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Ενημέρωση για να πεισθούν 
και οι αρνητές

για την αναγκαιότητα
του εμβολιασμού

  Ενώ περιμέναμε η πορεία της πανδημίας να είναι 
φθίνουσα και μέσα στο καλοκαίρι με την πρόοδο 
των εμβολιασμών να «χαιρετήσουμε» τον Covid-19, 
δυστυχώς αυτός επιμένει και μάλιστα με ένα ξέσπασμα 
των κρουσμάτων. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, 
αυξάνονται οι διαμαρτυρίες πολιτών που αρνούνται 
να εμβολιαστούν(και στη Βέροια σχετική συγκέντρωση 
χθες το απόγευμα στην Πλατεία Δημαρχείου), ενώ η 
κυβέρνηση με τροπολογία εισάγει τον υποχρεωτικό 
εμβολιασμό σε κάποια επαγγέλματα και προσπαθεί 
να διαχειριστεί κυρίως την άρνηση αρκετών πολιτών 
να εμβολιαστούν. Ούτε με 150αρια χαρτζιλίκια, ούτε 
με υποχρεωτικότητα θα ανασχεθούν οι ενέργειες 
αρνητών, οι φωνές των οποίων αυξάνονται και τα 
όποια πισωγυρίσματα τους δυναμώνουν. Επιτέλους 
μια συνεχής καμπάνια ενημέρωσης, με στρατηγική 
και στοχοθεσία, για να επιτευχθεί η ελάχιστη 
απαιτούμενη ανοσία, γιατί το καλοκαίρι φεύγει σιγά-
σιγά και δεν περνάει καν από το μυαλό μας ότι θα 
«ξαναμαντρωθούμε».
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ΙΟΥΛΙΟΥ
Μαρίας Μαγδαληνής, Μαρκέλλης ΞηλώνονταιταμάρμαρατηςανάπλασηςστηνΕληάς

ΤρυπάνιαμπήκανστηνοδόΕλιάςτηςΒέροιας,ξηλώνονταςταμάρμαραπουβρίσκονταικάθεταστημέσητουδρόμου.
ΠρόκειταιγιαυπόλοιπατουέργουτηςανάπλασηςαπότηνεταιρείαΑΚΤΩΡηοποίααποκαθιστάκακοτεχνίεςπουείχαν
προκύψει,μεταμάρμαραστηνοδόΕληάςαλλάκαισεκάποιαάλλασημείατηςοδούΒενιζέλουστούψοςτουΑγίουΑντω-
νίου.

Διακοπή νερού χθες από έκτακτη βλάβη,
στο τρίγωνο Ανοίξεως-Εληάς-Βενιζέλου

Μία έκτακτηβλάβηστοδίκτυο τηςΔΕΥΑΒ, επί τωνο-
δώνΠίνδουκαιΕμμανουήλΠαππάήτανηαιτίαπουδιακό-
πηκεεκτάκτωςτονερόχθεςσταοικοδομικάτετράγωναμε-
ταξύΒενιζέλου-Ανοίξεως-Εληάς.ΓιατηνδιακοπήηΔΕΥΑΒ
ενημέρωσε με ντουντούκα, κάποιοι έλειπαν, κάποιοι δεν
άκουσανκαιέμεινανχωρίςνερό,μέχριτο……..

Τελικά επρόκειτο για βλάβη στο δίκτυο, η οποία δεν
μπορούσε να απομονωθεί καθώς δεν μπήκαν ακόμασε
λειτουργίαοινέεςσυνδέσειςώστεηδιακοπήναγίνεταιμό-
νοστοσημείοτηςβλάβης,οπότευποχρεωτικάκόπηκετο
νερόσεόλοτο«τρίγωνο»τωνπαραπάνωοδών.

Τελικάαποκαταστάθηκεηβλάβηαργάτομεσημέρι

ΔιευκρινήσειςτηςΤράπεζαςΠειραιώς
γιατηνλειτουργίατουκαταστήματοςστηνΠ.Μελά

(πρώηνΑγροτική)στηΒέροια
Σεσυνέχειατουχθεσινούδημοσιεύματοςμετίτλο«Κλείνειγιατο

κοινότοκατάστηματηςΠειραιώς(πρώηνΑγροτικής)στηΒέροια(;;;),
αποταθήκαμεστηνΤράπεζακαιμαςδιευκρίνισανότιτοκατάστημα
θασυνεχίσει να εξυπηρετεί το κοινόσε όλο το κύκλο τραπεζικών
εργασιώνκαιπροϊόντων,ωστόσοδενθαυπάρχειαπότις26 Ιου-
λίου διαθέσιμο ταμείο για εγχρήματες συναλλαγές.Μάλιστα ενη-
μέρωσανότιθαυπάρχειδιαθέσιμοςυπάλληλοςγιαναεξυπηρετεί
τουςσυναλλασσόμενουςστααυτόματαμηχανήματαπουδενέχουν
εξοικείωσημετηντεχνολογία.Ενώσυμπλήρωσαντηνενημέρωση
μετιςακόλουθεςδιευκρινήσεις:

«ΜετονψηφιακόμετασχηματισμόηΤράπεζαΠειραιώςαλλάζει
σελίδαμεβάσηταεργαλείαπουπροσφέρειη τεχνολογία.Τοπρόγραμματουμετασχηματισμούθαφέρεινέαπροϊόντα
καικυρίωςνέεςδυνατότητεςπρόσβασηςχρήσηςκαιαξιοποίησηςυπηρεσιώναπότονπελάτηπουθαλύσουνταχέριασε
ιδιώτεςκαιεπιχειρήσεις.

Σήμεραποσοστόπουξεπερνάτο95%τωνσυναλλαγώνπουυλοποιούνταισεέναπαραδοσιακόκατάστημαμπορούν
ναπραγματοποιηθούνψηφιακά.

Σταπλαίσιααυτά,απότηΔευτέρα26/07/2021δενθαυπάρχειηδυνατότηταεγχρήματωνσυναλλαγώνσταταμείατου
καταστήματοςεπίτηςοδούΠ.Μελά15.

ΕγχρήματεςσυναλλαγέςθασυνεχίσουνναπραγματοποιούνταισταδύομηχανήματααυτόματωναναλήψεωνΑΤΜκαι
στομηχάνημαeasypayενώπαράλληλαθαεκτελούνταιόλεςοιπαραδοσιακέςεργασίεςεμπορικήςτραπεζικής.

ΕγχρήματεςσυναλλαγέςσεταμείοθασυνεχίσουνναπραγματοποιούνταιστακαταστήματατηςΤράπεζαςΠειραιώςεπί
τηςοδούΠιερίωνκαιεπίτηςοδούΒενιζέλου».

Συγκέντρωση ενάντια 
στους υποχρεωτικούς 
εμβολιασμούς χθες το 
απόγευμα στη Βέροια

Μεγάλησυγκέντρωσηατόμωνπουαντιδρούν-κατά
βάση-στηνυποχρεωτικότητατωνεμβολιασμώνπραγ-
ματοποιήθηκε το απόγευμα τηςΤετάρτης (21/7/2021)
στηνπλ.ΔημαρχείουτηςΒέροιας.

Μετά την συγκέντρωσηστηνπλατεία ακολούθησε
πορείαστηνοδόΜητροπόλεωςπρος τηνπλ.Ωρολο-
γίου.

(φώτο του δικηγόρου Τάσου Κουτζάμπαση)

ΟπρωθυπουργόςθαεγκαινιάσειτοΜουσείοτων
ΑιγώνστηΒεργίνα–ΤίείπανΒοργιαζίδης-Μενδώνη
ΓιαταθέματαπουέθεσεστηνYπουργόΠολιτισμούΛίναMενδώνηκατάτηνεπίσκεψήτηςστηΒέροια,τηνπερα-

σμένηΠαρασκευή καιΣάββατο, ρωτήθηκε ο δήμαρχοςστην χθεσινήσυνεδρίαση τουΔημοτικούσυμβουλίου.Απα-
ντώνταςενημέρωσεότιέθεσεστηνυπουργότρίαθέματα:ΤοπρώτοαφοράστηνδυνατότηταναδοθείαπότοΥΠΠΟ
παγκόσμιαπροβολή του νέουπολυκεντρικούμουσείου τωνΑιγώνστηΒεργίνα το οποίο εξάλλουθα εγκαινιάσει ο
πρωθυπουργόςΚυρ.Μητσοτάκηςκαιζήτησεαπότουπουργείονακοινοποιήσειτογεγονόςκαιναβοηθήσειστηνπρο-
βολήτου.Τοδεύτεροθέμααφοράταδιατηρητέαπουγκρεμίζονταικαιπώςμπορούνναβοηθηθούνοιιδιοκτήτεςτους
ώστεναταδιασώσουν.Ηυπουργόςενημέρωσεότιθαυλοποιηθείένανέοπρόγραμμα«διατηρώκατ΄οίκον»πουθα
δώσειτηνδυνατότηταστουςιδιοκτήτεςδιατηρητέωνναπροχωρήσουνσεενέργειεςαποκατάστασηςτουςκαιτοτρίτο
θέμααφορούσετηδυνατότηταψηφιακήςαπεικόνισηςεκθεμάτωντουμουσείουτωνΑιγών.

Σύμφωναπάντωςμετονδήμαρχο,ηυπουργόςγνωρίζειπολύκαλάταθέματατηςΒέροιας,ενώόσοναφοράτο
παλαιότεροζήτηματηςαναοριοθέτησςτηςπεριοχήςτουΔήμου,οκ.Βοργιαζίδηςείπεότι«ανηκαΚονιόρδουτοέβαλε
στοψυγείο,ηκαΜενδώνητοέβαλεστηνβαθιάκατάψυξη».



Η έγκριση ή μη, απευθείας αγοράς του παλιού 16ου Δημοτικού 
Σχολείου της Βέροιας( Τσαλέρα) στην περιοχή της πλατείας ωρο-
λογίου, ήταν το πρώτο θέμα  στην ημερήσια διάταξη του δημοτικού 
συμβούλιου Βέροιας, που έγινε με τηλεδιάσκεψη χθες το απόγευμα.

Εκτιμήθηκε στα  455.000 ευρώ
Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος τεχνικών Αλέξανδρος 

Τσαχουρίδης, θυμίζοντας την προηγούμενη απόφαση που πήρε το 
δημοτικό συμβούλιο για τη νομιμότητα και σκοπιμότητα της αγοράς 
του ακινήτου, κατά την πρώτη (προ καιρού)εισαγωγή του προς συ-
ζήτηση, στο Σώμα.

Όπως ενημέρωσε ο αντιδήμαρχος, μετά την έκθεση του εκτιμη-
τή κ. Καρατζά, το τίμημα αγοράς ανέρχεται στα  455.000 ευρώ ( 
565.000 για το οικόπεδο και 155.000 τα ακίνητα επί του οικοπέδου, 
συνολικά 740.000 και κατέβηκε στο ποσό των 455.000 ευρώ).

Ερωτήσεις και αντιδράσεις
Ο αντιδήμαρχος είπε οτι προσκομίστηκε από τους ιδιοκτήτες 

βεβαίωση πως ο φέρων σκελετός δεν έχει πρόβλημα καθώς και 
έγγραφα για μη αυθαιρεσίες στο κτίριο.

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τον κ. Παυλίδη που ζήτησε να 
μάθει εάν πήγε κάποιος μηχανικός του δήμου να  δει το παλιό 
κτίριο (από το 1959) και αν ο κ. Πυρινός και  με την ιδιότητα του 
διευθυντή  πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είδε το κτίριο και το εγκρίνει 
να λειτουργήσει ως σχολείο, ενώ ο κ. Τσαναξίδης ρώτησε πώς θα 
καλυφθεί η αγορά και αν προβλεπόταν στον προϋπολογισμό.  Οι α-
παντήσεις στα δύο ερωτήματα ήταν ότι δεν πήγε κάποιος μηχανικός 
από την πλευρά του δήμου να δει το κτίριο, παρά μόνο τα έγγραφα 
των ιδιοκτητών (υπάρχουν 10 συνιδιοκτήτες) που όλοι βεβαίωσαν 
ότι συναινούν. Η δε αγορά θα γίνει από ίδια έσοδα του Δήμου.

 Παρεμβατικά ο κ. Πυρινός ρώτησε μήπως συμφέρει να γκρεμι-
στεί το κτίριο και να χτιστεί ένα νέο σχολείο στο οικόπεδο.

Παίρνοντας το λόγο ο κ. Μαρκούλης δήλωσε εξ αρχής ότι η πα-
ράταξη του απέχει από την ψηφοφορία

Π. Παυλίδης: Πολλά αναπάντητα 
ερωτήματα… Να αποσυρθεί

 Ο κ. Παυλίδης δήλωσε θετικός μεν στην ανταλλαγή του 3ου 
Δημοτικού σχολείου με το δημαρχείο, όμως, όπως είπε, «προ-
κύπτουν ενέργειες που πρέπει να τεκμηριώσει ο δήμος, όπως: 

Δεν ξέρουμε πόσες αίθουσες 
απαιτούνται, εάν υπάρχει άλ-
λο οικόπεδο στην περιοχή, τι 
ακριβώς χρειάζεται να γίνει ώ-
στε να λειτουργήσει ως σχο-
λείο, ενώ γίνεται αναφορά στο 
εισηγητικό και για ΚΔΑΠ» και 
ρώτησε τελικά γιατί το θέλουμε 
ως Δήμος… «Το θέμα αυτό το 
φέρατε πριν το τέλος της πε-
ρασμένης θητείας σας και μετά 
από αντιδράσεις συμβούλων 
σας, το αποσύρετε… Ποιοι ή-
ταν οι λόγοι της απόσυρσής 
του, δεν αποδείχθηκαν… Και 
τώρα μιλάτε και για ανέγερση 
νέου κτιρίου» πρόσθεσε ο κ.
Παυλίδης επισημαίνοντας οτι 
παλαιότερα υπήρχαν διαμαρ-
τυρίες και κάποιοι ήθελαν τη 
μεταστέγαση του. «Αν στο τέ-
λος το γκρεμίσουμε θα είναι 
μία άδικη αγορά» είπε, εκτι-
μώντας ότι έρχεται  βιαστικά 
ένα ημιτελές θέμα μέσα στο καλοκαίρι. Γι αυτό το λόγο ζήτησε να 
αποσυρθεί και να έρθει τεκμηριωμένα.

Σ. Τζήμα και Τσαναξίδης
Η αντιδήμαρχος Παιδείας κα Συρμούλα Τζήμα, αναφέρθηκε 

στην συνολική ανάδειξη της περιοχής και του Βήματος του Από-
στολου Παύλου, η οποία με την παραχώρηση και του Δικαστικού 
Μεγάρου, θα  αποτελέσει πόλο έλξης για τους επισκέπτες και είπε 
ότι «δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε τον εκτιμητή και ότι θα πρέ-
πει να το υποστηρίξουμε με κάθε τρόπο και σωστή διαχείριση» ενώ 
ο κ. Τσαναξίδης σημείωσε ότι η αγορά του κτιρίου και η ανταλλαγή 
εξυπηρετεί τους σχεδιασμούς της Μητρόπολης.

Απαντήσεις Δημάρχου
Στην  απάντησή του ο δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης  ανέφε-

ρε: «Προφανώς το 16ο σχολείο δεν επαρκεί για τα παιδιά του 3ου 
δημοτικού, προφανώς γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει άλλος χώρος 
χαρακτηρισμένος ως σχολείο και δεν το συζητάμε για φέτος το 
Σεπτέμβριο. Μας ενδιαφέρει η ανταλλαγή, η οποία θα βοηθήσει 
σημαντικά την πόλη με την ενοποίηση των χώρων, είναι  θέμα ανα-
πτυξιακό για μας».

«Δεν ξέρουμε όμως ποια είναι τα προφανώς του δημάρχου και 
πόσο θα κοστίσουν… μήπως πρέπει να το ψάξουμε; μιλάμε για ένα 
σοβαρό ποσό», ανταπάντησε ο κ. Παυλίδης και ξανακάλεσε τον 
δήμαρχο να το αποσύρει και να στείλει μηχανικούς του δήμου να το 
μελετήσουν. «Δεν διαφωνώ στο σχεδιασμό αλλά να μην πάρουμε 
και γουρούνι στο σακί…», είπε.

