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Η εργασιακή «τρικυμία» με 
το νέο νομοσχέδιο μήπως 

φέρει και κοινωνική;
  Μεγάλη αναταραχή έχει προκαλέσει η συζήτηση 
του νέου «αντιεργατικού, όπως το χαρακτήρισαν, 
νομοσχεδίου με κυριότερο αγκάθι την 
καταστρατήγηση του 8ωρου. Βρισκόμαστε σε μια 
περίοδο δύσκολη για τις επιχειρήσεις, ωστόσο αυτό 
δεν πρέπει να οδηγήσει την κυβέρνηση στην «άλωση» 
βασικών εργασιακών δικαιωμάτων. Οι δεδομένες 
ανάγκες για αλλαγές στις μορφές εργασίας, 
την ευελιξία του ωραρίου, την εξ αποστάσεως 
εργασία, θα πρέπει να γίνουν για να ενισχύσουν 
την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, αλλά με 
σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων. Κανένας 
κακοπληρωμένος και δυσαρεστημένος εργαζόμενος 
δεν μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση να ανθίσει 
και μεσοπρόθεσμα θα αποτελέσει βαρίδιο. 
Ουσιαστικός διάλογος, ενημέρωση όλων των πλευρών 
θα έπρεπε να είναι τα βασικά συστατικά πριν 
ξεκινήσει η κυβέρνηση μια τόσο βαθιά τομή σε έναν 
ευαίσθητο τομέα που εκτός από εργασιακή «τρικυμία» 
μπορεί να φέρει αλυσιδωτά και κοινωνική. Και το 
κυριότερο μην βάλει στα χαρακώματα εργοδότες και 
εργαζομένους, που πρέπει από κοινού να βάλουν 
πλάτη για να βγούμε από την οικονομική ύφεση.  

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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ΈπαθεσοκκαιοσκύλοςτηςΠλατείας
απότοεργασιακόνομοσχέδιο;

ΣεκατάστασηκινητοποίησηςδιαμαρτυρίαςκαιοσκύλοςτηςπλατείαςΔημαρχείουοοποίοςξάπλωσεμπροστάστο
πανότωνδιαδηλωτώνπροσπαθώνταςναξυθείστηνπλάτημεόποιοντρόπο,δηλώνονταςπροφανώςτιτονπεριμένει
μετηνεφαρμογήτουεργασιακούνομοσχεδίου…

Τηνχάνουμετην«σκυλίσιαζωή»μαςπατριώτη!

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Α/Κ 
Πολυμύλου - Α/Κ Βέροιας, λόγω εργασιών απομάκρυνσης 

εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας
Για τηνομαλή και ασφαλήδιεξαγωγή τηςοδικής

κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχη-
μάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού
κατάτιςεργασίεςαπομάκρυνσηςεξοπλισμούκινητής
τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE, στο τμήμα
απόΑ/ΚΠολυμύλου έωςΑ/ΚΒέροιας, ηΔιεύθυνση
ΑστυνομίαςΗμαθίας, αποφάσισε τον αποκλεισμό
της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας στο ανωτέρω
τμήματηςΕγνατίαςΟδούκαιειδικότεραστηνX.Θ.Κ
233+230(είσοδοςσήραγγαςΣ10,στονκλάδοκυκλο-
φορίαςμεκατεύθυνσηπροςΑ/ΚΒέροιας)

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν
από σήμερα έως και τηνΠαρασκευή 25-06-2021,
απότηνανατολήέωςτηδύσητουηλίου,εξαιρουμέ-
νωντωνημερώνπουυφίστανταιεπικίνδυνες,γιατην
ομαλήκυκλοφορίατωνοχημάτων,καιρικέςσυνθήκες
(βροχόπτωση,ομίχλη,κτλ.).

Εφίσταταιηπροσοχήτωνοδηγών!

Από την κάψα στο μπουρίνι, ο καιρός!
ΟΙούνιοςέφτασεσχεδόνστημέσητουτοκαλοκαίριυποτίθεταιότιέχειμπειγιατακαλάημερολογιακά,όμωςηοι

βροχέςδενμαςαφήνουνακόμανατοκαταλάβουμε.Τοκλίμαμοιάζειτροπικό,τοπρωίήλιο,τομεσημέριυγρήζέστη
καιτοαπόγευμαμπουρίνια.

Έτσικαιχθες,ηζεστήμέραέφερεσύννεφα,πολύβροχήκαιμπουρίνι,μεκάποιαιδέααπόχαλάζι,στηΒέροιακαι
στηνΗμαθία.

Όμωςαυτήτηνεποχή,τόσηβροχήδενκάνεικαλόούτεστονκόσμοπουπραγματικάπεριμένειτοκαλοκαίριγιανα
βγει,μετάτοlockdown,αλλάούτεκαιστιςπαραγωγέςπουαφούηβροχήμπορείναπροκαλέσειαρρώστιεςστιςκαλ-
λιέργειες…

Σαννααλλάζουνοικαιροί,στηνκυριολεξία!

Μήπωςναπέσειπρόστιμογιανασταματήσουν
νααραδιάζουνογκώδησταπεζοδρόμιατηςΒέροιας;;;

Δυστυχώς επανερχόμαστεπολύσύντομαστοθέμαμε τα ογκώδηαπορρίμματαστο κέντρο τηςΒέροιας.Παρά τις
εκκλήσεις της αρμόδιας αντιδημαρχίαςΚαθαριότητας,παρά τηνσυνεχήπροβολή τέτοιων αρνητικώνφαινομένων με
έπιπλα,ηλεκτρικέςσυσκευέςκαιμπάζαδίπλααπότουςκάδουςαπορριμμάτωνήαραδιασμένασταπεζοδρόμια,τοαυτί
κάποιωνδενιδρώνει…

Ανεπομένωςέτσιβολεύονταικαιδεντουςνοιάζειούτεαπόπλευράςυγιεινής,ούτεαισθητικής,θαπρέπειηΔημοτική
Αστυνομίανααναλάβειεπιτέλουςδράση.Δενείναιδυνατόναταρίχνουμεστηνυπηρεσίακαθαριότητας,ούτεναελπίζου-
μεστηνυπευθυνότητακάποιωνδημοτώνπουσυνεχίζουντονχαβάτους.Ενεργοποίησητωνδημοτικώναστυνομικώνσε
αυτότοπεδίοκαιεπιβολήτωνπροστίμωνπουπροβλέπονταισεαυτέςτιςπεριπτώσεις.Γιαναδούμετότεθαπετάξουν
ξανάκαναπέδεςστοπεζοδρόμιο;;;

Σημ.: Οι φωτογραφίες είναι από χθες το μεσημέρι στην συμβολή των οδών Παστέρ και Κωττουνίου, με 2 
στρώματα, σπασμένα ντουλάπια και μια σαρακοφαγωμενη ξύλινη πόρτα με κάσωμα…νοικοκυρεμένα πράγμα-
τα!!! 
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Απογευματινή διακοπή νερού 
σήμερα στο Μακροχώρι για να μην 

αναστατωθούν τα σχολεία 
Από τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευ-

σης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) γίνεται 
γνωστό ότι:σήμερα Παρασκευή 11 Ιουνίου 
2021 θα γίνει διακοπή νερού από 13:30 έως 
19:30, σε όλη την Κοινότητα Μακροχωρίου 
του Δήμου Βέροιας, λόγω εργασιών σύν-
δεσης στο καινούριο δίκτυο ύδρευσης και 
αποκατάστασης βλαβών στο παλαιό δίκτυο.  
Οι εργασίες αποφασίστηκε να γίνουν συντο-
νισμένα τις απογευματινές ώρες, για να μην 
επηρεαστεί η πρωινή λειτουργία των σχολεί-
ων όλων των βαθμίδων της Κοινότητας.   

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

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

Συνέντευξη Τύπου σήμερα 
στη Βέροια από τον 

Χρήστο Παπαστεργίου 
Συνέντευξη τύπου δίνει σήμερα Παρασκευή 11 Ιουνίου στις 5.00 το 

απόγευμα στον πολυχώρο  Εληά της Βέροιας, ο επικεφαλής της Πα-
ράταξης ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ κ.  Χρήστος Παπαστεργίου. 
Στην συνέντευξη  θα παρουσιάσει την περιφερειακή τους πρότασή για 
την στήριξη των πληγέντων Αγροτών απο τις ζημίες του 2021.

Από την Ομοσπονδία Επαγγελματιών-Βιοτεχνών 
Ψήφισμα διαμαρτυρίας 

για την περικοπή δαπανών για τη 
δημόσια υγεία ΟΑΕΕ-ΕΦΚΑ Βέροιας

Τον προϊστάμενο του ΟΑ-
ΕΕ-ΕΦΚΑ Βέροιας κ. Γεώργιο 
Θώμογλου επισκέφτηκαν χθες 
Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021, ο πρό-
εδρος του Σωματείου Τεχνιτών 
Ξυλουργών Βέροιας κ. Γεωρ-
γόπουλος Γεώργιος και ο πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας Επαγ-
γελματιών-Βιοτεχνών Βέροιας 
κ. Ασλανίδης Λάζαρος με σκοπό 
την κατάθεση ψηφίσματος δι-
αμαρτυρίας για την περικοπή 
δαπανών για τη δημόσια υγεία.

Το ψήφισμα αναφέρει τα ε-
ξής:

Απαιτούμε την αλλαγή των 
αντιλαϊκών ρυθμίσεων, καταγ-
γέλλουμε τη πολιτική περικοπής δαπανών για τη δημόσια υγεία και διεκδικούμε: 

1. Την πλήρη αποζημίωση από την πρώτη μέρα σε περίπτωση εργασιακού ατυχήματος και όχι μετά 
από 30 μέρες για όλο το χρονικό διάστημα που απαιτείται.

2. Την πλήρη αποζημίωση από την πρώτη μέρα σε περίπτωση ασθένειας, όταν απαιτείται η απουσία 
από την εργασία.

3. Την κατάργηση της ασφαλιστικής ενημερότητας για τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις λόγω ασθένειας 
ή ατυχήματος.

4. Την αναστολή των υποχρεώσεων σε ασφαλιστικά ταμεία, εφορία, ΔΕΚΟ και τράπεζες για όσο διά-
στημα ο αυτοαπασχολούμενος μένει εκτός εργασίας.

5. Δωρεάν σύγχρονη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη για όλους.
6. Την κατάργηση της εισφοράς για την υγεία.
7. Πρόωρη αναπηρική-σύνταξη για όσους καταστούν ανίκανοι για εργασία.
8. Βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα σε όσους κλάδους και για όποια επαγγέλματα είναι κατοχυρωμένα για 

τους εργαζόμενους,  με μείωση του συντάξιμου.
Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών-Βιοτεχνών Βέροιας εκφράζει ομόθυμα και έμπρακτα τη συμπαρά-

στασή της στο παραπάνω σωματείο αλλά και σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες που σε σχέση 
με άλλους κλάδους βρίσκονται σε μειονεκτικότερη θέση όσον αφορά το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό, τις 
εισφορές, τις παροχές αλλά και τις απολαβές τους.

Με ποια υγειονομικά μέτρα θα γίνουν 
οι Πανελλαδικές Eξετάσεις από 14 έως 28 Ιουνίου

To υγειονομικό πρωτόκολλο βάσει του 
οποίου θα διεξαχθούν οι Πανελλαδικές Eξε-
τάσεις έχει ανακοινώσει το υπουργείο Παι-
δείας. Αναλυτικά τα μέτρα προστασίας που 
ισχούν κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Τα μέτρα αφορούν περισσότερους από 
100.000 μαθητές, με τους υποψήφιους των 
Γενικών Λυκείων να εξετάζονται το διάστημα 
από 14 έως 22 Ιουνίου και των Επαγγελμα-
τικών από 15 μέχρι 28 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, τα μέτρα είναι τα εξής:
· Self-test
- Οι υποψήφιοι, καθώς και τα μέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας που συμμετέχουν 
στη διεξαγωγή των Πανελλήνιων εξετάσεων, 
θα προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα έχοντας μαζί τους βεβαίωση 
αρνητικού τεστ (self-test, PCR ή rapid test).

Το πρώτο test για τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματι-
κών Λυκείων θα γίνει την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 με δυνατότητα επιβε-
βαιωτικού τεστ, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, από την Πέμπτη 
10 έως και την Κυριακή 13 Ιουνίου.

