργείου θα παραμένει κλειστή. 

Δήμος Νάουσας: Πρόγραμμα 
αποκομιδής  απορριμμάτων 

και ανακυκλώσιμων 
υλικών για το Πάσχα

Η υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου 
Νάουσας, ενημερώνει ότι το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμ-
μάτων και ανακυκλώσιμων υλικών την περίοδο του Πάσχα θα 
έχει ως εξής: 

-Μεγάλη Παρασκευή: Λόγω αργίας δεν θα γίνει αποκομιδή 
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

-Μεγάλο Σάββατο: Η πρωινή αποκομιδή των απορριμμάτων 
θα γίνει κανονικά όπως ορίζει το πρόγραμμα και  η νυχτερινή 
αποκομιδή στο κέντρο της Νάουσας, θα γίνει στις 16:00 το α-
πόγευμα και όχι στις 22:00 το βράδυ.

-Κυριακή του Πάσχα: Λόγω αργίας δεν θα γίνει αποκομιδή 
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

-Δευτέρα του Πάσχα: Λόγω αργίας δεν θα γίνει αποκομιδή 
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

-Εορτασμός Εργατικής Πρωτομαγιάς-Τρίτη του Πάσχα: Λό-
γω αργίας δεν θα γίνει η πρωινή αποκομιδή απορριμμάτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών, ωστόσο η νυχτερινή αποκομιδή στο 
κέντρο της Νάουσας, θα γίνει κανονικά στις  22:00 το βράδυ.

-Τετάρτη 5 Μαΐου: Η αποκομιδή των απορριμμάτων και των 
ανακυκλώσιμων υλικών θα γίνει κανονικά όπως ορίζει το πρό-
γραμμα.

Παρακαλούνται όλοι οι δημότες να σεβαστούν το πρόγραμ-
μα για το καλύτερο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά στην καθαριότη-
τα του Δήμου μας. 

Μητροπολίτης Παντελεήμων στον ΑΚΟΥ 99,6: Μίλησε ανοιχτά 
και από καρδιάς για την πανδημία, τα μέτρα προφύλαξης, το νέο 
ωράριο των Ακολουθιών ελέω covid, την ανάγκη εμβολιασμών 

και τα 200 χρόνια από την Ανάσταση της Πατρίδος μας
Αυστηρό μήνυμα προς τους 

αντιδρώντες  με τις αλλαγές στο 
ωράριο των ακολουθιών και τα 
ειδικά μέτρα που θα ισχύσουν 
φέτος στις ακολουθίες της Μ. 
Εβδομάδας και της Ανάστασης 
έδωσε ο Μητροπολίτης Βεροί-
ας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων, μιλώντας το μεση-
μέρι της Μ. Τετάρτης (28/4/2021) 
στην εκπομπή «Λαϊκά και Αιρε-
τικά» του ΑΚΟΥ 99,6 και στους 
Ζήση Μιχ. Πατσίκα και Νίκο Βου-
δούρη.

Για τα ειδικά μέτρα στον 
εορτασμό της Ανάστασης

Ο Μητροπολίτης, με ξεκάθαρο και 
αποφασιστικό τρόπο, δεν άφησε κα-
νένα περιθώριο να έχουν βάση τα 
όσα ακούγονται περί αλλοίωσης της 
πίστης επειδή μετατέθηκε για μερικές 
ώρες η Αναστάσιμη Ακολουθία, τονί-
ζοντας αφενός ότι για την Εκκλησία 
ούτως ή άλλως η ημέρα αλλάζει το απόγευμα (με τον Εσπερινό) και 
αφετέρου έθεσε το δίλλημα: Κλειστές εκκλησίες ή άνοιγμα έστω και με 
μέτρα;

«Αβάσιμες οι αντιδράσεις για το τροποποιημένο 
ωράριο των Ακολουθιών»

Αναφερόμενος στο θέμα με το τροποποιημένο ωράριο και τα μέτρα, 
ο Μητροπολίτης είπε χαρακτηριστικά:

«Όλοι ζήσαμε το περσινό δράμα. Να είναι οι εκκλησιές κλειστές, να 
λειτουργούν οι παπάδες μόνοι τους, να ευλογούμε τα καθίσματα, να 
μην έχουμε τον πιστό λαό, να μην χτυπούμε τις καμπάνες, να μην ανοί-
γουμε τα μεγάφωνα, όλο αυτό το δράμα το ζήσαμε πέρσι, και το ζήσαμε 
με υπομονή και με ελπίδα ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Φέτος, 
πάλι αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα αυτό, αλλά με τελείως διαφορετικές 
συνθήκες, διότι φέτος έχουμε την δυνατότητα κάθε μέρα – μιλώντας 
για τον εαυτό μου για παράδειγμα – να είμαι κάθε μέρα σε διαφορετική 
εκκλησία, να επικοινωνώ με τους ανθρώπους, όσους επιτρέπει ο νόμος 
να παραβρίσκονται.  Τι να κάνουμε, είναι μία κατάσταση που δεν την 
ορίζουμε εμείς ή Ιερά Σύνοδος ή εκκλησία, είμαστε κάτω από το νόμο.

Βλέπετε άλλωστε και τα κρούσματα, μην ξεγελιόμαστε, είναι πάρα 
πολλά και πάλι όλη αυτή τη δυνατότητα που μας δίνουν εγώ τη φοβάμαι. 
Φοβάμαι, γιατί βλέπω κάθε μέρα πόσοι πεθαίνουν, πόσοι διασωληνώ-
νονται και πόσοι είναι θύματα αυτής της καταστάσεως. Μερικούς, δυστυ-
χώς, τους πείραξε το γεγονός ότι ετέθη ένα ωράριο που δεν μπορούμε 
να το ξεπεράσουμε. Εμείς κάναμε, είναι αλήθεια, ότι μπορούσαμε μέσα 

στη Σύνοδο, είπαμε πάση θυσία να πάει τουλάχιστον 00:30 η όλη υπό-
θεση, και η Θ. Λειτουργία ακόμα. Είπανε όχι, 22:30 πρέπει να τελειώσε-
τε. Τι θα κάναμε εμείς; Ελάτε στη δική μας τη θέση.

Βέβαια, από κανονικής πλευράς, βγαίνουν μερικοί και λένε άρρητα 
ρήματα. Όλοι ξέρουμε ότι για εμάς  εκκλησιαστικά η άλλη μέρα αρχίζει 
από τον Εσπερινό, από τη δύση του ηλίου. Για αυτό και ορίστηκε η 9η 
ώρα, ως άλλη μέρα. Μπαίνουμε στην ημέρα της Αναστάσεως. Δεν θα 
ψάλλουμε και δεν θα κάνουμε όπως θα θέλαμε όλα αυτά τα πράγματα, 
αλλά τουλάχιστον θα έχει τη δυνατότητα ο πιστός λαός να ζήσει την 
Ανάσταση, αλλά και να εκκλησιαστεί. Γιατί ξέρετε ότι μετά το «Χριστός 
Ανέστη» οι περισσότεροι φεύγουν. Μπορεί εγώ να φωνάζω, μπορεί να 
λέω «ελάτε και θα τελειώσουμε πιο σύντομα», αλλά λίγοι τα ακούν.

Φέτος θα γίνουν αυτά, θα γίνουν πιο συντετμημένα, για να δώσουμε 
τη δυνατότητα να απολαύσουν την Ανάσταση έξω, στα προπύλαια του 
ναού και δεύτερον να εκκλησιαστούν όσοι θέλουνε. Πέρα από τους «κα-
νονιολόγους» που βγήκαν με τα άρρητα ρήματα, βγήκαν – πέρα από τη 
Σύνοδο – κάποιοι αρχιερείς και το έθεσαν το θέμα κανονικά και νομικά 
και από πάσης πλευράς. Όλα αυτά που ακούγονται μη φανταστείτε ότι 
προέρχονται από ανθρώπους που θρησκεύουν, αλλά προέρχονται κυ-
ρίως από άτομα που επιζητούν το φολκλόρ.  Κι εγώ θα ήθελα να πάω 
στην Εληά, να συναντηθούν οι τρεις ενορίες, αλλά τι να κάνουμε», είπε 
ο χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης, ενώ σχολιάζοντας την ανακοίνωση 
της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων, την χαρακτήρισε «αψυχολόγητη».

Μέτρα, self tests και «ναι» στα εμβόλια
Επίσης, ο Μητροπολίτης κλήθηκε να απαντήσει για μέτρα που εφαρ-

μόζονται στην εκκλησία, για τα self tests στους κληρικούς, τους 
ψάλτες και τους επιτρόπους, τόνισε ότι έχει δώσει εντολή σε όλες 
τις εκκλησιαστικές επιτροπές να μην επιτρέπουν κανέναν να ει-
σέρχεται στους ναούς χωρίς μάσκα, να τηρούν τις αποστάσεις και 
όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.

Ερωτηθείς για τα εμβόλια, ο κ. Παντελεήμων επικαλέστηκε την 
αναφορά του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος είχε πει «όχι να πάτε, να 
τρέξετε, αν θέλετε να περάσει αυτή η πανδημία». Ανέφερε επίσης 
ότι είναι κρίμα να παίρνουν κάποιοι στον λαιμό τους άλλους αν-
θρώπους και μάλιστα αναφέρθηκε σε περιστατικά που είχαν τραγι-
κή κατάληξη, ακόμα και στους κόλπους της εκκλησίας.

«Να κάνουμε τον σταυρό μας και το εμβόλιο θα το κάνουμε, να 
βοηθήσουμε τους αδελφούς μας και τον εαυτό μας. Βέβαια, εγώ 
δεν μπορώ να το επιβάλω σε κανέναν», είπε ο κ. Παντελεήμων.

«200 χρόνια από την Ανάσταση της Πατρίδος μας»
Επιπλέον, ο Μητροπολίτης έκανε ειδική αναφορά και στα 200 

χρόνια από την «Ανάστασης της Πατρίδος» και μάλιστα αυτήν την 
αναφορά την έκανε με τρεμάμενη – από τη συγκίνηση – φωνή. Είπε 
χαρακτηριστικά:

«Γιορτάζουμε και την Ανάσταση της πατρίδος μας. Γιορτάζουμε 
τα 200 χρόνια από την απελευθέρωση. Και μην ξεχνούμε ότι η 
περιοχή μας είναι μία αιματοβαμμένη περιοχή. Σε λίγες μέρες θα 
γιορτάσουμε στη Νάουσα το ολοκαύτωμα,  αλλά και όλη περιο-
χή έχει να επιδείξει νεομάρτυρες, ήρωες, επομένως  ας είμαστε  
προσγειωμένοι και ας δοξάζουμε τον Θεό, ότι εμείς μετά από 200 

χρόνια, γιορτάζουμε έστω και δια αυτού του τρόπου την Ανάσταση. Για 
σκεφτείτε, πριν 200 χρόνια οι πρόγονοι μας, που δεν ήξεραν τι είναι η 
ελευθερία, η πίστη, η γλώσσα και όμως πως τα μαθαίναν και πως τα 
ζούσαν. Κι εμείς διαμαρτυρόμεθα, αντί να πούμε Δόξα σοι Κύριε. Έστω 
και έτσι… Μη παρασυρόμαστε και κάνουμε πράγματα που είναι βλα-
σφημία κατά του Θεού, που μας έδωσε αυτή την ελευθερία. Έχουμε κι 
αυτό τον Σταυρό τώρα, θα τον σηκώσουμε με υπομονή, με την χάρη του 
Αναστάντος Κυρίου».

