
«Έφυγε» στα 66 του, 
ο βεροιώτης 

αρχιτέκτονας, 
Δημήτρης Τροχόπουλος

Μ. Παρασκευή 
κηδεύτηκε ο 

επιχειρηματίας 
Διονύσης Κωτσιόπουλος

Κηδεύτηκε χθες στα 61 
της χρόνια η Ευαγγελία 

Νταρλακώστα-
Μπαζούκη

Δεν ανοίγουν την Δευτέρα 
οι Βρεφονηπιακοί σταθμοί

133 χιλ. ευρώ από τους ΚΑΠ 
στους 3 Δήμους της Ημαθίας 

για πυροπροστασία

EΔΟΠ: Ποια είναι η  διαδικασία μετάκλησης 
εργατών γης από τρίτες χώρες

Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας:
Από χθες και μέχρι 

τις 15 Μαΐου το 10ήμερο 
των εαρινών εκπτώσεων

«Πέταξε» δύο πολύτιμους βαθμούς η Βέροια 
0-0 με την Τρίγλια

Έχασαν πέναλτι οι φιλοξενούμενοι

CMYK
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Ξεπέρασαν τις προσδοκίες 
εμβολιασμού οι 30άρηδες

  Οι περισσότεροι μπορεί να μην το περίμεναν, όμως  
η γενιά των 30-39 τελικά ανταποκρίθηκε με μεγάλο 
ενδιαφέρον στον εμβολιασμό και τα ραντεβού έπεσαν 
«βροχή» στα εμβολιαστικά κέντρα  όλης της χώρας.
  Ήδη από την πρώτη μέρα που άνοιξε η ομάδα 
τους, χιλιάδες νέοι έκλεισαν  το ραντεβού τους , 
εκπλήσσοντας ευχάριστα αρμοδίους και μη…
  Ίσως πιο ανοιχτά μυαλά, ίσως η ανάγκη της 
εργασίας τώρα που άνοιξε η Εστίαση και ακολουθεί 
ο Τουρισμός, ίσως η ανάγκη να βρεθούν πιο γρήγορα 
μπροστά στη γραμμή της… ξελευθερίας και της 
κανονικότητας,  τους οδήγησε να κάνουν το βήμα, 
τη στιγμή που αρκετοί πολίτες μεγαλύτερης  ηλικίας  
λειτούργησαν  με επιφύλαξη και διλήμματα.  Πολλοί 
νέοι μάλιστα δεν προβληματίστηκαν καθόλου για 
το ποιο εμβόλιο θα κάνουν, αρκεί να το κάνουν και 
μάλιστα σύντομα.
  Ξεπέρασαν  λοιπόν τις προσδοκίες οι  τριαντάρηδες  
και με την άμεση ανταπόκρισή τους στον εμβολιασμό  
δείχνουν  ότι  η νέα γενιά μπορεί να πάει τη ζωή ένα 
βήμα μπροστά!

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΣ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ
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FAX2331502481
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Συνδρομές
Ετήσιαιδιωτών
εσωτερικού100ευρώ+ΦΠΑ
Εξαμηνιαίαιδιωτών
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Διακηρύξεων5,00ευρώ.
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ΠΕΜΠΤΗ
6

ΜΑΪΟΥ
Ιώβ του πολυάθλου, Σεραφείμ οσίου

Ποσό ύψους 16,9 εκατ. ευρώ κατανέμεται από τους
ΚεντρικούςΑυτοτελείςΠόρους (Κ.Α.Π.) σε 326Δήμους
τηςχώραςγιακάλυψηδράσεωνπυροπροστασίας.

Η κατανομήπραγματοποιείται βάσει συγκεκριμένων
κριτηρίωνπου συνδέονται με τον κίνδυνοπυρκαγιών,
τοποσοστό δασοκάλυψης, δημογραφικά στοιχεία, κα-
θώςκαιμεπεριοχέςπουεντάσσονταιστοδίκτυοNatura
2000.

Οι δήμοι της Ημαθίας θα λάβουν:Αλεξάνδρεια -
30.000ευρώ,Βέροια-68.000ευρώκαι

Νάουσα-35.000ευρώ.
Πρόκειταιγιαδράσειςπουαφορούνσε:
-Εκτέλεσηπρογραμμάτωνπροληπτικού καθαρισμού

της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης
πυρκαγιάς, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση,
πάρκα,κατασκηνώσειςκ.ο.κ.)αρμοδιότηταςτωνΔήμων.

-Απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της
βλάστησης από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους
κατοικιώνκαιοικοπεδικέςεκτάσεις,εντόςτωνδιοικητικών
ορίωντωνΔήμων.

-Εκτέλεση έργων και εργασιώνπροληπτικού καθαρι-
σμού της βλάστησης από τουςΔήμους, καθ΄ υπόδειξη
καισεσυνεργασίαμετιςκατάτόπουςαρμόδιεςΔασικές
Υπηρεσίες, στη ζώνη μίξης δασών - πόλεων και οικι-
σμών,γιαλόγουςαντιπυρικήςπροστασίαςτωνπολεοδο-
μικώντουςσυγκροτημάτων.

-Συντήρησηκαιβελτίωσητουδασικούοδικούδικτύου
απότουςΔήμους,σεσυνεργασίαμετιςκατάτόπουςΔα-
σικέςΥπηρεσίες.

-Υλοποίησηπροληπτικών μέτρων για την αποφυγή
πρόκλησηςπυρκαγιάςαπό τη λειτουργία χώρωνανεξέ-
λεγκτηςεναπόθεσηςαπορριμμάτων.

-Ενίσχυση εθελοντικώνδράσεωνσε επίπεδοΟΤΑΑ’
βαθμού.

-Θέματαπρομήθειας εξοπλισμού (βυτιοφόρα, γεννή-
τριες,ασύρματοικ.ο.κ.)

-Λειτουργικάέξοδα(καύσιμα,υπερωρίεςπροσωπικού
κ.ο.κ.)

-Κάλυψηδαπανώνμίσθωσηςοχημάτωνήμηχανημά-
τωνπροςενίσχυσητουέργουτηςκαταστολήήτηςαντι-
μετώπισηςέκτακτωναναγκών.

ΟμηχανισμόςστοΝομόμαςδηλώνει έτοιμος  και η
υπευθυνότηταόλωνμαςείναισαφώςαπαραίτητη!

Δίωρεςκυκλοφοριακέςρυθμίσειςσήμερα
στηνοδόΠίνδουτηςΒέροιας

Γιατηνασφαλήδιεξαγωγήτης
οδικής κυκλοφορίας, τηνπρόλη-
ψη των τροχαίων ατυχημάτων,
την εξυπηρέτηση και ασφάλεια
τουκοινούκατά τηνδιάρκεια ερ-
γασιώνμεταφοράςοικοσκευώνη
ΔιεύθυνσηΑστυνομίας Ημαθίας
αποφάσισε την απαγόρευση της
κυκλοφορίας, πάσηςφύσεως ο-
χημάτων, στην οδόΠίνδου της
Βέροιας,απότηνσυμβολήτηςμε
την οδόΚονίτσης έως την συμ-
βολήτηςμετηνοδόΚαρατάσου.
Οι  κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα
εφαρμοσθούν σήμερα  Πέμπτη
6-05-2021απότις08:00έωςτις
10:00τοπρωί.

Στην Πλατεία Δημαρχείου για την Πρωτομαγιά σήμερα
η ΕΛΜΕ Ημαθίας

«Το δίκιο μας θα κριθεί στον αγώνα
και τηδιεκδίκηση.Δίνουμε τοπαρώνστις
απεργιακέςσυγκεντρώσεις τουΠΑΜΕγια
τηνΠρωτομαγιάστις6Μαΐουσεόλη την
Ελλάδα.Συμμετέχουμεμεαποφάσειςτων
ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ στη συγκέντρωση στο
ΥΠΑΙΘ στις 7/5 στις 11π.μ.», αναφέρει
στην ανακοίνωσή της η ΕΛΜΕΗμαθίας
καλώντας ταΔ.Σ.τηςΔΟΕκαιτιςΟΛΜΕ
«να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την
οργάνωση του αγώνα».Με τη σειρά της
ηΕΛΜΕ καλεί φορείς, εργαζόμενους και
πολίτες, στην σημερινή (Πέμπτη 6Μαΐ-
ου)συγκέντρωσηδιαμαρτυρίαςστις11:00

π.μ.στηνΠλατείαΔημαρχείουΒέροιαςγιανατιμηθείηΠρωτομαγιά,μεαυστηρήτήρησητωνκανόνωνασφάλειας,όπως
αναφέρει.

Δεν ανοίγουν
τη Δευτέρα

οι βρεφονηπιακοί 
σταθμοί

Δεν υφίσταται θέμα ανοίγματος των
βρεφονηπιακώνσταθμών τηΔευτέρα 10
Μαΐου, αναφέρει το υπουργείοΕργασίας
και ΚοινωνικώνΥποθέσεων, διευκρινίζο-
ντας ότι οι βρεφονηπιακοί παραμένουν
κλειστοί, επειδή, εκτός των επιδημιολο-
γικών δεδομένων, σύμφωνα με την επι-
τροπή τωνλοιμωξιολόγων, ταμέτραπρό-
ληψης (χρήσημάσκας και διενέργεια self
test),που εφαρμόζονται στις άλλες δομές
που ανοίγουν (δημοτικά, γυμνάσια, λύ-
κεια), δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε
ηλικίες0-4ετών.

Ηεπιτροπήθαεκτιμήσειτιςεπιπτώσειςαπότοάνοιγματωνσχολείωνκαιθαεπανεξετάσειτηνπιθανότηταανοίγ-
ματοςτωνβρεφονηπιακώνσεπερίπου10ημέρες.

133.000ευρώαπότουςΚΑΠστουςτρείςΔήμους
τηςΗμαθίαςγιαΠυροπροστασία
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Θανατηφόρο τροχαίο στο δρόμο 
Αλεξάνδρειας – Γιαννιτσών 

Στις 30 Απριλίου 2021 το μεσημέρι στο 8ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αλεξάνδρειας – Γιαννι-
τσών, Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 41χρονος αλλοδαπός, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός 
οδοστρώματος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 41χρονου οδηγού. Προανάκριση για τα 
ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας.

Ημαθία: Κατείχε πάνω 
από 24.700 παράνομες κροτίδες 

στο κατάστημά του και συνελήφθη
Στο πλαίσιο στο-

χευμένων ελέγχων 
για την αποτροπή 
της παράνομης δι-
ακίνησης κροτίδων 
και βεγγαλικών, συ-
νελήφθη ένας ημε-
δαπός για παράβα-
ση της νομοθεσίας 
περί βεγγαλικών και 
φωτοβολίδων. 

Ειδικότερα, συνε-
λήφθη στις 29 Απρι-
λίου 2021 το μεση-
μέρι από αστυνομι-
κούς του Τμήματος 
Ασφάλειας Έδεσσας 
σε περιοχή της Ημα-
θίας, ένας ημεδαπός 
άνδρας, καθώς σε 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε κατάστημά του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 540 συσκευασίες που 
περιείχαν συνολικά 24.765 κροτίδες.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγε-
λέα.

Οι έλεγχοι των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονί-
ας θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό. 

Δήμος Βέροιας:  Ξεκινάει 
το πρόγραμμα εθελοντικών στειρώσεων 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
Η υλοποίηση του προγράμματος εθελοντικών στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Δήμο Βέ-

ροιας ξεκινά από σήμερα Πέμπτη  6 Μαΐου 2021 και θα διαρκέσει έως τις 16 Μαΐου 2021.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο Δημοτικό Κτηνιατρείο του Δήμου Βέροιας σε συνεργασία με τη γερμα-

νική φιλοζωική οργάνωση Tierinsel Umut Evi e.V. και τα συνεργαζόμενα τοπικά φιλοζωικά σωματεία.
Στόχος του είναι να συμβάλει στον έλεγχο και στη σταδιακή μείωση του πληθυσμού των αδέσποτων ζώ-

ων συντροφιάς, στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους και στη μείωση της επιθετικότητάς  τους, ενώ 
παράλληλα με τον απαραίτητο αντιλυσσικό εμβολιασμό διασφαλίζεται στο έπακρο η δημόσια υγεία.

Η συγκεκριμένη δράση του Δήμου Βέροιας αποτελεί συνέχεια των προσπαθειών για τη διαχείριση των 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Παρόμοιες δράσεις θα ενταθούν στο μέλλον με στόχο την προστασία της 
δημόσιας υγείας.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Καταφυγίου Ζώων: 2331071336
Τηλέφωνα Επικοινωνίας για τα Φιλοζωικά Σωματεία: 6932726576 (Βάσω Τάκη), 6940052090 (Ιζαμπέλ-

λα Zoni), 6945276733 (Βάσω Νουβάκη).
Ειδικά για δήλωση γατιών: 6978377749 (κ. Δώρα).

Ρυθμίσεις λειτουργίας των λαϊκών 
και υπαίθριων Αγορών του Δήμου 

Βέροιας, έως την Δευτέρα 10 Μαίου 2021
 
Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις  υπ΄αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 27683 (Φ.Ε.Κ. 1814 Β/29-04-2021) από την 

Δευτέρα 3-05-2021 έως την Δευτέρα 10-05-2021 στις 6:00 π.μ., στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Βεροίας 
(Κοινότητες  Βέροιας και Μακροχωρίου) που εντάσσεται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου, επιτρέπεται η 
συμμετοχή  των πωλητών (παραγωγοί και έμποροι), που δραστηριοποιούνται σε αυτές σύμφωνα με την 
άδειας τους, σε ποσοστό 50% των κλάδων παραγωγών/εμπόρων (με Δυνατότητα συμμετοχής του 100% 
των παραγωγών /εμπόρων  στην πώληση των αυγών)  σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της Δη-
μόσιας Υγείας. 

Πίνακες με τους συμμετέχοντες υπάρχουν αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας (www.veria.
gr).