Το δεύτερο test για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων θα γίνει 
την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 με δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ, σε 
περίπτωση θετικού αποτελέσματος, από την Παρασκευή 18 μέχρι την 
Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021. Για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών 
Λυκείων το δεύτερο test θα γίνει το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 με δυνα-
τότητα επιβεβαιωτικού τεστ, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, από 
το Σάββατο 19 μέχρι την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021.

- Υποψήφιοι, εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό δηλώ-
νουν το αποτέλεσμα του self-test μέσω της πλατφόρμας self-testing.
gov.gr και υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους το ηλεκτρονικό αποδεικτι-
κό ή τη χειρόγραφη βεβαίωση, κατά την προσέλευσή τους στο εξεταστι-
κό κέντρο κάθε ημέρα εξετάσεων.

- Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, εκδίδεται δήλωση θετικού 
αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr για τη διενέρ-
γεια δωρεάν rapid-test σε δημόσια δομή. Η λίστα με τις δημόσιες δομές 
περιλαμβάνεται στη πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, ο υποψήφιος/εκπαιδευτικός 
λαμβάνει σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και προσέρχεται 
στο εξεταστικό κέντρο.

Αν το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο 
του ΕΟΔΥ και οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν επανα-
ληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις το Σεπτέμβριο, κατόπιν αίτησής τους, 
προσκομίζοντας το αποδεικτικό του εργαστηριακού αποτελέσματος. 
Ως προς τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν στη διεξαγωγή των 

εξετάσεων, σε περίπτωση επιβεβαιωμένου 
θετικού κρούσματος, θα υπάρχει πρόβλεψη 
αντικατάστασης.

- Σε περίπτωση που κάποιος από τους 
διαμένοντες στο ίδιο σπίτι με υποψήφιο/-α 
βρεθεί θετικός στον κορονοϊό, ο/η υποψή-
φιος/-α μπορεί να συμμετέχει στις Πανελ-
λαδικές εξετάσεις με την επίδειξη αρνητι-
κού εργαστηριακού αποτελέσματος (PCR ή 
rapid-test).

- Σε περίπτωση που κάποια περιοχή της 
χώρας χαρακτηριστεί «κόκκινη» εν μέσω 
Πανελλαδικών εξετάσεων, οι εξετάσεις θα 
συνεχίζονται κανονικά με την προσκόμιση 
αρνητικού τεστ (self-test, PCR ή rapid test) 

από υποψήφιους και εκπαιδευτικό προσωπικό.
· Λοιπά μέτρα
Κατά την διάρκεια των εξετάσεων, θα είναι υποχρεωτική η χρήση 

προστατευτικής μάσκας από υποψηφίους, εκπαιδευτικό, διοικητικό και 
λοιπό προσωπικό εντός των εξεταστικών κέντρων και στους εξωτερι-
κούς χώρους τους, και εξακολουθούν να ισχύουν τα μέτρα πρόληψης 
και προστασίας από τον κορωνοϊό (επαρκής φυσικός αερισμός των 
αιθουσών, αποφυγή συγχρωτισμού, τήρηση αποστάσεων και προσω-
πικών κανόνων υγιεινής-χρήση αντισηπτικού καθώς και σχολαστικός 
καθαρισμός των αιθουσών).

Κατά την εξέταση του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» 
επιτρέπεται η χρήση πνευστών και κρουστών οργάνων, ωστόσο θα 
πρέπει να τηρείται απόσταση τριών μέτρων μεταξύ εξεταζομένων και 
εξεταστών πίσω από το παραβάν, και τα μουσικά όργανα θα πρέπει 
μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης κάθε υποψηφίου να καθαρίζονται με 
απολυμαντικό υγρό.

Για τις πρακτικές δοκιμασίες ΤΕΦΑΑ τόσο τα όργανα εξέτασης όσο 
και ο βοηθητικός εξοπλισμός απολυμαίνονται πριν από κάθε χρήση, 
ενώ τηρείται απόσταση μεταξύ των υποψηφίων στους χώρους προετοι-
μασίας ή προθέρμανσης.

Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, συνιστάται στους 
συγγενείς των υποψηφίων να μην συνωστίζονται έξω από το χώρο του 
εξεταστικού κέντρου.

· Πρόγραμμα Εξετάσεων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
Στις 14 Ιουνίου οι μαθητές των Γενικών Λυκείων κάνουν πρεμιέρα με 

το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γενικής Παιδεί-
ας.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υπο-
ψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να 
προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ. Η διάρκεια 

εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.
Στα επαγγελματικά λύκεια οι εξετάσεις αρχίζουν στις 15 Ιουνίου με το 

μάθημα των Νέων Ελληνικών.
Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέ-

πει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ. Η 
διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το 
μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέ-
τασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

· Πρόγραμμα εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων
Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων και 

των μουσικών μαθημάτων για εισαγωγή των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 
σε Τμήματα, στα οποία απαιτείται η εξέτασή τους, ανακοινώθηκε η προ-
θεσμία διεξαγωγής υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας 
των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

Συυγκεκριμένα, την Τρίτη, 29/6, οι υποψήφιοι εξετάζονται στα Αγ-
γλικά στις 10:00 , την Τετάρτη, 30/6, στα Γερμανικά στις 08:30, την 
Πέμπτη, 1/7, στο Ελεύθερο Σχέδιο στις 08:30, την Παρασκευή, 2/7, στο 
Γραμμικό Σχέδιο στις 08:30, τη Δευτέρα, 5/7, στα Γαλλικά στις 08:30, 
την Τρίτη, 6/7, στα Ισπανικά στις 08:30, την Τετάρτη, 7/7, στα Ιταλικά 
στις 08:30, την Πέμπτη, 8/7 στην Αρμονία στις 08:30, την Παρασκευή, 
9/7, στον Έλεγχο Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων στις 16:30 , το 
Σάββατο 10/7 στη Μουσική Αντίληψη και Γνώση στις 12:30 και τη Δευ-
τέρα, 12/7, στη Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία στις 20:30.

· Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτα-
σης:

Μέχρι τις 08:00 για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30
Μέχρι τις 09:30 για το μάθημα με ώρα εξέτασης 10:00
Μέχρι τις 16:00 για το μάθημα με ώρα εξέτασης 16:30 και
Μέχρι τις 12:00 για το μάθημα με ώρα εξέτασης 12:30
· Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:
- των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις ώρες,
- των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι ώρες,
- του ειδικού μαθήματος «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτή-

των» είναι περίπου είκοσι λεπτά.
- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέτα-

ση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 2΄ με 6΄ λεπτά για κάθε 
υποψήφιο.

- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», η εξέταση 
στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης έχει διάρκεια 30’ λεπτών, ενώ 
η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης έχει διάρκεια 2 ωρών.

Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής 
Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδημαϊκού έ-
τους 2021-22 ορίζεται το διάστημα από την Πέμπτη 24-6-2021 μέχρι και 
την Τετάρτη 7-7-2021.
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Θερινό Σινεμά = η πιο ασφαλής 
και άνετη διασκέδαση.

--> απολύμανση πριν κάθε 
προβολή,

--> μεγάλες αποστάσεις 
--> περιορισμένη διαθεσιμότη-

τα εισιτηρίων
--> 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 ΦΩ-

ΝΕΣ ΤΩΝ ΚΩΣΤΑ ΚΟΚΛΑ & ΝΙΚΟΥ 
ΚΟΥΡΗ

Tra i le r :  h t tps : / /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
Tr a i l e r :   h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = 0 k -

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 Μουρί-
κης, Τζένη Κιτσέλη, Σίσ-

συ Τουμάση, Ομηρος Πουλάκης, Κώστας Στεφανάκης, Γιάννης 
Οικονομίδης |

Trailer:  https://www.youtube.com/watch?v=h8gPmpd01tA 

 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρόγραμμα 

του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: 
http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

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

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ-

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί 
προκηρύσσει Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοι-
κητικού Συμβουλίου και της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής του 
Σωματείου.

Προς τον σκοπό αυτόν καλεί τα μέλη του να προσέλθουν 
σε επαναληπτική  εκλογική-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, (απένα-
ντι από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας), στη Βέροια. Η 
Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε με οποιοδήποτε 
αριθμό παρισταμένων μελών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη που θα έχουν τακτο-
ποιήσει μέχρι την ώρα έναρξης τις ταμειακές τους υποχρεώ-
σεις: εξοφλώντας τη συνδρομή του 2021 (20€) και πληρώνο-
ντας για τα προηγούμενα έτη συνολικό ποσόν 20€, ανεξάρτη-
τα από τον αριθμό τους.

Τα θέματα της Ημερήσιας  Διάταξης είναι:
1.Απολογισμός του ενημερωτικού, επιμορφωτικού, επι-

στημονικού 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  Ελεγκτι-

κής Επιτροπής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να 

προσέλθουν στη Συνέλευση μαζικά και να συμμετάσχουν 
ενεργά, τόσο στο διάλογο που θα αναπτυχθεί ,όσο   και στις 
αρχαιρεσίες , για να διαμορφώσουν  από κοινού το μέλλον 
του Οργανισμού της Πρωτοβουλίας για το Παιδί και των Δο-
μών του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο κοινωνικό έργο που 
επιτελείται, σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, τόσο για τον τό-
πο 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 ενη-
μερωθούν 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

Τι πρέπει να προσέξουμε 
στο νέο Σύμφωνο για 

τη Μετανάστευση και το Άσυλο
Του Μάξιμου Χαρακόπουλου

Το μεταναστευτικό προσφυγικό ζήτημα συνι-
στά ένα από τα σημαντικότερα και πιο ακανθώ-
δη προβλήματα για την ΕΕ στο σύνολό της. Η 
επιρροή του είναι καταλυτική σχεδόν σε όλες τις 
πολιτικές εξελίξεις στα κράτη μέλη κυρίως της 
δυτικής Ευρώπης για πάνω από μια δεκαετία. 
Όποιος δεν βλέπει αυτή την αλήθεια, απλώς 
εθελοτυφλεί απέναντι στην πραγματικότητα. Η 
άνοδος πολλών λαϊκιστικών ακόμη και ακροδε-
ξιών κομμάτων από την Σκανδιναβία μέχρι την 
Ιταλία και την Ελλάδα -η Χρυσή Αυγή θυμίζουμε 
αντρώθηκε στην συνοικία γκέτο του Αγίου Παντε-
λεήμονα- και από την Γερμανία έως την Ισπανία 
εδράζεται στις τεκτονικές μετακινήσεις του εκλογι-
κού σώματος εξαιτίας και του μεταναστευτικού ζη-
τήματος. Το ίδιο διαπιστώνουμε και στην Γαλλία, 
όπου η Λεπέν διεκδικεί ακόμη και την προεδρία 
ενός κράτους πρότυπου της ανεκτικότητας και 
της δημοκρατίας, στην οποία μάλιστα πρόσφατα απόστρατοι αλλά 
και εν ενεργεία στρατιωτικοί έκαναν λόγο ακόμη και για εμφύλιο 
πόλεμο, ενώ και στην επικράτηση του BREXIT, στην αρχαιότερη 
φιλελεύθερη δημοκρατία, αυτή του Ηνωμένου Βασιλείου, επίσης 
το μεταναστευτικό ήταν κυρίαρχο στην ατζέντα των οπαδών της 
απόσχισης από την ΕΕ. 

