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Επανασχεδιασμός του ΕΣΥ, 
αλλά τι προβλέπει ο «χάρτης» 

για την νέα πτέρυγα
του Νοσοκομείου Βέροιας;

  Μεγάλη πρόκληση για την επόμενη μέρα, στην μετά 
covid- 19 εποχή, χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός το χτίσιμο 
ενός νέου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας που θα 
μπορεί να αποτελέσει την πρώτη γραμμή άμυνας του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η χρήση της λέξης  «χτίσιμο», 
παραπέμπει σε ένα νέο οικοδόμημα, σε νέα βάση, κυρίως για 
τα περιφερειακά νοσοκομεία, τα οποία, όπως είπε, ξεπέρασαν 
τις δυνατότητές τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ  
μίλησε για χρόνιες παθογένειες  κρυμμένες «κάτω από το 
χαλί». Στην αλλαγή του νοσοκομειακού χάρτη θα παίξει ρόλο 
και η χιλιομετρική απόσταση μεταξύ των νοσοκομείων στην 
περιφέρεια και τους νομούς, τα οποία φαίνεται να αλλάζουν 
ρόλο και να στέφονται σε  άλλες υπηρεσίες και ο κύριος 
όγκος των περιστατικών να απευθύνεται στα πιο οργανωμένα, 
τριτοβάθμια νοσοκομεία.
  Στη Βέροια, ετοιμάζεται να παραδοθεί μια μεγάλη, νέα 
πτέρυγα που έγινε για την ενίσχυση της Μονάδας και για την 
κατασκευή της, έπεσαν πολλά χρήματα.
  Με τον επανασχεδιασμό του Συστήματος,  αναρωτιόμαστε 
τι ρόλο θα κληθεί να παίξει αυτό το τεράστιο κτίριο και 
γενικότερα τι ακριβώς προβλέπει ο «εξορθολογισμός» για τη 
δημόσια Υγεία σε καιρούς που οι πολίτες την έχουν ανάγκη, 
περισσότερο από ποτέ.
  Η κυβέρνηση θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και να  
αποκωδικοποιήσει άμεσα τα σημεία του χάρτη καθότι είναι 
εύλογη η ανησυχία όλων…;a
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Λουκιλλιανού, Παύλης και των συν αυτοίς

Απομακρύνθηκε το κολωνάκι
και μένει να κλείσει η λακκούβα

ΤηνίδιαμέραπουξηλώθηκετοκολωνάκιστονπεζόδρομοτηςΚοντογεωργάκηλίγοπιοκάτωαπότο1οΔημοτικό
καινηπιαγωγείοΒέροιας,τοαπομάκρυνανκαιτώραπαραμένειηλακκούβαπουάνοιξεστοσημείο.

Αςτοδειηαρμόδιαυπηρεσίαώστενατηνκλείσεικαιεπισημαίνουμεγιαμιαφοράακόμα,οτικίνησητωνοχημά-
τωνστουςπεζόδρομουςθαπρέπειναείναιιδιαίτεραπροσεκτική!

Αλλάζειοχρόνοςανανέωσηςτηςκάρταςανεργίας
Αλλαγές έρχονται στο χρόνο ανανέωσης της κάρτας

ανεργίαςσύμφωναμεαπόφαση τουΔιοικητή τουΟΑΕΔ
ΣπύρουΠρωτοψάλτη.

Μετηννέααπόφασηπουθαισχύσεισεχρόνοπουθα
ορίσει οΟργανισμός η ανανέωση, της κάρτας ανεργίας
θα γίνεται εντόςδιαστήματος20ημερολογιακώνημερών
πουπροηγείται τηςπροβλεπόμενης ημερομηνίας λήξης
ισχύοςτηςκάρτας,συμπεριλαμβανόμενηςκαιτηςημερο-
μηνίαςλήξεωςμετουςεξήςτρόπους:

α) μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών τουΟργανι-
σμού,μετηχρήσηκωδικώνπρόσβασης,

β) μέσωΚΕΠ, μέσωαντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρ-
μογής.

ΟΟΑΕΔτοεπόμενοδιάστημαθαενημερώσειτουςανέργουςμεemailsενώτοπρώτοδιάστημαθαισχύουνκαιταδύο
χρονικάδιαστήματαανανέωσης.Ωστόσο,οΟργανισμόςαποφάσισεναμηνδίνεταιηδυνατότηταανανέωσηςτηςκάρτας
ανεργίαςμετάτηνημέραλήξηςτουγιατίδιαπιστώθηκεότιδημιουργήθηκανπροβλήματαγιατουςανέργους.

ΠρόεδροςτηςΈνωσηςΑστυνομικώνΗμαθίας
για4ηφορά,οΑπόστολοςΜούρτης

Ψήφοεμπιστοσύνηςγιαμιαακόμηθητεία,τουέδωσανοισυνάδελφοίτουαστυνομικοίκατάτιςαρχαιρεσίεςτηςΕΑΥ-
ΝΗτοδιήμερο28και29Μαΐου,με98%συμμετοχή,γιατηνεκλογήνέωνεκπροσώπωντουαστυνομικούσυνδικαλιστικού
κινήματοςτηςΗμαθίας.Έτσιστηθέσητουπροέδρουπαραμένειγια4ησυνεχόμενηφορά,οΑπόστολοςΜούρτης,ευχαρι-
στώνταςόλους,πουτονεμπιστεύτηκανξανάστοτιμόνιτηςΈνωσηςΑστυνομικώνΥπαλλήλωνΗμαθίας.

«Τααποτελέσματατηςψηφοφορίαςβρήκαντουςσυνυποψήφιουςαγκαλιασμένους.
Καιτώραμιανέαμέρα…Μεπαρακαταθήκητηνπροηγούμενηθητείαμαςκαι«όπλα»στηφαρέτραμαςτηνανανέωση

τουΔιοικητικούΣυμβουλίουκαιτουςνέουςαντιπροσώπουςστηνΠ.Ο.ΑΣ.Υ.θαπορευτούμεπιοδυναμικάαπόποτέ»,δια-
βεβαιώνειμεανάρτησήτουοκ.Μούρτης.!

Μάλιστα,όπωςαναφέρει,ταπρώταλεπτάτης4ηςεκλογήςτου,συναντήθηκεμετονΓενικόΓραμματέαΥπουργείου
Προστασίας τουΠολίτη καιπρώηνΑρχηγόΕλληνικήςΑστυνομίας,ΚωνσταντίνοΤσουβάλα , στην Βέροια(φωτο)που
ήτανπάντοτεαγαπημένοςτουπροορισμός,αφούτηνέχειεπισκεφτείουκολίγεςφορέςενώέχειτιμηθείωςΑρχηγόςτης
ΕΛ.ΑΣ.απότοίδρυμαΠαναγίαΣουμελά.

Καλήκαιδυναμικήσυνέχεια!

Από Μάρτιο και όχι από Σεπτέμβριο ο ΕΝΦΙΑ
Ανάσαδενθαπρολάβουνναπάρουντοεπόμενοέτοςοιιδιοκτήτεςακινήτων.ΠρινακόμηεξοφλήσουντονΕΝΦΙΑ

του2021,τονΦεβρουάριοτου2022,θαέχειέρθειτοεκκαθαριστικότουΕΝΦΙΑτου2022.ΗπληρωμήτουΕΝΦΙΑτου
επόμενουέτουςόπωςαποκαλύπτεταιστηνέκθεσητηςΚομισιόν,θαξεκινήσειαπότονΜάρτιοκαιόχιαπότονΣεπτέμ-
βριοόπωςγίνεταιτατελευταίαχρόνια.

Άρχισεναέρχεταιολογαριασμός….
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Αναστολή λειτουργίας του 
δημοτικού Γ΄ Παιδικού Σταθμού 
στην Πιερίων, λόγω κρούσματος

Το ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 135/1986/01-06-2021 α-
πόφαση Προέδρου, αναστέλλεται η λειτουργία του Γ΄ Παιδικού Σταθμού - ΠΙΕΡΙΩΝ 28 - του ΚΑΠΑ 
Δήμου Βέροιας, από 01/06/2021 εως και 14/06/2021 λόγω ύπαρξης επιβεβαιωμένου θετικού κρού-
σματος ιού covid-19 σε νήπιο που φιλοξενείται  στην  ως άνω δομή. 

Στο χώρο του παραπάνω παιδικού σταθμού έχουν τεθεί άμεσα σε εφαρμογή όλα τα προβλεπό-
μενα πρωτόκολλα αναστολής λειτουργίας και υγειονομικού περιεχομένου.

Έκτακτη συνεδρίαση σήμερα 
του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας θα γίνει την Πέμπτη 3-6-2021 από 10:00-11:00, η 
οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονι-
κού εγγράφου από τους δημοτικούς συμβούλους για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεών τους επί 
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

-Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (3η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμμΈατος Δήμου 
Βέροιας, έτους 2021.

-Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης του Πανημαθιακού Αθλητικού Συλλόγου Καράτε Βέροιας.
-Έγκριση ή μη τροποποίησης Ο.Ε.Υ. Δήμου Βέροιας.
Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο ότι προέκυψε ανάγκη: α) αναμόρφωσης του προϋπολογι-

σμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βέροιας έτους 2021, προκειμένου να δημιουργηθούν και να 
ενισχυθούν κωδικοί για την άμεση κάλυψη αναγκών του Δήμου (προμήθεια εξοπλισμού και συντήρηση δικτύων 
άρδευσης, επιχορήγησης αθλητικών συλλόγων και σωματείων κλπ), β) οικονομικής ενίσχυσης αθλητικού συλ-
λόγου για τη συμμετοχή αθλήτριάς του σε προ-ολυμπιακά τουρνουά και γ) τροποποίησης Ο.Ε.Υ. του Δήμου 
Βέροιας.

Οι Δημοτικοί σύμβουλοι καλούνται να ψηφίσουν μόνο για τις Α΄, Β΄, και Ε΄ παραγράφους της αναμόρφωσης 
του προϋπολογισμού.

Κ. Μητσοτάκης: Είναι ανάγκη να εξορθολογίσουμε 
επιτέλους τον νοσοκομειακό χάρτη της χώρας 

και να ξεπεράσουμε τους τοπικισμούς 
-Αντιδράσεις από την βουλευτή Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ Φρ. Καρασαρλίδου και τον Αγγ. Τόλκα

-Απάντηση Βεσυρόπουλου: Η δημόσια υγεία δεν προσφέρεται ούτε για κινδυνολογία ούτε για τη δημιουργία εντυπώσεων
«Ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση της μετά-COVID-19 εποχή, είναι 

το χτίσιμο ενός νέου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας που θα 
μπορεί αποτελεσματικά να είναι η πρώτη γραμμή άμυνας του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας. Αλλά και το γεγονός ότι έχουμε έναν νοσηλευτικό 
χάρτη ο οποίος ξεκάθαρα δεν είναι ορθολογικός και δυστυχώς -δεν έχω 
καμία δυσκολία να το πω ανοιχτά και δημόσια, γιατί πρέπει επιτέλους 
να μιλάμε για αυτά τα θέματα- τα μεγάλα προβλήματα διαχείρισης του 
Covid τα είδαμε σε περιφερειακά νοσοκομεία των οποίων συχνά η ίδια 
η πανδημία ξεπέρασε τις δυνατότητες τους»

Αυτά δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προαναγγέλοντας  τον επα-
νασχεδιασμό του χάρτη της Υγείας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο 
συνέδριο «Το Σύστημα Υγείας στην COVID-19 και στη μετά-COVID-19 
εποχή». 

Οι αλλαγές που σχεδιάζει η κυβέρνηση στο Σύστημα Υγείας εντάσ-
σονται στον μεταρρυθμιστικό και προωθητικό χαρακτήρα της ατζέντας 
της.

Ο νέος χάρτης, σύμφωνα με το πρωθυπουργό, θα κινείται στην λο-
γική δημιουργίας ομάδων νοσοκομείων τα οποία θα συνεργάζονται με 
μεγαλύτερα τριτοβάθμια νοσοκομεία, έτσι ώστε να γνωρίζει ο καθένας 
ποιες υπηρεσίες μπορεί να παρέχει το περιφερειακό νοσοκομείο και για 
ποιες υπηρεσίες θα πρέπει ο ασθενής να απευθυνθεί ή να διακομιστεί 
σε ένα μεγαλύτερο, πιο οργανωμένο νοσοκομείο. 

«Είναι ανάγκη να εξορθολογίσουμε επιτέλους τον νοσοκομειακό 
χάρτη της χώρας με κριτήριο τι είναι καλύτερο για τον ασθενή και το Σύ-
στημα Υγείας», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως «είναι αδιανόητο σή-
μερα να έχουμε -και δυστυχώς αυτό συμβαίνει σε πολλές περιοχές της 
χώρας- δύο νοσοκομεία σε απόσταση 20, 30 χιλιομέτρων και τα δύο 
νοσοκομεία να αποδεικνύεται τελικά ότι είναι προβληματικά. Και κάποια 
στιγμή θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτούς τους τοπικισμούς και αυτές 
τις αναχρονιστικές αντιλήψεις, να σχεδιάσουμε έναν ορθολογικό χάρτη 
υγείας, να μετατρέψουμε νοσηλευτικές μονάδες σε μονάδες που μπορεί 
να παρέχουν άλλες υπηρεσίες, π.χ. παρηγορητική φροντίδα, αλλά να 
εξορθολογήσουμε επιτέλους τον νοσοκομειακό χάρτη της χώρας».

   Τέλος, τόνισε τη δυνατότητα που δίνουν τα νέα χρηματοδοτικά ερ-
γαλεία, που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας, για στήριξη και ανανέωση 
των υποδομών, αλλά και για να γίνει το μεγάλο ψηφιακό άλμα στην 
Υγεία. Έκανε ειδική αναφορά στον ψηφιακό φάκελο ασθενούς, αλλά και 
στο γεγονός ότι είναι έτοιμες οι υποδομές για την ψηφιακή ανάπτυξη 
του τομέα.

Αντιδράσεις Καρασαρλίδου και Τόλκα, για την Ημαθία
Οι δηλώσεις Μητσοτάκη προκάλεσαν τις πρώτες αντιδράσεις στην 

Ημαθία (βλέπε φύλλο Τετάρτης), από την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Φρόσω 
Καρασαρλίδου που με δηλώσεις της  τόνισε ότι «αντί μετά την πανδημία 
να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως κάνουν ακόμη και δεξιές 
κυβερνήσεις στην Ευρώπη, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχοντας πρόγραμ-
μα ιδιωτικοποίησης κρίσιμων λειτουργιών του ΕΣΥ μέσω των ΣΔΙΤ και 
όχι σχέδιο ανάπτυξής του ,σχεδιάζει ουσιαστικά την αποδυνάμωσή του 
και την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα».  Η βουλευτής, εκτιμώντας ότι με 
τη δήλωση του πρωθυπουργού επανέρχεται η θέση της ΝΔ για κλείσιμο 
των περιφερειακών νοσοκομείων, ζητά από τους τοπικούς  φορείς να 
βάλουν φραγμό στα σχέδια της κυβέρνησης. 

