
Δήμος Βέροιας: 13 προτάσεις 
ύψους 24,2 εκ. ευρώ, 

για υποδομές, περιβάλλον και 
ψηφιακό μετασχηματισμό στο 
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
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Σενάρια, εκλογές
και Αυτοδιοίκηση

  Μπορεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης να βρίσκονται 
σε προεκλογικό συναγερμό, να προγραμματίζουν 
περιοδείες και να αναλύουν τα αποτελέσματα των 
δημοσκοπήσεων, οι πολιτικοί αναλυτές όμως εκτιμούν 
πως το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών το επόμενο 
διάστημα δεν είναι και τόσο ορατό ή σοφό.
  Τα  σενάρια περί ανασχηματισμού ή εκλογών μέχρι 
τον Σεπτέμβριο δεν φαίνεται να τα υιοθετεί προς το 
παρόν  η κυβέρνηση, ωστόσο στην πολιτική ποτέ δεν 
λες ποτέ….
  Η κυβέρνηση καλείται να μελετήσει εις βάθος τις 
προϋποθέσεις που θα της επιτρέψουν να αποφασίσει 
τις όποιες πρόωρες εκλογές, διότι τα μέτωπα και τα 
διλήμματα της κάλπης είναι πολλά και οι παράγοντες 
που μπορούν να ευνοήσουν ή να  απομακρύνουν την 
πρόωρη προσφυγή, είναι πολλοί και δύσκολοι.
Αυτοί  πάντως που δεν ανησυχούν για την ημερομηνία 
των εκλογών είναι οι υποψήφιοι για την Αυτοδιοίκηση 
οι οποίοι έχουν «κλειδώσει» ημερομηνία εκλογών για 
τις 8 Οκτωβρίου  του 2023, για πενταετή θητεία και 
έχουν αρκετό χρόνο μπροστά τους να διαβάσουν τον 
νέο νόμο, να μετρήσουν δυνάμεις και να ζυγίσουν 
σε τοπικό επίπεδο, με ποιους θα παν και ποιους θα 
αφήσουν…

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ
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Μάρθας και Μαρίας αδ. Λαζάρου

Ψηλά το θερμόμετρο 
σε Παλιό Σκυλίτσι και 

Μακροχώρι
Θέλεις να ζεσταθεί το κοκαλάκι σου;Μια

βόλτα στοΠαλαιό Σκυλίτσι και τοπέτυχες,
αφούμεβάσητιςκαθημερινέςμετρήσειςτου
ΕθνικούΑστεροσκοπείουΑθηνών/meteo.gr
στον αυτόματο μετεωρολογικό του σταθμό,
το χωριό του κάμπου τηςΗμαθίας είχε την
Τετάρτητηνυψηλότερηθερμοκρασίαστηχώ-
ρα,με28,2βαθμούςΚελσίου.

Μευψηλέςθερμοκρασίες και το Μακρο-
χώριΒέροιας,με27,2βαθμούς.

Εξωτικές καταστάσεις, πόσο μάλλον να
βρίσκεσαικαιστοχωράφιγιατομάζεματων
ροδακίνων!

Δύοξεχωριστάμηχανογραφικάφέτος
γιατουςαποφοίτουςΛυκείων

Δύο ξεχωριστά μηχανογραφικά θα μπορούν
νασυμπληρώσουνοιαπόφοιτοιλυκείου,έναγια
εισαγωγήσεπανεπιστήμιο και ένα για εγγραφή
σε δημόσιο ΙΕΚ, ανέφερεη υπουργόςΠαιδείας.
Η κ. Κεραμέως, μιλώνταςστοMega, τόνισε ότι
υπάρχουν «δύοδρόμοι:Πανεπιστήμιο ή κατάρ-
τιση»,σημειώνονταςπωςοτελικόςαριθμόςτων
εισακτέων θα διαμορφωθεί από τους βαθμούς
τωνμαθητών.ΗυπουργόςΠαιδείας είπεακόμα
ότι είναι η πρώτη χρονιά που δημιουργούνται
γραφείαυποστήριξηςτωνυποψηφίωνσεόλεςτις
περιφερειακές διευθύνσεις της χώρας, μεστόχο
ναπληροφορούν για τα θέματα των εξετάσεων
αλλά και για ναπαρέχουνψυχολογική υποστή-
ριξη τόσοστους ίδιους όσο και στις οικογένειές
τους.

Εν τωμεταξύ,μέχριαύριοΣάββατο τομεση-
μέριοιμαθητέςθαμπορούνναπρομηθευτούνκαιταδύοself testsπουθαχρειαστούνγιατιςπανελλαδικέςεξετάσεις,
ενώηυπουργόςδιαβεβαίωσεπωςδενυπάρχεισυζήτησηγιαέναρξητηςνέαςσχολικήςχρονιάςτονΑύγουστο.«Όταν
έχουμετιςτελικέςαποφάσειςθατιςανακοινώσουμε,όμωςπροτεραιότητάμαςείναιτοκλείσιμοτηςφετινήςχρονιάς,που
είναι25Ιουνίουγιαταδημοτικάκαι11Ιουνίουγιαγυμνάσιακαιλύκεια»πρόσθεσε.

Τηντίμησετην
ΗμέραΠοδηλάτου,
οΠαπαδόπουλος
Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου  χθες

Πέμπτη3ΙουνίουκαιοαντιδήμαρχοςΚα-
θαριότηταςκαιΠεριβάλλοντοςτηντίμησε
τηνΗμέρα!

Βέβαια, όπωςπαραδέχεται σε ανάρ-
τησή του οΒασίληςΠαπαδόπουλος, το
κράνοςμπορεί να λείπει για τις ανάγκες
τηςφωτογράφησης, αλλά  είναι απαραί-
τητογιατιςμετακινήσειςμεποδήλατο,έ-
ναμέσοπουβοηθάστηνβελτίωσητηςυ-
γείαςμαςκαισυμβάλλειστηνμείωσητου
κυκλοφοριακούστηνπόλη.Πόσομάλλον
που οΔήμος διαθέτει και κοινόχρηστα
ποδήλατα,γιαόσουςαποφασίσουννατα
χρησιμοποιήσουν,πάνταμεπροσοχήκαι
ασφάλεια.

Συναινετικό διαζύγιο, με ένα κλικ,
από τον επόμενο μήνα…

Μεοκτώαπλάβήματαμέσωτουυπολογιστή,έναζευγάριθαμπορείπολύσύντομαναδιαλύσειτονγάμοτουμε
ένακλικ.Μετοπουθαπάρουντηναπόφαση,θαχρειάζονταιεκτόςαπότουςδυοσυζύγους,οιδικηγόροιτουςκαιο
συμβολαιογράφοςκαιθαυπογράφουντοτέλοςτουγάμου,ψηφιακά.ΑπόμέσαΙουλίουθαείναιδιαθέσιμηηπιλοτική
εφαρμογήμέσωτηςπύληςgov.grμετηνπροϋπόθεσηβεβαίως,τοδιαζύγιοναείναισυναινετικόκαινατοέχουνζυγί-
σεικαλάμεταξύτουςγιατίμετάτηναπομάκρυνσηαπότοπληκτρολόγιο,ουδένλάθοςαναγνωρίζεται…

Γυναίκες
«αστέρια»της
Αστρονομίας
ΤοβραβείοShawστην αστρο-

νομία για το 2021 αποδίδεται εξί-
σουστηVictoriaMKaspiκαιστην
Ελληνίδα Χρύσα Κουβελιώτου
(δεξιά) για τη συνεισφορά τους
στην κατανόηση τωνmagnetars,
μία κατηγορία αστέρων νετρονίων
μεπολύ υψηλές τιμές μαγνητικών
πεδίων.

Πρόκειται μόλις για τηνπρώτη
φοράπου δυο γυναίκες μοιράζο-
νται τοσυγκεκριμένο βραβείο, και
μόλιςη2ηκαι3ηγυναίκαπουτους
απονέμεταικαιμπράβοτους!
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Ο Δήμος Βέροιας στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος 
ανάπτυξης και αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης» 
κατέθεσε δεκατρείς (13) προτάσεις οι οποίες καλύπτουν το σύνολο 
των προσκλήσεων στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμο-
γής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), συνολικού προϋ-
πολογισμού 24.277.866,15€.

Συγκεκριμένα υποβλήθηκαν:
Πρόσκληση ΑΤ01: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. 

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΚΟΜΝΗΝΙΟΥ (ΜΠΟΥΡΑ) ΚΑΙ ΓΕ-
ΩΤΡΗΣΗ ΚΑΛΟΓΡΙΑ» προϋπολογισμού 3.260.000€.

Πρόσκληση ΑΤ02: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΧΕ-
ΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ» προϋπολογισμού 6.836.965,13€ (χωρίς ΦΠΑ) που περιλαμβά-
νει την κατασκευή των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακάθαρ-
των στους οικισμούς Αγίου Γεωργίου και Τριλόφου.

Πρόσκληση ΑΤ03: «Προμήθεια και θέση σε λειτουργία Φ/Β 
συστήματος και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης 
ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Βέροιας» προϋπολογι-
σμού 3.098.264,00€. Αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία φω-
τοβολταϊκών συλλεκτών που θα εγκατασταθούν στον περιβάλλοντα 
χώρο της Ε.Ε.Λ., οι οποίοι θα συνδέονται μέσω μετατροπέων με το 
δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ για ενεργειακό συμψηφισμό.

Πρόσκληση ΑΤ04: «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης και 
Προμήθεια εξοπλισμού χωριστής συλλογής πράσινων Βιοαποβλή-
των στον Δήμο Βέροιας», προϋπολογισμού 2.151.160,84€ για την 
προμήθεια ολοκληρωμένων έξυπνων συστημάτων κάδων (Γωνιών 
ανακύκλωσης).

Πρόσκληση ΑΤ05: «Αγροτική οδοποιία στα αγροκτήματα Αγίας 
Μαρίνας και Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας», συνολικού προϋ-
πολογισμού 533.000,00€.

Πρόσκληση ΑΤ06: «Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Βέροιας» 
προϋπολογισμού 1.979.922,75€ έργο που περιλαμβάνει αντικατά-
σταση του συνθετικού τάπητα στο γήπεδο Δ. Βικέλας (πρώην ΕΑΚ) 
και μελέτη για την ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου στην είσοδο 
της πόλης της Βέροιας.

Πρόσκληση ΑΤ07: «Ολοκλήρωση Βρεφικού Σταθμού Κυψέ-
λης» προϋπολογισμού 1.265.000,00€. Περιλαμβάνει την ολοκλή-
ρωση κτιρίου συνολικού εμβαδού 935,75τ.μ. στην περιοχή της 
Κυψέλης Βέροιας, ώστε να καταστεί λειτουργικό για τη στέγαση 
βρεφικού σταθμού με δυναμικότητα 96 βρεφών. 

Πρόσκληση ΑΤ08: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήμα-
τα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, 
δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσι-
ας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας 
του Κορωναιού COVID-19» προϋπολογισμού 1.327.947,33€ η 
οποία αφορά στην προμήθεια λογισμικού, εξοπλισμού και υπηρεσι-
ών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου.

Πρόσκληση ΑΤ09: «Ωρίμανση μελετών Δήμου Βέροιας» προ-
ϋπολογισμού 620.000,00€ σχετικά με την «Έγκριση χωροθέτησης 
και ίδρυση του νέου κοιμητηρίου Βέροιας σε τμήμα του αριθ. 1147ζ 
αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Τ.Κ. Πατρίδας» και τη «Μελέτη κα-
τασκευής φράγματος στη θέση Βράνα-Πέτρα κοινότητας Τριλόφου 
Δήμου Βέροιας».

Πρόσκληση ΑΤ10: «Συντήρηση ανοιχτών αθλητικών χώρων, 
σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ», προϋπολογισμού 
431.000,00€ που περιλαμβάνει ολοκλήρωση κατασκευών στο 1ο 
δημ. Σχολείο Βέροιας, κατασκευή ανελκυστήρα και βελτίωση ενερ-
γειακής απόδοσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής του δήμου Βέροιας και 
ηλεκτροφωτισμό γηπέδου ποδοσφαίρου Μακροχωρίου.

