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«Όπου δεν πίπτει λόγος 
πίπτει ράβδος» από την 

κυβέρνηση για το εμβόλιο;
  Η κυβέρνηση δείχνει αποφασισμένη μετά την 
περίοδο ενημέρωσης και πειθούς για τον εμβολιασμό 
κατά του κορωνοϊού να περάσει στην φάση επιβολής 
του σε περισσότερες κατηγορίες εργαζομένων. 
«Κάνοντας ταμείο» στα ποσοστά εμβολιασμένων που 
εργάζονται σε «ευαίσθητους» κλάδους, συμπεραίνουν 
μάλλον ότι πρέπει να ανέβει κι άλλο ο αριθμός και 
γι΄αυτό πλέον γίνεται κουβέντα από «μπόνους» 
μέχρι «υποχρεωτικότητα». Σίγουρα προβληματίζουν 
περιπτώσεις ανεμβολίαστων εργαζομένων, αλλά 
θα πρέπει η κυβέρνηση με μεγάλη προσοχή να 
λάβει υπόψη τα κοινωνικά, νομικά και ηθικά 
εμπόδια, τους συνταγματικούς περιορισμούς και 
να βρει την σωστή λύση για να μην δώσει λαβή 
κυρίως στους αρνητές να ξεκινήσουν μια νέα σειρά 
συνωμοσιολογικών σεναρίων. 
  Το «όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος», ίσως 
δεν είναι η καλύτερη λύση, εξάλλου μην ξεχνάμε 
ότι πρόκειται για νεότερη λόγια παραφθορά της 
φράσης “όν ού τύπτει λόγος ουδέ ράβδος” (σε όποιον 
δεν πιάνει ο λόγος δεν πιάνει ούτε το ξύλο). Ας το 
σκεφτούν οι κυβερνώντες γιατί τέτοιου είδους δράση 
φέρει μεγαλύτερη και ίσως πιο επιζήμια αντίδραση.      
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Αντωνίνης μαρτ., Θεοφάνους

«Ανάσα» για θέατρα και συναυλίες – Με 70% ανοίγει
την 1η Ιουλίου το «Άλσος» στη Βέροια

Μια πρώτη ανάσα πήρε ο καλλιτε-
χνικός κόσμος, αλλά και το κοινό που
ανυπομονεί πραγματικά να βρεθεί στα
καλοκαιρινά θέατρα και τουςσυναυλια-
κούς χώρους,που μας έλλειψαν μήνες
τώρα…Ηβελτίωσηπουπαρουσιάζει η
επιδημιολογική εικόνα τηςχώραςκαισε
συνδυασμό με τοπρόγραμμα εμβολια-
σμού επιτρέπουν να γίνουν τα επόμενα
βήματακαιναγίνειηάρσηκάποιωνπε-
ριοριστικώνμέτρων.

Οπότε  από τοΣάββατο12 Ιουνίου,
τοποσοστόπληρότηταςσε δραστηριό-
τητες ακροάματος-θεάματος αυξάνεται
από50%σε75%,όταν το θέατρο είναι
χωρητικότηταςέως1.000θέσεωνκαισε
70% έως 5.000 θέσεων. Στο 70% είναι
και το θέατροΆλσους της Βέροιας, το
οποίοανοίγειτην1ηΙουλίου.

Πανελλαδικήαπεργίασήμεραγιατοεργασιακό
νομοσχέδιοπουψηφίστηκεεπίτηςΑρχής,

μόνοαπότηΝΔ
24ωρηΠανελλαδική α-

περγίασήμερααπό ΓΣΕΕ
,ΑΔΕΔΥ,ΠΝΟ , Εργατικά
Κέντρα, κλαδικά Σωματεία
καιΣυνδικάτα που εκφρά-
ζουντηναντίθεσήτουςστο
νέο εργασιακό νομοσχέδιο,
μεκατάτόπουςσυγκεντρώ-
σειςσεόλητηχώρα.Καιε-
νώ εργαζόμενοι ξεσηκώνο-
νται, το νομοσχέδιο.ψηφί-
στηκε επι τηςΑρχής, χθες,
στιςαρμόδιεςκοινοβουλευ-
τικές επιτροπές.Υπέρ του
νομοσχεδίουτάχθηκεηΝΔ.
ΚαταψήφισανοΣΥΡΙΖΑ,το

ΚίνημαΑλλαγής,τοΚΚΕ,τοΜέΡΑ25.ΕπιφύλαξηγιατηνΟλομέλειαδήλωσεηΕλληνικήΛύση.
ΤονομοσχέδιοαναμένεταιναέχειψηφιστείαπότηνΟλομέλειαέωςτις17Ιουνίου.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα μέσα στη Νάουσα, 
λόγω εργασιών στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ

Για την  ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλο-
φορίας, τηνπρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων,
την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά
τη διάρκεια εργασιώναναδιάταξης του δικτύου της
ΔΕΔΔΗΕ, στην πόλη της Νάουσας, ηΔιεύθυνση
ΑστυνομίαςΗμαθίαςαποφάσισεγιασήμεραΠέμπτη
10-06-2021,τηναπαγόρευσητηςκυκλοφορίας,πα-
ντόςείδουςοχημάτων,εναλλάξ,στηνοδόΧρ.Πετρί-
δη,απότηνσυμβολήτηςμετηνοδόΖαφειράκηέως
τηνσυμβολήτηςμετηνοδόΣ.Βενιζέλου,ωςεξής:

Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από 07:30’
έως 11:30’ , στο ρεύμα κυκλοφορίας από την οδό
Ζαφειράκηπρος την οδόΣ.Βενιζέλου, από11:30’
έως15:30’καιαπότηνσυμβολήτηςμε τηνοδόΣ.
ΒενιζέλουέωςτηνσυμβολήτηςμετηνοδόΜπιγκά-
νου και στα δύορεύματα κυκλοφορίας, από11:30’
έως15:30’.

Κατάτηδιάρκειατωνεργασιώναπαγορεύεταιεπίσηςηστάθμευσης,όπουαυτήεπιτρέπεται,παντόςείδουςοχη-
μάτων,από07:30’έωςτις3.30τομεσημέρι.

ΟΤάσοςΜπαρτζώκαςεισηγητής
τουνέουαθλητικούνομοσχεδίου

Σήμερα (Πέμπτη 10 Ιουνίου) ξεκινά η συζήτηση
του νέου αθλητικού νομοσχεδίου, εισηγητής του ο-
ποίου είναι ο ημαθιώτηςβουλευτής τηςΝ.Δ.Τάσος
Μπαρτζώκας.Το νομοσχέδιο ρυθμίζει θέματαπου
μεταξύ άλλων αφορούν  την αναδιάρθρωση των
επαγγελματικών κατηγοριώνποδοσφαίρου, την λει-
τουργική ενίσχυση ΕθνικούΟργανισμού Καταπο-
λέμησηςΝτόπινγκ και την αναμόρφωση θεσμικού
πλαισίουπροπονητώναθλημάτων.

Σε ανάρτησή στονπροσωπικό του λογαριασμό
τουστοfbοΤάσοςΜπαρτζώκαςαναφέρει:

«Με μεγάλη τιμή, αλλά κυρίως μεγάλη χαρά, 
θα εισηγηθώ στη Βουλή το νέο αθλητικό νομο-
σχέδιο, η επεξεργασία του οποίου ξεκινάει αύριο. 
Το νομοσχέδιο αναδιαρθρώνει τις επαγγελματι-
κές κατηγορίες ποδοσφαίρου, βάζει τέλος στο ά-
ναρχο τοπίο της προπονητικής, ρυθμίζει θεσμικά 
και διοικητικά αθλητικά ζητήματα, προάγοντας 
τόσο τον επαγγελματικό όσο και τον ερασιτεχνικό 
αθλητισμό. Βήμα βήμα, όλη η αθλητική οικογένεια συναντιέται με το θεσμικό πλαίσιο που της αξίζει! Χαίρομαι ιδι-
αίτερα που συμβάλλω στην αθλητική μεταρρύθμιση!»
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Σύλληψη για ναρκωτικά από την 
Ομάδα Δίωξης της Βέροιας

Συνελήφθη στις 8 Ιουνίου 2021 το βράδυ σε περιο-
χή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς της Ομάδας 
Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, 
ένας αλλοδαπός άνδρας, καθώς στην κατοχή του και 
σε έρευνα της οικίας του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 
ποσότητες κοκαΐνης συνολικού βάρους 20 γραμμαρίων,1 
ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και 1 κινητό τηλέφωνο.

Επίσης κατασχέθηκε ένα όχημα που χρησιμοποιούσε 
ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Σύλληψη και δικογραφία για αγορά 
και χρήση κλεμμένης μοτοσυκλέτας

Συνελήφθη στις 8 Ιουνίου 2021 το απόγευμα σε πε-
ριοχή της Ημαθίας, από περιπολούντες αστυνομικούς 
του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, ένας ημεδαπός 
άνδρας, καθώς κατελήφθη να οδηγεί κλεμμένη μοτοσυ-
κλέτα, την οποία όπως προέκυψε από την έρευνα, αγό-
ρασε την ίδια ημέρα από ημεδαπό άνδρα στην Ημαθία, 
σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε επίσης δικογραφία. 
Η μοτοσυκλέτα κατασχέθηκε προκειμένου να αποδοθεί 
στον ιδιοκτήτη της.

ΚΕΔΑ: Πρόσληψη 18 ατόμων 
για τις ανάγκες λειτουργίας 

του Δημοτικού 
κολυμβητηρίου Αλεξάνδρειας

 
Προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προκηρύσσει η κοινωφελής 

επιχείρηση του δήμου Αλεξάνδρειας, με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου.  Πρόκειται για πρό-
σληψη 18 ατόμων για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού κολυμβητηρίου της Αλεξάνδρειας. Συγκε-
κριμένα οι θέσεις (για άντρες και γυναίκες)αφορούν σε 10 πτυχιούχους ή καθηγητές φυσικής αγωγής, 
δύο νοσηλευτές, δύο ναυαγοσώστες πισίνας, ένα διοικητικό για γραμματεία, δύο καθαρίστριες/ες και 
ένα φύλακα. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών εκτός 
από τους υποψήφιους της ειδικότητας ναυαγοσώστη, που θα πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 45 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της επιχείρησης, οδός Βεροίας - 
Δημοτικό Κολυμβητήριο, τηλέφωνο: 23330 53441-42.

Αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Παπαδοπούλου Ανθή  κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε 
(5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στα γραφεία της επιχείρησης, στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Αγαπητές/οι υποψήφι-
ες/οι, αγαπητοί γονείς & 
κηδεμόνες,

Το δύσκολο «ταξίδι» 
που κληθήκατε να φέρετε 
εις πέρας σε μια τόσο δια-
φορετική χρονιά, προσδο-
κώντας να φτάσετε στην 
δική σας «Ιθάκη», με συ-
νοδοιπόρους στο ταξίδι 
αυτό τους καθηγητές και 
τους γονείς σας, φτάνει σε 
λίγες μέρες στο τέλος του. 
Υπήρξε ένας δρόμος μα-
κρύς,

«γεμάτος περιπέτειες, 
γεμάτος γνώσεις». Όμως, 
οι πανελλαδικές εξετάσεις 
δεν αποτελούν το τέλος, 
αλλά έναν μόνο σταθμό, ένα μόνο από τα πολλά 
«λιμάνια» που θα αντικρύσετε στην ζωή σας.  «Η 
Ιθάκη [σας] έδωσε τ’ ωραίο ταξίδι. Χωρίς αυτήν 
δεν θα [βγαίνατε] στον δρόμο» της γνώσης και 
της μάθησης. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των 
εξετάσεων, τους στόχους και τις φιλοδοξίες σας, η 
σχολική διαδρομή που ξεκίνησε πριν δώδεκα χρό-
νια, ολοκληρώνεται και σας έχει προσφέρει, ήδη, 
εφόδια, βάσεις και ηθικές αξίες  για όλη σας τη ζωή. 
Σε λίγες μέρες, ξεκινά ένα άλλο ταξίδι, εκείνο της 
ενηλικίωσης. Θα είστε εσείς, πλέον, οι επαγγελμα-
τίες και οι επιστήμονες που θα πρέπει να θέσετε 
τις γνώσεις σας στην υπηρεσία των συνανθρώπων 
σας, οι πολίτες που θα διαμορφώσουν τις συνθή-

κες για μια πιο υγιή και δίκαιη 
κοινωνία.  

Αγαπητοί γονείς & κηδεμό-
νες, συμπορευτές και συνοδοι-
πόροι των παιδιών σας στις 
πρωτόγνωρες συνθήκες που 
βιώσαμε και αυτήν  την σχολική 
χρονιά αποτελέσατε πολύτιμους 
αρωγούς και συμπαραστάτες 
στον δύσκολο αγώνα των μαθη-
τών/τριών. Σας διαβεβαιώνουμε 
ότι, παρά τις  ιδιαίτερες και πιο 
απαιτητικές συνθήκες, έχουμε 
καταβάλει κάθε δυνατή προ-
σπάθεια για την απρόσκοπτη 
διενέργεια των πανελλαδικών 
εξετάσεων.  

Αγαπητές/οί τελειόφοιτοι, οι 
πανελλαδικές εξετάσεις δεν πρέ-

πει να αποτελούν ούτε πρωταθλητισμό ακραίων 
επιδόσεων, ούτε επώδυνη διαδικασία δυσβάστα-
χτων απαιτήσεων.  Στις μέρες μας, είναι περισσό-
τερο επίκαιρο από ποτέ το νόημα που έδωσαν οι 
Τρεις Ιεράρχες στην Παιδεία, και δεν είναι άλλο 
από τον συνδυασμό γνώσης και αρετής, με σκοπό 
την συνολική ολοκλήρωση του Ανθρώπου. Μόνο 
τότε θα καταλάβετε «έτσι [σοφοί] που [γίνατε], με 
τόση πείρα, […] οι Ιθάκες τι σημαίνουν».