Με ανάρτησή του και ο κ. Τόλκας, έθεσε σειρά ερωτημάτων, όπως: 
«Εν μέσω Κορωνοϊού, αποδείχθηκαν προβληματικά τα Νοσοκομεία 
Βέροιας και Νάουσας; Είναι τοπικισμός και αναχρονιστική αντίληψη όσα 
ζήσαμε και γέμιζαν τα νοσοκομεία μας κατά τον Κορωνοϊό; Αυτό εντόπι-
σε ο Πρωθυπουργός όταν επισκέφτηκε το Νοσοκομείο Βέροιας; Αυτό 
κατάλαβαν και μετέφεραν οι κυβερνητικοί βουλευτές και ο υφυπουργός 
Ημαθίας; Αυτό εννοούσαν με τις δηλώσεις και τα δελτία τύπου τους τό-
σο καιρό οι διοικητές των Νοσοκομείων Βέροιας και Νάουσας;»

Απάντηση - Δήλωση Βεσυρόπουλου
Για τη τοποθέτηση του πρωθυπουργού και τις πρώτες αντιδράεις 

σχετικά με τα νοσοκομεία του νομού, ο Υφυπουργός Οικονομικών και 
Βουλευτής Ημαθίας, Απόστολος Βεσυρόπουλο, δή-
λωσε:

«Ο Πρωθυπουργός μίλησε απλά και ξεκάθαρα για 
την ενίσχυση του Εθνι-
κού Συστήματος Υγείας. 
Κάποιοι επιχειρούν να 
διαστρεβλώσουν αυτή 
την ξεκάθαρη τοποθέ-
τηση, διακινώντας  ανα-
κρίβειες για τα Νοσοκο-
μεία της Ημαθίας.

Δυστυχώς για αυ-
τούς, εγώ έχω συνηθί-
σει να απαντάω με στοι-
χεία.

Και τα στοιχεία απο-
δεικνύουν ότι οι Μονά-
δες Βέροιας και Νάου-
σας, όχι μόνο δεν αποδυναμώθηκαν αλ-
λά, αντίθετα, ενισχύονται με προσωπικό 

από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Συγκεκριμένα:
• Το Νοσοκομείο της Βέροιας ενισχύθηκε με 9 μόνιμους γιατρούς, 13 

επικουρικούς και 49 ειδικευόμενους. Συνολικά 71 νέοι γιατροί ενισχύουν 
πλέον το έργο του.

• Το Νοσοκομείο της Νάουσας ενισχύθηκε με 8 μόνιμους γιατρούς,  
8 επικουρικούς και 25 ειδικευόμενους. Συνολικά 41 νέοι γιατροί ανήκουν 
στο δυναμικό του.

• Αντίστοιχη ενίσχυση με νοσηλευτικό, μόνιμο, επικουρικό προσωπι-
κό αλλά και με προσωπικό μέσα από το πρόγραμμα των μακροχρόνια 
ανέργων του ΟΑΕΔ, υπήρξε και για τις δύο Μονάδες της Ημαθίας.

Όλοι πλέον μπορούν να αντιληφθούν ότι πρόθεση της κυβέρνησης, 
η οποία αποδεικνύεται έμπρακτα, είναι η ενίσχυση των δύο Μονάδων 
της Ημαθίας.

Η προσπάθεια αυτή δεν σταματά εδώ,  είναι διαρκής, αποτυπώνεται 
στο παρόν και θα αποτυπωθεί με έργα και στο μέλλον. 

Επιβεβαιώνεται και από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας 
με την οποία είχα επικοινωνία .

Σημειώνω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία πρόσληψης ακόμη 8 
μόνιμων γιατρών για τις Μονάδες Βέροιας και Νάουσας.

Υπενθυμίζω ότι από τον Μάρτιο του 2020 έχει τεθεί σε πλήρη λει-
τουργία ο αξονικός τομογράφος της 
μονάδας Νάουσας ο οποίος είναι στε-
λεχωμένος  με επαρκή και εκπαιδευ-
μένο προσωπικό. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της υγειο-
νομικής κρίσης τα Νοσοκομεία της 
Ημαθίας, ενισχύθηκαν με σύγχρονο 
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (ανα-
πνευστήρες βαρέως τύπου, συσκευ-
ές αναπνευστικής υποστήριξης) ενώ 
βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης η 
διαγωνιστική διαδικασία για την εγκα-
τάσταση δυο υπερσύγχρονων ψηφια-
κών ακτινολογικών.

Ο χώρος της δημόσιας υγείας δεν 
προσφέρεται ούτε για κινδυνολογία 
ούτε για τη δημιουργία εντυπώσεων.

Οφείλουν όλοι να είναι προσεκτι-
κοί και να σέβονται την προσπάθεια που κάνουν οι εργαζόμενοι στη 
δημόσια υγεία».

Συνάντηση του Δημάρχου Νάουσας 
με τον Γενικό Πρόξενο της Γεωργίας

Τον Γενικό Πρόξε-
νο της Γεωργίας στη 
Θεσσαλονίκη, Nodar 
Komakhidze, υποδέ-
χτηκε χθες Τετάρτη 
(2.6.2021)  στο δημαρ-
χείο,  ο Δήμαρχος Νά-
ουσας Νικόλας Καρανι-
κόλας. 

Στο πλαίσιο της συ-
νάντησης, που έγινε σε 
ιδιαίτερα θετικό κλίμα, 
η συζήτηση επικεντρώ-
θηκε σε θέματα συνερ-
γασίας στον κλάδο του 
τουρισμού, της αγροτι-
κής ανάπτυξης και του 
πολιτισμού. 
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Θερινό Σινεμά = η πιο 
ασφαλής και άνετη δια-
σκέδαση.

--> απολύμανση πριν 
κάθε προβολή,

--> μεγάλες αποστά-
σεις 

--> περιορισμένη δια-
θεσιμότητα εισιτηρίων

--> αντισηπτικά σε κά-
θε είσοδο και έξοδο

Οι ΚΡΟΥΝΤΣ 2 (ΜΕ-
ΤΑΓΛ) 

Προβολές:    Σάββατο 
5/6 και Κυριακή 6/6 στις 
20.40

ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕ 
ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΩΣΤΑ ΚΟΚΛΑ & ΝΙΚΟΥ ΚΟΥΡΗ

Οι Κρουντς έχουν επιβιώσει από αρκετούς κινδύνους και κατα-
στροφές. Αυτή η απίθανη οικογένεια γλύτωσε όχι μόνο από φτερω-
τά, προϊστορικά θηρία που την απειλούσαν, αλλά επιβίωσε και από 
το τέλος του κόσμου όπως τον γνωρίζουμε. Όμως τώρα έχουν να 
αντιμετωπίσουν την μεγαλύτερη πρόκληση από όλες: μια… αντίπα-
λη οικογένεια. Τόσο διαφορετική αλλά και τόσο ίδια.

Οι Κρουντς χρειάζονται ένα νέο μέρος για να ζήσουν ασφαλείς. 
Έτσι λοιπόν, η προϊστορική οικογένεια ξεκινάει την αναζήτηση 
αυτής της ασφαλέστερης περιοχής που θα αποτελέσει το νέο 
σπιτικό της. Όταν ανακαλύπτουν ένα ειδυλλιακό, περιφραγμένο 

παράδεισο που καλύπτει όλες τους τις α-
νάγκες, πιστεύουν ότι όλα τα προβλήματά 
τους βρήκαν επιτέλους την πολυπόθητη  
λύση τους… Εκτός από μια λεπτομέρεια. 
Μια άλλη οικογένεια κατοικεί ήδη εκεί: Οι 
Προχώβιοι.

Trailer: https://youtu.be/qwCTSAAJFT8 

A quite place 2 -  ΕΝΑ ΗΣΥΧΟ ΜΕΡΟΣ 2
Προβολές:    Πέμπτη 3/6 - Παρασκευή 

4/6– Δευτέρα 7/6 – Τρίτη 8/6 – Τετάρτη 9/6 
στις 21.00

Σάββατο 5/6 - Κυριακή 6/6 στις 22.20
Ακολουθώντας τα θανατηφόρα γεγονό-

τα στο σπίτι, η οικογένεια των Άμποτ (Έ-
μιλι Μπλαντ, Μίλισεντ Σίμοντς, Νόα Τζουπ) 
πρέπει τώρα να αντιμετωπίσει τους κινδύ-
νους του έξω κόσμου καθώς συνεχίζουν 

τον αγώνα για επιβίωση σιωπηλοί. Αναγκασμένοι να κινούνται 
προς το άγνωστο, γρήγορα συνειδητοποιούν ότι τα πλάσματα που 
κυνηγούν βασισμένα στον ήχο δεν αποτελούν τη μοναδική απειλή 
που καρτερεί πίσω από το μονοπάτι της άμμου.

 Trailer: https://youtu.be/ETQDhD5aF2s  

  Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρόγραμμα 
του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     3/6/21 - 9/6/21
ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Τακτική Γενική Συνέλευση
Καλούνται τα μέλη της Λέσχης σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυ-

ριακή 6-6-2021, ώρα 11 π.μ. στα γραφεία μας Ανοίξεως 90, τηλ.: 23310 
25654 με τα εξής θέματα:

1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης και Γραμματέως.
2. Οικονομικός απολογισμός 2020.
3. Διάφορα θέματα που θα προκύψουν.

Το Δ.Σ.

Τακτική αιμοδοσία από τον 
Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών 

Νέας Νικομήδειας
Ο Σύλλογος Εθελοντών 

Αιμοδοτών Νέας Νικομήδειας 
καλεί τα μέλη του στη δεύ-
τερη τακτική αιμοδοσία του 
συλλόγου για το 2021.

Η αιμοδοσία θα πραγμα-
τοποιηθεί στα γραφεία του 
Συλλόγου στη Νέα Νικομή-
δεια την Κυριακή 13/06/2021, 
ώρα 9:00 με 13:00. Ταυτό-
χρονα θα υπάρχει η δυνατό-
τητα λήψης δείγματος μυελού 
τον οστών με σάλιο.

Στα πλαίσια της Παγκό-
σμιας Ημέρας Εθελοντή Αι-
μοδοτη το πρωί της ίδιας η-
μέρας θα τελεστεί μνημόσυνο 
υπέρ των ψυχών των αποθα-
νόντων Αιμοδοτών στον Ι. Ν. 
Αγίου Νικολάου Νέας Νικο-
μήδειας.

Αίμα μπορούν να δώσουν 
όλοι οι υγιείς άνδρες και γυναίκες από 18 μέχρι 65 ετών. Πρέπει να είναι 
ξεκούραστοι, να έχουν πάρει ελαφρύ πρωινό, να έχουν την αιμοδοτικη τους 
κάρτα, ΑΜΚΑ και ταυτότητα. 

«ΔΙΝΟΥΜΕ ΑΙΜΑ ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΑΓΑΠΗ»

Ευχαριστήριο του Δημάρχου 
Νάουσας στο Συσσίτιο 

Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας

“Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες τόσο τις δικές μου όσο και 
της δημοτικής αρχής για την άριστη συνεργασία και την αλληλοβοήθεια που 
έχει ο Δήμος Νάουσας με το Συσσίτιο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας, το οποίο καλύπτει τις  ανάγκες απόρων και ανήμπορων 
συμπολιτών μας, επιτελώντας σημαντικό έργο για την τοπική κοινωνία. 

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα από καρδιάς  την κ. Χριστίνα Ρέτζιου (υπεύθυνη 
της κουζίνας του Συσσιτίου στη Νάουσα), τον κ. Γεώργιο Ορδουλίδη και τον κ. 
Μανώλη Κολοβό. 

Η οργανωμένη αυτή προσπάθεια της Τοπικής Εκκλησίας δεν θα μπορού-
σε να είναι επιτυχημένη χωρίς την βοήθεια των ιερέων και των εθελοντών 
συμπολιτών μας, αποτελώντας φωτεινό παράδειγμα αγάπης και κοινωνικής 
αλληλεγγύης. “

Μετακομιδή των Ιερών Λειψάνων 
του Αγίου Λουκά στην Ι.Μ.Παναγίας 

Δοβρά και  Κουρά Μοναχού 
 Την Παρασκευή 28 Μαΐου το από-

γευμα στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του 
Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά Βεροίας, τελέστηκε Πα-
νηγυρικός Πολυαρχιερατικός Εσπερινός 
με την ευκαιρία της εορτής της μετακομι-
δής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λου-
κά από τη Συμφερούπολη της Κριμαίας 
στην Ιερά Μονή.

Στον Εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατε-
ρίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος, ενώ 
έλαβαν μέρος οι Σεβασμιώτατοι Μητρο-
πολίτες Άρτης κ. Καλλίνικος, Φιλίππων, 
Νεαπόλεως και Θάσου κ. Στέφανος και 
ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε το θείο λόγο και ευχαρίστησε τους Αρχι-
ερείς για την παρουσία τους. 

Στο τέλος τελέστηκε η κουρά (ρασοευχή) του δοκίμου Ιωάννου Μπατσή εκ Σιατίστης, αδελφού της Ιεράς Μονής.
 Στον Πανηγυρικό Εσπερινό έψαλλε Βυζαντινός Χορός υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου κ. Ιωάννου Χασανίδη, 

ενώ παραβρέθηκαν η επικεφαλής του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη κ. Μαρία Αντωνίου, οι Βουλευτές 
κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης και κ. Αναστάσιος Μπαρτζώκας και πλήθος ευσεβών πιστών, τηρουμένων των προβλεπόμε-
νων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας. 

 Η Ιερά Ακολουθία μεταδόθηκε απευθείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως μας, στην αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

Πρώτη προβολή της νέας παραγωγής της Ευξείνου 
Λέσχης Βέροιας

 
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 29   Μαΐου 2021, η 

πρώτη προβολή της καινούργιας παραγωγής της Ευξείνου 
Λέσχης Βέροιας, μέσα από τα προφίλ της στα Μέσα Κοι-
νωνικής Δικτύωσής της (Facebook, YouTube).

Πλήθος κόσμου από κάθε γωνιά της γης παρακολού-
θησε το παρακάθ’ αυτό, όπου οι αγαπητοί: Παναγιώτης 
Ασλανίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης, Στάθης Νικολαΐδης, 
Αλέξης Παρχαρίδης και Παναγιώτης Θεοδωρίδης μας με-
τέφεραν νοερά στον Πόντο, ερμηνεύοντας αγαπημένους 
παραδοσιακούς μας σκοπούς.

Στην εικονοληψία και το μοντάζ ήταν ο Χρήστος Σου-
μπάκης. Εκφράζουμε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας στους 
καλλιτέχνες και όσους συμμετείχαν στην παραγωγή αυτή! 

Επισημαίνουμε ότι η  πραγματοποίηση του  τηλεοπτικού γυρίσματος  των παραδοσιακών ποντιακών τραγουδιών έγινε στο 
Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο της λέσχης  μετά από σχετική άδεια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και  τηρώ-
ντας όλα τα ισχύοντα  υγειονομικά μέτρα από την πολιτεία.

Για όσους δεν προλάβατε να το δείτε μπορείτε να το βρείτε είτε στη σελίδα μας στο Facebook, είτε στο κανάλι μας στο 
YouTube στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=zUqks9aPaqE 

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

Τουμπουλίδης Νικόλαος   Τογκουσίδου Ευαγγελία



Σχετικά με τις αποζημιώ-
σεις από τον παγετό, η βου-
λευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ 
Φρόσω Καρασαρλίδου γνω-
στοποιεί τα εξής:

«Στις 27 Απριλίου 2021 
είχα καταθέσει Ερώτηση στη 
Βουλή προς τον Υπουργό Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων σχετικά με τις ζημιές 
στις καλλιέργειες από τον 
παγετό και τις αποζημιώσεις 
των παραγωγών της Π.Ε. 
Ημαθίας. Απαντώντας στην 
παραπάνω Ερώτηση, ο υ-
πουργός αρνείται ουσιαστικά τα δίκαια αιτή-
ματα των δενδροκαλλιεργητών. Δέχεται μόνο 
την πρόταση που είχα καταθέσει, ότι με βά-
ση τον κανονισμό του ΕΛΓΑ η αποζημίωση 
των πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων 
και των προϊόντων ονομασίας προέλευσης 
ΠΟΠ (ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΝΑΟΥΣΑΣ) να μπορεί 
να αυξάνεται μέχρι και 30% εφόσον προ-
σκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
πιστοποίησης.

