
Ανδρέας Λυκουρέντζος προς Δήμαρχο Βέροιας: 
«Οι αποζημιώσεις των αγροτών θα καταβληθούν 

μέχρι και το τελευταίο ευρώ που δικαιούνται»

Τροχαίο χθες έξω 
από την Πυροσβεστική Βέροιας 

στη Λ. Στρατού

74χρονος έπεσε στον βόθρο 
της αγροικίας του, 

επιχειρώντας να τον καθαρίσει 
και έχασε τη ζωή του

Διαδικτυακό συνέδριο: 
Σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις 

στην καλλιέργεια ροδακινιάς

Με δήλωση 
ΟΣΔΕ 
του 2020, 
τελικά, η 
μετάκληση 
των
αλλοδαπών 
εργατών 
γης

Θα γίνει φέτος στην Πλατεία 
Καπετανίδη η κεντρική εκδήλωση 
από την Εύξεινο Λέσχης Βέροιας;

Χθες το μεσημέρι στην περιοχή του Προμηθέα

1-4 Ιουνίου

Τελικός κυπέλλου γυναικών
Δεν τα κατάφερε η Βέροια 2017 έχασε 

από τον ΠΑΟΚ 24-26
Άξια εκπρόσωπος του Χάντμπολ της 

Βέροιας, έδωσε τη μάχη μέχρι το τέλος
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Ειρήνη υμίν επαγγελματίες!!! 
Οικονομικό όφελος

έστω και εξ αντανακλάσεως…
  Το πράσινο φως που πήρε η ελληνική κυβέρνηση από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ενίσχυση 500 εκατ. ευρώ 
της εστίασης, σηματοδοτεί μια σημαντική στήριξη ενός 
κλάδου που σε μεγάλο ποσοστό έμεινε στο ψυγείο για 
πολλούς μήνες. Η επιδότηση πρώτων υλών, αλλά και 
δαπανών για να επαναλειτουργήσουν οι επιχειρήσεις 
της εστίασης, είναι προς την θετική κατεύθυνση, αλλά 
δημιουργεί ερωτηματικά για την «δίκαιη» μοιρασιά και 
κατανομή των επιδοτήσεων. Υπήρξαν πολλές «γκρίνιες» 
ακόμη και σε τοπικό επίπεδο, για επιχειρήσεις που ενώ 
δούλευαν με έναν καλό κύκλο εργασιών, έλαβαν και 
σημαντικές ενισχύσεις, προφανώς λόγω της λογιστικής 
τους εικόνας. 
  Η ανέχεια-φτώχια φέρνει γκρίνια λέει ο σοφός λαός 
μας και στην περίπτωση που αναφερόμαστε πολλές 
κατηγορίες επαγγελματιών-πλην εστίασης- αναρωτιούνται 
πώς θα μπορέσουν να προμηθευτούν πρώτες ύλες ή θα 
επανεκκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις χωρίς τζίρο, 
σε αντίθεση με την εστίαση που δείχνει με το ξεκίνημά της 
να γεμίζει το ταμείο της ικανοποιητικά. 
  Ας έχουν το νου τους οι κυβερνώντες στην μοιρασιά, 
γιατί βλέπουμε επιχειρήσεις να κλείνουν και άλλες να 
αυξάνουν τις τραπεζικές τους καταθέσεις…
  Ειρήνη ημίν επαγγελματίες!!! Ας έλθουν «φρέσκα» 
χρήματα στην οικονομική αλυσίδα και θα υπάρξει όφελος, 
έστω και εξ αντανακλάσεως(από σπόντα)…

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Ελαττωματικά self test;;– Βγαίνουν θετικά
ενώ οι μαθητές δεν έχουν τίποτα!

Με«γκρίνιες»ξεκίνησανπροχθέςΔευτέρατασχολεία.Τηνπροηγούμενη
φοράήτανχάλιαοιμάσκες,τώραταselftest,καθώςπολλοίμαθητές(ανα-
φορέςστηΒέροια,αλλάκαισεάλλεςπόλειςτηςΕλλάδας)είδαντοτεστπου
έκανανναβγαίνειθετικόήοριακάθετικό,ενώότανμετάέκανανrapid test,
αυτόναβγαίνειαρνητικό.

Ομεγάλοςαριθμός τωνθετικών τεστπροκάλεσεανησυχίαμεαποτέλε-
σμα μεγάλος αριθμός μαθητών να κληθούν να επαναλάβουν τον δειγμα-
τοληπτικό έλεγχομε rapid test ή κάποιοιπαράτυπανααπευθυνθούνστον
φαρμακοποιό τουςκαιναεπαναλάβουν τοself test.Απότααποτελέσματα
προέκυψεσχεδόνγιαόλεςτιςπεριπτώσειςότιτοselfείχεδώσειψευδέςα-
ποτέλεσμα.Όπωςφαίνεταιμάλλονυπάρχειπρόβλημαμετηνσυγκεκριμένη
παρτίδα.

«Άνοιξε»υπόπροϋποθέσειςτοΆγιοΌρος
στουςεπισκέπτες

 Επιτρέπεται από χθες
Τρίτη, 11Μαΐου, υπόπρο-
ϋποθέσεις, η είσοδος επι-
σκεπτώνστοΆγιοΌρος,με
απόφαση τουαναπληρωτή
διοικητή τουΑγίουΌρους,
σύμφωνα με σχετική ανα-
κοίνωση του υπουργείου
Εξωτερικών. Η απόφαση
ισχύει μέχρι νεωτέρας, ό-
πως τονίζεται στηνανακοί-
νωσητουΥΠΕΞ.Σημειώνε-
ταιότισυνεχίζεταιηδιενέρ-
γειαπροληπτικών ελέγχων
με rapid test για τον κορο-
νοϊό στα λιμάνια εισόδου
τουΑγίουΌρους.

Όπωςτονίζεταιστησχε-
τική απόφαση, μεταξύ άλ-
λων, επιτρέπεται η έκδοσημόνο ειδικώνδιαμονητηρίωνμεανώτατοόριοατόμωνημερησίως, ενώαπαγορεύεται η
μετακίνησητωνπροσκυνητώνσεάλλο,πληντουπροσκαλούντος,ΙερούΚαθιδρύματος.

Του όρμησε η αγέλη των αδέσποτων, στο γνωστό παρκάκι 
απέναντι από τους Αγ. Αναργύρους Βέροιας

Κι άλλο περιστατικό χθες το πρωί,
με επίθεση σκυλιών στηνπεριοχή των
ΑγίωνΑναργύρωνσε άντραπεριπατη-
τή(Γ.Σ.),οοποίοςεπισκέφθηκετηνεφη-
μερίδαμας για νααναφέρει τοσυμβάν.
Όπως είπε, από το παρκάκι απέναντι
από τουςΑγ.ΑναργύρουςΒέροιαςπέ-
ρασε κατά τις 7.00 το πρωί κάνοντας
τοπερπάτημά του. Εκείνη τηνώρα τα
αδέσποτα τουπάρκου ήταν απολύτως
ήρεμα και ούτε που κουνήθηκαν από
τηθέσητους.Στηνεπιστροφήόμωςτα
σκυλιά  ήταν μαζεμένα σε κοπάδι στο
παρκάκικαιηγυναίκατηςγνωστήςοικο-
γένειαςπουταμαζεύεισαυτότοσημείο
κατεβάζονταςφαγητάαπό τοσπίτι τους
δίπλα στοπάρκο, ήταν εκεί με όλα τα
αδέσποτα μαζεμένα, σε «εκνευρισμό»
προφανώςγιατοφαγητό…

Τασκυλιάόρμησανστονάντρααφού
τονπερικύκλωσαν,μεαποτέλεσμανατονρίξουνκάτωκαινατραυματίσειελαφράστοκαρπότουχεριούτου.Μάλισταμας
έδειξεκαιτοαποτέλεσματηςπτώσηςτου.

ΣτησυνέχειαθαπήγαινεστοΔημαρχείογιανακαταγγείλειτοπεριστατικό,μπαςκαι….

ΘαγίνειφέτοςστηνΠλατείαΚαπετανίδηηκεντρική
εκδήλωσηαπότηνΕύξεινοΛέσχηςΒέροιας;

ΚαλάέγινεηπλατείαΚαπε-
τανίδη,θακαταθέσειόμωςκα-
νείςποτέστεφάνι εκεί επάνω;
Αυτό το ερώτημα του κόσμου
μετέφερε ο πρόεδρος της
ΕυξείνουΛέσχηςΒέροιας κ.
Τουμπουλίδης,μιλώνταςχθες
το πρωί στην εκπομπή της
Σοφίας ΓκαγκούσηστονΑκου
996, με αφορμή τις εκδηλώ-
σεις μνήμης για τη γενοκτονία
των Ποντίων που διοργανώ-
νει ηΛέσχη. Κι αυτό διότι με
απόφαση τηςΑντιπεριφέρει-
ας οι εκδηλώσεις τα τελευταία
δύο χρόνια δεν έγιναν στη
Βέροια, κάτι που όπως λέει ο
πρόεδρος προβλέπεται από
ταδιατάγματακαιτοδικαιούται
η πόλη,ως έδρα του νόμου.
«Έχουμε κάνειπαραχωρήσεις
αλλά δεν μπορεί να γίνονται
κεντρικέςεκδηλώσειςσεόλοτοΝομό,πληντηςΒέροιας, τατελευταίαχρόνια.ΕμείςθέλουμετησυνεργασίατηςΑ-
ντιπεριφέρειας,όχιναείναιχωριστάαπότηνΕύξεινοΛέσχητηςΒέροιας»,πρόσθεσεοπρόεδρος,περιμένονταςτην
απόφασηΚαλαϊτζίδη,γιατις23Μαΐου.



3www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ 2021  

Χθες το μεσημέρι στην περιοχή του Προμηθέα
74χρονος έπεσε στον βόθρο 

της αγροικίας του, επιχειρώντας  
να τον καθαρίσει και έχασε τη ζωή του 

Νεκρός εντοπίστηκε 74χρο-
νος κάτοικος Βέροιας, μετά από 
πτώση του  σε βόθρο, σε αγρό-
κτημα στην περιοχή του Λιανο-
βροχίου, έξω από τον Προμηθέα 
Βέροιας (στο τέρμα της οδού 
Κίμωνος). Το τραγικό συμβάν 
σημειώθηκε λίγο πριν τη 1 το 
μεσημέρι της χθεσινής Τρίτης 11 
Μαΐου 2021, όταν  ο 74χρονος 
επιχείρησε να καθαρίσει τον βό-
θρο σε χωράφι με αγροικία ιδι-
οκτησίας του.  Ωστόσο φαίνεται 
πως έχασε την ισορροπία του 
και έπεσε μέσα, με αποτέλεσμα 
να χάσει τη ζωή του. 

Στο σημείο επιχείρησε η Πυ-
ροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας 
καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό διεξά-
γει έρευνα η αστυνομία.

Τροχαίο χθες έξω από 
την Πυροσβεστική Βέροιας 

στη Λ. Στρατού
Τροχαίο ατύχημα λό-

γω... τροχαίου ατυχήματος 
σημειώθηκε στην λεωφό-
ρο Στρατού, στη Βέροια, 
χθες  μεσημέρι της Τρίτης 
11 Μαΐου.  

Η Πυροσβεστική Υπη-
ρεσίας Βέροιας δέχτηκε 
κλήση για να επέμβει σε 
φλεγόμενο ΙΧ έξω από τα 
Lidl στον δρόμο Βέροιας 
- Μακροχωρίου. Το όχημα 
της Πυροσβεστικής έβαλε 
τους φάρους και τις σει-
ρήνες και ξεκίνησε άμεσα. 
Ένα φορτηγάκι κινούμενο 
στην Στρατού σταμάτησε 
(ως όφειλε) στην διασταύρωση με τον δρόμο της Πυροσβεστικής, για να περάσει το Πυροσβε-
στικό. Ωστόσο, όχημα που ακολουθούσε το μικρού φορτηγού δεν πρόλαβε να σταματήσει και 
έπεσε πάνω στο σταματημένο όχημα, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, παρά μόνο 
υλικές ζημιές. 

Από το παραπάνω περιστατικό αναδεικνύεται για ακόμη μία φορά η επιτακτική ανάγκη να 
υπάρξει κάποια παρέμβαση στο σημείο, διότι δεν είναι μόνο η Πυροσβεστική που το ζητά, αλλά 
και οι εκατοντάδες διερχόμενοι προς τα σχολεία λίγο παρακάτω, τις επιχειρήσεις, αλλά και διερ-
χόμενοι και κάτοικοι που χρειάζεται να διέλθουν την διασταύρωση. 

(πηγή inveria.gr)

Με δήλωση ΟΣΔΕ του 2020, τελικά, η 
μετάκληση των αλλοδαπών εργατών γης 

Ένα  ζήτημα που προέκυψε ξαφνικά με το θέμα των μετακλήσεων των εργατών γης, ανα-
στάτωσε τους αγρότες, από τους οποίους ζητήθηκε  δήλωση ΟΣΔΕ του 2021 για να γίνει η 
μετάκληση των αλλοδαπών εργατών. Οι αγροτικοί σύλλογοι και συνεταιριστές θέτουν θέμα 
χρόνου και διαδικασίας στην διάταξη, προτείνοντας να γίνονται οι μετακλήσεις με υπεύθυνες 
δηλώσεις των αγροτών για τα στρέμματα που θα καλλιεργήσουν, τα στοιχεία των οποίων θα 
ταυτοποιηθούν στη συνέχεια, όταν καταφέρουν και καταθέσουν τη δήλωση ΟΣΔΕ. 

Τελικά το θέμα είχε αίσιο τέλος, αφού όπως  ενημέρωσε τους παραγωγούς η Κοινοπραξία 
Ομάδων Παραγωγών Ημαθίας, με σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
προς το Μεταναστευτικής Πολιτικής θα οριστεί να προσκομίζεται η δήλωση ΟΣΔΕ του προη-
γούμενου έτους ήτοι του 2020. 

Ανδρέας Λυκουρέντζος προς Δήμαρχο 
Βέροιας: «Οι αποζημιώσεις των αγροτών 

θα καταβληθούν μέχρι και το 
τελευταίο ευρώ που δικαιούνται»

Το καλό επίπεδο συνεργασίας 
μεταξύ του ΕΛΓΑ και του Δήμου Βέ-
ροιας, γεγονός που επιβεβαιώθηκε 
από το κλίμα που επικράτησε κατά 
τη διάρκεια της επίσκεψης του Προ-
έδρου του Οργανισμού στην Ημαθία 
στις 26 Απριλίου, σημειώνεται σε α-
πάντηση που απέστειλε ο κ. Ανδρέας 
Λυκουρέντζος (6 Μαϊου 2021) στο 
υπόμνημα του Δημάρχου Βέροιας, 
Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, (13 Απρι-
λίου 2021).

Σε αυτήν ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ 
υπογραμμίζει πως βάσει δήλωσης 
του πρωθυπουργού και σε συνερ-
γασία με την ηγεσία του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Οικονομικού Επιτελείου, «οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν 
στους δικαιούχους μέχρι και το τελευταίο ευρώ, το οποίο δικαιούνται».

Στην εν λόγω επιστολή - απάντηση ο κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος διευκρινίζει πως αρχικά υπάρχει 
ανάγκη για ακριβή εκτίμηση της κατάστασης με τη συνεργασία των αιρετών εκπροσώπων, Δημάρχων 
και των αιρετών των Αγροτικών Συλλόγων και Συνεταιρισμών.  Το δεύτερο στάδιο αφορά στο εκτιμητικό 
έργο, το οποίο θα υλοποιήσει ο ΕΛ.Γ.Α. και θα ξεκινήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της χρονικής 
περιόδου της υποβολής δηλώσεων ζημίας. Αφού εκτελεστούν οι διαδικασίες του εκτιμητικού έργου, ο 
ΕΛ.Γ.Α. θα είναι έτοιμος να ξεκινήσει τις πληρωμές. Το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει τη διασφάλιση του 
απαιτούμενου κεφαλαίου, το οποίο ήδη επιχειρείται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Σπήλιο 
Λιβανό, μέσω της πρωτοβουλίας του, την Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου, στη διάσκεψη των Υπουργών 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως προς τον χρόνο των πληρωμών ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ αναφέρει στην απάντησή  του προς τον 
Δήμαρχο Βέροιας, ότι υπάρχει η ένδειξη την περίοδο κατά την οποία ο κύριος όγκος των αγροτικών προ-
ϊόντων θα διατίθετο είτε για την εσωτερική αγορά είτε για εξαγωγές, ο ΕΛ.Γ.Α. εκείνη την ώρα θα είναι σε 
θέση να καταβάλει πληρωμές αποζημιώσεων.

«Ελληνικό πρόγραμμα ύψους 
500 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση 
των επιχειρήσεων στον τομέα της 
εστίασης ενέκρινε χθες  η Κο-
μισιόν, σύμφωνα με τους κανό-
νες της ΕΕ για τις κρατικές ενι-
σχύσεις. Το καθεστώς εγκρίθηκε 
βάσει του προσωρινού πλαισίου 
κρατικών ενισχύσεων.

 «Στηρίζουμε έμπρακτα την 
επιστροφή στην κανονικότητα, 
την ανάκαμψη της οικονομίας και 
χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις 
και οικογένειες», ανέφερε για το 
θέμα ο αντιπρόεδρος της Κομι-
σιόν Μαργαρίτης Σχοινάς.

Η Επίτροπος Μαργκρέτε Βε-
στάγκερ, υπεύθυνη για την πολι-
τική ανταγωνισμού, σημείωσε ότι  
«αυτό το πρόγραμμα ενίσχυσης 
500 εκατομμυρίων ευρώ θα επιτρέψει στην Ελλάδα  
να βοηθήσει αυτές τις εταιρείες να ανταποκριθούν 
στις ανάγκες ρευστότητάς τους και να συνεχίσουν 
τις δραστηριότητές τους σε αυτούς τους δύσκολους 
καιρούς».

Το   πρόγραμμα των 500 εκατομμυρίων ευρώ θα 
παρέχει στήριξη σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών 
τροφίμων, όπως εστιατόρια και κινητές υπηρεσίες 
τροφίμων, τροφοδοσία εκδηλώσεων, εξυπηρέτη-
ση ποτών και άλλες δραστηριότητες εξυπηρέτησης 
τροφίμων, που επηρεάζονται από την έξαρση του 
κορονοϊού,  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  και θα είναι ανοι-
χτό σε εταιρείες όλων των μεγεθών που παρουσία-
σαν μείωση του κύκλου εργασιών πάνω από 30% 
το 2020, σε σύγκριση με το 2019. Η ενίσχυση θα 
λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, με κάθε ε-
πιχορήγηση να ανέρχεται έως και στο 7% του ετήσιου 
κύκλου εργασιών του δικαιούχου.

