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πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων
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Αρχίζει να γίνεται 
πραγματικότητα το λαπτοπ 

στο χωράφι;
   Η πρόσφατη απόφαση του υπουργού Γεωργίας Σπήλιου 
Λιβανού για ψηφιακές πλέον διευκολύνσεις του αγρότη 
μέσα από ηλεκτρονικές εφαρμογές χωρίς να χρειάζεται 
να αφήνει το χωράφι για να τρέχει σε γραφεία με 
χαρτιά και υπογραφές, δείχνει να περνά η ελληνική 
γεωργία σιγά-σιγά σε άλλη εποχή. Ήταν κάτι που είχε 
προαγγελθεί, ωστόσο υπήρχαν αρκετές αμφιβολίες για την 
εφαρμογή μιας τόσο προχωρημένης εξέλιξης. Ωστόσο μετά 
τα άλματα στην ψηφιακή διακυβέρνηση που έγιναν και εξ 
ανάγκης(ας όψεται ο κορωνοϊός), ήρθε η στιγμή να πάνε 
αρκετά βήματα μπροστά και οι διαδικασίες που αφορούν 
τους επαγγελματίες αγρότες. 
  Καιρός ήταν να σκεφτεί και να εφαρμόσει το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης συστήματα που θα κάνουν την 
επαγγελματική ζωή του αγρότη ευκολότερη, τουλάχιστον 
αναφορικά με την «χαρτούρα» και τις διατυπώσεις, αφού 
αρκετά ζητήματα έχει να αντιμετωπίσει στα χωράφια του…

Ζήσης Μι. Πατσίκας
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Θεοδώρου Στρατηλάτου

Μουσικήαντεπίθεσητου«Μπούσουλα»
στηνπανδημία,γιατηστήριξητωνεπαγγελματιών

Στηρίζονταςτουςεπαγγελματίεςπουεπλήγησαναπότηνπανδημίαο«Μπούσουλας»μετηνσυμπαράστασηαπότον
ΤΟΒ,τονΕμπορικόΣύλλογοΒέροιας,τονΣΙΚΚΕΔ,τοΕπιμελητήριοΗμαθίας,αλλάκαιτοξενοδοχείοΜΑΚΕΔΟΝΙΑ(όπου
έγινεημαγνητοσκόπηση)καιτηνεθελοντικήσυμμετοχήτωνΠατρίκακαιΚαπράραστηνηχοληψίακαιταφώτα,έδωσαν
μιαδιαδικτυακήσυναυλία τοβράδυτουΣαββάτου,με τοπάθοςκαι τηναγάπηπουτουςδιακρίνειγια τημουσική.Στο
κάλεσμάτουςανταποκρίθηκανμεκέφι,ηΜάγδαΠένσου,ηΜαρίαΘεοχαροπούλου,οΓιάννηςΜπαλιάκαςκαιοΒασίλης
Μπουρουτζήκας,και  έγιναν«ένα»καλλιτεχνικά,με ταμέλητουΜΠΟΥΣΟΥΛΑ:ΜιχάληΡίζο (τραγούδι,κιθάρα)Κωστή
Ρίζο(keyboards,τραγούδι)ΧρήστοΔαμιανίδη(ηλ.κιθάρα)ΓιώργοΑθανασιάδη(ηλ.μπάσο)καιΚώσταΡίζο(τύμπανα).

Τηχαράτηςσυναυλίαςσυμπλήρωσεκαιηθέααπότηνταράτσατου«Μακεδονία»πουεπιλέχθηκεωςμουσικήσκη-
νή!

Μισήώραμπροστά
τορολόι

τηςΜητρόπολης
καιμπερδευόμαστε,
λένεπεραστικοί
καικάτοικοι

Μισήώραμπροστάδείχνει  το ρολόι της
ΜητρόποληςΒέροιας , εδώ και αρκετό και-
ρό, καικαιόπωςπαρατηρούνοιπολίτεςμε
επισημάνσεις τους στο «Λαό», μπερδεύο-
νται  πολύσυχνά, καθώςσυνηθίζουν να το
συμβουλεύονται για τις δουλειές τους και το
χρόνο τους. Παράλληλα θυμίζουν και ανα-
ρωτιούνται τιαπέγινεκαι εάναποκατασταθεί
ο φωτεινός σταυρόςπου υπήρχεπάνω α-
κριβώςαπό το ρολόι, αλλά έπεσεπριν από
χρόνιακαιδενεπανήλθεστηθέσητου.Όπως
φαίνεται οι πολίτες το θυμούνται ακόμα και
τουςλείπει!

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
σήμερα στην Μεγάλου Αλεξάνδρου της Βέροιας

Αποβλέπονταςστηνομαλήκαιασφαλήδιε-
ξαγωγήτηςοδικήςκυκλοφορίας,τηνπρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση
και ασφάλεια του κοινού κατά την διάρκεια
εργασιών εκφόρτωσης οικοδομικών υλικών, η
ΑστυνομικήΔιεύθυνσηΗμαθίαςαποφασίζειτην
απαγόρευση της κυκλοφορίας,πάσηςφύσεως
οχημάτων, στην οδόΜεγάλουΑλεξάνδρου ,
απότηνσυμβολήτηςμετηνοδόΠαύλουΜελά
έως την συμβολή της με την οδόΑνοίξεως.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν
σήμεραΤρίτη8-6-2021απότις 08:00΄έως τις
13:00΄.

Εκεί με βόλεψε… εκεί το πάρκαρα!!!
Δενθασταματήσουμεναγράφου-

μεγιατις«τραβηγμένες»τουλάχιστον
περιπτώσειςπαράνομηςστάθμευσης
που ευτυχώςδεν είναιπολλές, αλλά
κάνουναίσθηση.Αυτήτηνφοράένας
οδηγός μέσα στο σαββατοκύριακο
τονβόλεψεόχι απλώςνα καβαλήσει
τοπεζοδρόμιο,αλλάνατοκαταλάβει
μην επιτρέποντας τους πεζούς να
περάσουν!Μάλιστα διάλεξε και ένα
σημείοπου εκατοντάδες συμπολίτες
μας κάνουν τον περίπατό τους επί
της οδούΑνοίξεως, ακριβώς μπρο-
στάστονμικρό ναόδίπλααπό τους
ΑγίουςΑναργύρους.Τικιανδίπλαεί-
ναιπαιδικήχαρά,τικιανκάποιοιθέ-
λουννακάνουντονπερίπατότους…
εκεί τον βόλεψε τον άνθρωπο…εκεί
τοπάρκαρε!!!Φυσικά η δημοτική α-
στυνομικός(φωτογραφία) βεβαίωσε

τηνπαράβαση,αλλάτοθέμαείναιεκτόςαπότηνπληρωμήτουπροστίμουνακαταλάβουμεότιεκτόςαπόεμάςκαιτο
αυτοκίνητόμας,κυκλοφορούνκαιάλλοιάνθρωποισεαυτήτηνπόλη!
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Μετατίθεται 
για την

 Δευτέρα 14 Ιουνίου, 
η συνεδρίαση 
του Δημοτικού 

Συμβουλίου Νάουσας 
 
Η προγραμματισμένη για σήμερα Τρίτη 8/6/2021 στις 6 το από-

γευμα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας αναβάλλεται 
καθώς διαπιστώθηκε κώλυμα συμμετοχής πολλών δημοτικών συμ-
βούλων, με αποτέλεσμα να τίθεται εν αμφιβόλω η δυνατότητα  πλή-
ρους ενημέρωσης του Σώματος αλλά και λήψεως απόφασης. 

Κατόπιν τούτου και σε συνεννόηση με τους επικεφαλής των δημο-
τικών παρατάξεων αποφασίστηκε η διεξαγωγή της συνεδρίασης την 
Δευτέρα 14/6/2021 και ώρα 6 το απόγευμα. 

Τον Δήμαρχο Βέροιας επισκέφθηκε 
ο  Γενικός Πρόξενος της Γεωργίας 

Με τον Γενικό Πρόξενο της Γεωργίας στην Θεσ-
σαλονίκη, κ. Nodar Komakhidze, συναντήθηκε την 
Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021, ο Δήμαρχος Βέροιας, κ. 
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Δημαρχείο της πόλης συζητήθηκαν 
θέματα σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη και ένα 
πλαίσιο συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο, όπως και 
θέματα τουρισμού τα οποία επικεντρώθηκαν στη δι-
εύρυνση της δραστηριότητας του θρησκευτικού τουρι-
σμού.

Ο κ. Βοργιαζίδης δώρισε στον Γενικό Πρόξενο της 
Γεωργίας τον θυρεό του Δήμου Βέροιας και βιβλίο με 
την ιστορία της πόλης, καλώντας τον να επισκεφθεί ξα-
νά την Βέροια. Από την πλευρά του ο κ. Komakhidze 
προσέφερε στον Δήμαρχο Βέροιας μία συσκευασία 
παραδοσιακού ποτού από την Γεωργία.

Διακοπή νερού στο Μακροχώρι 
το απόγευμα, για να 

μην αναστατωθούν τα σχολεία
Από τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) γίνεται γνωστό ότι: σήμερα  

Τρίτη 08 Ιουνίου 2021 θα γίνει ολιγόωρη διακοπή νερού από την ώρα 13:30 έως 19:30, στην αριστερή 
μεριά (με κατεύθυνση Βέροια προς Μακροχώρι) της  Κοινότητας Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας, λόγω 
εργασιών σύνδεσης στο καινούριο δίκτυο ύδρευσης.  Οι εργασίες αποφασίστηκε να γίνουν τις απογευμα-
τινές ώρες, για να μην επηρεαστεί η πρωινή λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων της Κοινότη-
τας.   

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για την συγκέντρωση των απαραίτητων ποσοτήτων νερού, 
προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειψυδρίας το χρονικό διάστημα των εργασιών. Παράλ-
ληλα με την ανακοίνωση στα ΜΜΕ, πάγια τακτική της ΔΕΥΑΒ είναι, οι συμπολίτες μας να ενημερώνονται 
έγκαιρα με σχετική μεγαφώνιση. 

Τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης θα καταβάλλουν προσπάθειες ώστε οι εργασίες να αποκατα-
σταθούν το γρηγορότερο δυνατόν.  Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών της για 
την ολιγόωρη αναστάτωση που θα υποστούν.  

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα δωρεάν Rapid 
Test σε περιοχές του Δήμου Βέροιας

Συνεχίζεται η διενέργεια των δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων ταχείας ανίχνευσης α-
ντιγόνου του νέου κορωνοϊού SARS CoV–2 σε περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος 
Βέροιας και σε κοινότητες του Δήμου Βέροιας, από κλιμάκια της Κινητής Μονάδας του ΕΟΔΥ 
στην Ημαθία.

Η διενέργεια δωρεάν rapid tests έχει προγραμματιστεί για σήμερα Τρίτη 08.06.21 στην Κοι-
νότητα Αγ. Γεωργίου από τις 9:30 έως τις 14:00.

Την Τετάρτη 09.06.21 η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί έξω από το Δημαρχείο Βέροιας 
από τις 9:30 έως τις 14:00.

Την Πέμπτη 10.06.21 rapid tests θα γίνουν στην Κοινότητα Διαβατού από τις 9:30 έως τις 
14:00.

Την Παρασκευή 11.06.21 οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι θα επαναληφθούν στην Πλατεία Ωρο-
λογίου από τις 9:30 έως τις 14:00.

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19, ο Δήμος Βέροιας σε συνεργασία με 
την ΚΟΜΥ Ημαθίας συνεχίζει να υποστηρίζει τη διεξαγωγή των rapid tests σε άτομα κάθε 
ηλικίας. 

Οι πολίτες θα πρέπει γνωρίζουν πως πρέπει να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ τους ή τον Αριθμό 
Δελτίου Ταυτότητας, καθώς και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου στον οποίο θα απο-
σταλεί το αποτέλεσμα του rapid test. 

Με ψηφιακή κάρτα εργασίας 
από το α’ εξάμηνο του 2022

-Θα «βλέπει», μισθό ανά ώρα και υπερωρίες και θα «κόβει» παράτυπες δηλώσεις
Η ψηφιακή κάρτα εργασίας η οποία θα αρχίσει να εφαρμόζεται το α’ 

εξάμηνο του 2022 και η πορεία υλοποίησής της, βρέθηκε στο επίκεντρο 
της συνάντησης που είχαν χθες ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσία και της  γενικής γραμματέως 
Εργασίας, ‘Αννας Στρατινάκη. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι το σύ-
στημα παρακολούθησης του χρόνου εργασίας στην ψηφιακή εποχή και 
η εφαρμογή της θα ξεκινήσει από μεγάλες επιχειρήσεις, που ήδη χρη-
σιμοποιούν συστήματα ωρομέτρησης για τους εργαζόμενους -συνήθως 
ηλεκτρονικά- και θα επεκταθεί σταδιακά σε όλη την αγορά.

Η επένδυση για την ψηφιακή κάρτα στην πλήρη της μορφή θα εντα-
χθεί για χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης, προκειμένου οι απαι-
τούμενες επενδύσεις να υλοποιηθούν το συντομότερο.

Το σύστημα θα υλοποιηθεί σε τρία βήματα:
- Σε πρώτη φάση, εντός του έτους, οι εργαζόμενοι θα αποκτήσουν η-

λεκτρονικά πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που καταχωρίζονται στο 
σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» σχετικά με τον εργασιακό τους βίο.