Για τα υπόλοιπα αιτήματα απάντησε γενι-
κόλογα ότι:

1. Ζήτησε από την Ε.Ε. την ενεργοποίη-
ση όλων των πιθανών έκτακτων και πρόσθε-
των μέτρων σε επίπεδο ΕΕ, όπως το άρθρο 
221 της ΚΟΑ για την αποζημίωση των πλη-
γέντων παραγωγών

2. Οι Κανονισμοί του ΕΛΓΑ δεν προβλέ-
πουν προκαταβολή πριν ολοκληρωθούν οι 
διαδικασίες εκτιμήσεων και οριστικοποίηση 

του πορίσματος
3. Οι αποζημιώσεις δίνονται μόνο στους 

ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς.
Επίσης δεν δεσμεύεται για τον αριθμό 

των γεωπόνων που θα προσληφθούν όταν 
οι ανάγκες πέραν από τους 24 εποχιακούς 
είναι τουλάχιστον άλλοι 60 για το υποκατά-
στημα της Βέροιας.

Ειδικότερα αναφέρεται μόνο ότι μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας των εκτιμήσε-
ων και της οριστικοποίησης του πορίσματος 
και της επεξεργασίας των στοιχείων από το 
αρχείο ΟΣΔΕ (που σημειωτέον αποστέλλεται 
στον ΕΛΓΑ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του 
φθινοπώρου εκάστου χρόνου), ακολουθεί 
η καταβολή των αποζημιώσεων στους πα-
ραγωγούς που έχουν υποβάλει την ΔΚ/Ε 
και έχουν καταβάλει τις ασφαλιστικές υπο-
χρεώσεις που απορρέουν από τη ΔΚ/Ε με 
την οριστικοποίηση του πορίσματος και της 

κοινοποίησής του.
Τέλος, για τις καλύψεις 

από τον ΕΛΓΑ των ζημιών 
από όλα τα  φυσικά φαινό-
μενα σε όλα τα στάδια της 
παραγωγής, η απάντηση 
είναι ότι χρειάζεται αλλαγή 
του κανονισμού, τη στιγ-
μή που έχουν ακυρώσει τη 
δρομολόγηση αλλαγής του 
κανονισμού από την κυ-
βέρνηση του  ΣΥΡΙΖΑ γυ-
ρίζοντας στο σημείο μηδέν.

ΚΑΝΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ 
ΑΓΡΟΤΩΝ ΔΕΝ ΙΚΑΝΟ-
ΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΝΩ ΠΡΟΣΤΕ-
ΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑ-
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΑ-
ΛΑΖΟΠΤΩΣΕΙΣ».
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Τηλ.:2332350328, 50367  Fax:2332024260
email:adamidou@naoussa.gr
lapavitsas@naoussa.gr 

Νάουσα   02/6/2021
Αρ.πρωτ.: 8405

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Αναφορικά με τον δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για 

την προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για 
το Δήμο Νάουσας και το Νομικό του Πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α.) και 
ειδών τροφίμων  για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Δ.Νάουσας»:

O A/A συστ. ΕΣΗΔΗΣ στην υπ’ αριθμ. 8140/ 28-5-21 σχετική 
περίληψη διακήρυξης αναγράφηκε εκ παραδρομής λανθασμένα ως  
91476 αντί του ορθού: 133603.

O Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας
Καρανικόλας Νικόλαος

«Ετοιμαστείτε για χαλάζι, το πρωί στις 
6:00». Το μήνυμα αυτό, που φθάνει στο 
κινητό του αγρότη, μπορεί να είναι σωτήριο 
για την παραγωγή της χρονιάς, καθώς τον 
προετοιμάζει να είναι σε ετοιμότητα για να 
θέσει σε λειτουργία τα αντιχαλαζικά δίχτυα 
στην καλλιέργειά του.

Η εικόνα δεν προέρχεται από το μακρι-
νό μέλλον. O ψηφιακός εκσυγχρονισμός 
αποτελεί πραγματικότητα και στην Ελλάδα. 
Η τεχνολογία, ιστορικά, έχει συμβάλλει στην 
αύξηση της αποτελεσματικότητας του αγρο-
τικού τομέα, κυρίως μέσω της αξιοποίησης 
του γεωργικού εξοπλισμού. Σήμερα, μια 
σειρά από καινοτομίες όπως το διαδίκτυο, 
η κινητή τηλεφωνία, οι μετεωρολογικοί 
σταθμοί, οι αισθητήρες, οι δορυφόροι και 
οι εφαρμογές πληροφορικής για την ανάλυση μεγάλων δε-
δομένων, ενεργοποιούνται προς όφελος του παραγωγού. 
Και δημιουργούν την «ευφυή» ή «έξυπνη» γεωργία που 
αποτελεί ένα συνδυασμό επιστημονικής έρευνας και γνώ-
σης, με ένα σκοπό: την υποστήριξη των παραγωγών, ώστε 
να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις για τη διαχείριση της 
παραγωγής τους.

Το αποτέλεσμα είναι να μπορεί ο αγρότης να γνωρίζει 
για κάθε αγροτεμάχιό του:

• Ποιες θα είναι οι καιρικές συνθήκες, ώστε να μπορεί 
να προγραμματίσει τις γεωργικές εργασίες του.

• Αν προβλέπονται έκτακτα καιρικά φαινόμενα για να 
λάβει τα μέτρα του.

• Πως εξελίσσεται η υγρασία του εδάφους κάθε μέρα, 
για να διαχειριστεί στοχευμένα τα ποτίσματα, εξοικονομώ-
ντας νερό και ενέργεια.

• Πως αναπτύσσεται η καλλιέργειά του σε κάθε τμήμα 
του χωραφιού του, ώστε να παρέμβει με λιπάσματα εκεί 
που χρειάζεται, μειώνοντας το κόστος των εφοδίων.

• Πότε υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης μιας ασθένειας και 
ποιος είναι ο κατάλληλος χρόνος, με βάση τις καιρικές συν-
θήκες, για να εφαρμόσει τα φάρμακα και να έχει το μέγιστο 
αποτέλεσμα.

Τι σημαίνουν στην πράξη αυτά; Λιγότερα ποτίσματα, μι-
κρότερες ποσότητες λιπασμάτων και πιο ορθολογική χρή-
ση των φυτοφαρμάκων. Επίσης, καλύτερη διαχείριση των 
κινδύνων για μείωση των απωλειών της παραγωγής. Έτσι, 
μπορεί να μειωθεί το κόστος παραγωγής, να αυξηθούν οι 
αποδόσεις, να μειωθούν οι απώλειες και τελικά να αυξηθεί 
το γεωργικό εισόδημα. Και όλα αυτά με τη μικρότερη δυνα-
τή επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μάλιστα που έχει επιλέξει στρατη-
γικά «την παραγωγή περισσότερων αγροτικών προϊόντων 
και τροφίμων, με λιγότερους πόρους» έχει στις προτεραιό-
τητες της την αξιοποίηση των τεχνολογιών για την επίτευξη 
μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Και όπως φαίνεται, η νέα 

Κοινή Αγροτική Πολιτική θα προβλέπει τη σύνδεση των 
αγροτικών επιδοτήσεων με αυτά. Προς την κατεύθυνση 
αυτή, όπως είναι προφανές, η ευφυής γεωργία θα παίξει 
σημαντικό ρόλο.

Στη Δυτική Ευρώπη, που υπάρχουν μεγάλες φάρμες 
και υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης του υψηλού κόστους 
από τους ίδιους του παραγωγούς, πραγματοποιούνται 
επενδύσεις στις τεχνολογίες ευφυούς γεωργίας και προ-
σλαμβάνονται γεωπόνοι για να αναλύουν τα δεδομένα και 
να δίνουν τις κατάλληλες συμβουλές. Με τον τρόπο αυτό 
προσπαθούν οι παραγωγοί να κάνουν τα προϊόντα τους 
πιο ανταγωνιστικά.

Στην Ελλάδα τα δεδομένα είναι διαφορετικά, λόγω του 
μικρού μεγέθους των εκμεταλλεύσεων και κάποιος θα 
πίστευε ότι είναι πολύ δύσκολο να αξιοποιηθούν τέτοιες 
τεχνολογίες. Όμως, το μοντέλο της απόκτησης των υπηρε-
σιών ευφυούς γεωργίας σαν υπηρεσία, με το κόστος μιας 
ετήσιας συνδρομής προσαρμοσμένης στην έκταση και τις 
καλλιέργειες κάθε παραγωγού, κάνει εφικτή τη χρήση της 
από όλους τους γεωργούς, ανεξάρτητα από το μέγεθος 
της εκμετάλλευσής τους. Τέτοιες υπηρεσίες προσφέρει η 
ελληνική καινοτόμος εφαρμογή για το κινητό Gaiasense 
της εταιρείας Neuropublic. Και μάλιστα, ανάλογα με το 
πακέτο που επιλέγει ο αγρότης, μπορεί ακόμα και να έχει 
στη διάθεσή του γεωτεχνικές συμβουλές από έμπειρους 
γεωπόνους. 

Η Τράπεζα Πειραιώς παρακολουθώντας τις εξελίξεις, με 
το βλέμμα στο αύριο, κατανοεί ότι το μέλλον της αγροτικής 
οικονομίας της χώρας εξαρτάται από τις ψηφιακές τεχνολο-
γίες. Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζει χρηματοδοτικά την ανάπτυ-
ξη των υποδομών ευφυούς γεωργίας της Neuropublic, με 
σκοπό να φέρει την ευφυή γεωργία πιο κοντά στον Έλληνα 
αγρότη, όπου κι αν βρίσκεται, σε κάθε γωνιά της χώρας. 
Με τον τρόπο αυτό, θα μπορεί να επιτευχθεί η αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων και η βελτί-
ωση του εισοδήματος του Έλληνα αγρότη με παράλληλη 
προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. 

Οι «ευφυείς» αγρότες 
παράγουν 

ανταγωνιστικά προϊόντα

Φρόσω Καρασαρλίδου: 
«Αοριστολογίες του υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης για τις 
αποζημιώσεις από τον παγετό»



6 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021  

Ἑορτή τοῦ Ἁγίου 
Ἱερομάρτυρος Ἀρσενίου, 

Ἐπισκόπου Βεροίας 
 • Παρασκευή 4 Ἰουνίου 7.00 μ.μ. (Μητροπολιτικός Να-

ός)  Πανηγυρικός Ἐσπερινός 
• Σάββατο 5 Ἰουνίου 7.00 π.μ. (Παλαιός Μητροπολιτικός 

Ναός Βεροίας)  
Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἑορτῇ 

τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἀρσενίου, Ἐπισκόπου Βεροίας καί 
ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῶν ἐγκαινίων τοῦ Παλαιοῦ Μητροπολιτικοῦ 
Ναοῦ. 

ΙΕΚ Βέροιας: Δημοσκόπηση για 
την επιλογή νέων ειδικοτήτων 

2021-2022
 Κάθε καλοκαίρι τα Δ.ΙΕΚ της επικράτειας οφείλουν να επιλέξουν τις ειδι-

κότητες που θα λειτουργήσουν το αμέσως επόμενο φθινόπωρο. 
Οι σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν, διαρκούν 2 έτη και ακολου-

θούνται από 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης (το οποίο μπορεί να γίνεται 
και ταυτόχρονα με το 2ο έτος). Το ωράριο των μαθημάτων είναι 15:00μμ – 
18:55μμ. Με την αποφοίτηση ο καταρτιζόμενος αποκτά δίπλωμα επιπέδου 
5, που συνεπάγεται πληθώρα επαγγελματικών δικαιωμάτων. 

Το ΔΙΕΚ καλεί το κοινό να δηλώσει την ειδικότητα που θα προτιμούσε να 
παρακολουθήσει το φθινόπωρο του 2021, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρ-
φωση του προγράμματος σπουδών του ΙΕΚ Βέροιας.

Επιλέξτε την Ειδικότητα που θα θέλατε να παρακολουθήσετε στο ΙΕΚ 
Βέροιας για το εξάμηνο 2021Β (που ξεκινά τον Οκτώβριο του 2021)

SOS: Μόνο 8 Ειδικότητες θα περιλαμβάνονται στην τελική πρόταση του 
ΙΕΚ Βέροιας

Τα προσωπικά στοιχεία που θα καταχωρήσετε δεν θα κοινοποιηθούν σε 
τρίτους και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη διασφάλιση της εγκυ-
ρότητας αυτής της έρευνας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310-71743, 
email επικοινωνίας: grammateia@iek-veroias.ima.sch.gr 
Facebook: https://www.facebook.com/diek.verias 
Ιστολόγιο: https://iekverias.blogspot.com 
Ιστοσελίδα (υπό κατασκευή): https://iekverias.gr 
Ώρες λειτουργίας (Ιούλιος-Αύγουστος): 9.30π.μ. - 15.30 μ.μ.
Ώρες λειτουργίας (Σεπτέμβριος-Ιούνιος): 13.00μ.μ. - 20.00 μ.μ.

O.Μ ΣΥΡΙΖΑ Αλεξάνδρειας: 
Άμεση αποκατάσταση των 

περιφερειακών δρομολογίων 
του σιδηρόδρομου

Από την Ο.Μ. του ΣΥΡΙΖΑ Αλεξάνδρειας γνωστοποιού-
νται τα εξής:

«Η Ο.Μ ΣΥΡΙΖΑ Αλεξάνδρειας καταγγέλλει τον συνεχι-
ζόμενο παραλογισμό της μείωσης των δρομολογίων των 
περιφερειακών γραμμών του σιδηρόδρομου , με πρόσχημα 
την πανδημία.

Κι ενώ η γραμμή Θεσσαλονίκης-Φλώρινας προ παν-
δημίας εξυπηρετούνταν από 3 δρομολόγια με επιστροφή  
προς Φλώρινα και 3 με επιστροφή προς Έδεσσα (σύνολο 
6 δρομολόγια),έχοντας ενδιάμεσο σταθμό και την πόλη της 
Αλεξάνδρειας, σήμερα : έχουν περιοριστεί σε  ΜΟΛΙΣ ΔΥΟ 
(ένα προς Φλώρινα και ένα προς Θεσσαλονίκη) ,  τα οποία 
μάλιστα είναι σε ώρες που δεν εξυπηρετούν παρά σε ελάχι-
στο βαθμό το επιβατικό κοινό.

Η TRAINOSE και η κυβέρνηση των «Αρίστων» , ο πρω-
θυπουργός της οποίας ξεκίνησε την μείωση των δρομολογί-
ων μέσω εκατοντάδων μετατάξεων προσωπικού του ΟΣΕ, 
δίνουν τώρα  το τελειωτικό χτύπημα σε ένα μεταφορικό μέσο 
που εξυπηρετούσε εκατοντάδες επιβάτες (εργαζόμενους , 
φοιτητές κ.α)  πολλοί εκ των οποίων και Αλεξανδρινοί.

Όπως μπορεί να καταλάβει ο κοινός νους, η αιτιολογία 
της πανδημίας δεν ισχύει πλέον, τουναντίον η επικινδυνότη-
τα διασποράς του ιού λόγω του συνωστισμού σε ένα μέσο 
μεταφοράς, αυξάνεται σημαντικά.

Ζητούμε από την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της 
τόσο απέναντι στην εξυπηρέτηση όσο και στην προστασία 
της υγείας των πολιτών και να αποκαταστήσει άμεσα τα 
δρομολόγια των περιφερειακών γραμμών, όπως ακριβώς 
συνέβη και με την κεντρική γραμμή Θεσσαλονίκης-Αθήνας 
και καλούμε όλους τους φορείς της πόλης να πιέσουν προς 
την επίλυση του προβλήματος».

