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Όλο το πρόγραμμα για τις εξετάσεις σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

 - Προγραμματίζονται εγγειοβελτιωτικά έργα 1 δις ευρώ

Νάουσα: Τραγικός θάνατος για 
83χρονο που καταπλακώθηκε 
από το τρακτέρ που οδηγούσε

«Επιστρέφουν» από σήμερα οι 
άδειες στους υγειονομικούς

Σπ. Λιβανός: Οι 7 προτεραιότητες της 
νέας εθνικής Στρατηγικής για μια νέα 
εποχή στον Αγροδιατροφικό τομέα

Στις 14 Ιουνίου ξεκινούν 
οι Πανελλήνιες

 Με χαρά υποδέχθηκε το νοσοκομείο  
Νάουσας την πρώτη γέννα μωρού στη 

μαιευτική κλινική του, μετά από χρόνια!

Εύκολα η Βέροια 0-3 
τον Απόλλων Πόντου
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Μπορούμε να αρχίσουμε
να ζούμε φυσιολογικά;

  «Ξενύχτι» οριακά μετά τα μεσάνυχτα, αποδράσεις 
σε Πιερία, Χαλκιδική και για τους πιο τολμηρούς 
ακόμη και σε νησιά είναι αλλαγές που έρχονται στη 
ζωή μας μετά από ένα παρατεταμένο λοκντάουν και 
σηματοδοτεί την επιστροφή σε πιο φυσιολογικούς 
ρυθμούς. Η παράλληλη χθεσινή ανακοίνωση του 
προγράμματος των πανελληνίων εξετάσεων σε 
μια «κουτσή» και μετ’ εμποδίων σχολική χρονιά, 
δίνει επίσης μια αίσθηση και εκπαιδευτικής 
κανονικότητας.
  Η αγωνιώδης περιπέτεια που ζήσαμε όλοι τον 
τελευταίο χρόνο, ο εφιάλτης από τον οποίο θέλουμε 
να ξυπνήσουμε, δείχνουν να μένουν πίσω σαν 
ένα κακό όνειρο. Ας ελπίσουμε ότι η αλλαγή 
στην καθημερινότητά μας και η επιστροφή στις 
κανονικές συνήθειες θα είναι χωρίς επιστροφή 
και πισωγυρίσματα για να βγούμε οικονομικά, 
κοινωνικά και ανθρώπινα από την κατάψυξη 
που ήμασταν αναγκασμένοι να ζούμε λόγω της 
υγειονομικής απειλής.

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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«Κάπου στη Μακεδονία», το νέο βιβλίο
του Φώτη Σιμόπουλου από τις Εκδόσεις Πνοή

Ένα ακόμα μυθιστό-
ρημα βεροιώτη συγγρα-
φέαπρόκειται να κυκλο-
φορήσει σύντομααπό τις
ΕκδόσειςΠνοή. Πρόκει-
ται για το νέο βιβλίο του
εκπαιδευτικού Φώτη Σι-
μόπουλου  με τίτλο «Κά-
που στηΜακεδονία», το
εξώφυλλο του οποίου
ανέβασεστο fb ο εκδοτι-
κός οίκος καιπαράλληλα
έδωσεπληροφορίες από
το οπισθόφυλλο. Στο μυ-
θιστόρημα, η  πραγματι-
κότηταμπλέκεταιμετημυθοπλασίακαιδιαδραματίζεταιαπό
το 1912– 1964,σε μια αστικήπόλη τηςΒορείουΕλλάδος
πουαπελευθερώνεται απ’ τουςΟθωμανούς καιπροσπαθεί
ναβρειτονβηματισμότηςανάμεσαστιςνέεςπροκλήσεις…
Τρειςπολυμελείς οικογένειες, οδηγημένες απ’ ταπροστάγ-
ματατηςμοίρας,βρίσκονταινασυγκατοικούνσ’έναπελώριο
αρχοντικό…Πώςαντιμετωπίζεταιτοκύματωνπροσφύγων
τηςΜικράςΑσίας;Πώςο έρωτας,με τιςαπανωτές τουμα-
χαιριές,πλέκει–άλλοτευπέροχα,άλλοτετραγικά–τουςπρω-
ταγωνιστές;ΠώςξεκληρίζονταιοιΕβραίοιτηςπόλης;Πώςο
εμφύλιοςσπαραγμόςδιαλύει τηχώρα,κιαπόπούαντλείται
τοκουράγιογιατηνκαινούριααχνήχαραυγή;

ΌλααυτάκάπουστηΜακεδονία…Καλοτάξιδο!

«Πιάσαμε»χθεςτα4εκατ.εμβολιασμούς!
Στην χθεσινή ενημέρωση ο υπουργόςΥ-

γείαςΒασίληςΚικίλιας αναφέρθηκε στη με-
γάλη επιτάχυνση των εμβολιασμών και στο
τείχοςανοσίαςπουχτίζειηχώραμαςενόψει
και της τουριστικής σεζόν.  «Σήμερα(χθες
Τετάρτη12/5)θαξεπεράσουμετους106.000
εμβολιασμούς» τόνισεοΥπουργόςΥγείας,ο
οποίοςπρόσθεσεότισυνολικάστοτέλοςτης
ημέραςθα έχουν γίνει στην Ελλάδα4 εκατ.
εμβολιασμοί.Απόαυτούς2,6εκατ.θααφο-
ρούνεμβολιασμένουςμετουλάχιστονμίαδό-
ση,περισσότεροιαπό24%τουπληθυσμού,
ενώ το15% τωνπολιτών έχει ολοκληρώσει
ήδητοπρόγραμμαεμβολιασμούτουςμεδύο
δόσεις.ΗΕλλάδαείναιτέταρτησήμεραστους
εμβολιασμούς ανά 100.000 κατοίκους στην
ΕΕ και όγδοησε αριθμό ανθρώπωνπου έ-
χουνκάνεικαιτιςδύοδόσεις.

«Τοποσοστόεμφάνισηςσταραντεβούανέρχεταιστο97%πουμαςεπιτρέπεινααισιοδοξούμεγιατηνεμπιστοσύ-
νητωνπολιτώνστοπρόγραμμαΕλευθερία»ανέφερεοκ.Κικίλιας.

«Κουνήθηκε»
και η Ημαθία

με τα 4,9 Ρίχτερ
της Καστοριάς

ΙδιαιτέρωςαισθητήκαιστηνΗμαθίαέγινεσει-
σμική δόνησημεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμα-
καςΡίχτερπουσημειώθηκε36λεπτάμετάταμε-
σάνυχτατηςΤρίτηςστηνπεριοχήτηςΚαστοριάς.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 18
χιλιόμετρα δυτικά τηςΚαστοριάς, στον οικισμό
ΚάτωΠτεριά,κοντάστασύνοραμετηνΑλβανία,
ενώ το εστιακόβάθοςμετρήθηκεστα7 χιλιόμε-
τρα.Σύμφωναμεπληροφορίεςδεναναφέρθηκαν
ιδιαίτερεςζημιέςήπροβλήματα.

«Επιστρέφουν»απόσήμεραοιάδειες
στουςυγειονομικούς

Την άρση απαγόρευσης αδειών
τουπροσωπικούσεΕΣΥ,ΕΚΑΒκαι
Οργανισμούς του υπουργείουΥγεί-
ας από σήμερα ανακοίνωσε στην
χθεσινή ενημέρωσηο υπουργόςΥ-
γείαςΒασίληςΚικίλιας.Όπως είπε
ουπουργός,πουεξήρετοέργοτων
υγειονομικών και όλων των εργαζό-
μενων, κάθεΟργανισμός θα φρο-
ντίσειώστεηλειτουργίατουμετάτις
άδειεςνασυνεχιστείκανονικάκαιμε
ασφάλεια.

Πάντως μετά από τόσο μεγάλο
χρονικό διάστημα με τους υγειονο-
μικούςστηνπρώτηγραμμή τηςμά-
χης,χωρίςανάπαυλα,ήρθεοκαιρός
ναεπανέλθουνκαιαυτοίσεμιασχε-
τική εργασιακή κανονικότητα, αφού
είναι κι αυτοί άνθρωποι και όχι μη-
χανές!



 Από τις 14 Μαΐου, η χώρα μας ανοίγει με ασφά-
λεια και στον τουρισμό, δήλωσε ο υφυπουργός παρά 
τω πρωθυπουργώ, Άκης Σκέρτσος.

Επιπλέον από την Παρασκευή, η απαγόρευση 
κυκλοφορίας μετακινείται πλέον στις 00.30, ενώ  κα-
ταργούνται τα μηνύματα προς το 13033 και το 13032 
και  επιτρέπονται εκ νέου οι μετακινήσεις από νομό 
σε νομό.

Επίσης,  χωρίς πλέον το click-in ή το click away, 
επιστρέφει το λιανεμπόριο στη λειτουργία με τα υγει-
ονομικά πρωτόκολλα χωρητικότητας 1 πελάτη/25 τμ. 
Η επαναλειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών θα 
γίνει στις 17 Μαίου,  των θερινών κινηματογράφων 
στις 21 και  των ανοιχτών πολιτιστικών χώρων στις 
28 Μαΐου.  

Γάμοι - βαφτίσεις
Από τον Ιούνιο θα γίνονται γάμοι και βαφτίσεις σε 

εξωτερικούς χώρους με ανώτατο όριο τα 100 άτομα, 
ενώ θα εξακολουθήσει η απαγόρευση της ζωντανής 
μουσικής στα καταστήματα εστίασης όλο το Μάιο.

Με πιστοποιητικό εμβολιασμού
 ή τεστ στα νησιά

Ταυτοχρόνως, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυ-
πουργώ διευκρίνισε και τις προϋποθέσεις των υπερ-
τοπικών μετακινήσεων: συγκεκριμένα όποιος επιθυ-
μεί να ταξιδέψει προς και από τα νησιά (με εξαίρεση 
τη Λευκάδα και την Εύβοια), είτε ακτοπλοϊκώς είτε 
αεροπορικώς, θα πρέπει με την κράτηση του εισιτη-
ρίου του να διαθέτει είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού 
(14 ημερών μετά τη δεύτερη δόση), είτε αρνητικό pcr 
test 72 ωρών, είτε rapid test 24 ωρών είτε self test 
24 ωρών ή με βεβαίωση νόσησης.

Ο έλεγχος των παραπάνω θα πραγματοποιείται 
υποχρεωτικά από τις αεροπορικές και τις ακτοπλοϊ-
κές εταιρίες, και υπόχρεοι θα είναι όλοι οι ημεδαποί 
και αλλοδαποί ταξιδιώτες άνω των 5 ετών.

 Παράλληλα, ο κ.Σκέρτσος  έκανε γνωστό ότι 
τίθεται σε ισχύ το πράσινο πιστοποιητικό για όσους 
έχουν εμβολιασθεί.

 «Γιατί ανοίγουμε τώρα με τόσα 
κρούσματα»

Τετραπλή απάντηση στο ερώτημα, 
«πέρυσι ανοίξαμε όταν είχαμε σχεδόν 
μηδενικά κρούσματα, φέτος γιατί ανοί-
γουμε με τα κρούσματα τόσο ψηλά;», 
έδωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυ-
πουργώ, Άκης Σκέρτσος:

Πρώτον, είπε, πέρυσι δεν είχαμε εμ-
βόλια ενώ φέτος έχουμε.

Δεύτερον, με το ζόρι πέρυσι κάνα-
με 800 τεστ την ημέρα στην αρχή της 
πανδημίας ενώ φέτος υπερβαίνουμε τα 
80.000 και ταυτόχρονα πραγματοποι-
ούμε εκατομμύρια self tests σε εβδομα-
διαία βάση.

Τρίτον, πέρυσι η ανοσία του πληθυ-
σμού ήταν σχεδόν μηδενική ενώ φέτος 
αυξάνεται εκθετικά.

Τέταρτον, πέρυσι το εθνικό σύστημα 
υγείας ήταν πιο αδύναμο, ενώ φέτος 
έχουν προστεθεί 100άδες κλίνες απλές 
και ΜΕΘ.