Ψηφοφορία
Τελικά στην ονομαστική ψηφοφορία που ακολούθησε,  η παρά-

ταξη Μαρκούλη απείχε, η παράταξη Παυλίδη και ο κ. Τσαναξί-
δης ψήφισαν κατά, ενώ  υπέρ της αγοράς ψήφισε η παράταξη 
του δημάρχου και της κας Μπατσαρά και ένα λευκό από τον  κ. 
Τσιούντα.

Το θέμα πέρασε οριακά με (21 υπέρ) με την ψήφο Τσιλογιάννη.
(Για τα θέματα προ ημερήσιας διάταξης στο αυριανό μας φύλλο)

Σοφία Γκαγκούση
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Για τη διάκριση στον Πανελλήνιο Διαγω-
νισμό Ρομποτικής, έρευνας και καινοτομίας 
FIRST LEGO League Greece Challenge και τη 
συμμετοχή στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό FIRST 
LEGO League Open International Greece

Την ομάδα Ρομποτικής του 3ου Συστήμα-
τος Δασοπροσκόπων Βέροιας που διακρί-
θηκε στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτι-
κής, έρευνας και καινοτομίας FIRST LEGO 
League Greece Challenge στο πρόγραμμα 
S.T.E.A.M. yourself with FLL 2020-21 (https://
firstlegoleague.gr/) και στον Παγκόσμιο Διαγω-
νισμό FIRST LEGO League Open International 
Greece βράβευσε το πρωί της Τετάρτης, 21 
Ιουλίου 2021, ο Δήμαρχος Βέροιας, κ. Κωνστα-
ντίνος Βοργιαζίδης.

H ομάδα που απαρτίζεται από δύο βαθμο-
φόρους μέντορες και 9 προσκόπους κατάφερε 
να αποσπάσει την ΤΡΙΤΗ ΘΕΣΗ  στην κατηγο-
ρία CORE VALUES, ανάμεσα σε 73 ρομποτι-
κές ομάδες που έλαβαν μέρος στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρο-
μποτικής, έρευνας και καινοτομίας FIRST LEGO League Greece 
Challenge καθώς διακρίθηκε στους τομείς της ομαδικότητας, της 
ευγένειας, της συνεργασίας και της ευπρέπειας, στοιχεία που 
αποτελούν την πεμπτουσία του προσκοπισμού. Η ομάδα Ρομπο-
τικής του 3ου Συστήματος Δασόπροσκόπων εξασφάλισε μια θέση 
για τον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ρομποτικής, όπου και συμμετείχε 
από τις 24 έως τις 27 Ιουνίου.

Ο Δήμαρχος Βέροιας παρέδωσε επαίνους στους βαθμοφόρους 
μέντορες:

1. Ευάγγελο Ουσουλτζόγλου 

2. Ασημίνα Πάπαρη 
και στους προσκόπους
1. Ευμορφία Λάζου 
2. Μαρία Έλενα Αλεξιάδου 
3. Λυδία Παντελίδου 
4. Ευάγγελο Δάρλα 
5. Ναταλία Παπαδοπούλου 
6. Γεώργιο Ιωαννίδη 
7. Νικόλαο Κόγια  
8. Αντωνία Θυμιοπούλου 
9. Νικόλαο Παπαχαραλάμπους. 

Βράβευση της ομάδας Ρομποτικής
 του 3ου Συστήματος Δασοπροσκόπων 

από τον Δήμαρχο Βέροιας

Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας: Με 21 ψήφους εγκρίθηκε 
η αγορά του παλιού 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας 

(Τσαλέρα) από τον Δήμο, ύψους 455.000 ευρώ
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Θερινό Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέδαση.
--> απολύμανση πριν κάθε προβολή,
--> μεγάλες αποστάσεις 
--> περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων
--> αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο

Λούκα - Luca (ΜΕΤΑΓΛ) 
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:    Παρασκευή 23/7, 

Κυριακή 25/7, Δευτέρα 26/7 στις 21.00
Σκηνοθεσία: Ενρίκο Κασαρόζα
Σενάριο: Τζέσε Αντριους, Μάικ Τζόουνς

Ο Πατέρας - The Father
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:  (μόνο χρήση μάσκας)  
Τετάρτη 28/7 στις 21.00 
Σκηνοθεσία: Φλόριαν Ζέλερ
Σενάριο: Φλόριαν Ζέλερ, Κρίστοφερ Χάμπτον
Πρωταγωνιστούν: Αντονι Χόπκινς, Ολίβια Κόλμαν, 

Μαρκ Γκάτις, Ιμοτζεν Πουτς, Ρούφους Σίγουελ, Ολίβια Γου-
ίλιαμς

Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η πρόσβαση 
στο θερινο κινηματογράφο είναι ελεύθερη σε όλους, χωρίς 
να απαιτείται καμιά επίδειξη αποτελέσματος τεστ ή βεβαί-
ωσης εμβολιασμού (αυτά ισχύουν για τους κλειστούς-χει-
μερινούς κινηματογράφους). Απλά, έχετε τη μάσκα σας 
μαζί και έρχεστε !!

Το Φεστιβάλ του Ρίφκιν - Rifkin’s Festival (Γούντι Άλεν) 
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:  (μόνο χρήση μάσκας)  
Πέμπτη 22/7 – Σάββατο 24/7 –Τρίτη 27/7 στις 21.00
Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η πρόσβαση 

στο θερινο κινηματογράφο είναι ελεύθερη σε όλους, χωρίς 
να απαιτείται καμιά επίδειξη αποτελέσματος τεστ ή βεβαί-
ωσης εμβολιασμού (αυτά ισχύουν για τους κλειστούς-χει-
μερινούς κινηματογράφους). Απλά, έχετε τη μάσκα σας 
μαζί και έρχεστε !!

H νέα ταινία του Γούντι Αλεν γυρισμένη στο Σαν Σεμπα-
στιάν

Σκηνοθεσία/Σενάριο: Γούντι Άλεν
Πρωταγωνιστούν:  Τζίνα Γκέρσον, Γουάλας Σον, Ελένα 

Ανάγια, Σέρζι Λόπεθ, Κρίστοφ Βαλτς, Λουί Γκαρέλ

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»     22/7/21 - 28/7/21

Τo Σάββατο 31 Ιουλίου στη Νάουσα
Ένα μεγάλο μουσικό ταξίδι στον 

παγκόσμιο και 
ελληνικό κινηματογράφο

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας 
διοργανώνει το Σάββατο 31 Ιουλίου 
και ώρα 21:00 μουσική βραδιά ελληνι-
κής μουσικής με μουσικό σχήμα που 
αποτελείται από τους Γιάννη Κετάνη 
(μπουζούκι-βιολί), Ιφιγένεια Μακρή 
(τραγούδι), Δημήτρη Λαζαρίδη (πλή-
κτρα) και Ασημίνα Ματζίρη (τύμπανα). 

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης 
και σε συνεργασία με την Επιτροπή 
του Κάμπινγκ της Γραμμένης  θα γίνει 
κλήρωση λαχειοφόρου αγοράς με δώ-
ρα για τους νικητές. Τα έσοδα της λα-
χειοφόρου αγοράς θα διατεθούν για 
την κατασκευή μικρού ναού του Αγίου 
Παντελεήμονα στη Γραμμένη. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το 
κοινό. Ισχύουν όλα τα μέτρα προστα-
σίας για τη νόσο Covid-19, καθώς και 
το πλαίσιο λειτουργίας που εφαρμόζε-
ται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία 
των αρμόδιων Υπουργείων. 

Ευχαριστήριο του Συλλόγου Κοινωνικής 
Παρέμβασης «Έρασμος»

To ΔΣ του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί 
θερμά τη Διατροφολόγο κ. Μαρία Τσολάκη για την αφιλοκερδή προσφορά 
ενημέρωσης, πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τη διατροφή και την τρίτη 
ηλικία, των συμμετεχόντων στο «Διαδραστικό Εργαστήρι Έκφρασης της 
τρίτης ηλικίας» που διοργανώνει ο «Έρασμος» με την υποστήριξη του Κοι-
νωφελούς Ιδρύματος «ΤΙΜΑ».

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά απέναντι στον «Έρασμο» αποτελεί 
σημαντική ευεργεσία προς ευάλωτα άτομα ή ομάδες που συνδράμουμε, αποδίδοντας άμεσα οφέλη 
και καρπούς στον καθημερινό αγώνα μας για την προάσπιση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων σε 
μια καλύτερη ποιότητα ζωής!    

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 
-2020). Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοι-
νωνικό Ταμείο)

Με τιμή για το ΔΣ 
Η Πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου

Από τα Γραφεία Διοίκησης του «ΚΑΠΑ Δή-
μου Βέροιας» ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε η 
διαδικασία υλοποίησης του Προγράμματος της 
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. «Οικονομικής Στήριξης Οικογε-
νειών με Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας» για τον 
κύκλο περιόδου 2021-2022.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενοι/
ες που είναι :

1) υπάλληλοι, μόνιμοι και αορίστου χρόνου, 
του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και των 
Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού), ή

2) μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες 
στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι/ες δεν έχουν 
αιτηθεί ή και ενισχυθεί από συγχρηματοδοτού-
μενες δράσεις εναρμόνισης οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής 

3) μισθωτές/αυτοαπασχολούμενες στον ιδι-
ωτικό τομέα οι οποίες υπέβαλαν αίτηση συμ-
μετοχής στην συγχρηματοδοτούμενη Δράση 
«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελμα-
τικής ζωής» Κύκλος 2021-2022, πλην απο-
κλείονται του δικαιώματος λήψης voucher της 
Δράσης αυτής, λόγω εξάντλησης του προϋπο-
λογισμού της, 

με την προϋπόθεση ότι έχουν συνολικό 
οικογενειακό δηλωθέν ετήσιο εισόδημα για το 
φορολογικό έτος 2020, το οποίο δεν μπορεί, 
σε καμία περίπτωση, να υπερβαίνει τις :

α) 33.000 € για αιτούντες/σες που έχουν 
έως δύο (2) παιδιά

β) 36.000 € για αιτούντες/σες που έχουν 
έως τρία (3) παιδιά 

γ) 39.000 € για αιτούντες/σες που έχουν 
έως τέσσερα (4) παιδιά και

δ) 42.000 € για αιτούντες/σες που έχουν 
έως από πέντε (5) και άνω. 

Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή, οι-

κονομική κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα 
φορολογικού έτους 2020) και η κατάσταση 
απασχόλησης.

Σε όλες/ους τις/ους ωφελούμενες/ους, εφό-
σον επιλεγούν, θα χορηγηθεί «Αξία Τοποθέτη-
σης» (Voucher), ύψους 180 €/μήνα, βάσει της 
μοριοδότησης που έχουν λάβει στο σύνολο 
της χώρας, μέχρις εξαντλήσεως του προϋπο-
λογισμού του προγράμματος.

Η «Αξία Τοποθέτησης» καλύπτει θέσεις 
παιδιών αποκλειστικά και μόνο για τις ακόλου-
θες δομές:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ Α: Βρεφικοί, Βρεφονη-
πιακοί και Παιδικοί Σταθμοί Κατηγορία θέσης 
Α1: Βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Κατηγορία θέσης Α2: Προ-νήπια από 2,5 
έως 4 ετών. 

Οι ενδιαφερόμενες υποψήφιοι μπορούν να 
υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στην ειδι-
κή εφαρμογή της ιστοσελίδας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
Α.Ε.,(www.eetaa.gr – paidikoi.eetaa.gr), μέχρι 
και την 3η Αυγούστου 2021 και ώρα 23:59. 
Η αίτηση για το «Πρόγραμμα Οικονομικής 
Στήριξης Οικογενειών» θα είναι διαθέσιμη για 
οριστική υποβολή μετά την ανάρτηση της Πρό-
σκλησης. Οι ειδικότερες λεπτομέρειες και τρό-
πος οριστικοποίησης και ολοκλήρωσης της 
ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων καθώς 
και οι τεχνικές λεπτομέρειες για την άντληση ή 
την επαλήθευση των απαιτούμενων στοιχείων, 
θα περιγραφούν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος που θα εκδοθεί και στις σχετι-
κές οδηγίες που θα αναρτηθούν στην ιστοσε-
λίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr – paidikoi.
eetaa.gr). 

h t tps : / /www.eetaa .gr /anako inose is /
enarmonisi_prosxoliki_2021_deltio_typou.pdf

ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας
Πρόγραμμα Οικονομικής

Στήριξης Οικογενειών 
με Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας 

περιόδου 2021 -2022
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ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ
 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 

 
Μέ ἀφορμή τή μνήμη τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος 

κατά τήν ὁποία ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμι-
ώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Παντελεήμων θά τελε-
σθοῦν οἱ ἐξῆς ἀκολουθίες.  

Τή Δευτέρα 26 Ἰουλίου 2021, στίς 7μ.μ. στόν Ἱερό 
Ναό τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Παναγίας Δοβρᾶ θά τελεσθεῖ Μέγας Ἀρχιερατικός 
Ἑσπερινός.  

Τήν Τρίτη 27 Ἰουλίου 2021 τό πρωΐ, ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό 
Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Πολιούχου Βεροίας, καί θά 
τελέσει χειροτονία Πρεσβυτέρου. Τό ἀπόγευμα τῆς 
ἴδιας ἡμέρας θά χοροστατήσει στόν Ἑσπερινό καί 
τήν Παράκληση στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ 
Ἰατροῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Δοβρᾶ.  

Φέτος, δέν θά δεχθεῖ ἐπισκέψεις στό Ἐπισκοπεῖο καί στό ἀρχονταρίκι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Παναγίας Δοβρᾶ ἐξαιτίας τῶν μέτρων ὑγειονομικῆς προφύλαξης. 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας 
Προγραμμάτισε άμεσα τον εμβολιασμό σου!

Με αφορμή την επιδείνωση της επιδημιο-
λογικής εικόνας της χώρας μας και την ανάγκη 
επιτάχυνσης του ρυθμού του εμβολιασμού 
των πολιτών, παραθέτουμε λίγες σκέψεις οι 
οποίες ελπίζουμε να προβληματίσουν και να 
βάλουν σε σκέψη αρκετούς από τους ανεμβο-
λίαστους συνανθρώπους μας:

Εσύ που διστάζεις να εμβολιαστείς, σκέ-
ψου πως εμείς οι ΓΙΑΤΡΟΙ, που εσύ εμπιστεύ-
εται την υγεία τη δική σου και των παιδιών 
σου, ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΚΑΜΕ από τους πρώτους, 
δίνοντας το παράδειγμα στην κοινωνία.

Όλοι πλέον γνωρίζουμε ότι αυτός ο φονι-
κός ιός ευθύνεται για εκατομμύρια θανάτους 
παγκοσμίως και πως οι επιπλοκές του είναι 
σαφώς βαρύτερες από τις ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες του εμβολίου.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΚΑΜΕ επειδή έχουμε εμπι-
στοσύνη στην ΕΠΙΣΤΗΜΗ και αυτό συμβου-
λεύουμε να κάνεις και εσύ. Να έχεις εμπιστο-
σύνη στην επιστήμη και στους επιστήμονες 
που την υπηρετούν.

Εμείς ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΚΑΜΕ διότι θέλουμε να συμβάλλουμε δραστικά σε αυτόν τον υγειο-
νομικό πόλεμο, εναντίον του αόρατου εχθρού.

Σε καλούμε λοιπόν να ακολουθήσεις το παράδειγμά μας και να εμπιστευτείς την ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΗ και τον ΓΙΑΤΡΟ σου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕ ΑΜΕΣΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΣΟΥ!

Έγκριση 157 προσλήψεων διαφόρων ειδικοτήτων 
στον ΕΛΓΑ από τον ΥΠΑΑΤ κ. Σπήλιο Λιβανό

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός ενέκρινε την πρόσληψη 157 ατόμων, δια-
φόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών 
στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) – Ν.Π.Ι.Δ.».