Το Αναστάσιμο Μήνυμα
Καταλήγοντας, ο Μητροπολίτης Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας 

κ. Παντελεήμων μετέφερε, μέσω της εκπομπής, το μήνυμά του για την 
Ανάσταση, αναφέροντας:

«Να προσευχηθούμε, ο αναστάς Κύριος να μας αναστήσει από 
αυτήν την μεγάλη δυσκολία, που είναι παγκόσμια, δεν είναι μόνο δική 
μας. Αλλά εμείς, επειδή πιστεύουμε όντως στον ένα και αληθινό Θεό, 
θα τον παρακαλέσουμε, με τη συνδρομή των Αγίων μας,  όπως οι Άγιοι 
Ανάργυροι, ο Άγιος Λούκας, ο Άγιος Παντελεήμων, που είναι η ιαματικοί 
και ιατροί,  να μας δώσουν αυτή τη χαρά, να απαλλαγεί ο λαός μας από 
αυτό το δύσκολο και από αυτή την ταλαιπωρία την οποία υφίσταται. Και 
πάνω από όλα να κάνουμε υπακοή στην εκκλησία,  έξω από την εκκλη-
σία δεν υπάρχει σωτηρία. Κάνε υπακοή, θα έχεις την ευλογία του Θεού 
περισσότερη από αυτή που πιστεύεις ότι εσύ μόνος σου θα επιδιώξεις».

Νίκος Βουδούρης



Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υ-
γιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας «ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ», σε συνεργασία με τους Δή-
μους: Αμπελοκηπων-Μενεμένης, Αρι-
στοτέλη, Βελβεντού, Βέροιας, Λαμίας, 
Ξάνθης, Παύλου Μελά, Πύδνας-Κολιν-
δρού, Πυλαίας-Χορτιάτη, Ρήγα Φεραίου, 
Τεμπών, Φλώρινας, υπό την Aιγίδα του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, διοργάνω-
σαν την Τρίτη 20 Απριλίου, το πρώτο δι-
αδικτυακό σεμινάριο του προγράμματος 
«Αγωγή Υγείας για Παιδιά».  Οι συμμετέ-
χοντες παρακολούθησαν το πρόγραμμα 
που πραγματοποιήθηκε με την επιστη-
μονική υποστήριξη του κ. Αναστάσιου 
Χατζή, Παιδιάτρου-Εντατικολόγου, τ. 
Συντονιστή-Διευθυντή ΜΕΘ Νοσοκομεί-
ου Παίδων Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, Μέλος ΔΣ 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μέσω πλατ-
φόρμας Zoom.

Η πρώτη διαδικτυακή παρουσίαση που αναπτύχθηκε είχε ως θέμα 
τα «ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε στο τέλος της παρουσία-
σης η συζήτηση του κ. Χατζή με τους συμμετέχοντες, μετά από πολλά 
ερωτήματα και απορίες που του τέθηκαν σχετικά με ατυχήματα που 
συμβαίνουν στα παιδιά αλλά και τρόπους αντιμετώπισής τους.

Το επόμενο θέμα που θα ακολουθήσει είναι οι «ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ», ενώ 
οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιούνται μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος 
των θεμάτων (σύνολο 3).

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος 
Πατούλης στο χαιρετισμό του ευχαρίστησε τον ομιλητή κ. Χατζή και 
συνεχάρη τους Δήμους για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Αγωγής 
Υγείας για Παιδιά και δήλωσε: «Τα ατυχήματα τη σύγχρονη εποχή που 
διανύουμε αποτελούν τη βασικότερη νόσο στην παιδική ηλικία. Είναι 
γεγονός πως τα παιδιά αλλά και οι έφηβοι είναι εκτεθειμένοι σε κινδύ-

νους σε χώρους που ζουν και δραστηριοποιούνται καθημερινά, όπως 
το σπίτι και το σχολείο. Επιπλέον οι πτώσεις,  τα εγκαύματα  αλλά και οι 
δηλητηριάσεις απειλούν την υγεία και τη ζωή των μικρών παιδιών.  Ως 
Δίκτυο στοχεύουμε  στην έγκυρη ενημέρωση και την προαγωγή υγείας 
όλων των πολιτών αλλά κυρίως των παιδιών, μέσω των εκπαιδευτικών 
και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων όλης της χώρας, σε συνεργα-
σία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Ο Δήμαρχος Βέροιας κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης δήλωσε: «Τα 
μικρά παιδιά είναι από τη φύση τους γεμάτα περιέργεια και δεν έχουν 
ανεπτυγμένη την αίσθηση του κινδύνου, για αυτό και είναι ιδιαίτερα 
επιρρεπή στα ατυχήματα. Μεγαλώνοντας, αναπτύσσουν μεν την αί-
σθηση του κινδύνου, επηρεάζονται όμως και από άλλους παράγοντες, 
όπως η ανάγκη επίδειξης, η αντίδραση στους νόμους και στις συμ-
βουλές των ενηλίκων και η γοητεία της περιπέτειας, με αποτέλεσμα να 
εξακολουθούν να κινδυνεύουν από ατυχήματα. Όσο σημαντική είναι, για 

την πρόληψη παιδικών ατυχημάτων, η υποδομή που παρέχεται 
από τους ενήλικες, εξίσου σημαντικό είναι να μάθουν τα παιδιά, 
από την πιο μικρή ηλικία, να αναγνωρίζουν τους κινδύνους και 
να αυτοπροστατεύονται. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά το 
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και όλους τους αξι-
ότιμους συντελεστές του για την οργανωμένη ενημέρωση των 
συμπολιτών μας στα τόσο σοβαρά θέματα που καλούμαστε να 

αντιμετωπίσουμε καθημερινά».
Τη Δράση επίσης χαιρέτησαν η Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Βέ-

ροιας κ. Συρμούλα Τζήμα, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του 
Δήμου Παύλου Μελά κ. Χαρά Αμανατίδου και ο Εντεταλμένος Σύμβου-
λος για θέματα Υγείας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, Πολιτικός Εκπρό-
σωπο του Δήμου για το ΕΔΔΥΠΠΥ και Μέλος του Δ.Σ του ΕΔΔΥΠΠΥ κ. 
Ηρακλής Τιτόπουλος

Επιπλέον στη διαδικτυακή δράση συμμετείχε και η Γενική Διευθύ-
ντρια του ΕΔΔΥΠΠΥ κα Μαρία Αϊδίνη η οποία τόνισε ότι: «Το Δίκτυο 
συμβάλει με κάθε δυνατό μέσο στην πρόληψη και στην προαγωγή υγεί-
ας όλων των πολιτών μέσω των δράσεων του σε συνεργασία με τους 
ΟΤΑ-μέλη του. Το πρόγραμμα Αγωγή Υγείας για Παιδιά έχει ως στόχο 
την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση γονέων και εκπαιδευτικών σε θέμα-
τα που αφορούν σε κινδύνους υγείας των παιδιών και των εφήβων».

4 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016Μ. ΠΕΜΠΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Προσωρινές κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις, λόγω 
αποκατάστασης 

οδοστρώματος, στον Λουτρό 
του Δήμου Αλεξάνδρειας

 Για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυ-
πηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια ερ-
γασιών αποκατάστασης οδοστρώματος, λόγω καθίζησης,  
σε τμήμα οδού εντός του Λουτρού (Δήμος Αλεξάνδρειας), 
η Διεύθυνση Αστυνομίας αποφάσισε την απαγόρευση κυ-
κλοφορίας, παντός είδους οχημάτων και την απαγόρευση 
στάσης και στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, επί της 
δημοτικής οδού, η οποία χωροθετείται μεταξύ των Ο.Τ. 
18 και Ο.Τ. 19 και του αγροτεμαχίου 397 της Τ.Κ. Λου-
τρού και από τη συμβολή των αρ.οικ.96-98 (Ο.Τ.18) έως 
την πρώτη διασταύρωση με έτερη ανώνυμη οδό (αρ.οικ. 
100, Ο.Τ.19-20) και από τη συμβολή των αρ.οικ. 96-98 
(Ο.Τ.18) έως την πρώτη διασταύρωση με έτερη ανώνυμη 
οδό (αρ.οικ. 90-102)εντός της Τ.Κ. Λουτρού.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από την 
07:00΄ ώρα της Μ. Τετάρτης 28-04-2021 έως την 18:00΄ 
ώρα της Μ. Πέμπτης 29-04-2021.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμί-
σεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται 
από παρακείμενες οδούς.

Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας - Ημαθίας
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ»

H φετινή Ανάσταση 
ας είναι 

το τέλος του Γολγοθά 
που βιώνει

 η κοινωνία μας.
Ας είναι λύτρωση 

& αγαλλίαση, ελπίδα 
& μήνυμα ελευθερίας…!

Χρόνια πολλά και καλό Πάσχα

Δήμος Αλεξάνδρειας: 
Ευχαριστήριο για την συμμετοχή 

των δημοτών στην 
«Ημέρα Aγάπης, Ανθρωπιάς 

και Αλληλεγγύης» 

 Η διοργάνωση της Δράσης  «Ημέρα Aγάπης, Ανθρωπιάς και Αλ-
ληλεγγύης» του Δήμου Αλεξάνδρειας μέσω του Κοινωνικού Παντοπω-
λείου του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 
Πολιτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας σε συνεργασία με το Περιφερειακό 
Τμήμα Αλεξάνδρειας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στέφθηκε με 
επιτυχία.

Η συγκέντρωση τροφίμων πραγματοποιήθηκε χθες Μ. Τρίτη 27 
Απριλίου στα σούπερ μάρκετ της πόλης, όπου οι πολίτες απέδειξαν 
έμπρακτα παρόλες τις δύσκολες συνθήκες και εν μέσω πανδημίας τη 
συμπαράσταση τους στον συνάνθρωπο που βρίσκεται σε ανάγκη. Ο 
Δήμος Αλεξάνδρειας τους ευχαριστεί  θερμά, όπως επίσης και το Περι-
φερειακό Τμήμα Αλεξάνδρειας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τους 
εθελοντές και τους Δημότες για τη συνεισφορά τους στη συλλογή τρο-
φίμων παράλληλα με τις αγορές τους, καθώς και τα παρακάτω σούπερ 
μάρκετ που συμμετείχαν στη δράση αυτή, ανακουφίζοντας συνανθρώ-
πους μας που βρίσκονται σε ανάγκη.