«Χάρη σε όλους αυτούς τους παρά-
γοντες λοιπόν, μπορούμε να πούμε με 
ασφάλεια ότι αφήνουμε πίσω μας τα 
lockdown και ανοίγουμε με ασφάλεια», 
επεσήμανε.

Σημαντική παράμετρος τα self test 
Ο κ. Σκέρτσος τόνισε τη σημασία των self test 

στη διαδικασία του ανοίγματος των δραστηριοτήτων. 
Όπως είπε έως σήμερα έχουν διατεθεί περισσότερα 
από 8 εκατ. δωρεάν self tests, σε περισσότερους 
από 2,9 εκατ. πολίτες ενώ για  11.532 συμπολίτες 
μας επιβεβαιώθηκε, έως σήμερα, ότι είναι φορείς του 
ιού χάρη στα self tests. «Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι 
άνθρωποι, αν δεν υπήρχε αυτή η πολιτική δημόσιας 
υγείας όλο το προηγούμενο διάστημα και εφόσον 
ήταν ασυμπτωματικοί θα κυκλοφορούσαν και θα με-
τέδιδαν τον ιό», τόνισε.

Μόλις το 0,3% των εμβολιασμένων
 έχει νοσήσει

Είμαστε πολύ υπερήφανοι που η Ελλάδα τις 
τελευταίες 7 ημέρες βρίσκεται στην 4η θέση μεταξύ 
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους εμβολι-
ασμούς ανά 100 κατοίκους, σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Our World in Data, είπε κατά την χθεσινή ενη-
μέρωση για την πορεία της πανδημίας, ο υπουργός 
Υγείας Βασίλης Κικίλιας και πρόσθεσε πως «στο 
ποσοστό του πληθυσμού που είναι πλήρως εμβο-
λιασμένο, η Ελλάδα είναι στην 8η θέση από τις 27 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Μιλώντας για την “ Γαλάζια Ελευθερία” που α-
φορά τους εμβολιασμούς των κατοίκων στα νησιά 
της χώρας, ο Β.Κικίλιας είπε ότι «στόχος της είναι ο 
καθολικός και πλήρης εμβολιασμός των μονίμων κα-
τοίκων των νησιών το αργότερο έως τα τέλη Ιουνίου, 
έτσι ώστε οι νησιώτες μας να υποδεχθούν το φετινό 
καλοκαίρι ασφαλείς και απόλυτα θωρακισμένοι από 
τον κορονοϊό».

Η επιχείρηση “ Γαλάζια Ελευθερία” αφορά στον 
καθολικό εμβολιασμό όλων των κατοίκων άνω των 
18 ετών σε 19 νησιά, με το μονοδοσικό εμβόλιο της 
Johnson & Johnson.
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Νάουσα: Τραγικός 
θάνατος για 83χρονο 
που καταπλακώθηκε 

από το τρακτέρ
 που οδηγούσε

 83χρονος καταπλακώθηκε  από το τρακτέρ του, το απόγευ-
μα της Τετάρτης, στο 2ο χιλιόμετρο του δρόμου από Νάουσα 
προς 3-5 Πηγάδια, στη συμβολή με τον δρόμο για Άγιο Νικόλαο.

Ο άτυχος άντρας για άγνωστους λόγους έχασε τον έλεγχο 
του γεωργικού του ελκυστήρα με τον οποίο εκτελούσε εργασίες, 
με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να τον καταπλακώσει.

Άνδρες της πυροσβεστικής τον απεγκλώβισαν, ενώ όχημα 
του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο 
θάνατός του.

φωτό αρχείου
Πηγή: Penapress

Σε Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διαβούλευ-
ση τίθεται το αρχικό Κοινό Όραμα, οι 
προτεραιότητες του ΣΒΑΚ και τα δύο 
(2) εναλλακτικά σενάρια για την κινητι-
κότητα, δεδομένα τα οποία προέκυψαν 
έπειτα από ενδελεχή ανάλυση της υφι-
στάμενης κατάστασης και των αποτε-
λεσμάτων, βάσει και των απόψεων φο-
ρέων και πολιτών που καταγράφηκαν 
στο πλαίσιο της 1ης Διαβούλευσης. 

Ο Δήμος Βέροιας βρίσκεται μεταξύ 
των 162 Δήμων της χώρας που χρη-
ματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο 
και έχει ξεκινήσει την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινη-
τικότητας. Στόχος του ΣΒΑΚ είναι η υλοποίηση κυκλοφοριακών 
παρεμβάσεων με σεβασμό στις βασικές αρχές της βιώσιμης κινη-
τικότητας και απώτερο σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας 
κατοίκων και επισκεπτών στην πόλη της Βέροιας, όπως επίσης 
και στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος.

Η εν λόγω διαβούλευση συμβάλλει στην παρουσίαση χρή-
σιμων απόψεων από την πλευρά φορέων και πολιτών για το 
αρχικό Κοινό Όραμα, τα δύο εναλλακτικά σενάρια κινητικότητας 
με τα επιμέρους υποβληθέντα μέτρα και τις προτεινόμενες πα-
ρεμβάσεις.

Τα αποτελέσματα της Διαβούλευσης θα ληφθούν υπόψη στη 
διαμόρφωση του τελικού Κοινού Οράματος και στην επιλογή 
στρατηγικής κατεύθυνσης που πρέπει να δοθεί στον σχεδιασμό 
του συστήματος αστικής κινητικότητας, με χρονικό ορίζοντα το 
2032.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να ενημε-
ρωθούν για την Αποτύπωση της Υφιστά-
μενης Κατάστασης, στον παρακάτω σύν-
δεσμο:

https://drive.google.com/file/d/16H38_
adoOnPV1U_ZMNcrlMNzUawW4E8Z/
view?usp=sharing

Για το αρχικό Κοινό Όραμα, τις προτε-
ραιότητες του ΣΒΑΚ και τα προτεινόμενα 
εναλλακτικά σενάρια: 

h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m /
f i l e /d /1yEqWy4BABt_BGsdvEAK_
TkGUuc9J0uWu/view?usp=sharing

Για τη συμμετοχή στη διαβούλευση ακολουθείστε στον παρα-
κάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/q1ev4gst2VacC3xN6
Ο Δήμος Βέροιας καλεί πολίτες και φορείς να εκφράσουν τις 

απόψεις και τα σχόλιά τους, θεωρώντας πως με αυτό τον τρόπο 
όλοι μαζί συν-σχεδιάζουμε το μέλλον του τόπους μας, συμβάλου-
με στην επίλυση των καθημερινών προβλημάτων της πόλης μας 
και συνδράμουμε στην προσέγγιση και υλοποίηση της ατζέντας 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Δευτέρα 31 Μαΐου 
2021. 

Επισημαίνεται ότι, μόλις οι συνθήκες για τη διασφάλιση της 
δημόσιας υγείας το επιτρέψουν, ο Δήμος Βέροιας θα οργανώσει 
ανοιχτή εκδήλωση για την παρουσίαση-συζήτηση που θα αφορά 
στους στόχους, στα μέτρα και στις παρεμβάσεις του Σχεδίου Βιώ-
σιμης Αστικής Κινητικότητας.

Χαλαρώνουν τα μέτρα  από τις 14 Μαΐου
Τέλος στα sms, ελεύθερες οι μετακινήσεις από 
νομό σε νομό, μέχρι τις 00.30 η κυκλοφορία

-Πώς θα κάνουμε διακοπές στα νησιά

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας: Ανοιχτή Ηλεκτρονική 
Διαβούλευση από τον Δήμο Βέροιας
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Ευχαριστήριο του «Έρασμου»
To ΔΣ του Συλλόγου Κοινωνικής Πα-

ρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί θερμά 
κυρία, που επιθυμεί να διατηρήσει την 
ανωνυμία της, για τη δωρεά του ποσού 
των 100€ και την κ. Μαραντίδου Ελένη 
για τη δωρεά του ποσού των 50€, προς 
κάλυψη των καθημερινών αναγκών του 
Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας της δομής 
μας, καθώς και συμπολιτών μας που α-
νήκουν  σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά απέναντι στον «Έρασμο», ειδι-
κότερα στις μέρες που διανύουμε, εν μέσω οικονομικής και υγειονο-
μικής κρίσης λόγω COVID19, αποτελεί σημαντική ευεργεσία προς 
ευάλωτα άτομα ή ομάδες που συνδράμουμε, αποδίδοντας άμεσα 
οφέλη και καρπούς στον καθημερινό αγώνα μας για την προάσπιση 
των κοινωνικών τους δικαιωμάτων σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής!    

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 
ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Με τιμή για το ΔΣ 
Η Πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου

 Με χαρά υποδέχθηκε 
το νοσοκομείο  

Νάουσας την πρώτη 
γέννα μωρού στη

μαιευτική κλινική του, 
μετά από χρόνια!

Με ιδιαίτερη χαρά υποδέχθηκε η Νάουσα την είδηση της πρώτη 
γέννας μωρού στο νοσοκομείο της πόλης,  την περασμένη Δευτέρα, 
μετά από σχεδόν 10 χρόνια που παραμένει κλειστή η μαιευτική κλι-
νική στη μονάδα Νάουσας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται 
για έκτακτο περιστατικό γυναίκας που διακομίστηκε στο νοσοκομείο 
και μετά από λίγη ώρα γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι. Μάλιστα τον 
τελευταίο καιρό έχουν ενταθεί οι προσπάθειες επαναλειτουργίας της 
σε ιατρικό, διοικητικό και πολιτικό επίπεδο.

«Ιστορικές στιγμές για το νοσοκομείο Νάουσας»
Χαρακτηριστική και η ανοιχτή επιστολή της εργαζόμενης στο 

νοσοκομείο, Κατερίνας Ανθρακέα, που με τον παραπάνω τίτλο, 
αναφέρειι:

«Δεν θα μπορούσα να  μη γράψω για το νοσοκομείο μας, για τη 
γιορτινή μέρα που έζησε. Γράφω ως μια απλή εργαζόμενη, χωρίς 
θεσμικό ρόλο. Από τα χρόνια των μνημονίων σαν μέλος του Δ.Σ 
των εργαζομένων του νοσοκομείου, κάναμε πολλούς αγώνες για την 
επιβίωση του ιδρύματος. Πολλοί κατά καιρούς επικαλέστηκαν ότι 
είναι κέντρο υγείας, αλλά το τελευταίο διάστημα απέδειξε με τον πιο 
ηχηρό τρόπο πως είναι νοσοκομείο σε πλήρη λειτουργία.

Σήμερα ακούστηκε μετά από 9 χρόνια κλάμα νεογέννητου στο 
νοσοκομείο. Σήμερα μετά από 9 ολόκληρα χρόνια στο ληξιαρχείο 
του δήμου Νάουσας καταγράφεται η πρώτη γέννα. Ναι, επαναλει-
τούργησε η πολυπόθητη μαιευτική- γυναικολογική κλινική. Σήμερα 
το νοσοκομείο μας το προσπάθησε και το κατάφερε. Το νοσοκομείο 
χρειάστηκε να εξυπηρετήσει έναν τοκετό και το έκανε επιτυχώς. Η 
ιατρική και νοσηλευτική υπηρεσία δικαιούνται εύσημα.

Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη γιορτινή μέρα, με εσάς 
που μας στηρίξατε στους αγώνες. Με όλους τους πολίτες του Δήμου 
Νάουσας γιατί τίποτα δεν ήταν εύκολο και αυτονόητο για την πλήρη 
λειτουργία αυτού του νοσοκομείου. Ελπίζω στη βοήθεια και στη 
στήριξη αυτής της προσπάθειας όλης της ημαθιώτικης πολιτικής 
δύναμης για τη λειτουργία της μαιευτικής κλινικής για να μη μείνει 
στην ιστορία σαν πυροτέχνημα το σημερινό γεγονός. Θέλουμε το 
νοσοκομείο να πάει ψηλά και για να πραγματοποιηθεί αυτό πρέπει 
να αυτονομηθεί (αποσύνδεση) και να έχει μαιευτική».

