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Έρχεται «προεκλογική 
βροχούλα» από τον ΕΛΓΑ;;;

  Έρχεται ευεργετική βροχούλα από τον ΕΛΓΑ 
και μάλιστα κατακαλόκαιρο, αφού σύμφωνα 
με τις ανακοινώσεις του υπουργού Σπήλιου 
Λιβανού, μέχρι το τέλος Ιουλίου θα καταβληθεί 
το 40% της αποζημίωσης στους αγρότες για τον 
παγετό, ενώ αναμένεται να καλυφθούν οι ζημιές 
στο 100%. Παράλληλα θα καλυφθούν υπερωρίες 
των υπαλλήλων του ΕΛΓΑ που προχώρησε ήδη 
στην πρόσληψη επιπλέον 300 γεωπόνων για να 
επιταχυνθούν οι εκτιμήσεις, σύμφωνα με την 
ίδια ανακοίνωση. Η κυβέρνηση ζητά από την 
Ε.Ε. πράσινο φως για επιπλέον χρηματοδότηση 
του ΕΛΓΑ,  ενώ θα προχωρήσει σε εκταμίευση 
σημαντικού ποσού για την κάλυψη αναγκών του 
Οργανισμού. Καλοπροαίρετα σκέφτομαι γιατί να 
μην συνέβαιναν όλα αυτά κάθε φορά που είχαμε 
ζημιές στην παραγωγή και υπάρχει τεράστια 
καθυστέρηση και λιγοστά χρήματα; Μπράβο 
και εύγε και μακάρι γρήγορα να πιστωθούν τα 
χρήματα στους λογαριασμούς των αγροτών, αλλά 
όλο αυτό γιατί μου «μυρίζει» ότι οι εκλογές δεν 
είναι μακριά; 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σήμερα
στην οδό Χ. Πετρίδη της Νάουσας

Για τηνομαλήκαιασφαλήδιεξαγωγήτηςοδικήςκυκλοφορίας, τηνπρόληψητωντροχαίωνατυχημάτων, τηνεξυπη-
ρέτησηκαιασφάλειατουκοινούκατάτηνδιάρκειαεργασιώναποκατάστασηςτουοδοστρώματοςστηνοδόΧ.Πετρίδηη
ΔιεύθυνσηΑστυνομίαςΗμαθίαςαποφάσισε τηναπαγόρευση τηςκυκλοφορίας,πάσηςφύσεωςοχημάτων,στηνοδόΧ.
Πετρίδη,απότηνσυμβολήτηςμετηνοδόΣταύρουΧώνουέωςτηνσυμβολήτηςμετηνΛεωφόροΑνοίξεως.

ΟικυκλοφοριακέςρυθμίσειςθαεφαρμοσθούνέωςκαισήμεραΠέμπτη17-06-2021στις16:00΄
Ηκυκλοφορίατωνοχημάτων,κατάτιςώρεςτηςαπαγόρευσηςκυκλοφορίαςστηνπαραπάνωοδό,θαδιεξάγεταιμέσω

παρακαμπτήριωνοδών.

Οι«Νεολαίοι»τηςΒέροιαςεπισκεύασαν
τοδιαλυμένοκιόσκιστοΦράγμα

ΟιδράσειςτουΣυλλόγουΝεολαίαςΒέροιαςσυνεχίζονταικαιαυτήτηνφοράτηνΤρίτη,μέλητουπήραντααπαραί-
τηταεργαλείακαιυλικάκαιεπισκεύασαντοδιαλυμένοξύλινοκιόσκιστοΦράγματουΑλιάκμονα.Μέσααπόανάρτησή
τουςστοfbευχαρίστησαντονέμποροξυλείαςΣτέλιοΜανδελή,πουέκανεδωρεάταξύλακαιτηνHellasServiceVeria,
πουβοήθησεγιατηνμεταφοράτωνυλικώνκαιπαρείχεταεργαλείαγιατηνεπισκευή.Ενώσυνεχίζουνστοχρονολόγιο
τουσυλλόγουαναφέροντας:

«Μετάαπόαρκετήδουλειάκαιαρκετήσπαζοκεφαλιά,καθώςδενείχαμεκαμίαεμπειρίαμετέτοιουείδουςκατασκευ-
ές,καταφέραμεμεδικέςμαςπατέντεςναφέρουμεταξύλαστασωστάμέτρακαιστιςσωστέςαποστάσειςγιαναμπο-
ρείτεπλέονόλοινακάθεστεφυσιολογικάκαινααπολαμβάνετετηθέακαιτουπέροχοτοπίοπολύπιοαναπαυτικά!».

ΕμείςνασαςευχαριστήσουμεπουμετιςδράσειςσαςκάνετετηνκαθημερινότηταστηΒέροιαλίγοπιοόμορφη!

Συγκέντρωση δυνάμεων του ΠΑΜΕ χθες το πρωί στη Βέροια
Στη ν  χ θ εσ ι ν ή

24ωρη απεργιακή
κινητοποίηση συμ-
μετείχαν με συγκέ-
ντρωση στη Βέροια
τοΠΑΜΕ, οι συντα-
ξιούχοι ΙΚΑ, εργαζό-
μενοι και εκπρόσω-
ποι του  συνδικάτου
γάλακτος τροφίμων
&ποτώνΗμαθίας –
Πέλλας, ενάντια στο
εργασιακό νομοσχέ-
διοπου μπήκε χθες
στηΒουλή.

Η συγκέντρωση
έγινε τοπρωίστηνπλατείαΔημαρχείουμε αρχικό χαιρετισμόαπό τηνπρόεδρος
τουΣυλλόγουΣυνταξιούχων ΙΚΑΒέροιαςΒάσωΑθανασιάδου και ομιλήτρια  την
αντιπρόεδροτουσυλλόγουΕκπαιδευτικώνΠρωτοβάθμιαςΕκπαίδευσηςΆνναΚοκο-
ζίδου.Μετάτιςομιλίεςακολούθησεπορείαστοκέντροτηςπόλης.

ΤουΓιάννηΝτισέλια
Ζήσε γειά σου απ΄το Σέλι.Απευθύνομαι φίλε μου

προς τουςκατοίκους τουχωριούμουπουέχουνσπίτια,
γιατίπιστεύωότι έχωυποχρέωση να τους ενημερώσω,
γιαναμηνέχωτύψειςαργότερα.

Πρώτημουφοράεδώκαιπάνωαπόδέκαχρόνιαπου
ζωσχεδόνμόνιμαστοχωριόβλέπωτέτοιονμεγάλοπλη-
θυσμόποντικιών.Όσοι λοιπόν έχετεσκοπόναανεβείτε
ναδείτεκαιναμείνετεκαλάθακάνετεναέλθετεπρωτί-
στως , ναρίξετε μιαματιά, ναβεβαιωθείτε ότι όλα είναι
ΕΝΤΑΞΕΙκαιμετάναανεβάσετεσυμβία,τέκνα,εγγόνια
καιιδίωςπεθερέςκαινύφες!!!!!

Τιφταίει και έχουμε τέτοιαν αύξηση;Είχαμε τουλάχι-
στονδέκαγάτεςπουμετάαπόκαιρόείχανμισοαγριέψει
καιΔΕΝάφηνανποντικόνασκάσειμύτη.Απότονκαιρό
που μερικοί σκυλόφιλοι (άλλο ζωόφιλος και άλλο σκυ-
λόφιλος), τρέφουν τους σκύλους τους και τους έχουν
ελεύθερουςνααλωνίζουντοχωριό,ταζωντανάαυξήθη-
καν,γίνανεδύοτρείςπαρέεςκαιδενάφησανούτείχνος
απόγατί.Ήδηχθέςκοντάσταδεκάδεςελεύθερασκυλιά,
προσετέθεσανέτεραΠΕΝΤΕ,πουκαμαρώνουνμπροστά
απότοΗρώο,στηνΠλατεία.Παράτηνκοπιώδηπροσπά-
θειατωνεθελοντώνπουήλθανμιαμέραναστειρώσουν
τα ζώα, ρωτήστε τουςπόσαβρήκαν ,πόσαστείρωσαν
και γιατί αυξάνονται. Εγώπάντως τουςσυγχαίρω γιατί
αυτόπουκάνουνείναικαιδύσκολοκαιεπικίνδυνο.

Δεναπευθύνομαιστηναρμόδιαυγειονομικήυπηρεσία
τουΔήμου,γιατίδενγνωρίζωανυπάρχει τέτοιουείδους
υπηρεσία,πουναπληρώνεταιαπόμαςγιαναμαςπρο-
στατεύειαπότέτοιαφαινόμενα.Ανόμωςυπάρχειθάθελα
νατηνρωτήσω:ΠΡΕΠΕΙναφροντίζειγιαμαςΟΧΙβιδω-
μένημεχοντρέςβίδεςστιςκαρέκλεςτηςΔημαρχίας,αλλά
τρέχονταςναπρολάβειτοκακό,γιατίοποντικόςδενμας
δίνει ρεβανί ή λουκουμάδες, αλλά ΙΟΥΣ.Δεν μέμφομαι
τουςαιρετούς,διότιέρχονταικαιπαρέρχονται.Ανθέλουν
όμωςαςδείξουνκαιτρίξουνλίγοταδόντιατουςσεμερι-
κούςκαρεκλοκένταυρους.

Και ένα τελευταίο Ζήσε μου και σευχαριστώ για τον
σελιδοχώροπουμουπαρέχεις.ΗΔΕΥΑΒ έκανε έλεγχο
τηςκαταλληλότηταςτουνερούστηνπαιδικήκαιστιςκρύ-
εςβρύσες;Καλόθαήταννακάνει,προτούναέλθουνοι
μικροίνατρέξουνκαιναπαίξουνκαιμετάδιψασμένοινα
πιούναπτο κρύομεναλλάοποίαςποιότητοςύδωρ;Μη
γράψουνπάλιΜΗΠΟΣΙΜΟ,γιατίοπιτσιρικάςτων6ή7
ετώντοπολύπολύναξέρειμόνοτοΜΗ,τοπόσιμοαπό
πούνα το ξέρει να τοδιαβάζει; (Μα τόσηευθύνη!!!!)Αν
κυρΠρόεδρετηςΔΕΥΑΒδενκάνειτονερόήτάπωσέτοή
«τράβα»μίασύνδεσηαπότοτηςύδρευσηςπουγιαμένα
είναικαλόασχέτωςανενίοτεείναιθολό,γιαλόγουςπου
δενγνωρίζω.

ΝασαςέχειοΘεόςΚαλά!

ΕΔΩ ΣΕΛΙ (τα Καλύβια του Μπατραλέξη)
ΠοντίκιαS.O.SΠοντίκια
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Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Βέροιας: Παράσταση 
διαμαρτυρίας στον ΕΛΓΑ για αποζημιώσεις και προκαταβολές

 Παράσταση διαμαρτυρίας στο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στη Βέροια, 
έκαναν χθες εκπρόσωποι του  Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βέροιας 
και παράδωσαν υπόμνημα ζητώντας άμεσες εκτιμήσεις και προκαταβο-
λές .

Στο υπόμνημα αναφέρουν:
« Οι μεγάλες ζημίες από τον παγετό της άνοιξης του 2021 αλλά και 

οι συνεχιζόμενες χαλαζοπτώσεις και βροχοπτώσεις του Ιουνίου που δι-
ανύουμε δεν αφήνουν κανένα  περιθώριο επιβίωσης στους αγρότες της 
περιοχής Ημαθίας και κατ επέκταση και της Πέλλας.

 Ο Αγροτικός μας Σύλλογος με την παράστασή του σήμερα στο υπο-
κατάστημα του ΕΛΓΑ της Βέροιας κάνει επιτακτική την ανάγκη άμεσων 
εκτιμήσεων και άμεσων τουλάχιστον προκαταβολών .

 Οι έκτακτες φετεινές συνθήκες και το μέγεθος της ζημίας επιβάλλουν 
άμεσα μέτρα ώστε να συνεχισθεί απρόσκοπτα και για την άλλη πλέον 
χρονιά η καλλιέργεια.

Ζητούμε πέρα από τις άμεσες εκτιμήσεις και αποζημιώσεις.
Τον άμεσο εκσυγχρονισμό του κανονισμού του ΕΛΓΑ ο οποίος θα 

αναγνωρίζει με όρους κλιμματικής αλλαγής τις καινούργιες συνθήκες.
Την κάλυψη στο 100% των ζημιών από όλα τα αίτια
Τον συμψηφισμό των οφειλών μας στον Οργανισμό
Την στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό του υποκαταστήματος στην Βέροια.
Δηλώνουμε ότι θα είμαστε μπροστά στην μάχη της καλλιέργειας αλλά και στην διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας».

Μέτρα για αποζημιώσεις των αγροτών από τον παγετό

Σπήλιος Λιβανός: Μέχρι τέλη Ιουλίου η προκαταβολή του 40% 
των εκτιμηθέντων ζημιών, ύψους 155 εκατομμύρια ευρώ

Τον οδικό χάρτη για τις αποζημι-
ώσεις των αγροτών που επλήγησαν 
από τον παγετό, παρουσίασε χθες ο  
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός τονίζο-
ντας ότι «το σύνολο των αποζημιώ-
σεων θα καταβληθεί σε όλους τους 
παραγωγούς αφού ολοκληρωθεί η 
διαδικασία των εκτιμήσεων».

