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Δώρο άδωρο η «φτωχή» 
παράταση των φορολογικών 

δηλώσεων
  Ανακοινώθηκε η παράταση των φορολογικών δηλώσεων 
μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Και;;;; 
  Η πολυαναμενόμενη από τους λογιστές παράταση, την 
οποία έχουν ζητήσει από την ηγεσία του Υπουργείου 
Οικονομικών, ήρθε μεν αλλά είναι τόσο μικρή που είναι 
δώρο άδωρο! Ο τεράστιος φόρτος εργασίας που εξακολουθεί 
να υπάρχει στα λογιστικά γραφεία σε συνδυασμό με την 
ήδη συσσωρευμένη κόπωση από όλο το προηγούμενο 
διάστημα με αναστολές εργασίας, επιστρεπτέες κλπ τους 
έχουν φέρει στα πρόθυρα νευρικής κρίσης και σωματικής 
κατάρρευσης. 
  Ποιο το νόημα παράτασης μόλις λίγων ημερών, αφού και 
πάλι θα πρέπει να μείνουν υπ’ ατμόν όλο τον Αύγουστο 
για να διεκπεραιώσουν τις ανάγκες των φορολογουμένων; 
Παράλληλα το υπουργείο δεν θα έπρεπε να σταθμίσει και 
τον πολυήμερο καύσωνα που εμποδίζει τους πολίτες να 
τρέχουν για τα φορολογικά τους και τους εργαζόμενους στα 
λογιστικά γραφεία που παρά τις κλιματιζόμενες συνθήκες 
δεν είναι ρομπότ για να δουλεύουν ασταμάτητα;;; Να δείτε 
που τελικά η προθεσμία θα παραταθεί και ξανά και πάλι, 
διαλύοντας για μια ακόμη φορά τον προγραμματισμό και 
τα νεύρα των λογιστών!

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΣ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑΤΣΙΚΑΣΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣΕ.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣΜΙΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣΖ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βενιζέλου10,Βέροια
Τ.Κ.59132
ΤΗΛ.2331502603
FAX2331502481
www.laosnews.gr
laosveroia@gmail.com
news@laosnews.gr

e-mailλογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές
Ετήσιαιδιωτών
εσωτερικού100ευρώ+ΦΠΑ
Εξαμηνιαίαιδιωτών
εσωτερικού50ευρώ+ΦΠΑ
ΕτήσιαΔήμων,Περιφερειών,Τρα-
πεζών,Οργανισμών&εταιριώνΑ.Ε.
300ευρώ+ΦΠΑ

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλειστηριασμώνκαι
Διακηρύξεων5,00ευρώ.
ΙσολογισμώνΑ.Ε.-Ε.Π.Ε.5,00ευρώ.
ΔημοσιεύσειςΔημοσίου2,00ευρώ.
Ιδιωτικέςδημοσιεύσειςκατόπινσυ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2021
Μήνας:08
Εβδομάδα:32

ΑνατολήΉλιου:05.30

ΔύσηΉλιου:19.32

215-150

ΤΕΤΑΡΤΗ
4

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Σαλ’ωμης μυροφόρου,

Θεοδώρας Θεσ/νίκης

Τροχαίο ατύχημα στην γέφυρα των παλαιών σφαγείων 
στη Βέροια

Ένααπό τασημείαπουπαρα-
τηρούνταιπολύσυχνά τροχαία α-
τυχήματα,είναιηδιασταύρωσητων
οδώνΣταδίουκαιΠαυσανίου,στην
γέφυρατωνπαλαιώνσφαγείωνστη
Βέροια.Χθες(Τρίτη3/8) γύρωστις
8 το πρωί, δύο οχήματα, ένα κι-
νούμενο επί της οδούΣταδίου με
κατεύθυνσηπροςΒέροια και ένα
που επιχειρούσε να διασχίσει κά-
θετα την διασταύρωση συγκρού-
στηκαν σφοδρά, χωρίς - ευτυχώς
-νααναφέρονταιτραυματισμοί.Στο
σημείοέσπευσεόχηματηςΤροχαί-
αςΒέροιαςκαι ταοχήματααπομα-
κρύνθηκανάμεσααπό τονδρόμο.
Πρόκειταιγιαένασημείομεσταθε-
ράαυξημένη κίνησηοχημάτων(και

βαρέων),αναπτύσσονταιυψηλές ταχύτητες καιανδενυπάρξει κάποια ιδιαίτερημέριμνα(ίσωςμε επιπλέονφωτεινές
σημάνσεις)θασυνεχίσειναείναιένααπόταεπικίνδυνασημείατηςπόλης.

ΣτηνΛαϊκήτηςΒέροιαςχθεςοβουλευτής
ΆγγελοςΤόλκας

Παράτονκαύσωνα,οβουλευτήςΗμαθίαςτουΣΥΡΙΖΑΆγγελοςΤόλκαςβρέθηκεχθεςτοπρωί(Τρίτη03/8)στηνΛαϊκή
ΑγοράτηςΒέροιας,όπουείχετηνευκαιρίαναδειτιςαντίξοεςσυνθήκεςκάτωαπότιςοποίεςπροσπαθούνναβγάλουντο
μεροκάματοπαραγωγοίκαιπωλητές.ΜάλισταείχεσύντομησυνομιλίαμετοννυνκαιπρώηνπρόεδροΠωλητώνΛαϊκών
Αγορώνκκ.ΤζίτζηκαιΣαμαρά,καθώςκαιτονπρόεδροΠαραγωγώνΟπωροκηπευτικώνκ.Τσιλίκα.Σεανάρτησήτουο
βουλευτήςσημειώνειμεταξύάλλων:

«ΒρεθήκαμεσήμεραστηΛαϊκήαγοράτηςΒέροιας.Οκαύσωναςκάνειακόμηπιοδύσκολεςτιςήδηαντίξοεςσυνθή-
κεςεργασίας.ΗκρίσητουΚορωνοϊού,ηκλιματικήκρίσηγεννούνπολλάνέαδεδομένακαιπροβλήματα.Ηπολιτικήτης
ΝΔαντί να τααντιμετωπίσειστηρίζει τασυμφέροντα τωνλίγωνκαι αφήνειστοπεριθώριο τημεγάληπλειοψηφία των
Ημαθιωτώναγροτών.ΑκόμηκαιστοΣχέδιογιατοΤαμείοΑνάκαμψηςηΗμαθίακαιόληηεπαρχίαθαείναιεκκωφαντικά
απούσακαι«ριγμένη».

Απαιτείταιαγώναςγιαδικαιοσύνη,υγιήανταγωνισμό,δίκαιεςτιμές».

ΕΜΥ:Επικίνδυνοςοκαύσωναςτωνημερών,
απότουςισχυρότερουςτωντελευταίων40ετών

Το ίδιο επικίνδυνο καιρικόφαινό-
μενο με την έντονη κακοκαιρία θε-
ωρείται και ο καύσωναςμε τιςπολύ
υψηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με
τηνΕθνικήΜετεωρολογικήΥπηρεσία
που χαρακτηρίζει τις θερμοκρασίες
αυτών των ημερών,ως ένα από τα
ισχυρότερα επεισόδια καύσωνα των
τελευταίωντουλάχιστον40ετών.

Η ΕΜΥ προέβλεψε έγκαιρα το
φαινόμενοπουσαρώνει τη χώρα τις
τελευταίεςημέρεςκαιτοχαρακτήρισε
άμεσαωςΕπικίνδυνο, ενώοι  υψη-
λές θερμοκρασίες προβλέπεται να
παραμείνουνμέχρι και την ερχόμενη
Παρασκευή.

Πρόστιμο 2.000 ευρώ και 7ήμερο λουκέτο σε ουζερί
της Ημαθίας για ανεμβολίαστο πελάτη

Πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και επταήμερη αναστολή λειτουρ-
γίας«έπεσε»σεουζερί τηςΗμαθίαςγια εξυπηρέτησηπελάτηστον
εσωτερικό χώρο του καταστήματος,πουδεν διέθετεπιστοποιητικό
εμβολιασμούήνόσησης.Οιαστυνομικέςαρχέςβεβαίωσανδύοακό-
μαπαραβάσειςστηνΚεντρικήΜακεδονίαγιαμηανάρτησηπινακίδας
μέγιστουεπιτρεπόμενουαριθμούπελατώνσεκαφετέριακαιζαχαρο-
πλαστείο.Ακόμαβεβαιώθηκανπέντεπαραβάσειςτων300ευρώσε
καταστήματαυγειονομικούενδιαφέροντος,γιαμηχρήσημάσκαςαπό
εργαζόμενους, τρειςπαραβάσεις των300 ευρώσε καταστήματαυ-
γειονομικούενδιαφέροντος,γιαμηχρήσημάσκαςαπόιδιοκτήτεςκαι
μίαπαράβασηγιαμηχρήσημάσκαςαπόπελάτητράπεζας.

Όσοναφορά τηχρήσημάσκαςβεβαιώθηκαν84παραβάσειςσε
όλητηχώρα,εκτωνοποίων13στηΘεσσαλονίκηκαιδύοστηνΚε-
ντρικήΜακεδονία.Προσοχήλοιπόν,διότιεκτόςαπότονκίνδυνοτης
πανδημίας,υπάρχουνκαιοι…τσουχτερέςσυνέπειες!
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Δήμος Νάουσας: 
Κατ’ οίκον εμβολιασμοί 

πολιτών 
που δεν μπορούν
 να μετακινηθούν 

Άμεση ήταν η ανταπόκριση του Δήμου Η.Π. Νάουσας στο 
αίτημα της Πολιτείας να συνδράμει στην υλοποίηση του προγράμ-
ματος για τον κατ’ οίκον εμβολιασμό πολιτών, που επιθυμούν να 
εμβολιαστούν και δεν μπορούν να μετακινηθούν προς τα εμβολι-
αστικά κέντρα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Νάουσας μέσω του Κέ-
ντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης έθεσε στη διάθεση 
της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας όχημα μαζί με οδηγό για τις 
μετακινήσεις της κινητής ομάδας εμβολιασμού. 

Παράλληλα, οι κοινωνικές δομές, το “Βοήθεια στο Σπίτι” και το 
“Κέντρο Κοινότητας”, καθώς και το Κέντρο Διαχείρισης COVID θα 
παρέχουν κάθε δυνατή υποστήριξη προς την κινητή μονάδα εμβο-
λιασμού. 

Ήδη, από χθες Δευτέρα 2 Αυγούστου, στελέχη των κοινωνικών 
δομών επικοινωνούν με πολίτες – ωφελούμενους  των προαναφε-
ρόμενων δομών και καταγράφουν, όσους επιθυμούν, να εμβολια-
στούν στο σπίτι τους. 

Οι κάτοικοι που δεν μπορούν να μετακινηθούν και επιθυ-
μούν να εμβολιαστούν, κατ’ οίκον, μπορούν να επικοινωνούν 
καθημερινά με το “Βοήθεια στο Σπίτι” και ειδικότερα στο τηλέφωνο 
2332052039, από τις 08:00  έως τις 15:00, για να δηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους. 

 Παρατείνεται έως τις 10 Σεπτεμβρίου 
η προθεσμία υποβολής των φορολογι-
κών δηλώσεων, η οποία έληγε στις 27 Αυγούστου, 
παρά την έντονη πίεση που άσκησαν οι ενώσεις των 
λογιστών, ζητώντας παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρί-
ου, ενώ η πληρωμή των δύο πρώτων δόσεων του 
φόρου (του Ιουλίου και του Αυγούστου) θα πρέπει να 
γίνει έως τις 17 Σεπτεμβρίου.

Αυτό ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, το 
οποίο διευκρινίζει ότι για την παροχή της έκπτωσης 
3% στο συνολικό ποσό του φόρου οι φορολογούμενοι 
θα πρέπει να υποβάλλουν τη δήλωσή τους έως τις 27 
Αυγούστου και να καταβάλλουν εφάπαξ τον φόρο μέ-
χρι τις 31 Αυγούστου.

«Η κυβέρνηση, με πλήρη επίγνωση της πραγ-
ματικότητας, των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων 
της κοινωνίας, παρεμβαίνει όπου χρειάζεται, για να 
στηρίζει και να διευκολύνει τους πολίτες», τονίζει σε 
δήλωσή του ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος 
Βεσυρόπουλος.

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση του υπουργείου Οι-
κονομικών αναφέρει:

«Με νομοθετική διάταξη του υπουργείου Οικονο-
μικών, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των φο-
ρολογικών δηλώσεων μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου και η 
καταβολή των δύο πρώτων μηνιαίων δόσεων (Ιουλίου 
και Αυγούστου) του οφειλόμενου φόρου μέχρι τις 17 
Σεπτεμβρίου.

Η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη, λόγω των 
ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν, αλλά και για 
να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι πολίτες, οι λο-
γιστές και οι φοροτεχνικοί, εξαντλώντας κάθε χρονικό 
περιθώριο παράτασης, δεδομένης της επερχόμενης 
έκδοσης των εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ εντός του μηνός 

Σεπτεμβρίου.
Επισημαίνεται ότι για την παροχή έκπτωσης 3% 

στο συνολικό ποσό του οφειλόμενου φόρου που προ-
κύπτει από τη φορολογική δήλωση, τα φυσικά πρόσω-
πα θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωσή τους μέχρι τις 
27 Αυγούστου και να καταβάλουν εφάπαξ τον φόρο 
μέχρι και τις 31 Αυγούστου.

Παράλληλα, τονίζεται ότι για το 70% των φορολογι-
κών δηλώσεων που έχουν εκκαθαριστεί μέχρι σήμερα, 
δεν προκύπτει πληρωμή φόρου. Ειδικότερα, για την 
πλειοψηφία των δηλώσεων αυτών ο φόρος που προ-
κύπτει είναι μηδενικός, ενώ σημαντικός αριθμός φορο-
λογουμένων λαμβάνει επιστροφή φόρου.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται και σε φορολογικά μέτρα 
που έχει λάβει η κυβέρνηση, όπως η εφαρμογή της 
νέας φορολογικής κλίμακας με τους μειωμένους συντε-
λεστές, η αναστολή των τεκμηρίων διαβίωσης, καθώς 
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα 
του ιδιωτικού τομέα.

Η κυβέρνηση συνεχίζει να ασκεί μια φορολογική 
πολιτική με κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο».