Βρέθηκαν κλειδιά
Βρέθηκε κλειδί αυτοκινήτου μάρκας PEUGEOT στην περιοχή Ε-

λιάς. Πληροφορίες στο γραφείο της εφημερίδας «ΛΑΟΣ» Βενιζέλου 
10.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της αριθ. 14/28-04-2021 

(θέμα 9ο) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας, 
Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί

Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προ-
μήθεια «1) Φίλτρων και γραμμών με παραχώρηση συνοδού εξοπλι-
σμού ενός (1) φορητού μηχανήματος Αιμοδιαδιήθησης – Αιμοκά-
θαρσης» και 2) διαλυμάτων - (CPV 33192000-2)», για τις ανάγκες 
του Γ.Ν. Ημαθίας -  Μονάδα Βέροιας, συνολικού προϋπολογισμού 
είκοσι εννέα χιλιάδων εκατόν τριάντα εννέα ευρώ (29.139,00€) 
με Φ.Π.Α., για ένα χρόνο και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βά-
σει της τιμής. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα: 14-05-2021 και ώρα 08:00 π.μ. 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα: 28-05-2021 και ώρα 17:00. 

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 4-6-2021 και ώρα 
12:30 στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής Μονάδας Βέροιας 
ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε-
ΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) 
ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της  προκήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗΣ. Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
της διακήρυξης είναι 122991. Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις 
του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016). 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που 
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας. 

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέ-
σουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα 
πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας των προσφερόμε-
νων ειδών, εκτός ΦΠΑ. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες 
εξήντα (360) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Ημαθίας – 
Μονάδα Βέροιας, Περιοχή Ασωμάτων, Τ.Κ. 59100, αρμόδιος υπάλ-
ληλος: Απόστολος Πασιόπουλος,, Τηλ.2331351157. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική 
μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.verhospi.
gr). 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ  Γ. ΠΛΙΟΓΚΑΣ

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.

Μήνυμα για την 
παγκόσμια ημέρα 
του Νοσηλευτή

Ενάμιση χρόνο στην μάχη 
με την Πανδημία έχουν κλο-
νιστεί ανεπανόρθωτα όλα τα 
Εθνικά Συστήματα Υγείας.  Το 
Ε.Σ.Υ αντιστέκεται, έχοντας ως 
στυλοβάτες τους Νοσηλευτές, 
οι οποίοι μαζί με όλους τους 
επαγγελματίες υγείας, εργάζο-
νται νυχθημερόν υπηρετώντας 
με όλες τους τις δυνάμεις τον 
συνάνθρωπο. Με την κοινωνία 
σύσσωμη να χειροκροτεί και 
να αναγνωρίζει τον σπουδαίο 
ρόλο τους στο Εθνικό Σύστημα 
Υγείας, έρχεται  η ώρα του λο-
γαριασμού.

Οι Νοσηλευτές δόθηκαν σε 
αυτή την μάχη πληρώνοντας οι ίδιοι βαρύ τίμημα, δοκίμασαν τις α-
ντοχές τους χωρίς άδειες ξεκούρασης, εισπράττοντας χειροκροτήματα 
με πολλά χτυπήματα στην πλάτη. 

Η Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών έρχεται να υπενθυμίσει τον 
αγώνα των Νοσηλευτών για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και 
να θέσει όλους τους φορείς προ των ευθυνών τους, ώστε να εξα-
σφαλίσουν τα απαραίτητα εφόδια για την προάσπιση του υπέρτατου 
αγαθού, της Υγείας .

Άμεσα λοιπόν χρειάζεται ένα σχέδιο δράσης που θα περιλαμβάνει 
ενέργειες θωράκισης του Νοσηλευτικού ρόλου:

• Μόνιμες προσλήψεις νοσηλευτών για κάλυψη κενών και  αποχω-
ρήσεων 

• Δημιουργία ενιαίου νοσηλευτικού κλάδου 
• Ένταξη στα  ΒΑΕ. Προοπτική εργασίας για 35ωρο
• Μισθολογικές αυξήσεις και κίνητρα παραμονής στο επάγγελμα
• Κρίσεις Προϊσταμένων και Διευθυντών στην Ν.Υ.
Ο παραπάνω σχεδιασμός για την επόμενη μέρα, που περνά μέσα 

από την ενδυνάμωση και την αναγνώριση του ρόλου των νοσηλευ-
τών στην πράξη, αποτελεί αναγκαία αλλά και δυνατή συνθήκη για τη 
θωράκιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. 

Είναι το ελάχιστο χρέος της πολιτείας απέναντι στον Νοσηλευτή 
και τον Πολίτη.

Φρόσω Καρασαρλίδου
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Ημαθίας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Αδελφό-

τητος Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν για την ευγενική τους προσφορά:
1) Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, για ένα γεύμα στη 

μνήμη της μητέρας του Μινοδώρας με τη συμπλήρωση έξι μηνών από 
το θάνατό της.

2) Την κ. Μανούδη Σοφία για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, υπέρ προ-
σφιλών νεκρών.

3) Τον κ. Κόγια Γεώργιο για τη δωρεά των 80 ΕΥΡΩ λόγω της γιορ-
τής του.

4) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ για τις ανάγκες του 
συσσιτίου.

5) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, υπέρ προσφιλών 
νεκρών.

6) Ανώνυμη κυρία για τα πέντε λίτρα λάδι.
7) Ανώνυμο κύριο για τα τέσσερα λίτρα λάδι.
8) Ανώνυμη κυρία για τα εννιά κιλά κιμά, δώδεκα κοτόπουλα, επτά 

κιλά μακαρόνια, τέσσερα λίτρα λάδι και είκοσι κιλά πατάτες.
9) Ανώνυμη κυρία για τα τριάντα κεράσματα.
10) Ανώνυμη κυρία για από  δύο κιλά σε ζάχαρη, μακαρόνια, κον-

κασέ, εβαπορέ, καφέ.



Ποιοι πληρώνονται μέχρι 
τις 15 Μαΐου από τον 
ΟΑΕΔ και τον ΕΦΚΑ

 Νέες πληρωμές θα γίνουν αυτή την εβδομάδα μέχρι το Σάββατο 15 Μαΐου από τον ΟΑΕΔ 
και τον e-ΕΦΚΑ για χιλιάδες ασφαλισμένους και ανέργους.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν μέχρι το Σάββατο 15 Μαΐου οι εξής καταβολές:
- 15,6 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 550 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων 

για εφάπαξ.
- 6.900 ευρώ θα καταβληθούν σε 21 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής 

σύνταξης.
Παράλληλα από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

- 20 εκατ. ευρώ 
σε 51.000 δικαιού-
χους για καταβολή 
επιδομάτων ανεργίας 
και λοιπών επιδομά-
των

- 15 εκατ. ευρώ 
σε 7.000 δικαιούχους 
στο πλαίσιο επιδο-
τούμενων προγραμ-
μάτων απασχόλησης

- 15 εκατ. ευρώ 
για Προγράμματα 
Κοινωφελούς Χαρα-
κτήρα

- 500.000 ευρώ 
σε 1.000 μητέρες για 
επιδοτούμενη άδεια 
μητρότητας.

Δήμος Αλεξάνδρειας: Υπογράφηκε 
χθες η Σύμβαση για την Ανάπλαση 

της Πλατείας Αμπελοτοπίων 
με προϋπολογισμό 215.636,08

 Τη σύμβαση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΤΟΠΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙ-
ΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 215.636,08 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με συγχρηματοδότηση 
του Πράσινου Ταμείου (210.410,33€) και πό-
ρων του Δήμου (ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών: 
56.978,41€), υπέγραψε σήμερα, ο Δήμαρχος 
Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης με τον α-
νάδοχο του έργου Νικόλαο Σπρίτο, ενεργώντας 
με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της 
Ένωσης οικονομικών φορέων με την επωνυμία 
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ALMOTEK Ι.Κ.Ε. – ΤΟΜΗ 
ΑΤΕ», με χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου 
σε 180 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης.

 Τα κύρια στοιχεία του σχεδιασμού της πλα-
τείας είναι:

• Ο σχεδιασμός για τη βελτίωση της γενικής 
διαμόρφωσης και οργάνωσης του χώρου της 
πλατείας.

• Η δημιουργία χώρων καθιστικού για τη 
στάση – αναμονή επισκεπτών.

• Ομοιόμορφος, ενιαίος αστικός εξοπλισμός 
(φωτισμός, κάδοι καθαριότητας, πάγκοι καθιστι-
κών, βρύση).

• Φύτευση δέντρων και θάμνων με βιοκλι-
ματικά κριτήρια για την εξασφάλιση σκίασης 
και θερμικής άνεσης τους θερινούς μήνες.

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης 
ενός τόσο σημαντικού έργου για τη πόλη της 
Αλεξάνδρειας, ο Δήμαρχος τόνισε ότι όπως 
έχουμε δεσμευτεί ενώπιον των δημοτών μας 
συνεχίζουμε το έργο μας, με στόχο, να α-
ναβαθμίσουμε αισθητικά το Δήμο μας, προ-
χωρώντας με δράσεις για τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών του Δήμου Αλε-
ξάνδρειας.

 Έκτακτη συνεδρίαση 
σήμερα του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αλεξάνδρειας 
Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί 
δια τηλεδιάσκεψης σήμερα Πέμπτη 13  Μαΐου 
2021 στις 14:00, με μοναδικό θέμα ημερήσιας 
διάταξης το εξής:

-Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου : α)
στο Διοικητικό Συμβούλιο, β) στο Εποπτικό 
Συμβούλιο και γ) στις Γενικές Συνελεύσεις της 
ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δι-
ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να λάβει 
απόφαση για τον ορισμό εκπροσώπων του 
Δήμου Αλεξάνδρειας που θα συμμετέχουν στη 
συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., την 14η Μαΐου 2021 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 13:30, καθώς και στο 
Διοικητικό και στο Εποπτικό συμβούλιο της 
εταιρείας.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΜΠΟΥΡΔΑΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 

Νικολάου και της Περιστέρας, το γένος 
Κύρου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΗΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Γρηγορίου και της 
Φωτεινής, το γένος Καλύβα, που γεννή-
θηκε στη Λαμία Φθιώτιδας και κατοικεί 

στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γά-
μο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΧΑΣΙΩΤΗΣΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη 

και της Μαρίνας, το γένος Ρωσσάκη, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του 
Κωνσταντίνου και της Μαρίας, το γένος 
Ζεμπερίδου, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν 

με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου Βέροιας.
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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.

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
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 13 Μα-

ΐου 2021 στις 4.30 μ.μ. σε στενό οικο-
γενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Α-
γίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
η Στέλλα Αθανασιάδου σε ηλικία 85 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 13 Μα-

ΐου 2021 στις 10.00 π.μ. σε στενό 
οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό 
Αγίας Βαρβάρας στην Αγ. Βαρβάρα 
η Αθηνά Παυλ. Βαρελά σε ηλικία 88 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 12 Μαΐου 

2021 στις 5.00 μ.μ. σε στενό οικο-
γενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Κων/νου και Ελένης στο Διαβατό Η-
μαθίας ο Γεώργιος Στεργ. Διαμα-
ντης σε ηλικία 85 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 12 Μαΐου 

2021 στις 4.30 μ.μ. σε στενό οικο-
γενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Α-
γίου Γεωργίου Βέροιας ο Βασίλειος 
Γεωρ. Γκόγκος σε ηλικία 75 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 13 Μα-

ΐου 2021 στις 12.00 μ.μ. σε στενό 
οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροι-
ας η Αγάπη Ηλία Ταξίδου σε ηλικία 
70 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ



Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη 
χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας 
για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιο-
ρισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

Την Τρίτη 11 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν σε όλη 
την επικράτεια 74.519 έλεγχοι, από τους οποίους οι 
11.328 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος 
Βενιζέλος».