10 και 11 Ιουνίου
Την οσιακή κοίμηση του Αγίου 
Λουκά του Ιατρού πανηγυρίζει  

η Ι. Μ. Παναγίας Δοβρά Βεροίας 
To διήμερο 10 και 11 Ιουνίου η Ιερά Μονή Παναγίας 

Δοβρά Βεροίας πανηγυρίζει την οσιακή κοίμηση του Αγίου 
Λουκά του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως του 
Θαυματουργού στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του, σύμφωνα 
με το παρακάτω πρόγραμμα:

Πέμπτη 10 Ιουνίου, 7:00 μ.μ.
Πολυαρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός
 Παρασκευή 11 Ιουνίου, 7:00 π.μ.
Όρθρος και Αρχιερατικό Συλλείτουργο
Παρασκευή 11 Ιουνίου, 7:00 μ.μ.
Μεθεόρτιος Εσπερινός και Ιερά Παράκληση
 Την Παρασκευή 11 Ιουνίου ο Ιερός Ναός θα παραμείνει 

ανοιχτός από τις 7:00 π.μ. έως τις 9:00 μ.μ., όπου θα τίθεται 
σε προσκύνηση το Ιερό Λείψανο του Αγίου. Οι Ιερές Ακολου-
θίες θα μεταδοθούν απευθείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως μας www.imverias.gr, στην αντίστοιχη σελίδα 
στο Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μη-
τροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 5 Ι-

ουνίου 2021 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
αγαπημένου μας συζύγου, πα-
τέρα και παππού 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝ. 
ΚΕΧΑΓΙΑ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσευ-
χηθούν για την ανάπαυση της ψυχής του.

Η σύζυγος,
Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια

Οι λοιποί συγγενείς 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 6 Ι-

ουνίου 2021 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του αγαπημένου μας 
πατέρα, παππού, αδελφού και 
θείου 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓ. 
ΧΑΛΑΤΖΙΟΥΚΑ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσευ-
χηθούν για την ανάπαυση της ψυχής του.

Τα τέκνα, 
Τα εγγόνια

Τα αδέλφια, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

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

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων: 

 Την Πέμπτη 3 Ιουνί-
ου στις 7:00 μ.μ. θα ομι-
λήσει με θέμα: «Η Φιλι-
κή Εταιρεία», στη σειρά 
των ομιλιών Μαρτύρων 
και ηρώων αίματα με την 
ευκαιρία του εορτασμού 
των 200 ετών από την έ-
ναρξη της Ελληνικής Ε-
παναστάσεως του 1821 
μέσα από την ιστοσελίδα 
της Ιεράς Μητροπόλεως, 
την αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και τον ραδιο-
φωνικό σταθμό «Παύλει-
ος Λόγος 90,2 FM».  

 Το Σάββατο 5 Ιουνίου 
το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Παλαιό Ιερό Μητρο-
πολιτικό Ναό των Αγίων 
Αποστόλων Παύλου και 
Πέτρου Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Ιερομάρτυρος Αρσενί-
ου Επισκόπου Βεροίας.

 Το Σάββατο 5 Ιουνίου στις 7:00 μ.μ. θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκ-
δήλωση της 3ης Ιατρικής Εβδομάδας του Αγίου Λουκά του Ιατρού μέσα από 
την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook 
και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».  

 Την Κυριακή 6 Ιουνίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό της Υπα-
παντής του Κυρίου Πατρίδας, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 ετών 
της κοινότητας Πατρίδας.

 Την Κυριακή 6 Ιουνίου στις 7:30 μ.μ. θα παραστεί στην εκδήλωση της 
3ης Ιατρικής Εβδομάδας του Αγίου Λουκά του Ιατρού με θέμα: «Η προσω-
πικότητα του Αγίου Λουκά του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως 
της Κριμαίας», στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Δοβρά Βεροίας.  

Τη Δευτέρα 7 Ιουνίου στις 10:30 π.μ. θα παραστεί και θα ομιλήσει στην Ιε-
ρατική Ημερίδα με θέμα: «Η προσφορά του Ιερού Κλήρου στους Αγώνες του 
Έθνους» στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην 
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

 Την Τρίτη 8 Ιουνίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό και 
στην Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού, στον υπό κατασκευή Ιερό 
Ναό του στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολουθία θα 
μεταδοθεί απευθείας μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την 
αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος 
Λόγος 90,2 FM».    

 Την Τρίτη 8 Ιουνίου στις 9:00 μ.μ. θα ιερουργήσει στην Ιερά Αγρυπνία 
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 
Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής της Αποδόσεως του Πάσχα.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Τρίτη 1 Ιουνίου 

2021 στις 5.00 μ.μ. σε στενό οικο-
γενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Δημητρίου στο Πολυδένδρι ο Δημή-
τριος Γιαννόπουλος σε ηλικία 92 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ



Το γεγονός ότι η τεχνολο-
γία αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της καθημερινότητας 
μας είναι αδιαμφισβήτητο. Ό-
μως, η πανδημία COVID-19, 
που ταλάνισε το σύνολο του 
πλανήτη από τις αρχές του 
2020, αύξησε κατακόρυφα 
την επαφή μας με την τεχνο-
λογία και ιδιαίτερα με το Δια-
δίκτυο, οδηγώντας μας ορι-
σμένες φορές στην υποκατά-
σταση της καθημερινότητας 
μας με τον ψηφιακό κόσμο. 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο, η δημιουργία νέων ηλεκτρονικών 
καταστημάτων (e-shops), η τηλεκπαίδευση, η τηλεργασία 
και γενικότερα η προσπάθεια συνέχισης των δραστηριοτή-
των μας μέσω του Διαδικτύου, υπήρξαν η προφανής μονα-
δική διέξοδος διατήρησης της επιχειρηματικής και όχι μόνο 
δραστηριότητας. Η νέα αυτή πραγματικότητα έφερε ξανά 
στο φως την αναγκαιότητα της προστασίας των προσωπι-
κών μας δεδομένων και της ιδιωτικότητας μας.

Η προστασία αυτή έχει ήδη εξασφαλιστεί σε μεγάλο 
βαθμό νομοθετικά δυστυχώς όμως όχι και τόσο στην πρά-
ξη. Συμπληρώθηκαν ήδη τρία χρόνια από τη στιγμή που 
τέθηκε σε εφαρμογή ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός για 
την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, γνω-
στός και με το ακρωνύμιο GDPR. Πολλοί είναι πιθανόν να 
θυμάστε πλήθος εισερχόμενων ηλεκτρονικών μηνυμάτων 
με ενημερώσεις πολιτικής απορρήτου και αιτήματα συγκα-
τάθεσης, αλλά ακόμα και αν η μνήμη σας δεν συγκράτησε 
όλα αυτά θα έχετε σίγουρα συναντήσει τα γνωστά σε όλους 
μας «cookies» τα οποία μας υποδέχονται στο άνοιγμα σχε-
δόν κάθε ιστοσελίδας. Τις περισσότερες φορές ψάχνουμε 
απλώς έναν τρόπο για να «εξαφανίσουμε» αυτά τα μηνύ-

ματα που μας εμποδίζουν να επισκεφτούμε απερίσπαστοι 
τη σελίδα που θέλουμε. Η σημασία όμως της ύπαρξης τους 
και προπαντός η σωστή εφαρμογή αυτών των μέτρων προ-
στασίας, μεταξύ άλλων, είναι υψίστης σημασίας.

Είναι γεγονός πως κάθε επιχείρηση που σέβεται το 
καταναλωτικό της κοινό, κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα, ε-
παγγελματικός σύλλογος, εταιρεία με σημαντικό αριθμό 
εργαζομένων, πελατών και συνεργατών που σέβεται τα 
μέλη ή τους πελάτες του, την εικόνα και την αξιοπιστία του, 
οφείλει να συμμορφωθεί προς κάθε πτυχή της νομοθεσίας 
περί προσωπικών δεδομένων που τυγχάνει εφαρμογής. 
Η τακτική και συστηματική παρακολούθηση δεδομένων 
(πελατών – προσωπικού – προμηθευτών – συνεργατών), 
οι περιπτώσεις λειτουργίας κλειστού κυκλώματος καμε-
ρών, ο τρόπος αποθήκευσης, διαβίβασης και μεταχείρισης 
προσωπικών δεδομένων και η πολιτική των cookies είναι 
μόνο ενδεικτικά παραδείγματα των όσων πρέπει να λάβουν 
σοβαρά υπόψιν τους.

Η εξαιρετική σημασία των παραπάνω αποδεικνύεται 
εξάλλου και από τα τσουχτερά πρόστιμα τα οποία ανέρχο-
νται σε χιλιάδες ευρώ που έχουν επιβληθεί από τις Αρχές 
Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ 
των οποίων και η ελληνική, λόγω παραβίασης του (GDPR) 
και εφαρμογής κακών πρακτικών σε θέματα ιδιωτικότητας.

Επομένως η νόμιμη λειτουργία ενός ηλεκτρονικού κατα-
στήματος, μιας επιχείρησης ή οποιουδήποτε οργανισμού 
διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα σε μεγάλη κλίμακα, 
προϋποθέτει διεξοδική νομική διαδικασία και απαιτεί εξει-
δικευμένες νομικές συμβουλές καθιστώντας απαραίτητη τη 
διαδικασία συμμόρφωσης με τον GDPR βάσει των υποδεί-
ξεων νομικών επιστημόνων.

 
Αικατερίνη Μαυροπούλου

Δικηγόρος με ειδίκευση στο Δίκαιο Τεχνολογίας
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Οικονομολόγος αναλαμβάνει αιτήσεις επιδότησης 
ΕΣΠΑ για Εστίαση, Γυμναστήρια, Παιδότοπους

 Η οικονομολόγος Νατάσα Υγροπούλου  αναλαμβάνει ολοκληρωμένα τη διαδικασία  σύνταξης 
και υποβολής αιτήσεων επιδότησης, για τα Πρόγραμματα ΕΣΠΑ που αφορούν σε Επιχειρήσεις Εστί-
ασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών - Επανεκκίνηση Εστίασης και Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχει-
ρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων, κ.α.

Δωρεάν, ο έλεγχος επιλεξιμότητας.

Για πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα 2331021106, 
2331029360 (Βέροια) και 6977433485

Για τις 10 Ιουνίου 
μετατίθεται η 24ωρη απεργία 

της Α.Δ.Ε.Δ.Υ
-Κάλεσμα του Ν.Τ  Ημαθίας  στην συγκέντρωση

 της  πλατείας Δημαρχείου Βέροιας
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., υλοποιώντας την απόφαση του Γενικού Συμ-

βουλίου της 19ης Μαΐου για κοινή ημερομηνία Γενικής Απεργίας, τόσο στο Δημόσιο όσο και 
στον Ιδιωτικό Τομέα,ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, αποφάσισε να 
μεταθέσει την ημερομηνία της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης για τις 10 Ιουνίου, μετά 
τη σημερινή απόφαση της ΓΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας,που επίσης, αποφάσι-
σαν 24ωρη απεργία για τις 10 Ιουνίου.

    Για το λόγο αυτό το Ν.Τ  Α.Δ.Ε.Δ.Υ Ημαθίας  καλεί τα μέλη των πρωτοβάθμιων σω-
ματείων του, να συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση και στη συγκέντρωση που θα 
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Ιουνίου και ώρα 11:00 π.μ.  στην πλατεία Δημαρχείου Βέ-
ροιας. (και όχι στις 3 Ιουνίου όπως είχε ανακοινωθεί).

 Τηρώντας όλα τα ενδεδειγμένα υγειονομικά μέτρα ασφάλειας λόγω πανδημίας.

Δήμος Αλεξάνδρειας: 
Αναστολή λειτουργίας 

του τμήματος Κοινωνικής 
Προστασίας Παιδείας 

& Πολιτισμού λόγω 
κρούσματος κορωνοϊού
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ενημερώνει ό-

τι, την Τρίτη 1 Ιουνίου 2021 η Κεντρική 
δομή του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνι-
κής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού 
(όπου στεγάζονται το Τμήμα Πρόνοιας 
, το Κέντρο Κοινότητας & το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο) που εδρεύει στην Πλατεία 
Σιδηροδρομικού Σταθμού θα παραμείνει 
κλειστή λόγω απολύμανσης, έπειτα από 
την ύπαρξη επιβεβαιωμένου κρούσματος 
κορωνοϊού σε εργαζόμενο της δομής.

Η αναστολή λειτουργίας γίνεται για 
προληπτικούς λόγους, αλλά και προστα-
σία των εργαζομένων και των συναλλασ-
σομένων πολιτών.

Θα πραγματοποιηθεί απολύμανση σε 
όλους τους εσωτερικούς χώρους αυτής & 
θα γίνουν δειγματοληπτικοί έλεγχοι ανί-
χνευσης αντιγόνου covid -19 (rapid test) 
στους εργαζόμενους της δομής.

Η προστασία 
των προσωπικών δεδομένων 

είναι υπόθεση όλων μας

Τάσος Μπαρτζώκας: «Μπορούμε 
να την γράψουμε όλοι μαζί τη νέα 

σελίδα της τοπικής αυτοδιοίκησης» 
Ενωτικός και ψύ-

χραιμος τοποθετήθη-
κε στη Βουλή, επί του 
νομοσχεδίου για την 
«εκλογή Δημοτικών & 
Περιφερειακών Αρχών» 
ο Τάσος Μπαρτζώκας, 
αναφέροντας ότι η νέα 
σελίδα για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση μπορεί 
να γραφτεί από όλες τις 
κοινοβουλευτικές δυνά-
μεις. Όπως χαρακτηρι-
στικά ανέφερε «το συμ-
φέρον της πατρίδας και 
του τόπου είναι πάνω 
από τις κομματικές και ιδεολογικές καταβολές».

Ο Τάσος Μπαρτζώκας επεσήμανε τις αστοχίες του υφιστάμενου πλαισίου, τονίζοντας ότι 
ο νόμος Κλεισθένη (ν.4555/2018) εγκλωβίζει σε θεσμικά αδιέξοδα την τοπική αυτοδιοίκη-
ση, παραλύοντας και καθυστερώντας αποφάσεις της, πλήττοντας στην ουσία την καθημε-
ρινότητα των πολιτών. 

Ανέδειξε τις θετικές πτυχές του υπό εξέταση νομοσχεδίου, εστιάζοντας ιδίως στις πρό-
νοιες για θέσπιση ποσοστού 43% συν μία ψήφο για ανάδειξη των τοπικών αρχόντων, 
καθώς και την επαναθέσπιση της πενταετούς θητείας των δημοτικών και περιφερειακών 
αρχών.

Καταλήγοντας στην ομιλία του, ο Τάσος Μπαρτζώκας ανέφερε ότι «ο θεσμός της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης δεν είναι χώρος πειραματισμού και οι δημότες του κάθε Δήμου, μικρού 
η μεγάλου, δεν είναι πειραματόζωα. Ούτε προσφέρεται η τοπική αυτοδιοίκηση για επικοι-
νωνιακά τερτίπια.

Στην τοπική αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστούν τα προβλήματα και ο αγώνας για τη βελτί-
ωση της ζωής των πολιτών, όχι τα χρώματα και οι διαχωριστικές τομές. Χρειάζονται όμως 
αποφάσεις και δράση, όχι ατολμία και ακυβερνησία.»

Δήλωση Μπαρτζώκα για τις προσλήψεις γεωπόνων στην Ημαθία
Με ανάρτησή  του ο Βουλευτής Ημαθίας Τάσος Μπαρτζώκας  αναφέρει τα εξής για τις 

προσλήψεις γεωπόνων στην Ημαθία:
« Ξεκινάει άμεσα η διενέργεια προσλήψεων 68 γεωπόνων για την Ημαθία (σε σύνολο 

140 για όλη την Επικράτεια) με κατεπείγουσες διαδικασίες και χωρίς πρόσθετα γραφειο-
κρατικά εμπόδια, κατόπιν της εγκριτικής απόφασης του Δ.Σ του ΕΛΓΑ.