Σούπερ Μάρκετ:
Γαλαξίας -Μεγάλου Αλεξάνδρου 7
Πίτσιας -Ελευθ. Βενιζέλου 44
Κρητικός -Αριστοτέλους 17
Μασούτης – Κ.Καραμανλή & Ελευθ. Βενιζέλου
Μασούτης – Γρ. Λαμπράκη 60
Σκλαβενίτης– Νικ. Πλαστήρα 55-57
Discount– 28ης Οκτωβρίου 28 & Κουγκά Θεοχάρη

Το φετινό Πάσχα συμβολίζει για όλον τον κόσμο το «πέρα-
σμα» στην ελευθερία, την Μεγάλη Εβδομάδα που οδηγεί στην 
Ανάσταση. Ας κρατήσουμε την ελπίδα αυτής της σκέψης και την 
αισιοδοξία ότι η Ανάσταση και η Ελευθερία είναι κοντά.

Από την διεύθυνση, τους καθηγητές και το προσωπικό των 
Κέντρων Ξένων Γλωσσών Λέξις Καλό Πάσχα στους μαθητές και 
τις οικογένειές τους, καθώς και σε όλον τον κόσμο που δοκιμά-
ζεται όλο αυτό το διάστημα.

Πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο Αγωγής Υγείας για Παιδιά 
με θέμα τα ατυχήματα σε 12 Δήμους-μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ 



Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου:
 «Η Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας 

θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο 
να συνεχίσουν να συνεργάζονται»

«Έχουμε μια συμφωνία που 
δεν είναι ιδανική. Ωστόσο, είναι 
καλύτερη από μια κατάσταση χω-
ρίς συμφωνία που θα οδηγούσε 
στο χείλος του γκρεμού.» Αυτό δή-
λωσε η Ευρωβουλευτής της Νέας 
Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ 
Ασημακοπούλου κατά τη διάρκεια 
της σημερινής συζήτησης σχετικά 
με τη Συμφωνία Εμπορίου και Συ-
νεργασίας μεταξύ ΕΕ - Ηνωμένου 
Βασιλείου στην Ολομέλεια του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η κα. Ασημακοπούλου τόνισε 
ότι η επικύρωση της Συμφωνίας Ε-
μπορίου και Συνεργασίας διασφα-
λίζει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα 
για τρείς λόγους:

1) «Αυξάνει τη νομική ασφάλεια για τους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται άμεσα από 
το Brexit»

2) «Παρέχει ίσους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις μας στο Ηνωμένο Βασίλειο» και
3) «Διευρύνει την εργαλειοθήκη μας για την επιβολή της νομοθεσίας, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή 

τόσο της συμφωνίας αποχώρησης ΕΕ - Ηνωμένου Βασιλείου όσο και του πρωτοκόλλου της.»
Επεσήμανε δε ότι: «το πρωτόκολλο για τη Βόρεια Ιρλανδία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της Συμφωνίας Αποχώ-

ρησης και συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση της ειρήνης στη Βόρεια Ιρλανδία» και συμπλήρωσε ότι «πρέπει 
να το διαφυλάξουμε.»

 «Μπορεί το Ηνωμένο Βασίλειο να αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο παραμένει σημαντικός 
εταίρος, έμπιστος σύμμαχος και δημοκρατικός φίλος και δεν θα πρέπει να αφήνουμε τις διαφορές μας να μας κατα-
βάλλουν», είπε χαρακτηριστικά η Ευρω-
βουλευτής κλείνοντας την τοποθέτησή 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ του 

Ιωάννη και της Μαρίας, το γένος Αδά-
μου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΚΑΠΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του 
Δημητρίου και της Μαρίας, το γένος 
Οικονομίδη, που γεννήθηκε και κατοι-

κεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευ-
τικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου στη 
Βέροια.

«Μάνα… το μάννα τ’ ουρανού»
Διαδικτυακή εκδήλωση του 

«ΕΡΑΣΜΟΥ» για τη γιορτή της μητέρας 
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος», πιστός 

στην αποστολή του που αφορά τη γυναίκα - μητέρα και τον 
ιερό κοινωνικό της ρόλο στην Ιστορία, διοργανώνει διαδικτυ-
ακή εκδήλωση με αφορμή τη σημερινή «γιορτή της μητέρας», 
που τιμάται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου. 

Συντονιστείτε το πρωί της Κυριακής 9 Μαΐου 2021 στις 
11.00πμ

Το link παρουσίασης είναι αυτό:
https://www.youtube.com/watch?v=Un6Rk2HZQfo

Δήμος Αλεξάνδρειας: Με προσωπικό 
ασφαλείας η αποκομιδή 

των απορριμμάτων 
λόγω του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς
 
Από την Αντιδημαρχία 

ΥΔΟΜ, Περιβάλλοντος και 
Καθαριότητας του Δήμου 
Αλεξάνδρειας ανακοινώ-
νεται ότι:

Η υπηρεσία καθαρι-
ότητας, από την Μεγάλη 
Παρασκευή (30 Απριλίου) 
έως και την Τρίτη του Πά-
σχα (4 Μαΐου λόγω της 
μεταφοράς του εορτασμού 
της Πρωτομαγιάς), θα λει-
τουργήσει με προσωπικό 
ασφαλείας για την αντιμε-
τώπιση έκτακτων αναγκών 
ως προς την αποκομιδή 
των απορριμμάτων.

Το πρόγραμμα αποκομιδής των απορριμμάτων θα τηρηθεί κανονικά το Μεγάλο Σάββατο, 1η Μα-
ΐου και την Τρίτη του Πάσχα, 4 Μαΐου.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι κατά τις ως άνω ημέρες, να διατηρούν τα απορρίμματα στις οικίες 
τους, ώστε να μην παρατηρηθούν φαινόμενα απόθεσης απορριμμάτων εκτός των κάδων και δια-
σποράς τους στο οδόστρωμα, με στόχο τη διατήρηση της καθαριότητας των οδών και πεζοδρομίων 
καθώς και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας των Δημοτών.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ 
οι Δημότες να μην αφήνουν τις σακούλες εκτός των κάδων και να μην αποθέτονται ογκώδη αντι-

κείμενα, μπάζα και κλαδιά πλησίον των κάδων ή στα πεζοδρόμια χωρίς να προηγηθεί επικοινωνία 
με την αρμόδια υπηρεσία για την προγραμματισμένη συλλογή τους (τηλ.: 2333 0 25500 & 2333 0 
51600).

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Νικόλαος Σαρακατσιάνος και το Προσωπικό Καθαριότητας του 
Δήμου Αλεξάνδρειας εύχονται σε όλους τους Δημότες:

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!



Την Κυριακή 9 Μαΐου θα ε-
ορταστεί η 199η Επέτειος του 
Ολοκαυτώματος της πόλης. Ο 
Δήμος Νάουσας στο πλαίσιο ε-
ορτασμού της ιστορικής επετεί-
ου, έχει προγραμματίσει τις ακό-
λουθες εκδηλώσεις, τηρουμένων 
όλων των απαιτούμενων μέτρων 
προστασίας και ασφάλειας κατά 
της πανδημίας COVID-19. 

Σάββατο 8 Μαΐου 2021
Ιερός Ναός Αγίου Μηνά, 

18:00: Μέγας Πολυαρχιερατικός 
Πανηγυρικός Εσπερινός της ε-
ορτής μετ’ αρτοκλασίας  και εν 
συνεχεία δέηση με κατεύθυνση 
στο Χώρο Μαρτυρίου («Κιόσκι»).

Κυριακή 9 Mαΐου 2021
-Ιερός Μητροπολιτικός Ναός 

Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, 
07:30: Όρθρος, Πολυαρχιερατικό 
Συλλείτουργο, μνημόσυνο δωρη-
τών και ευεργετών του Δήμου Νάουσας.

-Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτή-
ρος, 10:15: Πέρας προσέλευσης επισήμων.

-Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτή-
ρος, 10:30: Δοξολογία.

Χώρος Θυσίας, 11:15: Επιμνημόσυνη δέηση. Ρίψη Στε-
φάνου στον ποταμό της Αράπιτσας από τον Εκπρόσωπο της 
Κυβέρνησης Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρό-
πουλο και κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους Αρχών 
και Φορέων στο Χώρο Θυσίας. Τήρηση ενός λεπτού σιγής. 
Ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Εκφώνηση του Πανηγυρικού 
της Ημέρας. Αναπαράσταση της θυσίας των γυναικών στον 
ποταμό της Αράπιτσας.

Παράλληλες Εκδηλώσεις
-5 Mαΐου-5 Ιουνίου 2021, Δημοτικό Πάρκο Νάουσας: «Ε-

λευθερία ή Θάνατος», φωτογραφική εγκατάσταση της φωτο-

γράφου Κατερίνας Καμπίτη στη λίμνη του Δημοτικού Πάρκου. 
13 νέες κοπέλες, η νέα γενιά, αποδίδουν φόρο τιμής στις 13 
Ναουσαίες που μαζί με τα παιδιά τους έπεσαν τον Απρίλιο 
του 1822 στα παγωμένα νερά της Αράπιτσας για να γλιτώ-
σουν από την τουρκική σκλαβιά.

-7 Μαΐου-13 Μαΐου 2021, Δημοτική Βιβλιοθήκη Νάουσας: 
Έκθεση περιγραφικών λαβάρων της δράσης «1821: Οι βι-
βλιοθήκες της Μακεδονίας στην Τοπική Ιστορία». Παράλληλα 
στον ίδιο χώρο θα εκτίθενται αντίτυπα από την συλλογή της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης, που αφορούν στην τοπική ιστορία 
(ώρες 10:00-13:00 και 18:00-20:00).

-7 Μαΐου-13 Μαΐου 2021, Δημοτική Βιβλιοθήκη Νάουσας: 
«Ο χαλασμός της Νάουσας», έκθεση ζωγραφικής με έργα 
του Γιώργη Μπαδόλα (1943-2010) από την ιδιωτική συλλογή 
της Κατερίνας Μπαδόλα, με την συνεπιμέλεια της Κατερίνας 
Καμπίτη (ώρες 10:00-13:00 και 18:00-20:00).

*Όλες οι εκδηλώσεις πρόκειται να πραγματοποιηθούν  τη-
ρουμένων των μέτρων προστασίας και ασφάλειας κατά της 
πανδημίας COVID-19 
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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

Στις 7.00 μ.μ. η τελετή 
της Αναστάσεως 

στο Σέλι
Το Μεγάλο Σάββατο θα πραγματοποιηθεί η Τελετή της Αναστάσεως στις 

7 μ.μ. στον προαύλιο χώρο του Ι. Ν. της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Παρα-
καλούνται θερμά όσοι παραβρεθούν να τηρήσουν τα προβλεπόμενα μέτρα 
για τον περιορισμό διασποράς του κορωνοϊού Covid-19.»