Ειδικότερα, ο ΥΠΑΑΤ ενέκρινε το αίτημα του ΕΛ.Γ.Α –Ν.Π.Ι.Δ. για πρόσληψη προσωπικού συνολικά εκατόν 
πενήντα επτά (157) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 
κάλυψη παροδικών αναγκών του Οργανισμού, χρονικής διάρκειας απασχόλησης μέχρι οκτώ (8) μήνες, ως εξής :

α) εκατόν πενήντα (150) ατόμων γεωτεχνικών (140 ατόμων ΠΕ Γεωπόνων και 10 ατόμων ΠΕ Κτηνιάτρων), 
β) τριών (3) ατόμων πληροφορικής (2  ατόμων ΠΕ Πληροφορικής και ενός (1) ατόμου ΤΕ Πληροφορικής) και
γ) τεσσάρων (4) ατόμων ΠΕ Διοικητικών – Οικονομικών. 
Οι προσλήψεις κρίθηκαν αναγκαίες καθώς από το Φεβρουάριο του έτους 2021 σημειώθηκαν επανειλημμένα 

παγετοί που δημιούργησαν αρκετά προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας. Επιπρόσθετα, σημειώθηκαν ση-
μαντικές ζημιές σε καλλιέργειες σιτηρών, δενδρωδών καλλιεργειών, χειμερινών κηπευτικών και εσπεριδοειδών σε 
όλη την επικράτεια της χώρας, υποβλήθηκε αυξημένος αριθμός αναγγελιών για ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο καθώς 
και στο πάγιο κεφάλαιο, ενώ αναμένονται ζημιές και στο φυτικό κεφάλαιο.    Η έγκαιρη υλοποίηση του έργου των 
εκτιμήσεων των εκτεταμένων ζημιών, από τα ανωτέρω αναφερόμενα αλλά και από άλλα ακραία καιρικά φαινόμε-
να που θα σημειωθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ωστόσο, είναι αδύνατη από το γεωτεχνικό προσωπικό που 
διαθέτει σήμερα ο ΕΛ.Γ.Α., μετά την αποχώρηση από την υπηρεσία μεγάλου μέρους των γεωτεχνικών τακτικών 
υπαλλήλων την τελευταία πενταετία λόγω συνταξιοδότησης και κινητικότητας.

Το συνολικό ύψος της δαπάνης για τις ανωτέρω προσλήψεις των 150 γεωτεχνικών ανέρχεται στο ποσό των 
2.400.000,00 ευρώ (590.000,00 ευρώ για το έτος 2021 και 1.810.000,00 ευρώ για το έτος 2022). 

Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από τα έσοδα του Οργανισμού και για τον λόγο αυτό έχουν προβλεφθεί σχετικές 
πιστώσεις στον προϋπολογισμό  του τρέχοντος έτους αλλά και του έτους 2022, διότι μέρος της απασχόλησης του 
αιτούμενου προσωπικού θα πραγματοποιηθεί εντός του 2022.                

Τάσος Μπαρτζώκας 
για τις προκαταβολές 

του παγετού: «Το ελάχιστο 
που μπορούμε να κάνουμε»

Στην τροπολογία για την κάλυψη των 
αγροτών από τις ζημιές του παγετού, που 
ψηφίζεται σήμερα Πέμπτη στη Βουλή, α-
ναφέρεται ο βουλευτής Ημαθίας της Ν.Δ. 
Τάσος Μπαρτζώκας. Σύμφωνα με τα όσα 
αναφέρει ο βουλευτής Ημαθίας, με την τρο-
πολογία καθορίζεται: 

-η δυνατότητα καταβολής αποζημίωσης 
για έως το 100% της ασφαλιζόμενης αξίας 
της παραγωγής του αγροτεμαχίου που ζη-
μιώθηκε

-η προκαταβολή του 40% της ζημιάς.
-η δυνατότητα είσπραξης προκαταβολής 

μέχρι ποσοστού 40% για τους παραγωγούς 
που οι καλλιέργειές τους ήταν σε προανθι-
κό στάδιο

-η αύξηση του ορίου ανά δικαιούχο,από 
70.000 ευρώ σε ποσό μέχρι τις 140.000 
ευρώ για τα προϊόντα εκείνα που καλλιεργούνται σε δύο περιόδους εντός του ίδιου έτους (εαρινή και φθινοπωρινή)

«Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα μας!» σημειώνει.
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 21 

Ιουλίου 2021 στις 6.00 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Τιμίου Προ-
δρόμου στο Μακροχώρι Ημα-
θίας ο Μερκούριος Στεφ. Α-
ραμπατζής σε ηλικία 83 ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Από 21 έως 27 Ιουλίου 2021
Τα Ιερά Λείψανα 

των Αγ. Ραφαήλ, Νικολάου και 
Ειρήνης στην Πατρίδα Βέροιας 

Από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής και Ταξιάρχη Μιχαήλ Πατρί-
δας Δ. Βέροιας ανακοινώνονται τα εξής: Την Τετάρτη 21/7/2021 και 
ώρα 19.00 το απόγευμα, στα προπύλαια του Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής 
και Ταξιάρχη Μιχαήλ στην Πατρίδα Δ. Βέροιας, πραγματοποιήθηκε η 
υποδοχή των Ι. Λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, στο 
πλαίσιο των εορταστικών Θρησκευτικών εκδηλώσεων της Εορτής 
της Αγίας Παρασκευής και των 100χρονων του χωριού Πατρίδα. 

Πρόγραμμα ιερών ακολουθιών:
- Καθημερινά: Όρθρος - Θ. Λειτουργία (07:30-09:30) / Εσπερινός - 

Παράκληση στους Αγίους (18:30)
- Την Παρασκευή 23/7/2021 στις 21:30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά 

Αγρυπνία για την Εορτή Αγ. Χριστίνας Μεγαλομάρτυρος. 
- Την Τρίτη 27/7/2021 στις 18:00 το απόγευμα θα τελεστεί Ιερόν 

Ευχέλαιον για τους Αγίους Ραφαήλ, Νικόλαο και Ειρήνη και εν συνε-
χεία η τελευταία παράκληση στους Αγίους και θα γίνει η αναχώρηση 
των Ι. Λειψάνων. 

Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοικτός από το πρωί 07:00 έως και 
το βράδυ 23:00. 

Τηλ. Επικοινωνίας – πληροφορίες: 23310 25804 κα. Καλλιόπη 
Στογιαννοπουλου (νεωκόρος) και 6974280706 π. Διονύσιος Συρό-
πουλος.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 25 

Ιουλίου 2021 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα και 
παππού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΟΤΣΥΦΑ

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

Η σύζυγος
Τα παιδιά, Τα εγγόνια
 Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στο καφέ «Le monde», Κεντρικής 129

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 

25 Ιουλίου 2021 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Σάββα Κυριω-
τίσσης Βέροιας 40ΝΘΗΜΕ-
ΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, παππού και 
αδελφού

ΘΩΜΑ ΔΗΜ.
ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

(συνταξιούχος δάσκαλος)

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Τα αδέλφια

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Δέσποινας Β. Δερμεντζόγλου

Την Κυριακή 25 Ιουλίου 2021, το πρωί, 
στον  Ιερό Ναό Αγίου Λουκά του Ιατρού 
στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βέροιας 
θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ι-
ερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας 
κ. Παντελεήμονος. Στο τέλος θα τελεστεί 
το ετήσιο μνημόσυνο της κατά σάρκα α-
δελφής του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
κ. Παντελεήμονος, μακαριστής Δέσποινας 
Δερμεντζόγλου.

Οι αδελφοί
Ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμων

Τηλέμαχος και Μαρία Καλπακίδου
Τα τέκνα, Τα εγγόνια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 25 

Ιουλίου 2021 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημέ-
νου μας υιού, συζύγου και 
πατέρα

ΙΩΑΝΝΗ
ΧΑΣΙΩΤΗ

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

Οι γονείς, 
Η σύζυγος,

 Ο υιός
 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 25 

Ιουλίου 2021 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συντρόφου, πατέρα, 
παππού και θείου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΦΙΛΙΜΕΓΚΑ

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

Η σύντροφος
Τα παιδιά, 

Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα
Τα ανήψια,  Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Νέος κύκλος για τις 
Σχολές Γονέων του 

«Έρασμου» σε Βέροια, 
Νάουσα και Αλεξάνδρεια

Οι Σχολές Γονέων του Συλ-
λόγου Κοινωνικής Παρέμβασης 
«Έρασμος», που διανύουν ήδη 
τρία έτη επιτυχούς διεξαγωγής, 
αποτελούν έναν κύκλο συμβου-
λευτικής και συνεργασίας ομά-
δων γονέων και ειδικών της επι-
στημονικής μας ομάδας, πάνω 
σε καίρια ζητήματα που αφο-
ρούν το παιδί, το σχολείο, την 
οικογένεια και ειδικότερα: 

- Την επικοινωνία γονιών – παιδιών 
- Τον  καθορισμό ρόλων και ορίων μέσα στην οικογένεια 
- Την υιοθέτηση νέων κανόνων συμπεριφοράς 
- Την εφηβεία 
- Την ενδοοικογενειακή βία 
- Την ενδοσχολική βία  
- Τις εξαρτήσεις και τις παραβατικές συμπεριφορές κλπ. 
Στόχος της δράσης είναι η ανταλλαγή εμπειριών και η δια-

μόρφωση ευτυχισμένων αυριανών πολιτών. 
Οι συναντήσεις των συμμετεχόντων διεξάγονται με την 

απαιτούμενη τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας κατά της 
διασποράς του κορωνοϊού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περε-
ταίρω πληροφόρηση και δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία 
του «Έρασμου» Μ. Αλεξάνδρου 17, στη Βέροια

Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00. Στο τηλ. 23310 
74073 ή στο Email: erasmos.veria@gmail.com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρό-

γραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)



Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδι-
αφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο 
Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) για τις διενεργούμενες στατιστικές 
έρευνες περιόδου Σεπτεμβρίου 2021 – Απριλίου 2022, 
να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος από τη 12η ώρα της Τετάρτης 21 Ιουλίου 
2021 μέχρι και την 24η ώρα της Δευτέρας 23 Αυγούστου 
2021. Το Μητρώο αυτό που τηρείται από την ΕΛΣΤΑΤ, 
θα ισχύσει για οκτώ (8) μήνες, από τον Σεπτέμβριο 2021 
έως και τον Απρίλιο 2022. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για 
εγγραφή στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών έχουν μόνον 
φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 18 
έως 67 ετών. 

Το έργο του ΙΣ περιλαμβάνει την έγκαιρη, πλήρη και 
σωστή συλλογή στατιστικών στοιχείων από επιχειρήσεις 
και νοικοκυριά. Τα στοιχεία συλλέγονται, κυρίως, με προ-
σωπικές συνεντεύξεις, στο χώρο των νοικοκυριών ή των 
επιχειρήσεων, με ειδικά, κατά έρευνα, ερωτηματολόγια. Οι 
ΙΣ πριν αναλάβουν τις μονάδες έρευνας για την οποία επε-
λέγησαν, είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν το σχε-
τικό με την έρευνα εκπαιδευτικό μη αμειβόμενο σεμινάριο, 
το οποίο γίνεται στην Κεντρική Υπηρεσία της ΕΛΣΤΑΤ για 
την Αττική και στις κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες 
Στατιστικής (ΠΥΣ) για την υπόλοιπη Ελλάδα. 

Επειδή για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων απαι-
τούνται πολλαπλές μετακινήσεις των ΙΣ σε νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις, καθώς και προσωπικές συνεντεύξεις με τους 
υπευθύνους αυτών, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα 
και απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 
(όπως κάθε φορά ισχύουν), οι ΙΣ πρέπει να είναι υγιείς, 
να είναι εφοδιασμένοι με μάσκα και να έχουν καλή φυσική 
κατάσταση και γνώση της ελληνικής γλώσσας, έτσι ώστε να 
μπορούν να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις ανάγκες των 
ερευνών. 

Στην περίπτωση που λόγοι ανωτέρας βίας (π.χ., λόγοι 
διασφάλισης της δημόσιας υγείας κλπ.) επιβάλλουν τον 
περιορισμό της φυσικής παρουσίας των ΙΣ σε ερευνώμενες 
μονάδες, μπορεί η συλλογή των στοιχείων ερευνών να γίνει 
με συνεντεύξεις, τηλεφωνικά, κατόπιν σχετικών οδηγιών 
της ΕΛΣΤΑΤ. 

Στο Μητρώο ΙΣ Σεπτεμβρίου 2021-Απριλίου 2022, κα-
τά τη διαδικασία επιλογής θα προηγηθούν επαγγελματίες 
ερευνητές που ήδη διαθέτουν Δελτίο Παροχής Υπηρε-
σιών (ΔΠΥ) με δραστη-
ριότητα ερευνητή ή/και 
επέκταση προϋπάρ-
χουσας δραστηριότητας 
σε αυτήν του ερευνητή. 
Επισημαίνεται ότι στο 
πλαίσιο της επικείμε-
νης Απογραφής Πλη-
θυσμού-Κατοικιών, η 
οποία θα διενεργηθεί 
κατά το έτος 2021 από 
23/10/2021-23/11/2021, 
θα καταρτιστεί ειδική 
εφαρμογή υποβολής 
εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος. Μέσω της εφαρ-
μογής αυτής οι υποψή-
φιοι Ιδιώτες Συνεργάτες 
θα μπορούν, πέραν των 
ερευνών που περιλαμ-
βάνονται στους σχετι-
κούς πίνακες κατωτέ-
ρω, να εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον για συμμε-
τοχή και στην ανωτέ-
ρω Απογραφή. Λεπτο-
μέρειες σχετικά με τα 
κριτήρια επιλογής, τις 
υποχρεώσεις των Απο-
γραφέων και το χρόνο 
απασχόλησής τους θα 
περιληφθούν στην υπό 
έκδοση επιμέρους σχε-
τική Ανακοίνωση-Πρό-
σκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος. Εξυ-
πακούεται ότι οι Τομε-
άρχες της Απογραφής 
Κτιρίων, αλλά και όσοι 
δεν επελέγησαν στο 
Μητρώο Τομεαρχών, 

μπορούν να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο ΙΣ, 
εφόσον έχουν τις σχετικές προϋποθέσεις. Άνεργοι που θα 
εγγραφούν στο Μητρώο ΙΣ, εφόσον επιλεχθούν να απα-
σχοληθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες της ΕΛΣΤΑΤ, θα πρέπει 
να αναζητήσουν από τον ΟΑΕΔ της περιοχής τους, που 
είναι ο μόνος αρμόδιος Φορέας, πληροφορίες για τα θέματα 
που σχετίζονται με τη διατήρηση του καθεστώτος ανεργίας. 
Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ και οι υπάλλη-
λοι δημόσιων Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημόσιου 
Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, ελεγχό-
μενων ή επιχορηγούμενων καθ’ οιονδήποτε τρόπο από το 
Δημόσιο, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων 
δημόσιων Οργανισμών, με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημέ-
νης εργασίας, όπως αυτή θα προκύπτει από το περιεχόμε-
νο της σύμβασης, καθώς και όσοι υπηρετούν τη θητεία τους 
στο στρατό, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξης 
στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών. 

Σε περίπτωση επιλογής του ΙΣ για να απασχοληθεί σε 
έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ απαγορεύεται, η παράλληλη απασχό-
ληση του σε δημόσιες Υπηρεσίες, σε Νομικά Πρόσωπα 
Δημόσιου Δικαίου, σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, 
ελεγχόμενα ή επιχορηγούμενα καθ’ οιονδήποτε τρόπο από 
το Δημόσιο, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε 
άλλους δημόσιους Οργανισμούς με οποιαδήποτε σχέση 
εξαρτημένης εργασίας, όπως αυτή θα προκύπτει από το 
περιεχόμενο της σύμβασης. 

Οι αιτήσεις, για την εγγραφή στο νέο Μητρώο ΙΣ, θα 
υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μόνον ηλεκτρονικά 
στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ. Πριν την υποβολή της αίτη-
σής τους, όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διαβάσουν 
την αναλυτική σχετική Ανακοίνωση-Πρόσκληση στην ιστο-
σελίδα της ΕΛΣΤΑΤ (στον σύνδεσμο: https://www.statistics.
gr/el/statistical-interviewers), η οποία περιέχει σημαντικές 
και επικαιροποιημένες πληροφορίες και επισημάνσεις.