Επίσης αναστέλλεται η λειτουργία της Κυριακάτικής Αγοράς των Ριζωμάτων.
Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο 

χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα. 
Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές /

κοινό.
 Επιπλέον συνιστούμε στους καταναλωτές κατά την παρουσία τους στην Λαϊκή Αγορά και στα πλαίσια 

της ατομικής ευθύνης:  
•Να τηρούν τις οδηγίες για τον περιορισμό της διασποράς του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ- covid 19.
•Να φροντίζουν την αποφυγή του συνωστισμού στους πάγκους και στους διαδρόμους των  λαϊκών αγο-

ρών και την τήρηση της απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων. 
• Να αποφεύγουν  την επαφή με τα χέρια, των προς πώληση προϊόντων (φρούτα και λαχανικά). Η δε 

τοποθέτηση αυτών σε σακούλες, για  λόγους υγιεινής, να γίνεται από τους πωλητές.   
 Ο Αντιδήμαρχος 

 Στυλιανός  Ασλάνογλου   

Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας:
Από χθες και μέχρι 

τις 15 Μαΐου το 10ήμερο 
των εαρινών εκπτώσεων

Το  Δ ι ο ι κ η τ ι κό 
Συμβούλιο του Ε-
μπορικού Συλλόγου 
Βέροιας ενημερώνει 
τους εμπόρους- κα-
ταστηματάρχες και 
καταναλωτές, ότι η 
ενδιάμεση εαρινή εκ-
πτωτική περίοδο θα 
διαρκέσει δέκα ημε-
ρολογιακές ημέρες, 
λόγω των αργιών 
του Πάσχα και την 
μεταφορά της Πρω-
τομαγιάς.

Η έναρξη των ε-
αρινών εκπτώσεων 
ξεκινάει την Τετάρτη 
5  Μαΐου και  τελευ-
ταία ημέρα των εκ-
πτώσεων θα είναι το 
Σάββατο  15 Μαΐου 
2021.

Σύμφωνα με ανα-
κοίνωση της νομικής υπηρεσίας της ΕΣΕΕ,   «δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας των καταστημάτων  την 
Κυριακή 9 Μαΐου με προτεινόμενο ωράριο, 11:00 με 15:00.  Αν και δεν αναφέρεται κάτι σχετικό στην 
ΚΥΑ, το άνοιγμα γίνεται σε μεταφορά της πρώτης Κυριακής των ενδιάμεσων εκπτώσεων που για φέτος 
συνέπεσε με αργία». 

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, το απογευματινό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων τροπο-
ποιείται και τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 17:30 έως 21:00

Κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκπτώσεων, πέραν της αναγραφής της παλαιάς και νέας τιμής των 
αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή του ποσοστού έκπτω-
σης.

Ο Εμπορικός Σύλλογος  Βέροιας καλεί το καταναλωτικό κοινό να επωφεληθεί της εκπτωτικής περιό-
δου, εμπιστευόμενο τα καταστήματα της πόλης , τα οποία προσφέρουν προϊόντα ποιότητας σε ιδιαίτερα 
ελκυστικές τιμές.

32 επενδυτικά σχέδια συνολικού 
ύψους επιχορήγησης 41,8 εκ. 
ευρώ από τη Βόρειο Ελλάδα 

στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης 
του Αναπτυξιακού Νόμου

Στα 32 ανέρχονται τα 
επενδυτικά σχέδια τα ο-
ποία υπάγονται στον Ορι-
στικό Πίνακα Κατάταξης, 
ώστε να υπαχθούν στο 
καθεστώς ενισχύσεων 
«Γενική Επιχειρηματικό-
τητα» του Αναπτυξιακού 
Νόμου 4399/2019.

Τον πίνακα κατάρ-
τισε η Διεύθυνση Ιδιωτι-
κών Επενδύσεων του 
Υπουργείου Εσωτερικών 
(Τομέας Μακεδονίας και 
Θράκης), στο πλαίσιο της, 
με αριθμό 139383/21-12-
2018, Υπουργικής Από-
φασης (τρίτης προκήρυ-
ξης). 

Το συνολικό ποσό της 
επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους δημιουργούμε-
νης απασχόλησης ανέρχεται στο ύψος των 41.865.921,31 € και το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλ-
λαγής σε 34.632.367,21 €. 

Για τα επενδυτικά σχέδια του Πίνακα της Απόφασης αυτής θα ακολουθήσει η διαδικασία έκδοσης ατομι-
κών αποφάσεων υπαγωγής στο καθεστώς ενισχύσεων της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού 
Νόμου 4399/2016.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΤΟΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αλέκου και 

της Αθηνάς, το γένος Κόγκα, που γεννή-
θηκε και κατοικεί στη Βέροια και η ΣΑΜΑ
ΝΙΔΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗ του Βλαδίμηρου και 
της Ευγνωσίας, το γένος Σαλονικίδου, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκει-

ται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στη 
Βέροια.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η Μ.Α.μ.α ευχαριστεί από καρδιάς.
Ευχαριστούμε από καρδιάς 
• Την εταιρεία ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ.Δ και ΣΙΑ ΟΕ ,ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΕΑΤΑ στη 

Βέροια ,για τη δωρεά 400 ευρώ προς στο σύλλογό μας. Τα χρήματα θα δια-
τεθούν στον εξοπλισμό του σπιτιού της Μ.Α.μ.Α. 

• Την εταιρεία ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ.Δ και ΣΙΑ ΟΕ ,ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΕΑΤΑ στη 
Βέροια ,για τη δωρεά 400 ευρώ προς στο σύλλογό μας.Τα χρήματα θα διατε-
θούν στον εξοπλισμό του σπιτιού της ΜΑμΑ. 

• Τη φίλη του συλλόγου μας ,Μαριάννα Τσομλεκτσή, για τη δωρεά 50 ευρώ 
• Τη φίλη του συλλόγου μας ,Καλυψώ Χατζή για τη προσφορά οικιακών 

σκευών για τις ανάγκες του νέου μας χώρου στη Μητροπόλεως 32.
Βοήθησε κι εσύ να ανοίξει Το σπίτι της ΜΑμΑ ενισχύοντάς μας είτε μέσω 

χρηματικής δωρεάς είτε μέσω υλικής βοήθειας(εξοπλισμός σπιτιού)
Τράπεζα Πειραιώς:ΙΒΑΝ :GR3501715960006596139934433
Στοιχεία επικοινωνίας:
Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό
Σωματείο Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
Κδαπ μεα ΜΑμΑ
Ημαθίωνος 2 Βέροια
Τηλέφωνα επικοινωνίας:6974484968-6987802441-2331304180
mamasylog@yahoo.gr www.mamaver.gr
facebook:Μέριμνα Ατόμων με αυτισμό-Κδαπ αμεΑ ΜΑμΑ-Βέροια
instagram:m.a.m.a_autism_veria
twitter:M.A.μ.Α Βέροια(@mamaveria)

ΜεεκτίμησητοΔΣτουσυλλόγου

Rapid tests σε 
Αλεξάνδρεια, Μελίκη 

και Νησί από 
κλιμάκια του ΕΟΔΥ

 
Δωρεάν έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης (rapid tests) 

Covid-19 πρόκειται να πραγματοποιηθούν στον Δήμο 
Αλεξάνδρειας, από κλιμάκια του Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), την Τρίτη 4, την Πέμπτη 6 
και το Σάββατο 8 Μαΐου 2021.

Ειδικότερα, τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ θα βρίσκονται 
εγκατεστημένα:

• Την Πέμπτη 6 Μαΐου στον προαύλιο χώρο του Δη-
μοτικού Καταστήματος Μελίκης από τις 10.00 το πρωί 
μέχρι τις 13.00 μετά το μεσημέρι.

• Το Σάββατο 8 Μαΐου στον προαύλιο χώρο του Δη-
μοτικού καταστήματος Νησίου, από τις 10.00 το πρωί 
μέχρι τις 13.00 μετά το μεσημέρι.

Δωρεάν rapid tests 
σήμερα στη Χαρίεσσα

Δωρεάν τεστ ελέγχου για Covid θα πραγματοποιηθούν, με πρωτοβου-
λία του Δήμου Νάουσας σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, σήμερα Πέμπτη 
(06.05.2021), στην Τοπική Κοινότητα Χαρίεσσας από τις 10:00 έως τις 
13:00.

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

Δωρεάν Rapid Test σήμερα στις 
Κοινότητες Γεωργιανών 

και Τριλόφου του Δήμου Βέροιας
Συνεχίζεται η διενέργεια των δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων τα-

χείας ανίχνευσης αντιγόνου του νέου κορωνοϊού SARS CoV–2 σε κοινό-
τητες του Δήμου Βέροιας, από κλιμάκια της Κινητής Μονάδας του ΕΟΔΥ 
στην Ημαθία. Σήμερα Πέμπτη, 6 Μαΐου 2021, η διαδικασία των δωρεάν 
rapid tests έχει προγραμματιστεί στην Κοινότητα Γεωργιανών (κοινοτικό 
κατάστημα) και στην Κοινότητα Τριλόφου (κοινοτικό κατάστημα) από 
τις 10:00 έως τις 14:00.   Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας 
Covid-19, ο Δήμος Βέροιας σε συνεργασία με την ΚΟΜΥ Ημαθίας συνε-
χίζει να υποστηρίζει τη διενέργεια των rapid tests 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 αποτέλεσμα του rapid test. 

Πανηγυρίζει αύριο η 
Ιερά Μονή της Παναγίας 

Δοβρά Βεροίας 
Όπως κά-

θε χρόνο, την 
Πέμπτη  κα ι 
τ η ν  Π α ρ α -
σκευή της Δι-
ακαινησίμου 
Εβδομάδος θα 
πανηγυρίσει η 
Ιερά Μονή Πα-
ναγίας Δοβρά 
επί τη εορτή 
της Ζωοδόχου 
Πηγής,  που 
αποτελεί την 
κυρία Πανήγυ-
ρη της Μονής. Φέτος, λόγω των περιοριστικών μέτρων οι Ιερές Ακολου-
θίες θα τελεστούν στον αύλειο χώρο της Ιεράς Μονής έμπροσθεν του 
θαυματουργού Αγιάσματος σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 

ΠέμπτητηςΔιακαινησίμου6Μαΐουστις6:00μ.μ.
Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμι-

ωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεή-
μονος 

ΠαρασκευήτηςΔιακαινησίμου7Μαΐουστις7:30π.μ.
Όρθρος, Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Αγιασμός, 

προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος 

Οι Ιερές Ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας στην Ιστοσελίδα της 
Ιεράς μας Μητροπόλεως www.imverias.gr , την αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» στη συχνότη-
τα των 90.2 FΜ. 

 «Ο χαλασμός της Νάουσας»: 
Έκθεση με έργα του Γιώργη 

Μπαδόλα στην 199η ιστορική 
επέτειο του Ολοκαυτώματος 

Ο Δήμος Ηρωικής 
Πόλεως Νάουσας στο 
πλαίσιο των παράλ-
ληλων εκδηλώσεων 
για την 199η ιστορική 
επέτειο του Ολοκαυ-
τώματος της Νάου-
σας (Κυριακή 9 Μαΐ-
ου), διοργανώνει στην 
Δημοτική Βιβλιοθήκη, 
την έκθεση ζωγραφι-
κής «Ο χαλασμός της 
Νάουσας», με έργα 
του Γιώργη Μπαδόλα 
(1943-2010) από την ιδιωτική συλλογή της Κατερίνας Μπαδόλα, με την 
συνεπιμέλεια της Κατερίνας Καμπίτη. 

Διάρκεια Έκθεσης, 7 Μαΐου - 13 Μαΐου 2021, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Νάουσας (ώρες 10:00-13:00 και 18:00-20:00).

*Όι επετειακές δράσεις και οι παράλληλες εκδηλώσεις για την 199η 
ιστορική επέτειο του Ολοκαυτώματος της Νάουσας θα πραγματοποι-
ηθούν  τηρουμένων των μέτρων προστασίας και ασφάλειας κατά της 
πανδημίας COVID-19 

Διαδικτυακό Συνέδριο 
της Ι. Μητρόπολης με 

θέμα: «Οι εθνικοί αγώνες 
των Μακεδόνων από το 
1453 έως και το 1878» 
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης καί Καμπα-

νίας στό πλαίσιο τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν 200 ἐτῶν ἀπό την 
κήρυξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως διοργανώνει καί 
φιλοξενεί τό ἱστορικό Συνέδριο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα: «Οἱ ἐθνικοί ἀγῶνες 
τῶν Μακεδόνων ἀπό τό 1453 ἔως καί τό 1878».

 Τό Συνέδριο ἀρχικά προγραμματιζόταν να διεξαχα-
θεῖ σέ φυσικό χῶρο και μέ τή φυσική παρουσία τῶν Συ-
νέδρων. Δυστυχῶς τά περιοριστικά μέτρα ὑγειονομικῆς 
προστασίας ὁδήγησαν στην διαδυκτιακή διεξαγωγή και 
προβολή τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου.  

Τίς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου μπορεῖτε νά παρακο-
λουθήσετε την Κυριακή 9 Μαΐου καί ὥρα 5 μ.μ. στούς 
ἰστοχώρους www.imverias.gr www.ekklisia1821.gr καί 
στό ραδιοφωνικό σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
«Παύλειος Λόγος 90.2 FM». 

ΠρόγραμμαΣυνεδρίου
Κυριακή9Μαΐουκαίὥρα5μ.μ.
• Χαιρετισμός ἐκπροσώπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 

Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ.κ. Δαμασκη-
νοῦ 

• Χαιρετισμός τοῦ Προέδρου τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς 
Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου Δημητριάδος καί Ἀλμυροῦ κ.κ. Ἰγνατίου 

• Χαιρετισμός τοῦ Δημάρχου τῆς Ἡρωϊκῆς πόλεως 
Ναούσης κ. Νικολάου Καρανικόλα 

• Ἔναρξη Συνεδρίου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητρο-
πολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονα 

Α΄ Συνεδρία  
• «Στοχασμοί καί προβληματισμοί 200 χρόνια ἀπό 

τήν ἐθνική παλιγγενεσία. Ἀγῶνας καί θυσία στήν Μα-
κεδονία» Ἀρχιμ. Θεόφιλος Λεμοντζῆς, Ἀρχ. Ἐπίτροπος 
Καμπανίας 

• «Τά προεπαναστικά κινήματα στή Νάουσα» Ἐμμα-
νουήλ Βαλσαμίδης, ἐκπαιδευτικός  

• «Γεροτάσος ἀπό τήν Βέροια καί τήν Νάουσα. Ὁ 
τῆς Ἀναστάσεως ἐπώνυμος καί ἥρως τῆς Πανελλάδος» 
Ἀρχιμ. Πορφύριος, Καθηγούμενος Ι.Μ.Τ. Προδρόμου 
Σκήτης Βεροίας 

• «Οἱ Ἅγιοι Νεομάρτυρες» Σεβ. Μητροπολίτης Βε-
ροίας κ. Παντελεήμων  

 Β΄ Συνεδρία  
• «Οἱ Μακεδόνες στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821» Κων-

σταντῖνος Χολέβας, Πολιτικός ἐπιστήμων –συγγραφέας  
• «Ἡ προεπαναστατική ἱστορία τῆς Βέροιας καί οἱ 

ἀγῶνες τοῦ ἱεροῦ Κλήρου» Ἀλέξανδρος Τρομπούκης, 
Ὑποστράτηγος ἐν.ἄ. 

