
Κλειστά τα γραφεία 
της Μητρόπολης Βεροίας λόγω 

κρούσματος κορωνοϊού

Σοβαρό τρακάρισμα κάτω από 
το Τζαμί στο κέντρο της Βέροιας! 
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Αποχή από τους δικηγόρους 
της Ημαθίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας

3Χ3 η Βέροια με μεγάλο
 διπλό στον Βόλο 0-1
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Οι επαγγελματίες
πατούν στην Γέφυρα 2  

για να μην «πνιγούν» στις 
δανειακές υποχρεώσεις τους 
  Είχε προαναγγελθεί εδώ και καιρό το πρόγραμμα 
ΓΕΦΥΡΑ 2 για την επιδότηση των επαγγελματικών 
δανείων, που θα στηρίξει πραγματικά την Αγορά. 
Η πετυχημένη φόρμουλα του προγράμματος 
ΓΕΦΥΡΑ 1 για τα στεγαστικά των ιδιωτών έβαλαν 
σε μια σχετική σειρά το χάος των στεγαστικών 
δανείων και επιβραβεύτηκαν για πρώτη φορά οι 
καλοπληρωτές. Κάτι αντίστοιχο ξεκινά και για τα 
επαγγελματικά δάνεια, με σκοπό τους επόμενους 
8 μήνες από την έναρξη του προγράμματος το 
κράτος να επιδοτεί μέχρι και σε ποσοστό 90% την 
δόση(κεφάλαιο και τόκοι) του δανείου δίνοντας 
σημαντική βοήθεια στον επαγγελματία. Ένα 
έξυπνο, δίκαιο, αλλά και ουσιαστικό πρόγραμμα, 
που κρατά ζωντανό τον επαγγελματία, του δίνει την 
ευκαιρία να συνεχίσει να το παλεύει και μέσω της 
ΓΕΦΥΡΑΣ 2 να περάσει στην αντίπερα όχθη και να 
μην πνιγεί…

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Μια φωτογραφία-χίλιες 
λέξεις για τα σκουπίδια

γύρω από κάδο
στο Άλσος Παπάγου 

Βέροιας
Μιαεικόναχίλιεςλέξειςλέειτογνωστόρητό,

πόσο δε μάλλον ότανπρόκειται για μιαφωτο-
γραφίααπόσκουπίδιαπεταμέναγύρωαπόέναν
κάδο, θέμα για το οποίο έχουμε γράψει επανει-
λημμένα,αλλάδενθασταματήσουμε…

Τηνφωτογραφία μας έστειλε ο αναγνώστης
μας ΣυμεώνΚαραφόλας και την έχει τραβήξει
στοΆλσοςΠαπάγουστηΒέροια τηνΚυριακή4
Απριλίου.Τασχόλιαδικάσας…

Κλειστά τα γραφεία της Μητρόπολης Βεροίας
λόγω κρούσματος κορωνοϊού

Έπειτα από την διενέργεια  δια-
γνωστικής εξέτασης για τον κορωνοϊό
(COVID-19), εργαζόμενοςστα γραφεία
της ΙεράςΜητροπόλεως βρέθηκε θε-
τικός.

Μεαίσθημαευθύνης,ηΙεράΜητρό-
ποληπροέβησε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες (απολύμανση των χώρων,
διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεωνσε
όλουςτουςεργαζόμενουςκτλ.)καιενη-
μερώνει τον ευσεβήλαόπωςγιαπρο-
ληπτικούςλόγουςταΓραφείαθαπαρα-
μείνουν κλειστά για μία εβδομάδα και
συγκεκριμένα,απόΔευτέρα 5Απρι-
λίουέωςκαιΠαρασκευή9Απριλίου.

Επιπλέον, καλεί όλουςνα εντείνουν
τιςπροσευχέςτους,ώστενααπαλλαγεί
η πατρίδα μας αλλά και ολόκληρος ο
κόσμοςαπότονπειρασμότηςλοιμικής

αυτήςνόσουκαιδενπαραλείπειναυπενθυμίσειγιαμίαακόμηφορά,τηνανάγκηακριβούςτηρήσεωςτωνθεσπισθέ-
ντωνυγειονομικώνδιατάξεωνκατάτηςδιασποράςτουκορωνοϊού.Οιόςείναιακόμηεδώ,μείνετεσεεγρήγορση,μεί-
νετεασφαλείς.

Στις9ή12Απριλίου
ηπληρωμήτωναναστολώνΜαρτίου

Με αγωνίαπεριμένουν χιλιάδες εργα-
ζόμενοι που βρίσκονται σε καθεστώς α-
ναστολής εργασίας την ημέραπουθαπι-
στωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς
τους το επίδομα των 534 ευρώ για τον
μήναΜάρτιο. Σύμφωνα με πληροφορίες
ηκαταβολήαναμενότανναγίνει εντός του
πρώτου10ημέρου τουΑπριλίου,ωστόσο,
τοΥπουργείοΕργασίαςτοποθετήθηκεσχε-
τικάτηνΚυριακή(04/4)αναφέρονταςπωςη
πληρωμήθαλάβειχώρασυγκεκριμέναείτε
τηνΠαρασκευή9 τουμηνός είτε τηνΔευ-
τέρα12τουμηνός.Μετηνελπίδαναμην
υπάρξει μεγαλύτερη καθυστέρηση στην
πληρωμήγιατίοικαθημερινέςανάγκεςδεν
μπορούνναμπουνστοψυγείο,περιμένετε
λίγοακόμηηπληρωμήπλησιάζει…

ΜεπεριορισμούςοιΛαϊκέςΑγορέςστονδήμοΒέροιας
Αναστέλλεται η κυριακάτικη Αγορά των Ριζωμάτων

Με ανακοίνωσηπου εξέδωσε ο δήμοςΒέροιας ενημε-
ρώνει ότιαπό τηνΔευτέρα05-04-2021 έως τηνΔευτέρα
12-04-2021καιώρα6:00,στιςΛαϊκέςΑγορέςτουΔήμουΒε-
ροίας(ΚοινότητεςΒέροιας,ΜακροχωρίουκαιΑγ.Γεωργίου)
που εντάσσεται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου, επιτρέ-
πεταιησυμμετοχήτωνπωλητών(παραγωγοίκαιέμποροι),
που δραστηριοποιούνται σε αυτέςσύμφωναμε την άδειας
τους, σεποσοστό 50% των κλάδωνπαραγωγών/εμπόρων
σύμφωνα με τα έκτακτα μέτραπροστασίας τηςΔημόσιας
Υγείας.

Επίσηςαναστέλλεταιηλειτουργία τηςΚυριακάτικήςΑγο-
ράςτωνΡιζωμάτων.

Ηελάχιστηαπόστασημεταξύτωνπάγκωντωνπωλητών
ορίζεταισεπέντε(5)μέτραμετονενδιάμεσοχώροκενό–ε-
λεύθεροαπόαντικείμενα.

Υποχρεωτικήηχρήσημη ιατρικήςμάσκαςαπότοπρο-
σωπικότωνπωλητώνκαιτουςκαταναλωτές/κοινό.

Επιπλέονσυνιστάται στους καταναλωτές κατά τηνπα-
ρουσίατουςστηνΛαϊκήΑγοράκαισταπλαίσιατηςατομικής
ευθύνης:

•Νατηρούντιςοδηγίεςγιατονπεριορισμότηςδιασποράς
τουΚΟΡΩΝΟΪΟΥ-covid19.

•Ναφροντίζουντηναποφυγήτουσυνωστισμούστουςπά-
γκουςκαιστουςδιαδρόμουςτωνλαϊκώναγορώνκαιτηντήρησητηςαπόστασηςενάμισι(1,5)μέτρουμεταξύτωνατόμων.

•Νααποφεύγουντηνεπαφήμεταχέρια,τωνπροςπώλησηπροϊόντων(φρούτακαιλαχανικά).Ηδετοποθέτησηαυ-
τώνσεσακούλες,γιαλόγουςυγιεινής,ναγίνεταιαπότουςπωλητές.
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Συλλήψεις για κλοπή
Συνελήφθησαν στις 4 Απριλίου 2021 το μεσημέρι σε περιοχή της 

Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, δύο αλ-
λοδαποί άνδρες, καθώς σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο όχημα 
που επέβαιναν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 1 τροχός κοπής μετάλλων, 
2 γρύλοι ανύψωσης οχημάτων και 1 μπαλαντέζα, όπως επίσης κατασχέ-
θηκαν και 3 καταλύτες εξατμίσεων οχημάτων, την κατοχή των οποίων δε 
μπορούσαν να δικαιολογήσουν.

 Επιπλέον, σε βάρος τους επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα 300 ευ-
ρώ για παραβίαση των μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορω-
νοϊού. 

Σοβαρό 
τρακάρισμα 
κάτω από 

το Τζαμί στο 
κέντρο της 
Βέροιας! 

Tην Κυριακή 4/4 στις 6  το απόγευμα τροχαίο 
ατύχημα συνέβη στο κάτω μέρος της οδού Μάρ-
κου Μπότσαρη(κάτω από το Μεντρεσέ Τζαμί) 
στο κέντρο της Βέροιας, από την σύγκρουση 
μοτοσυκλέτας με Ι.Χ. αυτοκίνητο μάρκας Σμάρτ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αυτόπτες 
μάρτυρες ο οδηγός του αυτοκινήτου Σμαρτ οδη-
γούσε επί της οδού Κολοκοτρώνη και μπήκε στο 
κάτω τμήμα της Μ. Μπότσαρη με κατεύθυνση 
προς την πλατεία Ωρολογίου.

Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας πήγαινε επί της 
οδού Μ. Μπότσαρη με κατεύθυνση από την 
πλατεία Ωρολογίου προς Βυζαντινό Μουσείο. 
Για αδιευκρίνιστους λόγους τα δύο οχήματα συ-
γκρούστηκαν σφοδρά σχεδόν στην συμβολή 
των οδών Μ. Μπότσαρη και Κολοκοτρώνη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός του δικύκλου και να μεταφερθεί με 
ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.  

	 	 	 	 	 	 	 	 Ζήσης	Μιχ.	Πατσίκας	

Zημιές σε δενδροκαλλιέργειες 
από τους ανοιξιάτικους παγετούς

  Την Παρασκευή 2 Α-
πριλίου 2021 κλιμάκιο 
Γεωπόνων της Δ.Α.Ο.Κ. 
Ημαθίας, με αφορμή τους 
ανοιξιάτικους παγετούς,   
διενήργησε αυτοψία σε δι-
άφορες περιοχές της Πε-
ριφερειακές Ενότητας και 
συγκεκριμένα στις αγροτι-
κές περιοχές Κουλούρας, 
Μελίκης, Αλεξάνδρειας, Π. 
Σκυλιτσίου, Αγίας Μαρίνας 
και Αγίου Γεωργίου για να 
διαπιστώσει το μέγεθος 
των ζημιών ως αποτέλε-
σμα των χαμηλών θερμο-
κρασιών που επικράτησαν 
στα τέλη του προηγούμενο 
μήνα. 

Οι Γεωπόνοι της Υπη-
ρεσίας διαπίστωσαν ότι 
έχουν επηρεαστεί οι καλ-
λιέργειες ροδακινιάς και  νεκταρινιάς, και σε μεγάλο βαθμό η καλλιέργεια της βερικοκιάς. Οι καλλιέργειες αυτές, ανάλογα 
με την ποικιλία, βρισκόταν στο στάδιο πλήρους ανθοφορίας ή στο τέλος αυτής. Ειδικότερα στις πρωιμανθείς ποικιλίες 
νεκταρινιάς όπως η big bang, big top, Αlitop κ.α. το ποσοστό ζημιάς είναι μεγάλο και το ίδιο ισχύει για τις πρωιμανθείς 
ποικιλίες ροδακινιάς όπως maycrest, spring belle κ.α.

Συμπύρηνα και όψιμες ποικιλίες ροδακινιάς και νεκταρινιάς επηρεαστήκαν σε μικρότερο βαθμό.  
Συμπερασματικά διαπιστώθηκε ότι ο παγετός που επικράτησε στα τέλη Μαρτίου, για 4-5 συνεχόμενες ημέρες,  προ-

κάλεσε σημαντικές ζημίες σε  δενδρώδεις καλλιέργειες μεγάλης οικονομικής σημασίας για την Περιφερειακή Ενότητα 
Ημαθίας.    

Δωρεάν Rapid Tests σε Αλεξάνδρεια και 
Λιανοβέργι διοργανώνει ο Δήμος Αλεξάνδρειας 

σε συνεργασία με κλιμάκιο του ΕΟΔΥ

 
Συνεχίζονται τα δωρεάν rapid tests στο Δήμο Αλεξάνδρειας, από κλιμάκια 

του ΕΟΔΥ.
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας σε συνεργασία με κλιμάκιο του ΕΟΔΥ συνεχίζει τη δι-

ενέργεια δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων στον γενικό πληθυσμό, στο πλαί-
σιο της επιδημιολογικής επιτήρησης του covid-19.

Ειδικότερα, το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα βρίσκεται:
• την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021, στον προαύλιο χώρο του Πνευματικού Κέ-

ντρου Αλεξάνδρειας, από τις 10.00 π.μ. έως και τις 14.00 μ.μ.,
• το Σάββατο 10 Απριλίου 2021, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Κατα-

στήματος Λιανοβεργίου, από τις 10.00 π.μ. έως και τις 14.00 μ.μ.,
ώστε να προσέλθουν οι πολίτες και να πραγματοποιηθούν rapid tests χωρίς 

καμία οικονομική  επιβάρυνση.

Νέος κύκλος Rapid Test 
αυτή την εβδομάδα από τον Δήμο 

Βέροιας και τον ΕΟΔΥ στην Πατρίδα 
και την Πλατεία Ωρολογίου

Σε δύο σημεία του Δήμου Βέροιας θα διενεργηθούν αυτή την εβδομάδα δωρεάν 
έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του νέου κορωνοϊού SARS CoV–2 (Rapid 
Test) από κλιμάκια της Κινητής Μονάδας του ΕΟΔΥ στην Ημαθία. 

Ο πρώτος δειγματοληπτικός έλεγχος έχει προγραμματιστεί για σήμερα Τρίτη, 6 
Απριλίου 2021, από τις 10:00 έως τις 14:00 στην Κοινότητα Πατρίδας, στο κοινοτικό 
κατάστημα της περιοχής.

Την προσεχή Πέμπτη, 8 Απριλίου 2021, κλιμάκια του οργανισμού θα πραγματοποιή-
σουν δωρεάν μαζικές δειγματοληψίες από τις 10:00 έως τις 14:00 στην Πλατεία Ωρολογίου. 

Σημειώνεται πως με σκοπό την καλύτερη εκτίμηση της επιδημιολογικής κατάστα-
σης στην περιοχή στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19, ο δήμος σε 
συνεργασία με την ΚΟΜΥ Ημαθίας συνεχίζει να υποστηρίζει τη διενέργεια των rapid 
test σε άτομα κάθε ηλικίας. 

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

Απάντηση Δημοτικής Αρχής «Δράση με Γνώση» 
στον επικεφαλής της παράταξης «Συνδημότες»

Ας μην πέσουμε στις παγίδες 
της δημαγωγίας Παυλίδη

Η ανακοίνωση του επικεφαλής της δημοτι-
κής παράταξης «Συνδημότες», Παύλου Παυ-
λίδη, έρχεται να μας θυμίσει για ακόμα μία 
φορά το πόσο επιδερμικά αντιμετωπίζει σο-
βαρά ζητήματα του τόπου. Μετά τα τελευταία 
ατοπήματά του, ο κ. Παυλίδης υποπίπτει σε 
νέο, ανακαλύπτοντας αυτή τη φορά πως ο 
Αντιδήμαρχος Τουρισμού δημιουργεί θέμα στις 
πληρωμές των αγροτικών αποζημιώσεων! 
Ευτυχώς που όλοι μας καταλαβαίνουμε πολύ 
καλά τον βαθμό του λαϊκισμού με τον οποίο 
εκφράζεται ο κ. Παυλίδης.

Η ζημιά που έγινε στις καλλιέργειες τόσο 
στα τέλη Μαρτίου όσο και τον Φλεβάρη βρήκε 
τον Δήμο Βέροιας κοντά στους αγρότες και όχι 
μακριά τους. Όπως συμβαίνει άλλωστε με τη 
διαχείριση κάθε κρίσης που επιβαρύνει την οι-

κονομία της περιοχής. Εμείς είμαστε εδώ για τα προβλήματα του τόπου. Εσείς 
δυστυχώς τα αγνοείτε…



Το διήμερο 24 & 25 Απριλίου 2021 θα πραγματοποιηθεί η 5η Συνά-
ντηση Παιδικών & Νεανικών Χορωδιών Νάουσας Μια Πόλη Μια Φω-
νή, θεσμός που υλοποιεί ο Σύλλογος Πολιτισμού Νάουσας ενCANTO 
σε ετήσια βάση από την ίδρυσή του. Καθώς το 2020 η συνάντηση δεν 
πραγματοποιήθηκε λόγω της πανδημίας, η φετινή διοργάνωση θα 
υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου σε διαδικτυακό περιβάλλον και αισιοδοξεί να 
αποτελέσει τον χώρο συνάντησης παιδικών και νεανικών χορωδιών, 
με σκοπό την παρακολούθηση χορωδιακών εργαστηρίων(workshops) 
από διακεκριμένους μαέστρους και μουσικούς.