Πρόσκληση ΑΤ11: «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντι-
σεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» με αιτούμενο ποσό 
χρηματοδότησης τις 52.682,10€. Το περιεχόμενο του έργου αφορά 
στον Δευτεροβάθμιο Προσεισμικό Έλεγχο Κρίσιμων Υποδομών 

Δήμου Βέροιας όπως επίσης και σε δράσεις ενημέρωσης – πληρο-
φόρησης – ευαισθητοποίησης πληθυσμού σε θέματα διαχείρισης 
του σεισμικού κινδύνου στο Δήμο Βέροιας. Μετά την ολοκλήρωση 
του 1ου υποέργου προβλέπεται χρηματοδότηση έως 620.000,00€ 
για την υλοποίηση των μελετών στα κτίρια που έχουν επιλεγεί κατά 
τον δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο.

Πρόσκληση ΑΤ12: «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δή-
μου Βέροιας», συνολικού προϋπολογισμού 1.631.344,00€ για την 
Προμήθεια δέκα (10) Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων με βάση τις ανά-
γκες των υπηρεσιών του Δήμου, δέκα (10) σταθμών Φόρτισης αυ-
τών, μίας πλατφόρμας διαχείρισης Οχημάτων και σταθμών Φόρτι-
σης και μίας υβριδικής μονάδας ΑΠΕ για χρήση ΑΠΕ στη Φόρτιση.

Πρόσκληση ΑΤ14: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΨΗ-
ΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 1821-
1912», προϋπολογισμού 470.580,00€ αντικείμενο του οποίου είναι 
η υλοποίηση ενός συνεκτικού σχεδίου δράσεων στο πλαίσιο των 
επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση 
του 1821.

Από τις παραπάνω προτάσεις, όπως είναι ήδη γνωστό, έχει 
διασφαλιστεί η χρηματοδότηση «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ ΔΗΜΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ» που περιλαμβάνει και την κατασκευή εξωτερικών δικτύ-
ων για τη μεταφορά, μέσω δύο αντλιοστασίων, των λυμάτων των 
οικισμών Τριλόφου, Αγίου Γεωργίου και Αγίας Μαρίνας (Δ.Ε. Δοβρά 
Βέροιας) μέχρι την Ε.Ε.Λ., προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία της Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε. Δοβρά, δυναμικότητας 4.000 ισοδύ-
ναμων κατοίκων.

Ο Δήμαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, υπογραμ-
μίζει: «Πρόκειται για ένα ουσιαστικό χρηματοδοτικό εργαλείο για 
τους Δήμους. Η πρόκληση για τον Δήμο Βέροιας ήταν να γίνουν οι 
σωστές μελέτες και η κατάλληλη προετοιμασία, ώστε να υποβάλ-
λουμε άμεσα ολοκληρωμένες προτάσεις, αξιοποιώντας όλους τους 
άξονες του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» προκειμένου να 
προχωρήσουμε τη φιλόδοξη προσπάθειά μας για έργα υποδομής 
στην πόλη και στα χωριά. Εκτιμώ πως με το καλό επίπεδο συνερ-
γασίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης για τη χρηματοδότηση των Δήμων σε συνδυασμό με τον 
στρατηγικό μας σχεδιασμό ως δημοτική αρχή, και με την αμέριστη 
στήριξη των υπηρεσιών του Δήμου μας, μέχρι το τέλος της θητείας 
μας θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε ένα ιδιαίτερα αξιόλογο έργο 
προς όφελος των δημοτών».

Τα βασικά σημεία στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου 
για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές του 2023 

Το τελικό κείμενο του νομο-
σχεδίου του υπουργείου Εσω-
τερικών: «Εκλογή Δημοτικών 
και Περιφερειακών Αρχών» με 
τις νομοτεχνικές αλλαγές και τις 
πέντε τροπολογίες δημοσίευσε  
η aftodioikisi.gr.

Πρόκειται για, συνολικά, 118 
άρθρα, από τα 92 όταν κατατέ-
θηκε στη Βουλή και τα 77 στη 
δημόσια διαβούλευση.

Σύμφωνα με το υπουργείο 
Εσωτερικών, οι βασικές αλλα-
γές που προωθούνται, συνοψί-
ζονται στα εξής:

• Επαναφορά της 5ετούς 
θητείας. Οι δήμαρχοι και οι 
περιφερειάρχες που θα ανα-
δειχθούν από τις εκλογές της 
8ης Οκτωβρίου 2023, θα έχουν 
πλήρη πενταετή θητεία, η οποία 
θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου

• Το όριο εκλογής από τον 
πρώτο γύρο τίθεται σε ποσοστό 43% συν μία ψήφο.

• Τίθεται όριο 3% για το δικαίωμα εκλογής δημοτικού ή περιφε-
ρειακού συμβούλου, το οποίο είναι ανεξάρτητο από τον αριθμό των 
μελών του οικείου συμβουλίου και ευθυγραμμισμένο με το ισχύον 
όριο στις εθνικές εκλογές.

• Εξασφαλίζεται η εκλογή των 3/5 των μελών του συμβουλίου 
στον νικητή των εκλογών.

• Προβλέπεται η εκλογή συμβουλίων ή προέδρων δημοτικών 
κοινοτήτων σε όλη την επικράτεια, χωρίς εξαίρεση, μία ρύθμιση 
που ανταποκρίνεται σε σχετικά αιτήματα των τοπικών κοινωνιών. 
Ειδικότερα για τις κοινότητες με πληθυσμό μέχρι και 300 κατοίκους, 
κάθε συνδυασμός μπορεί να έχει πάνω από έναν (1) υποψήφιο 
πρόεδρο. Πρόεδρος εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς, ανεξαρτήτως 
συνδυασμού, από τον πρώτο γύρο.

• Η υποβολή των υποψηφιοτήτων γίνεται μόνο μέσω συνδυα-

σμών και με δήλωση που υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πύλη gov.
gr, κατ’ επιλογή του υποψηφίου με το πατρώνυμο ή το μητρώνυμό 
του.

• Τίθεται καταληκτική ημερομηνία η 31η Αυγούστου του έτους 
των εκλογών, για την κατάρτιση και δήλωση των συνδυασμών και 
η 10η Σεπτεμβρίου για την ανακήρυξη αυτών από το αρμόδιο δικα-
στήριο, ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος των εκλογικών δαπανών 
και οι υποψήφιοι να είναι εγκαίρως γνωστοί στο εκλογικό σώμα.

• Ο αριθμός των μελών των δημοτικών και περιφερειακών συμ-
βουλίων, καθώς και των συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων καθορί-
ζεται με βάση συγκεκριμένες πληθυσμιακές κλίμακες. Προβλέπεται 
λελογισμένη μείωση του αριθμού των μελών τους. Σημειώνεται, δε, 
ότι μετά τη δημόσια διαβούλευση, επήλθαν στοχευμένες παρεμβά-
σεις. Στο πλαίσιο αυτό, δήμος που αποτελείται από περισσότερες 
από έξι (6) δημοτικές ενότητες και έχει πληθυσμό από 10.001 έως 
50.000 κατοίκους, δικαιούται αυξημένου αριθμού μελών δημοτικού 
συμβουλίου.

• Εξορθολογίζεται και συστηματικοποιείται το πλαίσιο κωλυμά-
των εκλογιμότητας και ασυμβιβάστων, λαμβανομένων υπόψιν και 
παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας δια-
βούλευσης.

• Επαναδιατυπώνονται με σαφήνεια και πληρότητα δικονομικές 
διατάξεις που αφορούν στην εκδίκαση διαφορών που σχετίζονται με 
τις εκλογές ΟΤΑ.

• Για τη διεξαγωγή των εκλογών δημοτικών και περιφερειακών 
αρχών λαμβάνεται υπόψιν ο μόνιμος πληθυσμός, όπως αποτυπώ-
νεται στα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής.

• Τέλος και σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, ο εκλεγμένος 
περιφερειάρχης, κατά τη διάρκεια της θητείας του, τελεί σε αναστο-
λή της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Δήμος Βέροιας: 13 προτάσεις ύψους 24,2 εκ. ευρώ, 
για υποδομές, περιβάλλον και ψηφιακό μετασχηματισμό 

στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»



Στα πλαίσια των 2  ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ με τίτλους: 
“Change Yourself, Not Nature” με θέμα την κλιματική αλλαγή και « Me, You 
and Our Europe», με θέμα την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, στα ο-
ποία συμμετέχει το 5ο ΓΕ.Λ. Βέροιας, η περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου 
-τμήμα Β1- ενημερώθηκε από τον αντιδήμαρχο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης και Ψηφιακής Πολιτικής, Kαλλίστρατο Γρηγοριάδη για την προσπάθεια 
του Δήμου Βέροιας να ψηφιοποιήσει υπηρεσίες του Δήμου και να εντάξει το 
ποδήλατο στην καθημερινή ζωή των πολιτών.  

Στη συνέχεια, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλο-
ντος και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαδόπουλος συζήτησε με τους 
μαθητές για τη σημασία της ανακύκλωσης των οικιακών απορριμμάτων και 
των απορριμμάτων γενικότερα, με στόχο την καλλιέργεια στους πολίτες της 
Βέροιας κουλτούρας φιλικής στο περιβάλλον.

 Οι μαθητές του τμήματος Β1 του σχολείου που υλοποιούν ένα περιβαλ-
λοντικό/πολιτιστικό πρόγραμμα με συνοδούς τους καθηγητές/υπεύθυνους 
των περιβαλλοντικών ομάδων του σχολείου αφού περιδιάβηκαν τα σοκάκια 
της Βέροιας σταματώντας, παρατηρώντας και εξερευνώντας τα μνημεία της 
πόλης μας σε μια προσπάθεια να γνωρίσουν την ιστορία της, συζήτησαν 

με τους αντιδημάρχους 
για την αξία της διατή-
ρησης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και την 
σημασία της προστασί-
ας του φυσικού και οικι-
στικού περιβάλλοντος 
της περιοχής μας.  

Οι υπεύθυνοι 
καθηγητές

Ασικίδης Μιχαήλ
Καραγιάννη 

Φράγκα
Θυμιοπούλου 

Χριστίνα
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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.

Εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την 
μετεγκατάσταση των ποντίων της Πατρίδας

Εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την μετεγκατάσταση των ποντίων προγόνων τους από τις Αλησμόνητες Πατρίδες, διορ-
γανώνει ο πολιτιστικός αθλητικός σύλλογος Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς», την Κυριακή 6 Ιουνίου 2021 στον Ι.Ν. Υπαπα-
ντής του Χριστού Πατρίδας, στις 09.30 π.μ.