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητρο-

πολίτης Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελεή-
μων:

 Την Μεγάλη Πέμπτη 29 Α-
πριλίου το πρωί θα ιερουργή-
σει στην Ιερά Μονή της Αγίας 
Κυριακής Λουτρού.

 Την Μεγάλη Πέμπτη 29 
Απριλίου στις 12 το μεσημέ-
ρι θα ομιλήσει στη σειρά των 
ομιλιών «Οδοιπορικό στη 
Μεγάλη Εβδομάδα», μέσα α-
πό την ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, την αντίστοιχη 
σελίδα στο Facebook και τον 
ραδιοφωνικό σταθμό «Παύ-
λειος Λόγος 90,2 FM».

 Την Μεγάλη Πέμπτη 29 
Απριλίου στις 5:30 μ.μ. θα 
χοροστατήσει στην Ακολουθία 
των Παθών στον Ιερό Μητρο-
πολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Ναούσης.

 Την Μεγάλη Παρασκευή 30 Απριλίου το πρωί θα χοροστατήσει στην 
Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και της Αποκαθηλώσεως του Κυρίου στον 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας.

 Την Μεγάλη Παρασκευή 30 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι θα ομιλή-
σει 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 Παρασκευή 30 Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στην Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου 
Πολιούχου Βεροίας.  

Το Μεγάλο Σάββατο 1 Μαΐου το πρωί θα ιερουργήσει στον Παλαιό Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας.

 Το Μεγάλο Σάββατο 1 Μαΐου 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».

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Μ. Πέμπτη 29 

Απριλίου 2021 στις 10.30 π.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απα-
γόρευσης συναθροίσεων, από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας η Ελισσάβετ Ιων. Γιαννο-
πούλου σε ηλικία 89 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Πασχαλιάτικο Bazaar της 
Πρωτοβουλίας για το Παιδί

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

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

Το Bazaar θα λειτουργήσει σύμφωνα με 
τις οδηγίες λειτουργίας των καταστημάτων, 
με τον καθορισμό τηλεφωνικού ραντεβού στο 
6955817832 για παραλαβή/αγορά εκτός 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.

Την Κυριακή 9 Μαΐου
Εκδηλώσεις εορτασμού της 199ης 

Επετείου του Ολοκαυτώματος



Πραγματοποιήθηκε το 18ο Παγκόσμιο Συ-
νέδριο και το 1ο διαδικτυακό του Inner Wheel 
με διοργανώτριες Ινεργουΐλερς από την Ινδία 
και την δυναμική Πρόεδρο του I.I.W. Dr. Bina 
Vyas.Ένα καταπληκτικό Διαδικτυακό Συνέ-
δριο με 4.885 συμμετοχές από 70 χώρες.

Από την Ελλάδα συμμετείχαν 26 φίλες και 
απήλαυσαν ένα υπέροχο παγκόσμιο συνέ-
δριο.

Την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου στην 
εναρκτήρια τελετή έγινε η παρουσίαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου I.I.W. και των προη-
γούμενων Προέδρων I.I.W. καθώς επίσης και 
η παρουσίαση των Εθνικών Εκπροσώπων 
με τις σημαίες των χωρών τους. (Η Εθνική 
Εκπρόσωπος της 247 Περιφ. I.W. Ελλάδας 
Γιάννα Γραβιά – Καλύβα παρουσίασε την ελ-
ληνική σημαία ντυμένη με παραδοσιακή στολή).

Στη συνέχεια η Πρόεδρος Dr. Bina Vyas έκανε την ε-
ναρκτήρια εισαγωγή αναπτύσσοντας την πορεία της Οργά-
νωσης του Συνεδρίου, αναλύοντας το πρόγραμμά του και 
αναπτύσσοντας το σύνθημα της χρονιάς 2020-2021 «Lead 
the Change» «Γίνε Ηγέτης της Αλλαγής».

Η πρώτη επίσημη ομιλήτρια του Συνεδρίου ήταν η Mrs 
Vinita Bali σύμβουλος στρατηγικής με θέμα: «Η αλλαγή 
είναι αναπόφευκτη και φυσικός νόμος». Το βιογραφικό της 
ομιλήτριας διάβασε η τ. Board Director Gabrielle Schruempf 
και τις ευχαριστίες για την ομιλήτρια έκανε η τέως Board 
Director η δική μας Σίσσυ Αυγερινού – Λιούτα.

Η εναρκτήρια τελετή έληξε με ινδικούς χορούς.
Ακολούθησε το βασικό μέρος του Συνεδρίου και διαβά-

στηκαν τα πρακτικά του 17ου Παγκόσμιου Συνεδρίου που 
έγινε στην Μελβούρνη της Αυστραλίας το 2018.

Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν οι 8 πρώτες προτάσεις και 
ακολούθησε ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Η Αντιπρόεδρος του I.I.W. Ebe Martines είχε μία εποικο-
δομητική συζήτηση με εκπροσώπους του I.I.W. στα Ηνω-
μένα Έθνη και παρουσιάστηκαν δύο διεθνή προγράμματα, 
ένα για τη συγκέντρωση 
χρημάτων για τον εμ-
βολιασμό των αδυνά-
των χωρών για τη νόσο 
Covid-19 και το δεύτερο 
πρόγραμμα αφορούσε 
το άνοιγμα του λογαρια-
σμού, μετά την πρωτο-
βουλία της Εθνικής Εκ-
προσώπου της Ελβετίας, 
για τους πάσχοντες του 
Λιβάνου μετά την τρομε-
ρή έκρηξη στο λιμάνι της 
Βηρυτού.

Η δεύτερη ημέρα άρ-
χισε με παρουσίαση πα-
ραδοσιακών χορών και 
παρουσιάστηκαν οι υπό-
λοιπες 8 προτάσεις.

Στους υποστηρικτές 
των προτάσεων εμφανί-
στηκαν και μίλησανπολ-
λές I.W. φίλες, μεταξύ 
των οποίων και η Εθνική 
Εκπρόσωπος Ελλάδας 
Γιάννα Γραβιά – Καλύβα 
και η τέως Board Director 
Σίσσυ Αυγερινού – Λιού-
τα που υποστήριξαν 3 
προτάσεις.

Η τελετή λήξης του 
Συνεδρίου άρχισε με 
ινδικούς χορούς, συνε-
χίστηκε με την δεύτερη 
ομιλήτρια Mrs Maggie 
Inbamuthial με θέμα: 
«Μεγεθύνοντας το δρόμο 
σου μέσα στην κοινότη-
τα».

Ακολούθησε η απο-
φώνηση της Προέδρου 
Bina Vyas και ανακοινώ-
θηκε το νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο για το 2021 
– 2022, η νέα Πρόεδρος 
Ebe Martines από την Ι-
ταλία και το νέο Σύνθημα: 
«Pink First».

Η Πρόεδρος επίσης 
ανακοίνωσε το νέο κοι-
νωνικό πρόγραμμα της 
επόμενης τριετίας 2021 – 
2024 που είναι: «Strong 
women, Stronger world» 

και ότι το επόμενο Παγκόσμιο Συνέδριο το 2024 θα γίνει στο 
Manchester της Αγγλίας όπου θα γιορταστούν τα 100 χρόνια 
από την ίδρυση του Inner Wheel. 

Παράλληλα με τις συνεδρίες, οι σύνεδροι διασκέδασαν 
με μαθήματα γιόγκα, χορούς Bollywood, μαθήματα μαγειρι-
κής και φορεσιάς σάρι και ενημερώθηκαν για τα προγράμ-
ματα όλων των χωρών μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας 
(υπάρχει και φωτογραφία των μελών του Ομίλου I.W. Βέροι-
ας όταν προσφέραμε λάδια και γάλατα στο Σύλλογο Προ-
στασίας Άπορου Παιδιού Βέροιας).

Όσον αφορά δε τον παραδοσιακό χορό από την Ελλάδα 
μας εκπροσώπησαν επάξια ο Όμιλος I.W. Ρόδου.

Ενδιάμεσα παρουσιάστηκαν ωραιότατοι ινδικοί χοροί.
Το 18ο Παγκόσμιο Συνέδριο πέτυχε τον κυριότερο σκοπό 

του, να ενώσει τα μέλη από όλες τις χώρες καθώς μοιράστη-
καν τα προγράμματά τους, τα σχέδιά τους, τις παραδόσεις 
τους και την αίσθηση της επικοινωνίας των λαών.

Κι έτσι τελείωσε ευχάριστα ένα Παγκόσμιο Συνέδριο I.W., 
το 1ο διαδικτυακό στην ιστορία του inner Wheel, εκπληρώ-
νοντας τους όμορφους στόχους του ΦΙΛΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
– ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ. ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ!

Εκ του Ομίλου
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Από 13:00 μέχρι 19:00 
ανοιχτή η Αγορά 

την Μ. Παρασκευή
Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας ενημερώνει τους καταστηματάρ-

χες και το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ1α/
Γ.Π.οικ.26380/24-4-2021 τα καταστήματα για τη  Μ.Παρασκευή θα είναι ανοιχτά από 
13:00 μέχρι 19:00.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Νάουσα          26-04-2021  
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ     Αρ. Πρωτ.                 6301 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Τμήμα Δημοτικών Δασών 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΟΞΙΑΣ, ΠΕΥΚΗΣ  

 
Ο Δήμαρχος Νάουσας διακηρύττει ότι: 

Την 11η Μαΐου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30-14:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο 
φανερή πλειοδοτική δημοπρασία των λημμάτων του Δημοτικού Δάσους ως εξής: 

1. 56β, 57α, 57β, 57δ με λήμμα 2080 κ.μ. ξυλεία οξυάς, πεύκης 
2. 60α, 60β, 60γ  με λήμμα 1980 κ.μ. ξυλεία οξυάς, πεύκης 
3. 59β, 59γ, 61γ  με λήμμα 2530 κ.μ. ξυλεία οξυάς, δρυός, πεύκης, καστανιάς 
4. 10β, 23α, 23β  με λήμμα 2210 κ.μ. ξυλεία οξυάς 
5. 19α    με λήμμα 1260 κ.μ. ξυλεία οξυάς 
6. 20, 21α   με λήμμα 1750 κ.μ. ξυλεία οξυάς, δρυός 
7. 21β, 21γ   με λήμμα 1950 κ.μ. ξυλεία οξυάς, δρυός 
 

1η ΟΜΑΔΑ 
Για τα λήμματα των συστάδων 56β, 57α, 57β, 57δ 

 για τη ξυλεία οξυάς, το ποσό των 
 25 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα 
 33 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας 
 31 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας 
 60 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω  
 για τη ξυλεία μ. πεύκης, το ποσό των 
 14 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα 
 22 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια  
 55 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω  
  