Μετά από τέσσερις συνεχόμενες Συναντήσεις Παιδικών και Νεανι-
κών Χορωδιών, που συγκέντρωσαν στη Νάουσα συνολικά περισσό-
τερους από 2000 χορωδούς και 60 χορωδίες από 25 διαφορετικές πε-
ριοχές από ολόκληρη την Ελλάδα και μετά τις εξαιρετικές εντυπώσεις 
που κατέγραψαν και κατέθεσαν οι συμμετέχοντες, επιβεβαιώνεται η 
μεγάλη επιτυχία της διοργάνωσης. Στη φετινή συνάντηση θα πάρουν 
μέρος χορωδοί από όλη την επικράτεια: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, 
Ηράκλειο, Βόλο, Κατερίνη, Καρδίτσα, Χίο, Πάρο, Άμφισσα, Λιβαδειά, 
Φάρσαλα, Πολύγυρο, Σαμοθράκη, Νάουσα κα. 

Εισηγητές των εργαστηρίων είναι σημαντικά πρόσωπα της χορωδι-
ακής ζωής στη χώρα μας: η κα Χριστίνα Καλλιαρίδου από την Κέρκυ-
ρα, η κα Ρόζη Μαστροσάββα από την Αθήνα, η κα Άλκηστις Τόγια και 
η κα Σοφία Γιολδάση από τη Θεσσαλονίκη, καθώς και δυο εκπρόσω-
ποι της μουσικής εκπαίδευσης: η κα Αγγελική Τουμπανάκη και ο κος 
Simone Mongelli από την Αθήνα. Οι θεματικές που θα αναπτυχθούν 
αφορούν: τη Μεθοδολογία Πρόβας, την Τέχνη της Διεύθυνσης, μια 
Ψηφιακή Εφαρμογή για τη διδασκαλία του τραγουδιού, το Ζέσταμα 
της Φωνής, το Μηχανισμό της Φώνησης, τη Χρήση Κρουστών Σώμα-
τος στο χορωδιακό τραγούδι, οι οποίες απευθύνονται τόσο σε παιδιά 
και νέους χορωδούς όσο και σε μαέστρους από όλη την Ελλάδα. Η 
συμμετοχή στα εργαστήρια είναι δωρεάν και η κατάθεση δηλώσεων 
ενδιαφέροντος συμμετοχής έχει ολοκληρωθεί. 

Η διαδικτυακή Συνάντηση έχει στόχο να φέρει ξανά κοντά τα μέλη 
των χορωδιών και τους μαέστρους τους μετά από τη μακρά περίοδο 
απουσίας της χορωδιακής ζωής 
παγκόσμια και να ενεργοποιήσει 
τη διάθεση για το τραγούδι και τη 
μουσική σύμπραξη.

24 & 25 Απριλίου 2021: 5η 
Συνάντηση Παιδικών & Νεανικών 
Χορωδιών Νάουσας Μια Πόλη 
Μια Φωνή – διαδικτυακή διορ-
γάνωση

Φορέας διοργάνωσης: Σύλ-
λογος Πολιτισμού Νάουσας 
ενCANTO

Σ τ ο ι χ ε ί α  ε π ι κ ο ι ν ω -
ν ί α ς :  6 9 8 4 8 7 0 8 7 8 , 
musicboxnaoussa@gmail.com, 
FB: @ChildrenAndYouthChoirFe
stivalNaoussa
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Πασχαλινό «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΑΠΗΣ»
 από τα ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ 

και την ΕΥΞΕΙΝΟ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
H  Εύξεινος Λέσχη Βέροιας σε συνεργασία με τα καταστήματα  τροφίμων  

΄΄ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ΄΄ διοργανώνουν για ακόμη μία φορά το «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΑΠΗΣ» 
ενόψει των εορτών του Πάσχα,  για να στηρίξουμε έμπρακτα τους συνανθρώ-
πους μας  και  να  ανακουφίσουμε άπορους συμπολίτες μας, που ζουν κάτω 
από τα όρια της φτώχιας.

Στηρίζουμε  όλοι αυτήν την προσπάθεια και δείχνουμε την αγάπη και την 
αλληλεγγύη  που οι καιροί απαιτούν.  Όλοι μαζί... μπορούμε.

Συγκέντρωση τροφίμων στα καταστήματα  ΄΄ ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ΄΄
 Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 62  και  ΠΙΕΡΙΩΝ 63 Βέροια
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 

Για το Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας   

Τουμπουλίδης Νικόλαος  Τογκουσίδου Ευαγγελία

Πρόσκληση από τον δήμο Βέροιας 
για διαδικτυακό σεμινάριο 

με θέμα την κατάθλιψη 
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του  

Δήμου Βέροιας  και η Αντι-
δημαρχία Κοινωνικής Προ-
στασίας – Υγείας – Εθελο-
ντισμού σας προσκαλεί την 
Τρίτη 6 Απριλίου 2021 και 
ώρα 12:30 στο πρώτο δια-
δικτυακό σεμινάριο του προ-
γράμματος ευαισθητοποίη-
σης και ενημέρωσης για την 
κατάθλιψη με θέμα:

«Ενημέρωση / Ψυχοεκ-
παίδευση για την κατάθλι-
ψη» 

που θα πραγματοποιηθεί 
από το Ελληνικό Διαδημοτι-
κό Δίκτυο Υγιών Πόλεων σε 
συνεργασία με την Ψυχολό-
γο Σμαράγδα Χρηστάκη, υ-
πό την αιγίδα της Περιφέρει-
ας Αττικής.

- Για να παρακολουθήσε-
τε την ημερίδα παρακαλούμε 
κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο (link):

https://zoom.us/j/95355214465
Την ημέρα και ώρα της διαδικτυακής δράσης , στη σελίδα «ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ 

Κεντρική Δομή» https://www.facebook.com/kentrikidomikepygeias θα υπάρχει 
ζωντανή μετάδοση 

https://youtu.be/X9h38oKxzTc
https://www.facebook.com/1536897033267731/videos/138355621429698

Διαπίστευση Erasmus+ για το 1ο Εργαστηριακό 
Κέντρο Βέροιας

Στις 26 Μαρτίου 2021, απονεμήθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/Εθνική 
Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+ στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Βέροι-
ας η «Διαπίστευση Erasmus» στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρ-
τισης με κωδικό 2020-1-EL01- KA120-VET-094884.

Η Διαπίστευση του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου ως φορέα εκπαίδευσης με ικανότη-
τες οργάνωσης υψηλού επιπέδου δραστηριοτήτων κινητικότητας, συνεπάγεται απλου-
στευμένη πρόσβαση σε ευκαιρίες  χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 
του νέου προγράμματος (2021-2027).

Στην απονομή της διαπίστευσης συνετέλεσε η εμπειρία του ΕΚ στην υλοποίηση Ευ-
ρωπαϊκών προγραμμάτων ποιότητας, το υπάρχον σχέδιο διεθνοποίησης του φορέα και 
η πλήρης και εμπεριστατωμένη πρόταση που κατατέθηκε, η οποία συνάδει με τις αρχές 

και τους γενικούς στόχους της πρόσκλησης του 
προγράμματος. 

Με την διαπίστευση Erasmus το Ε.Κ. αποκτά 
πλεονέκτημα και επιδιώκει:

• Την ενίσχυση της προσωπικής και επαγγελ-
ματικής ανάπτυξης των νέων μέσα από την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

• Την υποστήριξη της ενεργού συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή.
• Την τόνωση της συμπερίληψης, της  ένταξης και των ίσων ευκαιριών, της πολυμορφίας, του διαλόγου, της αλληλεγγύης, των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. •Την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της δυναμικής στην περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξή του. 

ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΜΙΑ ΦΩΝΗ
5η Συνάντηση παιδικών & νεανικών

 χορωδιών Νάουσα – διαδικτυακή διοργάνωση
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Το Σωματείο Ιδιοκτητών Καφετεριών – Κέντρων Δια-
σκέδασης και Ψυχαγωγίας Βέροιας αναλαμβάνει πρω-
τοβουλία αλληλεγγύης, προκειμένου να συνδράμει ε-

μπράκτως στην ανακούφιση των 
συμπολιτών μας που έχουν α-
νάγκη λόγω της πανδημίας και 
των δύσκολων συνθηκών που 
βιώνουμε όλοι σήμερα. 

Καλεί  λοιπόν το κοινό της 
πόλης μας, εν όψει των εορτών 
του Πάσχα σε μια δράση ευαι-
σθητοποίησης έτσι ώστε: να συ-
γκεντρωθούν τρόφιμα και εφόδια 
πρώτης ανάγκης, για να διανε-
μηθούν σε άπορες οικογένειες 
της πόλης μας και της ευρύτερης 
περιοχής του Δήμου. Μέρος των 
τροφίμων που θα συγκεντρω-
θούν θα δοθούν στους σεισμό-
πληκτους κατοίκους της περιο-
χής της Ελασσόνας.  

Τα είδη θα συγκεντρώνονται 
στο καφέ «ΒΑΤΡΑΧΟΣ», επί της 

οδού Μ.Καρακωστή 13, από την Δευτέρα 05/04, έως την 
Μ.Τετάρτη 28/04/2021. 

Οι ανάγκες αυτές είναι οι εξής:
1.Τρόφιμα
-Τυρί φέτα, δημητριακά, μέλι, σάλτσα ντομάτας.
-Ξύδι, χυμός λεμονιού, μπαχαρικά, αλάτι, πιπέρι, λάδι.
2.Αναλώσιμα είδη σπιτιού
-Χαρτικά είδη- αλουμινόχαρτα-μεμβράνες-λαδόκολλες.
- Απορρυπαντικά-καθαριστικά –χλωρίνες – μαλακτικά 

ρούχων.
- Σφουγγάρια μπάνιου- κουζίνας, wettex,.
-Σακούλες απορριμμάτων (και για καλαθάκια).
3.Φάρμακα και είδη προσωπικής υγιεινής
-αντιπυρετικά, γάζες, οινόπνευμα, επίδεσμοι.
- αντικουνουπικά, σαμπουάν και λοσιόν, αφρόλουτρα, 

αποσμητικά.
-Mωρομάντηλα, αποφρακτικά μύτης, χάνζαπλαστ, μπε-

νταντίν.-Σερβιέτες, αντηλιακά, μπενταντίν, βαμβάκι.
4. Διάφορα
- Παιχνίδια, μπάλες , laptop, tamplets    

Για το Σωματείο
Ο Πρόεδρος             Η Γραμματέας

Κώστας Σαμανίδης Ιφιγένεια Βλαχογιάννη

Αναφορικά με την προ-
σφάτως δημοσιευθείσα 
ΚΥΑ, μπορεί κανείς να εξά-
γει δύο συμπεράσματα:

Πρώτον, ότι η απόφαση 
για επανεκκίνηση των προ-
θεσμιών και τη διεξαγωγή 
περισσότερων δικών από 
όσες ήδη διεξάγονταν, με 
τη συμπερίληψη πλέον και 
των δικών περί την εκτέ-

λεση, έρχεται στην περίοδο κορύφωσης του αριθμού των 
κρουσμάτων, των διασωληνωμένων και των νεκρών. 
Η αντίφαση είναι προφανής: πέρυσι, με πολύ ηπιότερα 
επιδημιολογικά δεδομένα, τα δικαστήρια έμειναν κλειστά. 
Φέτος, με τα κρούσματα και τους διασωληνωμένους στο 
«κόκκινο», τα δικαστήρια ανοίγουν.

Δεύτερον, ότι η Κυβέρνηση αποφάσισε να «ανοίξει» 
την αναγκαστική εκτέλεση σε συνθήκες έξαρσης όχι μό-
νο της πανδημίας αλλά και της οικονομικής δυσχέρειας 
πολλών πολιτών, που στην πλειονότητά τους βρίσκονται 

σε παραγωγική απραξία (αναστολή οικονομικών δρα-
στηριοτήτων). Αυτή η απόφαση δεν αποκαλύπτει μόνον 
την κοινωνική αναλγησία της Κυβέρνησης, αλλά και κάτι 
περισσότερο: τη βούλησή της να εξυπηρετήσει τα συμφέ-
ροντα των τραπεζών. 

Υπό αυτά τα δεδομένα, η κυβερνητική απόφαση, η 
οποία από άποψη επιδημιολογικών δεδομένων είναι 
αντιφατική, εξηγείται από τη βαθύτατα πολιτική επιλογή 
εξυπηρέτησης των συμφερόντων των τραπεζών.

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας μας έχουν χρέος να 
μην επιτρέψουν τα δίκαια αιτήματά τους να αποτελέσουν 
τον «δούρειο ίππο» για την εξυπηρέτηση αυτών των συμ-
φερόντων.

Αντώνης Μαρκούλης
Δικηγόρος

Μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας
Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης 

ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική Συμμαχία
Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Δήμου

 Βέροιας «Προτεραιότητα στον Πολίτη» 
Mέλος του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας

Επανεκκίνηση της οικονομίας 
με κατασχέσεις;

Αποχή από τους δικηγόρους 
της Ημαθίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας

Το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας αποφάσισε ομόφωνα:
Την αποχή των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας από τα καθήκοντά τους για το χρονικό διάστημα από 06 

Απριλίου 2021 ημέρα Τρίτη έως και 09 Απριλίου 2021 ημέρα Παρασκευή, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απαξίωση 
και τον εμπαιγμό όχι μόνο του δικηγορικού κλάδου αλλά και του θεσμού εν γένει της δικαιοσύνης και του συνόλου των 
λειτουργών αυτής, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτών (διάδικοι, μάρτυρες), με την κατ’ επανάληψη καθυστέρη-
ση στην έκδοση ΚΥΑ και το αιφνιδιαστικό άνοιγμα κάποιων δικαστικών διαδικασιών.

Πάγια θέση του κλάδου μας ήταν η πλήρης και ασφαλής λειτουργία της δικαιοσύνης. Όμως δεν νοείται λειτουργία 
δικαστηρίων χωρίς την εξασφάλιση των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων προστασίας, που θα επιτρέπουν την ασφα-
λή άσκηση του λειτουργήματός μας. Είναι υποκριτική η απόφαση για το άνοιγμα των δικαστηρίων υπό το βάρος της 
κατάστασης που επικρατεί με τον μεγάλο αριθμό κρουσμάτων covid19 και χωρίς καμία ουσιαστική παρέμβαση για 
την εξασφάλιση των ανωτέρω συνθηκών. Δυστυχώς η πολιτεία αποφάσισε το άνοιγμα για εκδίκαση μόνο συγκεκρι-
μένων υποθέσεων που εξυπηρετούν κυρίως κατά προτεραιότητα και κατ’ εξαίρεση τα συμφέροντα των Τραπεζών, σε 
μια εποχή που το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας είναι σε δυσχερή οικονομική θέση.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος     Η Γ. Γραμματέας

Φώτιος Καραβασίλης     Φωτεινή Κύρτσιου

Π. Παυλίδης: «Ατυχέστατη 
δήλωση του αντιδημάρχου 

Β. Λυκοστράτη έθεσε 
σε κίνδυνο τα δικαιώματα 

των αγροτών μας»
Είναι το λιγότερο λυπηρό. Με περισσή επιπολαιότητα, 

ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Βασίλης Λυκοστράτης, στην 
προσπάθειά του να προβάλει την όμορφη εικόνα του τό-
που μας, χρωματισμένου από τις ανθισμένες ροδακινιές 
σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή πανελλαδικής εμβέλειας , 
έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τα δικαιώματα χιλιάδων αγροτών 
μας για αποζημίωση από τις μεγάλες ζημιές που προκλή-
θηκαν λόγω του ισχυρού παγετού των τελευταίων ημερών.

Αδικαιολόγητη προχειρότητα, άγνοια των όσων δια-
δραματίζονται στον  ταλαίπωρο αγροτικό χώρο, «κατοικο-
εδρεύοντες» σε άλλους κόσμους μακριά από την σκοτεινή 
καθημερινότητα, τοποθετούνται επί παντός επιστητού, 

χωρίς να υπολογίζουν τις καταστροφικές επιπτώσεις των λεγομένων τους.
Η ζημία έγινε ήδη. Οφείλουμε να προσπαθήσουμε ως Δήμος συνολικά να το διορ-

θώσουμε και είμαστε στρατευμένοι σε κάθε τέτοια προσπάθεια.  Μια παράκληση μό-
νο . Όταν τοποθετούνται δημοσίως θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι πλήρως και 
αν ένα θέμα δεν το γνωρίζουν, καλύτερα να σιωπούν. Ενίοτε η σιωπή είναι χρυσός. 
Ο τόπος μας δε αντέχει πια την επιπολαιότητα.

Και κάτι τελευταίο που αφορά την τραγική προσπάθεια του Δήμου να συμμαζέψει 
τα ασυμμάζευτα. Μην προσβάλετε την νοημοσύνη μας. Μην αντιμετωπίζετε ετσι τους 
πολίτες του Δήμου μας. Παραδεχτείτε λοιπόν δημοσίως εν είδη αίτησης συγχώρεσης 
το λάθος σας και ελάτε να δούμε πως θα μετριάσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις. Φτά-
νει πια η χονδροειδής προσπάθεια να παρουσιαστεί μια καθαρή, αλλά ατυχέστατη 
δήλωση, του Αντιδημάρχου σας ως παρανόηση όλων των πολιτών του Δήμου μας. 
Φτάνει επιτέλους!

Παύλος Παυλίδης 
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης 

«Συνδημότες»

Δράση αλληλεγγύης του Σωματείου Ιδιοκτητών 
Κέντρων Διασκέδασης Βέροιας για το ΠΑΣΧΑ



6 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΡΙΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευ-

τέρα 5 Απριλίου 2021 
στις 15.00 μ.μ. σε στενό 
οικογενειακό κύκλο λό-
γω απαγόρευσης συνα-
θροίσεων, από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Παρασκευής 
στην Πατρίδα ο Σταύ-
ρος Ιωαννίδης σε ηλι-
κία 73 ετών.

Απεβίωσε ο «βετεράνος» 
τυπογράφος 

Θόδωρος Κατσούρας
Απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών ο 

τυπογράφος Θόδωρος κατσού-
ρας.