 Ο κ. Λιβανός υπογράμμισε πως 
κανείς παραγωγός «δεν θα μείνει 
χωρίς αποζημίωση και ανακοίνω-
σε ότι μέχρι το τέλος Ιουλίου θα πι-
στωθούν περίπου 155 εκατ. ευρώ, 
ποσό που αφορά την προκαταβολή 
του 40% των εκτιμηθέντων ζημιών, 
προς τους παραγωγούς που επλή-
γησαν.

Θυμίζοντας την δέσμευση του 
πρωθυπουργού, τόνισε ότι «καμία 
ελληνική αγροτική οικογένεια δεν θα 
μείνει απροστάτευτη. Όλες οι ζημιές 
του παγετού θα καλυφθούν σύμφω-
να με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, στο 
100% της ασφαλιζόμενης αξίας», 
ανακοινώνοντας επίσης και την άμεση εκταμίευση 3,5 εκατ. 
ευρώ προς τον ΕΛΓΑ ώστε να μπορούν να καλυφθούν «τα 
άμεσα διοικητικά κόστη ώστε να συνεχίσει την εξατομικευμέ-
νη και ανά ιδιοκτησία εκτίμηση των ζημιών».

Ξεκαθαρίζοντας τη θέση της Κυβέρνησης και του Υπουρ-
γείου, επεσήμανε:

-Η αποζημίωση θα είναι δίκαιη και με βάση την ζημία που 
υπήρξε. Δεν θα επιτρέψω να αδικηθεί κανείς, αλλά δεν θα 
επιτρέψω και να αδικήσει κανείς.

-Οι εκτιμήσεις θα είναι εξατομικευμένες, ακέραιες και αντι-
κειμενικές.  Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι θα είναι ενδελεχείς.

-Για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα στήριξης των πληγέ-
ντων αγροτών θα χρειαστούν συγκεκριμένες νομοθετικές 
διατάξεις, οι οποίες θα κατατεθούν άμεσα στη Βουλή.

-Ζητείται από όλα τα κόμματα, όλους τους βουλευτές,  να 
τις υπερψηφίσουν, στηρίζοντας  έμπρακτα τους αγρότες και 
την ελληνική ύπαιθρο, κάτι που  αποτελεί εθνική ανάγκη.

Αναλυτικά τα μέτρα για τις αποζημιώσεις
 από τον παγετό

 Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο  του οδικού χάρτη των απο-
ζημιώσεων που εξήγγειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
Σπήλιος Λιβανός, το ΥΠΑΑΤ ανακοίνωσε τα παρακάτω μέτρα 
για τον Παγετό-Άνοιξη 2021:

-Το σύνολο των ζημιών που προκλήθηκαν από τον παγε-
τό θα αποζημιωθούν σύμφωνα με το κανονισμό αποζημιώ-
σεων φυτικού κεφαλαίου του ΕΛΓΑ, ο οποίος θα τροποποιη-
θεί ώστε να συμπεριλαμβάνει και τις ζημιές στις καλλιέργειες 
οι οποίες ευρίσκονταν στο προανθικό στάδιο. Κανένας παρα-
γωγός δεν θα μείνει χωρίς αποζημίωση.

-Θα υπάρξει κάλυψη της αποζημίωσης που θα υπολογι-
στεί στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας.

-Ρυθμίζονται τα θέματα υπερωριών και αμοιβών των τακτι-
κών και εκτάκτων υπαλλήλων του ΕΛΓΑ, με στόχο την αντα-
μοιβή τους για την αύξηση του χρόνου εργασίας τους, ώστε 
να προωθηθεί το ταχύτερο δυνατόν το εκτιμητικό έργο. Ήδη 

ο ΕΛΓΑ έχει προσλάβει περισσότερους 
από 300  εκτάκτους συμβασιούχους γεω-
πόνους ώστε να επιταχύνει την εκτίμηση 
των ζημιών.

-Θα υπάρξει άμεση προκαταβολή του 
40% των εκτιμηθέντων ζημιών από τον 
ΕΛΓΑ μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Το ποσό που 
θα καταβληθεί, το οποίο εκτιμάται περί-
που στα 155 εκατομμύρια, θα δοθεί στον 
ΕΛΓΑ μέσω του Υπουργείου Οικονομικών.

-Παράλληλα, πλέον της καταβολής της 
προκαταβολής, υποβλήθηκε ήδη αίτημα 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση 
κρατικής ενίσχυσης προς τον ΕΛΓΑ, σε 
συνέχεια της πολιτικής έγκρισης που είχε  
αποσπάσει ο ΥΠΑΑΤ σε επίπεδο Συμβου-
λίου Υπουργών.

-Θα υπάρξει άμεση εκταμίευση ποσού 
€3.500.000 ευρώ προς τον ΕΛΓΑ ώστε να 
μπορέσει να καλύψει τα άμεσα διοικητικά 
κόστη ώστε να συνεχίσει την εξατομικευ-
μένη και ανά ιδιοκτησία εκτίμηση των ζη-
μιών.

«Τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώ-
ρας δεν είναι απεριόριστα. Ο Πρωθυ-

πουργός έδωσε την ξεκάθαρη εντολή να αποζημιωθούν 
δίκαια όλοι όσοι επλήγησαν. Η αποζημίωση αυτή, όμως, θα 
είναι δίκαιη, και με βάση την ζημία που προκλήθηκε. Όλοι θα 
πρέπει να συνδράμουν ώστε να αποτραπούν φαινόμενα να 
δοθούν αποζημιώσεις εκεί που δεν πρέπει. Για αυτό και θα 
υπάρξει τόσο αξιοποίηση της τεχνολογίας όσο και αυστηροί 
διασταυρωτικοί έλεγχοι στην συνέχεια ώστε να διασφαλιστεί 
ότι δεν θα υπάρξουν αδικίες.

Το σύνολο των αποζημιώσεων θα καταβληθεί σε όλους 
τους παραγωγούς αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των εκτι-
μήσεων.  

Για την υλοποίηση αυτού  του τεράστιου προγράμματος 
στήριξης των πληγέντων αγροτών μας θα χρειαστούν συ-
γκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες θα κατατεθούν 
άμεσα στη Βουλή κι ευελπιστούμε να υπερψηφισθούν από 
το σύνολο των κοινοβουλευτικών παρατάξεων, δήλωσε ο 
υπουργός για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν.



Με αφετηρία το νέο ΦΕΚ του ΥΠ-
ΠΟ, ξεκινούν οι χορωδίες του Δήμου 
Αλεξάνδρειας, με εβδομαδιαίες πρό-
βες και τήρηση όλων των πρωτοκόλ-
λων που ορίζονται από τους ειδικούς.

Η πρώτη συνάντηση θα πραγμα-
τοποιηθεί την Τετάρτη 16 Ιουνίου.

Η Παιδική- Νεανική Χορωδία ” 
ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ” θα συναντηθεί 7-8 
μμ και οι “ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΕΣ ΦΩΝΕΣ” 
8.15-10 μμ.

Από την επόμενη Τετάρτη 23/6 η 
πρόβα της Μελισσάνθης θα γίνεται 
6-8 μμ.

Οι χορωδοί πρέπει να προσέρχο-
νται ακριβώς στην ώρα τους, φορώ-
ντας μάσκα, και να έχουν μαζί τους 
τα ντοσιέ με τις περσινές παρτιτού-
ρες και ένα μολύβι για σημειώσεις.

Οι γονείς που συνοδεύουν τα παι-
διά, παραμένουν στο προαύλιο.

 Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ 
Εμμανουήλ Σταυρής

Η Μαέστρος
 Ελένη Θεοδωρίδου
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Θερινό Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέ-
δαση.

--> απολύμανση πριν κάθε προβολή,
--> μεγάλες αποστάσεις 
--> περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων
--> αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο

Οι ΚΡΟΥΝΤΣ 2 (ΜΕΤΑΓΛ) 
Προβολές:    Κυριακή 20/6 στις 20.40
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΩΣΤΑ ΚΟ-

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

Fast & Furious 9: Μαχήτες των Δρόμων
Προβολές:    Κάθε μέρα στις 20.40 
Κυριακή 20/6 στις 22.20
Σκηνοθεσία: Τζάστιν Λιν
Σενάριο: Ντάνιελ Κέισι
Πρωταγωνιστούν: Βιν Ντίζελ, Τζον Σένα, σαρλίζ θερόν, 

Μισέλ Ροντρίγκεζ, Ελεν Μίρεν, Ταϊρέζ Γκίμπσον, Κρις 
«Λούντακρις» Μπρίτζες

T r a i l e r :   h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=UdoT0TTu3mQ&feature=emb_logo 

 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-

γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύν-
δεσμο:  http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     17/6/21 - 23/6/21

Γ ι α  έ β δ ο μ η 
χρονιά φέτος εξέ-
χουσες προσω-
πικότητες,  από 
δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ο ύ ς 
επαγγελματικούς 
κλάδους αλλά με 
κοινό σημείο ανα-
φοράς την τέχνη 
και τον πολιτισμό, 
θα στηρίξουν ως 
μέλη της Κριτικής 
Επιτροπής το Δι-
εθνές Φεστιβάλ 
Ταινιών Μικρού 
Μήκους Αλεξάν-
δρε ιας που θα 
πραγματοποιηθεί 
(1-4 Ιουλίου) στην 
Αλεξάνδρεια Ημα-
θίας. Το Φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα της Κ.Ε.Δ. 
Αλεξάνδρειας.

Συγκεκριμένα, η Κριτική Επιτροπή του 7ου 
Φεστιβάλ έχει συγκροτηθεί από :

* την Ιφιγένεια Βλαχογιάννη - Μέλος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελληνικού 
Κέντρου Κινηματογράφου

* τον Δημήτρη Ζερβουδάκη - Στιχουργό, τρα-
γουδοποιό, ερμηνευτή

* την Άντα Λιάκου - Σκηνοθέτιδα και μοντέρ 
στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

* τον Ηλία Φλωράκη - Σκηνοθέτη, κινημα-
τογραφιστή, συνεργάτη του Φεστιβάλ Κινημα-
τογράφου Ολυμπίας και του Νεανικού Πλάνου, 
μέλος της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος

* και τον Professor Matthew Pateman - Καθη-
γητή Σύγχρονης Λαϊκής Αισθητικής και Επικεφα-
λής Τμήματος Δημιουργικών Τεχνών στο Edge 
Hill University (Lancashire, Αγγλία).

Παρακαλούμε βρείτε τα λεπτομερή βιογραφι-
κά των μελών της Κριτικής Επιτροπής στην επί-
σημη ιστοσελίδα του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας.

Το φεστιβάλ έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα, 
στο πλαίσιο του οποίου η Κριτική Επιτροπή θα 
απονείμει βραβεία στις παρακάτω κατηγορίες:

● Βραβείο Καλύτερης Ξένης Ταινίας
● Βραβείο Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας
● Βραβείο Πρωτότυπου Σεναρίου
● Εύφημος Μνεία
Φέτος θα απονεμηθεί για πρώτη φορά και το 

Βραβείο Καλύτερης Παρουσίασης Ταινίας, συνο-
δευόμενο από χρηματικό έπαθλο, από το τμήμα 

Δημιουργικών Τεχνών του Edge Hill University. 
Σπουδαστές του τμήματος θα αξιολογήσουν το 
σύνολο των ταινιών που θα προβληθούν στο φε-
στιβάλ ως προς τη συνολική παρουσίασή τους η 
οποία περιλαμβάνει αφίσα, σύνοψη, τρέιλερ, ση-
μείωμα σκηνοθέτη και γενικά συνοδευτικό υλικό 
το οποίο συνεισφέρει στην αποτελεσματικότερη 
προώθηση και διανομή της ταινίας. 

Το κοινό θα έχει την δυνατότητα να ψηφίσει 
το σύνολο των ταινιών που θα προβληθούν και 
να καθορίσει με την ψήφο του την ταινία που 
θα λάβει το βραβείο κοινού.  Το Βραβείο Κοινού 
απονέμεται  στην μνήμη του σινεφίλ συμπολίτη 
μας Στάθη Ανεσίδη από την οικογένεια του.