Βεβαιώθηκαν συνολικά 603 παραβάσεις και 
πραγματοποιήθηκε 7 συλλήψεις, ως ακολούθως:

• 389 παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης 
και επιβλήθηκαν ισάριθμα  πρόστιμα των 300 ευρώ, 
ως ακολούθως:

61 στη Θεσσαλονίκη, 40 στην Αττική, 34 στην 
Ήπειρο,34 στα Ιόνια Νησιά,31 στην Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη, 30 στην Κρήτη,  
29 στη Στερεά Ελλάδα,28 στο Βόρειο Αιγαίο,  27 
στη Δυτική Ελλάδα, 24 στην Κεντρική Μακεδονία,17 
στην Πελοπόννησο,13 στη Θεσσαλία,12 στη Δυτική 
Μακεδονία και   9 στο Νότιο Αιγαίο.

Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν 
βεβαιωθεί συνολικά 191.046 ομοειδείς παραβάσεις.

• 174 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις 
και επιβλήθηκαν  ισάριθμα πρόστιμα των 300 ευρώ, ως ακολούθως: 

31 στην Αττική, 23 στα Ιόνια Νησιά, 20 στη Στερεά Ελλάδα,15 
στη Θεσσαλονίκη, 12 στη Κρήτη,11 στην Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη,10 στο Βόρειο Αιγαίο,10 στη Δυτική Μακεδονία,  9 στη Πελο-
πόννησο,   9 στη Κεντρική Μακεδονία,   9 στη Δυτική Ελλάδα,    6 στην 
Ήπειρο,  6 στο Νότιο Αιγαίο και  3 στη Θεσσαλία.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020), 
έχουν βεβαιωθεί συνολικά 53.507 ομοειδείς παραβάσεις και επιβλή-
θηκαν 51.429 διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ και 2.078 των 150 
ευρώ.

40 παραβάσεις και 7 συλλήψεις για κανόνες λειτουργίας καταστη-
μάτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λπ. παραβάσεις της σχετικής νο-
μοθεσίας (απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. 
επιφανείας ανά άτομο κ.α.).

Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν οι ακόλουθες κυρώσεις 
για παραβίαση αναστολής λειτουργίας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις 
των σχετικών διατάξεων και συγκεκριμένα, στη Κεντρική Μακεδονία, 
σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε άτομο, για μη τήρηση των υγειο-
νομικών πρωτοκόλλων κατά την είσοδο του στην χώρα.

- σύλληψη και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 3 άτομα για παραβίαση 
του άρθρου 285 Π.Κ. και για παραβίαση περιορισμού κίνησης.    

Επιπλέον για ιδιωτικές συναθροίσεις και λοιπές συναφείς παραβά-
σεις:

Στη Κεντρική Μακεδονία, 3.000 ευρώ πρόστιμο σε διοργανωτή 
συνάθροισης σε εξωτερικό χώρο και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 22 
συμμετέχοντες  για παραβίαση περιορισμού κίνησης.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020) 
έχουν βεβαιωθεί συνολικά 6.061 ομοειδείς παραβάσεις και έχουν συλ-
ληφθεί 1.941 άτομα.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την προστασία της 
δημόσιας υγείας.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΜΟΥΡΑΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του 

Γεωργίου και της Ελένης, το γένος Τσό-
λια, που γεννήθηκε στην Καλαμαριά 
Θεσ/νίκης και κατοικεί στη Θεσ/νίκη και 
η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΛΟΥΙΖΑ του Σα-
χράμπ και της Λόλας, το γένος Παπαδο-
πούλου, που γεννήθηκε στη Δουμπρό-

βκα Ρωσίας και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Λειψίας Γερμανίας.

IKTEO ZEΡΒΟΣ

Πριμ εμβολιασμού 
300 ευρώ 

σε κάθε εργαζόμενο

Τα ΙΚΤΕΟ ΖΕΡΒΟΣ Βέροιας και Αλεξάνδρειας ανα-
κοινώνουν ότι θα δώσουν πριμ εμβολιασμού 300 ευρώ 
σε κάθε εργαζόμενο στα ΙΚΤΕΟ. Με αυτόν τον τρόπο 
συμβάλλουμε στην προσπάθεια της κυβέρνησης που 
είναι και εθνική, μέσα στα πλαίσια των ατομικών δικαι-
ωμάτων, αλλά και της κοινωνικής ευθύνης για το πρό-
γραμμα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» από τον covid 19.

EκμέρουςτηςΔιεύθυνσης
ΣπύροςκαιΓιάννηςΖερβός

Για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών

«Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών θα ήθελα να εκφράσω τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια στις νοσηλεύτριες και στους νοσηλευ-
τές του Εθνικού Συστήματος Υγείας καθώς και των δομών του στον νομό Ημαθίας. 

Χάρη και στη δική τους αφοσίωση, στην αυταπάρνηση αλλά και στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν σε αγαστή συνεργασία με το 
ιατρικό, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, το σύστημα Υγείας στη χώρα μας παρέμεινε απόλυτα λειτουργικό και αποτελεσματικό, ιδιαίτερα 
σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο της πανδημίας, ανταποκρινόμενο πλήρως στις απαιτήσεις και στις προσδοκίες του συνόλου των πολι-
τών.

Σας ευχαριστούμε, σας χειροκροτούμε, σας στηρίζουμε σε κάθε σας ανάγκη.»
ΛάζαροςΤσαβδαρίδης

Αν.Γεν.ΓραμματέαςΚΟτηςΝΔ
ΒουλευτήςΗμαθίαςΝΔ

ΕΛ.ΑΣ.: Συνεχίζονται οι έλεγχοι για τα μέτρα 
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού

-Παραβάσεις, πρόστιμα και συλλήψεις
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Χωρίς να δυσκολευθεί ιδιαίτε-
ρακαιπαράτηνεχθρικήδιαιτησία
του κ. Σιντόρη ηΒέροιαπέρασε
από το γήπεδο του Βατανιακού
κερδίζονταςτονΑπόλλωνΠόντου
με 0-3 και αποστάλθηκε από τον
τρίτο της βαθμολογίας Πανσερ-
ραικόπουζητήθηκεστοΔΑΚ της

ΚατερίνηςαπότονΠιερικόμε1-0.
Έτσι μπορούμε ναπούμε οτι

ήταν μία μέραπου έδωσε χαρά
και ικανοποίησηστουςφιλάθλους
, όχι μόνο για την νίκη της βασί-
λισσαςόσοκαιτηνκαλήαπόδοση
όλων των παικτών . Είναι αυτό
που λένε και οΆγιοςφοβέραθέ-

λει. Κανείς δεν αμφισβήτησε τις
ικανότητες τωνπαικτών της Βέ-
ροιας  και πολλέςφορές έχουμε
γράψειπως έχει το καλύτερο και
ποιο έμπειρορόστερ τηςκατηγο-
ρίας.όμωςέπρεπενασυνδυαστεί
και με τα αποτελέσματαπουδεν
ήρθανπαίζονταςμάλισταμεαδύ-
νατεςομάδες.

Συνεχίζουμελοιπόνκαιεμείςπι-
στεύουμε οτι η ομάδαμπορεί να
φτάσειμέχρι τηνλήξηαήττητηκαι
πρώτηνακόψεικαι τονήμααφού
υποδέχεται στην Βέροια και τον
ΠανσερραικόαλλάκαιτηνΚαβάλα.

Ηεικόνατηςομάδαςήτανπο-
λύδιαφορετικήαπό τιςπροηγού-
μενες εμφανίσεις και το 0-3 ίσως
είναιφτωχό

ΗΒέροιαπου ήταν κυρίαρχη
σε όλη την διάρκεια του αγώνα
δεναπειλήθηκεούτεμίαφοράσο-
βαράαπότουςγηπεδούχους.

Ηεικόνατουαγώνα
Ηπρώτη καλήστιγμή τηςΒέ-

ροια δημιουργήθηκε στο 6’ όταν
οΠασάςαπόδύσκοληθέσηπρο-
σπάθησεναπλασάρειτονΠολίτη
αλλά ο τερματοφύλακας τουΑ-
πόλλωνααπόκρουσε.Στο8’έγινε
μεσυρτήσέντρα,οΛουκίναςβρέ-
θηκε μόνος στο δεύτερο δοκάρι
αλλάγλίστρησεκαιδενκατόρθω-
σενασκοράρει.

Στο11’οΠόζογλουέχασεπο-
λύ μεγάλη ευκαιρία.ΟΛουκίνας
έστρωσεμε το κεφάλι τηνμπάλα
στονΠόζογλουαλλάοεπιθετικός
τηςΒέροιαςαπόκαλήθέσησού-
ταρεάουτ.

Στο12’ηΒέροιαέχασενέαμε-
γάλη,αυτήτηνφοράδιπλήευκαι-
ρία.ΟΠασάςέστρωσετηνμπάλα
στονΠόζογλου,αλλάοτελευταίος
μόνος του απέναντι στον τερμα-
τοφύλακασημάδεψετοδοκάρι.Η

μπάλαστρώθηκεστονΚαραγιάν-
νηαλλάτοσουτκατέληξεάουτ.

Στο13’η“Βασίλισσα”άνοιξετο
σκορ.ΟΠόζογλουπάσαρε στον
Πασάκαιαυτόςμέσααπότηνπε-
ριοχήέγραψετο0-1.

ΗΒέροια διατήρησε τον έλεγ-
χο και στο 34’ οΛουκίνας, μετά
απόλάθος τουΑμαραντίδη,πρό-
λαβετηνέξοδοτουΠολίτηαλλάη
μπάλακατέληξεάουτ.

Στο 35’ η Βέροια ζήτησε πέ-
ναλτισεανατροπήτουΛουκίναα-
πότονΚαλογέρηαλλάοδιαιτητής
έδειξενασυνεχιστείτοπαιχνίδι.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν άλλη
μια καλήστιγμή.Μετά από κόρ-
νερ στο 38’, οΛουκίνας έπιασε
την κεφαλιά αλλά η μπάλα κατέ-
ληξεάουτ.

Στοπρώτο 45λεπτο, η μονα-
δική απειλή τουΑπόλλωναπρος
το τέρμα του Βελλίδη, ήταν ένα
γυριστόσουττουΑμαραντίδηστο
37’,απότούψοςτηςπεριοχής,το
οποίακατέληξεάουτ.

Στο δεύτερο μέρος, η Βέροια
σταμάτησεναπιέσειψηλάκαιοΑ-

πόλλωναςπήρεμέτραστογήπεδο.
Μέχρι το 70’ οι φίλαθλοι πα-

ρακολουθούσαν ένα παιχνίδι
κέντρου χωρίς φάσεις στις δυο
περιοχές.Στο71’ όμωςηΒέροια
διπλασίασετατέρματάτης.ΟΚα-
ραγιάννηςάδειασεόμορφαδυοα-
ντιπάλουςαπόταδεξιά,έκανετην
σέντρακαιοΛουκίναςμεκεφαλιά
σημείωσετο0-2.

Στο τελευταίο 20λεπτο η Βέ-
ροιαδενείχεπρόβλημαμετηνπί-
εσηπουπροσπάθησεναασκήσει
οΑπόλλωνας καισυντήρησε χω-
ρίςνακινδυνεύσειτοπροβάδισμά
της.Μάλιστα,στο90’οΛουκίνας
μεκεφαλιάψαράκι,μετάαπόσέ-
ντρατουΜουχάληέγραψετο0-3.

ΑΠΟΛΛΩΝ:Πολίτης,Δαλιανό-
πουλος, Βαφειάδης,Μουρατίδης
(70’ Αντωνιάδης), Δεινόπαπας
(61’Αρμενάκης),Τουρσίδης,Φρά-
γκος, Καλογέρης,Αμαραντίδης,
Παναγιώτου,Λαμπίρης.

ΒΕΡΟΙΑ:Βελλίδης,Μπουκου-
βάλας (78’Μουχάλης),Πεταυρά-
κης,Σκόνδρας,Μαραγκός,Μπλέ-
τσας (67’Οικονόμου),Βεργώνης,

Καραγιάννης (85’Αποστολόπου-
λος),Πασάς (78’Μούργος), Πό-
ζογλου(67’Λουκίνας),Λουκίνας.