- Ως τις αρχές του 2022, θα είναι έτοιμη η «μήτρα» της κάρτας ερ-
γασίας, δηλαδή το ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο θα υποδέχεται τις 
πληροφορίες που θα καταχωρούν ψηφιακά εργαζόμενοι και εργοδότες. 
Παράλληλα, καταργείται μια σειρά γραφειοκρατικών διαδικασιών, με 
στόχο τη διευκόλυνση εργαζομένων και επιχειρήσεων.

- Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022, θα ξεκινήσει η εφαρμογή 
της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας με παρακολούθηση της πραγματικής 
απασχόλησης σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας.

Η αρχιτεκτονική του συστήματος σχεδιάζεται με τρόπο που προβλέ-
πει δυνατότητα αμοιβαίου ελέγχου της δήλωσης του ωραρίου, της υπε-
ρεργασίας, των υπερωριών, κλπ τόσο από τους εργαζόμενους όσο και 
από τους εργοδότες, με «κόφτες» που θα αποκλείουν τις παράτυπες 
δηλώσεις. Έτσι, αποφεύγεται το ενδεχόμενο κατάχρησης από τη μια 
πλευρά η υποδήλωσης της εργασίας από την άλλη.

Λειτουργία της ψηφιακής κάρτας
Η ψηφιακή κάρτα δεν θα είναι απαραίτητα μια κάρτα σε φυσική μορ-

φή, όπως αυτές που διαθέτουν ήδη σήμερα πολλές επιχειρήσεις που 
εφαρμόζουν συστήματα ωρομέτρησης του χρόνου εργασίας. Μπορεί να 

είναι μια εφαρμογή στο κινητό και ένα πρόγραμμα στους υπολογιστές 
της επιχείρησης, διασυνδεδεμένα αμφότερα με το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Φυ-
σικά, τα συστήματα ωρομέτρησης, όπου υπάρχουν, θα διατηρηθούν και 
θα διασυνδεθούν με το νέο σύστημα, προκειμένου να λειτουργήσουν με 
ψηφιακό τρόπο.

Το σύστημα θα διαθέτει απεικόνιση όλων των νόμιμων ορίων υπε-
ρωριών, ημερήσιου χρόνου ανάπαυσης, κλπ, όπως προβλέπονται από 
τη νομοθεσία, ώστε να δημιουργείται ασφάλεια σε εργαζόμενους και 
εργοδότες, θα διαθέτει κόφτες, ώστε να εμποδίζονται οι παράτυπες δη-
λώσεις, ενώ ο μισθός θα απεικονίζεται και σε επίπεδο ώρας.

Επίσης, θα υπάρχουν προβλέψεις σε τεχνικό επίπεδο για όλες τις 
ειδικές συνθήκες που καταγράφηκαν κατά τη διαβούλευση, όπως ενδει-
κτικά εργασίες εκτελούμενες έξω από την έδρα της επιχείρησης, επαγ-
γελματικά ταξίδια, έκτακτη απουσία του εργαζομένου για προσωπικούς 
λόγους, κλπ.

Η άμεση ενημέρωση του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» για τον χρόνο εργασίας 
αποτελεί σημαντικό εργαλείο και για άμεσους, αποτελεσματικούς ελέγ-

χους. Οι ελεγκτές της Επιθεώρησης Εργασίας, πριν από τον έλεγχο 
σε κάθε επιχείρηση, θα έχουν πλήρη και λεπτομερή κατάλογο των 
εργαζομένων που πρέπει να βρίσκονται στην εγκατάσταση. Έτσι, στην 
περίπτωση πχ που ένας εργοδότης ζητήσει από τον εργαζόμενο να μην 
«χτυπήσει» την κάρτα την ώρα που ξεκινά την εργασία του ή να δηλώ-
σει ότι σχόλασε, ενώ παραμένει στον χώρο δουλειάς, ο έλεγχος θα είναι 
άμεσος και αντικειμενικός.

Υπενθυμίζεται ότι με το νομοσχέδιο συνίσταται η Επιθεώρηση Ερ-
γασίας ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με λειτουργική ανεξαρτησία, 
διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια που θα λειτουργεί στα πρότυπα της 
ΑΑΔΕ και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και με περισσότερα εχέγγυα 
αμεροληψίας στους ελέγχους για την εφαρμογή της εργατικής νομοθε-
σίας.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το πόρισμα της Επιθεώρησης Ερ-
γασίας επί διαφορών που στοιχειοθετούνται από την ψηφιακή κάρτα 
εργασίας (π.χ. απαιτήσεις για δεδουλευμένα, επίδομα άδειας) θα μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα για να βγει διαταγή πληρωμής από το 
δικαστήριο.

Χατζηδάκης : Επανάσταση στην αγορά εργασίας
Για την ψηφιακή κάρτα ο κ.Κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι αποτελεί ε-

πανάσταση στην αγορά εργασίας και μία εγγύηση για την τήρηση του 
ωραρίου του εργαζομένου. Για την τήρηση του 8ώρου. Για τις υπερωρί-
ες. Για τη διευθέτηση. Είναι ένας σύγχρονος ηλεκτρονικός μηχανισμός, 
πρωτοποριακός και για τα ευρωπαϊκά ακόμα δεδομένα».

Πιερρακάκης: Οι ψηφιακές τεχνολογίες μειώνουν τις ανισότητες
Ο κ. Κυριάκος Πιερρακάκης επισήμανε ότι η χρήση ψηφιακών τεχνο-

λογιών μπορεί να βοηθήσει τη χώρα να αλλάξει επίπεδο.
«Είναι μια μεγάλη αλλαγή για τον κόσμο της εργασίας. Θεμελιώνει 

αυτό το οποίο γενικά πιστεύουμε, ότι η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών 
μπορεί να ενδυναμώσει τους πολίτες, μπορεί να βοηθήσει τη χώρα να 
αλλάξει επίπεδο. Πεποίθηση αυτής της κυβέρνησης είναι ότι η χρήση 
ψηφιακών τεχνολογιών είναι θεμελιώδης, μειώνει τις ανισότητες, βοηθά 
τον εργαζόμενο Έλληνα, τον γονιό, τον απόδημο, τον φορολογούμενο. 
Και ακριβώς γι’ αυτό το λόγο θα εμείνουμε στην κατεύθυνση της εφαρ-
μογής τέτοιων τύπου λύσεων».
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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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Ι. Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. 1829/7.6.2021 έκθεση 

επίδοσης του δικαστικού  επιμελητή στο Εφετείο Κεντρικής Μακε-
δονίας, με έδρα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Χαράλαμπου Ανανιάδη, 
κατόπιν γραπτής παραγγελίας του Δικαστικού Πληρεξουσίου Α’ 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Παναγιώτη Δρακόπουλου, 
επιδόθηκε στην κα. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας για λογα-
ριασμό της, υπό στοιχείο 1i, εναγόμενης, Ελένης Θεοχαροπούλου 
του Νικολάου και της Αναστασίας, αγνώστου διαμονής, ακριβές 
αντίγραφο της, από 3.6.2021 (αρ. κατ. 102/ΤΜ/4.6.2021), απευθυ-
νόμενης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, αγωγής, 
άρθρου 6 παρ.2 ν. 2664/1998 (τακτική διαδικασία), με συνημμένη 
έκθεση κατάθεσης και σημείωση επ’ αυτής περί του χρόνου κα-
τάθεσης προτάσεων, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, 
καλούμενη να ενεργήσει όπως επιτάσσει το άρθρο 237 επ ΚΠολΔ, 
όπως ισχύει.

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 κατά της ανωτέρω, ως, εξ αδιαθέτου, κληρο-
νόμoυ της Αναστασίας Θεοχαροπούλου του Δημητρίου Μπρανιώτη 
και της Δάφνης, φερόμενης συγκυρίας του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 
160083205008/0/0, κατά ποσοστό, εξ αδιαιρέτου, 20%, σύμφωνα 
με τις αρχικές εγγραφές (και κατά ποσοστό 15% σύμφωνα με τις 
προαναφερόμενες μεταγενέστερες), καθώς και άλλων φυσικών 
προσώπων γνωστής διαμονής, τα οποία σύμφωνα με τις μεταγε-
νέστερες εγγραφές στο κτηματολογικό φύλλο του ανωτέρω γεω-
τεμαχίου τυγχάνουν συγκληρονόμοι της ανωτέρω αποβιώσασας, 
συγκληρονόμοι έτερου φυσικού προσώπου, το οποίο εμφαίνεται 
ως συγκυρία στο κτηματολογικό φύλλο σε ποσοστό εξ αδιαιρέτου 
του γεωτεμαχίου και απεβίωσε, καθώς και συγκύριοι σε ποσοστά εξ 
αδιαιρέτου του γεωτεμαχίου αυτού.

ΙΙΙ. Η ανωτέρω αγωγή έχει αίτημα: «Να αναγνωρισθεί ότι το 
Ελληνικό Δημόσιο, κατά τον κρίσιμο χρόνο της έναρξης λειτουρ-
γίας του κτηματολογίου στην περιοχή, είναι αποκλειστικός κύριος 
σε ποσοστό πλήρους κυριότητας 100%, για τους, στο ιστορικό 
της παρούσας αναφερόμενους λόγους, τμήματος Δ1, του έχοντος, 
κατά το κτηματολογικό φύλλο, εμβαδόν 3.867 τ.μ., γεωτεμαχίου με 
ΚΑΕΚ 160083205008/0/0, με στοιχεία κορυφών 29,33,34,32,29 
και συντεταγμένες των κορυφών αυτών σε άξονες Χ και Ψ και 
μήκη πλευρών, όπως ακριβώς αναφέρονται στο ΤΓΔΜ, έκτασης 
88,029 τ.μ., όπως το τμήμα αυτό εμφαίνεται στο από Μάρτιο 2021 
ΤΔΓΜ που συντάχθηκε σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87 από 
τον υπάλληλο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Ημαθίας, Παναγιώτη 
Θεοδωρόπουλο, Αγρονόμο, Τοπογράφο Μηχανικό και το οποίο 
υποβλήθηκε ηλεκτρονικά την 27.3.2021, όπως προκύπτει από το 
αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος με κωδικό ηλε-
κτρονικού διαγράμματος (ΚΗΔ) 985085.  Να διαταχθεί η διόρθωση 
των προαναφερόμενων εσφαλμένων αρχικών και μεταγενέστερων 
(άρθρου 8 ν.2664/1998) εγγραφών στα οικεία βιβλία του κτηματο-
λογικού γραφείου Κεντρικής Μακεδονίας – Υποκατάστημα Βέροιας, 
ώστε το Ελληνικό Δημόσιο να αναγραφεί κύριο σε ποσοστό πλή-
ρους κυριότητας 100% του προπεριγραφέντος εδαφικού τμήματος, 
διότι αυτό εμπίπτει εντός του τεμαχίου με κτηματολογικό αριθμό 
559 της Συμπληρωματικής Διανομής έτους 1961 του αγροκτήματος 
Μέσης, κυρωθείσας με την υπ’ αριθ. 24176/16.07.1969 απόφαση 
Νομάρχη Ημαθίας (ΦΕΚ Β 631/30.9.1969), έκτασης 238.052 τ.μ., 
το οποίο στον κτηματολογικό πίνακα της διανομής αυτής είναι χα-
ρακτηρισμένο ως κοινόχρηστη έκταση, υπό ένδειξη «Προστατευτικό 
ανάχωμα ποταμού Αλιάκμονος -  Κοινό» και το οποίο (τεμάχιο 559) 
ανήκει στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Να αποσπασθεί το 
τμήμα αυτό, όπως ανωτέρω περιγράφεται, από το γεωτεμάχιο, στο 
οποίο ανακριβώς εμφαίνεται να ανήκει, να τροποποιηθεί, αντίστοι-
χα, το κτηματολογικό διάγραμμα και να δημιουργηθεί γι’ αυτό νέο 
κτηματολογικό φύλλο, στο οποίο θα δοθεί νέος αριθμός ΚΑΕΚ με 
αποκλειστικό κύριο αυτού, σε ποσοστό πλήρους κυριότητας 100%, 
το Ελληνικό Δημόσιο. Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στη δικαστι-
κή δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου.».

Βέροια, 7.6.2021
Παναγιώτης Δρακόπουλος

Δικαστικός Πληρεξούσιος Α’ ΝΣΚ

ΑΔΑ: 66Δ46-81Υ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2/2021
Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, την 

Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 και ώρα 09:00 θα διενεργηθεί στη 
ΛΑΦ Βέροιας-Αλεξανδρειας-Νάουσας, Συνοπτικός Διαγωνι-
σµός για την προμήθεια οπωροκηπευτικών για τις ανάγκες 
των Μονάδων της Φρουράς, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 
σαράντα δύο χιλιάδες ευρώ (42.000€), χωρίς ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας, θα αποτελέσει 
η χαμηλότερη τιμή ανά είδος όπως αυτή συνάγεται από το 
μεγαλύτερο ποσοστό εκπτώσεως επί τοις % επί της μέσης 
τιμής χονδρικής πώλησης των ειδών επί του «Δελτίου Τι-
μώνΛαχαναγοράς της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης».