Το Πρόγραμμα των  Ι.Ακολουθιών και εκδηλώσεων έχει ως εξής:
Σάββατο 5 Ιουνίου: 
- Ώρα 21.00: Πορεία με δάδες απο το Μνημείο του Συλλόγου στα κοιμητήρια του χωριού.Τρισάγιο στους κεκοιμημένους 

αδελφούς για τα 100 χρόνια καί τους σφαγιασθέντες της γενοκτονίας.
- Ώρα 22.00: Εκδήλωση στον χώρο της Κοινότητας από τον Σύλλογο.
Κυριακή 6 Ιουνίου:
- Ώρα 07.00-10.15: Αρχιερατική Θ. Λειτουργία Ιερουργούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Βεροίας Ναούσης καί Κα-

μπανίας.
- Ώρα 10.30: Δέηση - Κατάθεση στεφάνων στον χώρο του μνημείου του Συλλόγου.
Θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα λόγω πανδημίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Ι. Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. 1820/3-6-2021 έκθεση 

επίδοσης του δικαστικού  επιμελητή στο Εφετείο Κεντρικής Μακε-
δονίας, με έδρα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Χαράλαμπου Ανανιάδη, 
κατόπιν γραπτής παραγγελίας της Δόκιμης Δικαστικής Πληρεξού-
σιας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Χρυσούλας Ι Χαμπίπη, 
επιδόθηκε στην κα. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας για λογαρια-
σμό του 3ου εναγόμενου, του ΜΑΡΤΟΥ Γεωργίου του Μάρτου Στερ-
γίου, αγνώστου διανομής, κυρίου κατά τις αρχικές εγγραφές των με 
αριθμό ΚΑΕΚ 160083343002/0/0 και ΚΑΕΚ 160083343003/0/0, 
ακριβές αντίγραφο της, από 31.5.2021 (αρ. κατ. 97/ΤΜ/2.6.2021) 
απευθυνόμενης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, 
αγωγής, άρθρου 6 παρ.2 ν. 2664/1998 (τακτική διαδικασία), με συ-
νημμένη πράξη κατάθεσης και σημείωση επ’ αυτής περί του χρόνου 
κατάθεσης προτάσεων, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

ΙΙ. Η αγωγή αυτή, την οποία ασκεί το Ελληνικό Δημόσιο 
(ΑΦΜ:090165560) που εκπροσωπείται νόμιμα από τον, κατοι-
κοεδρεύοντα στην Αθήνα, Υπουργό Οικονομικών (Καραγεώργη 
Σερβίας 10) στρέφεται αναφορικά με τα γεωτεμάχια με ΚΑΕΚ 
160083343002/0/0 και ΚΑΕΚ 160083343003/0/0 κατά του ΜΑΡ-
ΤΟΥ Γεωργίου του Μάρτου Στεργίου και κατά άλλων απλών ομο-
δίκων αυτού (για άλλα γεωτεμάχια) για τους οποίους έλαβε χώρα 
επίδοση ως γνωστής διαμονής.

ΙΙΙ. Η ανωτέρω αγωγή, καθ’ ο μέρος αφορά στα ανωτέρω γεω-
τεμάχια και στρέφεται κατά του ανωτέρω φυσικού προσώπου έχει 
αίτημα: «Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή. Να αναγνωρισθεί 
ότι το Ελληνικό Δημόσιο είναι αποκλειστικός κύριος σε ποσοστό 
πλήρους κυριότητας 100%, για τους, στο ιστορικό της παρού-
σας αναφερόμενους λόγους:Ι)  ολόκληρου του έχοντος κατά το 
κτηματολογικό φύλλο, εμβαδόν 1.200 τμ., γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 
160083343003/0/0, ΙΙ) των προαναφερόμενων εδαφικών τμη-
μάτων γεωτεμαχίων, όπως αυτά εμφαίνονται στο από Μαρτίου 
2021, ΤΔΓΜ που συντάχθηκε σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 
87, με συντεταγμένες κορυφών των εδαφικών τμημάτων σε άξονες 
Χ και Ψ και μήκη πλευρών αυτών, όπως ακριβώς αναφέρονται στο 
ΤΓΔΜ και κλίμακα 1:2000 από τον υπάλληλο της υπηρεσίας αυτής, 
Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο, Αγρονόμο, Τοπογράφο Μηχανικό, το 
οποίο υποβλήθηκε ηλεκτρονικά την 14.4.2021, όπως προκύπτει 
από το αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος με κω-
δικό ηλεκτρονικού διαγράμματος (ΚΗΔ) 993684,  δηλαδή σε:…Β. 
Τμήμα του έχοντος, κατά το κτηματολογικό φύλλο, εμβαδόν 713 
τ.μ., γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 160083343002/0/0 (αναφερόμενο στο 
ΤΓΔΜ ως) Δ2 με στοιχεία 67,66,70,69,68,67 με συντεταγμένες των 
ανωτέρω στοιχείων (κορυφών) σε άξονες Χ και Ψ και μήκη πλευ-
ρών, όπως ακριβώς αναφέρονται στο ΤΓΔΜ, έκτασης 659,173 τ.μ..
Να διαταχθεί η διόρθωση των προαναφερόμενων εσφαλμένων εγ-
γραφών, στα οικεία βιβλία του κτηματολογικού γραφείου Κεντρικής 
Μακεδονίας – Υποκατάστημα Βέροιας, ώστε το Ελληνικό Δημόσιο 
να αναγραφεί κύριος σε ποσοστό πλήρους κυριότητας 100% των 
παραπάνω εδαφικών εκτάσεων, με τίτλο κτήσης την συντελεσθεί-
σα, κατά τα ανωτέρω, αναγκαστική απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε 
με την υπ’ αριθ. Δ1475/1651/11.06.1976 Κοινή Υπουργική Από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων, η οποία 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 182/τ. Δ’/ 24.06.1976..Να αποσπασθούν 
τα προαναφερόμενα τμήματα αυτά από τα γεωτεμάχια με ΚΑΕΚ 
160083343002/0/0…στα οποία ανακριβώς εμφαίνονται να ανήκουν, 
να τροποποιηθεί, αντίστοιχα, το κτηματολογικό διάγραμμα και 
να δημιουργηθεί, για κάθε ένα από τα τμήματα αυτά, νέο κτημα-
τολογικό φύλλο, στο οποίο θα αποδοθεί νέος αριθμός ΚΑΕΚ, με 
αποκλειστικό κύριο, σε ποσοστό πλήρους κυριότητας 100%, το 
Ελληνικό Δημόσιο. Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στη δικαστική 
δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου.».

Βέροια, 3.6.2021
Χρυσούλα Ι Χαμπίπη

Δ Δικαστική Πληρεξούσια ΝΣΚ

Περιβαλλοντική δράση μαθητών 
του 5ου ΓΕ.Λ Βέροιας 

και συνάντηση με Αντιδημάρχους



Σε δημοσίευμα της 
βουλευτή Ημαθίας του 
ΣΥΡΙΖΑ Φρόσως Κα-
ρασαρλίδου, για τις 
δηλώσεις Μητσοτάκη 
περι επανασχεδιασμού 
του χάρτη της Υγείας 
και των νοσοκομείων, 
απαντάει ο Βουλευτής 
Ημαθίας της ΝΔ, Λάζα-
ρος Τσαβδαρίδης ανα-
φέροντας τα εξής:

«Την ώρα που η 
Κυβέρνηση της ΝΔ και 
ο Πρωθυπουργός της 
χώρας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθούν να οδηγήσουν την Ελλάδα 
στην νέα εποχή, αντιμετωπίζοντας παθογένειες χρόνων και  τολμώντας ου-
σιαστικές μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν το πρόσωπο της χώρας, στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ ψάχνουν απελπισμένα να ανακαλύψουν «με το στανιό» σκιές, μπας 
και αρθρώσουν έτσι έναν στοιχειώδη αντιπολιτευτικό λόγο.

Τελευταίο τους «κατόρθωμα» είναι η σημερινή προκλητική διαστρέ-
βλωση και μάλιστα δια της Βουλευτού Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ του νοήματος 
των λόγων του Πρωθυπουργού για την μεγάλη μελλοντική πρόκληση του 
σχεδιασμού ενός σύγχρονου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας που θα 
βελτιστοποιεί την παροχή υπηρεσιών επ’ ωφελεία των πολιτών, λόγια στα 
οποία η κα. Καρασαρλίδου εφηύρε τον «προάγγελο κλεισίματος του Νοσο-
κομείου Νάουσας καθώς και άλλων περιφερειακών νοσοκομείων».

Ας μείνει ήσυχη η κα. Καρασαρλίδου. Οι υγειονομικές μονάδες της χώ-
ρας αλλά και του Νομού μας όχι μόνο έχουν ενισχυθεί ουσιαστικά εν καιρώ 
πανδημίας αλλά και θα συνεχίζουν να ενισχύονται και στο άμεσο μέλλον τό-
σο με επιπρόσθετο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όσο και με τον πλέ-

ον σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Αυτό αποτελεί 
προγραμματική δέσμευση της ΝΔ και γίνεται καθη-
μερινά πραγματικότητα σε πείσμα όσων θέλουν να 
μετατρέψουν το άσπρο σε μαύρο.

Επίσης χαιρόμαστε για την αγωνία που εκφράζει 
για την υγεία των πολιτών, παρότι δεν την είδαμε 
εν καιρώ πανδημίας να ψελλίζει κάτι ενάντια στην 
προτροπή του αρχηγού της για την έμμεση ή άμεση 
στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στις 632 πορείες που έγιναν 
στη χώρα από τις αρχές Φεβρουαρίου και εν μέσω 
περιοριστικών μέτρων. Πορείες, που συνέβαλαν 
στην εξάπλωση του ιικού φορτίου, την ώρα που οι 
πολίτες και οι υγειονομικοί μας αγωνίζονταν με κα-
θημερινές υπερβάσεις για την διαφύλαξη της ζωής».

 
   
Φρ. Καρασαρλίδου προς Τσαβδαρίδη: 
«Οι τοπικές κοινωνίες θα ματαιώσουν 

τα σχέδια της κυβέρνησης 
για υποβάθμιση και εμπορευματοποίηση 

της δημόσιας υγείας»  
Απάντηση στον Λάζαρο Τσαβδαρίδη απέστειλε 

στη συνέχεια η βου-
λευτής Ημαθίας του 
ΣΥΡΙΖΑ, Φρόσω Κα-
ρασαρλίδου, τονίζο-
ντας τα εξής:

 «Αντί ο κ. Τσα-
βδαρίδης να ωραι-
οποιεί καταστάσεις 
και να επιδίδεται σε 
προσωπικές σε βά-
ρος μου επιθέσεις, 
ας εξηγήσει στο λαό 
της Ημαθίας τι ση-
μαίνει η δήλωση του 
πρωθυπουργού ότι 
“έχουμε έναν νοση-
λευτικό χάρτη ο οποίος ξεκάθαρα δεν είναι ορθολογικός” και ότι “είναι αδια-
νόητο σήμερα 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”, δήλωση που 
έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή της Νάουσας και έχει 
δεχθεί αρνητικά σχόλια ακόμη και από τοπικά στελέχη της ΝΔ στο χώρο της 
υγείας.

Είναι φανερό ότι πριν καλά-καλά υποχωρήσει η οξεία φάση της πανδη-
μίας, η κυβέρνηση δια του πρωθυπουργού παρουσιάζει το βασικό πολιτικό 
της σχέδιο για την Υγεία, που είναι η εμπορευματοποίηση της υγείας, το 
άνοιγμα του ΕΣΥ στην αγορά και οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού 
Τομέα.

Οι τοπικοί φορείς θα δώσουν όμως τη δική τους απάντηση, όπως συνέ-
βη και επί κυβέρνησης Σαμαρά, που επίσης επιχειρούνταν η υποβάθμιση 
και το κλείσιμο του Νοσοκομείου Νάουσας αλλά τα σχέδια έμειναν τελικά 
στα συρτάρια χάρη στην αντίδραση και τις κινητοποιήσεις των κατοίκων της 
περιοχής».
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε τοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΣΑΛΤΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κων/νου 

και της Ρουμιάνα, το γένος Στάμκοβα, που 
γεννήθηκε στην Καρδίτσα και κατοικεί στη 
Λάρισα και η ΣΙΔΕΡΗΑΘΑΝΑΣΙΑ του 
Λάμπρου και της Σύλβια, το γένος Χαρίση, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, 

πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει 
στο Δημαρχείο Βέροιας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚΕΝΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣΑρ.Πρωτ.1838
&ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣΔΗΜΟΥΒΕΡΟΙΑΣΗμ/νια28/05/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εγγρα-

φής-επανεγγραφής νηπίωνβρεφών στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς 
Σταθμούς Δήμου Βέροιας για το σχολικό έτος 2021-2022  ορίζεται η 1η
Ιουνίου2021καιηημερομηνίαλήξηςτουςη22ηIουνίου2021.

 Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθη-
κών λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωναϊού 
COVID-19, και προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός θα γίνεται ειδικά 
για φέτος:

• ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα ευκρινή αντίγραφα) στο email του 
σταθμού της 1ης επιλογής των γονέων

• μεφυσικήπαρουσίαστο σταθμό της 1ης επιλογής κατόπιν τηλε-
φωνικού ραντεβού. 

 Στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς γίνονται δεκτά βρέφη ηλικίας από 
6 μηνών έως 2,5 ετών και στους παιδικούς σταθμούς νήπια από 2,5 
ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή-επανεγγραφή βρί-
σκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του νομικού προσώπου (veriakapa.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες οι γονείς θα απευθύνονται στα γρα-
φεία διοίκησης παιδικών σταθμών (τηλ.2331022178 εσωτ.4) και στους 
παρακάτω παιδικούς-βρεφονηπιακούς σταθμούς

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  (νήπια 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην 
υποχρεωτική εκπαίδευση)

Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Μουρούζη 2 (ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ) 23310 61723 
dimvref1@otenet.gr

Β΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Αργυρουπόλεως 3 (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ) 23310 
26093 paidver2@otenet.gr

Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Πιερίων 28 23310 22888 paidver3@otenet.gr
Δ΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ηρακλέους (ΑΛΣΟΣΠΑΠΑΓΟΥ) 

2331064698 alsos@veriakapa.gr
Π.Σ.ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 23310 41661 dipestap@gmail.com
Π.Σ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23310 51207 dhm163@otenet.gr
Π.Σ. ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ 2331092790
Π.Σ.ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΡΙΖΩΜΑΤΑ 2331096342
ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘΜΟΙ (βρέφη 6 μηνών -2,5 ετών)
Β΄ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘΜΟΣ (βρέφη από 6 μηνών -2,5 ετών)
25ης Μαρτίου& Αριάδνης ΕΡΓΟΧΩΡΙ) 23310 29792 vref2ver@otenet.gr
Δ΄ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘΜΟΣ(βρέφη από 18 μηνών -2,5 ετών)
ΑΣΩΜΑΤΑ 23310 91188 vref4ver@otenet.g

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣΛΕΩΝΙΔΑΣ

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 Επιχει-
ρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών - Επανεκκίνηση 
Εστίασης και Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμνα-
στηρίων, Παιδότοπων, κ.α.

Δωρεάν, ο έλεγχος επιλεξιμότητας.

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

Λ. Τσαβδαρίδης προς Φρ. Καρασαρλίδου: 
Στον ΣΥΡΙΖΑ ψάχνουν «με το στανιό» σκιές, 
μπας και αρθρώσουν αντιπολιτευτικό λόγο
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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.

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, σύμφω-
να 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 

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 6 Ι-

ουνίου 2021 στον Ιερό Ναό 
Υπαπαντής στην Πατρίδα 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού και αδελφού 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

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

Η σύζυγος,
Τα παιδιά, Τα εγγόνια

Οι αδελφές
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας 

έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται  και θέλουν   
να τα  προσφέρουν στο  
Γηροκομείο Βέροιας  , 
το τηλέφωνο του Γηρο-
κομείου Βέροιας είναι 
2331024891.

Ιερός Ναός Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης

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

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

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

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

 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 Αρ-
σενίου Επισκόπου Βεροί-
ας.

 Το Σάββατο 5 Ιουνίου 
στις 7:00 μ.μ. θα απευ-
θύνει 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 ραδιο-
φωνικό σταθμό «Παύλει-
ος 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.



Γράφει ο 
Αναστάσιος Βασιάδης

Η επιδημική κρίση του κορονο-
ϊού που ανέκυψε κατά συνέχεια της 
μνημονιακής περιόδου, εξέτρεψε 
την αναπτυξιακή προοπτική  της 
χώρας γιγάντωσε την ανεργία, υπο-
νόμευσε την πρωτογενή και δευτε-
ρογενή παραγωγική δραστηριότητα 
και δυναμίτισε κάθε σοβαρή επιχει-
ρηματική προσπάθεια του ντόπιου 
μικρομεσαίου ανθρώπινου δυναμι-
κού. 

Το άνοιγμα των τουριστικών δραστηριοτήτων ω-
στόσο και η σταδιακή επάνοδος στην κανονικότητα  
φέρνουν στο προσκήνιο τις παραμελημένες αναπτυ-
ξιακές δυνατότητες που ο ίδιος ο τόπος απλόχερα 
παρέχει.

Ο λόγος γίνεται για τις μοναδικού κάλους περιοχές 
των πανέμορφων βουνών της πατρίδας μας, με τις 
ειδυλλιακές κοιλάδες, τα παραδοσιακά χωριά και τα 
εξαιρετικά αγροκτήματα με τους άνετους ξενώνες, 
τα οινοποιεία, τις πρωτότυπες καλλιέργειες και τις 
οργανωμένες ξεναγήσεις στην ιστορία, στις παρα-
δόσεις και στην παραγωγική δραστηριότητα του 
τόπου.

Αυτή η πραγματικότητα που αναδύεται με την 
σταδιακή επάνοδο στην κανονικότητα, αναδεικνύει 
την πρόκληση της συστηματικής αγροτουριστικής 
ανάπτυξης, που η επιδημική κρίση ανέστειλε, ενώ 
βρίσκονταν σε εξέλιξη  ποικίλα υποστηρικτικά προ-
γράμματα.

Είναι γνωστό για τους γνωρίζοντες την ευρω-
παϊκή πραγματικότητα ότι όταν στην Ελλάδα ανα-
καλύπτονταν και αξιοποιούνταν περιστασιακά και 
μεμονωμένα ο αγροτουρισμός, στην Ευρώπη τα 
αγροτικά καταλύματα προσέφεραν ήδη ποιοτικές 
υπηρεσίες, με ανάλογο βεβαίως οικονομικό όφελος 
για τους κατοίκους της υπαίθρου.

Στο επίκεντρο του αγροτουρισμού βρίσκονται το 
φυσικό περιβάλλον και η ανθρώπινη επαφή.

Η δραστηριότητα αυτή δεν έχει σκοπό να υπο-
καταστήσει τις αγροτικές ασχολίες  αλλά να τις στη-
ρίζει προσφέροντας ένα επιπλέον εισόδημα.

Η αγροτουριστική δραστηριότητα βασίζεται στη 
διαμονή σε κατάλληλα διαμορφωμένες κατοικίες 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής ή σε ξενώνες που 
διαθέτουν έναν αξιόλογο τοπικό χαρακτήρα.

Οι επισκέπτες μπορούν να γευτούν 
παραδοσιακές πίτες, σπιτικές μαρμελά-
δες και γλυκά του κουταλιού, χειροποίητα 
ζυμαρικά, ντόπια τυροκομικά, ζεστές τη-
γανίτες, φρούτα και ολόφρεσκα λαχανικά.

Ακόμη, αν δεν θέλουν να είναι απλοί 
παρατηρητές, μπορούν να συμμετά-
σχουν στα πανηγύρια, στις γιορτές και 
στην τήρηση παλαιών εθίμων που ανα-
μένεται να αναβιώσουν μετά την επιδη-
μική κρίση.

Σε πολλά μέρη λειτουργούν και αγο-
ρές με είδη λαϊκής τέχνης, όπως υφαντά, 
κεντήματα, ξυλόγλυπτα, κεραμικά κτλ.

Έτσι διαφυλάσσεται και αξιοποιείται η 
φυσική και πολιτιστική κληρονομιά ενώ 
δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης παράλ-
ληλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
που αυτονόητα συνεπάγονται νέες θέσεις 
εργασίας.

Είναι αλήθεια ότι η ελληνική ύπαιθρος 
πολύ λίγο διαφημίζεται από τους επίση-
μους φορείς, τους αγροτουριστικούς συ-
νεταιρισμούς και τις ταξιδιωτικές επιχει-
ρήσεις ενώ προβάλλονται αγροτουριστι-
κά πακέτα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Η ανάπτυξη του αγροτουρισμού ως 
παραγωγικής δραστηριότητας, προϋπο-
θέτει την αξιοποίηση αγροτουριστικών 
προγραμμάτων, τα οποία πέρα από τη 
βελτίωση της οικονομικής θέσης των α-
γροτών, έχουν στόχο και τη βελτίωση της 

κοινωνικής θέσης της γυναίκας-αγρότισ-
σας.

Ο αγροτουρισμός ως αναπτυξιακή 
δραστηριότητα θεσμοθετήθηκε και υπο-
στηρίζεται με τον κανονισμό  950/97 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει ως σκο-
πό την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών 
αλλά και την ενίσχυση της αγροτικής ενα-
σχόλησης.

Είναι αυτονόητο όμως ότι η πρόκλη-
ση του αγροτουρισμού που προβάλλει 
μετά την επιδημική κρίση, θέτει προ των 
συλλογικών ευθυνών την προστασία του 
περιβάλλοντος από φυσικές απειλές και 

την διαφύλαξη του από δραστηριότητες που υπονο-
μεύουν την ίδια του την υπόσταση.

Η απάντηση στην αγροτουριστική πρόκληση στην 
μετά  covid εποχή, βρίσκεται στην οργανωμένη και 
μεθοδική αξιοποίηση των ενεργών ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων, με πρωτοβουλία που πρέπει να λάβουν 
οι τοπικές αρχές, οι φορείς και οι παράγοντες, με 
γνώμονα την ανάπτυξη του τόπου.
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ   

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ                                                             
«ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ» ΝΠΔΔ
Δ/ΝΣΗ: Παρ. ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 1-ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ: 23310.60940 - Mail: divresta@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΔΗΒΡΕΣΤΑ «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ» 

2021-2022
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΡΑΦΗΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΧΡΟΝΙ-

ΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΑΠΟ 1-9 2021  ΕΩΣ  31-7-2022
 Σύμφωνα με τον «Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών 

Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ Β΄4249/5-12-2017)  
οι καταθέσεις των αιτήσεων εγγραφής-επανεγγραφής υποβάλλο-
νται από 10 Μαΐου έως 31 Μαΐου  κάθε έτους και σε όλη την διάρ-
κεια του έτους .

 Η περίοδος Έναρξης υποβολής αιτήσεων εγγραφών-επανεγ-
γραφών έχει οριστεί για την τρέχουσα και μόνον περίοδο: από  1η 
Ιουνίου  έως 18η   Ιουνίου , και θα γίνεται   με φυσική παρουσία,, 
μετά από τηλεφωνικό ραντεβού στο γραφείο του Φορέα .

 Η  αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά  που απαιτούνται για την 
εγγραφή- επανεγγραφή θα  παραλαμβάνονται  από το γραφείο του 
Φορέα

Δικαίωμα εγγραφής στο ΝΠΔΔ έχουν τα βρέφη ηλικίας: από 
οκτώ (8) μηνών έως 2.5 ετών , την 1η Σεπτέμβρη. 

Απόφαση  ΔΣ ΔΗΒΡΕΣΤΑ  «Θ. ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ» 14/2021 με   
ΑΔΑ: 696ΡΟΕΚ4-ΚΚ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ 
ΜΕΤΑ COVID ΕΠΟΧΗ

Παράταση 
του προγράμματος 

κοινωφελούς εργασίας, 
ζητά ο Τάσος Μπαρτζώκας

Με κοινοβου-
λευτική παρέμβαση 
προς τον Υπουργό 
Εργασίας, κ. Κω-
στή Χατζηδάκη και 
τον Υπουργό Εσω-
τερικών, κ. Μάκη 
Βορίδη, ο βουλευ-
τής Ημαθίας Τάσος 
Μπαρτζώκας ζητά 
την παράταση του 
τρέχοντος προ -
γράμματος κοινω-
φελούς εργασίας, 
την επανεκκίνηση 
νέου κύκλου για 
την περίοδο 2021-
2022 και τη δια-
σφάλιση της συμ-
μετοχής των παλαι-
ών ωφελουμένων, σε ενδεχόμενο νέο πρόγραμμα.

Όπως επισημαίνει ο Τάσος Μπαρτζώκας «η χρησιμότητα του προγράμματος εντοπί-
ζεται τόσο στην ενίσχυση των υπηρεσιών των οργανισμών ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού, όσο και 
στην τοπική ανάπτυξη», ενώ τονίζει ότι «η λήξη του τρέχοντος προγράμματος θα σημάνει 
την αποδυνάμωση από πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό στις υποστελεχωμένες υπηρεσίες, 
αλλά και σε αύξηση της ανεργίας και μάλιστα εν μέσω πανδημίας».