Δείτε το επίσημο τρέιλερ από την περσινή 6η 
διοργάνωση του φεστιβάλ στο YouTube https://
youtu.be/NQ28G3VzLlY. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελί-
δα:https://iasff.gr/

Μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τα νέα του 
Φεστιβάλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Facebook page...https://www.facebook.com/
alexandreia.short.film.festival/

Instagram page ...https://www.instagram.com/
alex_shortff/?hl=el

Λέσχη Κινηματογράφου και Πολιτισμού Αλε-
ξάνδρειας ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ

https://www.facebook.com/Kinimatodrasis
Για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις επικοινωνή-

στε με το Φεστιβάλ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
kinimatodrasis@gmail.com 

ΔΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ  
Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 

Αλεξάνδρειας

Η Κριτική Επιτροπή και τα 
βραβεία του 7ου Διεθνούς 
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού 

Μήκους Αλεξάνδρειας

Ξεκινούν πάλι τη λειτουργία τους
 οι Χορωδίες του Δήμου Αλεξάνδρειας, 

“Μελισσάνθη” και “Αλεξανδρινές Φωνές” 

Σε λειτουργία και το αναγνωστήριο 
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Νάουσας

Επιστρέφει σε κανονικούς ρυθ-
μούς η λειτουργία της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης Νάουσας, καθώς σύμ-
φωνα με τις νέες οδηγίες (ΦΕΚ τ.Β’ 
2476/10-06-21), επιτρέπεται η χρή-
ση των βιβλιοθηκών τόσο για τους 
δανεισμούς βιβλίων όσο και για την 
χρήση των αναγνωστηρίων. 

Με την τήρηση των απαραίτη-
των  μέτρων  προστασίας και α-
σφάλειας για την δημόσια υγεία, η 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Νάουσας  ε-
πιστρέφει στην κανονικότητα  και εί-
ναι έτοιμη να υποδεχτεί μικρούς και 
μεγάλους που επιθυμούν να ενη-
μερωθούν, να διαβάσουν, να ευαι-
σθητοποιηθούν, να ψυχαγωγηθούν 
και να έρθουν σε επαφή και πάλι με 
τον φυσικό χώρο της βιβλιοθήκης. 
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Πρόγραμμα λειτουργίας 
εξωτερικών ιατρείων 

του Νοσοκομείου Νάουσας
Επιστρέφοντας σταδιακά σε ομαλότητα και κανονικότητα παροχής υπηρεσιών υγείας, η Διοίκηση του  Νο-

σοκομείου Νάουσας ανακοινώνει την τρέχουσα λειτουργία  Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και παραθέτει το 
πρόγραμμα λειτουργίας τους,  τηρώντας πάντα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας.

Ο προβλεπόμενος αριθμός των ραντεβού ανά Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο προσδιορίζεται αλγοριθμικά σε 
εβδομαδιαία βάση σύμφωνα με τα επίκαιρα δεδομένα πανδημίας και παρέχει ασφαλή χρονική απόσταση ε-
ναλλαγής των ασθενών χωρίς να υπάρχει συνωστισμός. 

Το Νοσοκομείο Νάουσας είναι έτοιμο να σας υποδεχθεί για όποια ανάγκη και υπηρεσία υγείας χρειάζονται 
οι πολίτες.

Η προτεραιοποίηση 
των έργων 

στο πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης» στο επίκεντρο 

της συνάντησης Καρανικόλα 
με Πέτσα και Βεσυρόπουλο

Η προτεραιοποίηση των αναπτυξιακών   έργων που έχει αιτηθεί, προς ένταξη, ο Δήμος Νάουσας 
στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης, που είχε την Τρίτη 
(15.06.2021) στο Υπουργείο Εσωτερικών στην Αθήνα, ο Δήμαρχος  Νάουσας, Νικόλας Καρανικό-
λας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Αυτοδιοίκησης, Στέλιο Πέτσα  
και τον Υφυπουργό Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Απόστολο Βε-
συρόπουλο, παρουσία του Αντιδημάρχου  Παύλου Αδαμίδη και του Προέδρου της ΔΕΥΑΝ Γιώργου 
Τασιώνα. 

Στη συνάντηση, συζητήθηκαν διεξοδικά τα θέματα που αφορούν στην χρηματοδότηση του Δήμου 
Νάουσας  τόσο με την επικείμενη έγκριση έργων και αναπτυξιακών δράσεων από το πρόγραμμα 
«Αντώνης Τρίτσης»  όσο και της στήριξή του μέσω χρηματοδοτικών «εργαλείων» από το Ταμείο 
Ανάκαμψης. 

Επίσης, συζητήθηκαν θέματα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του Δήμου, καθώς και ζητήματα 
των αστικών συγκοινωνιών και ειδικότερα τα προβλήματα σύνδεσης των Τοπικών Κοινοτήτων με τη 
Νάουσα και η αναγκαιότητα άμεσης επίλυσής τους. 



6 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   

Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου  
Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους: 

1. Το κρεοπωλείο ΜΟΡΦΙΔΗ για την προσφορά κρέατος 
για την εκδρομή μας.   

2. Την ΦΑΡΜΑ ΗΜΑΘΙΑΣ για προσφορά κρέατος για την 
εκδρομή μας.   

3. Το ζαχαροπλαστείο LIDO για την προσφορά γλυκών 
για την εκδρομή μας

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος
 του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Ἀρχιερατική Θεία 
Λειτουργία  στό «Βῆμα» 
τοῦ Ἀποστόλου Παύλου 

 Τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς 20 Ἰουνίου θά τελεσθεῖ 
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί ὁ Ἑσπερινός τῆς Γονυ-
κλισίας ὑπαιθρίως στό «Βῆμα» τοῦ Ἀποστόλου Παύλου 
(7.00-11.00 π.μ.) ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. 
Παντελεήμονος. 

[Δέν θά λειτουργήσουν ὁ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός 
καί ὁ Ἱ. Ναός τοῦ Ἁγίου Τιμοθέου]. 

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 20 Ιουνίου 

2021 στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστό-
λων Πέτρου και Παύλου Τριποτάμου 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του αγαπημέ-
νου μας συζύγου, πατέρα, υιού,παπ-
πού, αδελφού και θείου 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝ.
ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΥ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προ-
σέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το 
Θεό.

Η σύζυγος, Τα παιδιά, Η εγγονή
Η μητέρα

Τα αδέρφια, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 19 Ιουνίου 

2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της αγαπημένης μας μητέ-
ρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προ-
σέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το 
Θεό.

Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια
Τα αδέρφια,
 Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν 

χρειάζονται  και θέλουν   να τα  προσφέρουν στο  
Γηροκομείο Βέροιας  , το τηλέφωνο του Γηροκομείου 
Βέροιας είναι 2331024891.

Ιερός Ναός Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης

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

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

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βεροί-
ας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελε-
ήμων: 

 Την Πέμπτη 17 
Ιουνίου στις 10:30 
π.μ. θα παραστεί και 
θα ομιλήσει στην Η-
μερίδα πνευματικών 
με θέμα: «Το μυστή-
ριο της Εξομολόγη-
σης στον καιρό της 
πανδημίας» στον υπό 
κατασκευή Ιερό Ναό 
του Αγίου Λουκά του 
Ιατρού στην Ιερά Μο-
νή Παναγίας Δοβρά 
Βεροίας.

 Την Πέμπτη 17 Ι-
ουνίου στις 7:00 μ.μ. 
θα ομιλήσει με θέμα: 
«Θεόφιλος Παπαφί-
λου, ένας διδάσκαλος 
του γένους, Επίσκο-
πος Καμπανίας», στη 
σειρά των ομιλιών Μαρτύρων και ηρώων αίματα με την ευκαιρία του εορ-
τασμού των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως του 
1821 μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη 
σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 
FM».

 Την Κυριακή της Πεντηκοστής 20 Ιουνίου το πρωί θα ιερουργήσει στο 
Βήμα του Αποστόλου Παύλου στη Βέροια, στο πλαίσιο των ΚΖ΄ Παυλείων.

 Την Κυριακή της Πεντηκοστής 20 Ιουνίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατή-
σει στον πανηγυρικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Τριά-
δος Πανοράματος Βεροίας.

 Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 21 Ιουνίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην αδελφότητα ΠΕΛΕΚΑΝ στο Κομνήνιο 
Βεροίας.

Νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο

Μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματο-
ποίησε ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Ν. 
Ημαθίας, στις 14/06/2021 τα νέα Διοικη-

τικά όργανα του Συλλόγου έχουν ως εξής :
1) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΦΕΡΛΑΧΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ : ΚΕΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ : ΚΑΡΑΦΟΥΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2) ΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
α) ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
β) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
γ) ΔΕΛΗΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ 

 
Σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας μας, το επόμενο Σάββατο είναι Ψυ-

χοσάββατο. Την ημέρα αυτή οι χριστιανοί συνηθίζουν να πηγαίνουν μαζικά 
στα κοιμητήρια, προκειμένου να προσευχηθούν για τους προσφιλείς τους 
νεκρούς. 

Εφιστούμε και πάλι την προσοχή όλων στο γεγονός ότι πολλοί συνηθίζουν 
να πηγαίνουν πολύ νωρίς το πρωί του Σαββάτου. Πρέπει να γνωρίζετε, όμως, 
ότι οι ιερείς δεν θα βρίσκονται στο κοιμητήριο της πόλης μας, παρά μόνον 
μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, που θα τελεστεί τόσο στους ενοριακούς 
Ιερούς Ναούς όσο και στον Ιερό Ναό του κοιμητηρίου. 

Προκειμένου, λοιπόν, να μην ταλαιπωρηθείτε, παρακαλείσθε να πάτε στο 
Κοιμητήριο, κατά προτίμηση, μετά τις 9:00 το πρωί. Οι ιερείς θα βρίσκονται 
εκεί μέχρι αργά το μεσημέρι, οπότε υπάρχει όλος ο χρόνος για να επιτελέσετε 
τα καθήκοντά σας προς τους κεκοιμημένους. 

 
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ
ΙΕΡΑΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ

«ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΙΓΓΟΣ»

Εκλογή νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου

Μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποίησε ο Σύλλογος 
Ιεροψαλτών Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας & Ναούσης «Κων/
νος Πρίγγος», στις 13/06/2021 τα νέα Διοικητικά όργανα του 
Συλλόγου έχουν ως εξής :

1)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΜΑΥΡΑΓΚΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ : ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ : ΜΕΣΙΑΡΗΣ   ΑΝΤΩΝΗΣ
2) ΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 α) ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ  ΘΩΜΑΣ
β) ΣΑΡΑΝΤΗΣ  ΝΕΣΤΟΡΑΣ
γ) ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΟΜΣΙΕ)
α) ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
β) ΖΕΡΔΑΛΗΣ  ΙΟΡΔΑΝΗΣ
γ) ΜΑΥΡΑΓΚΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 17 

Ιουνίου 2021 στις 5.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου 
Βέροιας ο Ιωάννης Χασιώτης 
σε ηλικία 39 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους οι-
κείους του ειλικρινή συλλυπη-
τήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 16 

Ιουνίου 2021 στις 10.30 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύ-
ρων Βέροιας η Ξανθή Μακρί-
δου σε ηλικία 79 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ



Στη Βουλή επί του εργασιακού νομοσχεδίου 
τοποθετήθηκε ο Τάσος Μπαρτζώκας, ξεκινώντας 
την ομιλία του κάνοντας ένα σύντομο σχολιασμό 
για την τάση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης 
να διασπείρει ψευδείς ειδήσεις, λέγοντας ότι «έ-
χει ταυτίσει τον αξιακό της ορίζοντα με τα fake 
news».

Ο βουλευτής επιχειρηματολόγησε επί συγκε-
κριμένων διατάξεων του νομοσχεδίου, προκειμέ-
νου να αναλύσει τις ωφέλειες για τον εργαζόμενο, 
με νηφαλιότητα και ψυχραιμία, χωρίς τη «σκόνη 
που προκαλεί η ψευδολογία της αντιπολίτευ-
σης».

Συγκεκριμένα εστίασε
• Στη διευθέτηση εργασίας, τονίζοντας ότι ο 

υφιστάμενος θεσμός, επί της ουσίας αφορά μια 
εκ των προτέρων και όχι αιφνιδιαστική, συμ-
φωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, που 
γίνεται μόνο για μια φορά το χρόνο. Αφορά σε 
πλεονασματική εργασία σε περίοδο αυξημένων 
αναγκών, ενώ το εν λόγω πλεόνασμα επιστρέ-
φεται στον εργαζόμενο, με επιπλέον άδεια ή με 
μειωμένη εργασία κατά την περίοδο που υφίστα-
νται μικρότερες ανάγκες εργασίας. Ο Βουλευτής ξεκαθάρισε ότι υπερερ-
γασία εκτός συμφωνίας διευθέτησης, αφορά υπερωριακή εργασία και 
αποζημιώνεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη προσαύξηση.

• Στις αυξημένες δικλείδες ασφαλείας σχετικά με τις απολύσεις, κα-
θώς στο νομοσχέδιο προστίθεται, μεταξύ άλλων, ως αιτία ακυρότητας 
της απόλυσης, η διεκδίκηση των δικαιωμάτων του εργαζόμενου. Όπως 
επισήμανε, η εκδικητικότητα της απόλυσης καθιστά εξαρχής την απόλυ-
ση και, μάλιστα, εφεξής ο εργοδότης φέρει πλέον το βάρος να αποδείξει 
ότι η απόλυση δεν είναι καταχρηστική

• Στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία συνιστά το θεσμικό εργα-
λείο προστασίας του εργαζόμενου και κατοχύρωσης των δεδουλευμέ-
νων του. Οι επιχειρήσεις υποχρεώνονται να δηλώνουν τις ώρες εργα-
σίας στο ΕΡΓΑΝΗ, σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που θα βάλει φραγή 
στη μάστιγα των απλήρωτων ωρών εργασίας και υπερωριών.