• «Ἡ συμμετοχή τῆς Ἐκκλησίας στά σημαντικότερα 
μετεπαναστικά κινήματα τῆς Μακεδονίας: Χαλκιδική - 
Βέροια - Νάουσα - Πιέρια (1821/22 -1878)» Δημήτριος 
Παπάζης, ἀν. καθηγητής ΑΕΑΘ 

• Λήξη Συνεδρίου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπο-
λίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονα 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΣΟΥΛΑΜΙΔΗΣ, που 

γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια-Η-
μαθίας, διαμένων στη Γερμανία, του 
Γεωργίου και της Γιαννούλας και η Α-
ΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΑΝΝΑΚΡΙΑΡΙΔΟΥ, που 

γεννήθηκε στο Ντμανίσι-Γεωργίας και κατοικεί στα Σέρ-
ρας, του Γεωργίου και της Σοφίας, πρόκειται να τελέσουν 
πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Σερρών.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΖΟΥΡΚΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευ-

αγγέλου και της Θεοκτίστης, το γένος 
Σπαθοπούλου, που γεννήθηκε στο Βι-
σμπάτεν της Γερμανίας και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΜΠΑΣΔΕΚΟΠΟΥ-
ΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Νικολάου και 
της Δήμητρας, το γένος Αναγνωστο-

πούλου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρό-
κειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο της Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΜΕΪΝΤΑΝΑΣΑΝΔΡΕΑΣ του Πα-

ναγιώτη και της Δήμητρας, το γένος 
Γεωργαντοπούλου, που γεννήθηκε 
στην Πάτρα και κατοικεί στην Παραλία 
Πατρών και η ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
του Ελευθερίου και της Σουλτάνας, 
το γένος Στογιάννη, που γεννήθηκε 
στη Βέροια και κατοικεί στην Παραλία 

Πατρών, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Μακρο-
χώρι Βέροιας.

Ψήφισμα του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βέροιας

για τη δημιουργία Ποντιακού Μουσείου 
και Κέντρου Ποντιακών Μελετών και Ερευνών

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με την αρ. 84/2021 απόφασή του αποφάσισε 
κατά πλειοψηφία την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

«Ο διακεκριμένος Βεροιώτης Ακαδημαϊκός και Ιστορικός, Κωνσταντίνος Φω-
τιάδης, έχει αναλάβει την πρωτοβουλία δημιουργίας Ποντιακού Μουσείου και 
Κέντρου Ποντιακών Μελετών και Ερευνών για την ιστορία και τον πολιτισμό του 
Πόντου στο στρατόπεδο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη, όπου προτείνεται να 
εκτεθεί το πλούσιο προσωπικό του αρχείο για τον Ποντιακό Ελληνισμό, το οποίο 
έχει συλλεγεί στα 45 και πλέον χρόνια ερευνητικής και ακαδημαϊκής του πορείας.

Συγκεκριμένα, το αρχειακό υλικό του κ.Φωτιάδη περιλαμβάνει σχεδόν 35.000 
βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά του Πόντου, πολύτιμους χάρτες του 18ου αιώνα, 
γκραβούρες, καρτ-ποστάλ και χιλιάδες αυθεντικές φωτογραφίες, κυρίως από τον 
Πόντο και την πρώην Σοβιετική Ένωση. Επιπλέον, περιλαμβάνει ανέκδοτα προ-
ξενικά έγγραφα και άλλα ντοκουμέντα από τα αρχεία των Υπουργείων Εξωτερικών 
της Ευρώπης και της Αμερικής, 1.500 μελέτες και προφορικές συνεντεύξεις από 
πρόσφυγες πρώτης και δεύτερης γενιάς, καθώς επίσης και 600 αυθεντικούς εικα-
στικούς πίνακες με θέματα που αναφέρονται κυρίως στη γενοκτονία, την ιστορία 
και τον πολιτισμό του Πόντου. Σκοπός του Ποντιακού Μουσείου και Κέντρου Πο-
ντιακών Μελετών και Ερευνών για την ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου είναι: 

1. Η έρευνα, καταγραφή και ανάδειξη ζητημάτων σχετικών με την ιστορία, τον 
πολιτισμό και τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και του Παρευξείνιου χώ-
ρου, την προσφυγική ιστορία, την αξιοποίηση της τοπικής ιστορίας και τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα 2. Η ανάδειξη της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και της 
ιστορικής μνήμης σε διεθνές επίπεδο μέσα από διεθνή δίκτυα μουσείων, ιδρυμά-
των, θεσμών, πολιτιστικών οργανισμών κ.α.

Προκειμένου να υποστηρίξει την πρωτοβουλία του συντοπίτη μας Ακαδημα-
ϊκού, Κωνσταντίνου Φωτιάδη, για την Ίδρυση Ποντιακού Μουσείου και Κέντρου 
Ποντιακών Μελετών και Ερευνών, το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την αμέριστη 
συμπαράστασή του στην πρόταση του κ.Φωτιάδη, καλώντας παράλληλα τα μέλη 
του να υπογράψουν τη σχετική επιστολή συμπαράστασης που έχει αναρτηθεί 
στον ιστότοπο https://hellenicponticmrc.gr/».    

ΟΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΟΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

 Με την συμμετοχή πολλών Ξηρολιβαδιωτών και φίλων του 
χωριού και με την τήρηση των προβλεπομένων μέτρων προ-
στασίας, αναβίωσε η παράδοση Της Ανάστασης στο ύψωμα 
του Προφήτη Ηλία του Ξηρολιβάδου. Με την συνεργασία της 
Εκκλησιαστικής Επιτροπής και του Πολιτιστικού Ομίλου του 
χωριού, προετοιμάστηκε ο χώρος γύρο από την εκκλησία για 
να υποδεχτεί του πιστούς που προσήλθαν για να παραστούν 
στην κορυφαία εορτή της Χριστανοσύνης στο αγαπημένο τους 
Ξηρολίβαδο του Βερμίου. Το Βέρμιο όρος είχε ήδη αποτινάξει 
την προ ημερών χειμωνιάτικη περιβολή του και έδειχνε το κα-
ταπράσινο ανοιξιάτικο πρόσωπο του, προσδοκώντας την χαρ-
μόσυνη είδηση Της Ανάστασης. Οι συνθήκες δεν επέτρεψαν 
να πραγματοποιηθεί η Τέλεση της Ανάστασης στις νυκτερινές 
ώρες,κάτω από τον έναστρο ξηρολιβαδιώτικο ουρανό, όπως 
είχε καθιερωθεί τα προηγούμενα χρόνια. Η αναμονή όμως 
του Χαρμόσυνου Μηνύματος, με τον ήλιο να γέρνει προς το 

Ξηροβούνι, προετοιμάζοντας την φύση για ένα από τα φαντα-
σμαγορικά ηλιοβασιλέματα του Ξηρολιβάδου, υπήρξε μια νέα 
απολαυστική εμπειρία. Στην ώρα του ο ιερέας του χωριού πα-
πά Γιάννης Κιουλές βγήκε από την άδεια λόγω των συνθηκών 
εκκλησία, για να μεταφέρει το Άγιο Φως στους πιστούς που 
είχαν συγκεντρωθεί στον προαύλειο χώρο του Προφήτη Ηλία 
και περίμεναν με κατάνυξη, καλώντας τους με το «Δεύτε λάβετε 
Φώς...». Μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου από την είσοδο 
της εκκλησίας ακούστηκε η χαρμόσυνη είδηση, «Χριστός Ανέ-
στη...», με τους Ξηρολιβαδιώτες και τους φίλους του χωριού 
που είχαν προσέλθει, να ψάλλουν με χαρά και κατάνυξη τον Α-
ναστάσιμο Ύμνο. Τα θεσπέσια χρώματα του ξηρολιβαδιώτικου 
ηλιοβασιλέματος υπήρξαν ένα εξαίσιο αναστάσιμο δώρο του 
Βερμιου όρους προς τους Ξηρολιβαδιώτες, προετοιμάζοντας 
τους για την θερινή και κοινωνική τους ζωή στο αγαπημένο 
τους χωριό.

Μια ξεχωριστή Ανάσταση 
στο Ξηρολίβαδο
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Μ. Σάββατο 1 Μαΐου 

2021 στις 11.15 π.μ. σε στενό οικο-
γενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η 
Σουλτάνα Αθαν. Ανδρεοπούλου σε 
ηλικία 85 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Μ. Σάββατο 1 Μαΐου 

2021 στις 11.00 π.μ. σε στενό οικο-
γενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Αντωνίου Βέροιας ο Κυριάκος Αθαν. 
Κεχαγιάς σε ηλικία 86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 6 Μαΐ-

ου 2021 στις 10.30 π.μ. σε στενό οι-
κογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Αθανασίου στη Μικρή Σάντα ο Χαρά-
λαμπος Δημ. Γεγιτσίδης σε ηλικία 
81 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 6 Μα-

ΐου 2021 στις 10.30 π.μ. σε στενό 
οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Μέση 
Βέροιας ο Θωμάς Αθαν. Τσαντίλας 
σε ηλικία 86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Τρίτη 4 Μαΐου 2021 

στις 12.00 μ.μ. σε στενό οικογενει-
ακό κύκλο λόγω απαγόρευσης συ-
ναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο 
Στέργιος Δημ. Μπλατσιώτης σε ηλι-
κία 72 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Τρίτη 4 Μαΐου 2021 

στις 10.00 π.μ. σε στενό οικογενειακό 
κύκλο λόγω απαγόρευσης συναθροί-
σεων, από τον Ιερό Ναό Αγ. Μαρίνας 
στην Αγ. Μαρίνα ο Χρήστος Αθαν. 
Τύπος σε ηλικία 82 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Μ. Σάββατο 1 Μαΐου 

2021 στις 12.15 μ.μ. σε στενό οικο-
γενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Δημητρίου στην Ξεχασμένη Ημαθίας 
ο Δημήτριος Βαπορίδης σε ηλικία 
78 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Τρίτη 4 Μαΐου 2021 στις 11.00 

π.μ. σε στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασί-
ου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Ιωάννα Μαυροματίδου 
σε ηλικία 85 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Τρίτη 4 Μαΐου 2021 στις 11.00 

π.μ. σε στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγ. Αντωνίου 
Βέροιας η Καλλιόπη Λαμπροπούλου σε ηλικία 81 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 στις 10.00 

π.μ. σε στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου 
στα Καβάσιλα Ημαθίας ο Θεόδωρος Τσιάκαλος σε 
ηλικία 72 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 στις 3.00 

μ.μ. σε στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγ. Παρα-
σκευής στον Πλάτανο Ημαθίας η Βασιλική Καβαρ-
δίνα σε ηλικία 91 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 3 Μαΐου 

2021 στις 11.45 π.μ. σε στενό οικο-
γενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Δημητρίου Κεφαλοχωρίου ο Εμμα-
νουήλ Βαρσαμόπουλος σε ηλικία 
87 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Μ. Παρασκευή 30 

Απριλίου 2021 στις 10.15 π.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απα-
γόρευσης συναθροίσεων, από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Γεράσιμου (Κοιμητήρια) 
Παλαιοχωρίου Ημαθίας ο Κων/νος 
Σαπουνόπουλος σε ηλικία 86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 5 Μαΐου 

2021 στις 4.00 μ.μ. σε στενό οικο-
γενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Αθανασίου στην Ραχιά Ημαθίας η Αγ-
γελική Χαϊτογλου σε ηλικία 85 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Μ. Σάββατο 1 Μαΐου 

2021 στις 1.30 μ.μ. σε στενό οικο-
γενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Αθανασίου Ραχιάς η Όλγα Χαρ. Σα-
πανίδου σε ηλικία 46 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Κηδεύτηκε χθες στα 61 της χρόνια 

η Ευαγγελία Νταρλακώστα-Μπαζούκη
 Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο και 

έφυγε την Τρίτη στα 61 της χρόνια 
η Ευαγγελία Νταρλακώστα-Μπαζού-
κη. Η  κηδεία της Λίτσας, αγαπητή και 
γνωστή για την κοινωνική της δρά-
ση στη Βέροια, έγινε χθες, μεσημέρι 
της Τετάρτης 5 Μαΐου, από τον Ι. Ναό 
Κωνσταντίνου και Ελένης στο Παλαιό 
Σκυλίτσι.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικο-
γένειά της.

Μ. Παρασκευή κηδεύτηκε 
ο επιχειρηματίας Διονύσης 

Κωτσιόπουλος
Την πιο πένθιμη ημέρα του έτους  M. Πα-

ρασκευή 30 Απριλίου 2021 έφυγε ο 66χρονος 
βεροιώτης επιχειρηματίας Διονύσης Κωτσιό-
πουλος.  Ιδιαίτερα γνωστός από την ενασχό-
λησή του στην εμπορία φρούτων αλλά και το 
εμπόριο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων μέσω 
της εταιρείας του Polis Trucks. Η κηδεία του έ-
γινε στις 4.00 μ.μ. σε στενό οικογενειακό κύκλο 
λόγω απαγόρευσης συναθροίσεων, από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής στην Πατρίδα.



Διαδικασία εισαγωγής μαθητών 
στην Α΄ Γυμνασίου του Μουσικού 

Σχολείου Βέροιας 
για το σχολικό έτος 2021-2022

Γνωστοποιείται από την Διεύθυνση του Σχολείου, ότι στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχο-
λείων (Γυμνασίων) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύ-
χουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή των μαθητών.  

   Για την εισαγωγή μαθητών  στο Μουσικό Σχολείο της Βέροιας,  για το σχολικό έτος 
2021-2022, οι γονείς- κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών μπορούν να υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά αίτηση 
συμμετοχής  από τις 
10 Μαΐου έως τις 31 
Μαΐου 2021 και ώρα 
14:00 στο mail του 
Σχολείου:    mail@
gym-mous-veroias.
ima.sch.gr

 Η αίτηση είναι 
αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα του Μου-
σικού Σχολείου Βέ-
ροιας : http://www.
mousikoveroias.gr/

 Για πληροφορίες 
2331065787  και ώ-
ρες  από  08:30 έως  
14:30 καθημερινά τις 
εργάσιμες ημέρες.