Το πρόγραμμα σκοπεύει να παρέχει στους δικαι-
ούχους κεφάλαιο κίνησης για την απόκτηση πρώτων 
υλών απαραίτητων για τις δραστηριότητές τους.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το καθεστώς που 
κοινοποίησε η Ελλάδα είναι σύμφωνο με τους όρους 
που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Συγκεκρι-
μένα, η ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τα 1,8 εκατομμύ-
ρια ευρώ ανά δικαιούχο και θα χορηγηθεί το αργότε-
ρο στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Την Παρασκευή ανοίγει η πλατφόρμα
 για τις επιδοτήσεις

Σύμφωνα με όσα είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, 
Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή, την Παρασκευή 
(14/05) ανοίγει και η πλατφόρμα για την υποβολή 

αιτήσεων κρατικής επιδότησης των πρώτων υλών 
για την επανεκκίνηση των επιχειρήσεων εστίασης. Οι 
αιτήσεις, θα μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 31 
Ιουλίου, ενώ τα σχετικά τιμολόγια και αποδείξεις έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Παράλληλα, η πλατφόρμα 
θα εμφανίζει το ποσό που δικαιούται κάθε δικαιούχος, 
ώστε όποιος θεωρεί ότι δεν μπορεί να το καλύψει να 
ζητά μικρότερη ενίσχυση.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέσα από το Πληρο-
φοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του 
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύ-
θυνση www.ependyseis.gr. Θα εξετάζονται κατά πε-
ρίπτωση οπότε και οι εκταμιεύσεις θα γίνονται μέσα 
από μία σύντομη διαδικασία. Οι πρώτες εκταμιεύσεις, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων του υπουργείου 
Ανάπτυξης θα έχουν γίνει ως τα τέλη του μήνα.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης έχει οριστεί στο 7% 
του συνολικού τζίρου του 2019, ενώ δεν θα μπορεί να 
ξεπερνά τις 100.000 ευρώ και το συνολικό ποσό θα 
είναι μη επιστρεπτέο και ακατάσχετο.

Δικαίωμα ένταξης και χρηματοδότησης θα έχουν οι 
επιχειρήσεις που:

παρουσιάζουν μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε 
σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.

να είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώ-
σεων ΦΠΑ.

για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 
2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος α-
ριθμός ημερών λειτουργίας.

επιχειρήσεις εστίασης που έκαναν έναρξη το 2019 
αλλά δεν είχαν έσοδα μέσα στην χρονιά θα μπαίνουν 
αυτόματα στην δράση.

επιχειρήσεις που άνοιξαν το 2020 θα μπαίνουν 
αυτόματα στη δράση.

Πρόγραμμα 500 εκατομμυρίων ευρώ 
ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 

την στήριξη της Εστίασης στην Ελλάδα
-Μέγιστο ποσό ενίσχυσης στο 7% του τζίρου του 2019 

– Την Παρασκευή ανοίγει η πλατφόρμα   



Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλ-
λόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρα-
σμος» εκφράζει την βαθιά του ικανο-
ποίηση για την επιτυχία της διαδικτυ-
ακής  εκδήλωσης, «Ωδή στη μάνα… 
το μάννα τ’ ουρανού», με αφορμή τη 
φετινή «γιορτή της μητέρας», που, ό-
πως κάθε χρόνο, τιμούμε  στις 9 Μαΐ-
ου, αναδεικνύοντας τον ιερό κοινωνικό της ρόλο 
στην Παγκόσμια Ιστορία. 

Λόγω της τρέχουσας υγειονομικής συγκυρίας 
COVID19 και των επιβεβλημένων πολιτειακών 
μέτρων κατά της επιδημικής διασποράς της νό-
σου, που απαγορεύουν τις ανοικτές συναθροί-
σεις κοινού,  ο «Έρασμος» αναγκαστικά παρου-
σίασε το συγκεκριμένο μουσικό δρώμενο, στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που μας 
στέρησε μεν τη χαρά της προσωπικής επαφής  
συντελεστών και συναυλιακού κοινού αλλά αναμ-
φίβολα πρόσφερε τη δυνατότητα παρακολού-
θησης της εκδήλωσης σε αρκετές εκατοντάδες 
κόσμου μέσα σε μόνο λίγες ώρες, με ασφάλεια 
και άνεση προσωπικού χώρου και χρόνου!

Μέσα από την «Ωδή στη μάνα… το μάννα τ’ 
ουρανού», επιχειρήσαμε και καταφέραμε να συ-
ντονίσουμε μουσικά, μα πάνω από όλα ψυχικά 
και συναισθηματικά,  φωνές και παρουσίες αξι-
όλογων τοπικών καλλιτεχνών, και πετύχαμε να 
τους φέρουμε πραγματικά κοντά μας, μέσα από 
τις οθόνες μας που λειτούργησαν ως παράθυρα 
επικοινωνίας στο διαδικτυακό μας ραντεβού!

Ευχαριστούμε καταρχήν, για την ανεκτίμητη 
(και κατ’ επανάληψη) εθελοντική προσφορά και 
πραγματική αφοσίωση την κ. Κατερίνα Σωτηρί-
ου για τη μουσική επιμέλεια και την οργάνωση 

παραγωγής ,την κ. Κατερίνα Πασιο-
πούλου για την επιμέλεια κειμένων 
και τη video-σκηνοθεσία, όπως και 
τον κ. Γιώργο Μανίκα για την τεχνική 
υποστήριξή και τελική επεξεργασία 
του ψηφιακού μας υλικού.

Μεταξύ των εθελοντών συντελε-
στών,  ενηλίκων αλλά και ανηλίκων 

παιδιών που συμμετείχαν, οφείλουμε να ευχαρι-
στήσουμε αλφαβητικά τους:

Αναγνωστόπουλο Θωμά, Βασίλη Βαγγέλη, 
Βοργιαζίδου Βαρβάρα, Γανόπουλο Χρήστο, Γκα-
τζούρα Στάθη, Δαμιανίδου Μαργαρίτα, Ερατεινό 
Δημήτρη, Καζελίδου Βιβή, Καζελίδου Κυρια-
κή, Καραγιάννη Σπύρο, Καραγκιόζογλου Βάσω, 
Καραγκιόζογλου Μαίρη, Κουρουζίδου Μαίρη, 
Λίτσα Γεωργία, Μέμη Σπύρο, Μπαλάκου Ελένη, 
Μπατζιάκα Βίκυ, Μποροδήμο Κωστή, Μπου-
ρουτζήκα Βασίλη, Παπαγεωργίου Ελευθερία, 
Παπαθεοδώρου Ελένη, Παραλίκα Σίμο, Ρίζο Κώ-
στα, Ρίζο Κωστή, Ρίζο Μιχάλη, Ρωμανού Κική, 
Σολάκογλου Δημήτρη, Τάμογλου Γιώργο, Τεκίδη 
Άγγελο, Χαλάτση Κωστή, Χαμουριάδη Δημήτρη, 
Χορωδία Ενηλίκων Μελίκης

Τα παιδιά:
Βασίλη Μαρία, Βένου Ελεάνα, Γανοπούλου 

Αναστασία, Ζερδαλής Χρήστος, Καλιανιώτη Ευ-
ανθία, Ντόβα Κατερίνα, Ντόβας Βύρωνας, Ντό-
βας Θανάσης, Παπαγεωργίου Ζέτα, Τσαγκερά 
Άννα, Τσαχουρίδου Μυρτώ, Τριχάκη Αναστασία.

Με τιμή για το ΔΣ 
Η Πρόεδρος

 Γεωργία Φωστηροπούλου
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Δωρεάν rapid tests σε Νάουσα, Πολυπλάτανο, 
Κοπανό και Αγγελοχώρι

Δωρεάν τεστ ελέγχου για Covid θα πραγματοποιηθούν αυτήν την εβδομάδα 
στη Νάουσα και στις Τοπικές Κοινότητες Πολυπλατάνου, Κοπανού και Αγγελοχω-
ρίου, με πρωτοβουλία του Δήμου Νάουσας σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.

Ειδικότερα: 
Την Πέμπτη (13.05.2021), στην Τοπική Κοινότητα Κοπανού  θα πραγματοποιη-

θούν δωρεάν τεστ ελέγχου για Covid από τις 10:00 έως τις 13:00.
-Την Παρασκευή (14.05.2021) στην πλατεία Καρατάσου στη Νάουσα, οι δημό-

τες θα μπορούν να υποβληθούν σε τεστ ελέγχου για Covid από τις 10:00 έως τις 
14:00. 

-Την Κυριακή (16.05.2021) στην Τοπική Κοινότητα Αγγελοχωρίου θα πραγμα-
τοποιηθούν rapid tests από τις 10:00 έως τις 13:00.

Εθελοντική αιμοδοσία 
σε Τρίκαλα και Νησί 

Την Κυριακή 16 Μαΐου 2021 και ώρα 9:00 – 13:00 ο Σύλλογος Αιμοδοσίας και Αλληλεγγύης 
της τ.κ. Τρικάλων θα πραγματοποιήσει Εθελοντική Αιμοδοσία στο Κοινοτικό Κατάστημα.

Παρακαλούνται οι φίλοι και τα μέλη του Συλλόγου, όπως και οι Δημότες να ενισχύσουν την 
κοινή προσπάθεια.

Επίσης, την Κυριακή 30 Μαΐου 2021 και ώρα 9:00 – 14:00 το τοπικό συμβούλιο της τ.κ. Νη-
σίου θα διοργανώσει Εθελοντική Αιμοδοσία στο Κοινοτικό Κατάστημα Νησίου. Θα τηρηθούν όλα 
τα μέτρα πρόληψης και προστασίας, καθώς και τα πρωτόκολλα ασφαλείας του Ε.Ο.Δ.Υ., για την 
προστασία τόσο των αιμοδοτών όσο και των γιατρών και των νοσηλευτριών.

Η Διεθνής Εταιρεία της Επιστήμης των Οπωροκη-
πευτικών διοργανώνει σειρά διαδικτυακών διαλέξεων 
σχετικά με την καλλιέργεια της ροδακινιάς το διάστη-
μα 1-4 Ιουνίου με την συμμετοχή 16 διακεκριμένων 
ακαδημαϊκών και ερευνητών του εξωτερικού.

Το διαδικτυακό συνέδριο είναι χωρίς κόστος εγ-
γραφής και εκτός από την ακαδημαϊκή και ερευνητική 
κοινότητα απευθύνεται σε γεωπόνους, φοιτητές και 
λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) από την 
βιομηχανία.   

Το 10ο Διεθνές Συνέδριο Ροδακινιάς θα πραγ-
ματοποιηθεί με φυσική παρουσία το διάστημα 30 
Μάϊου – 3 Ιουνίου 2022. Όλη η σχετική πληροφόρη-
ση είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο https://www.ishs.
org/symposium/431 

Διοργανωτές: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου,  International Society of Horticultural Science, 
Elsevier 

1 Ιουνίου (18:00-20:00, Athens time)
- Maria Jose Aranzana, IRTA-CRAG, Ισπανία
The impact of somatic mutations in peach 

breeding
- Ksenija Gasic, Clemson University, ΗΠΑ
Advances in cultivar and rootstock breeding: A 

case study in peach
- Davide Neri, University of Ancona, Ιταλία 
Current trends in training systems 
- Ioannis Minas, Colorado State University, ΗΠΑ
Revealing the true impact of preharvest factors on 

peach fruit quality development and metabolism 
2 Ιουνίου (18:00-20:00, Athens time)
- María Fabiana Drincovich, University of Rosario, 

Αργεντινή 
The metabolic diversity of peach fruit and its 

usage as phytochemicals resources with roles in 
human nutrition and health 

- Juan Carlos Melgar, Clemson University, ΗΠΑ
Leading the peach industry to sustainable 

orchard fertilization
- Bo Zhang, Zhejiang University, Κίνα
Regulation of peach fruit flavor-related volatiles 
- Ignasi Iglesias, Agromillora, Ισπανία 
Towards enhanced peach fruit quality and 

reduction of production cost: a proposal of efficient 
training systems for future orchards         

3 Ιουνίου (18:00-20:00, Athens time)
- Benedicte Quilot-Turion, INRA, Γαλλία
Recent  advances on peach-brown ro t 

interactions: searching solutions to fight in a 
sustainable manner

- Jordi Giné-Bordonaba, IRTA, Ισπανία
Ethylene and ROS-scavengers in peach: are 

these key players determining the fruit resistance to 
biotic stress?

- Carla Casals, IRTA, Ισπανία
Brown rot on stone fruits: from epidemiology 

studies to the development of effective control 
strategies

- Guido Schnabel, Clemson University, ΗΠΑ
Biology, epidemiology and management of 

diseases of peach driving the spray program in the 
southeastern United States

4 Ιουνίου (18:00-20:00, Athens time)
- Laura Rossini, University of Milan, Ιταλία
Design and real izat ion of the mult i -si te 

PeachRefPop collection: an international research 
and breeding tool for fruit trees 

- Nikos Papadopoulos, University of Thessaly, 
Ελλάδα

Invasive pest threatens the sustainable peach 
production

- Thomas M. Gradziel, University of California at 
Davis, ΗΠΑ

Breeding peaches for processing: challenges and 
opportunities

- Guglielmo Costa, University of Bologna, Ιταλία
Peach chemical fruit thinning: where we are, 

where we can go

Για περισσότερες πληροφορίες: 
Γιώργος Μαγγανάρης
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, 
Βιοτεχνολογίας & Επιστήμης Τροφίμων 
Email:       george.manganaris@cut.ac.cy  
Website:   www.fruitsciences.eu

Ο «Έρασμος» ευχαριστεί τους 
συντελεστές της διαδικτυακής 

εκδήλωσης για τη γιορτή της μητέρας 

1-4 Ιουνίου
Διαδικτυακό συνέδριο: 

Σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις 
στην καλλιέργεια ροδακινιάς



Του Γιάννη Ντισέλια

Γειά σου Ζήσε Χριστός Ανέστη και Χρόνια 
Πολλά σε όλους σας. Δεν θα σέγραφα, αμά 
η σύζυξ με κάνει ψι,πι (ψυχολογικό πόλεμο), 
συνεχώς με τις βραδινές ειδήσεις. Βάζει ε-
πίτηδες  το κανάλι που λέει τις ειδήσεις μια 
όμορφη ξανθιά(περίεργο) και που μαρέσει και  
λέν οι καλές γλώσσες εδώ στο Σέλι ότι είναι 
παντρεμένη με έναν έμορφο άντρα από σπίτι 
(έτσι λέμε εμείς αυτούς που έχουν πολλούς 
παράδες). Η δικιά μ με εκκλησιαστικές και πα-
τριωτικές ιδέες όταν ακούει τις ειδήσεις για τα 
ελληνοτουρκικά την πιάνει κουλουμπρίαση. Τό-
σο πολύ φοβάται. Είναι και αυτός ο γλομποει-
δής τύπος με τα ¨πολλά μαλλιά¨από την Πόλη, 
που τα μεγαλοποιεί υπερβολικά και έτσι  άιντε 
να δώσω να καταλάβουν μερικοί το θέατρο του 
παραλόγου. Βγαίνει ο Ερντογάνης προχτές και 
βάζει μια πινακίδα στην ΑγιαΣοφιά που έλεγε 
ότι ένας είναι ο Θεός, λες και μεις λέγαμε ότι 
είναι δύο. Ήρθε δεύτερος γιατί πριν απ΄αυτόν 
και προ πολλών εκατοντάδων ετών το είπε ο 
Σωκράτης. Άρε Ερντογάνη, εκεί που κρεμού-

σαν οι καπεταναραίοι τα τουφέκια τους, κρε-
μάν οι μπαξεβάνηδες τα κουρκουμπέτια τους 
(κολοκύθες στρόγγυλες, που τις ξέραναν για 
να τις χρησιμοποιήσουν σαν μεγάλες κουτάλες 
οι νοικοκυρές). Να ξέρετε όλοι σας και πρώτη 
η δικιάμ ότι αυτά που λέει ο Λαζός (ο οποίος 
κατά δήλωσίν του δεν είναι τούρκος αλλά μου-
σουλμάνος και έχει σημασία αυτό, αν δεν το 
ξέρετε) είναι πορδές του Μπέη. (Όταν ο Αλη 
πασάς διοικούσε το Βιλαέτι της Ηπείρου, είχε 
γραφείο έναν οντά=δωμάτιο, όπου δέχονταν 
ξαπλωμένος γιατί δεν είχαν γραφεία τότε, τους 
υπηκόους του και είχε καρσί=απέναντί του τον 
γραμματέα του που ήταν ΠΑΝΤΑ έλληνας γιατί 
μόνον αυτοί ήξεραν την αραβική γραφή της 
τουρκικής, ήξεραν γαλλικά κλπ. Όταν ο υπήκο-
ος έλεγε το αίτημά και ο πασάς συμφωνούσε, 
έλεγε του γραμματέα να το γράψει. Άμα δια-
φωνούσε έκλανε και έλεγε να γράψει αμά το 
σύνθημα έλεγε δήθεν να γράψει).

 Έτσι λοιπόν για να ξέρετε όλοι σας, ύστερα 
και από το ολίσθημα του Λαζού και ουχί τούρ-
κου να αποκαλέσει τρομοκράτες τους Ισραη-
λινούς, ότι οι Τούρκοι έχουν ΜΟΝΟΝ εχθρούς 

γύρω τους. Και εξηγώ:
Άμα δείτε τον χάρτη από πάνω 

προς τα δεξιά και μετά κυκλικά θα 
προσέξετε τις χώρες που την περι-
βάλλουν. Προσέξτε καλά λοιπόν.