• Στην ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία μετατρέπεται 
σε Ανεξάρτητη Αρχή, σώμα απρόσβλητο από παρεμβάσεις που απο-
σκοπούν στο να θιγούν τα εργασιακά δικαιώματα.

• Στη θεσμοθέτηση ξεκάθαρου εργατικού πλαισίου για τα delivery, το 
οποίο πλέον διαχωρίζει τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας από την πα-
ροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών, καθώς και στην κατοχύρωση κανόνων 
αυξημένης ασφάλειας και υγιεινής.

Όπως χαρακτηρι-
στικά δήλωσε ο Τά-

σος Μπαρτζώκας «Δε μπορούμε να βλέπουμε το αύριο με χθεσινό 
βλέμμα, με χθεσινά εργαλεία. Οφείλουμε να κάνουμε τη θεσμική προ-
σαρμογή για να προλάβουμε το καλύτερο μέλλον».
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Ανακοίνωση προς 
παραγωγούς και 
επαγγελματίες 

που συμμετέχουν 
στις Λαϊκές 

Αγορές του Δήμου 
Αλεξάνδρειας

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υ-
π΄αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:36587(Φ.Ε.Κ.2476/
τ.Β’/10-06-2021) ΚΥΑ ισχύουν τα κάτωθι:

α) Από την Τρίτη 15-06-2021 έως την 
Δευτέρα 21-06-2021 και ώρα 6:00, επι-
τρέπεται η συμμετοχή στις Λαϊκές Αγορές 
Μελίκης και Αλεξάνδρειας των πωλητών 
(παραγωγών και επαγγελματιών), που 
δραστηριοποιούνται σε αυτές, με την τή-
ρηση της απόσταση του ενός (1) μέτρου 
εκατέρωθεν των πάγκων πώλησης.

β) Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου με-
ταξύ των ατόμων.

γ) Πραγματοποίηση αυτοδιαγνωστι-
κού ελέγχου (self- test) τουλάχιστον μία 
(1) φορά την εβδομάδα για πωλητές και 
εργαζόμενους στην αγορά.

Η τοποθέτηση των πωλητών (παρα-
γωγών και επαγγελματιών), θα γίνει στις 
θέσεις που έχουν υποδειχθεί από τον 
αρμόδιο Αντιδήμαρχο .

Συλλυπητήρια για την 
απώλεια του Ιωάννη Χασιώτη  

Ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Προσωπικό του 
Κ.Α.Π.Α. Δήμου Βέροιας εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήρια τους  
για την απώλεια του Ιωάννη Χασιώτη,  πρoέδρου  της ομάδας 
χάντμπολ γυναικών «Βέροια 2017», που τόσο άδικα και   ξαφνικά  
έφυγε από τη ζωή.

Επί της προεδρίας του η πορεία της ομάδος συνδέθηκε με διε-
θνείς και εγχώριες επιτυχίες.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους συγγενείς και όλους 
τους ανθρώπους της ομάδας.

 Ο Πρόεδρος
Ακριβόπουλος Λεωνίδας

Δηλώσεις ζημιάς από το 
χαλάζι της Παρασκευής

 11 Ιουνίου  
στην κοινότητα Σταυρού

Όσοι παραγωγοί υπέστησαν ζημία από χαλάζι την 11/06/2021 
στο αγρόκτημα της Κοινότητας Σταυρού, μπορούν να υποβάλ-
λουν δηλώσεις ζημιάς από την Τρίτη 15/06/2021 έως την Δευτέρα 
28/06/2021 στον Ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α., καθημερινά από 09:00 έως 
12:30 στην Κοινότητα Σταυρού.

Μετά την ημερομηνία αυτή καμία δήλωση δεν μπορεί να υπο-
βληθεί. Για την υποβολή της δήλωσης θα πρέπει οι παραγωγοί να 
προσκομίζουν την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας Εκτροφής ΕΛ.Γ.Α. 
(ΟΣΔΕ).

ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούνται οι παραγωγοί που θα προσέρχονται 
για Δήλωση Ζημίας να κάνουν χρήση προστατευτικών μέτρων (μά-
σκα, γάντια) και να τηρούν τις πρόσφατες οδηγίες Δημόσιας Υγείας 
(τήρηση αποστάσεων κλπ).

 Ο Ανταποκριτής
ΕΛ.Γ.Α. τ.κ. Σταυρού

 Αθανάσιος Γιαννούσης

Δηλώσεις ζημιάς από χαλάζι 
ή βροχόπτωση σε Νάουσα, 

Γιαννακοχώρι και Στενήμαχο
Σύμφωνα με ενημέρωση από τον ΕΛΓΑ, όσοι αγρότες έχουν 

υποστεί ζημιά από χαλάζι ή βροχόπτωση που σημειώθηκαν στις 
12-6-2021 στη Νάουσα και στο Γιαννακοχώρι, καθώς και από τις 
βροχοπτώσεις στο Στενήμαχο,  μπορούν να υποβάλλουν δήλωση 
ζημιάς μέχρι την Δευτέρα 28-6-2021, κατόπιν τηλεφωνικού ραντε-
βού, στις ανταποκρίτριες του ΕΛΓΑ Μυρούλα Ανθοπούλου και Μα-
ρία Φίκατα στο τηλ 2332350336  και  2332350340. 

 

 

 

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 
 
 

 

Τάσος Μπαρτζώκας στη Βουλή: 
Το εργασιακό νομοσχέδιο 

προσαρμόζει την εργασιακή 
πραγματικότητα στο καλύτερο αύριο



Έφυγε από τη 
ζωή ο αγαπημέ-
νος μας φίλος 

και συνοπαδός μας ο 
Γιάννης Χασιώτης. Ο 
Γιάννης ήταν από τους 
πρωτεργάτες του οπα-
δικού κινήματος της 
Βέροιας με την ίδρυση 
των Rossoblu και με 
αδιάκοπη παρουσία σε 
όλα τα γήπεδα της Ελλά-
δας, όπου έπαιζε η Βασί-
λισσα.

Η αγάπη και το πάθος του
για την ομάδα τον οδήγησε στην
ίδρυση του γυναικείου τμήματος
χάντμπολΒΕΡΟΙΑ 2017 όπουσε
μια4ετια τηνοδήγησεσε τελικους
πρωταθλήματοςκαικυπέλλου.

Ο Γιάννης ήταν δίπλα σε όλα
τανέαπαιδιάπουαγαπούσαντην
ομάδαμεδιαρκήστήριξητουσυν-
δέσμου της Καλλιθέας και όπου
μπορούσε να βοηθήσει ήτανπα-
ρώνχωρίςκανέναόφελος.

Τον Γιάννη θα τον θυμόμαστε
γιατηναγάπηκαιτοπάθοςγιατην
ομάδαμαςκαθώςκαιγιατοναγνό
τουχαρακτήρα.

Σήμερα αποχαιρετούμε τον α-
δερφόμαςστηνεκρώσιμηακολου-
θία στον Ι.ΝΑγίουΑντωνίου στις
17:30.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια
καιστουςοικείουςτου.

ΚΑΛΟΤΑΞΙΔΙΓΙΑΝΝΗ

Ημέρα θλίψης ξη-
μέρωσε για το ελληνικό
χάντμπολ, με την είδηση
του θανάτου του Γιάννη
Χασιώτη τα ξημερώμα-
τα. Ο 39χρονος πρόε-
δρος της Βέροιας 2017,
φιναλίστ του Κυπέλλου
Γυναικών, αλλά και του
πρωταθλήματος, νοση-
λευόταν μία εβδομάδα
στο νοσοκομείο, έχοντας
διαγνωστεί με covid-19
καιδυστυχώςταξημερώ-
ματακατέληξε.

Οισυντελεστές τουe-handball
εκφράζουντηνμεγάλητουςθλίψη
και τα συλλυπητήρια τους στους
συγγενείς και όλους τουςανθρώ-
πουςτηςομάδας.

“Η Ομοσπονδία Χειροσφαι-
ρίσεως Ελλάδος συντετριμμένη
πληροφορήθηκε τον θάνατο του
Ιδρυτή,Προέδρουκαιχρηματοδό-
τητηςΒέροιας2017ΓιάννηΧασι-
ώτησεηλικία38ετών.

ΟΠρόεδροςΚώσταςΓκαντής,
τοΔ.Σ.,οΑ’ΑντιπρόεδροςτηςΕ-

ΟΕΣτέλιοςΑγγελούδης, τοπρο-
σωπικόκαιτογραφείοΤύπουτης
ΟΧΕ εκφράζουν την βαθιά τους
οδύνη και την απέραντη θλίψη
τους πρώτα απ’ όλα για την α-
πώλεια ενός νέουανθρώπου και
έπειτα ενόςπροέδρου με μεράκι
και μεγάλη όρεξη ναπροσφέρει
στοάθληματουχάντμπολ.

Μόλιςστατέσσεραχρόνιαπα-
ρουσίαςτηςηομάδατηςΒέροιας
2017κατάφερενααγωνιστείστην
Ευρώπη,έχονταςνίκηστοδεύτε-
ροπαιχνίδι της, ναπάρει μέρος

σεέναντελικόΚυπέλλου,
ενώπρόσφατα εξασφά-
λισε την παρουσία της
στοντελικότηςΑ1Γυναι-
κών.

Ο Γιάννης Χασιώτης
αφήνειπίσω του τηνσύ-
ζυγο του Βέφα και τον
μόλις ενός έτους γιό του
Γιώργο, στους οποίους
εκφράζουμε ταβαθιά και
ειλικρινή μας συλλυπη-
τήρια.

Συλλυπούμαστε επί-
σης όλους τους ανθρώπους της
ομάδας, το τεχνικό επιτελείο και
τις αθλήτριες που βιώνουν αυτή
τηνμεγάληαπώλεια.

Ευχόμαστεκουράγιοκαιδύνα-
μησεαυτήτηντραγικήστιγμή.

Η Ομοσπονδία ως ελάχιστο
φόρο τιμής αποφάσισε να κρα-
τηθεί ενός λεπτού σιγή στα ση-
μερινά παιχνίδια της Handball
Premier, καθώς και στα επερχό-
μεναπαιχνίδια τηςΑ1 Γυναικών
έως και τον 1ο τελικό τουπρω-
ταθλήματοςΠΑΟΚ-Βέροια2017″
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Ένας ακόμη νέος έφυγε από 
την ζωή εξ’ αιτίας  του κορο-
νοιού. Μετά από 15νθήμερη 

νοσηλεία άφησε προχθές το βράδυ 
την τελευταία του πνοή ο γνωστός 
επιχειρηματίας  Γιάννης  Γ. Χασιώ-
της  βυθίζοντας στο πένθος όλη την 
κοινωνία.

Ο Γιάννης ήταν ένας δραστήριος άνθρωπος
καιείχεπαντούδιακρίσειςστηνδουλειάτου ,ενώ
πριναπόλίγαχρόνιαίδρυσετηνομάδαχαντμπολ
γυναικώνΒέροια 2017, την οποία οδήγησε στην
κορυφή...

Η είδηση του θανάτουσυγκλόνισε τηνΒέροια
καιόχιμόνοαφούήτανγνωστόςκαιαγαπητόςσε
όλητηνΕλλάδα...

Ειλικρινήσυλλυπητήρια στην οικογένεια του ..
καλόπαράδεισοΓιάννη

ΟΧΕ
Βαρύ πένθος, «έφυγε» στα 39 του,

ο Πρόεδρος της Βέροιας 2017 
Γιάννης Χασιώτης

ΔενάντεξεοΓιάννης....
θλίψηστηΒέροια

Συλλυπητήριο μήνυμα
του ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας

ΜεθλίψηοΑ.Π.Σ.«ΦίλιπποςΒέροιας»πληροφορήθηκετονθάνατοτουΓιάννηΧασιώτη,Προέδρουτης
Βέροιας2017.

ΟΠρόεδρος,τοΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιταμέλητουΣυλλόγουαισθάνονταιτηνανάγκηναεκφράσουντα
βαθύτατασυλλυπητήριατουστηνοικογένειατουεκλιπόντος.

ΟΘεόςνααναπαύσειτηνψυχήτου.
Αιωνίαημνήμητου.

ΟΠρόεδρος-ΓιώργοςΦύκατας
ΤοΔ.Σ.