Καταγγέλλουν την  
ΑΔΕΔΥ Ημαθίας 

για αδράνεια 
και “αστραπιαία 

απόφαση 
κινητοποίησης”, 

δύο μέλη του Ν.Τ
Από τα μέλη του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Ημαθίας, 

(εκλεγμένα με την παράταξη ΕΑΕΚ),  Βα-
σίλη Κωνσταντινόπουλο και Αντώνη 
Τολιόπουλο, γνωστοποιούνται τα εξής:

«Με έκπληξη διαβάσαμε το δελτίο τύ-
που του Ν.Τ. (30/4) για την απεργιακή 
κινητοποίηση της Πέμπτης 6 Μάη που 
γίνεται για να τιμήσουμε τους αγώνες των 
εργαζομένων και να αντισταθούμε στα 
σχέδια της κυβέρνησης που φέρνει προς 
ψήφιση νομοσχέδιο – Αρμαγεδώνα για τα 
εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα.

Η Ε.Ε. (Εκτελεστική Επιτροπή) της Α-
ΔΕΔΥ πολύ έγκαιρα (από 15 Απριλίου) 
προκήρυξε πανδημοσιοϋπαλληλική απερ-
γία για την 6η Μαΐου και καλούσε τις ομο-
σπονδίες, τα σωματεία και τα κατά τόπους 
Ν.Τ. να οργανώσουν τις δράσεις τους.

Το προεδρείο (ΔΑΚΕ – ΔΗΣΥ) του Ν.Τ. 
ΑΔΕΔΥ Ημαθίας όλο αυτό το διάστημα 
τηρούσε σιγή ιχθύος! Καμία ανακοίνωση, 
κανένας σχεδιασμός, καμία πρόσκληση 
στα σωματεία. Και μόνο όταν ένα από τα 
μαζικότερα πρωτοβάθμια σωματεία – μέλη 
του (η ΕΛΜΕ Ημαθίας), εξαντλώντας κάθε 
όριο αναμονής (Μ. Τετάρτη), πήρε πρω-
τοβουλία να ορίσει τον τόπο και την ώρα 
της κινητοποίησης (όπως ΠΑΝΤΑ στην 
πλατεία Δημαρχείου, 11:00 π.μ.), κόντρα 
στην αδράνεια του Ν.Τ., τότε (ανήμερα 
Μ. Παρασκευής!) ξαφνικά κινητοποιήθηκε 
αστραπιαία! Και τι έκανε; Αποφάσισε να 
πάει κόντρα στον ίδιο του τον εαυτό, να 
ορίσει ως τόπο συγκέντρωσης για πρώτη 
φορά την πλατεία Εληάς(!) και να έχουμε, 
επίσης για πρώτη φορά, δύο ξεχωριστές 
συγκεντρώσεις εργαζομένων για τα ίδια 
αιτήματα. 

Επιπροσθέτως και κυρίως, το έκανε 
αυτό χωρίς να τηρήσει ΚΑΜΙΑ διαδικασία 
λήψης απόφασης (δια ζώσης, τηλεδιάσκε-
ψη, email) έστω για τα προσχήματα και 
αγνοώντας το δικαίωμα των μελών του, να 
συζητήσουν και να αποφασίσουν. Εμείς 
ως μέλη του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ μαθαίνουμε την 
επιλογή του προεδρείου από τα μέσα ενη-
μέρωσης τη Μ. Παρασκευή 30/4!

Μετά από αυτά :
• καταγγέλλουμε τον αντιδημοκρα-

τικό, αντισυνδικαλιστικό και αντισυναδελ-
φικό τρόπο με τον οποίο πάρθηκε αυτή η 
απόφαση. Θεωρούμε ότι τέτοιες πρακτικές 
οδηγούν στη διάσπαση του συνδικαλιστι-
κού κινήματος προς όφελος της κυβέρνη-
σης.

• καλούμε τους 
συνάδελφους και ό-
λους τους εργαζόμε-
νους να συμμετέχουν 
στην απεργία και να 
δώσουν δυναμικό 
παρών σε οποιαδή-
ποτε απεργιακή συ-
γκέντρωση γίνεται 
στη Βέροια με τα πα-
ραπάνω αιτήματα, για 
να μη ψηφισθεί και να 
μείνει στα χαρτιά ο α-
ντεργατικός, αντισυν-
δικαλιστικός νόμος 
της κυβέρνησης της 
Ν.Δ.»
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙ-

ΟΣ του Νικολάου και της Φανής, το γέ-
νος Καλή, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΚΩΤΣΙΑΡΗ ΕΥΜΟΡ-
ΦΙΑ του Νικολάου και της Ειρήνης, το 
γένος Κωτσιοπούλου, που γεννήθηκε 

και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Προφ. Η-
λία στη Βέροια.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του 
Γεωργίου και της Ελένης, το γένος 
Φωτοπούλου, που γεννήθηκε και κα-
τοικεί στη Βέροια και η ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ 
ΣΤΕΦΑΝΙΑ του Κων/νου και της Ευ-
αγγελής, το γένος Βογιατζή, που γεν-

νήθηκε και κατοικεί στη Νησί Ημαθίας, πρόκειται να 
παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον 
Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας.

«Έφυγε» στα 66 του, ο βεροιώτης 
αρχιτέκτονας, Δημήτρης 

Τροχόπουλος
Σε ηλικία 66 χρονών, έφυγε 

από τη ζωή το απόγευμα της Κυ-
ριακής του Πάσχα, ο γνωστός 
βεροιώτης αρχιτέκτονας (υπήρξε 
και Πρόεδρος του Συλλόγου Αρ-
χιτεκτόνων Ημαθίας) Δημήτρης 
Τροχόπουλος,  αγαπητός στην 
κοινωνία της Βέροιας  με σημα-
ντικό έργο και διακεκριμένος επι-
στήμονας και άνθρωπος με ενερ-

γή κοινωνική παρουσία και συμμετοχή στα κοινά.
Πατέρας 4 παιδιών, η Δημήτρης Τροχόπουλος ταλαιπωρήθηκε 

εδώ και δυο μήνες όταν προσβλήθηκε από covid-19. 
Αρχικά νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο της Βέροιας και στη συνέ-

χεια στη ΜΕΘ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης,  χωρίς ωστόσο να 
μπορέσει να νικήσει τον ιό.

Η κηδεία του έγινε την Δευτέρα του Πάσχα στη 1.00 το μεσημέρι, 
σε στενό οικογενειακό κύκλο, στον Τριπόταμο Βέροιας.

Ο ΛΑΟΣ εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια 
του Δημήτρη.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ…
Μια μέρα του Μάη του 1955 (πριν 66 χρόνια δηλαδή) μας φώ-

ναξε ο πατέρας μου, εμένα και τον αδελφό μου τον Κώστα, για να 
δούμε το νέο αδελφό μας που μόλις είχε γεννήσει η μάνα μας, τον 
Δημήτρη.

Σήμερα- 3 Μαΐου 2021- είδα τον Δημήτρη σε φωτογραφίες (λόγω 
Covid) να είναι μέσα σε φέρετρο και να κοιμάται γαλήνια, μετά από 
δίμηνη ταλαιπωρία σε νοσοκομεία της Βέροιας και της Θεσσαλονί-
κης, λόγω του καταραμένου κορονοϊού  που τον τυράννησε μέχρι να 
βγει η ψυχή του και με φυσιογνωμία καταταλαιπωρημένη.

Άραγε, ποιες λέξεις, ποιες φράσεις, ποια νοήματα, ποιο είδος 
λογοτεχνικού λόγου, θα μπορούσε να περιγράψει:

Τη δυστυχία μου
Το δυσαναπλήρωτο κενό που άφησε με το χαμό του στο είναι 

μου
Τα βαριά και λυπητερά συναισθήματα που ένιωσα και με έχουν 

περικυκλώσει σαν κατάμαυρα σύννεφα προκαλώντας μου ασφυξία.
Το βάθος του γκρεμού που έπεσε η ψυχή μου και τραυματίστηκε 

βαριά για να γλιτώσει από το σοκ που της προκάλεσε η θέαση αυ-
τών των φωτογραφιών και οι οποίες φωτογραφίες θα με συνοδεύ-
ουν στη σκέψη μου για πάντα.

Τελικά στη ζωή μας όλα θα τα δούμε, όσο δυσάρεστα και να είναι.
Δημήτρη, αγαπημένε μου αδελφέ, Βενιαμίν της οικογένειας, σί-

γουρα θα ξανανταμώσουμε.
Δώσε φιλιά στο μπαμπά, εκεί ψηλά που είσαι τώρα.

Γ.Ξ.Τροχόπουλος

Α.Δ.Ε.Δ.Υ Ημαθίας: Κάλεσμα 
στη σημερινή συγκέντρωση της Εληάς 

για την εργατική Πρωτομαγιά 
Το Ν.Τ  Α.Δ.Ε.Δ.Υ Ημαθίας ανακοινώνει ότι συμμετέχει στην 24ωρη πανδημοσιοϋπαλ-

ληλική απεργία  σήμερα Πέμπτη 6 Μαΐου 2021 για το εορτασμό της εργατικής Πρωτομαγιάς 
και καλεί τα μέλη των πρωτοβάθμιων σωματίων του, να συμμετέχουν στην συγκέντρωση 
που θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 π.μ.  στη πλατεία Εληάς στη Βέροια την ίδια μέρα, για 
να τιμήσουν  τη μνήμη όσων αγωνίστηκαν για τα εργασιακά δικαιώματα υπηρετώντας το 
συνδικαλιστικό κίνημα, τηρώντας όλα τα ενδεδειγμένα υγειονομικά μέτρα ασφάλειας λόγω 
πανδημίας. 

Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν:
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
-Τη μη κατάργηση του οκταώρου και του πενθημέρου. 
-Τη μη κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων.
-Όχι στον έλεγχο του Μητρώου μελών και των διαδικασιών τους από το κράτος και τους 

εργοδότες. 
-Τη μη παρακώλυση του δικαιώματος της απεργίας. 
- Τη μη μετατροπή της συνδικαλιστικής δράσης σε ιδιώνυμο αδίκημα. 

Ο Πρόεδρος   Η Γ.Γραμματέας
Θ.Κακαγιάννης   Ελ. Γκόγκα»
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Προχθές γράφαμε οτι 
λαχτάρησε η Βέροια 
μέχρι να κερδίσει στον 

Πιερικό αλλά χθες με την 
Τρίγλια μπορούμε να πούμε 
ότι την γλύτωσε φθηνά ΄με το 
0-0 αφού οι φιλοξενούμενοι 
έχασαν πέναλτι που κτύπησε 
ο Μπρίτο και η μπάλα  απο-
κρούστηκε από το αριστερό 
δοκάρι του Βελίδη.

Ίσωςναήτανηχειρότερηεμφάνιση
γιαφέτος τηςΒέροιας που ταλαιπώ-
ρησεαρκετάτηνμπάλαχωρίςναδημι-
ουργήσειτιςευκαιρίεςτωνπροηγούμε-
νωναγώνων

Μετέτοιεςεμφανίσεις(γενικήμετρι-
ότητακανείςδενμπόρεσεναξεχωρίσει
απότηνκακήεικόνα) τομέλλονείναι
αβέβαιογιατηνβασίλισσατουβορά,.

Λάθη επί λαθών χωρίς δύναμη και
πάθοςαφούκαιηαντίστασητωνπαι-
κτώντηςΤρίγλιαςσυνετέλεσεώστενα
περιοριστείηδράσητωνγηπεδούχων.

Ηπρώτηαπώλεια βαθμών και μά-
λισταεντόςέδραςπρέπειναταρακου-
νήσει τουςπαίκτες γιατί ΄όπωςέχουμε
γράψει τοπρωτάθλημααυτόφέτος εί-
ναι«μικρήςδιάρκειας»καιδενσυγχω-
ρούνταιτέτοιααποτελέσματα

ΗομάδατουΚώσταΓεωργιάδηήρ-
θεπολύ διαβασμένη καιπαραλίγο να
κάνει ζημιά . αφού και ευκαιρίες δημι-
ούργησε καιπέναλτι έχασε και γενικά
έπαιξετηνΒέροιαστηνέδρατηςχωρίς
φόβο.

Νομίζουμε ότι πλέον οι αντίπαλοι
δεν επηρεάζονται από ονόματα , και
αςμηννομίζουνοιπαίκτεςτηςΒέροιας
θακερδίσουνμόνομετοόνομακαιτην

φανέλαπουφοράνε.

Φάσειςτουαγώνα
Η ομάδα της Τρίγλιας ήταν αυτή

που έχασε την πρώτη καλή ευκαιρία
όταν το σουτ τουΒοσκόπουλουμέσα
απότηνπεριοχή(μπλόκαρεοΒελλίδης
Στο25’ηΤρίγλιααπείλησεκαιπάλι..Ο
ΜπρίτοπάσαρεστονΤότσκααλλά και
πάλιοΒελλίδηςμπλόκαρε τοφαλτσα-
ριστόσουτ.

ΗΒέροιααπείλησεγιαπρώτηφορά
στο33’.ΟΛουκίναςέκανεμιασέντρα–
σουτέξωαπότηνπεριοχήμεστόχονα
«κρεμάσει»τοναντίπαλοτερματοφύλα-
κααλλάοΠαλαβράκηςμπλόκαρε.

Στο 37’ ο Πεταυράκης «τρύπησε»
τηναντίπαληάμυνακιέβγαλεμόνοτον
Λουκίνα, οφορ τηςΒέροιας «τσίμπη-
σε» τηνμπάλααλλάδεν κατάφερε να
τηνκοντρολάρεικαικατέληξεάουτ.

Στο38’ηΤρίγλια έφθασεπολύκο-

ντά στο 0-1 όταν ο  διαιτητής έδειξε
πέναλτισεμαρκάρισματουΠεταυράκη
στονΤότσκααλλάοΜπρίτοσημάδεψε
τοαριστερόκάθετοδοκάριτουΒελλίδη.

Στο 43’ η Βέροια δημιούργησε την
καλύτερηφάση της.ΟΜπουκουβάλας
έπιασετοσουταπότούψοςτηςπερι-
οχής ο τερματοφύλακας τηςΤρίγλιας
έδιωξεπολύδύσκολασεκόρνερ.

Στοβ’ημίχρονοηΤρίγλιασυνεχίζει
να ταλαιπωρεί την Βέροια  αλλά δεν
κατάφερενατηναπειλήσεισοβαρά.

Μετά το 65’ ’ η «Βασίλισσα» ισορ-
ρόπησεκαιπήρεξανάτονέλεγχοαλλά
δυσκολεύτηκε στην διάσπαση πολυ-
πρόσωπηςτηςαντίπαληςάμυνας.

Ηπρώτηκαλήστιγμήτωνγηπεδού-
χων στο δεύτερο ημίχρονο καταγρά-
φηκεστο 67’ όταν μετάαπό εκτέλεση
φάουλτουΠόζογλου,οΣκόνδραςπήρε
την κεφαλιά αλλά η μπάλα κατέληξε
άουτ.