Ο Θόδωρος Κατσούρας ήταν 
ένας από τους «βετεράνους» 
τυπογράφους, αφού ήταν από 
τους λίγους γνώστες της offset 
εκτύπωσης στην ευρύτερη πε-
ριοχή. 

Η κηδεία του έγινε το Σάβ-
βατο 3 Απριλίου 2021 στις 4.30 
μ.μ. σε στενό οικογενειακό κύκλο 
λόγω απαγόρευσης συναθροίσε-
ων, από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθα-
νασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας.

Ο ΛΑΟΣ που συνεργάστηκε στο παρελθόν με τον Θό-
δωρο εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά 
του.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββα-

το 3 Απριλίου 2021 στις 
11.45 π.μ. σε στενό οι-
κογενειακό κύκλο λόγω 
απαγόρευσης συναθροί-
σεων, από τον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας η Αιμι-
λία Πέτκου σε ηλικία 89 
ετών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την  οικονομική ενίσχυση του Γηρο-
κομείου Βέροιας , οι τραπεζικοί λογαριασμοί 
,που μπορείτε να βοηθήσετε είναι οι εξής :

-ALPHA  BANK  IBAN:  
GR78 0140 8290 8290 0200 1000 024  ,
-Τράπεζα Πειραιώς IBAN: 
GR60 0172 2430 0052 4301 6849 781 και 
-Εθνική Τράπεζα ΙΒΑΝ: 
GR7401103250000032548030355
 καθώς και του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟ-

ΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  ALPHA  BANK  ΙΒΑΝ: 
GR80 0140 8300 8300 0200 1000 070.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσ-

σίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, ευχαριστούν 
θερμά :

-Τις κ.Ανθούλα και κ.Γεωργία Δόκαλη για 
την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύ-
ματος εις μνήμη του πατέρα τους Παύλου 
Δόκαλη με την συμπλήρωση 40 ημερών από 
τον θάνατό του.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προ-
σφορά 1 πρωινού γεύματος εις μνήμη της 
πεθεράς της Ελένης.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προ-
σφορά 4 πίτες για τους Ηλικιωμένους του 
Γηροκομείου Βέροιας.

-Ανώνυμος Κύριος , για την ευγενική προ-
σφορά 6,5 Kgr κοτόπουλα και 14 Kgr Κιμά , 
για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Ανώνυμο Κύριο , για την ευγενική προ-
σφορά ενός πλήρους γεύματος , εις μνήμη 
προσφιλών προσώπων.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προ-
σφορά τροφίμων (γάλα-τυρί-αυγά κασέρι 
κλπ) , εις μνήμη προσφιλών προσώπων. 

Εκ της Δ/νσεως

«Έφυγε» η μητέρα 
της Σοφίας και του Παναγιώτη 

Γκαγκούση, Βαρβάρα 
Για το τελευταίο της ταξί-

δι ξεκίνησε χθες Δευτέρα η 
Βαρβάρα Γκαγκούση σε 
ηλικία 84 ετών, μετά από 
χρόνια προβλήματα υγείας 
που αντιμετώπιζε για να συ-
ναντήσει τον σύζυγό της Βα-
σίλη, γνωστό επαγγελματία 
στην κοινωνία της Βέροιας, 
ο οποίος είχε «φύγει» κατά 
σύμπτωση ακριβώς πριν 4 
χρόνια, Μ. Παρασκευή στις 
14 Απριλίου 2017. Στην υ-
ποδειγματική οικογένεια που 
δημιούργησαν, απέκτησαν 
την «δική μας» Σοφία, δημο-

σιογράφο και τον Παναγιώτη πολιτικό μηχανικό, ενώ η Βαρ-
βάρα Γκαγκούση είχε την ευτυχία να γνωρίσει εγγόνια και 
δισέγγονα.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεσθεί με την παρουσία μόνο 
στενών συγγενών σήμερα Τρίτη 6 Απριλίου 2021 στις 11.30 
στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας.

Ο ΛΑΟΣ εκφράζει στην συνεργάτη και συνάδελφο Σο-
φία, στον Παναγιώτη, αλλά και σε όλη την οικογένεια της 
εκλιπούσης θερμά συλλυπητήρια   

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ
Το  Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Βέ-

ροιας, ευχαριστούν για την ευγενική τους προσφορά:
1) Την κ. Περδίκη  Δανάη, για τη δωρεά των 150 ΕΥΡΩ, στη μνήμη προσφιλών νε-

κρών.
2) Το Σύλλογο Διδασκόντων του 5ου ΓΕΛ Βέροιας, για τη δωρεά των 100  ΕΥΡΩ, 

στη μνήμη της Γιαννάκη Ισμήνης, μητέρας της συναδέλφου μας, Γιαννάκη Ελένης.
3) Ανώνυμο  κύριο  για  τη  δωρεά  των  50 ΕΥΡΩ, στη μνήμη προσφιλών  νεκρών.
4) Ανώνυμο κύριο, για τα είκοσι ψωμιά.
5) Τον κ. Αναστασιάδη για τα επτά κιλά κιμά.
6) Την κ. Τολιοπούλου Αρχοντούλα για τα τριάντα πέντε ψωμιά.
7) Ανώνυμη κυρία για ένα πλήρες γεύμα.
8) Τους Πιλιτσίδου Φωτεινή και Σταύρο, για τα έξι κιλά κιμά, τέσσερα λίτρα λάδι, αυ-

γά, λεμόνια, καρότα,  λάδι, αλάτι,  για ένα γεύμα, στη μνήμη προσφιλών νεκρών.
9) Την κ. Παπαγιάννη Βασιλική για τα δύο πεντάλιτρα λάδι.
10) Ανώνυμη κυρία για τα τριάντα πέντε ψωμιά.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτο-

βουλίας για το Παιδί ευχαριστεί θερμά:
1.Τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Ημαθίας 

για τη δωρεά ποσού 200€ στη μνήμη του 
συναδέλφου τους Νικολάου Σίμου.

2.Την οικογένεια της Χριστίνας Ου-
κουμούς, για τη δωρεά ποσού 200€ στη 
μνήμη της.

3.Την κυρία Αλίκη Στογιάννου, την κυ-
ρία Λία Ζουργού και τον κύριο Πάνο Στο-
γιάννο για τη δωρεά ποσού 150€ στη 
μνήμη του αγαπημένου τους Σεραφείμ 
Πεντεδέκα.

4.Τον Σύλλογο διδασκόντων του 5ου 
ΓΕΛ Βέροιας για τη δωρεά ποσού 100€ 
στην μνήμη του μαθητή τους Παπαδό-
πουλου Κυριάκου.

5. Την κυρία Ελένη Χατζημηνιάδου για 
τη δωρεά 100€ στη μνήμη του συζύγου 
της Ιωάννη Χατζημηνιάδη.

6. Το πρατήριο υγρών καυσίμων της 
Κατερίνας Καμπαϊλή για τη δωρεά πετρε-
λαίου θέρμανσης.

7. Τον κύριο Γκαλίτσιο Θεόδωρο, Γεω-
πόνο, για την δωρεά ενός χλοοκοπτικού 
μηχανήματος για τις ανάγκες του Σπιτιού 
της Βεργίνας.

8. Τις κυρίες Έφη  και Νανά Χατζή, 
τον κύριο Ηρακλή και την κυρία Μυρτώ 
Γεωργιάδη για τη δωρεά ποσού 60€ στη 
μνήμη της αγαπημένης τους θείας Νίκης 
Πεχλιβάνη-Χατζή.

9. Την κυρία Ζαχαρούλα Πλατάνου για 
τη δωρεά ποσού 50€.

10. Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά πο-
σού 50€. 

11. Την κυρία Ευμορφία Ντόβα για τη 
δωρεά ποσού 40€.

12. Την κυρία Ευθυμία Κεφαλούκα, για 
τη δωρεά ποσού 40€ στη μνήμη της Τσό-
για Κεφαλούκα Ζωίτσας.

13. Τον κύριο Ιωάννη-Χρυσοβαλάντη 
Στουρνάρα για την τακτική οικονομική ε-
νίσχυση.

14. Την κυρία Βουλγαροπούλου για 
την οικονομική ενίσχυση με ποσό 10€. 

15. Ανώνυμο κύριο για την οικονομική 
ενίσχυση  με ποσό 10€.

16. Την κυρία Αντιγόνη Λέκκα για την 
παροχή δωρεάν κουρέματος στους ω-
φελούμενους της Στέγης ημιαυτόνομης 
διαβίωσης νέων.

17. Τον Φούρνο Καβάκη για την κάλυ-
ψη των καθημερινών αναγκών της Στέγης 
ημιαυτόνομης διαβίωσης νέων σε ψωμί.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες 

μας έχουν φάρμα-
κα που δεν χρειά-
ζονται  και θέλουν   
να τα  προσφέρουν 
στο  Γηροκομείο 
Βέροιας  , το τηλέ-
φωνο του Γηροκο-
μείου Βέροιας είναι 
2331024891.

Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ 
ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, ξεκίνησε την προετοιμασία των 
δεμάτων για τις 130 οικογένειες που είναι καταγεγραμμένες από εμάς,  και ό-
πως κάθε χρόνο ετοιμάζει γι’ αυτές τις οικογένειες, δέματα με τρόφιμα. Έχουμε   
ανάγκη από τρόφιμα μακράς διάρκειας, κυρίως όσπρια,  λάδια ενός λίτρου, 
γάλα, ζυμαρικά, σάλτσες.  Παρακαλούμε τους φίλους και τις φίλες μας και ό-
σους γνωρίζουν το έργο μας να μας βοηθήσουν.

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

 Όσοι δυσκολεύονται, λόγω των περιορισμών της κυκλοφορίας, θα μπορού-
σαν να μας ενισχύσουν με ένα χρηματικό ποσό στους εξής λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR 6101103250000032529606215
Eurobank: 0026.0683.02.0102708563
                                     ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ



Του Γιάννη Καμπούρη  

Με ανησυχία και αγωνία παρακο-
λουθούμε ως πολίτες τα εξελισσόμενα 
τόσο στην τόπο μας, όσο και σε ολό-
κληρο τον κόσμο.  Και οι λόγοι που 
μας κάνουν ανήσυχους είναι πολλοί.

Αρχικά η Ευρώπη και για να είμα-
στε πιο σαφείς, η ηγεσία της Ευρώπης, 
αποδείχτηκε ελάχιστη στην αντιμετώ-
πιση της πανδημίας. Λάθος χειρισμοί 
από τη γέννηση του προβλήματος και 
μέχρι τα τώρα, έβαλαν την Ευρώπη 
στη χειρότερη κρίση από το ξεκίνημα 
της. Στη αρχή μας είπαν «μπόρα είναι 
θα περάσει». Και όχι μόνο η μπόρα 

δεν πέρασε αλλά ένα χρόνο και μετά, δεν ξέρουν και οι ίδιοι τι πρόκειται να 
συμβεί και τι να κάνουν. 

Η ιστορία με τα εμβόλια, η μόνη μας ελπίδα, είναι η επιτομή της ανικανό-
τητάς τους. Οι φαρμακευτικές εταιρείες μας δουλεύουν και δουλεύουν μόνο 
για πάρτι τους, αδιαφορώντας για τις ζωές μας. 

Γιατί ενώ τα εμβόλια έτυχαν γαλαντόμων ενισχύσεων στην τελική από 
εμάς τους πολίτες για την μελέτη και την παρασκευή τους, οι ρυθμοί που 
μας χορηγούνται υπολείπονται και από την ταχύτητα χελώνας. Φτάσαμε 
να κρύβουν ή αν θέλετε να υποτιμούν παρενέργειες για να μη μείνουν έξω 
από το χορό των δις. Και αντί οι κάθε είδους πατέντες να διανεμηθούν σε 
όσες φαρμακοβιομηχανίες μπορούν να παρασκευάσουν τα εμβόλια, μπας 
και τρέξει η ιστορία των εμβολιασμών, συμβαδίζουμε αναγκαστικά με τους 
δικούς τους απελπιστικά αγρούς ρυθμούς παραγωγής. Φτάσαμε να ξορ-
κίζουμε τα άλλα εμβόλια, ρωσικό και κινέζικο, μη και χάσουν κανά ευρώ οι 
«δικές» μας φαρμακοβιομηχανίες. 

Και μην απορείτε για το ότι κανείς από τους κατ’ όνομα ευρωπαίους η-
γέτες δε βρέθηκε έστω να πει μια κουβέντα για όλα αυτά, έτσι για να δούμε 
και εμείς ότι κάποιος μας νοιώθει, βουβαμάρα. Όλοι τους είναι ιδεοληπτικοί 
με ιδεολογικές παρωπίδες όπως επιτάσσει ο νεοφιλελευθερισμός και δε το 
τολμούν μπας και κατηγορηθούν ότι ανοίγουν την κερκόπορτα του σοσια-
λισμού (!!!). Και ας μιλούν όλοι τους για τα εθνικά συστήματα υγείας γιατί 
κανείς τους δεν διανοείται ότι αυτή την υγειονομική κρίση, θα μπορούσε να 
την παλέψει ο ιδιωτικός τομέας.  

Μας πουλάν ελπίδα όσο και όπως το μπορούν. Και επειδή πέρα από το 
φυσικό θάνατο βιώνουμε και τον οικονομικό μας θάνατο, προσπαθούν να 
μας πουλήσουν ως ελπίδα και γιατρειά το περίφημο ταμείο ανάκαμψης. Αλ-
λά από ότι όλα δείχνουν μιλάμε για δανεικά που θα πρέπει να επιστραφούν 
από τη στιγμή, από τη στιγμή που η χρηματοδότηση του μέσω κάποιας 
μορφής ευρωομολόγων δεν περπάτησε. Αντίθετα πέρασε η πρόταση να 
χρηματοδοτηθεί μέσα από τη σύνδεση του με το Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο (διάβαζε Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό). Σε απλά ελληνικά θα δούμε 
πως θα πληρωθεί αλλά θα πληρωθεί !

Και επειδή ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρετε, το σενάριο εδώ είναι 
κυριολεκτικά διαβολικό. Με τα χρήματα του ταμείου θα ενισχυθούν μεγάλες 
επενδύσεις διάβαζε επιχειρήσεις, αλλά ως δάνεια θα ξεπληρωθούν όπως 
το αντιλαμβάνομαι, από τον εθνικό μας προϋπολογισμό δηλαδή από εμένα 
και από εσένα. Η ιστορία βρωμάει μνημόνια πολύ χειρότερα και από όσα 
ζήσαμε.  Κοντολογίς θα φεσωθούμε με χρήματα που θα δοθούν ως ενισχύ-
σεις σε ορισμένους ιδιώτες. Και οι μικροί ; Μια καλή ευκαιρία να απαλλα-
γούμε από αυτούς.  

Και ποιος να πληρώσει για όλο αυτό το τσίρκο. Λογι-
κά θε έπρεπε η καθ’ ύλην αρμόδια πρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάεϊν ; Ποιος 
όμως τολμά να την ακουμπήσει όντας παρατρεχάμενη 
της κ. Μέρκελ. 

Ευρωπαίοι ηγέτες. Τζάμπα μάγκες στον τόπο τους, 
με την ουρά στα σκέλια απέναντι στη Μέρκελ και το 
παντοδύναμο κεφάλαιο. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι 
κάποιοι με τη σειρά τους θα κατηγορήσουν και εμένα 
ως ιδεοληπτικό άτομο. Ωραία ας περιμένουμε να δούμε 
το τέλος της ιστορίας, όσοι βέβαια ζούμε μέχρι τότε. 
Στοιχηματίζω ότι τελευταίοι θα γελάσουν με γεμάτες 
κοιλιές και πάλι, οι τύποι που μας κάθονται στο σβέρκο 
μια ζωή.

Και να ήταν μόνο αυτό. Ο πρόεδρος της μιας θητείας 
Μπάιντεν, ετοιμάζεται 
στα γεράματα του να 
μας αιματοκυλήσει α-
νάβοντας την πρώτη 
σπίθα στην Ουκρανία.  
Και απορώ με τους τυ-
χοδιώκτες ηγέτες της 
Ουκρανίας. Δεν τους 
έφτανε το πρώτο στρα-
πάτσο με την Κριμαία. 
Τι διάολο θέλουν, να 
την πάρουν πίσω ;

Πάε ι  πέταξε  το 
πουλάκι. Στα σοβαρά 
πιστεύει κανείς ότι θα 
αποποιηθούν οι Ρώσοι 
τη μοναδική διέξοδό 
τους στη Μαύρη Θά-
λασσα αλλά και στη 

Μεσόγειο ;
Τι στην ευχή θέλουν. Το δώρο του Χρουτσώφ που τόσο επιπόλαια χειρί-

στηκαν πίσω;
Και δε μπορώ να διαβάζω ανοησίες ότι τάχα η Ελλάδα δε μπορεί να 

κάνει διαφορετικά από την Ευρωπαϊκή και Αμερικανική γραμμή που μιλούν 
για εισβολή και κατοχή της Κριμαίας ελέω Κύπρου, δημιουργώντας ένα 
σοβαρό διπλωματικό προηγούμενο αν αποδεχτεί αυτή την κατάσταση. Η 
Κριμαία ιστορικά ανήκε στη Ρωσική Αυτοκρατορία και οι κάτοικοι της εκτός 
του ότι είναι ρωσόφωνοι, στην μεγάλη πλειοψηφία τους δηλώνουν και 
Ρώσοι. Και τι διαφορετικό, να κάνει θα ρωτήσετε. Να απόσχει από οποια-
δήποτε τυχοδιωκτική περιπέτεια στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Και 
να δω τον Ερντογάν που και εδώ επιμένει να πατά σε δυο βάρκες πως θα 
τα καταφέρει να μη «βραχεί», που δε το βλέπω και δεν είμαι και μέντιουμ. 
Αλλά επειδή η ιστορία αυτή θα μας απασχολήσει πολύ στο μέλλον ας στα-
ματήσουμε εδώ προσωρινά με την ελπίδα όλα αυτά να αποδειχτούν απλά 
ένα κακό σενάριο. 