 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση που δεν καλύπτεται από 
αυτό το κείμενο ή την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρο-
ντος, οι υποψήφιοι Ιδιώτες Συνεργάτες μπορούν να απευ-
θύνονται στο Τμήμα Εξωτερικών Συνεργατών-Ερευνητών, 
στα τηλέφωνα 213 135 3035 ή 3068 ή 3050 ή 2182 ή 2192 
(κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) ή -κατά προτίμηση- 
στο e-mail: synergates@statistics.gr

 Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ 
Αθανάσιος Κων. Θανόπουλος

Συνοδευτικές δράσεις του ΤΕΒΑ 
Π.Ε. Ημαθίας σε Αλεξάνδρεια, 
Καβάσιλα, Πλατύ και Μελίκη 

με θέμα την ενημέρωση 
των Δημοτών για θέματα

οικογενειακής ζωής
 
  Ο Δήμος Αλεξάνδρειας σε 

συνεργασία με την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, στα 
πλαίσια των συνοδευτικών δρά-
σεων του ΤΕΒΑ θα πραγματο-
ποιήσει εκδήλωση –  επιτόπια 
ενημέρωση μέσω κινητής μονά-
δας (VAN) στις παρακάτω δημο-
τικές κοινότητες:

Την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021:
  10:00 π.μ. στον προαύλιο 

χώρο του Δημαρχείου Καβάσι-
λας, της Δημοτικής Ενότητας Α-
ντιγονιδών

  13:00 μ.μ. στην Κεντρική 
Πλατεία στο Πλατύ, της Δημοτι-
κής Ενότητας Πλατέος

Και την Παρασκευή, 23 Ιου-
λίου: 

  10:00 π.μ. στην πλατεία Σι-
δηροδρομικού Σταθμού Αλεξάν-
δρειας, της Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας

  13:00 μ.μ. στον προαύλιο χώρο του ΚΕΠ στην Μελίκη, της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης
Η κινητή μονάδα (VAN) θα είναι ειδικά εξοπλισμένη και στελεχωμένη με ειδικούς επιστή-

μονες ανοιχτή προς όποιον θέλει να ενημερωθεί ατομικά.
Βασικός άξονας της εκδήλωσης – επιτόπιας ενημέρωσης θα είναι η ενημέρωση για θέμα-

τα υγείας, ατομικής υγιεινής και υγιεινής διατροφής, κοινωνικοποίησης παιδιών και υλοποίη-
ση δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, 
ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης και θέματα οικογενειακού οικονομικού προϋπολογι-
σμού των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ, παρέχοντας με διαδραστικό τρόπο σημαντικές συμβου-

λές. Τέλος, θα 
δοθεί εκπαιδευ-
τικό ψυχαγωγικό 
υλικό.

Παρακαλού -
με να δηλώσετε 
συμμετοχή εγκαί-
ρως.

Επικοινωνή-
στε τηλεφωνικά 
ή στείλτε μήνυμα 
με τα στοιχεία 
σας στα παρακά-
τω τηλέφωνα:

• Από σταθε-
ρό χωρίς χρέω-
ση: 8001001770,

• Από κινητό: 
6907650399

Ή επικοινω-
νήστε με τις κατά 
τόπους υπηρεσί-
ες που υποβάλα-
τε την αίτησή σας 
στο ΤΕΒΑ.

Ακολουθήστε 
μας στην κεντρι-
κή σελίδα στο 
Facebook “ΤΕ-
ΒΑ Συνοδευτικές 
Δράσεις ΠΚΜ” 
και στις επιμέ-
ρους σελίδες των 
δήμων.
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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 
 
 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για συμμετοχή 

στις διενεργούμενες 
από την ελληνική στατιστική 

αρχή έρευνες 



ΕΠΣ Ημαθίας
ΗΓενικήσυνέλευσηκαιη
κλήρωσητωνκατηγοριών

Ξεκίνησε ο προγραμματισμός στην ΕΠΣΗμαθίας για την
έναρξητηςνέαςαγωνιστικήςπεριόδου

Στις9ΑυγούστουθαγίνειηΓενικήΣυνέλευσητηςΈνωσης,
μεθέματαημερήσιαςδιάταξης τονδιοικητικόκαιοικονομικόα-
πολογισμόκαιτονπροϋπολογισμόγιατηνκαινούργιαπερίοδο.
ΗΓ.Σ. θα γίνειφέτος νωρίτερα,ώστε ναδοθούν κατευθύνσεις
γιατομητρώοκαιναδουνοιυπεύθυνοιπούπερίπουβρίσκεται
οαριθμόςτωνομάδων,οοποίοςσίγουραθαείναιπολύμικρό-
τεροςαπόπέρσι.

Όσον αφορά την κλήρωση για τη νέα σεζόν, θα γίνει την
τελευταίαΔευτέρατουΑυγούστου(30/8),ενώλίγεςμέρεςαργό-
τερακαισυγκεκριμένατοΣάββατο4Σεπτεμβρίουθαξεκινήσει
η καινούργια σεζόν με τους αγώνες του Κυπέλλου, ενώ μία
εβδομάδα αργότερα (11/9) θα αρχίσει τοπρωτάθλημα τηςΑ’
κατηγορίας.
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Έναρξησυνεργασίας
μεΘάνοΝτίναστην

ομάδαβόλεϊτουΦιλίππου

«Οπρόεδρος και τα μέλη της διοίκησης τουΑ.Π.Σ.Φίλιππος
Βέροιας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την έναρξη
τηςσυνεργασίαςμε τονΘάνοΝτίνα.O40χρονοςπρώηναθλητής
των«ερυθρόλευκωντηςΒέροιας»υπέγραψετοσυμβόλαιότουκαι
μετάαπόέναχρόνοεπιστρέψεικαιπάλιστοδυναμικότηςομάδας
ενόψειτηςσεζόν2021-2022VolleyLeagueανδρών.

Γεννημένοςστις 19/11/1981στηΣτουτγκάρδη της Γερμανίας ο
πολύπειροςΈλληνας κεντρικός (2.04μ), ξεκίνησε την καριέρα του
το2001στονΜακεδονικό,ενώστησυνέχειααγωνίστηκεγιαλογα-
ριασμότωνΠΑΟΚ(2006-2010,2011-2012,2014-2016),Επίκουρου
(2010-2011),Άρη (2012-2014), ΗρακλήςΧαλκίδας (2016-2017),
ΜΑΣΝίκηΑιγινίου (2017-2018) καιΗρακλήΘεσσαλονίκης (2018-
2019).

Τησεζόν 2019-2020 μεταπήδησεστοΦίλιπποΒέροιας, όπου
ήτανεκτωνβασικώνπρωταγωνιστώντηςομάδαςτουΣωκράτηΤζι-
ουμάκαστηνκατάκτησητουτίτλουτηςΑ2Ανδρώνκαιτηνιστορική
άνοδοστασαλόνιατουελληνικούβόλεϊ.ΤηντροπαιοθήκητουΝτίνα
κοσμούν4«λαμπερές»κούπες,2πρωταθλήματα(2015,2016)και
έναΚύπελλοΕλλάδας (2016)καιφυσικά το ιστορικόΚύπελλοτου
πρωταθλητή τηςΑ2Ανδρώνμε τοΦίλιπποΒέροιας, τοοποίο του
απονεμήθηκεστηδιάρκεια των τελικών τουφάιναλφορ του10ου
ΛιγκΚαπΝ.Σαμαράς,στοΔΑΚ«Δ.Βικέλας»τηςΒέροιας

Δείτε στο video του επίσημου καναλιού τουΦίλιππουΒέροι-
ας στοYOUTUBE τις δηλώσεις τουΘάνου Ντίνα για την επι-
στροφή τουστην ομάδα τουΣωκράτηΤζιουμάκα, αλλά και στην
Volleyleague

Καλωσορίζουμε και πάλι τονΘάνοΝτίνα στην οικογένεια του
Α.Π.ΣΦίλιππουΒέροιας και του ευχόμαστε μία νέα επιτυχημένη
χρονιάμευγείακαιπροσήλωσηστουςστόχουςτουςγιαδιάκριση»

Μετατέθηκε η σέντρα
της SL2

ΜετατέθηκεησέντρατουΠρωταθλήματοςτηςΣούπερΛιγκ2(2021-
22) για τοΣαββατοκύριακο25-26Σεπτεμβρίου.Υπενθυμίζουμεαρχικά
είχεοριστείστις12τουίδιουμήνα.

Μετά τηνπαράταση τουΥφυπουργούΑθλητισμού κ.ΛευτέρηΑυγε-
νάκηγια τηναύξηση τουΜετοχικούΚεφαλαίου (στις350χιλιάδες) έως
31/8,ηΕΕΑέστειλεχθες(20/7)έγγραφοστηSL2πουζητάειτηνκαθυ-
στέρησητηςέναρξηςτουπρωταθλήματοςδιότιδενπρολαβαίνειαπότις
31Αυγούστουέωςτις12Σεπτεμβρίουναελέγξειόλουςτουςφακέλους.
ΩςεκτούτουοιΠΑΕείναιδιατεθειμένεςναπάνεπίσωτηνέναρξηγιατις
26/9.

ΣτηνμετάθεσηημερομηνίαςτηςσέντραςδενσυμφώνησανΛεβαδεια-
κόςκαιΚαραϊσκάκης.

ΔενσυμμετείχανστηνσύσκεψηηΑΕΛ,ηΒέροιακαιοΑπόλλωνΛά-
ρισας.

ΕΕΑ: Χορήγησε
πιστοποιητικό σε 4 ΠΑΕ

ΗΕπιτροπήΕπαγγελματικούΑθλητισμούχορήγησεπιστοποιητικόγια
τησυμμετοχήτηςΠΑΕΧανιάστηSuperLeague2.

Ακόμη,ηΕΕΑχορήγησεπιστοποιητικόστιςΠΑΕτωνΒ’ομάδωνΠα-
ναθηναϊκού,ΟλυμπιακούκαιΑΕΚ.

Αναλυτικά:
«ΕΠΙΤΡΟΠΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΑΘΛΗΤΙΣΜΟY
(άρθρο77Ν.2725/99όπωςτροποποιήθηκεκαιισχύει)
Ανδρ. Παπανδρέου 37  15180  Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 -

213.131.6162fax:213.131.6617

ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ
(21.07.21ώρα13:30)
2)ΗΕπιτροπήχορήγησεπιστοποιητικόστιςκάτωθιΠΑΕτηςSUPER

LEAGUE2:
Π.Γ.ΣΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣΠΑΕ(ΧΑΝΙΑ)
3)ΗΕπιτροπήχορήγησεπιστοποιητικόστιςκάτωθιΠΑΕ(Β΄ΟΜΑ-

ΔΕΣ)
ΠΑΕΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
ΠΑΕΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΕΑΕΚ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Τζουλάκης».



Ο ΓιάννηςΑντετοκούν-
μποπήρεαπότοχέριτους
ΜιλγουόκιΜπακς, αναδεί-
χθηκε MVP των τελικών
πουολοκληρώθηκανμε4-2
και με μία επική εμφάνιση
τους οδήγησεστη νίκη επί
τωνΦοίνιξΣανςμε 105-98
και μαζί στο πρωτάθλημα
τουΝΒΑ.

Με αυτόν τον τρόπο τα
«ελάφια» κατέκτησαν τον
δεύτερο τίτλο της ιστορίας
τους και τον πρώτο μετά
το 1971. Κορυφαίος όλων
και αδιαμφισβήτητοςMVP
ο ΓιάννηςΑντετοκούνμπο
οοποίος τελείωσε τον έκτο
τελικόσταμάτησεστους 50
πόντους, τα 14 ριμπάουντ
και τις5 τάπες, ενώευστό-
χησεσε 17από τις 19βο-
λέςπουεκτέλεσε.

Στοπρώτοδωδεκάλεπτο
τοΜιλγουόκι ξεκίνησεφου-
ριόζο και ήταν εκείνο που
βρήκε πολλές λύσεις και
παράτααρκετάλάθηεκμε-
ταλλεύτηκε το γεγονός ότι
είχεανεβασμένηψυχολογία
και προηγήθηκε με διψή-
φια διαφορά.Μάλιστα στο
φινάλε του συγκεκριμένου
χρονικούδιαστήματοςπρο-
ηγούτανμε29-16κιόλαή-
τανμετομέροςτου.

Ωστόσο η δεύτερη πε-
ρίοδοςανήκε εξολοκλήρου
στοΦοίνιξ. Σε μία εξέλιξη
καρμπόν με τονπροηγού-
μενο τελικό, οι Σανς όχι
μόνο «έτρεξαν» εντυπωσι-
ακό σερί αλλά κατάφεραν
να προηγηθούν και με δι-
αφοράπέντεπόντωνστην
ανάπαυλα του ημιχρόνου
(47-42),μετονΜάικΜπού-
ντενχολζερ να έχει να πει
πολλάστουςπαίκτεςτου.

Το δεύτερο ημίχρονο
βρήκε τον ΓιάννηΑντετο-
κούνμπο να το έχει πάρει
προσωπικά. Ο «Greek
Freak» ήταν απίθανος και
στιςδύοπλευρέςτουπαρκέ
καιβοήθησετηνομάδατου
να περάσει μπροστά. Στο

36′πάντως οφωτεινόςπί-
νακας του «Fiserv Forum»
έγραφε77-77.

Στην τελευταία περίοδο
ο «Greek Freak»συνέχισε
τα«όργια»καιηκόρνατης
λήξης βρήκε τους Μπακς
θριαμβευτές με 105-98 και
πρωταθλητές τουΝΒΑ για
δεύτερηφοράστην ιστορία
τους.

Μπράβοστον ΓιάννηΑ-
ντετοκούμπο  που έφθασε
τόσοψηλάχάριςστηνθέλη-
σηκαιτηνσκληρήδουλειά.
Είναι ένας αθλητής που
πρέπειναγίνειπαράδειγμα
γιατουςνέους

ΈκλαψεοΓιάννηςΑ-
ντετοκούνμποότανμίλη-
σεγιατηνοικογένειάτου:
«Αυτόείναιγιατημητέρα

καιτονπατέραμου»
Ο ΓιάννηςΑντετοκούν-

μποέβαλετακλάματαστην
press conference μετά την
κατάκτηση του πρωταθλή-
ματος στοΝΒΑ, όταν ανα-
φέρθηκε στην οικογένειά
του.

Ο ΓιάννηςΑντετοκούν-
μπο ήταν χαμογελαστός,
ανακουφισμένος και ορεξά-
τος γιαπολλήπλάκα στην
press conference μετά την
κατάκτηση του τίτλου στο
ΝΒΑ από τους Μιλγουόκι
Μπακς.Όταν όμως η κου-
βένταπήγεστηνοικογένειά
του δεν άντεξε, λύγισε και
έβαλε τα κλάματα, αναφε-
ρόμενος ειδικά στη μητέρα
και τονπατέρα του, τον ο-
ποίοέχασεπριναπότέσσε-
ραχρόνια.

Αναλυτικά όσα είπε ο
ΓιάννηςΑντετοκούνμπο:

«Εκπροσωπώ τις δύο
χώρεςμου, τηνΕλλάδακαι
τηΝιγηρία. Ξέρω ότι είμαι
rolemodel για πολλάπαι-
διά.Αυτόεδώθαπρέπεινα
κάνει κάθε παιδί, οποιον-
δήποτε στον πλανήτη να

πιστέψει στον εαυτό του.
Όταν δεν είσαι καλά, όταν
δεννιώθειςκαλά,πρέπεινα
συνεχίσεις ναπιστεύεις σε
αυτόπουκάνειςκαιναμην
αφήσειςκανέναννασουπει
τι μπορείς και τι δεν μπο-
ρείς να κάνεις.Συνέχισε να
δουλεύεις. Ο κόσμος μού
έλεγε ότι δεν μπορώ να
βάλω βολές, αλλά απόψε
τις έβαλα.Είμαιπρωταθλη-
τής! Πρέπει να πιστεύεις,
ελπίζωναδίνωστονκόσμο
ελπίδα ότι μπορεί να γίνει.
Πριναπόοκτώχρόνια, δεν
ήξεραποια ήταν η επόμε-
νη κίνηση. Η μητέρα μου
πουλούσε πράγματα στον
δρόμο. Τώρα είμαι εδώ,
κάθομαι στην κορυφή των
κορυφών. Είμαι ευλογημέ-
νος. Νιώθω τόσο ευλογη-
μένοςπουακόμηκιανδεν
ξαναβρεθώ εδώ, θα είμαι
εντάξει. Εύχομαιπωςαυτό
θα δώσει ελπίδα σε όλους
στον κόσμο, ναπιστεύουν
σταόνειράτους.