Στο 76’ ηΒέροια έχασεμεγάλη ευ-
καιρία για το 1-0. ΟΠασάς βρέθηκε
μόνοςαπέναντιστονΠαλαβράκηαλλά
το τερματοφύλακας τηςΤρίγλιας από-
κρουσεσωτήρια.

ΜεγάληευκαιρίαέχασεηΒέροιακαι
στο78’.Μετάαπόμιασυνεργασίατων
παικτών της Βέροιας, τόσο ο Καρα-
γιάννηςόσο και οΠόζογλουδενμπό-
ρεσανμεσουτμέσααπό τηνπεριοχή
ναστείλουντηνμπάλασταδίχτυα.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Τάσης (Διαμάντης,Α-
ναστασίου)μελάθη.

ΒΕΡΟΙΑ:Βελλίδης,Μπουκουβάλας,
Παπαχρήστος, Σκόνδρας (78’Μαρα-
γκός), Πεταυράκης,Οικονόμου, Βερ-
γώνης (78’Μπλέτσας),Μούργος (46’
Σιμόνι), Πασάς, Πόζογλου,Λουκίνας
(57’Καραγιάννης).

ΤΡΙΓΛΙΑ: Παλαβράκης, Πανάγου,
Σέγκεργκης, ΠαπαστεργιανόςΑ., Βο-
σκόπουλος,ΠαπαστεργιανόςΜ., Σαρ-

βανίδης (85’ Τσακμάκης),Δόρης,Τό-
τσκα (85’ Ευθυμιάδης), Μπρίτο (74’
Σμυρλής),Κεχαγιάς(64’Ποζατζίδης).

Τααποτελέσματα
Καβάλα-Αριδαία....................2-1
ΑπόλλωνΠόντου-ΑΕΠΚοζ...3-0
Πιερικός-ΟλυμπιακόςΒ.........1-1
Βέροια-τρίλια...........................0-0
Πανσερραικός-Θεσπρωτός.Αναβλ

Ηβαθμολογία
1Καβάλα.................................22
2ΒΕΡΟΙΑ.................................20
3Πανσερραϊκός.........................19
4Πιερικός.................................14
5ΟλυμπιακόςΒ.........................13
6Θεσπρωτός............................11
7ΠΟΤρίγλιας.............................9
8ΑλμωπόςΑριδ..........................6
9ΑπόλλωνΠόντου.....................5
10ΑΕΠΚοζάνης..........................2

«Πέταξε» δύο πολύτιμους βαθμούς η Βέροια 0-0 με την Τρίγλια
Έχασαν πέναλτι οι φιλοξενούμενοι
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Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως 
Ελλάδος ανακοινώνει ότι το 
17ο Final Four του Κυπέλλου 

Ελλάδος Γυναικών θα πραγματοποι-
ηθεί στο ΔΑΚ Κορυδαλλού το διήμε-
ρο 9-10 Μαΐου 2021. Ο τελικός της 
διοργάνωσης θα μεταδοθεί απευθεί-
ας από την Δημόσια Τηλεόραση και 
την συχνότητα της ΕΡΤ3. Ο ιστορι-
κός θεσμός του Κυπέλλου Γυναικών 
συμπληρώνει φέτος 35 χρόνια ζωής.

ΤοF4επιστρέφειστηνΑττικήμετάτο2017(Καμα-

τερό)καιτο2011(Μαρούσι),ενώοΚορυδαλλόςθα
φιλοξενήσειγιαδεύτερηφοράτοντελικότουθεσμού
καιπρώτημετάαπό23χρόνιακαιτομακρινό1998
(ΑναγέννησηΆρτας-ΟΦΝΙ).

Τοπρόγραμμα
Κυριακή9Μαΐου2021
1ος ημιτελικός
15:00Βέροια2017-ΑναγέννησηΆρτας

2ος ημιτελικός
17:30ΟΦΝΙωνίας–ΠΑΟΚMateco

Δευτέρα10Μαΐου2021
20:15ΤελικόςΚυπέλλου(ΕΡΤ3)

Ο Γιώργος Τζιουμάκας μιλά στο 
SDNA για το Φίλιππο που 
έκλεψε τις εντυπώσεις στην 

παρθενική του εμφάνιση στο πρωτά-
θλημα και όπως μας λέει και η επόμε-
νη χρονιά θα τον βρει με τη φανέλα 
της ομάδας της  Βέροιας.

Ο26χρονοςδιαγώνιοςπήρετοκαλοκαίριτηνα-
πόφασηνασυνεχίσειτηνκαριέρατουστοΦίλιππο,
υπό τις οδηγίες τουπατέρα του, ΣωκράτηΤζιου-
μάκακαιμεσυμπαίκτητοναδερφότουΣτέλιο.Για
τονΦίλιπποηπρώτη τουσυμμετοχήστημεγάλη
κατηγορίαήτανκάτιπαραπάνωαπόικανοποιητική,
ενώκατόρθωσεναφτάσειμέχρικαιτοντελικότου
LeagueCup «Νίκος Σαμαράς», όντας αξιόμαχος
σεόλαταπαιχνίδια.Έναςτραυματισμόςστονώμο,
στοίχισε στον  ΓιώργοΤζιουμάκα, αλλά σύντομα
βρήκε τονκαλό τουεαυτόκαιμάλισταστον τελικό
με τονΦοίνικαΣύρου,ήταναπό τουςκορυφαίους
τηςομάδαςτου.

«Ήταν μια πολύ περίεργη χρονιά για όλους,
όπωςκαιγιαμας,είχαμεαρκετούςτραυματισμούς
και απώλειες λόγω κορονοϊού που δεν έμειναν
μόνο στο 15μερο, ξέφυγαν σε χρονική διάρκεια,
οπότε κάναμε αλχημείες στο τέλοςπου ήμασταν
όλοιυγιείςκαικαταφέραμεκάτικαλό.

Όταναυτήηομάδαείναιυγιής,γιατίδενείχαμε
τηνπολυτέλειαόπωςοΟλυμπιακόςναέχουμεπά-
γκο,όταν λοιπόνοι 7-8παίκτεςπουπροορίζονται
ναπαίξουν,παίζουνη ομάδα έχει δυνατότητες να
κοντράρει τον οποιοδήποτεαντίπαλο.Το γεγονός,
ότικοντάστουςδύομήνεςαπουσίαζεοΠρούσαλης
ήτανγιαμαςμεγάλοπλήγμα,η επιστροφή τουσε
συνδυασμό με τηνπροπόνησηπου κάναμε μας
έδωσετοboostπουχρειαζόμαστανγιαναδείξουμε
αυτόπουαξίζουμε»

ΟΦίλιπποςπέρασετοεμπόδιοτουΠΑΟΚστον
ημιτελικό του LeagueCup «Νίκος Σαμαράς» και
στοντελικόαντιμετώπισετονΦοίνικαΣύρου,πάλε-
ψεμεν,γνώρισετηνήτταδε.

«Στοδεύτεροσετήμαστανμαζί,εκείλίγοητύχη
λίγοηικανότητατηςΣύρου,ανεκείτοσετήταναλ-
λιώςταπράγματαθαήτανδιαφορετικά,αλλάπολύ
δίκαιαηΣύροςκατέκτησετοΚύπελλο».

Ηομάδαχτυπήθηκεκαιαπόκορονοϊό,κάτιπου
ήρθε ναπροστεθεί καιστομεγάλοδιάστημααπο-
χήςτωνπαικτώναπόπροπονήσεις,όπωςσεόλες
τιςομάδεςτηςVolleyLeague.

«Εμέναπροσωπικάμουδημιούργησεπρόβλη-
μαστονώμο γιατί όταν κάθεσαιπέντε μήνες έξω
καιεπιστρέφειςκαιέχειςχρονικόπεριθώριογιανα
μπειςστουςαγώνες,είναιδύσκολο,όπωςκαιγιαό-
λουςτουςαθλητέςφαντάζομαι.Δενέχουμεσυνηθί-
σειέτσι,ηδιακοπήείναιμία,αυτήτουκαλοκαιριού.
Κάποιοι κάνουν αποθεραπεία, κάποιοι είναι στην
Εθνική,κάποιοι επιλέγουνξεκούρασηκαιπροετοι-
μασίαγιατηνέαχρονιά.Ότανσταματάςπάνωαπό
15 μέρες, δύο φορές, είναι καταστροφικό για το
άθλημαμας,όπωςκαιγιαόλα».

ΣτονΦίλιπποβρήκεπροπονητήτονπατέρατου
και συμπαίκτη τον αδερφό του, κάτι που για τον

ΓιώργοΤζιουμάκα,δενείναικαινούριο.
«Έχει ξανατύχει να είμαστεμαζί.ΣτονΗρακλή,

το2012.ΔενέχεικάποιασημασίακαιστηνΕθνική
εφήβωνήμαστανμαζί,δενμεεπηρεάζει,πέρααπό
τη σχέση προπονητή και παίκτη.Με συμπαίκτη
μπορείςναείσαιφίλος,αδερφόςακόμηκαιμαλω-
μένος,είναιηδουλειάσου.Οπατέραςμουμεέχει
συμβουλεύσει, να δουλεύω, χαμηλά το κεφάλι και
προχωράμεμπροστά».

Ηνέαχρονιάθαβρειτον26χρονοδιαγώνιοκαι
πάλιστοΦίλιππο,μετουςστόχουςναείναιυψηλό-
τεροιγιατηνέαπερίοδο,ενώρόλοστηναπόφαση
του, ότανπρωτο-υπέγραψεαλλά και τώρα έπαιξε
καιηπαρουσίατουΚώσταΠρούσαληστορόστερ.

«Υπάρχει συζήτηση, θαπαραμείνω. Θα έχει
διαφορές, η ομάδα θα ενισχυθεί , θα έχειπάγκο,
ποιοτικούςξένουςκαιθαγίνουνκινήσειςπολύθε-
τικέςγιατονΦίλιπποΒέροιας.Ολόγοςπουέμεινα
είναι αυτός, για να κερδίσουμε κάτι καλύτερο  και
ναβάλουμεπερισσότερουςστόχους.

Είναι (σ.σ.οΚώσταςΠρούσαλης)οκύριοςλό-
γοςπουσυμφώνησαόπως και άλλαονόματα για
τη νέα χρονιά.Είχαπαίξει μαζί του, το 2012όταν
ήμουν16χρονών, τότεστονΗρακλήμε είχεβοη-
θήσειπολύστοπαιχνίδι μου, είναι έναςαπό τους
τρεις κορυφαίουςπασαδόρουςπου έχει περάσει
απότηνΕλλάδα».

Ηευχήτουγιατομέλλον;
«Ναφύγει ο κορονοϊόςπου μαστίζει όλη την

κοινωνίακαιτοναθλητικόχώρο.Ναεπιστρέψουμε
στην κανονικότητα, τα γήπεδα να είναι γεμάτα, ο
κόσμοςναέρθειστογήπεδοκαιναταγεμίζει.Ητη-
λεόρασηνασυνεχίσειναενισχύειτηvolley league
και εύχομαιστις ομάδες να γίνουν καλές επιλογές
καιναγίνεικαιπιοανταγωνιστικότοπρωτάθλημα».

Στη Βέροια και στην ομάδα Βόλεϊ
του Φιλίππου ο Γιάννης Τακουρίδης

Mεταγραφώνσυνέχειαστοβόλεϊ με τονΓιάννη
Τακουρίδη νασυμφωνεί με τονΦίλιπποΒέροιας,
τον Ολυμπιακό να θέλει τον Καναδό Χόγκ, τον
ΠΑΟΚναπέφτεισενέαγκάφα,αφούοΜπράουν
διέψευσε ότι ανηφορίζει στη Θεσσαλονίκη, τον
ΦοίνικαναμιλάμετονπασαδόροτουΚαναδάΓάι
Μπλακενάου.

ΣτηΒέροια λοιπόν ετοιμάζουν καλύτερηομάδα
απόπέρυσικαιγιαυτόσυμφώνησανμετονπρώην
διεθνή ΓιάννηΤακουρίδη, ενώ οΦοίνικας Σύρου
χτίζειβήμα-βήματηνομάδαπουθαέχειωςστόχο
τονπρωταθλητισμό και τίποτα λιγότερο. Γι αυτό
ανανέωσε τασυμβόλαια των Μήλη,Στερν,Καρα-
σαββίδη και δεν μπαίνει στοπαιχνίδιπλειστηρια-
σμούτουΓκαρά,πουέχειπαράλογεςαπαιτήσεις.

Όσοναφοράτονπασαδόροέχειεπαφέςμετον
βασικό της εθνικήςΚαναδάΓάιΜπλακνάου, αλλά
μάλλονθαπροτιμήσειτηνΙταλία.Καικαλάθακάνει
αφούτο2013ήτανστηΝίκηΑιγινίουκαιτονείχαν
αναπληρωματικό κάποιουΑναστασιάδη(!) και τον
χρησιμοποιούσανωςδιαγώνιο.Ποιον;Τονμετέπει-
ταπασαδόρο της εθνικήςΚαναδά.Μιλάμεγια την
πλήρη ασχετοσύνη. ΣτονΦοίνικα αναμένεται να
παίξεικαιοΠαναγιώτηςΠελεκούδας.

Στο ΔΑΚ Κορυδαλλού το F4 του Κυπέλλου 
Γυναικών στο χαντ μπολ
ΜετέχεικαιηΒέροια2017

ΓιώργοςΤζιουμάκαςστοSDNA:
«ΘαπαραμείνωστοΦίλιπποΒέροιας»

ΠέντεαναμετρήσειςτηςFootballLeagueθαμε-
ταδοθούνζωντανάαπότηνΕΡΤτονΜάιο,μεταξύ
τωνοποίωνκαιταεντόςέδραςπαιχνίδιατηςΒέροι-
αςμεΟλυμπιακόΒ.καιΠανσερραϊκό.

Αναλυτικά:
10ηαγωνιστική
Πανσερραϊκός-Καβάλα(8/5)

11ηαγωνιστική
ΝίκηΒόλου-Ρόδος(12/5)

12ηαγωνιστική
ΒΕΡΟΙΑ-ΟλυμπιακόςΒόλου(15/5)

13ηαγωνιστική

Καλαμάτα-Ρόδος(22/5)

14ηαγωνιστική
ΒΕΡΟΙΑ-Πανσερραϊκός(29/5)

ΔύοεντόςέδραςπαιχνίδιατηςΒέροιας
θαμεταδοθούναπότηνΕΡΤ3τονΜάιο

Τοαναλυτικόπρόγραμμα τωναγώνων της 10ης
αγωνιστικής ημέρας τουΠρωταθλήματος Football
Leagueαγωνιστικήςπεριόδου2020-2021.