Ο βουλευτής, φέρνοντας το ζήτημα των 36.500 εργαζομένων στη Βουλή, υπογραμμίζει 
ότι η διατήρηση του υφιστάμενου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, απαντά τόσο στο 
διαχρονικό σκοπό της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή στην εξυπηρέτηση των τοπικών α-
ναγκών και του τοπικού συμφέροντος, όσο και στη διατήρηση της απασχόλησης.

Επαναλειτουργούν τα  
Γραφεία της ΝΟΔΕ Ημαθίας

Ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ημαθίας, Παναγιώτης Παλπάνας ενημερώνει ότι: Στο 
πλαίσιο άρσης των περιοριστικών μέτρων, που ελήφθησαν από την κυβέρνηση στην 
προσπάθεια περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας, το γραφείο της Δ.Ε.ΕΠ – ΝΟ.Δ.Ε 
Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας, θα παραμένει ανοιχτό από Δευτέρα έως Παρασκευή 
και ώρες 10:00 – 14:00.

 Για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την τήρηση των κανόνων προστασίας 
της ως προς τη λειτουργία των κλειστών χώρων στους οποίους συναθροίζεται κοινό, 
είναι υποχρεωτική η τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των παρευρι-
σκόμενων με τη χρήση προστατευτικής μάσκας και απολυμαντικού υγρού.



Ηοικονομική
ενίσχυση
στην

οικογένεια
τουΧρήστου
Χατζηδάκη

Σπουδαία πρωτο-
βουλία από τις 
ποδοσφαιρικές 

Ακαδημίες του νομού 
Ημαθίας, που αποφά-
σισαν να δωρίσουν 
ένα χρηματικό ποσό 
στην οικογένεια του 
εκλιπόντα προπονητή, 
Χρήστου Χατζηδάκη.

ΟΣύλλογοςΠαλαίμαχωνπο-
δοσφαιριστώνΝάουσαςεξέδωσε
ανακοίνωση με την οποία ευχα-
ριστεί για την πρωτοβουλία, εκ
μέρουςκαιτηςοικογένειας.

Αναλυτικά:
«Ο Σύλλογος Παλαίμαχων

ΠοδοσφαιριστώνΝάουσας και η
Οικογένεια του εκλιπόντα Χρή-
στουΧατζηδάκηθέλειναευχαρι-
στήσει τους μικρούςποδοσφαι-
ριστές και τις οικογένειες τους
από τιςΑκαδημίεςΠοδοσφαίρου
Ημαθίαςπουμετάαπόσύσκεψη
των μελών της αποφάσισαν να
δωρίσουν ένα χρηματικό ποσό
στηνοικογένειατουΧρήστου.

Γιαεμάςηπροσπάθειαστήρι-
ξης στην οικογένεια του συνεχί-
ζεταικαιευχαριστούμεγιαακόμη
μιαφοράόλουςτουςανθρώπους
που ανταποκρίθηκαν στο κάλε-
σμααυτό.»

ΟΠρόεδρος
ΑλεξιάδηςΜιχάλης

Η ποδοσφαιρική ομάδα της
Βέροιας στα πρότυπα μεγάλων
clubπρωτοπορείκαισεσυνεργα-
σία με εταιρεία εκπαίδευσηςστε-
λεχών και προσωπικής ανάπτυ-
ξηςπροχώρησεστην εκπαίδευση

των ποδοσφαιριστών της όσον
αφοράτουςστόχους,τηνπροσω-
πικήεξέλιξηκαιτονσωστότρόπο
σκέψης.

Πραγματοποιήθηκε επίσης
τεστ προσωπικότητας με σκοπό

την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ
ποδοσφαιριστών και τεχνικού ε-
πιτελείου. Ευχαριστούμε την SS
Training System για την συνερ-
γασία.
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Την προσεχή Κυριακή θα διε-
ξαχθεί η 15η αγωνιστική της 
FL  με την Βέροια να δίνει 

δύσκολο αγώνα στην Ηγουμενίτσας 
εναντίον του Θεσπρωτού, με διαιτη-
τή τον κ. Βλάχο από τον σύνδεσμο 
της Αττικής. Αναλυτικά όλο το πρό-
γραμμα:

Football League  - 15η αγωνιστική
Βόρειοςόμιλος
Κυριακή6Ιουνίου(17:00)
Θεσπρωτός-Βέροια
Διαιτητής:Βλάχος(Αν.Αττικής)
Βοηθοί:Καραθανάσης(Αν.Αττικής),Καραγιάν-

νης(Θράκης)
4ος:Μπαΐλης(Πρέβεζας/Λευκάδας)

ΑΕΠΚοζάνης-Καβάλα
Διαιτητής:Δραγούσης(Κιλκίς)
Βοηθοί:Διαμαντής (Ηπείρου),Φαλτάκας (Γρε-

βενών)
4ος:Παρχαρίδης(Δράμας)

Πανσερραϊκός-ΟλυμπιακόςΒόλου
Διαιτητής:ΒεργέτηςΧρ.(Αρκαδίας)
Βοηθοί:ΒεργέτηςΔ.(Αργολίδας),Κουφός(Μα-

κεδονίας)
4ος:Τσοπουλίδης(Ξάνθης)

Τρίγλια-Πιερικός
Διαιτητής:Θεοχάρης(Θεσσαλίας)
Βοηθοί:Ψύλλος (Λέσβου),Μανασής (Τρικά-

λων)
4ος:Μελτζανίδης(Ημαθίας)

ΑπόλλωνΠόντου-ΑλμωπόςΑριδαίας
Διαιτητής:Καλατζής(Θεσσαλίας)
Βοηθοί: Καλύβας (Φθιώτιδας),Αναστασίου

(Θεσσαλίας)
4ος:Πολυχρόνης(Πιερίας)

Νότιοςόμιλος
Σάββατο5Ιουνίου(17:00)
ΝίκηΒόλου-ΚαλαμάταΕΡΤ3
Διαιτητής:Κατσικογιάννης(Ηπείρου)
Βοηθοί:Νίκζας,Μάνος(Λάρισας)
4ος:Μπούμπας(Ηπείρου)

Κυριακή6Ιουνίου(17:00)
Αιγάλεω-Ρόδος
Διαιτητής:Κατόπης(Σάμου)
Βοηθοί:Χρηστάκος (Πειραιά),Καραλής (Ηλεί-

ας)
4ος:Λεμπέσης(Πειραιά)

Επισκοπή-Ιάλυσος
Διαιτητής:Γιουματζίδης(Πέλλας)
Βοηθοί: Τοροσιάδης (Μακεδονίας),Δέλλιος

(Πέλλας)
4ος:Κατοίκος(Αθηνών)

Καλλιθέα-ΑστέραςΒλαχιώτη
Διαιτητής:Κουκουράκης(Χανίων)
Βοηθοί:Μπουρτζοβίτης (Κορινθίας), Χροστο-

δούλου(Ημαθίας)
4ος:Ντάουλας(Δυτ.Αττικής)

Ασπρόπυργος-Σαντορίνη
Διαιτητής:Καδδάς(Αχαΐας)
Βοηθοί:Κακαφώνης(Αχαΐας),Αθανασοπούλου

(Μεσσηνίας)
4ος:Μαχαίρας(Αθηνών).

Ο ΝΠΣ Βέροια...
πολλά βήματα μπροστά...

Οιδιαιτητέςτης15ηςαγωνιστικής.
Θεσπρωτός-Βέροιαοκ.Βλάχος

(Ατ.Αττικής)



Η «εξαιρετικά μεγά-
λη ποδοσφαιρική 
μεταρρύθμιση» επι-

κροτήθηκε από την συντρι-
πτική πλειοψηφία των 
ΠΑΕ της SL2 και της FL, σε 
τηλεδιάσκεψη με τον Υφυ-
πουργό Αθλητισμού Λευτέ-
ρη Αυγενάκη.

Αναδιάρθρωση με αυστηρότατα
κριτήρια, δημιουργία Β’ ομάδων, ά-
μεση προκαταβολή & στην FL από
στοίχημα, πλήρης εφαρμογήΟλιστι-
κήςΜελέτης&νέοπλαίσιογιαπροπο-
νητέςεπικροτήθηκαναπόσυντριπτική
πλειοψηφίαΠΑΕSL2-FL.

ΗανακοίνωσητηςΓενικήςΓραμμα-
τείαςΑθλητισμού:

«Αναδιάρθρωση με αυστηρότατα
κριτήρια και κανόνες, δημιουργία Β’
ομάδων, άμεση προκαταβολή 1,55
εκατ.ευρώκαιστηFootballLeagueα-
πότοστοίχημα,πλήρηςεφαρμογήτης
ΟλιστικήςΜελέτης και το νέοπλαίσιο
γιατουςπροπονητέςποδοσφαίρου

Την «εξαιρετικάμεγάλημεταρρύθ-
μισηστοποδόσφαιρο»πουσυντελεί-
ταιμετοσχέδιονόμου,τοοποίοεισά-
γεταιτιςπροσεχείςημέρεςστηΒουλή,
τόνισε οΥφυπουργόςΠολιτισμού και
Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης,
στις 31 ομάδες τωνπρωταθλημάτων
SuperLeague2 καιFootball League,
σετηλεδιάσκεψητηςΈνωσήςτουςμε
τη συμμετοχή και τουπροέδρου της
Super League 1,ΛεωνίδαΜπουτσι-
κάρη.

ΟΥφυπουργόςΑθλητισμού ανα-
φέρθηκε

* στα οικονομικά, αγωνιστικά και
αναπτυξιακά κριτήρια της επικείμενης
αναδιάρθρωσηςτωνδύοεπαγγελματι-
κώνκατηγοριώνσεμία,μετησυγχώ-

νευσητωνSL2καιFL,
*στοθετικό καιαναπτυξιακόπρο-

τεινόμενοσχέδιογια τηδημιουργίαΒ’
ομάδων τωνΠΑΕ τηςSL1, οι οποίες
θασυμμετέχουνστηνSL2,τοοποίοε-
ξήγησεπεραιτέρωοκ.Μπουτσικάρης,

* στην ενίσχυση επαγγελματικού
και ερασιτεχνικού αθλητισμού μέσω
τηςγενναίαςχρηματοδότησηςαπότον
νέο τρόποφορολόγησης των κερδών
τωνπαικτώντυχερώνπαιγνίων,

* στην ψήφιση των προβλέψεων
τηςΟλιστικήςΜελέτης, σε ότι αφο-
ρούνστις υποχρεώσεις τηςΠολιτείας
και την αναγκαιότηταπλήρους εφαρ-
μογής της από ταποδοσφαιρικά όρ-
γανα,

*στηλειτουργίατηςΕθνικήςΠλατ-
φόρμαςΑθλητικήςΑκεραιότηταςως
προςτηχειραγώγησητωναγώνων,

*στις αλλαγές τουθεσμικούπλαι-
σίουσε ότι αφορά (και) τουςπροπο-
νητέςποδοσφαίρου

και υπογράμμισε ο κ.Αυγενάκης
ότι «όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις
προκύπτουν από δημοκρατικές και
συλλογικέςδιαδικασίες,μεεξαντλητικό
διάλογομε τους ενδιαφερομένους και
όχιερήμηνκαιεναγνοίατους».

Τόσοοπρόεδρος τηςSL2-FL,Λε-
ωνίδαςΛεουτσάκοςόσοκαιησυντρι-
πτικήπλειοψηφία τωνΠΑΕ – μελών
τηςΈνωσης (πλην τωνΛεβαδειακού
και Τρικάλων, που επιφυλάσσονται)
συμφώνησανκαιεξήραντόσοτιςεξε-
λισσόμενεςμεταρρυθμίσεις (ζητώντας
αυστηρότατακριτήρια)όσοκαι τηση-
μαντικήτομήστήριξηςκαιανάπτυξης,
μέσωτηςχρηματοδότησηςαπότηφο-
ρολογίατωνκερδώντουστοιχήματος.