Η Γεωργία (χριστιανική χώρα)= φι-

λική ή :….Η Αρμενιά (χριστιανική χώρα) φιλική  
ή  ;….Το Ιράν (ισλάμ) ;;;;;;;μην βιάζεστε γιατί 
στα κοινά τους σύνορα ζουν Κούρδοι,  Ιράκ 
(ισλάμ);;;;;μην βιάζεστε για τον ίδιο λόγο, Η 
Συρία = φιλική ; αν είναι δυνατόν, Η Κύπρος 
;;; Η Ελλάς;;;;και τέλος τα ψιλά και ασήμαντα 
γράμματα   Η Βουλγαρία = ο μεγαλύτερς κρυ-
φός πονοκέφαλος των μεμέτηδων. Πόσα εκα-
τομύρια τούρκων ζουν στην γει-
τονική μας χώρα;; Ειδικά τώρα 
που ενσωματώθηκε η Βουλγα-
ρία στην Ευρώπη με χωροφύ-
λακα των Βαλκανίων για τους 
Αμερικάνους την Ελλάδα δεν 
πρέπει η δικιάμ και όλοι μας 
να μετράμε τις μπούρδες του 

μη τούρκου αρχηγού. Άλλωστε οι πιο ικανοί 
ηγέτες της γείτονος δεν ήταν(όσοι το ξέρουν) 
μεμέτηδες, αλά γιαλαντζί μεμέτ. Εξάλλου οι 
πιο πολλοί σουλτάνοι είχαν μάνες χριστιανές ή 
γράφω ψέματα;;

  
Να σας έχει καλά Θεός.
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ
Ευχαριστήριο μήνυμα 
για τη Φωτοκύκλωση

Τα παιδάκια  του Νηπιαγωγείου Αγ. Μαρίνας Δ.Βέροιας και 
η κυρία τους, ευχαριστούν θερμά  τον Διδάκτορα  συγγραφέα 
και καθηγητή Περιβάλλοντος κύριο Γάκη  Αντώνη καθώς και το 
Συλλογικό  Σύστημα  Εναλλακτικής  Διαχείρισης  Αποβλήτων  
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ»,-
για την εμπνευσμένη  διαδικτυακή  ανάγνωση του  παραμυθιού  
που έχει γράψει   ο  κύριος Γάκης:  ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ  ΦΥΣΗΣ: 
Ο ΦΩΤΗΣ, Η ΦΩΤΟΥΛΑ ΚΑΙ Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ.Στο βιβλίο 
αυτό βασίζεται και η ομώνυμη θεατρική παράσταση. Επίσης, 
ευχαριστούμε θερμά  τη «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ» για τη διανομή    
των παραμυθιών  στους μικρούς μας μαθητές.Η αφήγηση 
πραγματοποιήθηκε  στις  23 Απριλίου 2021,στα πλαίσια του 
εορτασμού  της ημέρας του βιβλίου.Ελπίζουμε  πως τα παιδιά  
του Νηπιαγωγείου μας θα γίνουν  μελλοντικοί αναγνώστες  αλ-
λά  και πως θα αναπτύξουν οικολογική συνείδηση

 Με εκτίμηση
 Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

 ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
 (Νηπιαγωγός – φιλόλογος)

Βρέθηκαν κλειδιά
Βρέθηκε κλειδί αυτοκινήτου μάρκας PEUGEOT στην περιοχή 

Ελιάς. Πληροφορίες στο γραφείο της εφημερίδας «ΛΑΟΣ» Βενιζέλου 
10.

ΑΠΩΛΕΙΑ
Ο κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ έχασε την άδεια οδήγησης του 

γεωργικού του ελκυστήρα στην περιοχή Ραχιάς Ημαθίας. Όποιος το 
βρει ας το παραδώσει στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα.

Περίληψη απόφασης τροποποίησης 
καταστατικού Σωματείου

Με την με αριθμό 9/2021 διάταξη διαδικασίας εκουσίας 
δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας εγκρίθηκε 
η τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου με την 
επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ – ΔΟΞΑ 
-», προς συμμόρφωση του στις διατάξεις του Ν. 4726/2020 
και συγκεκριμένα: α) απαλείφθηκαν το δεύτερο εδάφιο της 
παρ. 2 του άρθρου 1 και η παρ. 2 του άρθρου 21, περί της 
δυνατότητας του σωματείου να λειτουργεί υποκαταστήματα 
και να αναθέτει διευθύνσεις, β) καταργήθηκαν οι παρ. 5 και 
6 του άρθρου 6, περί των μελών του σωματείου και αντικα-
ταστάθηκαν από τις παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 6 του νέου 
καταστατικού, γ)  καταργήθηκαν οι παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 
8 του άρθρου 9, περί των αρχαιρεσιών του σωματείου και 
αντικαταστάθηκαν από τις παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 
9 του νέου καταστατικού και δ) τροποποιήθηκαν οι παρ. 2 
και 4 του άρθρου 11 και η παρ. 1 του άρθρου 15, περί μη 
εκλογής του Προέδρου από τα λοιπά μέλη του ΔΣ. 

Βέροια, 12/5/2021
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Δημήτριος Γ. Μπακάλης
Δικηγόρος

Αντ. Καμάρα 26, 59132, Βέροια
Τηλ. 2331071711, 6987110702

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ θρο 

1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γε-

ωργίου και της Ασημένιας, το γένος Γεροντίδη, 
που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στο 
Ροδοχώρι Ημαθίας και η ΣΒΕΗΤΣΑΡΟBΑ 
ΑΝΤΡΕΑ (SVEJCAROVA ANDREA) του 
Φραντισεκ (Frantisek) και της Κβετοσλάβα 
(Kvetoslava), το γένος Κοτσ (Koc), που γεν-

νήθηκε και μένει στο Ζνοημο (Znojmo) της Τσεχίας, πρόκειται 
να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Ζνοημο 
(Znojmo) Τσεχίας.

ΑΠΩΛΕΙΑ
Εκλάπη αυτοκί-

νητο HONDA CRX, 
χρώμα κόκκινο, 
με αρ. πινακίδας 
ΗΜΒ-7262 ,  από 
την περιοχή Ανοί-
ξεως στη Βέροια. 
Όποιος γνωρίζει 
κάτι ας επικοινωνή-
σει στο τηλ.: 6972 
834253.

ΕΔΩ ΣΕΛΙ
Ερντογανισμός
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Εύξεινος Λέσχη Βέροιας: 
Εκδηλώσεις μνήμης
 για τη  γενοκτονία 

 των Ελλήνων  του  Πόντου
Λόγω  συμπλήρωσης  102  χρόνων  από  τη  

γενοκτονία  των Ελλήνων  του  Πόντου,  η  ΕΛ 
Βεροίας  προγραμμάτισε  σειρά  εκδηλώσεων, 
για  να  τιμήσει  τη  μνήμη των  αδικοχαμένων  
προγόνων  μας  και  να  θυμίσει  στη Διεθνή 
Κοινότητα  ότι οφείλει  να  αναγνωρίσει  και να 
πιέσει την Τουρκία ώστε να αποδεχθεί  την συν 
τελεσθείσα Γενοκτονία αλλά  και την δέσμευση 
της να μην επαναληφθεί ποτέ καμία παρόμοια 
πράξη. 

Οι  κύριες  εκδηλώσεις  που  θα  πραγματο-
ποιηθούν  στην  πόλη  της  Βέροιας, κατά τον 
μήνα Μάϊο  2021,  σαν  μνημόσυνο  και  όχι  
γιορτή, είναι  οι εξής:

2ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΜΑΪΟΥ 
Κυκλοφορία σχετικού αφιερωματικού βίντεο 

στα ΜΜΕ και ΜΚΔ, για τη γενοκτονία των Ελλή-
νων του Πόντου στα ελληνικά , αγγλικά και τουρκικά προκειμένου να προωθή-
σουμε παγκόσμια  την αναγνώριση της γενοκτονίας. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  14-5-2021
Ολοκλήρωση Β΄ κύκλου παρακολούθησης σεμιναρίων ποντιακής διαλέκτου 

μέσω  της πλατφόρμας zoom, με ιδιαίτερο αφιέρωμα  στην ημέρα μνήμης της 
19ης Μαΐου. Όλα τα μαθήματα  (περσινά και φετινά) είναι αναρτημένα.

ΔΕΥΤΕΡΑ και ΤΡΙΤΗ  17 και 18-5-2021
Διανομή έντυπου υλικού και βιβλίων σε λύκεια της πόλης της Βέροιας.
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17,19 και 21-5-2021
Αιμοδοσία στο  χώρο  του  2ου  ΚΑΠΗ  Δήμου Βέροιας με  σύνθημα «δώσε 

αίμα για το αίμα που χάθηκε». Θα εκδοθεί σχετικό δελτίο τύπου.
ΤΕΤΑΡΤΗ  19-5-2021  
Λειτουργία περιπτέρου  ενημέρωσης  στην  πλατεία  δημαρχείου για το θέ-

μα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου με ταυτόχρονη διανομή έντυπου 
υλικού.

07.00 μ. μ.  Συμμετοχή στην κεντρική εκδήλωση στην Πλ. Αγ. Σοφίας – Θεσ-
σαλονίκης, που οργανώνεται   από  τη  ΠΟΕ.

ΚΥΡΙΑΚΗ  23-5-2021
Πραγματοποίηση  της κεντρικής εκδήλωσης (μνημόσυνο) του νομού. Θα εκ-

δοθεί σχετικό δελτίο τύπου με όλες τις  σχετικές  λεπτομέρειες. 
2ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΜΑΪΟΥ 
Κυκλοφορία του διαδικτυακού παίγνιου γνώσεων με  ιστορικά, πολιτιστικά  

και παραδοσιακά  στοιχεία, για την ενημέρωση  όλου του κόσμου  περί του αλη-
σμόνητου και αλύτρωτου Πόντου.  

ΚΥΡΙΑΚΗ  24 5-2021
Κυκλοφορία από το κανάλι της λέσχης και στο μέλλον από όλα τα  ΜΚΔ  

ενός  παραδοσιακού  βιντεοσκοπημένου ΄΄παρακάθ΄΄ με παραδοσιακούς σκο-
πούς του πόντου, που έγινε στη λέσχη  με τους κορυφαίους πόντιους καλλι-
τέχνες  και αφιερώνεται στη μνήμη των προγόνων μας, με σύνθημα ΄΄Οι ρίζες 
ποτέ δεν κόβονται΄΄.             

Επίσης κάποιες δράσεις θα γίνουν χωρίς να αναφερθούν δημόσια καθώς 
αγγίζουν ευαίσθητα κοινωνικά θέματα, της καθημερινότητας, όπως αναφέρει το 
ΔΣ της Λέσχης.

Επιπλέον  θα  συμμετάσχει  σε  κοινές  ή  μεμονωμένες  εκδηλώσεις  και  
δράσεις   για  τη  γενοκτονία  που  θα  πραγματοποιηθούν  από  το  ΣΠΟΣ  
ΚΜ&Θ, την  ΠΕ Ημαθίας, το  Δήμο  Βέροιας  και    συλλόγους  του  νομού  Η-
μαθίας.

Εύξεινος Λέσχη Ποντίων 
Νάουσας: Εκδηλώσεις 

εις μνήμην της Γενοκτονίας
Η Εύξεινος Λέσχη 

Ποντίων Νάουσας - Ε-
θνική Βιβλιοθήκη Αργυ-
ρουπόλεως «Ο Κυριακί-
δης» τιμώντας την ημέρα 
Μνήμης της Γενοκτονίας 
του Ποντιακού Ελληνι-
σμού, διοργανώνει Εκ-
δηλώσεις Μνήμης της 
Γενοκτονίας των Ελλή-
νων του Πόντου από τις 
9 έως και τις 19 Μαΐου 
2021. Το πρόγραμμα 
των εκδηλώσεων που α-
κολουθούν έχει ως εξής:

Σάββατο 15 - Κυρια-
κή 16 Μαΐου

6:00 μ.μ. | Facebook 
live

Διαδικτυακή διημερίδα “Η γενοκτονία του Ελληνισμού του 
Πόντου και ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώρισή της”

Συνδιοργάνωση με την Εύξεινο Λέσχη Ευρωπαίων Πολι-
τών

Όρος Βέρμιο
“Ποδηλατοδρομία μνήμης” από τον Γιώργο Καισαρίδη 

στον Άγιο Γεώργιο Περιστερεώτα, τον Άγιο Ιωάννη Βαζελώνα, 
την Παναγία Σουμελά, με κατάληξη στο Μνημείο της Γενοκτο-
νίας

Κυριακή 16 Μαΐου
7:00 π.μ. | Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως Νάουσας
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, Τέλεση μνημοσύνου με τη 

χοροστασία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμων

11:15 π.μ. | Κεντρική Πύλη Δημοτικού Πάρκου
Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Γενοκτονίας, 
Κατάθεση στεφάνων, Εθνικός Ύμνος
Δευτέρα 17 Μαΐου
8:30 μ.μ. | Zoom meetings & Facebook live
“Από το όρος Μελά στο όρος Βέρμιο: τα πολύτιμα κειμήλια 

της Μονής Παναγίας Σουμελά σε Τουρκία και Ελλάδα” 
Ομιλία από τον Δρ. Σταύρο Αρβανιτόπουλο
Συνδιοργάνωση με τους Φίλους Ιστορικού Αρχείου Νάου-

σας
Τετάρτη 19 Μαΐου
8:30 μ.μ. | Πλατεία Δημαρχείας & Δημοτικό Πάρκο
Φωταγώγηση του Δημαρχείου και του Μνημείου της Γενο-

κτονίας
Σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας
Δευτέρα 10 - Τετάρτη 19 Μαΐου
9:00 π.μ. - 1:00 μ.μ. | Αίθουσα Καμίνι (ΕΡΙΑ)
“Δίνουμε αίμα για το αίμα που χάθηκε”, Εθελοντική αιμο-

δοσία
Σε συνεργασία με τη Μονάδα Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Νάου-

σας

*Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν με περιορισμένη 
φυσική παρουσία και τηρουμένων όλων των προβλεπόμε-
νων μέτρων προστασίας για την αποφυγή διασποράς του 
COVID-19.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ
Την βαθιά τους θλίψη για 

την απώλεια του Τέλη (Αρι-
στοτέλη)  Σιδηρόπουλου εκ-
φράζουν η Ν.Ε. και όλα τα 
μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ Ημαθί-
ας που με ανακοίνωσή τους 
αποχαιρετούν τον «ξεχωριστό 
σύντροφο και αγωνιστή της Αριστεράς».

Ο Τέλης, γεννήθηκε στον Αγ. Γεώργιο Ημαθίας το 1943 . Ο 
πατέρας του Γεώργιος αντάρτης , είχε την τύχη των αγωνιστών 
της Εθνικής Αντίστασης . Πολιτικός πρόσφυγας μετά τον εμφύλιο.

Μεγαλώνοντας στο μετεμφυλιακό κράτος γρήγορα εντάχθη-
κε στην Αριστερά ,  μέλος της Νεολαίας Λαμπράκη  . Μη αντέ-
χοντας τις γνωστές  πρακτικές των διωκτών κάθε αριστερού 
και προοδευτικού πολίτη την εποχή της βασιλοχουντοκρατίας 
κατέφυγε στην Θεσσαλονίκη και δούλευε στην καπνοβιομηχα-
νία Καρέλια . 

Ενταγμένος Κομμουνιστής στην χούντα με εργατικούς αγώνες 
. Η μεταπολίτευση τον βρίσκει στο ΚΚΕ Εσωτερικού με συνεπή , 
συνεχή και ανιδιοτελή προσφορά στην Ανανεωτική Αριστερά. 

Στην 10ετία του 1990 στο ΚΚΕεσ-ΑΑ και στην συνέχεια του  
την ΑΚΟΑ , στον Συνασπισμό και μέχρι το τέλος στον ΣΥΡΙΖΑ.

Μετά την συνταξιοδότηση του γύρισε στην γενέτειρα του. 
Για την ανιδιοτελή και γνήσια συντροφική και αλληλέγγυα 

ζωή του , την πλούσια προσφορά του στην Ανανεωτική Αριστε-
ρά θα μείνει για πάντα ζωντανός στην μνήμη μας . 

Στην οικογένειά του, την αγάπη μας και τα θερμά μας συλ-
λυπητήρια.

Σύντροφε καλό ταξίδι 
Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπο-

λίτες μας έχουν 
φάρμακα που δεν 
χρειάζονται  και 
θέλουν   να τα  
προσφέρουν στο  
Γηροκομείο Βέροι-
ας  , το τηλέφωνο 
του Γηροκομεί-
ου Βέροιας είναι 
2331024891.