Και να ήταν μόνο η πανδημία και η Κριμαία. Ένα σωρό άλλες περιπτώ-
σεις (αγωγός Nord Stream 2, αν. Μεσόγειος, Συρία, κλπ) συνθέτουν ένα 
ζοφερό και ανήλιο σκηνικό γύρω μας,  που ας ευχηθούμε να μην καταλήξει 
σε καταιγίδα. 

Και σε αυτή τη μοναδικά δύσκολη δυστυχώς βρεθήκαμε στην Ευρώπη 
αλλά και στον τόπο μας με άβουλους και ας ελπίζουμε τελικά όχι μοιραίους 
ηγέτες. Μακάρι ! 

Πολλά έχουν γραφεί για τη στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα ανήμερα 
της 25ης Μαρτίου για τα 200 χρόνια ... κάθε χρονιά copy paste τα σχόλια 
μετά την ολοκλήρωση της … εντυπωσιακή, μεγαλειώδης κλπ κλπ ... 

Αλλά … αν εξαιρέσουμε τα πεζοπόρα τμήματα με αναφορά στην ιστορία 
μας, η υπόλοιπη ήταν μια από τα ίδια και μάλιστα μικρότερη του αναμενό-
μενου και για να γίνω πιο σαφής.

Αρχικά ως προς την πολιτική που πέρασε η διάρθρωση των τμημάτων 
... περίμενα τουλάχιστον την παρουσία ενός ρωσικής προέλευσης όπλου, 
όπως λχ τα αντιαεροπορικά TORM1 ... θα το χαιρόμασταν να βλέπουμε 
στον ουρανό αμερικανικά αεροπλάνα να «συνοδεύουν» ρωσικά όπλα ... 
παγκόσμια πρώτη !!!

Αλλά ούτε χιούμορ διαθέτουμε και βέβαια ούτε τα κότσια να στείλουμε 
έστω ένα τόσο χλιαρό μήνυμα όπου δει ... και βέβαια να μην μας διαφεύγει 
ότι ποτέ δεν είδαμε σε παρέλαση τους έλαση τους S300 … μια φορά επιχει-
ρήθηκε αυτό το 2014, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες ήρθαν μεν από την 
Κρήτη στην Αθήνα (Τατόι), αλλά κρατήθηκαν εκεί … το αιτιολογικό ήταν ότι 
ελέω γεγονότων Κριμαίας θα προκαλούσαμε μοστράροντας ρωσικά όπλα 
όταν οι ρώσοι μπούκαραν στην Κριμαία … να υπογραμμίσω ότι μιλάμε για 
την εποχή που δεν υπήρχε ο περίφημος νόμος CAATSA … εντάξει δε μιλώ 
την παρουσία τους για φέτος, αυτό θα σήμανε κυριολεκτικά επανάσταση ! 

Και αντί ενός αξιόπιστου αντιαεροπορικού συστήματος είδαμε και πάλι 
τους Hawk που μετά τόσα χρόνια μάλλον έπρεπε να ξεκουράζονται σε 
κάποιο μουσείο … είδαμε το χουνέρι που έπαθαν οι Τούρκοι με τους δικούς 
τους Hawk στην Λιβύη … ακόμα ψάχνουν να βρουν ποιος τους διέλυσε 
στην εκεί βάση τους στην Al Watiya … βέβαια όλοι δείχνουν τα Rafale με 
ένα ερώτημα … ‘ήταν γαλλικά ή αιγυπτιακά … ότι και να ήταν, ο γαλλικός 
δάκτυλος είναι εκ των ουκ άνευ ;

Χάθηκε ένα γαλλικό αντιαεροπορικό Crotale, για να κάνουμε το χατίρι 
και Φλοράνς Παρλί που δε χάρηκε ούτε καν τα σε αφθονία στον ελληνικό 
στρατό τα γαλλικά οχήματα αναγνώρισης VBL. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ

Αλεξάνδρεια: 02-04-2021
 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5692

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία 

για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 
ΣΕ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙ-
ΑΣ» με προϋπολογισμό 232.466,45 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24%,

Κωδικός CPV:  45212290-5: Επισκευή και συντήρηση αθλη-
τικών εγκαταστάσεων ,

και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών: 138.152,50 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 24.867,45 € 
Απρόβλεπτα: 24.452,99 €, 
ΦΠΑ: 44.993,51 €. 
Το έργο είναι κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρο-

νική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια 
προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.
promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής (www.alexandria.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί 
κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημό-
σιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2333 3 50145 και 2333 3 50153, 
FAX επικοινωνίας 2333 3 50108.

3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών ορίζεται η 22.04.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
15.00μ.μ.  Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγι-
σης των προσφορών ορίζεται η 27.04.2021, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00 π.μ. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Η οικονομική 
προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα των 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα τιμών του τιμολογίου 
και του προϋπολογισμού και έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016.

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηρι-

οποιούνται σε έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 

στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από 
τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρού-
σας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα θα πρέ-
πει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.Ε.Π.), όπως αυτό ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 
71/2019, ιδίως κατά τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Μητρώου 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) (άρθ. 
65) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. Οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προ-
σαρτήματος Α του Ν. 4412/2016, πρέπει να δραστηριοποιούνται στην 
κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και να περιλαμβάνουν βασική στελέ-
χωση αντίστοιχη με αυτή των απαιτούμενων τάξεων του Μ.Ε.Ε.Π. με 
ανάλογη εφαρμογή του αρ. 52 του Π.Δ. 71/2019.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυ-
ητικής επιστολής ύψους 3.750,00€  υπέρ του Κυρίου του Έργου ή 
του Φορέα Κατασκευής και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 
30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού δηλ. μέχρι 
21.02.2022. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IΙ «Κατασκευή, επισκευή και 
συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών στη 
ΣΑΕ 055 με κωδικό έργου 2017ΣΕ05500010, με το ποσό των 
232.466,45 € και περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον 
Προϋπολογισμό του Δήμου Αλεξάνδρειας έτους 2021, με Κωδικό 
Κ.Α. 02.61.7336.01. Το παραπάνω ποσό θα μειωθεί αναλογικά με 
το ποσοστό της έκπτωσης μετά την υπογραφή της σύμβασης.

7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ε-
κατόν πενήντα (150 συνολικά) ημερολογιακές ημέρες από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.

9. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜ-
ΔΗΣ στις 02.04.2021 και φέρει αριθμό ΑΔΑΜ: 21PROC008384965 
2021-04-02, ενώ ο συστημικός αριθμός του ΕΣΗΔΗΣ είναι 179952.

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Γκυρίνης                                   
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Ίσως να είναι έτσι
Από τη σκύλα στη Χάρυβδη … όταν 

οι ηγεσίες είναι μοιραίες και άβουλες …



Έφθασε το 3χ3 
η Βέροια αφού 
πέρασε εύκολα 

από τον Βόλο κερδί-
ζοντας τον Ολυμπιακό 
με 0-1 χάρις στο πολύ 
ωραίο γκολ που πέτυ-
χε ο Λουκίνας στο 12’ 
λεπτό.  . Η Βέροια ήταν 
καλύτερη σε όλη την 
διάρκεια του αγώνα και 
μάλιστα εκτός από το 
γκολ δημιούργησε και 
άλλες καλές ευκαιρίες 
για μία ευρύτερη νίκη.  
Η πολύ καλή εμφάνιση 
της Βέροιας είχε ως 
αποτέλεσμα να περιορί-
σουν τους γηπεδούχους 
και να μην απειλήσουν 
σοβαρά την εστία του 
Βελίδη.

Η Βέροια έχει δημιουργήσει
μία ισχυρή ομάδα και όλα θα ε-
ξαρτηθούν από την απόδοση
τωνπαικτών. γιαναφθάσειστον
στόχο της.  Η διαφορά με τους
αντιπάλους της κατηγορίας είναι
φανερή, και ιδιαιτέρα η νίκη στο
Βόλο δίνει άλλη διάσταση αφού
και ο Ολυμπιακός είναι από τα
φαβορί για άνοδο.Όχι μόνοπή-
ρε την νίκη αλλά με την τακτική
της δεν άφησε να δημιουργήσει
σπουδαίες ευκαιρίες. Ήταν μία
πολύκαλήεμφάνισηκαι ταλόγια
τουΠαύλουΔερμιτζάκη ότι από
παιχνίδι σεπαιχνίδι η ομάδα θα
γίνεταικαλύτερηφαίνεταιότιεπα-
ληθεύονται.

Συνεχίστε με σοβαρότητα και

πάθος δεν έχει τελειώσει τίποτε
ακόμη, έχει πολύ δρόμο , αλλά
όπωςείπαμεόλαεξαρτώνταιαπό
τηναπόδοσητωνπαικτών.

Το γκολ  σημειώθηκεστο 12’.
ΟΛουκίναςπουπήρε τηνπάσα
από τονΚαραγιάννημπήκεστην
περιοχή, «άδειασε» μεπροσποί-
ηση τον Γιαννίτση και με πλασέ
έστειλετηνμπάλασταδίχτυα.

ΗΒέροιαείχεάλλημιααπειλή
στοπρώτομέρος.Στο35’οΠόζο-
γλου έκανε έναδυνατόσουτ έξω
από τηνπεριοχήαλλάοΞενοδό-
χωφαπόκρουσεδύσκολα.

Στο δεύτερο μέρος, η Βέροια
ξεκίνησεπολύκαλάκαιστοπρώ-
το10έπτόείχεέναδοκάρικαιένα
πολύ καλό σουτ. Συγκεκριμένα,

στο 52’ ο Πασάς έστρωσε στον
Λουκίνας, ο τελευταίος έκανε το
σουταλλάημπάλαχτύπησεστο
δοκάρι. Στο 54’ ο Πασάς έκανε
δυνατόσουταπότοημικύκλιοαλ-
λά ο Ξενοδόχωφ ήταν σε καλή
θέσηκαιαπόκρουσε.

Η Βέροια ανέβηκε ψηλότερα
και συνέχισε να δημιουργεί απει-
λές. Στο 66’ ο Σιμόνι έκανε την
σέντρααπόαριστερά,οΛουκίνας
πήρε την κεφαλιά αλλά η μπάλα
έφυγε άουτ. Στο 78’ η Βέροια έ-
βγαλε υποδειγματικήαντεπίθεση,
οΜπουκουβάλαςβρέθηκε μόνος
στην αντίπαλη περιοχή αλλά το
σουτπουεπιχείρησεέφυγεάουτ.
Στο70’μετάαπόσέντρα,οΛουκί-
ναςπήρετηνκεφαλιάστηνμικρή

περιοχή αλλά η μπάλα πέρασε
άουτ.

Από τηνπλευρά τουΟλυμπι-
ακού Βόλου, που περιορίστηκε
από την πολύ καλή αμυντική
γραμμήτηςΒέροιαςένασουττου
Βουκελάτουεξωαπότηνπεριοχή
στο60’δενανησύχησετονΒελλί-
δηενώτοσουττουΝτούριτςμέσα
απότηνπεριοχήέφυγεπολύψη-
λάάουτ.

Σπουδαίακαιδίκαιηηνίκηεπί
ενός ισχυρούαντιπάλουπιστεύε-
ταιοτιθαυπάρχειανάλογησυνέ-
χειαώστεστοτέλοςηβασίλισσα
τουβοράναανέβειστηνεπόμενη
κατηγορία.

Από την ομάδα κανείς δεν υ-
στέρησε όλοι προσπάθησαν για

τηννίκηπουήρθεσεμίαδύσκο-
ληέδρα

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τάσης (Διαμά-
ντης,Δέλλιος)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ: Ξε-
νοδόχωφ, Γραικός (79’Μπόλης),
Μπουτζίκος,Γιαννίτσης,Ρόκα(46’
Χολέβας),Παπακώστας (79’Πα-
τρώνης), Κόλα, Σκοπελίτης (46’
Βουκελάτος),Τσαγκαλίδης,Βασι-
λούδης (56’ Ντούριτς), Παπαδη-
μητρίου.

ΒΕΡΟΙΑ:Βελλίδης,Μπουκου-
βάλας, Πεταυράκης, Σκόνδρας,
Μαραγκός,Οικονόμου(75’Μπλέ-
τσας), Βεργώνης, Καραγιάννης
(88’Στάμου),Πασάς(65’Αποστο-
λόπουλος),Πόζογλου,Λουκίνας.

ΒόρειοςΌμιλος
αποτελέσματα

Κυριακή4Απριλίου
ΑπόλλωνΠ–Καβάλα..... 0-1
ΟλυμπιακόςΒ–Βέροια.. 0-1
Πιερικός–Θεσπρωτός... 2-0
ΑλμωπόςΑρ–ΑΕΠΚ. 1-1
Τρίγλια–Πανσερραϊκός0-0

ΗβαθμολογίατουΒορείου
Ομίλου

Βέροια..............................9
Καβάλα.............................9
ΟλυμπιακόςΒόλου..........6
Πιερικός............................6
Πανσερραϊκός.................4
Θεσπρωτός.....................3
ΑλμωπόςΑριδαίας.............2
Τρίγλια.................................2
ΑΕΠΚοζάνης..................1
ΑπόλλωνΠόντου............0


Ηεπόμενη
(4η)αγωνιστική:

Κυριακή11Απριλίου
Θεσπρωτός–Τρίγλια
Βέροια–ΑλμωπόςΑριδαίας
Καβάλα–Πιερικός
ΟλυμπιακόςΒ–ΑπόλλωνΠ
Κοζάνη–Πανσερραϊκός

ΠαύλοςΔερμιτζάκης:«Πή-
ραμεμίαπολύσπουδαίανίκη

σεμίαδύσκοληέδρα»
Χαρούμενος και αρκετά αι-

σιόδοξος ήταν στις δηλώσεις
τουμετάτηνλήξητουαγώναο
προπονητής τηςΒέροιαςΠαύ-
λοςΔερμιτζάκηςοοποίοςτόνι-
σεταεξής

«Ήτανηπρώτηεκτόςέδρας
έξοδος της ομάδας και έτυχε
νααντιμετωπίσουμε ένανπολύ

καλό αντίπαλο με καλό ρόστερ
μεποιότητα καιποσότητα, και ε-
πίσης ένανπολύ καλόπροπονη-
τή,πουέχεικαιαυτόςτουςίδιους
στόχουςδηλ.τηνάνοδο.

Εμείς ετοιμαστήκαμε ουσιαστι-
κάμίαμέραγιατοπαιχνίδι.Αλλά
είχαμεπαρακολουθήσει τονΟλυ-
μπιακόΒόλουκαιξέραμεταυπέρ
καιτακατά.Ήρθαμεσεαυτήτην
αναμέτρησηγιανακερδίσουμε.

Θεωρώ ότι εκμεταλλευτήκαμε
τιςδύοσοβαρέςαπουσίες τουα-
ντιπάλουπουέχεινακάνειμετην
καλήεικόνατουαντιπάλου.

Το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο
με τις δύο ομάδες να θέλουν να
παίξουνκαλόποδόσφαιρο.Εμείς
απλά ευτυχίσαμε να πετύχουμε

τογκολκαιπήραμεέτσιέναπρο-
βάδισμα.ΣτοΒ’ημίχρονοδώσα-
με λίγο χώροπαραπάνω για να
μπορέσουμε να εκμεταλλευτού-
με κάποιους χώρους.  και με τις
αλλαγές που κάναμε να έχουμε
κάποιες ταχύτητες,  ευκαιρίες ,
τελειώματακαικάποιογκολ.

Νομίζω οτι κάναμε 4-5 ευκαι-
ρίεςστοβ’ ημίχρονο και θαμπο-
ρούσαμε να έχουμε τελειώσει το
παιχνίδι νωρίτερα.Όμωςόταν το
σκορείναιμόνο0-1θέλειςμεγάλη
προσοχή και καλή διαχείριση για
ναπάρεις μίαπολύμεγάληνίκη.
Θεωρώοτι και οι 4παίκτεςπου
μπήκαν αλλαγή βοήθησαν στον
μέγιστοβαθμό.Τέλοςκρατάμετην
πολύσπουδαίανίκη,καιναδώσω
συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά
γιααυτήτηνεπιτυχία.

Συγχαρητήρια και για την δι-
αιτησία τουαγώναθαπρέπει να
τα λέμε και αυτά. Συνέβαλεστην
σωστήδιεξαγωγή ενόςδύσκολου
αγώνα.

Επίσης να ευχαριστήσω τον
ΟλυμπιακόΒόλουγιατηνφιλοξε-
νίατηνοποίαθαανταποδώσουμε
στοβ’γύρο.Σήμεραέπαιξανδύο
ιστορικές ομάδες και το θέμα της
φιλοξενίαςδείχνειτοεπίπεδοτων
δύοσυλλόγων.