Η Ι ΜΠ θα καθορίσει το ελάχιστο αποδεκτό ποσοστό 
έκπτωσης. Η συνολική εκτιμώμενη αξία θα είναι περίπου 
σαράντα δύο χιλιάδες ευρώ (42.000,00€), χωρίς ΦΠΑ.

Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι δι-
άρκειας 1 έτους, µε δικαίωμα παράτασης της ισχύος της 
σύμβασης έως 1 επιπλέον εξάμηνο.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 
ορίζεται η 22 Ιουνίου2021 και ώρα 08:55.

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την Ι ΜΠ, 
Στρατόπεδο «ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΜΥΝΤΑ», Βέροια, ΤΚ: 59132, 
τηλέφωνο: 2331032402, email: imp@army.gr καθημερινά 
09:00 – 14:00 πλην Σαββάτου - Κυριακής.

Από τη Στρατιωτική Υπηρεσία

Η εορτή του Αγίου 
Αρσενίου Επισκόπου 
Βεροίας και η επέτειος 

των εγκαινίων του 
Παλαιού Μητροπολιτικού 

Ναού της Βεροίας

  Το Σάββατο 5 Ιουνίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελε-
ήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο  στον Παλαιό 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύλου 
και Πέτρου Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου 
Ιερομάρτυρος Αρσενίου Επισκόπου Βεροίας αλλά και της 
συμπληρώσεως 5 ετών από τα Εγκαίνια του ιστορικού Ιε-
ρού Ναού. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας 

Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου  Βέροιας ευχαριστεί θερμά την οικογένεια 
ΜΑΣΟΥΡΑ για την προσφορά ενός πλήρους γεύματος στα παιδιά και το προσωπικό 
του Κέντρου μας υπέρ αναπαύσεως της πολυαγαπημένης τους μητέρας φαρμακο-
ποιού Ειρήνης Μασούρα 

Ο Θεός ας την αναπαύσει  

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Κλειστό λόγω εργασιών 
συντήρησης, από σήμερα 
το πρωί, το ΔΑΚ Νάουσας 

Κλειστό για το κοινό, λόγω εργασιών συντήρησης, θα είναι σήμερα Τρίτη 8 
Ιουνίου 2021 τo Γήπεδο Νάουσας (ΔΑΚ Νάουσας).

Συγκεκριμένα,  το  γήπεδο θα παραμείνει κλειστό για τους δημότες από τις 6 
το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. 

Έκτακτη επαναληπτική 
Γενική Συνέλευση

Το Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, καλεί τα μέλη του σε Έκτακτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση του 
Συλλόγου που θα γίνει στις 09 Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. στο 
χώρο του ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» στην Αλεξάνδρεια. 

Η παρουσία όλων των μελών θεωρείται απαραίτητη. 
Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ του Συλλόγου
Η Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

ΣΑΡΚΑΤΖΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ     ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ο.Μ ΣΥΡΙΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: 
Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος

- Στην Αλεξάνδρεια το νερό το «χαρίζουμε»
Από τον Ο.Μ ΣΥΡΙΖΑ Αλεξάνδρειας, γνωστοποιούνται τα εξής:
«Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος ιδιαίτερα στις μέρες μας στέλνει το μήνυμα 

πως είναι η ώρα της φύσης. Με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής να πολλαπλα-
σιάζονται το καθήκον για δράση ώστε να πετύχουμε μια πράσινη επανάσταση είναι 
επιτακτικό.

Η κυβέρνηση της ΝΔ θυσιάζει τον φυσικό πλούτο και ξηλώνει την περιβαλλοντική 
νομοθεσία αντιμετωπίζοντας την προστασία της φύσης ως δήθεν τροχοπέδη ανά-
πτυξης. Η Ημαθία είναι από τις περιοχές στις οποίες προωθείτε μια βίαιη και άναρχη 
εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Βέρμιο 

Ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ τάσσεται υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αντιτίθεται ό-
μως κατηγορηματικά στην άναρχη ανάπτυξη ανεμογεννητριών.

Τέλος με θλίψη βλέπουμε πως και η δημοτική αρχή δεν έχει εναρμονιστεί  ούτε 
στις αυτονόητες υποχρεώσεις  όπως τους νόμους και τις οδηγίες για τη «διαλογή 
στην πηγή», τη χωριστή συλλογή βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων, την πολιτική κι-
νήτρων στην ανακύκλωση, την ενίσχυση κυκλικής οικονομίας, κλπ.

Αντίθετα με έκπληξη ενημερωθήκαμε για περίπτωση διαρροής από φρεάτιο ύ-
δρευσης που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίου Γεωργίου με Μαρίνου Αντύπα 
στην Αλεξάνδρεια. Το εξωφρενικό είναι πως η εν λόγω διαρροή (που οφείλεται σε 
βλάβη;) όπως επιβεβαιώνουν κάτοικοι και διαπιστώνεται και από την φωτογραφία 
λήψης υφίσταται εδώ και 7 (!!!) έτη τουλάχιστον.

Το βίντεο αποτελεί αδιάψευστη μαρτυρία πως ο Δήμος μας έχει νερό εν αφθονία 
και το «χαρίζει» απλόχερα. Ας φροντίσουν οι αρμόδιοι πριν βγάλουν τις καθιερωμέ-
νες ανακοινώσεις να επιδιορθώσουν αν μη τι άλλο την βλάβη».
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε τοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γρηγο-

ρίου και της Μαρίας, το γένος Μαρτινο-
πούλου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Λάρισα και η ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥΛΟΥΚΙΑ 
του Χρήστου και της Αικατερίνης, το γένος 
Τσιλιοπούλου, 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

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ADI DERVISHAJ του Σταύρου 

και της Λουλιέτα, το γένος Doce, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Belorka 
Κορυτσάς Αλβανίας και η ΤΖΙΑΛΛΗ
ΘΩΜΑΗ του Γιάννη και της Βασιλικής, 
το γένος Λαναρά, που γεννήθηκε στη 
Θεσ/νίκη και κατοικεί στη Βέροια, πρό-

κειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Κορυτσάς Αλβανίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

του Δημητρίου και της Γεωργίας, το 
γένος Χατζηνικολάου, που γεννήθηκε 
στη Θεσ/νίκη και κατοικεί στο Giessen 
Γερμανίας και η ΒRAUN JULIKA
NELE του Jorg και της Ingrid, το γέ-
νος Μάγιερ Άσμαν (Meyer-Admann), 
που γεννήθηκε στο Gieben Γερμανίας 

και κατοικεί στο Giessen Γερμανίας, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Giessen Γερμανίας.

Από το πολιτικό Γραφείο του βουλευτή Τά-
σου Μπαρτζώκα, γνωστοποιούνται τα εξής:

«Υπεγράφη από το Διοικητή της 3ης ΥΠΕ, 
κ. Παναγιώτη Μπογιατζίδη η πρόταση τροπο-
ποίησης του Γ.Ν  Βέροιας, εντός της οποίας 
ενσωματώνεται και η πρόβλεψη για σύσταση 
Κέντρου Ψυχικής Υγείας με Παιδοψυχιατρική 
Υπηρεσία στην Ημαθία, κατόπιν της ανάδειξης 
της έλλειψης και της σχετικής πρωτοβουλίας 
του Τάσου Μπαρτζώκα.

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη πλέον πρότα-
ση τροποποίησης, αναγνωρίζεται η αναγκαιό-
τητα λειτουργίας του Κ.Ψ.Υ στην Π.Ε  Η μ α θ ί -
ας, την οποία είχε επισημάνει ο Βουλευτής 
κατόπιν των επαφών του με συλλογικότητες 
που προωθούν την ψυχική υγεία στο Νομό.

Περαιτέρω, σύμφωνα και με τον σχεδιασμό 
Ανάπτυξης Μονάδων Ψυχικής Υγείας η ενδε-
δειγμένη στελέχωση των εν λόγω Μονάδων 
ανέρχεται στα 34 άτομα, η κατανομή των θέσε-
ων των οποίων λαμβάνει την εξής μορφή:

• 5 Ψυχίατροι
• 3 Παιδοψυχίατροι
• 6 Ψυχολόγοι
• 5 Κοινωνικοί Λειτουργοί
• 6 Επισκέπτες Υγείας
• 3 Εργοθεραπευτές 
• 2 Λογοθεραπευτές
• 1 Ειδικός Παιδαγωγός

• 2 Διοικητικοί
• 1 Γενικών Καθηκόντων
Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, 

το σχετικό έγγραφο έχει διαβιβαστεί προς τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας 
και την αρμόδια Υπουργό, κ. Ζωή Ράπτη προς 
τελική υπογραφή. Ο Τάσος Μπαρτζώκας εκ-
φράζει την ικανοποίηση του για τη σύντομη δι-
εκπεραίωση από τον Διοικητή, κ. Μπογιατζίδη 

και το Διοικητή του Γ.Ν Βέροιας, δηλώνοντας 
ότι «βήμα βήμα υλοποιείται μια πρωτοβουλία 
που θα αναβαθμίσει την ψυχική υγεία στην 
Ημαθία, θα διευκολύνει τους φροντιστές και 
τους πάσχοντες και θα καλύψει ένα σημαντικό 
κενό στο νομό μας. Δεν σταματάμε μέχρι να 
γίνει πράξη αυτό για το οποίο παλεύουμε από 
κοινού».

(φωτο Αρχείου)

Τ. Μπαρτζώκας: Έγινε 
και το δεύτερο μεγάλο βήμα για το 

Κέντρο Ψυχικής Υγείας στην Ημαθία
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκο-
μείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά :

-Τον κ.Χρήστο Σουκιούρογλου , για την δωρεά του 
ποσού των 300 Ε , εις μνήμη του αγαπημένου του φίλου 
Δημητρίου Κάτσιου.

-Ανώνυμη Κυρία , για την δωρεά του ποσού των 300 
Ε , οικονομική ενίσχυση υπέρ του Γηροκομείου Βέροιας.   

-Την κ.Ελευθεριάδου Αντωνία , για την ευγενική προ-
σφορά  1 πολυμίξερ , εις μνήμη του πατέρα της Χρήστου 
Ελευθεριάδη.

-Την σύζυγο ,τα τέκνα,τα εγγόνια,τα δισέγγονα,τα α-
δέλφια και τα ανίψια Ευσταθίου Στυλ.Θεοδουλίδη , για την 
ευγενική προσφορά εδεσμάτων ,πίτες και γλυκισμάτων , 
εις μνήμη  Ευσταθίου Στυλ.Θεοδουλίδη .

-Τις Οικογένειες Αλεξανδρίδη , για την ευγενική προ-
σφορά 1 πλήρους γεύματος , εις μνήμη του πατέρα τους 
Ιωάννου Αλεξανδρίδη , με την συμπλήρωση 1 έτους από 
τον θάνατό του.  

-Τον κ.Παπαπετρίδη Διογένη , για την ευγενική προ-
σφορά 5 κλούβες πιπεριές , για τις ανάγκες του Γηροκο-
μείου Βέροιας.                                     

   Εκ της Δ/νσεως

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, σύμφωνα 
με το παρακάτω πρόγραμμα:

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

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

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 12 Ιουνίου 

2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Μετα-
μορφώσεως του Σωτήρος Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του αγαπημέ-
νου μας συζύγου, πατέρα, παππού, 
αδελφού και θείου 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

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

Η σύζυγος,
Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Τα αδέρφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Ιερός Ναός Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης

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

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

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

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

 Την Τρίτη 8 Ιουνίου 
στις 7:00 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στον Εσπερινό 
και στην Παράκληση του 
Αγίου Λουκά του Ιατρού, 
στον υπό κατασκευή Ιερό 
Ναό του στην Ιερά Μο-
νή Παναγίας Δοβρά Βε-
ροίας. Η Ιερά Ακολουθία 
θα μεταδοθεί απευθείας 
μέσα από την ιστοσελίδα 
της Ιεράς Μητροπόλεως, 
την αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και τον ραδιο-
φωνικό σταθμό «Παύλει-
ος Λόγος 90,2 FM».    

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 8 Ιου-

νίου 2021 στις 10.00 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αναλήψεως Αγίου Βασι-
λείου (ΓΧΟ) στο Διαβατό Ημαθίας 
ο Κων/νος Χαραλ. Τσολερίδης σε 
ηλικία 80 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 6 Ι-

ουνίου 2021 στις 11.15 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθα-
νασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η 
Γεωργία Τζατζου σε ηλικία 85 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 6 

Ιουνίου 2021 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνί-
ου Βέροιας ο Ευστάθιος Στυλ. 
Θεοδουλίδης σε ηλικία 92 ε-
τών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 6 Ι-

ουνίου 2021 στις 12.00 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανα-
σίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η 
Ευγενία Βασ. Ντυμένου σε 
ηλικία 94 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 6 Ι-

ουνίου 2021 στις 12.00 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αναλήψεως 
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Αλεξάνδρειας ο Θεοφάνης Πε-
τρίδης σε ηλικία 91 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ι.Ν. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ – ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ
Την Πέμπτη 10 Ιουνίου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αναλήψεως – Αγ. Νε-

κταρίου Παπάγου και την Δεσποτική εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου μας.
Οι ιερές Ακολουθίες θα τελεσθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμ-

μα:
ΤΡΙΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ
21.00-00.00 Αγρυπνία Απόδοσης του Πάσχα
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ
19.00 Ακολουθία Απόδοσης του Πάσχα
19.15 Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός
Η Ακολουθία του εσπερινού θα τελεσθεί υπαίθρια
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ
7.30-10.00 Όρθρος – Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
19.00 Εσπερινός – Παράκληση εις την Ανάληψη του Κυρίου



Την Πέμπτη 3 Ιουνίου η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Φρόσω 
Καρασαρλίδου πραγματοποίησε επίσκεψη στους συνεταιρι-
σμούς της Νάουσας Α.Σ.Ν και ΑΣΕΠΟΠ, όπου είχε συναντήσεις 
με τους προέδρους (Ταμπακιάρη Κ., Πασχούλα Α.) και μέλη των 
Δ.Σ, τον Πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Αντωνιάδη Μ., αλλά 
και με αγρότες παραγωγούς.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωσή τους σχετικά με 
τις απαντήσεις του Υπουργείου στην Ερώτηση της βουλευτή για 
τις αποζημιώσεις στις καταστροφές από τους παγετούς και τις 
χαλαζοπτώσεις, αλλά και την ενίσχυση των αγροτικών συνεται-
ρισμών ως πληττόμενων επιχειρήσεων λόγω Covid 19. 