Μετην10ηαγωνιστικήθαδιεξαχθείτοΣαββατο-
κύριακο η 10ηαγωνιστική της  Football Leagueμε
τοντέρμπιΣέρρες-ΚαβάλαναδιεξάγεταιτοΣάββατο
14.45μ.μκαιθαμεταδοθείαπότηνΕΡΤ3.

ΗΒέροιαθαμεταβείστηνΚοζάνηόπουθααντι-
μετωπίσει τηνΑΕΠ,σταπλαίσια τηςα’ αγωνιστικής
τουβ’γύρου

Βόρειος Όμιλος
Σάββατο8/5/202114:45ΕΡΤ3
Σερρών,Πανσερραϊκός–Καβάλα

Κυριακή9/5/202117:00
Ηγουμενίτσας,Θεσπρωτός2019–ΑπόλλωνΠό-

ντου

Κυριακή9/5/202117:00
Δ.Α.ΚΚοζάνης,Α.Ε.Π.Κοζάνης–ΒέροιαΝ.Π.Σ

Κυριακή9/5/202117:00
ΝέαςΤρίγλιας,ΤρίγλιαΠ.Ο.–ΟλυμπιακόςΒόλου

Κυριακή9/5/202117:00
Αριδαίας,ΑλμωπόςΑριδαίας–Πιερικός

Η 10η αγωνιστική της Football League
ΤοΣάββατοΠανσερραικός-Καβάλα
Την Κυριακή η Βέροια στην Κοζάνη
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Απρίλιος-Μάϊος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

30-04-2021 μέχρι 

09-05-2021 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).

13:30-17:30ΑΝΑ-

ΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ &

ΣΙΑ Ο.Ε.ΠΙΕΡΙΩΝ 7

(απέναντι από βενζι-

νάδικοΓαλάνη)23310-

73324

21:00-08:00 ΜΑ-

ΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙ-

ΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18

23310-23132

Φαρμακεία

Διασυλλογικoί Αγώνες Ανδρών/
Γυναικών . Στην Αλεξάνδρεια η ΤΕ/ 

ΣΕΓΑΣ Κ. Μακεδονίας

Οι διασυλλογικοί Αγώνες Ανδρών/Γυναικών και 
συνθέτων Κ16 θα γίνουν  σε 18 ομίλους σε όλη 
τη χώρα.  Οι περισσότεροι από τους ομίλους 

θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο (8-9/5), ωστόσο σε 
αρκετές περιφέρειες οι αγώνες θα γίνουν σε άλλες ημε-
ρομηνίες και ανάλογα με το πρόγραμμα των τοπικών 
ΕΑΣ. Η τοπική επιτροπή ΣΕΓΑΣ  Κ. Μακεδονίας θα διορ-
γανώσει τους αγώνες στην Αλεξάνδρεια που απέκτησε 
πρόσφατα καινούργιο ταρτάν  Από  7-8-/5.

Αναλυτικάοιόμιλοι
1.Καβάλα(ΑνατολικήΜακ.-Θράκη)8-9/5
2.Αλεξάνδρεια(ΚεντρικήΜακεδονία)7-8/5ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
3.Θεσσαλονίκη(Θεσσαλονίκης)8-9/5
4.Ιωάννινα(Ηπείρου-Κέρκυρας)5-6/5
5.ΆργοςΟρεστικό(Δυτ.Μακεδονίας)15–16/
6.Λάρισα(Θεσσαλίας)8-9/5
7.Πάτρα(Βορ.Πελοποννήσου)8-9/5
8.Τρίπολη(Περ.Πελοποννησου)8-9/5
9.Χαλκίδα(Αν.Στερεά-Εύβοια/Χαλκίδα)8-9/5
10.ΆγιοςΚοσμάς(Αθήνας)8-9/5
11.ΆγιοςΚοσμάς(Πειραιάς/ΔυτικήςΑττικής)8-9/5
12.Ηράκλειο(Κρήτης-Ηράκλειο/Λασίθι)15-16/5
13.Χανιά(Κρήτης-Χανιά/Ρέθυμνο)15-16/5
14.Μύκονος(Κυκλάδων)15-16/5
15.Ρόδος(Δωδεκανήσου)8-9/5
16.Χίος(Χίου/Σάμου/Ικαρίας)11-12/5
17.ΛΕΣΒΟΥΛΕΣΒΟΣ8-9/5ΜΥΤΙΛΗΝΗ
18.Λήμνος(Λέσβου)21–22/5

Τα Χανιά υποχρέωσαν 
τον Ιωνικό στην δεύτερη 
συνεχόμενη ήττα του στα 

play off (1-0) και έβαλαν κυριο-
λεκτικά... «φωτιά» στην κορυ-
φή της Super League 2! Στους 
47 βαθμούς παρέμεινε η ομάδα 
της Νίκαιας, στους 45 πλέον η 
Ξάνθη, στους 44 ο Λεβαδειακός, 
στους 42 ο Εργοτέλης!

ΟΠαπαγεωργίου με αυτογκολ έκρινε το
ματς στο 68ο λεπτό από προσπάθεια του
Βασιλόγιαννη.

Πιο δυνατά μπήκαν οι γηπεδούχοι στο
ματς.Αλλά έπεσανπάνω στον εκπληκτικό
Αναγνωστόπουλο ο οποίος σταμάτησε τις
προσπάθειες τουΒασιλόγιαννη στο 1’, του
Διαμαντόπουλουστο 11’ και την εκπληκτική
κεφαλιά τουΚαρλίτοστο 39’.Ο Ιωνικός με-
τά το 25’ προσπάθησε ναπάρει μέτραστο
γήπεδο και είχε δύο καλές στιγμέςως την
ανάπαυλαμε τονΜατσούκαστο 25’ και τον
Ομάρστο45’.

Ηομάδαπουμπήκεπιοδυνατάστηνεπα-
νάληψηήτανηγηπεδούχος.Ανκαιορυθμός
ήτανελαφρώςπεσμένος,ηομάδατουΝίκου
Παπαδόπουλου κυριαρχούσε στον αγωνι-
στικόχώρο.Καιστο68’ήρθεη...ανταμοιβή.
Από μία ατομική προσπάθεια του Βασιλό-
γιαννη που άδειασε τονΦαζό εκπληκτικά,
οΠαπαγεωργίου έστειλε την μπάλαστα δί-
χτυα της ομάδας του ανοίγοντας το σκορ
στα Περιβόλια! Ο Ιωνικός βγήκε μπροστά
για να ψάξει την ισοφάριση. ΟΔημήτρης
Σπανός ρίσκαρε, ανέβασε τις γραμμές τις
ομάδας του με σκοπό να βρει το γκολπου
- τουλάχιστον - θα τουδώσει τονβαθμό.Οι
φιλοξενούμενοιπράγματιπάτησαν τηνπερι-
οχή τουΚουτζαβασίλη κέρδισαν και αρκετά
κόρνερστα τελευταία λεπτά, αλλάπέρασαν
ανεκμετάλλευτα.ΗκεφαλιάτουΝιασέστο85’
ήταναδύναμηκαισυνάμαεύκοληλείαγιατον
Κουτζαβασίλη,

Τοφιλμτουαγώνα
1’Ατομικήπροσπάθεια καισουταπό τον

Βασιλόγιαννη,έπεσεοΑναγνωστόπουλοςκαι
μπλόκαρετηνμπάλα

11’ Σουτ τουΔιαμαντόπουλου από το ύ-
ψος της μεγάληςπεριοχής, η μπάλα δίπλα
από το δεξί κάθετο δοκάρι τουΑναγνωστό-

πουλου
25’Ωραίαπροσπάθεια και σουτ τουΜα-

τσούκααπότααριστερά,έδιωξεσεκόρνερο
Κουτζαβασίλης

32’Μακρινόσουτ τουΜατσούκα, εύκολα
οΚουτζαβασίληςμπλόκαρετηνμπάλα

39’ Σέντρα τουΔημητριάδη, ο Καρλίτος
έκανετηνκεφαλιάαλλάοΑναγνωστόπουλος
έδιωξεμευπερέντασηεντυπωσιακά

45’ Εκτέλεση κόρνερ του Ρόλε, κεφαλιά
τουΚοτσώνηστοπρώτοδοκάρι,νέακεφαλιά
τουΟμάρ,ημπάλαπερνάπαράλληλαμετη
γραμμήτουτέρματοςκαιαουτ

49’ Σουτ τουΚαρλίτο, η μπάλα κόντραρε
στονΟμάρκαιέφυγεπλάγια

55’ΟΟμάρκέρδισετηνμονομαχίαμετον
Νίκολιτς, έφτασεως τα όρια της περιοχής
απότααριστεράκαιέκανετηνσέντραγιατον
Μάναληπουμετοκεφάλιδενδυσκόλεψετον
Κουτζαβασίλη

68’ ΓΚΟΛγια ταΧανιά.ΟΒασιλόγιαννης
πέρασεεπληκτικάτονΦαζό,πάτησεπεριοχή
καιέκανετηνσυρτήσέντρα,οΠαπαγεωργίου
στηνπροσπάθειά του να διώξει την έστειλε
σταδίχτυατηςομάδαςτουγιατο1-0

73’ Συρτή σέντρα τουΟμάρ, ο Κάστρο
έκανε τηνπροβολήαλλάημπάλα κόντραρε
καιέφυγεκόρνερ

85’ΣέντρααπότονΟμάραπότααριστε-
ρά, οΝιασέ στο δεύτερο δοκάρι τηνψιλο-
κρεμμαστή κεφαλιά, μάζεψε εύκολα οΚου-
τζαβασίλης

Σκόρερ:68’Παπαγεωργίουαυτ.

Οισυνθέσεις:
ΧΑΝΙΑ (Παπαδόπουλος): Κουτζαβασί-

λης,Νίκολιτς(58’Κάσσος),Ανδρέου, Γρομη-
τσάρης, Καμαρά, Καρλίτο,Δημητριάδης(58’
Σουντουρά), Παναγιωτούδης(90’ Πλέγας),
Τριανταφυλλάκος,Βασιλόγιαννης(90’ Γκίνο),
Διαμαντόπουλος

ΙΩΝΙΚΟΣ (Σπανός):Αναγνωστόπουλος,
Παπαγεωργίου(73’Κουϊρουκίδης),Φαζός(88’
Κύργιας),Κοτσώνης,Ομάρ, Γκοτσούλιας(73’
Nιάσε), Μουμίν, Μάναλης,Ματσούκας(58’
Βλαχομήτρος),Ρόλε,Κάστρο

Διαιτητής:Διαμαντόπουλος(Αρκαδίας)
Βοηθοί:Μαυρουδής, Παπαδάκης (Ηρα-

κλείου)
4ος:Πατεμτζής(Ηρακλείου)

Τααποτελέσματα
Χανιά-Ιωνικός.................................... 1-0
Λεβαδειακός-Εργοτέλης.................... 0-1
Διαγόρας-Ξάνθη................................ 0-1

Ηβαθμολογία
1Ιωνικός............................................. 47
2Ξάνθη.............................................. 45
3Λεβαδειακός..................................... 44
4Εργοτέλης........................................ 42
5ΠΑΕΧανιά....................................... 39
6ΔιαγόραςΡόδου.............................. 30

ΤαΧανιάέβαλαν«φωτιά»στηνκορυφή
τηςSuperLeague2

Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων
της3ηςαγωνιστικήςημέραςPlayOffκαιPlay
Out του Πρωταθλήματος Super League 2
αγωνιστικήςπεριόδου2020-2021.

PLAYOFF
Κυριακή9/5/202114:45ΕΡΤ3
Νεάπολης Νίκαιας, ΙωνικόςΑΟ 1965 –

Α.ΟΞάνθη

Κυριακή9/5/202114:45ERTSPORTS
Λιβαδειάς,ΛεβαδειακόςΑ.Π.Ο. –Διαγό-

ραςΓ.Σ.1905

Κυριακή9/5/202114:45ERTSPORTS2
Παγκρήτιο,ΕργοτέληςΓΣ88–Χανιά

PLAYOUT
Σάββατο8/5/202114:45
ΠαναχαϊκήςΑγυιά,Παναχαϊκή1891–Τρί-

καλαΑ.Ο.

Σάββατο8/5/202114:45
Φιλιππούπολης,ΑπόλλωνΛάρισας–ΟΦ

Ιεράπετρας

Σάββατο8/5/202114:45
ΓΣΔόξαΔράμας,ΔόξαΔράμας2017–ΑΕ

Καραϊσκάκης

SL2 Play Off/Out
Τοπρόγραμματης3ηςαγωνιστικής
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Ανακοινώνεται ότι  για τις ισχύουσες   διατάξεις  που αφορούν  
την μετάκληση εργατών γης  από τρίτες χώρες,  οι οποίοι απαλλάσ-
σονται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου σύμφωνα με την 
παραγρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄80)  και οι οποίες 
ισχύουν μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου  2021, είναι : α) ν. 4783/21 ,  
άρθρο 16  (ΦΕΚ Α΄ 38) ,        β) ν.4798/21 ,  άρθρο 265 (ΦΕΚ Α΄ 68)  
και  γ)   Εγκύκλιος Γεν. Γραμματέα  Μεταναστευτικής  Πολιτικής αρ. 
10776/ 29-04-21. 

Σύμφωνα με τις  ανωτέρω διατάξεις,  θα πρέπει να γίνουν οι κά-
τωθι ενέργειες . 

1) Υποβολή  έντυπης  αίτησης    των εργοδοτών ,  με τα απαιτού-
μενα προσωπικά στοιχεία    στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμο-
νής.

2) Στην αίτηση  αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του μετακαλού-
μενου εργάτη όπως επώνυμο , όνομα , επώνυμο και όνομα πατέρα  
, επώνυμο και όνομα μητέρας , χώρα και ημερομηνία γέννησης , 
ιθαγένεια , αριθμός  διαβατηρίου , ημερομηνία έκδοσης και λήξης , 
χώρα έκδοσης . 

3) Για την πιστοποίηση των ανωτέρω στοιχείων απαιτείται  να συ-
νυποβάλλονται μαζί  με τα δικαιολογητικά,   απλή φωτοτυπία   α) του 
Διαβατηρίου  και  β) του πιστοποιητικού Οικογενειακής κατάστασης 
του μετακαλούμενου εργάτη . ( Εγκύκλιος αρ 10776/2021 ,  29/04/21 
, του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής.)   ΠΡΟΣΟΧΗ 
Δεν απαιτείται σφραγίδα της Χάγης (apostille) ούτε μετάφραση επι-
κυρωμένη . Τονίζουμε απλή φωτοτυπία των ανωτέρω εγγράφων . 