Ευχαριστήριο
ΑπότηνΠΑΕΒΕΡΟΙΑανακοι-

νώθηκανταεξής:
ΗΠΑΕΝΠΣΒΕΡΟΙΑ ευχαρι-

στεί θερμά, της διοίκηση τουΟ-
λυμπιακούΒόλου για την άψογη
φιλοξενία και τους παρατηρητές
αγώνα για την άρτια διεξαγωγής
τηςαναμέτρησης.
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3Χ3ηΒέροιαμεμεγάλοδιπλόστονΒόλο0-1
Σκόρερ ο Λουκίνας στο 12’

ΠαύλοςΔερμιτζάκης:“Πήραμεμίαπολύσπουδαίανίκησεμίαδύσκοληέδρα”
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Α2 μπάσκετ
ΈχασεαπότηνΔάφνη

οΦίλιπποςΒέροιαςμε72-69

ΜεάδικηήτταεπέστρεψεστοπρωτάθλημαοΦίλιππος.Βέροιας
αφούέχασεαπότηνΔάφνηΔαφνίουμε72-69,παράτηνπολύκαλή
απόδοσηΠαρά την μεγάληαποχή και χωρίςφιλικά οιπαίκτες του
Φιλίππουταπήγανπερίφημακαιθαμπορούσανναπάρουντηννίκη.
Σεδύο10λεπτάείχαντοπροβάδισμαστοσκορστοα’με13-15και
στο 3ο 48-51.Έτσι όλα κρίθηκανστο τελευταίο δεκάλεπτόόπουοι
γηπεδούχοιήτανπιοεύστοχοικαιπήραντηννίκη

Δεκάλεπτα:13-15,34-30,48-51,72-69
Διαιτητές:Τσιμπούρης-Ρίζος-Νάστος
ΔΑΦΝΗΔ.(Καλαμπόκης):Σκόρδος16(1),Μαλέλης12(2),Καν-

νάς 2, Καραΐσκος 2, Σούμαν 2,Τσορμπατζόγλου 2,Τζουγκαράκης
8,Μπήλιος,Μπέμπης8 (2/7τρ.), Ζαραϊδώνης12 (1), Στεφανίδης8
(1τρ.,2κλ.).

ΦΙΛΙΠΠΟΣΒ.(Μπλατσιώτης):Τσεσμετζίδης,Ντόβας15(3/12τρ.),
Ελευθεριάδης 20 (1), Κοθράς 12 (1/8τρ.),Παραπούρας 5 (1/6τρ.),
Σουτζόπουλος11(17ασ.),Πιλκούδης5,Καραγεωργίου1.

Α2-6ηαγωνιστική
ΔάφνηΔαφνίου-ΦίλιπποςΒέροιας................................... 72-69
ΑπόλλωναςΠάτρας-Ελευθερούπολη............................... 97-82
Τρίτωνας-Καρδίτσα.......................................................... 91-85
Μαρούσι-Ψυχικό............................................................... 62-69
Αμύντας-Πανερυθραϊκός.................................................. 58-73

Επόμενηαγωνιστική(7η,7/4):
ΦίλιπποςΒέροιας–Ολυμπιακός
Αγρίνιο–Καβάλα
Παγρκάτι–ΑπόλλωνΠατρών
Ελευθερούπολη–Τρίτων
Καρδίτσα–ΟίακαςΝαυπλίου
ΚόροιβοςΑμαλιάδας–Μαρούσι
Πανερυθραϊκός–ΔάφνηΔαφνίου
Ψυχικό-Αμύντας

Ο Α.Ο.Π.Κηφισιάς 
παρότι έχανε με 
2-1 σετ νίκησε 

με 3-2 σετ τον τυπικά 
γηπεδούχο Φίλιππο 
Βέροιας στο ντέρμπι της 
4ης αγωνιστικής και 
πρώτης της β φάσης του 
β΄γύρου για τις θέσεις 
5-8 του πρωταθλήματος 
Volley League. Ο αγώ-
νας έγινε στο γυμναστή-
ριο Κροίσος Πέρσης της 
Νέας Σμύρνης και μετά 
τη νίκη αυτή η Κηφισιά 
εξασφάλισε την 5η θέση 
στην τελική κατάταξη 
της Volley League.

Στοπρώτοσετ οΦίλιπποςμε
τα αδέρφιαΤζιουμάκα να τελειώ-
νουν επιθέσεις προηγήθηκε 13-
10, ενώ στην εξέλιξη του σετ η
διαφορά έφτασε μέχρι και το +5
(21-16).Οι«κόκκινοι»έφτασανσε
τετραπλόσετμπολ24-20,όμωςη
Κηφισιά με δύο μπλοκ από τους
ΤσάμπερλεινκαιΚωτσάκηκαιστη
συνέχειαάουτ επίθεση τουΤζιου-
μάκα έφτασεσε απόσταση«ανα-
πνοής» 24-23.Τελικά την «καυτή
μπάλα» τελείωσε οΤζιουμάκας ο
οποίοςέκλεισετοσετ25-23.

Αμφίρροποήτανκαιτοδεύτερο
σετ τουαγώναμε τις δύοομάδες
να εναλλάσσονται στο προβάδι-
σμα και να πηγαίνουν μαζί στο
12-12.Μετά από φάση διαρκεί-
ας ο Γάτσης έβαλε ξανά τονΦί-
λιππο μπροστά 19-18, όμως ο
εντυπωσιακός Σπυριούνης με ε-
πίθεση-μπλοκ και στησυνέχεια ο
Κωτσάκηςμεάσσοέδωσανδιπλό
σετ μπολστηνΚηφισιά 24-22.Ο
Φίλιππος έμεινε «ζωντανός» ισο-
φαρίζοντας 24-24 με μπλοκ του
Τζιουμάκα, όμως η Κηφισιά εκ-
μεταλλεύτηκε την 3η της ευκαιρία
καιπήρε τοσετ 26-24 με κόντρα
επίθεση του Ζουπάνη.Οι τυπικά
γηπεδούχοι μπήκαν «φουριόζοι»
στο τρίτο σετ και με «όπλο» το
καλό σέρβις έφτασαν σε νταμπλ
σκορ10-5αλλάηΚηφισιάμε τον
Κασαμπαλήστο σέρβις και ισχυ-
ρό μπλοκ έφερε το σετ στα ίσα
(12-12). Ο Φίλιππος «ανέβασε
στροφές» χάλασε την υποδοχή
τηςΚηφισιάς και με τουςΦέρελ ,
Τζιουμάκα και Εντουάρντο να τε-
λειώνουν επιθέσεις πήρε σαφές
προβάδισμα19-13.Οιφιλοξενού-
μενοι δεν μπόρεσαν να επιστρέ-
ψουνστην διεκδίκηση τουσετ με
τονΦίλιππο να το κατακτά 25-18
μεεπίθεσητουΕντουάρντο.

Οι παίκτες του Νίκου Ζαλμά
δενπτοήθηκαν από την απώλεια
του3ουσετ καιστο4ομεπιεστι-
κόσέρβιςκαιαποτελεσματικότητα
στην κόντρα μπάλαπροηγήθηκε
7-4μετονΖουπάνη.ΗΚηφισιάέ-
φτασεμέχριτο+6(18-12)μετους
Μελλέ και Κωτσάκη, όμως οΦί-
λιπποςμεσυνεχόμενουςπόντους
έφτασεσε«απόστασηβολής»22-
21μεμπλοκτουΦέρελ.ΗΚηφισιά
πιο ψύχραιμη και αποφασιστική
στοφινάλεκατέκτησετοσετ25-22
μεμπλοκτουΜπάσηστονΕντου-
άρντο,οδηγώντας τοπαιχνίδιστο
τάιμπρέικ.

Εκεί, οι άσσοι τουΜελλέ και
τουΖουπάνη έδωσανστηνΚηφι-

σιάπροβάδισμα5-2.ΟΦίλιππος
«απάντησε»μεδικάτουκαλάσέρ-
βις και δημιουργώντας προβλή-
ματα στην Κηφισιώτικη υποδοχή
προσπέρασε 7-6 μετά από άουτ
επίθεση τουΚωτσάκη.Η αλλαγή
πλευράς βρήκε τον Φίλιππο να
έχει ελαφρύ προβάδισμα 8-7 με
επίθεσητουΦέρελ.ΗΚηφισιάπή-
ρεπροβάδισμαδύοπόντων10-8
με επίθεση τουΜελλέ και άσσο
τουΚασαμπαλή.ΟΦίλιπποςπί-
εσε ναανατρέψει την κατάσταση,
ο Κοντοστάθης κράτησε στην υ-
ποδοχή και ηΚηφισιά έφτασε σε
διπλόματς μπολ14-12μετάαπό
άουτ σέρβις τουΤζιουμάκα.Η ο-
μάδα της Ημαθίας «έσβησε» το
πρώτοόμωςοΤσάμπερλειντελεί-
ωσετοσετ15-13.

Διαιτητές: Κυριοπούλου, Βε-
λώνης. Παρατηρητής:Ανδρονικί-
δης.Επόπτες:Τόλιος,Αρβανίτης,
Γραμματεία:Μπίτσικα.

Tασετ: 2-3 (25-23, 24-26, 25-
18,22-25,13-15)

Διακύμανση:
1οσετ:8-5,16-13,21-16,25-23
2οσετ:8-6,16-13,21-19,24-26
3οσετ:8-5,16-13,21-15,25-18
4οσετ:5-8,11-16,15-21,22-25
5οσετ:2-5,8-10,10-12,13-15
*ΟιπόντοιτουΦίλιππουΒέροι-

αςπροήλθαναπό6άσσους,55ε-
πιθέσεις,14μπλοκκαι34λάθηα-
ντιπάλωνκαιτηςΚηφισιάςπροήλ-
θαναπό8άσσους, 56 επιθέσεις,
11μπλοκκαι32λάθηαντιπάλων.

Τασετ: 2-3 (25-23, 24-26, 25-
18,22-25,13-15)σε134’

Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
(ΣωκράτηςΤζιουμάκας):Προύσα-
λης2(2/2επ.),ΤζιουμάκαςΣτ.13
(9/22επ.,1άσσος,3μπλοκ,50%
υπ. - 23% άριστες), Γάτσης 10
(7/11 επ., 2άσσοι, 1μπλοκ),Τζι-
ουμάκαςΓ.20(14/26επ.,3άσσοι,
3 μπλοκ), Στουντζίνσκι 19 (17/32
επ.,2μπλοκ,66%υπ.-40%άρι-
στες),Φερέλ10(5/9επ.,5μπλοκ)
/Μπουράκης (λ, 60%υπ. - 40%
άριστες), Γραμμενούδης,Μιχελά-
κης,Αρτακιανός, Βαρβεσιώτης 1
(1/1επ.).

Α.Ο.Π.ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΝίκοςΖαλ-
μάς): Ζουπάνι 20 (15/43 επ., 2
άσσοι, 3 μπλοκ), Κωτσάκης 17
(14/30 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ,
50%υπ.-14%άριστες),Μπάσης
8 (4/5 επ., 4 μπλοκ), Τσάμπερ-
λεϊν 7 (7/21 επ.), Σπυριούνης 18
(14/32επ.,2άσσοι,2μπλοκ,50%
υπ.-9%άριστες),Κασαμπαλής2
(2 άσσοι) / Κοντοστάθης (λ, 57%
υπ.-17%άριστες),Σωνάκης,Πα-
παδόπουλοςΓ.,Μελλές3(2/3επ.,
1άσσος).

ΔιαμαρτυρίατουΦιλίππου
γιατηνδιαιτησίατουαγώνα
«Γιαμιαακόμηφοράστοσημε-

ρινόματςτης4ηςαγωνιστικήςτων
PlayOutτηςVolleyLeagueγιατις
θέσεις 5-8 με τονΑΟΠΚηφισιάς,
γίναμεμάρτυρεςμιας επιεικώςα-
παράδεκτηςκαι«εχθρικής»διαιτη-
σίαςγιατηνομάδαμας.

Για δεύτερησυνεχόμενη εβδο-
μάδα το σύνολο της συμπεριφο-
ράς και των αποφάσεων της δι-
αιτητού κας Κυριοπούλου με τις
κόκκινες κάρτες που στο 4ο σετ
μοίρασε και πάλι αφειδώς στους
αθλητές μας, Κώστα Προύσαλη
καιΑναστάση Γάτση, προκαλώ-
ντας τον εκνευρισμό της ομάδας
μας,ήτανη«σταγόνα»πουξεχεί-
λισε το «ποτήρι της υπομονής»
τουΑΠΣΦιλίππουΒέροιας.

Δεν συνηθίζουμε να ασχολού-
μαστε και να σχολιάζουμε διαιτη-
τικέςαποφάσεις,σεβόμενοιπάντα
τοθεσμικόρόλο της ελληνικήςδι-
αιτησίας και των«αρχόντων» του
αγώνα. Κατανοούμε μάλιστα α-
πόλυτα τυχόν λάθηπουμπορούν
ναγίνουνστηδιάρκειατουαγώνα
από τουςδιαιτητές, αφού κι αυτοί
είναιάνθρωποι.

Σύμπτωσηόμως επαναλαμβα-
νόμενη,παύειναείναισύμπτωση.
Ρόλοςτουκαλούδιαιτητήείναινα
ηρεμεί τουςπρωταγωνιστές μέσα
στην ένταση του αγώνα, τους α-
θλητέςκαιόχιναέχειπρόθεσηνα
γίνει εκείνοςπρωταγωνιστής του
αγώνα.

Ηδιοίκηση τουΑΠΣΦίλιππου
Βέροιαςδενθαεπιτρέψεισεκανέ-
ναν ναπαίζει με την αξιοπρέπεια
και τον ιδρώτααθλητών, τεχνικού
επιτελείουκαιπαραγόντων,σετό-
σοδύσκολες εποχές για τοάθλη-
μα. Καταδικάζουμε απερίφραστα
τηνσημερινήδιαιτησίακαιγιααυ-
τόκαιαπόεδώκαιστοεξήςζητού-
μετηνεξαίρεσητηςκαςΚυριοπού-
λουαπότουςαγώνεςτουΑΠΣΦί-
λιππουΒέροιας και περιμένουμε
την αξιολόγηση του παρατηρητή
τουαγώνακαιτηνπαραδειγματική
της τιμωρία.Τέλος εκφράζουμε τα
συγχαρητήριά μαςστονΑΟΠΚη-
φισιάς για την δίκαιη νίκη του σε
ένανακόμησυναρπαστικόαγώνα
τωνδύοομάδων.»

Ο Μίλωνας νίκησε 3-0
τον Φίλιππο και πήρε

την 6η θέση
ΟΜίλωνας νίκησε την κούρα-

σηκαιτονΦίλιπποΒέροιαςμε3-0
σετ στον δεύτερο αγώνα της 5ης
αγωνιστικής του β γύρου της β
φάσηςτουπρωταθλήματοςVolley
League και μίαστροφήπριν από

το τέλος κλείδωσε την 6η θέση
στην τελική κατάταξη.ΗΚηφισιά
οριστικάκατατάχθηκεστην5ηθέ-
ση, οΦίλιππος οριστικά κατατά-
χθηκε στην 7η θέση και οΟΦΗ
στην8ηθέση.

ΟΜίλωνας αυτή τηφορά δεν
έδωσεδικαίωμαστονΦίλιππο να
μπειστοναγώναόπωςέγινεστον
αγώνα τουΑ΄ γύρου και με τους
Χαντ, Χανδρινό κατάφερε να έχει
τοναπόλυτοέλεγχο.

Η ομάδα του ΣάκηΨάρρα με
τον Χανδρινό και το μπλοκ του
Κανελλόπουλου,Δορδοκίδηπρο-
ηγήθηκε 8-4.ΟΦίλιππος μείωσε
13-12μετουςΓάτση,ΣτέλιοΤζιου-
μάκααλλά τασερβίς τουΧανδρι-
νούέκανανσερί3-0καιηδιαφορά
επανήλθεσε απόστασηασφαλεί-
ας 16-12.ΟΜίλων κράτησε την
υπεροχή και έκλεισε τοσετ 25-19
μελάθοςτουΣτέλιουΤζιουμάκα.

Στο2οσετμετάτο11-11οΜί-
λωνας είχε περισσότερες λύσεις
και με τουςΧαντ,Μαζιαρζ να κυ-
ριαρχούν προηγήθηκε 16-13. Ο
Φίλιππος τοπάλεψεμέχρι το 20-
18αλλάοΜίλωνμεσερί3-0από
Μαζιαρζ,Χανδρινόέκανεσερί3-0
γιατο23-18.καιτοσετέκλεισε25-
19μετονΧαντ.

Στο3οσετ τοσερβίς τουΧαντ
έδωσεπροβάδισμα5-2στοΜίλω-
ναενώστο11-8μετοσερβίςτου
Τσαρκάτογλου οΜίλωνας έκανε
σερί 6-0 και ξέφυγε 17-8.Το σετ
έκλεισε 25-12 με διαδοχικά λάθη
απότονΦίλιππο.

Διαιτητές: Ονόπας,ΜουλάΛ,
Παρατηρητής:Γεωργουλέας.Επό-
πτες:Παπαγιαννόπουλος,Τόλιος,
Γραμματεία:Εμμανοηλίδη.

Διακύμανση:
1οσετ:8-4,16-12,21-17,25-19
2οσετ:8-7,16-13,21-18,25-19
3οσετ:8-4,16-8,21-10,25-12
*Οιπόντοι τουΜίλωναπροήλ-

θαναπό6άσσους, 34 επιθέσεις,
8 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων
και τουΦίλιππουΒέροιαςπροήλ-
θαναπό2άσσους, 26 επιθέσεις,
3μπλοκκαι19λάθηαντιπάλων.

Τασετ: 3-0 (25-19, 25-19, 25-
12)σε72’

Α.Ο.Ν.Σ.ΜΙΛΩΝ (ΣάκηςΨάρ-
ρας): Χανδρινός Σπ. 14 (11/13
επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 67% υπ.
- 27% άριστες), Μάζιαρζ 7 (4/5
επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ),Χαντ 13
(10/19 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ),
Δορδοκίδης3 (2/3 επ., 1 μπλοκ),
Κανελλόπουλος2(2μπλοκ),Λάπ-
πας5(4/11επ.,1μπλοκ,69%υπ.
-23%άριστες) /Δαρίδης (λ,50%
υπ.-33%άριστες),ΧανδρινόςΑ.,
Κάβουρας, Τσαρκάτογλου 4 (3/4
επ.,1άσσος).

Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
(ΣωκράτηςΤζιουμάκας):Προύσα-
λης,ΤζιουμάκαςΣ. 4 (3/16 επ., 1
μπλοκ, 55%υπ. - 24%άριστες),
Γάτσης 9 (8/9 επ., 1 μπλοκ),Τζι-
ουμάκαςΓ.8 (7/17επ.,1άσσος),
Στουντζίνσκι6(5/13επ.,1άσσος,
53% υπ. - 35% άριστες),Φερέλ
3 (3/5 επ.) /Μπουράκης (λ, 58%
υπ. - 42% άριστες), Γραμμενού-
δης,Μιχελάκης, Βαρβεσιώτης 1
(1μπλοκ).

Άδικη ήττα του Φιλίππου από την Κηφισιά με 2-3 σετ
ΔιαμαρτυρίατουΦιλίππουγιατηνδιαιτησία

Ο Μίλωνας νίκησε 3-0 τον Φίλιππο και πήρε την 6η θέση
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
05/04/2021 έως 09/04/2021

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

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

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

05-04-2021 μέχρι 

11-04-2021 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτη-

λεφωνητήςβλαβών:

τηλ.2331021814.

SL2: Οι διαιτητές
της 19ης αγωνιστικής
ΣτοναγώναΛεβαδειακού-Παναχαικής

οΔ.Μαλούτας

ΗΚΕΔ/ΕΠΟανακοίνωσε τους διαιτητές της 19ης αγωνιστικής για το
πρωτάθληματηςSuperLeague2.

Super League 2 – 19η αγωνιστική
Τετάρτη7/4–15:00
ΑΕΚαραϊσκάκης-Ιωνικός
Διαιτητής:Ανδριανός(Αχαΐας)

ΑΟΤρίκαλα-Ξάνθη
Διαιτητής:Ζαμπαλάς(Ηπείρου)

ΔόξαΔράμας-ΑπόλλωνΛάρισας
Διαιτητής:Πολυχρόνης(Πιερίας)

Λεβαδειακός-Παναχαϊκή
Διαιτητής:Μαλούτας(Ημαθίας)

ΟΦΙεράπετρας-Χανιά
Διαιτητής:Τσαμούρης(Πειραιά)

Διαγόρας-Εργοτέλης(15:30)
Διαιτητής:Αγγελάκης(Μακεδονίας)

Ισόπαλο23-23έληξετοΗμαθιώτικοντέρ-
μπιμεταξύτουΖαφειράκηκαιτουΦίλιππου.
Στατελευταίαλεπτάτουπαιχνιδιούκαιοιδύο
ομάδες είχαν την ευκαιρία να πάρουν την
νίκη αλλά οι δυο τερματοφύλακες κράτησαν
το 23-23 με τις δύσκολες αποκρούσειςπου
έκαναν

Στο τελευταίο 10λεπτό το παιχνίδι ματς
κύλησε γκολ γκολ.Αν και ο Ζαφειράκης ξέ-
φυγε κάποιαστιγμή και με τέσσερα και τρία
γκολ (21-17 και 21-18) .ΟΦίλιππος στην
συνέχειαπήρεπροβάδισμαστοσκορμε21-
22  στο 56’ αλλά ο Ζαφειράκης αντέδρασε
και με γκολ τουΒλάχουπροηγήθηκε 23-22
στο 59’.ΟΦίλιππος ισοφάρισε γρήγοραμε
τονΚουκουτσίδηκαι τογκολαυτόέμελλενα
είναικαι το τελευταίο τηςαναμέτρησης.Στον
υπόλοιποχρόνο,οιδυοομάδεςέκαναναπό
μια επίθεσηαλλά οιπροσπάθειες τωνΒλά-
χου, για τονΖαφειράκη καιΠαπαγιάννη, για
τονΦίλιππο, αποκρούστηκαναπό τους δυο
τερματοφύλακες.

Αγωνιστικά, οΖαφιεράκης είχεστομεγα-
λύτερο μέρος της αναμέτρησης το προβά-
δισμα.Μάλιστα στο 51’, πήρεπροβάδισμα
τεσσάρων γκολ (21-17) αλλά δεν κατάφερε
να το κρατήσει.ΟΦίλιππος αντέδρασε και

ισοφάρισεστο55’(21-21).
Ταπεντάλεπτα:2-1,3-2,5-4,6-6,9-7,11-

10(ημχ.),12-11,14-13,17-16,20-17,21-21,
23-23

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ (Δεληγιάννης):Μπουμπου-
λένδρας,Πιτάνιος,Πινακούδας,Μαυροδου-
λάκης4,Βλάχος1,Τσαγκέρας3,Τζουβάρας,
Ρότζιος 1,Πίτος 2,Θεοδωρόπουλος 10,Δι-
δασκάλου, Τσάτσας 2,Μπίλιουρης,Δάιος,
Γαλίτης,Μπόλας.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Τούτσης):Παπαγιάννης, Κα-
καφίκας,Καραγιοβάνης,Στανκίδης,Κωστακί-
δης9,Κριούτσκοφ,Παπαδόπουλος3,Τρια-
νταφυλλίδης3,Ρίζος,Μούγιτς3,Σόφρανατς
2, Φιλόσογλου, Τσαμήτρος, Χουλδαβέρο-
γλου.

Διαιτητές: Τζαφερόπουλος- Νικολαϊδης,
Κόκκινη: 55:33 Παπαδόπουλος (τρία δίλε-
πτα),Δίλεπτα:8-10,Πέναλτι:5/5-3/4

Χάντμπολ
ΙσόπαλοτοντέρμπιΖαφειράκη-Φιλίππουμε23-23

Ανκαιβρέθηκεαπόνωρίςπίσωστοσκορ,ηΑναγέννησηέβγαλε
αντίδραση,κατάφερεναπεράσειμπροστάστοσκορ,όχιόμωςναπά-
ρεικαιτηνίκηαπέναντιστηδυνατήφέτοςΒέροια.

ΗΑναγέννησηπουήθελετηνίκη,όχιτόσογιαναελπίζειγιατην
κατάκτηση της1ηςθέσηςστοόμιλο της (υστερεί στην ισοβαθμίαμε
Βέροιαπουέχεικαιέναματςλιγότερο),όσοαπόβαθμολογικήςάπο-
ψης,καθώςοιβαθμοίμεταφέρονταιστηβ’φάσητουπρωταθλήματος,
δενκατάφερε,παρότιήτανπίσωστοσκοργια50περίπουλεπτά,να
πάρειστοτέλοςτηνίκη.

ΗομάδατηςΒέροιαςαιφνιδίασετηναρτινήομάδακαιπροηγήθηκε
0-5σταπρώταλεπτά.ΜετάηΑναγέννησηάρχισεναμπαίνεισιγά-σι-
γάστοπαιχνίδικαιμείωσεστατρίαγκολ,μετοημίχρονοναολοκλη-
ρώνεταιμετηνΒέροιαναπροηγείταιμε11-14.

Οιφιλοξενούμενεςέπαιζανπολύγρήγοραστηνκόντρακαιηαρτινή
ομάδαφάνηκεναμηνέχειαντίδοτο,κυρίωςλόγωτουότιοιπαίκτριες
τηςδενβρίσκονταιεύκολαόλεςμαζίγιαπροπονήσεις.Επίσης,έκλει-
σαν καιπολύ καλά τηνΑνδρίτσουμη επιτρέποντας τη νασκοράρει
(έμεινεστα3γκολ).

Στηνεπανάληψη,μεένασερί4-1,καιτηνΤσιομπάνουνασκοράρει
κατά ριπάς (13 γκολ) ηΑναγέννηση έκανε ντέρμπι την αναμέτρηση
καταφέρνοντας να ισοφαρίσει σε 15-15. Στο επόμενοπεντάλεπτο
όμως,οιφιλοξενούμενεςμεένακαθαρό0-2πήρανξανάτοπροβάδι-
σμα.ΑκολούθησεακόμαέναξέσπασμαγιατηνΑναγέννηση,ηοποία
μάλιστακατάφερεστο48’νακάνει το21-20καιναπάρειγιαπρώτη
φορά τοπροβάδισμαστοπαιχνίδι.Η έλλειψηπροπονήσεων όμως
και οι απουσίες, με σημαντικότερη της τραυματίαΜάστακα, καθώς
καιτοσκληρόέωςκαιαντιαθλητικόπαιχνίδιπουάφησανοιδιαιτητές,
κυρίωςπάνωστηνΑνδρίτσου,δενέδωσαντηδυνατότηταστηναρτινή
ομάδα ναπάρειπροβάδισμαασφαλείαςστησυνέχεια.Περίπουδύο
λεπτάπριν το τέλος της αναμέτρησης η «Α» κατάφερε για δεύτερη
φοράστοματςναπεράσειμπροστάστοσκορμε23-22,όμωςηΒέ-
ροια είχε τηναπάντησηκαι ισοφάρισεσε23-23πουέμελλενα είναι
καιτοτελικόσκορ.

Διαιτητές:Πατιός-Πήτας(Κοζάνης)
Δίλεπτα:0-2
Πέναλτι:7/8-1/1
ΑναγέννησηΆρτας (Τσέλιος): Σκουτέλα,Μούρνου 2, Σκάρα 1,

Νούλα 1,Θεοδοσοπούλου Β., Σπυριδοπούλου 3, Τσιομπάνου 13,
Ανδρίτσου3,ΘεοδοσοπούλουΣ.,Δήμου,Παπακοσμά,Χάιδου,Καλια-
κάτσου,Ράικου

Βέροια (Παυλίδης): Κερλίδη, Εμμανουηλίδου,Τζούρισιτς 3, Κα-
ραμπατζάκη,ΝτεΟλιβέιρα,Ζένελι3,Κωστοπούλου6,Ανδρονικίδου,
Γεωργιάδου,Χοτοκουρίδου,Σάμπα2,Λύτρα,Νούσια4,Βασιλειάδου
3,Νταβίνοτβιτς2

Αποτελέσματα5ηςαγωνιστικής
1οςόμιλος
ΑΟΑΟΔΚορυδαλλού-ΟΦΝΙωνίας15-30
Αθηναϊκός-ΓΑΣΚαματερού(4/3,17:00)

2οςόμιλος
ΑΟΠροσοτσάνης-HondaΠανόραμα28-16
ΑΕΣΧΠυλαίας-ΠΑΟΚMateco(4/3,14:00)

3οςόμιλος
Μ.ΑλέξανδροςΓιαννιτσών-ΕθνικόςΚοζάνης34-28
ΑναγέννησηΆρτας-Βέροια201723-23

Βαθμολογία3ουομίλου
1)Βέροια2017...........................................................................7
2)ΑναγέννησηΑρτας...................................................................7
3)Μ.ΑΓιαννιτσών........................................................................2
4)ΕθνικόςΚοζάνης.....................................................................0

Τρίτη 06-04-2021

1 3 : 3 0 - 1 7 : 3 0

ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑ-

ΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ 18 23310-

23132

2 1 : 0 0 - 0 8 : 0 0

ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑ-

ΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕΜΠΕ-

ΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ

23310-27355

Φαρμακεία

Χάντμπολγυναικών
Ισοπαλία (23-23) με Βέροια 2017

και 2η θέση στον όμιλο για την Αναγέννηση



11www.laosnews.gr16-17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016ΤΡΙΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Πώς, πότε και σε ποιους θα 
καταβληθεί η 2μηνη παράταση 

των επιδομάτων 
ανεργίας που έληξαν τον Μάρτιο

Σε συνέχεια της ανακοίνω-
σης του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων  Κ. 
Χατζηδάκη για τα νέα μέτρα 
στήριξης της αγοράς εργασίας, 
ο Οργανισμός ενημερώνει τους 
δικαιούχους ότι η καταβολή της 
παράτασης των επιδομάτων 
ανεργίας που έληξαν τον Μάρ-
τιο, θα υλοποιηθεί ως εξής:

Μετά τη δημοσίευση της 
σχετικής Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης, που αναμένεται 
εντός του αμέσως επόμενου 
διαστήματος, η καταβολή της 
παράτασης της τακτικής επι-
δότησης ανεργίας, της επιδό-
τησης μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων θα ολοκληρωθεί 
αυτόματα, με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται καμία 
ενέργεια των δικαιούχων και δεν υφίσταται κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απα-
σχόλησης (ΚΠΑ2).

Η δίμηνη παράταση αντιστοιχεί στα εξής ποσά:
• Τακτική επιδότηση ανεργίας – έως 798,5 € (έως 399,25 € μηνιαίως), προσαυξανόμενο κατά 10% 

για κάθε προστατευόμενο μέλος
• Βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολούμενων – έως 798,5 € (έως 399,25 € μηνιαίως)
• Επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας – έως 400 € (έως 200 € μηνιαίως).
Η καταβολή του πρώτου μήνα της παράτασης θα ολοκληρωθεί εντός του Απριλίου και η καταβολή 

του δεύτερου μήνα της παράτασης θα ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου.
Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός 3 εργάσιμων ημερών,μετά την 

καταβολή τους από τον ΟΑΕΔ. Δικαιούχοι είναι μόνο όσοι παραμένουν άνεργοι κατά την περίοδο που 
αντιστοιχεί η παράταση και δεν έχουν επωφεληθεί από παρατάσεις της ίδιας επιδότησης. Επιδοτούμε-
νοι άνεργοι που ξεκίνησαν να εργάζονται στο διάστημα της παράτασης, θα λάβουν ποσό αναλογικό, 
με βάση τις ημέρες ανεργίας τους.

Άνοιξε η πλατφόρμα για την επιδότηση στα επιχειρηματικά 
δάνεια μέσω του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ 2» 

Σε λειτουργία είναι από χθες, Δευτέρα 5 Απριλίου, η ψηφιακή πλατ-
φόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2», το 
οποίο προσφέρει στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν 
αποδεδειγμένα πληγεί από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας 
του κορονοϊού.

Το νέο Πρόγραμμα καλύπτει τόσο πληττόμενες επιχειρήσεις (μεσαί-
ες, μικρές, πολύ μικρές και ατομικές, συμπεριλαμβανομένων και των ε-
λεύθερων επαγγελματιών-επιτηδευματιών) που έχουν εξυπηρετούμενες 
οφειλές, όσο και επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις 
δανειακές υποχρεώσεις τους.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι τα εξής:
• Επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες.
• Επιδότηση τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων του δανείου.
• Επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, με υψηλά ποσοστά 

επιδότησης, που φτάνουν μέχρι και το 90% της μηνιαίας δόσης.
• Επιδότηση δόσης μέχρι και 80% για επιχειρήσεις που έχουν μη 

εξυπηρετούμενα δάνεια, προκειμένου να τα ρυθμίσουν και να αποφύ-
γουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Βασική προϋπόθεση ένταξης στο Πρόγραμμα είναι τα έσοδα της 
επιχείρησης το έτος 2020 να ήταν μειωμένα κατά τουλάχιστον 20%, συ-
γκριτικά με το έτος 2019.

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ 2», μπορούν να υπο-
βάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ψηφιακή πλατφόρμα της Ειδικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου 
Οικονομικών (http://www.keyd.gov.gr/ ή http://ofeiles.gov.gr) έως τις 
9 Μαΐου 2021, μέσω μιας απλής διαδικασίας, δίχως να απαιτείται η 
συνυποβολή δικαιολογητικών για δεδομένα και πληροφορίες που είναι 
ήδη διαθέσιμες στις βάσεις δεδομένων Δημοσίου, τραπεζών και διαχει-
ριστών δανείων.

Η συνεισφορά του Δημοσίου για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα 
ανέρχεται στα εξής ποσοστά:

Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια:
Στο 90% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 80% για το 2ο 

τρίμηνο και στο 70% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.
Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια:
Στο 80% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 70% για το 2ο 

τρίμηνο και στο 60% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.
Η διαδικασία της κρατικής επιδότησης περιλαμβάνει τα ακό-

λουθα πέντε βήματα:
1ον. Υποβολή αίτησης: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβά-

λουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ 
του Υπουργείου Οικονομικών (http://www.keyd.gov.gr/ ή http://ofeiles.
gov.gr).

2ον. Έλεγχος επιλεξιμότητας: Στις υποψήφιες προς επιδότηση 
επιχειρήσεις θα διενεργηθούν ηλεκτρονικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις 

στοιχείων, με σκοπό να διαπιστωθεί 
αν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμό-
τητας.

3ον. Έγκριση επιδότησης: Ε-
φόσον η επιχείρηση πληροί τα κρι-
τήρια επιλεξιμότητας, εκδίδεται από 
την ΕΓΔΙΧ ηλεκτρονική Απόφαση 
Έγκρισης Επιδότησης και κοινοποι-
είται ηλεκτρονικά στην επιλέξιμη ε-
πιχείρηση, μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας. Ο οφειλέτης ειδοποιεί-
ται μέσω e-mail.

4ον. Ρύθμιση δανείων: Σε περί-
πτωση που η επιλέξιμη επιχείρηση 
διατηρεί μη εξυπηρετούμενα δάνεια, 
θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση 
με τη συνεργαζόμενη τράπεζα ή τον 
διαχειριστή δανείων της, ώστε να 
προβεί σε ρύθμιση των οφειλών της.

5ον. Καταβολή επιδότησης: Το 
χρονικό σημείο καταβολή της επιδό-
τησης έχει ως εξής: α) στις περιπτώ-
σεις που το επιχειρηματικό δάνειο 
είναι εξυπηρετούμενο, τότε η κατα-
βολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα 
μετά την έγκριση της επιδότησης, 
β) στις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό δάνειο είναι μη εξυπηρετού-
μενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά τη σύναψη 
σύμβασης ρύθμισης δανείου με τη συνεργαζόμενη τράπεζα ή τον δια-
χειριστή δανείου της. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, η πληρωμή 
πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου μήνα.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν επιπλέον ενημέρωση για 
τα χαρακτηριστικά του Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ 2» και τα κριτήρια επι-
λεξιμότητας, μπορούν να απευθυνθούν στα 50 Κέντρα και Γραφεία Ε-
νημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών της ΕΓΔΙΧ που λειτουργούν 
πανελλαδικά, κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 213.212.5730.