Αγαπητές υποψήφιες και Αγαπητοί υποψήφιοι, 
καλή επιτυχία!

Με εκτίμηση
Παπαδόπουλος Γ. Αθανάσιος

Δ/ντής της Δ.Δ.Ε Ημαθίας

Σήμερα, Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 στις 15:00, ξεκινάει η ηλεκτρονική 
υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων τουριστικών καταλυμά-
των, καθώς και ακτοπλοϊκών εταιρειών, για τη συμμετοχή τους στο 
Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2021-2022 του ΟΑΕΔ. Οι αιτήσεις 
μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Πέμπτη 17 Ιουνίου και ώρα 
23:59.

Υπενθυμίζεται ότι επιδοτούνται και φέτος τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, 
ενώ για πρώτη φορά η επιδότηση των τουριστικών καταλυμάτων ενι-
σχύεται κατά 20% τον Αύγουστο, ώστε να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη 
στήριξη των επιχειρήσεων και αυξημένη διαθεσιμότητα δωματίων κατά 
την «αιχμή» της περιόδου των διακοπών. 

Οι διακοπές με το πρόγραμμα επιδότησης μπορούν να πραγματο-
ποιηθούν από 1 Αυγούστου 2021 έως 31 Ιουλίου 2022 σε τουριστικά 
καταλύματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ. Η μέγιστη διάρκεια 
διανυκτερεύσεων είναι 6 βράδια με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στα 
νησιά της Κω, Λέρου, Λέσβου, Σάμου, Χίου και στο Νομό Έβρου η μέ-
γιστη διάρκεια διανυκτερεύσεων είναι 10 βράδια με μηδενική ιδιωτική 
συμμετοχή.

Η υποβολή των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών 
από τους δικαιούχους και τους παρόχους, γίνεται αποκλειστικά ηλε-

κτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου 
gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρό-
σβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ στις παρακάτω ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις:

Δικαιούχοι
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-

kai-parokhes/programmata-koinonikou-tourismou 
Πάροχοι
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-

kai-parokhes/parokhoi-koinonikou-tourismou 
Συγκεκριμένα, η διαδρομή θα είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλι-

ση → Αποζημιώσεις και παροχές → Προγράμματα κοινωνικού τουρι-
σμού (ΟΑΕΔ) ή Πάροχοι κοινωνικού τουρισμού

Επισημαίνεται ότι η ορθή και πλήρης συμπλήρωση των αιτήσεων, 
καθώς και η ταυτόχρονη υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών 
θα βοηθήσει στην ταχύτερη επεξεργασία τους.

 Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι και άνεργοι, 
οι οποίοι το έτος 2020:

• είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (με κρατή-
σεις υπέρ ΟΕΕ) ή

• έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας 
μητρότητας ή

• έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 50 ημερών ή
• συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παρα-

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

• ήταν εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ 
κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Το σύστημα επιλογής των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση 
συγκεκριμένων οικονομικών, οικογενειακών και ασφαλιστικών κριτηρί-
ων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού 
λογισμικού του ΟΑΕΔ. Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά 
καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρίες, όπως ορίζει η Δημόσια Πρό-
σκληση.

Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρι-
σμού, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού 
αριθμού. Συνολικά θα χορηγηθούν 300.000 επιταγές και ο προϋπολο-
γισμός του προγράμματος είναι 30.000.000 €. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση http://www.oaed.gr/koinonikos-tourismos

Δήμος Βέροιας: Επεκτείνεται 
η δυνατότητα επανασύνδεσης   

ρεύματος σε καταναλωτές  
με χαμηλά εισοδήματα

Ο Δήμος Βέροιας ενη-
μερώνει ότι, με την ΚΥΑ Υ-
ΠΕΝ/ΔΗΕ/53061/728 (ΦΕΚ 
2377/Β/7-6-21) τροποποι-
ήθηκε η   υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/
ΔΗΕ/70697/861/14-7-2020 
ΚΥΑ, σχετικά με τη χορήγηση 
εφάπαξ ειδικού βοηθήματος 
επανασύνδεσης ρεύματος για 
τη στήριξη καταναλωτών με 
χαμηλά εισοδήματα οι οποί-
οι έχουν αποσυνδεθεί από το 
δίκτυο παροχής  ηλεκτρικής 
ενέργειας λόγω ληξιπρόθε-
σμων οφειλών. 

Με την παραπάνω ΚΥΑ ε-
πεκτείνεται η δυνατότητα επα-
νασύνδεσης  σε καταναλωτές 
τους οποίους είναι αποσυν-
δεδεμένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 
31/12/2020 και παραμένουν αποσυνδεδεμένοι.

Επισημαίνονται τα εξής:
• Η αποσύνδεση παροχής ρεύματος θα πρέπει να αφορά την κύρια κατοικία του δικαιούχου.
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας (Σταδίου 51) , προσκομίζο-

ντας τα εξής δικαιολογητικά:
1. Ε1 του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
2. Ε9 όλων των μελών του νοικοκυριού
3. Εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

Ξεκινάει σήμερα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων 
για τις 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ

Μήνυμα για τους υποψήφιους 
των πανελλαδικών εξετάσεων
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Θερινό Σινεμά = η 
πιο ασφαλής και άνε-
τη διασκέδαση.

--> απολύμανση 
πριν κάθε προβολή,

--> μεγάλες απο-
στάσεις 

--> περιορισμένη 
διαθεσιμότητα εισιτη-
ρίων

--> αντισηπτικά σε 
κάθε είσοδο και έξοδο

Οι  ΚΡΟΥΝΤΣ 2 
(ΜΕΤΑΓΛ) 

Προβολές:    Παρασκευή 11/6 και Κυριακή 13/6 στις 20.40
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΩΣΤΑ ΚΟΚΛΑ & 

ΝΙΚΟΥ ΚΟΥΡΗ
Trailer: https://youtu.be/qwCTSAAJFT8 

Κρουέλα - Cruella 
Προβολές:    Πέμπτη 10/6- Σάββατο 12/6 – Δευτέρα 14/6 – 

Τρίτη 15/6 – Τετάρτη 16/6 στις 20.45
Πρωταγωνιστούν: Εμα Στόουν, Εμα Τόμσον, Τζόελ Φράι
Trailer:  https://www.youtube.com/watch?v=0k-

ki3kSDvs&feature=emb_logo 

«Πρόστιμο»
Προβολές :    Παρα-

σκευή 11/6 και Κυριακή 
13/6 στις 22.20

Σκηνοθεσία: Φωκί-
ων Μπόγρης | Σενάριο: 
Πάνος Τράγος και Φω-
κίων Μπόγρης | Πρω-
ταγωνιστούν: Βαγγέλης 
Ευαγγελινός, Στάθης 
Σταμουλακάτος, Μαρία 
Μπαλούτσου, Βασίλης 
Αγγελος Αναστασίου 
(Θύτης), Φένια Αποστό-

λου, Βαγγέλης Μουρίκης, Τζένη Κιτσέλη, Σίσσυ Τουμάση, 
Ομηρος Πουλάκης, Κώστας Στεφανάκης, Γιάννης Οικονο-
μίδης |

T r a i l e r :   h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=h8gPmpd01tA 

 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-

γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύν-
δεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     10/6/21 - 16/6/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Καλούνται  όλα τα μέλη του Συλλόγου Φίλων της Μουσικής Ν. Ημαθίας σε γε-

νική συνέλευση, την Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 μ.μ. στο Πνευματικό 
Κέντρο του Ιερού Ναού της Παναγίας Ναούσης, με τα παρακάτω θέματα ημερή-
σιας διάταξης: 

1. Εκλογή προέδρου και γραμματέως γενικής συνέλευσης.
2. Εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής.
3. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη πενταμελούς διοικητικού συμβουλίου και τρι-

μελούς ελεγκτικής επιτροπής.
4. Διάφορα.
Σημείωση: Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, θα πρέπει να το 

δηλώσουν μέχρι την Πέμπτη 10/06/2021 και ώρα 7:00 μ.μ. Πληροφορίες: 
6944676885.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας

Ορδουλίδης Γεώργιος Ζερδαλής Ιορδάνης

Δήμος Αλεξάνδρειας: 
Δράση Εμβολιασμού 

πολιτών Ρομά
 
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας αντιλαμβα-

νόμενος την σημαντικότητα του εμβο-
λιασμού για όλο το κοινωνικό σύνολο 
κατά της Covid-19, στέκεται πάντα α-
ρωγός σε οποιαδήποτε προσπάθεια 
αφορά στη διασφάλιση της υγείας και 
της κοινωνικής ευημερίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ενημερώνει πως 
σύμφωνα με την Εθνική Εκστρατείας 
Εμβολιασμού της Covid-19, ενεργοποι-
είται δράση εμβολιασμού πολιτών Ρο-
μά, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμμα-
τείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας. Ο εμβολιασμός βά-
ση αυτού του προγραμματισμού, θα υλοποιηθεί για το μονοδοσικό εμβόλιο “Johnson 
& Johnson” στο πλησιέστερο εμβολιαστικό κέντρο της περιοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση ενδιαφέροντος, οι πολίτες μπορούν 
να απευθυνθούν στο Παράρτημα του Κέντρου Κοινότητας στη Πλατεία Παπαντωνίου 
στην Αλεξάνδρεια και ώρες 8:00-16:00 και στα τηλέφωνα: 23330 – 23114 / 53129.

Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής 
στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας

Την Τετάρτη 2/6/2021, στο πλαίσιο υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφά-
λειας, Αξιωματικοί του Τμήματος Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας, παραβρέθηκαν στον προαύλιο χώρο του 
σχολικού συγκροτήματος.

Οι μαθητές και μαθήτριες των τμημάτων Δ1, Δ2  του 8ου Δ.Σ Βέροιας, ενημερώθηκαν από τους αξιωματικούς του τμήματος 
για τους κανόνες οδικής συμπεριφοράς του Κ.Ο.Κ. και τη σωστή χρήση του ποδηλάτου, συμμετέχοντας στις βιωματικές δρά-
σεις που έγιναν στην αυλή του σχολείου 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας, ευχαριστεί θερμά τα Διεύθυνση Τροχαίας Βέροιας, για την άμεση ανταπόκριση 
στο κάλεσμά μας.

Ο Διευθυντής
Μήτκας Κυριάκος

Δωρεάν τεστ ελέγχου 
για Covid σε Νάουσα και Αγγελοχώρι

Στη Νάουσα και στην Τοπική Κοινότητα Αγγελοχωρίου 
θα πραγματοποιήσει, αυτήν την εβδομάδα, δωρεάν τεστ 
ελέγχου για Covid, ο ΕΟΔΥ, σε συνεργασία με τον Δήμο 
Νάουσας. 

Ειδικότερα:
-Την Παρασκευή (11.06.2021), στην πλατεία Καρατάσου, 

από τις 09:30 έως τις 14:00. 
-την Πέμπτη  (10.06.2021) θα πραγματοποιηθούν στο Αγ-

γελοχώρι  δωρεάν rapid tests, από τις 09:30 έως τις 14:00. 
Οι πολίτες που επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδι-

κασία θα πρέπει να έχουν μαζί τους τον προσωπικό αριθμό 
υγείας ΑΜΚΑ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ-

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί προκηρύσσει Αρχαιρεσί-

ες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Ελεγκτικής Επιτρο-
πής του Σωματείου.

Προς τον σκοπό αυτόν καλεί τα μέλη του να προσέλθουν σε επαναληπτική  εκλο-
γική-απολογιστική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 
11, 12 13,25  και 26 του ισχύοντος Καταστατικού, την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 και 
ώρα 18:00 στο Κέντρο ημερήσιας φροντίδας του Οργανισμού, που βρίσκεται στην 
οδό Σ. Πέτρουλα 7, (απέναντι από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας), στη Βέροια. 
Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε με οποιοδήποτε αριθμό παρισταμέ-
νων μελών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη που θα έχουν τακτοποιήσει μέχρι την ώρα 
έναρξης τις ταμειακές τους υποχρεώσεις: εξοφλώντας τη συνδρομή του 2021 (20€) 
και πληρώνοντας για τα προηγούμενα έτη συνολικό ποσόν 20€, ανεξάρτητα από τον 
αριθμό τους.

Τα θέματα της Ημερήσιας  Διάταξης είναι:
1.Απολογισμός του ενημερωτικού, επιμορφωτικού, επιστημονικού και κοινωνικού 

έργου του Συλλόγου στην τριετία Ιουνίου 2018-Ιουνίου 2021.
2.Οικονομικός Απολογισμός.
3.Έγκριση ή μη των απολογισμών.
4.Προτάσεις προγραμματισμού δράσης  για την επόμενη τριετία 2021-2024.
5.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας  Ελεγκτικής Επιτροπής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν στη Συνέ-

λευση μαζικά και να συμμετάσχουν ενεργά, τόσο στο διάλογο που θα αναπτυχθεί 
,όσο   και στις αρχαιρεσίες , για να διαμορφώσουν  από κοινού το μέλλον του Οργα-
νισμού της Πρωτοβουλίας για το Παιδί και των Δομών του, συμβάλλοντας ουσιαστικά 
στο κοινωνικό έργο που επιτελείται, σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, τόσο για τον 
τόπο μας όσο και για τα παιδιά σε κίνδυνο, που προστατεύουμε.