Την ίδια ώρα, και υπό την πίεση των κοινωνικών τους, το πρό-
βλημα επιδιώκεται να μετατεθεί στις χώρες σύνορο της Ευρώπης. 
Ανάμεσά τους η Ελλάδα έχει ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα για 
πολλούς λόγους. Ο κυριότερος ασφαλώς είναι η γεωγραφική της 
θέση στο σταυροδρόμι της Δύσης με την Ανατολή, και ταυτοχρό-
νως έναν γείτονα κυριολεκτικά ανεξέλεγκτο, όπως είναι η Τουρκία. 
Η Άγκυρα έχει εργαλειοποιήσει στο μέγιστο το μεταναστευτικό. 
Εδώ και χρόνια, το χρησιμοποιεί για να προωθεί τους στόχους 
της τόσο σε σχέση με την ΕΕ όσο και έναντι της Ελλάδας. Από 
την πρώτη επιθυμεί τα δισεκατομμύρια για την διαχείριση των 
προσφύγων, οι οποίοι ειρήσθω εν παρόδω, προέρχονται συχνά 
από περιοχές που η ίδια έχει συμμετάσχει ενεργά στην πρόκληση 
χάους. Η Τουρκία έδειξε τις προθέσεις της τον Φεβρουάριο και τον 
Μάρτιο του 2020, όταν συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες μετανάστες 
για μια οργανωμένη εισβολή τους, με την βοήθεια της στρατοχω-
ροφυλακής, στο ελληνικό έδαφος. Ο στόχος αναμφισβήτητος: η 
πρόκληση χάους στην Ελλάδα, στο πλαίσιο ενός υβριδικού πολέ-
μου, που είχε εξαπολύσει εναντίον της. Έχοντας ως προηγούμενο 
τα γεγονότα του 2015, πίστεψε ότι και αυτή την φορά θα γινόταν 
το ίδιο. Αλλά λάθεψε. Η κυβέρνηση, με αποφασιστικότητα, κινη-

τοποίησε τον κρατικό μηχανισμό, και εν μέσω 
μιας σχεδόν καθολικής ομοψυχίας -πλην των 
γνωστών Λακεδαιμονίων, οι οποίοι ωστόσο 
σιώπησαν στα ανάλογα γεγονότα της Θέουτα 
στο Μαρόκο- απέτρεψε το τουρκικό σχέδιο. Η 
ελληνική στάση κατόρθωσε να ενεργοποιήσει 
και φίλες ευρωπαϊκές χώρες, που στάθηκαν 
στο πλευρό μας όχι μόνον στα λόγια αλλά 
και πρακτικά, στέλνοντας το μήνυμα ότι στον 
Έβρο βρίσκεται το σύνορο της Ευρώπης. Η 
επανάληψη του σκηνικού στο Αιγαίο, εν μέσω 
της πανδημίας, βρήκε την ίδια αποφασιστική 
απάντηση από τις δυνάμεις του ελληνικού 
λιμενικού και της FRONTEX, αποδεικνύοντας 
ότι και στη θάλασσα υπάρχουν σύνορα.

Όπως έχει πολλές φορές διατυπωθεί, το 
όλο ζήτημα απαιτεί μια συνεκτική και ολο-
κληρωμένη νέα ευρωπαϊκή μεταναστευτική 
και προσφυγική πολιτική. Είναι φανερό ότι η 
υπάρχουσα είναι παρωχημένη. Αυτό το κενό 

καλείται να καλύψει το νέο Σύμφωνο για την Μετανάστευση και το 
Άσυλο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στο προτεινόμενο σχέδιο υπάρ-
χει μια διάθεση συγκερασμού διαφορετικών επιδιώξεων, των οπα-
δών μιας «Ευρώπης που δεν θα είναι φρούριο» αλλά ταυτόχρονα 
να φυλάει τα σύνορά της, που θα δέχεται τους πρόσφυγες αλλά 
δεν θα έχει μεγάλες ροές προς τα κράτη-μέλη. Για την Ελλάδα το 
σύμφωνο αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο, αρκεί 
να συμπεριλάβει μερικές βασικές πρόνοιες, όπως η μετεγκατά-
σταση να είναι υποχρεωτική και να γίνεται με βάση πληθυσμιακά 
κριτήρια, ο έλεγχος για όσους επιθυμούν να εισέλθουν στο έδαφος 
της ΕΕ να γίνεται πριν εισέλθουν σε αυτό,  δηλαδή, στο έδαφος 
της Τουρκίας και οι ρήτρες για επιστροφές και επανεισδοχή θα 
πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα όλων των συμφωνιών 
της ΕΕ με τρίτες χώρες για αναπτυξιακή ή εμπορική συνεργασία.

Τις θέσεις μας αυτές και από πλευράς του κοινοβουλίου και 
ιδιαίτερα της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και 
Δικαιοσύνης, στην οποία έχω την τιμή να προεδρεύω, τις καθι-
στούμε σαφείς σε όλες τις αντιπροσωπείες των ευρωπαίων κοινο-
βουλευτικών που μας επισκέπτονται στο πλαίσιο της διαβούλευ-
σης για το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Μετανάστευση και το 
Άσυλο. Πιστεύω ότι με επιμονή και σωστό σχεδιασμό μπορούμε 
να καταφέρουμε οι θέσεις μας να γίνουν τελικώς αποδεκτές από 
τους εταίρους μας. 

Ο δρ Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι πρόεδρος της Διαρκούς 
Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιο-

σύνης της Βουλής, βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρα-
τίας, και πρώην υπουργός.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ             Αρ. Πρωτ. 1838
& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ    Ημ/νια 28/05/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εγγρα-

φής-επανεγγραφής νηπίωνβρεφών στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς 
Σταθμούς Δήμου Βέροιας για το σχολικό έτος 2021-2022  ορίζεται η 1η 
Ιουνίου 2021 και η ημερομηνία λήξης τους η 22η Iουνίου 2021.

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

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

• με φυσική παρουσία στο σταθμό της 1ης επιλογής κατόπιν τηλε-
φωνικού ραντεβού. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Τάσος Μπαρτζώκας: Αναδιάρθρωση 
επαγγελματικών κατηγοριών 

ποδοσφαίρου, καταπολέμηση ντόπινγκ, 
σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο στην προπονητική 

στο νέο αθλητικό νομοσχέδιο
Το νέο αθλητικό νομοσχέδιο εισηγείται στη Βουλή ο Τάσος 

Μπαρτζώκας, η επεξεργασία του οποίου εκκίνησε σήμερα 
στην αρμόδια Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και η ψή-
φιση του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί την επόμενη 
εβδομάδα.

Στην αρχική συνεδρίαση της επεξεργασίας του νομοσχε-
δίου επί της αρχής, ο Τάσος Μπαρτζώκας ανέλυσε συνοπτικά 
τις βασικές πρόνοιες του νομοσχεδίου, αναφέροντας ότι η πα-
ρούσα νομοθετική πρωτοβουλία λειτουργεί ως γέφυρα, ενώ-
νοντας το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, αποκαθιστώντας 
δυσλειτουργίες, οργανώνοντας με ορθό τρόπο το αθλητικό 
οικοσύστημα και βάζοντας στέρεες βάσεις για το αύριο της 
αθλητικής οικογένειας.

Συγκεκριμένα εστίασε
• Στο νέο θεσμικό πλαίσιο της Επιτροπής Επαγγελματικού 

Αθλητισμού
• Στις πρόνοιες για την εξυγίανση του μοντέλου λειτουργίας 

των λεσχών φιλάθλων
• Στην αναδιάρθρωση των επαγγελματικών κατηγοριών 

ποδοσφαίρου
• Στην ενδυνάμωση της καταπολέμησης του ντόπινγκ
• Στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου προπονητών
• Στη γενικότερη, ορθή διοικητική πρακτική των αθλητικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
Ο βουλευτής καταληκτικά κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής από όλες τις κοινοβουλευτικές δυνάμεις «να παραμείνουν ενωμένοι κρίκοι στη μεταρρυθμιστική 

αλυσίδα της αθλητικής επανάστασης», καθώς, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «αυτή δεν πρέπει να έχει μονογραφές, αλλά αντίθετα να φέρει την σφραγίδα 
όλων»

Από το Τμήμα Δικαιοσύνης-Δικαιωμάτων και Αλληλεγγύης και 
το Τμήμα Υγείας της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ Ημαθίας, γνωστοποιούνται 
τα εξής:

Στα πλαίσια εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμο-
δότη που εορτάζεται κάθε χρόνο την 14η Ιουνίου, το Τμήμα Δικαιοσύ-
νης-Δικαιωμάτων και Αλληλεγγύης και το Τμήμα Υγείας της Ν.Ε. ΣΥ-
ΡΙΖΑ -ΠΣ Ημαθίας καλεί το Σάββατο 12 Ιουνίου (ώρες 10.00-13.00) 
και τη Δευτέρα 14 και Τρίτη 15 Ιουνίου (ώρες 09.00 -13.00 και 18.00 

- 20.00) σε εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με τα Νοσοκομεία 
Βέροιας και Νάουσας. Στις 30 Ιουνίου θα γίνει αιμοδοσία στο Κέντρο 
Υγείας Αλεξάνδρειας.

Η Αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί με στόχο να σταλεί το κοινωνικό 
μήνυμα:

 «η πανδημία μας κράτησε μακριά - η αιμοδοσία μας φέρνει ξανά 
κοντά στο συνάνθρωπο» 

Σημειωτέο ότι λόγω της πανδημίας του covid-19 η αιμοδοσία έχει 
περιοριστεί πάρα πολύ, για αυτό και οι ανάγκες είναι αυξημένες. 

Ακόμη και όσοι έχουν εμβολιαστεί κατά του covid-19 μπορούν να 
δώσουν αίμα με ασφάλεια μετά από 7 ημέρες από τυχόν εμφάνιση 
ήπιων συμπτωμάτων, πάντοτε υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του 
υπεύθυνου ιατρού αιμοδοσίας.

Επίσης οι αιμοδότες δικαιούνται αιμοδοτική άδεια μίας ημέρας εάν 
απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, ή δύο πλήρεις ημέρες αν εργάζο-

νται στο δημόσιο.
Διαδικασία Αιμοδοσίας
Εάν δίνεις για πρώτη φορά αίμα, η ιδέα να προσφέρεις αίμα μπο-

ρεί να σε φοβίζει, όμως δεν χρειάζεται να ανησυχείς -αφού οι άκρως 
εξειδικευμένοι νοσηλευτές/τριες - θα φροντίσουν ώστε αυτή η 20λε-
πτη εμπειρία να είναι όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη.

Εάν έχεις δώσει αίμα στο παρελθόν, τότε γνωρίζεις πόσο απλή εί-
ναι η διαδικασία και τη χαρά που σου προσφέρει το να δίνεις αίμα στο 
συνάνθρωπο που το έχει ανάγκη.

Σκέψου ότι μπορεί κι εσύ κάποια στιγμή αυτό το αίμα να το χρεια-
στείς ο ίδιος!

Πριν πας να δώσεις αίμα, φρόντισε να έχεις φάει ελαφρύ πρωινό ή 
γεύμα και να πίνεις πολύ νερό ή χυμούς τόσο πριν, όσο και μετά την 
αιμοδοσία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
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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 Ιερά Μονή Πα-
ναγίας Δοβρά Βεροίας πανηγυρίζει την οσιακή κοί-
μηση του Αγίου Λουκά του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου 
Συμφερουπόλεως του Θαυματουργού στον υπό 
κατασκευή Ιερό Ναό του, σύμφωνα με το παρακά-
τω πρόγραμμα:

 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 Λεί-
ψανο του Αγίου. Οι Ιερές Ακολουθίες θα μεταδο-
θούν απευθείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μη-
τροπόλεως μας www.imverias.gr, στην αντίστοιχη 
σελίδα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό 
της Ιεράς Μητροπόλεως 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

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΟΚΤΗΤΟΥ
ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες
Τηλ. 23310 96201
Κιν. 6944715372   Fax 23310 96201

Ριζώματα 10 Ιουνίου 2021
Αριθμ. Πρωτ. 70

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
 ΔΑΣΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΥΛΟΤΟΜΙΑ-ΑΠΟΛΗΨΗ
Ο Πρόεδρος του Δασικού Συνεταιρισμού Ριζωμάτων Η-

μαθίας διακηρύττει ότι:
Την Παρασκευή 18 του μηνός Ιουνίου 2021 και ώρα 

11-12 π.μ. στα Γραφεία του Συν/σμου διενεργεί φανερές 
τελειωτικές Πλειοδοτικές Δημοπρασίες για την υλοτομία και 
απόληψη Δασικών προϊόντων Πεύκης – οξιάς – καστανιάς 
των ΔΤ 4α και 6β του 2021.

Τα προς υλοτομία δασικά προϊόντα είναι:
Το Δ.Τ. 4α 431 κυβικά Οξιάς – Πεύκης
Το Δ.Τ.  6β 426 κυβικά Οξιάς – Πεύκης και καστανιάς
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 500 ευρώ 

για κάθε Δ.Τ. μετρητά ή εγγυητική.
Ο Πρόεδρος

Βαϊνάς Θεοφάνης

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 Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων: 

 Την Παρασκευή 
11 Ιουνίου το πρωί 
θα λάβε ι  μέρος 
στην Πολυαρχιερα-
τική Θεία Λειτουρ-
γία στον πανηγυ-
ρίζοντα Ιερό Ναό 
του Αγίου Λουκά 
του Ιατρού στην Ιε-
ρά Μονή Παναγίας 
Δοβρά Βεροίας. Η 
Ιερά Ακολουθία θα 
μεταδοθεί απευθεί-
ας μέσα από την ι-
στοσελίδα 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 χοροστατή-
σει στον Μεθεόρτιο 
Εσπερινό και στην 
Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό στην 
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολουθία θα μεταδοθεί απευ-
θείας μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελί-
δα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «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.