Το πρόσθετο προσωπικό ήταν άκρως απαραίτητο, προκειμένου να ολοκληρωθούν 
έγκαιρα και αποτελεσματικά οι εκτιμήσεις των εκτεταμένων ζημιών που σημειώθηκαν από 
τις καταστροφές του Μαρτίου-Απριλίου. 

Από την πρώτη στιγμή όλοι είχαμε επισημάνει ότι με τη δεδομένη υποστελέχωση των 
υπηρεσιών του ΕΛΓΑ, αλλά και λόγω του εύρους των καταστροφών, ήταν απαραίτητη η 
ενίσχυση του δυναμικού του ΕΛΓΑ με γεωπόνους.

Είναι ένα σημαντικό βήμα το οποίο δίνει μια αισιοδοξία στους πληγέντες για ταχύτερες 
αποζημιώσεις». 



H Ομοσπονδία Χει-
ροσφαιρίσεως 
Ελλάδος ανα-

κοινώνει ότι ο 2ος προ-
κριματικός όμιλος του 
ΕURO 2022 Γυναικών 
θα διεξαχθεί 4-6 Ιουνίου 
στην πόλη της Βέροιας 
και το «Φιλίππειο» κλει-
στό γυμναστήριο.

ΣτονόμιλοσυμμετέχουνΕλλά-
δα,Ιταλία,Βοσνία,Λετονίακαιτην
πρόκρισηστηνεπόμενηφάσηθα
εξασφαλίσειμίαομάδα.

Μεγάλοι υποστηρικτές της δι-
οργάνωσηςείναιοΔήμοςΒέροιας
και το νομικόπρόσωπο (ΚΑΠΑ)
τουΔήμουΒέροιας.

ΤοΔ.Σ. της ΟΧΕ ευχαριστεί
θερμά τονΔήμαρχοΚώσταΒορ-
γιαζίδη και τονΠρόεδρο τουΚΑ-
ΠΑΛεωνίδαΑκριβόπουλογιατην
στήριξη τουςστηνΕθνικήμας ο-
μάδακαιτοάθλημα.

ΗΕθνικήΓυναικώνεπιστρέφει
στηΒέροιαμετάαπόδύοακριβώς
χρόνια,ότανκαιπροκρίθηκεστην
επόμενη φάση του ΕURO 2020
από τονπροκριματικό όμιλοπου
διεξήχθηστοίδιογήπεδο(φώτο).

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

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

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

Αιτήσειςδιαπίστευσης
γιαταΜΜΕ

ΤαΜΜΕπουεπιθυμούννακα-
λύψουν τις αναμετρήσεις της Ε-
θνικήςΓυναικώνστο«Φιλίππειο»
τηςΒέροιας για ταπροκριματικά
του EURO 2022, θα πρέπει να
αποστείλουν τις αιτήσεις διαπί-
στευσης με τα ονόματα των δη-
μοσιογράφωνστογραφείοΤύπου
της ΟΧΕ, το αργότερο έως την
Πέμπτη3Ιουνίου2021στοemail:
mediaoxe@gmail.com

Το κάθεΜέσο μπορεί να δια-
πιστεύσει ένανΔημοσιογράφο,ό-
πωςκαιτοκάθεπρακτορείοέναν
φωτογράφο, ενώ λόγω τουπερι-
ορισμένουαριθμούθέσεωνβάσει
των υγειονομικώνπρωτοκόλλων
θατηρηθείσειράπροτεραιότητας.

Η διαδικασίαπου θα ακολου-
θηθεί για τουςΔημοσιογράφους
καιτουςΦωτογράφουςθαβασίζε-
ταιστηνειδικήεγκύκλιογιατηνεί-
σοδοτωνΜΜΕστουςαγώνεςχά-
ντμπολ τηςπεριόδου2020-2021,
αλλά και στις αυστηρές οδηγίες
τηςΕυρωπαϊκήςΟμοσπονδίας.

Όλοι οιΔημοσιογράφοι/Φωτο-
γράφοι, των οποίων τα αιτήματα
διαπιστεύσεωνεγκριθούν:

*Θα αναγράψουν τα στοιχεία
τους στην κατάσταση εισερχομέ-
νων στην εγκατάσταση σε περί-
πτωσηπουχρειαστείιχνηλάτιση.

*Θασυμπληρώσουν το ειδικό
έντυπο δήλωσης υγείας που θα
βρίσκεται στην είσοδο του γηπέ-
δου.

*Θα θερμομετριούνται και δεν
θα επιτρέπεται η είσοδος σε ο-
ποιοδήποτε έχει θερμοκρασία
37,5καιάνω.

*Θαφορούν υποχρεωτικά μά-
σκα εντός και εκτός της εγκατά-
στασης.

*Θαβρίσκονταιμόνοστουςει-
δικούς χώρους για ταMedia και

δεν θα έχουνπρόσβασηστονα-
γωνιστικό χώρο. Εξαιρούνται οι
φωτογράφοι, οι οποίοι μπορούν
βρίσκονταιστιςγωνίεςτουαγωνι-
στικούχώρου,τηρώνταςπάντατα
μέτραπροστασίας.

Η αίτηση διαπίστευσης για
Δημοσιογράφους/Φωτογράφους
θαπρέπεινασυνοδεύεταιαπότα
παρακάτωστοιχεία

Ονοματεπώνυμο:
Όνομαπατρός:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
E-mail:
ΑριθμόςΑστυνομικής Ταυτό-

τητας:
ΑριθμόςΕπαγγελματικήςΤαυ-

τότητας:
ΜΜΕ:
ΤηλέφωνοΜΜΕ:
E-mailΜΜΕ:
Υπενθυμίζεται ότι οι αγώνες

θα διεξαχθούν χωρίς θεατές και
με τηνπαρουσία ελάχιστωνστε-
λεχών/παραγόντων οι οποίοι θα
βρίσκονται στην ειδική λίστα της
Ομοσπονδίας.
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Η δεύτερη εποχήΡαζβανΛουτσέσκου  στον
ΠΑΟΚαρχίζειότανοΡουμάνοςτεχνικόςαφιχθεί
στηνΘεσσαλονίκη και το αεροδρόμιο «Μακεδο-
νία»μεπτήσηαπόΒουκουρέστι.

Ονέος,παλιός,κόουτςτουΔικεφάλουθαπιά-
σει άμεσα δουλειά και μίαπρώτηαπόδειξη είναι
ότιτομεσημέριτηςΠέμπτης,στις13:00,θαδώσει
συνέντευξη Τύπου στην Τούμπα, κάνοντας την
πρώτηδημόσιαεπικοινωνίατουμετονκόσμοτου
ΠΑΟΚ.Ο52χρονος κόουτς έχει διπλήστόχευση
μεαυτήτηνσυνέντευξη:Απότηνμίαθέλεινακλεί-
σειτοκεφάλαιοτηςπρώτηςθητείαςτου.Νααπα-
ντήσειστιςκατηγορίεςότι«έφυγεγιαταχρήματα»,
κάτιπουόπωςδήλωσεστηνΡουμανίατονενοχλεί
πούκαικατάδεύτερονααναλύσειτοπλάνοπάνω
στοοποίοθαστηθείοΠΑΟΚτηςεπόμενηςπεριό-
δουκαιθαεπιχειρηθείναστηθείηομάδαπουθα
επανέλθειστηνκορυφήτουπρωταθλήματος.

Οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων θα γίνουν
μέσωδιαδικτυακήςπλατφόρμας και η συνέντευ-
ξηθαπαίξει ζωντανάαπό τοMetropolis 95,5, το
metrosport.gr αλλά και από το κανάλι τουΠΑΟΚ
στοyoutube.

Ψηλά οπήχης στις μεταγραφές , χαμηλά το
ρίσκο

ΟΡουμάνος τεχνικός θα αναφερθεί και στον
μεταγραφικό-αγωνιστικόσχεδιασμό και σύμφωνα

μεπληροφορίες της «Μ», θα εξηγήσει ότι οΠΑ-
ΟΚδενθαβιαστείναπάεισεαλλαγές.Αρχικάθα
στηριχθείστονκορμότηςομάδαςπουέκλεισετην
σεζόνεπιχειρώντας,μεπολύπροσεκτικότρόπονα
ενισχυθεί στις μεταγραφές.Ο κανόναςπουθέλει
ναεφαρμόσειοΡουμάνοςτεχνικόςείναι«ηομάδα
πρέπει νααποκτήσειπαίκτεςπουθα τηςανεβά-
σουν επίπεδο, ποδοσφαιριστές μεποιότητα και
χαρακτηριστικάπουκρίνονταιαπαραίτητα,γι’αυτό
πρέπει να είμαστεσίγουροι για τις επιλογέςμας,
ναμηνπάρουμερίσκο».

Με αυτή την λογική, ο ΠΑΟΚ θα προχωρά
σταδιακάστιςμεταγραφές,θαεπιδιώξειπρώτανα
κλείσει χτυπητά κενά και σε ορισμένεςπεριπτώ-
σεις μπορεί να χρειαστεί ναφτάσει και μέχρι τον
Αύγουστο για να κάνει την σωστή επιλογή.Αλ-
λωστε, υπάρχουνπαίκτεςποιότηταςπουπρώτα
ψάχνουντηνεπιλογήενόςκορυφαίουπρωταθλή-
ματοςκαιανδεντουςπροκύψειθαδημιουργηθεί
τοπρόσφοροέδαφοςγιαναέρθουνστονΠΑΟΚ.
ΟΛουτσέσκου, εξάλλου, θέλει παίκτες σε καλή
ηλικία και ίσως υπάρξει και μία εξαίρεσηπαίκτη
σε μεγάλη ηλικίαπου όμως θα μπορεί να κάνει
την διαφορά.Χθες, θυμίζουμε, είχαμε αναφερθεί
στις θέσειςπουσεπρώτηφάσηψάχνει παίκτες
(ακραίαμπακ,χαφ,εξτρέμκαιφορ).

Στο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ οι αγώνες
της Εθνικής γυναικών χαντ μπολ

EURO 2022

Θέλειποιότητα,όχιόμωςρίσκο
οΛουτσέσκου



Ο Γενικός Διευθυντής των τμημάτων 
Υποδομής και Ανάπτυξης του ΠΑΟΚ 
μιλώντας το μεσημέρι της Τρίτης 

(1/6) στο Libero 107,4, ανέλυσε το γενικό-
τερο πλάνο και τη φιλοσοφία των δεύτε-
ρων ομάδων, ενώ αναφέρθηκε στις επόμε-
νες κινήσεις για τον ΠΑΟΚ Β’.

ΑναλυτικάταόσαείπεοΒαγγέληςΠουρλιοτόπουλος:
Γιατηφετινήχρονιά:«Οιακαδημίεςέχουνεπηρεαστεία-

πότηνπανδημία.ΗΚ19είναιημόνηπουσυνεχίζειμευπο-
χρεώσεις.Ταυπόλοιπατμήματαέκανανμόνοπροπονήσεις
ότανδόθηκετο«οκ».

Γιατοπόσοπίσωέχουνμείνειταπαιδιάτωνακαδημιών
από αυτή την κατάσταση: «Πέρυσι είχαμε δοκιμάσει ένα
παιδίαπότιςακαδημίεςτηςΠαρίΣενΖερμένκαιδενήταν
εύκολονατονκρίνουμεόταντονείδαμεεδώ.Όσηατομική
προπόνησηκαιανκάνεις,όλακρίνονταιμεβάσητημπάλα.
Θαείναιδύσκολονακαλύψουμετοέδαφοςπουχάθηκε…»

Γιατοπότεθαδούμενέαφουρνιάπαικτώνπουθαχτυ-
πήσειτηνπόρτατηςπρώτηςομάδας:«Είμαστεχαρούμενοι
που έχουμε ήδηπαιδιά στην πρώτη ομάδα και είμαστε
περήφανοιγιααυτούς.Πλέον,ελπίζωστηνοριστικοποίηση
τηςπαρουσίαςΒομάδωνστηνSL2.θαο,τιπιοκαινοτόμο
στοΕλληνικόποδόσφαιροτατελευταίαχρόνια».

Για τοπου βρίσκεται το θέμα αυτό: «Θαπρέπει όλοι
οι θεσμοί να το συζητήσουμε. Είμαστε όλοι θετικοί. Ο
ΠΑΟΚεδώκαι χρόνια έφερνεαυτό τοθέμαστηνατζέντα.
Η κάλυψη του μεταβατικού σταδίου από τοπρωτάθλημα
νέων μέχρι τηνπρώτη ομάδα, έπρεπε να γίνει.Θαπρέ-

πειναμπουνκανόνεςγιαόλες
τις ομάδες έτσιώστε οι ομά-
δες που θα έχουν Β’ ομάδα
ναδουντουςπαίκτεςτουςνα
ανταγωνίζονται απέναντι σε
άνδρες.Θαπρέπει να έχουν
και οι υπόλοιπες ομάδες νεα-
ρούςπαίκτες, διότι απόαυτό
θαεπωφεληθούνόλοι».

Για το πλάνο του πρωτα-
θλήματος:«Αναμένεταιναπά-
μεσεΒόρειο καιΝότιο όμιλο
στη SL2, με Β’ ομάδεςΟλυ-
μπιακού,Παναθηναϊκού,ΑΕΚ
και ΠΑΟΚ.Οι Β’ ομάδες δεν
έχουν δικαίωμα ανόδου στη
SL1.Μπορούνόμωςναυπο-
βιβαστούν.

Οι ομάδες Β’ έχουν ηλικι-
ακό όριο. Θα έχουν δικαίω-
μα να χρησιμοποιήσουν τους
παίκτεςκάτωτων23,αλλάκαι
5 ανεξαρτήτου ηλικίας.Θα έ-
χει το δικαίωμα ο ΠΑΟΚ να

στείλειπαίκτητουστηΒ΄ομάδα,ανεξαρτήτουηλικίας,αντο
θέλει,γιαναπάρειλεπτάσυμμετοχής.Αντίστοιχα,μπορείο
ΠΑΟΚναπάρειπαίκτηαπότονΠΑΟΚΒ’καινατονχρησι-
μοποιήσειστηSL1.ΟιυπόλοιπεςομάδεςSL1μπορούννα
βάλουντηνΒ’ομάδατουςστηντρίτηκατηγορία.

ΩςΠΑΟΚ, θέλουμε ναπάμεσε δυο ομίλους τηςSL2
γιαναμεγαλώσειηδεξαμενήομάδωνπουθαείναισεαυτή
την κατηγορία και θαπαλεύουν για την SL1.Υπάρχουν
πρωταθλήματαστηνΕυρώπηπουλειτουργούνμεαυτότον
τρόποκαιθαπρέπειναδούμετοποιομοντέλομπορούμε
ναεφαρμόσουμε,μεκανόνεςπουθατηρούνται.Θαμπουν
κανόνεςγιατιςηλικίεςτωνπαικτώνόλωντωνομάδων,αλ-
λάκαιγιατουςξένους.Θασαςδώσωέναπαράδειγμα.

ΟΠέλκας και ο Χατζηστραβός είχαν αργή σωματική
ανάπτυξη.Αυτάταπαιδιά,υπήρχανστιγμέςπουδενείχαν
θέση στη μεγάλη ομάδα αλλά και δεν «χωρούσαν» στη
Κ19.ΔίναμεπαιδιάσεάλλεςομάδεςπουαπότονΙανουά-
ριοκαιμετάδενταχρησιμοποιούσανδιότιδενξέρανεανθα
ταέχουν τηνεπόμενηχρονιά,οπότεπροτιμούσαν ταδικά
τουςπαιδιά».

Για την έδρα της ομάδας: «Θααναζητήσουμε την κα-
λύτερηδυνατήλύση.Είναι μονόδρομος το ναβρούμε ένα
γήπεδοεντόςπόλης.Δενμπορούμεναπαίξουμεούτεστη
ΜεσημβρίαούτεστηνΣουρωτή».