ΒόρειοςΌμιλος
ΑπόλλωνΠόντου –ΝΠΣΒέ-

ροια 0-2 (13’ Πασάς, 71’Λουκί-
νας)

ΑλμωπόςΑριδαίας –ΠΟΤρί-
γλιας3-0(9’-45’-67’Μάνιος)

Πιερικός –Πανσερραϊκός 1-0
(46’Μπουόλι)

(13/5)ΟλυμπιακόςΒόλου–Α-
ΕΠΚοζάνης

ΑΝΑΒΟΛΗ Καβάλα – Θε-
σπρωτός

Ηβαθμολογία
1)Καβάλα........................ 25
2)ΝΠΣΒέροια................. 24
3)Σέρρες.......................... 19
4)Πιερικός....................... 17
5)ΟλυμπιακοςΒ............. 13
6)Αριδαία........................ 12
7)Τρίγλια......................... 12
8)Θεσπρωτός..................11
9)Απόλλων....................... 5
10)ΑΕΠΚοζάνης............... 3

Εύκολα η Βέροια 0-3 τον Απόλλων Πόντου

Ισόπαλο ‘έληξε τοπαιχνίδι τουΜ.Α.Τρικάλων
με τονΠοσειδώναΜηχανιώνας ενώ τόσο ηΝίκη
Αγκαθιάςπου έχασεστην έδρας της με 0-1 από
τηνΑναγέννησηΓιαννιτσώναλλάκαιοΠΑΟΚπου
ηττήθηκεστηνΈδεσσααπότονΕδεσσαικό

Αναλυτικάτααποτελέσματα
2οςόμιλος(10ηαγωνιστική)
ΘύελλαΣαρ–ΠΑΟΚουφαλίων................ 4-1
ΕθνικόςΓιαν–ΑετόςΒαρβάρας................ 1-0
Μ.Αλεξ.Τρικάλων–ΠοσειδώνΜηχ........... 2-2
Μακεδονικός–ΝέαΚαλλικράτεια.............. 2-0
ΑγροτικόςΑστ–ΘερμαϊκόςΘέρ............... 1-3
ΝίκηΑγκαθιάς–ΑναγέννησηΓιαν............. 0-1

Εδεσσαϊκός–ΠΑΟΚΑλεξ......................... 1-0
Ρεπό:ΑναγέννησηΠλαγιάς

Γ’Εθνική
Ισοπαλία των Τρικάλων ήττα για Αγκαθιά και ΠΑΟΚ



Ο γενικός 
γραμ-
ματέας 

Αθλητισμού, 
Γιώργος Μαυρω-
τάς, μίλησε στο 
Metropolis 95.5 
για τη στάση της 
Πολιτείας όσον 
αφορά τον τελικό 
Κυπέλλου, αλλά 
και το γενικότε-
ρο άνοιγμα του 
αθλητισμού.

«Με το άνοιγμα του
καιρού, τους εμβολια-
σμούς και το ότι έχουμε
περισσότερα όπλα στα
χέριαμαςθεωρώότιθαπηγαίνουμεσεμία
συνεχώςβελτιούμενη κατάσταση.Υπάρχει
πλέον και η τεχνογνωσία.Είναι σημαντικό
το τείχος ανοσίας, όπως είδαμε σε άλλες
χώρες.Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μία
πανδημία κάθε 100 χρόνια καλύτερα να
πηγαίνεις στην σίγουρηπλευρά, αρκεί να
μηνσουξεφύγειηκατάσταση.Εμείςθέλαμε
τοάνοιγμαπιογρήγοροκαικαταφέραμενα
πείσουμε την επιτροπή ότι ο αθλητισμός
μπορεί να πειθαρχήσει, δείξαμε κάποια
δείγματακαιπέτυχεαυτότοσταδιακόάνοιγ-
μα»είπεαρχικάκαισυνέχισε:

«Σαςδιαβεβαιώότιένααπόταβασικάε-
πιχειρήματαπουχρησιμοποιήσαμεήταντης
ψυχολογίας.Ήτανπολύσαφέςσεεμέναότι
τον τελευταίο καιρό δεν κοίταγαν ταπράγ-
ματαεντελώςεπιδημιολογικά,αλλάάρχισαν
ναβάζουνστοπλάνοκαιτοκομμάτιτηςψυ-
χολογίας.Τους απασχολεί, απλώςφοβού-
νταιτοανοργάνωτο.Όταντελειώσειαυτήη
κρίση και κάνουμε τηναποτίμηση, τότε θα
αποδοθεί το τι ρόλο έπαιξε ο καθένας.Έ-
νιωθαπάνταμεγάλοτοβάροςναανοίξουν
αθλήματα, αλλά ένιωθα και το βάρος μην
χαθείκάποιοςάνθρωποςεξαιτίαςμου».

Για την αξιοποίηση των self test επε-
σήμανε: «Τα self test θα αξιοποιηθούν.Υ-

πήρχε έναςπροβληματισμόςανμπορούμε
να βασιστούμε αποκλειστικά σε αυτά των
σχολείων, γιατί στον αθλητισμό υπάρχουν
επαφές.Θα το κάνουμε χωρίς, όμως, να
καταργήσουμε τα rapid,ώστε να μην επι-
βαρύνονται τόσο οικονομικά.Θα κάνουμε
τα rapid κάθε δύο ή τρεις εβδομάδες.Θα
παίζουν και τα self test ρόλοσε αυτή την
διαδικασία».

Για τον τελικόΚυπέλλουανέφερε: «Νο-
μίζωότιτανούμεραγια25.000είναιαπαγο-
ρευτικά.Είχαπει γιαμερικούς εκατοντάδες
ή χίλιους.Νομίζωότι ηΕΠΟθαπάρει την
απόφασή της.Οι λοιμωξιολόγοι δενπρό-
κειται να συγκαταθέσουν για φιλάθλους.
Απλώς για τιςπροσκλήσεις.Περίπου 600
άτομα σύνολο. Και πέρσι στον τελικό Κυ-
πέλλου δεν υπήρχαν φίλαθλοι, που ήταν
καλύτεραταπράγματα.Αςείναιέναςκαλός
τελικόςκαιας τονδούμεαπότηντηλεόρα-
ση».

Κατέληξε λέγοντας για την επιστροφή
τωνφιλάθλωνστις κερκίδες: «Σταδιακάθα
πηγαίνειοκόσμοςστογήπεδο.Έτσιόπως
πάνε ταπράγματα, όχι μόνο εδώ καιπάλι
σταδιακάθαμπορούσαμεναδούμεγιααρ-
χήμίαμικρήπληρότητα.Νομίζωθαέχουμε
φιλάθλουςαπότηνεπόμενηχρονιά,πρώτα
πιλοτικάέναναριθμόκαιστησυνέχειαόσο
χτίζεταιηανοσίαακόμημεγαλύτερο».
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Το Σαββα-
τοκύρια-
κο 24-25 

Απριλίου 2021 
πραγματοποι-
ήθηκε ημερί-
δα ορίων στο 
Ποσειδώνιο 
κολυμβητήριο 
Θεσσαλονίκης. 
Η αγωνιστι-
κή ομάδα του 
Πήγασου γεμάτη 
όρεξη και δίψα 
για διακρίσεις 
αλλά και αρκε-
τό άγχος λόγω 
της πολύμηνης 
απραξίας, έδωσε 
το παρόν με έξι 
αθλητές/αθλήτριες.

Ηφετινή σεζόν κρίνεται γενικά α-
πογοητευτική,λόγωμητέλεσηςαθλη-
τικών διοργανώσεωνγια έξι περίπου
μήνες αλλά και της απαγόρευσης

προπονήσεων στα κολυμβητήρια. Η
προσπάθειαώστε να επανέλθουν οι
αθλητές ξεκίνησε με δυσκολίες πριν
από ενάμιση μήνα,με την είσοδότους
ξανάστιςπισίνες.Ηόρεξη και ηπρο-
σπάθεια των παιδιών φάνηκε από
την αρχή και με την καθοδήγηση του

προπονητήκ.ΣτέλιουΑ-
μπατζίδη οι στόχοι «ξα-
ναμπήκανστοκάδρο».

Έτσι το πρώτο τεστ
στο Ποσειδώνιο κολυμ-
βητήριο μόνο θετικά
στοιχεία αφήνει.Ατομικά
ρεκόρ και χρόνοι πολύ
κοντάσταατομικάρεκόρ
ήταν τοαποτέλεσμα των
προσπαθειών.Αναλυτι-
κάοιαθλητέςπουπήραν
μέροςκαιοιχρόνοιτους:

-ΤσανακτσίδηςΆγγε-
λος:50μ.ελεύθερο,χρό-
νος24.34(ατομ.ρεκόρ)

-Γιαννιώτης Νικόλα-
ος:50μ. ύπτιο, χρόνος
32.34(ατομ.ρεκόρ)

-Τσανακτσίδου Βασι-
λική:50μ. ελεύθερο, χρό-
νος31.26(ατομ.ρεκόρ)

-Ζέζιου Κωνσταντί-
να:50μ. ελεύθερο, χρό-
νος35.11

-Πασίδου Δέσποινα:50μ. ύπτιο,
χρόνος34.43

-ΜπόγκοτςΈλλη:200μ. ελεύθερο,
χρόνος2.26.40

Ευχή όλων μας να παραμείνουν
ανοιχτάτακολυμβητήρια!!

Δύσκολη η αρχή αλλά με θετικά αποτελέσματα
για την αγωνιστική ομάδα του Πήγασου

ΓΓΑΓιώργοςΜαυρωτάς«Φιλάθλους
απότηνεπόμενηχρονιά»

Σας ενημερώνουμε ότι η Ακαδημία μας ΑετόςΛαζοχωρίου 
θα επαναλειτουργήσει την Δευτέρα17Μαΐου όπως ορίζει το 
υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού- Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού. Θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες ασφαλείας για την 
ομαλή και ασφαλή συμμετοχή των παιδιών στις προπονήσεις. 
Τα μέλη μας υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους φωτοτυπία 

της δισεβδομαδιαίας «Σχολικής Βεβαίωσης».
Ώραέναρξης16.00

Ώρασυνάντησης15.45

Η είσοδος των αθλη-
τών θα γίνεται από 
την κεντρική(μπρο-

στινή) είσοδο του σταδίου, 
και η έξοδος(μόνο) από τις 
πλαϊνές. -Οι γονείς απα-
γορεύεται να εισέρχονται 
στο στάδιο, διότι υπάρχει 
συγκεκριμένο ωράριο 
για τους αθλητές μας και 
ο αριθμός δεν πρέπει να 
ξεπερνάει τα 80 άτομα. -Θαπαρακαλούνται τηνώραπου

θαφέρνουνταπαιδιάτους,αφούπε-
ράσουναπότηνπύλητουΔ.Α.ΚΒικέ-
λαςκαιτονέλεγχο,θαταπεριμένουν
στο parking ή στο κυλικείο εφόσον
λειτουργεί, και αν υπάρχει η δυνατό-
τητα,γιααποφυγήσυνωστισμούλόγω
και των ελεύθερα ασκούμενων στον
εξωτερικόχώρο,νααποχωρούνκαινα
επιστρέφουν κατά το τέλος τηςπρο-
πόνησηςγιαναταπαραλάβουν.

Παρακαλούνται οι γονείς των μι-
κρών μας αθλητών να διαβάσουν το
σχετικόάρθροκαιναεπικοινωνήσουν
με τους προπονητές του συλλόγου
μαςγιαπερισσότερεςπληροφορίες.

Καλήαρχή!!!

ΑπόΔευτέρα17Μαΐουξεκινούνκαιεπίσημα
οιπροπονήσειςτωνακαδημιώντουΟΚΑΒικέλας

Το ΔΑΚ Λευκόβρυ-
σης Κοζάνης σύμ-
φωνα με πληρο-

φορίες έχει ψηλά στην 
λίστα της η ΟΧΕ για την 
διοργάνωση του F4 του 
Κυπέλλου Ανδρών.

Ηδιοργάνωση είναιπιθανό να
διεξαχθεί το τελευταίο Σαββατο-
κύριακο τουΜαΐου (29-30),ώστε
μετάναακολουθήσουνταπλέιοφ
καιοιτελικοίτηςHandballPremier.