Γράφει ο Αναστάσιος
Βασιάδης
 
 
Η επικαιρότητα των προηγού-

μενων ημερών, απασχολήθηκε 
μεταξύ άλλων και με την νομοθετι-
κή διεργασία, που εξελίχθηκε  για 
την τροποποίηση του νομοθετικού 
πλαισίου που διέπει τους αυτοδι-
οικητικούς θεσμούς. 

Παρά την γενικότερη προσδο-
κία για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης,  σύμ-
φωνα με τις απαιτήσεις των καιρών, αυτή τελικά δεν έγινε 
καθώς με τον νέο νόμο τροποιούνται κυρίως διατάξεις που 
αφορούν την θητεία των αυτοδιοικητικών οργάνων, το εκλογικό 
σύστημα, τις εκλογικές διαδικασίες και κάποια δευτερεύοντα δι-
οικητικά ζητήματα. 

 Η κινητικότητα που καταγράφηκε σχετικά με την τροποποί-
ηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την Αυτοδιοίκηση, 
έπρεπε και πρέπει να αποτελέσει την αφορμή για μια συνολική 
νομοθετική παρέμβαση, που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 
απαιτήσεις.  

Από την δημιουργία του νέου ελληνικού 
κράτους και μέχρι την σύγχρονη εποχή, μη-
χανισμοί πολιτικού και κοινωνικού ελέγχου 
παρεμβαίνουν στην αναπτυξιακή διαδικα-
σία και τις λειτουργίες της περιφέρειας,  με 
τρόπο κυρίως ανασταλτικό.

 Ισχυροί και αποτελεσματικοί τρόποι κοι-
νωνικής άμυνας και υποστήριξης του πολί-
τη απέναντι στις αποφάσεις που λαμβάνο-
νται ερήμην αυτού, πρακτικά δεν υπάρχουν 
και ο λαός παραμένει παθητικός θεατής 
των γεγονότων και των καταστάσεων.  

Η Αυτοδιοίκηση που είναι ο εγγύτερος 
προς τον πολίτη πολιτειακός θεσμός, δυ-
σχεραίνεται ακόμα και για την διεκπεραί-
ωση στοιχειωδών αρμοδιοτήτων ως προς 
τις ανάγκες  των τοπικών κοινωνιών, όπως 
είναι η καθαριότητα, η ποιότητα ζωής, η 
απορρόφηση κονδυλίων συντήρησης υπο-
δομών κλπ.  

Και αυτό συμβαίνει στον τόπο μας, όταν 
σε άλλες αναπτυγμένες χώρες η Αυτοδιοί-
κηση αποτελεί κυρίαρχο στρατηγικό παρά-
γοντα και συντελεστή ανάπτυξης. 

 Στις σύγχρονες προηγμένες  κοινωνίες 
η Αυτοδιοίκηση συμμετέχει δυναμικά στην 
οργάνωση του κράτους, ενισχύοντας τις 
περιφερειακές λειτουργίες και ενδυναμώνο-
ντας την συμμετοχική διαδικασία.  

Η υποτιμητική για την χώρα μας σύγκρι-
ση, αναπόφευκτα προκαλεί  αντιδράσεις  
και εξωτερικεύει την γενικότερη απαίτηση 
για πραγματική αποκέντρωση στη διοίκηση 
και για αυτοδιαχείριση των τοπικών κοινω-
νιών, με όραμα την δημιουργικότητα, την 
εργατικότητα, το ήθος και την συνέπεια, 
που πρέπει να λειτουργούν σαν κριτήρια 
ανάδειξης, απόδοσης και καταξίωσης.

 
Η αναπτυξιακή προοπτική  της περι-

φέρειας, η θεσμική ανασυγκρότηση των 
κοινωνιών  και η ουσιαστική αναβάθμιση 
της ζωής των πολιτών, συνδέονται αναπό-
φευκτα  με την συμμετοχή στον σχεδιασμό, 
τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της 
εφαρμογής, που θα έχει τη δυνατότητα να 
βγάλει την περιφέρεια από την στασιμότητα 
που αναπόφευκτα επέφερε πλήν άλλων και 
η επιδημική κρίση.

 Αυτή η προοπτική άλλωστε υπαγορεύ-
εται  από  την συμμετοχή στην ευρωπαϊκή 
πραγματικότητα.

 Σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχεί η 

πληροφόρηση και η ηλεκτρονική διαχείριση, οι σύγχρονοι αυτο-
διοικητικοί οργανισμοί χρειάζονται δημοκρατικό και αποτελεσμα-
τικό σύστημα διοίκησης, ικανό να ανταποκριθεί στις σημερινές 
ανάγκες των πολιτών, σύμφωνα με τις αρχές της Συμμετοχικής 
Δημοκρατίας, της Διαφάνειας, της Αλληλεγγύης και της Αποτελε-
σματικότητας. 

 Η σύγχρονη κοινωνία επιτάσσει την μετουσίωση σε πράξη 
του οράματος για μια πραγματικά αποκεντρωμένη Αυτοδιοίκη-
ση.  

Ο τόπος διαθέτει μοναδικής αξίας ανθρώπινο δυναμικό και 
ενδοχώρα ανεκτίμητου πλούτου.

 Επιβάλλεται να καταστεί γενικότερη πεποίθηση ότι η ανάδει-
ξη και αξιοποίηση τους παραμένει ανεφάρμοστη, αν εναπόκει-
νται αποκλειστικά στις πρωτοβουλίες των κεντρικών οργάνων 
εξουσίας. 

Αυτό το έργο αποτελεί υπόθεση των δημιουργικών δυνάμεων 
των τοπικών κοινωνιών, που οφείλουν να κινητοποιηθούν για 
μια Αυτοδιοίκηση με ανοιχτούς ορίζοντες.

Η ανάδειξη ενός σύγχρονου θεσμού Αυτοδιοίκησης σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις των καιρών και την ευρωπαϊκή πραγματικότη-
τα, μπορεί να αποτελέσει την συνέχεια της διεκδίκησης για  την 
προσδοκούμενη αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση,  που μέχρι στιγ-
μής δεν έγινε.
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Ολοκληρώθηκε 
η Γ΄ Ιατρική 
Εβδομάδα 

αφιερωμένη στον 
Άγιο Λουκά 
τον Ιατρό

  
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων των «ΚΖ΄ Παυλείων» πραγμα-

τοποιήθηκαν και φέτος οι εκδηλώσεις της Γ΄ Ιατρικής Εβδομά-
δος προς τιμήν του Αγίου Λουκά του Ιατρού. 

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

Εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού αρκετές εκδηλώσεις 
της Γ΄ Ιατρικής Εβδομάδος του Αγίου Λουκά του Ιατρού πραγ-
ματοποιούνται διαδικτυακά μέσα από τους ιστοχώρους της 
Ιεράς Μητροπόλεως μας.

 
Την Τετάρτη 9 Ιουνίου το βράδυ, έλαβε χώρα η τελευταία 

διαδικτυακή εκδήλωση της Γ΄ Ιατρικής Εβδομάδος του Αγίου 
Λουκά του Ιατρού, κατά την οποία ομίλησε ο Ποιμενάρχης μας, 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανί-
ας κ. Παντελεήμων και κήρυξε την λήξη των εκδηλώσεων της 
Γ΄ Ιατρικής Εβδομάδος. 

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 
 
 

 

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 
ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...ΠΟΥ ΔΕΝ  ΕΓΙΝΕ



Μία ακόμη 
βαριά ήττα για 
τν γυναικεία 

ομάδα του Αγρ. Αστέρα 
Αγ. Βαρβάρας μετά το 
15-0 από τον ΠΑΟΚ. 
Έτσι η ομάδα της Αγ. 
Βαρβάρας και η βασί-
λισσα Θράκης υποβιβά-
ζονται στην β’ εθνική 

ΠΑΟΚ-Αγρ.Αστέρας15-0
Στην τελευταία αγωνιστική, ο

ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τονΑγροτι-
κόΑστέραΑγίαςΒαρβάρας, του
οποίου και επικράτησε με 15-0,
παίρνοντας το εισιτήριο για τον
τελικό τουΠρωταθλήματος, ο ο-
ποίος θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή13ΙουνίουστονΒόλο.

Αντίπαλες θα είναι οι εντυπω-
σιακέςΑβαντίδες Χαλκίδας, που
πραγματοποίησαν ντεμαράζ νι-
κώντιςτελευταίεςαγωνιστικέςκαι
με το σημερινό 6-2 κόντρα στον
Ατρόμητο,σφράγισαντηνπαρου-
σία τουςστον τελικό κόντραστις
Θεσσαλονικές.

Ο «δικέφαλος» δε δυσκο-
λεύτηκε να ανοίξει το σκορ στα
πρώτα λεπτά της αναμέτρησης,
με γκολ της Σπυριδωνίδου, η ο-
ποία έγραψε το 1-0.ΗΠούλιου,
μεδύοπροσωπικάγκολ,διαμόρ-
φωσε το 3-0 για τονΠΑΟΚ, ενώ
αυτογκόλ των αντιπάλων, έδωσε
προβάδισμα τεσσάρων γκολστις
«ασπρόμαυρες».ΗΠούλιου,πε-
τυχαίνοντας το τρίτοπροσωπικό
της γκολ, διαμόρφωσε το 5-0, με
τηνΑναστασία Σπυριδωνίδου να
ακολουθεί,πετυχαίνονταςστο43’
το6ογκολτουΔικεφάλουκαικλεί-
νονταςτοημίχρονομε6-0.

Στηνεπανάληψη,ηΑναστασία
Σπυριδωνίδου,πετυχαίνονταςχατ
τρικ, έγραψε το 7-0, με τηνΟλί-
ναΜπαξεβάνουνατηνακολουθεί
(8-0). Το αυτογκόλ των φιλοξε-
νουμένων οδήγησε στο 9-0 για
τονΠΑΟΚ, ενώ λίγο αργότερα η
Πίτσιου με εύστοχο σουτ, έκανε
το 10-0 για τις «ασπρόμαυρες».
Έναακόμηαυτογκόλτωναντιπά-

λων,διαμόρφωσετο11-0γιατον
ΠΑΟΚ. ΗΔήμητρα Καραπέτσα,
στέλνονταςτηνμπάλασταδίχτυα,
έγραψε το 12-0. ΗΚωνσταντίνα
Στράντζαλη,με κεφαλιά, έκανε το
13-0,μετηνΚυριακήΜάρκου,να
ακολουθείγιατο14-0,πετυχαίνο-
ντας μάλιστα τοπρώτο της γκολ
με τα «ασπρόμαυρα». Η Ελένη
Κακαμπούκηστο τελευταίο δεκά-
λεπτο της αναμέτρησης, με εύ-
στοχοσουτ,διαμόρφωσετο15-0,
σκορμε το οποίο και ολοκληρώ-
θηκε η αναμέτρηση, με τονΔικέ-
φαλο να σπάει το προηγούμενο
ρεκόρτου(14-0).