Η βουλευτής αναφέρθηκε στην ένταξη των προϊόντων του α-
γροκτήματος Νάουσας σε καθεστώς πληρωμής αποζημιώσεων 
αυξημένο έως 30%, ως ΠΟΠ, μετά από την παρέμβασή της με 
Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Ενημέρωσε 
τους προέδρους των συνεταιρισμών για την διαδικασία που 
πρέπει να ακολουθηθεί και την κατάθεση φακέλου στον ΕΛΓΑ.  
Επίσης αναφέρθηκε στις ανεπαρκείς απαντήσεις του Υπουρ-
γείου όσον αφορά στην ενίσχυση των συνεταιρισμών, οι οποίοι 
κινδυνεύουν με κατάρρευση λόγω της μειωμένης παραγωγής.

Από την πλευρά τους οι Πρόεδροι των Συνεταιρισμών διατύ-
πωσαν τις ανησυχίες τους σχετικά με τη μεγάλη απώλεια παρα-
γωγής (60% μείωση), η οποία έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια 
αγορών, αλλά και τη μείωση του προσωπικού. 

Ζητήθηκε η ενίσχυση των εργαζομένων, η άμεση αλλαγή 
κανονισμού του ΕΛΓΑ, η επιδότηση συστημάτων αντιχαλαζικής 
προστασίας και η άμεση αποζημίωση των παραγωγών.

Επιπλέον συζητήθηκε το θέμα της αναδιάρθρωσης των 
καλλιεργειών, για την οποία και οι δύο πλευρές εξέφρασαν τις 
αμφιβολίες τους, αφού το ποσό που θα διατεθεί για το σκοπό 
αυτό είναι 170 εκατ. για όλη την Ελλάδα και για διάφορες καλλι-
έργειες, επομένως το ποσό που θα φτάσει στην Ημαθία δεν αρ-
κεί ούτε για 3 χωριά. Το ποσό των 3000 €/στρ, που διακινήθηκε 
ως φήμη, έχει ως στόχο τον αποπροσανατολισμό του αγροτικού 
κόσμου από το θέμα των αποζημιώσεων και τη δημιουργία 
φρούδων ελπίδων.

Η κυβέρνηση οφείλει να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα δι-
αθέτοντας μεγαλύτερο ποσό από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως 
έκανε η Ισπανία, και όχι να αρκείται στα ψίχουλα και στις ψεύτι-
κες υποσχέσεις.
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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

Συνεταιρισμούς της Νάουσας 
επισκέφθηκε η Φρόσω Καρασαρλίδου
-Ενημέρωσε για την απάντηση του Υπουργείου σχετικά με  τον 

ΕΛΓΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης

H Δημοτική Αρχή 
Βέροιας απαντά στους 

ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ: 
«Μονότονη επανάληψη»

 Σε πρόσφατη ανακοίνωση της Δημοτικής 
Παράταξης «Συνδημότες» σχετικά με την 
οικονομική ενίσχυση αθλητικού συλλόγου 
απαντά η Δημοτική Αρχή Βέροιας, ως εξής :

«Για ακόμη μια φορά με μεγάλη λύπη 
διαπιστώνουμε την επιφανειακή αντιμετώ-
πιση των δημοτικών πραγμάτων από τον κ. 
Παυλίδη και την παράταξή του. Με μόνιμη 
πρακτική τη χρήση επικοινωνιακών «πυρο-
τεχνημάτων» παρακολουθούμε εδώ και και-
ρό την αγωνιώδη προσπάθειά του κ. Παυλί-
δη  να φανεί «χρήσιμος» όπου και σε όποιον 
μπορεί. Δυστυχώς όμως για τον ίδιο έχει 
παρέλθει η εποχή των λαϊκιστών.

Πρόσφατα, στην περίπτωση της Πλατεί-
ας Ωρολογίου ο κ. Παυλίδης μας πρότεινε 
να κατασκευάσουμε πιστό αντίγραφο του 

ιστορικού ρολογιού που υπήρχε στην πλατεία ενώ στην ερώτησή μας γιατί ως 
εξέχον μέλος της διοίκησης του Δήμου την περίοδο 2007-2010 δεν προώθησε την 
κατασκευή του ρολογιού που όψιμα προτείνει, μας απάντησε ότι τότε δεν ήταν ο 
αρμόδιος Αντιδήμαρχος…

Σήμερα, εμφανίζεται να ενδιαφέρεται για τον αθλητισμό και μας υποδεικνύει να 
υποστηρίξουμε συγκεκριμένη αθλήτρια στη λογική «γιατί αυτός και όχι εκείνος».

Πάλι τα ίδια κ. Παυλίδη;
Ευτυχώς για την πόλη, εμείς δεν αντιμετωπίζουμε τους δημότες και εν προ-

κειμένω τους αθλητές μ’ αυτή τη λογική. Το Δ.Σ. Βέροιας πρόσφατα και μετά από 
αίτηση συγκεκριμένου αθλητικού συλλόγου αποφάσισε την οικονομική ενίσχυση 
αθλήτριας του συλλόγου για τη συμμετοχή της σε Προολυμπιακό Τουρνουά που 
ξεκινά την εβδομάδα που διανύουμε, με στόχο την πρόκρισή στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Τόκιο. Κατά συνέπεια, αυτός είναι και ο μόνος λόγος που το θέμα 
τέθηκε προς ψήφιση σε έκτακτο συμβούλιο με τη διαδικασία του κατεπείγοντος κα-
θώς μεσολαβούσε μόλις μια εβδομάδα για την έναρξη των αγώνων. 

Την ίδια ακριβώς διαδικασία θα ακολουθήσουμε, λοιπόν, και στην περίπτωση 
της καταξιωμένης αθλήτριας της πόλης την οποία κατονομάζετε στην ανακοίνωσή 
σας, η αίτηση του συλλόγου της οποίας πρωτοκολλήθηκε μεταγενέστερα της έκτα-
κτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3/6/2021 και επομένως θα τεθεί 
προς ψήφιση στην αμέσως επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου αφού προηγήθηκε προφορική συνεννόηση μαζί της.

Άρα σε ποια παγερή αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής ακριβώς αναφέρεστε; 
Για ποιο λόγο εκθέτετε μ΄ αυτό τον τρόπο μια καταξιωμένη αθλήτρια της Βέροιας; 
Μήπως γιατί απλώς δεν κατανοείτε κ. Παυλίδη ότι κανένας αθλητής και κανένας 
σύλλογος της πόλης δεν έχει ανάγκη από επίδοξους «πάτρωνες» όπως επιτάσσει 
η δική σας «πολιτική κοσμοθεωρία» γιατί πολύ απλά οι πόρτες των γραφείων μας 
ήταν και θα παραμείνουν πάντα ανοικτές σε όλους τους συλλόγους ανεξαιρέτως;

Μήπως δυσκολεύστε να αποδεχτείτε ότι η Δημοτική Αρχή χωρίς καμία διάκριση 
και με απόλυτη διαφάνεια στέκεται δίπλα σε οποιονδήποτε αθλητή ή σύλλογο ικα-
νοποιεί τις απαιτήσεις του νόμου για οικονομική ενίσχυση;  

Για αυτό κ. Παυλίδη, καλό θα ήταν να μην προτρέχετε γιατί διαρκώς εκτίθεστε 
στη σπουδή σας να πιάσατε ανύπαρκτα λαβράκια».



Την δεύτερη ήττα της 
στο πρωτάθλημα 
γνώρισε η Βέροια. 

Παρά τις ευκαιρίες της, 
έχασε με 3-2 από τον 
μαχητικό Θεσπρωτό. που 
πέτυχε 4 γκολ εις βάρος 
της Βέροιας από τα 5 που 
δέχθηκε η άμυνα της βασί-
λισσας. σε όλο το πρωτά-
θλημα!!

Τοπαιχνίδιξεκίνησεμετουςκα-
λύτερους οιωνούς για την ομάδα
τουΠαύλουΔερμιτζάκη, μεπολύ
όμορφοσεεκτέλεσηγκολτουΛου-
κίνα,σουταπόπλάγιαθέση,στο2’.

ΗΒέροια δεν χάρηκε το γρή-
γορο γκολ.Στο 10’ οΣαραντίδης
με σουτ μέσα από την περιοχή
έγραψε το 1-1 και στο 12’ οΠα-
τσέκαμεβολίδαέξωαπότηνπε-
ριοχήσημείωσετο2-1.

Παρά την ψυχρολουσία, η
Βέροια είχε ευκαιρίες για την ι-
σοφάριση. Στο 16’ ο Πόζογλου
μέσα από την περιοχή σούταρε
άουτ,στο20’οΚίναληςέδιωξεσε
κόρνερεντυπωσιακάκεφαλιά του
Λουκίνα ενώστις καθυστερήσεις
του ημιχρόνου, ο τερματοφύλα-
κας τουΘεσπρωτού απόκρουσε
δύσκολασουτ τουΜπλέτσα έξω
απότηνπεριοχή.

ΗΒέροιασυνέχισενα έχει την
πρωτοβουλία των κινήσεων και
στο49’οΚαραγιάννηςδενμπόρε-
σεαπόκαλήθέσημέσααπό την
περιοχήνανικήσειτονΚίναλη.

Οι Θεσπρωτοί, κόντρα στην
ροήτουματς,έφτασανστο3-1με
πολύόμορφηαπευθείαςεκτέλεση
φάουλτουΡαμίρεζ.

Στο 58’ ηΒέροια απείλησε με
προβολή του Πόζογλου αλλά ο
Κίναληςμπλόκαρεεύκολα.

Στο67’οΠασάς,μετάαπόπά-
σα του Πόζογλου, βγήκε μόνος
απέναντιστονΚίναλη

Στο 71’ οΚαραγιάννηςπάσα-
ρεστονΠασά, ο τελευταίοςστην
προσπάθεια να κοντρολάρει την
έστειλε στην γωνιά του Κίναλη
αλλά ο τερματοφύλακας τουΘε-
σπρωτούαπόκρουσε.

Στο74’ η μπάλα χτύπησεστο
χέρι του Ζούρκου αλλά ο διαιτη-
τήςδενέδωσετοπέναλτι.

Στο90’κεφαλιάτουΠασάαπό
καλήθέσηάουτ.

Στις καθυστερήσεις ο Πασάς
απόκοντάέστειλετηνμπάλαστα
δίχτυακιέγραψετο3-2.

Στο93’οΠασάςπλάσαρεαπό
κοντά αλλά οΚίναλης έδιωξε με
ταπόδια.

ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ: Κίναλης, Γώ-
γοςΑ., Ζούρκος, Κοντοές, Κων-
σταντακόπουλος, Κωνσταντίνου,
Μπίκας (90’ Καζιρόπουλος), Σα-
ραντίδης(79’Πέντσας),Γκάνσιερ,
Πατσέκο(65’Σταυρίδης),Ραμίρεζ
(90’ΓώγοςΓ).

ΒΕΡΟΙΑ:Βελλίδης,Μπουκου-
βάλας, Παπαχρήστος (63’Μου-
χάλης), Σκόνδρας, Μαραγκός,
Βεργώνης (82’ΝτιΤζιοβάνι),Οι-
κονόμου (44’Μπλέτσας), Καρα-
γιάννης, Πασάς, Πόζογλου (82’
Σιμόνι),Λουκίνας.
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ΔηλώσειςΠ.Δερμιτζάκη
Έγινε ένα καταπληκτικό παι-

χνίδι. Κρίμα που δεν υπήρχε ο
κόσμος ναπαρακολουθήσει μια
αναμέτρησηανάμεσασεδύοπο-
λύ καλέςομάδες,που είχεπέντε
γκολ καιπάραπολλές ευκαιρίες.
Εύχομαιτουχρόνουηκατάσταση
να είναι πολύ διαφορετική, χω-
ρίςcovid,ναέρχεταιοκόσμοςνα
χαίρεται τις ομάδες του και εμείς
να αποκτήσουμε και πάλι το φί-
λαθλοκοινόπουμαςλείπειπάρα
πολύ, γιατί θεωρώπωςσεπολ-
λέςομάδεςείναιέξτρακίνητρο.

Ήρθαμεγιανακερδίσουμεγια

νακλείσουμεόσοτοδυνατόνκα-
λύτερα την χρονιά και αν γίνεται
ναείμαστεστηνπρώτηθέση,για-
τίθεωρώότιόλοιέχουμεκάνειμια
τεράστιαπροσπάθεια.