Το γήπεδο είναι δοκιμασμένο
απόδιοργανώσεις υψηλού επιπέ-
δου, αφού έχει φιλοξενήσει 7 διε-
θνήπαιχνίδια τωνΕθνικών ομά-
δωνΑνδρών-Γυναικών,καθώςκαι
τα F4 του ΚυπέλλουΑνδρών το
2017καιΓυναικώντο2018.

Εντόςτωνεπόμενωνδύοεβδο-
μάδωνθαδιεξαχθείκαιηπροημι-
τελικήφάση τουΚυπέλλου για να
αναδειχθούνοιομάδεςτουF4.

Προημιτελικά
Βορράς
ΠΑΟΚ-ΖαφειράκηςΝάουσας

ΑΕΣΧΠυλαίας-ΦίλιπποςΒέροιας
Νότος
ΗCΣαλαμίνα-ΑΕΚ
ΔιομήδηςΆργους-ΙωνικόςΝΦ

Στο ΔΑΚ Κοζάνης το F4
του Κυπέλλου Ανδρών του χαντ μπολ



Την ήττα με 4-1 γνώρισε η γυναικεία ομάδα 
του Αγρ. Αστέρα Αγ. Βαρβάρας για το πρω-
τάθλημα της α’ εθνικής γυναικών. 

1οςόμιλος
Τρίκαλα2011–ΑΕΛ.................................................................0-5
ΔόξαΔράμας–ΑγροτικόςΑστέρας..........................................0-1
Άρης–Αγρ.Αστ.Αγ.Βαρβάρας..................................................4-1
ΠΑΟΚ–ΓΠΟΓιάννινα..............................................................6-0
ΓΠΟΚαστοριά–ΒασίλισσαΘράκης................................... (27/5)
Ρεπό:ΕλπίδεςΚαρδίτσας
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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).

Θεσπρωτός: «19 κρούσματα, 
ευχαριστούμε την FL»

Ο Θεσπρωτός ανακοίνωσε ότι τις τελευταίες 12 
μέρες βρέθηκαν 19 θετικά κρούσματα στο ποδο-
σφαιρικό τμήμα ενώ ευχαριστεί η διοίκηση της 

Football League και τον αθλίατρο κύριο Ξενοφώντα 
Ρούσση για την αντιμετώπιση της δύσκολης κατάστα-
σης.  Παράλληλα, η ομάδα της Ηγουμενίτσας ζητάει 
συγγνώμη από τις ΠΑΕ του ομίλου για την αναστάτωση 
που έχει επιφέρει στο αγωνιστικό πρόγραμμα λόγω των 
συνεχόμενων αναβολών.

ΗανακοίνωσητουΘεσπρωτού:«ΗΠΑΕΘεσπρωτος2019ευχαριστείτη
διοίκησητηςFootballLeagueκαιτοναθλίατροκύριοΞενοφώνταΡούσσηγια
τηναντιμετώπισητηςδύσκοληςκατάστασηςπουπεριήλθετοσωματείομας
λόγωτων15κρουσμάτωνσεποδοσφαιριστέςκαι4κρουσμάτωνσεπροπο-
νητικόεπιτελείοσυνολικα19επιβεβαιωμένωνμοριακάκρουσμάτωνσεμολις
12ημέρες.Ζητούμεσυγγνώμηαπότιςομάδεςτουομίλουγιατηναναστάτω-
σηπουέχουμεεπιφέρειστοαγωνιστικόπρόγραμμαλόγωτωνσυνεχόμενων
αναβολώνκαιευχόμαστεναμησυμβείποτέκαισεκανένασωματείοκάτια-
ντίστοιχομετηνκατάστασηπουπεριήλθεολόκληροτοποδοσφαιρικότμήμα
μαςμε τηναγωνιστικήκαιπροπονητικήκαραντίναηοποία επιβάλλεται και
πρέπεινατηρηθείγιατηνδιαφύλαξητηςδημόσιαςυγείας.

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επάνοδοστις αγωνιστικές
υποχρεώσειςσόλουςτουςνοσούντες.

Το ΔΣ της ΠΑΕ Θεσπρωτός».

Καταβάλλονται από σήμερα
3.596.500 ευρώσε 1.403 δικαι-
ούχα ερασιτεχνικάσωματεία του
Μητρώου, στη β’ φάση οικονο-
μικής ενίσχυσής τους για την α-
ντιμετώπιση τωνσυνεπειών της
πανδημίας

Μεποσόβάσηςτα2.500ευρώ
για κάθεσωματείο και 1.000 ευ-
ρώεπιπλέονγιακάθεπαραπάνω
άθλημαπου καλλιεργούν, επιχο-
ρηγήθηκαναπευθείας, γιαπρώτη
φορά έπειτααπό12χρόνια,συ-
νολικά 4.691 νόμιμα και ενεργά
σωματείαμε13.268.500ευρώ

Καταβάλλεται σε 1.403 δικαι-
ούχα ερασιτεχνικάσωματεία του
ΜητρώουΑθλητικών Σωματεί-
ων, από σήμεραΤρίτη, 11Μα-
ΐου,  η β’ φάση της οικονομικής
ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδι-
κού σκοπού, συνολικού ύψους
3.596.500, για την αντιμετώπι-
ση τωνσυνεπειών τηςπανδημί-
ας, βάσει τηςΚοινήςΑπόφασης
(ΦεΚΒ’, 1826/05-05-2021) των
ΥφυπουργούΠολιτισμού καιΑ-
θλητισμού,ΛευτέρηΑυγενάκηκαι
ΑναπληρωτήΥπουργούΟικονο-
μικών,ΘεόδωρουΣκυλακάκη.

Ο αναλυτικός κατάλογος
(h t tps : / /gga.gov.gr / images/
enisxisi-ana-somateio_B_.pdf),
για κάθε ένα νόμιμο και ενεργό
σωματείο, με τα αθλήματαπου
καλλιεργεί και το ποσόπου θα
εισπράξει, έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της ΓΓΑ (https://gga.
gov.gr/mitroo), σε εφαρμογή της
απόλυτης διαφάνειας και της έ-
μπρακτηςστήριξης του ερασιτε-
χνικού αθλητισμού, όπωςάλλω-
στεείχεδεσμευτείοΥφυπουργός
Αθλητισμού,ΛευτέρηςΑυγενά-
κης.

Δικαιούχα ερασιτεχνικά σω-
ματεία, για την οικονομική ενί-
σχυση-αποζημίωση ειδικούσκο-
πούβ’φάσης,είναιεκείναπου:

*ολοκλήρωσαντηναίτησηγια

τηνεγγραφήτουςστοηλεκτρονι-
κόΜητρώοΑθλητικώνΣωματεί-
ωνέωςτις31/12/2020καιέχουν
θεραπεύσει επιτυχώς τυχόν ελ-
λείψεις,ανακρίβειεςήαναντιστοι-
χίεςσταδηλωθένταστοιχείαέως
τις22/01/2021,

* καλλιεργούν ένα ή περισ-
σότερα αθλήματα, για τα οποία
έχουνλάβει ειδικήαθλητικήανα-
γνώριση,

*δήλωσαντοναριθμότωνα-
θλημάτωνπουκαλλιεργούν,

* δεν έλαβαν την οικονομική
ενίσχυση-αποζημίωση ειδικού
σκοπούστηνα’φάσηκαταβολής
της (εγγραφέςστοΜητρώο έως
10/12/2020),

* προσέθεσαν στις αιτήσεις
τους, έως τις 22/01/2021, επι-
πλέοναθλήματαπουφέρουντην
ειδικήαθλητικήαναγνώριση,πέ-
ρανεκείνωνγιαταοποίαενισχύ-
θηκανστηνα’φάσηκαταβολής.

Υπενθυμίζεται ότι το ποσό
που λαμβάνει κάθε δικαιούχο
σωματείοπροκύπτειωςεξής:

* 2.500 ευρώγια όσασωμα-
τείακαλλιεργούνένα(1)άθλημα.

* Προσαύξηση κατά 1.000

ευρώανά κάθε επιπλέον καλλι-
εργούμενοάθλημα, για όσασω-
ματεία καλλιεργούνπερισσότερα
τουενόςαθλήματα.

Από τα 1.403 δικαιούχασω-
ματεία,λοιπόν:

*1.126σωματείακαλλιεργούν
μόνο ένα (1) άθλημα και επιχο-
ρηγούνταιμε2.500ευρώ,

* 114 σωματεία καλλιεργούν
δύο (2) αθλήματα και επιχορη-
γούνταιμε3.500ευρώ,

* 25 σωματεία καλλιεργούν
τρία (3) αθλήματα και επιχορη-
γούνταιμε4.500ευρώ,

* 15 σωματεία καλλιεργούν
τέσσερα (4)αθλήματακαι επιχο-
ρηγούνταιμε5.500ευρώ,

* δύο (2) σωματεία καλλιερ-
γούνοκτώ (8)αθλήματακαι επι-
χορηγούνταιμε9.500ευρώ,

* ένα (1)σωματείοκαλλιεργεί
εννέα (9)αθλήματακαι επιχορη-
γείταιμε10.500ευρώ,

ενώ,
* 98 σωματεία προσέθε-

σαν στις αιτήσεις τους, έως τις
22/01/2021, ένα (1) επιπλέονά-
θλημαπουφέρειτηνειδικήαθλη-
τικήαναγνώριση,πέραν εκείνων

γιαταοποίαενισχύθηκανστηνα’
φάσηκαταβολήςκαιεπιχορηγού-
νταιμε1.000ευρώ,

* 12 σωματεία προσέθε-
σαν στις αιτήσεις τους, έως τις
22/01/2021, δύο (2) επιπλέονα-
θλήματαπουφέρουν την ειδική
αθλητική αναγνώριση, πέραν ε-
κείνωνγιαταοποίαενισχύθηκαν
στηνα’φάσηκαταβολήςκαιεπι-
χορηγούνταιμε2.000ευρώ,

* οκτώ (8) σωματεία προσέ-
θεσανστιςαιτήσειςτους,έωςτις
22/01/2021, τρία (3) επιπλέον
αθλήματαπουφέρουν την ειδι-
κή αθλητική αναγνώριση,πέραν
εκείνων για τα οποία ενισχύθη-
κανστηνα’φάσηκαταβολήςκαι
επιχορηγούνταιμε3.000ευρώ,

* ένα (1) σωματείο προσέ-
θεσε στην αίτησή του, έως τις
22/01/2021, τέσσερα (4) επιπλέ-
ον αθλήματα που φέρουν την
ειδικήαθλητικήαναγνώριση,πέ-
ρανεκείνωνγιαταοποίαενισχύ-
θηκεστηνα’φάσηκαταβολήςκαι
επιχορηγείταιμε4.000ευρώ,

* ένα (1) σωματείο προσέ-
θεσε στην αίτησή του, έως τις
22/01/2021, οκτώ (8) επιπλέον
αθλήματαπουφέρουντηνειδική
αθλητική αναγνώριση, πέραν ε-
κείνων για τα οποία ενισχύθηκε
στηνα’φάσηκαταβολήςκαιεπι-
χορηγείταιμε8.000ευρώ.

Συνεπώς, συμπεριλαμβανο-
μένης της α’ φάσηςπληρωμής,
όπου διανεμήθηκαν 9.672.000
σε 3.408 ερασιτεχνικά σωμα-
τεία, τοποσό τηςοικονομικής ε-
νίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού
σκοπού, για την αντιμετώπιση
των συνεπειών της πανδημίας,
το οποίο δίδεται απευθείας από
την Πολιτεία, για πρώτη φορά
έπειτααπό12χρόνια,σεσυνολι-
κά 4.691 ερασιτεχνικάσωματεία
-νόμιμα, ενεργά και εγγεγραμ-
μέναστοΜητρώο-ανέρχεται σε
13.268.500ευρώ.

Καταβάλλονται3.596.500ευρώσε1.403
ερασιτεχνικάσωματείατουΜητρώου

Πέμπτη 13-05-2021
13 :30 - 17 : 30

ΣΙΜΟΥ ΜΙΜΙΚΑ
ΚΑΠΠΟΥ4 (πεζό-
δρομος αγοράς)
23310-73124

21 :00 - 08 : 00
ΜΟΥΡΑΤ Ι ΔΟΥ
ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
2823310-25130

Φαρμακεία
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.