1οςόμιλος-Αποτελέσματα
ΕλπίδεςΚ–Γιάννινα..... 2-1
ΠΑΟΚ–Αγ.Βαρβάρα... 15-0

Άρης–ΑγροτικόςΑστ.... 2-1
ΔόξαΔρ–ΒασίλισσαΘρ2-0
Καστοριά–Τρίκαλα....... 0-4
Ρεπό:ΑΕΛ

Ητελικήβαθμολογία
1ΠΑΟΚ............................30
2ΑΕΛ................................22
3Άρης...............................22
4ΑγροτικόςΑστέρας.........22
5Τρίκαλα2011.................16
6ΔόξαΔράμας.................16
7ΓΠΟΓιάννενα................12
8ΕλπίδεςΚαρδίτσας........11
9ΓΠΟΚαστοριάς...............6
10Αγ.Βαρβάρας.................4
11ΒασίλισσαΘράκης.........0

8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021www.laosnews.gr

CMYK

Απο την ΚΕΔ ορίστηκαν οι 
διαιτητές της 16ης αγωνιστι-
κής στην FL Το ντέρμπι των 

πρωτοπόρων στον Β. όμιλο θα διευ-
θύνει ο κ Ντάουλας από τον σύνδε-
σμο της Δυτ. Αττικής 

Αναλυτικάτοπρόγραμμα
ΟλυμπιακόςΒόλου-Θεσπρωτός (Σάββατο 12/6 –

17:00)
Διαιτητής:Τσιμεντερίδης(Κοζάνης)
Βοηθοί:Παγουράς,Δελής(Βοιωτίας)
4ος:Τσιοφλίκη(Λάρισας)

Παρατηρητής: Σταμούλης (Μα-
κεδονίας)

Βέροια-Καβάλα (Σάββατο12/6
–20:00)

Διαιτητής: Ντάουλας (Δυτ.Αττι-
κής)

Βοηθοί:Σάββας(Σερρών),Μπο-
ζατζίδης(Μακεδονίας)

4ος:Τακίδης(Κιλκίς)
Παρατηρητής: Κουζάκης (Θεσ-

σαλίας)

ΑπόλλωνΠόντου-ΠΟΤρίγλιας
Διαιτητής:Μπούμπας(Ηπείρου)
Βοηθοί: Θανασιάς (Ηπείρου),

Κηλικιώτης(Ξάνθης)
4ος:Κατσικογιάννης(Ηπείρου)
Παρατηρητής:Τρύφων(Δράμας)

ΑλμωπόςΑριδαίας-Πανσερραϊκός
Διαιτητής:Μπαΐλης(Πρέβεζας/Λευκάδας)
Βοηθοί:Φραγκούλης (Πρέβεζας/Λευκάδας),Μη-

νούδης(Πιερίας)
4ος:Μέγας(Πιερίας)
Παρατηρητής:Κωστούδης(Μακεδονίας)

Πιερικός-ΑΕΠΚοζάνης
Διαιτητής:Πουλικίδης(Δράμας)
Βοηθοί: Κουβαλλάκης (Δράμας), Νταβέλας (Μα-

κεδονίας)
4ος:Παρχαρίδης(Δράμας)
Παρατηρητής:Σαββόγλου(Ξάνθης)

ΕθνικήΓυναικών
Τα αποτελέσματα και οι τελικές

βαθμολογίες της 11ης αγωνιστικής

ΤοΣάββατο
ΝΠΣΒέροια-Καβάλα,
διαιτητήςοκ.Ντάουλας

(Δυτ.Αττικής)



Το επόμενο, 3ο βήμα της αθλητι-
κής μεταρρύθμισης, έπειτα από τους
νόμους 4639/2019 και 4726/2020, ει-
σάγεται τηνΠέμπτη, 10 Ιουνίου, στη
Βουλή.

Στις 15:00, στηΔιαρκήΕπιτροπή
ΜορφωτικώνΥποθέσεων, θασυζητη-
θείεπίτηςαρχήςτοσχέδιονόμουτου
ΥφυπουργούΠολιτισμού καιΑθλητι-
σμού,ΛευτέρηΑυγενάκη, «Αναμόρ-
φωσηθεσμικούπλαισίου τηςΕπιτρο-
πήςΕπαγγελματικούΑθλητισμού,δια-
τάξειςεναρμόνισηςμεολιστικήμελέτη
FIFA-UEFAγιατοποδόσφαιροκαιτην
ΕλληνικήΠοδοσφαιρικήΟμοσπονδία,
αναδιάρθρωση επαγγελματικών κα-
τηγοριώνποδοσφαίρου, λειτουργική
ενίσχυσηΕθνικούΟργανισμούΚατα-
πολέμησης Ντόπινγκ, αναμόρφωση
θεσμικούπλαισίουπροπονητώναθλη-
μάτων και λοιπές τροποποιήσεις της
αθλητικήςνομοθεσίας».

Ηαθλητικήμεταρρύθμισηπουυλο-
ποιείται, έχει ήδη επιφέρει τηνανανέ-
ωση, τηναξιοκρατία και τη διαφάνεια
στοαθλητικό οικοδόμημα της χώρας.
Ηαθλητικήοικογένειαστοσύνολότης
και ιδιαίτερα οπυρήνας, τα ερασιτε-
χνικά σωματεία και οι αθλητές απέ-
κτησαντηφωνήκαιτορόλοπουτους
αρμόζει.

Στηρίζεται έμπρακτα και διαρκώς
ο ερασιτεχνικόςαθλητισμός για ναα-
ντιμετωπίσει τις συνέπειες της παν-
δημίας, επικρατείπλέονη νομιμότητα
καιητάξηκαιεξελίσσεταιηανάπτυξη
με τηδημιουργία τουΜητρώουΑθλη-
τικών Σωματείων και τουΜητρώου
ΑθλητικώνΥποδομών, με τη διαρκή
προσπάθεια για την καταπολέμηση
τωνχειραγωγημένωναγώνων,γιατην
αντιμετώπιση του ντόπινγκ, για την
υιοθέτηση και εφαρμογή της χρηστής
διακυβέρνησηςστοναθλητισμό, αλλά
και για τησυντήρηση και αξιοποίηση
τωναθλητικώνυποδομώντηςχώρας.

Τοσχέδιονόμουπουθασυζητείται
από αύριο στηΒουλή στοχεύει στην
επίλυση χρόνιων δυσλειτουργιών και
δυσαρμονιώνστατρίαμεγάλαζητήμα-
ταπουταλανίζουντοναθλητισμό:

*τηβία,
*τοντόπινγκ
*τουςχειραγωγημένουςαγώνες.
Με τις διατάξεις του επιδιώκεται

η άμεση βελτίωση των συνθηκών, ι-
δίως γύρω από το ποδόσφαιρο, με
τη νομοθετική εφαρμογή όσωναπαι-
τούνταιαπό τηνΟλιστικήΜελέτη των
FIFA/UEFA,   ενισχύεται η διαφάνεια,
όσον αφορά στιςΛέσχεςΦιλάθλων
,αυστηροποιείταιηαντιμετώπισηπα-
ραβατικώνσυμπεριφορών και θωρα-
κίζεταιηΕθνικήΠλατφόρμαΑθλητικής
Ακεραιότητας (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.), αλλά και
η ΕπιτροπήΕπαγγελματικούΑθλητι-
σμού(Ε.Ε.Α.).

Επιπλέον,επιτυγχάνεταιηουσιαστι-
κήκαιπαραγωγικήλειτουργίατουΕθνι-
κούΟργανισμούΚαταπολέμησης του
Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.), εκσυγχρονίζεται
και επικαιροποιείται το θεσμικόπλαί-
σιοτωνδικαιωμάτωνκαιυποχρεώσεων
τωνπροπονητώναθλημάτωνκαισπάει
το καθεστώς «ομηρίας» των ερασιτε-
χνώναθλητώνμε τηναπελευθέρωση
τωνμεταγραφώνστα19τουςχρόνια.

Τα κυριότερα σημεία του σχεδίου
νόμου:

Α. Λέσχες Φιλάθλων, «Ιδιώ-
νυμο», οργανωμένες μετακινή-
σεις φιλάθλων

* Εξορθολογίζεται και γίνεται δια-
κριτή η αντικειμενική ευθύνη των ο-
μάδων για τη δράση των φιλάθλων
τους, διευκολύνοντας έτσι την ανα-
γνώρισηαπόμεριάςτουςτωνΛεσχών
Φιλάθλων και τη λειτουργία τους με
κανόνες.

* Επανέρχεται η απαγόρευση της
αναστολής και της μετατροπής των
στερητικών της ελευθερίας ποινών,

γιαποινικάαδικήματαβίαςμεαφορμή
αθλητικέςεκδηλώσεις.

* Τίθεται νέο πλαίσιο διενέργειας
οργανωμένων μετακινήσεων φιλά-
θλων,μεαυστηρόπλέγμακυρώσεων
σεπεριπτώσειςτέλεσηςεπεισοδίων.

Β. Αναδιάρθρωση – Συγχώ-
νευση Επαγγελματικών Κατη-
γοριών Ποδοσφαίρου

* Συγχωνεύονται οιSuper League
2καιFootballLeagueσεμίαεπαγγελ-
ματική κατηγορίαποδοσφαίρουώστε
τοπρωτάθλημανααναπτυχθείκαινα
γίνει βιώσιμο,πιοποιοτικό και αντα-
γωνιστικό,μεαυστηράκριτήριαόπως:

> δραστική αύξηση του ελάχιστου
μετοχικούκεφαλαίου

>δραστικήαύξηση του κατώτατου
ορίουεγγυητικήςεπιστολής

> υποχρεωτική συμμετοχή Ελλή-
νωνποδοσφαιριστών,

>τριετήκεντρικήδιαχείρισητηλεο-
πτικώνδικαιωμάτων.

*Επιπλέον,μετροπολογίαπουθα
εισαχθείκατάτησυζήτησητουσ/ν,θα
θεσμοθετηθούν και οι Β’ ομάδες των
ΠΑΕτηςSuperLeague1.

Γ. Ρύθμιση θεμάτων προπο-
νητών: Εθνική Σχολή Προπονη-
τών ΓΓΑ, άδειες και επαγγελμα-
τικά δικαιώματα

*Δημιουργείται σύγχρονο θεσμικό
πλαίσιο για το επάγγελμα του προ-
πονητή, τα δικαιώματα και τις υπο-
χρεώσεις τους,θέμαπουχρονίζει επί
δεκαετίεςκαιουδείςάγγιζε.

* Ιδρύεται Εθνική Σχολή Προπο-
νητών.

*ΔημιουργείταιΜητρώοΠροπο-
νητών,συμβάλλονταςστηνδιαφάνεια
καιτηνεπαγγελματικήπιστοποίηση.

* Κατοχυρώνονται οι απόφοιτοι
ΣΕΦΑΑμε κύρια ειδικότητα τοποδό-
σφαιρο.

* Εξασφαλίζεται η εκπροσώπηση
τωνπροπονητώνσταΔ.Σ.τωναθλητι-
κώνομοσπονδιών

Δ. Ασφάλιση ερασιτεχνών α-
θλητών

* Γιαπρώτηφορά οι ερασιτέχνες
αθλητέςομαδικώναθλημάτωνεθνικών
κατηγοριών,πουως τώραήταν ανα-
σφάλιστοι, αποκτούνασφαλιστική κά-
λυψηγιατηνπερίπτωσηατυχήματος.

Απελευθέρωση μεταγραφών ερα-
σιτεχνώναθλητώνστα19έτη

*Εκλογικεύεται καιπεριορίζεται το
θεσμικόπλαίσιοπου κρατούσε ομή-
ρους τους αθλητές αρκετά χρόνια έ-
πειτααπότηνενηλικίωσήτουςκαιδεν
μπορούσαν να μετεγγραφούν χωρίς
τηνσυναίνεσητουσωματείουτους.

Ε. Ψηφιακή πλατφόρμα κα-
ταγραφής αθλητικών εγκατα-
στάσεων ΠΕΛΟΠΑΣ

* Κατοχυρώνεται η πλατφόρμα
«ΠΕΛΟΠΑΣ», σε συνεργασία με την
ΚΕΔΕκαιηυποχρέωσηεγγραφήςκαι
καταχώρισης όλων των αθλητικών ε-
γκαταστάσεωντωνΟΤΑσεαυτή.

*Επιτυγχάνεται η ταχύτερη και α-
ποτελεσματικότερη αξιοποίηση των

αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και
στηνπροτεραιοποίηση των κατά τό-
πους αναγκών για αθλητικές υποδο-
μές.

* Παρατείνεται έως 31-8-2021 η
προθεσμία εγγραφής των αθλητικών
σωματείωνστοΜητρώο,προκειμένου
ναέχουντηδυνατότηταχρήσηςαθλη-
τικών εγκαταστάσεων των ΕΑΚ και
τωνΟΤΑγιατηνπροσεχήαγωνιστική
σεζόν.

ΣΤ. Νέος τρόπος αντιμετώπι-
σης ύποπτων για χειραγώγηση 
αγώνων μέσω της Ε.Π.ΑΘΛ.Α.

*ΗΕ.Π.ΑΘΛ.Α.καιόχιπλέονηΕ-
πιτροπήΕπαγγελματικούΑθλητισμού
θα επιλαμβάνεται των αναφορών για
ύποπτους αγώνες πουπροέρχονται
απότηνΕ.Π.Ο.,απότηνΕ.Ο.Ε.,από
την Ε.Π.Ε. και τις λοιπές αθλητικές
ομοσπονδίες.