Τα μέλη που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να προσέλθουν και επιθυμούν 
να ψηφίσουν, παρακαλούνται να απευθυνθούν στα γραφεία διοίκησης-εθελοντών 
και να ενημερωθούν από τον κ. Κοσμά Παπαχρήστου για τη δυνατότητα επιστολικής 
ψήφου (τηλ. 23310-29571).

Για το Διοικητικό  Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Αριστοτέλης  Σιδηρόπουλος Ανδρέας Καπράρας
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΒΛΑΧΑΒΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αντω-

νίου και της Βασιλικής, το γένος Γκαντερή, 
που γεννήθηκε στο Μεταξά Σερβίων Κοζά-
νης και κατοικεί στη Bέροια και η ΓΙΑΚΟ
ΒΕΝΚΟΛΙΛΙΑ του Γκριγκόρι και της Ταμά-
ρας, το γένος Γιακοβένκο, που γεννήθηκε 
στο Κιροβογκραντ Ουκρανίας και κατοικεί 

στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Βαρβάρας και Αγ. Τρύφωνος 
στην Αγ. Βαρβάρα Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε τοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο TΣΑΝΑΣΙΔΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Βα-

σιλείου και της Ανατολής, το γένος Καρολί-
δη, που γεννήθηκε στο Φελμπερτ Γερμα-
νίας και κατοικεί στον Τριπόταμο Ημαθίας 
και η ΤΣΗΡΠΑΝΛΗΑΝΝΑ του Θωμά και 
της Ειρήνης, το γένος Τσιάπλια, που γεν-
νήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στο Στενή-

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

Η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ημαθίας, Φρόσω Καρασαρ-
λίδου, στην τοποθέτησή της κατά την κοινή συνεδρίαση 
της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και της 
Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαι-
ωμάτων του Ανθρώπου, των οποίων είναι μέλος, σχετικά 
με την επεξεργασία και εξέταση του νέου σχεδίου νόμου 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
καταδίκασε το νομοσχέδιο, το οποίο χαρακτήρισε αντιερ-
γατικό, αντικοινωνικό και αντιδημοκρατικό.

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως εντάσσεται στο πλαίσιο 
της πολιτικής άκρατου και ακραίου φιλελευθερισμού που 
εφαρμόζει πιστά η κυβέρνηση της ΝΔ και μάλιστα σε μια ι-
διαίτερα δύσκολη περίοδο για τη χώρα, που τη χαρακτηρί-
ζει η ανεργία, η οικονομική και κοινωνική κρίση, η μείωση 
των εισοδημάτων και το φαινόμενο του brain drain.

Όπως επεσήμανε στην ομιλία της, το νέο νομοσχέδιο:
• Πλήττει τους εργαζόμενους, προωθώντας την υπερεκμετάλλευση με μεί-

ωση των αποδοχών τους.
• Νομοθετεί την απορρύθμιση του χρόνου εργασίας με την κατάργηση του 

8ώρου και τη θέσπιση της 10ωρης εργασίας χωρίς πρόσθετη αμοιβή, αλλά 
με «πληρωμή» σε ρεπό, ενώ επίσης επεκτείνει την κυριακάτικη εργασία σε 
πολλούς επιπλέον κλάδους.

• Διπλασιάζει σχεδόν τις φθηνές υπερωρίες, μειώνοντας την αξία της ερ-
γασίας ώστε να εξυπηρετεί τα συμφέροντα επιχειρηματικών κύκλων μεγάλων 
συμφερόντων. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που από τη δεκαετία του 
’80 παρέχει τη μεγαλύτερη ελευθερία στις επιχειρήσεις για την επιβολή ενός 
μεγάλου όγκου υπερωριών στους εργαζόμενους μέσα από  τον μοναδικό σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο θεσμό της υπερεργασίας.

• Αποτρέπει τις προσλήψεις, οπότε αυξάνεται ο ήδη μεγάλος αριθμός α-
νέργων στη χώρα μας και ενισχύεται ακόμα περισσότερο το brain drain.

• Τα στοιχεία είναι αμείλικτα: οι αρνητικές επιπτώσεις από την ανακατα-
νομή του 8ώρου σε 10ωρο μετρούμενες σε θέσεις πλήρους απασχόλησης 

ανέρχονται σε 20.455-40.000.
• Καταλύει τις συλλογικές συμβάσεις επιβάλλοντας τη 

σύναψη ατομικών συμβάσεων, αφήνοντας τον εργαζόμενο 
εκτεθειμένο. Ταυτόχρονα, καταφέρνει ένα «πλήγμα» στο 
δικαίωμα της απεργίας και του συνδικαλισμού, μέσω αυ-
στηρών περιορισμών και διατάξεων, ενώ προβλέπει και 
τιμωρητικές διατάξεις με θέσπιση αστικής ευθύνης για τους 
συνδικαλιστές.

• Οδηγεί σε ανεξέλεγκτες απολύσεις, χωρίς την υποχρέ-
ωση επαναπρόσληψης. Καταλύεται η προστασία από την 
απόλυση η οποία ισχύει εδώ και 100 χρόνια.

• Υποβαθμίζει τον ελεγκτικό, συμβουλευτικό και συμφιλι-
ωτικό ρόλο του ΣΕΠΕ τον οποίο μετατρέπει σε Ανεξάρτητη 
Αρχή που δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από τον 
Υπουργό Εργασίας, πράγμα που οδηγεί σε ανεξέλεγκτη 
απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων σε παραβατικές 

συμπεριφορές εις βάρος των εργαζομένων.
Αυτή την αντικοινωνική πολιτική φέρνει η ΝΔ σε μια περίοδο κατά την 

οποία τόσο η Ε.Ε., όσο και οι ΗΠΑ κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση: αντί 
της αυστηρής πολιτικής της δημοσιονομικής σταθερότητας, σ’ αυτήν της στή-
ριξης της πραγματικής οικονομίας, των μισθών των εργαζομένων και της στή-
ριξης των οικονομικά αδύναμων με κοινωνικά κριτήρια ώστε να περιοριστούν 
οι ανισότητες (Ταμείο Ανάκαμψης).

Η βουλευτής αναφέρθηκε, σε αντιδιαστολή με το νέο νομοσχέδιο, στην 
πολιτική που είχε ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, κόντρα στις επιταγές των 
μνημονίων, στήριξε τους εργαζόμενους και τους μισθούς τους, αύξησε τον κα-
τώτατο μισθό, περιόρισε την αδήλωτη εργασία και τις απλήρωτες υπερωρίες, 
ενίσχυσε το ΣΕΠΕ και τους ελέγχους στους χώρους εργασίας, θέσπισε τον 
βάσιμο λόγο απόλυσης και έλαβε μέτρα για την προστασία των εργολαβικών 
εργαζομένων. 

Κλείνοντας την ομιλία της, η κα Καρασαρλίδου κάλεσε την κυβέρνηση να 
αποσύρει το επαίσχυντο αντεργατικό νομοσχέδιο, διαφορετικά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
δεσμεύεται για την κατάργησή του.

Κλιμάκιο του 
ΚΚΕ Ημαθίας 
επισκέφθηκε 

Πυροσβεστική 
και Δασαρχείο 

Βέροιας 

Με  αφορμή  την πρόσφατη  παγκόσμια  ημέρα περιβάλλο-
ντος  και  την  έναρξη της αντιπυρικής περιόδου κλιμάκιο  της 
Κ.Ο  Ημαθίας  του  ΚΚΕ με επικεφαλής  το μέλος του Τ.Γ  Ημα-
θίας  και  περιφερειακό  σύμβουλο  Κεντρικής  Μακεδονίας Τσε-
χελίδη  Γιάννη , επισκέφθηκε την  Πυροσβεστική  Υπηρεσία   και 
το Δασαρχείο Βέροιας.Στη  συζήτηση  τέθηκαν  οι  διαχρονικές   
πολιτικές  ευθύνες  όλων των αστικών κυβερνήσεων  που   οδή-
γησαν   σε  υποβάθμιση  και καταστροφή    του  περιβάλλοντος 
το  οποίο  αντιμετωπίζουν  σαν  ένα ακόμα πεδίο  κερδοφορίας 
για τα μονοπώλια  με    τραγικές  συνέπειες  στη  ζωή  και  στην 
περιουσία των  λαϊκών   στρωμάτων.

Οι  εκπρόσωποι του  ΚΚΕ  αναφέρθηκαν   στη  στάση    του  
ΚΚΕ  με  τις  παρεμβάσεις  μέσα και έξω από  τη  Βουλή,όπου   
αναδεικνύει  τα  προβλήματα  που  αντιμετωπίζουν  οι  εργαζό-
μενοι  με  την υποστελέχωση   των υπηρεσιών  ,  τα  εξαντλητικά  
ωράρια , την  έλλειψη  ή την παλαιότητα μέσων  και την   απου-
σία  ουσιαστικής πρόληψης .

Ενδεικτικό   της  φετινής  κατάστασης  είναι   το  γεγονός ότι   
στον  τομέα  της πρόληψης δόθηκαν  για όλα  τα Δασαρχεία  της  
Ελλάδας  μόλις  1.700.000 Ε  από  τα  περίπου  17.000.000 που  
ζητήθηκαν.

Σημεία από την ομιλία της Φρόσως Καρασαρλίδου 
στη συζήτηση για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

-«Το νομοσχέδιο καταπατά τα κατοχυρωμένα μέσα από αγώνες εργασιακά δικαιώματα»



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

ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΙΕΡΑΣ 
 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΡΙΓΓΟΣ»

Γενική 
Συνέλευση μελών

Με απόφαση του Δ.Σ καλούνται όλα τα μέλη του Συλλό-
γου Ιεροψαλτών Ι.Μ. Βεροίας και Ναούσης (υπηρετούντες 
Ιεροψάλτες και βοηθοί των αναλογίων) σε Γενική Συνέλευση 
την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. στο 
Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως (Βενιζέλου 
29 – Βέροια 1ος όροφος, πάνω από το βιβλιοπωλείο «ΠΑΥ-
ΛΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ») για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
παρακάτω θέματα:

1) Εκλογή  Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέ-
λευσης

2) Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής
3) Αρχαιρεσίες για την Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, 

Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην Ο.Μ.Σ.Ι.Ε.
4) Συζήτηση επί λειτουργικών και εργασιακών θεμάτων   

5) Διάφορες προτάσεις.                                                                             
Σημείωση: Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα 

παρακαλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση το αργότερο 
μέχρι την Τετάρτη 09/06/2021 και ώρα 19:00 στα γραφεία της 
Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, τηλ. 2331060784.

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Πρόσκληση σε γενική 
συνέλευση και εκλογές

Καλούνται τα μέλη της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, σύμφωνα με το άρθρο 10 
του Καταστατικού, σε Τακτική Εκλογοαπολογιστική  Γενική Συνέλευση που θα 
γίνει στο Πνευματικό Κέντρο της Λέσχης στο Πανόραμα (Λ. Πορφύρα 1, Βέ-
ροια), την Κυριακή 27  Ιουνίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ., 

Tο πρόγραμμα της   Γενικής  Συνέλευσης έχει ως εξής:
11.00 – 11.15: Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ. και ανάγνωση θεμάτων ΓΣ
Έναρξη συζήτησης των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1)11.15 - 12.00:Διοικητικός απολογισμός και προγραμματισμός
2)12.00-12.15:  Οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός
3) 12.15-12.30: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
4) 12.30-12.45: Διάλλειμα
5) 12.45-13.00: Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις –Προτάσεις
6) 13.00-13.15: Απαντήσεις
7) 13.15-13.20: Παρουσίαση υποψηφίων ΔΣ και ΕΕ
8)13.20-17.00:Ορισμός  Εφορευτικής  Επιτροπής  και Εκλογές για ανάδειξη 

νέου Διοικητικού  Συμβουλίου  και  Ελεγκτικής  Επιτροπής
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως (άρθρο 14) τουλάχιστον πέντε 

(5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, στη Γραμματεία της Λέσχης (δηλαδή 
μέχρι Δευτέρα 21/6/2021)

Παρακαλούνται τα μέλη που πρόκειται να τακτοποιήσουν τις οικονομικές 
τους υποχρεώσεις την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, να προσέλθουν στο χώ-
ρο τουλάχιστον  μία  ώρα πριν την έναρξη των εργασιών.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής στις εργα-
σίες της Γ.Σ. έχουν τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονομικώς.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού όσα μέλη έχουν περισσότερο 
από δύο χρόνια να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, τακτοποι-
ούνται με την καταβολή της συνδρομής των δύο τελευταίων ετών (2020-2021).

Η παρουσία σας στη ΓΣ καθώς και η τακτοποίηση των συνδρομών σας 
κρίνεται απαραίτητη καθώς επίσης και η έγκαιρη υποβολή υποψηφιοτήτων στα 
όργανα της Λέσχης.

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη 
Κυριακή 4 Ιουλίου 2021, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

Τονίζεται ότι η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ εφόσον το 
επιτρέπουν οι υγειονομικές συνθήκες  και πάντα σύμφωνα με τα ισχύοντα υγει-
ονομικά πρωτόκολλα.

Με τιμή, για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος   Η Γ. Γραμματέας

Νικόλαος Τουμπουλίδης    Ευαγγελία Τογκουσίδου       

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 Ι-
ερά Μονή Παναγί-
ας Δοβρά Βεροίας 
πανηγυρίζει την ο-
σιακή κοίμηση του 
Αγίου Λουκά του 
Ιατρού, Αρχιεπισκό-
που Συμφερουπό-
λεως του Θαυμα-
τουργού στον υπό 
κατασκευή Ιερό Ναό του, σύμφωνα με το παρακάτω πρό-
γραμμα:

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειά-
ζονται  και θέλουν   να τα  προσφέρουν στο  Γηροκομείο 
Βέροιας  , το τηλέφωνο του Γηροκομείου Βέροιας είναι 
2331024891.