Α΄ΕθνικήποδοσφαίρουΓυναικών
Άρης - Αγρ. Αστέρας Αγ. Βαρβάρας 4-1
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Εγγειοβελτιωτικά έργα που 
μπορούν να ξεπεράσουν το 1 
δις ευρώ μέσα από το Ταμείο 
Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο υ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης κ. Σπήλιος Λιβανός κατά 
την παρέμβασή του στο Delphi 
Economic Forum VI όπου ανέ-
πτυξε το σχέδιο και τις προτε-
ραιότητες του Υπουργείου στην 
διαμόρφωση της Εθνικής Στρα-
τηγικής που θα οδηγήσει σε μια 
νέα εποχής στον αγροδιατροφικό 
τομέα.

Περιγράφοντας τις προτεραι-
ότητες της νέας Εθνικής Στρατη-
γικής ο κ. Λιβανός υπογράμμισε 
επτά σημεία:

1. Η άμεση στήριξη του αγρο-
τικού κόσμου, ιδιαίτερα εν μέσω 
των πρωτόγνωρων συνθηκών 
της πανδημίας του covid.

2. Η ένταξη έργων υποδομής 
και ψηφιακού εκσυγχρονισμού 
του αγροτικού τομέα στο Ταμείο 
Ανάκαμψης

3. Η ενίσχυση της αγροτικής 
εκπαίδευσης & κατάρτισης ει δυνατόν από το νηπιαγωγείο και ιδίως τα-
χύρυθμα μαθήματα για όσους ενδιαφέρονται να γίνουν αγρότες.

4. Η ενδυνάμωση των ελέγχων για να «χτυπήσουμε» τις παράνομες 
ελληνοποιήσεις και να προστατεύσουμε τους έλληνες καταναλωτές και 
παραγωγούς   

5. Η προώθηση της εξωστρέφειας μέσω της άσκησης πολυεπίπεδης 
εξωτερικής πολιτικής και της ανάπτυξης κέντρων καινοτομίας για την 
αγροδιατροφή.

6. Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η αποτελεσματικότερη 
διαχείριση των φυσικών πόρων

7. Η διατύπωση και τεκμηρίωση ενός ολοκληρωμένου προγράμμα-
τος για την Ελληνική Διατροφή και τα ελληνικά προϊόντα μας.

 Όπως σημείωσε ο κ. Λιβανός, ως ΕΕ συνολικά πρέπει να διαφυλά-
ξουμε τον διατροφικό μας πλουραλισμό. «Να δώσουμε τα εργαλεία στις 
τοπικές κοινότητες να διατηρήσουν την ιδιαίτερη αγροδιατροφική τους 
κουλτούρα. Η προέλευση κάθε τροφίμου και ποτού πρέπει να είναι δια-
φανής, πλήρης και ολοκληρωμένη και να αποτελεί μέρος της «ταυτότη-
τας του». Αποτελεί εθνική μας επιλογή, η προστασία του gastrodiversity 
για να προστατέψουμε και να αναδείξουμε τα ελληνικά προϊόντα  και 
μέσω αυτών τις αξίες μας και τον πολιτισμό μας. Είναι το άυλο πολιτι-
στικό κεφάλαιο, το δίχτυ προστασίας για τους ανεξάρτητους, μικρομε-
σαίους καλλιεργητές και παραγωγούς, που αποτελούν την πλειοψηφία 
των δρώντων στον κλάδο!  Στοχεύουμε στην παραγωγή ενός καλύτερου 
προϊόντος για μια καλύτερη ζωή». Ενώ παρέπεμψε στην Ιπποκράτειος 
αντίληψη που θέλει το φαγητό ως φάρμακο και η οποία είναι σήμερα 
πιο δημοφιλής και επίκαιρη από ποτέ!

Κάλεσμα σε τράπεζες, επιστήμονες και νέους
 Στο πλαίσιο της νέας εθνικής στρατηγικής ο Υπουργός Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων απηύθυνε πρόσκληση για συνένωση δυνά-
μεων «ο καθένας από τον τομέα του και να δουλέψουμε όλοι μαζί. Να 
αναλάβουμε όλοι την ευθύνη και την αποστολή που μας αναλογεί»

Όπως είπε για να τα καταφέρουμε χρειαζόμαστε:
• Την εξειδικευμένη γνώση, την εμπειρία αλλά και τη διαμόρφωση 

καινοτόμων σκέψεων και προτάσεων του επιστημονικού κόσμου
• Την άμεση και αποτελεσματική συνεργασία με τις τράπεζες, την ε-

νίσχυση της συμβολαιακής γεωργίας,  επιτάχυνση των διαδικασιών του 
Ταμείου Εγγυοδοσίας

• Εμπνευσμένους και οραματιστές επιχειρηματίες, που αντιλαμβάνο-
νται την ανάγκη για επενδύσεις στο R&D, για καθετοποίηση, για καινο-
τομία, για εξωστρέφεια.

• Καταναλωτές, τουριστική βιομηχανία και εστίαση που τιμούν και 
προτιμούν τα ελληνικά τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, προκειμένου αυ-
τά να αποκτήσουν τη θέση τους αναλογεί στην ελληνική αγορά.

• Αγρότες και συνεταιρισμούς με νέα σύγχρονη αντίληψη, με το 
βλέμμα στραμμένο στις νέες απαιτήσεις της εποχής που απαιτούν συ-
νέργειες και προσαρμοστικότητα.

• Νέους που θα βρεθούν στην αιχμή της αγροτικής παραγωγής, που 
οι καλλιεργητικές μέθοδοι με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας θα 
είναι πιο αποδοτικές,

αλλά και λιγότερο επιβλαβείς για το περιβάλλον. Μια νέα εποχή που 
η ποιότητα θα χαρακτηρίζει τα ελληνικά γεωργικά προϊόντα καθιστώ-
ντας τα πιο ανταγωνιστικά στις παγκόσμιες αγορές.

Όπως τόνισε ο κ. Λιβανός το μεγάλο στοίχημα για το μέλλον των νέ-
ων της πατρίδας μας θα κερδηθεί στην ελληνική περιφέρεια. Μέσα από 
την ανάδειξη της αγροδιατροφής σε μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας 
και τη σύνδεσή της με τη σύγχρονη ταυτότητα του Έλληνα του 21ου 
αιώνα.

Τα 200 χρόνια προσφοράς
 Ο κ. Λιβανός αναγνωρίζοντας τη συμβολή του αγροτικού τομέα 

στην ανάπτυξη της Ελλάδας τόνισε ότι «ο αγροδιατροφικός τομέας και 
η αγροτική παραγωγή συνιστούν έννοιες συνυφασμένες με την ιστορία 
του τόπου μας. Η ιστορία της ελληνικής γεωργίας είναι η ιστορία της 
Ελλάδας.

Στα 200 χρόνια της σύγχρονης πορείας μας, κεντρικοί στόχοι της 
αγροτικής πολιτικής μας ήταν και είναι:

o βιώσιμο γεωργικό εισόδημα,
o συνεχής βελτίωση της θέσης των αγροτών,
o προώθηση της απασχόλησης, της ποιότητας ζωής και της τοπικής  

ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές. Η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα έλθει 
από την περιφέρεια».

Εκτίμηση του κ. Λιβανού είναι ότι εν έτει 2021, η αγροτική πολιτική 
μιας χώρας, όπως η Ελλάδα, δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από το 
διεθνές περιβάλλον.  Όπως πως η λογική της Κυβέρνησης του Κυριά-
κου Μητσοτάκη, που αλληλοσυμπληρώνεται αρμονικά με τη νέα ΚΑΠ, 
συνδέει τα «παραδοσιακά» ζητήματα με τα σύγχρονα ζητούμενα, όπως 

το περιβάλλον, η υγεία, η ανταγωνιστικότητα και ο διατροφικός πολιτι-
σμός.

Απευθυνόμενος στους συνομιλητές του ο ΥΠΑΑΤ υπενθύμισε ότι σή-
μερα η Ευρώπη συνολικά είναι ο κορυφαίος  εξαγωγέας και ο δεύτερος 
μεγαλύτερος εισαγωγέας τροφίμων  μετά την Αμερική.

«Στο πλαίσιο αυτό οι αριθμοί μας βοηθούν να αντιληφθούμε ότι η 
Ελλάδα έχει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης. Αρκεί να σκεφτούμε 
ότι 21 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ και δεν είναι όλες Ευ-
ρωπαϊκές παρουσιάζουν μεγαλύτερο παγκόσμιο τζίρο από τον συνολικό 
τζίρο όλων των εταιρειών τροφίμων και ποτών της Ελλάδας, δηλ. περί 
τα 15,5 δίσ.»

Ως κλάδος,  η Αγροδιατροφή  αποτελεί τον βασικό πυλώνα της 
«Βιοοικονομίας», δηλαδή, της δραστηριότητας και της αξίας που δη-
μιουργείται από την εκμετάλλευση των βιοϋλικών και των φυσικών 
πόρων. «Κατά συνέπεια», σημείωσε ο κ. Λιβανός,  «εμείς πρέπει να 
πρωτοστατήσουμε στην εφαρμογή πολιτικών για την αντιμετώπιση των 
κρίσιμων προκλήσεων που αφορούν: στο Κλίμα, την Βιοποικιλότητα 
και τα Οικοσυστήματα. Η προστασία τους γίνεται πλέον κεντρική προ-
τεραιότητα στην εθνική πολιτική μας αλλά και στην κοινή Ευρωπαϊκή 
πολιτική μας».

Ο ρόλος του κράτους
Μέσα σε αυτή τη σύνθετη διεθνή πραγματικότητα  ο κ. Λιβανός δι-

ατύπωσε το ερώτημα για τον ρόλο που πρέπει να έχει το κράτος. Σύμ-
φωνα με την αντίληψη της κυβέρνησης ο ρόλος του κράτους συνίσταται 
πρωτίστως στη χάραξη της πολιτικής και της εθνικής στρατηγικής στον 
πρωτογενή τομέα. Μιας ολοκληρωμένη εθνικής πολιτικής με συγκεκρι-
μένη στοχοθεσία,  διατύπωση προτεραιοτήτων, και με βάθος χρόνου. 
Μια στρατηγική, που δυστυχώς απουσίαζε από τον αγροτικό τομέα.

Όπως σημείωσε ο κ. Λιβανός το κράτος
o   δημιουργεί το πλαίσιο,
o   διαμορφώνει το περιβάλλον και
o   θέτει τους κανόνες
για να αναπτυχθεί ο αγροδιατροφικός τομέας. 
«Ο ρόλος του κράτους είναι πολύ σημαντικός, αλλά δεν θέλουμε 

να γίνει «ασφυκτικός». Θέλουμε να δώσουμε χώρο στον αγρότη για 
ανάπτυξη, δημιουργία, καθετοποίηση, καινοτομία, παραγωγικότητα και 
σύγχρονη επιχειρηματικότητα», είπε χαρακτηριστικά.

 Η πρόκληση της νέας Εθνικής Στρατηγικής
Σύμφωνα με τον κ. Λιβανό κεντρική ευθύνη του κράτους,  αποτελεί 

η διαμόρφωση μιας νέας Εθνικής Στρατηγικής που θα αλλάξει το παρα-
γωγικό μοντέλο για την αγροδιατροφή.

Ως βασικά εργαλεία για τη διαμόρφωση  αυτής της νέας Εθνικής 
Στρατηγικής για την αγροτική πολιτική συνιστούν:

• η Νέα ΚΑΠ, με την οποία συνδέεται άμεσα το μέλλον της ελληνικής 
γεωργίας,

• το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου θα δοθεί έμφαση στα εγγειοβελτιωτικά 
έργα, στην καινοτομία και στην προσαρμογή των νέων τεχνολογιών 
στον πρωτογενή τομέα

• η δημιουργία ενός Think tank για την αγροτική πολιτική,
• η χρήση καλών πρακτικών και βέλτιστων παραδειγμάτων  άλλων 

μοντέλων από χώρες όπως η Ολλανδία, το Ισραήλ και η Ιρλανδία.
Ο  ΥΠΑΑΤ  εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί από τους συνομι-

λητές του ετέθη το ζήτημα της αλλαγής αναλογίας επιδοτήσεων και 
επενδύσεων, ενώ αναφερόμενος  στα εγγειοβελτιωτικά έργα είπε ότι 
αναμένεται να προωθηθούν έργα άνω του 1 δις ευρώ και όπως τόνισε 
αν υπάρξουν μελέτες η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι θα δοθούν περισ-
σότερα.

-Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος κ. Νίκος Φιλιππίδης 
και μετείχαν, ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς κ. κ. Γιώργος Χα-
τζηνικολάου, ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καθηγητής κ.  Σέρκος 
Χαρουτουνιάν, ο κ. Νίκος Ευθυμιάδης πρόεδρος της REDESTOS – 
Efthymiadis Agrotechnology Group και ο πρώην ΥΠΑΑΤ και συνεταιρι-
στής κ. Αλ. Κοντός.

Σπ. Λιβανός: Οι 7 προτεραιότητες της νέας εθνικής Στρατηγικής 
για μια νέα εποχή στον Αγροδιατροφικό τομέα

 - Προγραμματίζονται εγγειοβελτιωτικά έργα 1 δις ευρώ

Στη 2η διαδικτυακή έκθεση “FOOD MARKET 
SHOW 2021”η Περιφέρεια Κεντρ. Μακεδονίας 

Στη 2η διαδικτυακή έκθεση για τα ελληνικά τρόφιμα και ποτά “FOOD MARKET SHOW 2021”, η οποία διοργανώνεται από τις 11 έως τις 14 Μαΐου 2021 από την εταιρεία  GREAT EXHIBITIONS,  συμμετέχει η Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.  Με σταθερό γνώμονα  την ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα, η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκονται στο πλευρό των ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων προσφέροντας εναλλακτικούς τρόπους  εξωστρέφειας. Μέσα από 
τη διαδικτυακή έκθεση “FOOD MARKET SHOW 2021” και μέσω ενός λειτουργικού και έξυπνου ψηφιακού περιβάλλοντος παρέχεται η δυνατότητα σε 31 επιχειρήσεις από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να πραγμα-
τοποιήσουν B2B συναντήσεις και να παρουσιάσουν τα πιο αντιπροσωπευτικά προϊόντα της περιοχής, που αποτελούν και τους καλύτερους «πρεσβευτές» της εξαιρετικής ποιότητας της ντόπιας παραγωγής και της γνήσιας 
μακεδονικής διατροφής σε αγοραστές από 90 και πλέον χώρες μέχρι σήμερα (όπως: Αίγυπτος,  Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βραζιλία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, ΗΑΕ, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ιταλία, Ισπανία, 
Ισραήλ,  Καναδάς, Κουβέιτ, Κύπρος, Μάλτα, Μονακό, Ολλανδία, Ουγγαρία, Παναμάς, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σουηδία, Νορβηγία, Ισλανδία, Σιγκαπούρη, Τσεχία) και πολλές άλλες χώρες, οι οποίοι εκπροσω-
πούν τον κλάδο της οργανωμένης λιανικής πώλησης, του χονδρεμπορίου, των ξενοδοχείων και της μαζικής εστίασης. 

«Αξιοποιούμε τα ψηφιακά εργαλεία προώθησης των τροφίμων και ποτών, της γαστρονομίας και του παραγωγικού τομέα της Περιφέρειας μας που μπορούν να εξασφαλίσουν δυναμική διείσδυση στις αγορές του εξωτε-
ρικού. Ενισχύουμε την εξωστρέφεια της τοπικής μας οικονομίας και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και προετοιμάζουμε το έδαφος για την επαναφορά σε live εκθεσιακά γεγονότα στο άμεσο μέλλον. Με τη συμμετοχή 
μας σε άλλη μία μεγάλη διοργάνωση όπως είναι η FOOD MARKET SHOW, αποδεικνύουμε για μία ακόμη φορά ότι ενωμένοι, μέσα από κοινές συντεταγμένες προσπάθειες και με συνεργασία, μπορούμε να κάνουμε πράξη 
την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια της οικονομίας για το μέλλον της Κεντρικής Μακεδονίας» τόνισε σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Σωτή-
ρης Μπάτος.
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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 Πανόρα-
μα με 3 υπνοδωμάτια,
σαλοκουζινα, μπάνιο,
βεράντα. Κάτω διαμέ-
ρισμαπιο μικρόσαλο-
κουζίναμετζάκι,δωμά-
τιο.Μεπρόσβασηστην
αυλή. Αυτόνομη θέρ-
μανσησεήσυχηπεριο-
χή.Τιμή135.000ευρώ.
Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέ-
ρισμα κοντά στοΜου-
σείο, 90 τ.μ., 34.000

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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ευρώ. Τηλ.: 6934 888738
ΜεσιτιοκόΑκίνηταΗμαθίας.

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 φούλ παραγω-
γή, άριστης κατάστασης,
4 εξαιρετικέςποικιλίες, με
μπεκάκια.Παρακαλώμόνο
σοβαρέςπροτάσεις. Κινη-

τό:6945769920.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοπωροπωλείο
επί τηςοδούΜητροπόλεως
στη Βέροια. Πληροφορίες
τηλ.6976063527.

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.



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 βοηθητ ικό
προσωπικό κα ι  γ ια  τη  λά-
ντζα, από ταβέρνα στη Βέ-
ρο ια .  Τηλ . :  23310 70846,
ώρες επικοινωνίας από τ ις
12μ.καιμετά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα ηλ ικ 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 κα ι
κάρτα ανεργίας. Τηλ. επικ.:
6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργατοτεχνίτης
για εργασίασεΤεχνική εταιρεία
σιδηροκατασκευών, κατασκευ-
ών αλουμινίου και κουφωμά-
τωνμεέδρατηΒέροια.Ηπρο-
ϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. Τηλ ε-
πικοινωνίας 2331023400, κιν
6977443518.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο έμπειρο
γιατοκυλικείοστοΝοσοκομείο
Βέροιας.Ώρεςεπικοινωνίαςγια
ενημέρωση 6.00 μ.μ. έως 8.00
μ.μ.στοτηλ.6944577645.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ ΠΩ-
ΛΗΤΡΙΑ από το κατάστημα
TOUCH DENIM με εμπειρία,
γνώση αγγλικών και H/Y, έως
40ετών.Τηλ.:6932627614.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός-ηλε-
κτρονικός, με γνώσεις υπολο-
γιστών και αγγλικής γλώσσας,

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€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50τ.μ3ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μΟικ.200
τ.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,θεση62000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι25000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ50000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ110τ.μΑνεξ.θερμ.κοπλαμ,διαμπερες,3ΔΣΚ
57000€
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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
εργαστήριο ζαχαροπλα-
στικήςστηΒέροιαέως40
ετών.Ώρες επικοινωνίας:
9.00π.μ.-2.00μ.μ.Τηλ.:
2331022174.



για πλήρη απασχόληση.Αντι-
κείμενο: ιατρικά μηχανήματα.
Έδρα εταιρείαςΑγκαθία Ημα-
θίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας
:6985996674.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) χειριστής
αντλίας μπετόν, 2) χειριστής
Wagondrill,3)χειριστήςDumper
γιαμόνιμη εργασίαστηΒέροια.
Τηλ.:2331021904κ.Κώστας.

ZHTEITAI βοηθός λογιστή
για εργασία σε λογιστικό γρα-
φείο.Απαραίτητη,τριετήςτου-
λάχιστον προϋπηρεσία. Τηλέ-
φωνο: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 εί-

δη της CICU: καροτσάκι (χει-
μωνιάτικο-καλοκαιρινό), κα-

λαθούνα με βάση, τραπεζάκι
φαγητού, κάθισμα αυτοκινή-
του και 2 ποδήλατα παιδι-
κά σε πολύ κατάσταση, 400
ευρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310
62621.

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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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
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P Σχεδόν... μις Υφήλιος ο Μπάιντεν. Διά 
της διανομής των πατεντών των εμβολίων, 
υποσχέθηκε world peace…

 
P Θα τον έλεγα στυγνό λαϊκισμό, αν δεν ήταν 

απλώς μια προεκλογική δέσμευση.
 
P Στον χρόνο δηλαδή όπου ο λαϊκισμός 

περισσεύει. Κι άντε μετά να κρατήσεις προ-
σχήματα και ποσοστά.

 
P Η απαξίωση του ΆστραΖένεκα έχει ονομα-

τεπώνυμο στους επιστημονικούς, πολιτικούς και 
επιστημονικούς κύκλους.

 
P Στην προσπάθειά τους να τετραγωνί-

σουν τον κύκλο τους.
 

P Ένα ασφαλές εμβόλιο με προστασία της 
ζωής πάνω από 80%, απαξιώνεται λόγω βλακεί-
ας.

 
P Σε κελί με αστυνομικούς ο Μένιος. Ακό-

μη και στη φυλακή έχει φρουρά.
 
P Πέντε στάσεις στο σεξ που οδηγούν εύκο-

λα σε τραυματισμό, λέει το άρθρο. Καλά κάνω και 
παίρνω μόνο λεωφορείο.

 
P Μέχρι τις 12.30 το βράδυ λέει έξω από 

την Παρασκευή. Λες και μας περάσανε για τί-
ποτα νονούς της νύχτας.

 
P Συμπέρασμα ζωής. Ο φόβος ενός αποτυ-

χημένου προξενιού σε οδηγεί σε έναν αποτυχη-
μένο γάμο.

 
P Εμένα όλα μου 

τα προξενιά είχαν 50% 
επιτυχία. Εμένα μου ά-
ρεσαν, κι εκείνες ούτε 
να με βλέπουν.

 
P Και:
 Ο Μήτσος θέλει να μι-

λήσει επειγόντως με έναν 
φίλο του οπότε τηλεφωνεί 
στο σπίτι του. Απαντά μια 
παιδική φωνή ψιθυριστά:

-Ναι;
-Είναι ο μπαμπάς σου 

εκεί; ρωτά ο Μήτσος.
-Ναι, απαντά ψιθυρι-

στά το μικρό.
-Μπορώ να του μιλή-

σω;
-Όχι!
Έκπληκτος ρωτάει,
-Είναι η μαμά σου εκεί;
-Ναι!
-Μπορώ να της μιλή-

σω;
-Όχι! ψιθυρίζει το μι-

κρό.
Ελπίζοντας ότι κάποιος 

ενήλικας θα είναι σπίτι 
ρωτά:

-Είναι κανείς άλλος ε-
κεί;

-Ναι, ένας αστυνομικός, ψιθυρίζει το μικρό.
-Μπορώ να του μιλήσω;
-Όχι, είναι απασχολημένος, απαντά ψιθυριστά 

το μικρό.
-Απασχολημένος με τι;
-Απασχολημένος με τη μαμά και το μπαμπά 

και τον πυροσβέστη! η απάντηση.
Ανησυχώντας καθώς ακούει και ήχο ελικοπτέ-

ρου, ξαναρωτά:
-Αυτός ο θόρυβος, τι είναι;

-Ένα ελικόπτερο! έρχεται η απάντηση.
-Μα τι συμβαίνει εκεί; ρωτά τρομερά ανήσυχος.
-Η ομάδα έρευνας μόλις προσγείωσε ένα ελι-

κόπτερο, απαντά ψιθυριστά ο μικρός.
Φανερά ταραγμένος ο Μήτσος ρωτά:
-Και τι ψάχνουν;
Ψιθυρίζοντας αλλά και με ένα πνιχτό γελάκι, 

απαντά ο μικρός:
-ΕΜΕΝΑ!

Κ,Π.

Στις 14 Ιουνίου ξεκινούν οι Πανελλήνιες
Όλο το πρόγραμμα για τις εξετάσεις σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε το πρόγραμμα για τις Πανελλήνιες 2021, με τις εξετά-
σεις να αρχίζουν τη Δευτέρα 14 Ιουνίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα για τις Πανελλήνιες 2021:

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων 
και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι 
τις 08.00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους από 
τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕΛ.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται 
στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις 
(3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια 
εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.
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