Για 30 Σεπτεμβρίου πιέζουν οι λογιστές
Από την πλευρά τους οι  ενώσεις των λογιστών 

έχουν ζητήσει από το υπουργείο Οικονομικών να 
παραταθεί η διαδικασία καθώς αντιμετωπίζουν τόσο 
μεγάλο φόρτο εργασίας που δεν επιτρέπεται ούτε να...
αρρωστήσουν. Σε επιστολή τους στο Υπουργείο ανα-
φέρουν ότι «είναι επιβεβλημένο και νόμιμο αλλά και η-
θικά σωστό απέναντι στον Έλληνα φορολογούμενο και 
στο κλάδο μας η καταληκτική ημερομηνία των φετινών 
δηλώσεων να μεταφερθεί στις 30/9/2021 με απόφαση 
που θα δημοσιευτεί άμεσα, αναπληρώνοντας έτσι τον 
χαμένο χρόνο από το αναγκαίο χρονοδιάγραμμα».

Στα 43 λεπτά 
το συμπύρηνο ενόψει 

συγκομιδής 
της ποικιλίας Άντρος

Στα 43 λεπτά το κιλό έχει παγιωθεί τις τελευταίες μέρες η τιμή στο συμπύρηνο ροδάκινο, 
ενόψει της ποικιλίας Άντρος που ξεκινά αυτόν τον καιρό. Ελλείψει πρώτης ύλης, λόγω των 
ζημιών στην παραγωγή από παγετό και χαλάζι, η αύξηση στην τιμή υπολογίζεται στο 65% σε 
σχέση με την περσινή (26 λεπτά), ωστόσο πηγές από τον βιομηχανικό κόσμο κάνουν λόγο για 
ακόμη μεγαλύτερη αύξηση εξαιτίας της κακής ποιότητας της πρώτης ύλης.

Συγκεκριμένα, μιλούν για παραδόσεις συμπύρηνων ροδάκινων κάθε λογής από τους αγρό-
τες, από τα οποία μετά τη διαλογή αξιοποιείται μόνο ένα μέρος τους. Κάτι που σημαίνει ότι με 
43 λεπτά αγοράζονται και τα συμπύρηνα που θα καταλήξουν στη χυμοποίηση. (Το μόνο θετικό 
της περιόδου είναι η μη ύπαρξη βροχοπτώσεων και προσβολών από μύκητες, που θα αλλοί-
ωναν ακόμη περισσότερο την ήδη προβληματική πρώτη ύλη.)

Με όλα τα παραπάνω, πηγές της βιομηχανίας εκτιμούν ότι στην πράξη το κόστος για τη 
βιομηχανία θα είναι πολύ μεγαλύτερο από τα 43 λεπτά. Πολλώ μάλλον όταν φέτος η τελική 
παραγωγή θα κυμανθεί σε επίπεδα κάτω του μισού (περίπου 200.000 τόνοι), την ίδια ώρα 
που η όλη διαδικασία διαλογής των καλών ποσοτήτων πρώτης ύλης για την κομπόστα, οδηγεί 
μοιραία σε αύξηση του κόστους παραγωγής, αφού για πολύ λιγότερες ποσότητες τα εργατικά 
παραμένουν τα ίδια.

Τη φετινή σεζόν ξεκίνησαν τη λειτουργία τους 15 από τις 17 βιομηχανίες κομπόστας.
Κ.Π.

Παρατείνεται έως τις 10 Σεπτεμβρίου 
η προθεσμία υποβολής 

των φορολογικών δηλώσεων
-Για τις 30 Σεπτεμβρίου πιέζουν οι λογιστές
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Θερινό Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέδα-
ση.

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

Ονειρομπελάδες – Dreambuilders  (ΜΕΤΑΓΛ) 
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:    Παρασκευή 6/8, 

Δευτέρα 9/8 στις 20.40

Σκηνοθεσία: Ντον Χολ, Κάρλος Λοπέζ Εστράντα, 
Πολ Μπριγκς, Τζον Ρίπα

Σενάριο: Κι Νγκούγιεν, Αντέλ Λιμ

OLD  (Μ.Νάιτ Σιάμαλαν)
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:  (μόνο χρήση μά-

σκας)  
Πέμπτη 5/8, Σάββατο 7/8, Κυριακή 8/8, Τρίτη 10/8, 

Τετάρτη 11/8 στις 21.00 
Παρασκευή 6/8 και Δευτέρα 9/8 στις 22.10
Σενάριο, Σκηνοθεσία Μ.Νάιτ Σιάμαλαν
Πρωταγωνιστούν: Γκάελ Γκαρσία Μπερνάλ, Βίκυ 

Κρίπς, Ρούφους Σιούελ, Κεν Λιούνγκ

 
Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η πρόσβα-

ση στο θερινο κινηματογράφο είναι ελεύθερη σε όλους, 
χωρίς να απαιτείται καμιά επίδειξη αποτελέσματος τεστ 
ή βεβαίωσης εμβολιασμού (αυτά ισχύουν για τους κλει-
στούς-χειμερινούς κινηματογράφους). Απλά, έχετε τη 
μάσκα σας μαζί και έρχεστε !!

 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 

πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακά-
τω σύνδεσμο: http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     5/8/21 - 11/8/21

Γράφει ο Τόπης Αθανάσιος
Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
MsC OF Education and Disability

Θα μπορούσε κάποιος να πει πως δύο 
άτομα υδρογόνου και ένα άτομο οξυγόνου 
συνεισφέρουν στη δομή μιας απλής χημι-
κής ένωσης. Πόσο απλή όμως μπορεί να 
θεωρηθεί μία ένωση που αποτελεί το βα-
σικότερο στοιχείο για την ανθρώπινη βιω-

σιμότητα; Μία ένωση που βρίσκεται σε κάθε ανθρώπινο κύτταρο, 
ιστό, όργανο και συμμετέχει σε χιλιάδες μεταβολικές δραστηριότη-
τες του οργανισμού μας ;

Μέσω αυτής της «απλής» χημικής ένωσης ο οργανισμός μας 
ρυθμίζει την θερμοκρασία του, αποβάλλει άχρηστα μεταβολικά 
παραπροϊόντα ενώ παράλληλα μεταφέρει θρεπτικά συστατικά και 
οξυγόνο στα κύτταρα.

Το νερό λοιπόν αποτελεί το Α και το Ω για την ανθρώπινη υ-
γεία και δικαίως πριν από μερικά χρόνια καθιερώθηκε διεθνώς 
η Παγκόσμια Ημέρα Νερού που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 
Μαρτίου με πολλές ενημερωτικές ημερίδες ανά τον κόσμο, που 
ουσιαστικό σκοπό έχουν να αναδείξουν την αξία που έχει το νερό 
στη ζωή μας και να καταρρίψουν μύθους που το αφορούν. Ωστόσο 
η πολυτιμότητα του νερού πολλές φορές υποτιμάται στις αναπτυγ-
μένες χώρες, σε αντίθεση με το λεγόμενο τρίτο κόσμο όπου ακόμα 
και πόλεμοι έχουν προκληθεί για την απόκτησή του.

Το σώμα ενός μέσου ενήλικα εμπεριέχει τουλάχιστο 65% νερό 
ενώ τα παιδιά μπορεί να φθάσουν και το 75%. Νερό στον οργα-
νισμό μας βρίσκεται παντού ακόμα και στα δόντια! Ο ανθρώπινος 
εγκέφαλος αποτελείται σχεδόν από 75% νερό και αυτό το στοιχείο 
μας δίνει να καταλάβουμε πόσο απαραίτητη είναι η σωστή ενυδά-
τωση και για τις εγκεφαλικές λειτουργίες. Πώς όμως επιτυγχάνεται 
αυτή η ενυδάτωση; Ο άνθρωπος ενυδατώνεται μέσω των τροφών 
που καταναλώνει (μια και όλες οι τροφές εμπεριέχουν από μικρά 
έως μεγάλα ποσοστά υγρασίας), μέσω του νερού που πίνει, ενώ 
ένα μικρό ποσοστό νερού παράγεται ως αποτέλεσμα οξειδώσεων 
του οργανισμού. Οι ανάγκες ενός οργανισμού για πόση νερού 
διαφοροποιούνται στον θηλασμό, στην εγκυμοσύνη, στην έντονη 
σωματική δραστηριότητα και καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από 
το σωματικό μας βάρος και την θερμιδική απόδοση της τροφής 
που καθημερινά καταναλώνουμε (όσο περισσότερο τρώμε τόσο 
περισσότερο νερό χρειαζόμαστε). Σαν γενική όμως οδηγία θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι η ελάχιστη ποσότητα νερού που πρέπει 
να καταναλώνουμε είναι 6 μεγάλα ποτήρια καθημερινά (περίπου 
1½ λίτρο). Ως μέσο ενυδάτωσης δεν είναι σωστό να εκλαμβάνου-
με τον καφέ μια και έχει διουρητική δράση. Οι  απώλειες σε νερό 
πραγματοποιούνται μέσω των ούρων, με τον  ιδρώτα, μέσω του 
αναπνευστικού συστήματος  και με τα περιττώματα . Η σωστή 
επανυδάτωση πραγματοποιείται μόνο με συνεχή, συνειδητή προ-
σπάθεια κατανάλωσης  υγρών, η οποία δεν πρέπει να εξαρτάται 
αποκλειστικά και μόνο από την αίσθηση της δίψας . 

Η υψηλή θερμοκρασία του περιβάλλοντος αποτελεί έναν από 

τους κυριότερους παράγοντες αφυδάτωσης, δηλαδή 
τη διατάραξη της ισορροπίας των υγρών του οργανι-
σμού, κυρίως μέσω του ιδρώτα . 

Για την αποκατάσταση της ισορροπίας προτιμείστε 
:

1. Το πόσιμο νερό .
2. Το μεταλλικό νερό . 
3. Τους φυσικούς χυμούς χωρίς ζάχαρη .
Αντίθετα να μην καταναλώνονται :
1. Αναψυκτικά .
2. Οινοπνευματώδη ποτά .
3. Καφέ. 
Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να πίνουμε νερό 

προτού ο οργανισμός μας το ζητήσει μέσω της δίψας. 
Ένας από τους μύθους που κυκλοφορούν για την 
κατανάλωση του νερού είναι πως σε περιπτώσεις 
που εμφανίζεται κατακράτηση υγρών στο σώμα, δεν 
πρέπει να πίνουμε πολύ νερό γιατί έτσι επιτείνεται το 
πρόβλημα. Στην πραγματικότητα ισχύει το ακριβώς 
αντίθετο: Όσο λιγότερο νερό πίνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις, τόσο 
μεγαλύτερη άμυνα προβάλλει ο οργανισμός μας με αποτέλεσμα 
να «κατακρατά» μεγαλύτερο ποσοστό υγρών. Ναι λοιπόν στο νερό 
ακόμα και σε περιπτώσεις έντονης «κατακράτησης» υγρών. 

Συνειδητοποιώντας την θέση που κατέχει το νερό στην ανθρώ-
πινη υγεία, πολλές εταιρείες τα τελευταία χρόνια εκμεταλλεύθηκαν 
διάφορες φυσικές πηγές νερού, προσφέροντας στον καταναλωτή 
νερό με ιδιαίτερα ευεργετική σύσταση σε ιχνοστοιχεία. Το πλούσιο 
σε μαγνήσιο και φτωχό σε νάτριο φυσικό νερό, συνεισφέρει μέγι-
στα στην καρδιαγγειακή υγεία καθώς τα τελευταία χρόνια, πλειάδα 
επιστημονικά τεκμηριωμένων ερευνών, επισφραγίζει την δράση 
του μαγνησίου ως αντιυπερτασικό και αντιαθηρωγόνο στοιχείο. 

Από τι εξαρτώνται οι ανάγκες μας σε νερό
Στην πραγματικότητα, είναι πολλοί οι παράγοντες που καθο-

ρίζουν πόσο νερό (απ’ όλες τις πηγές) χρειάζεται το σώμα μας. 
Στους παράγοντες αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

• Το μέγεθος και η σύσταση του σώματος (σωματικό βάρος, 
άπαχος μυϊκός ιστός, λίπος)

• Πόσο έντονη είναι η εφίδρωση. Είναι συνάρτηση διαφόρων 
παραγόντων. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται η φυσική δρα-
στηριότητα, η χειρωνακτική εργασία, η θερμοκρασία και η υγρασία 
του περιβάλλοντος και του χώρου εργασίας, η ένδυση

• Πόσο έντονη είναι η ούρηση (παίζουν ρόλο ορισμένα φάρμα-
κα, το μεγάλο υψόμετρο κ.λπ.)

• Η κατάσταση της υγείας (πυρετός, έμετος, διάρροια αποβάλ-
λουν υγρά από τον οργανισμό, διάφορα νοσήματα επηρεάζουν τις 
ανάγκες)

• Η διατροφή (αν κάποιος καταναλώνει πολλά τρόφιμα με μεγά-
λη περιεκτικότητα σε νερό, πολλούς υδατάνθρακες κ.λπ.)

• Ειδικά στις γυναίκες ρόλο παίζει επίσης η εγκυμοσύνη και ο 
θηλασμός.

Τι σημαίνει η δίψα
Όταν αναπτυχθεί το αίσθημα της δίψας, το σώμα έχει ήδη υπο-

στεί μικρή αφυδάτωση. Αυτό σημαίνει ότι ο μηχανισμός της δίψας 
υπολείπεται του πραγματικού επιπέδου ενυδάτωσης του οργανι-
σμού.

Μελέτες έχουν δείξει πως όταν είμαστε αφυδατωμένοι κατά μό-
λις 1%, επηρεάζονται αρνητικά:

• Η ψυχική διάθεση
• Η προσοχή
• Η μνήμη
• Ο συντονισμός των κινήσεων
Αν δεν πιούμε αμέσως νερό, ώστε να αναπληρώσουμε τα υ-

γρά που λείπουν, θα αρχίσει κατακράτηση ούρων από τα νεφρά. 
Ύστερα θα αρχίσει μία αλληλουχία αντιδράσεων που επηρεάζει 
την καρδιά, την αρτηριακή πίεση, την θερμορρύθμιση και πολλές 
άλλες λειτουργίες του οργανισμού.

Τι πρέπει να κάνουμε
Για να ξέρετε αν πίνετε αρκετό νερό ή χρειάζεστε περισσότερο 

πρέπει:
• Να ελέγχετε την ούρησή σας. Πρέπει να ουρείτε τουλάχιστον 

3-4 φορές όσο είστε ξύπνιοι. Επιπλέον, τα ούρα σας πρέπει να 
έχουν ανοικτό κίτρινο ή υποκίτρινο χρώμα και να μην μυρίζουν 
έντονα. Αν ουρείτε λιγότερο συχνά, τα ούρα σας είναι κίτρινα ή πιο 
σκούρα ή/και μυρίζουν έντονα, αυξήστε την κατανάλωση υγρών.