Σύνδεσμος 
Φιλάθλων Βέροιας
Έρχονται
στιγμές

πουταλόγια
στερεύουν

καιηθλίψηδεν
περιγράφεται



ΗΠΑΕΝΠΣΒΕΡΟΙΑεκφράζειτην
θλίψητηςγιατοναδόκητοθάνατοτου
προέδρου της γυναικείας ομάδας χά-
ντμπολ ΒΕΡΟΙΑ 2017, Γιάννη Χασι-

ώτη.
Θερμάσυλλυπητήριαστηνοικογέ-

νειάτου.Αςείναιελαφρύτοχώμαπου
θατονσκεπάσει.
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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

Ξαφνικά, χάθη-
κε ο δικός μας 
άνθρωπος, «Ο 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣ», η 
οικογένειά ΜΑΣ… 
Άνθρωπος με απλό-
χερη προσφορά στην 
ίδια τη ΖΩΗ, γεμάτος 
δυναμισμό, αισθήματα 
και ανθρωπιά…

Δενείχε«ΟΓΙΑΝΝΗΣΜΑΣ»
δηλητηριαστεί από τη σκληρά-
δατηςζωής,ούτεείχενοθεύσει
τα συναισθήματά του και τις ι-
δέες του, παρέμενε ένα άδολο
πλάσμαπροσφοράςκαισυμπό-
νιας…

Βαριά απώλεια σε όλους
τους δικούς του ανθρώπους,
την οικογένειά του και τουςφί-
λους του, τους συνεργάτες του
αλλά και τον απλό κόσμοπου
τονζούσεκαιτονεξυπηρετούσε
καθημερινά, μιαπαρουσία τόσο
Δυναμική και γεμάτη με συναι-
σθήματακαιόνειραπουσ’έκανε
νατονσυμπαθήσειςαμέσως.

Μόλις38χρονών,αφήνειπί-
σω του σύζυγο και παιδί, σε ένα ξαφνικό
παιχνίδι της μοίρας αφήνοντας όλους μας
άφωνους.

Η τραγική συγκυρία της απώλειάς του,
βύθισεστοπένθοςοικείουςκαιφίλους.Δεν
μπορώνασυνειδητοποιήσωαυτόπουσυ-
νέβη,δενμπορώνασυνέλθωαπό τοσοκ,
έναςτόσοπολλάυποσχόμενοςνέοςάνθρω-
ποςναφύγειτόσοάδοξααπότηζωή…

Γεμάτος αρνητικά και πλήρους θυμού
συναισθήματα για την ξαφνική απώλεια ε-
νός νέου ανθρώπου,που δενπρόλαβε να
ολοκληρώσειτονκύκλοτου…

Συγκλονισμένος νοιώθωναπνίγομαι α-
πόέναπελώριο«γιατί…».

Τι λόγιαπαρηγοριάς να βρει κανείς να
πει, απαλύνοντας κάπως τον αβάσταχτο

πόνο ψυχής των δικών του ανθρώπων,
αφούκιεσύπουτοζεις,δενμπορείςνατο
πιστέψειςγιατίπονάςαφόρητα.

Δενβρίσκειςτηδύναμη,ούτετοθάρρος
ναπάρειςστοτηλέφωνοτουςσυγγενείςκαι
τουςφίλους, αδυνατώντας ναπιστέψεις το
μοιραίογεγονός,πουσεπαγώνεικαισεπα-
ραλύει ολόκληρο, γιατί η  κακιάστιγμήμας
πήρετονΓΙΑΝΝΗΜΑΣ…

Τεράστια απώλεια όταν χάνονται τέτοιοι
άνθρωποι…

Περισσότερα λόγιαπαρηγοριάς δε βρί-
σκωναπω,εύχομαιστησύζυγο,στοπαιδί
του,στους γονείς του ναβρουν τη δύναμη
να συνεχίσουν, ας τον θυμούνται πάντα
μεαυτό τοχαμόγελό τουκαι τηνκαλοσύνη
του…

Αιωνίασουημνήμη,αλησμόνητεΦΙΛΕ,
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ,«ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»,ΓΙΑΝΝΗ…

Συλλυπητήρια
τουΝΠΣΒέροιαγιατον

θάνατοτουΓιάννηΧασιώτη

Τέο Παυλίδης:
Είμαι συγκλονισμένος...

Δεν έχω λόγια…

Συγκλονίζουν
οι αθλήτριες

της Βέροιας 2017
ΟιαθλήτριεςτηςΒέροιας2017συγκινούν…
“Ποιος να το φανταζότανε ότι ένας άνθρωπος που είχε

ψυχή σαν μικρούπαιδιού θα μας άφηνε τόσο γρήγορα και
απρόοπταγιατηνγειτονιάτωναγγέλων.Τοόραμάσου«μια
οικογένεια,μιαομάδα»,ήθελεςναμαςβλέπειςμιαγροθιάη
μιαδίπλαστηνάλληκαιεσύμεόλεςμας.Αχαγαπημένεμας,
πωςναχωρέσουνελόγιασεκάτιτόσοάδικοκαιάσχημο.Θα
σεέχουμεπάνταμέσαστηνκαρδιάμας , εσένακαι τηνομα-
δάρασουτηΒέροιαμας .Σεαγαπάμε…τακορίτσιασου.Τα
ειλικρινάμαςσυλλυπητήριαστουςοικείουςτου.

Υ.Γ. Είναι τρελός , είναι τρελός ο πρόεδρος”

ΣτηνΡουμανίαηΈφηΚολοκυθάτουΓΑΣΑλεξάνδρεια
ΤαμέλητηςΕλληνικήςομάδαςθασυμμετάσχουνστηδιοργά-

νωσημεστόχονακυνηγήσουντοκαλύτεροδυνατόαποτέλεσμα,
μέσααπό το οποίο θα έρθει και ο μεγάλοςστόχος,που είναι η
άνοδοςστηΣούπερΛίγκα.

Ταυγειονομικάπρωτόκολλααναμένεταιναταλαιπωρήσουντα
μέλητηςαποστολής,πουωστόσοθαέχουνμπροστάτουςδύογε-
μάτεςημέρες,προκειμένουναξεκουραστούνκαιναγνωρίσουντις
αθλητικέςεγκαταστάσειςόπουθαδιεξαχθούνοιαγώνες.Αρχηγός
αποστολής είναι ο νέος γενικός γραμματέας τουΣΕΓΑΣΓιώργος
Γιατρουδάκης

ΜετέχεικαιηΈφηΚολοκηθάτουΓΑΣΑλεξάνδρειας
Για το Κλουζ Ναπόκα της Ρουμανίας αναχώρησε και η α-

θλήτρια του ΓΑΣΑλεξάνδρεια,ΈφηΚολοκυθά,προκειμένου να
συμμετέχειστο ευρωπαϊκόπρωτάθλημαομάδων.Ηνικήτρια του
μήκους στοπανελλήνιοπρωτάθλημα, θα αγωνιστεί μαζί με τα
υπόλοιπαμέλη της εθνικήςομάδαςστίβου, μεστόχο, ναανεβά-
σουντηχώραμας,στηΣούπερΛίγκα.Ευχόμαστεκαλήεπιτυχία
στηναθλήτριαμαςκαισεόλητηνελληνικήαποστολή!!!

Ζητά 2+1 εισιτήρια 
ανόδου η Super 

League 2
ΑυτάζητάειηSuperLeague2γιανα

δεχτεί τιςΒομάδες τηςSuper League1
στοπρωτάθλημα.

Τιςπαρακάτω εισηγήσεις έκανε η δι-
οργανώτρια αρχή της Super League 2
στην Επιτροπή ΕπαγγελματικούΑθλη-
τισμού για τησυμμετοχή τωνΒομάδων
τωνΠΑΕ τηςSuper League 1στο επό-
μενοπρωτάθληματηςδεύτερηςεπαγγελ-
ματικής κατηγορίας.Ταπροαπαιτούμενα
γιατηνσυμμετοχήτωνΒομάδωνταπα-
ρακάτω:

Ναμηνέχουνσυμμετοχήσταέσοδα(τη-
λεοπτικά,στοίχημα)τηςSuperLeague2.

Να ανέβουν δύο ομάδες απευθείας
από την Super League 2 στην Super
League1καιμιαθέσημπαράζτηςSL2με
τον12οτηςSL1.

Συμμετοχή τεσσάρων (4) Β ομάδων
στηνSuperLeague2.

ΟιΒομάδεςναμημετέχουνσταPlay
Off,αλλάσταPlayout.

Να επιτρέπεται ο δανεισμός τωνπο-
δοσφαιριστώντηςSL2στηνSL1

ΟιΒομάδεςθαέχουνστοΦύλλοΑγώνα
παίκτεςέως23καιτρειςμεγαλύτερους(από
πέντεπουζητάειηSL1)

ΗΕΠΟναεπιτρέπεισεΒομάδεςτης
SL2τησυμμετοχήστοπρωτάθληματηςΓ
Εθνικής(έως4)

ΗSuper League 1 νασυνδράμει για
την εξεύρεση τηλεοπτικήςστέγης και για
τοΠρωτάθληματηςSL2γιατρία(3)έτη.



ΓράφειοΝίκοςΤσιαμούρας

Ανεβαίνουμεορειβατούμετώρα
απολαμβάνουμεστιγμέςπουανα-
πολείς  στην καθημερινότητα  και
είναιμοναδικές.

Hματιάχάνεταισευγρέςκοιλά-
δες,  σεαπέρανταδάση,σεκωνο-
φόρακαιοξιές.

Πλατύφυλλακαιφυλλοβόλαμας
υποδέχονται.

Ναι!
Η  πεζοπορία και η ορειβασία

είναιέναμεθυστικόταξίδι.
Φύγαμε στις 6 πρωινό Σαββά-

του.
ΔιαδρομήΒέροια-Κοζάνη-Σιάτι-

στα –Γρεβενά–Μαυραναίοι –Ζιά-
κας–Αβδέλλα.

Αριστεράμαςδιαγράφεταιηπό-
λη τηςΚοζάνης.Η ιστορία του νο-
μούΚοζάνης ξεκινάαπό την λίθινη
εποχή.

Χτισμένησευψόμετρο720μ.α-
νάμεσαστιςοροσειρέςτουΒερμίου,
τουΜπούρινουκαιτωνΠιερίων.

ΚατάτηνβασιλείατουΦιλίππου
Β΄ η περιοχή ονομαζόταν Ελίμεια
και ήταν τμήμα τηςΆνωΜακεδο-
νίας.

Πρώτη καταγεγραμμένη αναφο-
ράστηνΚοζάνηγίνεταισεσουλτα-
νικόφιρμάνιτου1528,σανοικισμός
με 91 σπίτια, 23 εργένηδες και 15
χήρες!

Απελευθερώθηκεαπό τον τουρ-
κικόζυγόστις11Οκτωβρίου1912.

Συνεχίζουμε……………
Ηπόλη των Γρεβενών εμφανί-

ζεταιαπότηνεποχήτουΒυζαντίου.
Χτισμένη ανατολικά τηςΒ.Πίν-

δουστιςόχθεςτουΓρεβενίτηπαρα-
ποτάμουτουΑλιάκμονα,σευψόμε-
τρο534μ.

Οασφάλτινος δρόμοςφιδοσέρ-
νεται ανάμεσααπόπυκνάδάσηό-
που τα δρυοδάση διαδέχονται τις

βελανιδιέςκαιαυτάμετησειράτους
στιςοξιές.

Γύρω μας τοπίο με  ατελείωτα
πυκνάδάση.

Τα δένδρα πανύψηλα ρίχνουν
όλη την μεγαλοπρέπεια τους στα
μονοπάτια  του δάσους όπουανα-
πνέουνπουλιάκαιμικράθηλαστικά
σκίουροι,νυφίτσες,κουνάβια.

Δένδραγιγάντια,ρωμαλέα,βα-
θιάσημαδεμένα  από τηνπάλημε
τακαιρικάφαινόμενα(χιόνι,βροχή,
αέρας, κεραυνοί.) και με τον χρόνο
πουείναιανελέητος.

Πήραμεπορεία για το χωριόΑ-
βδέλλα.

Τοχωριόξεπροβάλλεισκαλωμέ-
νοστουςπρόποδεςτουβουνούκαι
σευψόμετρο1342μέτρων.

Κρυμμένο στην πλαγιά αγνα-
ντεύειαπόεδώψηλάτηναπεραντο-
σύνητουουρανού.

Ανεβαίνονταςσταδεξιάμαςτον
ανηφορικό φιδωτό δρόμο που ο-
δηγεί στο χωριό κυλά τα ορμητικά
νερά του ένας χείμαρρος περιτρι-
γυρισμένος  με πικροδάφνες  και
λυγαριές.

Η εκκλησίαπου βρίσκεται στην
πλατεία κάηκε το 1905 και ξανα-
κτίστηκε το 1955. Στο δάσος της
Αβδέλλας  υπάρχει η εκκλησία της
αγίας Τριάδας εδώ που κατά την
παράδοσηήταντοκρυφόΣχολειό.

Από τηνΑβδέλλα  καταγόταν ο
ΖήσηςΒέρος,σημαντικόςΈλληνας
Μακεδονομάχος.

Γεννήθηκε στις 16Αυγούστου
το 1860 και πέθανε το1985 σε η-
λικία 105 χρονών. Όλη του η ζωή
ήταν έναςσυνεχήςαγώνας για την
ελευθερία.

Συνεργάστηκεμετηνομάδατου
ΠαύλουΜελά. Το 1941 συνελή-
φθηαπότουςγερμανούςναζιστές
και παρέμεινε  στη φυλακή για 2
χρόνια.

Η οικογένεια του συμμετείχε
στηνΕθνικήΑντίσταση.