2η ΟΜΑΔΑ 
Για τα λήμματα των συστάδων 60α, 60β, 60γ 

 για τη ξυλεία οξυάς, το ποσό των 
 25 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα 
 33 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας 
 31 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας 
 60 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω  
 για τη ξυλεία μ. πεύκης, το ποσό των 
 14 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα 
 22 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια  
 55 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω  

 
3η ΟΜΑΔΑ 
Για τα λήμματα των συστάδων 59β, 59γ, 61γ 

 για τη ξυλεία οξυάς, δρυός, το ποσό των 
 25 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα 
 33 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας 
 31 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας 
 60€ ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω  

για τη ξυλεία μ. πεύκης, το ποσό των 
 14 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα 
 22 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια  
 55 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω 

για τη ξυλεία καστανιάς, το ποσό των 
 16 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα 
 35 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια  
 62 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 2,0μ και άνω 

 

4η ΟΜΑΔΑ 
Για τα λήμματα των συστάδων 10β, 23α, 23β 

 για τη ξυλεία οξυάς, το ποσό των 
 26 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα 
 35 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας 
 33 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας 
 60 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω  

 

5η ΟΜΑΔΑ 
Για το λήμμα της συστάδας 19α 

 για τη ξυλεία οξυάς, το ποσό των 
 26 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα 
 35 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας 
 33 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας 
 60 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω  

 

6η ΟΜΑΔΑ 
Για τα λήμματα των συστάδων 20, 21α 

 για τη ξυλεία οξυάς, δρυός το ποσό των 
 26 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα 
 35 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας 
 33 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας 
 60 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω  

 

7η ΟΜΑΔΑ 
Για τα λήμματα των συστάδων 21β, 21γ 

 για τη ξυλεία οξυάς και δρυός, το ποσό των 
 26 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα 
 35 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας 
 33 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας 
 60 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω  

 

 
 

 
Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των 2.000€ ανά ομάδα. 
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της 
δημοπρασίας τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
1) Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και 
αποδέχονται ανεπιφύλακτα και ουδεμία αξίωση μπορούν να απαιτήσουν για οποιαδήποτε αιτία. 
2) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου που να είναι σε ισχύ. 
3) Ασφαλιστική ενημερότητα που να είναι σε ισχύ. 
4) Φορολογική Ενημερότητα που να είναι σε ισχύ. 
5) Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο Νάουσας. 
6) Εγγύηση συμμετοχής 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχείο τις εργάσιμες μέρες και ώρες 
(αρμόδιοι: κ. Στεφανίδης τηλ. 2332350343 και 2332350345) για να λάβουν γνώση και των όρων τις αναλυτικής διακήρυξης. 
Σε περίπτωση άγονου ή ασύμφορου αποτελέσματος η δημοπρασία θα επαναληφθεί στις 18 Μαΐου 2021 την ίδια μέρα και 
ώρα. 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  Η.Π.  ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

ΟΜΙΛΟΣ INNER WHEEL ΒΕΡΟΙΑΣ
18ο Παγκόσμιο Συνέδριο 

& 1ο Διαδικτυακό του Inner Wheel
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Μπορεί η Βέροια 
να κέρδισε με 
0-1 τον Πιερι-

κό αλλά λαχτάρησε 
και πάλι τους  φίλους 
της ομάδας μέχρι να 
φθάσει στο γκολ (πολύ 
αργά στο 73’) παρότι 
οι γηπεδούχοι αγωνί-
στηκαν από το 35’ με 
10 παίκτες λόγο της 
αποβολής του βασικού 
τερματοφύλακα).

  Το πρόβλημα του εύκολου
σκοραρίσματος σε κλασσικές ευ-
καιρίεςπρέπεινατοδουν(ανκαι
νομίζουμε τοι έπρεπε να το είχαν
δεί τεχνική ηγεσία και παίκτες)
γιατίφοβάστεμηνσταθεί μοιραίο
γιατηνβασίλισσατουβορρά.

Για μία ακόμηφορά ηΒέροια
ήτανκυρίαρχησεόλοτοπαιχνίδι
, με τους γηπεδούχους να δημι-
ουργούν μία η δύο φάσεις στην
περιοχήτηςΒέροιαςκαιόχιευκαι-
ρίες,όλαταάλλαανήκουνστους
φιλοξενούμενους.

Από την αρχή και πάλι ηΒέ-
ροια ξεκίνησε για τοπρώτο γκολ
ώστενααπελευθερώσειτουςπαί-
κτες και να αγχώσει τους γηπε-
δούχους.

Όμως οι ευκαιρίες που ερχό-
ταν η μία πίσω από  την άλλη
δενγινότανγκολ.,καιαυτόέχεινα
κάνει με τους καλύτερους επιθε-
τικούςπου διαθέτει ηΒέροια για
αυτήτηνκατηγορία. .Φουλεπίθε-
ση από την αρχή μέχρι το τέλος
τουαγώνα..ημπάλασταδίκτυα
ήρθε ευτυχώς έστω και στο 73’
γιατί τόσο ο Πανσερραικός στο
γειτονικό γήπεδο της Κατερίνης
συνέτριψε τονΑπόλλωνΠόντου
με0-3,όσοκαιηεκπληκτικήνίκη
τηςΚαβάλαςπουπέρασεμε 1-3
απότονΒόλο.

Έτσι η τριάδα συνεχίζει την
κούρσαενώαπομένημίααγωνι-
στικήπριν τηνλήξη τουα’γύρου
και όλαθα ξεκαθαρίσουνστονβ’
γύρο όπου ηΒέροια υποδέχεται
Καβάλα, Σέρρες και Ολυμπιακό
Βόλου.

Οικυριότερεςφάσεις
τουαγώνα

Ηπρώτηκαλήευκαιρίαγιατην
Βέροιαμόλις σημειώθηκεστο9’.
ΟΠόζογλου έκανε τηνσέντρα, ο
Γκατζολάρι απόκρουσε προς τα
πίσω με το κεφάλι και ο Καρα-
γκιολίδης απόκρουσε πολύ δύ-

σκολασεκόρνερ.
Στο 24’ η Βέροια  μετά από

κόρνερ του Πόζογλου, ο Σκόν-
δρας έπιασεμια γυριστή κεφαλιά
αλλάημπάλαπέρασεάουτ.

Στο 33’ μετά από κόρνερ του
ΜούργουκαιαπόκρουσητουΚα-
ραγκιολίδη, οΜπουκουβάλας έ-
κανε γυριστόσουτμέσααπό την
περιοχή αλλά η μπάλα κατέληξε
άουτ.

Στο 35’ ηΒέροια απέκτησε α-
ριθμητική διαφορά . Ο τερματο-
φύλακας τουΠιερικού Καραγκιο-
λίδης μπλόκαρε την μπάλα έξω
απότηνπεριοχήκαιαποβλήθηκε
βλέποντας νωρίς νωρίς την κόκ-
κινηκάρτα.

Η καλύτερηστιγμή των γηπε-
δούχων  καταγράφηκε στο 45’.
ΉτανένασουττουΓκατζολάριμέ-
σααπό τηνπεριοχήπουπέρασε
άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο  η Βέ-
ροιαέχοντας τοαριθμητικόπλεο-
νέκτημαπίεσεκαιστο73’έφτασε
στο 0-1 με σουτ τουΠασάμέσα
από τηνπεριοχή, μετάπροσπά-
θεια τουΛουκίνα το σουτ του ο-
ποίουβρήκεπόδιααμυντικώνκαι
ημπάλαέφθασεστονσκόρερ.

Πριντογκολ,ηΒέροιαείχεστο
47’ δύσκολο σουτ τουΛουκίνα
από κοντά που έφυγε άουτ και
στο52’σουττουιδίουπαίκτηπου
κόντραρε την τελευταία στιγμή ο
Ντόσης.Στο68’δυνατόσουττου
Μουχάλη απόκρουσε δύσκολα
μετοπόδιοΤζήμας.

Μετάτογκολ,ηΒέροιαβρήκε
τηνηρεμίατηςκαιέβγαλεγρήγο-
ρεςεπιθέσειςκαιέφτασεπολύκο-
ντάσεέναδεύτερογκολστο75’
μεσουτ τουΠασάμέσααπό την
περιοχή που πέρασε άουτ, στο
76’μεσουττουΠόζογλουαπότο
ύψος τηςπεριοχήςπου κατέληξε
άουτ,μεσουττουΠασάέξωαπό
τηνπεριοχήπου έδιωξεδύσκολα
οΤζήμαςκαιμεκεφαλιάτουΛου-
κίναστο79’,μετάαπόκόρνερτου
Σιμόνι,πουέφυγεάουτ.

Ήταν ένα εκρηκτικό 5’ λεπτό
όπου θα μπορούσε ηΒέροια να
πάρει μία νίκη με μεγαλύτερο
σκορ.όχιπωςδενκέρδισεδίκαια
αλλάταπολλάγκολ...μετράνε.

Στο86’επιτέλους...οΧατσιάς
εκτέλεσε φάουλ για τον Πιερικό
αλλάημπάλαπέρασεάουτ.

Στις καθυστερήσεις οΑποστο-
λόπουλοςδενμπόρεσενανικήσει
απόκοντάτονΤζήμα.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:  Η κ. Τσιοφλίκη
(Νίκζας,Τοροστάδης)Λάρισας

ΠΙΕΡΙΚΟΣ:Καραγκιολίδης,Το-
παλίδης, Γιαλαμίδης,Κανταρτζής,
Τακίδης(35’Τζήμας),Ντόσης(80’
Χαρτσιάς),Μακρής,Παπαδόπου-
λος (85’Μηλιώτης), Κυβελίδης,
Ίτσιος (85’ Ιντζόγλου), Γκατζολάρι
(80’Δερμιτζόγλου).

ΒΕΡΟΙΑ:Βελλίδης,Μπουκου-
βάλας, Πεταυράκης, Παπαχρή-
στος,Μουχάλης (73’Αποστολό-

πουλος),Οικονόμου (58’ Σιμόνι),
Πασάς,Πόζογλου(82’Βεργώνης),
Μούργος(58’Καραγιάννης),Λου-
κίνας,Σκόνδρας.