Είχαμε να αντιμετωπίσουμε
μια ομάδα η οποία καιγόταν για
βαθμούς, αλλάπαράλληλα είναι
πάραπολύ καλή ομάδα και την
γνωρίζαμεαπόπέρσι, μεμιασυ-
γκεκριμένηφιλοσοφία, ενόςπολύ
καλού προπονητή. Ξεκίνησε το
ματςμετουςκαλύτερουςοιωνούς
με το γρήγορο γκολπουπετύχα-
με.ΗΒέροιαπου έχει να δεχθεί
γκολσεοκτώαναμετρήσεις,όταν
προηγείται φαίνεται ότι αποκτά
πλεονέκτημα.Δυστυχώς κόντρα
στηνροή,μέσασεδυολεπτά,θα
έλεγα από αδράνεια, δεχθήκαμε
δύογκολ.Εκείπουέπρεπεναδι-
αχειριστούμε και ναπιέσουμε για
νακερδίσουμεσχετικάεύκολατην
αναμέτρηση, ήρθαν αυτά τα δύο
γκολκαιμαςέβαλανένατεράστιο
πρόβλημα.Έπρεπεναγυρίσουμε
το σκορ και όταν με μια καλή ο-
μάδα,μεένανσυγκεκριμένοσχη-
ματισμό, αυτό αποκτά μια έξτρα
δυσκολία.Παρόλα αυτά βγάλαμε
τοημίχρονομεπέντεκαλέςευκαι-
ρίεςπουθαμπορούσαμεναείχα-
με ισοφαρίσει, αλλά το κυριότερο
γιαμέναείναιότιείχαμεμιαπολύ
καλήεικόνα.

Στο δεύτερο ημίχρονο αυ-
τό που είπα στα παιδιά ότι δεν
είμαστε και δεν δικαιούμαστε να
παρατάμεπαιχνίδια,Απεναντίας
πρέπειμεηρεμίακαιυπομονήνα
προσπαθήσουμε να ισοφαρίσου-
με τοπαιχνίδι όσοπιο γρήγορα,
για να μπορέσουμε να δημιουρ-
γήσουμετιςπροϋποθέσειςγιανί-
κη.Αλλάπάλι σε μια φάσηπου
δενήρθεαπόμιαδιαδικασία,ένα
τακτικό κομμάτι, μπήκε το τρίτο
γκολ, ένα γκολ που μόνο να το
χειροκροτήσεις μπορείς και αυτό
έκανετοέργομαςπιοδύσκολο.

Παρόλα αυτά αντιδράσαμε,
αλλάξαμε δύοφορές τον σχημα-
τισμόμας,πιέσαμε, αλλά δυστυ-
χώςτογκολμετοοποίομειώσαμε
ήταναργάκαιδενμπορέσαμενα
πάρουμε έστω κάτι από αυτό το
παιχνίδι.

Αυτό που μένει είναι ότι κά-
ναμε δύο γκολ, είχαμε δεκατρία
τελειώματα, δεκατρείς καλές ευ-
καιρίες και ο αντίπαλος μας έκα-
νε τρεις με τρία γκολστην εστία.
Είναι κάτιπουσίγουραμαςπρο-

βληματίζει, αλλά αυτό είναι και
η μαγεία του ποδοσφαίρου, για
αυτό και είναι ένα άθλημα το ο-
ποίο τοπαρακολουθείολόκληρος
οπλανήτης.

Έχουμε άλλα τρία καλά παι-
χνίδια,πιστεύωστηνομάδαπολύ
και θεωρώ ότι μπορούμε να κά-
νουμε τρεις νίκες για να μπορέ-
σουμε, όχι μόνο να μειώσουμε,
αλλά ναπάρουμε και τηνπρώτη
θέση,γιατίθεωρώότιόλαταπαι-
χνίδιαγιαόλουςείναιδύσκολα.

Εύχομαι καλή συνέχεια στον
Θεσπρωτόπουείναιμιαπολύκα-
λή ομάδα μεπολύ καλή δουλειά
απότονΧουάνπουδείχνεικαισαν
άνθρωπος και σαν προπονητής
την ποιότητα την οποία έχει και
πραγματικά έχει ένα σύνολο το
οποίο αν δεν ήταν το covidπου
αντιμετώπισανπάραπολλάπαιδιά
που δεν έπαιζαν σεπολλά απα-

νωτάπαιχνίδια,θεωρώότιδενθα
είχε και βαθμολογικόπρόβλημα.
Από ταπέντε γκολπουδεχθήκα-
με, τα τέσσεραήταναπό τονΘε-
σπρωτό.Αυτόδείχνεικάτι...

Ηκαλύτερηομάδατηςκατηγο-
ρίαςσίγουραείμαστεκαιεμείςκαι
ηΚαβάλα.Όμωςηπιοκαλήείναι
αυτή που θα τερματίσει πρώτη
στηνβαθμολογία.Θαείναιένακα-
λόπαιχνίδιανάμεσασεδύο ιστο-
ρικές ομάδες το οποίο πιστεύω
ότι θα τοπαρακολουθήσειπολύς
κόσμος από την τηλεόραση και
θαδει ότι και σ΄ αυτήν την κατη-
γορίαυπάρχουνπάραπολύκαλές
ομάδες και ποδοσφαιριστέςπου
έχουνμεγάλοενδιαφέρον.

Από την επόμενη μέρα που
εξήγγειλε ο κ.Αυγενάκης την α-
ναδιάρθρωση,έχωπειστουςπο-
δοσφαιριστέςότιδύοχρόνιαπολ-
λάακούγαμε και τίποταδεν έγινε
καιηΒέροιαείναιαπότιςομάδες
που έχει αδικηθεί.Άρααυτόπου
πρέπειναοφείλουμενακάνουμε,
είναι με το τι ισχύει σήμερα και
σήμεραισχύειότιβγαίνουνοιδύο
πρώτοι.Αναύριοαλλάξει κάτι με
τηννομοθεσία,καλώςνααλλάξει.

Όχιδενήτανκάτιπουείτεεγώ
είτετοεπιτελείομουπροσπάθησε
ναπεράσεικάτιδιαφορετικό,αλλά
ούτε και τα παιδιά όταν σε ένα
παιχνίδι έχουν δεκατρείς τελικές
ενέργειες, πετυχαίνουν δύο γκολ
καιναχάσουμετοπαιχνίδι.Θαέ-
λεγακάτιδιαφορετικόανηεικόνα
μας στο γήπεδο δεν ήταν καλή,
ανεπιθετικάήμαστανφλύαροικαι
αμυντικάναέχουμεαδυναμίεςκαι
ναμαςπροκαλούσεπερισσότερες
αδυναμίες ο αντίπαλος. Στοπο-
δόσφαιρογίνονταιπράγματαπου
μερικές φορές δεν μπορεί να τα
εξηγήσεις.
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Δεύτερη ήττα της Βέροιας στο πρωτάθλημα
3-2 στον Θεσπρωτό!!



Με ιδανικό τρόπο 
ολοκλήρωσε η 
Εθνική γυναικών 

τις υποχρεώσεις της στην 
πρώτη προκριματική φάση 
του Ευρωπαϊκού πρωτα-
θλήματος, στο Φιλίππειο 
της Βέροιας, καθώς νίκησε 
και την Ιταλία με 33-22 
πετυχαίνοντας το απόλυτο 
των νικών.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την
Εθνική να δείχνει τις διαθέσεις της.
Με τηΜάγδαΚεπεσίδου ναμετράο-
κτώ αποκρούσεις στα πρώτα εννιά
σουττωνΙταλίδωνκαικαλέςεπιλογές
στην επίθεση το αντιπροσωπευτικό
συγκρότημαπροηγήθηκε με 7-1 στο
12′.Σεεκείνοτοσημείοορυθμόςτης
Εθνικήςέπεσε,έγινανλάθηκαιη Ιτα-
λίαβρήκετιςευκαιρίεςγιαναμειώσει
σε8-5στο19′.Η…τάξηαποκαταστά-
θηκεγρήγορακαιμετάαπόκλεψίματα
τηςΤσάκαλουήρθαν εύκολα γκολ και
ηΕθνικήανέβασε τηδιαφοράστο+7
(13-6)στο26′,γιαναμπει τελικάστα
αποδυτήριαμεπροβάδισμα15-9.

Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του
ΠαναγιώτηΜεσσήνη σταδιακά ανέ-
βαζε τη διαφορά και προηγήθηκε με
26-17στο48,μεόλεςτιςαθλήτριεςνα
παίρνουν χρόνοσυμμετοχής.Το τελι-
κό33-22βρήκετιςΕλληνίδεςαθλήτρι-
εςναπανηγυρίζουνγιατηνπρόκριση
στηνεπόμενηπροκριματικήφάσητης
διοργάνωσης και τιςπροκλήσειςπου
δημιουργούνται για το ελληνικό χά-
ντμπολ.

Ηβαθμολογίατουομίλου:Ελλάς
6,Βοσνία4,Ιταλία2,Λετονία0.

Ταπεντάλεπτα: 3-1, 5-1, 8-4, 9-6,
12-6,15-9(ημχ),20-12,22-16,25-17,
27-18,28-21,33-22

Ελλάς (Μεσσήνης):Μ.Κεπεσίδου
1, Χατζηπαρασίδου 4,Παναγιωτίδου
2, Ζενέλι 3, Γκάτζιου 6, Ζυγούρα 2,

Τσικνάκη, Βασιλειάδου 1, Ζηνωνίδου
2,Ν.Κεπεσίδου2,Ανδρίτσου,Τσάκα-
λου 4,Αργυροπούλου,Στουγιαννίδου
3,Κωστοπούλου2,Μάστακα1.

Ιταλία(Τεντέσκο):Στεφανέλι2,Ντά-
λαΚόστα,Ροτόντο5,Πουλιάρα2,Ντελ
Μπάλτζο 4,Φάμπο1,Προύντσερ,Κ.
Ντιογκάμπ3,Β.Ντιογκάμπ,Μανόλο-
βιτς3,ΝτιΠιέτρο1,Έντερ,Ρομέο,Λα-
ουρέτιΜάτος,Στέτλερ1,Λουχίν.

Διαιτητές: Γιόβτσεφ – Γιόντσεφ
(Βουλγαρία).Δίλεπτα: 3-3. Πέναλτι:
3/3–3/4

ΗΕθνικήχαντμπολγυναικών
σεβαθιάνεράμεπολύισχυρούς

αντιπάλους
ΗΕθνικήγυναικώνέκανεό,τιέπρε-

πε στην πρώτη προκριματική φάση
τουEuro2022,κερδίζοντας τηνπρω-
τιά στον όμιλο που φιλοξένησε στη
Βέροια με τις νίκες επί τηςΒοσνίας,
τηςΛετονίαςκαιτηςΙταλίας.

Έτσιπήρετοεισιτήριογιατηδεύτε-
ρηπροκριματικήφάση και τοποθετεί-
ταιστοντρίτοόμιλο,πουπεριλαμβάνει
αναμετρήσειςεντόςκαιεκτόςέδρας.

Αντίπαλοι της Εθνικής θα είναι η
παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2019,
Ολλανδία, η Γερμανίαπου κατέκτησε
την 7η θέση στο ευρωπαϊκόπρωτά-
θληματου2020καιηΛευκορωσία.

Με τηνΟλλανδία ηΕθνική είχε α-
ναμετρηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου του
2019,στηνΚοζάνηκαι είχεηττηθείμε
18-43.Με τηΛευκορωσία, τελευταία
αναμέτρηση ήταν στις 24Νοεμβρίου
του2018στοΑμύνταιο(ήτταμε18-28).

Οι αγώνες θα ξεκινήσουν τονΟ-
κτώβριο του 2021 και θα ολοκληρω-
θούν τονΑπρίλιο του2022.Τηνπρό-
κρισηπαίρνουν οι δύοπρώτες κάθε
ομίλου (12 ομάδες),που μαζί με την
κάτοχο του τίτλου Νορβηγία και τις
τρειςδιοργανώτριες(Σλοβενία,Βόρεια
Μακεδονία,Μαυροβούνιο) θασυνθέ-
σουντοπαζλτηςτελικήςφάσης.

Αναλυτικάοιπροκριματικοίόμι-
λοιτουEuro2022

Α’ όμιλος: Ρωσία,Πολωνία, Ελβε-
τία,Λιθουανία

Β όμιλος:Δανία, Ρουμανία,Αυ-
στρία, (ομάδα από τον πρώτο
προ-προκριματικόόμιλο)

Γ’ όμιλος: Ολλανδία, Γερμανία,
Λευκορωσία,Ελλάδα

Δ’όμιλος:Γαλλία,Κροατία,Τσεχία,
Ουκρανία

Ε’ όμιλος: Ισπανία,Ουγγαρία,Σλο-
βακία,Πορτογαλία.