Ογιοςτουκαιοι4κόρεςτου.
ΣτονΕμφύλιο διώχτηκε και φυ-

λακίστηκεγια2χρόνιαστηνΚοζάνη
Επίσης από τηνΑβδέλλα κατά-

γονται οι αδελφοίΜανάκια Γιάννης
καιΜίλτος.

Υπήρξανπρόδρομοι της φωτο-
γραφίας και του κινηματογράφου
με δραστηριότητα για περίπου 66
χρόνια.

Αφήνουμε τα αυτοκίνητα  εκεί
που τελειώνει το  χωριό, ανεβαί-
νοντας προς τις βουνοπλαγιές σε
μια χαρακτηριστική κυκλικήπέτρινη
πλατεία.

Ηδιαδρομήαπότοχωριόμέχρι
την κορυφήΒασιλίτσα καλύπτει μια
υψομετρική διαφορά 1000 μέτρων
περίπου.

Αρχικά ακολουθούμε χωματό-
δρομοκαισυνεχίζουμεσεμονοπάτι
με βορειοδυτική κατεύθυνση  ακο-
λουθώνταςτασημάδιαγιαναβγού-
μεγρήγορασεράχη.

Το δάσος ξυπνά και αντικρίζει
τηνμέρα.

Μυρωμένες οιπνοές τουαγέρα
από φασκόμηλο και θυμάρι  σμί-
γουνμετιςλεπτέςμοσχοβολιέςτης
μέραςαπότααγριολούλουδα.

Συναντάμε  καιπάλι τον χωμα-
τόδρομο,τονπροσπερνάμεκάθετα
καισυνεχίζουμεσεανηφορικήράχη
μεπυκνόδάσοςοξιάςκαιλίγατρε-
χούμενανερά.

Αφήνουμε την ράχηπου γίνεται
πολύανηφορική καιπαίρνουμεπο-
ρεία δεξιάσε μονοπάτι  χαμένοσε
ψηλάχόρτα,πουμαςδυσκολεύει.

Νερά τρέχουν από παντού, το
φωςκαιτονερόείναιηζωήτουδά-

σους.
Τώρα το μονοπάτι πρασινισμέ-

νο,πανέμορφο.
Στο τέλος του δάσους καταλή-

γουμε στο κέντρο χαρακτηριστικής
λάκας μεπολλέςπηγές πολλάμι-
κράρέματακαιαρκετήχλόη.

Κατευθυνόμαστε  βόρεια στην
ανηφορικήβουνοπλαγιάπουσε λί-
γο μας βγάζει σε ξέφωτο με θέα
απεριόριστη.

Απέναντιμας τοόροςΤύμφημε
την χαρακτηριστική κορυφήΓκαμή-
λα.

Χαμηλά  αντικρίζουμε δασωμέ-
νεςκοιλάδεςμεεκτεταμέναδάσηα-
πόπεύκα, έλατα,οξιές,σφενδάμια,
φτελιές,φλαμουριές,λεύκες,βελανι-
διές,κουμαριέςκαιπουρνάρια.

Η φύση της Πίνδου παραμένει
αναλλοίωτηστοπέρασμα του χρό-
νου, το ίδιοσκουροπράσινοχρώμα
τωνκωνοφώρων,ηίδιαχιλιόχρωμη
οξιά, η ίδιααθάνατηδρυς,μεμόνη
διαφορά,ότιτιςπρώτεςεκείνεςεπο-
χές του χρόνου,σταδάσηαυτά
βάδισαν όντα, που δεν υπάρ-
χουνπια, όπως τομαμούθπου
αποκαλύφθηκεστηνπεριοχή.

Απότομες  πρασινισμένες
πλαγιές και χαράδρεςπαρουσι-
άζονται μπροστάμας κυματιστά
χωρίςτέλος

Πρέπεινατιςδιαβούμενατις
ξεπεράσουμε για να φθάσουμε
στονπροορισμό μαςπου είναι
ηκορυφή.

Τραβερσάρουμε στην κορυ-
φογραμμή που μας οδηγεί σε
διάσελο όπου  υπάρχουν χαμη-
λάπασαλάκιαμετηνένδειξηΕ6.

Στοσημείοαυτόαφήνουμετο
διεθνέςμονοπάτι ( τοΕ6φεύγει

για το χιονοδρομικό τηςΒασιλίτσας
),εμείςπαίρνουμετηνκακοτράχαλη
ανηφόραπουθαμαςοδηγήσειστην
κορυφήτηςΒασιλίτσας

Ηανάβαση  συνεχίζει  να είναι
σκληρή.

Τώρακάθεβήμακαιμιαδοκιμα-
σία, θέληση και αντοχή δοκιμάζο-
νται.Οιφίλοιορειβάτεςκαρφώνουν
ταμπατόνκαισταματάνεγιασύντο-
μεςανάσες.

Συνεχίζουμεαπτόητοι!
Λευκάσύννεφαμαςπεριτριγυρί-

ζουνοαέραςπαγωμένοςχτυπάμε
μανίαπάνωμαςφοράμεκάτι ζεστό
καισυνεχίζουμε.

Έχουν ήδη περάσει 2ώρες α-
νάβασης, πλησιάζουμεστην κορυ-
φή,γύρωμαςαπόκρημνεςπλαγιές
γυμνές από βλάστηση αναδύονται
μέσααπότηνσυννεφιά.

Απότηνκορυφήφαίνονταιοι
απέριττες  κορυφές  του Σμόλικα,
τουΓράμμουκαιτηςΤύμφης

Επιστροφή…

Η επιστροφή μας σημαδεύτηκε
από ξαφνικές νεροποντές ευτυχώς
μικρήςδιάρκειας.

Επιστρέφονταςαναλογιζόμαστε
τηνσημερινήπεριπλάνησημας.

Τοβουνόανήκεισταπεύκα,στις
οξιές, στααγριολούλουδα,στις αρ-
κούδες,στουςλύκους,σταγεράκια,
στους αετούς, στα ζαρκάδια, στους
αέρηδες και μετά σε όλους εμάς
τουςανθρώπους.

Τοταξίδιμαςσεξεχασμέναχω-
ριά,σε κακοτράχαλεςβουνοκορφές
,σεκελαριστάποτάμια,σεθρυλικά
γεφύρια, σε αυτή τη μοναδική   ο-
μορφιά της ελληνικήςφύσης,πήρε
τέλος.

Κάθε φορά αφήνουμε και ένα
κομμάτιαπότονεαυτόμας,σήμερα
πήραμεενέργεια,αυτήτηνενέργεια
που μόνο η φύση μπορεί να μας
προσφέρειαπλόχερα.

Συγχαρητήριασεόλητηνομάδα
πουτακατάφερεμεεπιτυχίαμέχρι
τηνκορυφή.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιούνιος 2021

Τοσυνεργείο
επιφυλακήςτης
ΔΕΥΑΒκατάτο
διάστημααπό14-
06-2021 μέχρι 
20-06-2021 θα
είναιτοεξής:Αυτό-
ματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.
2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
14/06/2021 έως 18/06/2021

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

Πέμπτη 17-06-2021

1 3 : 3 0 - 1 7 : 3 0

ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ Α-

ΝΑΣΤΑΣ ΙΟΣ  ΚΕ -

ΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΓΩΝΙΑ23310-60340

2 1 : 0 0 - 0 8 : 0 0

ΓΚΡΕΖΙΟΥ ΔΗΜΗ-

ΤΡΑΠΙΝΔΟΥ11 (κά-

τωαπότααστικά)23310-23023

Φαρμακεία

Με τους Ορειβάτες Βέροιας
στην Αβδέλλα και Βασιλίτσα Γρεβενών



Από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
ανακοινώνεται ότι:

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος ως πω-
λητές στην εμποροπανήγυρη της Αγίας Κυριακής 
Λουτρού του Δήμου Αλεξάνδρειας, η οποία θα διε-
ξαχθεί από τις 5 έως και 8 Ιουλίου 2021, καλούνται 
να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Τοπικής Οικονο-
μικής Ανάπτυξης του Δήμου από την Δευτέρα 07 
Ιουνίου 2021 έως την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021.

Οι αιτήσεις μετά των προβλεπόμενων δικαιο-
λογητικών, λόγω και της εφαρμογής των εκτάκτων 
μέτρων για τον κορωνοϊό, θα κατατίθενται στον 
Δήμο ως εξής:

– Ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
anthimou@alexandria.gr ή

-Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη δι-
εύθυνση “Δήμος Αλεξάνδρειας, Τμήμα Τοπικής Οι-
κονομικής Ανάπτυξης, Εθν.Αντίστασης 42, 59300, 
Αλεξάνδρεια” με την ένδειξη “ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟ-
ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ”.

– Τηλέφωνο επικοινωνίας 2333350127-112.
Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι επισυνάπτουν συνημμέ-

να, κατά περίπτωση, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή 

Διαβατηρίου.
2. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης υπαίθριου (πλανό-

διου ή στάσιμου) εμπορίου ή λαϊκών αγορών ή βεβαίωση 
δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας 
από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας τους (παρ.3 άρθρο 38 
Ν.4497/17).

3. Φωτοαντίγραφο πρόσφατης απόδειξης ταμειακής 
μηχανής ή προσωποποιημένης πληροφόρησης (μέσω 
ΤΑΧΙS).

4. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας ή πιστοποιητικού 
υγείας σε ισχύ εφόσον πρόκειται για πώληση τροφίμων.

5. Υπεύθυνη δήλωση (στην περίπτωση αποκλειστικής 
πώλησης εκκλησιαστικών ειδών), η οποία μπορεί να είναι 
και ηλεκτρονική μέσω του gov.gr.

6. Δημοτική ενημερότητα (εκδίδεται οίκοθεν 
ενδοϋπηρεσιακά από τις οικονομικές υπηρεσί-
ες του Δήμου).

Μετά την καθορισμένη ως άνω προθεσμία 
(βάσει ημερομηνίας ηλεκτρον. ταχυδρομείου ή 
σφραγίδας Ταχυδρομείου) δεν θα γίνεται δεκτή 
καμία αίτηση.

Ακολούθως, θα εκδοθεί κατάλογος συμμε-
τεχόντων ύστερα από κλήρωση, ο οποίος θα 
αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα Αλεξάν-
δρειας και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η καταβολή των προβλεπόμενων τε-
λών από τους επιλεγέντες θα γίνει σε 
λογαρ ιασμό του  Δήμου Αλεξάνδρε ι -
ας στην Τράπεζα Πειραιώς, στον ΙΒΑΝ: 
GR7301722080005208055980185, μέχρι την 
01-07-2021, με αναγραφή του ονοματεπώ-
νυμου, του ΑΦΜ και ως αιτιολογία κατάθεσης 
“Εμποροπανήγυρη Αγίας Κυριακής 2021”.

Το έντυπο/απόδειξη κατάθεσης των εν λό-
γω τελών θα κατατεθεί στην υπηρεσία μας 

ηλεκτρονικά όπως παραπάνω, μέχρι την 01- 07-2021.
(ΜεΔ)

O  ΑΡΜΟΔΙΟΣ ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

«Ανακυκλώνουμε σωστά (;) »
Η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί ένα από τα σημαντικά προβλήματα 

που καλούνται να επιλύσουν οι σύγχρονες κοινωνίες καθώς αντιλαμβάνονται 
πλέον πως τα απόβλητα δεν αποτελούν ένα άχρηστο βάρος αλλά ένα πολύτιμο 
πόρο που αν αξιοποιηθεί σωστά μπορεί να δώσει πολλαπλά οφέλη. 

Η πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, η επανάχρηση, η ανακύκλωση και γενι-
κότερα η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων, αποτελούν την πιο ολοκληρω-
μένη προσέγγιση στη διαχείριση των αποβλήτων  διότι επιτυγχάνουν οικονομικά 
οφέλη, συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και 
δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.

Η εφαρμογή της ανακύκλωσης στηρίζεται στην  υπευθυνότητα του πολίτη για 
το διαχωρισμό των αποβλήτων και την απόρριψή / παράδοση τους στους αντί-
στοιχους κάδους / αποδέκτες ανάλογα με το είδος τους.

Όσον αφορά την ανακύκλωση Υλικών Συσκευασίας (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΣ) η διάθε-
ση των αποβλήτων πραγματοποιείται ακολουθώντας τις ακόλουθες οδηγίες :

• Διαχωρίζουμε καθημερινά τα υλικά συσκευασίας (από χαρτί, πλαστικό, γυα-
λί, λευκοσίδηρο και αλουμίνιο) από τα υπόλοιπα απορρίμματα στο νοικοκυριό. 