Ιερός Ναός Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης

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

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

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Βεροίας, Ναούσης και Καμπα-
νίας κ. Παντελεήμων: 

Την Πέμπτη 10 Ιουνίου στις 
7:00 μ.μ. θα λάβει μέρος στον Πα-
νηγυρικό Πολυαρχιερατικό Εσπε-
ρινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην 
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροί-
ας. Η Ιερά Ακολουθία θα μεταδοθεί 
απευθείας μέσα από την ιστοσελί-
δα της Ιεράς Μητροπόλεως, την α-
ντίστοιχη σελίδα στο Facebook και 
τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλει-
ος Λόγος 90,2 FM».    

 Την Πέμπτη 10 Ιουνίου στις 
9:00 μ.μ. θα ομιλήσει με θέμα: «Η 
συμβολή των Φιλελλήνων στην 
Ελληνική Επανάσταση του 1821», 
στη σειρά των ομιλιών Μαρτύρων 
και ηρώων αίματα με την ευκαιρία 
του εορτασμού των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως 
του 1821 μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη 
σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 
FM».  

 Την Παρασκευή 11 Ιουνίου το πρωί θα λάβει μέρος στην Πολυαρχιε-
ρατική Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του 
Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολουθία θα 
μεταδοθεί απευθείας μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την 
αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος 
Λόγος 90,2 FM».   

Την Παρασκευή 11 Ιουνίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Μεθε-
όρτιο Εσπερινό και στην Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού, στον 
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά 
Ακολουθία θα μεταδοθεί απευθείας μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μη-
τροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθ-
μό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».    

 Την Κυριακή 13 Ιουνίου το πρωί θα ιερουργήσει υπαίθρια στον αύλειο 
χώρο της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά Βεροίας, όπου θα διαβάσει ειδική 
ευχή τους μαθητές που θα διαγωνιστούν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 9 

Ιουνίου 2021 στις 11.15 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθα-
νασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο 
Γεώργιος Πετρ. Ελευθεριάδης 
σε ηλικία 81 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ι.Ν. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ – 

ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ
Την Πέμπτη 10 Ιουνίου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Α-

ναλήψεως – Αγ. Νεκταρίου Παπάγου και την Δεσποτική 
εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου μας.

Οι ιερές Ακολουθίες θα τελεσθούν σύμφωνα με το πα-
ρακάτω πρόγραμμα:

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ
7.30-10.00 Όρθρος – Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
19.00 Εσπερινός – Παράκληση εις την Ανάληψη του 

Κυρίου
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Συνοδευτικές δράσεις 
ΤΕΒΑ:  Ενημερωτικές 

εκδηλώσεις 
σε Μακεδονίδα 

και Βεργίνα
Ο Δήμος Βέροιας  σε συνεργασία με την 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας , στα πλαί-
σια των συνοδευτικών δράσεων του ΤΕΒΑ 
θα πραγματοποιήσει εκδήλωση – επιτόπια 
ενημέρωση μέσω κινητής μονάδας (VAN), την 
Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021:

 ▪ 10:00 π.μ. στην πλατεία Ριζωμάτων, της 
Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος

▪  13:00 π.μ. στον προαύλιο χώρο του Δη-
μαρχείου Βεργίνας , της Δημοτικής Ενότητας 
Βεργίνας

 Η κινητή μονάδα (VAN) θα είναι ειδικά 
εξοπλισμένη και στελεχωμένη με ειδικούς ε-
πιστήμονες ανοιχτή προς όποιον θέλει να 
ενημερωθεί ατομικά.

Βασικός άξονας της εκδήλωσης – επιτό-
πιας ενημέρωσης θα είναι η  ενημέρωση για 
θέματα υγείας, ατομικής υγιεινής και υγιεινής 
διατροφής, κοινωνικοποίησης παιδιών και 
υλοποίηση δημιουργικών δραστηριοτήτων 
απασχόλησης για παιδιά,  ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής 
ένταξης και θέματα οικογενειακού οικονομι-
κού προϋπολογισμού των ωφελούμενων του 
ΤΕΒΑ,  παρέχοντας με διαδραστικό τρόπο 
σημαντικές συμβουλές.

Επίσης θα δοθούν  είδη προσωπικής υγι-
εινής (αντισηπτικά μαντηλάκια, οδοντόβουρ-
τσα, οδοντόκρεμα, οδοντικό νήμα)  και υγιει-
νά σνακ, εκπαιδευτικά παιχνίδια στα παιδιά, 
όπως Domino, φιδάκι, γκρινιάρης, jenga, τα 
οποία ενισχύουν τις δεξιότητες των παιδιών 
αλλά και το ομαδικό πνεύμα, αντιστρές τετρά-
δια για την μείωση του ψυχολογικού στρες και 
κουμπαράδες, ατζέντες και κομπιουτεράκια 
για την καταγραφή και τον υπολογισμό του 
οικογενειακού οικονομικού προϋπολογισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται  να δηλώ-
σουν συμμετοχή εγκαίρως. 

Επικοινωνήστε τηλεφωνικά ή στείλτε 
μήνυμα με τα στοιχεία σας στα παρακάτω 
τηλέφωνα : Από σταθερό χωρίς χρέωση: 
8001001770, από κινητό: 6907650399

ή επικοινωνήστε με τις κατά τόπους υπη-
ρεσίες που υποβάλατε την αίτησή σας στο 
ΤΕΒΑ

Οικονομολόγος αναλαμβάνει αιτήσεις 
επιδότησης ΕΣΠΑ για Εστίαση,

 Γυμναστήρια, Παιδότοπους
 Η οικονομολόγος Νατάσα Υγροπούλου  αναλαμβάνει ολοκλη-

ρωμένα τη διαδικασία  σύνταξης και υποβολής αιτήσεων επιδότησης, 
για τα Πρόγραμματα ΕΣΠΑ που αφορούν σε Επιχειρήσεις Εστίασης 
για Προμήθεια Πρώτων Υλών - Επανεκκίνηση Εστίασης και Επιχορή-
γηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων, κ.α.

Δωρεάν, ο έλεγχος επιλεξιμότητας.

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

 

 

 

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: 

Α) Εργατών Παραγωγής 

Β) Αδειούχων και βοηθών χειριστών κλαρκ 

ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ (ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ): 

1. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας, 
2. Α.Φ.Μ. (σε εκκαθαριστικό της εφορίας  η της βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ.), 
3. Αριθμό  Μητρώου ΙΚΑ  
4. Α.Μ.Κ.Α.  
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού  υγείας  
6. Βιβλιάριο  καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς (πρώτος δικαιούχος ο εργαζόμενος), 
7. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (από λογαριασμό ΔΕΗ ή  τηλεφωνίας) 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ: 

- Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ 
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ: 

- ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας και 
- ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ 

 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ: 
- Άδεια χειριστή  ή βοηθού χειριστή 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 23310 23311, 23310 70663 εσωτερικό 144 ή 141 ή 146 
Mail: venus@venusgrowers.gr 
 
 

 

Άννα Μισέλ 
Ασημακοπούλου: 

«Οι Σύνοδοι των G7 και 
ΕΕ-ΗΠΑ αποτελούν ευκαιρία 

για να αποδείξει η Ε.Ε. 
ότι μπορεί να ηγηθεί 

στην μετά-Covid,
 νέα κανονικότητα»

«Ο COVID-19 έχει δημιουργήσει μια κοινή «ανάγκη». Την ανάγκη 
«να ιαθούμε».Για να το πετύχουμε αυτό, χρειάζεται κάτι παραπάνω α-
πό αισιόδοξα λόγια, τα οποία είναι μεν προσεκτικά διατυπωμένα αλλά 
οδηγούν σε κενού περιεχομένου συμπεράσματα. Πρέπει να υπάρξουν 
απτά αποτελέσματα», είπε η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας 
και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπού-
λου κατά τη διάρκεια της χθεσινής συζήτησης στην Ολομέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προετοιμασία της συνόδου των 
G7, των ηγετών των πιο αναπτυγμένων βιομηχανικών κρατών παγκο-
σμίως και Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ.

Και σημείωσε εμφατικά: «Πρέπει επίσης να επουλώσουμε τα τραύ-
ματα που πλήγωσαν τη διατλαντική μας σχέση τα τελευταία χρόνια. 
Πρέπει να λύσουμε τις μακροχρόνιες διαφορές μας για τα αεροπλάνα, 
τον χάλυβα και τα δεδομένα. Πρέπει να δουλέψουμε μαζί για να στα-
ματήσουμε τις άδικες και διαστρεβλωτικές εμπορικές πρακτικές. Πρέ-
πει να συμφωνήσουμε σε ένα κοινό πλαίσιο κανόνων για την Τεχνητή 
Νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες».

«Πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε σε αυτά που μας ενώνουν και όχι 
σε αυτά που θα μπορούσαν να μας διχάσουν. Κοιτώντας μπροστά, 
πρέπει να διαφυλάξουμε τις δημοκρατικές μας αρχές και τις κοινές μας 
αξίες. Πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι οι δημοκρατίες του κόσμου 
σκοπεύουν να σταθούν ενωμένες απέναντι στον αυταρχισμό, το λαϊκι-
σμό και τη δημαγωγία. Οι Σύνοδοι των G7 και κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ είναι 
η ευκαιρία να αποδείξουμε στον κόσμο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπο-
ρεί να ηγηθεί στην μετά-Covid, νέα κανονικότητα» είπε χαρακτηριστικά 
η Ευρωβουλευτής κλείνοντας την τοποθέτησή της.

ΚΖ΄ Παύλεια 
Ημερίδα Ιερέων για την προσφορά

 του Κλήρου στους Αγώνες του Έθνους
  
Στο πλαίσιο των ΚΖ´ Παυλείων τη Δευτέρα 7 Ιου-

νίου το πρωί στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγί-
ου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή της Παναγίας 
Δοβρά Βεροίας πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη 
ημερίδα Ιερέων με θέμα: «Η προσφορά του Ιερού 
Κλήρου στους Αγώνες του Έθνους» με την ευκαιρία 
του εορτασμού των 200 ετών από την έναρξη της 
Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821. 

Στην αρχή ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητρο-
πόλεως μας Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας καλωσό-
ρισε τους Ιερείς και μίλησε για θέματα υπηρεσιακής 
φύσεως, ενώ στη συνέχεια κάλεσε τον Σεβασμιώτα-
το Μητροπολίτη μας κ. Παντελεήμονα να κηρύξει την 
έναρξη της ημερίδος. 

 Πρώτος εισηγητής ήταν ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστί-
νος, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Η προσφορά του 
Ιερού Κλήρου στους Αγώνες του Έθνους». 

Δεύτερος εισηγητής ήταν ο Ποιμενάρχης μας, 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος ανέπτυξε το 
θέμα: «Η προσφορά του Μοναχισμού, των Ιερών Μονών και των Νεομαρτύρων της επαρχίας μας στους Αγώνες του Έθνους». 

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτης Νέας 
Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνο, ενώ δεν παρέλειψε για ακόμη μία φορά να συστήσει στους Ιερείς την πιστή τήρηση των μέτρων προφύλα-
ξης για την προστασία της δημόσιας υγείας και των οδηγιών τόσο των αρμοδίων φορέων όσο και της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλά-
δος.



H κλήρωση του 
Πρωταθλήμα-
τος μεταξύ των 

πρωταθλητών της Γ’ 
Εθνικής.

1οςόμιλος:ΟρφέαςΞάνθης,
ΠοσειδώναςΜηχανιώνας,Ανα-
γέννηση Καρδίτσας,Διαγόρας
Στεφανοβικείου,ΑχέρωνΚανα-
λακίου.

2ος όμιλος: Πανιώνιος, Κη-
φισιά,Ηρόδοτος,ΘύελλαΡαφή-
ναςκαιοπρωταθλητήςτου9ου
ομίλου όπου υπολείπονται δύο
αγωνιστικές και δύο εξ αναβο-
λήςαγώνες.

Οπρώτοςόμιλοςαρχίζειτην
Κυριακή13Ιουνίουκαιοδεύτε-
ροςόμιλοςστις27Ιουνίου.