4) Παράβολο των 100 ευρώ ανά  μετακαλούμενο εργάτη  , το ο-
ποίο δεν επιστρέφεται σε περίπτωση μη έλευσής του  . 

5) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη στην οποία θα  δηλώνει 
ότι α) θα απασχολήσει προσωρινά,  τους περιλαμβανόμενους 
στην αίτηση  μετακαλούμενους για περίοδο τουλάχιστον 30 ημε-
ρών  και έως 90 ημέρες , με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 
90 ημέρες  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 4 του άρθρου 
5 του ν. 4251/2014. β) θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπά-
νες της παραγρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α΄2012) .                                                                                                                
γ) ο μετακαλούμενος  θα παρέχει τις αγροτικές εργασίες σε τόπο 
επακριβώς προσδιορισμένο  ως προς την Περιφερειακή Ενότητα , 
τον  Δήμο  και την Δημοτική Ενότητα  ή  Δημοτική Κοινότητα και ότι 
προσωρινά θα διαμένει σε τόπο που προσδιορίζεται με ακριβή στοι-
χεία Διεύθυνσης . 

δ) το κατάλυμα που παρέχεται πληροί τις απαιτούμενες  από τις 
κείμενες υγειονομικές διατάξεις , προδιαγραφές υγείας και ασφάλει-
ας και ότι σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν παρέχει  κατάλυμα να 
προσκομισθούν  στοιχεία ότι ο εργαζόμενος διαθέτει εξ  ιδίων κατάλ-
ληλο κατάλυμα . 

ε) ότι θα ενημερώνει την αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε αλλαγή .
6) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή εκτροφής  ( πρόσφατη ) .
 Η ασφάλιση των εργατών θα  γίνεται με εργόσημο και δεν μπο-

ρεί να προσκληθεί μετακλητός άνω των 60 ετών . 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται  με έντυπο τρόπο 

και με την χρήση ταχυμεταφοράς (courier), μέχρι την δημιουργία της 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας η οποία ορίστηκε ότι θα ενεργοποιηθεί 
στις 15 Ιουνίου 2021 και για την οποία αργότερα θα σας δοθούν 
πρόσθετες οδηγίες   . 

ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ,  ΝΑ ΑΠΕΥ-
ΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ  ΣΕ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ . 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Γιαννακάκης Χρήστος   Αποστόλου Κων/νος

Πρόεδρος  Δ.Σ.  Αναπλ. Πρόεδρος Δ.Σ.
Μηνάς Νικόλαος 
Γεν. Γραμματέας 

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη 

και της Ζωής, το γένος Μπέκα, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΣΟΦΙΑ του Αντωνί-
ου και της Ειρήνης, το γένος Νικοπού-
λου, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη 

και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Κων-
σταντίνου και Ελένης στη Βέροια.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΨΑΡΙΑΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ του 

Θωμά και της Πετρούλας, το γένος 
Σταμπουλή, που γεννήθηκε και κατοι-
κεί στη Βέροια και η ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Θωμά και της Μαρί-

ας, το γένος Πιπερίδη, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που 
θα γίνει στο Δημαρχείο Νάουσας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΡΟΓΓΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 

Χρήστου και της Ευμορφίας, το γένος 
Μπαλιοπούλου, που γεννήθηκε στη 
Βέροια και κατοικεί στην Αγκαθιά Η-
μαθίας και η ΓΚΑΤΖΟΥΦΑ ΦΑΝΗ του 
Αντωνίου και της Μαρίας-Ολυμπίας, 

το γένος Σιώπη, που γεννήθηκε στην Κοζάνη και κατοικεί 
στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο 
που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΚΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

του Κων/νου και της Παρασκευής, το 
γένος Λαβαντσιώτη, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στη Βέροια και η ΤΕΝΤΖΟ-
ΓΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Δημητρίου 
και της Στεργιανής, το γένος Τσεπρα-
ϊλίδου, που γεννήθηκε στη Βέροια και 

κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας, πρόκειται να παντρευ-
τούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροι-
ας.
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Ζητούν άμεσες λύσεις 
στα αιτήματά τους πριν

 προχωρήσουν 
σε κινητοποιήσεις

Εννέα Αγροτικοί Σύλλογοι από την Ημαθία και την Πέλλα, ενώνουν 
τις φωνές τους και με κοινή ανακοίνωση και ζητούν συνάντηση με τον 
Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον 
Διοικητή του ΕΛΓΑ, προκειμένου να δοθούν άμεσα λύσεις στο τεράστιο 
πρόβλημα επιβίωσης των αγροτών εξαιτίας των μεγάλων ζημιών στις 
παραγωγές, ικανοποιώντας τα αιτήματά τους, πριν αποφασίσουν να κατέ-
βουν σε κινητοποιήσεις. Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν:

«Οι εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν στις δενδροκαλλιέργειες 
από τους επαναλαμβανόμενους παγετούς, αλλά και η πρόσφατη χαλαζό-
πτωση που έπληξε τους δυο Νομούς, έχει φέρει τους αγρότες των Νομών 
σε απόγνωση. Η απουσία ουσιαστικών δεσμεύσεων από την κυβέρνηση 
και τον ΕΛΓΑ, δημιούργησε την ανάγκη να προχωρήσουμε σε μία ακόμη 
κοινή σύσκεψη, στον προαύλιο χώρο του πρώην δημαρχείου Μακρο-
χωρίου Ημαθίας, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας.  Μεταφέρθηκε η 
αγωνία των συναδέλφων, μιας και η καταστροφή σε αρκετές καλλιέργειες 
είναι ολική.  Ανησυχούμε πώς θα τα βγάλουμε πέρα, πώς θα μπορέσουμε 
να συνεχίσουμε τις καλλιεργητικές φροντίδες, καθώς πρόκειται κυρίως για 
δενδρώδεις καλλιέργειες, που παρά την καταστροφή πρέπει να συνεχί-
σουμε όλες τις απαραίτητες εργασίες στο χωράφι (ποτίσματα, ψεκασμοί 
κλπ), χωρίς να περιμένουμε έσοδα από την παραγωγή μας. 

Η παράσταση διαμαρτυρίας στο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ Βέροιας 
από αντιπροσωπείες Διοικητικών Συμβουλίων Αγροτικών Συλλόγων που 
προηγήθηκε, η μεγάλη μηχανοκίνητη πορεία  στην Πέλλα (21 Απρίλη), 
αλλά και οι κινητοποιήσεις που ακολούθησαν στην Ημαθία, δείχνει το μέ-
γεθος της αγωνίας των παραγωγών, αλλά και την έκταση του προβλήμα-
τος. Ο κόμπος έφτασε στο χτένι, ζητάμε συνάντηση με τον Πρωθυπουρ-
γό, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , και τον Διοικητή 
του ΕΛΓΑ, προκειμένου να δοθούν άμεσα λύσεις στο τεράστιο πρόβλημα 
επιβίωσης που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας των εκτεταμένων καταστρο-
φών, ικανοποιώντας τα δίκαια αιτήματά μας. Μετά το Πάσχα, οι αγροτικοί 
σύλλογοι Ημαθίας & Πέλλας, θα πραγματοποιήσουμε νέα σύσκεψη όπου 
θα παρθούν αποφάσεις για κινητοποιήσεις.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ : 
• Άμεση αποζημίωση στο 100% της ζημίας σε όλες τις δενδρώδεις 

καλλιέργειες που επλήγησαν (ροδάκινα, νεκταρίνια, μήλα, ακτινίδια, αχλά-
δια, κεράσια, αμπέλια κλπ) ανεξάρτητα από το βλαστικό στάδιο που βρί-
σκονταν (ανθοφορία, φούσκωμα οφθαλμών, καρπόδεση, καρποφορία), 
καθώς και σε όλες τις αροτρέες καλλιέργειες και κηπευτικών.

• Άμεση αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος με την μορφή προ-
καταβολής στο 50% της ασφαλιζόμενης αξίας ανά καλλιέργεια, βάση της 
δήλωση ζημίας(στρεμματικά), και όχι με τη δήλωση ΟΣΔΕ 2021, που 
αποτελεί μία χρονοβόρα διαδικασία.

• Αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, να ασφαλίζει από όλα τα 
φυσικά φαινόμενα και νόσους, και να αποζημιώνει στο 100% της ζημίας, 
με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

• Πάγωμα των οφειλών των αγροτών, των οποίων επλήγησαν οι πα-
ραγωγές τους για το τρέχον έτος 2021 προς Ασφαλιστικά Ταμεία, Δημό-
σιο, Τράπεζες, Δήμους, ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ κλπ.

• Απαλλαγή από τα εκτιμητικά τέλη υπέρ ΕΛΓΑ.
• Συμψηφισμός των Ασφαλιστικών εισφορών των πληγέντων αγροτών 

προς ΕΛΓΑ με την εξόφληση των αποζημιώσεων που θα δοθούν.
• Άμεση στελέχωση του υποκαταστήματος του ΕΛΓΑ με εξειδικευμένο 

προσωπικό, ώστε να ανταποκριθεί στην τεράστια καταστροφή που έπλη-
ξε τους Νομούς μας και για να ανταποκρίνεται σε ενδεχόμενες μελλοντι-
κές καταστροφές.

Οι Διοικήσεις των Αγροτικών Συλλόγων
Αγροτικός Σύλλογος Ημαθίας, Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών 

Βέροιας, Αγροτικός Σύλλογος “ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ”, Αγροτικός 
Σύλλογος Ροδοχωρίου, Αγροτικός Σύλλογος Σκύδρας, Σωματείο Βι-
οκαλλιεργητών Πέλλας, Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Πέλλας “Ε-
ΝΟΤΗΤΑ”, Αγροτικός Σύλλογος “ΟΜΟΝΟΙΑ” Κρύα Βρύση, Αγροτικός 
Σύλλογος Μεσημέρι-Έδεσσας»

«Ελευθερία ή Θάνατος»: 
Έκθεση φωτογραφίας 

για τη θυσία 
των γυναικών της Νάουσας 

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας στο πλαίσιο των παράλλη-
λων εκδηλώσεων για την 199η ιστορική επέτειο του Ολοκαυτώματος 
της Νάουσας (Κυριακή 9 Μαΐου)  διοργανώνει φωτογραφική έκθεση 
«Ελευθερία ή Θάνατος», με θέμα εμπνευσμένο από τη θυσία των 
γυναικών της Νάουσας, τον Απρίλιο του 1822. Πρόκειται για τη φω-
τογραφική εγκατάσταση της διακεκριμένης φωτογράφου Κατερίνας 
Καμπίτη, στη λίμνη του Δημοτικού Πάρκου της Νάουσας. 

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 γλιτώσουν από την τουρ-
κική σκλαβιά.

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 7 Μαϊου έως τις 7 Ιουνίου. 

ΕΘΝΙΚΗ  ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ 
Ποια είναι η διαδικασία 

μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών για 
εποχιακή απασχόληση σε αγροτικές εργασίες
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ διό-
ροφηστοΠανόραμαμε3
υπνοδωμάτια,σαλοκουζινα,
μπάνιο,βεράντα.Κάτωδι-
αμέρισμαπιομικρόσαλο-
κουζίναμε τζάκι,δωμάτιο.
Μεπρόσβασηστηναυλή.
Αυτόνομηθέρμανσησεή-
συχηπεριοχή.Τιμή135.000
ευρώ.Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
κοντά στο Μουσείο, 90
τ.μ., 34.000 ευρώ.Τηλ.:
6934 888738Μεσιτιοκό

ΑκίνηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙσταόρια
Αγγελοχωριου-Αρχαγγέ-
λου 2 χωράφια κολλητά,
25 και 11 στρέμματα,
περιφραγμένα,παλμέττα
βερύκοκα6ετώνσεφούλ
παραγωγή, άριστης κα-
τάστασης, 4 εξαιρετικές
ποικιλίες, με μπεκάκια.
Παρακαλώ μόνο σοβα-
ρές προτάσεις. Κινητό:
6945769920.

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
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοπωροπωλείο
επί της οδούΜητροπόλεως
στη Βέροια. Πληροφορίες
τηλ.6976063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπό-
λεως35, χώρος90 τ.μ.περί-
που,με3χώρουςκαικουζινα,

W.C.,γιαεπαγγελματικήχρήση
ήγιαδιαμέρισμα,3οςόρ.Τηλ.:
6932471705&2331021100.

 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
1.350 τ.μ. με συντελε-
στή 1,2, επί της οδού
Αμπελοκήπων. Τηλ.:
2331100888 κα Αλε-
ξάνδρα.

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



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα ηλ ικ ίας
30-50ετώνγιαπλήρηαπασχό-
ληση σε ξενοδοχε ίο της Βέ-
ροιας για μόνιμη συνεργασία.
Ωράριο πρωί-απόγευμα. Απα-
ραιτητα: συνεννόηση στα Αγ-
γλικά και κάρτα ανεργίας. Τηλ.
επικ.:6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  εργατοτεχν ί της
γ ια εργασία σε Τεχνική εται-
ρε ία σιδηροκατασκευών, κα-
τασκευών αλουμινίου και κου-
φωμάτων με έδρα τη Βέροια.
Η προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί.
Τηλ επικοινωνίας2331023400,
κιν6977443518.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργα-
σία στοψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ».
Πληρ.τηλ.:2331025170και6946
103998(ώρεςεπικ.:09.00-13.00).

ΑΠΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ
ζητείται υπάλληλος για διανομή.
Πλήρες ωράριο, εργασία 5ήμε-
ρη.Αποστολή βιογραφικού: tnk.

veroia@gmail.com. Τηλ. επικ.:
2331071670(12.00-14.00).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο έμπειρο για
το κυλικείο στο Νοσοκομείο Βέ-
ροιας.Ώρεςεπικοινωνίαςγιαενη-
μέρωση 6.00 μ.μ. έως 8.00 μ.μ.
στοτηλ.6944577645.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα έμπειρη για
καθημερινή εργασίασε κουζίνα ε-
στιατορίου.Τηλ.:6972012622.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣΠΩΛΗ-
ΤΡΙΑ από το κατάστημαTOUCH
DENIM με εμπειρία, γνώση αγ-
γλικών και H/Y, έως 40 ετών.
Τηλ.:6932627614.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το ΙατρικόΔι-
αγνωστικό Κέντρο «ΠΑΝΑΓΙΑ»
υπάλληλος γραφείου για γραμ-
ματειακή υποστήριξη. Γνώσεις
μηχανογράφησης ηλεκτρονικού
υπολογιστή και λογιστικής είναι
ευπρόσδεκτες.Αποστολήβιογρα-
φικών στο emai: lpanagia.epe@

gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός-ηλεκτρο-

νικός, με γνώσεις υπολογιστών
καιαγγλικήςγλώσσας,γιαπλήρη
απασχόληση.Αντικείμενο: ιατρι-
κά μηχανήματα. Έδρα εταιρείας
ΑγκαθίαΗμαθίας.Τηλέφωνοεπι-
κοινωνίας:6985996674.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανειδίκευτος εργά-
της από εταιρία κρεάτων για μό-
νιμηεργασία.Πληρ.2332042608
–2332041875.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ :  1)  χειριστής
αντλίας μπετόν, 2) χειριστής
Wagondrill, 3) χειριστήςDumper
για μόνιμη εργασία στη Βέροια.
Τηλ.:2331021904κ.Κώστας.