Η.ΝέοθεσμικόπλαίσιοΕπιτροπής
ΕπαγγελματικούΑθλητισμού

* Ενισχύεται με εγγυήσεις περαι-
τέρω λειτουργικής και προσωπικής
ανεξαρτησίαςηΕ.Ε.Α.

* Για τη σύνθεσή της απαιτείται η
γνώμητηςΒουλής.

*Ενδυναμώνονταιοιελεγκτικέςτης
αρμοδιότητες και αυξάνονται οι αν-
θρώπινοικαιυλικοίπόροιτης.

Ζ. Κίνητρα για την αναβάθμι-
ση δημόσιων αθλητικών εγκα-
ταστάσεων από τις Αθλητικές 
Ανώνυμες Εταιρείες

*Δίδεται η δυνατότητα σεΑθλη-
τικέςΑνώνυμες Εταιρείες να χρημα-
τοδοτούν παρεμβάσεις σε αθλητικές
εγκαταστάσειςτουΔημοσίουκαινατις
συμψηφίζουν με τα μισθώματα χρή-
σηςτους.

Η. Λειτουργική ενίσχυση του 
ΕΟΚΑΝ

*Εξασφαλίζεταιαποτελεσματικότε-
ρη και αποδοτικότερη λειτουργία του
ΕθνικούΟργανισμούΚαταπολέμησης
τουΝτόπινγκ.

*Καθορίζονταιεπακριβώςτααπαι-
τούμενα προσόντα των υποψηφίων
για τις θέσεις ευθύνης του Οργανι-
σμούΑντι-ντόπινγκ.

Θ. Έλεγχος αθλητικών φορέ-
ων από την ΓΓΑ

*Δημιουργούνταικλιμάκιαελέγχου
απότηΓΓΑκαιθεσπίζεταιοεπιτόπιος
έλεγχοςτωναθλητικώνφορέωνγιανα
θωρακιστεί περαιτέρω ο αθλητισμός
με την αποφυγήφαινομένων υποβο-
λήςψευδώνστοιχείωνκαιμητήρησης
τηςνομιμότητας

Ι. Διοργάνωση στην Ελλάδα 
των  «3ων Παγκόσμιων Αγώ-
νων Εργασιακού Αθλητισμού 
2021»

*Καλύπτεταιτοπλαίσιοενιαίαςδι-
οργάνωσηςόλωντωνσχετικώναθλη-
μάτων και δραστηριοτήτων για τους
«3ουςΠαγκόσμιουςΑγώνεςΕργασια-
κούΑθλητισμού2021»,πουθαδιορ-
γανωθούν τοφθινόπωροστηνΑθήνα
και θασυμβάλουνσημαντικάστηδιε-
θνήπροβολήτηςχώραςμας.
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Σας ενημερώνουμε ότι η Ακαδημία μας ΑετόςΛαζοχωρίου 
θα επαναλειτουργήσει την Δευτέρα17Μαΐου όπως ορίζει το 
υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού- Γενική Γραμματεία 

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

της δισεβδομαδιαίας «Σχολικής Βεβαίωσης».
Ώραέναρξης16.00

Ώρασυνάντησης15.45

Ανακοινώθηκε από την ΕΟΧΑ το πρό-
γραμμα του εθνικού πρωταθλήματος, με
διεθνή συμμετοχή (FIS), του θερινού Σκι
Αντοχής(Ρόλλερσκι)τηςπεριόδου2021-22.

Θαπραγματοποιηθούν δύο διεθνείς α-
γώνεςμεπέντεαγωνίσματαγιατιςκατηγο-
ρίες αντρών και γυναικών, τέσσερααγωνί-
σματα των κατηγοριώνπαίδων και κορασί-

δωνκαιδύοαγωνίσματαγιατιςκατηγορίες
παμπαίδωνκαιπαγκορασίδων.

Οιαγώνεςθαδιεξαχθούν τις4 και5Σε-
πτεμβρίουστο επαρχιακόδρόμοΦλώρινας
ΒιτσίουστηΦλώρινακαιστις24-26Σεπτεμ-
βρίουστηνΑγ.ΒαρβάραΒέροιας,στοφράγ-
ματουΑλιάκμονα.

Τασημαντικότερασημείατουσχεδίου
νόμουτουΛευτέρηΑυγενάκη

Το πρωτάθλημα Ρόλλερσκι
και στην Αγ. Βαρβάρα στο Φράγμα

Κολυμβητική Ακαδημία Νάουσας
ΚαλόξεκίνημαγιαΣιπητάνου
καιΜητσιάνηστοπανελλήνιο

Νέοατομικόρεκόρκαιρεκόρομά-
δας από τηνΑναστασία Σιπητάνου
τηςΚολυμβητικήςΑκαδημίαςΝάου-
σας, στο πανελλήνιο πρωτάθλημα
ανδρών - γυναικώνπου διεξάγεται
από 9-12 Ιουνίου στο Ποσειδώνιο
τηςΘεσσαλονίκης. Η αθλήτρια της
ΚΑΝτερμάτισε1ηστονμικρό τελικό
των50μ.ελεύθεροκαισυνολικά9η.

Νέακαλύτερηφετινή επίδοσηκαι
για τον ΚωνσταντίνοΜητσιάνη στα
200μ. ύπτιοΑνδρών, ο οποίος τερ-
μάτισεστη4ηθέση τουμικρού τελι-
κούκαισυνολικά12ος.



Δώδεκα πόλεις σε όλη την
Ευρώπη-24εθνικέςομάδεςμε
ένακοινόόνειρο-ΑπότηνΠαρα-
σκευήκαιγιαένανμήναηΓηραιά
Ηπειρος θα  ζήσει στους ρυθ-
μούςτουευρωπαϊκούπρωταθλή-
ματος ποδοσφαίρου, το οποίο
διατηρεί τον τίτλο «Euro 2020 »
παρότιγίνεταιτο2021

Χωρίς την παρουσία της Ε-
θνικήςΕλλάδας,ηοποίααπότο
Μουντιάλ2014καιμετάαπουσι-
άζει σταθεράαπ’ όλα ταμεγάλα
ποδοσφαιρικά ραντεβού, αλλά
με όλη την αφρόκρεμα του ευ-
ρωπαϊκού ποδοσφαίρου και με
τα γήπεδα να δίνουν μια μικρή
αίσθηση επιστροφήςστην κανο-
νικότητα (λόγω της -περιορισμέ-
νης έστω-παρουσίαςφιλάθλων
στις κερκίδες).Αναλυτικά τα γή-
πεδα,ηχωρητικότητατουςκαιτο
ποσοστό τωνφιλάθλωνπου θα
επιτρέπεται να βρίσκονται στις
κερκίδες:

Johan Cruyff Arena (Αμ-
στερνταμ)  53.502  25%-33% 
(13.375)

Olimpico (Ρώμη)  70.634  
23%-33% (17.650)

Baku National Stadium 
(Μπακού)  60.000  55% (34.935)

Allianz Arena (Μόναχο)  
75.000  20%-22% (15.000-
16.500)

La Cartuja (Σεβίλλη)  60.000  
30% (18.000-20.000)

Wembley (Λονδίνο)  90.000  
25% (22.500)

Parken Stadium (Κοπεγχά-
γη)  38.065  25%-33% (11.235)

Puskas Arena (Βουδαπέ-
στη)  67.899  100%

Hampden Park (Γλασκόβη)  
51.700  25%-33% (12.925)

Arena Nationala (Βουκουρέ-
στι)  55.634  25%-33% (13.900)

Krestovsky Stadium (Αγία 
Πετρούπολη)  68.134  50% 
(34.067)

ΤοEuro2020πουθα
διεξαχθείτο...2021

Τομόνοπουδεν άλλαξεπά-
ντως, κι εδώ είναι το οξύμωρο
της υπόθεσης, είναι η ονομασία
τηςδιοργάνωσης,ηοποίαανκαι
θα διεξαχθεί το 2021, εξακολου-
θείναλέγεταιEuro2020!

Σύμφωνα με την UEFA, αυ-
τό έγινε για ναπαραμείνει η αί-
σθηση του επετειακού τουρνουά
αλλάκαιως«υπενθύμισηγια το
πως όλη η ποδοσφαιρική οικο-
γένειαθασυσπειρωθείγιαναα-
ντεπεξέλθει στις συνθήκες της
πανδημίαςκαιτιςδύσκολεςστιγ-
μέςπουηΕυρώπηκαιοκόσμος
περνούντο2020».

ΣτηνπραγματικότηταηUEFA

είχε ήδη αντλήσει σημαντικούς
πόρουςαπόχορηγούς,αλλάκαι
τηνπώλησηπροϊόντων από το
brandEuro2020, ενώείχανπα-
ραχθεί και πολλά ακόμη και αν
προέκυπτε αλλαγή ονομασίας
τότεθαμιλούσαμεγιαπραγματι-
κήοικονομικήκαταστροφή.

Οιόμιλοι,τοσύστημαδιεξα-
γωγήςκαιτοπρόγραμμα
Οι έξι όμιλοι της τελικήςφά-

σηςείναιοιεξής:
1ος όμιλος: Τουρκία, Ιταλία,

Ουαλία,Ελβετία
2οςόμιλος:Δανία,Φινλανδία,

Βέλγιο,Ρωσία
3οςόμιλος:Ολλανδία,Ουκρα-

νία,Αυστρία,ΒόρειαΜακεδονία
4ος όμιλος:Αγγλία, Κροατία,

Τσεχία,Σκωτία
5οςόμιλος:Ισπανία,Σουηδία,

Πολωνία,Ουγγαρία
6οςόμιλος:Πορτογαλία, Γαλ-

λία,Γερμανία,Σλοβακία
Αυτό είναι το δεύτερο Euro

που θα διεξαχθεί με 24 ομάδες
(μέχρι το 2016 συμμετείχαν 16)
μετηνUEFAνακρίνειπετυχημέ-
νη τη συγκεκριμένη αλλαγή και
ναδιατηρείτοίδιοformat

Τοπρόγραμμα
Φάσηομίλων
Παρασκευή 11 Ιουνίου
Α’ όμιλος: Τουρκία - Ιταλία

(22.00,Ρώμη)
Σάββατο 12 Ιουνίου
Α’ όμιλος: Ουαλία - Ελβετία

(16.00,Μπακού)
Β’ όμιλος:Δανία -Φινλανδία

(19.00,Κοπεγχάγη)
Β’ όμιλος: Βέλγιο - Ρωσία

(22.00,ΑγίαΠετρούπολη)
Κυριακή 13 Ιουνίου
Δ’ όμιλος:Αγγλία - Κροατία

(16.00,Λονδίνο)

Γ’ όμιλος:Αυστρία - Βόρεια
Μακεδονία(19.00,Βουκουρέστι)

Γ’ όμιλος:Ολλανδία -Ουκρα-
νία(22.00,Άμστερνταμ)

Δευτέρα 14 Ιουνίου
Δ’ όμιλος: Σκωτία - Τσεχία

(16.00,Γλασκόβη)
Ε’ όμιλος:Πολωνία - Σλοβα-

κία(19.00,ΑγίαΠετρούπολη)
Ε’ όμιλος: Ισπανία - Σουηδία

(22.00,Σεβίλλη)
Τρίτη 15 Ιουνίου
ΣΤ’ όμιλος:Ουγγαρία -Πορ-

τογαλία(19.00,Βουδαπέστη)
ΣΤ’όμιλος:Γαλλία-Γερμανία

(22.00,Μόναχο)
Τετάρτη 16 Ιουνίου
Β’ όμιλος:Φινλανδία -Ρωσία

(16.00,ΑγίαΠετρούπολη)
Α’ όμιλος: Τουρκία - Ουαλία

(19.00,Μπακού)
Α’ όμιλος: Ιταλία - Ελβετία

(22.00,Ρώμη)
Πέμπτη 17 Ιουνίου
Γ’ όμιλος:Ουκρανία -Βόρεια

Μακεδονία(16.00,Βουκουρέστι)
Β’ όμιλος: Δανία - Βέλγιο

(19.00,Κοπεγχάγη)
Γ’όμιλος:Ολλανδία-Αυστρία

(22.00,Αμστερνταμ)
Παρασκευή 18 Ιουνίου
Ε’όμιλος:Σουηδία-Σλοβακία

(16.00,ΑγίαΠετρούπολη)
Δ’ όμιλος: Κροατία - Τσεχία

(19.00,Γλασκόβη)
Δ’ όμιλος: Αγγλία - Σκωτία

(22.00,Λονδίνο)
Σάββατο 19 Ιουνίου
ΣΤ’όμιλος:Ουγγαρία-Γαλλία

(16.00,Βουδαπέστη)
ΣΤ’όμιλος:Πορτογαλία-Γερ-

μανία(19.00,Μόναχο)
Ε’ όμιλος: Ισπανία -Πολωνία

(22.00,Σεβίλλη)
Κυριακή 20 Ιουνίου

Α’ όμιλος: Ιταλία - Ουαλία
(19.00,Ρώμη)