ΣΤ’όμιλος:Σουηδία,Σερβία,Ισλαν-
δία,Τουρκία
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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

Ολοκληρώθηκετοπρωτάθληματουδευ-
τέρου ομίλου της Γ’ Εθνικής κατηγορίας,
με τηΝίκηΑγκαθιάς ναμην καταφέρνει να
κερδίσειτηνπαραμονήτης!Οι«ασπρόμαυ-
ροι»μπορείνακέρδισανμεανατροπήστην
έδρατους(3-2)τονήδηυποβιβασμένοΑετό
Βαρβάρας,ωστόσο δεν τους ευνόησαν τα
υπόλοιπα αποτελέσματα (νίκησανΑναγ.
Γιαννιτσών καιΑναγ.Πλαγιάς, ισόπαλος ο
Εδεσσαϊκός) και έτσι τερμάτισαν στην 10η
θέση της βαθμολογίαςπου οδηγεί -αν δεν
αλλάξεικάτι-στονυποβιβασμό.

ΒαριάήτταγνώρισεοΜέγαςΑλέξανδρος
ΤρικάλωνστηΝεάποληαπότονΜακεδονικό
μεσκορ5-0,σεένααδιάφοροματςαφούκαι
οιδύοομάδεςκέρδισαντηνπαραμονήτους
τηνπερασμένηαγωνιστική,ενώοΠΑΟΚΑ-
λεξάνδρειαςδενκατάφερεναπάρεικάτικαλό
στο τελευταίο τουπαιχνίδι στην Γ’ Εθνική,
χάνονταςστο γήπεδό του από την επίσης
υποβιβασμένηΝ.Καλλικράτειαμεσκορ2-1.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Μακεδονικός-Μ.ΑλέξανδροςΤρικ...5-0

ΝίκηΑγκ-ΑετόςΒαρβ.......................3-2
ΠΑΟΚΑλεξ-Ν.Καλλικράτεια............1-2
Αναγ.Γιαννιτσών-ΘερμαϊκόςΘ.......4-0
Εδεσσαϊκός-ΠοσειδώνΜηχ.............0-0
Αναγ.Πλαγιάς-ΘύελλαΣαρ..............2-1
ΑγροτικόςΑστ-ΕθνικόςΓιαν.............3-2

Ηβαθμολογία
1)ΠοσειδώνΜηχανιώνας..................38
2)ΘύελλαΣαρακηνών.......................26
3)ΘερμαϊκόςΘέρμης.........................25
4)ΑγροτικόςΑστ.................................25
5)Μακεδονικος...................................24
6)Αναγ.Γιαννιτσών...........................22
7)Αναγ.Πλαγιάς.................................22
8)Μ.ΑΛ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ..........................21
9)Εδεσσαϊκός....................................21
10ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ.............................20
11ΝέαΚαλλικράτεια............................15
12ΑετόςΒαρβάρας.............................14
13ΕθνικόςΓιαννιτσών......................... 11
14ΠΑΟΚουφαλίων..............................8
15Π.Α.Ο.Κ.ΑΛΕΞ.................................4

Σφράγισε την πρόκριση η Εθνική γυναικών
σάρωσε και την Ιταλία με 33-22

Παράτηννίκηυποβιβάστηκε
ηΑγκαθιά

Ηττες για Τρίκαλα και ΠΑΟΚ

Το6ο«VeriaBasketball
Camp» έρχεται στις 28 Ι-
ουνίουΜε την υπογραφή
τουΚώσταΤσαρτσαρή Για
έκτη χρονιά θα διεξαχθεί
στηνπόλη τηςΒέροιας το
camp καλαθοσφαίρισης
«Veria Basketball Camp»
μετηνυπογραφήτουπρώ-
ηνδιεθνήκαλαθοσφαιριστή
ΚώσταΤσαρτσαρή και την
συνεργασία τουΔήμουBέ-
ροιας και των τμημάτων
μπάσκεττουΦιλίππου,του
Α.Ο.Κ. και τωνΑετώνΒέ-
ροιας.Μετάαπόέναχρόνο
απουσίαςλόγωτηςπανδημίας
το«VeriaBasketballCamp»ε-
πιστρέφεικαιμεγνώμονατους
κανόνεςασφαλείαςκαιταπρω-
τόκολλαυγιεινήςτουΕΟΔΥυ-
πόσχεταινέεςεμπειρίες,μεπά-
ραπολλέςεκπλήξειςγιατους
μικρούςφίλουςτουμπάσκετ&
έναεξειδικευμένοπρόγραμμα
προπόνησηςγιατουςμεγαλύ-
τερουςσεηλικίααθλητές.

Αγόρια και κορίτσια η-
λικίας 6 έως 17 ετώναπό
τις28Ιουνίουέως2Ιουλίου

2021 θα έχουν την ευκαι-
ρία,υπότηνκαθοδήγησηέ-
μπειρωνκαι καταξιωμένων
προπονητών, να βιώσουν
μία μοναδική εμπειρία,
να αγαπήσουν το άθλημα
της καλαθοσφαίρισης, να
παίξουν, να βελτιώσουν
τις αδυναμίες τους και να
ολοκληρωθούνωςαθλητές
καιπαράλληλανααποκτή-
σουνγνώσειςγύρωαπότο
άθλημα, ναπάρουνμαθή-
ματαζωήςμέσααπότησυ-
νεργασία, την ομαδικότητα
τηνπειθαρχία αλλάπάνω
απ’όλαναδιασκεδάσουν.

Το «Veria Basketball
Camp» θα διεξαχθεί στα
γήπεδα «Δ.Α.ΚΔημήτριος
Βικέλας»,Άρης Γεωργιά-
δης (Ελιά) και κλειστό γή-
πεδοΠρομηθέα.Τοκόστος
εγγραφής ανέρχεται στα
50€ /άτομο και 40 ευρώ /
άτομο αν συμμετέχουν α-
δέλφια.Οι εγγραφές ξεκί-
νησαν και θα ολοκληρω-
θούνστις20Ιουνίου.

Έχειςπάθοςμετομπά-

σκετ; Θέλεις παίξεις, να
διασκεδάσεις αλλά και να
γνωρίσειςμεγάλαονόματα

του χώρου; Η αντίστρο-
φη μέτρηση για το «Veria
BasketballCamp»ξεκίνησε!

Το 6ο «Veria Basketball Camp»
έρχεται στις 28 Ιουνίου με την υπογραφή

του Κώστα Τσαρτσαρή



ΑσταμάτητοςοΣτέφανοςΤσιτσιπάςεπικράτησε3-0σετ τουΚαρένο
Μπούστακαιπήρε τηνπρόκρισηγια τους«8»τουRolandGarros,για
δεύτερησυνεχόμενηχρονιά.Έναςαποφασισμένοςκαιπολύσταθερός
ΣτέφανοςΤσιτσιπάς,εξασφάλισεγιαδεύτερησερίχρονιάτηνπαρουσία
τουσταπροημιτελικά τουRolandGarros.ΟΈλληνας τενίσταςχρειά-
στηκελίγοπερισσότεροαπόδύοώρεςγιανακάμψειτηναντίστασητου
ΙσπανούΠάμπλοΚαρένιοΜπούστα(Νο12στηνπαγκόσμιακατάταξη),
επικρατώνταςμε6-3,6-2,7-5στοματςτου4ουγύρου,καιναπεράσει
σους«8»,όπουπιθανότατατονπεριμένειημεγάλημάχημετονΡώσο
ΝτανιίλΜεντβέντεφ.ΟΤσιτσιπάςέδειξεαπότηναρχήτουαγώνατις...
άγριεςδιαθέσειςτου.Ξεκίνησεμεbreak,προηγήθηκε3-0καιάντεξεστην
προσπάθεια επιστροφής τουΚαρένιοΜπούστα,σώζονταςδύοbreak
pointsστο4-2,γιαναφτάσειστο6-3.Ακόμηπιοεντυπωσιακόςήτανο
22χρονοςπρωταθλητήςστοδεύτεροσετ,όπου«έσπασε»δύοφορές
τοσερβίςτουαντιπάλουτου,προηγήθηκε4-0καιέφτασεάνεταστο6-2.
Τοτρίτοσετήτανσαφώςπιοκλειστό,αφούοΙσπανόςέσωσετρίαbreak
pointsστοπρώτογκέιμκαι...πήρεφόρα,παίρνονταςπροβάδισμα3-0
και4-1.ΟΕλληναςτενίσταςεπέστρεψεγρήγορα,ισοφάρισε4-4καιέκα-
νετοκρίσιμοbreakστο11ογκέιμ,κλείνονταςτοματςμε7-5.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιούνιος 2021

Τοσυνεργείο
επιφυλακήςτης
ΔΕΥΑΒκατάτο
διάστημααπό07-
06-2021 μέχρι 
13-06-2021 θα
είναιτοεξής:Αυτό-
ματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.
2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
07/06/2021 έως 11/06/2021

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).

Πρωταθλήτρια Ελλάδος
στο μήκος η Έφη Κολοκυθά
του ΓΑΣ Αλεξάνδρεια με 6.33
Στην2ηθέσηοΝ.Ξενικάκης

Μεγάλο ενδιαφέ-
ρον είχε το μήκος των
γυναικών, καθώς οι ε-
ναλλαγέςστηνκορυφή
ήταν αρκετές,ωστόσο
αυτήπουκατάφερενα
πάρει τηνπρώτηθέση
στο τελευταίο άλμα ή-
ταν η Έφη Κολοκυθά
(ΓΑΣΑλεξάνδρειας) με
το άλμα στα 6,33 μέ-
τρα.

Η αθλήτρια του
Μάκη Πάντου ξεκίνη-
σε τον αγώνα τηςστα
6,17 μ. έκανε στη συ-
νέχεια τρία άκυρα και
στηνπέμπτηπροσπά-
θεια σημείωσε 6,27
μ., που της έδωσε
προσωρινά την πρώ-
τηθέση.ΗΒούλαΠα-
παχρήστου (ΑΟ Κάλ-
λιστος) απάντησε την
έκτη προσπάθεια στα
6,29μ.,ωστόσοηΚο-
λοκυθάφάνηκεναέχει
περισσότερες δυνά-
μεις και στην έκτη και
τελευταίαπροσπάθεια
πέτυχε το 6,33 μ. για
να«κλειδώσει»τηδεύτερηνίκητηςστηδιοργάνωση.

Ηέμπειρηαθλήτριααρχίζεικαιβρίσκειτονρυθμότης,στηδιάρκειατου
χειμώναείχεμείνειπίσωλόγωτραυματισμώνκιέτσιστουςεπόμενουςαγώ-
νεςτηςθακυνηγήσειακόμημεγαλύτεραάλματα.Τοχάλκινομετάλλιοκατέ-
κτησεηΒασιλικήΧαϊτίδου(ΠΑΟΚ)πουδείχνεισεκαλήκατάστασηενόψει
τουΕυρωπαϊκούΠρωταθλήματοςΚ23.Ηαθλήτρια τουΝίκουΣτυλιανίδη
είχεκαλύτεροάλμαστα6,23μ.,ενώσημείωσεκαι6,21μέτρα.

Στην2ηθέσηοΝίκοςΞενικάκης
ΤηνδεύτερηθέσηστομήκοςκατέλαβεοΝίκοςΞενικάκης(ΓΑΣΑλεξάν-

δρειας)με7,80μ.(0,7)καιβελτίωσετοφετινότουρεκόρ,ενώέδειξεπως
μπορείνακυνηγήσειεπιδόσειςκαλύτερεςαπότοατομικότου7,99μέτρα.
ΤοχάλκινομετάλλιοκατέκτησεοΝίκοςΚαψής(ΑΕΚ)με7,60μέτρα.ΟΑν-
δρέαςΑντωνακόπουλος (ΟΦΚΑΟδυσσέας)πέτυχε7,35μ.στηντρίτητου
προσπάθειακατέλαβετηνόγδοηθέσηκιέπιασετοόριογιατοΕυρωπαϊκό
ΠρωτάθλημαΚ20τουΤαλίν.

Την βολή που 
έψαχνε εδώ και 
καιρό κατάφερε 

να βρει η Ελίνα Τζέν-
γκο (ΑΣ Κένταυρος) 
στη διάρκεια της πρώ-
της ημέρας του Πανελ-
ληνίου Πρωταθλήμα-
τος. Η νεαρή έστειλε το 
ακόντιο στα 60,45 μ. 
κι έδειξε να βρίσκει το 
δρόμο για μεγάλες προ-
σπάθειες. Η αθλήτρια 
του Γιώργου Μποτσκα-

ριώβ έκανε δύο ακόμη 
βολές στα 56,04 μ. και 
άκυρη και ολοκλήρωσε 
τον αγώνα της.

ΗΤζένγκο είναι σε καλή α-
γωνιστική κατάσταση κάτι που
φάνηκε και στον σημερινό της
αγώνα.«Δενήθελανακάνειάλ-
λεςβολές, γιατί είδαπως έσφιξε
με αποτέλεσμα ναμην αποδίδει
όπως πρέπει. Είναι καλά, κάτι
πουφάνηκεκαισήμερα»,είπεο
προπονητής της ΓιώργοςΜπο-
τσκαριώβ.

Πολύ καλή παρουσία πραγ-

ματοποίησε και η ΣοφίαΥφαντί-
δου (ΟΚΑ Βικέλας), που ήταν
δεύτερη με 56,62 μ., ενώ τρίτη
μεφετινό ρεκόρ ήταν ηΑφροδί-
τηΜανιού (ΟΦΗ)πουσημείωσε
55,34μέτρα.

Η πρωταθλήτρια   μετά την
πρώτη θέση στο έπταθλο που
διεξήχθει στην Νάξο, «ψάχνει»
την ευκαιρία για να πετύχει το
όριο για τους Ολυμπιακούς α-
γώνες τουΤόκιο , και συνεχίζει
τηνπροετοιμασία της κάτωαπό
τις οδηγίες τουπροπονητής της
ΚυριάκουΜηνά.