Για τη διάθεση τουΟλυμπιακού να αγοράσει τονΦω-
στήρα και να τονμετατρέψει σεΟλυμπιακόΒ: «Και εμείς
είχαμεμιατέτοιασκέψη,μετονΑιγινιακόήμετονΑγροτικό
Αστέρα.Δεν ξέρω τι ακριβώςσκέφτεται οΟλυμπιακόςσε
αυτό, για τοανδηλαδήθααγοράσει έναΑΦΜήθα κάνει
ένανέο».
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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

Στον εξ αναβολής αγώνα 
η ομάδα της Καβάλας 
δεν μπόρεσε να κάμψει 

την αντίσταση του Θεσπρω-
τού και παραχώρησε ισοπαλία 
1-1 μέσα στο Ανθη Καραγιάν-
νη.  Προσπάθησε ο ΑΟΚ αλλά 
φάνηκε κουρασμένος και δεν 
είχε σημαντικές ευκαιρίες στο 
παιχνίδι. 

Σταπρώταλεπτά τουαγώναοΑΟΚξε-
κίνησε μουδιασμένα  δεν είχε ρυθμό και
δυσκολεύτηκε να βρει διαδρόμουςστην ά-
μυνα τουθεσπρωτού.Σεαντίθεσημε τους
φιλοξενούμενουςπου έκαναν κάποιασουτ
προςτηνεστίατουΣταθάκηκαιήτανγενικά
πιόαπειλητικοί.

Ταγκολ
76’αποπάσατουΒακιρτζήοΚολλάςμε

σουτ1-0
87’μεκτύπημαπέναλτιέγραψετοτελικό1-1

Με την ισοπαλία αυτή ηΚαβάλαπαρα-
μένειπρώτηστηνβαθμολογίαμεμόνο ένα
βαθμόδιαφοράαπότηνΒέροιακαιημάχη
μέχριτοτέλοςθαείναισκληρήκαιδύσκολη.

Συνθέσεις
Καβάλα (Ανυφαντάκης): Σταθάκης, Κα-

ζαντζίδης, Στίκας, Γιαλαμούδης, Παντεκί-
δης,Γαβριηλίδης,Κόκκορης(60′Βακιρτζής),
Θωμαΐδης, Βαλαβανόπουλος (80′ Κέρθι),
Ορφανίδης,Αδαμάκης(50′Κολλάς).

Θεσπρωτός (Ρότσα):Κίναλης,Τ. Γώγος
(83′Ζιώγας),Ζούρκος,Κοντοές,Κωνσταντί-
νου, Κωνσταντακόπουλος, Γκανσιέρ,Μπί-
κας,Ραμίρεζ(83′Καζβιρόπουλος),Πέντσας
(60′ Πούφλης), Σαραντίδης (75′ Σαραντί-
δης).

Διαιτητής:Μπακογιάννης(Αθηνών)

ΒαγγέληςΠουρλιοτόπουλος:
«ΘαπάμεσεSL2μεΒ’ομάδεςΑΕΚ,
ΠΑΟΚΟλυμπιακόςκαιΠαναθηναικός»

Απρόσμενη ισοπαλία της Καβάλας
1-1 με τον Θεσπρωτό

ΠάτησεκορυφήκαιπάλιηΚ19,φτάνονταςτους
25βαθμούςσε9παιχνίδια,έναντι24τουΟλυμπι-
ακού.

Στο εξ αναβολήςπαιχνίδι στοΑγρίνιο, κέρδισε
4-1τονΠαναιτωλικό,αποδίδονταςκατάδιαστήματα
καλόποδόσφαιρο.

Υπενθυμίζουμεότι τοπρωτάθλημα τηςU19θα
ολοκληρωθείμε τηνδιεξαγωγήτης13ηςαγωνιστι-
κής.Πρωταγωνιστές της νίκηςήταναναμφίβολαο
Κούτσιαςμε τα τρίαγκολπουπέτυχε,όπωςκαιο
Γκορντεζιάνιπουμοίρασετρειςασίστ.

Νωρίς,στο12′,άνοιξε τοσκοροΔικέφαλοςμε
προσωπική,υπέροχηενέργειατουΚούτσια.Ισοφά-
ρισανοιγηπεδούχοιστο24′,χάρησεαυτογκόλ,μα
τοβ’ημίχρονοήτανμονόλογος.Στο76′οΓκορντε-
ζιάνιπασάρει στονΚούτσια για το 1-2,συνδυάζο-
νταιτοίδιοωραίαοιδυοτουςκαιστο79′γιατο1-3
καιτέλοςοΚoυλούρηςδιαμορφώνειτο1-4χάρησε
μιαακόμαασίσττουΓκορντεζιάνι.

ΗσύνθεσητουΠΑΟΚ:
Μπαλωμένος,Κιτσάκης (45′ Γρόσδης),Αβεντι-

σιάν,Παναγιώτου,Κουλιεράκης,Γιαξής (58′Καρα-
μπέρης), Σμυρλής (58′ Κουλούρης), Κουτεντάκης
(77′Τσίκος),Γκορντεζιάνι,Τσοπούρογλου(68′Τασι-
ούρας),Κούτσιας

Κ19: Με τρία γκολ του Κούτσια, ο ΠΑΟΚ 4-1
τον Παναιτωλικό



Ο ΑΝΤ1 εξα-
σφάλισε τα 
τηλεοπτικά 

δικαιώματα και θα 
μεταδώσει τους 
αγώνες του Euro 
2020 (από τις 11 
Ιουνίου ως τις 11 
Ιουλίου).  Όπως 
έκανε γνωστό, 
πριν τη σέντρα 
του πρώτου 
αγώνα, την Παρα-
σκευή 11 Ιουνίου 
(22:00) ανάμεσα 
σε Ιταλία και 
Τουρκία, θα προ-
ηγηθεί η εκπομπή 
«EUROSHOW» 
που θα παρουσιά-
σουν οι Γρηγόρης 
Παπαβασιλείου, 
Γιώργος Λιώρης 
και ο Αντώνης Καρπετόπουλος 
προβάλλοντας την Τελετή Έναρ-
ξης.

Από τις 15:00 καθημερινά θα ξεκινά η
εκπομπή «EURODAY» με τουςΔημοσθένη
ΓεωργακόπουλοκαιΗλίαΒλάχοναπαρουσι-
άζουνταπαιχνίδιατηςημέραςμεταφέροντας
τοκλίμαγιατοπρώτοπαιχνίδιτηςαγωνιστι-
κήςπουθαξεκινάστις16:00.Στις19:00θα
ακολουθείοδεύτεροςαγώναςτηςημέρας.

Κάθε βράδυ στις 21:00 θαπροβάλλεται
η εκπομπή «ΠΑΙΞΤΕΜΠΑΛΑ»που θαπα-
ρουσιάζουνοιΣταύροςΣβήγκος,ΓιώργοςΛέ-
ντζας,ΝικόλαςΡάπτηςκαιΧάρηςΝταρζάνος,
ενώστις22:00,θαακολουθείοτρίτοςαγώνας
της ημέρας.Το καθημερινό πρόγραμμα θα
κλείνει η εκπομπή «EUROSHOW»με τους
ΓρηγόρηΠαπαβασιλείου, ΓιώργοΛιώρη και
ΑντώνηΚαρπετόπουλο.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑΤOΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΥΑ΄ΓΥΡΟΥΤΟΥEURO2020:

1ηΑγωνιστική
11Ιουνίου22:00Τουρκία–Ιταλία
12Ιουνίου16:00Ουαλία-Ελβετία
12Ιουνίου19:00Δανία-Φινλανδία
12Ιουνίου22:00Βέλγιο-Ρωσία
13Ιουνίου16:00Αγγλία-Κροατία
13Ιουνίου19:00Αυστρία-Σκόπια
13Ιουνίου22:00Ολλανδία-Ουκρανία
14Ιουνίου16:00Σκωτία-Τσεχία
14Ιουνίου19:00Πολωνία–Σλοβακία
14Ιουνίου22:00Ισπανία-Σουηδία
15Ιουνίου19:00Ουγγαρία-Πορτογαλία
15Ιουνίου22:00Γαλλία-Γερμανία

2ηΑγωνιστική
16Ιουνίου16:00Φινλανδία-Ρωσία

16Ιουνίου19:00Τουρκία-Ουαλία
16Ιουνίου22:00Ιταλία-Ελβετία
17Ιουνίου16:00Ουκρανία-Σκόπια
17Ιουνίου19:00Δανία-Βέλγιο
17Ιουνίου22:00Ολλανδία-Αυστρία
18Ιουνίου16:00Σουηδία-Σλοβακία
18Ιουνίου19:00Κροατία-Τσεχία
18Ιουνίου22:00Αγγλία-Σκωτία
19Ιουνίου16:00Ουγγαρία-Γαλλία
19Ιουνίου19:00Πορτογαλία-Γερμανία
19Ιουνίου22:00Ισπανία-Πολωνία

3ηΑγωνιστική
20Ιουνίου19:00Ελβετία-Τουρκία
20Ιουνίου19:00Ιταλία-Ουαλία
21Ιουνίου19:00Σκόπια-Ολλανδία
21Ιουνίου19:00Ουκρανία-Αυστρία
21Ιουνίου22:00Ρωσία-Δανία
21Ιουνίου22:00Φινλανδία-Βέλγιο
22Ιουνίου22:00Κροατία-Σκωτία
22Ιουνίου22:00Τσεχία-Αγγλία
23Ιουνίου19:00Σλοβακία-Ισπανία
23Ιουνίου19:00Σουηδία-Πολωνία
23Ιουνίου22:00Γερμανία-Ουγγαρία
23Ιουνίου22:00Πορτογαλία–Γαλλία.

ΦΑΣΗΤΩΝ16
Σάββατο26Ιουνίου
19:00 Δεύτερος 1ου ομίλου - Δεύτε-

ρος 2ου ομίλου | ΓιόχανΚρόιφΑρένα,Άμ-
στερνταμ(1)

22:00Πρώτος1ουομίλου-Δεύτερος3ου
ομίλου|Γουέμπλεϊ,Λονδίνο(2)

Κυριακή27Ιουνίου
19:00 Πρώτος 3ου ομίλου - Τρίτος

4ου/5ου/6ου ομίλου |ΠούσκαςΑρένα,Βου-
δαπέστη(3)

22:00 Πρώτος 2ου ομίλου - Τρίτος
1ου/4ου/5ου/6ουομίλου|Καρτούχα,Σεβίλλη
(4)

Δευτέρα28Ιουνίου
19:00Δεύτερος 4ου ομίλου -Δεύτερος

5ουομίλου|Πάρκεν,Κοπεγχάγη(5)
22:00 Πρώτος 6ου ομίλου - Τρίτος

1ου/2ου/3ου ομίλου |Αρένα Νατσιονάλα,
Βουκουρέστι(6)

Τρίτη29Ιουνίου
19:00Πρώτος4ουομίλου-Δεύτερος6ου

ομίλου|Γουέμπλεϊ,Λονδίνο(7)
22:00 Πρώτος 5ου ομίλου - Τρίτος

1ου/2ου/3ου/4ου ομίλου | ΧάμπντενΠαρκ,
Γλασκώβη(8)

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
Παρασκευή2Ιουλίου
19:00Νικητής6-Νικητής5|Κρεστόβσκι,

ΑγίαΠετρούπολη(1)
22:00Νικητής4-Νικητής2|ΆλιαντςΑρέ-

να,Μόναχο(2)

Σάββατο3Ιουλίου
19:00Νικητής3 -Νικητής1 |Ολυμπιακό

Στάδιο,Μπακού(3)
22:00Νικητής 8 -Νικητής 7 |Ολίμπικο,

Ρώμη(4)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
Τρίτη6Ιουλίου
22:00Νικητής2 -Νικητής1 |Γουέμπλεϊ,

Λονδίνο(1)

Τετάρτη7Ιουλίου
22:00Νικητής3 -Νικητής4 |Γουέμπλεϊ,

Λονδίνο(2)

ΤΕΛΙΚΟΣ
Κυριακή11Ιουλίου
22:00Νικητής1 -Νικητής2 |Γουέμπλεϊ,

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

Τοσυνεργείο
επιφυλακήςτης
ΔΕΥΑΒκατάτο
διάστημααπό31-
05-2021 μέχρι 
06-06-2021 θα
είναιτοεξής:Αυτό-
ματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.
2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
31/05/2021 έως 04/06/2021

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

Πέμπτη 03-06-2021
13:30-17:30 ΑΥΓΕΡΟ-

ΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ26 (6οΔημοτικό

σχολείο)23310-29101

21:00-08:00 ΜΑΤΑΤΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ

18(μπροστάαπόπιάτσατα-

ξί)23310-63102

Φαρμακεία

Τσιτσιπάς - Μαρτίνεθ 3-0: 
Ακάθεκτος ο Στέφανος,

προκρίθηκε στον επόμενο γύρο
του Roland Garros

Ο Στ έφανος
Τσιτσ ιπάς ανα-
μετρήθηκε με τον
Πέδρο Μαρτίνεθ
γ ια τον 2ο γύ-
ρο του Roland
Garros,  με τον
ΣτέφανοΤσιτσιπά
να επικρατεί με 3-
0σετ και ναπρο-
κρίνεταιστοντρίτο
γύρο του θεσμού,
όπου θα τεθεί α-
ντιμέτωποςμε τον
ΤζονΊσνερ.

Ο Τσ ι τσ ιπάς
δεν μπήκε πολύ
καλάστοπρώτοσετ,καθώςονο103τηςπαγκόσμιαςκατάταξης,Μαρτίνεθ,
τουέβαλεδύσκολα,κερδίζονταςπροσωρινάστοGame(3-2),ωστόσοστη
συνέχειαοΤσιτσιπάςεμφάνισεπροοδευτικάσημάδιακυριαρχίαςκαιπήρε
τοπρώτοσετ.

ΜάλισταοΈλληναςτενίσταςέσπασεαρκετάbreakpointsτουΜαρτίνεθ,
παίρνοντάς τα με σχετική ευκολία, όπωςστο τρίτοGame, όπου με δύο
διαδοχικούςάσουςαρχικάπήρε τοπλεονέκτημα και ύστερα τοGameμε
γρήγοροπόντο.

ΣτοδεύτεροσετοΜαρτίνεθμπήκεκαιπάλιπιοδυνατά,παίρνονταςτα
πρώτα δύο games,ωστόσο οΤσιτσιπάς απάντησε άμεσα.Όταν ήταν η
σειρά τουΈλληνα τενίστανασερβίρει δενδυσκολευόταν ιδιαίτεραστονα
πάρειτοGame,όμωςότανσέρβιρεοΜαρτίνεθταGamesήτανπιοαμφίρ-
ροπα.

ΣτοπέμπτοGameτοοποίοήτανκαι τοπιοαμφίρροποτηςαναμέτρη-
σης,οιδύοτενίστεςπροσέφερανθέαμαστοκοινό,παίρνονταςεξαιρετικούς
πόντους,ωστόσοοΜαρτίνεθήταναυτόςπουπανηγύρισεστοτέλος.

ΣτοένατοGameστοοποίοήτανησειράτουΙσπανούτενίστανασερβί-
ρεικαιενώτοσκορήτανστο4-4,οΤσιτσιπάςέκανετο5-4,εκμεταλλευόμε-
νος τααβίασταλάθη τουΜαρτίνεθ,οοποίοςμέχρι το4-4ανταπεξέλθηκε
πολύκαλάστοπαιχνίδιτουΈλληνατενίστα.

ΌμωςοΤσιτσιπάς, όνταςπολύψύχραιμος, κατάφερε ναπάρει τα δύο
τελευταίαGamesκαιτοδεύτεροσετμε(6-4).

ΤοτρίτοσετήταντοπιοεύκολογιατονΣτέφανοΤσιτσιπά,οοποίοςαυτή
τηφοράμπήκεαπόνωρίςδυνατάγιανατοκαθαρίσει.