1ος όμιλος
1ηαγωνιστική:Κυριακή13/6
ΑχέρωνΚαναλακίου -Ποσει-

δώνΜηχανιώνας
ΑναγέννησηΚαρδίτσας-Ορ-

φέαςΞάνθης
Ρεπό:Διαγόρας Στεφανοβι-

κείου

2ηαγωνιστική:Κυριακή20/6
ΠοσειδώνΜηχανιώνας-Ανα-

γέννησηΚαρδίτσας
Ορφέας Ξάνθης-Διαγόρας

Στεφανοβικείου
Ρεπό:ΑχέρωνΚαναλακίου

3ηαγωνιστική:Κυριακή27/6
ΑναγέννησηΚαρδίτσας-Αχέ-

ρωνΚαναλακίου
Διαγόρας Στεφανοβικείου

-ΠοσειδώνΜηχανιώνας
Ρεπό:ΟρφέαςΞάνθης

4ηαγωνιστική:Κυριακή4/7
Αχέρων Καναλακίου-Διαγό-

ραςΣτεφανοβικείου
ΠοσειδώνΜηχανιώας-Ορφέ-

αςΞάνθης
Ρεπό:ΑναγέννησηΚαρδίτσας

5ηαγωνιστική:Κυριακή11/7
ΟρφέαςΞάνθης-ΑχέρωνΚα-

ναλακίου
Διαγόρας Στεφανοβικείου-Α-

ναγέννησηΚαρδίτσας
Ρεπό: ΠοσειδώνΜηχανιώ-

νας

 2ος όμιλος
1ηαγωνιστική:Κυριακή27/6
Ηρόδοτος–Πανιώνιος
ΘύελλαΡαφήνας-Κηφισιά
Ρεπό: Πρωταθλητής 9ου ο-

μίλου

2ηαγωνιστική:Τετάρτη30/6
Πανιώνιος –ΘύελλαΡαφή-

νας
Κηφισιά -Πρωταθλητής 9ου

ομίλου
Ρεπό:Ηρόδοτος

3ηαγωνιστική:Κυριακή4/7
ΘύελλαΡαφήνας-Ηρόδοτος
Πρωταθλητής 9ου ομίλου -

Πανιώνιος
Ρεπό:Κηφισιά

4ηαγωνιστική:Τετάρτη7/7
Ηρόδοτος – Πρωταθλητής

9ουομίλου
Πανιώνιος-Κηφισιά
Ρεπό:ΘύελλαΡαφήνας

5ηαγωνιστική:Κυριακή11/7
Κηφισιά–Ηρόδοτος
Πρωταθλητής 9ου ομίλου -

ΘύελλαΡαφήνας
Ρεπό:Πανιώνιος
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Ο Δημήτρης Μάνος μέσα σε όλα 
κρατάει στις πλάτες του και 
τις ελπίδες του χωριού του. Ο 

σέντερ φορ του Άρη κατάγεται από 
τα Τρίκαλα Ημαθίας, ένα μέρος που 
έχει βγάλει αρκετούς ποδοσφαιρι-
στές, μεταξύ άλλων και -άλλοτε κιτρι-
νόμαυρο- Σωκράτη Διούδη τερματο-
φύλακα σήμερα του Παναθηναικού. 

Η τοπική κοινωνία έχει μεγάλη αγάπη για τον
ΔημήτρηΜάνο και άπαντες ήτανπερήφανοι όταν ο
Έλληναςφορτελείωσετηνσεζόνωςπρώτοςσκόρερ

τουΆρη.
Όπωςαναφέρει το yellowradio, οι άνθρωποι του

ΜέγαΑλέξανδρουβρίσκονται σε επικοινωνία με την
ΠΑΕΆρηςπροσπαθώντας να βρουν κάποια ημερο-
μηνία στην οποία θα μπορούσε να γίνει έναφιλικό
μεταξύτωνδύοομάδων.

Αξίζεινασημειωθείότιστηνιδιαίτερηπατρίδατου
ΔημήτρηΜάνου υπάρχει και έντονο κιτρινόμαυρο
χρώμα.

ΟΜάνος έκανε ταπρώταποδοσφαιρικά τουβή-
ματαστατμήματαυποδομήςτηςΒέροιαςενώφόρεσε
και τηνφανέλα της βασίλισσας και στηνSL1. όπως
καιμετονΟλυμπιακόκαιΟΦΗ

Κλήρωση μπαράζ Γ’ Εθνικής
Τοπρόγραμμα

ΘέλειφιλικόμετονΆρη
γιανατιμήσειτονΔημήτρηΜάνο
οΜ.ΑλέξανδροςΤρικάλων



Κατατέθηκε στη 
Βουλή και ξεκινά 
την Πέμπτη, 10 

Ιουνίου, στην Επιτροπή 
Μορφωτικών Υποθέσε-
ων η συζήτηση του νέου 
αθλητικού σχεδίου νόμου. 
Πρόκειται για την «Ανα-
μόρφωση θεσμικού πλαι-
σίου της Επιτροπής Επαγ-
γελματικού Αθλητισμού, 
διατάξεις εναρμόνισης με 
ολιστική μελέτη FIFA-UEFA 
για το ποδόσφαιρο και την 
Ελληνική Ποδοσφαιρική 
Ομοσπονδία, αναδιάρθρω-
ση επαγγελματικών κατη-
γοριών ποδοσφαίρου, λει-
τουργική ενίσχυση Εθνικού 

Οργανισμού Καταπολέμη-
σης Ντόπινγκ, αναμόρφω-
ση θεσμικού πλαισίου προ-
πονητών αθλημάτων και 
λοιπές τροποποιήσεις της 
αθλητικής νομοθεσίας» με 
χρονοδιάγραμμα ψήφισής 
του την επομένη Πέμπτη 
17 Ιουνίου.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνο-
νται,μεταξύάλλων:

-Ηαναδιάρθρωση–συγχώνευ-
σητωνSuperLeague2καιFootball
League σε μια κατηγορία με κρι-
τήρια όπως η μεγάλη αύξηση του
απαιτούμενουΜετοχικούΚεφαλαί-
ου, της απαιτούμενης Εγγυητικής
Επιστολής, της υποχρέωσης συμ-

μετοχήςμεγάλουαριθμούΕλλήνων
ποδοσφαιριστών,της3ετούςκεντρι-
κής διαχείρισης των τηλεοπτικών
δικαιωμάτωνκλπ.

-Ηεπαναφοράτου«ιδιώνυμου»,
οινέεςρυθμίσειςγια τιςΛέσχεςΦι-
λάθλων, τις αλλαγές στην ευθύνη
τωνομάδωνσεπερίπτωσηεπεισο-
δίων και τη διενέργεια οργανωμέ-
νωνμετακινήσεων.

- Η εξέταση των αναφορών για
ύποπτουςπρος χειραγώγησηαγώ-
νες που από την ΕΕΑ, ανατίθεται
στηνΕθνικήΠλατφόρμαΑθλητικής
Ακεραιότητας.

-ΗνέαΕΕΑ, για ταμέλη τηςο-
ποίας θα χρειάζεται «γνώμη» της
Βουλής.

-Ηδυνατότηταναδαπανούνγια
έργαβελτίωσηςσε δημόσιες αθλη-
τικέςεγκαταστάσειςοιΠΑΕκαιΚΑΕ
νασυμψηφίζουν τις δαπάνες με το
μίσθωμα (ανακατασκευήΚαυτανζο-
γλείου για να το χρησιμοποιήσει ο
ΠΑΟΚ).

-Θέματα επαγγέλματοςπροπο-
νητών, αναγνώρισηςπτυχίων τους
κλπ.

-Ηαπελευθέρωσητωνμεταγρα-
φώντωνερασιτεχνώναθλητώνστα
19 τους χρόνια (αυξήθηκε κατά τι,
στηδιαβούλευσηπροβλεπότανστα
18).

- Η δημιουργία κλιμακίων ελέγ-
χου της ΓΓΑπρος σωματεία, ενώ-
σειςκαιομοσπονδίες.

Στο εν λόγω σχέδιο νόμου δεν
περιλαμβάνεταιγιατηνώραδιάταξη
γιατηδημιουργίαΒ’ομάδωναπότις
ΠΑΕ τηςSuper League1, αλλάθα
προστεθεί με τροπολογία κατά τη
συζήτησηστηΒουλή.Διευκρινιζόταν
ότιείναικαθαράτεχνικόθέμα,καθό-
τι το εν λόγω ζήτημαπροέκυψε τις
τελευταίες ημέρες και δεν ήταν δυ-
νατόν χρονικά να έχειπρολάβει να
συμπεριληφθείστοκύριοσώματου
νομοσχεδίουπριναυτόκατατεθεί.
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CMYK

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

ΤοΔ.Σ.τηςΕΟΧΑ,ύστερααπόπρόταση
τηςτεχνικήςεπιτροπής,επικύρωσετησύν-
θεση τηςπροεθνικής ομάδας τωνΒορείων
Αθλημάτων,σύμφωναμεταπαρακάτω:

Α Ομάδα
ΑγγέληςΑπόστολος,ΤσουρέκαςΝικόλαος

B Oμάδα Διάθλου
Κώτσαλου Ιωάννα,ΧαραλαμπίδουΚων-

σταντίνα,ΒάνιαςΑλέξης

Β Ομάδα Αντοχής
ΛαδοπούλουΠαρασκευή, ΝτάνουΜα-

ρία,ΤίταΝεφέλη,Αναστασιάδης Γεώργιος,
ΑντωνιάδηςΆγγελος

Γ Ομάδα (εφηβική)
ΓάστηςΑθανάσιος, Μέτσιος Κωνστα-

ντίνος, ΡοσενλήςΒασίλης,ΤσιάρκαΜαρία
Δήμητρα,ΜπέληΜαρία

ΤοΔ.Σ. της ΕΟΧΑ επικύρωσε, ύστερα
απόπρόταση της τεχνικής επιτροπής, τη
σύνθεση τωνπροεθνικώνομάδων τωνΑλ-
πικώνΑγωνισμάτωντηςπεριόδου2021-22,

σύμφωναμεταπαρακάτω.

Ομάδα Παγκοσμίου Κυπέλλου
ΓκιννήςΑλέξανδροςΙωάννης

Α Ομάδα
Άντρες
Αντωνίου Ιωάννης,Πρώιος Ιωάννης και

ΤζιόβαςΝικόλαος

Γυναίκες
ΤσιόβολουΜαρίαΕλένη

Β Ομάδα
Άντρες
ΜπάκαςΑστέριος, Μαρμαρέλης Χρή-

στος,ΖωγράφοςΜάνοςΕμμανουήλ,Τσιτσέ-
ληςΑθανάσιοςκαιΑσβεστάςΔημήτριος

Γυναίκες
ΜαρμαρέληΦανή, ΚαλτσογιάννηΝικο-

λέτα
Εκ μέρους του ΕΟΣ Νάουσας, στην ο-

μάδα αντοχής των βορείων αθλημάτων με-
τέχουν Μαρία Ντάνου και Γιώργος Αναστα-
σιάδης και στην εφηβική η Μαρία Δήμητρα 
Τσιάρκα. Στη β΄ ομάδα των αλπικών μετέ-
χει ο Εμμανουήλ Ζωγράφος Μάνος.

ΣτηΒουλήτηνΠέμπτη10Ιουνίου
ηαναδιάρθρωση

Οι προεθνικές ομάδες των Αλπικών
και Βορείων Αθλημάτων με απόφαση 

του Δ.Σ. της ΕΟΧΑ
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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).

ROLAND GARROS

Τσιτσιπάς,οεξορκιστής
Νίκησε 3-0 τον Μέντβέντεφ

ΤοπαιχνίδιανάμεσαστονΣτέφανοΤσιτσιπάκαιτονΝτανίλΜεντβέντεφ
τοπερίμεναν δίχωςαμφιβολία όλοι οι φίλοι του τένις σε όλο τον κόσμο.
Ήταν μακράν τοπιο αμφίρροπο ζευγάρι τωνπροημιτελικών τουRolahd
GarrosαφούκοντράρονταντοΝο2μετοΝο5τηςπαγκόσμιαςκατάταξης.

Τασετ6-3,7-6,7-5
ΜόνοπουοΣτέφανοςΤσιτσιπάςτουςχάλασετηνπροσμονή.Ο22χρο-

νοςΈλληνας τενίστας τουςπρόσφερεμίαμοναδική τενιστικήπαράσταση
συνθλίβοντας τονΡώσο καισεκαμίαπερίπτωσηδεν τουςάφησεναχα-
ρούνέναμεγάλοπαιχνίδι.

ΟΝτράγκοκαιοΈλληναςΜπαλμπόα
ΟΤσιτσιπάς ήταν σαρωτικός, άψογος τακτικά και από την αρχή του

αγώναστρίμωξεστασχοινιάτονΜεντβέντεφ.Γιανατοπετύχειέμεινεαπό-
λυτασυγκεντρωμένος,πήρετόσεςφορέςρίσκοόσεςχρειάστηκεκαιάφησε
τονΡώσοναρισκάρειεκείνος.

ΚαιτώραοΖβέρεφτηνΠαρασκευή
ΟΣτέφανοςΤσιτσιπάςπήρελοιπόντημεγάληπρόκρισηγιατονημιτελι-

κότουRolandGarrosκαιεκείθατονπεριμένειοΑλεξάντερΖβέρεφ.
ΗιστορίατωναναμετρήσεωνανάμεσαστουςδύοείναιυπέρτουΈλλη-

νατενίστα.ΣεεπτάαναμετρήσειςοΣτεφμετράπέντενίκεςέναντιδύοτου
αντιπάλουτου.Παράλληλα,έχειεπικρατήσεικαιστημοναδικήαναμέτρηση
πουέδωσανοιδυοτουςστοχώμα(στηΜαδρίτητο2019).

Λουτσέσκου: «Βλέπω 
τον ΠΑΟΚ σαν μία 

καινούργια εμπειρία»

Την πρώτη του συνέντευξη από την στιγμή 
που παρουσιάστηκε με κάθε επισημότητα 
από τον Δικέφαλο, έδωσε ο Ραζβάν Λου-

τσέσκου σε μέσα της πατρίδας του. Ο Ρουμάνος 
τεχνικός, σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώ-
ρησε στο «Radio Sport Total», ανέλυσε τον τρόπο 
σκέψης του, το πλάνο του αλλά και την πίεση που 
βίωσε σε Ελλάδα και Ρουμανία.

ΑναλυτικάταόσαδήλωσεοΡουμάνοςτεχνικός:
«ΤοπρωτάθλημαστηνΕλλάδααρχίζειστατέληΑυγούστουκιεμείς

στονΠΑΟΚθα ξεκινήσουμεπροετοιμασίαστα τέλη του Ιουνίου.Θα
έχειπολλή ζέστη, αλλάδεν είναι ηπρώτηφοράπουθαπρέπει να
ξεπεράσουμε το καλοκαίρι στηνΕλλάδα.Ηπρώτηπροπόνησηστις
09:00τοπρωίκαιηδεύτερητοαπόγευμαστις18:45.Πηγαίνωστον
ΠΑΟΚμε ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση.Το βλέπωσαν μια νέα
εμπειρία,δενσκέφτομαιτοπαρελθόν.