Το Υπουργείο Οικονομικών, με το παρόν πρόγραμμα, αποδεικνύει 
έμπρακτα ότι είναι αρωγός της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της 
παρέχει ουσιαστική στήριξη, ώστε να ξεπεράσει τον οικονομικό αντίκτυ-
πο της υγειονομικής κρίσης. Παράλληλα, επιβραβεύει τη συνέπεια και 
ενισχύει την κουλτούρα πληρωμών.

Τα κριτήρια για την ένταξη στο πρόγραμμα επιδότησης και τα 
ανώτατα ποσά είναι τα εξής:

-Για ατομική επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελματία χωρίς προσωπι-
κό, ετήσιο κύκλο εργασιών έως 42.000 ευρώ, καταθέσεις στην Ελλάδα 

και στο εξωτερικό έως 40.000 ευρώ, αξία των επενδύσεων σε χρημα-
τοοικονομικά προϊόντα (μετοχές, ομόλογα) που δεν ξεπερνά τις 40.000 
ευρώ και η ακίνητη μη υποθηκευμένη περιουσία να είναι έως 600.000 
ευρώ. Το ανώτατο ποσό της μηναίας επιδότησης θα είναι 600 ευρώ.

-Για πολύ μικρές επιχειρήσεις ο ετήσιος τζίρος να είναι έως 2 εκ. ευ-
ρώ, το προσωπικό έως 10 εργαζόμενοι, οι καταθέσεις έως 1 εκ. ευρώ, 
οι επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά προϊόντα έως 150.000 ευρώ και η 
αξία ακίνητης περιουσίας μη υποθηκευμένη έως 3,5 εκατομμύρια αξία. 
Το ανώτατο ποσό της μηνιαίας επιδότησης είναι 5.000 ευρώ.

-Για μικρή επιχείρηση ο ετήσιος τζίρος να μην υπερβαίνει τα 10 εκ. 
ευρώ, το προσωπικό τους 50 εργαζόμενους, οι καταθέσεις να είναι έως 
5 εκ. ευρώ, η αξία χρηματοοικονομικών προϊόντων έως 750.000 ευρώ 
και ακίνητη περιουσία έως 10 εκ. ευρώ ακίνητα. Η επιδότηση δεν μπο-
ρεί να ξεπερνά τα 15.000 ευρώ το μήνα

- Για μεσαία επιχείρηση ο ετήσιος τζίρος να είναι έως 50 εκ. ευρώ, το 
προσωπικό να μην ξεπερνά τα 250 άτομα, οι καταθέσεις στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό να είναι έως 25 εκ. ευρώ, να διαθέτει λοιπά χρηματο-
οικονομικά προϊόντα αξίας έως 3,75 εκ. ευρώ και ακίνητη περιουσία – 
έως 50 εκ. ευρώ. Το πλαφόν της επιδότησης ορίζεται στις 50.000 ευρώ

Από την Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
Ημαθίας  ανακοινώνεται ότι: σύμφωνα με την υπ΄ α-
ριθμ.ΥΑ 1536/118137/24-5-2019 (ΦΕΚ Β΄2096/5-6-
2019)   όσοι αμπελοκαλλιεργητές επιθυμούν  μπο-
ρούν να υποβάλλουν αιτήσεις για το Πρόγραμμα 
Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων περι-
όδου 2021-2022  στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής Ημαθίας στο τμήμα Φυτικής-Ζωι-
κής Παραγωγής     έως τις  25-5-2021.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα  παρακάτω μέ-
τρα:

1.Εκρίζωση -αναφύτευση στην ίδια ή σε άλλη 
θέση 

2. Φύτευση αμπελώνων βάσει άδειας αναφύτευ-
σης 

3. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης των αμπε-
λουργικών εκτάσεων (υποστύλωση, κλπ.)

 4. Επανεμβολιασμός (για την ποικιλιακή μετα-
τροπή των αμπελώνων).

     Το πρόγραμμα εφαρμόζεται μόνο σε εκτάσεις 
οι οποίες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) 
είναι φυτεμένες με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου 
σύμφωνα με τις ισχύουσες ΥΑ.β)  είναι καταχωρημέ-
νες στο Αμπελουργικό Μητρώο γ) έχουν υποβληθεί 
από τους παραγωγούς γι’ αυτές αλλά και για το 
σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης, 
δηλώσεις συγκομιδής ή δηλώσεις παραγωγής για 
τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που 
προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα. 
δ) έχει υποβληθεί γι’ αυτές Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυ-
σης για το τρέχον ημερολογιακό έτος   ε) έχουν 
τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
εθνικές και κοινοτικές διατάξεις για το σύνολο της α-
μπελουργικής εκμετάλλευσης. στ) Η ελάχιστη έκτα-
ση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στο πρόγραμμα 
ορίζεται το μισό (0,5) στρέμμα.

Η νέα φυτεία θα πρέπει να διατηρηθεί για χρονι-
κή περίοδο τουλάχιστον δέκα  (10) ετών, υπολογι-

ζόμενη από το οικονομικό έτος πληρωμής της στή-
ριξης. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να δεσμεύει 
κάθε νόμιμο κάτοχο του αγροτεμαχίου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλεξιμότητα 
των παραγωγών  είναι τα παρακάτω:  

1.Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση
2.Αντίγραφο αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης για το 

τρέχον ημερολογιακό έτος  
3.Φωτοτυπία των δυο όψεων της Αστυνομικής 

Ταυτότητας
4.Αντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας η 

άλλο έγγραφο όπου θα αναγράφεται το ΑΦΜ του 
δικαιούχου παράγωγου

5.Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου 
τραπέζης με τον αριθμό τραπεζικού λογ/σμού  τα-
μιευτήριου.

6. Φωτοαντίγραφα τίτλων  ιδιοκτησίας-κυριότη-
τας των εκτάσεων .  

Σε περίπτωση μισθωμένων εκτάσεων, ιδιωτικά 
συμφωνητικά μίσθωσης     (ενοικιαστήρια) μέχρι   9 
ετών. 

Επισημαίνεται, ότι μετά την έγκριση ένταξης των 
παραγωγών στο πρόγραμμα θα πρέπει να  προ-
σκομίζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο μίσθωσης 
διάρκειας άνω των εννέα (9) ετών καθώς και το 
πιστοποιητικό μεταγραφής του μισθωτηρίου στο 
υποθηκοφυλακείο.     

 Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και  για 
την κατάθεση των αιτήσεων με τα δικαιολογητι-
κά,  οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/νση 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ημαθίας , 
στα τηλ. 2331350183 και 2331350148-165, και 
στα e-mail(papaeconomou@imathia.pkm.gov.gr και 
papadopoulou.a@imathia.pkm.gov.gr)

O Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Δ/νσης Αγρ. Οικ. &  Κτηνιατρικής

Βασίλειος Λαζαρίδης

Υποβολή Αιτήσεων για ένταξη στο 
Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και 

Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2021-2022 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

διόροφηστοΠανόρα-

μαμε3υπνοδωμάτια,

σαλοκουζινα, μπάνιο,

βεράντα.Κάτωδιαμέ-

ρισμαπιομικρόσαλο-

κουζίναμετζάκι,δωμά-

τιο.Μεπρόσβασηστην

αυλή.Αυτόνομη θέρ-

μανσησεήσυχηπεριο-

χή.Τιμή135.000ευρώ.

Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

σμα κοντά στοΜου-

σείο, 90 τ.μ., 34.000

ευρώ. Τηλ. :  6934

888738ΜεσιτιοκόΑκί-

νηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο

700 τ.μ. στο Πανόρα-

μαοικοδομήσιμοδίπλα

στον«ΠαιδικόΠλανήτη».

Τιμή ευκαιρίας, Πληρ.

τηλ.:6943696105.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα

όρ ια  Αγγελοχωρ ι -

ου -Αρχαγγέλου  2

χωράφια κολλητά,

25 και 11 στρέμμα-

τα, περιφραγμένα,

παλμέττα βερύκο-

κα 6 ετών σε φούλ

παραγωγή, άριστης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο 1.350 τ.μ. με
συντελεστή 1,2, ε-
πί της οδούΑμπε-
λοκήπων .  Τηλ . :
2331100888 καΑ-
λεξάνδρα.
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κατάστασης, 4 εξαιρε-

τικές ποικιλίες, με μπε-

κάκια. Παρακαλώ μόνο

σοβαρέςπροτάσεις.Κι-

νητό:6945769920.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοπωροπωλείο

επίτηςοδούΜητροπόλεως

στηΒέροια. Πληροφορίες

τηλ.6976063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ENOIKIAZETAI δια-

μέρισμα45τ.μ.(σαλόνι,

κουζίνα, υπνοδωμάτιο,

WC, δύο μπαλκόνια)

στον Προμηθέα, αυτό-

νομη θέρμανση (πετρέ-

λαιο), a/c, πλήρως επι-

πλωμένο και εξοπλισμέ-

νο (ντουλάπες, έπιπλα,

συρταριέρες, πλυντήριο

ρούχων, ηλεκτρική κου-

ζίνα, ψυγείο, φωτιστι-

κά, τέντες, σίτα). Τηλ.

6981719269κ.Εύα.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ.23206ΓΗΠΕΔΟενοικιάζεταισπά-

νια ,καινούργια ,φωτεινή  καιπολύάνετη
γκαρσονιέρα58τ.μ.,κατασκευή2002,1υ/δ,
ωραίασαλονοκουζίνακαιάνετομπάνιο,στον
2οορ.μεμεγάληβεράντα,ηθέρμανσητης
είναιαυτόνομηκαιμεθερμιδομετρητές ,έχει
μίαθέσηστάθμευσηςστηνπυλωτήδικήτης
καιμίαμεγάληαποθήκη17τ.μ.,ενοίκιο220€.
Επισκέψιμηκαιδιαθέσιμηόχιπριντην15/4/21.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχει
απεριόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετι-
κά,μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκη
καιμεγάληαυλή.Τιμή:320€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14543ΠΙΕΡΙΩΝστηνΒοσπόρου

29ενοικιάζεταιισόγειαμικρήαποθήκη4τ.μ.,
κατασκευή2011,σεκαλόσημείοενοίκιο25€
μόνο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23705 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναι
κατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα
-Τιμή:100€.

Κωδ:23560-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας54 τ.μ.1ος
όροφοςΥπερυψωμένος, Αποτελείταιαπό
2Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο1979,
βλέπεισεανοιχτωσιά,μεπολύκαλήπρο-
βολή, τα κουφώματα του είναιαλουμινίου
συρόμενα,μεWCαποκλειστικάδικότουστον
όροφομεμηνιαίο,ενοίκιο130€.Πληροφορί-
εςμόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό3χώρους, .Είναικατασκευασμένο
το1970καιδιαθέτειανοιχτωσιά ,έχειΚου-

φώματαΣυνθετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C
-Μίσθωμα300€.

Κωδ:23610-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους, .Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακι-
σμένη,Ανελκυστήρα,Διπλάτζάμια-Τιμή:230€

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουκαιΑνελκυστήρα-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105030-ΚέντροΚατάστημασυνο-

λικήςεπιφάνειας30τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρο,καιWCκαιαποθήκη10τ.μ.
-Τιμή:140€.

Κωδ 105261Ενοικιάζεται κατάστημα
στονΠεζόδρομοτηςΒέροιαςκατάλληλοκαι
γιαυγειονομικούενδιαφέροντος62τ.μ.καθ.
Ισόγειοκαι30τ.μ.πατάρι, τιμήπολύλογική
μόνο400€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105035 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
καιστηΜητρόποληκοντάκατάαποκλειστικό-
τητακατάστημασυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.
ισόγειο.Αποτελείταιαπόένανενιαίοχώροκαι
WC,ενοίκιο200€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:24715-Κέντροαπόκεντροκαικοντά
σταΚΤΕΛΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας70
τ.μ.ισόγειοκαιμεμεγάληβιτρίνα.Αποτελείται
απόένανενιαίοκαιWC.Είναικατασκευασμένο
το1975καιείναιφωτεινό,ανακαινισμένομε
ψευδοροφή.Ενοίκιομόνο300€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24675 -ΕΠΙΤΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-
ΚΟΥΒΕΡΟΙΑΣΝΑΟΥΣΑΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητοΚατάστημαστεγασμένηςσυνολι-
κής επιφάνειας850 τ.μ.σιδηροκατασκευή
,  ισόγειο γιαπολύαπαιτητικούςμισθωτές,
σίγουραεκπληκτικόκαιξεχωριστόακίνητο,με
άριστηπροβολήκαισεοικόπεδο4.000τ.μ.
Μηνιαίομίσθωμα2.500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14545-ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυ-
νολικήςεπιφάνειας84τ.μ.καθαρόστον3ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2μεγάλαΥπνοδω-
μάτια,Σαλονοκουζίνακαιμπάνιο.Είναικατα-
σκευασμένοτο1995καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουκαινούργια , έχειανελκυστήρα,

πάρκινγκπυλωτήςκαιμίααποθήκημέσα.
Διαθέτει επίσηςκαιηλιακόθερμοσίφωνα -
Τιμή:53.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24141-ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενο
απόέναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλ
καιτρίακαταστήματα72και24και24 τ.μ.
περίπουισόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρικού
δρόμουκαιαποτελείμιασπάνιαευκαιρίααγο-
ράς.Τιμήόλαμαζίμόνο45.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:104996-ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον1οορ.Αποτελείταιαπό
2υ/δ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο2006καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Διαθέτειαπερι-
όριστηθέα,ταδεκουφώματατουείναικαινούρ-
γιασυνθετικά.Διαθέτεικαικλειστόπάρκινγκμε
πολύεύκοληπρόσβαση.-Τιμή:78.000€.

Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σε
δυόροφηοικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Α-
ποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκου-
ζίνακαιδύοΜπάνια.Είναικατασκευασμένο
το2005καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πε-
τρελαίου ,έχειΑπεριόριστηΘέα,Κουφώμα-
ταΣυνθετικά,ΚλειστόΠάρκινγκμεγάλομε
τηλεχειριστήριο,κήποκοινόχρηστοκαιΤζάκι.
Διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,BBQ , είναι
γωνιακόκαιμεδύοπολύμεγάλεςβεράντες-
Τιμήμόνο120.000€τελική.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

όδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο .Είναικατασκευασμένητο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,
ΈχειαπεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιπο
δόμησηςοικοπέδουκαι κήπο, Τιμήμόνο
30.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-

ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.
Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκα-

τοικίαστοΛοζίτσι συνολικάσεδύοεπίπεδα
220τ.μ.,σε3.850τ.μοικόπεδο,ηκατασκευή
τηςέγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι3δσκλ
στονπρώτοόροφο,ανοιχτωσιά,εξαιρετικής
κατασκευής,γεωμετρικάδομημένο,ηλιόλου-
στοιχώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,σεπολύ
καλήτιμήαπό340.000€μόνο270.000€.

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοι-
κία230 τ.μ. ,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυο
επίπεδασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700
τ.μ.μεανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέα
απρόσκοπτη,μεπολύμεγάλεςβεράντες,ά-
ψογασυντηρημένο,ξύλινακουφώματα,ανε-
ξάρτητημεγάληκουζίνα,γεωμετρικάδομημέ-
νο,ορθολογικάκαιλειτουργικάάριστο,χωρίς
θέρμανση,μεδυνατότητατοποθέτησηςγια
τζάκιήσόμπα(υπάρχεικαμινάδα), επιπλω-
μένο,μεαποθήκη,μεδύοντουλάπες,μεη-
λεκτρικέςσυσκευές,μεηλιακόθερμοσίφωνα,
εντυπωσιακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλουστοι
χώροι,μεδύομπάνια ,διαμπερές,σετιμή
πραγματικήςευκαιρίαςμόνο130.000€,Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙ-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

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

Κωδ:116755-ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας54τ.μ.1οςόροφος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Χώρους,
.Είναικατασκευασμένοτο1979,βλέπεισεα-
νοιχτωσιά,μεπολύκαλήπροβολή,τακουφώ-

ματατουείναιαλουμινίουσυρόμενα,μεδιπλά
τζάμια ,μεWCαποκλειστικάδικότουστον
όροφο,σετιμήπροσφοράς20.000€.Πληρο-
φορίεςμόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105264ΚΟΝΤΑΣΤΗΝΕΦΟΡΙΑ,

πωλείταιμεγάληςπροβολής ισόγειοκατά-
στημα300τ.μ.,με1500τ.μ.οικόπεδογιαυ-
παίθριοπάρκινγκ ,πάνωστοδρόμοπρος
Μακροχώρι .Προσφέρεταισετιμήεξαιρετικά
συμφέρουσα,μόνο200.000€.Υπόδειξημόνο
σεσοβαράενδιαφέροναγοραστή.Αποκλειστι-
κήανάθεσηστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106842ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΚατά-
στημασυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ. Ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,αποτελείταιαπόένανενιαίο
χώρομεWC,σεκαλήκατάσταση,προσόψε-
ως,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,σετιμή
προσφοράς47.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ14217ΕΡΓΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΧωρά-

φι220τ.μ.,σεπρονομιακήτοποθεσία,ευκαι-
ρίαγιαμεγάληυπεραξία,σχεδόνχαρίζεται,
σετιμήπράγματιχαμηλήμόνοαπό10.000€
τώραμόνο5.000€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.14719ΣΤΟ6ΧΙΛ.ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑ-
ΟΥΣΑΣ,πωλείταιωραιότατοχωραφοοικόπεδο
10.850τ.μ.,μεεξαιρετικάμεγάληφάτσαπάνω
στονκεντρικόδρόμο200μπερίπου.Προσφέ-
ρεταισεεξαιρετικάχαμηλήτιμή,μόνο80.000€.
ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14023 ΕΥΚΑΙΡΙΑ !! ΣΤΟ ΔΡ.
ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑΣ.,στο7.5χιλ.πωλείταιχωρα-
φοοικόπεδο14.100τ.μ.,τρίτοαπότονκεντρι-
κόδρόμοσεεξαιρετικάσυμφέρουσατιμήαπό
140.000€, τώραμόνο48.000€πραγματική
τιμήέκπληξης.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295 -ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙ

πολύπολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπι-
φάνειας237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτου
χωριού.Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό
προσανατολισμόοικόπεδοκαιμεθέα τον
κάμποτηςΒέροιας ,εντόςσχεδίουπόλεως
μεΣ.Δ.0,8μεγέθους400τ.μ.,πωλείταιστην
τιμήτων38.000€.