• Καθαρίζουμε τις συσκευασίες μας από τα υπολείμματα. 
• Διπλώνουμε τα χαρτοκιβώτια ώστε να μην πιάνουν πολύ χώρο στον μπλε 

κάδο 
• Δεν πετάμε στον κάδο τα υλικά συσκευασίας μας μέσα σε δεμένες σακούλες 

αλλά τα ρίχνουμε χύμα.
 Συγκεκριμένα στο μπλε κάδο απορρίπτουμε τα ακόλουθα υλικά συσκευασίας:
• Συσκευασίες από Αλουμίνιο, όπως,  αναψυκτικά, μπίρες, κ.ά.
• Συσκευασίες από Λευκοσίδηρο, όπως,  από γάλα εβαπορέ, τόνο, τοματο-

πολτό, κ.ά. 
• Συσκευασίες από Πλαστικό, όπως,  μπουκάλια από νερό, αναψυκτικά, για-

ούρτι, βούτυρο, απορρυπαντικά, σαμπουάν, πλαστικές σακούλες, κ.ά. 
• Συσκευασίες από Γυαλί, όπως, μπουκάλια και βαζάκια από χυμούς ή τρόφι-

μα, αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά, κ.ά. (Σημειώνεται ότι τα μπουκάλια από γυαλί 
μπορούν να απορρίπτονται και στους ΜΠΛΕ ΚΩΔΩΝΕΣ που είναι τοποθετημένοι 
σε σημεία του Δήμου).

• Συσκευασίες από Χαρτί, όπως, από γάλα, χυμούς, τρόφιμα, απορρυπαντι-
κά, χαρτοσακούλες, Χαρτοκιβώτια, κ.ά.

Όσα υλικά δεν αναφέρονται παραπάνω, όπως, πλαστικές ταινίες, χαρτί που 
περιέχει πλαστικό (περιοδικά),  ζελοφάν, διατίθενται στους πράσινους κάδους, 
ενώ υλικά όπως το φελιζόλ, αφρολέξ, δεματοποιούνται και επικοινωνούμε με την 
υπηρεσία για τον τρόπο διαχείρισής τους.

 Σημειώνεται ότι στον μπλε κάδο απαγορεύεται η απόρριψη σκουπιδιών, 
κλαδιών, χόρτων και μπαζών, διότι καταστρέφουν τα ανακυκλώσιμα υλικά και 
αυξάνεται το ποσοστό του υπολείμματος που καταλήγει σε Χώρο Υγειονομικής 
Ταφής Απορριμμάτων.

Όσο αφορά άλλα ανακυκλώσιμα υλικά όπως, ρούχα, μπαταρίες συσκευών, 
τηγανέλαια, απορρίπτονται στους ειδικούς κάδους που είναι τοποθετημένοι σε 
περιοχές του Δήμου, ενώ οι  ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές συλλέγονται 
από την Υπηρεσία Καθαριότητας – Ανακυκλώσιμων Υλικών κατόπιν ραντεβού 
(τηλ. επικοινωνίας 23313 50634, 50595). 

Εφαρμόζοντας την ανακύκλωση μειώνεται ο όγκος των αποβλήτων που κα-
ταλήγουν σε υγειονομική ταφή και τα οφέλη που προκύπτουν  δεν είναι μόνο 
περιβαλλοντικά αλλά και οικονομικά, καθώς η μείωση του όγκου των αποβλήτων 
οδηγεί και σε μείωση του κόστους της μεταφοράς και της διάθεσής τους. 

Ανακυκλώνουμε σωστά γιατί: «Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε το σήμερα 
καλύτερο ...»

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Ανακύκλωσης 
– Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

Παπαδόπουλος Βασίλειος
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Μικροί εθελοντές του 5ου Συστήματος Προσκοπων 
Βέροιας , καθάρισαν το Κομνήνιο

Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Ιουνίου το Σώμα 
Ελλήνων Προσκόπων ένωσε τις δυνάμεις του , 
με το πανελλαδικό κίνημα SAVE YOUR HOOD 
( https://saveyourhood.gr/ ) το οποίο με 19.000 
εθελοντές σε 166 περιοχές της Ελλάδας απομα-
κρύνει κάθε άχρηστο αντικείμενο που μολύνει ή 
ασχημίζει το περιβάλλον μας

Έτσι λοιπόν το Σάββατο 5 & 6 Ιουνίου , τα 
Λυκόπουλα του 5ου Συστήματος Προσκόπων 
Βέροιας συνεργάστηκαν με τους εθελοντές του 
SAVE YOUR HOOD για να σπάσουν το ρεκόρ 
εβδομαδιαίας συγκέντρωσης όγκου απορριμμά-
των των 500.000 λίτρων , δίνοντας το ραντεβού 
τους , στο Κομνήνιο , για να το κάνουν ομορφό-
τερο !!!

 Έπαιξαν , γέλασαν αλλά έκαναν και το καθή-
κον τους καθαρίζοντας από σκουπίδια του πάρ-
κου και της παιδικής χαράς μαζεύοντας πάρα 
πολλά λίτρα σκουπιδιών.

Όλοι μας πρέπει να προσέχουμε τις μικρές “αθέατες” γωνιές των γειτονιών της πόλης μας , για ένα καθαρό , όμορφο και υγιές περι-
βάλλον !!!

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς,
Παντελίδης Ανέστης

Αρχηγός 5ου Συστήματος

Κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών 
για τη συμμετοχή πωλητών 

στην Εμποροπανήγυρη της Αγίας Κυριακής
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα95τ.μ.σταΑστικά,
2ος όροφος, χ. ασαν-
σέρ,σε καλήκατάστα-
ση40.000 ευρώ.Τηλ.:
6945122583.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
διόροφηστοΠανόραμα
με3υπνοδωμάτια,σα-
λοκουζινα, μπάνιο, βε-
ράντα.Κάτωδιαμέρισμα
πιο μικρόσαλοκουζίνα
με τζάκι, δωμάτιο. Με
πρόσβαση στην αυλή.
Αυτόνομη θέρμανση
σε ήσυχη περιοχή. Τι-
μή135.000ευρώ.Τηλ.:
6973735020.

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

σιτιοκόΑκίνηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα
όριαΑγγελοχωριου-Αρ-
χαγγέλου 2 χωράφια
κολλητά,25και11στρέμ-
ματα, περιφραγμένα,
παλμέτταβερύκοκα6ε-
τώνσεφούλπαραγωγή,
άριστης κατάστασης, 4
εξαιρετικέςποικιλίες,με
μπεκάκια.Παρακαλώμό-
νοσοβαρέςπροτάσεις.

Κινητό:6945769920.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ52ενοι-

κιάζεται  γκαρσονιέρα,
1ος όροφος, σε πολύ

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας



13ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 www.laosnews.gr

καλή κατάσταση.Πληρ.
τηλ.:6945852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μη-

τροπόλεως 35, χώρος 90
τ.μ.περίπου,με3χώρους
και κουζινα,W.C., για ε-
παγγελματική χρήσηή για
διαμέρισμα, 3ος όρ. Τηλ.:
6932 471705 & 23310
21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος
για να εργασθει Σαββα-
τοκύριακο στην ταβέρνα
του «Χαρατσή» στη Βερ-
γίνα. Πληρ. τηλ.: 6906
404964.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΕνοικιάζεταιαπο-

κλειστικάαπότογραφείομαςσπάνιομεγάλο
Studio-γκαρσονιέρα39τ.μ.,1οςόρ.ψηλός
οικοδομήτου1999,σεπολύκαλήκατάσταση,
θέρμανσημεένακλιματιστικό.Πρόκειταιγιαένα
πολύφωτεινόκαιγωνιακόακίνητοστοκέντρο
τηςπόλης,Τιμή230€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
καιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106232-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας
60τ.μ.Ημιώροφος.Αποτελείταιαπό1Υπνο-
δωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικα-
τασκευασμένοτο1984καιδιαθέτειθέρμανση
μεκλιματιστικόκαι ένανθερμοπομπό,έχει
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,μεθερμοπρόσοψη,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.14543ΠΙΕΡΙΩΝστηνΒοσπόρου

29ενοικιάζεταιισόγειαμικρήαποθήκη4τ.μ.,
κατασκευή2011,σεκαλόσημείοενοίκιο25€
μόνο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23850-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-

τάαποκλειστικότηταέναπολύμικρόγραφείο
συνολικήςεπιφάνειας8τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένοςκατάλληλοκαιγιαέδραεπιχείρησης.
Μηνιαίομίσθωμα80€.

Κωδ: 23705 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναι
κατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα
-Τιμή:100€.

Κωδ:23753ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταΓραφείοσυνολικήςεπι-
φάνειας35τ.μ.1οςόροφοςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό1ενιαίοχώροκαιWCκαι
διαθέτειθέρμανσημεΚλιματιστικό,μεΑνελ-
κυστήραΤιμή:120€.

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό3χώρους, .Είναικατασκευασμένο
το1970καιδιαθέτειανοιχτωσιά ,έχειΚου-
φώματαΣυνθετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C-
Μίσθωμα300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-Κέντροσεπαράλληλοτης

ΒενιζέλουΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικό-
τηταισόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
20τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιέχειω-
ραίαβιτρίνα.Μίσθωμαμόνο170€.

Κωδ:24070-ΚέντροσεπάροδοτηςΜη-
τροπόλεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστι-
κότητακατάστημασυνολικήςεπιφάνειας30
τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιμε
δικότουWC.ΔιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου.
Ενοίκιομόνο150€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24008-ΚέντροκοντάστηνΕδέσ-
σηςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητα
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας70τ.μ. Ισό-
γειο.Αποτελείταιαπό1Χώροενιαίο,μεA/C
-Ενοίκιο:250€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24367ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,επίτης
οδούΚεντρικήςενοικιάζεταικατάστημα75τ.μ.,
ισόγειοκαιμε35τ.μ.πατάρι,σεεξαιρετικάκα-
λήκατάσταση,έτοιμοκαιμερολάασφαλείας,
ενιαίοςχώρος,μεγάληβιτρίνα,ενοίκιοπολύ
λογικό,μόνο280€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23656ΕΛΗΑ,ενοικιάζεταισπάνιο
ισόγειοκατάστημα86τ.μ.,μεμεγάληβιτρίνα
καισίγουραεξαιρετικήςπροβολήςκαιμονα-
δικήςεμπορικότητας,με43τ.μ.πατάρι ,σε
πολύκαλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυ-
πόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
μίσθωμα2.000€.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΘΕΣΕΙΣ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΠΑΡΚΙΝΓΚ
στηνκαρδιάτηςπόληςμεράμπαεισόδου,με
τηλεχειριστήριοεισόδου,σεπλήρηλειτουργία
,στηνΒενιζέλουκοντάτιμήαπό70€/μήνα.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ;12970ΚΑΤΩΜΟΥΣΕΙΟπωλείται

διαμέρισμα63τ.μ.καθαράστο Ισόγειο,με
2υ/δ,σαλονοκουζίνα,μπάνιοκαιαποθήκη,σε
πολύκαλήκατάσταση,ανακαινισμένοκομπλέ,
μελίγακοινόχρησταχωρίςθέρμανση,μαζί
μεκλειστόγκαράζ21,50τ.μ.σετιμήευκαιρίας
όλαμαζίμόνο37.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106848ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας93τ.μ.μικτάκαι
84τ.μ.καθ,2οςόροφος,αποτελείταιαπό2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,χωρίςανελκυστήρα,
έχεικαινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδι-
πλάτζάμια,ανακαινισμένοκομπλέ,διαμπερές,
σεκαλήκατάσταση,ηθέρμανσητουείναιμε
σόμπαpelletηοποίαμπορείναπαραμείνεικαι
μεκλιματισμό,είναισεπρονομιακήτοποθεσία,
ιδανικόγιαιδιοκατοίκηση,σετιμήπροσφοράς
μόνο67.000€.ΠληροφορίεςστηΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

όδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο.Είναικατασκευασμένητο2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,Έχει
απεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιποδόμη-
σηςοικοπέδουκαικήπο,Τιμήμόνο30.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.με
ανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρό-
σκοπτη,μεπολύμεγάλεςβεράντες,άψογα
συντηρημένο,ξύλινακουφώματα,ανεξάρτητη
μεγάληκουζίνα,γεωμετρικάδομημένο ,ορ-
θολογικάκαιλειτουργικάάριστο,χωρίςθέρ-
μανση,μεδυνατότητατοποθέτησηςγιατζάκι
ήσόμπα(υπάρχεικαμινάδα),επιπλωμένο,με
αποθήκη,μεδύοντουλάπες,μεηλεκτρικές
συσκευές,μεηλιακόθερμοσίφωνα,εντυπω-
σιακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλουστοιχώροι,με
δύομπάνια,διαμπερές,σετιμήπραγματικής
ευκαιρίαςμόνο130.000€,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας,πω-
λείταισπάνιαΒίλα400τ.μ.,συνολικάσετρία
επίπεδα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάσταση
εξαιρετική,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμιση
,πολύαυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,
γεωμετρικάδομημένη,γιαπολύαπαιτητικούς
αγοραστές,επιβλητικήστηνόψη,μεαρμονι-
κέςαναλογίες,διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα
,ψησταριά,ενεργειακότζάκι,μιαμεγάληαπο-
θήκηκαιέναδεύτεροδιαμέρισμαξενώναστο
ισόγειο,μεδιπλόγκαράζκλειστόκαιάλλαδύο
γκαράζέξωσκεπαστάμεντουλάπεςπαντού,
διαθέτειδρύιναδάπεδασταυπνοδωμάτιακαι
επιλεγμένολευκόμάρμαροΒεροίαςστοσα-
λόνι,αλουμινίουκουφώματαμεθερμογέφυρα
καιμεδιπλάτζάμιακαι3μπάνια.Τοοικόπεδο
τουείναι5680τ.μ.περιφραγμένο,ζητούμενο

τίμημα370.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας27τ.μ.1οςΥ-
περυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:12.000€.