Το ελληνικόπρωτάθλημα είναι ένας…διαγωνισμός με μεγάλες
αντιπαλότητεςκιαυτόδημιουργείπολύδυνατάσυναισθήματα.Υπάρ-
χουν τέσσερις ομάδεςπουπαλεύουν για τον τίτλο, κάθε χρόνο.Έ-
νιωσαμεγάληπίεσηκαιστηΣαουδικήΑραβίακαιστηνΕλλάδα.Είναι
αξέχαστεςεμπειρίεςκαιαναμνήσεις.ΣτονΠΑΟΚήτανδύσκολαστην
αρχή,γιατίδενμαςδέχθηκεεύκολαοκόσμος.Όλοιήθελαντοντίτλο,
ακόμηκαιμεαπαιτητικότόνοκαιήτανκαλόότιστοτέλοςπήραμετο
πρωτάθλημα.Στοδρόμο,περπατώντας,δενμεενοχλούσεκανείς.Σε
αντίθεσημετηΣαουδικήΑραβία,πουδενμπορούσαναβρωτηησυ-
χίαμουβγαίνονταςστηνπόλη.ΌλοιήθελαντοChampionsLeague».

Το«1οΑλεξανδρινόμίτινγκ»
αύριοΠαρασκευή(11/6)

στηνΑλεξάνδρεια

ΗΕΑΣ ΣΕΓΑΣΚεντρικήςΜακεδονίας, ο ΓΑΣΑλεξάνδρειας,
οΔήμοςΑλεξάνδρειας -ΚΕΔΑ και ηΠεριφερειακήΑυτοδιοίκηση
Ημαθίας διοργανώνουν το «1οΑλεξανδρινόμίτινγκστίβου», την
Παρασκευή(11/6).

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο ανακατασκευασμένο
Στάδιο τηςπόλης, το οποίο έχει ήδηφιλοξενήσειΔιασυλλογικούς
ΑγώνεςΑνδρών/ΓυναικώνκαιθαγίνουνστηνμνήμητουΓιώργου
Πάντου,τουανθρώπουπουπρόσφερεγιαπολλέςδεκαετίεςστον
αθλητισμό τηςΚεντρικήςΜακεδονίας και έφυγε ξαφνικά από τη
ζωήχτυπημένοςαπότονcovid-19.

Τοπρόγραμμαθαπεριλαμβάνειταεξήςαγωνίσματα:
ΑΝΔΡΕΣ:100μ.,400μ.,1500μ.,μήκος,τριπλούν,σφαιροβο-

λία,δισκοβολία
ΓΥΝΑΙΚΕΣ:100μ.,400μ.,1500μ.,Μήκος,Τριπλούν,Σφαιρο-

βολία,Δισκοβολία

Roland Garros: Στα 
ημιτελικά με τρομερό τένις

η Σάκκαρη!
Συγκλονιστική η

εμφάνιση τηςΜαρίας
Σάκκαρη στα προη-
μιτελικά του γαλλικού
Όπεν, καθώς επικρά-
τησε2-0σετ της Ίγκα
Σβιάτεκ, περυσινή
νικήτρια του τουρ-
νουά, καιπροκρίθηκε
στους«4»τουRoland
Garros, γράφοντας ι-
στορία.

Μετά από ακόμα
μια μυθική εμφάνιση,

ηΜαρίαΣάκκαρηπέταξεεκτόςδιοργάνωσης,τηνκάτοχοτουτίτ-
λου,ΊγκαΣβιάτεκκαιεπικρατώνταςμε2-0σετ,πήρεπανηγυρικά
τηνπρόκρισησταημιτελικάτουRolandGarros.

Παράτογεγονόςπωςθεωρήθηκεαπόπολλούςωςτοαουτσάι-
ντερ,η κορυφαίαΕλληνίδα τενίστρια,μπήκεμεθάρροςστοκορτ
και όπλο τοσερβίς της και τις εκπληκτικές απαντήσειςστις επι-
θέσειςτηςΣβιάτεκ,πέτυχεμιασπουδαίανίκη,πουτηνφέρνειγια
πρώτηφοράστην4άδατουιστορικούGrandSlam.

ΠλέονσταημιτελικάτουRolandGarros,ηΜαρίαΣάκκαρηθα
αντιμετωπίσειτοΝο.33τουταμπλό,τηνΤσέχαΚρεϊτσίκοβα,μετην
Ελληνίδα ναβλέπει ξεκάθαραπλέον, το όνειρο ενός τελικού, να
πλησιάζει. Πέμπτη 10-06-2021

1 3 : 3 0 - 1 7 : 3 0

ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑ-

ΣΙΛΙΚΗ  ΤΡΕΜΠΕ-

ΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ

23310-27355

21:00-08:00 Α-

ΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

& ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΙΕΡΙ-

ΩΝ 7 (απέναντι από

βενζινάδικο Γαλάνη)

23310-73324

Φαρμακεία



Με τη συμμέτοχη συνολικά 780 συνέ-
δρων από 60 χώρες ολοκληρώθηκαν οι ερ-
γασίες του διαδικτυακού επιστημονικού συ-
νεδρίου που πραγματεύονταν θεματολογία 
που σχετίζονταν με σύγχρονες τάσεις και 
προκλήσεις στην καλλιέργεια ροδακινιάς, 
που  πραγματοποιήθηκε από το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου υπό την αιγίδα της 
Διεθνούς Εταιρείας της Επιστήμης των Ο-
πωροκηπευτικών  (International Society for 
Horticultural Science, ISHS) και περιελάμ-
βανε 16 προσκεκλημένες ομιλίες, ισομερώς 
κατανεμημένες σε 4 ημέρες το διάστημα 1-4 
Ιουνίου.

Το διαδικτυακό συνέδριο αποτέλεσε προ-
παρασκευαστική δράση του επικείμενου 
10ου Διεθνούς  Συνέδριου Ροδακινιάς, το 
οποίο λόγω της πανδημίας έχει μετατεθεί για 
το διάστημα 30 Μάϊου – 3 Ιουνίου 2022 στην 
πόλη της Νάουσας.  

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός κήρυξε την έ-
ναρξη των εργασιών. Κατά την τοποθέτησή 
του αναφέρθηκε στην υψηλή προστιθέμενη 
αξία των Ελληνικών ροδάκινων το οποίο αντανακλάται και στο γεγονός 
ότι είναι Προϊόν Ονομασίας προέλευσης. Επιπρόσθετα αναφέρθηκε 
στις δυσμενείς επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στην παραγωγή 
καρποφόρων δένδρων που έχουν καταστήσει περισσότερο αναγκαίο 
από ποτέ την διαχείριση της κατάστασης μέσω επιλογής κατάλληλου 
γενετικού υλικού και ενδεδειγμένων καλλιεργητικών πρακτικών. Τέλος, 
κάλεσε τους σύνεδρους όπως επισκεφτούν την Νάουσα για τις εργασίες 
του 10ου Διεθνούς Συνέδρι-
ου Ροδακινιάς με φυσική 
παρουσία, χαρακτηρίζοντας 
την πόλη ως ένα τοπωνύμιο 
αναφοράς από πολιτισμική 
άποψη με εξαιρετική φυσική 
ομορφιά.  

Η θεματολογία κάλυψε 
σημαντικά θέματα τόσο ε-
φαρμοσμένης όσο και βα-
σικής έρευνας.  Ενδεικτικά 
σημεία αναφοράς των ομι-
λιών ήταν:

- Το PeachRefPop είναι 
η πρώτη προσπάθεια συ-
ντονισμού της διακρατικής 
επιστημονικής έρευνας στο 
ροδάκινο για την αλληλεπί-
δραση μεταξύ των γονότυ-
πων, του περιβάλλοντος και 
των πρακτικών διαχείρισης. 
Αυτός ο μοναδικός πόρος 
καταγράφει τη γενετική ποικιλομορφία 400 ποικιλιών ροδακινιάς που 
φυτεύτηκαν σε 5 διαφορετικές τοποθεσίες της Ευρώπης που αντιπρο-
σωπεύουν τις κύριες  περιοχές παραγωγής στη λεκάνη της Μεσογείου 
(Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα).

- Τα τελευταία χρόνια έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος στη γενε-
τική βελτίωση ποικιλιών και υποκειμένων ροδακινιάς μέσω της χρήσης 
σύγχρονων γονιδιωματικών αναλύσεων.

- Αναφορικά με τα ροδάκινα που προορίζονται για κονσερβοποίηση, 
τα προγράμματα γενετικής βελτίωσης στις ΗΠΑ στοχεύουν στην ανά-
πτυξη νεών ποικιλιών που θα είναι δυνητικά ανθεκτικές σε μηχανική 
συγκομιδή με απώτερο σκοπό τη μείωση του κόστους συγκομιδής. 

- Τα προγράμματα γενετικής βελτίωσης της Ευρώπης στοχεύουν 
επιπρόσθετα στην ανάπτυξη νεών ποικιλιών ροδακινιάς με αυξημένη 
αντοχή/ανοχή στην προσβολή από το μύκητα μονίλια με σκοπό τη μεί-
ωση των ψεκασμών και του κόστους παραγωγής.

- Η αξιοποίηση επιδημιολογικών δεδομένων πεδίου επέτρεψε την 
ανάπτυξη ενός μοντέλου πρόβλεψης για το κίνδυνο προσβολής από το 
μύκητα Monilinia spp. Αυτό το μοντέλο επικυρώθηκε σε ημι-εμπορικές 
συνθήκες αγρού και επέτρεψε να μειώσει σημαντικά τον αριθμό των 
ψεκασμών με μυκητοκτόνα.

- Ένα ευρύ φάσμα φιλικών προς το περιβάλλον εναλλακτικών στρα-
τηγικών για τον έλεγχο του μύκητα Monilinia spp. αναπτύχθηκαν, εστιά-
ζοντας κυρίως σε θερμική μεταχείριση και τη χρήση  μικροκυμάτων. Ο 

συνδυασμός διαφορετικών 
στρατηγικών είναι απαραί-
τητος για τη βελτιστοποίηση 
του ελέγχου των ασθενειών 
μετά τη συγκομιδή και την 
αποφυγή ανάπτυξης ανθε-
κτικότητας.

- Ο συνδυασμός επεξερ-
γασίας ζεστού νερού και η 
χρήση ενός βιολογικού πα-
ράγοντα ελέγχου (Bacillus 
amyloliquefaciens CPA-8) 
βελτίωσε το επίπεδο απο-
τελεσματικότητας σε σύ-
γκριση με την ατομική τους 
εφαρμογή για τη μετασυλ-
λεκτική αντιμετώπιση του 
μύκητα μονίλια.

- Καθώς οι βάσεις δε-
δομένων μεταβολιτών και  
προφίλ μεταγραφημάτων 
διευρύνονται,  θα  γίνονται 

μεγαλύτερες οι πιθανότητες να εντοπίσουμε δείκτες (markers) για πε-
ραιτέρω βελτίωση της ποιότητας του καρπού ροδακινιάς. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η ενοποίηση δεδομένων που συλλέγονται από δια-
φορετικές ερευνητικές ομάδες, τα οποία θα καθορίζονται από συγκε-
κριμένα πρότυπα για τη συλλογή και τη μορφοποίηση δεδομένων τα 
οποία θα μεταφορτώνονται σε μια ανοιχτή κοινόχρηστη πλατφόρμα.

- Το κόστος εργασίας σε ορισμένες χώρες αγγίζει το 50% του 
συνολικού κόστους παραγωγής και είναι αναγκαία η εξεύρεση κατάλ-
ληλων συστημάτων διαμόρφωσης  ή/και τη χρήση ημινάνων υποκει-
μένων. Τα εντατικά συστήματα διαμόρφωσης πρέπει περαιτέρω να 
αξιολογηθούν ως προς την παραγωγικότητά τους και τη μακροβιότητα 
του δένδρου.

- Η μετάβαση από ζωηρά υποκείμενα ‘3D’ χαμηλής πυκνότητας σε 
μεσαίας ζωηρότητας με υψηλή πυκνότητα «2D» οπωρώνες βελτιώνει 
την κατανομή αέρα και φωτός εντός του δένδρου, αλλά απαιτεί περισ-

σότερη προσοχή στην παροχή νερού και τη 
λίπανση. Η χρήση φωτοεπιλεκτικών διχτυών 
και η εφαρμογή στοχευμένου θερινού κλαδεύ-
ματος κρίνονται σημαντικά ώστε να καταστούν 
οικονομικά βιώσιμες οι φυτείες ροδακινιάς που 
είναι προσαρμοσμένες σε εντατικά συστήματα 
υψηλής πυκνότητας.

- Τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και 
γεωργίας ακριβείας είναι πλέον διαθέσιμες 
για την αξιολόγηση της θρεπτικής κατάστασης 
δένδρων ροδακινιάς και παρέχουν τη δυνατό-
τητα βελτιστοποιημένης χρήσης λιπασμάτων.

- Η ανάπτυξη νέων μη καταστρεπτικών 
τεχνικών (Vis-NIR) για την ακριβή εκτίμηση 
της ποιότητας των καρπών στα δένδρα (μέσω 
το έμμεσου προσδιορισμού της ξηρής ουσίας 
και της συγκέντρωσης των διαλυτών στερε-
ών συστατικών), μπορεί να υποστηρίξει τους 
καλλιεργητές και τους ερευνητές σχετικά με α-
ποφάσεις που αφορούν τον κατάλληλο χρόνο 
συγκομιδής και την αξιολόγηση του δυναμικού 

παραγωγής με ποσοτικούς και ποιοτικούς δεί-
κτες. 