Πρώτηστα1500μ

ηΕλένηΙωαννίδου
Ηπρωταθλήτρια της ιμιαντο-

χήςΕλένη Ιωαννίδουκαιοπρο-
πονητής τηςΝίκοςΚελεπούρης
έμεινα ικανοποιημένοι από την
1η θέση που κατέκτησε στην
κούρσατων1500μ.στηνΚ23και
4ηστηνκατηγορίαγυναικών.

Η Ιωαννίδουπήρε μέρος και
στονπροκριματικότων800μαλ-
λά λόγο κάποιου προβλήματος
στο πόδι τερμάτισε μόλις στην
10η θέση με 2.14..32 και απο-
κλείστηκεαπότοντελικό.

ΕπίσηςηΚωστογλίδουΜάχη
πήρετην6ηθέσηστα100εμπό-
διαμε14.72.

ΑργυρόμετάλλιογιατηνΣοφίαΥφαντίδου
στονακοντισμό

Πρώτη στις Κ23 η Ιωαννίδου στα 1.500μ.

Τρίτη 08-06-2021

13:30-17:30 ΧΑ-

ΤΖΗΚΥΡ ΙΑΚ ΙΔΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΑΑΓ.ΔΗΜΗ-

ΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν.

Δημαρχείου) 23310-

25669

21:00-08:00ΘΕΟ-

ΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-

ΝΟΣ ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ

1 (πρώην Κεντρικής

69)23310-24534

Φαρμακεία

Στέφανος Τσιτσιπάς: Σαρωτική νίκη
για τους «8» του Roland Garros



Η ελληνική κυβέρνηση πράττει 
ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου 
να διευκολύνει τους παραγωγούς 
στην κάλυψη των αυξημένων α-
ναγκών που υπάρχουν για εποχι-
κούς εργάτες γης.

 Ήδη το ΥΠΑΑΤ σε συνεργα-
σία με το Υπουργείο Μετανάστευ-
σης και Ασύλου έχει προβεί σε 
όλες τις απαιτούμενες ενέργειες 
για τη λειτουργία της ηλεκτρονι-
κής πλατφόρμας σχετικά με την 
υποβολή αιτήσεων. η οποία, ό-
πως ο ίδιος ο κ. Λιβανός είπε στη 
Βουλή απαντώντας σε Επίκαιρη 
Ερώτηση του βουλευτή Λάρισας 
του ΚΚΕ κ. Λαμπρούλη, θα ενερ-
γοποιηθεί από 15 Ιουνίου.

 Όπως είπε ο κ. Λιβανός «η 
κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης, και το Υ-
ΠΑΑΤ έχουν αποδείξει έμπρακτα 
ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές 
στεκόμαστε στο πλευρό των αγροτών, καταβάλλοντας καθημε-
ρινά αγώνα και στηρίζοντάς τους σε κάθε ανάγκη που προκύ-
πτει». 

Ειδικά για τους πληγέντες από τον παγετό ο κ. Λιβανός είπε 
ότι τις επόμενες ημέρες θα δοθεί στη δημοσιότητα ο οδικός 
χάρτης που θα εφαρμοσθεί ώστε να ενισχυθούν οι αγρότες που 
έχουν υποστεί ζημιές. 

Ο κ. Λιβανός θύμισε ότι στο πλαίσιο των προβλέψεων του 
Κώδικα Μετανάστευσης το ΥΠΑΑΤ και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις 
ειδικές συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία, με τροπο-
λογία τον Μάρτιο, η οποία έτυχε ευρείας διακομματικής αποδο-
χής, προέβλεψε ειδική διαδικασία μετάκλησης πολιτών τρίτων 
χωρών για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες, προκειμένου να 
διευκολυνθούν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εισόδου τους 
στη χώρα.   

Σε ό,τι αφορά στο Νομό Λαρίσης, ο κ. Λιβανός σημείωσε 
ότι παρότι δεν είναι αρμοδιότητα του ΥΠΑΑΤ καθώς ο αριθμός 
των αρχικώς 150 προβλεπομένων θέσεων προκύπτει από δι-
αβούλευσης της ΟΚΕ, του ΟΑΕΔ και της εκάστοτε Περιφέρειας, 
στην περίπτωση της Θεσσαλίας αρχικώς προβλέφθηκαν 150 
θέσεις και ο ίδιος φρόντισε να αυξηθεί  το ανώτατο όριο αδειών 
διαμονής για εξαρτημένη και εποχική εργασία για τα έτη 2021 
και 2022 κατά 3.750 θέσεις. Οι 2.750 θέσεις αφορούν την ε-
ποχική εργασία, από τις οποίες οι 2.300 προορίζονται για την 
Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και οι 450 για την Περιφερειακή 
Ενότητα Τρικάλων.

Η τροποποίηση έχει ήδη υ-
πογραφεί από  τα  Υπουργεία 
Εργασίας και Μετανάστευσης 
και αναμένεται, αφού υπογραφεί 
και από τα υπόλοιπα υπουργεία, 
η δημοσίευσή της.

 Μάλιστα, από τις 22.5.2021, 
κατόπιν εισήγησης του κ. Λιβα-
νού στην Εθνική Επιτροπή Προ-
στασίας της Δημόσιας Υγείας, 
και προκειμένου να διευκολυνθεί 
η διέλευση εργατών γης, άνοι-
ξε και ο Μεθοριακός Σταθμός 
της Κρυσταλλοπηγής, από την 
οποία μπορούν να μπαίνουν ε-
πιπλέον 400 εργάτες γης καθη-
μερινά.

 Για τα άτομα που εισέρχο-
νται ισχύουν όλα τα υγειονομι-
κά μέτρα προφύλαξης από τον 
covid- 19 που προβλέπουν οι 
σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

 • Δηλαδή:
 • να έχει  προηγηθεί μοριακό τεστ προ 72 ωρών ή πλήρης 

εμβολιασμός πριν από 14 μέρες
 • ή να φέρουν βεβαίωση νόσησης ή θετικής διάγνωσης με 

τη μέθοδο PCR ισχύος 2 έως 9 μηνών
 • ενώ διενεργείται και rapid test κατά την είσοδό τους, από 

το υγειονομικό προσωπικό που βρίσκεται στους μεθοριακούς 
σταθμούς των συνόρων. 

Όσον αφορά τη διαμονή, ρητά έχει προβλεφθεί στην τρο-
πολογία που ψηφίσθηκε το Μάρτιο, το κατάλυμα να πληροί τις 
απαιτούμενες από τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις προδι-
αγραφές υγείας και ασφάλειας, οι οποίες είναι υπό τον έλεγχο 
των αρμόδιων υπηρεσιών.

 Τέλος σε ό,τι αφορά στην κατάργηση του παραβόλου των 
100 ευρώ, που ζητεί ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισήμανε ότι αυτό δεν μπορεί να 
συμβεί καθώς εκ του νόμου προβλέπεται καταβολή παραβόλου 
σε όλες τις περιπτώσεις μετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας. «Τα 
δημοσιονομικά της χώρας μας είναι μειωμένα και αυτό το ποσό 
είναι το ελάχιστο που μπορεί να ισχύσει για μια τέτοια υπηρε-
σία, όταν μάλιστα αυτό το ποσό εξυπηρετεί τη δημιουργία και 
λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας θα 
υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις των εργοδοτών, αλλά και τη 
διενέργεια rapid tests κατά 
την είσοδο των αλλοδαπών 
εργατών στη χώρα», κατέ-
ληξε.                                
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Ξεκίνησε διαδικτυακά 
η Γ΄ Ιατρική Εβδομάδα 
αφιερωμένη στον Άγιο 

Λουκά τον Ιατρό
 

 Στο πρώτο δεκαήμερο των εκδηλώσεων των «ΚΖ΄ Παυλείων» έχουν ενσωμα-
τωθεί και οι εκδηλώσεις της Γ΄ Ιατρικής Εβδομάδος προς τιμήν του Αγίου Λουκά του 
Ιατρού. 

 Η «Γ΄ Ιατρική Εβδομάδα αφιερωμένη στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό», ξεκίνησε φέ-
τος με τις λατρευτικές εκδηλώσεις της εορτής της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων 
του Αγίου Λουκά από την Συμφερούπολη της Κριμαίας στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Δοβρά Βεροίας στις 29 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί με τις λατρευτικές εκδηλώσεις της 
εορτής της οσιακής κοιμήσεως του Αγίου στις 11 Ιουνίου. 

Εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού αρκετές εκδηλώσεις της Γ΄ Ιατρικής Εβδο-
μάδος του Αγίου Λουκά του Ιατρού πραγματοποιούνται διαδικτυακά μέσα από τους 
ιστοχώρους της Ιεράς Μητροπόλεως μας.

 Το Σάββατο 5 Ιουνίου το απόγευμα, έλαβε χώρα η πρώτη διαδικτυακή εκδήλωση 
της Γ΄ Ιατρικής Εβδομάδος του Αγίου Λουκά του Ιατρού, κατά την οποία ο Ποιμενάρ-
χης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων, απηύθυνε χαιρετισμό και κήρυξε την έναρξη της Γ΄ Ιατρικής Εβδομάδος. 

 Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Ειδικός Αναισθησιολόγος κ. Χρήστος Παναγιωτάκης, 
ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Δοξολογία στον Άγιο Ιατρό Λουκά, Αρχιεπίσκοπο Συμ-
φερουπόλεως», ενώ την εκδήλωση παρουσίασε ο Γραμματέας της Ιεράς Μητροπό-
λεως μας Αρχιμ. Αρσένιος Χαλδαιόπουλος. 

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ   ΗΜΑΘΙΑΣ -ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                                                  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ                                        
ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ - Ν.Π.Δ.Δ. Βέροιας
Ταχ.Διεύθυνση: Πάροδος Ηρακλέους 1-ΒΕΡΟΙΑ

      
  ΕΣΟΔΑ 2020 Λογ/σμος Ποσό €

1. Τακτικά Έσοδα χρήσης 06.00.0 102.404,49 €
2. Έκτακτα Έσοδα χρήσης 06.00.1 101.735,75 €
3. Έσοδα Παρελθ. Οικον. ετών που βεβαιώνονται για 1η φορά 06.00.2 0,00 €
4. Εισπράξεις Υπέρ Δημοσίου & Τρίτων , Επιστροφές Χρημάτων 06.00.4 78.190,06 €
5. Χρηματικά Διαθέσιμα - Ταμειακά Υπόλοιπα 06.00.5 242.831,54 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ   2020 : 525.161,84 €

 ΕΞΟΔΑ 2020 Λογ/σμος Ποσό €
1. Γενικές Υπηρεσίες - Έξοδα χρήσης έτους 02.00.6 37.567,41 €
2. Λοιπές Αποδόσεις - Πληρωμ. Π.Ο.Ε. & Προβλέψεις έτους 02.00.8 91.052,27 €
3. Υπηρεσ.. Πολιτισμού & Κοιν. Πολιτικής-Έξοδα χρήσης έτους 02.15.6 210.743,95 €
4. Επενδύσεις Παγίων Χρήσης έτους 02.15.7 5.279,45 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ  2020 : 344.643,08 €

Βασιλειάδης Κωνσταντίνος

180.518,76 €ΕΣΟΔΑ (-) ΕΞΟΔΑ : Σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων 01η Ιανουαρίου 2021 : 

Ταχ. Κώδικας:59100, Email : divresta@otenet.gr
ΑΦΜ: 099452122 – Δ.Ο.Υ:ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  2020

ΝΠΔΔ
-Ο- ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

Σπ. Λιβανός: Η κυβέρνηση στηρίζει τους 
αγρότες για να καλύψουν τις ανάγκες 
μετάκλησης εποχικών εργατών γης

-Ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα
2ουορόφου,άριστο,85
τ.μ., χ. ασανσέρ, στην
Μητρόπολη,σε τιμήευ-
καιρίας 38.000 ευρώ.
Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα95τ.μ.σταΑστικά,
2ος όροφος, χ. ασαν-
σέρ, σε καλή κατάστα-
ση 37.000 ευρώ.Τηλ.:
6945122583.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
διόροφηστοΠανόραμα

με3υπνοδωμάτια,σα-
λοκουζινα, μπάνιο, βε-
ράντα.Κάτωδιαμέρισμα
πιομικρόσαλοκουζίνα
με τζάκι, δωμάτιο. Με
πρόσβαση στην αυλή.
Αυτόνομη θέρμανση
σε ήσυχηπεριοχή. Τι-
μή135.000ευρώ.Τηλ.:
6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-
ρισμα κοντάστοΜου-
σείο,90τ.μ.,34.000ευ-
ρώ.Τηλ.:6934888738
ΜεσιτιοκόΑκίνηταΗμα-
θίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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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ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο700
τ.μ.στοΠανόραμαοικοδο-
μήσιμοδίπλαστον«Παιδικό
Πλανήτη». Τιμή ευκαιρίας,
Πληρ.τηλ.:6943696105.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα όρια

Αγγελοχωριου-Αρχαγγέλου
2χωράφιακολλητά,25και
11στρέμματα,περιφραγμέ-
να, παλμέττα βερύκοκα 6
ετών σε φούλ παραγωγή,
άριστηςκατάστασης,4εξαι-
ρετικέςποικιλίες,μεμπεκά-
κια. Παρακαλώ μόνο σο-