Κωδ.13514ΣτουςΓεωργιανούςΒέροιας
πάνωστον κεντρικόδρόμο,πωλείται ένα
σπάνιοωραιότατοοικόπεδογωνιακό 617
τ.μ.,καταπληκτικόαπόκάθεάποψη,εντός
σχεδίουπόλεως με σ/δ 0,8 και τιμή στα
20.000€μόνο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13007ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναε-
ξαιρετικόοικόπεδομεγάλο1.010τ.μ.γωνιακό
ανατολικό,κατάλληλοκαιγιαοικοδομήμεσ/δ

0,8,τιμήμόνο110.000€.
κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικό

σημείοκαιμεθέατονκάμποτηςΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8 ,τιμή
90.000€.Μπορείναπουληθείκαιτομισό.

Κωδ13147ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ , στο κάτω
μέροςτουπροςτηΒέροιαπωλείταιέναοικό-
πεδο1600τ.μ.,εξαιρετικό,άρτιοκαιοικοδο-
μήσιμο2οαπότηνάσφαλτο,κατάλληλογια
ανέγερσηπολυτελούςβίλας,τιμή21.000€.

Κωδ.13010ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙπωλείταιοικό-
πεδοστηνείσοδοτουχωριούαπότηνπλευρά
τηςΒέροιαςμε1965τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμο,σετιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο25.000€.

Κωδ.13377ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο3.000
τ.μ., εντόςζώνης ,μεεκπληκτικήθέαστον
κάμπο,αξίζεινατοδεικανείς,γιαπολύα-
παιτητικούςαγοραστέςφυσιολάτρες,σετιμή
προσφοράς,μόνο35.000€.

κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟ-
ΠΕΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο ,Κέντρο
Αποκατάστασης ,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίας
καιόχιμόνο στηθέσηΚαβάκιαδίπλαστο
λόφοΜαγούλαπάνωστοδρόμογιατηΡάχη
12.000τ.μ. αμφιθεατρικόμεθέαόλοντον
κάμποτηςΗμαθίαςκαιορατότηταμέχριτην
Θεσ/νίκη .Πρόκειται γιαοικόπεδοφιλέτο,
προνομιούχοαπόκάθεάποψη,αναφέρεται
μόνοσεπολύσοβαρόεπενδυτή , ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο,τιμή450.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ,  Μη-

τροπόλεως 35, χώρος 90

τ.μ. περίπου, με 3 χώρους

και κουζινα, W.C., για ε-

παγγελματική χρήση ή για

διαμέρισμα, 3ος όρ. Τηλ.:

6932 471705 & 23310

21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  γυναίκα έ-

μπειρη για καθημερινή ερ-

γασίασεκουζίναεστιατορί-

ου.Τηλ.:6972012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος έ-

μπειροςγιακαθημερινήερ-

γασία  σε εστιατόριο.Τηλ.:

6972012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΠΩΛΗΤΗΣ

ΠΩΛΗΤΡΙΑ από το κατά-

στημα TOUCH DENIM με

εμπειρία, γνώση αγγλικών

καιH/Y,έως40ετών.Τηλ.:

6932627614.

ZHTOYNTAI οδηγοί αυ-

τοκινήτων με δίπλωμα Γ’

κατηγορίας. Πληροφορίες

στοτηλ.6980136902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Ιατρι-

κό Διαγνωστικό Κέντρο

«ΠΑΝΑΓΙΑ» υπάλληλος

γραφείου για γραμματει-

ακή υποστήριξη. Γνώσεις

μηχανογράφησης ηλεκτρο-

νικού υπολογιστή και λογι-

στικής είναι ευπρόσδεκτες.

Αποστολήβιογραφικώνστο

emai: lpanagia.epe@gmail.

com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός-η-

λεκτρονικός, με γνώσεις

υπολογιστών και  αγγλι -

κής γλώσσας, για πλήρη

απασχόληση.Αντικείμενο:

ιατρικά μηχανήματα. Έδρα

εταιρείας Αγκαθία Ημαθί-

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

Θέσειςεργασίαςσενέοκατάστημα
αλυσίδαςκαφέστηΒέροια

Ζητούνταιάτομαγιαεργασίααπόγνωστήαλυσίδακα-
φέ,πουθαλειτουργήσειπαράρτημάτηςστηνΒέροια.

Προσφερόμενεςθέσειςεργασίας:
-Υπεύθυνουκαταστήματος
-Barista
-Delivery

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπι-
κό για εργασία σε ερ-
γαστήριο επεξεργασίας
κρεάτων.Απαραίτητη η
προϋπηρεσία.Τηλ. επι-
κοινωνίας:6942406052.



ας.Τηλέφωνοεπικοινωνίας

:6985996674.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ανε ιδ ίκευ -

τος εργάτης από εταιρία

κρεάτων για μόνιμη εργα-

σία. Πληρ. 2332042608 –

2332041875.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ :  1) χειρι-

στής αντλίας μπετόν, 2)

χειριστής Wagondri l l ,  3)

χειριστής Dumper για μό-

νιμη εργασία στη Βέροια.

Τηλ.: 23310 21904 κ. Κώ-

στας.

ZHTEITAI  βοηθός λο-

γιστή για εργασία σε λο-

γιστικό γραφείο. Απαραί-

τητη, τριετής τουλάχιστον

προϋπηρεσία. Τηλέφωνο:

2331021106.Αποστολήβι-

ογραφικών στο ygronat@

hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ά τομο  ως

βοηθός  λογ ιστή  γ ια  ε -

μπορική επιχε ίρηση με

τριετή τουλάχιστον προ-

ϋπηρεσ ία  σε  ανάλογη

θέση  καθώς και άριστη

γνώση αγγλικών σε επί-

πεδο  επ ικο ινων ίας  κα ι

προαιρετικά   επικοινω-

νία σε μ ια τουλάχιστον

γλώσσα ακόμα κατά προ-

τίμηση  ιταλικών ή γερ-

μανικών καθώς και πολύ

καλές γνώσεις Microsoft

O f f i c e  ( E x c e l  ,Wo r d

,Outlook).ΑΠΟΣΤΟΛΉΒΙ-

ΟΓΡΑΦΙΚΏΝ  ΣΤΟ email:

o l ymp ia land ike@gmai l .

com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙμηχανικόςαυ-

τοκινήτων από επιχείρηση

στη Βέροια για πλήρη α-

πασχόληση. Ικανοποιητική

αμοιβή.ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός

ταξί για πλήρη απασχό-

ληση. Τηλέφωνα επικοι-

νωνίας:  2331071553 &

2331062900. Ώρες επικοι-

νωνίας:9.00με18.00.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με

έδρα τη Βέροια, αναζητά

χειριστή μηχανημάτων έρ-

γου με ικανότητα οδήγη-

σης επαγγελματικού φορ-

τηγού για να εργαστεί σε

έργο ύδρευσης στη Θεσ-

σαλονίκη. Τηλ. επικοινω-

νίας: 23310 23400, Κιν.:

6977443518.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ

αναλαμβάνει  τη φύλαξη

παιδιώνσεπροσιτέςτιμές.

Πληρ.Τηλ.6983098742.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φροντίδαγερόντωνγιακά-

ποιεςώρες ή και για 24ω-

ρηβάση,καθαριότητασπι-

τιών,γραφείωνκαισκάλες.

Τηλ.:6940998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφικά

είδη της CICU: καροτσά-

κι (χειμωνιάτικο-καλοκαι-

ρινό), καλαθούνα με βά-

ση, τραπεζάκι  φαγητού,

κάθισμα αυτοκινήτου και

2 ποδήλατα παιδικά σε

πολύ κατάσταση, 400 ευ-

ρώ 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.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα όριαΑκρολίμνης καιΑρχαγγέλου 2

χωράφια κολλητά, 25 και 11στρέμματα,περιφραγμένα,

παλμέτταβερύκοκα6 ετώνσεφούλπαραγωγή,άριστης

κατάστασης, 4 εξαιρετικέςποικιλίες, με μπεκάκια.Παρα-

καλώμόνοσοβαρέςπροτάσεις.Κινητό:6945769920.

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

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

ΗεταιρίαΠΑΡΑΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ,αναζητείάτομο
για τηθέσητου τεχνικούσυντήρησηςανεμογεννητριώνσηνευ-
ρύτερηπεριοχή.

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπότηνεφημερίδα«ΛΑΟΣ»νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με

ανάλογηεμπειρία,γιατηδιανομήτηςεφημερί-

δας(γιαμόνιμηαπασχόληση).

Τηλ.:6974030005.

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

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

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



Κοινή επιστολή στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έστειλαν ο 
Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειάρχης Κεντρι-
κής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας και οι Περιφερειάρχες Δυ-
τικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης και Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος 
Κασαπίδης, για έκτακτη ενίσχυση του λιανεμπορίου, μετά την αιφνιδια-
στική απόφαση της Κυβέρνησης να ανασταλεί το άνοιγμα των επιχειρή-
σεων λιανεμπορίου στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Αχαΐας 
και Κοζάνης.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής των τριών Περιφερειαρχών προς 
τον Πρωθυπουργό είναι το εξής:

«Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Όπως γνωρίζετε οι Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Αχαΐας 

και Κοζάνης βρίσκονται σε καθεστώς πολύ αυξημένου κινδύνου με συ-
νέπεια να έχουν επιβληθεί μέτρα πλήρους αναστολής λειτουργίας όλων 
των εμπορικών δραστηριοτήτων (λιανεμπόριο), προτού μάλιστα επι-
βληθούν αντίστοιχα μέτρα στους ίδιους κλάδους άλλων περιοχών που 
λειτουργούσαν τότε με το σύστημα click away ή click inside.

Ήδη και ενώ στις 31.3.2021 ανακοινώθηκε επίσημα η άρση των 
περιορισμών λειτουργίας (lockdown) αναφορικά με τις επιχειρήσεις 

λιανικού εμπορίου, με νεότερη απόφαση εξαιρέθηκαν ρητά του μέτρου, 
οι περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Αχαΐας και της Κοζάνης με την αιτι-
ολογία ότι στην περίπτωσή τους συντρέχουν «ειδικά επιδημιολογικά δε-
δομένα και τοπικά χαρακτηριστικά που επιβάλλουν τη διαφοροποίηση».

Τα ανωτέρω δεδομένα, πέρα από το γεγονός ότι ανατρέπουν κατά 
τρόπο αιφνίδιο – και μάλλον παράδοξο καθώς άλλες περιοχές με υψηλό 
επιδημιολογικό φορτίο δεν εξαιρέθηκαν της ρύθμισης - τον προγραμμα-
τισμό των επαγγελματιών του λιανεμπορίου στις ήδη πολλαπλώς πλη-
γείσες περιοχές μας, επιφέρουν δυσμενέστατες 
συνέπειες στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων 
αυτών καθώς τους στερούν από τους ελάχιστους 
αναμενόμενους πόρους ρευστότητας μόλις 3 
εβδομάδες πριν από την εορταστική περίοδο του 
Πάσχα. Το γεγονός δε ότι η εξαίρεση από την 
άρση των περιοριστικών μέτρων αφορά μόνο 
ελάχιστες περιοχές, συνιστά ειδική συνθήκη που 
χρήζει στοχευμένης ρύθμισης για την παροχή 
ενίσχυσης στις επιχειρήσεις αυτές υπό την μορ-
φή εφ άπαξ αποζημίωσης, ώστε μέσω αυτής να 
επιδιωχθεί η κάλυψη της απώλειας ρευστότητας 
και των εξόδων των επιχειρήσεων του λιανεμπο-
ρίου και η προστασία των θέσεων εργασίας.

Οφείλουμε δε να υπενθυμίσουμε ότι υπάρ-
χει αντίστοιχο προηγούμενο καθώς με την με 
αριθμ. 29013/2021 (ΦΕΚ Β’ 900/08.03.2021) 
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμει-
ναν κατ’εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά 
την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω 
τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της 
διασποράς της νόσου Covid 19», προβλέφθηκε 
η κατ΄ εξαίρεση οικονομική στήριξη των σε αυτήν 
αναφερόμενων κλάδων (με προσδιορισμό ανά 
ΚΑΔ) μέσω δημοσίευσης πρόσκλησης δράσης 
ενίσχυσης με την μορφή αποζημίωσης ύψους 
3.000 ευρώ, με την αιτιολογία ότι σε αυτές επι-
βλήθηκαν περιοριστικά μέτρα επαχθέστερα των 
προβλεπόμενων για αντίστοιχες επιχειρήσεις 
στο σύνολο της επικράτειας, λόγω του αυξημέ-
νου επιδημιολογικού φορτίου των συγκεκριμέ-
νων περιοχών στις οποίες λειτουργούσαν.

Για τον λόγο αυτό στην περίπτωση των επι-
χειρήσεων του λιανεμπορίου των Π.Ε. Θεσσαλο-
νίκης, Αχαΐας και Κοζάνης συντρέχει ειδική περί-
πτωση που δικαιολογεί, προς αποκατάσταση της 
αρχής της ισότητας, την πρόβλεψη είτε με νομο-
θετική ρύθμιση είτε με αντίστοιχη με την ανωτέ-
ρω δημοσίευση πρόσκλησης δράσης ενίσχυσης 
υπό μορφή αποζημίωσης ανά επιχείρηση και 
χωρίς κριτήρια (κύκλος εργασιών/εργαζόμενοι 
κλπ) τουλάχιστον ποσού 5.000 ευρώ, ώστε να 

αποκατασταθεί η ρευστότητα και να καλυφθεί μέρος των δαπανών που 
πραγματοποιήθηκαν ενόψει της προαναγγελθείσας άρσης των περιορι-
σμών που αιφνιδίως δεν υλοποιήθηκε στις περιοχές μας.

Θεωρώντας ότι το συγκεκριμένο μέτρο αποτελεί μια ελάχιστη ανα-
γνώριση της επιβάρυνσης που έχει επέλθει στους επαγγελματίες του 
λιανικού εμπορίου που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της τοπικής οικο-
νομίας, αναμένουμε την εκ μέρους σας εξαγγελία του σχετικού μέτρου».
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P Φέτος το Πάσχα ο 
μόνος που θα βγει έξω 
θα είναι ο Λάζαρος…

 
P Δεύρο έξω, αλλά 

μασκούλα τ’ αγόρι μου ε;
 
P Αυτός ο κορωνο-

ϊός εντέλει είναι η χαρά 
του αμνοεριφίου.

 
P Και ιστορικά η πρώ-

τη έκπτωση στο πασχαλι-
νό τραπέζι.

 
P Δεύτερο Πάσχα 

που επιβιώνει η φυλή. 
Αν τα αρνιά ήταν πολιτι-
κοί, ήδη θα μιλούσαν για 
μια μεγάλη επιτυχία του 
κλάδου.

 
P Χώρια από την τε-

ράστια αύξηση του προσ-
δόκιμου ζωής.

 
P Διότι εμείς ακόμη παιδευόμαστε να λύσου-

με το δημογραφικό μας.
 

P Ο μόνος δείκτης που αυξήθηκε τελευταία ήταν 
η στρατιωτική θητεία.

 
P Γιατί χανόμαστε…
 
P Όλα εδώ πληρώνονται. Στη σούβλα φέτος ψή-

νεται η εθνική οικονομία.
 
P Και οι επαρκείς δόσεις βου-

τύρου κατά την παραδοσιακή τε-
λετή, έχουν τη μορφή τακτικής επι-
στρεπτέας προκαταβολής.

 
P Τύπου μάχαιραν έδωκες, βού-

τυρον θα λάβεις!
 
P Μετά το πασχαλινό αρνί πι-

θανόν να περάσουμε όλα τα rapid 
test. Άντε να περάσεις όμως τα 
butter test.

 
P Εκτός από την εξαφάνιση της 

γρίπης χάρις στον covid, τον Μάιο 
θα ψάχνουμε να βρούμε τριψήφιους 
δείκτες και στη χοληστερίνη.

 
P Να δείτε που κάποιος ατζα-

μής πολιτικός θα βγει κάποια στιγ-
μή να πει ότι τελικά αυτός ο ιός 
ήταν ευλογία.

 
P Εδώ το είπαν για το μνημόνιο.
 
P Να τηρήσουμε τα μέτρα για 

να βγούμε τουλάχιστον στις παρα-
λίες το καλοκαίρι. Καλά να χάσουμε 
το αρνί, όχι όμως και τους λουκου-
μάδες.

 
P Και:
 Η πεθερά κάνει επίσκεψη στο σπί-

τι του νιόπαντρου ζευγαριού.
– Ωραίο το σπίτι σας, λέει στον γαμπρό της. Μό-

νο τα δέντρα που έχετε φυτέψει είναι πολύ μικρά…

– Μην ανησυχείτε μητέρα. Όταν θα ξανάρθετε θα 
έχουν μεγαλώσει!

Κ.Π.

Κοινή επιστολή των Περιφερειαρχών Κεντρικής Μακεδονίας, 
Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας 

στον Πρωθυπουργό για έκτακτη ενίσχυση του λιανεμπορίου
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