ΟΥφυπουργόςΑθλητισμού, μά-
λιστα, ενημέρωσε τις ομάδες της
Football League ότι θα εισπράξουν
άμεσααπό77.500€εκάστη(συνολικά
1.550.000€)ωςπροκαταβολή, όπως
συνέβηπρόσφατακαιμετιςάλλεςκα-

τηγορίες επαγγελματικού αθλητισμού
σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ,
οι οποίες ενισχύθηκαν με 29,2 εκατ.
ευρώσυνολικά.

Σεότιαφοράστηνεπικείμενηανα-
διάρθρωση των δύο επαγγελματικών
κατηγοριώνσεμία,μετησυγχώνευση
τωνSL2καιFL,οκ.Αυγενάκηςκατέ-
δειξε τηναναγκαιότηταβιωσιμότητας,
αξιοπιστίας, ανταγωνιστικότητας και
ποιότητας,σεαντικατάσταση της υφι-
στάμενης στρεβλής κατάστασηςπου
επέβαλε προ διετίας ο προκάτοχός
του,μεισχυρέςΠΑΕπου

> θα μπορέσουν να έχουνΜετο-
χικόΚεφάλαιο τουλάχιστον 250.000€
(αντί 30.000€), με πρόθεσηωστόσο
νααυξηθείπεραιτέρω,

> θα μπορέσουν να καταθέτουν
εγγυητικήεπιστολήστηνΕΕΑτουλάχι-
στον100.000€(αντί15.000€),

> οι μισοί ποδοσφαιριστές τους,
τουλάχιστον, οι οποίοι θαδηλώνονται
στοφύλλοαγώνα,θαπρέπειναπλη-
ρούντιςπροϋποθέσειςσυμμετοχήςσε
ελληνικήεθνικήομάδα,οποιασδήποτε
ηλικιακήςκατηγορίας,

>θα έχουν τουλάχιστον3ετήσυμ-
φωνίακεντρικήςδιαχείρισηςτηλεοπτι-
κώνδικαιωμάτωνκαι

>θαπρέπειναεκπονήσουνπλάνο
τριετίας με ανάλογους υποβιβασμούς
και προβιβασμούςώστε από τη σε-
ζόν2024-2025ναμηνξεπερνούν,συ-
μπεριλαμβανομένων και τωνομάδων
Β’, σε αριθμό τις 18 ομάδες, όπως
συμφωνήθηκε για τηναναδιάρθρωση
στηνΟμάδαΕργασίαςπουσυστάθηκε
προ μηνών με εκπροσώπους ΕΠΟ,
SL2–FLκαιτουΥφυπουργείου.

Επιπλέον, οΥφυπουργόςΑθλητι-
σμού επισήμανε ότι στο υπόψήφιση
σχέδιονόμου

* τα πτυχία των αποφοίτων ΣΕ-
ΦΑΑ, με κύρια ειδικότητα στοποδό-
σφαιρο, θα θεωρούνται αυτοδικαίως
ισότιμα με τα διπλώματαπροπονητι-
κήςποδοσφαίρουεπιπέδουUEFAB,

* ηπεραιτέρωανέλιξή τους θα γί-
νεται μέσω των σχολώνπροπονητι-
κήςτωνUEFA-ΕΠΟμε50%έκπτωση
γιατοδίπλωμαUEFAAκαιμεπλήρη
καταβολή διδάκτρων για το δίπλωμα
UEFAPro,

* οι διαβαθμίσεις στα διπλώματα
προπονητικής ποδοσφαίρου και τα
συνεπακόλουθα επαγγελματικά δικαι-
ώματα θα είναι αυτάπουπροβλέπο-
νται στη σύμβασηπροπονητικής της
UEFA, όπως αυτή έχει ενσωματωθεί
στονΚανονισμόΠροπονητών τηςΕ-
ΠΟ,υλοποιώνταςκαισεαυτότοπεδίο
τηνΟλιστικήΜελέτη,

* οι απόφοιτοι τωνσχολών τηςΕ-
ΠΟ, επιπέδου τουλάχιστον UEFA B
και άνω, θα μπορούν να αποκτούν
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από
τηνΓΓΑ».
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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

Ο 2ος γύρος
άρχισε με δύο α-
ποτελέσματα που
προκάλεσαν αί-
σθησηστηνΑ2.Το
πρώτο εξ αυτών
καταγράφηκε στην
Καρδίτσα, εκεί ό-
που η ομάδα του
Κώστα Κομποδι-
έτα υποχρέωσε
τον  Ολυμπιακό
στην 3η ήττα του
στο πρωτάθλημα
με 91-81. Η Καρ-
δίτσα προερχόταν
απόήτταμε31πό-
ντουςδιαφοράστο
Μαρούσι,εντούτοις
έμοιαζε με “άλλη”
ομάδακόντραστον
Ολυμπιακό,καθώςσούταρεμε56,5%,κέρ-
δισετιςμάχεςτωνριμπάουντ(31-26)καιεί-
χεσεσπουδαίαημέρατουςΠαπαρέγκα(27
πόντοι),Κακλαμάνο(15πόντοι,10ασίστ).

ΟΑλέξανδρος Νικολαΐδης (20 πόντοι,
7 ασίστ) και ο ΠέτροςΜελισσαράτος (16
πόντοι,7ριμπάουντ)ήτανοιπρώτοισκόρερ
των “ερυθρόλευκων”, οι οποίοι ηττήθηκαν
γιαπρώτηφορά ύστερα από 3 σερί νίκες
και έχουνπλέον 0-2 στην Καρδίτσα. Εκεί
όπουηομάδα τουΚώσταΚομποδιέτα έχει
5-0φέτος και φρόντισε να δείξει εξ αρχής
πόσοάνετανιώθειστοσπίτιτης.

ΟιΚαρδιτσιώτες είδαν για τελευταίαφο-
ράτηνπλάτητουΟλυμπιακούστο16’ (32-
34).Στησυνέχειαέκανανένασερί7-0 (39-
34 στο 16’), στο 21’ απομακρύνθηκαν με
48-40 και κράτησανμε νύχια και με δόντια
αυτή τη διαφορά μέχρι το τέλος της 3ης
περιόδου(68-65).ΗομάδατουΚομποδιέτα
είχεαπάντησησεκάθεξέσπασμαπουπρο-
σπάθησε να κάνει οΟλυμπιακός. Στο 38’
προηγήθηκεμάλιστακαιμε88-71,πρινμει-
ώσουν οι “ερυθρόλευκοι” τη διαφοράστον
υπολειπόμενοχρόνο.

Τααποτελέσματα
Καρδίτσα-Ολυμπιακός.............. 91-81

ΑπόλλωναςΠάτρας-Παγκράτι.. 81-69
Μαρούσι-Αμύντας..................... 79-72
Πανερυθραϊκός-Ελευθερούπολη58-75

Ηβαθμολογία
1.ΑπόλλωναςΠ................................ 6
.............................................................
2.Ολυμπιακός................................. 25
3.Μαρούσι...................................... 24
4.Ελευθερούπολη........................... 24
5.Πανερυθραϊκός............................. 23
.............................................................
6.Αμύντας........................................ 23
7.Καρδίτσα...................................... 22
8.Παγκράτι...................................... 22

-ΟΤρίτωνας,τοΨυχικό,οΟίακαςΝαυ-
πλίου,ηΔάφνηΔαφνίου,οΦίλιπποςΒέροι-
ας και η Καβάλα έμειναν εκτός συνέχειας
μετάτηνολοκλήρωσητου1ουγύρου.

- Ο Κόροιβος και τοΑγρίνιο δήλωσαν
αδυναμία νασυνεχίσουνστοπρωτάθλημα
μετάτηδιακοπή.

Ηεπόμενηαγωνιστική
(2ηΒ’γύρου,5/6)

Καρδίτσα-Πανερυθραϊκός
Μαρούσι-Ελευθερούπολη
ΑπόλλωναςΠάτρας-Αμύντας
Ολυμπιακός-Παγκράτι

ΛευτέρηςΑυγενάκης«Αναδιάρθρωση
μεαυστηρότατακριτήριακαικανόνες»

Α2(1ηαγωνιστική/2οςγύρος)
Μπλόκο της Καρδίτσας στον Ολυμπιακό 

91-81!

Σύμφωναμεπληροφο-
ρίες  η Ευρωπαϊκή Ομο-
σπονδία ενημέρωσε ότι η
εθνική ομάδα τηςΛετονί-
ας δεν κατέστη δυνατό να
“πετάξει”γιαΕλλάδαλόγω
προβλήματος με τα PLF
και η επόμενηπτήση είναι
ξημερώματαΣαββάτου.

Ωςεκτούτουοαγώνας
Λετονία–Ιταλίαδενθαδιε-
ξαχθείκαιτοκερδίζουνστα
χαρτιάμε10-0οι Ιταλοίμε
απόφαση τηςEHF.Οόμι-
λοςθαδιεξαχθείμεταενα-
πομείναντα5παιχνίδια.

Ο 2ος προκριματικός
όμιλος του ΕURO 2022
Γυναικών θα διεξαχθεί 4-
6 Ιουνίουστο«Φιλίππειο»
κλειστόγυμναστήριο.

Στον όμιλο συμμετέ-
χουν Ελλάδα, Ιταλία, Βο-
σνία,Λετονία και τηνπρό-
κρισηστην επόμενηφάση
θαεξασφαλίσειμίαομάδα.

Τοπρόγραμμα
Παρασκευή4Ιουνίου
16:00 Ιταλία- Λετονία

δενθαδιεξαχθεί
18:00 Ελλάδα- Βοσνία

(ERTFLIX)

Σάββατο5Ιουνίου
16:00 Βοσνία- Ιταλία

(OXETV)
18:00 Λετονία- Ελλά-

δα(ERTFLIX)

Κυριακή6Ιουνίου
13:00 Βοσνία-Λετονία

(OXETV)
15:00 Ελλάδα- Ιταλία

(ERTFLIX)

Ξεκινάει το ΕΥΡΟ 2022 στο χαντ μπολ γυναικών
Τοπρόγραμμα



Θεωρούμε υπο-
χρέωση όλων 
των φορέων να 

μεριμνήσουν, ούτως 
ώστε τη νέα περίο-
δο να μην κλείσει το 
άθλημα ούτε για μια 
μέρα με οριζόντια 
εφαρμογή σε όλες τις 
κατηγορίες και όλες 
τις ηλικίες», αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά ο 
Πανελλήνιος Σύνδε-
σμος Αθλητών Χειρο-
σφαίρισης.

Αναλυτικά:
ΗΕπόμενημέρα τηςΕλληνι-

κήςΧειροσφαίρισης
Πλησιάζοντας στην ολοκλή-

ρωση των αθλητικών διοργα-
νώσεων του χάντμπωλ για την
τρέχουσα αγωνιστική περίοδο
εκφράζουμετηνπεποίθησηπως
το γεγονός αυτό μόνο θετικά
μπορεί να έχει για το άθλημα, τουςαθλητές
και τις αθλήτριες. Συνεχίζοντας σε αυτή τη
λογικήτηςεξέλιξηςτουαθλήματοςστηχώρα
νιώθουμετηνυποχρέωσηναεκφράσουμεκαι
τηγνώμηπωςτο ίδιοθαπρέπειναγίνεικαι
γιατιςυπόλοιπεςσεζόν.

Αρχήςγενομένηςαπότοπρωτάθλημακαι
τοκύπελλοανδρώνκαιγυναικώντηςεπόμε-
νηςσεζόν θεωρούμε υποχρέωση όλων των
φορέωνναμεριμνήσουν,ούτωςώστετηνέα
περίοδο να μην κλείσει το άθλημα ούτε για
μια μέραμε οριζόντια εφαρμογήσε όλες τις
κατηγορίες και όλες τις ηλικίες.Η απόδοση
μέριμνας, ηπρόληψηπάσηςφύσεως και οι
μεθοδευμένεςενέργειεςθαπρέπειναείναιτα
βασικότεροστοιχείο της νέαςαναδιαμορφω-
μένηςπροκήρυξης.