βαρές προτάσεις. Κινητό:
6945769920.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωροπω-
λείοεπίτηςοδούΜητροπό-
λεωςστηΒέροια.Πληροφο-
ρίεςτηλ.6976063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικι-
άζεται  γκαρσονιέρα, 1ος
όροφος,σεπολύκαλήκα-
τάσταση.Πληρ. τηλ.:6945
852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,γκαρσονιέρα30

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.14501ΚΕΝΤΡΟ,κοντάσταΚΤΕΛ

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΘΕΣΕΙΣ

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12870-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα

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

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

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

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

ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13275ΣΠΑΝΙΑΒΙΛΑστηΡάχητης

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ:106892ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείοστην

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ.12789ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,Χωραφο-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:14248-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥπωλεί-

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

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

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

μενοαγοραστή.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

Πωλείται οδοντιατρείο
ως επιχείρηση, πλήρως εξοπλισμένο,

με συνεχή 40ετή λειτουργία,
λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης

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

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

ταχογράφο
Πληροφορίεςστο2331041597

Email:info@kreatver.gr.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπόλε-

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέαςμεδικό
τουμηχανάκι. Γιαπληροφορίες
στοτηλ.6986885352

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙοδηγοίμεειδική
άδειαΤΑΧΙγιατηνπόλητηςΒέ-
ροιας.Πληρ.τηλ.:6945656095.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπωλήτριαμεπρο-
ϋπηρεσια για κατάστημα υπο-
δημάτων-ενδυμάτων.Αποστο-
λή βιογραφικών: avsgroup@
avsgroup.grμεεπισυναπτόμενη
φωτογραφία.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ2αρτεργάτεςαπό
τηναρτοποιΐαΛυκούργος.Πληρ.
τηλ.:6976310431κοςΣτράτος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για το
σέρβις, άνω των 20 ετών, για
την κουζινα βοηθητικόπροσω-
πικόκαι για τη λάντζα,από τα-
βέρναστηΒέροια.Τηλ.: 23310
70846,ώρες επικοινωνίας από
τις12μ.καιμετά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα ηλικίας
30-50ετώνγιαπλήρηαπασχό-
λησησεξενοδοχείοτηςΒέροιας
για μόνιμη συνεργασία. Ωρά-
ριο πρωί-απόγευμα.Απαραι-
τητα: συνεννόηση σταΑγγλικά
και κάρτα ανεργίας.Τηλ. επικ.:
6948457059.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο έμπειρο
για το κυλικείοστοΝοσοκομείο
Βέροιας.Ώρες επικοινωνίας για
ενημέρωση 6.00 μ.μ. έως 8.00
μ.μ.στοτηλ.6944577645.

ΖΗΤΕΙΤΑΙΠΩΛΗΤΗΣΠΩΛΗ-
ΤΡΙΑαπότοκατάστημαTOUCH
DENIMμε εμπειρία, γνώσηαγ-
γλικών και H/Y, έως 40 ετών.
Τηλ.:6932627614.

ZHTEITAIβοηθόςλογιστήγια
εργασία σε λογιστικό γραφείο.

Απαραίτητη, τριετής τουλάχι-
στονπροϋπηρεσία.Τηλέφωνο:
2331021106.Αποστολήβιογρα-
φικώνστοygronat@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηφρο-

ντίδα γερόντων για κάποιεςώ-
ρες ή και για 24ωρηβάση, κα-
θαριότητα σπιτιών, γραφείων
καισκάλες.Τηλ.:6940998054.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ για εργασίασε τυ-
πογραφείοστηνΠτολεμαϊδα,μεεμπειρίαστηνεκτύ-
πωσηOFFSETκαιευρύτερεςγνώσεις-εμπειρίαστις
γραφικέςτέχνες.Μισθόςικανοποιητικός.

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

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

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

Θέσειςεργασίαςσενέοκατάστημα
αλυσίδαςκαφέστηΒέροια

Ζητούνταιάτομαγιαεργασίααπόγνωστήαλυσίδακαφέ,που
θαλειτουργήσειπαράρτημάτηςστηνΒέροια.

Προσφερόμενεςθέσειςεργασίας:
-Υπεύθυνουκαταστήματος
-Barista
-Delivery

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ4300
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+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
ΚΑΛΛΙΘΕΑστουντιοΛΟΥΞεπιπλωμενο200€
ΠΡΟΣΑΣΩΜΑΤΑ1ΔΣΚ70τ.μεπιπλωμενομεΔΕΗκτλπ350€
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€
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ1100τ.μοικοπεδο0,8σ.δμονο8000€
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.

Ζητούνται διανομείς και barista
με προϋπηρεσία για το νέο 
κατάστημα coffee island

Από το νέο κατάστημα coffee islandστηνπλατείαω-
ρολογίουζητούνταιδιανομείςκαιBaristaμεπροϋπηρεσία
στονχώροτουκαφέ.

Επικοινωνία:  6942456600,
civeroiaraktivan@gmail.com



ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ ζητεί για γνωριμία

σοβαρή κυρία  έως 55 ετών.
Πληρ.τηλ.:6984040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑ Ι  β ρ ε φ ι κ ά

ε ίδη της CICU: καροτσάκι
(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό),
καλαθούνα με  βάση,  τρα-

πεζάκ ι  φαγητού ,  κάθ ισμα
αυτοκινήτου και 2 ποδήλα-
τα παιδ ικά σε πολύ κατά-
σταση, 400 ευρώ όλα μαζί.
Τηλ.:2331062621.

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

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

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 



Με αφορμή την συμπλήρωση 100 ετών από την μετεγκατάσταση 
των Ελλήνων του Πόντου από τις αλησμόνητες πατρίδες στην τοπική 
κοινότητα της Πατρίδας Βέροιας, πραγματοποιήθηκαν διήμερες εκδη-
λώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ευστάθιος Χωραφάς» « και της 
Κοινότητας του χωριού, το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Ιουνίου 2021. Το 
πρωί της  Κυριακής  6 Ιουνίου στο ναό Υπαπαντής του Χριστού Πατρί-
δας έγινε επίσημη δοξολογία και τελέστηκε μνημόσυνο, από τον Μητρο-
πολίτη κ. Παντελεήμονα, για τα θύματα της Γενοκτονίας των Ελλήνων 
του Πόντου, για την οποία μίλησε ο πρώην νο-
μάρχης Κώστας Καραπαναγιωτίδης. Οι εκδηλώ-
σεις ολοκληρώθηκαν με τρισάγιο στο μνημείο 
πλησίον του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ευστάθιος 
Χωραφάς», χαιρετισμούς των παρισταμένων και 
κατάθεση στεφάνων και η εκδήλωση έληξε με 
ποντιακά  τραγούδια και χορό, σιγή ενός λεπτού 
και εθνικός ύμνος. 

Παράλληλα αναφέρθηκαν και κάποια ιστορικά 
στοιχεία για την εγκατάσταση των κατοίκων του 
χωριού στις 6 Ιουνίου του  1921, τότε είναι που 
επιλέχθηκε η περιοχή το παλιό Τουρκοχώρι, 
δίπλα στη Βέροια,  στο οποίο οι πρόσφυγες που 
έφτασαν τότε στο χωριό από την περιοχή του 
Καυκάσου, βρήκαν μία εκκλησία που έμοιαζε 
με τη δική τους στον Πόντο, και αποφάσισαν να 
εγκατασταθούν στην νέα τους πατρίδα που ονό-
μασαν Πατρίδα. 

Προηγήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, λαμπα-
δηφορία από τον «Ευστάθιο Χωραφά» προς 
τα νεκροταφεία του χωριού, σε μια ανηφορική  
πορεία με μπροστάρηδες, νέους  με ποντια-
κές λύρες τους οποίους συνόδευαν τραγουδώ-
ντας, πόντιοι  καλλιτέχνες αλλά  και κάτοικοι του 
χωριού. Μπροστά από την εκκλησία της Αγίας 
Παρασκευής και στα νεκροταφεία ο ιερέας του 
χωριού π. Διονύσιος Συρόπουλος έκανε δέηση 
υπέρ αναπαύσεως των προγόνων των σημερι-
νών κατοίκων του χωριού που ξεριζώθηκαν από 
την γη τους και εγκαταστάθηκαν στη νέα τους 
Πατρίδα. Η πρώτη βραδιά ολοκληρώθηκε με λιτή 
μουσική εκδήλωση και πυροτεχνήματα στην αυ-
λή του κοινοτικού καταστήματος Πατρίδας.

 Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία 
τους ο Υφυπουργός Οικονομικών και βουλευτής 

Ημαθίας,  Απόστολος Βεσυρόπουλος, οι Βουλευτές του Νομού, Λάζα-
ρος Τσαβδαρίδης, Αναστάσιος Μπαρτζώκας και Φρόσω Καρασαρλί-
δου, ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης, ο Δήμαρχος 
Βεροίας Κώστας Βοργιαζίδης, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, ο 
πρόεδρος της ΠΟΕ κ. Γεώργιος Βαρυθυμιάδης, εκπρόσωποι τοπικοί 
στρατιωτικών Αρχών και σωμάτων ασφαλείας, Φορέων, κ.α.
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P Μ’ αυτές τις καραντίνες, εκείνο 
που κατάλαβα είναι ότι πλέον σε όλους 
μας λείπει κάτι. Ένας άνθρωπος, μια 
αγκαλιά, ένα φιλί, μια βίδα…

 
P Εξ ου και γυμνάζουμε δικέ-

φαλο και τρικέφαλο. Για εκγύμναση 
στον εγκέφαλο ούτε λόγος.

 
P Σε εννιά δόσεις ο ΕΝΦΙΑ. Ζωή 

με δόσεις.
 
P Η διαφορά κυβερνήσεων και 

ψηφοφόρων είναι ότι οι μεν πρώτες 
ψάχνουν για εμάς δόσεις, οι δεύτεροι 
τους διώχνουμε με μονοδοσικό.

 
P Γκαντέμης ο Μένιος. Λίγες μέρες αργότερα 

να είχε συλληφθεί, θα τον είχαν εντάξει στο οργανω-
μένο έγκλημα.

 
P Ε πώς! Έχουν περισσότερες παροχές στα 

σωφρονιστικά ιδρύματα.
 
P Αυτό το reunion στα Φιλαράκια ήταν μάλλον 

μια διαφήμιση κατά των πλαστικών επεμβάσεων.
 
P Προσπαθούμε να σώσουμε κάτι επάνω 

μας και το κάνουμε σαν τα μούτρα μας.
 
P Σχεδόν συνομήλικος ο Φέντερερ, στο Ρολάν 

Γκαρός κατάφερε να βγάλει τέσσερις ώρες ματς. 
Εγώ έσκυψα χθες να σηκώσω την κάλτσα και ακόμη 
να ισιώσω.

 

P Ο γάμος μας με την αγάπη είναι 
στη φάση που όταν μπαίνουμε στο μπάνιο 
γίνονται εκατέρωθεν ευχές να πνιγούμε να 
τελειώνουμε.

 
P Όπως παίζαμε μικροί. Ήλθε μια γριά 

απ’ την πόλη.
 
P Να σας πω τα καλά του γάμου, μου 

είχε πει ο άλλος. Και ακόμη σκέφτεται.
 
P Και:
 Μετά από 40 χρόνια γάμου το ζευγάρι 

αποφάσισε να μιλήσει ειλικρινά ο ένας με τον 
άλλον.

– Πες μου Θανάση πόσες φορές με απάτη-
σες ως τώρα;

– Τρεις φορές Τασία μου.
– Πότε και με ποιες;
– Η πρώτη ήταν με την αδερφή της κου-

μπάρας μας της Νίτσας, την Έφη τότε που 
έκανες εγχείρηση στο στομάχι σου και έμεινες 
15 μέρες στο νοσοκομείο.

– Η δεύτερη;
– Ήταν με την κόρη της γειτόνισσάς μας την Και-

τούλα, όταν έλειπες στην αδερφή σου στην Γερμανία 
για μία εβδομάδα.

– Και η τρίτη;
– Όταν αρρώστησε η μητέρα σου και πήγες στο 

χωριό για ένα μήνα, είχα γνωρίσει μια τηλεφωνήτρια 
και… Τώρα είναι σειρά σου γυναίκα να μου πεις.

– Κι εγώ άντρα μου, τρεις φορές σ απάτησα.
– Η πρώτη ήταν όταν ήσουν στο Πανεπιστήμιο 

και είχες έναν καθηγητή που σε έκοβε στο ίδιο μάθη-
μα συνεχώς για δυο χρόνια. Πώς νομίζεις ότι πέρα-
σες το μάθημα;

– Η δεύτερη;
– Όταν ήσουν φαντάρος και είχες έναν λοχαγό 

που σε τάραζε στη φυλακή και στην αγγαρεία. Πώς 
νομίζεις ότι απολύθηκες κανονικά;

– Και η τρίτη;
– Όταν έβαλες υποψηφιότητα για πρόεδρος στο 

χωριό και μας έλειπαν 600 ψήφοι. Πώς νομίζεις ότι 
έγινες πρόεδρος;

Κ.Π.

Τιμήθηκαν τα 100 χρόνια από την μετεγκατάσταση 
των Ελλήνων του Πόντου στην Πατρίδας Βέροιας
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