Ιερός Ναός Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης

Ανακοίνωσις
Κάθε Πέμπτη μετά τον Εσπερινό στον Ι.Ν. Αγί-

ου Σάββα - Κυριωτίσσης Βέροιας τελείται παρά-
κλησις των Αγίων Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου 
και Ειρήνης

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 11 Μαΐου 

2021 στις 6.00 μ.μ. σε στενό οικο-
γενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Α-
γίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
ο Δημήτριος Νικ. Ευθυμιάδης σε 
ηλικία 82 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 12 

Μαΐου 2021 στις 4.00 μ.μ. σε στενό 
οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Δημητρίου στο Καψοχώρι Ημα-
θίας ο Σωτήριος Παπαδόπουλος σε 
ηλικία 61 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ



7www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ 2021  

Δημοσίευση συνοπτικής οικονομικής κατάστασης του Απολογισμού 2019 του Κ.Α.Π.Α. Δήμου Βέροιας
Α) Επί των εσόδων 2019: Το χρηματικό υπόλοιπο της διαχείρισης του ταμείου του Νομικού Προσώπου οικονομικής χρήσης 2018 ήταν: 

365.461,25 € & εισήχθη στην χρήση έτους 2019 σε χρέωση των ταμειακών διαθεσίμων του Ν.Π.Δ.Δ. και τα έσοδα της υπό έλεγχο οικονομι-
κής χρήσης έτους 2019 εισπράχθηκαν µε τα σχετικά Γραμμάτια Είσπραξης, έχουν ως εξής:

ΕΣΟΔΑ 2019                                                    ΛΟΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΠΟΣΟ €
Χρηματικό υπόλοιπο έτους 2018    06.00.5      365.461,25 €
Τακτικά έσοδα χρήσης 2019     06.00.0   1.623.601,80 €
Έκτακτα έσοδα χρήσης 2019    06.00.1  1.028.125,45€ €
Εισπράξεις από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.    06.00.3       511.463,91 €
Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων 06.00.4    1.154.550,07 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ       4.683.202,48€ €

Β) Επί των εξόδων 2019: Τα Ενταλθέντα και τα Πληρωθέντα έξοδα κατά την εν λόγω χρήση 2019 µε βάση τα εξοφλημένα εντάλματα 
που εκδόθηκαν σε βάρος των προϋπολογιζομένων και εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού χρήσης 2019 όπως διαμορφώθηκαν 
µε τις σχετικές τροποποιήσεις και τις συνηµµένες στα εντάλματα εξοφλητικές αποδείξεις ανέρχονται συνολικά ως εξής:

ΕΞΟΔΑ 2019     ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΠΟΣΟ €
ΈΞΟΔΑ χρήσης έτους 2019     02.00.6     141.836,57 €
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.& Αποδόσεις έτους 2019   02.00.8  1.138.317,94 €
ΕΞΟΔΑ χρήσης έτους 2019     02.15.6  3.052.922,12 €
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ χρήσης έτους 2019    02.15.7       45.687,90 €
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.& Αποδόσεις έτους 2019   02.15.8       20.477,23 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ        4.399.241,76 €

Το Χρηματικό Υπόλοιπο της παραπάνω χρήσης (31/12/2019) που προκύπτει και μεταφέρεται στη νέα χρήση του
 έτους 2020 είναι 283.960,72 €

Εξίσωση Εσόδων και Εξόδων  έτους 2019
ΕΣΟΔΑ 2019:                                    4.683.202,48 €

      ΕΞΟΔΑ 2019:                                           4.399.241,76 €
Χρηματικό Υπόλοιπο που μεταφέρεται στο 2020:  283.960,72 €

Τα εντάλματα μισθοδοσίας Δεκεμβρίου 2019 που πληρώθηκαν στις 09/01/2020 έχουν καταχωρηθεί ως εξοφλημένα
 στις 31/12/2019 (ποσό ύψους: 5.167,22)

Ο Πρόεδρος 
 Λεωνίδας Ακριβόπουλος

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

Δημοσίευση συνοπτικής οικονομικής κατάστασης του Απολογισμού 2019 του Κ.Α.Π.Α. Δήμου Βέροιας 

Α) Επί των εσόδων 2019: Το χρηματικό υπόλοιπο της διαχείρισης του ταμείου του Νομικού Προσώπου 
οικονομικής χρήσης 2018 ήταν: 365.461,25 € & εισήχθη στην χρήση έτους 2019 σε χρέωση των 
ταμειακών διαθεσίμων του Ν.Π.Δ.Δ. και τα έσοδα της υπό έλεγχο οικονομικής χρήσης έτους 2019 
εισπράχθηκαν µε τα σχετικά Γραμμάτια Είσπραξης, έχουν ως εξής: 

ΕΣΟΔΑ 2019                                                   ΛΟΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΟΣΟ € 

Χρηματικό υπόλοιπο έτους 2018 06.00.5 365.461,25 € 

Τακτικά έσοδα χρήσης 2019 06.00.0 1.623.601,80 € 

Έκτακτα έσοδα χρήσης 2019 06.00.1 1.028.125,45€ € 

Εισπράξεις από απαιτήσεις Π.Ο.Ε. 06.00.3 511.463,91 € 

Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων 06.00.4 1.154.550,07 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  4.683.202,48€ € 

Β) Επί των εξόδων 2019: Τα Ενταλθέντα και τα Πληρωθέντα έξοδα κατά την εν λόγω χρήση 2019 µε 
βάση τα εξοφλημένα εντάλματα που εκδόθηκαν σε βάρος των προϋπολογιζομένων και εγκεκριμένων 
πιστώσεων του προϋπολογισμού χρήσης 2019 όπως διαμορφώθηκαν µε τις σχετικές τροποποιήσεις και 
τις συνηµµένες στα εντάλματα εξοφλητικές αποδείξεις ανέρχονται συνολικά ως εξής: 

ΕΞΟΔΑ 2019 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΟΣΟ € 

ΈΞΟΔΑ χρήσης έτους 2019 02.00.6 141.836,57 € 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.& Αποδόσεις έτους 2019 02.00.8 1.138.317,94 € 

ΕΞΟΔΑ χρήσης έτους 2019 02.15.6 3.052.922,12 € 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ χρήσης έτους 2019 02.15.7 45.687,90 € 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.& Αποδόσεις έτους 2019 02.15.8 20.477,23 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ   4.399.241,76 € 

 
 

Το Χρηματικό Υπόλοιπο της παραπάνω χρήσης (31/12/2019) που προκύπτει και μεταφέρεται στη νέα χρήση του 
έτους 2020 είναι 283.960,72 € 

Εξίσωση Εσόδων και Εξόδων  έτους 2019 

ΕΣΟΔΑ 2019:                    4.683.202,48 € 

ΕΞΟΔΑ 2019:                                           4.399.241,76 € 

Χρηματικό Υπόλοιπο που μεταφέρεται στο 2020:  283.960,72 € 

 
Τα εντάλματα μισθοδοσίας Δεκεμβρίου 2019 που πληρώθηκαν στις 09/01/2020 έχουν καταχωρηθεί ως εξοφλημένα 

στις 31/12/2019 (ποσό ύψους: 5.167,22) 
 

 

Ο Πρόεδρος  

 Λεωνίδας Ακριβόπουλος 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Μήνυμα για την Παγκόσμια 
Ημέρα Νοσηλευτών-τριών

 Από το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Βέροιας, γνωστοποιούνται τα εξής:
«Η Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών-τριών, καθιερώθηκε να γιορτάζεται στις 12 Μαΐου 

και αποτελεί την ελάχιστη πράξη τιμής και αναγνώρισης στο έργο και στην προσφορά 
των Νοσηλευτών σε όλο τον κόσμο.

  Ο ρόλος των Νοσηλευτών-τριών χαρακτηρίζεται πολύπλευρος τόσο μέσα στην κοι-
νωνία, όσο και μέσα στις νοσηλευτικές δομές και έχει πάντα σαν βασικό σημείο ενδιαφέ-
ροντος τον άνθρωπο. Οι Νοσηλευτές-τριες συνεισφέρουν όχι μόνο στην προαγωγή της 
υγείας και στην πρόληψη της ασθένειας, αλλά και στην παροχή φροντίδας και αποκατά-
στασης του ασθενούς. Η άσκηση του νοσηλευτικού καθήκοντος απαιτεί σωματική, διανο-
ητική και συναισθηματική προσπάθεια και έχει ως στόχο την ικανοποίηση των αναγκών 
του αρρώστου, την οργανική φροντίδα και την ψυχολογική του υποστήριξη.

  Φέτος λόγο των ιδιαίτερων και επικίνδυνων συνθηκών της πανδημίας από τον κο-
ρωνοϊό, οι Νοσηλευτές-τριες πάντα με υψηλό αίσθημα ευθύνης προς τον συνάνθρωπο, 
παρέχουν με αυταπάρνηση τις υπηρεσίες τους όλο το 24ωρο, με κίνδυνο να νοσήσουν 
ή ακόμα και να διαθέσουν τη ζωή τους στο καθήκον, γεγονός που καταξιώνει και αναδει-
κνύει στην συνείδηση όλου του κόσμου, τον ιδιαίτερο ρόλο και την προσφορά τους.

  Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο στους νοσηλευτές-τριες που αγωνίζονται στη πρώτη 
γραμμή, πέρα από φόβους και ανησυχίες.

  Τους αξίζει όμως: Και η ένταξη τους, όπως και όλων των υγειονομικών, στα βαρέα και 
ανθυγιεινά επαγγέλματα. Η αύξηση του μισθού τους και του ανθυγιεινού επιδόματος. Η 
κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων τους στις δομές υγείας, ούτως ώστε να είναι πάντα 
έτοιμοι να ανταποκριθούν με επαρκές προσωπικό στις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις.

Το Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Βέροιας εύχεται Χρόνια Πολλά σε 
όλους τους συναδέλφους Νοσηλευτές-τριες!»

ΕΣΕΕ προς Άδωνη Γεωργιάδη 
και Γ. Τσακίρη: Άμεση ενίσχυση
της ρευστότητας στο λιανεμπόριο 

για ισόρροπη επανεκκίνηση της αγοράς
Τις στοχευμένες 

κυβερνητικές παρεμ-
βάσεις που είναι άμε-
σα απαραίτητες στο 
μείζον θέμα ενίσχυ-
σης της ρευστότητας 
των πληττόμενων 
μικρομεσαίων εμπο-
ρικών επιχειρήσεων, 
ώστε να υπάρξει ι-
σόρροπη και βιώσι-
μη επανεκκίνηση του 
λιανεμπορίου έθεσε 
αντιπροσωπεία της 
Ελληνικής Συνομο-
σπονδίας Εμπορίου 
και Επιχειρηματικό-
τητας, με επικεφαλής 
τον Πρόεδρο κ. Γιώρ-
γο Καρανίκα σε συ-
νάντηση που πραγ-
ματοποίησε σήμερα, 
Δευτέρα 10 Μαΐου, 
με τον Υπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνη Γεωργιάδη και τον Υφυ-
πουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννη Τσακίρη.

Η συνάντηση έγινε μετά από αίτημα της ΕΣΕΕ, σε συνέ-
χεια της έκτακτης διαδικτυακής Συνέντευξης Τύπου που δι-
οργάνωσε πριν το Πάσχα για τα προβλήματα του εμπορίου. 
Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό και εποικοδο-
μητικό κλίμα. Από πλευράς ΕΣΕΕ συμμετείχαν επίσης ο Αντι-
πρόεδρος και Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών κ. 
Σταύρος Καφούνης, ο Αντιπρόεδρος κ. Μανώλης Ψαρουδά-
κης και ο Γενικός Γραμματέας κ. Νίκος Μπόνης.  

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ εξήγησε ότι οι ειδικές συνθήκες 
που διαμορφώνονται στην αγορά τόσο εξαιτίας των χαμηλών 
τζίρων της πασχαλινής περιόδου όσο και λόγω των περιορι-
σμών που, σε μικρότερο βαθμό, θα επικρατήσουν και στον 
τουρισμό για δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι, δεν επιτρέπουν 
την δημιουργία ενός ασφαλούς «διαδρόμου μετάβασης» 
του εμπορίου στη νέα κανονικότητα της «επόμενης μέρας». 
Επισήμανε μάλιστα ότι οι συνέπειες της πανδημίας και οι 

αλλαγές στις συνήθειες των καταναλωτών αναμένεται ότι τους 
επόμενους μήνες θα εγκλωβίσουν τις πιο ευάλωτες επιχει-
ρήσεις «μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας». Τόνισε μάλιστα τον 
κίνδυνο πολλές εξ’ αυτών να μη καταφέρουν να σταθούν στα 
πόδια τους μετά την «αποσωλήνωσή» τους από τα ήδη γνω-
στά μέτρα στήριξης της Πολιτείας.

Οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου αναφέρθηκαν, με 
στοιχεία και παραδείγματα από όλη την Ελλάδα, στα ασφυ-
κτικά προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν περισ-
σότερο οι υπο - κλάδοι του εμπορίου που πωλούν εποχικά 
προϊόντα, όπως η ένδυση, η υπόδηση και το κόσμημα.

Για τους λόγους αυτούς, η ΕΣΕΕ επανάφερε μετ’ επιτάσε-
ως την ανάγκη να υπάρξει άμεσα ένα Πρόγραμμα Επανεκκί-
νησης του Λιανεμπορίου, ανάλογο των προγραμμάτων που 
ήδη έχουν ανακοινωθεί μέσω ΕΣΠΑ για την εστίαση, τους 
παιδότοπους και τα γυμναστήρια. 

Η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
δεσμεύτηκε να εξετάσει τη δυνατότητα στήριξης των πληττό-
μενων κλάδων του λιανεμπορίου.

Φρόσω Καρασαρλίδου: «Οργή και 
αγανάκτηση στους δενδροκαλλιεργητές 

της Ημαθίας και Πέλλας» 
Η  Βουλευτής Ημαθίας  του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ  Φρόσω Καρα-

σαρλίδου δήλωσε τα παρακάτω για την μετάκληση εργατών 
γης:

Στα “κάγκελα” βρίσκονται οι δενδροκαλλιεργητές της πε-
ριοχής μας, διότι ενώ άρχισε η διαδικασία του αραιώματος 
στη δενδροκαλλιέργεια και η συγκομιδή κερασιών,  βάλτωσε 
εκ νέου το θέμα των εργατών γης, καθώς η κυβέρνηση αγνό-
ησε στο νέο νόμο δυο βασικά στοιχεία που αποτελούσαν και 
αιτήματα των αγροτικών φορέων:

• Η αξιοποίηση της δήλωσης ΟΣΔΕ 2020 ή η κατάθεση 
υπεύθυνης δήλωσης για τις καλλιέργειες  του 2021. 

 Στο νομό ΗΜΑΘΙΑΣ, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης 
του ΟΠΕΚΕΠΕ στο άνοιγμα του συστήματος, μόνο το 11% 

των αγροτών έχουν υποβάλλει τη δήλωση ΟΣΔΕ 2021. Λόγω Covid -19 η ολοκλήρωση 
των δηλώσεων  προχώρα με αργούς ρυθμούς.

 Στην παραπάνω καθυστέρηση προστίθεται και το χρονικό διάστημα υποβολής αίτη-
σης για εργάτες γης, έγκρισης και εγκατάστασης στην Ελλάδα των αλλοδαπών εργατών 
γης. Οι καλλιεργητικές εργασίες (αραίωμα, συγκομιδή) ουσιαστικά ακυρώνονται, ολοκλη-
ρώνοντας την πλήρη καταστροφή που επέφερε ο παγετός και η χαλαζόπτωση.

• Ο αριθμός εργατών γης ανά παραγωγό δεν μπορεί να είναι στην δενδροκομία 1 
προς 25 στρέμματα, αλλά 1 προς 7-10 στρέμματα με βάση του 

• ίκτες του υπουργείου εργασίας και την εργατική νομοθεσία.
Οι χειρισμοί τους είναι πλέον εγκληματικοί για τους αγρότες!
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Το αναλυτικό πρόγραμμα των 
αγώνων της 12ης αγωνιστικής 
ημέρας του Πρωταθλήματος 

Football League αγωνιστικής περι-
όδου 2020-2021. Ανακοινώθηκε το 
πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής 
στην Fooball League  με την Βέροια 
να υποδέχεται την προσεχή Κυρια-
κή στις 5 μ.μ τον Ολυμπιακό Βόλου 
τον οποίο κέρδισε με 0-1.

Αναλυτικάτοπρόγραμμα
Κυριακή16/5/202117:00
Καβάλα–ΑπόλλωνΠόντου
ΒέροιαΝ.Π.Σ.–ΟλυμπιακόςΒόλου
Θεσπρωτός–Πιερικός
ΑΕΠΚοζάνης–ΑλμωπόςΑριδαίας

Σάββατο15/5/202114:45ΕΡΤ3
Πανσερραϊκός–Τρίγλια

ΣτηνΚατερίνησήμεραμετονΑπόλλων
ΠόντουηΒέροιαχωρίςπροβλήματα

Παρότι θα έπρεπε να μιλάμε για ένα εύκολο
παιχνίδι απέναντι στονΑπόλλων Πόντου που

είναι «ξεριζωμένος» δηλώνοντας το γήπεδο του
Βατανιακού για έδρα και όχι το ιστορικό γήπεδο
τηςΚαλαμαριάς απειλή τηνΒέροια με αφαίρεση
βαθμωνηβαθμού,ανοιπαίκτες τηςβασίλισσας
δενπαίξουν σοβαρά μαχητικά και σύμφωνα με
τηναξίατους.Δενχρειάζεταινατογράψουμεπό-
σοκρίσιμοείναιαυτότοπαιχνίδιγιατίμόνοηνίκη
θα «σώσει»  τουςπαίκτες τηςΒέροιαςπουστα
τελευταίαπαιχνίδιαανησύχησαντονκόσμομετις
εμφανίσειςτους.

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Βέροιας
γιατοπαιχνίδιτηςΤετάρτης12/5στις5μ.μμετον
ΑπόλλωναΠόντου,στηνΚατερίνη.(γήπεδοΒατα-
νιακού)Τηναποστολήπουεπέλεξεοτεχνικόςτης
ομάδαςΠαύλοςΔερμιτζάκης,αποτελούνοι:Απο-
στολόπουλος,Τασιόπουλος,Βελλίδης,Βεργώνης,
Καραγιάννης,Λουκίνας, Μούργος, Μουχάλης,
Μπλέτσας,Μπουκουβάλας, Οικονόμου, Παπα-
χρήστου,Πασάς,Πεταυράκης,Πόζογλου,Σιμόνι,
Σκόνδρας,Βασίλτσης,Τσιμόπουλος,Μαραγκός.

ΟΜάριοςΣιντόρηςθασφυρίξει
τονσημερινόαγώναΑπόλλων

ΠόντουμετηνΒέροια
ΑνακοινώθηκαναπότηνΚΕΔοιδιαιτητέςπου

θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις της εμβόλιμης
11ηςαγωνιστικήςτηςFootballLeague.

Αναλυτικά:
FootballLeague(βορράς)-11ηαγωνιστική
Τετάρτη12/5-17:00
Καβάλα-Θεσπρωτός
Διαιτητής:Μπαϊρακτάρης(Αθηνών)
Βοηθοί:Σάββας,Αθανασιάδης(Σερρών)
4ος:Παρχαρίδης(Δράμας)

Απόλλων Πόντου - ΒΕΡΟΙΑ
Διαιτητής:Σιντόρης(Θεσπρωτίας)
Βοηθοί:Φαλτάκας(Γρεβενών),Δέλλιος(Πέλλας)
4ος:Τακίδης(Κιλκίς)

ΑλμωπόςΑριδαίας-Τρίγλια
Διαιτητής:Αλάμπεης(Αθηνών)
Βοηθοί:Βρούζος,Μηνούδης(Πειραιά)
4ος:Μέγας(Πιερίας)

Πιερικός-Πανσερραϊκός
Διαιτητής:Κουκουράκης(Χανίων)
Βοηθοί:Μποζατζίδης,Τυριακίδης(Μακεδονίας)
4ος:Καλατζής(Θεσσαλίας)

ΟλυμπιακόςΒόλου-ΑΕΠΚοζάνης(13/5-17:00)
Διαιτητής:Μαχαίρας(Αθηνών)
Βοηθοί:Νιδριώτης(Αθηνών),Βογιατζής(Καρδίτσας)
4ος:Μπεκιάρης(Καρδίτσας)

SL2: Το πρόγραμμα
των Play Off / Out

της 4ης αγωνιστικής
Τοαναλυτικόπρόγραμματωναγώνωντης4ηςαγωνι-

στικήςημέραςPlayOffκαιPlayOutτουΠρωταθλήματος
SuperLeague2αγωνιστικήςπεριόδου2020-2021.