- Το αραίωμα καρπών συνιστά ένα σημα-
ντικό κόστος της καλλιέργειας ροδακινιάς όταν 
πραγματοποιείται με το χέρι. Το μηχανικό αραί-
ωμα απαιτεί ειδικές διευθετήσεις στο σύστημα 
διαμόρφωσης. Στοχευμένη έρευνα πραγμα-
τοποιείται στην εξεύρεση μεθόδων χημικού α-
ραιώματος με απώτερο σκοπό την μείωση του 
κόστους καλλιέργειας. 

- Η  επίδραση της κλιματικής αλλαγής, οι 
αλλαγές στη χρήση της γης με την παράλλη-
λη εντατικοποίηση της παγκόσμιας εμπορίας 
καρπών και πολλαπλασιαστικού υλικού έχει 
οδηγήσει στις εισβολές νέων φυτικών παρασί-
των στις κύριες χώρες παραγωγής ροδακίνων. 
Είναι αδήριτη ανάγκη η λήψη προληπτικών 
μέτρων για την αποφυγή προσβολής περιοχών 
καλλιέργειας ροδακινιάς από νέα επιθετικά έ-
ντομα εισβολής. Από τη μεγάλη λίστα των νέων 
παρασίτων που εισχωρούν στην καλλιέργεια 
ροδακινιάς, σημείο αναφοράς αποτελούν τα 
είδη του γένους Diptera: Tephritidae, καθώς και 
τα είδη Αromia bungii, Halyomorpha halys και 

Thaumatotibia leucotreta.
- Σε επίπεδο βασικής έρευνας, επιγενετικές τροποποιήσεις όπως η 

μεθυλίωση του DNA σχετίζονται με την παραγωγή πτητικών ουσιών στα 
ροδάκινα, τα οποία καθορίζουν το αρωματικό δυναμικό τους. 

Το σύνολο των ομιλιών είναι διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας 
Youtube στο σύνδεσμο https://www.youtube.com/channel/UC_
mhiQXA5BL_9mjTmOrQlTQ/featured 

1η ημέρα: https://www.youtube.com/watch?v=IsCK84DVcqE 
2η ημέρα: https://www.youtube.com/watch?v=14iNS6TgUVg 
3η ημέρα: https://www.youtube.com/watch?v=wknmbj0QyRo 
4η ημέρα: https://www.youtube.com/watch?v=3w8PG3npp8k 
Στοιχεία για το προφίλ των ομιλητών και περίληψη των ομιλιών τος 

είναι διαθέσιμα στον ισότοπο: https://www.fruitsciences.eu/peach2021/
webinar.html

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου εκφράζει θερμές ευχαρι-
στίες στους υποστηρικτές του Συνεδρίου:  ΑΣΝάουσας, ΑΣΕΠΟΠ Νά-
ουσας, Yara, BASF, Syngenta, Corteva, Venus Growers, Vitro Hellas, 
Tsesmelis, Felix, Papakonstantinou, Eurochem, Agrohellas, Emphyton, 
Milis, Agromilliora, Compo Expert, Agrology, 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
Γιώργος Μαγγανάρης
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας 
& Επιστήμης Τροφίμων 
Email:       george.manganaris@cut.ac.cy  
Website:   www.fruitsciences.eu
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780 σύνεδροι από 60 χώρες στο διαδικτυακό 
συνέδριο για τις σύγχρονες τάσεις και 

προκλήσεις στην καλλιέργεια ροδακινιάς
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα
2ουορόφου,άριστο,85
τ.μ.,χ.ασανσέρ,στηνΜη-
τρόπολη,σετιμήευκαιρίας
38.000ευρώ.Τηλ.:6945
122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα95τ.μ.σταΑστικά,
2ος όροφος, χ. ασαν-
σέρ,σε καλήκατάστα-
ση37.000 ευρώ.Τηλ.:
6945122583.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
διόροφηστοΠανόραμα
με3υπνοδωμάτια,σαλο-
κουζινα,μπάνιο,βεράντα.
Κάτωδιαμέρισμαπιομι-
κρόσαλοκουζίναμετζάκι,
δωμάτιο.Μεπρόσβαση
στην αυλή. Αυτόνομη
θέρμανσησεήσυχηπερι-
οχή.Τιμή135.000ευρώ.
Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμακοντάστοΜουσείο,
90 τ.μ., 34.000 ευρώ.
Τηλ.: 6934888738Με-
σιτιοκόΑκίνηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα
όριαΑγγελοχωριου-Αρ-
χαγγέλου 2 χωρά-
φια κολλητά, 25 και 11
στρέμματα, περιφραγ-
μένα, παλμέττα βερύ-
κοκα 6 ετών σε φούλ
παραγωγή,άριστηςκα-
τάστασης,4 εξαιρετικές
ποικιλίες, με μπεκάκια.
Παρακαλώμόνοσοβα-
ρέςπροτάσεις.Κινητό:

6945769920.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωρο-
πωλείο επί της οδού
ΜητροπόλεωςστηΒέ-
ροια.Πληροφορίες τηλ.
6976063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ52 ενοι-

κιάζεται  γκαρσονιέρα,
1ος όροφος, σε πολύ

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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καλή κατάσταση. Πληρ.
τηλ.:6945852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητρο-

πόλεως35, χώρος 90 τ.μ.
περίπου, με 3 χώρους και
κουζινα,W.C.,γιαεπαγγελ-
ματική χρήση ή για διαμέ-
ρισμα, 3ος όρ.Τηλ.: 6932
471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  δ ιανομέ-
ας με δικό του μηχανάκι.
Γιαπληροφορίες στο τηλ.
6986885352

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί με
ειδική άδειαΤΑΧΙ για την

πόλη της Βέροιας. Πληρ.
τηλ.:6945656095.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια με
προϋπηρεσια για κατάστη-
μαυποδημάτων-ενδυμάτων.
Αποστολή βιογραφικών:
avsgroup@avsgroup.grμεε-
πισυναπτόμενηφωτογραφία.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
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.13867 Ενοικιάζεταικάτωαπότον
περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο ,
μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23000-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας26τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευ-
ασμένοτο1970καιδιαθέτειανοιχτωσιάκαι
φωτεινότητα,έχειΚουφώματαΣυνθετικάκαι
Ανελκυστήρα,Τιμή:160€.

Κωδ:23560-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας54τ.μ.1οςό-
ροφοςΥπερυψωμένος, Αποτελείταιαπό2
Χώρους, .Είναικατασκευασμένοτο1979,
βλέπεισεανοιχτωσιά,μεπολύκαλήπροβολή,
τακουφώματατουείναιαλουμινίουσυρόμενα,
μεWCαποκλειστικάδικότουστονόροφομε

μηνιαίο,ενοίκιο130€.Πληροφορίεςμόνοστη
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23610 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας94τ.μ.στον3οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό4Χώρους,.Είναικατα-
σκευασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,
ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλά
τζάμια-Τιμή:250€

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουκαιΑνελκυστήρα-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23626 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΚατάστημαεπίτηςΜητροπόλεωςσυνολικής
επιφάνειας55τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό2
Χώρουςκαι2WC,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,σεσημείομεγάληςπροβολής,μίσθω-
μα600€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22887-ΕπίτηςκεντρικήςΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙσυνολικήςεπιφάνειας57τ.μ.Ισόγειο
κατάστηματοοποίοαποτελείταιαπόέναν
ενιαίοχώροκαιWC.Είναικατασκευασμένο
το1970καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,
Διπλάτζάμια.Ενοίκιο150€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22955-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας69τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό
ένανενιαίοχώρο.Είναικατασκευασμένοτο
1975καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουμε
Διπλάτζάμια -Τιμή:300€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ:22959-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
110τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρομε
δικότουWC.Είναικατασκευασμένοτο1970-
Μίσθωματα300€.Τογραφείομαςδιαθέτειτην
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ: 23650 ΣΤΟΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατ΄αποκλειστικότητα ένα
νεόδμητοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
300τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .
Είναικατασκευασμένοτο1992καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίου,Πάρκινγκμεγάλοέξω
,εξαιρετικήςπροβολής,μίσθωμα3.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΘΕΣΕΙΣ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΠΑΡΚΙΝΓΚ
στηνκαρδιάτηςπόληςμεράμπαεισόδου,με

τηλεχειριστήριοεισόδου,σεπλήρηλειτουργία,
στηνΒενιζέλουκοντάτιμήαπό70€/μήνα.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106808Στοκέντρο τηςΒέροιας

πλησίονΜητρόπολης,έναεξολοκλήρουα-
νακαινισμένοδιαμέρισμα-ρετιρέ65τ.μ.με2
υπνοδωμάτια-σαλοκουζίνακαιμπάνιο,στον
6οόροφο,κατασκευής1970τοοποίοδιαθέ-
τειγερμανικάσυνθετικάκουφώματαμάρκας
Koemmerlingμετριπλήυάλωση,ηλεκτρικά
ρολάαλουμινίουκαισήτες,ενεργειακότζάκι,
DAIKIN INVERTER12000BTUκλιματιστικό
στησαλοκουζίνα,ατομικήθέρμανσημεαντλία
θερμότητας,προεγκατάστασηηλιακούθερ-
μοσίφωνα,πλήρηεγκατάστασησυστήματος
συναγερμού,γύψινεςδιακοσμητικέςκατασκευ-
ές.Επίσης,διαθέτεικέλυφος-θερμοπρόσοψη
καθώςκαιθερμομόνωσηοροφής.Έχειγίνειεκ
βάθρωναλλαγήτωνηλεκτρολογικώνκαιτων
υδραυλικώνεγκαταστάσεων.Πληροφορίες
μόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24141-ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενο
απόέναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλ
καιτρίακαταστήματα72και24και24 τ.μ.
περίπουισόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρικού
δρόμουκαιαποτελείμιασπάνιαευκαιρίααγο-
ράς.Τιμήόλαμαζίμόνο45.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:104996-ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον1οορ.Αποτελείται
από2υ/δ ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαι
μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο2006και
διαθέτειθέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Δια-
θέτειαπεριόριστηθέα,ταδεκουφώματατου
είναικαινούργιασυνθετικά.Διαθέτεικαικλειστό
πάρκινγκμεπολύεύκοληπρόσβαση.-Τιμή:
78.000€.

Κωδ:105837ΑΚΡΟΠΟΛΗ,πωλείταικαι-
νούργιοσπάνιοδιαμέρισμα103τ.μ.μικτάκαι

83τ.μ.καθ.ολοκληρωμένοαπότοννυνιδιο-
κτήτη,3οςόροφος,κατασκευή2005,2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,βλέπειτονκάμποτης
Βέροιας,διαθέτειπολύμεγάληκουζίνα,ατομι-
κήθέρμανσημεαντλίαθερμότηταςκαικλειστό
γκαράζστοΙσόγειο38τ.μ.μαζίμεαποθήκη,σε
αμφιθεατρικήθέση,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία.
Προσφοράσετιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα
μόνο:95.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυ-
πόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13681ΒΙΛΑ,σπάνιασεαπόσταση

12χιλ.απότηΒέροιασεστυλΜεζονέταςμε
170τ.μ.,κατοικήσιμοςχώροκαιμελοιπούς
βοηθητικούςχώρουςσυνολικά250τ.μ.ανοδο-
μή,διατίθεταιπροςπώληση.Πρόκειταιγιαμία
μοναδικήπερίπτωσηκατοικίαςμεεκπληκτική
καιανεμπόδιστηθέα,μεύφοςαπέριττηςπο-
λυτέλειαςπουδιαχέεταιστονχώρο,διαθέτει
παραδοσιακάξύλινακουφώματαμεδιπλά
τζάμια,κτίστηκεμεπολύμεράκικαιμευλικά
ανώτερηςποιότητας,οιχώροιτηςλειτουργικοί
καιμεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,διαθέτει
τζάκι,3υ/δκαιδύουπερπολυτελήμπάνια,ανα-
φέρεταιμόνοσεπολύαπαιτητικούςαγοραστές
,ευρισκόμενησεήσυχοπεριβάλλονκαισε
οικόπεδο1680τ.μ.διαθέτονταςένανπολύω-
ραίοκήπομεδένδρα,γκαζόνκαιλαχανόκηπο
,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή160.000€.
Στηνπαραπάνωτιμήσυμπεριλαμβάνεταιο-
λόκληροςοεξοπλισμόςκαιηεπίπλωσητης.
Μόνοσοβαρέςπροτάσειςδεκτές.

Κωδ.13825ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠωλείται
Μονοκατοικίαμε200τ.μ.,υπερυψωμένοισό-
γειοκαι150τ.μ.υπόγειο ,έχειανεγερθείσε
οικόπεδο4000τ.μ.,σαλόνικουζίναανεξάρ-
τητηκαι4υ/δ,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,πρόκειταιγιαμίαωραιότατηκατασκευή
αυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,μεπολυ-

τέλειακαιζεστασιά,έχειατομικήθέρμανσημε
υγραέριο,,διαθέτειτζάκι,διπλόπάρκινγκκαι
αναφέρεταιμόνοσεαπαιτητικούςαγοραστές,
είναιμίαευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,ζητούμενο
τίμημα125.000€,Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκα-
τοικίαστοΛοζίτσι συνολικάσεδύοεπίπεδα
220τ.μ.,σε3.850τ.μοικόπεδο,ηκατασκευή
τηςέγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι3δσκλ
στονπρώτοόροφο,ανοιχτωσιά,εξαιρετικής
κατασκευής,γεωμετρικάδομημένο,ηλιόλου-
στοιχώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,σεπολύ
καλήτιμήαπό340.000€μόνο270.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σε
υπόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρο
μεεύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

Κωδ:116755-ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας54τ.μ.1οςόροφος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Χώρους,
.Είναικατασκευασμένοτο1979,βλέπεισεα-
νοιχτωσιά,μεπολύκαλήπροβολή,τακουφώ-
ματατουείναιαλουμινίουσυρόμενα,μεδιπλά
τζάμια ,μεWCαποκλειστικάδικότουστον
όροφο,σετιμήπροσφοράς20.000€.Πληρο-
φορίεςμόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23559 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας28τ.μ. Ισόγειο
και28τ.μ.Υπόγειο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,
Είναικατασκευασμένοτο1980καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίου,Γωνιακό-Προσόψε-
ως,σετιμήπροσφοράς20.000€.