Αυτόείναιγιατημητέρα
μου, δούλεψε πολύ σκλη-
ρά για να είμαι εδώ.Αυτό
είναι για τον πατέρα μου,
πουβλέπειαπόψηλά.Αυτό
είναι για τησύντροφόμου,
πουφροντίζει καιπροσέχει
τον γιο μου.Αυτό είναι για
τααδέρφιαμου.Μπορείνα
είμαι ξεροκέφαλος κάποιες
φορές,απομακρύνομαιαπό
τα socialmedia γιατί θέλω
πολύναπετύχωαυτό εδώ,
να τα καταφέρω.Κάθε μέ-
ρα, όμως το κάνω για τη
μητέρα,τονπατέραμου,τη
σύντροφό μου, τα αδέλφια
μου.

Ξέρετετιθέλωνακάνω;
Θέλω να δημιουργήσωμια
μηχανή του χρόνου και να
πάωπίσω και να κερδίσω
το Rookie of theYear και
μετά να παίζω ερχόμενος
από τονπάγκο για να κερ-
δίσω τοSixthPlayerof the

Year.Πλάκακάνω.Θέλωνα
γιορτάσουμε, να το ευχαρι-
στηθούμε.

Πρέπεινα τοξανακάνου-
με! Όταν κέρδισα το MVP
σκέφτηκα, πάει τελείωσε,
πάμεστο επόμενο,πρέπει
να το ξανακάνω. Αυτό το
συναίσθημαόμως είναι... ε-
ξάρτηση.Αγαπώ ναπαίζω
σταNBAPlayoffs,αγαπώνα
παίζωμεαυτάταπαιδιά.Εύ-
χομαινατοξανακάνουμε.

Σημαίνειπολλάγιαμένα
η στήριξη από τον Κόμπι
Μπράιαντ. Στην αρχή φαι-
νότανσαναστείο,αυτόπου
έκανεμε τιςπροκλήσεις. Γι
αυτό του έστειλα μήνυμα,
γιατοποιαείναιηπρόκλη-
σηπουέχειγιαμένα.Όταν
μουείπεγιατο«MVP»σκέ-
φτηκα«οΚόμπι έχει τέτοια
εικόναγιαμένα;Έχειτέτοια
πίστη σε μένα;».Δεν ήταν
κάτι σαν υποχρέωσηή κά-
τι, αλλά κάτιπου ήθελα να
πετύχω.

Όταν υπέγραψα το νέο
μου συμβόλαιο, ήταν γιατί
δεν ήθελα να απογοητεύ-
σωκανέναν.Δενμπορούσα
ναφύγωαπόεδώ!Υπήρχε
μιαδουλειάπουέπρεπενα
γίνει. Νιώθω ότι αυτόπου
έγινεστη «φούσκα»δεν α-
πέδωσε δικαιοσύνη.Δίνω
το credit στουςΜαϊάμι Χιτ
γιαυτόπουέκαναν,όλοιή-
τανπερίεργα, τους έλειπαν
οι οικογένειές τους. Γυρνώ-
νταςπίσωόμως,αυτήήταν
η πόλη μας. Όλοι συνέχι-
σαν ναπιστεύουν σ εμάς.
Ήθελα να γίνει η δουλειά!
Είναιεύκολοναπαςκάπου
καιναπάρειςτοπρωτάθλη-
μαμεκάποιονάλλον.Είναι
εύκολο. Θα μπορούσα να
πάωσε μια superteam και
να κάνω το κομμάτι μου,
για να κατακτήσω τοπρω-
τάθλημα.Αυτός είναι ο δύ-
σκολοςδρόμοςκαιτοκατα-
φέραμε».
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CMYK

Σας ενημερώνουμε ότι η Ακαδημία μας ΑετόςΛαζοχωρίου 
θα επαναλειτουργήσει την Δευτέρα17Μαΐου όπως ορίζει το 
υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού- Γενική Γραμματεία 

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

της δισεβδομαδιαίας «Σχολικής Βεβαίωσης».
Ώραέναρξης16.00

Ώρασυνάντησης15.45

 Κίνηση για συγχώνευση
Αγκαθιάς - Αλεξάνδρειας!

ΣτηνΑλεξάνδρειαπραγματοποιήθηκεσυνάντησηπαραγόντων της τοπικήςομάδας και
τηςΑγκαθιάς,μεεπικεφαλήςτονπρόεδρότηςτελευταίαςΔημήτρηΜατσούκα.

Θέμασυζήτησηςσεαυτήτηνσυνάντησηήταντοπώςμπορείναεπιτευχθείησυγχώνευ-
σητωνδύοιστορικώνσυλλόγων,τηςΝίκηςηοποίααπότηνέαπερίοδοθααγωνίζεταιστην
Α΄κατηγορίατηςΕΠΣΗκαιτουΑΜΣπουβρίσκεταιστηνΒ΄κατηγορία.

Μίατέτοιαπροσπάθεια,δενείναιπρώτηφοράπουγίνεταιμεταξύτωνδύοαυτώνομά-
δων,αφούτατελευταίαχρόνια,πάνταοισχυρόςάνδραςτηςΝίκης,ΑριστείδηςΜατσούκας
έριχνετηνιδέα,αλλάδενέβρισκετηναπαιτούμενηανταπόκρισηαπότηνάλληπλευρά.

Έγινεμίαπρώτηβολιδοσκόπηση,μεσυγκεκριμένηστόχευση:ΗΑλεξάνδρειαναπάρει
τονΑΦΜτηςΑγκαθιάςκαιτηνθέσητηςστηνΑ΄ΕΠΣΗ(ίσωςκαιστηνΓ΄Εθνική,ανμειωθεί
δραματικάοαριθμός τωνομάδωνπουθαδηλώσουνφέτοςσυμμετοχή)καιηδεύτερηνα
αγωνιστείμεαυτότηςΑλεξάνδρειαςστηνΒ΄ΕΠΣΗ.

Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν, δεν θα τραβήξουν όμως σε βάθος, αφού θαπρέπει
σύντομα να γνωρίζουνοι άνθρωποι και τωνδύοομάδων,σεποια κατηγορία θαπάρουν
μέρος,ώστεναξεκινήσειηπροετοιμασίατους,εν΄όψειτηςνέαςπεριόδου.

ΟΓιάννηςΑντεντοκούμποπέτυχε50
πόντουςκαιέγινεοπρώτοςΈλληναςπου

κατακτάτονμπασκετικόΌλυμπο

ΠαραμένειστοτιμόνιτουΜ.Αλέξανδρου
ΤρικάλωνοΔημήτρηςΠρίντζιος

Την παραμονή του προπονητή των επιτυ-
χιώνΔημήτρηΠρίντζιου, για μία ακόμη χρονιά
στην τεχνικήηγεσία τηςομάδας,ανακοίνωσεη
διοίκησητουΜ.ΑλέξανδρουΤρικάλων.

Αναλυτικά: «Ο πετυχημένος προπονητής
ΠριντζιοςΔημήτρης θα κάθεται στο τιμόνι της
ομάδαςμαςακόμημια χρονιά.Οπροπονητής,
που συνδύασε το όνομά του με τις μεγαλύτε-
ρες επιτυχίες της ομάδαςμας, θασυνεχίσει να
ηγείται για 4η συνεχόμενη σεζον... Καλή αρχή
Δημήτρη!»
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ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Ιούνιος-Ιούλιος 2021

Τοσυνεργείο
επιφυλακήςτης
ΔΕΥΑΒκατάτο
διάστημααπό19-
07-2021μέχρι
25-07-2021θα
είναιτοεξής:Αυτό-
ματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.
2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
19/07/2021 έως 23/07/2021

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).

Ηρακλής: Τι περιμένει
από τον υποψήφιο επενδυτή

OΗρακλήςπεριμένειαπότονυποψήφιοεπενδυτήνατηρήσειτιςδεσμεύσειςτουγιατηνεπόμενη
ημέρα.ΣτηΘεσσαλονίκηέχονταςκαθημερινά

συναντήσειςκαισυζητήσειςμεανθρώπουςτουΗρακλή
παραμένειοτούρκοςυποψήφιοςεπενδυτήςγιατους
κυανόλευκους.

ΑυτόπουπεριμένουνουσιαστικάστοΚατσάνειοοιδιοικούντεςτουΓυ-
μναστικούΣυλλόγουαλλάκαιοιεξωδιοικητικοίπαράγοντεςπουβρίσκονται
κοντάστηνπροσπάθεια είναι η τήρηση των υποσχέσεων του 35χρονου
επιχειρηματία.Ποιεςείναιαυτές;

Ηκαταβολήχρημάτωνάμεσα,τοαργότερομέχριταμέσατηςεπόμενης
εβδομάδας,έτσιώστενακαλυφθείμεγάλοςμέροςτουμετοχικούκεφαλαί-
ου.Είναικάτιάλλωστεσύμφωναμετιςπληροφορίεςπουυποσχέθηκεστον
ΣτράτοΕυγενίουκατάτησυνάντησηπουυπήρξεπροημερών.

Σεαυτήτηνπερίπτωσηθαφανείότιέχειτηνοικονομικήδυνατότητακαι
κυρίωςρευστότηταπουαπαιτείται,προκειμένουναπροχωρήσειηαλλαγή
σκυτάληςστηδιοίκηση.

Σεδιαφορετικήπερίπτωσηη κατάστασηπεριπλέκεται, με τους κυανό-
λευκουςνα«ενεργοποιούν»καιάλλεςπεριπτώσεις ενδιαφερόμενων, ενώ
τοπιοπιθανόείναιναηγηθείγιαέναδιάστημαοΣτράτοςΕυγενίου,όπως
φυσικάσυμβαίνεικαιτώρα.

Απορρίφθηκαν
αιτήσειςκατά
τουΠιερικού

ΤοΔιαιτητικόΔικαστήριο τηςΕλληνικήςΠοδοσφαιρικήςΟμο-
σπονδίαςαπέρριψετιςτρειςαιτήσειςτωνΓούτσιου,Μιχαηλίδηκαι
ΚαραγκούνηκατάτηςΠΑΕΣΦΚΠιερικός1961.

Αναλυτικά:
«ΤοΔιαιτητικόΔικαστήριο τηςΕλληνικήςΠοδοσφαιρικήςΟμο-

σπονδίας, κατά την τελευταία τουσυνεδρίαση, έλαβε τιςακόλου-
θεςαποφάσεις.

Απέρριψε την από 15.06.2021 και με αριθμόπρωτοκόλλου
Ε.Π.Ο.13213/15.06.2021αίτησητουΡαφαήλΓούτσιουτουΓεωρ-
γίουκατάτηςΠΑΕΣΦΚΠιερικός1961.

Απέρριψε την από 15.06.2021 και με αριθμόπρωτοκόλλου
Ε.Π.Ο. 13212/15.06.2021 αίτηση τουΔιονυσίουΜιχαηλίδη του
ΑνέστηκατάτηςΠΑΕΣΦΚΠιερικός1961.

Απέρριψε την από 15.06.2021 και με αριθμόπρωτοκόλλου
Ε.Π.Ο. 13211/15.06.2021αίτηση τουΣωτηρίουΚαραγκούνη του
ΘεόδωρουκατάτηςΠΑΕΣΦΚΠιερικός1961».

ΠΑΟΚ: Θέλει ξανά
τον Ράφα Σοάρες

ΟΠορτογάλος αριστεροπόδαρος μπακ,ΡάφαΣοάρες, για το ο-
ποίοοΠΑΟΚενδιαφέρθηκετοΓενάρητου2020είναικαιπάλιψηλά
στη λίστα των ανθρώπων τουΔικεφάλουπου αναζητούν επιπλέον
ενίσχυσησταάκρατηςάμυναςτους

ΟΠΑΟΚεξετάζεισοβαράτηνπερίπτωσητου26χρονουΡάφαΣο-
άρεςγιατοαριστερόάκροτηςάμυναςτου.

ΟΠορτογάλοςμπακπου τηνπερασμένησεζόναγωνίστηκεστην
ΈιμπαρμεδανεισμόαπότηνΓκιμαράεςβρίσκεταιαπότοΓενάρητου
2020στιςλίστεςτωνανθρώπωντουΔικεφάλουπουκαιτότεείχανκά-
νειπροσπάθειανατοναποκτήσουν.

Πρόκειται για ένανποδοσφαιριστήπουπροέρχεται από τις ακα-
δημίεςτηςΠόρτοκαιφαίνεταιπωςικανοποιείτιςαπαιτήσειςπουέχει
θέσειοΡαζβάνΛουτσέσκου.

ΣτηνΙσπανίατηνπροηγούμενηαγωνιστικήπερίοδοαγωνίστηκεσε
22παιχνίδιασεπρωτάθλημακαικύπελλοκαιείχεωςαπολογισμόμια
ασίστ.

ΣτηνΈιμπαρ είχε συνολικά 28 συμμετοχές από το Γενάρη του
2020ότανκαιείχεεπιλέξειτηνισπανικήλίγκααπότοελληνικόπρω-
τάθλημα,παράτηνπροσπάθειαπουέκανεοΠΑΟΚνατονπείσεινα
έρθειστηνΤούμπα.

Περισσότερατρόπαιαυπόσχεται
οMVPΆντριγιαΖίβκοβιτς

Σύμφωνα με τους πο-
δοσφαιριστές τουΠΑΟΚ ο
Άντριγια Ζίβκοβιτς ήταν ο
πολυτιμότεροςπαίκτης του
Δικεφάλου την περασμένη
σεζόνκαιαυτόςέσπευσενα
τουςευχαριστήσει.

Οι ποδοσφαιριστές του
ΠΑΟΚανέδειξαν, μετά από
εσωτερικήψηφοφορία, τον
Άντριγια Ζίβκοβιτς ως τον
πολυτιμότερο ποδοσφαι-
ριστή της ομάδας τους την
περασμένη αγωνιστικήπε-
ρίοδο.

Ο Σέρβος με ποστάρι-
σμα του στο Instagram έ-
σπευσε να τους ευχαριστή-
σεικαιέστειλετομήνυμαγιαπερισσότερουςτίτλουςμετονΠΑΟΚ.

«Ευχαριστώτηνοικογένειαμου,τουςφιλάθλους,τουςσυμπαίκτες
μου.Χωρίςεσάςδενθαμπορούσαναπάρωαυτότοβραβείο.Αυτή
η διάκριση μου δίνει ακόμημεγαλύτερο κίνητρο να κερδίσωόσους
περισσότερους τίτλουςμπορώμε την ομάδα.Νέασεζόν, νέεςπρο-
κλήσεις.Όλοιμαζί για τοστόχο.ΠάμεΠΑΟΚάρα»έγραψεοΣέρβος
μεσοεπιθετικός.