• Βεβαιωθείτε ότι αισθάνεστε σπανίως δίψα. Αυτό σημαίνει πως 
θα καταναλώνετε πολλά τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό 
και θα πίνετε νερό συστηματικά. Καλό είναι να έχετε πάντοτε δίπλα 
σας ένα μπουκαλάκι ή γεμάτο ποτήρι.

• Να πίνετε ένα ποτήρι νερό (ή άλλο ρόφημα χαμηλών θερμί-
δων) πριν από κάθε γεύμα και άλλο ένα στη διάρκειά του.

• Αν γυμνάζεστε ή κάνετε χειρωνακτική εργασία και ιδρώνετε 
πολύ, να πίνετε ακόμα πιο συχνά νερό.

Προσέξτε, μόνο, να μην το παρακάνετε. Αν και είναι σπάνιο 
φαινόμενο, τα υπερβολικά πολλά υγρά μπορεί να έχουν αρνητικές 
συνέπειες στην υγεία. Μη ξεχνάτε λοιπόν το νερό τουλάχιστον αυ-
τή την περίοδο με τις αυξημένες θερμοκρασίες.

ΝΕΡΟ, ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ



Οι Ξηρολιβαδιώτες τίμησαν τους πεσόντες 
συγχωριανούς τους και την Ημέρα Εθνικής Μνήμης

Το  Ξηρολίβαδο εκτός από παραθεριστικός  και κτηνοτροφικός  οικισμός και από ετών χώρος πολιτιστικής αναφοράς, έχει  μακρά  παράδοση  
εθνικής  προσφοράς  και  θυσίας  ώστε  να  χαρακτηρίζεται  και  ως  μαρτυρικό  χωριό.

Αναφέρεται  ως  τόπος καταγωγής των   θρυλικών  οπλαρχηγών της  Ελληνικής  Επανάστασης  Τάσου  Καρατάσου  και  Λιόλιου   Ξηρολιβα-
διώτη, καθώς και του εθνοδιδάσκαλου π. Νικόλαου Τριανταφυλλίδη που υπήρξε πρόγονος του γνωστού εκπαιδευτικού και συγγραφέα της Νεοελ-
ληνικής Γραμματικής Μανώλη Τριανταφυλλίδη.

Κατά  τη  διάρκεια  της  οθωμανικής κυριαρχίας το Ξηρολίβαδο κατεστράφη  κατ’επανάληψη, με αποκορύφωμα  την  ισοπέδωσή  του  και  τον  
εξανδραποδισμό  όλων  των κατοίκων  του  μετά  την  επανάσταση  της  Δοβράς  το  1822.

Το  1940  βομβαρδίστηκε  από την  Ιταλική  αεροπορία  ενώ   το   1944 κάηκε  και  πάλι  ολοσχερώς  από  τις  γερμανικές   δυνάμεις  κατοχής.
Σήμερα το ηρωικό και μαρτυρικό Ξηρολίβαδο  με επουλωμένες τις πληγές του, πάνω  στο  θαυμάσιο φυσικό χώρο του Βερμίου,  αναζωπυρώ-

νει την εθνική μνήμη και τιμά τα παιδιά του που έδωσαν το αίμα τους  για την Πατρίδα.
Με την τήρηση όλων των προβλεπομένων μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό, οι Ξηρολιβαδιώτες τίμησαν την Ημέρα Εθνικής Μνήμης, την 

πρώτη Κυριακή του Αυγούστου, όπως έχει  καθιερωθεί να γίνεται. Οι εκδηλώσεις Εθνικής Μνήμης ξεκίνησαν το πρωί με το Μνημόσυνο για τους 
πεσόντες Ξηρολιβαδιώτες στους Εθνικούς Αγώνες, που τελέστηκε στον 
Ιερό Ναό του Αγίου Προφήτη Ηλία.

Ακολούθησε  επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων του χω-
ριού.Μετά την λήξη της  όλοι οι παρευρισκόμενοι έψαλλαν τον Εθνικό 
Ύμνο. Κορυφαία στιγμή της τελετής στο Ηρώο υπήρξε η αντήχηση της 
ιαχής «Αθάνατοι!».
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΚΩΣΤΑΚΙΔΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του 

Σταύρου και της Χαρίκλειας, το γένος 
Γεωργιάδου, που γεννήθηκε και κατοι-
κεί στη Βέροια και η ΚΕΦΑΛΑΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΑ του Γεωργίου και της Σπυριδού-
λας, το γένος Λουκάκη, που γεννήθηκε 

και κατοικεί στον Βόλο Μαγνησίας, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Θεσσαλονίκης.

Ρυθμίσεις λειτουργίας 
των Λαϊκών και Υπαίθριων 
Αγορών του Δήμου Βέροιας

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την  υπ ΄αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 
48487  (Φ.Ε.Κ. 3481 Β/30-07-2021) Υπ. Απόφαση ισχύουν τα κάτω-
θι στις Λαϊκές Αγορές : 

α) Έως την Δευτέρα  09-08-2021 και ώρα 6:00, επιτρέπεται η 
συμμετοχή, στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Βεροίας (Κοινότητες  
Βέροιας, Μακροχωρίου και Αγίου Γεωργίου), των πωλητών (πα-
ραγωγοί και έμποροι) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, με την 
τήρηση της απόσταση του ενός (1) μέτρου  εκατέρωθεν των πάγκων 
πώλησης, με τον ενδιάμεσο χώρο κενό ελεύθερο από αντικείμενα 
(απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών 
αγορών είναι η  αντίστοιχη μείωση των μέτρων του  πάγκου τους 
σε κάθε  κατηγορία πωλητών) και την τήρηση ενάμιση (1,5) μέτρου 
απόστασης μεταξύ των ατόμων. 

β) Έως την Δευτέρα  09-08-2021 και ώρα 6:00, επιτρέπεται η 
συμμετοχή των πωλητών (παραγωγοί και έμποροι), που δραστηρι-
οποιούνται στην  Κυριακάτική Αγορά των Ριζωμάτων, με την τήρη-
ση της απόσταση του ενός  (1)  μέτρου  εκατέρωθεν των πάγκων 
πώλησης με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα 
(απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών 
αγορών είναι η  αντίστοιχη μείωση των μέτρων του  πάγκου τους 
σε κάθε  κατηγορία πωλητών) και την τήρηση ενάμιση (1,5) μέτρου 
απόστασης μεταξύ των ατόμων.  

 γ) Διενέργεια και αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self-/test) τουλάχι-
στον μία (1) φορά την εβδομάδα για πωλητές και εργαζόμενους στην 
αγορά, σύμφωνα με  τις  υπ΄αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.  32209/24-05-2021 
(ΦΕΚ  2192 /Β΄) και  Δ1α/ΓΠ.οικ.  35098/04-06-2021 (ΦΕΚ 2372/Β΄) 
Υπ.  Αποφάσεις.

Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό 
των πωλητών και τους καταναλωτές /κοινό.

 Επιπλέον συνιστούμε στους καταναλωτές κατά την παρουσία 
τους στην Λαϊκή Αγορά και στα πλαίσια της ατομικής ευθύνης:  

•Να τηρούν τις οδηγίες για τον περιορισμό της διασποράς του 
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ- covid 19.

•Να φροντίζουν την αποφυγή του συνωστισμού στους πάγκους 
και στους διαδρόμους των  λαϊκών αγορών και την τήρηση της από-
στασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων. 

• Να αποφεύγουν  την επαφή με τα χέρια, των προς πώληση 
προϊόντων (φρούτα και λαχανικά). Η δε τοποθέτηση αυτών σε σα-
κούλες, για  λόγους υγιεινής, να γίνεται από τους πωλητές.   

ΟΑντιδήμαρχος
ΣτυλιανόςΑσλάνογλου

Δήμος Νάουσας: Ευχαριστήριο για 
την δωρεά 4.000 κουτιών εβαπορέ 
γάλακτος από την εταιρεία «ΔΕΛΤΑ» 

Ο Δήμος Νάουσας ευχαριστεί θερμά την εταιρεία «ΔΕΛΤΑ» η 
οποία έπειτα από πρωτοβουλία  του Ναουσαίου συμπολίτη μας Βαγ-
γέλη Σλάμκα, προχώρησε πρόσφατα στην ευγενική χορηγία 4.000 
κουτιών εβαπορέ γάλακτος για τις ανάγκες  των κοινωνικών δομών 
του δήμου («Βοήθεια στο Σπίτι», ΚΗΦΗ Νάουσας κ.ά.), του Κοινω-
νικού Παντοπωλείου, του Γηροκομείου και του Συσσιτίου της Ιεράς 
Μητροπόλεως  Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες 

μας έχουν φάρμακα 
που δεν χρειάζονται  
και θέλουν   να τα  
προσφέρουν στο  Γη-
ροκομείο Βέροιας  , το 
τηλέφωνο του Γηρο-
κομείου Βέροιας είναι 
2331024891.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 7 

Αυγούστου 2021 στον Ιερό 
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπη-
μένου μας συζύγου, πατέ-
ρα, παππού και αδελφού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦ.
ΚΑΣΤΡΗ

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 τέκνα
Τα εγγόνια, Τα αδέλφια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Νέος κύκλος για τις Σχολές 
Γονέων του «Έρασμου» σε Βέροια, 

Νάουσα και Αλεξάνδρεια
Οι Σχολές Γονέων του Συλλόγου Κοινωνικής 

Παρέμβασης «Έρασμος», που διανύουν ήδη τρία 
έτη επιτυχούς διεξαγωγής, αποτελούν έναν κύκλο 
συμβουλευτικής και συνεργασίας ομάδων γονέων 
και ειδικών της επιστημονικής μας ομάδας, πάνω 
σε καίρια ζητήματα που αφορούν το παιδί, το σχο-
λείο, 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 διαμόρφωση ευτυχισμέ-

νων 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 περεταίρω 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 πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής 

Μακεδονίας (2014 -2020). 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευ-

ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Κλειστή, 1 -31 Αυγούστου 
η Φιλόπτωχος Βέροιας

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, θα είναι 
κλειστή  από 1 Αυγούστου-31 Αυγούστου 2021, λόγω 
αδείας της μαγείρισσας. Τα μέλη του Δ.Σ. ετοίμασαν δέ-
ματα με τρόφιμα, τα οποία θα παραλάβουν οι ωφελού-
μενοι του συσσιτίου, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, 
για το διάστημα που δε θα λειτουργεί.

Η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. εύχονται στους 
φίλους, τις φίλες και όλους  που βρίσκονται στο πλευρό 
μας και  στηρίζουν τον αγώνα μας για συμπαράσταση 
ευάλωτων οικογενειών της πόλης μας       

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ.

Την Πέμπτη 19 Αυγούστου
Μουσική 

συναυλία προς 
τιμήν του 

Πολιούχου 
της Νάουσας, 

Οσίου Θεοφάνους

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας προς τιμήν του 
Πολιούχου Οσίου Θεοφάνους, τον οποίο η πόλη μας 
τιμά στις 19 Αυγούστου, διοργανώνει πολιτιστική εκδή-
λωση υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας.

Την Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021 και ώρα 21:00 στο 
Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας «Μελίνα Μερκούρη» 
θα πραγματοποιηθεί μουσική συναυλία με την Ορχή-
στρα «ΟΡ.Ι.Μ.Α.Α.» Ιδρύματος Μουσικής Αρχιεπισκο-
πής Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε με την ευλογία του Μα-
καριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος 
κ.κ. Ιερωνύμου. Η ορχήστρα επιστρέφει δυναμικά με 
εμφανίσεις για το φετινό καλοκαίρι και θα παρουσιάσει 
ένα μουσικό οδοιπορικό «Από τη Δύση στην Ανατολή».

Στόχοι της, η πολύπλευρη εκτίμηση της ελληνικής 
μουσικής παιδείας, η προσφορά και η καλλιέργεια γνώ-
σεων του μουσικού πολιτισμού.

Η ορχήστρα αποτελείται από ομάδα καταξιωμένων 
μουσικών παραδοσιακής μουσικής που οι περισσότεροι 
διδάσκουν στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Συμμετέχουν οι: 
Στέλλα Βαλάση (σαντούρι, μουσική επιμέλεια), Σωτήρης 
Μαργώνης (βιολί), Νίκος Γύρας (λαούτο,ούτι), Αντώνης 
Γερογιάννης (κρουστά). Τραγουδά η διακεκριμένη ερμη-
νεύτρια Σοφία Παπάζογλου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Πρόκειται 
να ληφθούν όλα τα μέτρα προστασίας από τη νόσο 
Covid-19, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρμόδιων Υ-
πουργείων που ισχύουνγια τους χώρους εκδηλώσεων.

ΠΑΝΗΓΥΡΗ
Ι.  Ν.  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 

ΣΩΤΗΡΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ & ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Από την ενορία των Αγίων Αναργύρων Βεροίας γίνεται γνωστό ότι την 
προσεχή Παρασκευή 6 Αυγούστου στα πλαίσια του εορτασμού της Δεσπο-
τικής εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει το 
ομώνυμο παρεκκλήσι της ενορίας που βρίσκεται την οδό Μ. Αλεξάνδρου.

Οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμ-
μα:

Πἐμπτη  5 Αυγούστου
7:00 μ.μ. Πανηγυρικός Εσπερινός – Αρτοκλασίες –Λιτανεία.
9:30 μ.μ. Αγρυπνία (Όρθρος – Θ. Λειτουργιά – Ευλογία Σταφυλίων).
Παρασκευή 6 Αυγούστου
7:30 π.μ. Όρθρος – Θ. Λειτουργία – Ευλογία και διανομή σταφυλιών.
7:00 μ.μ. Εσπερινός – Παράκληση Παναγίας.
Να σημειωθεί ιδιαίτερα ότι το βράδυ της Πέμπτης, στον πανηγυρίζοντα 

ναό θα τελεστεί Αγρυπνία που θα ξεκινήσει στις 9:30.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Θερινό ωράριο 
λειτουργίας φαρμακείων
Α π ό  τ ο ν 

Φαρμακευτ ι -
κό  Σύλλογο 
Ημαθίας, ανα-
κοινώνεται ότι 
κατά το χρο-
νικό διάστη-
μα από 15/07 
έως 15/08 το 
ωράριο  λε ι -
τουργίας των 
φαρμακείων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας 
καθορίζεται συνεχές από

Δευτέρα έως Παρασκευή, τις ώρες από 08:00 
έως 16:00, βάσει της απόφασης της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ – ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΕΠΙ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ 

ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 21:00
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Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότη-

τας Ζωής Δήμου Βέροιας, θα πραγματοποιηθεί  
δια τηλεδιάσκεψης [με χρήση της τεχνολογίας 
του e presence (www.epresence.gov.gr)], στις 
10-08-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, λόγω 
των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί 
για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19,  με θέμα ημερήσιας διάταξης το 
εξής:

-Διακοπή ή μη λειτουργίας της επιχείρησης 
μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς 
προχείρου γεύματος και αναψυχής (καφετέρια) 
της Ε. Βαρυτίμου  (1ο χλμ Επαρχ. Οδού Βεροί-
ας – Αγ. Βαρβάρας).