Αποτελέσματα
8ηςαγωνιστικής

ΒόρειοςΌμιλος
ΑπόλλωνΠ–Πανσερραϊκός0-3
ΟλυμπιακόςΒ–Καβάλα 1-3
Πιερικός–Βέροια........... 0-1
ΑλμωπόςΑ–Θεσπρωτός. 0-0
Α.Ε.Π.Κοζ–Τρίγλια....... 0-0

Ηβαθμολογία
1)Καβάλα..........................19
-Πανσερραϊκός.................19
-Βέροια.............................19
4)Πιερικός........................13
5)ΟλυμπιακόςΒ......... 12
6)Θεσπρωτός..............11
7)Τρίγλια....................... 8
8)ΑλμωπόςΑρ.............. 6
9)ΑπόλλωνΠόντ........... 2
10)ΑΕΠΚοζάνης........... 2

Ηεπόμενη
(9η)αγωνιστική

Τετάρτη5Μαΐου
17:00ΑπόλλωνΠόντου –

ΑΕΠ Κοζάνης (ΒΑΤΑΝ Κατε-
ρίνης)

17:00Βέροια–Τρίγλια(Βέ-
ροιας)

17:00Καβάλα –Αλμωπός
Αριδαίας(ΑνθήΚαραγιάννη)

17:00Πιερικός –Ολυμπιακός
Βόλου(ΑΔΑΚΚατερίνης)

17:00 Πανσερραϊκός – Θε-
σπρωτός(Σερρών)

ΠαύλοςΔερμιτζάκης:
«Κατακτήσαμετηνπιοδύ-
σκοληνίκημέχριτώρα»
Ευχαριστημένοςγιαμίαακόμη

φοράοπροπονητής τηςΒέροιας
ΠάυλοςΔερμιτζάκηςπουστιςδη-
λώσειςτουμετάτοναγώναμετον
Πιερικό θεώρησε την νίκη αυτή
τηνπιόσημαντικήπουπέτυχε η
ομάδατουμέχρισήμερα.

«Σήμεραήτανηπιόσημαντική
νίκηπουέκανεηομάδαμουμέχρι
αυτή την στιγμή του πρωταθλή-
ματος .Ήταν έναπολύ κομβικό

παιχνίδιγιαμας.Είχαμενααντι-
μετωπίσουμεμίαομάδαπουείναι
σε καλή αγωνιστική κατάσταση
αλλάκαισεκαλήβαθμολογικήθέ-
ση,ενώπαίξαμεστηνέδρααπέ-
ναντισεμίαιστορικήομάδα

Είχαμενααντιμετωπίσουμεκαι

την κούραση του αγώνα με την
Καβάλα και θέλαμε ναφυλάξου-
με κάποιους τραυματίες  για να
είναι100%στοντελευταίοαγώνα
τουα’ γύρουμε τηνΤρίγλιαστην
Βέροια.

Για μίαακόμηφορά ξεκινήσα-
μετοπαιχνίδιέχονταςτοναπόλυ-
τοέλεγχο,ενώξέραμεταπλεονε-
κτήματακαιταμειονεκτήματατου
αντιπάλου, προσπαθήσαμεπαί-
ζοντας ορθολογικό ποδόσφαιρο
,κάναμεευκαιρίεςγιαναμπούμε
μπροστάστοσκοραλλάαυτόδεν
έγινεστοα’ημίχρονο.

Όμωςστηνσυνέχειατηρήσαμε
με ευλάβεια τις αρχές τουποδο-
σφαίρουμετηνεπιμονήκαιυπο-

μονή τελικά κερδίσαμε έναπάρα
πολύδύσκολοπαιχνίδι.

Συγχαρητήρια στους παίκτες
μου εύχομαι σε όλουςΚαλόΠά-
σχα και στον Πιερικό καλή συ-
νέχεια να πετύχει τους στόχους
του».

«Λαχτάρησε»ηΒέροιαγιατο0-1στονΠιερικό
Πολλές χαμένες ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ
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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.

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).

Πέμπτη 29-04-2021

13:30-17:30 ΧΑ-

ΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥ-

ΘΥΜΙΑΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ-

ΟΥ8(στενόΝ.Δημαρ-

χείου)23310-25669

21:00-08:00 ΘΕΟ-

ΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-

ΝΟΣ ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ

1 (πρώην Κεντρικής

69)23310-24534

Φαρμακεία
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ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Ημαθίας:  
Η Κυβέρνηση αναδεικνύεται σε 
πρωτεργάτη παροχής ασυλίας 
και ακαταδίωκτου σε όσους 
υπηρετούν και εκτελούν τις 
αλλοπρόσαλλες εντολές της 

Από τον Τομέα Δικαιοσύνης, Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων Κινημάτων και Αλληλεγγύης                           
της Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ, γνωστοποιούνται 
τα εξής:

 «Μετά την αλλαγή του σχετικού άρθρου 
του Ποινικού Κώδικα, από τον ευφάνταστο 
υπουργό Δικαιοσύνης κ. Τσιάρα, με την ο-
ποία κατέστησε τη δίωξη των Τραπεζιτών για 
απιστία από αυτεπάγγελτο σε κατ’ έγκληση 
αδίκημα (δηλαδή οι ίδιοι οι Τραπεζίτες να 

αποφασίζουν αν θα διωχθούν), τώρα η Κυβέρνηση και ο Υπουργός Δικαιοσύνης με εντολή και 
έγκριση, ξεκάθαρα, του Κ. Μητσοτάκη, ψήφισε δια εκπρόθεσμης τροπολογίας το ακαταδίωκτο, 
προσφέροντας ασυλία στα μέλη των Επιτροπών, αλλά και σε λοιπά στελέχη, αφού η τροπολο-
γία είναι τόσο αόριστη που παρέχει ασυλία όχι μόνο στους επιστήμονες, αλλά και σε γενικούς 
γραμματείς υπουργείων και λοιπούς λειτουργούς του κράτους.

 Τα μέλη των Επιτροπών που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας «Δεν ευθύνο-
νται, δεν διώκονται και δεν εξετάζονται για γνώμη που διατύπωσαν, ή ψήφο που έδωσαν κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους», ενώ η δικαιοσύνη δεν θα μπορεί πλέον να ελέγξει το παρα-
μικρό σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

 Γιατί να ψηφιστεί μία τέτοια διάταξη, όταν κάθε προδήλως αστήριχτη κατηγορία μπορεί να 
τεθεί στο αρχείο κατόπιν Εισαγγελικής διάταξης; 

Τι φοβούνται άραγε η Κυβέρνηση και ο Κ. Μητσοτάκης; 
Μήπως τα εγκληματικά λάθη τους και την ανικανότητα τους να διαχειριστούν την πανδημία 

και οι παλινωδίες τους οδήγησαν στο θάνατο χιλιάδες συμπολίτες μας, καθώς αντί για ΜΕΘ και 
προσλήψεις ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού επέλεξαν να ενισχύσουν ημετέρους επιχει-
ρηματίες, ΜΜΕ (λίστα Πέτσα) κ.α.; 

Καλούμε την Κυβέρνηση να αναθεωρήσει και να δώσει στη δημοσιότητα τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων των Επιτροπών που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας, ώστε να 
γίνουν γνωστά όσα έχουν λάβει χώρα στις συνεδριάσεις των Επιτροπών αυτών.

 Είναι ξεκάθαρη η λογική της Νέας Δημοκρατίας, του Κ. Μητσοτάκη και της νεοφιλελεύθερης 
Κυβέρνησης του:

Για τον απλό λαό ισχύουν άλλοι Νόμοι και για τους ημέτερους άλλοι Νόμοι που δεν αγγίζουν 
κανέναν. 

Δωρεάν rapid tests 
την Μ. Παρασκευή στη Νάουσα 

Δωρεάν τεστ ελέγχου για Covid θα πραγματοποιηθούν την Μεγάλη  Παρασκευή (30.04.2021) από τις 
11:00 έως τις 14:00 στην πλατεία Καρατάσου στη Νάουσα, με πρωτοβουλία του Δήμου Νάουσας σε συνεργα-
σία με τον ΕΟΔΥ. 

Οι πολίτες που θα συμμετέχουν στην διαδικασία θα πρέπει να έχουν μαζί τους τον προσωπικό αριθμό υ-
γείας ΑΜΚΑ, ενώ για την μετακίνησή τους θα αποστέλλουν sms με αριθμό 1 στο 13033.

Ποδηλατόδρομος θα γίνει 
χάρη στους μαθητές;

Οι μαθητές δύο Γυμνα-
σίων της πόλης μας, του 
6ου και του 2ου, με κοινό 
σύνθημα «Αγαπώ το Πο-
δήλατο, Αγαπώ την Πόλη 
μου»  δημιούργησαν την ο-
μάδα “62 Bikes Veroia”  και 
απέδωσαν στον Δήμαρχο 
της πόλης λίστα με ιδέες 
και προτάσεις. Η Δημόσια 
αρχή της πόλης μας, πά-
ντα κοντά στους μαθητές 
και στις μαθήτριες συναντήθηκε διαδικτυακά μαζί τους την Πέμπτη 22 Απριλίου και συνομίλησαν σε ένα 
ζεστό και φιλικό κλίμα. Οι μαθητές πρότειναν να δημιουργηθούν ποδηλατόδρομοι στη Βέροια, όπου 
αυτό είναι δυνατό, να επεκταθεί ο θεσμός των «κοινόχρηστων ποδηλάτων» και να είναι δωρεάν για τους 
μαθητές, να λειτουργήσει το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στο Εργοχώρι και να δημιουργηθούν δρά-
σεις για την ευαισθητοποίηση των πολιτών με θέμα το ποδήλατο. Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Τζήμα 
Συρμούλα και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Τσαχουρίδης Αλέξανδρος, συνεχάρησαν τα παιδιά 
για την πρωτοβουλία τους και για το ενδιαφέρον τους τόσο για την άθληση όσο και για την πόλη μας και   
βρήκαν αρκετά από τα αιτήματα των παιδιών υλοποιήσιμα. Συμφώνησαν ότι ποδηλατόδρομος μπορεί 
να γίνει στο δρόμο για την Παναγία Δοβρά. Το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής θα γίνει στο Πανόραμα 
στη Σχολή Αστυνομίας. Το πρώτο χαραγμένο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στο Εργοχώρι θα γίνει χώ-
ρος πρασίνου. Θα γίνουν διαγραμμίσεις σε όλη την πόλη. Θα αποκατασταθεί άμεσα η λειτουργίας της 
ιστοσελίδας «Κοινόχρηστα Ποδήλατα» και θα είναι δωρεάν για τους μαθητές. Η κυρία Τζήμα Συρμούλα 
προσκάλεσε τους μαθητές στο γραφείο της, ώστε να οργανώσουν μαζί την Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο 
που γίνεται κάθε Σεπτέμβριο. Η δράση αυτή των μαθητών, δημιουργήθηκε στα  πλαίσια του μαθήματος 
των Αγγλικών “A Green way to school” και του μαθήματος της Αγωγής του Πολίτη “Ενεργός Πολίτης”. Τη 
δράση οργάνωσαν οι εκπαιδευτικοί: Μπιζέτας Στέφανος υποδιευθυντής,  Μαντζουλά Γεωργία,  Πιτσιλού 
Χρυσούλα και Κυριακίδου Άννα. 