ZHTEITAI βοηθός λογιστή
για εργασία σε λογιστικό γρα-
φείο.Απαραίτητη, τριετής τουλά-
χιστον προϋπηρεσία. Τηλέφωνο:
2331021106.Αποστολήβιογραφι-
κώνστοygronat@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομοως  βοηθός
λογιστή για εμπορική επιχείρηση
με τριετή τουλάχιστονπροϋπηρε-
σία σε ανάλογη θέση  καθώς και

άριστη γνώσηαγγλικώνσε επίπε-
δο επικοινωνίας και προαιρετικά
επικοινωνία σε μια τουλάχιστον
γλώσσα ακόμα κατά προτίμηση
ιταλικών ή γερμανικών καθώς και
πολύ καλές γνώσεις Microsoft
Office (Excel ,Word ,Outlook).Α-
ΠΟΣΤΟΛΉΒΙΟΓΡΑΦΙΚΏΝ  ΣΤΟ
email:olympialandike@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φρο-

ντίδαγερόντωνγιακάποιεςώρες
ή και για 24ωρη βάση, καθαριό-
τητα σπιτιών, γραφείων και σκά-
λες.Τηλ.:6940998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφικά είδη

της CICU: καροτσάκι (χειμωνιά-
τικο-καλοκαιρινό), καλαθούνα με
βάση, τραπεζάκι φαγητού, κάθι-
σμα αυτοκινήτου και 2 ποδήλα-
τα παιδικά σε πολύ κατάσταση,
400 ευρώ όλα μαζί. 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

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-
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Στο  φουλ οι «εμβολιαστικές μηχανές « του Νοσοκομείου Βέροιας 
από χθες , με 4 εμβολιαστικές πλέον γραμμές και  τρία διαφορετικά 
εμβόλια: Pfizer, Astra Zeneca και Johnson & johnson και «ίσως να είναι  
το μοναδικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα με τρία διαφορετικά εμβόλια», 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διοικητή, ενώ δέκα γιατροί, νοσηλευτές 
και επισκέπτριες υγείας έχουν επιφορτιστεί με το έργο του εμβολια-
σμού.

Να σημειώσουμε ότι και στις Μονάδες της Ημαθίας, η ανταπόκριση 
της ηλικιακής ομάδας των 30 – 39 ήταν άμεση και εντυπωσιακή σε σχέ-
ση με τις μεγαλύτερες ηλικίες  και τα ραντεβού καθημερινά και συνεχή 
ώστε να  εμβολιαστούν και να μπορούν να συνεχίσουν τις εργασιακές 
και κοινωνικές τους δραστηριότητες.

 Επίσης όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο κ. Πλιόγκας,  την επόμε-
νη εβδομάδα παραλαμβάνει την νέα ΜΕΘ και το νέο κτίριο Επειγόντων.

Αισίως λοιπόν η Ημαθία έφτασε την Τρίτη τους 734 εμβολιασμούς, 
οι 533 των οποίων, δεύτερη δόση, ενώ γενικότερα οι εμβολιασμοί έχουν 
ξεπεράσει τις 35.600, με 11.339 άτομα να έχουν ήδη θωρακιστεί και με 
τη δεύτερη δόση. Και μην ξεχνάμε ότι  πολλοί Ημαθιώτες εμβολιάζονται 

σε κέντρα εκτός νομού, κυρίως στην περι-
οχή Πέλλας.

Σε ποσοστό 21,5% οι εμβολιασμένοι 
με την πρώτη δόση

Κατά την χθεσινή ενημέρωση, ο υπουρ-
γός Υγείας Βασίλης Κικίλιας επεσήμανε ότι 
ο στόχος είναι όλοι οι ενήλικες να μπορούν 
να εμβολιαστούν μέχρι τα τέλη Ιουνίου έως 
τις αρχές Ιουλίου και ότι τον Μάιο αναμέ-
νεται να γίνουν επιπλέον 2,3 εκατ. εμβο-
λιασμοί. Στο τέλος του μήνα εκτίμησε πως 
θα έχουμε ξεπεράσει τα 5 εκατ. εμβολια-
σμούς, ενώ σημείωσε πως οι παραλαβές 
εμβολίων γίνονται κανονικά.

Ο υπ. Υγείας υπογράμμισε επίσης, «ότι 
φέτος είμαστε σε καλύτερο σημείο απ’ ό,τι 
πέρυσι το καλοκαίρι και έχουμε δύο σημα-
ντικά πλεονεκτήματα: τον εμβολιασμό και 
το testing».

Είπε, τέλος, ότι τις επόμενες ημέρες θα 
ανακοινωθεί ο υγειονομικός σχεδιασμός 
για τα νησιά και τόνισε για ακόμη μία φορά 
ότι το εθνικό σύστημα υγείας στάθηκε όρ-
θιο παρά τις αντίθετες προβλέψεις.

Και από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φρο-
ντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά τη χθεσινή ενημέρωση για 
την πανδημία covid-19, διαβεβαίωσε ότι μέχρι σήμερα 2.260.000 πολί-
τες έχουν εμβολιαστεί με την πρώτη δόση, ποσοστό 21,5% και περίπου 
1 εκατ. και με τις δύο δόσεις, ποσοστό 10%., , ενώ στόχος είναι τέλος 
Μαΐου να έχουν διενεργηθεί 5,4 εκατ. εμβολιασμοί. Ειδικότερα, 3,5 εκατ. 
με την πρώτη δόση, ποσοστό 33% και περίπου 2 εκατ. και με τις δύο 
δόσεις, ποσοστό 18%.

Μ. Θεοδωρίδου: Δεν συστήνεται έλεγχος αντισωμάτων
 μετά από εμβολιασμό

Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρί-
δου κατά την ενημέρωση για την πανδημία covid-19, αναφερόμενη στην 
ανταπόκριση που είχε στους νέους η δυνατότητα να εμβολιαστούν με 
το εμβόλιο της AstraZeneca είπε ότι πρόκειται για «χαρμόσυνο μήνυμα 
που έστειλαν οι 30ρηδες και η σελίδα των εμβολιασμών γύρισε με την 
ενθουσιώδη συμμετοχή τους».

Αναφερόμενη στο μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, που 
από σήμερα γίνεται και στη χώρα μας, είπε πως συστήνεται σε άτομα 
άνω των 18 ετών. Η ίδια τόνισε ότι είναι ένα ευχάριστο και εύκολο στη 
φύλαξη του εμβόλιο το οποίο καταγράφει 66% αποτελεσματικότητα 
στην ήπια νόσο και 77% έως 80% αποτελεσματικότητα στη σοβαρή 
νόσο.

Για τα άλλα εμβόλια τόνισε ότι είναι απαραίτητη η δεύτερη δόση- 
«μην παρασυρθούμε από την μία δόση του εμβολίου της Johnson & 
Johnson. Η συμμόρφωση για τη χορήγηση και της δεύτερης δόσης για 

τα άλλα εμβόλια παραμένει σημαντική» είπε και αναφέρθηκε επίσης στα 
νεότερα δεδομένα της αποτελεσματικότητας των εμβολίων, λέγοντας ότι 
σύμφωνα με μελέτη παρατηρήθηκε μείωση κατά 50% μετάδοσης του 
ιού στο περιβάλλον από τους εμβολισμούς. Συγκεκριμένα είπε ότι σε 
μεγάλη μελέτη που έγινε στη Βρετανία, σε πληθυσμό 25.000 νοικοκυ-
ριών που κάποιο μέλος τους έχει εμβολιαστεί με το εμβόλιο της Phizer 
ή της AstraZeneca μόνο με την πρώτη δόση επιτεύχθηκε σημαντική 
συλλογική ανοσία. «Φάνηκε, μετά από τρεις εβδομάδες από τον εμβο-
λιασμό, μείωση κατά 50% της μετάδοσης του ιού στο περιβάλλον, κάτι 
που είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο και επιβεβαιώνει ότι ο εμβολιασμός μειώ-
νει την πιθανότητα να μολυνθούν άτομα του περιβάλλοντος όσων έχουν 
εμβολιαστεί» είπε η κυρία Θεοδωρίδου και κατέληξε τονίζοντας ότι αυτό 
είναι πολύ σημαντικό για τη συλλογική ανοσία.

Σχετικά με τη διάρκεια της ανοσίας, είπε ότι τους πρώτους 3 μήνες 
είναι εξαιρετικά σπάνια η επαναλοίμωξη, ενώ μελέτες μιλούν για 6 και 
9 μήνες προστασίας. «Αρκετοί μετρούν τα αντισώματα μετά τον εμβο-
λιασμό, όμως δεν είναι μόνο τα αντισώματα υπάρχει και η κυτταρική 
ανοσία» είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενη στη μνήμη των κυττάρων 
η οποία αποκτάται είτε με φυσική νόσηση είτε μετά από εμβολιασμό. 
Όπως εξήγησε οι πολίτες αυτοί διακατέχονται από την αγωνία αν το 
εμβόλιο είναι αποτελεσματικό και σπεύδουν να κάνουν εξέταση αντισω-
μάτων. «Μπορεί το αποτέλεσμα να είναι αρνητικό το οποίο έχει πολλές 
ερμηνείες και αυτό εντείνει την δυσπιστία απέναντι στα εμβόλια», σημεί-
ωσε υπογραμμίζοντας ότι ο προσδιορισμός των αντισωμάτων είναι ση-
μαντικός για την επιδημιολογική επιτήρηση αλλά περιορισμένης σπου-
δαιότητας σε ατομικό επίπεδο. «Δεν συστήνεται έλεγχος αντισωμάτων 
μετά από εμβολιασμό» κατέληξε η κ. Θεοδωρίδου.
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P Άνοιξε η αγορά, άνοιξε η εστίαση, τώρα 
σκέφτονται να ανοίξουν και τη μεσαία τάξη…

 
P Παρότι ξεχειλωμένη εδώ και καιρό.
 
P Η μεσαία τάξη είναι το άστρα ζένεκα της 

κοινωνίας. Με μπόλικο στοκ τα τελευταία χρόνια.
 
P Και υποκαταστήματα σωρό σε εξωτι-

κούς τουριστικούς προορισμούς.
 
P Απαγορεύσαμε την έξοδο στα χωριά, αλλά 

από τις εξόδους στο Ντουμπάι μάς έρχονται σω-
ρηδόν οι μεταλλάξεις.

 
P Κανονικά, όπως επιλέγουμε το εμβόλιο, 

θα πρέπει να επιλέγουμε και τη μετάλλαξη.
 
P Προσωπικά, επιθυμώ την ινδική. Μια κι 

έξω να τελειώνουμε.
 
P Κι έχεις και κάποιους να λένε ότι είναι 

επικίνδυνη η ινδική κάνναβη.
 
P Έκανα το εμβόλιο στο αριστερό χέρι και με 

πέθανε από πόνο το δεξί. Ήταν η πρώτη φορά 
αριστερά.

 
P Και είχα δει τρεις απανωτούς εφιάλτες 

στον ύπνο μου την παραμονή του εμβολια-
σμού. Στον ένα ήταν και ο Μητσοτάκης. Που 
τον βλέπω και στον εφιάλτη στον ξύπνιο μου.

 
P H συντηρητική Ιζαμπέλ Ντί-

ας Αγιούσο πήρε τις εκλογές στην 
Ισπανία. Έμπαινε Αγιούσο.

 
P Αποκλειστικά mRNA εμ-

βόλιο από το φθινόπωρο. Για 
να μην μπερδεύεστε: αυτά που 
βγάζεις φτερά.

 
P Κάποιοι φοβούνται την έ-

νεση, αλλά λεονταρίζουν τα μάλα 
μπροστά στον Τούρκο.

 
P Θαρρούν πονάει λιγότε-

ρο στη ΜΕΘ; Θου Κύριε…
 
P Ποιο ακαταδίωκτο; Από το 

ακαταλόγιστο ποιος θα μας γλι-
τώσει;

 
P By the way. Το μεγαλύτε-

ρο πάντως έγκλημα του Φουρ-
θιώτη είναι αυτό που τελούσε 
κατά της αισθητικής μας, κάθε 
φορά που έπεφτε στην αντίλη-
ψή μας: στην ένδυση και στη συμπεριφορά.

 
P Η διαφορά είναι ότι επί ΠαΣοΚ ο Μένιος 

ήταν Κουτσόγιωργας. Τώρα Φουρθιώτης. Τι δεν 
καταλαβαίνετε;

 
P Ο Μένιος λέει ζήτησε να κάνει μεροκά-

ματα στη φυλακή. Ένας δούλευε σε όλη τη 
χώρα και τον κλείσαμε μέσα.

 
P Και:
 
Η νεαρή νοσοκόμα έχει ψυχολογικά προβλή-

ματα και πάει στον ψυχίατρο του νοσοκομείου, να 
της τα λύσει:

– Γιατρέ, πρέπει να με βοηθήσεις. Κάθε φορά 
που βγαίνω ραντεβού με κάποιον απ’ τους νεα-
ρούς γιατρούς του νοσοκομείου, καταλήγουμε στο 
κρεβάτι. Και μετά νιώθω τύψεις και είμαι σε κατά-
θλιψη για μια βδομάδα.

– Κατάλαβα, λέει ο γιατρός. Θέλεις να σου 
δυναμώσω τη θέληση να αρνιέσαι τέτοιες προτά-
σεις.

– Για όνομα του θεού, όχι! βάζει τις φωνές η 
νοσοκόμα. Θέλω να κάνεις κάτι, για να μην αισθά-
νομαι ενοχές, τύψεις και κατάθλιψη μετά!

Κ.Π.

Ενθαρρυντικό το ποσοστό 21,5% των 
εμβολιασμένων στην Ελλάδα, με την πρώτη δόση

 Μεγάλη ανταπόκριση στις ηλικίες 30 – 39 και στις Μονάδες της Βέροιας
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