Δήμος Αλεξάνδρειας και ΕΟΔΥ:  Μέτρα προφύλαξης 
από τα κουνούπια και τον ιό του δυτικού Νείλου

Στο  π λα ί σ ι ο 
εφαρμογής  του 
π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς 
καταπολέμησης 
κουνουπιών και 
της ενίσχυσης των 
δράσεων για την 
ενημέρωση του το-
πικού πληθυσμού 
σχετικά με τα μέ-
τρα προφύλαξης 
από τα κουνούπια, 
ο Δήμος Αλεξάν-
δρειας ενημερώνει 
το κοινό για τα μέ-
τρα προφύλαξης 
που απαιτούνται 
γ ια την προφύ-
λαξή του από την 
ενοχλητική δράση 
τους.

Για την προστα-
σία από τα κου-
νούπια συμβάλ-
λουμε όλοι:

•  Προλαμβά -
νουμε: Όχι στάσιμα νερά σε μπαλκόνια και αυλές.

• Προστατευόμαστε: Εντομοαπωθητικό μέρα και νύχτα.
Ενημέρωση για την προφύλαξη από τα κουνούπια

Τα κουνούπια στην Ελλάδα αποτελούν ένα πρόβλημα, του οποίου 
λίγος κόσμος γνωρίζει τις πραγματικές διαστάσεις. Δεν είναι μόνο το 
θέμα της όχλησης αλλά και της προστασίας της Δημόσιας Υγείας γιατί 
είναι σημαντικοί φορείς μολυσματικών ασθενειών μεταξύ άλλων της 
ελονοσίας, του κίτρινου και του δάγκειου πυρετού, του ιού του δυτικού 
Νείλου, διαφόρων εγκεφαλίτιδων κ.α.

Είναι γεγονός ότι οι κλιματικές αλλαγές και κυρίως η άνοδος της 
θερμοκρασίας και της υγρασίας, βο-
ηθούν σημαντικά την επιτάχυνση του 
βιολογικού κύκλου και την επιβίωση 
των κουνουπιών. Στην Ελλάδα απα-
ντώνται πάνω από 54 διαφορετικά 
είδη κουνουπιών από περίπου 3000 
γνωστά είδη παγκοσμίως.

Η συνεισφορά των πολιτών στην 
καταπολέμηση μπορεί να είναι σημα-
ντική, δεδομένου ότι υπάρχουν ανα-
ρίθμητοι χώροι που μπορούν να με-
τατραπούν σε εστίες αναπαραγωγής 
κουνουπιών, όπως πλημμυρισμένα 
υπόγεια, ανοικτές δεξαμενές, δοχεία 
κάθε τύπου, όπως πιατάκια από γλά-
στρες, διαρροές νερού ή ανοιχτά φρε-
άτια σε εσωτερικές αυλές, κλπ.

Οι εστίες αυτές είναι απρόβλεπτες 
και είναι αδύνατο να χαρτογραφηθούν 
αφού βρίσκονται στην πλειοψηφία 
τους σε ιδιωτικούς χώρους και τα συ-
νεργεία του φορέα υλοποίησης του 
προγράμματος δεν έχουν πρόσβαση.

Εξίσου σημαντικό και για την επι-
τυχία του προγράμματος καταπολέ-
μησης, όπως και για την θωράκισή μας από τα κουνούπια, είναι η προ-
στασία του ιδιωτικού μας χώρου. Πολλά από τα κουνούπια που μας τα-
λαιπωρούν μπορεί να έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει στη δική μας αυλή.

 Πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε τον κανόνα ότι η πρόληψη είναι η 
καλύτερη θεραπεία.

Μπορούμε να μειώσουμε τον πληθυσμό των κουνουπιών, μειώ-
νοντας τα σημεία εκείνα όπου μπορεί να ζήσει και να μεγαλώσει η 
προνύμφη τους. Επομένως, πρέπει να μάθουμε ποια είναι τα πιθανά 
μέρη μέσα στην αυλή μας, τον κήπο, τη βεράντα που προτιμούν τα 

κουνούπια να γεννούν τα αυγά τους. Είναι εύκολο να το κάνουμε, γιατί 
υπάρχει ένας βασικός κανόνας: «Τα κουνούπια γεννούν τα αυγά τους 
σε στάσιμο νερό».

Τι πρέπει να κάνουμε:
• Περιορίζουμε στον χώρο μας όλες τις επιφάνειες ή μεγάλα αντικεί-

μενα όπου μπορεί να λιμνάζουν νερά
• Φυλάμε τα δοχεία νερού που δεν χρησιμοποιούμε (βαρέλια, ποτι-

στήρια, τενεκέδες, κλπ.),γυρισμένα ανάποδα ή τα διατηρούμε καλυμ-
μένα

• Ανανεώνουμε και καθαρίζουμε τακτικά το νερό στα δοχεία νερού 
των κατοικίδιων ζώων(τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα)

• Απομακρύνουμε το νερό που μα-
ζεύεται στα πιατάκια από τις γλάστρες 
τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα

• Καλύπτουμε ή απομακρύνουμε 
παλιά λάστιχα που συσσωρεύουν 
βρόχινο νερό.

• Απομακρύνουμε το νερό που συ-
γκεντρώνεται γύρω από εξαρτήμα-
τα αυτόματου συστήματος άρδευσης 
(μπεκ, σταλάκτες, κλπ)

• Καθαρίζουμε τα φύλλα που μα-
ζεύονται στα λούκια της βροχής, ώ-
στε να μη δημιουργούνται λιμνάζοντα 
νερά.

• Αντικαθιστούμε σπασμένους σω-
λήνες νερού που τρέχουν.

• Καλύπτουμε με σήτες τους αγω-
γούς εξαερισμού των βόθρων.

• Αν έχουμε πισίνα, καλό είναι να 
θέτουμε σε λειτουργία κάθε μέρα το 
φίλτρο καθαρισμού ώστε να απομα-
κρύνονται αυγά και προνύμφες κου-
νουπιών

Πώς να αποφύγουμε τα τσιμπή-
ματα κουνουπιών

Χρήση εντομοαπωθητικών στο ακάλυπτο δέρμα και πάνω από τα 
ρούχα.

• Χρησιμοποιούνται δραστικές ουσίες, μεταξύ των οποίων το DEET 
(Ν,Ν διεθυλο-μετα-τολουαμίδη), ικαριδίνη ή πικαριδίνη (Picaridin (KBR 
3023)) και φυσικές ουσίες όπως αιθέρια έλαια ευκαλύπτου (που όμως 
έχουν σχετικά μειωμένη εντομοαπωθητική δράση). Ο χρόνος δράσης 
των εντομοαπωθητικών ουσιών κυμαίνεται από 1 έως 4-5 ώρες, ανά-
λογα με την περιεκτικότητα σε δραστική ουσία. Για τα εντομοαπωθητικά 
που περιέχουν DEET προτιμώνται τα σκευάσματα με συγκέντρωση 30-

50% για τους ενήλικες και 10-30% για τα παιδιά.
• Δεν υπάρχει αντένδειξη για τη χρήση σε εγκύους και θηλάζουσες 

μητέρες, ενώ δεν συστήνεται η χρήση τους στα βρέφη μέχρι 2 μηνών.
• Τα εντομοαπωθητικά προϊόντα πρέπει να επαλείφονται μετά τα 

αντηλιακά, και δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το στόμα, τα μάτια 
και το βλεννογόνο της μύτης. Σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να ακο-
λουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.

 Χρήση εντομοκτόνων στον αέρα.
• Περιέχουν πυρεθρινοειδή (π.χ. περμεθρίνη), ουσίες που προσβάλ-

λουν το νευρικό σύστημα των εντόμων και τα αποπροσανατολίζουν. 
Κυκλοφορούν στο εμπόριο στις εξής μορφές: αερόλυμα -αεροζόλ, 
ταμπλέτες, εξατμιζόμενο διάλυμα, σπιράλ («φιδάκια») κλπ. Πρέπει να 
τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή. Δεν πρέπει να εφαρμόζονται 
στο δέρμα.

• Προσοχή κατά τις σημαντικότερες ώρες έκθεσης στα τσιμπήματα. 
Τα περισσότερα είδη κουνουπιών τσιμπούν από το σούρουπο μέχρι το 
χάραμα. Ορισμένα είδη τσιμπούν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Χρήση κατάλληλων ενδυμάτων.
• Ρούχα που καλύπτουν όσο περισσότερο γίνεται το σώμα (μακριά 

μανίκια και παντελόνια). Πιο αποτελεσματικά είναι τα ανοιχτόχρωμα και 
φαρδιά ρούχα.

• Συχνά λουτρά καθαριότητας. Για την απομάκρυνση του ιδρώτα.
Πώς να αποφύγουμε τα κουνούπια στο σπίτι;
• Αντικουνουπικά πλέγματα(σήτες που εμποδίζουν τη δίοδο κουνου-

πιών) στα ανοίγματα του σπιτιού (π.χ. παράθυρα, φεγγίτες, αεραγωγοί 
τζακιού) και περιοδικός έλεγχος και συντήρηση τους.

• Χρήση κουνουπιέρας σε περιοχές με μεγάλη πυκνότητα κουνου-
πιών ή σε περιπτώσεις που αντενδείκνυται η χρήση άλλων προστατευ-
τικών μέσων (όπως χρήση εντομοαπωθητικών στα βρέφη < 2μηνών). 
Είναι πιο αποτελεσματικές, όταν είναι εμβαπτισμένες σε εντομοαπωθη-
τικό.

• Απομάκρυνση του στάσιμου νερού από λεκάνες, Βάζα, γλάστρες, 
παλιά λάστιχα, υδρορροές και άλλα μέρη του κήπου, ώστε να μην 
έχουν πρόσβαση τα κουνούπια σε λιμνάζοντα νερά που αποτελούν 
σημεία εναπόθεσης των αυγών τους. Σημειώνεται ότι ακόμα και το έδα-
φος που παραμένει για μεγάλα διαστήματα υγρό μπορεί να αποτελέσει 
σημείο εναπόθεσης αυγών.

• Χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών. Ο δροσερός αέρας μειώνει 
τη δραστηριότητα των κουνουπιών, αλλά δεν τα σκοτώνει. Η χρήση 
ανεμιστήρων (ιδίως οροφής) δυσχεραίνει την προσέγγιση των εντόμων.

• Καλό κούρεμα γρασιδιού, θάμνων, φυλλωσιών (σημεία που βρί-
σκουν καταφύγιο ενήλικα κουνούπια).

• Χρήση λαμπτήρων κίτρινου χρώματος για το φωτισμό εξωτερικών 
χώρων (προσελκύουν λιγότερο τα κουνούπια).

 Για περισσότερες πληροφορίες:
Στην ηλεκτρονική σελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας (ΕΟΔΥ – πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) βρίσκετε πληροφορίες 
για την προστασία από τα κουνούπια:
Γενικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια
“Μην αφήνεις τα κουνούπια να σε τσιμπάνε” – Ενημέρωση
για παιδιά και εφήβους
Λοίμωξη από τον Ιό του Δυτικού Νείλου. Συχνές ερωτήσεις
και απαντήσεις.



Στην κόψη του 
ξυραφιού είναι 
η Βέροια 2017, 

καθώς τα επόμενα 
24ωρα θα είναι κρίσι-
μα για το μέλλον της 
ομάδας. Εύλογα, μετά 
τον αιφνίδιο θάνατο 
του Γιάννη Χασιώτη, 
που έδωσε τα πάντα 
για την Βέροια 2017, 
το αθλητικό δημιούρ-
γημα του, δημιουρ-
γήθηκαν απορίες και 
ερωτηματικά για το 
μέλλον της ομάδας η 
οποία, άλλωστε, λει-
τουργούσε σε υψηλά 
πρότυπα.

Σεβόμενοι θεμελιώδεις αξίες
της ζωήςπου είναι πάνω από
όλους μας, με κάθε διακριτικό-
τητα, απλώςαναφέρουμε, ενη-

μερωτικά, ότι εκδηλώθηκε εν-
διαφέρον για τηνΒέροια 2017,
μένει ωστόσο να φανεί στην
πράξητιμέλλειγενέσθαι.

Δεν θα είμαστε άστοχοι εάν
γράψουμεότιτοπρόσωπαπου
ασχολήθηκαν με την προοπτι-
κή της Βέροιας 2017 δεν είναι
άσχεταμετασπορκαιταδεδο-
μένατηςπεριοχής...

Μόνο απολύτως σαφές ότι
υπάρχουνσεαυτότονσύλλογο
γενναίοι άνθρωποι, πουπαρά
τοναβάσταχτοπόνοτους,αγα-
πούν τηνΒέροια 2017 και την
σκέπτονται.

Από την ομάδα που έφθα-
σεστουςτελικούςΚυπέλλουκαι
Πρωταθλήματος, έχουναποχω-
ρήσει οι Κωστοπούλου, Ζενέ-
λι, Βασιλειάδου, Κερλίδη ενώ
ολοκληρώθηκεοδανεισμόςαπό
τονΦίλιπποΒέροιαςτωνΕμμα-
νουηλίδου-Νούσια.

Μετά τις αποχω-
ρήσεις των τεσ-
σάρων ομάδων 

(Παναχαϊκή, Ιάλυσος, 
Ορφέας Ξάνθης, Σαντο-
ρίνη) έχουν ήδη έχουν 
δημιουργηθεί ερωτη-
ματικά αναφορικά με 
το πώς θα καλυφθούν 
τα συγκεκριμένα κενά 
στην Super League 2.

Ανμίαήπερισσότερεςομάδες,
που δικαιούνται να αγωνιστούν
είτεστηSuperLeague1 είτεστη
SuperLeague2,παραιτηθούνγια
οποιανδήποτελόγοαπότηνσυμ-
μετοχήτουςστοπρωτάθλημαπου
ακολουθεί ή δεν δηλώσουνσυμ-
μετοχή ή αν μία ήπερισσότερες
από τις δικαιούμενες να προβι-
βασθούν ομάδες είτε στηνSuper
League1είτεστηνSuperLeague
2,παραιτηθούν για οποιανδήπο-
τε λόγοαπό τηνσυμμετοχή τους
στοπρωτάθλημαπου ακολουθεί
ή δενδηλώσουνσυμμετοχή, τότε
οι ομάδεςαυτέςαναπληρώνονται
ως εξής:Το δικαίωμα γιαπροβι-
βασμόαποκτούνοι αμέσως επό-

μενεςστηνβαθμολογικήκατάταξη
ομάδεςτηςκατώτερηςκατηγορίας
(μετηνσειράκατάταξης)καιμέχρι
την4ηστηνσειράτουπίνακα.