ΚΩΔ.13186 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,πωλούνται
Γραφειακοίχώροι1ουορ.με243τ.μ.μικτά
και212τ.μ.καθαράσυνολικά7χώροιόλοι
νοικιασμένοιμεσυνολικόμίσθωματα900€
μεωραίαδιαρρύθμισηκαιπροσφέρονται σε
τιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα,μόνο190.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22887 - Επί της κεντρικήςΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙσυνολικήςεπιφάνειας57τ.μ. Ισόγειο
κατάστημα τοοποίοαποτελείταιαπόέναν
ενιαίοχώροκαιWC.Είναικατασκευασμένο
το1970καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,
Διπλάτζάμια .σετιμήπροσφοράς:30.000€
.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12783ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιΚατάστη-
μα58τ.μ.Ισόγειο,κατασκευή1974,οιχώροι
τουλειτουργικοί,σεπρονομιακήτοποθεσία,
κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,μεμεγάλη
βιτρίνα ,σεπολύκαλήτιμήμόνο35.000€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.14002ΣτοδρόμογιαΤρίλοφοπω-

λείταιακίνητοσπάνιοεπίτουκεντρικούδρό-
μουκαιαφοράέκτασηαπό8.000τ.μ.,τιμή
πώλησης40.000€.Πολύαξιόλογοακίνητοκαι
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ 13694 ΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ., στο
7.5χιλ.Πωλείταιχωραφοοικόπεδο 12.000
τ.μ.,γιαεπένδυση,εξαιρετικήευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,σε τιμήπράγματιχαμηλή,μόνο
35.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:106843ΓΗΠΕΔΟΠωλείταισπάνιο

Οικόπεδο233τ.μ.γωνιακό,τρίφατσο,πολύ
προνομιούχο,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,κατάλ-

ληλογιαανέγερσημονοκατοικίαςήμεζονέτας,
σεπολύκαλήγειτονιά,τιμήπροσφοράςμόνο
35.000€.

Κωδ:106548-ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικό-
πεδοσυνολικήςεπιφάνειας1508τ.μ.μέσα
στοχωριό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,σεπολύ
καλήτοποθεσία,Τιμή:27.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106669ΜΕΤΟΧΙΠΡΟΔΡΟΜΟΥ,
Πωλείταιένακαταπληκτικόοικόπεδοσυνολι-
κήςεπιφάνειας2.117τ.μ.σεαμφιθεατρικήθέ-
ση,μεμοναδικήανοιχτωσιά,πραγματικόφιλέ-
το,περιμετρικάπεριφραγμένο,μέσαστοοποίο
υπάρχειμιαμικρή ισόγειακατοικία20τ.μ.,με
άδειακανονικάηοποίαανεγέρθηκετο1997,
ρεύμακαινερόκανονικά,μεγεώτρηση,υπάρ-
χειυπόλοιποδόμησηςακόμη180τ.μ.,σετιμή
προσφοράςόλομαζίμόνο57.000€.Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενοαγοραστή.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115197 -ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας4000τ.μ.οικοδομήσιμο.
Τιμήεξαιρετικάχαμηλή,μόνο25.000€ευκαι-
ρίασίγουρη.

Κωδ:106237 -ΤΡΙΛΟΦΟΣΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας4300 τ.μ.,
άρτιοκαιοικοδομήσιμο,σεπολύκαλήτοποθε-
σία,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,Τιμή:
38.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106441-ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας4436 τ.μ.,
είναιάρτιοκαιοικοδομήσιμο,γωνιακό,σεπολύ
καλήτοποθεσία,τιμήπροσιτήμόνο:50.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106668ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣΒΕΡΟΙ-
ΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣΠωλείταιΧωραφοοικόπεδοα-
πότηνκάτωπλευράτουδρόμουσυνολικήςε-
πιφάνειας6.750τ.μ.,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεπολύμεγάληφάτσαστοδρόμο,
σετιμήπροσφοράςμόνο80.000€ολόκληρο.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ.14442ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ,στοπάνω

χωριόπωλείταιοικόπεδοεντόςσχεδίου,άρτιο
καιοικοδομήσιμο ,κτίζειμεσ/δ0,8συνολι-
κά448τ.μ. ,τιμήεξαιρετικήςευκαιρίαςμόνο
25.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άνδρας ή
γυναίκαναγνωρίζειπολύ
καλάΑγγλικά και Ιταλικά
ή καιΔικηγόρος με αντι-
κείμενοΔημόσιεςΣχέσεις
εξωτερικού. Πληρ. τηλ.:
6970463054.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα να εργα-
σθείσεβιοτεχνία,πλήρεςωρά-
ριο, μόνο πρωϊνά, ασφάλιση.
Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε
κοπτικήκαιραπτική.Τηλ.:6951
226409.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέαςμεδικό
τουμηχανάκι. Γιαπληροφορίες
στοτηλ.6986885352

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο έμπειρο
για το κυλικείο στο Νοσοκο-
μείο Βέροιας. Ώρες επικοι-
νωνίας για ενημέρωση 6.00
μ.μ. έως 8.00 μ.μ. στο τηλ.
6944577645.

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

ZHTEITAI βοηθός λογιστή

για εργασία σε λογιστικό γρα-
φείο.Απαραίτητη,τριετήςτουλά-
χιστον προϋπηρεσία. Τηλέφω-
νο:2331021106.Αποστολήβιο-
γραφικώνστοygronat@hotmail.
com.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηφρο-

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

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ ζητεί για γνωριμία

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

της CICU: καροτσάκι (χειμω-
νιάτικο-καλοκαιρινό),καλαθού-
να με βάση, τραπεζάκι φαγη-
τού, κάθισμα αυτοκινήτου και
2 ποδήλατα παιδικά σε πολύ
κατάσταση,400 ευρώόλαμα-
ζί.Τηλ.:2331062621.

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

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€

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

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 τοβιογραφικόσαςστοemail:
STEFANOSGIT@yahoo.gr.Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2331062211.

Η εταιρία Paini Α.Ε. επιθυμεί 
να προσλάβει μηχανολόγο – 

μηχανικό παραγωγής  
ΑπαραίτηταΠροσόντα
•ΓνωσηλογισμικώνπρογραμμάτωνERP
•Τουλάχιστον 3 χρονιά προϋπηρεσία σε

ανάλογηθέση
•Πτυχίοτριτοβάθμιαςεκπαίδευσης
•Εξαιρετικάεπικοινωνιακάχαρακτηριστικά

Παρέχονται
•Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
•Άριστοπεριβάλλον
•Προοπτικήεξέλιξης

Αποστολή Βιογραφικού: info@panini-foods.gr

Η εταιρία Panini Α.Ε. επιθυμεί 
να προσλάβει εργάτες / 
εργάτριες παραγωγής

ΑπαραίτηταΠροσόντα
•Γενικήπροϋπηρεσίασεβιοτεχνική-βιομη-

χανικήπαραγωγή
•Επικοινωνιακάχαρακτηριστικά

Παρέχονται
•ΠλήρηΑπασχόληση
•Άριστοπεριβάλλον
•Προοπτικήεξέλιξης

Αποστολή Βιογραφικού: info@panini-foods.gr



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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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ για εργασία σε τυπο-
γραφείο στηνΠτολεμαϊδα, με εμπειρία στην εκτύπωση
OFFSET και ευρύτερες γνώσεις-εμπειρία στις γραφικές
τέχνες.Μισθόςικανοποιητικός.

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

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 

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



Προκειμένου να δοθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους η δυνατότητα συμμετοχής στα προγράμματα 
του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ ανακοίνωσε ότι παρατείνεται έως και αύριο Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 (ώρα 
23.59’) η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
των δικαιούχων στα προγράμματα του 
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2021, που έληγε στις 
15/06/2021.

δηλαδή στα Προγράμματα του Λογα-
ριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ)

1. πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλί-
ων,

2. πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτη-
ρίων θεάτρων,

3. εκδρομικό πρόγραμμα,
4. πρόγραμμα κοινωνικού – ιαματικού 

τουρισμού,
5. παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα,
6. πρόγραμμα παροχή χρηματικού βοη-

θήματος σε τρίτεκνες-πολύτεκνες αγρότισ-
σες μητέρες.

Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις των δικαι-
ούχων, οι οποίες υποβάλλονται μέσω των 
ΚΕΠ, θα μπορούν να υποβάλλονται έως 
την λήξη του ωραρίου λειτουργίας των 
ΚΕΠ.

Για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα οι 
αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην δι-
εύθυνση http://apps.ogaservices.gr/
kataskinotika/ μέχρι τις 23.59΄. Πληροφο-
ρίες για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην 
διεύθυνση http://opeka.gr/agrotiki-estia/
ilektronikes-ypiresies/
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P Εδώ και καιρό διυλίζουμε το άστρα και κατα-
πίνουμε το ζένεκα…

 
P Όλη η Βρετανία εμβολιάστηκε με το συ-

γκεκριμένο σκεύασμα κι εμείς βγάζουμε μόνοι 
μας τα μάτια μας.

 
P Κι αν κρίνω από το παλιό ανέκδοτο, εμείς τα 

κεφάλια αλλάζουμε.
 
P Αυτοί οι λοιμωξιολόγοι βάλθηκαν να ξορ-

κίσουν μέχρι και τις βλακείες του Αλέξη για το 
ξεστοκάρισμα. Τέτοια επιτυχία.

 
P Στο 93% η συμμετοχή στον εμβολιασμό του 

συγκεκριμένου εμβολίου. Μάλλον τους πήραμε χα-
μπάρι.

 
P Κανονικά θα έπρεπε όσοι κάνουν και δεύ-

τερη δόση AstraZeneca να δικαιούνται δωρεάν 
καυσόξυλα για τον χειμώνα.

 
P Αν είχε πέσει σαν τον Έρικσεν ποδοσφαιρι-

στής μεγάλης ομάδας στην Ελλάδα, το μόνο βέβαιο 
είναι ότι θα είχε δοθεί πέναλτι.

 
P Όλοι συγκλονισμένοι από την πτώση του 

Κρίστιαν. Σιγά τ’ αβγά ρε. Εγώ έτσι μπαίνω κάθε 
μέρα στο σπίτι.

 
P Η πρώτη φορά ήταν δύσκολη. Φώναζα για 

απινιδωτή και η αγάπη έφερε τον αποκωδικοποιητή. 
Ντιπ ντουγάνι.

 

P Δεν τα παρατάει 
λέει ο Κρίστιαν Έρικσεν. 
Για μπάλα δεν ξέρω, 
μακάρι. Αλλά άμα θέλει, 
άνετα πάει για δήμαρ-
χος, σε όποια πόλη του 
κόσμου επιλέξει.

 
P Ακόμη και στη Βέ-

ροια. Τέτοια διείσδυση έχει 
στις λαϊκές μάζες η τηλε-
όραση.

 
P Με τα χίλια ζόρια 

καταφέραμε να πάρουμε 
αποκωδικοποιητή, τώρα 
ντε και καλά απινιδωτή. 
Δεν έχει σταματημό αυ-
τή η εξέλιξη της τεχνο-
λογίας.

 
P Πάντως από τότε 

που μπήκε στη φυλακή, 
είναι πιο συχνά στις ειδή-
σεις ο Μένιος Φουρθιώ-
της. Να ξέρετε ήταν σχέ-
διο. Κάτι σαν τους στά-
βλους της Εριέτας Ζαΐμη 
ένα πράμα.

 
P Στη μαγειρική η 

Μαργαρίτα. Στο μαγει-
ρείο των εργασιακών ήταν η Μάργκαρετ η Θά-
τσερ.

 
P Και:
 
Ξυπνάει η σύζυγος το πρωί και βλέπει τον άντρα 

της να κάθεται στην πολυθρόνα, να κοιτάζει τον τοί-
χο με χαμένο βλέμμα. Ήταν πολύ σκεπτικός, δακρυ-
σμένος και τον ρωτά: 

«Τι σου συμβαίνει άντρα μου;»
«Θυμήθηκα τον καιρό που πρωτογνωριστήκαμε 

πριν από 20 χρόνια, τότε που ήσουν ακόμη 17 χρο-

νών…»
«Ωραία και γιατί είσαι έτσι;»
«Σκέφτηκα τη στιγμή που μας τσάκωσε ο πατέ-

ρας σου στο δωμάτιο σου, το θυμάσαι;»
«Φυσικά και το θυμάμαι!» 
«Θυμάσαι και τη στιγμή που με σημάδευε με το 

όπλο και μου είπε: ‘Ή θα παντρευτείς την κόρη μου ή 
θα σε στείλω φυλακή για 20 χρόνια!»

«Ναι εννοείται, αλλά πέρασαν αυτά, γιατί τα σκέ-
φτεσαι τώρα;»

«Γιατί σήμερα θα είχα αποφυλακιστεί»!
K.Π.

Παράταση έως τις 18 Ιουνίου 
για την υποβολή αιτήσεων 

στα προγράμματα ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ
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