PLAY OFF
Διαγόρας–Ιωνικός
ΞάνθηArena,Ξάνθη–Εργοτέλης
Λιβαδειάς,Λεβαδειακός–Χανιά

PLAY OUT
ΟΦΙεράπετρας–Παναχαϊκή
Τρίκαλα–ΔόξαΔράμας
ΑπόλλωνΛάρισας–ΑΕΚαραϊσκάκης

ΤηνΚυριακήηΒέροιαυποδέχεταιτονΟλυμπιακό
Βόλουσταπλαίσιατης12ηςαγωνιστικής

Σήμερα στην Κατερίνη με τον Απόλλων Πόντου

Ούγγρος διαιτητής
στο Άρης-ΠΑΟ, ο κ. Φωτιάς 

στο Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

Ο Βασίλης Φωτιάς ορίστηκε να διευ-
θύνει το ντέρμπι του Ολυμπιακού 
με τον ΠΑΟΚ την Τετάρτη (12/05, 

19:30), ο Ούγγρος Ίστβαν Βαντ το Άρης 
- Παναθηναϊκός και ο Ευαγγέλου το Αστέ-
ρας Τρίπολης - ΑΕΚ.

Ορίστηκανοιδιαιτητέςτωναγώνωνγιατην9ηαγωνι-
στικήτωνplayoffsτηςSuperLeague.ΟΒασίληςΦωτιάς
θασφυρίξειτοντέρμπιμεταξύΟλυμπιακούκαιΠΑΟΚστο
(12/05,19:30).ΒοηθοίτουθαείναιοιΑνδρέαςΜεϊντάνας
(Αχαΐας) και ΒασίλειοςΝικολακάκης (Λασιθίου), τέταρ-
τοςοΑριστομένηςΚουτσιαύτης (Άρτας)καιστοVARθα
βρίσκεταιοΛετονός,ΆντριςΤρεϊμάνιςμεAVARτονΗλία
Κωνσταντίνου.

ΣτοματςτουΆρημετονΠαναθηναϊκό(12/05,19:30),
οΟύγγρος,Βαντ Ίστβαν,θαείναιοδιαιτητής.Ο41χρο-
νος είναι διεθνής από το 2007 διαιτητής και θα έχει
βοηθούς τους ΊστβανΆλμπερτ καιΈλληναΘόδωροΓε-
ωργίου.ΤέταρτοςθαείναιοΑριστοτέληςΔιαμαντόπουλος
(Αρκαδίας), στοVARοΠορτογάλοςΤιάγκοΜαρτίνς και
AVARοΤρύφωναςΠετρόπουλος(Αρκαδίας).

Στοματς τουΑστέραμε τηνΑΕΚστηνΤρίπολη,διαι-
τητήςορίστηκεοΑγγελοςΕυαγγέλου,οοποίοςγιαβοη-
θούςθα έχει τους ΙορδάνηςΑπτσόγλουκαιΜπάξμπαου
Ρέινχαρντ.Τέταρτος ορίστηκε οΔημήτρηςΚαραντώνης,
στοVARοΘανάσηςΤζήλοςκαιAVARθαείναιοΚωνστα-
ντίνοςΚαλαμπόκης.
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CMYK

Έδωσε την 
μάχη μέχρι 
το τέλος  η 

ομάδα της Βέροιας 
στον τελικό κυπέ-
λου χαντ μπολ 

γυναικών που έγινε 
στο ΔΑΚ Κορυδα-
λού  και χάρις και 
στην κακή διαιτη-
σία ,  γνώρισε την 
ήττα με  24-26  από 
τον ΠΑΟΚ.

ΗΒέροια έχειπολλάπα-
ράπονα και από την διαιτη-
σία ,  αφού στο α’ ημίχρο-
νο έδωσαν 6 δίλεπτεςστην
Βέροια και μόνο μία στον

ΠΑΟΚ, όπως και πολλά α-
νύπαρκταπέναλτι.Το  παι-
χνίδι κρίθηκε από την καλή
άμυνα τουΠΑΟΚστο β’ η-
μίχρονο όπου κράτησε ανέ-
παφη την εστία του για  16
ολόκληραλεπτάοπότεηΒέ-

ροια2017.πέτυχετουπρώ-
τογκολστηνεπανάληψη.

Το 50% της απόδοσης
του α’ ημιχρόνου αν έπιανε
η ομάδα  στο β’ ημίχρονο
θα έκανε περίπατο και θα
έπαιρνεεύκολατηννίκη.και
τοπρώτοκύπελοστηνιστο-
ρίατης.

Πέρααπόαυτό όμωςα-
ξίζουν συγχαρητήρια στην
Διοίκηση και τις παίκτριες
πουέφθασανμέχριτοντελι-

κόκαιτίμησαντηνΠόλητης
Βέροιας , αφούύστερααπό
πολλά χρόνια βρέθηκε μία
ομάδασε ένα τελικό κυπέλ-
λου. Επίσης η ομάδα απέ-
δειξεοτιείναιμίανέαισχυρή
δύναμηστοΕλληνικόγυναι-
κείοχαντμπολδιεκδικώντας
σταίσατίτλουςκαιεπιτυχίες
ελληνικέςκαιΕυρωπαϊκές.

 Η Βέροια 2017 στον
πρώτο τελικό της ιστορίας
τηςστάθηκε επάξιασε έναν
εξαιρετικά δυνατόαντίπαλο,
ήταν καλύτερη στο μεγαλύ-
τερο διάστημα τουπρώτου
ημιχρόνου, αλλάστο δεύτε-
ροδενμπόρεσεναακολου-
θήσειπαρότιπρος το τέλος
έκανε την αντεπίθεσή της
χωρίςόμωςαποτέλεσμα.

 Στο α’  ημίχρονο που
αρχικά ανήκε στην Βέροια
2017.Οιτυπικάγηπεδούχες
μπήκαν πολύ πιο δυνατά
καιμε εξαιρετική τηνΣάμπα
κατάφεραν να πάρουν μια
διαφοράπου έφτασε και τα
4 γκολ (12-8). Στο σημείο
εκείνο είχαμε την αντίδρα-
ση τουΠΑΟΚπουόχιμόνο
μείωσε την διαφορά, αλλά
γιαπρώτηφοράμετά το 1-
2, μπόρεσε ναπεράσει και
πάλι μπροστάστο σκορ με
16-17,μετοημίχρονοναλή-
γειμε18-18.Έναεξαιρετικό
ημίχρονο με δυνατές μονο-
μαχίεςκαιόμορφεςφάσεις.

ΟΠΑΟΚστο β’ ημίχρο-
νο έκλεισε σεπολύ μεγάλο
βαθμό την άμυνά του, ση-
μείοπουτουέδωσετηνίκη.
Χαρακτηριστικό είναι πως
πέρασανπάνωαπό 15 λε-
πτάγιαναπετύχειηΒέροια
2017τοπρώτοτηςγκολκαι
ναμειώσεισε19-21.

Ο «δικέφαλος του βορ-
ρά» συνέχιζε να πιέζει και

έφτασεστοσημείοναπροη-
γηθείμε20-25,πέντελεπτά
πριν το τέλος του τελικού.
ΗΒέροια2017μετηνσειρά
της τα έδωσε όλα, έφτασε
σε σημείο με ένα σερί 3-0
ναμειώσεισε23-25,αλλάη
Μπελέσκα κάνοντας το 23-
26, έδωσεουσιαστικά τη νί-
κηστονΠΑΟΚ.

Βέροια2017–ΠΑΟΚ:
24-26

Ταπεντάλεπτα: 3-3, 6-4,
10-8, 14-11, 16-15, 18-18
(ημχ.) 18-19, 19-21, 19-22,
20-24,21-25,24-26

ΒΕΡΟΙΑ 2017 (ΤεόΠαυ-
λίδης): Κερλίδη, Εμμανουη-
λίδου1,Τζούρισιτς2,Καρα-
μπατζάκη,Ανθίτση, Καμπό-
ιμ, Ζενέλη 3,Κωστοπούλου
5,Ανδρονικίδου, Γεωργιά-
δου, Χοτοκουρίδου, Σαμπά
8,Λύτρα,Νούσια3,Βασιλει-
άδου1,Νταβίντοβιτς1

ΠΑΟΚMateco(Δημήτρης
Πελεκίδης): Τσικνάκη, Χα-
τζηπαρασίδου6,Μπατζαρα-
κούδη,Μαυροσαββίδου,Με-
ντεσίδου, Παναγιωτίδου 1,
Κουκμίση,Μπελέσκα6,Στο-
γιάνοβιτς, Σεβδίλη,Κατσού-
νη,Νίκολιτς 1,Καραχαρίση,
Γιοβανόνσκα 3, Καιβκόβα,
Γκάτζιου9

Διαιτητές: Παπαματθαί-
ου-Χρηστίδη Δίλεπτα: 7/8
Πέναλτι:4/5,6/6

Δηλώσεις
ΤεόΠαυλίδης (προπονη-

τήςΒέροιας2017):
«Κάναμε την προσπά-

θειά μας.  Χαρήκαμε που
φτάσαμε σε ένα σημείο να
κοντράρουμεστα ίσατοφα-
βορί και της διοργάνωσης
και του πρωταθλήματος. Η
ομάδαδυστυχώςμεόλααυ-

τάπου συνέβησαν τη φετι-
νή χρονιά με τα ξεκινήματα
και τα σταματήματα έχασε
πολλά. Τώρα θα ξεκινήσει
ναβρίσκειτονεαυτότηςμέ-
σα από ταπαιχνίδια και τη
δουλειά.Δεν μπορέσαμε να
ελέγξουμε στο β’ ημίχρονο
ειδικά το κομμάτι τουπαρα-
πάνωπαίκτηκαι ίσωςαυτό

μαςστοίχισε. Συγχαρητήρια
στονΠΑΟΚ».

Συγχαρητήριαστην
ομάδατηςΒέροιας2017.
Δήλωσητηςπροέδρου

ΕφηςΜαρκοβίτση

Μεανάρτησηστο fb του
συλλόγου η διοίκηση συγ-
χαίρειτακορίτσιακαιαναφέ-
ρειεπίσηςταεξής.

ΝΙΚΗΤΕΣ
ΣΤΙΣΚΑΡΔΙΕΣΜΑΣ

Είμαστε  υπερήφανοι
για σας, για μας για όλους
που ασχολούνται με το χα-
ντμπολ.Όλη ηΕλλάδα είδε
τιέγινεσήμερακαινιώθουμε
τόσο ευχάριστα γιατί εμείς
εισπράξαμεπολλάσυγχαρη-
τήρια από ανθρώπουςπου

δενγνωρίζαμεποτέ.
Κάποιοι κύριοι δεν σέ-

βονται τηνπροσπάθεια μας
καιφυσικάμεαυτάπου κά-
νουνμαςαπωθούναπότον
χώρο. Τέτοια κύπελλα δεν
θέλουμεεμείς,χαρείτεμε τα

λάθη σας άλλωστε για μας
κάποιοιείναιεπικίνδυνοιστο
χώρο τουαθλήματος είτε α-
πό ανικανότητα είτε από α-
φέλεια.

ΠΟΛΛΑΣΥΓΧΑΡΗΤΗ-
ΡΙΑΣΤΑΚΟΡΙΤΣΙΑΜΑΣ
ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΥΕΛΛΑ-
ΔΟΣΕΙΜΑΣΤΕΕΜΕΙΣ

VAMOSΒΕΡΟΙΑΡΑ

Ηανάρτησητηςπροέ-
δρουτηςΒέροιας2017
ΕφηςΜαρκοβίτσης
ΜΟΝΟΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥΣ

ΜΑΣΚΑΝΕΙΣΒΕΡΟΙΑΡΑ.
Τρεις ημέρες στηνΑθή-

νακαιοι εντυπώσειςμαςα-
πόμια διοργάνωση τελικών
πρωτόγνωρη για το σωμα-
τείο μας, αφήνοντας γλυκό-
πικρηγεύση.

Δεχτήκαμε μόνο θετικά
σχόλια για την ομάδα μας,
την οργάνωση μαςπου θα
τηνζήλευανσωματείαποδο-
σφαίρουκαιμπάσκετ.

Νιώθουμε περήφανοι
γι αυτά τα κορίτσια γιατί
πραγματικά για μας είναι
ο νικητές αυτού του τουρ-
νουάξεπερνώνταςόλατατα
προβλήματαμας,βάλαμετα
δυνατάμας,γιαναδείξουμε
ότιηπροσπάθειαμαςαξίζει
περισσότερο.

Το ταξίδι μας τώρα ξεκι-
νάει και τέτοιες εμφανίσεις
μας κάνουναισιόδοξους για
τομέλλον.

Η δουλειά που κάνουμε
φαίνεται στο γήπεδο και τα
μηνύματα του κόσμου είναι
θετικά άλλωστε έχουμε κάτι
που κάποιοι θα το ζήλευαν
τηντρέλαμαςκαιδυστυχώς
κύριοι δεν θα κάνουμε την
χάρη να σας την δώσουμε
απλάδενθαμπορέσετεπο-
τέ να ζήσετε αυτόπου νιώ-
θουμεεμείς.

Τελικός κυπέλλου γυναικών

ΔεντακατάφερεηΒέροια2017έχασεαπότονΠΑΟΚ24-26
Άξια εκπρόσωπος του Χάντμπολ της Βέροιας, έδωσε τη μάχη μέχρι το τέλος
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Μάϊος 2021

Τοσυνεργείο
επιφυλακήςτης
ΔΕΥΑΒκατάτο
διάστημααπό10-
05-2021 μέχρι 
16-05-2021 θα
είναιτοεξής:Αυτό-
ματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.
2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
10/05/2021 έως 14/05/2021

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).

To πρόγραμμα των πλέι οφ της 
Α1 Γυναικών.. Την 1η αγωνιστική 

Ν.Ιωνία - Βέροια 2017

Στοπεριθώριο του τελικού του F4 τουΚυπέλλου ΓυναικώνστοΔΑΚ
Κορυδαλλού,πραγματοποιήθηκεπαρουσίατωνεκπροσώπωντωνομάδων
ηκλήρωσηγιατηνσειράτωναγώνωνσταπλέιοφτηςΑ1Γυναικών,όπου
συμμετέχουνοινικητέςτωντριώνομίλωντηςκανονικήςδιάρκειαςτουπρω-
ταθλήματος,ΠΑΟΚ,ΟΦΝΙωνίαςκαιΒέροια2017.

Οι δύοπρώτοι τουμίνιπρωταθλήματοςθαπροκριθούνστον τελικό, ο
οποίοςθακριθείστιςδύονίκες.

Υπενθυμίζεταιότιοιομάδεςδενμεταφέρουντουςβαθμούςπουσυγκέ-
ντρωσανστηνκανονικήπερίοδο.

Τοπρόγραμμα
1 η  α γ ω ν ι σ τ ι κ ή  Σ Κ  1 5 - 1 6 / 5
Ο Φ Ν  Ι ω ν ί α ς -  Β έ ρ ο ι α  2 0 1 7

2 η  α γ ω ν ι σ τ ι κ ή  Τε τ ά ρ τ η  1 9 / 5
Π ΑΟ Κ -  Ο Φ Ν  Ι ω ν ί α ς

3 η  α γ ω ν ι σ τ ι κ ή  Σ Κ  2 2 - 2 3 / 5
Β έ ρ ο ι α  2 0 1 7 -  Π ΑΟ Κ

4 η  α γ ω ν ι σ τ ι κ ή  Σ Κ  1 2 - 1 3 / 6
Β έ ρ ο ι α  2 0 1 7 -  Ο Φ Ν  Ι ω ν ί α ς

5 η  α γ ω ν ι σ τ ι κ ή  Τε τ ά ρ τ η  1 6 / 6
Ο Φ Ν  Ι ω ν ί α ς -  Π ΑΟ Κ

 6 η  α γ ω ν ι σ τ ι κ ή  Σ Κ  1 9 - 2 0 / 6
Π ΑΟ Κ -  Β έ ρ ο ι α  2 0 1 7

H Ομοσπονδία Χειροσφαι-
ρίσεως Ελλάδος ανακοι-
νώνει ότι ο 2ος προκρι-

ματικός όμιλος του ΕURO 2022 
Γυναικών θα διεξαχθεί 4-6 Ιου-

νίου στην πόλη της Βέροιας και 
το «Φιλίππειο» κλειστό γυμνα-
στήριο. Στον όμιλο συμμετέχουν 
Ελλάδα, Ιταλία, Βοσνία, Λετονία 
και την πρόκριση στην επόμενη 

φάση θα εξασφαλίσει μία ομάδα.

Μεγάλοι υποστηρικτές της διοργάνωσης
είναιοΔήμοςΒέροιαςκαι τονομικόπρόσω-
πο(ΚΑΠΑ)τουΔήμουΒέροιας.

ΤοΔ.Σ. της ΟΧΕ ευχαριστεί θερμά τον
ΔήμαρχοΚώστα Βοργιαζίδη και τονΠρόε-
δροτουΚΑΠΑΛεωνίδαΑκριβόπουλογιατην
στήριξη τουςστηνΕθνική μας ομάδα και το
άθλημα.

ΗΕθνικήΓυναικώνεπιστρέφειστηΒέροια
μετάαπόδύοακριβώςχρόνια,ότανκαιπρο-
κρίθηκεστηνεπόμενηφάσητουΕURO2020
από τον προκριματικό όμιλο που διεξήχθη
στοίδιογήπεδο(φώτο).

Τοπρόγραμμα
Παρασκευή4Ιουνίου
16:00Ιταλία-Λετονία
18:00Ελλάδα-Βοσνία

Σάββατο5Ιουνίου
16:00Βοσνία-Ιταλία
18:00Λετονία-Ελλάδα

Κυριακή6Ιουνίου
13:00Βοσνία-Λετονία
15:00Ελλάδα-Ιταλία

ΣτηΒέροιαοιαγώνεςτηςΕθνικήςΓυναικών
γιαταπροκριματικάτουEURO2022

Τετάρτη 12-05-2021
14:30-21:00 ΝΕΔΕΛ-

ΚΟΥ (ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΟΡΑΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)
23310-66649

14:30-21:00 ΘΕΟΔΩ-
ΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην
Κεντρικής69)23310-24534

19:00-21:00 ΧΕΙΜΩΝΙ-
ΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΥ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλα-
τείαΤσερμένι)23310-65770

21:00-08:00 ΧΕΙΜΩΝΙ-
ΔΗΣΜΙΧΑΗΛΜΑΡΚΟΥΜΠΟΤΣΑΡΗ29-31(πλατείαΤσερμέ-
νι)23310-65770

Φαρμακεία

Γ Εθνική: Το σημερινό 
πρόγραμμα και οι διαιτητές
ΑνακοινώθηκεαπότηνΕΠΟτοπρόγραμματωναγώνωντηςΓ

Εθνικής,πουθαδιεξαχθούνσήμεραΤετάρτη12/5στουςομίλους
1,2,3,8και10,κάνονταςπαράλληλαγνωστούςτουςδιαιτητές.