Εκ του 6ου Γυμνασίου Βέροιας

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί, προκειμένου 
να υλοποιήσει την Πράξη:

«Επέκταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών μακράς φιλοξενίας 
παιδιών σε κίνδυνο από το Σπίτι της Βεργίνας», 
που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδ. ΟΠΣ 
5029402 

προκηρύσσει την πλήρωση της ακόλουθης 
θέσης εργασίας:

Ενός/μίας υπαλλήλου Φροντιστή/ριας γε-
νικών καθηκόντων μερικής απασχόλησης ο-
ρισμένου χρόνου με δυνατότητα ανανέωσης, 
προκειμένου να εργαστεί στο Σπίτι της Βεργίνας

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:
1.Απολυτήριο Λυκείου ή ανάλογης Σχολής
2.Επαγγελματικό Δίπλωμα οδήγησης
3.Ουσιαστικές και αποδεικνυόμενες γνώσεις 

σε επισκευές στις κτιριακές υποδομές και τον 
υλικοτεχνικό εξοπλισμό του συγκροτήματος

4.Γνώσεις και ικανότητες οργάνωσης και δι-
αχείρισης των αποθηκών τροφίμων και γενικών 
εφοδίων.

5.Γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσό-

ντα, όπως:
1. Προηγούμενη σχετική εμπειρία.
2. Γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3. Πνεύμα συνεργασίας, προθυμία και ευ-

γένεια.
4. Διάθεση εθελοντισμού.

5. Ικανότητα στη δημιουργική απασχόληση 
παιδιών.

Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβλη-

θούν είναι:
1. Αίτηση (βρίσκεται στον ιστότοπο του Ορ-

γανισμού, www.propaidi.org )
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Αποδεικτικό σπουδών
4. Αποδεικτικά εμπειρίας
5. Δίπλωμα οδήγησης
6. Απολυτήριο Στρατού (επί ανδρών υποψη-

φίων)
7. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
8. Πτυχίο Η/Υ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

-Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση πρόσληψης και τα συνοδευτικά έγγραφά 
της, στο Γραφείο Διοίκησης της Πρωτοβουλίας 
για το Παιδί, Ανοίξεως 19, ΤΚ 59131 Βέροια, 
ταχυδρομικά μέχρι τη Δευτέρα 10 Μαΐου 

-Αιτήσεις και δικαιολογητικά μπορούν να 
υποβληθούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 
hr@propaidi.org

-Πληροφορίες: Βαλάντης Καραγιάννης, Δι-
οικητικός Διευθυντής, στο τηλέφωνο 23310-
29571, και Κοσμάς Παπαχρήστου, υπεύθυνος 
επικοινωνίας, εργάσιμες ώρες και μέρες.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Ευχαριστήριο του 
Πολιτιστικού Συλλόγου 

Κουμαριάς 
«Η ΝΤΟΛΙΑΝΗ»

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουμαριάς «Η ΝΤΟ-
ΛΙΑΝΗ» ευχαριστεί θερμά τον Δήμο Βέροιας και ιδιαίτερα 
τον Δήμαρχο, κ. Βοργιαζίδη Κων/νο και τον Αντιδήμαρχο 
Τεχνικών – Περιούσιας, κ. Τσαχουρίδη Αλέξανδρο για την 
χορηγία μιας πλήρης εγκατάστασης κλιματιστικού ψύξης 
- θέρμανσης για τις ανάγκες του κτιρίου μας. Το κτίριο του 
συλλόγου έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο στον Σύλλογό 
μας και με τις δωρεές των μελών και φίλων του Συλλόγου, 
αλλά και την βοήθεια του Δήμου έχει γίνει το «κόσμημα» 
του χωριού μας! Ελπίζουμε η συνεργασία αυτή να συνεχι-
στεί και να είναι το ίδιο εποικοδομητική και στο μέλλον.

                                   Βέροια, 26  Απριλίου  2021
Αριθμός πρωτοκ.   79/2021

Προκήρυξη 
θέσης εργασίας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑδιό-
ροφηστοΠανόραμαμε3
υπνοδωμάτια,σαλοκουζι-
να,μπάνιο,βεράντα.Κά-
τωδιαμέρισμαπιομικρό
σαλοκουζίναμετζάκι,δω-
μάτιο.Μεπρόσβασηστην
αυλή.Αυτόνομηθέρμανση
σε ήσυχηπεριοχή.Τιμή
135.000ευρώ.Τηλ.:6973
735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμακοντάστοΜουσείο,
90 τ.μ., 34.000 ευρώ.
Τηλ.: 6934 888738Με-
σιτιοκόΑκίνηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
700 τ.μ. στο Πανόρα-
μα οικοδομήσιμο δίπλα
στον «Παιδικό Πλανή-
τη». Τιμή ευκαιρίας,
Πληρ.τηλ.:6943696105.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  σ τα
ό ρ ι α  Α γ γ ε λ ο χω ρ ι -
ου-Αρχαγγέλου 2 χω-
ράφιακολλητά,25και
11 στρέμματα, περι-
φραγμένα,  παλμέττα
βερύκοκα 6 ετών σε
φούλ παραγωγή, άρι-
στης κατάστασης,  4
εξαιρετικές ποικιλίες,

με  μπεκάκ ια .  Παρα-
καλώ μόνο σοβαρές
προτάσε ι ς .  Κ ι νη τό :
6945769920.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωρο-
πωλείοεπίτηςοδούΜη-
τροπόλεως στηΒέροια.
Πληροφορίες τηλ. 6976
063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι ,

Μητροπόλεως 35, χώ-
ρος 90 τ.μ.περίπου, με
3 χώρους και κουζινα,

W.C., για επαγγελματι-
κή χρήσηή για διαμέρι-
σμα,3οςόρ.Τηλ.:6932
471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

BISTRO 49 ζητού-
ντα ι  σερβ ι τόρο ι  κα ι
σερβιτόρεςγιαμόνιμη
εργασία.  Τηλ.  επικ . :
6983 060023, κ. Μα-

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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ρία.
ΖΗΤΕ Ι ΤΑ Ι  ε ρ γ α τ ο -

τεχνίτης για εργασία σε
Τεχνική εταιρεία σιδηρο-
κατασκευών,  κατασκευ-
ών αλουμιν ίου και  κου-
φωμά των  μ ε  έ δρα  τ η
Βέροια. Η προϋπηρεσία
θα εκτιμηθεί. Τηλ επικοι-

νωνίας 2331023400, κιν
6977443518.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστη-
ριοποιείται στις εξαγωγές
νωπών αγροτικών προϊ-
όντων στο Μακροχώρι
Ημαθίας ζητά να προ-
σλάβε ι : ·Υπεύθυνο συ-
σκευαστηρίου, ·Γεωπόνο

γιαπαραλαβέςεμπορευμά-
των,·Εργάτες παραγωγής.
Παρακαλώστοemail ναα-
ναφέρεταιηθέση εργασίας

που σας ενδιαφέρει.Απο-
στολή 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 (θα προτιμηθούν όσοι γνωρίζουν προγράμματα
EPSILONET).Επιθυμητήκάρταανεργίας.Τηλ.επικοι-
νωνίας:2331063666ΚΑΙ6944771766.

Πωλείται οδοντιατρείο
ως επιχείρηση, πλήρως εξοπλισμένο,

με συνεχή 40ετή λειτουργία,
λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης

ΒρίσκεταισεπρονομιακόσημείοτηςΑλεξάνδρειαςΗμα-
θίας,στηνπλατείαΕλευθερίας. Ιδιόκτητοςχώροςμεάμεση
πρόσβασηαπό κεντρικό δρόμο,σε υπερυψωμένο ισόγειο
με εύκολη στάθμευση.Μεγάλη λίστα ενεργών πελατών.
Το ακίνητο 100 τ.μ. αποτελείται από 3 κύριους, άνετους,
λειτουργικούς χώρους και 2W.C.Ο χώροςαναμονής των
ασθενώνείναιπλήρωςεξοπλισμένοςμεέπιπλαάριστηςκα-
τάστασηςκαιθέσηΓραμματείας.Οκύριοςχώροςτωνιατρι-
κώνεπεμβάσεωνδιαθέτειόλοτοναναγκαίοοδοντιατρικόε-
ξοπλισμό,όλατααναλώσιμαυλικάκαιεργαλεία,μεγάλοπά-
γκοεργασιών,γραφείογιατρού,βοηθητικόγραφείοΓραμμα-
τείας-βοηθού οδοντιάτρου.Υπάρχει και δεύτερη ανενεργή
έδρασεξεχωριστόχώρο.Οτρίτοςχώροςλειτουργείκυρίως
ωςβοηθητικός, απολυμαντικός, αποθηκευτικόςμε νιπτήρα
και ντουλάπια.Το ακίνητο έχει ατομικό καυστήρα θέρμαν-
σηςκαιπολύκαλήμόνωση,πουτοκαθιστάπολύζεστότο
χειμώνακαιπολύδροσερότοκαλοκαίρι.Φυσικόςφωτισμός
καθ’όλητηδιάρκειατηςημέρας.Στηντιμήπαραχωρούνται
δερμάτινοσαλόνι, γραφεία, τραπεζάκι μέσης, βιβλιοθήκες,
κάμεραπαρακολούθησης,ψυγείο, 2 air-conditions, τηλεο-
ράσεις κτλ.Οι όποιοι ενδιαφερόμενοι μπορούν ναστείλουν
SMSμεταστοιχείατουςστο6930788695καιθαεπικοινω-
νήσουμεάμεσαμαζίτους.



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.

Θέσειςεργασίαςσενέοκατάστημα
αλυσίδαςκαφέστηΒέροια

Ζητούνταιάτομαγιαεργασίααπόγνωστήαλυσίδακαφέ,που
θαλειτουργήσειπαράρτημάτηςστηνΒέροια.

Προσφερόμενεςθέσειςεργασίας:
-Υπεύθυνουκαταστήματος
-Barista
-Delivery

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: κρεβατο-
κάμαραμε κομοδίνα, συρ-
ταριέρα, καθρέφτης, φωτι-
στικά και στρώμα.Παιδικό
κρεβάτι με στρώμα, κομο-
δίνο, ντουλάπα, αχρησι-
μοποίητα και τα δύο.Τηλ.:
6939575993.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΩΡΟΛΟΙ69τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,26000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50τ.μ3ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
ΑΣΤΙΚΑ2οςχ.ασανσερ,ευρυχωρο95τ.μκοπλαμ,Ανεξ.
Θερμ.37000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ106τ.μδιαμπερες,κοπλαμ,Θεα,Α.Θ.81500€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση
65000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ26000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι25000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ50000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ110τ.μΑνεξ.θερμ.κοπλαμ,διαμπερες,3ΔΣΚ
57000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ110τ.μ2ΔΣΚ,Αυτ.Θερμ.ηλιακος,κοπλαμ,360€
ΕΛΗΑ80τ.μ2ΔΣΚ,Τζακι.Ωρ/ση,αποθηκη,παρκιγκ400€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη
1200ΕΤΟΝΧΡΟΝΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα
μεαδεια15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαη
καλλιεργειες17000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη80000€

ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο12000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΜΕΣΣΗΑγροοικοπεδοεντοςοικισμου9000τ.μ4000τοστρεμμα
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ0201000τ.μ100000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο4στρσεασφαλτομεκτισματασοβα-
ρεςπροτασεις
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο23000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογια
παρκιγκ28000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθη-
σηκτλπ700€
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120μεπε-
λατειααξιολογη500€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ



ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ερ-
γασία στο ψητοπωλείο «ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ».Πληρ.τηλ.:2331025170
και 6946 103998 (ώρες επικ.:
09.00-13.00).

ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΙΑ ζητείται υπάλληλος για δια-
νομή. Πλήρεςωράριο, εργασία
5ήμερη.Αποστολήβιογραφικού:
tnk.veroia@gmail.com. Τηλ. ε-
πικ.:2331071670(12.00-14.00).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο έμπειρο
για το κυλικείο στοΝοσοκομείο
Βέροιας. Ώρες επικοινωνίας για
ενημέρωση 6.00 μ.μ. έως 8.00
μ.μ.στοτηλ.6944577645.

ΖΗΤΕΙΤΑΙγυναίκαέμπειρηγια
καθημερινή εργασία σε κουζίνα
εστιατορίου.Τηλ.:6972012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος έμπει-
ροςγια καθημερινή εργασία σε
εστιατόριο.Τηλ.:6972012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙΠΩΛΗΤΗΣΠΩΛΗ-
ΤΡΙΑαπότοκατάστημαTOUCH
DENIM με εμπειρία, γνώση αγ-
γλικών και H/Y, έως 40 ετών.
Τηλ.:6932627614.

ZHTOYNTAI οδηγοί αυτο-

κινήτων με δίπλωμα Γ’ κατη-
γορίας. Πληροφορίες στο τηλ.
6980136902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το ΙατρικόΔι-
αγνωστικό Κέντρο «ΠΑΝΑΓΙΑ»
υπάλληλος γραφείου για γραμ-
ματειακή υποστήριξη. Γνώσεις
μηχανογράφησης ηλεκτρονικού
υπολογιστή και λογιστικής είναι
ευπρόσδεκτες.Αποστολή βιο-
γραφικών 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
γ ια μόνιμη εργασία.  Πληρ.
2332042608–2332041875.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) χειριστής
αντλίας μπετόν, 2) χειριστής
Wagondrill,3)χειριστήςDumper
για μόνιμη εργασία στη Βέροια.

Τηλ.:2331021904κ.Κώστας.
ZHTEITAIβοηθόςλογιστήγια

εργασία σε λογιστικό γραφείο.
Απαραίτητη, τριετής τουλάχι-
στον προϋπηρεσία. Τηλέφωνο:
2331021106.Αποστολή βιογρα-
φικώνστοygronat@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως  βοη-
θός λογιστή για εμπορική επι-
χείρηση με τριετή τουλάχιστον
προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
καθώς και άριστη γνώση αγγλι-
κών σε επίπεδο επικοινωνίας
καιπροαιρετικάεπικοινωνίασε
μια τουλάχιστον γλώσσα ακόμα
κατάπροτίμησηιταλικώνήγερ-
μανικών καθώς και πολύ καλές
γνώσειςMicrosoft Office (Excel
,Word ,Outlook). ΑΠΟΣΤΟΛΉ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΏΝ  ΣΤΟ email :
olympialandike@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκι-
νήτων από επιχείρηση στη Βέ-
ροια για πλήρη απασχόληση. Ι-
κανοποιητική αμοιβή.ΖΗΤΕΙΤΑΙ
οδηγός ταξί γιαπλήρηαπασχό-
ληση. Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2331071553& 2331062900.Ώ-
ρεςεπικοινωνίας:9.00με18.00.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ ανα-

λαμβάνει τη φύλαξηπαιδιών σε
προσιτέςτιμές.Πληρ.Τηλ.6983
098742.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φρο-
ντίδα γερόντων για κάποιες ώ-
ρες ή και για 24ωρη βάση, κα-
θαριότητα σπιτιών, γραφείων
καισκάλες.Τηλ.:6940998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

τηςCICU: καροτσάκι (χειμωνιά-
τικο-καλοκαιρινό),καλαθούναμε
βάση, τραπεζάκι φαγητού, κάθι-
σμα αυτοκινήτου και 2 ποδήλα-
τα παιδικά σε πολύ κατάσταση,
400ευρώόλαμαζί.Τηλ.:23310
62621.

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.

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

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

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

ΟΑ.Σ.ΑΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΥ«ΟΖΥΓΟΣ«
Ενδιαφέρεταιγια τηνπρόσληψητωνπαρακάτωειδι-

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό
για εργασία σε εργαστή-
ριο επεξεργασίας κρεά-
των.Απαραίτητηηπροϋ-
πηρεσία.Τηλ.επικοινωνί-
ας:6942406052.

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

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

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

ρυθμίσεων  
στις Ιρλανδικές 

Γέφυρες  
Μακροχωρίου και 

Ταγαροχωρίου

 Για την  ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη 
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού 
και με δεδομένο την άρση της επικινδυνότητας σύμφωνα με την οποία 
εκδόθηκε η απαγόρευση κυκλοφορίας στις Ιρλανδικές Γέφυρες της δη-
μοτικής οδού Λαζοχωρίου – Μακροχωρίου, πλησίον του εργοστασίου 
«VENUS» και της δημοτικής οδού Π. Λυκογιάννης-Ν. Λυκογιάννης, στην 
περιοχή Ταγαροχωρίου και ειδικότερα: α) την αποφυγή υπερφόρτωσης 
του οδικού δικτύου της πόλης από αγροτικά μηχανήματα που κατευθύ-
νονται στο ανωτέρω εργοστάσιο, β) την εκτροπή των υδάτων του Τρι-
ποτάμου στο αρδευτικό δίκτυο με την ταυτόχρονη λειτουργία μονάδας 
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, γ) την λειτουργία υδροηλεκτρικού 
σταθμού στο αντλιοστάσιο του Τ.Ο.Ε.Β. Βέροιας, με αποτέλεσμα η 
εκτροπή να είναι συνεχόμενη και στον ποταμό θα υπάρχει μόνο οικο-
λογική παροχή, δ) το γεγονός ότι το υπολειπόμενο νερό του ποταμού 
Τριποτάμου θα απορροφάται από τις υπάρχουσες σωληνώσεις των 
διαβάσεων, ε) την τοποθέτηση μπάρας εκατέρωθεν των διαβάσεων η ο-
ποία θα ελέγχεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας, και θα 
διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων σε κάθε περίπτωση ισχυρής 
νεροποντής, η οποία δύναται να δημιουργήσει κίνδυνο για τους χρήστες 
των διαβάσεων, στ) την ύπαρξη αποχετεύσεων των υφιστάμενων Ιρλαν-
δικών Διαβάσεων, που μπορούν να απορροφήσουν τον όγκο των υδά-
των, η Διεύθυνση Αστυνομίας αποφάσισε: Την άρση της απαγόρευσης 
της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων, στις παραπάνω  Ιρλανδικές 
Γέφυρες.  Η τροποποίηση θα ισχύσει από 1-05-2021 έως 30-09-2021 με 
εξαίρεση τις ημέρες που υφίσταται επικίνδυνα για την κυκλοφορία των 
οχημάτων καιρικά φαινόμενα και υποχρεούται η Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου Βέροιας να προβεί στον αποκλεισμό των οδών έως την άρση 
των τυχόν κινδύνων που ανέκυψαν.

Ανοίγουν από σήμερα οι διαδημοτικές 
μετακινήσεις εντός Νομού κι από Δευτέρα 

εστίαση και καφέ με τον κωδικό 6
-Με το 6 και η μετακίνηση για την Κυριακή του Πάσχα

Από σήμερα Μ. Πέμπτη 29 Μαΐου, το πρωί, επιτρέπονται οι διαδημοτικές μετακινήσεις 
εντός της περιφερειακής ενότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, όπως ανακοίνωσε ο 
υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη διάρ-
κεια της ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας για την λοίμωξη Covid-19.

Παράλληλα,  παραμένει -έως την άρση των υπερτοπικών μετακινήσεων, δηλαδή μεταξύ των Πε-
ριφερειακών Ενοτήτων- η υποχρέωση αποστολής ειδικού μηνύματος για οποιαδήποτε μετακίνηση.

Με τον κωδικό 6 από Δευτέρα, για εστίαση και καφέ
Ο κ. Χαρδαλιάς ανακοίνωσε επίσης τις συνθήκες που θα λειτουργήσουν τα καταστήματα 

εστίασης από τη Δευτέρα 3 Μαΐου.Συγκεκριμένα από τις 3 Μαΐου επιτρέπεται για όλα τα κα-
ταστήματα εστίασης και καφέ η χρήση υπαίθριων χωρών, υπό τους όρους που έχουν τεθεί, 
και μόνο για καθήμενους. Δεν επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και λειτουργίας 
τους, η μουσική στα καταστήματα αυτά. Από τη Δευτέρα για τη μετακίνηση σε κατάστημα 
εστίασης και καφέ θα χρησιμοποιείται ο κωδικός 6.Τέλος, από τις 3 Μαΐου και για μία εβδομάδα, το πέρας κυκλοφορίας καθορίζεται στις 11 το 
βράδυ. Τα καταστήματα εστίασης και τα καφέ θα κλείνουν το αργότερο στις 10.45 μμ.

«Σε κάθε περίπτωση, όλοι θα πρέπει να βρισκόμαστε στα σπίτια μας στις 11», τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς.
Σήμερα θα υπάρξουν διευκρινιστικές ανακοινώσεις από το υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με τους κωδικούς που θα ανοίξουν και που 

αφορούν στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και για άλλα θέματα που αφορούν στους εργαζομένους σε αυτά. 
Με τον κωδικό 6 και η μετακίνηση για την Κυριακή του Πάσχα

Με τη χρήση SMS με τον κωδικό 6 θα μπορεί να γίνει η μετακίνηση την Κυριακή του Πάσχα, ενώ μόνο την ημέρα αυτή θα υπάρχει η δυνα-
τότητα συγκέντρωσης δύο οικογενειών έως 9 άτομα σε εσωτερικό χώρο, και έως 12 άτομα αν πρόκειται για υπαίθριο χώρο. Η μετακίνηση θα 
γίνεται με την υποχρεωτική αποστολή SMS με τον κωδικό 6, ενώ συστήνεται η διενέργεια οικιακού αυτοδιαγνωστικού τεστ σε όσους συμμετέ-
χουν στις συγκεντρώσεις αυτές.Υπενθυμίζεται ότι μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα το χρονικό όριο απαγόρευσης κυκλοφορίας (curfew) είναι 
από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί.
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