Α’ όμιλος: Ελβετία - Τουρκία
(19.00,Μπακού)

Δευτέρα 21 Ιουνίου
Γ’ όμιλος: ΒόρειαΜακεδονία

-Ολλανδία(19.00,Αμστερνταμ)
Γ’όμιλος:Ουκρανία-Αυστρία

(19.00,Βουκουρέστι)
Β’ όμιλος: Ρωσία - Δανία

(22.00,Κοπεγχάγη)
Β’ όμιλος:Φινλανδία -Βέλγιο

(22.00,ΑγίαΠετρούπολη)
Τρίτη 22 Ιουνίου
Δ’ όμιλος: Τσεχία - Αγγλία

(22.00,Λονδίνο)
Δ’ όμιλος: Κροατία - Σκωτία

(22.00,Γλασκόβη)
Τετάρτη 23 Ιουνίου
Ε’όμιλος:Σλοβακία-Ισπανία

(19.00,Σεβίλλη)
Ε’όμιλος:Σουηδία -Πολωνία

(19.00,ΑγίαΠετρούπολη)
ΣΤ’όμιλος:Γερμανία-Ουγγα-

ρία(22.00,Μόναχο)
ΣΤ’όμιλος:Πορτογαλία-Γαλ-

λία(22:00,Βουκουρέστι)
Νοκ άουτ - Φάση των «16»
Σάββατο 26 Ιουνίου
1: 2Α -  2Β (19.00, Αμ-

στερνταμ)
2:1Α-2Γ(22.00,Λονδίνο)
Κυριακή 27 Ιουνίου
3: 1Γ - 3Δ/Ε/ΣΤ (19.00,Βου-

δαπέστη)
4:1Β-3Α/Δ/Ε/ΣΤ(22.00,Σε-

βίλλη)
Δευτέρα 28 Ιουνίου
5:2Δ-2Ε(19.00,Κοπεγχάγη)
6: 1ΣΤ-3Α/Β/Γ (22.00, Βου-

κουρέστι)
Τρίτη 29 Ιουνίου
7:1Δ-2ΣΤ(19.00,Λονδίνο)
8:1Ε -3Α/Β/Γ/Δ (22.00,Γλα-

σκόβη)
Προημιτελικοί
Παρασκευή 2 Ιουλίου
ΠΡ1: Νικητής 6 - Νικητής 5

(19.00,ΑγίαΠετρούπολη)
ΠΡ2: Νικητής 4 - Νικητής 2

(22.00,Μόναχο)
Σάββατο 3 Ιουλίου
ΠΡ3: Νικητής 3 - Νικητής 1

(19.00,Μπακού)
ΠΡ4: Νικητής 8 - Νικητής 7

(22.00,Ρώμη)
Ημιτελικοί
Τρίτη 6 Ιουλίου
ΗΜ1:ΝικητήςΠΡ2 -Νικητής

ΠΡ1(22.00,Λονδίνο)
Τετάρτη 7 Ιουλίου
ΗΜ2:ΝικητήςΠΡ4 -Νικητής

ΠΡ3(22.00,Λονδίνο)
Τελικός
Κυριακή 11 Ιουλίου
Νικητής ΗΜ1- Νικητής ΗΜ2

(22.00,Λονδίνο)
-Όλαταπαιχνίδιαθαμεταδο-

θούναπότονΑΝΤ1.
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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).

Συνεχίζει στον πάγκο της Νίκης 
Αγκαθιάς ο Ηλίας Μποταΐτης;

Με ανακοίνωσή της η διοίκηση της Νίκης Αγκα-
θιάς, ευχαριστεί τον προπονητή της Ηλία Μπο-
ταΐτη και τον συνεργάτη του Αγκαθιώτη προπο-

νητή Ηλία Παυλόπουλο, οι οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα 
στην πολύ καλή πορεία της ομάδας, από την ημέρα που 
ανέλαβαν την καθοδήγησή της.

Μάλιστασε επικοινωνίαμαςμε τονπρόεδροΔημήτρηΜατσούκα, δεν
μαςέκρυψεότιγιατηνέαπερίοδο,τόσοοΜποταΐτηςόσοκαιοΠαυλόπου-
λοςθαέχουντονπρώτολόγογιατονπάγκοτηςΝίκης.

Συγκεκριμένααναφέρειστηνανακοίνωσήτης:
«Με τη λήξη τουπρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής, αισθανόμαστε την

ανάγκη να ευχαριστήσουμε και δημόσια, τόσο τονπροπονητή μαςΗλία
ΜποταΐτηόσοκαιτονσυνεργάτητουΗλίαΠαυλόπουλο,γιατηνπροσφορά
τουςστην αγωνιστική ανάσταση της ομάδαςμας, από την ανάληψη των
καθηκόντων τους.Αν και ηπαρουσία τουςστοφετινόπρωτάθλημαπου
πρόσφατατελείωσε,ήταμικρήςχρονικήςδιάρκειας,ηπροσφοράτουςήταν
πολύμεγάλη,αφούηομάδαμαςπραγματοποίησεπορείαπρωταθλητισμού
καιστοπαράέναέχασετηνπαραμονήστηνκατηγορία».

πηγή. Kerkidasport.gr

Παρασκευή 11-06-2021

13:30-17:30 ΠΑ-

ΠΑΡΗΧΡ.ΟΛΥΜΠΙΑ

ΕΛΗΑΣ 4 23310-

60064

21:00-08:00 ΝΕ-

ΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ)

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΟΡΑ-

ΒΑ1(δίπλαστο ΙΚΑ)

23310-66649

Φαρμακεία

Euro 2020: Έρχεται η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου 
Πού και πώς θα γίνουν οι αγώνες



Την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 ξεκινάει τη λειτουργία του το Δημοτικό 
Κολυμβητήριο του Δήμου Αλεξάνδρειας. 

Λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού και για την διαφύλαξη της δη-
μόσιας υγείας , κατά την φετινή σεζόν θα υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότη-
τες στον τρόπο λειτουργίας του, όπως: 

• Σχολαστική καθαριότητα και απολύμανση του χώρου πολλές φορές 
κατά την διάρκεια της ημέρας.

• Δυο φορές την εβδομάδα χημική ανάλυση της ποιότητας νερού.
• Απαγόρευση της χρήσης των ντους.
• Η χρήση των αποδυτηρίων θα είναι προαιρετική.
• Οι λουόμενοι θα ήταν πιο επωφελές να εισέρχονται όσο το δυ-

νατόν κατάλληλα ενδεδυμένοι από το σπίτι τους για να μην υπάρξουν 
προβλήματα συνωστισμού.

• Τμήματα εκμάθησης σε μικρά γκρουπ για να μην υπάρχει συνωστι-
σμός στα αποδυτήρια αλλά ούτε και στην πισίνα.

Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν θα απευθύνονται σε δημότες 
και μη και θα αφορούν αθλούμενους όλων των ηλικιών.

Οι εγγραφές ξεκινούν από την Δευτέρα 14  Ιουνίου και έως την 
Παρασκευή 18 Ιουνίου από τις 8 π.μ έως 3.00 μ.μ. στις εγκαταστάσεις 
του Δημοτικού Κολυμβητήριου (οδός Βεροίας, δημοτικό Κολυμβητήριο 
Αλεξάνδρειας) 

Από την Τρίτη 22 Ιουνίου και καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του 
Κολυμβητηρίου οι εγγραφές θα συνεχίζονται κατά τις ώρες από 8:00 
π.μ έως 10:00μ.μ.

Για τα παιδικά τμήματα εκμάθησης κολύμβησης από τις Δημοτικές 
Ενότητες Πλατέος και Μελίκης θα υπάρχουν λεωφορεία (ένα για κάθε 
ενότητα) που θα ξεκινήσουν τις μεταφορές τους στις 28/06/2021 με 
καταληκτική ημερομηνία στις 06/08/2021. Λαμβάνοντας υπόψιν, ότι 
ο αριθμός των θέσεων του κάθε λεωφορείου είναι συγκεκριμένος (35 

θέσεις), θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία 
εγγραφής του κάθε παιδιού.

Το αναλυτικό πρόγραμμα λειτουργίας του Κολυμβητηρίου θα κοινο-
ποιηθεί κατά την έναρξη της κολυμβητικής περιόδου.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα 
τηλ. : 2333025390 – 53450. 

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.Δικαίωμα εισόδου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο έχουν όσοι διαθέ-

τουν «κάρτα μέλους».
Η κάρτα μέλους εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία της Κοινωφε-

λούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας και είναι αυστηρά προσω-
πική.

Για την απόκτηση της κάρτας μέλους, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλ-
λουν στην Κοινωφελή Επιχείρηση, ως εγγραφή, το ποσό των 10€ (δέκα 
ευρώ) εφάπαξ. Με την χορήγηση της κάρτας μέλους, οι πολίτες απο-
κτούν δικαίωμα ελεύθερης εισόδου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο και 
χρήσης όλων των εγκαταστάσεών του που προσφέρονται στο κοινό.

2.Για τη χρήση των κολυμβητικών δεξαμενών και των λοιπών 
κοινόχρηστων εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, από 
όσους διαθέτουν κάρτα μέλους, το αντίτιμο των παρεχόμενων υπηρε-
σιών ορίζεται ως εξής:

α) Σε ώρες κοινού τις καθημερινές (από Δευτέρα έως και Παρα-
σκευή), το αντίτιμο ορίζεται σε 3€ (τρία ευρώ) ανά άτομο, για ατομική 
χρήση.

β) Σε ώρες κοινού, ειδικά για τα Σάββατα, το αντίτιμο ορίζεται σε 
2€ (δύο ευρώ) ανά άτομο, για ατομική χρήση.

γ) Για μηνιαία ατομική χρήση, η οποία περιλαμβάνει συμμετοχή 
έως τρεις (3) φορές την εβδομάδα σε οργανωμένο τμήμα και απεριό-
ριστη χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής σε ώρες κοινού, το αντίτιμο 

ορίζεται:
• 30€ (τριάντα ευρώ) ανά άτομο,
• 50€ (πενήντα ευρώ) για δύο (2) άτομα-μέ-

λη της ίδιας οικογένειας,
• 70€ (εβδομήντα ευρώ) για τρία (3) άτο-

μα-μέλη της ίδιας οικογένειας, και
• 80€ (ογδόντα ευρώ) για τέσσερα (4) ή και 

περισσότερα άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας.
• 15€ (δέκα πέντε ευρώ) για τα μέλη του 

ΚΑΠΗ του Δήμου Αλεξάνδρειας.
δ) Για μηναία συνδρομή των πολύτεκνων 

οικογενειών (από τέσσερα παιδιά και άνω), το 
αντίτιμο ορίζεται:

• 20€ (είκοσι ευρώ) το ένα μέλος,
• 30€ (τριάντα ευρώ) τα δύο (2) άτομα-μέλη 

της ίδιας οικογένειας,
• 40€ (σαράντα ευρώ) τα τρία (3) άτομα-μέ-

λη και άνω, της ίδιας οικογένειας.
ε) Για τη χρονική διάρκεια τριών (3) μηνών, 

της οποίας το αντίτιμο θα προκαταβάλλεται, το 
αντίτιμο των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζε-
ται ως εξής:

• 75€ (εβδομήντα πέντε ευρώ) ανά άτομο,
• 140€ (εκατόν σαράντα ευρώ) για δύο (2) άτομα-μέλη της ίδιας οι-

κογένειας,
• 190€ (εκατόν ενενήντα ευρώ) για τρία (3) άτομα-μέλη της ίδιας 

οικογένειας, και
• 210 €(διακόσια δέκα ευρώ) για τέσσερα (4) ή και περισσότερα άτο-

μα-μέλη της ίδιας οικογένειας.
Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας του, θα τηρήσει  όλα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορονωϊού COVID-19, που ορί-
ζονται στις εκάστοτε διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Α.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΥΡΗΣ
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P Κι άξαφνα το μόνο αναπάντητο ερώτη-
μα είναι αν θα γίνουν τα πανηγύρια…

 
P Μπορεί ως χώρα να είμαστε για τα πανη-

γύρια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάμε κιόλας 
να πηγαίνουμε.