Τον αγώνα τουΜ.ΑλέξανδρουΤρικάλων με τονΠοσειδώνα
Μηχανιώναςθαδιευθύνειοκ.ΔραγούσηςτουσυνδέσμουΚιλκίς

ΝίκηΑγκαθιάς -ΑΣΓιαννιτσάδιαιτητήςοκ.Κεχαγιάςαπότον
σύνδεσμοτηςΚοζάνης

Εδεσσαικός-ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας διαιτητής ο κ.Αγρίμης του
συνδέσμουΜακεδονίας

Έτοιμοναξανανοίξει
τιςπύλεςτου

τοΑθλητικόΚολλέγιο
τουΦιλίππουΒέροιας

ΤοΑθλητικόΚολλέγιοτουΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣείναιέτοι-
μοναξανανοίξειτιςπύλεςτουγιαναυποδεχθείτουςαθλητέςτου
στουςαγωνιστικούς χώρους.Μπορεί ηπολύμηνηαποχή ναμας
κράτησεόλουςμακριάαπό τοάθλημαπου τόσοαγαπάμε,όμως
πλέονβρισκόμαστεπολύκοντάστηνεπανέναρξητωνδραστηριο-
τήτωνμας.

Μετά τη δημοσίευση τηςΚΥΑπου διασαφηνίζει τις λεπτομέ-
ρειες σχετικά με τα υγειονομικάπρωτόκολλαπου θαπρέπει να
ακολουθούνταικαισεαγαστήσυνεργασίαμετηΔημοτικήΑρχή,θα
είμαστεπολύσύντομαέτοιμοινασαςανακοινώσουμετιςώρεςκαι
ημέρεςδιεξαγωγής τωνπροπονήσεων για τις διαφορετικές ηλικι-
ακέςομάδες.Μείνετεσυντονισμένοιστοsiteμαςκαισεεπαφήμε
τουςπροπονητέςσας…

Ανοίγουνγιατοκοινό
δημοτικόκολυμβητήριο
καιγήπεδοστηνΝάουσα

Στη διάθεση του κοινού βρίσκονται απόσήμερα το δημοτικό
κολυμβητήριοτουΑγίουΝικολάουκαιτογήπεδο(ΔΑΚΝάουσας),
σύμφωναμετηνέαΚΥΑ.

Ειδικότερα:
-Για τοΔημοτικό ΚολυμβητήριοΑγίουΝικολάου:Ημέρες και

ώρεςκοινού,απόΔευτέραέωςΠαρασκευήαπότις09:00έωςτις
15:00καιαπό20:15έωςτις21:45.Σάββατοαπότις11:00έωςκαι
τις15:50.

ΣύμφωναμετηνΚΥΑγιατοκολυμβητήριοδενμπορείναυπάρ-
ξειχρήσηαποδυτηρίων.

-ΓιατοΓήπεδο(ΔΑΚΝάουσας):ΑπότηΔευτέραέωςτοΣάββα-
το,από07:00έως14:00καιαπό19:00έως21:15.



Στα πλαίσια μιας εκπαι-
δευτικής διαδικασίας μέσω 
ατομικής τηλεκπαίδευσης για 
ένα χρόνο και τρείς μήνες, 
οι μαθητές της φιλαρμονικής 
Δήμου Αλεξάνδρειας, έπρε-
πε να βρουν ένα λόγο συνύ-
παρξης του συνόλου! 

Έτσι λοιπόν δημιουργή-
θηκε η ιδέα ενός βίντεο. Ο 
σκοπός του δεν ήταν τόσο η 
προβολή της φιλαρμονικής, 
αλλά η εκπαιδευτική διαδικα-
σία της ηχογράφησης, που 
αρκετοί μουσικοί έρχονται α-
ντιμέτωποι μετά από χρόνια 
μελέτης και ενασχόλησης με 
τα μουσικά τους όργανα. Στη 
διαδικασία της ηχογράφη-
σης, ο μουσικός εκτελεστής 
μέσω της αναπαραγωγής 
του εαυτού του, μπαίνει στην 
διαδικασία της αυτοεκτίμη-
σης και αυτοβελτίωσης των 
μουσικών ικανοτήτων του. 
Έτσι ξεκίνησε το εγχείρημα 
αυτό με ανάγκη τη συνεύρε-
ση έστω και μέσω του υπο-
λογιστή, τα παιδιά να μπορέ-
σουν να ακούσουν τον εαυτό 
τους ατομικά και ομαδικά. 

Η κοινωφελής επιχείρη-
ση Δήμου Αλεξάνδρειας και 
ο πρόεδρος αυτής κ. Εμμα-
νουήλ Σταυρής βοήθησαν να 
πραγματοποιηθεί αυτό το εγχεί-
ρημα κάτω από την καλλιτεχνική 
επίβλεψη του Αρχιμουσικού της, 
κ.Εμμανουήλ Τσιαούση.

Οι ηχογραφήσεις έγιναν ατομι-
κά, με όλες τις απαραίτητες απο-
στάσεις ασφαλείας και προφυλά-
ξεις των παρευρισκόμενων. 

ht tps: / /www.youtube.com/
watch?v=lphE-nOGObE

 Οι μαθητές που έπαιξαν:
• Trumpet 1:
‘Ακης Τσιλιόπουλος
Ευάγγελος Νίτσιος
• Trumpet 2
Αθηνά Χατζημιχαήλ 
Αναστάσης Μαρούδας
• Trumpet 3
Αλέξανδρος Πάντος
•  Clarinet 
Μαρία Μαυρίδου
• Alto saxophone 1
Αφροδίτη Κωσταρέλα
Φίλιππος Μαρούδας
• Alto saxophone 2
Έλενα Λαγαρτζή
• Tenor saxophone
Αντώνης Γκιουρτζής
• Baritone 1
Νίκος Μαλακόπουλος
Baritone 2
Νίκος Τσαρτσιάφης
Snare drum
Ελένη Γρηγοροπούλου
Θεοδώρα Γάτση
Κυριάκος Κιοσέογλου
• Percussion 
Γιώργος Τέγος
Φανή Νίτσιου
Ελένη Γρηγοροπούλου
• Electric bass
Αντώνης Γκιουρτής

Παράταση των αιτήσεων 
έως τις 13 Μαΐου 

για το Κατασκηνωτικό 
Πρόγραμμα ΟΑΕΔ

Παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη, 13 Μαΐου και ώρα 15:00, η προθεσμία 
για την υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων της Επιταγής Διαμονής σε Παι-
δικές Κατασκηνώσεις και των παρόχων κατασκηνωτικών επιχειρήσεων για 
τη συμμετοχή τους στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα έτους 2021 του ΟΑΕΔ.

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

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

Δικαιούχοι (Αρχική → Εργασία και ασφάλιση → Κατασκηνώσεις → 
Προγράμματα κατασκηνώσεων ΟΑΕΔ)

https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/organismos-apaskholeses-
ergatikou-dunamikou-oaed/programmata-kataskenoseon-oaed

Πάροχοι (Αρχική  → Εργασία και ασφάλιση  → Ανεργία  → Πάροχοι 
κατασκήνωσης)

https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/organismos-apaskholeses-
ergatikou-dunamikou-oaed/parokhoi-kataskenoses

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

• είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ ή
• έλαβαν τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότη-

τας ή
• έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον δύο μηνών (50 ημερήσια 

επιδόματα) ή
• συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω 

(ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης 
ανεργίας) ή

• είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία τουλάχιστον τεσ-
σάρων μηνών κατά τηλήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων 
κριτηρίων (οικογενειακό εισόδημα, αριθμός παιδιών) με αντικειμενικό και 
διαφανή τρόπο, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 
(ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ.

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελουμένων παιδιών 
τους σε παιδική κατασκήνωση του μητρώου παρόχων του ΟΑΕΔ,  με τη 
χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, η οποία έχει 
τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού. Ωφελούμενοι 
είναι τα παιδιά των δικαιούχων που έχουν γεννηθεί από 01.01.2005 έως 
14.06.2015. Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες ημέρες 
(συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης).

Πάροχοι του προγράμματος είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου 
ή ιδιωτικού δικαίου που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διατη-
ρούν στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 

Δικαιολογητικά που αφορούν στην ασφαλιστική ταυτότητα, στο εισό-
δημα και στην ανεργία των δικαιούχων αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε 
όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά λόγω μη δυνατότητας αυτε-
πάγγελτης αναζήτησης, αυτά επισυνάπτονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις. 
Συνεπώς, δεν υπάρχει υποχρέωση προσέλευσης στα ΚΠΑ2 για την προ-
σκόμιση δικαιολογητικών. 

Επειδή η ταυτοποίηση των παιδιών που δηλώνονται στις αιτήσεις των 
δικαιούχων θα γίνει μέσω αυτεπάγγελτης αναζήτησης με βάση τον ΑΜΚΑ 
τους, οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν μεριμνήσει εγκαίρως για την απόδο-
ση ΑΜΚΑ στα παιδιά τους ή για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους, 
όταν υπάρχει μεταβολή αυτών στην οικογενειακή μερίδα και να προσέξουν 
ιδιαίτερα στη συμπλήρωση του σωστού ΑΜΚΑ στην αίτηση. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋ-
ποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του 
ΟΑΕΔ www.oaed.gr
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά Ποσά Ποσά Ποσά

κλειόενης χρήσεως
̟ροηγούενης 

χρήσεως κλειόενης ̟ροηγούενης

Αξία Ανα̟όσβεστη Αξία Ανα̟όσβεστη χρήσεως χρήσεως

Β. ΕΞΟΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κτήσεως Α̟οσβέσεις Αξία Κτήσεως Α̟οσβέσεις Αξία

1.Έξοδα ιδρύσεως και ̟ρώτης εγκατάστασης                                                                                                                                                      Α. ΙΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

                                                                                                                                                     

V.Α̟οτελέσατα εις νέο

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
 Υ̟όλοι̟ο κερδών (ζηιών) χρήσεως εις 
νέο

198.480,62                  (17.238,35)               

ΙΙ.Ενσώατες ακινητο̟οιήσεις
 Υ̟όλοι̟ο κερδών( ζηιών) 
̟ροηγούενων χρήσεων

1.201.886,76               1.219.125,10           

1.Γή̟εδαΟικό̟εδα                                                                                                                                                      1.400.367,38               1.201.886,75           

4.Μηχανήατατεχνικές εγκαταστάσεις & λοι̟ός 12.164,83                  1.194,99             10.969,84           10.435,03                1.194,99             9.240,04                      

   ηχανολογικός εξο̟λισός                       Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.400.367,38               1.201.886,75           

5.Μεταφορικά έσα 79.530,00                  28.860,80           50.669,20           79.530,00                16.692,00           62.838,00                    

6.Έ̟ι̟λα και λοι̟ός εξο̟λισός 2.255.452,97             2.028.990,56      226.462,41         2.213.324,91           2.008.109,65      205.215,26                  

2.347.147,80             2.059.046,35      288.101,45         2.303.289,94           2.025.996,64      277.293,30                  Γ.ΥΠΟΧΡΕΣΕΙΣ

Σύνολο ακινητο̟οιήσεων  (ΓΙ+ΓΙΙ) 2.347.147,80             2.059.046,35      288.101,45         2.303.289,94           2.025.996,64      277.293,30                  ΙΙ.Βραχυ̟ρόθεσες Υ̟οχρεώσεις

 1.Προηθευτές 19.528,80                    64.198,13                

ΙΙΙ.Συετοχές και άλλες ακρο̟ρόθεσες  5.Υ̟οχρεώσεις α̟ό φόρους τέλη 53.182,10                    53.055,81                

    χρηατοοικονοικές α̟αιτήσεις  6.Ασφαλιστικοί οργανισοί 46.233,11                    43.649,93                

7.Λοι̟ές ακρο̟ρόθεσες α̟αιτήσεις 110.862,35         110.862,35                  11.Πιστωτές διάφοροι 17.570,11                    35.591,21                

110.862,35         110.862,35                  136.514,12                  196.495,08              

Σύνολο ̟άγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 398.963,80         388.155,65                  

Σύνολο υ̟οχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 136.514,12                  196.495,08              

. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ.Α̟αιτήσεις

1.Πελάτες 802.477,87         605.551,75                  

4. Ε̟ισφαλείς ̟ελάτες 69.069,60           

    Μείον: Προβλέψεις ε̟ισφαλών α̟αιτήσεων 69.069,60                                 

3γ.Εγγυητικές 32.695,04           32.695,04                    

11.Χρεώστες διάφοροι 18.784,07           6.518,14                      
12. Λογ/σοι διαχειρίσεως ̟ροκαταβολών και 
̟ιστώσεων                                                     

853.956,98         644.764,93                  

IV.ιαθέσια

3.  Καταθέσεις όψεως και ̟ροθεσίας 283.960,72         365.461,25                  

283.960,72         365.461,25                  

(Ι+ΙΙ+ΙΙΙ+ΙV) 1.137.917,70      1.010.226,18               

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα ε̟οένων χρήσεων                                                     

                                                    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ++Ε) 1.536.881,50      1.398.381,83               (Α+Β+Γ+) 1.536.881,50               1.398.381,83           

Ποσά Ποσά Ποσά Ποσά

κλειόενης χρήσεως ̟ροηγούενης χρήσεως κλειόενης ̟ροηγούενης

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΣ χρήσεως χρήσεως

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 20.028,99           20.302,46                    

Μείον: Κόστος Πωλήσεων 2.468.070,40      2.417.713,84               

εκεταλλεύσεως (2.448.041,41)     (2.397.411,38)             ζηίες) χρήσεως. 198.480,62                  (17.238,35)               

Υ̟όλοι̟ο α̟οτελεσάτων  (κερδών ή 
ζηιών)
 ̟ροηγούενων χρήσεων

1.201.886,75               1.219.125,10           

Πλέον: 1.Άλλα Έσοδα Εκεταλλεύσεως 2.782.939,20      2.930.694,52               
ιαφορές φορολογικού ελέγχου 
̟ροηγούενων χρήσεων.                                                          

Σύνολο 334.897,79         533.283,14                  Α̟οθεατικά ̟ρος διάθεση                                                          

Σύνολο 1.400.367,37               1.201.886,75           

ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής 651.053,00         686.747,04                  

             3. Έξοδα λειτουργίας ιαθέσεως 129.977,30         149.662,37                  
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήατος και 
εισφορά Ο.Γ.Α.                                                          

εκεταλεύσεως (446.132,51)        (303.126,27)                Κέρδη ̟ρος διάθεση ή ζηίες εις νέο 1.400.367,37               1.201.886,75           

ΠΛΕΟΝ (ή είον):   

              4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή Έσοδα 408,07                       711,91                     

Μείον:    3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 440,09                       (32,02)                 201,00                     510,91                         Ο ΠΡΟΕΡΟΣ  Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ολικά α̟οτελέσατα ( κέρδη & ζηίες ) εκεταλεύσεως (446.164,53)        (302.615,36)                

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή είον): Έκτακτα Α̟οτελέσατα

              1. Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα                             7.026,57                  ΛΕΝΙΑΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΡΓΑΚΑΡΟΣ

              3. Έσοδα ̟ροηγουένων χρήσεων 713.750,03                713.750,03         279.662,14              286.688,71         ΑΤ: AE 360937

Μείον    1. Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα 9,39                                                     

              3. Έξοδα ̟ροηγουένων χρήσεων 25,89                         1.311,70                  1.311,70             

              4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 69.069,60                  69.104,88           

644.645,15         285.377,01                  

Οργανικά & έκτακτα α̟οτελέσατα (κέρδη ή ζηίες) 198.480,62         (17.238,35)                  

   ΜΕΙΟΝ:  Σύνολο α̟οσβέσεων ̟αγίων στοιχείων 35.079,76           40.971,43           ΑΣΛΑΝΙΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
                  Μείον: οι α̟ο αυτές ενσωατωένες στο 
λειτουργικό κόστος 35.079,76                                 40.971,43                                         ΑΤ: AM 879119

ΧΡΗΣΕΣ ̟ρο φορων 198.480,62         (17.238,35)                  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΡΟΣ Σ

ΑΜ Α' ΤΑΞΗΣ : 0101239

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΑΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΓΗΣ ΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης εκεβρίου 2019

9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 Ιανουαρίου 2019  31 εκεβρίου 2019

Tο ΚΑΠΑ ήου Βέροιας ̟ροέκυψε βάσει του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α̟οκεντρωένης ιοίκησης – Πρόγραα Καλλικράτης» α̟ό τη συνένωση των ̟αρακάτω νοικών ̟ροσώ̟ων: 1. ηοτική
βιβλιοθήκη Α̟οστόλου Παύλου 2. Κέντρο ανοικτής ̟ροστασίας ηλικιωένων (ΚΑΠΗ) Μακροχωρίου 3. ηοτικός ̟αιδικός σταθός Α̟οστόλου Παύλου 4. Φιλαρονική του ήου Α̟οστόλου Παύλου 5. Κέντρο ανοικτής ̟ροστασίας ηλικιωένων (ΚΑΠΗ)
ήου Βεργίνας 6. Φιλαρονική ήου Βεργίνας 7. Μουσείο εκ̟αίδευσης Βέροιας ήου Βέροιας 8. Κέντρο ανοικτής ̟ροστασίας ηλικιωένων (ΚΑΠΗ) ήου Βέροιας 9. Πνευατική και Ολυ̟ιακή στέγη ηητρίου Βικέλα ήου Βέροιας 10. ηοτικά
αθλητικά κέντρα ήου Βέροιας 11. ηοτικό ιατρείο Βέροιας ήου Βέροιας 12. Βρεφονη̟ιακοί και ̟αιδικοί σταθοί ήου Βέροιας 13. Κέντρο Ευρω̟αϊκών ελετών ήου Βέροιας 14. Κέντρο ανοικτής ̟ροστασίας ηλικιωένων (ΚΑΠΗ) ήου οβρά 15.
ηοτικός ̟αιδικός σταθός .. ̟ατρίδας ήου οβρά 16. ηοτικός ̟αιδικός σταθός .. ΑγΓεωργίου ήου οβρά 17. Κέντρο ανοικτής ̟ροστασίας ηλικιωένων (ΚΑΠΗ) ήου Μακεδονίδος 18. ηοτικός ̟αιδικός σταθός .. Ριζωάτων ήου
Μακεδονίδος 19. ηοτικό ̟ολυϊατρείο ήου Μακεδονίδος

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΝ ΧΡΗΣΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΝ

Βέροια,  30 Α̟ριλίου 2020

Εκπαιδευτικό βίντεο της Φιλαρμονικής 
του Δήμου Αλεξάνδρειας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-
ρισμα 2ου ορόφου,

άριστο, 85 τ.μ., χ. α-

σανσέρ, στηνΜητρό-

πολη, σε τιμή ευκαιρί-

ας 38.000 ευρώ.Τηλ.:

6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα95τ.μ.σταΑστικά,

2ος όροφος, χ. ασαν-

σέρ, σε καλή κατάστα-

ση 37.000 ευρώ.Τηλ.:

6945122583.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
διόροφη στο Πανό-

ραμα με 3 υπνοδω-

μάτια, σαλοκουζινα,

μπάν ι ο ,  β ε ρά ν τα .