Ανκαιμετάτηνεξάντλησητης
4ης στην σειρά τουπίνακα βαθ-
μολογίας της κατώτερης κατηγο-
ρίας, ο αριθμός τωνπροβλεπό-

μενωνομάδωνδενέχεικαλυφθεί,
τότε αποκτούν το δικαίωμα οι υ-
ποβιβασθείσες από την ανώτε-
ρη κατηγορία (Super League 1
ή Super League 2) ομάδες, να
παραμείνουν σε αυτήν (με την
σειρά κατάταξης στον βαθμολο-
γικόπίνακα)ώσπου νασυμπλη-

ρωθείοπροβλεπόμενοςαπό την
προκήρυξη αριθμός ομάδων και
εφόσοναυτόέχεισυμβείτοαργό-
τερο είκοσι (20) ημέρεςπριν την
έναρξη του πρωταθλήματος της
ανώτερηςκατηγορίας.

Κατ’ εξαίρεση, με ειδικά αιτι-
ολογημένη απόφαση της οικείας
επαγγελματικής ένωσης είναι δυ-
νατή η αναπλήρωση ομάδας μέ-
χρι και δέκα (10) ημερολογιακές
ημέρεςμετάτηνέναρξητουπρω-
ταθλήματοςυπότηνπροϋπόθεση
ότι η προς αναπλήρωση ομάδα
δεν έχει αγωνιστεί σε κανένα α-
γώνατουοικείουπρωταθλήματος.

Αναπλήρωση ομάδων θα υ-
πάρξει με τον ίδιοως άνω τρό-
πο, εφόσοναυτές δεν λάβουνα-
δειοδότηση,απότηνΕ.Π.Ο,μόνο
στηνπερίπτωσηπου έχει οριστεί
ωςποινήγιατηνμηλήψηάδειας,
ηαδυναμίασυμμετοχήςτηςμηα-
δειοδοτηθείσηςομάδοςστοπρω-
τάθλημαSuperLeague1ήSuper
League2τηςεπόμενηςπεριόδου.
Σε μία τέτοια περίπτωση και οι
ομάδεςπουθακληθούννατιςα-
ντικαταστήσουνθαπρέπειεπίσης
ναέχουνλάβειτηνανάλογηγιατο
πρωτάθλημαάδεια.
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Α2 μπάσκετ

ΑνανέωσεοΣωτήρης
ΝτόβαςμετονΦίλιππο

Η ΔΕ του τμήματος καλαθοσφαίρισης με 
χαρά ανακοινώνει την ανανέωση της 
συνεργασίας της με τον Σωτήρη Ντόβα. 

Ο Ημαθιώτης PG/SG θα συνεχίσει να φοράει τη 
φανέλα με το Νο 7 για δεύτερη συνεχόμενη χρο-
νιά, καταθέτοντας στο παρκέ το υψηλό τέμπο και 
την ένταση που χαρακτηρίζουν το παιχνίδι του.

Τησαιζόνπου μόλις τελείωσε κι εν μέσω διαφόρων τραυμα-
τισμώνπου τον ταλαιπώρησαν, ο Σωτήρης μέτρησε κατά μέσο
όρο10,7ppgκαι 4,7apgσε35λεπτάσυμμετοχής.Ωςδιοικούσα
επιτροπήπαραμένουμεπιστοί στοπλάνο μας ναπλαισιώνουμε
την ομάδαμεαθλητέςαπό τηνπόληή το νομόπουμπορούν να
σταθούνεπάξιαστοδύσκολοκαιπολύαπαιτητικόπρωτάθληματης
Α2Εθνικήςκατηγορίας.

Σώτο,σουευχόμαστεναείσαιγερός,νασυνεχίσειςνατρωςτο
παρκέσεάμυνακιεπίθεσησεκάθεπροπόνησηκαικάθεαγώνακαι
ναχαρείςμιαολοκληρωμένημπασκετικήχρονιά.

Πως θα καλύπτονται τα κενά 
στη Super League 2

Κρίσιμα24ωραγιατομέλλοντηςΒΕΡΟΙΑΣ2017
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Οι Αετοί Βέροιας ανα-
κοινώνουν τα πρό-
σωπα που θα στε-

λεχώσουν το τεχνικό team 
της ανδρικής ομάδας.

Με ιδιαίτερη χαρά, κάνουμε γνω-
στόπωςεπιστρέφειστην“ασπρόμαυ-
ρη”οικογένειαοΝτάνηςΤυριακίδης,ο
προπονητήςπουσυνδύασε το όνομα
τουμετιςανόδουςτουσυλλόγουαπό
το τοπικό πρωτάθλημα στις εθνικές
κατηγορίες. ο οποίος αναλαμβάνει ά-
μεσοςσυνεργάτης τουΜάριου Γεωρ-
γιάδη.

Την ίδιαώρα, αναβαθμίζεται στο
πόστο τουΥπευθύνου τουΑνδρικού
Τμήματος ο Κώστας Κασάπης, ενώ
στο teamθαβρίσκεται τόσοοΧάρης
Χρυσάφης (ως Έφορος –Αρχηγός
Αποστολών) όσο και ο Κων/νος Γα-
βριηλίδης,πουολοκλήρωσε τηστρα-
τιωτικήτουθητείακαιθασυμβάλλειμε
τιςγνώσειςτουωςσυνεργάτηςγυμνα-
στήςτουΓιάννηΤζιουμάκη.

Αναλυτικάτοτεχνικόεπιτελείο:
ΥπεύθυνοςΑνδρικού Τμήματος :

ΚασάπηςΚώστας
Προπονητής:ΓεωργιάδηςΜάριος
ΣυνεργάτηςΠροπονητή :Τυριακι-

δηςΙορδάνης
Συνεργάτης Γυμναστής :Τζιουμά-

κηςΙωάννης
Συνεργάτης Γυμναστής : Γαβριηλί-

δηςΚωνσταντίνος
Συνεργάτης:ΣτογιάννοςΣωτήρης
Έφορος –ΑρχηγόςΑποστολών :

ΧρυσάφηςΧάρης

ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΟΛΕΙ
Ανανέωση συνεργασίας
με Αντώνη Μπουράκη

Τηνανανέωσητηςσυνεργασίαςμετον23χρονολίμπερο,ΑντώνηΜπουράκηανακοίνω-
σεηομάδαβόλεϊτουΦΙΛΙΠΠΟΥ.

Αναλυτικά:«ΟπρόεδροςκαιταμέλητηςδιοίκησηςτουΑ.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιαςβρίσκο-
νταιστηνευχάριστηθέσηναανακοινώσουντηνανανέωσητηςσυνεργασίαςμετονλίμπερο,
ΑντώνηΜπουράκη,γιαένανακόμηχρόνο,ενόψειτηςνέαςαγωνιστικήςσεζόν2021-2022
τηςVolleyLeague.

Ο23χρονοςδιεθνής(1.85μ)τηςομάδαςμας,φέτοςήτανεκτωνπρωταγωνιστώνστην
ιστορικήπαρουσίατων«ερυθρόλευκωντηςΒέροιας»στηνκορυφαίακατηγορίατουελληνι-
κούβόλεϊκαιτηνκατάληψητης7ηςθέσης,όπωςεπίσηςκαιστην2ηθέσητου10ουLeague
CupΝ.Σαμαράς,πουφιλοξενήθηκεγιαπρώτηφοράστηΒέροια.

Ηδίψατουγιαπροφοράστηνομάδαμας,αλλάκαιμεγαλύτερεςδιακρίσειςοδήγησαν,
όπως μπορείτε να δείτε μεταξύ άλλων δηλώσεων τουστο επίσημο κανάλι του Filippos
VeroiasVolleyballστοYOUTUBE,τονΜπουράκηστηναπόφασηναπαραμείνειστοδυναμι-
κότουσυλλόγουμαςκαιναενισχύσειτηνομάδασεμίαακόμηπροσπάθειαδιάκρισηςστις
εγχώριεςδιοργανώσεις.

ΗοικογένειατουΦίλιππουΒέροιαςεύχεταιστονΑντώνημίανέαεπιτυχημένηχρονιάμε
υγείακαιδιακρίσεις».

Σημαντική 
μεταγραφι-
κή κίνηση, 

με την ματιά στο 
μέλλον, από τον 
Φίλιππο Βέροιας, 
για το γυναικείο 

τμήμα του. Εντάσ-
σει στη δύναμη 
του, την γεννηθεί-
σα το 2006 Δάφνη 
Σιώπη, η οποία 
παίζει στη θέση της 
γκολκίπερ.

ΗΔάφνηαγωνίσθηκεμε
επιτυχίασταηλικιακάπρω-
ταθλήματαμε τονΖαφειρά-
κηΝάουσας και ήτανβασι-
κό στέλεχος στα κλιμάκια
τηςΒόρειαςΕλλάδας.

Προορίζεταιναενισχύσει

τον Φίλιππο στα τμήματα
γυναικών, νεανίδων και κο-
ρασίδων.

ΟΦίλιπποςΒέροιας ευ-
χαριστείμεανακοίνωσητου
τονΖαφειράκηΝάουσαςγια
την απρόσκοπτη μετακίνη-
σητηςαθλήτριας.

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

Μεταγραφικήκίνηση
απότονΦΙΛΙΠΠΟμεμέλλον!

Το 
προπονητικό 

team των 
Αετών 

Βέροιας
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιούνιος-Ιούλιος 2021

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

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
26/07/2021 έως 30/07/2021

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).

Χωρίςπιστοποιητικό
Καβάλα,Θεσπρωτός!

Η Καβάλα και ο Θεσπρωτός δεν πήραν πιστο-
ποιητικό συμμετοχής από την ΕΕΑ, κάτι που 
σημαίνει ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν 

στη νέα Super League 2. Ο νόμος είναι σαφής και 
βάσει της ανακοίνωσης της ΕΕΑ την Τρίτη (03/08) οι 
Καβάλα, Θεσπρωτός δεν μπορούν να συμμετάσχουν 
στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2. Η Επιτρο-
πή δεν χορήγησε πιστοποιητικό συμμετοχής και στον 
Ιάλυσο, η αποχώρηση του οποίου ήταν γνωστή από 
τη Δευτέρα (02/08).

Αντίθετα,πέρασαν τη διαδικασία οιΠΑΕΕργοτέλης,Καραϊσκάκης
καιΞάνθη.Αναλυτικά:

ΗΕπιτροπή χορήγησεπιστοποιητικό στις κάτωθι ΠΑΕ της
SUPERLEAGUE2:

ΠΑΕΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
ΠΑΕΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣΑΡΤΑΣ
ΠΑΕΞΑΝΘΗ

ΗΕπιτροπήδενχορήγησεπιστοποιητικόστιςκάτωθιΠΑΕτης
SUPERLEAGUE2:

ΠΑΕΘΕΣΠΡΩΤΟΣ
ΠΑΕΙΑΛΥΣΟΣ
ΠΑΕΚΑΒΑΛΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Τζουλάκης».

Τετάρτη 04-08-2021

16:00-21:00 ΚΑ-

ΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣΙΩΑΝ-

ΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ48

& ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ

23310-71601

16:00-21:00 ΠΑ-

ΝΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙ-

ΟΣ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7

23310-28594

19:00-21:00ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕ-

ΩΣ2023310-23416

21:00-08:00ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕ-

ΩΣ2023310-23416

Φαρμακεία

ΟλυμπιακοίΑγώνες:
Τετράδαγιατον

Καραλήστοεπίκοντώ

ΠολύκαλόςκαισπουδαίοςΜανώληςΚαραλήςστηνπρώτητου
παρουσίασεΟλυμπιακούςΑγώνες.

Ο22χρονοςαθλητήςτουεπίκοντώαγωνίστηκετηνΤρίτη(3/8)
στοντελικότουαγωνίσματοςτωνΟλυμπιακώνΑγώνωντουΤόκιο
και κατέλαβε την τέταρτη θέσηφτάνοντας μία…ανάσα από το
μετάλλιο.

Από τηνπρώτη του κιόλαςπροσπάθειαοΚαραλής ξεπέρασε
τα 5.55 και εν συνεχεία στις δύο επόμενεςπροσπάθειές του τα
5.70καιτα5.80ισοφαρίζονταςτοατομικότουρεκόρ.

Ωστόσοκαιενώέδειχνεικανόςγιατομετάλλιοείχετρειςαποτυ-
χημένεςπροσπάθειεςστα5.87χωρίςαυτόφυσικάνασημαίνειότι
ηπαρουσίατουδενκρίνεταιπετυχημένη.

Eκτός EURO
η Εθνική Νεανίδων!

HΟμοσπονδίαΧειροσφαιρίσεωςΕλλάδοςβρίσκεταιστηνδυσάρε-
στηθέσηναανακοινώσειτηναπόσυρσητηςσυμμετοχήςτηςΕθνικής
ΝεανίδωνΚ17από τοΕυρωπαϊκόΠρωτάθλημα 2021 το οποίο θα
διεξαχθείστηΓεωργίατοδιάστημα6-15Αυγούστου.

Η απόφασηαυτήπάρθηκε μετά την γνωστοποίηση των αποτε-
λεσμάτωντωνμοριακώντεστcovid-19,σύμφωναμεταοποία8διε-
θνείςαθλήτριεςείναιθετικέςκαιβάσειτουυγειονομικούπρωτοκόλλου
δενμπορούνναακολουθήσουντοπρόγραμματηςΕθνικής.

Ευχόμαστεπεραστικάστις αθλήτριες μας και γρήγορη επάνοδο
στουςαγωνιστικούςχώρους.

ΗΟμοσπονδίασεβόμενητηνυγείατωννεαρώνκοριτσιώνκαιτων
στελεχώντηςομάδαςπουείναιπάνωαπ’όλαέλαβεμίααπόφασημε
υψηλόαγωνιστικόκαιοικονομικόκόστοςπουόμωςείναιαναπόφευ-
κτηλόγωτωνπολλώνκρουσμάτωνπουκαθιστούναδύνατητόσοτην
προετοιμασία,όσοκαιτηνανταγωνιστικήπαρουσίατηςΕθνικήςμας
στοEURO.