Από την επόμενη μέρα τηςπροκήρυξης

θα πρέπει οι αθλητές και οι αθλήτριες να
γνωρίζουνπωςδενθαξαναζήσουνπαρόμοι-
ες καταστάσεις σαν αυτές κατά τη διάρκεια
τηςπανδημίας.Ταπρωτόκολλαοποίακαιαν
είναιαυτάθαπρέπειναείναιέτοιμαγιακάθε
ενδεχόμενοκαικάθεαπειλήστονβαθμότου
δυνατού.

Επίσης, γνωρίζονταςπως ο τρόπος διε-
ξαγωγήςτωνδιοργανώσεωντηςσεζόν2021-
2022 έχει ήδη δρομολογηθεί και είναι ένα
βήμαπριντηνεπικαιροποίησηθαθέλαμενα
προλάβουμεγεγονότακαικαταστάσειςγιατη
μεθεπόμενησεζόν2022-23σεμιαμετά-covid
εποχή.Πεποίθηση μας λοιπόν είναι ότι την
αγωνιστική εκείνη χρόνια θα πρέπει να ε-
πανέλθουμε στο μοντέλο διεξαγωγήςπρω-
ταθλημάτων και κυπέλλου χωρίς την ύπαρ-
ξη ομίλων τόσοστους άνδρες όσο και στις
γυναίκες. Ο πανελλήνιος χαρακτήρας των

διοργανώσεων είναι αναγκαίο
να επανέλθει και ναπαραμείνει
με τημείωσηπαράλληλα τωνο-
μάδων στην πρώτη κατηγορία.
Πιο συγκεκριμένα εισηγούμαστε
τηνπαρουσία10-12ομάδωνγια
τουςάνδρες και 8-10 για τις γυ-
ναίκες, με σκοπό όχι μόνο την
ύπαρξη ανταγωνιστικούπρωτα-
θλήματος αλλά και τηνπροετοι-
μασίααθλητώνκαιαθλητριώνγια
την όσο το δυνατόν αρτιότερη
στελέχωσητωνεθνικώνομάδων
οι οποίοι/ες θα διακρίνονταιπα-
ράλληλα για τις υψηλές τους ε-
πιδόσειςσεένααπαιτητικόπρω-
τάθλημα.

Ο αυξημένος ανταγωνισμός
θα επηρεάσει αναπόφευκτα και
τιςομάδεςτωνχαμηλότερωνκα-
τηγοριών(Α2,ΒΕθνική)οιοποί-
ες θα πρέπει να πασχίζουν να
βρεθούν στη μεγάλη κατηγορία
έχοντας ένα υψηλό επίπεδο το
οποίοθαβελτιώνουντηνεπόμε-
νη χρονιά.Με τον τρόπο αυτόν
θαυπάρχουνκαιπρωταθλήματα
τωνχαμηλότερωνκατηγοριώνμε

έντονα κίνητρα και μεθοδευμένες ενέργειες
από την πλευρά των ομάδων εν γένει. Οι
ομάδεςαυτέςμαζίμετιςομάδεςτιςΑ1θακα-
ταφέρουνναδιαμορφώσουνένανέομοντέλο
διεξαγωγής τουπρωταθλήματος αποδεικνύ-
οντας τα οικονομικά και αθλητικά τους δια-
πιστευτήριαστην εξέλιξη του αθλήματος με
στόχοτηνπροσέγγισητουεπιπέδουομάδων
άλλωνπιοπροηγμένων χωρώνστον χώρο
τουχάντμπωλ.

Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο ζούμε κα-
ταστάσεις απλά διεκπεραιωτικές κάτι που
καθιστά το άθλημα αδύναμο και χαμηλού
επιπέδου.Ωστόσομετά τηνπάροδοτηςπε-
ριόδου αυτής οφείλουμε να επανέλθουμε
πιοδυνατοί και για τον λόγοαυτόν καλούμε
όλους τουςφορείςσεμιαανοιχτήσυζήτηση
σεσχέσημετοπαραπάνωθέμα!!
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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).

Παρασκευή 04-06-2021

13:30-17:30 ΖΕΡΗΣ ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ& ΣΙΑΟ.Ε. ΚΟΝΙ-
ΤΣΗΣ 15ΚΑΙΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ
ΓΩΝΙΑ(περ ΚΤΕΛ) 23310-
62163

21:00-08:00 ΠΟΤΑΜΟ-
ΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠΙΕΡΙ-

ΩΝ4423310-26914

Φαρμακεία

Στις αυστριακές Άλπεις
και με το βλέμμα στο Πεκίνο

ο Κωνσταντίνος Πετράκης

Στα 3.250 μέτρα του παγετώνα Hintertux των 

αυστριακών Άλπεων θα βρίσκεται από τις 4 ως 

τις 13 Ιουνίου για θερινή προετοιμασία ο Κων-

σταντίνος Πετράκης του ‘Εν Σώματι Υγιεί’, με το βλέμμα 

στο Πεκίνο τον Μάρτιο του 2022.

ΟΒεροιώτηςαθλητής τηςχιονοσανίδας (parasnowboard,SB-UL),μαζί
με τηνΕυαγγελίαΝίκου,αθλήτρια τουαλπικούσκι,μεπρόβλημαόρασης
(Β3)καιοσυνοδός-αθλητήςΔημήτρηςΠροφέντζας,θαδώσουν τονκαλύ-
τεροεαυτότους,σεμιαπροσπάθειαναβρίσκονταιστηνκαλύτερηδυνατή
αγωνιστικήκατάσταση,αφούηφετινήχρονιάείναιπρο-παραολυμπιακήκαι
οιΈλληνεςαθλητέςδιεκδικούνμεαξιώσειςτησυμμετοχήτουςστουςΠαρα-
ολυμπιακούςΑγώνεςστοΠεκίνοσε9μήνεςαπόσήμερα.

ΟΠΣΑΧγιατηνεπόμενημέρα
τηςελληνικήςχειροσφαίρισης

Την Κυριακή 
διεξάγεται η 
τελευταία αγω-

νιστική της Γ’ Εθνικής 
όπου για τον 2ο όμιλο 
πρωταθλήτρια είναι η 
ομάδα του Ποσειδώ-
να Μηαχνιώνας , και 
από τις ομάδες του Ν. 
Ημαθίας ή μόνη που 
σώθηκε είναι ο Μ. 
Αλέξανδρος τρικάλων.

Αναλυτικά΄ το πρόγραμμα

καιοιδιαιτητές
ΑΣΜακεδονικός-Μ.

Αλέξανδρος Τρικάλων
διαιτητής θα είναι ο
κ.  Γκαιτατζής από τον
σύνδεσμοτηςΔράμας

ΝίκηΑγκαθιάς- Α-
ετός Βαρβάρας  διαι-
τητής ο κ.Μπούτσικος
του συνδέσμουΜακε-
δονίας

ΠΑΟΚΑλεξάνδρει-
ας- Καλλικράτεια  δι-
αιτητής ο κ. Παγώνης
απότονσύνδεσμοΜα-
κεδονίας

Γ’Εθνική
Οι διαιτητές της τελευταίας αγωνιστικής.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 7004Γ/27-05-2021 έκθεση επίδοσης της Δικα-

στικής Επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης 
με έδρα το Πρωτοδικείο Βέροιας Αγγάλα Ευδοξίας, μετά από έγγρα-
φη παραγγελία που μου δόθηκε στις 24-05-2021 από την δικηγο-
ρική εταιρεία «Α. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δια του μέλους της ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΜ 
12396 ΔΣΑ) πληρεξούσιου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με 
την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον 
δ.τ. «ALPHA BANK», με έδρα την Αθήνα, οδός Σταδίου αριθ. 40, 
με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 159029160000 και ΑΦΜ 996807331 νομίμως 
εκπροσωπούμενης, ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης εταιρεί-
ας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με 
αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 223701000 και ΑΦΜ 094014249, κατόπιν διάσπα-
σης της τελευταίας (Διασπώμενης) με απόσχιση του κλάδου της 
τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς του στη νεοσυσταθείσα 
εταιρεία - πιστωτικό ίδρυμα (Επωφελούμενη), εγκριθείσας της ως 
άνω διάσπασης με την αριθμ. πρωτ. 45089/16-4-2021 απόφαση 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και 
δημοσιεύθηκε στα στοιχεία της διασπώμενης και της επωφελού-
μενης με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 45116/16-4-2021 και 45123/16-4-
2021 Ανακοινώσεις αντίστοιχα, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και 
ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και 
αντικλήτου της εταιρείας με την επωνυμία “GALAXY II FUNDING 
DESIGNATED ACTIVITY COMPANY” (ΓΚΑΛΑΞΥ II ΦΑΝΤΙΝΓΚ 
ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ AKTIBITY ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα το Δουβλίνο 
Ιρλανδίας (1-2 VICTORIA BUINDINGS, HADDINGTON ROAD, 
DUBLIN 4, D04 XN32) και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρει-
ών της Ιρλανδίας 657099, όπως νομίμως εκπροσωπείται, δυνάμει 
της από 20 Απριλίου 2021 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών 
Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του 
Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 20.04.2021 με αριθμό πρωτο-
κόλλου 130/20.04.2021 στον τόμο 12 και αύξοντα αριθμό 120 ( 
ως μεταβολή της με αρ. πρωτ. 162/30.04.2020 καταχωρηθείσας 
σύμβασης μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων στο βιβλίο 
του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών σε τόμο 11 αριθμό 110), σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003, και του υπ’ αρ. 
45888/19.04.2021 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου 
Αθηνών Γεωργίου Ο. Στεφανάκου, της τελευταίας ως ειδικής διαδό-
χου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον δ.τ. «ALPHA BANK», 
με έδρα την Αθήνα, οδός Σταδίου αριθ. 40, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 
159029160000 και ΑΦΜ 996807331 νομίμως εκπροσωπούμενης, 
ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 
«ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 
223701000 και ΑΦΜ 094014249, δυνάμει της από 20 Απριλίου 
2021 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών 
Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ε-
νεχυροφυλακείου Αθηνών την 20.04.2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 
129/20.04.2021 στον τόμο 12 και αύξοντα αριθμό 119, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό 
με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000, (ως επανεκχώρηση απαιτήσεων 
από την με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 σύμβαση μετα-
βίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων όπως αυτή καταχωρήθηκε 
νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών τόμος 11 
και αριθμός 109). Η ως άνω τραπεζική εταιρεία «ALPHA BANK» 
εξομοιούται κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του Ν. 2190/1920 
λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση με καθολική διάδοχο της 
«ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με 
την 38.385/25.6.2013 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Γε-
ωργίου Θωμά Στεφανάκου. Η συγχώνευση αυτή εγκρίθηκε με την 
Κ2-4580/28-6-2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Αντα-
γωνιστικότητας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη-
τρώο (ΓΕΜΗ) στις 28-6-2013 με κωδικούς αριθμούς καταχωρίσεως 
70284 και 70290 και ανακοίνωση της καταχώρισης δημοσιεύθηκε 
στο 3931/1-7-2013 Τεύχος ΑΕ - ΕΠΕ & ΓΕΜΗ της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στην κα 
Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας κα Όλγα Ζαφειρίδου για 
λογαριασμό του Αντωνίου ΡΟΥΣΚΑ του Ιωάννη, πρώην κατοίκου 
Βέροιας, οδός Ανοίξεως αρ. 48 και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές 
επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο (Α’) εκτελεστό απόγραφο 
της υπ’ αριθμ. 285/2013 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικεί-
ου Βέροιας, που εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στις 29.04.2013, 
σύμφωνα με την οποία δέχεται την αίτηση, διατάσσει τον καθού να 
καταβάλει στην αιτούσα το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων επτακοσί-
ων είκοσι οχτώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (15.728,24€), εντόκως 
από την 01-04-2012 με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας ανερ-
χόμενο σήμερα σε ποσοστό 13,60% και με εξάμηνο ανατοκισμό 
των τόκων μέχρις ολοσχερούς εξόφλησης, καθώς και το ποσό των 
τριακοσίων πέντε (305,00€) για δικαστική δαπάνη.