Κάτω διαμέρισμα πιο

μ ικρό σαλοκουζ ίνα

με τζάκι, δωμάτιο.Με

πρόσβαση στην αυ-

λή.Αυτόνομηθέρμαν-

σησεήσυχηπεριοχή.

Τιμή 135.000 ευρώ.

Τηλ.:6973735020.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  δ ι α μ έ -
ρισμα κοντά στο Μου-

σε ίο ,  90  τ .μ . ,  34 .000

ε υ ρ ώ .  Τη λ . :  6 9 3 4

888738 Μεσιτ ιοκό Ακί-

νηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπεδο
700 τ.μ. στο Πανόραμα

οικοδομήσιμο δίπλα στον

«Παιδικό Πλανήτη». Τι-

μή ευκαιρίας, Πληρ. τηλ.:

6943696105.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα όρια
Αγγελοχωριου-Αρχαγγέλου

2χωράφιακολλητά,25και

11 στρέμματα, περιφραγ-

μένα, παλμέττα βερύκοκα

6 ετών σε φούλπαραγω-

γή, άριστης κατάστασης,

4 εξαιρετικέςποικιλίες, με

μπεκάκια.Παρακαλώμόνο

σοβαρέςπροτάσεις. Κινη-

τό:6945769920.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,γκαρσονιέρα30

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

Κωδ:13834ΚΕΝΤΡΟσταΚΤΕΛκοντά
ενοικιάζεταιγκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνει-
ας40τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκειταιγιαένα
μοναδικόακίνητο,εξολοκλήρουανακαινισμένο
τοοποίοαποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σα-
λονι,κουζίνα,μπάνιο.Έχεικαινούργιασυνθε-
τικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,μεάνετους
χώρους,διαθέτειατομικήθέρμανσημεδύο
κλιματιστικά,μεθωρακισμένηπόρταεισόδου
καιητιμήτου210€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θα
είναιελεύθερηαπό15/5/2021.

Κωδ:106232-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας
60τ.μ.Ημιώροφος.Αποτελείταιαπό1Υπνο-
δωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικα-
τασκευασμένοτο1984καιδιαθέτειθέρμανση
μεκλιματιστικόκαι ένανθερμοπομπό,έχει
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,μεθερμοπροσοψη,τέντες,θωρακισμέ-
νηπόρταεισόδου,σεπολύκαλήκατάσταση,
φρεσκοβαμμένο,διαμπερές,μεμηνιαίομίσθω-
μα230€.Διαθέσιμηαπό10/5/2021.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

αποθήκη120τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπό
τηνείσοδοτηςοικοδομής,σεημιυπόγειο,τιμή
πολύχαμηλήμόνο100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

Κωδ:22958-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2
οόροφοκατάλληλοκαιγιαφροντιστήριοκαι
όχιμόνο.Αποτελείταιαπό3Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο.Τιμή:350€.

Κωδ:22993-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γραφείασυνολικήςεπιφάνειας165τ.μ.στον
2οόροφοκατάλληλογιαφροντιστήριοκαιόχι
μόνο.Αποτελείταιαπό5Χώρους,και2WC.
Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρική-Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:700€.

Κωδ.22843ΚΕΝΤΡ0ενοικιάζεταιστα
ΚΤΕΛκοντάεπαγγελματικήστέγηπροβολής
συνολικά180τ.μ.,σεπρώτοκαιδεύτεροό-
ροφοεπικοινωνούνεσωτερικά ,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,κατάλληλογιαφροντι-
στήριοκαιόχιμόνο,μίσθωμασυνολικά500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.14501ΚΕΝΤΡΟ,κοντάσταΚΤΕΛ

κατάστημα30τ.μ., ισόγειο,καλήςεμπορικό-
τηταςκαισεκεντρικόσημείο,κατάλληλογια
κάθεεμπορικήδραστηριότητακαιχρήση,τιμή
μόνο200€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδει-
ξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.

Κωδ.13374ΣΤΟΚΕΝΤΡ0ΤΗΣΒΕΡΟΙ-
ΑΣ,ενοικιάζεταισπάνιοκατάστημα ισόγειο
31τ.μ.,καθ.καιμε28τ.μ.πατάρι,διαμπερές
μεβιτρίνα3,5και3,5μ.,κατάλληλογιακάθε
χρήση,υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενους,τιμή700€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

Κωδ:14612ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚα-
τάστημασυνολικήςεπιφάνειας68τ.μ.Ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο,Κουζίνα,καιWC.
Είναιανακαινισμένομερικώς,μεκαινούργια
κουφώματααλουμινίου,ρολάασφαλείας,σε
καλήκατάσταση,μεμεγάληβιτρίνα,οιχώροι
τουλειτουργικοί,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις.Διατίθεταισεπολύκαλήτιμή:250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΘΕΣΕΙΣ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕΚΛΕΙΣΤΟΠΑΡΚΙΝΓΚστην
καρδιάτηςπόληςμεράμπαεισόδου,μετη-
λεχειριστήριοεισόδου,σεπλήρηλειτουργία,
κοντάστηνΒενιζέλουτιμήαπό75-80€/μήνα.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12870-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα

συνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.μικτάκαι80τ.μ.
καθ.,στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1967καιδιαθέτειαπεριόριστηΘέα,οιχώροι
τουλειτουργικοί,κουφώματαξύλινα,ανελκυστή-
ρα,χωρίςθέρμανση,μεεξαιρετικήδιαρρύθμιση,
σκαλιάεισόδου,σεμοναδικήτοποθεσία,σετιμή
προσφοράςμόνο:52.000€.Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13609ΣτηΡάχηΒέροιαςπωλείται
ημιτελέςδιαμ/μα1ουορόφου103τ.μ.με2δ-
σκλκαι επιπλέονμίααποθήκη 50 τ.μ.σε
οικόπεδο1236τ.μ.τιμή20.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σεδυόρο-
φηοικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείται
από3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνακαιδύο
Μπάνια .Είναικατασκευασμένοτο2005και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρελαίου,έχει
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Κλει-
στόΠάρκινγκμεγάλομετηλεχειριστήριο,κήπο
κοινόχρηστοκαιΤζάκι.Διαθέτειηλιακόθερμο-
σίφωνα,BBQ,είναιγωνιακόκαιμεδύοπολύ
μεγάλεςβεράντες-Τιμήμόνο120.000€τελική.

Κωδ:12811-ΣΤΑΥΡΟΣΗΜΑΘΙΑΣΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙημιτελέςμεγάλοκαιακατοίκητοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας156τ.μ.στον1
οόροφομεμοναδικήθέα,σπάνιαανοιχτωσιά
,επιβλητικόμε4υ/δκαιπολύάνεση.Πωλεί-
ταισετιμήσπάνιαςευκαιρίαςμόνο42.000€.

ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13275ΣΠΑΝΙΑΒΙΛΑστηΡάχητης

Βέροιαςμεαποκλειστικήκαιανεμπόδιστηθέα
σεόλοντονκάμποσυνολικήςεπιφάνειας120
τ.μ.κτίσμα,σε4.250τ.μ.οικόπεδομεκήπο
φανταστικό,μειδιωτικήπισίναστοκαλύτερο
σημείοτηςπεριοχήςκαιμέσαστηνκαταπρά-
σινηφύση.Γιαπολύσοβαρούςενδιαφερόμε-
νους,θαυπάρξειυπόδειξηκατόπινραντεβού.
Τιμή290.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ.13572ΠωλείταιστοΠανόραμαΒέ-
ροιαςΣπάνιαΜονοκατοικία175τ.μ.επίτουκε-
ντρικούδρόμου,πρόκειταιγιαέναμοναδικό
ακίνητοσεοικόπεδο300τ.μ.μεμίακατασκευή
πολυτελέστατητου1992καιπροσφέρεταισε
μίαπολύχαμηλήτιμήευκαιρίαςμόνο350.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ:106892ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείοστην

καρδιάτηςπόληςτηςΒέροιας84τ.μ.μικτάκαι
72τ.μ.καθ.,σε1οΥπερυψωμένοόροφο,το
οποίοαποτελείταιαπό3γραφειακούςχώρους,
κουζίνακαιμπάνιο,ηθέρμανσητουείναιμε
2κλιματιστικά,προσόψεως,σεπολύκαλή

τοποθεσία,έχειηλιακόθερμοσίφωνα,τέντες,
μεανελκυστήρα,καινούργιακουφώματαα-
λουμινίουμεδιπλάτζάμια,οιχώροιτουλει-
τουργικοί,σετιμήπροσφοράςμόνο52.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως
πωλούνταιγραφειακοίχώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδικήτους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976,είναιανακαινισμένοικαισε
πολύκαλήκατάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμηλή
μόνο50.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58

τ.μ., ισόγειο,με45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.
πατάρι,εξαιρετικό,πολύφωτεινόκαιμεμε-
γάληβιτρίνα ,χωρίςθέρμανση ,αυτοτελές,
κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,πρόκειται
δεγιαέναπολύαξιόλογοακίνητοτοοποίο
προσφέρεταισεμίαπολύλογικήτιμή,μόνο
80.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14158ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,πωλείταιισό-
γειοκατάστημα80τ.μ.,σεοικόπεδο8.000τ.μ.
,κατάλληλοκαιγιαυγειονομικούενδιαφέρο-
ντος,τσιπουράδικοκ.τ.λμέσαστηφύση,ιδιαί-
τεροακίνητοτοοποίοευρίσκεταισεεξαιρετικό
σημείο,είναικατάλληλοκαιγιαάλλεςχρήσεις
καιπροσφέρεταισεαπίστευταχαμηλήτιμή,
πολύσπάνιαευκαιρία,μόνο70.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ.12789ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,Χωραφο-

οικόπεδο5.000τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίσημο,
μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,αμφιθε-
ατρικό ,σεμοναδικήτοποθεσίακαισίγουρα
σεπρονομιακήθέση,κατάλληλογιαανέγερση
Βίλλας,τιμή130.000€.

Κωδ.12810Πωλείται επί του δρόμου
πρώτοΠατρίδα-Νάουσααγροτεμάχιο6226
τ.μ. ,άρτιοκαιοικοδομήσιμο ,ευκαιρίατιμή
μόνο30.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:14248-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥπωλεί-

ταιοικόπεδογωνιακό,συνολικήςεπιφάνειας
209τ.μ.μεσ/δ1,2.Τιμή:100.000€.Αποκλει-
στικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14452ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟστο
ΠανόραμαΒέροιας416τ.μ.μεσ/δ0,8 άρ-
τιοοικοδομήσιμοαπότηνκάτωπλευράτων
παραλλήλων,εξαιρετικάπρονομιακόκαιμε
απεριόριστηθέα τιμήμόνο50.000€.Γιαα-
ποφασιστικόαγοραστήέτοιμο.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14527ΣτοΣταυρόΗμαθίας πω-
λείταιμοναδικόκαισπάνιοοικόπεδο650τ.μ.
εντόςσχεδίουμεσ.δ0,8.Τιμήμόνο15.000€┐
Υπόδειξημόνοσεπολύσοβαράενδιαφερό-

μενοαγοραστή.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14356-ΣτοΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας700τ.μ.σε
προνομιούχοθέση ,μεθέαπροςτακάτω,
τιμή:75.000€.

κωδ.14284ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
1.133τ.μ.,μεπαλιάκατοικία56τ.μ.καιαπο-
θήκη40τ.μ.εντόςσχεδίουπόληςκαιμενοτι-
οανατολικόπροσανατολισμό,προσφέρεταισε
πολύκαλήτιμή50.000€.

Κωδ:14220-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣσεεξαιρετι-
κάκαλόσημείοπροσφέρεταιοικόπεδοσυνο-
λικήςεπιφάνειας1400τ.μ.κατάλληλογιαοικο-
δομήΤιμή:350.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14385ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑσεπολύχαμηλή
τιμήπωλείταιοικόπεδογωνιακό1.538 τ.μ.
μέσαστοσχέδιοτουχωριού18.000€μόνο
, ευκαιρίασπάνια.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14386-ΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙστην
είσοδοτουχωριούεντόςσχεδίουπόλεωςοι-
κόπεδοάρτιοκαιοικοδομήσιμο,μεμικρήκλί-
σησυνολικήςεπιφάνειας2226τ.μ.Τιμήμόνο
35.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14449-ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-
δοεντόςσχεδίουπόλεωςσυνολικήςεπιφάνει-
ας3.747τ.μ.Τιμή:110.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

κωδ.206877ΟΛΥΜΠΟΥ-ΙΑΣΩΝΙΔΟΥΔι-
ατίθεταιπροςΠώλησηανακαινισμένοΔιαμέρι-
σμα60τ.μ.με2υπνοδωμάτια.Βρίσκεταιστον
1οόροφοτηςοικοδομής.Διαθέτειγερμανικά
συνθετικάκουφώματαμάρκαςKömmerling
μετριπλήυάλωσηηλεκτρικάρολάκαισήτες,
DAIKININVERTER12000BTUκλιματιστικό
στοσαλόνι,αναμονήγιαa/cσταυπνοδω-
μάτια,ατομικήθέρμανσηφυσικούαερίουμε
λέβητασυμπυκνωμάτων,πλήρηεγκατάστα-
σησυστήματοςσυναγερμού,γύψινεςδιακο-
σμητικέςκατασκευέςμεκρυφούςφωτισμούς
LED.Πραγματοποιήθηκεαντικατάστασητων
δικτύωνύδρευσης-αποχέτευσης-θέρμανσης
καθώςκαιεξολοκλήρουνέαηλεκτρολογική
εγκατάσταση.ΕπίσηςδιαθέτειΚΛΕΙΣΤΗΘΕ-
ΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣδικήτουστο ισόγειοτης
οικοδομής.Ιδανικόακίνητοτόσογιαεπένδυση
όσοκαιγιαιδιοκατοίκησησεμιαεξαιρετικήτο-
ποθεσίαμεπολλέςανέσειςκαιευκολίες.Τιμή:
155.000€ ***ΤΗΝΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΕΚΠΟΝΗ-
ΣΕΗΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑKTITORS
www.ktitors.gr

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

Πωλείται οδοντιατρείο
ως επιχείρηση, πλήρως εξοπλισμένο,

με συνεχή 40ετή λειτουργία,
λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
1.Κρεοπώληςμεπτυχίογιαεργαστήριοκρεάτων
2.Οδηγός με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας και ψηφιακό

ταχογράφο
Πληροφορίεςστο2331041597

Email:info@kreatver.gr.



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοπωροπωλείο ε-
πί της οδούΜητροπόλεωςστη
Βέροια.Πληροφορίες τηλ.6976
063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπόλε-

ως 35, χώρος 90 τ.μ.περίπου,
με 3 χώρους και κουζινα,W.C.,
για επαγγελματική χρήση ή για
διαμέρισμα, 3ος όρ.Τηλ.: 6932
471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για το
σέρβις,  άνω των 20 ετών,
γ ια την κουζινα βοηθητικό
προσωπικό και  γ ια τη λά-
ντζα, από ταβέρνα στη Βέ-
ρο ια .  Τηλ . :  23310 70846,
ώρες επικοινωνίας από τις
12μ.καιμετά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα ηλικ ί -
ας 30-50 ετών για πλήρη α-
πασχόληση σε ξενοδοχε ίο
της Βέροιας για μόνιμη συ-
νεργασία.  Ωράριο πρωί-α-
πόγευμα. Απαραιτητα:  συ-
νεννόηση στα Αγγλ ικά και
κάρτα ανεργίας. Τηλ. επικ.:

6948457059.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  εργατοτεχν ί -

της για εργασία σε Τεχνική
ε τα ιρε ία  σ ιδηροκατασκευ-
ών,  κατασκευών αλουμιν ί -
ου και κουφωμάτωνμε έδρα
τη  Βέρο ια .  Η  προϋπηρε -
σία θα εκτ ιμηθεί .  Τηλ επι-
κοινωνίας 2331023400, κιν
6977443518.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ερ-
γασία στο ψητοπωλείο «ΓΙΑΝ-

ΝΗΣ». Πληρ. τηλ. :  23310
25170 και 6946 103998 (ώρες
επικ.:09.00-13.00).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο έμπειρο
για το κυλικείο στο Νοσοκο-
μείο Βέροιας. Ώρες επικοι-
νωνίας για ενημέρωση 6.00
μ.μ. έως 8.00 μ.μ. στο τηλ.
6944577645.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ ΠΩ-
ΛΗΤΡΙΑ από το κατάστημα
TOUCH DENIM με εμπειρία,

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

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

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

Ζητούνταιάτομαγιαεργασίααπόγνωστήαλυσίδακαφέ,που
θαλειτουργήσειπαράρτημάτηςστηνΒέροια.

Προσφερόμενεςθέσειςεργασίας:
-Υπεύθυνουκαταστήματος
-Barista
-Delivery

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα «ΛΑΟΣ» 
νέος με δίπλωμα μοτοσυκλέτας και 
αυτοκινήτου, με ανάλογη εμπειρία, 
για τη διανομή της εφημερίδας (για 

μόνιμη απασχόληση).
Τηλ.:6974030005.