ΗΟΧΕ ενημέρωσε εγγράφως για τις παραπάνω εξελίξεις την
ΓενικήΓραμματείαΑθλητισμούκαι τηνΕυρωπαϊκήΟμοσπονδίαΧά-
ντμπολ.

Τιισχύειγιατις
μεταγραφικέςπεριόδους
σεSL2καιΓ’Εθνική

ΗΕΠΟανακοίνωσε τον κανονισμό ιδιότητας και μεταγραφών
τωνποδοσφαιριστών, όπου καθορίζονται οι θερινές και χειμερι-
νέςπερίοδοι. Για τιςΠΑΕ,Super League1 καιSuper League2
η θερινήπερίοδος για διεθνείς και εσωτερικές μεταγραφές είναι
από1 Ιουλίου2021έως31Αυγούστου2021.Γιατουςάνεργους
επαγγελματίεςποδοσφαιριστέςαπό1Σεπτεμβρίου2021έως17
Σεπτεμβρίου2021.

Ηθερινήμεταγραφικήπερίοδοςγιαερασιτεχνικάσωματεία(Γ’
Εθνική, τοπικά), ξεκινάει από2Αυγούστου2021 και τελειώνει 1
Νοεμβρίου2021.

Super League Interwetten: 
Αναβλήθηκε η ΓΣ
για την προκήρυξη
του πρωταθλήματος

ΗΓΣτηςSuperLeagueInterwettenπήρεαναβολή,καθώςαπουσί-
αζανπέντεομάδεςαπότησυνεδρίαση,μεαποτέλεσμαναπηγαίνεικι
άλλοπίσωηέγκρισητηςπροκήρυξηςτουπρωταθλήματος.

Κι άλλοπίσωπηγαίνει η ΓΣ τηςSuper League Interwettenπου
είχεωςθέματηνέγκρισητηςπροκήρυξηςτουνέουπρωταθλήματος,
καθώςαπουσίαζανπέντεομάδες.

Συγκεκριμένα, οιΟλυμπιακός,Άρης,ΑΕΚ,Παναθηναϊκός,ΟΦΗ
δενέδωσαντοπαρώνστηντηλεδιάσκεψη,μεαποτέλεσμανααναβλη-
θείγιατηνΠέμπτη5Αυγούστουστις12:00τομεσημέρι.

Θυμίζουμεπωςτοθέματωντηλεοπτικώνδικαιωμάτωνπαραμένει
ανοιχτό,μεαρκετέςομάδεςναπαραμένουνάστεγες.Γι’αυτότολόγο
καιέχουνπάειπίσωδιαδικαστικάζητήματα,όπωςτοσυγκεκριμένο.

ΗανακοίνωσητηςΛίγκας:
ΛόγωμηεπίτευξηςαπαρτίαςστηΓενικήΣυνέλευση,κατάτοάρθρο

15 τουΚαταστατικού του Συνεταιρισμού, θα λάβει χώρα α’ επανα-
ληπτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης τηνΠέμπτη 5Αυ-
γούστου2021καιώρα12:00τομεσημέρι,μεταίδιαωςάνωθέματα
ημερησίαςδιάταξηςκαιχωρίςάλληπρόσκληση.



11www.laosnews.gr16-17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021  

Δήμος Αλεξάνδρειας: Πρόγραμμα 
ψεκασμών για τα κουνούπια έως 

την Παρασκευή 6 Αυγούστου
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει το νέο πρόγραμμα Αστικής Επίγειας Καταπολέμησης Κουνουπιών 

για την εβδομάδα έως και Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021.
Το προβλεπόμενο πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και υπάρχει δυνατότητα αλλαγών, ανάλογα με την εξέλιξη 

του έργου και τις καιρικές συνθήκες:

- Υπεύθυνη Επιστήμονας εκτέλεσης και επικοινωνίας έργου: Παπαστάμκου 
Μερόπη – Διπλ. Χημικός-Μηχανικός
- Υπεύθυνος Συνεργείων : Ρήγας Βασίλειος – Δειγματολήπτηςw

Στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των νηπιαγωγείων, 
δημοτικών και γυμνασίων εντάσσονται από τον Σεπτέμβριο τα Ερ-
γαστήρια Δεξιοτήτων, σε συνέχεια της πιλοτικής εφαρμογής τους το 
προηγούμενο σχολικό έτος σε 218 σχολεία της χώρας, σύμφωνα με 
σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας. 

Το πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό των «Εργαστηρίων Δεξιο-
τήτων», αναφέρει το υπουργείο, ομαδοποιείται σε τέσσερις Θεματικές 
Ενότητες, οι οποίες προκύπτουν από τους Παγκόσμιους Δείκτες 
Αειφόρου Ανάπτυξης (περιβάλλον, ευ ζην, ασφάλεια, κοινωνία των 
πολιτών, σύγχρονη τεχνολογία και επιχειρηματικότητα) και προσαρ-
μόζεται ανά ηλικία. 

Ειδικότερα, οι θεματικές είναι οι εξής:
«Ζω καλύτερα-Ευ ζην»: α) Υγεία: Διατροφή-Αυτομέριμνα, Οδική 

Ασφάλεια, β) Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία-Πρόληψη, γ) Γνωρίζω 
το σώμα μου-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

«Φροντίζω το περιβάλλον»: α) Οικολογία-Παγκόσμια και τοπική 
φυσική κληρονομιά, β) Φυσικές καταστροφές, Πολιτική προστασία, γ) 
Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά

«Ενδιαφέρομαι και ενεργώ- Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη»: 
α) Ανθρώπινα δικαιώματα, β) Εθελοντισμός, διαμεσολάβηση, γ) Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα

«Δημιουργώ και καινοτομώ-Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία»: α) STEM-Εκπαιδευτική ρομποτική, β) Επι-
χειρηματικότητα, Αγωγή Σταδιοδρομίας, Γνωριμία με επαγγέλματα. 

Η ομαδοποίηση των δεξιοτήτων γίνεται σε τέσσερις κύκλους στοχοθεσίας: 
Α) Δεξιότητες 21ου αιώνα 
Α1. Δεξιότητες μάθησης 21ου αιώνα (Κριτική σκέψη, Επικοινωνία, Συνεργασία, Δημιουργικότητα)
Α2. Ψηφιακή μάθηση 21ου αιώνα (Ψηφιακή επικοινωνία, Ψηφιακή συνεργασία, Ψηφιακή δημιουργικότητα, 

Ψηφιακή κριτική σκέψη, Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και συνεργασίας)
Α3. Παραγωγική μάθηση μέσω των τεχνών και της δημιουργικότητας.
Β) Δεξιότητες ζωής
Β1. Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής (Αυτομέριμνα, Κοινωνικές δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Πολι-

τειότητα, Προσαρμοστικότητα, Ανθεκτικότητα, Υπευθυνότητα)
Β2. Δεξιότητες της ψηφιακής ιθαγένειας (Ευχέρεια στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Ψηφιακή πολιτειότητα, Α-

σφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, Προστασία από εξαρτητικές συμπε-
ριφορές στις τεχνολογίες, ανθεκτικότητα)

Β3. Δεξιότητες διαμεσολάβησης και κοινωνικής ενσυναίσθησης 
(Ενσυναίσθηση και

ευαισθησία, Διαμεσολάβηση, Επίλυση συγκρούσεων, Πολιτειότητα)
Β4. Δεξιότητες επιχειρηματικότητας (Πρωτοβουλία, Οργανωτική 

ικανότητα, Προγραμματισμός, Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα).
Γ) Δεξιότητες της τεχνολογίας, της μηχανικής και της επιστήμης
Γ1. Δεξιότητες της τεχνολογίας (Δεξιότητες δημιουργίας και δι-

αμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων, Δεξιότητες ανάλυσης και 
παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, Δεξιότητες 
διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών)

Γ2. Δεξιότητες διαχείρισης των Μέσων (Πληροφορικός γραμματι-
σμός, Ψηφιακός γραμματισμός, Τεχνολογικός γραμματισμός, Γραμμα-
τισμός στα μέσα, Ασφάλεια στο

διαδίκτυο)
Γ3. Ρομποτική (Δεξιότητες μοντελισμού και προσομοίωσης, Επι-

στημονική/ υπολογιστική σκέψη).
Δ) Δεξιότητες του νου

Δ1. Στρατηγική Σκέψη (Οργανωσιακή σκέψη, Μελέτη περιπτώσεων και Επίλυση προβλημάτων)
Δ2. Πλάγια σκέψη (Δημιουργική, παραγωγική, ολιστική σκέψη)
Δ3. Ρουτίνες σκέψης και αναστοχασμός
Δ4. Κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές
Δ5. Δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης (Επιστημονική/ υπολογιστική σκέψη διαμεσολάβηση).
Με την κατανομή των προγραμμάτων ανά τάξη, «η κάθε μαθήτρια και ο κάθε μαθητής, με το τέλος της υποχρε-

ωτικής εκπαίδευσης θα έχει διδαχθεί έννοιες από όλες τις θεματικές ενότητες, σημειώνει το υπουργείο», επισημαί-
νει το υπουργείο. 

Με σχετικές υπουργικές αποφάσεις προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων, «οι θεματικές ενότητες και το εκπαιδευτικό 
υλικό, ενώ προβλέπονται η μεθοδολογία και η φιλοσοφία των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, καθώς και οι κατάλληλες 
προσαρμογές και διαφοροποιήσεις για μαθήτριες και μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αναπηρία, γλωσ-
σικές ή πολιτισμικές διαφορές ή άλλες δυσκολίες».
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ΑΣΤΙΚΟ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ 

ΧΩΡΟΙ) 

ΑΡΙΘ. 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ: ΝΗΚ8366 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

ΔΕ:ΠΛΑΤΕΟΣ 

ΤΚ: ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ-

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

ΔΕ: ΠΛΑΤΕΟΣ 

ΤΚ:ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ-

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

ΔΕ: ΜΕΛΙΚΗΣ 

ΤΚ:ΜΕΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

ΔΕ: ΜΕΛΙΚΗΣ 

ΤΚ: ΜΕΛΙΚΗ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ 

ΑΚΜΑΙΩΝ 

(ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ) 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ 

ΔΕ: ΠΛΑΤΕΟΣ 

ΤΚ:ΚΛΕΙΔΙ-

ΚΟΡΥΦΗ(ΝΕΟΧΩΡΌΠΟΥΛΟ-

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ)-ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ 

ΔΕ: ΜΕΛΙΚΗΣ 

ΤΚ: ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ 

ΔΕ: ΠΛΑΤΕΟΣ 

ΤΚ:ΚΛΕΙΔΙ-

ΚΟΡΥΦΗ(ΝΕΟΧΩΡΌΠΟΥΛΟ-

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ)-ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ 

ΔΕ: ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ 

ΤΚ:ΚΑΒΑΣΙΛΑ-ΚΑΛΟΧΩΡΙ-

ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ 

ΔΕ: ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ 

ΤΚ:ΚΑΒΑΣΙΛΑ-

ΚΑΛΟΧΩΡΙ- 

ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ 

ΔΕ: ΠΛΑΤΕΟΣ- 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

ΤΚ:ΤΡΙΚΑΛΑ –ΠΛΑΤΥ-

ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ(ΚΥΔΩΝΙΑ)-

ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ 

ΔΕ: ΠΛΑΤΕΟΣ- 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

ΤΚ:ΤΡΙΚΑΛΑ –ΠΛΑΤΥ-

ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ(ΚΥΔΩΝΙΑ)-

ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ 

(ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ 

ΑΡΙΘ. 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ: ΕΕΗ 
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Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

ΔΕ:ΜΕΛΙΚΗΣ 

ΤΚ: ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ 

( ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ) 

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

ΔΕ: ΠΛΑΤΕΟΣ 

ΤΚ:ΚΛΕΙΔΙ-ΚΟΡΥΦΗ 

(ΝΕΟΧΩΡΌΠΟΥΛΟ-

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ)-ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

ΔΕ: ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ 

ΤΚ:ΚΑΒΑΣΙΛΑ-

ΚΑΛΟΧΩΡΙ-

ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ 

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

ΔΕ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

ΤΚ:ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ 

( ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ) 

Πρώτο SUMMER OUT 2021 
από την Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

Συναυλία της Ματούλας Ζαμάνη 
στο Σέλι την Κυριακή 8 Αυγούστου 

Η Π.Ε Ημαθίας, στα πλαίσια του πρώτου Summer Out που θα διεξαχθεί την Κυριακή 8 Αυγούστου 
στο Σέλι, διοργανώνει μουσική συναυλία της Ματούλας Ζαμάνη.

Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 9,00 το βράδυ και θα γίνει στο χώρο του πάρκινγκ, στην είσοδο του 
χωριού (από Βέροια) και η είσοδος θα γίνεται μόνο με αριθμημένες προσκλήσεις τις οποίες μπορείτε 
να προμηθευτείτε καθημερινά από τη Δευτέρα 2/8/2021 έως την Παρασκευή 6/8/2021 με ονομαστική 
κράτηση στο τηλέφωνο 2331350109 της ΠΕ Ημαθίας και ώρες 8:00 – 14:00. (κα Ιωάννα Γκουτζιλίκα 
και Ελένη Μάμαλη). Οι προσκλήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά έως την Παρασκευή 6 Αυγού-
στου από το Γραφείο Τουρισμού, στον 1ο όροφο της Π.Ε. Ημαθίας, Μητροπόλεως 44 Βέροια.

Επίσης προσκλήσεις θα διανέμονται από το Καφέ Μπρίκι στη Βέροια Μητροπόλεως 44, το Καφέ 
Bad Fish Ανοίξεως και Καρατάσου γωνία, από το ΣΤΑΣΟΥ ΜΥΓΑΛΑ στην οδό Μητροπόλεως, το Κα-
φέ ΚΟΧΛΙΑΣ στον Πεζόδρομο,  τον Πολιτιστικό Τουριστικό Όμιλο Σελίου (Υπεύθυνη κα. Κωνσταντίνα 
Λέκκα) και την Κοινότητα Σελίου (κ Αντώνης Πιτούλιας) μέχρι την εξάντλησή τους.

Ευχαριστούμε όλους που στηρίζουν και συμμετέχουν στη διοργάνωση της Συναυλίας, τον Δήμο 
Βέροιας, την Δημοτική Κοινότητα Σελίου, τον Πολιτιστικό Τουριστικό Όμιλο Σελίου, τα Καταστήματα 
Αφοι Μεϊμαρίδη και Απ. Τσιαμήτρος, καθώς και όλους τους εθελοντές.

• Η χρήση μάσκας κατά την είσοδο, έξοδο και παραμονή σας στον χώρο είναι υποχρεωτική.
• Οι πόρτες ανοίγουν στις 19.30 για την διευκόλυνση της ροής.
• Παρακαλούμε να ακολουθείτε τις οδηγίες των ταξιθετών σχετικά με την τήρηση των αποστάσεων 

στον χώρο της εκδήλωσης.
• Η εκδήλωση είναι αποκλειστικά για καθήμενους καθ’ όλη την διάρκειά της.