Πέμπτη22-07-2021

16:00-21:00 Α-

ΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

& ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΙΕΡΙ-

ΩΝ 7 (απέναντι από

βενζινάδικο Γαλάνη)

23310-73324

16:00-21:00ΜΠΑ-

ΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑ-

ΛΑΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓΩΝΙΑ23310-29759

19:00-21:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕ-

ΝΤΡΙΚΗΣ117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-

60340

21:00-08:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕ-

ΝΤΡΙΚΗΣ117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-

60340

Φαρμακεία



Δύο εκ των πρωτεργατών 
του οικολογικού κινήματος στην 
Ελλάδα, ο πρώην υφυπουργός 
Περιβάλλοντος Ηλίας Ευθυμι-
όπουλος και ο καθηγητής του 
ΕΜΠ Κίμωνας Χατζημπίρος, α-
ποκαλύπτουν τη σύγχυση «πε-
ριβαλλοντικών οργανώσεων» 
και «κινημάτων» που έχει δημι-
ουργηθεί κατά τη μετάβαση της 
χώρας στην «πράσινη εποχή» 
και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ε-
νέργειας (ΑΠΕ). Καταρρίπτουν 
τον μύθο για τους δήθεν κινδύ-
νους για τη βιοποικιλότητα και 
σπάζουν τα ταμπού για εγκα-
τάσταση Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ) σε μεγάλη κλίμακα, ακόμα και σε περιοχές 
NATURA 2000. Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά «η πλει-
ονότητα των δρόμων που κατασκευάζονται απερίσκεπτα και 
κατατεμαχίζουν φυσικά τοπία για παραθεριστικές κατοικίες ή 
για άλλους ήσσονος σημασίας λόγους είναι πολύ μεγαλύτερο 
περιβαλλοντικό πρόβλημα από τις ΑΠΕ». Η συνέντευξη δόθηκε 
στην Μάχη Τράτσα στο Βήμα της Κυριακής(18/7/2021) και λόγω 
της τοπικής επικαιρότητας και ενδιαφέροντος την αναδημοσιεύ-
ουμε. 

Αρκετοί ισχυρίζονται ότι δεν χρειαζόμαστε άλλες ΑΠΕ, εί-
μαστε κοντά στην επίτευξη των στόχων. Άλλοι, προτείνουν 
την κάλυψη μόνον των τοπικών αναγκών. 

Χατζημπίρος: Η πορεία της κλιματικής αλλαγής είναι σε 
σημαντικό βαθμό απροσδιόριστη, πιθανώς να επιταχυνθεί και 
οι στόχοι να αλλάξουν, άρα κάθε πρόβλεψη σε ορίζοντα 30ετί-
ας έχει μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας. Ωστόσο για την Ελλάδα, 
η ανάπτυξη των ΑΠΕ δεν πρέπει να καθορίζεται μόνον από 
στόχους και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η μεγιστοποίηση του 
αριθμού και της ισχύος των αιολικών πάρκων είναι πυλώνας 
της εθνικής ανάπτυξης, με την εκμετάλλευση ενός εξαιρετικού 
φυσικού πόρου, ενώ παράλληλα συμβάλει στον περιορισμό της 
κλιματικής αλλαγής, που αποτελεί για την χώρα μέγιστη απειλή. 
Οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις είναι μηδαμινές, 
σε σχέση με άλλες αναπτυξιακές δραστηριότητες. 

Ευθυμιόπουλος: Αντίθετα με την επιδίωξη τοπικής ενερ-
γειακής αυτάρκειας, που αφήνει σε αχρηστία υψηλό αιολικό 
δυναμικό, η κάθε περιοχή οφείλει να συμβάλει με ΑΠΕ στην α-
νάπτυξη του συνόλου - όπως έγινε επί δεκαετίες σε Πτολεμαϊδα 
και Μεγαλόπολη - ανάλογα με το δυναμικό της. Η ενδεχόμενη 
περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορεί να διοχετεύεται στην 
παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων όπως το υδρογόνο, ιδιαίτε-
ρα για τις θαλάσσιες μεταφορές, να αποθηκεύεται π.χ. σε μπα-
ταρίες ή στο δίκτυο για μεταχρονισμένες χρήσεις (π.χ. φόρτιση 
ηλεκτρικών οχημάτων) ή να εξάγεται, προς όφελος της χώρας.

Πως σχολιάζετε τις αντιδράσεις  περιβαλλοντικών οργα-
νώσεων και κινημάτων που εκδηλώνονται σε τοπικό κυρί-
ως επίπεδο; 

Ευθυμιόπουλος: Ρόλος των περιβαλλοντικών οργανώσεων 
είναι να υπερασπίζονται τις δραστηριότητες που συντελούν 
στην αντιμετώπιση πραγματικών απειλών για τις περιβαλλοντι-
κά ευαίσθητες περιοχές και που συμβάλλουν ουσιαστικά στην 
αποτροπή της κλιματικής αλλαγής και της ρύπανσης, αντί να 
στρέφονται κατά των ΑΠΕ. Η εγκατάσταση νέων αιολικών πάρ-
κων πρέπει να προχωρά με αμείωτους ρυθμούς, οι αναπόφευ-
κτες καθυστερήσεις της αναθεώρησης του Χωροταξικού για τις 
ΑΠΕ, των μελετών και των Προεδρικών Διαταγμάτων για προ-
στατευόμενες περιοχές ας μην χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα 
για κωλυσιεργία. Σε ό,τι αφορά την διαχείριση της ενέργειας 
(κυριότητα, πώληση και χρήση) η συμμετοχή της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, άλλων τοπικών φορέων και Ενεργειακών Κοινοτήτων 
είναι επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη προϋπόθεση για τις νέες 
εγκαταστάσεις. Η αναγκαία και γρήγορη ανάπτυξή τους απαιτεί 
γενναία συμμετοχή και πρωτοβουλίες κυρίως από τον ιδιωτικό 
τομέα, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής καινοτομίας. 

Υποστηρίζετε ότι οι περιοχές NATURA δεν πρέπει να 
εξαιρεθούν από την εγκατάσταση νέων αιολικών πάρκων. 
Πού το βασίζετε αυτό; 

Χατζημπίρος: Οι περιοχές για την προστασία της φύσης 
που ανήκουν στο δίκτυο NATURA 2000 καλύπτουν περίπου 
το 1/3 της χερσαίας επιφάνειας της χώρας και σε πολλές από 
αυτές υπάρχει ισχυρό αιολικό δυναμικό. Οι Οδηγίες της ΕΕ 
(Birds Directive 79/409/EEC και  Habitats Directive με τις συ-
μπληρώσεις τους) ζητούν την διατήρηση ή την επαναφορά σε 
καλή κατάσταση των σημαντικών βιολογικών ειδών και οικολο-
γικών ενδιαιτημάτων (οικοτόπων) που βρίσκονται στις περιοχές 
NATURA 2000. Η προσέγγιση αυτή πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες για επίτευξη 
βιώσιμης ανάπτυξης. Ειδικότερα για τις περιοχές ορνιθολογι-
κής προστασίας, ζητείται αποφυγή ρύπανσης, υποβάθμισης 
βιοτόπων ή διατάραξης πτηνών, καθώς και ένα καθεστώς 
προστασίας που θα εξασφαλίσει για τα σημαντικότερα είδη 
την επιβίωση, τις αναπαραγωγικές διαδικασίες και την διαχεί-
μαση. Ζητείται επίσης τα τεχνικά ή αναπτυξιακά έργα να υπο-
βάλλονται σε κατάλληλη επιστημονική εκτίμηση, εφόσον ενδέ-
χεται να έχουν επιπτώσεις. Επομένως, οι κανόνες των περιο-

χών NATURA 2000 καθόλου δεν αποκλείουν 
νέα έργα και νέες υποδομές, αλλά απαιτούν να 
μην θίγεται η διατήρηση βιολογικών ειδών και 
οικολογικών ενδιαιτημάτων (οικοτόπων) που 
είναι ευάλωτα στις συγκεκριμένες δραστηριό-
τητες. Πολύ περισσότερο, δεν εμποδίζουν την 
εγκατάσταση ΑΠΕ που προστατεύουν την βιο-
ποικιλότητα από την κλιματική αλλαγή. 

Ευθυμιόπουλος: Προστασία δεν σημαίνει 
οριζόντιες απαγορεύσεις, αλλά επιστημονική 
ανάλυση του κατά πόσον μια δραστηριότητα 
βλάπτει κάποιο βιολογικό είδος ή οικολογι-
κό ενδιαίτημα (οικότοπο) στις συγκεκριμένες 
συνθήκες. Επομένως, σε όλες τις περιοχές 
NATURA 2000, πολλές από τις οποίες έχουν 
αξιόλογο αιολικό δυναμικό, μπορούν να α-
ναπτυχθούν αιολικά πάρκα, με την εξαίρεση 
μόνο εκείνων των σημείων όπου απειλούμε-
να είδη πτηνών ή το φυσικό τοπίο κινδυνεύ-
ουν να υποστούν σοβαρή βλάβη και εφόσον 

δεν υπάρχουν αξιόπιστες εναλλακτι-
κές λύσεις και αποτελεσματικά μέτρα 
προστασίας, με βάση αντικειμενικές ε-
πιστημονικές εκτιμήσεις. Προς αυτήν 
άλλωστε την κατεύθυνση στοχεύουν 
οι πρακτικές των αντισταθμιστικών μέ-
τρων (compensation measures) με ευ-
ρεία εφαρμογή σε πολλές χώρες και με 
σαφείς τεχνικές οδηγίες εκ μέρους της 
Επιτροπής.

Ερ. Υπάρχουν φιλόδοξες και συ-
ντηρητικές εκτιμήσεις για τον ρόλο 
των ΑΠΕ στην Ελλάδα. Ποια είναι η 
δική σας γνώμη;

Χατζημπίρος: Ακόμα και με την μέ-
γιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας, 
η υπεράσπιση και η διατήρηση ενός 

υψηλού επιπέδου ζωής, με δεδομένη μάλιστα την επέκταση 
της ηλεκτροκίνησης στις μεταφορές, συνεπάγεται όχι μείωση 
αλλά αύξηση των αναγκών σε ηλεκτρισμό. Για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής επιβάλλεται περιορισμός των ορυκτών 
καυσίμων εδώ και τώρα, άρα ταχύτατη  ανάπτυξη της παραγω-
γής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ (100% το 2050). Τα τεχνικά στοιχεία 
δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης θα προ-
έρχεται από την αιολική ενέργεια. Για την Ελλάδα, χώρα που θα 
υποστεί μεγάλη ζημιά από την κλιματική αλλαγή, προβλέπονται 
τουλάχιστον 8-10 και πιθανώς 16 επιπλέον GW ηλεκτρισμού 
από αιολικά πάρκα μέχρι το 2050. Η εγκατάστασή τους δεν 
μπορεί να περιμένει, πρέπει να γίνει σε ευρύτατη κλίμακα και με 
επιταχυνόμενους ρυθμούς ήδη κατά την τρέχουσα δεκαετία. 

Πώς θα ζυγίσουμε τους κινδύνους και τα οφέλη;
Ευθυμιόπουλος: Η αντίρρηση κατά των αιολικών πάρκων 

με επίκληση, γενικώς, της προστασίας της βιοποικιλότητας είναι 
παραπλανητική. Με εξαίρεση ορισμένα είδη ορνιθοπανίδας, το 
μεγαλύτερο μέρος της βιοποικιλότητας δεν επηρεάζεται καθό-
λου από τις ανεμογεννήτριες. Μόνον η διάνοιξη νέων δρόμων 
μπορεί να έχει σοβαρή επίδραση σε ορισμένα  βιολογικά είδη, 
όπως και στο τοπίο, άρα εκεί πρέπει να εστιασθούν οι ενστά-
σεις και να επιδιωχθεί η προώθηση των αιολικών πάρκων με 
ελαχιστοποίηση της διάνοιξης νέων δρόμων. Να σημειωθεί 
όμως ότι η πλειονότητα των δρόμων που κατασκευάζονται απε-
ρίσκεπτα και κατατεμαχίζουν φυσικά τοπία για παραθεριστικές 
κατοικίες ή για άλλους ήσσονος σημασίας λόγους, είναι πολύ 
μεγαλύτερο πρόβλημα, και εκεί θα έπρεπε να κατευθυνθεί κατ’ 
αρχάς η ειλικρινής περιβαλλοντική αντιπολίτευση. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Προστασία στο περιβάλλον δεν σημαίνει οριζόντιες απαγορεύσεις»
Ο ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ Κίμωνας Χατζημπίρος και ο πρώην υφυπουργός Περιβάλλοντος, 

τ. διευθυντής της Greenpeace Ηλίας Ευθυμιόπουλος μιλούν για τις ΑΠΕ και το περιβάλλον
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικία
200τμ,στηΦυτειάμεπα-
νοραμικήθέα,σεοικόπεδο
1.500 τ.μ. Τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.:2331093389κοςΧρή-
στος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα
2ου ορόφου, άριστο, 85
τ.μ., χ. ασανσέρ, στην
Μητρόπολη, σε τιμή ευ-
καιρίας 38.000 ευρώ.
Τηλ.:6945122583.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο

700 τ.μ. στηνΑγ.Βαρβά-
ρασεπλαγιά, με θέα τον
Αλιάκμονα, στηνπλατεία
του χωριού. Πληρ. Τηλ.
6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός χέρ-
σος11.000 τ.μ.στονΆγιο
Γεώργιο, θέση «ΣΥΚΙ-
ΕΣ».Τηλ.: 6945 122583,
Euromesitiki.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σταόρια
Αγγελοχωριου-Αρχαγγέλου
2χωράφιακολλητά,25και
11 στρέμματα,περιφραγ-
μένα,παλμέτταβερύκοκα
6 ετώνσεφούλπαραγω-
γή, άριστης κατάστασης,
4 εξαιρετικέςποικιλίες, με
μπεκάκια.Παρακαλώμόνο
σοβαρέςπροτάσεις.Κινη-
τό:6945769920.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοπωροπωλείο
επίτηςοδούΜητροπόλεως
στη Βέροια. Πληροφορίες
τηλ.6976063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 10ης
Μεραρχίας κοντά στη
Λέσχη  Αξ ιωματ ι κών ,
γκαρσονιέρα, ισόγειο, α-
νακαινισμένη.Τηλ.: 6949
408554&6948726845.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα στον 3ο όροφο,
κεντρικότατο, κατάπροτί-
μησησε κοπέλαή ζευγά-
ρι.Άνετο,φωτεινό,μεγάλο
σαλόνι, μεγάλο δωμάτιο,
χωλ, κουζίνα, μπάνιο με
μπανιέρα, μεγάλο μπαλ-

κόνι, μεγάλη ντουλάπα,
καλοριφέρ, αιρ κοντίσιον.
Τιμή ενοικίου 250 ευρώ.
Πληρ. τηλ.: 2331062163,
23310  60305 ,  6936
597771, 6936 597770,
6936577772.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52 ενοικι-
άζεται  γκαρσονιέρα, 1ος
όροφος, σε πολύ καλή
κατάσταση. Πληρ. τηλ.:
6945852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μη-

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία να
φροντίζει ηλικιωμένη σε

ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

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

ΔήμοςΒέροιαςΔημοτικήΕνότηταΒέροιας
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

ΔήμοςΝάουσαςΔημοτικήΕνότηταΝάουσας
Δημαρχείο: 2332350300
Fax: 2332024260
ΚΕΠ: 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΤοΑστικόΚΤΕΛΒεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινόπωςστοπλαίσιο του νέου
lockdownτροποποιούνταιταδρομολόγιαόλωντωνσυγκοινωνιακώνγραμμών.Ταδρομο-
λόγιατωνλεωφορείωναπότην17Νοεμβρίου2020διαμορφώνονταιωςεξής:

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΚΟΠΑΝΟΣ ενοικιάζονται δύο επαγγελματι-
κοίχώροιαπό350τ.μ.οκαθέναςμεδυνατό-
τητα να γίνει ένας χώρος,στονπεριφερειακό
δρόμοΚοπανού, δίπλαστοβενζινάδικοΣαρ-
δέλη, με 5μ. καθαρόύψος, χωρίς εσωτερικές
κολώνεςκαιπεριφραγμένηαυλή600τ.μ.Τιμή
1,00ευρώτοτετραγωνικό.Τηλ.:6944687267
&2332041088.

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
πωλείται ημιτελής
μονοκατοικία 175
τ.μ., διόροφη σε
700 τ.μ. οικόπεδο,
με υπόγειο 90 τ.μ.
και θέα τη λίμνη
τουΑλιάκμονα. Τι-
μή90.000,00ευρώ.
Πληροφορίες στο
τηλ. 6973388102
και2331027832.
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24ωρηβάσηστηΝάουσα,
γιατηνπερίοδο18Αυγού-
στουμεαρχέςΣεπτεμβρί-
ου.Τηλ.:6944647074.