 
P Το πανηγύρι στο γήπεδο, στην πλατεία 

του χωριού και στην αυλή του σχολείου δεν 
είναι θεσμός. Είναι λαός.

 
P Κι όσο δυνατός είναι ο λαός, τόσο δυνα-

μώνει ο λαϊκισμός.
 
P Αγαπημένα λοιπόν τα πανηγύρια, μα η 

επιτομή της παρακμιακής διασκέδασης είναι 

τα μπουζούκια.
 
P Σε μια περίοδο όπου το σύνθημα άλλαξε: 

λιγότερα συνθήματα και πιο πολλά τραγούδια.
 
P By the way. Η αναισθησιολόγος που 

δεν εμβολιάζεται είναι η επιτομή της ειδικότη-
τας. Πλήρης αναισθησία.

 
P Ιδιότυπη αριστερίζουσα αντίληψη για να 

χτυπηθεί το μονοπώλιο των ειδικών.
 
P Κι εγώ είχα πάει για τένις μια φορά. 

Αλλά δεν τα ‘παιρνα τα γράμματα, κι έτσι κρά-
τησα τη ρακέτα για τα κουνούπια.

 

P 60% θεαματικότητα ο τελικός του μάστερ 
σεφ. Αφού δεν μπήκαν εκείνη την ώρα οι Τούρκοι, 
δεν θα μπουν ποτέ.

 
P Επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι ο 

εφιάλτης στον γάμο έχει πλέον προσδιορι-
στεί: είναι η κλιμακτήριος.

 
P Είναι η εποχή που θέλεις να τη στείλεις 

πίσω στους δικούς της μήπως και επανέλθουν οι 
εργοστασιακές ρυθμίσεις.

 
P (Λέτε τελικά να τις χαλάνε οι κακές πα-

ρέες και βάζουμε αυτογκόλ;)
 
P Κλιμακτήριο έχουν λέει όλες οι γυναίκες. 

Αυτό κι αν είναι οργανωμένο έγκλημα.
 
P Ήταν στραβό το έγκλημα, το ‘φαγαν και 

οι γαϊδούρες.

 
P Και:
 
Στο γλέντι ενός γάμου έγινε ένας μεγάλος κα-

βγάς. Ευτυχώς επενέβη η αστυνομία και τους 
πήγε στο τμήμα. Αρχίζουν να ανακρίνουν πρώτα 
τον κουμπάρο:

«Για πες μας εσύ, τι έγινε στον γάμο και πλα-
κωθήκατε με τον γαμπρό;»

«Να σας πω κυρ αστυνόμε. Εγώ χόρευα ω-
ραία και καλά με τη νύφη έναν χορό, αλλά έβαλε 
πολλά τραγούδια και η μουσική δεν σταματούσε, 
οπότε χορεύαμε για αρκετή ώρα…»

«Ωραία. Και πως ξεκίνησε η φασαρία;» ρωτάει 
ο αστυνόμος.

«Σε μια στιγμή ανεβαίνει στην πίστα ο γα-
μπρός νευριασμένος και δίνει μια κλωτσιά στον 
πισινό της νύφης. Ε, αυτό ήταν. Μου έσπασε τρία 
δάχτυλα!»

K.Π.

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: Από τις 22 Ιουνίου 2021 
ξεκινάει τη λειτουργία του το Δημοτικό Κολυμβητήριο 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
2ουορόφου,άριστο,85τ.μ.,
χ.ασανσέρ,στηνΜητρόπο-
λη,σετιμήευκαιρίας38.000
ευρώ.Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 95 τ.μ. σταΑστικά,
2ος όροφος, χ. ασαν-
σέρ,σε καλήκατάσταση
37.000ευρώ.Τηλ.:6945
122583.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑδιό-
ροφηστοΠανόραμαμε3
υπνοδωμάτια,σαλοκουζινα,

μπάνιο,βεράντα.Κάτωδι-
αμέρισμαπιομικρόσαλο-
κουζίναμετζάκι,δωμάτιο.
Μεπρόσβασηστηναυλή.
Αυτόνομηθέρμανσησεή-
συχηπεριοχή.Τιμή135.000
ευρώ.Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα
κοντά στο Μουσείο, 90
τ.μ., 34.000 ευρώ.Τηλ.:
6934 888738Μεσιτιοκό
ΑκίνηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙσταόρια
Αγγελοχωριου-Αρχαγγέ-

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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λου2 χωράφια κολλητά, 25
και11στρέμματα,περιφραγ-
μένα,παλμέττα βερύκοκα 6
ετώνσεφούλπαραγωγή,ά-
ριστηςκατάστασης,4εξαιρετι-
κέςποικιλίες,μεμπεκάκια.Πα-
ρακαλώμόνοσοβαρέςπρο-
τάσεις.Κινητό:6945769920.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοπωροπωλείο
επί της οδούΜητροπόλεως
στηΒέροια.Πληροφορίεςτηλ.
6976063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικι-
άζεται  γκαρσονιέρα, 1ος
όροφος, σε πολύ καλή κα-
τάσταση. Πληρ. τηλ.: 6945
852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπό-

λεως35,χώρος90τ.μ.περί-
που,με3χώρουςκαικουζινα,
W.C.,γιαεπαγγελματικήχρήση
ήγιαδιαμέρισμα,3οςόρ.Τηλ.:
6932471705&2331021100.

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.



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας με δικό
του μηχανάκι. Για πληροφορίες
στοτηλ.6986885352

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί με ειδική
άδειαΤΑΧΙ για τηνπόλη τηςΒέ-
ροιας.Πληρ.τηλ.:6945656095.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπωλήτριαμεπροϋπη-
ρεσιαγιακατάστημαυποδημάτων-εν-
δυμάτων.Αποστολή βιογραφικών:
avsgroup@avsgroup.grμεεπισυνα-
πτόμενηφωτογραφία.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ2αρτεργάτεςαπό
την αρτοποιΐαΛυκούργος. Πληρ.
τηλ.:6976310431κοςΣτράτος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙάτομαγιατοσέρ-
βις,άνωτων20ετών,γιατηνκου-
ζιναβοηθητικόπροσωπικόκαιγια
τη λάντζα, από ταβέρναστηΒέ-
ροια.Τηλ.: 2331070846,ώρες ε-
πικοινωνίαςαπότις12μ.καιμετά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα ηλικίας
30-50 ετών για πλήρη απασχό-
λησησε ξενοδοχείο τηςΒέροιας
για μόνιμη συνεργασία. Ωράριο
πρωί-απόγευμα.Απαραιτητα:συ-
νεννόησησταΑγγλικά και κάρτα
ανεργίας.Τηλ.επικ.:6948457059.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργα-
σίαστοψητοπωλείο«ΓΙΑΝΝΗΣ».

Πληρ.τηλ.:2331025170και6946
103998(ώρεςεπικ.:09.00-13.00).

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣΠΩΛΗ-
ΤΡΙΑ από το κατάστημαTOUCH
DENIMμεεμπειρία,γνώσηαγγλι-
κών και H/Y, έως 40 ετών.Τηλ.:
6932627614.

ZHTEITAIβοηθόςλογιστήγια

εργασία σε λογιστικό γραφείο.
Απαραίτητη, τριετής τουλάχι-
στον προϋπηρεσία. Τηλέφωνο:
2331021106.Αποστολή βιογρα-
φικών στο ygronat@hotmail.
com.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φρο-

ντίδα γερόντων για κάποιεςώρες
ήκαιγια24ωρηβάση,καθαριότη-
τασπιτιών, γραφείωνκαισκάλες.
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
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

τηςCICU: καροτσάκι (χειμω-
ν ιάτ ικο-καλοκαιρ ινό) ,  καλα-

θούνα  με  βάση ,  τραπεζάκ ι
φαγητού, κάθισμα αυτοκινή-
του  κα ι  2  ποδήλατα  πα ιδ ι -
κά σε πολύ κατάσταση, 400
ευρώ όλα μαζί.  Τηλ.:  23310
62621.

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

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

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 



Ένα βροντερό «όχι» στο εργασιακό νομοσχέδιο που προωθεί η 
κυβέρνηση είπαν χιλιάδες εργαζόμενοι, συνδικάτα, σωματεία, φοιτητικοί 
σύλλογοι και μέλη πολιτικών κομμάτων στις χθεσινές μαζικές συγκε-
ντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και 
σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.

Οι διαδηλωτές διατράνωσαν την αντίθεσή τους στο εργασιακό νο-
μοσχέδιο, κάνοντας λόγο για «αντεργατικό έκτρωμα» και απαίτησαν να 
μην προχωρήσει η ψήφισή του στη Βουλή.

Στις διαδηλώσεις εκτός από απλούς εργαζόμενους και φοιτητές, 
συμμετείχαν και οι αρχηγοί των περισσοτέρων πολιτικών κομμάτων.

Στη Θεσσαλονίκη
Συγκεντρώσεις και πορείες πραγματοποιήθηκαν και  στο κέντρο της 

Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που κήρυξαν ΓΣΕΕ 
και ΑΔΕΔΥ, αντιδρώντας στις αλλαγές που θα φέρει το νομοσχέδιο στις 
εργασιακές σχέσεις.

Μαζικές πορείες πραγματοποιήθηκαν και σε πολλές μεγάλες πόλεις.
Δύο συγκεντρώσεις - πορείες και στη Βέροια

Με  δύο συγκεντρώσεις χθες το πρωί, στο πλαίσιο της 24ωρης 
πανελλαδικής απεργίας που κήρυξαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ με τη συμμε-
τοχή σωματείων -συνδικάτων, τοπικοί συνδικαλιστικοί φορείς, (Ν.Τ της 

ΑΔΕΔΥ-ΕΛΜΕ-ΔΟΕ), ο ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας με μαζική εκπροσώπηση στε-
λεχών και μελών παρουσία και της βουλευτή του κόμματος στο νομό, η 
Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, το ΜΛ- ΚΚΕ, καθώς και οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ με 
δική τους συγκέντρωση, συμμετείχαν  στις κινητοποιήσεις της Βέροιας.

Η μία συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ με τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, έ-
γινε στις 11:.00 στην Πλατεία Δημαρχείου και την ίδια ώρα στην Πλατεία 
Ωρολογίου  είχε συγκέντρωση το ΠΑΜΕ.

Ο πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΕΔΥ Θόδωρος 
Κακαγιάννης διάβασε καταρχάς χαιρετισμό αγροτών στην απεργιακή 
κινητοποίηση και ακολούθησε ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Αλέξανδρος  Μό-
σχος, ο πρόεδρος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Ημαθίας, Παύλος 
Τουτουντζίδης και το μέρος των ομιλιών έκλεισε  
τον  κ. Καραγιάννη, με έντονες αναφορές – όπως 
όλοι- στα αντεργατικά χαρακτηριστικά του νέου 
νομοσχεδίου.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών φορέων 
ζήτησαν να αποσυρθεί το νομοσχέδιο, το οποίο 
ψηφίστηκε την Τετάρτη επι της Αρχής, από τις 
Επιτροπές και μέχρι τις 17 Ιουνίου θα περάσει 
από την Ολομέλεια της Βουλής και τα αιτήματα 

που διατρανώθηκαν ήταν ενάντια:
-Στην κατάργηση του 8ώρου,
-Στις ατομικές συμβάσεις εργασίας,
-Στην κατάργηση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας,
-Στην αποδυνάμωση της απεργίας,
-Στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων,
-Στην κατάργηση του ν.1264 και στην επίθεση στα συνδικάτα.
 Ακολούθησε πορεία και των δύο συγκεντρώσεων  στο κέντρο της 

Βέροιας.
Το Εργατικό Κέντρο της Βέροιας με απόφαση Δ.Σ, στήριξε την μαζι-

κή συγκέντρωση των Εργατικών Κέντρων, στη Θεσσαλονίκη.
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Από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις η χθεσινή για τα εργασιακά, σε όλη τη χώρα

Δύο μαζικές συγκεντρώσεις - πορείες και στη Βέροια 
ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο
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