Κωδ:106842ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΚατά-
στημασυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ. Ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,αποτελείταιαπόένανενιαίο
χώρομεWC,σεκαλήκατάσταση,προσόψε-
ως,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,σετιμή
προσφοράς47.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13548.ΒΕΡΟΙΑστηνπεριοχήΞη-

ρόκαμποςπωλείται,ένααγροτεμάχιομε3,5
στρ.μεδένδραροδάκινα.Νερόκαιρεύμαε-
ξασφαλισμένα,τιμήπολύκαλήμόνο10.000€.

Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο
απότονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472

τ.μ.,χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,ευκαιρίαμόνογιαα-
ποφασιστικόαγοραστή,Αποκλειστικήδιάθεση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαιυπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,τιμή25.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:105963ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο

συνολικήςεπιφάνειας544τ.μ.μέσαστοχω-
ριό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,μερεύμακαινερό,
κατάλληλογιαανέγερσηκατοικίας,τιμήμόνο
16.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105687-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητασεσπάνιοσημείοκοντάστα
γήπεδαοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1063
τ.μ.εντόςζώνηςοικισμούάρτιοκαιοικοδο-
μήσιμο,σεπολύκαλήτοποθεσία, ιδανικόγια
ανέγερσηκατοικίας.Τιμή:20.000€.

Κωδ105574.ΤΡΙΛΟΦΟΣπωλείταιοικό-
πεδο1500τ.μ.μέσαστοχωριόστηνπεριοχή
Αυλαγάς,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,μεμεγάλη
φάτσα,σετιμήευκαιρίαςμόνο20.000€.Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14757ΠΑΤΡΙΔΑ-ΕΥΚΑΙΡΙΑΜΟ-
ΝΑΔΙΚΗπωλείταιοικόπεδοεντόςζώνηςοι-
κισμούμε2.200τ.μ.άρτιοοικοδομήσιμομε
αντικειμενικήαξία100.000€, τιμήπώλησης
μόνο25.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105012ΠΑΤΡΙΔΑΠωλείταιΟικόπε-
δοεκτόςσχεδίουκαιεντόςζώνης2.525τ.μ.,
επίπεδο, ιδανικόγιαλαχανόκηποήκαιμικρή
κατοικία,σετιμήσπάνιαςπροσφοράςμόνο
12.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:115750 -ΑΝΟΙΞΕΩΣπωλείταια-

νακαινισμένομερικώςΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας105τ.μ.μικτάκαι95τ.μ.καθ.,στον
3οόροφο.μεμοναδικήθέαστονκάμπο,με
αστείρευτηαίσθησηαρχοντιάς,διαμπερές,με
αρμονικέςαναλογίεςκαιγιαπολύαπαιτητικούς
αγοραστές.Αποτελείταιαπό3υπνοδωμάτια,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιοκαιWC,διαθέτεια-
νελκυστήρακαιατομικήθέρμανσηπετρελαίου.
Είναικατασκευασμένοτο1972καιΑνακαι-
νίστηκετο2018.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο,Τιμή:95.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ

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.



ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ2αρτεργάτεςαπό
τηναρτοποιΐαΛυκούργος.Πληρ.

τηλ.:6976310431κοςΣτράτος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για το
σέρβις, άνω των 20 ετών, για

την κουζινα βοηθητικόπροσω-

πικό και 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: συνεννόησησταΑγγλικά

και κάρτα ανεργίας.Τηλ. επικ.:

6948457059.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ερ-
γασία στοψητοπωλείο «ΓΙΑΝ-

ΝΗΣ».Πληρ.τηλ.:2331025170

και 6946 103998 (ώρες επικ.:

09.00-13.00).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο έμπειρο
για το κυλικείο στο Νοσοκο-

μείο Βέροιας. Ώρες επικοι-

νωνίας για ενημέρωση 6.00

μ.μ. έως 8.00 μ.μ. στο τηλ.

6944577645.

ΖΗΤΕΙΤΑΙΠΩΛΗΤΗΣΠΩΛΗ-
ΤΡΙΑαπότοκατάστημαTOUCH

DENIMμε εμπειρία, γνώσηαγ-

γλικών και H/Y, έως 40 ετών.

Τηλ.:6932627614.

ZHTEITAI βοηθός λογιστή
για εργασία σε λογιστικό γρα-

φείο.Απαραίτητη, τριετής του-

λάχιστον προϋπηρεσία. Τηλέ-

φωνο: 2331021106.Αποστολή

βιογραφικών στο ygronat@

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€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ106τ.μδιαμπερες,κοπλαμ,Θεα,Α.Θ.81500€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση
62000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑισογειαυπερυψ.γκαρσονιερα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.18000€
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

Από την εταιρία
διανομών ΚΟΡΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, με έδρα
τη Βέροια, ζητείται
για μόνιμη εργασία,
οδηγός, με δίπλω-
μα Γ΄ κατηγορίας και
Πιστοποιητικό Επαγ-
γελματικής Ικανότη-
τας (Π.Ε.Ι.), ηλικίας

25-35 ετών.Παρακαλώαποστείλετε το βιογραφικόσαςστο email:
STEFANOSGIT@yahoo.gr.Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2331062211.



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 



Nέα χαλάρωση των μέτρων που αφορούν, μεταξύ άλλων 
αλλαγές στο ωράριο κυκλοφορίας, τη μουσική στην εστίαση 
και τον αριθμό καλεσμένων σε γάμους και βαφτίσεις ανα-
κοίνωσε χθες στις 7.00 το απόγευμα ο Νίκος Χαρδαλιάς. Ο 
υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας ανέφερε ότι η βελτίωση 
της επιδημίας στη χώρα σε συνδυασμό με το εμβολιαστικό 
πρόγραμμα επιτρέπει την άρση κάποιων περιοριστικών μέ-
τρων. Αυτό όμως, όπως είπε, δεν σημαίνει ότι φτάσαμε στο 
τέλος της πανδημίας και πρόσθεσε ότι η τήρηση των μέτρων 
χωρίς εκπτώσεις είναι απαραίτητη.

Τι αλλάζει από το Σάββατο
 Συγκεκριμένα, με δεδομένους τους δείκτες του τελευταίου 

7ημέρου μετά και τις αποφάσεις που πήρε η Επιτροπή των 
Επιδημιολόγων, αλλάζουν τα παρακάτω:

- Από τη Δευτέρα 14 Ιουνίου επα-
νεκκινούν οι πρακτικές, εργαστηριακές 
και κλινικές ασκήσεις όλων των φοι-
τητών όλων των εξαμήνων καθώς και 
των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης των 
ΑΕΙ.

- Από το Σάββατο 12 Ιουνίου δίνεται 
παράταση της κυκλοφορίας μέχρι τη 
1.30 τα μεσάνυχτα, ενώ από την 1η 
Ιουλίου -και πάντα με την προϋπόθε-
ση ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα το 
επιτρέπουν- το μέτρο του περιορισμού 
της κυκλοφορίας σταματά να ισχύει.

- Από το Σάββατο 12 Ιουνίου θα 
επιτρέπεται η μουσική μόνο σε εξω-
τερικούς χώρους εστίασης, στους ο-
ποίους φιλοξενούνται μόνο καθήμενοι 
πελάτες.

- Επίσης, επανεκκινούν τη λειτουργία τους καταστήματα 
εστίασης που βρίσκονται σε αεριζόμενες στοές, και μόνο για 
εκείνες που έχουν δύο ελεύθερες διόδους, ώστε να διασφα-
λίζεται η διαφορετική είσοδος και έξοδος καθώς και ο φυσι-
κός αερισμός.

-Από την ίδια ημερομηνία -δηλαδή το Σάββατο 12 Ιουνίου, 
6 το πρωί, αυξάνεται το ποσοστό πληρότητας σε δραστη-
ριότητες ακροάματος-θεάματος από 50% σε 75%, όταν το 
θέατρο είναι χωρητικότητας έως 1.000 θέσεων. Σε 70% έως 
5.000 θέσεων και 65% όταν είναι δυναμικότητας έως 15.000 
θέσεων. Εάν είναι πλέον των 15.000 θέσεων, ο μέγιστος α-
ριθμός οριστικοποιείται στα 10.000 άτομα, σε κάθε περίπτω-
ση, με υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους.

- Επίσης, για τα καταστήματα κινητής τηλεφωνίας επιτρέ-
πεται πλέον η ταυτόχρονη παρουσία 4 πελατών σε καταστή-
ματα εμβαδού έως 100τ.μ.

- Επιπρόσθετα, από την 1η Ιουλίου το όριο για τις υπηρε-
σίες catering-δεξιώσεων αυξάνεται σε 300 άτομα από 100, 
που είναι αυτή τη στιγμή.

- Τέλος, όσον αφορά τις εμποροπανηγύρεις, αποφασί-
στηκε η επανέναρξή τους μόνο σε περιφερειακές ενότητες 
που το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων θα ξεπερνά το 
50%. Το σχετικό υγειονομικό πρωτόκολλο θα επικαιροποιη-
θεί τις επόμενες ημέρες.
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P Πώς; Χαστούκι στον Μακρόν; Η γαλλι-
κή επανάσταση ξαναχτυπά…

 
P Τελικά οι ακροδεξιοί στη Γαλλία χαστουκί-

ζουν όπως στην Ελλάδα ο Μένιος.
 
P Αλλά από σημάδι είναι ίδιοι. 30% μά-

γουλο, όσο κι ο Κασιδιάρης την Κανέλλη.
 
P Χαστούκι ρε ήταν αυτό που είχε ρίξει η Α-

θήνη στη Λιάνη. Και δη επαναληπτικό.
 
P Αφού η Δήμητρα είχε δει μέχρι και τον 

Κούντερα φαντάρο.

 
P Αλλά όταν οι δυνατοί ήταν πολύ αδύναμοι 

για να κτυπήσουν τους αδύναμους, οι αδύναμοι 
έπρεπε να είναι αρκετά δυνατοί για να φύγουν. 
Όπως είπε ο Μίλαν. Για να πούμε και κάνα κομ-
μουνιστικό.

 
P Τι; Πώς ξέρω εγώ από καλά χαστούκια; 

Παντρεμένος και σώγαμπρος ντε. Μετρ.
 
P Χαστούκια σαν του Μακρόν, εμείς με την 

αγάπη τα τελευταία χρόνια εννοούμε τα χάδια.
 
P Γι’ αυτό στους παλαιούς παντρεμένους 

είναι μειονέκτημα να είναι κανείς ο χαϊδεμένος 

της οικογένειας.
 
P Αν πάντως έπεφτε καμιά σφα-

λιάρα και σε Έλληνες πολιτικούς, θα 
την εντάσσαμε απριόρι στο οργανω-
μένο έγκλημα.

 
P Να δεις που και η μούτζα 

στη Γαλλία θα είναι ιμιτασιόν.
 
P Έναν ακόμη μήνα μάστερ 

σεφ και η Μαργαρίτα θα γινόταν σεξ 
σίμπολ.

P Κάντε ένα μάστερ σεξ να 
δείτε θεαματικότητες.

 
P Γιατί όχι; Εδώ έγινε σύμβολο 

του σεξ μέχρι και ο Τριαντάφυλλος.
 
P Και δεν είναι καν ο Υβ.
 
P Και:
 
Πέντε μήνες προσπαθούσε ο τύπος να πείσει 

την γκόμενά του να κάνουν σεξ και δεν τα κατά-
φερνε. Επιτέλους μια νύχτα, εκείνη δέχτηκε, με 
τον όρο όμως να χρησιμοποιήσουν προφυλακτι-
κό. Βάζει λοιπόν ένα προφυλακτικό και πάει να 
ξεκινήσει. Εκείνη όμως τον σταματά:

– Στάσου! Κι αν τρυπήσει το προφυλακτικό και 
μείνω έγκυος, τι θα κάνουμε; Βάλε κι άλλο!

Τι να κάνει, βάζει και δεύτερο προφυλακτικό, 
πάει να ξεκινήσει, αλλά τον σταματά ξανά:

– Στάσου! Κι αν τρυπήσει και το δεύτερο και 
μείνω έγκυος, τι θα γίνει;

Βάζει όλο το κουτί ο άνθρωπος και πάει να 
ξεκινήσει, αλλά πάλι ΣΤΟΠ!

– Κι αν τρυπήσουν όλα τα προφυλακτικά και 
κάνω παιδί, τι θα γίνει;

– Καλά, της λέει, πάρε και αντισυλληπτικά!
Παίρνει 5-6 χάπια, οπότε πάνε να αρχίσουν… 

Και πάλι όμως σταματούν:
– Στάσου! Κι αν δεν ενεργήσουν τα χάπια και 

μείνω έγκυος και γεννηθεί το παιδί, πες μου πώς 
θα το ονομάσουμε;

Κι εκείνος της απαντά:
– Μαγκάιβερ!

Κ.Π.

Χαλάρωση των μέτρων ανακοίνωσε χθες ο Χαρδαλιάς

Αλλαγές από το Σάββατο στο ωράριο κυκλοφορίας, τη μουσική 
στην εστίαση και τον αριθμό καλεσμένων σε δεξιώσεις
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