ZHTEITAI οικιακήβοη-
θός για τετράωρηπρωινή
απασχόληση δύο φορές
την εβδομάδα σε περιο-
χή της Βέροιας, κάτοχος
διπλώματος αυτοκινήτου.
Τηλ6944324320.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ.23898ΩΡΟΛΟΙ,ενοικιάζεταικομπλέ

επιπλωμένηγκαρσονιέρα29τ.μ.,μικτάκατα-
σκευή1978,1υ/δσαλοκουζίνακαιμπάνιο ,
1οςόροφος,μεανεξάρτητηθέρμανση,A/C
καιελάχιστακοινόχρησταμόνο210€.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΕνοικιάζεταιαπο-
κλειστικάαπότογραφείομαςσπάνιομεγάλο
Studio-γκαρσονιέρα39τ.μ.,1οςόρ.ψηλός
οικοδομήτου1999,σεπολύκαλήκατάσταση,
θέρμανσημεένακλιματιστικό.Πρόκειταιγιαένα
πολύφωτεινόκαιγωνιακόακίνητοστοκέντρο
τηςπόλης,Τιμή220€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
καιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106972ΚΕΝΤΡΟ,ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας45τ.μ.
,στον2οόροφομε1υ/δ,σαλόνι, κουζίνα,
μπάνιο,καινούργιασυνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,ανακαινισμένομερικώς,σεπολύ
καλήγειτονιά,ηθέρμανσητουμεκλιματιστι-
κόκαιέναθερμοπομπό,μεμηναίομίσθωμα
220€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπό
τηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106232 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Κωδ:
106972 ΚΕΝΤΡΟ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρ-
σονιέρασυνολικήςεπιφάνειας45τ.μ. ,στον
2οόροφομε1υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,ανακαινισμένομερικώς,σεπολύκαλή
γειτονιά,ηθέρμανσητουμεκλιματιστικόκαι
έναθερμοπομπό,μεμηναίομίσθωμα220€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότη
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115434-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας55
τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνο-
δωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικα-
τασκευασμένητο1982καιθατοποθετηθούν
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,μεΗλ.Συσκευές,Τέντες,Μπαλκόνια10
τ.μ.-ηθέρμανσημεκλιματιστικόΤιμή:220€.

ΚΩΔ:106992ΕΛΙΑ,ΕνοικιάζεταιΔιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,σε1οόροφο
υπερυψωμένο,με2υ/δ,σαλόνι, καθιστικό,
κουζίνακαιμπάνιο,διαθέτεικουφώματαα-
λουμινίουμεδιπλάτζάμια,ηθέρμανσητουμε
θερμοσυσσωρευτέςκαι2κλιματιστικά,μεδυο
ντουλάπες,ηλιακόθερμοσίφωνα,διαμπερές,
σεπολύκαλήτοποθεσία,βλέπεισεανοιχτω-
σιά,μεμηνιαίομίσθωμα350€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13175ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑπεριοχήΔΕ-
Η-ΓΗΠΕΔΟ ,κομπλέεπιπλωμένο108τ.μ.
3οςορ.του1985με2υ/δ,,ηθέατουκαλή
καιηκατάστασητουεπίσης,διαθέτειξύλινα
πατώματα,καιθέρμανσημεσόμπαπετρελαί-
ουκαιθερμοπομπούς,με2κλιματιστικά,για

σοβαρούςμισθωτές,Αποκλειστικήανάθεση
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ζητούμενομί-
σθωμα260€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχει
απεριόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετι-
κά,μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκη
καιμεγάληαυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλό-
νια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,και
δύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα ,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

ΚΩΔ: 105942 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται
γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ., 1ος
όροφοςυπερυψωμένος,σεσημείομεγάλης
εμπορικότηταςκαιπροβολής,ενιαίοςχώρος,
μεWC,σεπολύκαλήκατάσταση,ηθέρμανση
τουμεκλιματιστικόinverter,ηλιόλουστοιχώροι,
σετιμήπροσφοράςμόνο:200€,διατίθεταικαι
πλήρωςεπιπλωμένοόπωςτιςφωτογραφίες
στα250€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜητρό-
ποληγραφείο47τ.μ.στον3οόροφο,κατάλ-
ληλογιακάθεχρήση,2χώροιμεκοινόwc
ενοίκιο140€.

Κωδ.14025Ενοικιάζεταιστονπεζόδρομο
τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη213
τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανεξάρτη-

τους,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκατάστα-
σημε2WCκαιασανσέρ,μεμηνιαίομίσθωμα
700€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.24368ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο

κατάστημα72τ.μ.,μεπατάρι20τ.μ.περ.α-
νακαινισμένοόλοεκβάθρων,σευπεράριστη
κατάσταση,καινούργιααλουμινίουκουφώματα
καιμερολάασφαλείαςμετηλεχειριστήριο ,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιο350€.

Κωδ:24448-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-
σόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας78
τ.μ.ΔιαθέτειμεγάληπολύβιτρίνακαιWC.Tο
μίσθωματουείναιπολύπροσιτόμόνο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24669-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστη-
μασυνολικήςεπιφάνειας97τ.μ. ισόγειολίγο
υπερυψωμένοαπότοέδαφος.Αποτελείταια-
πό2ΧώρουςκαιέναWCμεγάλο.Τιμή:350€.

Κωδ:24675 -ΕΠΙΤΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-
ΚΟΥΒΕΡΟΙΑΣΝΑΟΥΣΑΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητοΚατάστημαστεγασμένηςσυνολικής
επιφάνειας850τ.μ.σιδηροκατασκευή,  ισό-
γειογιαπολύαπαιτητικούςμισθωτές,σίγουρα
εκπληκτικόκαιξεχωριστόακίνητο,μεάριστη
προβολήκαισεοικόπεδο4.000τ.μ.Μηνιαίο
μίσθωμα2.500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΘΕΣΕΙΣ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕΚΛΕΙΣΤΟΠΑΡΚΙΝΓΚστην
καρδιάτηςπόληςμεράμπαεισόδου,μετη-
λεχειριστήριοεισόδου,σεπλήρηλειτουργία,
Βενιζέλου/Μ.Αλεξάνδρουτιμήαπό70€/μήνα.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ13609ΣτηΡάχηΒέροιαςπωλείται

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

Κωδ;12970ΕΥΚΑΙΡΙΑ!! ΚΑΤΩΜΟΥ-
ΣΕΙΟπωλείταιδιαμέρισμα63τ.μ.καθαράστο
Ισόγειο,με2υ/δ,σαλονοκουζίνα,μπάνιοκαι
αποθήκη,σεπολύκαλήκατάσταση,ανακαι-
νισμένοκομπλέ,μελίγακοινόχρησταχωρίς
θέρμανση,μαζίμεκλειστόγκαράζ21,50τ.μ.
σετιμήευκαιρίαςόλαμαζίμόνο37.000€.Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106990ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,ΠωλείταιΔι-
αμέρισμαΙσόγειο91τ.μ.καθ.με2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιοκαιαποθήκη,κατασκευήςτου
1988,σεπολύκαλήκατάσταση,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,ηλιόλουστουςχώρους,
μερικώςανακαινισμένο,σετιμήπροσφοράς
μόνο:55.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106881ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,Πωλείται

Μονοκατοικία50τ.μ. Ισόγειο,σεοικόπεδο
470τ.μ.,αποτελείταιαπό1υ/δ,σαλόνι,καθιστι-
κό,κουζίνακαιμπάνιο,επάνωστονκεντρικό
δρόμο,μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,ηλι-
ακόθερμοσίφωνα,σεπολύκαλήτοποθεσία,

ιδανικόγια ιδιοκατοίκηση,μεπολύωραίοκή-
πο,σετιμήπροσφοράςμόνο:50.000€.Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13262 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητημονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας120τ.μ.σε2επίπεδα.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκου-
ζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένη
το2001καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πε-
τρέλαιο,έχειαπεριόριστηΘέα,τακουφώματα
αλουμινίουκαιμίααποθήκη.Έχεικήπο,Τζάκι
,BBQ,καιηλ.Συσκευές,Μπαλκόνια24τ.μ.-
Τιμή:200.000€.

Κωδ.13275ΣΠΑΝΙΑΒΙΛΑστηΡάχητης
Βέροιαςμεαποκλειστικήκαιανεμπόδιστηθέα
σεόλοντονκάμποσυνολικήςεπιφάνειας120
τ.μ.κτίσμα,σε4.250τ.μ.οικόπεδομεκήπο
φανταστικό,μειδιωτικήπισίναστοκαλύτερο
σημείοτηςπεριοχήςκαιμέσαστηνκαταπρά-
σινηφύση.Γιαπολύσοβαρούςενδιαφερόμε-
νους,θαυπάρξειυπόδειξηκατόπινραντεβού.
Τιμή290.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106842ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΚατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ. ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,αποτελείταιαπόένανενιαίο
χώρομεWC,σεκαλήκατάσταση,προσόψε-
ως,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,σετιμή
προσφοράς47.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22887 - Επί της κεντρικήςΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙσυνολικήςεπιφάνειας57τ.μ. Ισόγειο
κατάστημα τοοποίοαποτελείταιαπόέναν
ενιαίοχώροκαιWC.Είναικατασκευασμένο
το1970καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,
Διπλάτζάμια .σετιμήπροσφοράς:30.000€
.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:105085ΠΑΛΙΑΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ ,

πωλείταιαγροτεμάχιο11στρ., ελεύθερομε
μικρήαποθήκημέσακαιμεάδειανόμιμη,τιμή
κομπλέμόνο26.000€.

Κωδ:115745-ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριντουΜπονάνουπωλείταιωραιότατοαγρο-
τεμάχιοσεσχήμαορθογώνιομεσύνδεσηστο
δίκτυουψηλήςπίεσης,συνολικήςεπιφάνειας
26.100τ.μ.άδειοηκαιμισθωμένο,μεδικήτου
βάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295-ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙπο-

λύπολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνει-
ας237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτουχωριού
.Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ:12904-ΆγιοςΓεώργιοςΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας863τ.μ.εντός
σχεδίου ,μεσ/δ0,8σετιμήευκαιρίαςμόνο
14.000€.

κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικό
σημείοκαιμεθέατονκάμποτηςΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8 ,τιμή
90.000€.Μπορείναπουληθείκαιτομισό.

Κωδ:12917-ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟικό-
πεδοσυνολικήςεπιφάνειας1336τ.μ.εντός
σχεδίουπόλεωςτιμή:60.000€.

Κωδ13147ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,στοκάτωμέ-
ροςτουπροςτηΒέροιαπωλείταιέναοικόπεδο
1600τ.μ.,εξαιρετικό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο
2οαπότηνάσφαλτο,κατάλληλογιαανέγερση
πολυτελούςβίλας,τιμή21.000€.

Κωδ.13010ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙπωλείταιοικό-
πεδοστηνείσοδοτουχωριούαπότηνπλευρά
τηςΒέροιαςμε1965τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμο,σετιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο25.000€.

Κωδ.12878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κοντάστην
εκκλησίατουΑγίουΓεωργίου,πωλείταιμεγά-
λοχωραφοοικόπεδο6.850τ.μ.,τοοποίοευρί-
σκεταιστηνεπέκτασητουσχεδίουκαιμάλιστα
στο2οστάδιο,μετατρέπεταισεδύοοικοδομι-
κάτετράγωναεξαιρετικόγιαεπένδυση,ευρί-
σκεταισεδύοδρόμουςκαιπάνωσεάσφαλτο
,τιμήόλοαπό85.000€,τώραμόνο18.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-

ΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο,ΚέντροΑπο-
κατάστασης,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίαςκαιόχι
μόνοστηθέσηΚαβάκιαδίπλαστολόφοΜα-
γούλαπάνωστοδρόμογιατηΡάχη12.000
τ.μ.αμφιθεατρικόμεθέαόλοντονκάμποτης
ΗμαθίαςκαιορατότηταμέχριτηνΘεσ/νίκη .
Πρόκειταιγιαοικόπεδοφιλέτο,προνομιούχο
απόκάθεάποψη,αναφέρεταιμόνοσεπολύ
σοβαρόεπενδυτή,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,
τιμή450.000€.

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.

Πωλείταιοδοντιατρείο
ωςεπιχείρηση,πλήρωςεξοπλισμένο,

μεσυνεχή40ετήλειτουργία,
λόγωεπικείμενηςσυνταξιοδότησης

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.

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

Στην Γρίτσα Λι-
τοχώρουΠιερίας σε
απόσταση 50 μέτρων
από την θάλασσα, σε
καταπράσινοπεριβάλ-
λον, νοικιάζονται για
την θερινή περίοδο
διαμερίσματαπλήρως
επιπλωμένα και εξο-
πλισμένακαιμεWi-Fi.
(τηλ. 6977 241877,
23520 61207, 23510
33873).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΦΑΡ-
ΜΑΚΟΠΟΙΟΣ  ή  υ-
πάλληλος για φαρ-
μακ ε ί ο  σ το  Δήμο
Ν ά ο υ σ α ς .  Θ έ σ η
πλήρους  απασχό-
λησης. Θα εκτιμηθεί
εμπειρία στις πωλή-
σεις ή σχετική με το
χώρο προϋπηρεσία.
Αποστολή βιογραφι-
κών: pharmajob7@
yahoo.com



ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγόςΤΑΧΙμε ειδική
άδειακαικοπέλαγιαγραφείομεγνώ-
σειςΗ/Υ.Πληρ.τηλ.:2331071553.

ΕΤΑΙΡΙΑ, μέλος του δικτύου
Coffee Berry, ζητά να προσλάβει
άμεσα γιαστελέχωση του καταστή-
ματος στηΒέροια, Barista καιπω-
λητές λιανικής.Απαραίτητη προϋ-
πόθεση η προηγούμενη εμπειρία
σεαντίστοιχηθέση.Μόνιμηεργασία
καιμισθόςβάσηεμπειρίας.Αποστο-
λή βιογραφικών στο Coffeeberry.
veroia@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης αρτοποιείου
γιαμόνιμηαπασχόλησησεφούρνο
στην Πατρίδα.Απόφοιτος σχολής
ή προϋπηρεσία απαραίτητη. Τηλ.:
6944271012.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα για κουζί-
να να εργασθεί σε ταβέρνα για
Σάββατο και Κυριακή. Τηλ.: 6972
012622κοςΧρήστος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόροι για να
εργασθούνσεταβέρναγιαΣάββα-
τοκαιΚυριακή.Τηλ.:6972012622
κοςΧρήστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσερβιτόροςγιαναερ-
γασθει Σαββατοκύριακο στην τα-
βέρνατου«Χαρατσή»στηΒεργίνα.
Πληρ.τηλ.:6906404964.

ΖΗΤΕΙΤΑΙμαραγκόςναεργασθεί
σε βιοτεχνία, πλήρεςωράριο, μό-
νοπρωϊνά,ασφάλιση.Θαεκτιμηθεί
προϋπηρεσία.Τηλ.:6951226409.

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέαςμεδικότου
μηχανάκι.Γιαπληροφορίεςστοτηλ.
6986885352

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙάτομαγιατοσέρβις,
άνω των 20 ετών, για την κουζινα
βοηθητικόπροσωπικόκαιγιατηλά-
ντζα,απόταβέρναστηΒέροια.Τηλ.:
2331070846,ώρες επικοινωνίαςα-

πότις12μ.καιμετά.
ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομοέμπειρογιατοκυ-

λικείοστοΝοσοκομείοΒέροιας.Ώρες
επικοινωνίαςγιαενημέρωση6.00μ.μ.
έως8.00μ.μ.στοτηλ.6944577645.

ZHTEITAI βοηθός λογιστή για

εργασίασε λογιστικό γραφείο.Απα-
ραίτητη, τριετής τουλάχιστονπροϋ-
πηρεσία.Τηλέφωνο:2331021106.Α-
ποστολήβιογραφικώνστοygronat@
hotmail.com.