Νέες θεματικές από τον Σεπτέμβριο σε νηπιαγωγεία, δημοτικά 
και γυμνάσια μέσω των εργαστηρίων δεξιοτήτων



12 ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-
τοικία200τμ,στηΦυτειά
μεπανοραμικήθέα,σε
οικόπεδο1.500τ.μ.Τιμή
ευκαιρίας. Τηλ.: 23310
93389κοςΧρήστος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-
ρισμα 2ου ορόφου,
άριστο, 85 τ.μ., χ. α-
σανσέρ, στηνΜητρό-
πολη, σε τιμή ευκαιρί-
ας 38.000 ευρώ.Τηλ.:
6945122583.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο 700 τ.μ. στηνΑγ.
Βαρβάρα σε πλαγιά,
με θέα τον Αλιάκμο-
να, στην πλατεία του
χωριού. Πληρ. Τηλ.
6981058526.

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι  α -
γρός χέρσος 11.000
τ.μ. στονΆγιο Γεώρ-
γιο, θέση «ΣΥΚΙΕΣ».
Τηλ.: 6945 122583,
Euromesitiki.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  στα
όριαΑγγελοχωριου-Αρ-
χαγγέλου 2 χωράφια
κολλητά, 25 και 11
στρέμματα, περιφραγ-
μένα, παλμέττα βερύ-
κοκα 6 ετών σε φούλ
παραγωγή, άριστης
κατάστασης, 4 εξαιρε-
τικέςποικιλίες,μεμπε-
κάκια.Παρακαλώμόνο

σοβαρές προτάσεις.
Κινητό:6945769920.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωρο-
πωλείοεπίτηςοδούΜη-
τροπόλεωςστηΒέροια.
Πληροφορίες τηλ. 6976

063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΕΝΟ ΙΚ Ι Α ΖΕΤΑ Ι

διαμέρισμα στον 3ο
όροφο, κεντρικότα-
το, κατά προτίμηση

σε  κοπέλα  ή  ζ ευ -
γάρι .  Άνετο,  φωτει-
νό,  μεγάλο σαλόνι ,
μ ε γ ά λ ο  δω μ ά τ ι ο ,

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΤοΑστικόΚΤΕΛΒεροίας ενημερώνει το 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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χωλ,  κουζ ίνα ,  μπάν ιο
με  μπαν ι έρα ,  μεγάλο
μπαλκόνι, μεγάλη ντου-
λάπα,  καλορ ιφέρ,  α ιρ
κοντίσιον. Τιμή ενοικίου
250 ευρώ. Πληρ. τηλ.:
23310  62163 ,  23310
60305,  6936 597771,

6 936  597770 ,  6 936
577772.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΕνοικιάζεταιαπο-

κλειστικάαπότογραφείομαςσπάνιομεγάλο
Studio-γκαρσονιέρα39τ.μ.,1οςόρ.ψηλός
οικοδομήτου1999,σεπολύκαλήκατάσταση,
θέρμανσημεένακλιματιστικό.Πρόκειταιγια
έναπολύφωτεινόκαιγωνιακόακίνητοστο
κέντροτηςπόλης,Τιμή220€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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:23124ΑΚΡΟΠΟΛΗ,νεόδμητοδι-
αμέρισμαμε70τ.μ.καθ.και92τ.μ.,μικτά
κατασκευή2005,1οςόροφος,ηθέατουείναι
μοναδική,έχεισυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,άριστηκατασκευή,γεωμετρικάδομημέ-
νο,φανταστικόμπάνιο,ιδανικόγιαοικογένεια,
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,άνετοιχώροι,
ενοίκιο300€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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:115750-ΑΝΟΙΞΕΩΣΕνοικιάζεται
Διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105 τ.μ.
μικτάκαι95τ.μ.καθ.,ανακαινισμένομερικώς
στον3οόροφο.μεμοναδικήθέαπρώτοστον
κάμπο,μεαστείρευτηαίσθησηαρχοντιάς,δι-
αμπερές, γιαπολύαπαιτητικούςενοικιαστές.
Αποτελείταιαπό2υπνοδωμάτια,σαλόνι,κου-
ζίνα,καικαθιστικότοοποίομπορείναγίνει
3ουπνοδωμάτιο,μπάνιοκαιWC,διαθέτει
ανελκυστήρακαιατομικήθέρμανσηπετρελαί-
ου.Είναικατασκευασμένοτο1972καιΑνακαι-
νίστηκετο2018.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενομισθωτή,Τιμή:400€Τελική.

Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύθε-
ρο10/08/2021.

Κωδ:24553ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Διαμέρισμα
110τ.μ.,κατασκευή2000,3υ/δ,ημιόροφος,
βλέπεισεανοιχτωσιά,άψογασυντηρημένο,
σεπολύκαλήκατάσταση,καινούργιασυνθε-
τικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,οιχώροιτου
λειτουργικοί,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
μεηλεκτρικέςσυσκευέςκαιμεγάληγωνιακή
κουζίνα ,μεηλιακόθερμοσίφωνα,διαθέτει
μίαντουλάπα,ηλιόλουστοιοιχώροιτου,με
δυνατότηταστάθμευσηςκαικαθόλουκοινό-
χρηστα , ενοίκιο300€.Πληροφορίεςμόνο
στηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ   

Κωδ:107009ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Ενοικιάζεται
μιακαταπληκτικήμεζονέτασυνολικήςεπιφά-
νειας150τ.μ.κατασκευήςτου2000,επεκτεί-
νεταισεδύοεπίπεδασε1οκαι2οόροφο.
Ο1οςόροφοςαποτελείταιαπόμίατεράστια
σαλονοκουζίναμαζίμε τραπεζαρίακαι ένα
πολυτελέστατομπάνιοκαιο2οςόροφοςο
οποίοςεπικοινωνείμεεσωτερικήσκάλα,απο-
τελείταιαπό3υ/δ,ένανεπιπλέονχώροσαν
αποθήκηκαιέναμπάνιοακόμη.Καιταδυο
μπάνιαδιαθέτουντζακούζι.Είναισεάριστηκα-
τάσταση,μεενδοδαπέδιαθέρμανση,μεύφος
απέριττηςπολυτέλειαςπουδιαχέεταιστοχώ-
ρο,μεηλεκτρικέςσυσκευές,μεγάλεςβεράντες,
ηλιόλουστο,μετζάκι,μηνιαίομίσθωμα500€.
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο
μισθωτή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχεια-
περιόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετικά,
μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαι
μεγάληαυλή.Τιμή:320€.

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



ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας,

ενοικιάζεταιαποθήκησυνολικήςεπιφάνειας
650τ.μ.σε ισόγειοχώρομεαυλήμπροστά.
ΑποτελείταιαπόένανενιαίοΧώρο,καιWC..
Μίσθωμα650€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜητρό-

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

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,καιμεΑ-
νελκυστήρα-Τιμή:170€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105030-ΚέντροΚατάστημασυνο-

λικήςεπιφάνειας30τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρο,καιWCκαιαποθήκη10τ.μ.
-Τιμή:140€.

Κωδ:105035 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
καιστηΜητρόποληκοντάκατάαποκλειστικό-
τητακατάστημασυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.
ισόγειο.Αποτελείταιαπόένανενιαίοχώροκαι
WC,ενοίκιο200€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:24715-Κέντροαπόκεντροκαικο-
ντάσταΚΤΕΛΚατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας70τ.μ. ισόγειοκαιμεμεγάληβιτρίνα .
ΑποτελείταιαπόένανενιαίοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1975καιείναιφωτεινό ,
ανακαινισμένομεψευδοροφή.Ενοίκιομόνο

300€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
ΣαλονοκουζίνακαιΜπάνιο .Είναικατασκευ-
ασμένοτο1995καιδιαθέτειθέρμανσημεσό-
μπαηότιάλλοθελήσειοαγοραστής  ,έχει
καινούργιακουφώματααλουμινίουμεδιπλά
τζάμια,καιανελκυστήρα,έχειεπίσηςπάρκινγκ
πυλωτής,αποθήκημέσα,σετιμήευκαιρίας
μόνο:55.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
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.

Κωδ. 13572Πωλείται στοΠανόραμα
ΒέροιαςΣπάνιαΜονοκατοικία175 τ.μ. επί
τουκεντρικούδρόμου,πρόκειταιγιαέναμο-
ναδικόακίνητοσεοικόπεδο300τ.μ.μεμία
κατασκευήπολυτελέστατητου1992καιπρο-
σφέρεταισεμίαπολύχαμηλήτιμήευκαιρίας
μόνο350.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ.13186 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,πωλούνται

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22887 - Επί της κεντρικήςΠΩ-

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

Κωδ.12783ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιΚατά-
στημα58τ.μ.Ισόγειο,κατασκευή1974,οιχώ-
ροιτουλειτουργικοί,σεπρονομιακήτοποθεσία
,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,μεμεγά-
ληβιτρίνα,σεπολύκαλήτιμήμόνο35.000€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769 -ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιο

πολύκοντάστοχωριόστονΚοπανόΝάουσας
συνολικήςεπιφάνειας1830τ.μ.στηνάκρητου
σχεδίουπόλεως.ΗΤιμήτουεξαιρετικάχαμηλή
στις9.000€μόνο.

Κωδ.12740ΣτηνΕγνατίαδεξιάπροςτα
έπιπλατουΚόγιαπωλείταιαγροτεμάχιο7.677
τ.μ.εντόςζώνηςοικιστικούελέγχουστηνεξαι-
ρετικάχαμηλήτιμήτων25000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο

494τ.μ.,εντόςσχεδίουπόλης,διαθέτειθέα
απρόσκοπτη,ελαφρώςεπικλινές , ευκαιρία

χωρίςαμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο
40.000€.

Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ,Οικόπεδο529τ.μ.,
σπάνιο,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
αμφιθεατρικόοικόπεδοφιλέτο,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,μόνογιααποφασιστικόαγοραστή.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,16.000€.

Κωδ.13514ΣτουςΓεωργιανούςΒέροιας
πάνωστονκεντρικόδρόμο,πωλείταιένασπά-
νιοωραιότατοοικόπεδογωνιακό617τ.μ.,κα-
ταπληκτικόαπόκάθεάποψη,εντόςσχεδίου
πόλεωςμεσ/δ0,8καιτιμήστα20.000€μόνο.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13787   ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο
1.820τ.μ.,εντόςζώνης,άρτιοκαιοικοδομί-
σημο ,εξαιρετικόγιαεπένδυσηκαιγιαανέ-
γερσημονοκατοικίας ,ητιμήτουεξαιρετικά
συμφέρουσα ,μόνο25.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13377ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο3.000
τ.μ., εντόςζώνης ,μεεκπληκτικήθέαστον
κάμπο,αξίζεινατοδεικανείς,γιαπολύα-
παιτητικούςαγοραστέςφυσιολάτρες,σετιμή
προσφοράς,μόνο35.000€.

Κωδ.13637ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Πωλείταιμεγά-
λοοικόπεδο3.007τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμο
,εντόςζώνης,προσφέρεταισετιμήπραγματι-
κήςευκαιρίας,μόνο25.000€.

κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-
ΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο,ΚέντροΑπο-
κατάστασης,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίαςκαιόχι
μόνοστηθέσηΚαβάκιαδίπλαστολόφοΜα-
γούλαπάνωστοδρόμογιατηΡάχη12.000
τ.μ.αμφιθεατρικόμεθέαόλοντονκάμποτης
ΗμαθίαςκαιορατότηταμέχριτηνΘεσ/νίκη .
Πρόκειταιγιαοικόπεδοφιλέτο,προνομιούχο
απόκάθεάποψη,αναφέρεταιμόνοσεπολύ
σοβαρόεπενδυτή,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,
τιμή450.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

Πωλείται οδοντιατρείο
ως επιχείρηση, πλήρως εξοπλισμένο,

με συνεχή 40ετή λειτουργία,
λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης

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

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



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητροπόλε-

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τύλιγ-
μα γύρου. Ημερομίσθιο πολύ
καλό. Τηλ.: 6972 012622 κος
Χρήστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας και ψη-
τάςσε ταβέρνα για καθημερινη
εργασία. Μισθός ικανοποιη-
τικός. Τηλ.: 6972 012622 κος
Χρήστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  προσωπικό για
τα ψητοπωλεία «ΓΙΑΝΝΗΣ»
στη Βενιζέλου και στοΤσερμέ-
νι.Τηλ.επικ.:2331025170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρια μαγειρισα
για σπιτι στη Μυκονο, να βο-
ηθα και στις δουλειες του σπι-
τιου. εργασια καθημερινη και
ΙΚΑ . Παρεχεται διαμονη. Τηλ
Επικοινωνιας6977352085κος
Χρηστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεος γενικων κα-
θηκοντωνγιαχειρωνακτικεςερ-
γασιεςσεκαταστημαστηΜυκο-
νο, με πιθανη συνεργασια και
στηνΑθηνα. Παρεχεται διαμο-
νη. Τηλ. Επικοινωνιας κ. Χρη-
στος6977352085.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαεργασία
σε εργαστήριο κρεάτων. Τηλ.:
2331042680,ώρες επικοινωνί-
ας: 10μ. έως 1.00μ.μ. Βιογρα-
φικά στο e-mail: koktsidis14@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας για το
ψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ» στη
Βενιζέλου. Πληρ. τηλ.: 23310
25170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαναφροντίζει
ηλικιωμένησε24ωρηβάσηστη
Νάουσα,γιατηνπερίοδο18Αυ-

γούστουμεαρχέςΣεπτεμβρίου.
Τηλ.:6944647074.

ZHTEITAI  οικιακή βοηθός
για τετράωρη πρωινή απασχό-
ληση δύο φορές την εβδομάδα
σε περιοχή της Βέροιας, κάτο-
χος διπλώματος αυτοκινήτου.
Τηλ6944324320.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ΤΑΧΙ με
ε ιδική άδεια και κοπέλα για
γραφείο με γνώσεις Η/Υ. Πληρ.
τηλ.:2331071553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  σερβιτόρος για
να εργασθει Σαββατοκύριακο
στην ταβέρνα του «Χαρατσή»
στη Βεργίνα. Πληρ. τηλ.: 6906
404964.