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

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

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

νολογικέςκαιηλεκτρολογικέςγνώσεις,χειρισμόςηλεκτρονικού
υπολογιστή,αγγλικήςγλώσσας

Αποστολήβιογραφικούστοemail:tsavdaridis@vernet.gr
ΗΕταιρίαπροσφέρεισυνεχήεκπαίδευσηκαιπροοπτικέςεξέλιξης

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΩΡΟΛΟΙ69τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ45000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ1ΔΣΚοτυ201057τ.μΑ.Θ.48000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,26000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50τ.μ3ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
ΑΣΤΙΚΑ2οςχ.ασανσερ,ευρυχωρο95τ.μκοπλαμ,Ανεξ.
Θερμ.37000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ106τ.μδιαμπερες,κοπλαμ,Θεα,Α.Θ.81500€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση65000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ26000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι25000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ50000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ110τ.μΑνεξ.θερμ.κοπλαμ,διαμπερες,3ΔΣΚ57000€
ΔΙΟΡΟΦΟπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα
μεαδεια15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαη
καλλιεργειες17000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη80000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο12000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

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

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ



γνώση αγγλικών και H/Y, έως
40ετών.Τηλ.:6932627614.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός-ηλε-
κτρονικός, με γνώσεις υπολο-
γιστών και αγγλικής γλώσσας,
για πλήρη απασχόληση.Αντι-
κείμενο: ιατρικά μηχανήματα.
Έδρα εταιρείαςΑγκαθία Ημα-
θίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας

:6985996674.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) χειριστής

αντλ ίας μπετόν,  2)  χε ιρ ι -
στήςWagondrill, 3) χειριστής
Dumper γ ια μόνιμη εργα-
σία στη Βέροια. Τηλ.: 23310
21904κ.Κώστας.

ZHTEITAI  βοηθός λογι-
στή για εργασία σε λογιστικό

γραφείο. Απαραίτητη, τριε-
τής τουλάχιστον προϋπηρε-
σία. Τηλέφωνο: 2331021106.
Αποστολή βιογραφικών στο
ygronat@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνε ι  τη

φροντίδα γερόντων για κά-

ποιες ώρες ή και για 24ωρη
βάση, καθαριότητα σπιτιών,
γραφείων και σκάλες. Τηλ.:
6940998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

της CICU: καροτσάκι (χειμω-
νιάτικο-καλοκαιρινό),καλαθού-

να με βάση, τραπεζάκι φαγη-
τού, κάθισμα αυτοκινήτου και
2 ποδήλατα παιδικά σε πολύ
κατάσταση,400ευρώόλαμα-
ζί.Τηλ.:2331062621.

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-
ΔΗΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ζητάΜηχα-
νικόαυτοκινήτωνγιαπλήρη
απασχόληση. Τηλ.: 23310
62780&6978770066.

Ζαχαροπλάστης
Η εταιρία PainiΑ.Ε. επιθυμεί να

προσλάβει ζαχαροπλάστη, έδρα εργα-
σίαςΒέροια

ΑπαραίτηταΠροσόντα
•Τουλάχιστον 3 χρονιάπροϋπηρε-

σίασεανάλογηθέση (παραγωγήγλύ-
κων)

•ΓνώσηH/Y
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υπο-

χρεώσεις
•Εξαιρετικάεπικοινωνιακάχαρακτηριστικά

Παρέχονται
•Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
•Άριστοπεριβάλλον
•Προοπτικήεξέλιξης

Προθεσμίαυποβολήςαίτησης:25/2/2021
ΑποστολήΒιογραφικού:info@panini-foods.gr

Τεχνολόγος Τροφίμων
ΗεταιρίαPainiΑ.Ε.επιθυμείναπροσλάβειτεχνολόγοτροφίμων
ΑπαραίτηταΠροσόντα
•ΓνωσηλογισμικώνπρογραμμάτωνERP
•Τουλάχιστον5χρονιάπροϋπηρεσίασεανάλογηθέσηστο το-

μέατωντροφίμων
•Πτυχίοτριτοβάθμιαςεκπαίδευσης
•Εξαιρετικάεπικοινωνιακάχαρακτηριστικά

Παρέχονται
•Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
•Άριστοπεριβάλλον
•Προοπτικήεξέλιξης

Αποστολή Βιογραφικού: info@panini-foods.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΠΑΠΑΚΙΑ30τ.μ.επιπλωμένο,140€
ΚΕΝΤΡΟ22τ.μ.150€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένοπλήρες,
220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ30τ.μ.καινούργιο180€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,240€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.ανακαινισμένο,ατομ.λέβητας,280€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένοατομ.λεβητας,280€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ65τ.μ.νεόδμητο,τζάκι,330€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.15ετίας,320€
ΕΛΙΑ110τ.μ.καλό420€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,400€
ΕΛΙΑ110τ.μ.κεντρικήθέρμανση260€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ200 τ.μ. επιπλωμέ-
νο,καλό,350€
ΠΑΝΟΡΑΜΑΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 180 τ.μ. τζάκι,ατομ.
λέβητας,κλίμα600€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ35τ.μ.καινούργιο34.000€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο,18.000€
ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ65+65τ.μ,σε2ορόφους35.000€
ΕΛΙΑ65τ.μ.10ετίας62.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ65τ.μ.33.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ67τ.μ.15ετίας65.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ69τ.μ.τζάκι,αποθήκη,55.000€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.48.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.καλό,62.000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.μεαποθήκη75.000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.πολύκαλό85.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ84τ.μ.μεατομικόλέβητα,79.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ85τ.μ.μεθέσηστάθμευσης,85.000€

ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.ρετιρέ70.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ86τ.μ.15ετίας67.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ87τ.μ.διαμπερές55.000€
ΚΤΕΛ90τ.μ.καλόευκαιρία25.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.καινούργιο85.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ90τ.μ.μεβεράντα37.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.55.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ93τ.μ.28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.15ετίας68.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ100τ.μ.28.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.μεθέα50.000€
ΓΗΠΕΔΟ95τ.μ.7ετίας95.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ107τ.μ.καινούργιο130.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.αποθήκη,γκαράζ,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.υπερλούξ,130.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ115τ.μ.57.000€
ΓΗΠΕΔΟ120τ.μ.πάρκιν120.000€
ΕΛΙΑ120τ.μ.140.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ130τ.μ.καινούργιο120.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.μεαποθήκη,γκαράζ,108.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.μεβεράντα,82.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ140τ.μ.5ετίας100.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 145 τ.μ. 10ετίας με 2wc γκαράζ,
185.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ150τ.μ.καινούργιο150.000€


ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ50τ.μ.σεοικόπεδο460μέτρων,
16.000€

ΜΕΛΙΚΗ35τ.μ.σεοικόπεδο500μέτρων,18.000€
ΦΑΝΚΥΠΡΟΥ 65 τ.μ. σε οικόπεδο 250 μέτρων,
30.000€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.30.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ100τ.μ.40.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,
105.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων,
22.000€
ΣΕΛΙ40τ.μ.45.000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ90 τ.μ. 2οροφησεοικόπεδο850μέ-
τρων60.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ107τ.μ.ανακαινισμενησε14στρεμ.
75.000€
ΚΟΡΥΦΗ 120τ.μ. παλαιά σε οικόπεδο 1.000 μέ-
τρων20.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. σε 2 επίπεδα, καινούργια
200.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων
20.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ210τ.μ.2μονοκατοικίες65.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.παραδοσιακήκατοικία55.000€
ΑΣΩΜΑΤΑ175τ.μ.μεζονέτασε3επίπεδα150.000€
ΦΥΤΕΙΑ 70+70 τ.μ. σε οικόπεδο 450 μέτρων
150.000€
ΑΣΩΜΑΤΑσεοικόπεδο350μέτρων70.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣημιτελήςοικοδομή125.000€
ΚΑΒΑΣΙΛΑμονοκατοικίασε2επίπεδα55.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.σεοικόπεδο280μέτρων,εξαιρε-

τική,120.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων,
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€
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟ 400 τ.μ. Ξενοδοχείο εξαιρετικό,
16.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ156μέτρα,πολύκαλό,29.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ400μέτρα,καλό,16.000€
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣΚΑΤΟΙΚΙΕΣ460μέτρα,38.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,
24.000€
ΣΚΥΛΙΤΣΙ500μέτρα,καλό,6.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

Τοκονσερβοποιείο–χυμοποιείο«ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ»στηΒέροιαανα-
κοινώνειπωςδέχεταιαιτήσειςγιαπρόσληψηεποχιακούπροσωπικού
Εργάτες/ΕργάτριεςκαιΧειριστέςΚλαρκ/ΒοηθοίΧειριστέςΚλαρκ
γιατηθερινήπερίοδο2021.

ΜπορείτενακάνατεΑΙΤΗΣΗ:
•προσκομίζονταςταπαρακάτωδικαιολογητικάστηνεταιρεία(Σιδ.

ΣταθμόςΒέροιας)
ΔΕΥΤΕΡΑμεΠΑΡΑΣΚΕΥΗ9:30-14:30ή
•αποστέλλονταςταπαρακάτωδικαιολογητικάστοemail:hr@aqf.gr
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ/ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ:
1)ΑστυνομικήΤαυτότηταήΔιαβατήριο-Άδειαπαραμονήςκαιερ-

γασίας(Γιααλλοδαπούς)
2)ΠρόσφατοεκκαθαριστικόΕφορίαςήΒεβαίωσηΑπόδοσηςΑΦΜ
3)ΑΜΑΙΚΑ(ΑριθμόςΜητρώουΑσφαλισμένου)-απόεπίσημοέγγραφο
4)ΑΜΚΑ-απόεπίσημοέγγραφο
5)ΛογαριασμόςΔΕΗ
6)ΑντίγραφοΠιστοποιητικούΥγείας(ΕπικυρωμένοαπότονΙατρι-

κόΣύλλογοανείναιαπόΙδιώτηΙατρό)
7)ΒιβλιάριοκαταθέσεωνΤράπεζας–1ησελίδα(1οςΔικαιούχος)
ΕΠΙΠΛΕΟΝγιατους:
ΧειριστέςΚλαρκ:ΆδειαχειριστήμηχανημάτωνΈργου
ΒοηθούςΧειριστέςΚλαρκ:ΒεβαίωσηΑναγγελίας

Ημεταφοράθαγίνεταιμελεωφορείατηςεταιρείας
Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςγιατηνμεταφοράσας(τηνκαλο-

καιρινήσεζόν)είτεγιαοποιαδήποτεάλληδιευκρίνισηπαρακαλώεπι-
κοινωνήστεστοΤηλ.2331023774καΛέναΜαρκογιαννάκη



Εκδίδεται στην Ελλάδα 
ο Γιάννης Λαγός

Λίγες μέρες μας χω-
ρίζουν πλέον από την 
επιστροφή του καταδι-
κασμένου για διεύθυνση 
εγκληματικής οργάνωσης 
Γιάννη Λαγού στην Ελλά-
δα και την εκτέλεση της 
ποινής του 7 μήνες μετά 
από τον ορισμό της.

Ο καταδικασμένος 
πρώην Χρυσαυγίτης δεν 
άσκησε τελικώς έφεση 
στην απόφαση εκτέλεσης 
του εντάλματος έκδοσής 
του και αναμένεται να 
επιστρέψει οσονούπω 
στην Ελλάδα.

Η ανακοίνωση της Ει-
σαγγελίας των Βρυξελ-
λών, αναφέρει:

«Η Εισαγγελία των 
Βρυξελλών μπορεί να 
σας ενημερώσει ότι o 
Γιάννης Λαγός δεν άσκη-
σε έφεση κατά της από-
φασης του προδικαστι-
κού τμήματος του ολλαν-
δόφωνου Πρωτοδικείου 
των Βρυξελλών της 7ης 
Μαΐου 2021, που είχε 
εκδώσει το ευρωπαϊκό 
ένταλμα σύλληψης που 
εκδόθηκε εναντίον του α-
πό την Ελλάδα.

Επομένως, η από-
φαση αυτή έχει καταστεί 
οριστική. Η Εισαγγελία 
των Βρυξελλών δεν θα ε-
πικοινωνήσει για την πα-
ράδοση του Ιωάννη Λα-
γού προς τις ελληνικές 
αρχές. Καλεί τους δημο-
σιογράφους να επικοινω-
νήσουν με τις ελληνικές 
αρχές σχετικά με αυτό το 
θέμα».

Η μουσική επιστρέφει στην εστίαση
 – Πότε θα 

«λειτουργήσουν»
 τα ηχεία

Με μεγάλη αγωνία αναμένονται οι 
σημερινές  ανακοινώσεις από την κυ-
βέρνηση, αφού ουσιαστικά, σύμφωνα 
με τις πληροφορίες, αναμένεται να 
μάθουμε πότε θα πούμε «αντίο» στο 
lockdown, το οποίο βρίσκεται στη 
ζωή μας από τον Νοέμβριο του 2020

 Με μεγάλη αγωνία αναμένονται οι 
αυριανές ανακοινώσεις από την κυ-
βέρνηση, αφού ουσιαστικά, σύμφωνα 
με τις πληροφορίες, αναμένεται να 
μάθουμε πότε θα πούμε «αντίο» στο 
lockdown, το οποίο βρίσκεται στη ζωή 
μας από τον Νοέμβριο του 2020.

Έτσι λοιπόν, στην ενημέρωση της 
Τετάρτης, στις 18:00, αναμένουμε τις 
ανακοινώσεις για το επόμενο στάδιο 
χαλάρωσης των μέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του 
MEGA, στο τραπέζι βρίσκεται η πα-
ράταση της κυκλοφορίας μέχρι και τις 
00.30 το βράδυ από την Παρασκευή, 
κάτι που «αγγίξει» και τη λειτουργία 
των εστιατορίων και των καφέ.

Ακόμα, σύμφωνα πάντα με το 
MEGA, από το Σάββατο 29 Μαΐου 
αναμένεται να ακούσουμε ξανά μουσι-
κή στην εστίαση, ενώ παράταση μέχρι 
και τη Δευτέρα 24 Μαΐου παίρνει το 
click inside για το λιανεμπόριο.

Με το άνοιγμα του τουρισμού στις 
15 του μήνα ανοίγουν και οι διαπερι-
φερειακές μετακινήσεις, χωρίς μορι-
ακό τεστ, ενώ υπάρχει σύσταση για 
self test.

(in.gr)
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P Θα έχει έλθει η κανονικότητα και θα έχου-
με φύγει διακοπές...

P Η κανονικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για 
την Αριστερά, είπε για το θέμα της πανδημίας η Έφη 
Αχτσιόγλου. Έχουν μυαλό κι οι όμορφες εντέλει…

 
P Να ξέρετε: από την τέως υπουργό Εργα-

σίας βγήκε το ‘τάδε Έφη’.
 
P Απορία. Της έστειλε ευχαριστήριο ο Μητσοτά-

κης; Ή επενδύει στην ατομική της ευθύνη;
 
P Εκτός κι αν η Έφη δεν κατάλαβε τι είπε, 

επενδύοντας απλώς στην ανώριμη πολιτική της 
Αριστεράς των τσιτάτων.

 
P ‘Μεγάλη αναστάτωση, θαυμάσια κατάσταση’, 

που έλεγε ο Μάο. Τώρα και οι Μάο Μάο.
 
P Ιατρικό ανακοινωθέν. Η πνευματική κυρι-

αρχία της Αριστεράς στη μεταπολιτευτική Ελλά-
δα προκαλεί ανήκεστο βλάβη. Χωρίς θρομβώ-
σεις.

 
P Στον τομέα των υποδομών, το έργο ‘τρίτος 

δρόμος προς τον σοσιαλισμό’ δέχθηκε ένσταση από 
την εταιρεία ‘ασκήσεις εξουσίας’.

 
P Για δε τις πατέντες των εμβολίων, ο πρώ-

τος που έκανε την πρόταση εξαρχής ήταν ο κα-
θηγητής Μόσιαλος. Ώσπου βγήκαν κάποιοι και 
του απάντησαν: ‘Είναι πολλά τα λεφτά Ηλία…’

 
P Δεν ξέρω αν οι εμ-

βολιασμένοι είναι πιο ίσοι, 
το μόνο βέβαιο είναι ότι εί-
ναι πιο ήσυχοι.

 
P Ο εμβολιασμός 

των ηλικιωμένων είναι α-
κόμη πιο αναγκαίος, τώ-
ρα με το άνοιγμα της ε-
στίασης και τη συνύπαρ-
ξη με παιδιά και εγγόνια 
στο σπίτι. Είναι άδικο για 
τους ίδιους και για όλους 
μας, να φοβούνται την 
πιθανή παρενέργεια του 
εμβολίου και όχι την κατά 
πολύ πιθανότερη σοβαρή 
πάθηση αν νοσήσουν με 
τον ιό.

 
P Επίκαιρο:
-Για να το κάνουμε, θα 

πρέπει να βγάλετε το που-
κάμισο…

-Μήπως να γνωριστού-
με λίγο πρώτα;

-Εμβόλιο είναι κύριε!
 
P Πάντως ‘Μοντέρ-

να’ εμβόλιο κάνουν αυτοί 
που τους ρωτάς τι μουσική ακούνε και λένε ξένα 
κυρίως.

 
P Και:
 Περπατάει ένας παππούς στον δρόμο και ξαφνι-

κά αντιλαμβάνεται τον Χάρο να τον ακολουθεί.
– Αμάν… λέει, πρέπει κάπου γρήγορα να κρυ-

φτώ!
Τρέχει, τρέχει ο παππούς και ο Χάρος από πίσω. 

Φτάνει ο παππούς απεγνωσμένος σε μια γωνιά και 
ψάχνει κάπου να κρυφτεί. Ξαφνικά βλέπει απέναντι 
έναν παιδικό σταθμό και σκέφτεται πως είναι μια 

πολύ καλή κρυψώνα. Μπαίνει βιαστικά μέσα, πάνω 
στην ώρα που τα μικρά ετοιμαζόντουσαν για να 
φάνε και φορούσαν τις σαλιέρες τους. Τι να κάνει ο 
παππούς, φοράει και αυτός μια σαλιάρα και κάθεται. 
Αρχίζουν όλα μαζί τα πιτσιρίκια να φωνάζουν:

– Μαμ, μαμ, μαμ…
Τότε κι ο παππούς κάνει το ίδιο:
– Μαμ, μαμ, μαμ…
Τότε αντιλαμβάνεται να τον ακουμπά ένα χέρι 

στον ώμο του και μια φωνή να του λέει:
– Κάνε γρήγορα μαμ, γιατί μετά θα πάμε άτα!

Κ.Π.
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