Αφούπήρεπροβάδισμαμε4-1σταGame,οΜαρτίνεθμείωσεσε4-2,
κόβοντας το σερί τουΈλληνα τενίστα.ΟΣτέφανοςΤσιτσιπάς στο τέλος
επικράτησεστο τρίτοσετ με 6-3, όπως και στοπρώτο,συνεχίζοντας την
πορείατουστοRolandGarros.

Euro2020:Όλοτοπρόγραμμα
τωντηλεοπτικώνμεταδόσεων



Η 5η Ομάδα Προσκό-
πων Βέροιας συμμετείχε 
στον δ ιαγωνισμό ρο -
μποτικής FIRST LEGO 
LEAGUE με την την ο-
μάδα L.S.L (Lego Scout 
Legends)

Ο διαγωνισμός ρομπο-
τικής, έρευνας και καινοτο-
μίας FIRST LEGO League 
Greece στο πρόγραμμα 
S.T.E.A.M. yourself with 
FLL τελείωσε.

Σημασία για εμάς δεν 
είχε η νίκη αλλά η προ-
σπάθεια και η κατάκτηση 
της μάθησης μέσα από 
αυτήν.  «Έτσι λοιπόν το 
διήμερο ταξίδι προς την 
Ιθάκη μας τελείωσε το με-
σημέρι της Κυριακής 30 
Μαίου 2021».

Ένα ταξίδι στα πλαίσια 
του παγκόσμιου διαγωνι-
σμού ρομποτικής, έρευνας 
και καινοτομίας FIRST® 
LEGO® LEAGUE, σχετικά 
με την επίλυση ενός πραγ-
ματικού προβλήματος αυ-
τού της άθλησης σε αστικό 
περιβάλλον με την χρήση 
απλών αντικείμενων της 
καθημερινής ζωής (φετινό 
θέμα του διαγωνισμού) 
καθώς και την κατασκευή 
ενός αυτόνομου ρομπότ 
χρησιμοποιώντας τον εκ-
παιδευτ ικό εξοπλισμό 
LEGO® MINDSTORMS® 
EV3.

 Ένα ταξίδι που μας χάρισε έντονα συναισθήματα, 
συναισθήματα πρωτόγνωρα που δύσκολα περιγράφονται 
με λέξεις. Ένα ταξίδι που έμοιαζε σαν παραμύθι. Χαρά, 

λύπη, συναγωνισμός, ανταγωνισμός μα 
σίγουρα με στόχο …τη συνεχή πρόοδο. Τι 
από όλα όσα βιώσαμε να πρωτοθυμηθούμε 
; Την δημιουργία με το μυαλό και τα ίδιά 
μας τα χέρια. Την επαφή με τον μαγευτικό 
κόσμο της τεχνολογίας και της ρομποτικής, 
την αντιμετώπιση της συναρπαστικής πρό-
κλησης ˑ του να βρίσκεις λύσεις σε προ-
βλήματα που μέχρι τώρα σού φαίνονταν 
περίπλοκα.

Και όλα αυτά ενώ το διασκεδάζεις, παί-
ζεις και γελάς, παρέα με τους φίλους σου. 
Για τους ίδιους τους Προσκόπους θα είναι 
σίγουρα μια καινούργια αρχή.Μια νέα α-
νακάλυψη ότι δεν είναι ο προορισμός που 
μετράει, αλλά … το ταξίδι!!! Ένα μεγάλο 
ευχαριστώ λοιπόν στο ζωντανό κύτταρο του 
Συστήματός μας που είναι οι ίδιοι οι Πρό-
σκοποί μας, οι οποίοι παρά τις πολλές τους 
υποχρεώσεις και τις δυσκολίες λόγω της 
πανδημίας ήταν πάντα εκεί για να κατακτή-
σουν τους πολυεπίπεδους στόχους τους.

Αυτοί μας έδωσαν τη δύναμη για να συ-
νεχίζουμε όλα αυτά τα χρόνια.

Ευχαριστίες
Με το πέρας της τελικής φάσης θα θέλα-

με να ευχαριστήσουμε:
• Τον φιλεκπαιδευτικό μη κερδοσκοπικό 

αγαθοεργές σωματείο eduACT (Action for 
Education – Δράση για την Εκπαίδευση) ο 
οποίος σε συνεργασία με την Αμερικανική 
Γωνιά Βέροιας (που φιλοξενείται στην Κε-
ντρική Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας) για 
την συνεργασία τους στην σχεδίαση του 
εκπαιδευτικού πρόγραμματος ρομποτικής 
«S.T.E.A.M.» yourself with FLL Βεροίας.

• Την Δημόσια Βιβλιοθήκη Βεροίας.
• Την προπονήτρια και μέντορά μας κ. 

Τσιφινδάρη Γεωργία – Αικατερίνη καθώς και 
τον βοηθό μας πάνω στο Project κ.Μπο-
σμαλή Αγγελική.

• Το μέλος της Επιτροπής Κοινωνικής 
Συμπαράστασής μας κ.Τζιώτα Κατερίνα.

• Και τέλος τους γονείς των παιδιών για 
την εμπιστοσύνη και την αγάπη τους σε 
κάθε επίπεδο.

Παντελίδης Ανέστης
Αρχηγός 5ου Συστήματος 

Προσκόπων Βέροιας

11www.laosnews.gr16-17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021  

Σύλλογος Κοινωνικής 
Παρέμβασης «Έρασμος»:

Ανοικτή πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
το  «Διαδραστικό Εργαστήρι 
Έκφρασης της 3ης ηλικίας» 

-Δηλώσεις συμμετοχών 
έως και 11 Ιουνίου 2021

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης 
«Έρασμος» απευθύνει ανοιχτή πρόσκλη-
ση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε όσους 
ηλικιωμένους συμπολίτες μας (γυναίκες 
και άνδρες) επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στο «Διαδραστικό Εργαστήρι Έκφρασης 
της 3ης ηλικίας», δράση που υλοποιείται 
με δωρεά από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Σημεία 
Στήριξης» που συγχρηματοδοτούν 8 κοινω-
φελείς οργανισμοί. 

Στόχος του εργαστηρίου είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των 
συμμετεχόντων, μέσω της βελτίωσης της σωματικής, κοινωνικής και 
συναισθηματικής τους υγείας, σε έναν κύκλο βιωματικών σεμιναρίων 12 
συναντήσεων, συναφούς θεματολογίας με τα προβλήματα της 3ης Ηλι-
κίας, με εκφραστικά εργαλεία το ρυθμό, τη μελωδία, την κίνηση και τον 
αυτοσχεδιασμό. Με τη λήξη του εργαστηρίου,  η εμπειρία των συμμετε-
χόντων θα διαδραματιστεί μέσα από ένα μουσικό-θεατρικό δρώμενο, με 
πρωταγωνιστές  τους ίδιους τους. Η συγκεκριμένη δράση φιλοδοξεί να 
ενισχύσει τη δημιουργικότητα,  τη φαντασία αλλά και την εξάσκηση της 
μνήμης τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περαιτέρω πλη-
ροφορίες και δηλώσεις συμμετοχών στα γραφεία του «Έρασμου» (Μ. 
Αλεξάνδρου 17, Βέροια), στο τηλ. 23310 74073 (Δευτέρα – Παρασκευή 
9.00-14.000 ή στο mail: erasmos.veria@gmail.com, το αργότερο έως και 
11 Ιουνίου 2021.

Για το ΔΣ 
Η Πρόεδρος

 Γεωργία Φωστηροπούλου

Ψηφιακό Εργαστήριο της GAIA 
EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ για τις Οργανώσεις 

Παραγωγών για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη των συλλογικών σχημάτων 

& του πρωτογενούς τομέα
Με μεγάλη επιτυχία ολο-

κληρώθηκε το Ψηφιακό Ερ-
γαστήριο που διοργάνωσε η 
GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ την Παρα-
σκευή 28 Μαΐου 2021, με θέμα 
«Οργανώσεις Παραγωγών: έ-
να ισχυρό εργαλείο βιωσιμότη-
τας για τους παραγωγούς και 
τον πρωτογενή τομέα».  

Πάνω από 300 συμμετέ-
χοντες παρακολούθησαν 11 
εξέχοντες ομιλητές από την 
Ελλάδα και την ΕΕ, οι οποί-
οι τοποθετήθηκαν επάνω στο 
κρίσιμο ζήτημα της συνεργασίας μεταξύ παραγωγών και της υποστήριξης της Κοινής Αγρο-
τικής Πολιτικής (ΚΑΠ) προς αυτή την κατεύθυνση, ανέδειξαν καλές πρακτικές συνεργατικών 
σχημάτων και εθνικών πολιτικών παροχής κινήτρων και παρουσίασαν τις προοπτικές στήρι-
ξης των Οργανώσεων Παραγωγών (ΟΠ) της χώρας, μεταξύ άλλων, μέσα από το τραπεζικό 
σύστημα αλλά και με την αξιοποίηση της ευφυούς γεωργίας, η οποία μπορεί να διασφαλίσει 
την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική τους βιωσιμότητα. 

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Ιωάννης 
Οικονόμου και ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς κ. Αλκι-
βιάδης Αλεξάνδρου. Εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής τοποθετήθηκε ο κ. Alexander Stein, ενώ την κατάσταση πραγμάτων στην Ισπανία πα-
ρουσίασε ο Gabriel Trenzado Falcon, Διευθυντής της εθνικής συνεταιριστικής οργάνωσης 
της Ισπανίας Cooperativas agro-alimentarias. Ως καλές πρακτικές συλλογικής δράσης των 
παραγωγών παρουσιάστηκαν ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου, εκπροσωπού-
μενος από τον Πρόεδρό του κ. Ιωάννη Κράββαρη και ο Αγροτικός Ελαιοπαραγωγικός Συνε-
ταιρισμός Πιστοποιημένα Αγροτικά Προϊόντα Γαργαλιάνων «Ελαιώνας», το έργο του οποίου 
παρουσίασε ο Πρόεδρος του φορέα κ. Νικόλαος Αθανασόπουλος. 

Εισηγήσεις πραγματοποίησαν οι: Φώτης Χατζηπαπαδόπουλος, Επικεφαλής Υπηρεσιών 
Ευφυούς Γεωργίας της NEUROPUBLIC AE, Γεώργιος Αβατάγγελος, Διευθυντής Κέντρων 
Επιχειρηματικότητας Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς, Σπύρος Μπέτας, Επικεφα-
λής Κέντρου  Αγροτικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών Κεντρικής & Δυτικής Ελλάδας της 
Τράπεζας Πειραιώς και Έλλη Τσιφόρου, Γενική Διευθύντρια της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. 

Κοινή διαπίστωση των συμμετεχόντων στο Εργαστήριο, το οποίο συντόνισε ο Διευθυντής 
της εφημερίδας «Ύπαιθρος Χώρα» κ. Νίκος Λάππας, ήταν ότι η στήριξη της σύστασης και ανά-
πτυξης συνεργατικών σχημάτων με όραμα, στρατηγική και βιωσιμότητα σε βάθος χρόνου είναι 
καταλύτης για τη βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της χώρας συνολικά, καθώς οι ΟΠ 
είναι οικονομικές οντότητες που μπορούν να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική ισχύ, το εισόδη-
μα, την ανθεκτικότητα των παραγωγών στις κρίσεις αλλά και να συμβάλλουν στον ταχύτερο και 
αποτελεσματικότερα πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής γεωργίας. 

Χρειάζονται, ωστόσο: 
• ένα σταθερό εθνικό στρατηγικό πλαίσιο που θα παρέχει κίνητρα για τη σύσταση, ανά-

πτυξη και οικονομική τους μεγέθυνση, αξιοποιώντας με τον βέλτιστο τρόπο τη στήριξη της 
ΚΑΠ και άλλων εργαλείων και πόρων, καθώς και εξειδικευμένα τραπεζικά προϊόντα που 
μπορούν να συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση, 

• τη γνώση και την καινοτομία προκειμένου να διασφαλίσουν την οικονομική τους ανά-
πτυξη στη νέα εποχή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, όπως άλλωστε προβλέπεται 
οριζόντια για όλα τα εργαλεία στήριξης της ΚΑΠ στο μέλλον, 

• τη δέσμευση των παραγωγών στους εμπορικούς και στρατηγικούς στόχους της οργά-
νωσης με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Προκειμένου να διασφαλιστεί η τελευταία, είναι ανα-
γκαία, μεταξύ άλλων, η εκπαίδευση των παραγωγών στο επιχειρείν αλλά και η ενημέρωσή 
τους σχετικά με τα οφέλη της συνεργασίας και τις δυνατότητες στήριξής της, καθώς και με 
καλές πρακτικές που μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση. 

Όπως δεσμεύτηκε ο Πρόεδρος της GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ κ. Χριστόδουλος Αντωνιάδης κατά 
την εναρκτήρια ομιλία του, η GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ θα συνεχίσει τις προσπάθειες ενημέρωσης 
και υποστήριξης του παραγωγικού κόσμου της χώρας προς την κατεύθυνση της συνεργασί-
ας, δημοσιεύοντας προσεχώς τα πρακτικά του Εργαστηρίου, καθώς και την υπό εκπόνηση 
μελέτη για τα συλλογικά σχήματα στον πρωτογενή τομέα της χώρας, ως συμβολή στον δη-
μόσιο διάλογο για αυτό το κομβικής σημασίας ζήτημα, που συνδέεται στενά με τη συνολική 
αναπτυξιακή προοπτική του εθνικού πρωτογενούς τομέα.

Το Εργαστήριο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας 
και Ανάπτυξης της Υπαίθρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του έργου «ΚΑΠ3D - 
KAΠ για οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα», το οποίο υλοποιεί η GAIA 
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.

Στον διαγωνισμό ρομποτικής FIRST LEGO 
LEAGUE συμμετείχε η 5η Ομάδα 

Προσκόπων Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα2ουορόφου,άρι-

στο,85τ.μ.,χ.ασανσέρ,

στηνΜητρόπολη,σετι-

μήευκαιρίας38.000ευ-

ρώ.Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-
ρισμα 95 τ.μ. σταΑ-

στικά, 2οςόροφος, χ.

ασανσέρ,σεκαλήκα-

τάσταση37.000ευρώ.

Τηλ.:6945122583.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
διόροφηστοΠανόρα-

μαμε3υπνοδωμάτια,

σαλοκουζινα, μπάνιο,

βεράντα.Κάτωδιαμέ-

ρισμαπιομικρόσαλο-

κουζίναμετζάκι,δωμά-

τιο.Μεπρόσβασηστην

αυλή.Αυτόνομη θέρ-

μανσησεήσυχηπεριο-

χή.Τιμή135.000ευρώ.

Τηλ.:6973735020.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
κοντά στο Μουσείο, 90

τ.μ., 34.000 ευρώ.Τηλ.:

6934 888738Μεσιτιοκό

ΑκίνηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο700
τ.μ.στοΠανόραμαοικοδο-

μήσιμοδίπλαστον«Παιδικό

Πλανήτη».Τιμήευκαιρίας,

Πληρ.τηλ.:6943696105.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σταόρια
Αγγελοχωριου-Αρχαγγέλου

2χωράφιακολλητά,25και

11στρέμματα,περιφραγ-

μένα,παλμέτταβερύκοκα

6 ετώνσεφούλπαραγω-

γή, άριστης κατάστασης,

4 εξαιρετικέςποικιλίες,με

μπεκάκια.Παρακαλώμό-

νο σοβαρές προτάσεις.