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.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50 τ.μ 3ΔΣ-Κ Ισογειομεχρησηαυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στοΜουσειοΜονοκατοικια 75+75 τ.μ
Οικ.200τ.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,θεση62000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ισογειαυπερυψ.γκαρσονιερα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.18000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥισογειαΓκαρσονιερα35τ.μ10000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ45000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑστουντιοΛΟΥΞεπιπλωμενο200€
ΠΡΟΣΑΣΩΜΑΤΑ1ΔΣΚ70τ.μεπιπλωμενομεΔΕΗκτλπ350€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη
1200ΕΤΟΝΧΡΟΝΟ
ΚΟΝΙΤΣΗΣεπιπλωμενομεολεςτιςσυσκευες1ΔΣΚΑ/C250€
ΕΛΗΑ2ΔΣΚΤζακι,Ωρ/σηπαρκιγκ.αποθηκηκοπλαμ400€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
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€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστιντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογια
παρκιγκ28000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
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€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντα καταστημα 42τ.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

ΑποστολήΒιογραφικού:info@panini-foods.gr

Ζητείται οδηγός πωλητής σε 
εταιρία τροφίμων στην Βέροια, 
απαραίτητα χαρακτηριστικά:
·Τουλάχιστον5έτηεμπειρίαςσεπαρόμοια

θέσηστονχώροτωντρόφιμων(FMCG)
·Πτυχίοδευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης
·Άριστεςεπικοινωνιακέςικανότητες
·ΓνώσηΗ/Υ(MSOffice,Erp)
·ΔίπλωμαΓκατηγορίας

Παρέχονται
·Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
·Άριστοπεριβάλλον
ΕίδοςΕργασίας:Πλήρηςκαιμόνιμηαπασχόληση,
ΑποστολήΒιογραφικών:info@panini-foods.gr

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

ΑπαραίτηταΠροσόντα
•Γενικήπροϋπηρεσίασεβιοτεχνική-βιομη-

χανικήπαραγωγή
•Επικοινωνιακάχαρακτηριστικά
Παρέχονται
•ΠλήρηΑπασχόληση
•Άριστοπεριβάλλον
•Προοπτικήεξέλιξης

ΑποστολήΒιογραφικού:info@panini-foods.gr

ΒΟΗΘΟΣΛΟΓΙΣΤΗ(Κωδ.Αγγ.ΥΠΒΛ_2)
Η εταιρίαAlexander

S.A, που εδρεύει στη
Βέροια, ανακοινώνει το
άνοιγμανέαςθέσηςεργα-
σίαςΒΟΗΘΟΥΛΟΓΙΣΤΗ,
στο τμήμα του λογιστηρί-
ουτης.

ΑπαραίτηταΠροσόντα
•ΚάτοχοςπτυχίουΑΕΙ

ήΤΕΙΟικονομικώνΣπου-
δών

•Προϋπηρεσίασεανάλογηθέσηλογιστηρίου
•ΓνώσηΗ/ΥκαιπρογραμμάτωνERP
•ΓνώσηΑγγλικήςγλώσσας
ΠαροχέςΕταιρίας
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα σύγχρονο και ευχάριστο

περιβάλλον
•Μόνιμηαπασχόληση
•Προοπτικέςεξέλιξης
Οιυποψήφιοιθαπρέπει ναπαραδώσουνμέχρι τις  15 Ιουλίου

2021βιογραφικόώστε ναπεράσουναπόπροσωπικήσυνέντευξη
καιναγίνειάμεσαηπρόσληψήτους.Κατάθεσηβιογραφικώνστην
έδρατηςεταιρίας,είτεσεηλεκτρονικήμορφήστοemailhr@aqf.gr,
καιστις2περιπτώσειςεπιβάλλεταιφωτογραφίαυποψηφίου.

ΣτοβιογραφικόνααναγράφεταιοΚωδικόςτηςαγγελίαςΥΠΒΛ_2.
Πληροφορίες
ΤμήμαΑνθρωπίνουΔυναμικού2331023774

ΠΩΛΕΙΤΑΙεπιχείρησηκα-
τασκευής κορνιζών, πώλη-
σηςπινάκων, ειδών ζωγρα-
φικής, υλικών για κόσμημα
κ.ά. Παρέχεται το πελατο-
λόγειο και τεχνική υποστή-
ριξη. Πληρ. στο τηλ.: 6977
205016.

Η νηματουργείαΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣΑ.Ε με έδρα τηνΝά-
ουσαΗμαθίαςζητάειναπροσλάβειάμεσα:

·ανειδίκευτουςεργάτες-εργάτριες.
·τεχνικόπροσωπικό,απόφοιτουςΤΕΙ–ΕΠ.Α.Λ. :Μη-

χανολογίας–Ηλεκτρολογίας–Ηλεκτρονικών–Αυτοματι-
σμώνκαιβιομηχανικήςπαραγωγής.

Οι θέσεις εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης.
Περισσότερες πληροφορίες κα Όλγα Ρούσσου στο
email rolga@varvaressos.eu , ή στα τηλ.της εταιρίας
2332052650-60

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  σ τη
Βέροια ΖΗΤΑ φαρμα-
κοποιό ή βοηθό φαρ-
μακείου για πλήρη α-
πασχοληση. Αποστολή
βιογραφικών στο: info.
pharmacywork@gmail.
com.



ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηφροντίδαγε-

ρόντωνγιακάποιεςώρεςήκαιγια24ω-
ρηβάση,καθαριότητασπιτιών,γραφεί-
ωνκαισκάλες.Τηλ.:6940998054.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ,

απόφοιτος κλασικού τμήματιος,
με πολύχρονη διδακτική πείρα,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε
μαθητέςΔημοτικού-Γυμνασίου-Λυ-
κείου.Ειδικέςτιμέςσεαδέλφιακαι
σε γκρουπ 2-3 ατόμων. Θερινά
μαθήματα  κάλυψης κενών που
δημιουργήθηκαν λόγωπανδημίας.
Τμέςπροσιτές. Τηλ. επικοινωνίας:

6973387996&2331304510.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣζητείγιαγνωριμίασο-

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφικά είδη

της CICU: καροτσάκι (χειμωνιά-
τικο-καλοκαιρινό), καλαθούνα με
βάση, τραπεζάκι φαγητού, κάθι-
σμα αυτοκινήτου και 2 ποδήλα-
τα παιδικά σε πολύ κατάσταση,
400ευρώόλαμαζί.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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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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€


ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
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€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
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

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 επιχείρηση «ΦΡΑΝΤΖΗΣΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑ-
ΣΤΕΙΑ»ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ.

Απαραίτηταπροσόνταόρεξη,κέφιγιαδουλειάκαιδημιουργία.
Πλήρεςωράριο,Ασφάλιση.Μισθός ικανοποιητικός.Μόνιμη

θέση εργασίας.Η εμπειρία θα ληφθεί υπ όψιν.Πληροφορίες
και βιογραφικά στοmail bakeryfrantzis@gmail.com ή αυτο-
προσώπωςστο κεντρικό κατάστημαΜΙΑΟΥΛΗ17στηΒέροια
(8.00-11.00π.μ.)

Η εταιρίαΑφοιΧατζησυμεώνογλουΟΕ,
εξουσιοδοτημένοςεπισκευαστήςοχημάτωνΜΑΝπροσφέρειθέσεις
εργασίαςπλήρουςαπασχόλησηςσε:

1.Μηχανικόφορτηγώνλεωφορείων
ΚύριαΚαθήκοντα:
•Εκτέλεσημηχανικών,μηχανολογικώνδιαγνώσεωνκαι εργασι-

ώνσεφορτηγάκαιλεωφορεία
Απαραίτηταπροσόντα:
•Απόφοιτος (-η)ΤΕΙήΤεχνικήςΕπαγγελματικήςΣχολήςειδικό-

τηταςΜηχανικούΟχημάτων.
•Προϋπηρεσίατουλάχιστον3ετώνσεαντίστοιχηθέσηστοντο-

μέατωνΦορτηγών-Λεωφορείων.
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Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για το νέο Οργανισμό 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εισάγεται αύριο για συζήτηση και ψήφι-
ση στην Ολομέλεια κατατέθηκε η υπουργική τροπολογία για την υπο-
χρέωση των εργαζομένων να επιδεικνύουν το πιστοποιητικό εμβολια-
σμού τους στην εργασία τους καθώς για ποιες κατηγορίες εργαζομένων 
θα πρέπει να εμβολιαστούν υποχρεωτικά.

Η τροπολογία θεσπίζει ότι επιβάλλεται έως την 31/12/2021 η υπο-
χρέωση στους εργαζόμενους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα 
να επιδεικνύουν στο αρμόδιο όργανο διοίκησης ή στον εργοδότη τους 
είτε το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού τους ή βεβαίωση ότι έχουν 
νοσήσει ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου ότι έχουν νοσήσει. 
Τα πιστοποιητικά ή οι βεβαιώσεις αυτές, ο εργοδότης θα πρέπει να τις 

ελέγξει μέσα από την ειδική πλατφόρμα .
Με το δεύτερο άρθρο της τροπολογίας θεσπίζεται ότι θα πρέπει να 

εμβολιαστούν κατά του Covid 19 υποχρεωτικά , για επιτακτικούς λόγους 
προστασίας της δημόσιας υγείας όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊα-
τρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) όλων των ιδιωτικών 
, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, ατόμων 
με αναπηρία, των ιδιωτικών και δημόσιων δομών Υγείας (διαγνωστικά 
κέντρα, αποκατάστασης , κλινικές , νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας 
φροντίδας Υγείας, νοσηλείας και ΕΟΔΥ) Εξαιρούνται του εμβολιασμού 
όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα έξι μηνών από τη νόσησή τους κα-
θώς και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που τους εμποδίζει 
τη διενέργεια του εμβολιασμού τους. Οι λόγοι εξαίρεσης ενός εργαζόμε-
νου από τον εμβολιασμό του θα πρέπει να πιστοποιείται από τριμελείς 
επιτροπές της οικείας υγειονομικής περιφέρειας και οι οποίες θα αποτε-
λούνται από ιατρούς του ΕΣΥ.

Ο εργοδότης των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, ατόμων με α-
ναπηρία, οικοτροφεία , περίθαλψης χρόνιων παθήσεων, ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ 
και ΣΥΔ υποχρεούνται να ενημερώσει τους εργαζομένους που είναι 
υπόχρεοι εμβολιασμού και εκείνοι θα πρέπει να κάνουν την πρώτη ή 
τη μοναδική δόση (εάν εμβολιάζονται με μονοδοσικό εμβόλιο) έως τις 
16 Αυγούστου 2021 και στη συνέχεια να ολοκληρώσουν την διαδικασία 
σύμφωνα με τον εμβολιαστικό κύκλο.

Το ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό , διοικητικό και υποστηρικτικό 
προσωπικό των ιδιωτικών και δημόσιων υγείας (Διαγνωστικά κέντρα, 
κέντρα αποκατάστασης, κλινικές , νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας , μονάδων νοσηλείας και του ΕΟΔΥ 
θα πρέπει να έχουν λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση εώς την 1η 
Σεπτεμβρίου 2021.

Σε κάθε άλλη περίπτωση ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δε-
κτή την παροχή της εργασίας του εργαζομένου και θα απαλλάσσεται α-
πό την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα που 
ο εργαζόμενος δεν παρέχει εργασία λόγω της εφαρμογής του νόμου 
Σύμφωνα με την τροπολογία, αυτό το μέτρο θα έχει εφαρμογή και σε 
εργαζόμενους με συμβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών 
καθώς καις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας δανειζόμενου προσωπι-
κού ή προσωπικού που συμβάλλεται με εργολάβο.

Στον εργοδότη παρέχεται η δυνατότητα για την αναπλήρωση των 
εργαζομένων αυτών που θα τεθούν σε αναστολή καθηκόντων να μπο-
ρούν να προσλάβουν προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου

Στον εργοδότη που θα απασχολήσει προσωπικό που θα έπρεπε να 
είναι εμβολιασμένου ή να έχει βεβαίωση νόσησης , η τροπολογία θεσπί-
ζει διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση με ανώτατο 
πλαφόν τις 50.000 ευρώ. Σε περιπτώσεις υποτροπής το διοικητικό πρό-
στιμο θα είναι 20.000 ευρώ ανά παράβαση και θα μπορεί να φτάσει έως 
το ποσό των 200.000 ευρώ
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P Άρση του στρατι-
ωτικού καθεστώτος στα 
Βαρώσια ανακοίνωσε ο 
Ερντογάν. Ανοίξαμε και 
σας περιμένουμε…

 
P Ανοίγει το 3,5% 

στην Αμμόχωστο; Ε, να 
τους ανοίξουμε κι εμείς 
το 3,5% της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Κι αν χωρούν, 
περνούν.

 
P Τελικά στη δι-

πλωματία το μόνο σί-
γουρο ότι κανένα θράσος δεν τιμωρείται. Τους 
λες και διπλωμάτες.

 
P Excuse me, αλλά αυτή η νέα μόδα με τους 

ναργιλέδες σε κάποια μαγαζιά, μοιάζει ευθύ κατά-
λοιπο από την οθωμανική μας φύση.

 
P Κοντά σε άρση του μίνι lock down η 

Μύκονος. Όλα επιτυγχάνονται με ένα μίνι.
 
P Στη Ζάκυνθο γίνονται κορωνοπάρτι με αέ-

ριο γέλιου. Συνταγή Πίτερ Σέλερς.
 
P Ανεμβολίαστοι οι μισοί επιβάτες των 

πλοίων. Και τον σκύλο χορτάτο και την πίτα 
ολόκληρη οι μισοί.

 

P Ο covid-19 είναι σαν τη γυναίκα σου. Στην 
αρχή προσπαθείς να τον ελέγξεις, μετά καταλα-
βαίνεις ότι δεν μπορείς και τελικά μαθαίνεις να 
ζεις μαζί του.

 
P Covid-until the death do us part.
 
P Αντιδρούν οι άνδρες της ΕΜΑΚ που δεν 

θέλουν να εμβολιαστούν. Ξεχνώντας ότι εμείς 
τους θέλουμε για να σβήνουν, όχι για να ανάβουν 
φωτιές.

 
P Έγινε φρου φρου κι αρώματα κι ο 

στρατός. Επί των ημερών μας πάντως μάς 
έβαζαν ληγμένα εμβόλια και δεν παθαίναμε 
τίποτε.

 
P Καμιά φορά πάντως οι κυβερνήσεις μπερ-

δεύουν την αισθητική με την αναισθησία.
 
P Π.χ. Η φτώχεια υπάρχει όχι επειδή δεν 

μπορούμε να ταΐσουμε τους φτωχούς, αλ-
λά γιατί δεν μπορούμε να χορτάσουμε τους 
πλούσιους.

 
P Και:
 
Μπαίνει ένας μαγκάκος 1.60, 50 κιλά στο μπαρ 

έτοιμος για μανούρα και παραγγέλνει. Καθώς πί-
νει το ποτό, βλέπει έναν μπρατσαρά από απένα-
ντι, 2 μέτρα, 120 κιλά να τον κοιτάζει. Σηκώνεται 
σαν μάγκας, πηγαίνει στο θεριό και του λέει:

«Τρέχει τίποτα ρε καραγκιόζη;»

Ο μπρατσαράς χαμογελάει και δε λέει τίποτα.
«Τι γελάς ρε, δεν ακούς που σου μιλάω;» συ-

νεχίζει ο μάγκας.
«Φίλε δεν τρέχει τίποτα, δεν κοιτούσα εσένα» 

του λέει ο μπρατσαράς.
«Τα γυρίζεις τώρα ρε αλήτη, αφού σε είδα ρε 

πανίβλακα…»
Πριν προλάβει να το πει, έχει σηκωθεί το θεριό 

και του έχει ρίξει μια μπουνιά που όπως έπαιρνε 
σβούρες του σκορπούσαν τα δόντια σε όλο το 
μαγαζί! Σκυμμένος ο 1.60 μάγκας, ψάχνοντας να 
βρει τα δόντια του ένα ένα, γυρνάει στον μπρα-
τσαρά και του λέει:

«Καλά ε! Έτσι και λείπει κανένα, την έβαψες!»
Κ.Π.

Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία 
για τον Υποχρεωτικό Εμβολιασμό

Ποιους αφορά-Επίδειξη πιστοποιητικού στην εργασία-τι προβλέπεται για αναστολές εργασίας
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