ΝΑΟΥΣΑ 28/05/2021
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ

ΑΓΓΑΛΑ Ν. ΕΥΔΟΞΙΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   

Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου  Βέ-
ροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους: 

1. Το αναψυκτήριο «ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ» για την φι-
λοξενία και την προσφορά εδεσμάτων την 27-05-21 στην 
ημερήσια εκδρομή του Κέντρου μας, ευχαριστούμε επίσης την 
επιχείρηση ΓΑΛΙΚΑ για την προσφορά κρέατος για την ίδια 
ημέρα και τις εθελόντρια Μαρίνα Ψωμιάδου, Μαρίνα Ρωσσάκη 
& Στέλλα Δαμιανίδου που μας γλύκαναν με τα υπέροχα γλυκά 
και παγωτά τους

2. Την επιχείρηση ΓΑΛΕΑΔΗΣ για την δωρεάν τοποθέτηση 
τζαμιού και την αμέριστη αγάπη που εκφράζουν προς το Κέ-
ντρο  

3.  Το κρεοπωλείο ΜΟΡΦΙΔΗ για την προσφορά κρέατος 
για το γεύμα των παιδιών   

4. Στην μνήμη της πολυαγαπημένης μητέρας και γιαγιάς 
Αθηνάς τα παιδιά και τα εγγόνια της κάνουν οικονομική δωρεά 
στο Κέντρο Μέριμνας. Ο Θεός ας την αναπαύσει  

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Στις  28 και 
29 Μαΐου 2021, 
διενεργήθηκαν 
εκλογές στην 
Έ ν ω σ η  μ α ς 
για την ανάδει-
ξη Διοικητικού 
Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ , 
Ε λ ε γ κ τ ι κ ή ς 
Ε π ι τ ρ ο π ή ς , 
Εκπροσώπου 
στο Συμβούλιο 
Μεταθέσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Η-
μαθίας και αντιπροσώπων στην Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων. 

Εν συνεχεία στις 2 Ιουνίου 2021, οι εκλεγέ-

ντες σύμβουλοι πραγματοποίησαν αρχαιρεσίες 
για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, 
του οποίου η σύνθεση ύστερα από τη συγκρό-
τηση του σε σώμα έχει ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μούρτης Απόστολος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τσιλώνης Νικόλαος 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κωστούλης Κωνστα-

ντίνος  
ΤΑΜΙΑΣ: Κοπαλίδης Αγαθοκλής
ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   Κάρτας Ιωάννης
Πρόεδρος Τράπεζας Αίματος: Ερμίδης Γε-

ώργιος 
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Μήτκα Πα-

σχαλίνα

   ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Μούρτης Απόστολος
Τσιλώνης Νικόλαος
Κωστούλης Κωνσταντίνος  
Σαββίδης Νικόλαος
Κοπαλίδης Αγαθοκλής
Ιορδανίδης Γεώργιος
Ταχτσόγλου Βασίλειος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Συρσυρής Φώτιος
Σαββίδης Νικόλαος
Συρόπουλος Ευάγγελος
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
Λινάρδος Νικόλαος (Τακτικός)
Χολίδης Πέτρος (Αναπληρωματικός)

ΕΝΩΣΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
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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

14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021www.laosnews.gr

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+50τ.μ3ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
ΑΣΤΙΚΑ2οςχ.ασανσερ,ευρυχωρο95τ.μκοπλαμ,Ανεξ.
Θερμ.37000€Ε
ΑΝΟΙΞΕΩΣ106τ.μδιαμπερες,κοπλαμ,Θεα,Α.Θ.81500€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,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€
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€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικοπεδο
2στρ.130000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη75000€

ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο12000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΜΕΣΣΗΑγροοικοπεδοεντοςοικισμου9000τ.μ4000τοστρεμμα
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ200000€
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€
ΑΓΟΡΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΜΕΜΕΓΑΛΗΠΡΟΣΟΨΗ180+180+40
παταρι3500€
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120μεπε-
λατειααξιολογη500€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

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



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 



Ιατρικές ψηφιακές βεβαιώσεις, προληπτική ιατρική, 
τηλεσυμβουλευτική, εφαρμογή Υγείας για έξυπνα κινητά 
είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα παρέχονται σύντομα 
στους πολίτες. Συγκεκριμένα, οι κοινές άμεσες δράσεις 
στο πεδίο της ψηφιακής υγείας απασχόλησαν χθες τους 
υπουργούς Υγείας, Βασίλη Κικίλια, και Επικρατείας και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη, στη 
συνάντησή τους στο υπουργείο Υγείας. Στη σύσκεψη 
συμμετείχαν επίσης ο αναπληρωτής υπουργός Βασίλης 
Κοντοζαμάνης και η υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για θέ-

ματα ψυχικής υγείας, Ζωή Ράπτη και Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, αρμόδιος για θέματα απλούστευσης διαδικασιών, 
Γιώργος Γεωργαντάς.

Ειδικότερα, οι δράσεις που ήδη βρίσκονται σε στάδιο 
υλοποίησης και θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα 
είναι οι ακόλουθες:

1. Εφαρμογή υγείας για έξυπνα κινητά: το mobile app 
θα παρέχει στον πολίτη άμεση και εύκολη πρόσβαση στα 
στοιχεία που περιέχονται στη συνταγογράφηση και τα 
παραπεμπτικά για τον ίδιο και τα πρόσωπα που έχουν 

οριστεί ως προστατευόμενα μέλη του.
2. Ιατρικές Ψηφιακές Βεβαιώσεις: στο σύστη-

μα της συνταγογράφησης θα προστεθεί σύντομα 
η δυνατότητα κατάρτισης και ανάρτησης ψηφια-
κών ιατρικών βεβαιώσεων, με στόχο την απλο-
ποίηση της διαδικασίας εγγραφής σε χώρους 
άθλησης και συλλόγους.

3. Προληπτική ιατρική: οι νέοι γονείς θα λαμ-
βάνουν ειδοποιήσεις στο κινητό τους ως υπενθύ-
μιση για τον εμβολιασμό των παιδιών τους. Πε-
ραιτέρω, προβλέπεται οι πολίτες να λαμβάνουν 
εξατομικευμένες ενημερώσεις για τη διενέργεια 
προληπτικών εξετάσεων με βάση την ηλικία και 
το φύλο τους.

4. Τηλεσυμβουλευτική: με την αξιοποίηση των 
σχετικών τεχνολογικών εργαλείων, πρόκειται να 
επεκταθεί η παροχή εξ αποστάσεως συμβουλών 
από γιατρούς. Η πρωτοβουλία αυτή, που θα 
ξεκινήσει από την ψυχική υγεία και τα δερματο-
λογικά νοσήματα, είναι ιδιαίτερα σημαντική ιδίως 
για τις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές, καθώς 
θέτει την απομακρυσμένη επικοινωνία ιατρού-α-
σθενή σε ένα ξεκάθαρο και σαφές πλαίσιο.

Η πολιτική ηγεσία των δύο υπουργείων συμ-
φώνησε ότι μέσα από την άμεση ενημέρωση των 
πολιτών και την απλοποίηση και ψηφιοποίηση 
των διαδικασιών, επιτυγχάνεται η περαιτέρω ενί-
σχυση και προαγωγή της πρόληψης και της δη-
μόσιας υγείας. Σε αυτή την κατεύθυνση ιδιαίτερα 
χρήσιμη αποδεικνύεται η εμπειρία της χώρας ως 
προς την οργάνωση των ραντεβού εμβολιασμών 
για την COVID-19.

Εργασίες 
αποκατάστασης 

του οδοστρώματος στην 
Επισκοπή Νάουσας 

Η ΔΕΥΑΝ σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας πραγ-
ματοποίησε χθες Πέμπτη (03.06.2021) εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος 
σε περιοχές της Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής. 

Τις εργασίες - οι οποίες θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες και στις υπόλοιπες 
Κοινότητες του Δήμου Νάουσας - επίβλεψαν ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθα-
ριότητας και Πολιτικής Προστασίας Παύλος Αδαμίδης και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΝ 
Γιώργος Τασιώνας. 
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P Σκοτώνουν τον έναν μετά τον άλλον τους 
ανθρώπους της νύχτας και στο τέλος θα μείνουμε 
μόνον οι πρωινοί τύποι...

 
P Αναρωτιέμαι πώς θα είναι στη νύχτα το 

κενό εξουσίας.
 
P Κατά τα άλλα η νύχτα μυρίζει γιασεμί.
 
P Δίνουν λέει ως 400.000 ανά ΑΦΜ στον 

τουρισμό. Από βδομάδα συλλαλητήριο δια-
μαρτυρίας των ΑΜΚΑ.

 
P Τα χαμηλά αιμοπετάλια της φυλής έχουν 

να κάνουν με το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια 

μας έχουν αλλάξει τα πέταλα!
 
P Ανεμβολίαστη αναισθησιολόγος με 

κορωνοϊό στο νοσοκομείο ‘Γεννηματάς’. Αναι-
σθησιολόγος και συνάμα αναίσθητη.

 
P Το δικαίωμα στην ανοησία είναι το αρχαιό-

τερο φυσικό δικαίωμα του ανθρώπου.
 
P Τρεις στους δέκα Έλληνες κατά των εμ-

βολίων. Από τον Σεπτέμβριο, 70% ανοσία στη 
χώρα και 30% ανοησία.

 
P Τουλάχιστον μέχρι σήμερα στη φυλή ήμα-

σταν 70% βρέχει και 30% πέρα.

 
P Το κακό όμως είναι 

ότι ένας ποντικός τρώει το 
τυρί κι όλοι βρίσκουν τον 
μπελά τους.

 
P Τα νεύρα του επό-

μενου χειμώνα μας θα είναι 
συμπυκνωμένο δίκιο.

 
P Θα είμαστε για α-

κόμη μια φορά στο άνθος 
των ψυχολογικών μας.

 
P Η φιλοσοφία της η-

μέρας. Τα γηρατειά είναι ένα 
λοκ ντάουν στο παλιό σώ-
μα. Χωρίς άρση μέτρου.

P Κρυώνει λέει ο και-
ρός από Δευτέρα. Ναι! 
Δεν βλέπεις; Μέχρι σή-
μερα καήκαμε από τις ζέ-
στες.

 
P Και:
 
Μια ξανθιά ετοιμάζεται για κρουαζιέρα και γρά-

φει στο ημερολόγιό της…
1η ημέρα. Αγαπητό μου ημερολόγιο, όλα είναι 

έτοιμα για την κρουαζιέρα και είμαι πολύ ενθου-
σιασμένη!

2η ημέρα. Αγαπητό μου ημερολόγιο εδώ είναι 
φανταστικά! Κάθομαι στην πισίνα του πλοίου 
και πίνω μοχίτο. Η απέραντη θάλασσα είναι υ-
πέροχη! Γνώρισα και τον καπετάνιο του πλοίου 
σήμερα!

3η ημέρα. Σήμερα ο καπετάνιος με προσκάλε-
σε σε δείπνο και δέχτηκα. Επίσης μου ζήτησε να 

περάσω τη νύχτα μαζί του, αλλά αρνήθηκα. Νομί-
ζω ότι με φλερτάρει…

4η ημέρα. Αγαπητό μου ημερολόγιο, σήμερα 
ο καπετάνιος με προσκάλεσε για φαγητό στην 
καμπίνα του. Είχαμε ένα πολυτελές δείπνο και 
έπειτα μου ζήτησε να μείνω μαζί του, αλλά του 
είπα πως είμαι αρραβωνιασμένη και δεν μπορώ.

5η ημέρα. Σήμερα ο καπετάνιος με είδε στην 
πισίνα, με κέρασε μερικά ποτά και μου είπε πως 
αν δεν πάω μαζί του, θα βυθίσει το πλοίο. Είμαι 
πολύ προβληματισμένη!

6η ημέρα. Αγαπητό μου ημερολόγιο. Χθες έ-
σωσα 2.000 ζωές. Δύο φορές!

K.Π.

Ιατρικές ψηφιακές βεβαιώσεις, 
προληπτική ιατρική 

και τηλεσυμβουλευτική, προσεχώς 
στην υπηρεσία των πολιτών 
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