Κινητό:6945769920.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,γκαρσονιέρα30

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.14501ΚΕΝΤΡΟ,κοντάσταΚΤΕΛ

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΘΕΣΕΙΣ

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12870-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα

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

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

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

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

ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13275ΣΠΑΝΙΑΒΙΛΑστηΡάχητης

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ:106892ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείοστην

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ.12789ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,Χωραφο-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:14248-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥπωλεί-

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

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

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

μενοαγοραστή.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

Πωλείται οδοντιατρείο
ως επιχείρηση, πλήρως εξοπλισμένο,

με συνεχή 40ετή λειτουργία,
λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης

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

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

ταχογράφο
Πληροφορίεςστο2331041597

Email:info@kreatver.gr.



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοπωροπωλείο ε-
πίτηςοδούΜητροπόλεωςστη

Βέροια.Πληροφορίεςτηλ.6976

063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52 ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα, 1ος όροφος,σε

πολύ καλή κατάσταση.Πληρ.

τηλ.:6945852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπό-

λεως 35, χώρος 90 τ.μ.περί-

που,με3χώρουςκαικουζινα,

W.C., για επαγγελματική χρή-

ση ή για διαμέρισμα, 3ος όρ.

Τηλ.: 6932 471705 & 23310

21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί με ει-
δικήάδειαΤΑΧΙ για τηνπόλη

τηςΒέροιας.Πληρ.τηλ.:6945

656095.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια με
προϋπηρεσια για κατάστη-

μα υποδημάτων-ενδυμάτων.

Αποστολή β ιογραφικών:

avsgroup@avsgroup.gr με ε-

πισυναπτόμενηφωτογραφία.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 αρτεργάτες
από την αρτοποιΐαΛυκούρ-

γος.Πληρ.τηλ.:6976310431

κοςΣτράτος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για το
σέρβις,άνωτων20ετών,για

την κουζινα βοηθητικό προ-

σωπικό και για τη λάντζα, α-

πό ταβέρναστηΒέροια.Τηλ.:

2331070846,ώρεςεπικοινω-

νίαςαπότις12μ.καιμετά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα ηλικίας
30-50ετώνγιαπλήρηαπασχό-

λησησεξενοδοχείο τηςΒέροι-

ας γιαμόνιμησυνεργασία.Ω-

ράριοπρωί-απόγευμα.Απαραι-

τητα:συνεννόησησταΑγγλικά

και κάρταανεργίας.Τηλ. επικ.:

6948457059.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ερ-
γασίαστοψητοπωλείο«ΓΙΑΝ-

ΝΗΣ». Πληρ. τηλ.: 23310

25170και6946103998(ώρες

επικ.:09.00-13.00).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο έμπειρο
για το κυλικείο στο Νοσοκο-

μείο Βέροιας. Ώρες επικοι-

νωνίας για ενημέρωση 6.00

μ.μ. έως 8.00 μ.μ. στο τηλ.

6944577645.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣΠΩ-
ΛΗΤΡΙΑ από το κατάστημα

TOUCHDENIM με εμπειρία,

γνώσηαγγλικώνκαιH/Y,έως

40ετών.Τηλ.:6932627614.

ZHTEITAI βοηθός λογιστή
για εργασίασε λογιστικό γρα-

φείο.Απαραίτητη, τριετής του-

λάχιστονπροϋπηρεσία.Τηλέ-

φωνο:2331021106.Αποστολή

βιογραφικών στο ygronat@

hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει τη

φροντίδα γερόντων για κά-

ποιεςώρες ή και για 24ωρη

βάση, καθαριότητα σπιτιών,

γραφείων και σκάλες. Τηλ.:

6940998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑ Ι  β ρ εφ ι κά

ε ίδη της CICU: καροτσά-

κ ι  (χε ιμωνιάτ ικο-καλοκαι -

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ4300
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50 τ.μ 3ΔΣ-Κ Ισογειομεχρησηαυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στοΜουσειοΜονοκατοικια 75+75 τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
ΑΣΤΙΚΑ 2ος χ.ασανσερ,ευρυχωρο 95 τ.μ κοπλαμ,Ανεξ.
Θερμ.37000€Ε
ΑΝΟΙΞΕΩΣ106τ.μδιαμπερες,κοπλαμ,Θεα,Α.Θ.8100€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ 67τ.μ 2ΔΣΚΛΟΥΞμε θεα,αποθηκη ,θεση
62000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ45000€
ΔΙΟΡΟΦΟπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑστουντιοΛΟΥΞεπιπλωμενο200E
ΚΕΝΤΡΟΓκαρσονιεραεπιπλωμενηΛΟΥΞ1ΔΣΚ250€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ110τ.μ2ΔΣΚ,Αυτ.Θερμ.ηλιακος,κοπλαμ,360€
ΕΛΗΑ80τ.μ2ΔΣΚ,Τζακι.Ωρ/ση,αποθηκη,παρκιγκ400€
ΚΟΜΝΗΝΩΝ3ΔΣΚΑ.ΘΘεσηπαρκιγκ1ος280€
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,περιφραξη75000€
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€
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€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντα καταστημα 42τ.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.



ρινό) ,  καλαθούνα με βά-

ση ,  τραπεζάκ ι  φαγητού ,

κάθισμα αυτοκ ινήτου και

2  ποδήλατα  πα ιδ ι κά  σε

πολύ κατάσταση, 400 ευ-

ρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310

62621.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣζητείγιαγνωριμία

σοβαρή κυρία  έως55 ετών.

Πληρ.τηλ.:6984040769.

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.

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

OόμιλοςεπιχειρήσεωνBikas Group,μεέδρατηνΒέροια
καιπαρουσίασεόλητηνΕλλάδα,αναζητείστελέχηγιαπλήρη
απασχόλησηστηνέδρατουκαιγιατιςθέσεις:

-IT(InformationTechnology)manager
-HR(HumanResources)manager
-Logisticsmanager
-Αποθηκάριοι
-ΒοηθοίΛογιστές
-SocialMedia&GraphicsDesigners(senior/junior)
-ΓραμματειακήΥποστήριξη/Frontdesk
-ΥπάλληλοιΚαθαριότητας
-ΥπάλληλοιΓενικώνΚαθηκόντων
-Διπλωματούχοιοδηγοίκλαρκ
-Retailmerchandiser
-ΟδηγοίΓ’κατηγορίας
-Αποστεωτέςκρέατος
-Τεχνολόγοςτροφίμων

Ηεταιρίαπροσφέρει:
-Μόνιμηκαιπλήρηαπασχόλησησεμίαδυναμικάαναπτυσ-

σόμενηεταιρεία.
-Σημαντικέςπροοπτικέςεξέλιξης.
-Ευχάριστοκαιδυναμικόπεριβάλλονεργασίας.
-Ικανοποιητικόπακέτοαποδοχών

Αποστολή βιογραφικών με υποχρεωτική προσκόμιση 
φωτογραφίας και με αναφορά στην επιθυμητή θέση εργα-
σίας (δυνατότητα 2 επιλογών) στο email : hr@bikas.gr 



 Η Διοίκηση Πυροσβεστικών 
Υπηρεσιών Ν. Ημαθίας υπενθυ-
μίζει στους πολίτες της περιοχής 
την απαγόρευση έναρξης και δι-
ατήρησης φωτιάς στην ύπαιθρο 
και στα Δάση. Οι πολίτες οφεί-
λουν να είναι ιδιαίτερα προσε-
κτικοί στη χρήση φωτιάς και να 
λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέ-
τρα και μέσα πυροπροστασίας, 
όπως αυτά καθορίζονται στην 
9η Πυροσβεστική Διάταξη( ΦΕΚ 

Β΄1923/13-5-2021) , τα οποία συμβάλλουν είτε στην ελαχιστο-
ποίηση πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς, είτε στην άμεση και 
ευχερέστερη καταστολή της. 

 Καθορίζονται νέες απαγορεύσεις, περιορισμοί ή/και επιτρε-

πόμενες ενέργειες για καύση 
ανά κατηγορία καύσης, όπως 
καύση κλαδεμάτων πολυετών 
φυτειών, καύση για την ανα-
βλάστηση των βοσκοτόπων ή 
για τη λειτουργία των πεδίων 
βολής και των ανοικτών σκο-
πευτηρίων, τη χρήση και καύ-
ση ειδών πυροτεχνίας ή τη ρί-
ψη SkyLanterns ή για τη χρή-
ση συσκευών έψησης .

 Ρυθμίζονται εκ νέου διατά-
ξεις απαγόρευσης, περιορισμοί 
ή/και επιτρεπόμενες ενέργειες 
αναφορικά με την καύση υπο-
λειμμάτων καλλιέργειας , την 
καύση χορτολιβαδικών εκτάσε-
ων , τους χώρους απορριμμά-
των, αποβλήτων και ογκωδών 
αντικειμένων , τους χώρους 
υγειονομικής ταφής και το κά-
πνισμα μελισσών.

 Ενόψει έναρξης της αντι-
πυρικής περιόδου (01 Μαΐου 2021-31 Οκτωβρίου 2021) και στο 
πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης παρακαλούμε: 

α) Για να μην προκαλέσουμε πυρκαγιά από αμέλεια
• Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρισκόμαστε στο 

δάσος.
• Δεν καίμε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά στην ύπαιθρο.
• Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προ-

καλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου 
εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες).

• Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές κατά τους θερινούς μή-
νες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα.

β)  Αν είστε κυνηγός ή εκδρομέας
• Μην κάνετε χρήση φωτιάς όταν η θερμοκρασία είναι πάνω 

από 30o C. Είναι προτιμότερο να πάρετε μαζί σας έτοιμα τρό-
φιμα.

• Ποτέ μην πετάτε αναμμένο τσιγάρο.
• Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανά-

φλεξης.
• Σεβασθείτε τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης σε πε-

ριόδους υψηλού κινδύνου.
• Μην κάνετε χρήση υπαίθριων ψησταριών.
 γ) Όταν οδηγείτε στο δάσος και ο κίνδυνος έναρξης πυρκα-

γιάς είναι υψηλός.

• Ποτέ μην πετάτε αναμμένο το τσιγάρο από το παράθυρο 
του αυτοκινήτου.

• Ποτέ μην σταθμεύετε το όχημά σας σε σημεία που υπάρ-
χουν ξηρά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων διατηρείται 
υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα 
να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς.

• Έχετε υπόψη σας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από 
την εξάτμιση όλων των τύπων των οχημάτων μπορούν να προ-
ξενήσουν πυρκαγιά.

 Σημειώνεται ότι από 11 Ιουνίου 2020 δημοσιεύθηκε και ισχύ-
ει η 19η Πυροσβεστική Διάταξη, η οποία αφορά στη διαδικασία 
επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις πρόληψης και 
αντιμετώπισης πυρκαγιών σε οικοπεδικούς χώρους και αγροτι-
κές-δασικές εκτάσεις.

 Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για τους τρόπους 
αυτοπροστασίας και δράσης σε περίπτωση πυρκαγιάς αλλά 
και άλλου έκτακτου γεγονότος μπορείτε να βρείτε στην ιστο-
σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας www.
civilprotection.gr.

 Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι υπόθεση 
όλων μας. 

Ο Διοικητής      
Νικόλαος Ζ. Παλαμούτης

Πύραρχος
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P Έκανα το εμ-
βόλιο και ήθελα α-
μέσως μετά να φάω 
μπουγάτσα, μερέντα 
και κεφτέδες. Παρε-
νέργειες και κουρα-
φέξαλα…

 
P Γυναίκα που 

εμβολ ιάστηκε  με 
Τζόνσον εν Τζόνσον 
τα έβλεπε όλα διπλά. 
Φαντάσου πόσα κε-
φτεδάκια.

 
P Δηλαδή με το 

Άστρα Ζένεκα βλέ-
πεις αστράκια και με 
το Πφάιζερ γίνεσαι 
Μισέλ Πφάιφερ;

 
P Τότε με το εμβόλιο της Μοντέρνα μπαίνεις 

κατευθείαν στο Next Top Model.
 
P Μέχρι και 420 οι ρυθμίσεις για τις δόσεις 

προς τις τράπεζες. Αβραάμ χρέωσε Ισαάκ…
 
P Αστεροειδής 183 μέτρων πλησίασε επικίν-

δυνα τη Γη και ανησύχησε τη NASA. Διότι στους 
αστεροειδείς, το μέγεθος μετράει.

 

P Όταν λέμε ότι πλησίασε στη Γη, στα 7,2 
εκατομμύρια χιλιόμετρα. Ένα τσιγάρο δρόμος.

 
P Πού θα πάει; Θα επιστρέψουμε στην κα-

νονικότητα. Εδώ επέστρεψαν στην επικαιρότητα 
Τζώρτζογλου και Αδαμαντίδης.

 
P Πάνω που κτίσαμε κορμί για το καλοκαίρι, 

άρχισαν να μας μιλούν για τα αντισώματα.
 
P Νεκρός βρέθηκε στον ακάλυπτο χώρο πο-

λυκατοικίας. Και σε ακάλυπτη χώρα.
 

P Εγώ λέω να 
πιάσουμε το ανοργά-
νωτο έγκλημα και να 
αφήσουμε το οργανω-
μένο να αποδεκατιστεί 
με την ησυχία του.

 
P Να βγει το α-

πόγευμα σε έκτακτο ο 
Χαρδαλιάς και να βάλει 
ξανά σε λοκ ντάουν το 
οργανωμένο έγκλημα. 
Απλούστατο.

 
P Όπως είχαν 

πει ότι για τις σχολές 
χορού, που ανοίγουν 
χωρίς μουσική, μπορεί 
ο καθένας να χορεύει 
ό,τι θέλει.

 
P Και:
 Στο νοσοκομείο έχουν μαζευτεί οι συγγενείς 

ενός πλούσιου επιχειρηματία που αρρώστησε 
ξαφνικά. Περιμένουν το γιατρό να τους πει ποια 
είναι η κατάσταση. Εμφανίζεται κάποια στιγμή ο 
γιατρός, που δείχνει ανήσυχος.

«Δυστυχώς», τους λέει, «δεν έχω πολύ καλά 
νέα. Η μοναδική ελπίδα που έχει απομείνει αυτή 
τη στιγμή είναι να του κάνουμε μεταμόσχευση 
εγκεφάλου. Είναι μια επέμβαση που αυτή τη στιγ-
μή βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο, δεν μπορώ 
να σας εγγυηθώ για τα αποτελέσματα, και βέβαια 
θα πρέπει να επωμιστείτε το κόστος του εγκεφά-
λου».

Οι συγγενείς κάνουν μια σύντομη σύσκεψη και 
ο ένας απ’ αυτούς ρωτάει: 

«Και αν δώσουμε την έγκρισή μας, πόσο στοι-
χίζει ένας εγκέφαλος».

«Εξαρτάται», τους λέει ο γιατρός. «Εάν του 
βάλουμε τον εγκέφαλο άνδρα θα σας στοιχίσει 20 
εκατομμύρια και, αν του βάλουμε τον εγκέφαλο 
γυναίκας, θα στοιχίσει 2 εκατομμύρια».

Ακολουθούν μερικές στιγμές αμηχανίας. Οι 
άνδρες μεταξύ των συγγενών προσπαθούν να 
μη σκάσουν χαμόγελο, αποφεύγουν να κοιτάξουν 
τις γυναίκες, αλλά τελικά ο ένας από τους άντρες 
δεν μπορεί να συγκροτήσει άλλο την περιέργειά 
του και κάνει στο γιατρό την ερώτηση που τους 
βασανίζει όλους:

«Γιατί όμως στοιχίζει τόσο περισσότερο το αν-
δρικό μυαλό;»

Ο γιατρός χαμογελάει λες και περίμενε την 
ερώτηση. «Είναι κλασική πολιτική τιμών. Για τα 
γυναικεία μυαλά αναγκαζόμαστε να κατεβάζουμε 
την τιμή επειδή είναι χρησιμοποιημένα»!

K.Π.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠHΡΕΣΙΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ:
 Απαγόρευση έναρξης και διατήρησης φωτιάς στην ύπαιθρο και στα Δάση
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