ZHTEITAI  βοηθός λογιστή
για εργασία σε λογιστικό γρα-
φείο.Απαραίτητη, τριετής του-

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+50τ.μ3ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.μισογειαμονοκατοικιαμεοικ.2300τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ20000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση
62000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑισογειουπερυψ.Καταστημα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.14000€
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
μόνο24000€

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€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

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

25-35 ετών.Παρακαλώαποστείλετε τοβιογραφικόσαςστοemail:
STEFANOSGIT@yahoo.gr.Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2331062211.

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,
Αποστολή Βιογραφικών: 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, απόφοιτους ΤΕΙ – ΕΠ.Α.Λ.:

Μηχανολογίας–Ηλεκτρολογίας–Ηλεκτρονικών–Αυ-
τοματισμώνκαιβιομηχανικήςπαραγωγής.

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.

ΗνηματουργείαΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣΑ.ΕμεέδρατηνΝάου-
σαΗμαθίαςζητάειναπροσλάβειάμεσα:

·Χειριστήκλαρκ(μεάδεια)
Ηθέση εργασίας είναιπλήρουςαπασχόλησης.Περισ-

σότερεςπληροφορίεςκαΌλγαΡούσσουστοemailrolga@
varvaressos.eu,ήστατηλ.τηςεταιρίας2332052650-60



λάχιστον προϋπηρεσία. Τηλέ-
φωνο: 2331021106.Αποστολή
β ιογραφικών στο ygronat@
hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡ ΙΑ  α ναλαμβάν ε ι  τ η

φροντ ίδα γερόντων γ ια  κά-
ποιες ώρες ή και για 24ωρη
βάση, καθαριότητα σπιτ ιών,
γραφείων και  σκάλες.  Τηλ. :
6940998054.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ ζητεί για γνωριμία

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

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

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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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΠΑΠΑΚΙΑ30τ.μ.επιπλωμένο,140€
ΚΕΝΤΡΟ22τ.μ.150€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένοπλήρες,
220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ30τ.μ.καινούργιο180€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,240€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.ανακαινισμένο,ατομ.λέβητας,280€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένοατομ.λεβητας,280€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ65τ.μ.νεόδμητο,τζάκι,330€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.15ετίας,320€
ΕΛΙΑ110τ.μ.καλό420€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,400€
ΕΛΙΑ110τ.μ.κεντρικήθέρμανση260€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ200 τ.μ. επιπλωμέ-
νο,καλό,350€
ΠΑΝΟΡΑΜΑΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 180 τ.μ. τζάκι,ατομ.
λέβητας,κλίμα600€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ35τ.μ.καινούργιο34.000€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο,18.000€
ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ65+65τ.μ,σε2ορόφους35.000€
ΕΛΙΑ65τ.μ.10ετίας62.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ65τ.μ.33.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ67τ.μ.15ετίας65.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ69τ.μ.τζάκι,αποθήκη,55.000€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.48.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.καλό,62.000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.μεαποθήκη75.000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.πολύκαλό85.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ84τ.μ.μεατομικόλέβητα,79.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ85τ.μ.μεθέσηστάθμευσης,85.000€

ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.ρετιρέ70.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ86τ.μ.15ετίας67.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ87τ.μ.διαμπερές55.000€
ΚΤΕΛ90τ.μ.καλόευκαιρία25.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.καινούργιο85.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ90τ.μ.μεβεράντα37.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.55.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ93τ.μ.28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.15ετίας68.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ100τ.μ.28.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.μεθέα50.000€
ΓΗΠΕΔΟ95τ.μ.7ετίας95.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ107τ.μ.καινούργιο130.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.αποθήκη,γκαράζ,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.υπερλούξ,130.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ115τ.μ.57.000€
ΓΗΠΕΔΟ120τ.μ.πάρκιν120.000€
ΕΛΙΑ120τ.μ.140.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ130τ.μ.καινούργιο120.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.μεαποθήκη,γκαράζ,108.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.μεβεράντα,82.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ140τ.μ.5ετίας100.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 145 τ.μ. 10ετίας με 2wc γκαράζ,
185.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ150τ.μ.καινούργιο150.000€


ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ50τ.μ.σεοικόπεδο460μέτρων,
16.000€

ΜΕΛΙΚΗ35τ.μ.σεοικόπεδο500μέτρων,18.000€
ΦΑΝΚΥΠΡΟΥ 65 τ.μ. σε οικόπεδο 250 μέτρων,
30.000€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.30.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ100τ.μ.40.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,
105.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων,
22.000€
ΣΕΛΙ40τ.μ.45.000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ90 τ.μ. 2οροφησεοικόπεδο850μέ-
τρων60.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ107τ.μ.ανακαινισμενησε14στρεμ.
75.000€
ΚΟΡΥΦΗ 120τ.μ. παλαιά σε οικόπεδο 1.000 μέ-
τρων20.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. σε 2 επίπεδα, καινούργια
200.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων
20.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ210τ.μ.2μονοκατοικίες65.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.παραδοσιακήκατοικία55.000€
ΑΣΩΜΑΤΑ175τ.μ.μεζονέτασε3επίπεδα150.000€
ΦΥΤΕΙΑ 70+70 τ.μ. σε οικόπεδο 450 μέτρων
150.000€
ΑΣΩΜΑΤΑσεοικόπεδο350μέτρων70.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣημιτελήςοικοδομή125.000€
ΚΑΒΑΣΙΛΑμονοκατοικίασε2επίπεδα55.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.σεοικόπεδο280μέτρων,εξαιρε-

τική,120.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων,
λουξ,220.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ25τ.μ.καλό,250€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ35τ.μ.πάνωστηνΑριστοτέλους,150€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,μεπατάρικαιυπόγειο,270€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ80τ.μ.μεπατάρι,καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,800€
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟ 400 τ.μ. Ξενοδοχείο εξαιρετικό,
16.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ156μέτρα,πολύκαλό,29.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ400μέτρα,καλό,16.000€
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣΚΑΤΟΙΚΙΕΣ460μέτρα,38.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,
24.000€
ΣΚΥΛΙΤΣΙ500μέτρα,καλό,6.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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. Μηχανικό φορτηγών λεωφορείων
ΚύριαΚαθήκοντα:
•Εκτέλεσημηχανικών,μηχανολογικώνδιαγνώσεωνκαι εργασι-

ώνσεφορτηγάκαιλεωφορεία
Απαραίτηταπροσόντα:
•Απόφοιτος (-η)ΤΕΙήΤεχνικήςΕπαγγελματικήςΣχολήςειδικό-

τηταςΜηχανικούΟχημάτων.
•Προϋπηρεσίατουλάχιστον3ετώνσεαντίστοιχηθέσηστοντο-

μέατωνΦορτηγών-Λεωφορείων.
Εκπληρωμένεςστρατιωτικέςυποχρεώσεις(γιατουςάνδρεςυπο-

ψηφίους).
•Προοπτικέςεξέλιξηςκαιανάπτυξηςμέσασεάριστοπεριβάλλον

εργασίας.

2. Βοηθό μηχανικού

3. Ηλεκτρολόγο οχημάτων

Υπεύθυνοιεπικοινωνίας
ΚοςΧρήστοςΧατζησυμεωνογλου2331041353
ΚοςΓιώργοςΧατζησυμεωνογλου2331041629
Ταβιογραφικάσημειώματαθαπρέπεινααποσταλούνστηνηλε-

κτρονικήδιεύθυνση:chatzibr@otenet.gr



Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας και Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου Βέροιας, ανακοινώνεται ότι με βάση τα νεό-
τερα στοιχεία για τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες  που θα επικρατή-
σουν στην περιοχή για το διάστημα από 3/8/2021 έως και 6/8/2021, 
η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 40º C. 

Για το λόγο αυτό και με βάση σχετική ενημέρωση από τις αρμό-
διες Υπηρεσίες, θα λειτουργήσει ως κλιματιζόμενος χώρος φιλοξενί-
ας πολιτών:

• ο χώρος του κυλικείου του Φιλίππειου Δημοτικού Γυμναστη-
ρίου (16ης Οκτωβρίου 5Α, Βέροια, τηλέφωνο: 2331026230), από 
ώρα : 10 πμ έως 8 μ.μ.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προ-
στασίας του Δήμου Βέροιας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, 

υπενθυμίζει στο κοινό της περιοχής τους τρόπους αντιμετώπισης 
των κινδύνων από υψηλές θερμοκρασίες και καύσωνα.

Το σχετικό κείμενο των οδηγιών προστασίας, που είναι βασισμέ-
νο στο αντίστοιχο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 
αναφέρει τα εξής: 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΩΝΑ
•   Αποφύγετε την ηλιοθεραπεία και παραμείνετε σε σκιερά και 

δροσερά μέρη μακριά από χώρους όπου επικρατεί συνωστισμός.
•   Αποφύγετε τη βαριά σωματική εργασία ιδιαίτερα σε χώρους 

με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία.
•   Αποφύγετε το βάδισμα για πολύ ώρα ή το τρέξιμο κάτω από 

τον ήλιο.
• Προτιμήστε τα ελαφρά, άνετα και ανοιχτόχρωμα ρούχα από 

φυσικό υλικό για να διευκολύνεται ο αερισμός του σώματος και η 
εξάτμιση του ιδρώτα. Επιλέξτε ένα καπέλο που εξασφαλίζει καλό 
αερισμό του κεφαλιού. Φορέστε μαύρα ή σκουρόχρωμα γυαλιά με 
ειδική επίστρωση που προστατεύουν από την αντανάκλαση του 
ήλιου.

•   Φροντίστε η διατροφή σας να αποτελείται από ελαφρά και 
μικρά γεύματα, με έμφαση στα φρούτα και τα λαχανικά. Περιορίστε 
τα λιπαρά.

•   Πίνετε άφθονα υγρά (νερό και χυμούς φρούτων). Αν ιδρώνετε 
πολύ, προσθέστε αλάτι στο φαγητό σας. Αποφύγετε τα οινοπνευμα-
τώδη ποτά.

•   Κάντε χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας κι αν χρεια-
στεί τοποθετείστε υγρά καλύμματα στο κεφάλι και στο λαιμό.

•  Μεριμνήστε για τα μέλη της οικογένειάς σας που πάσχουν από 
χρόνια νοσήματα (αναπνευστικά, καρδιαγγειακά, κλπ.). Συμβουλευ-
τείτε το θεράποντα ιατρό τους για την εφαρμογή ειδικών οδηγιών 
και για όσους λαμβάνουν φάρμακα, αν πρέπει να τα συνεχίσουν και 
σε ποια δοσολογία, καθώς ορισμένα φάρμακα αυξάνουν τη θερμο-
κρασία του σώματος.

•   Αποφύγετε τα πολύωρα ταξίδια με τα μέσα συγκοινωνίας όταν 
η ζέστη είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Aν έχετε νεογνά βρέφη
•    Ντύστε τα όσο γίνεται πιο ελαφρά. Φροντίστε ώστε τα χέρια 

και τα πόδια τους να είναι ελεύθερα και να μην τυλίγονται σε πάνες.
•   Φροντίστε να μην μένουν στον ήλιο μετά το μπάνιο στη θά-

λασσα και να φορούν πάντα καπέλο.
•   Εκτός από γάλα συνιστάται η χορήγηση και άλλων υγρών 

όπως χαμομήλι, νερό κλπ.
•   Ειδικά για τα βρέφη και τα μεγαλύτερα παιδιά, φροντίστε να 

τρώνε περισσότερα χορταρικά και φρούτα και λιγότερα λίπη.
Aν έχετε ηλικιωμένους
•   Μετακινείστε τους σε δροσερότερους χώρους ή περιοχές (πα-

ραθαλάσσια ή σε βουνό), διότι το πολύ ζεστό και υγρό περιβάλλον 

αποβαίνει επικίνδυνο. Εναλλακτικά φροντίστε να παραμένουν στα 
κατώτερα διαμερίσματα πολυώροφων σπιτιών.

•   Ανοίξτε το σπίτι τη νύχτα για να δροσίζει και κρατάτε το ερμη-
τικά κλειστό τις ζεστές ώρες της ημέρας.

•   Μην εγκαταλείπετε τα ηλικιωμένα μέλη της οικογένειας μόνα 
τους σε περιπτώσεις θερινών διακοπών ή πολυήμερης απουσίας 
σας από το σπίτι. Διαφορετικά εξασφαλίστε ένα άτομο για την καθη-
μερινή τους φροντίδα.

Για μια ακόμα φορά εφίσταται η ιδιαίτερη προσοχή των πολιτών 
στην πιστή εφαρμογή των κανόνων προστασίας από τον καύσωνα, 
που βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμμα-
τείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection).
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P Κάπως έτσι είναι και στο Ντουμπάι, αλλά 
με λεφτά…

 
P Με άλλα λόγια, εκεί τα λεφτά τους τα 

τρώνε στα είδη καθαριότητας και στα αρώμα-
τα.

 
P Με 40 βαθμούς Κελσίου κατάλαβα τι θέλει 

να πει αυτός που καταριέται «σαράντα να είν’ οι 
ώρες σου».

 
P Σιχτιρίζουμε όσους έχουν πολλά ακίνη-

τα στο πόθεν έσχες. Ξέρετε μωρέ τι πληρώ-
νουν αυτοί τώρα αν έχουν σε όλα κλιματισμό;

 
P Κανονικά αυτοί οι Έλληνες ολυμπιονίκες 

πρέπει να δηλώνουν πόθεν έσχες υπομονής.
 
P Πόσο να αντέξει κανείς τόση αδιαφορία 

μέχρι την υποδοχή στο αεροδρόμιο;
 
P Έτσι κι αλλιώς κράτος και συνέπεια έχουν 

πάρει από καιρό διαζύγιο.
 
P Φτάσε όπου δεν μπορείς, έλεγε ο Καζα-

ντζάκης. Το κάνουν πράξη οι αθλητές, δεν το 
κάνουν οι πολιτικοί.

 
P Το θέμα είναι τελικά τι τολμάς να θέλεις και 

να μπορείς.
 
P Τους βάζουμε ψηλά για κάποιον λόγο 

και μετά δεν φτάνουμε για ό,τι χρειαστεί να 
τους κάνουμε.

 
P By the way. Χώρισαν Μακρυπούλια και 

Χατζηγιάννης. Όπως και η Βανδή με τον Ντέμη, 
προτίμησαν σοφά να μπουν στο κοσμικό και όχι 

στο αστυνομικό ρεπορ-
τάζ.

 
P Να δείτε που 

τελικά οι ηλίθιοι είναι 
φυλή.

 
P Και:
 
Μετά από αρκετά 

χρόνια γάμου και σκλη-
ρής βιοπάλης, το ζευ-
γάρι εξακολουθούσε να 
μην τα βγάζει πέρα και 
να είναι καταχρεωμένο 
λόγω της οικονομικής 
κρίσης! Χρωστούσαν 
τις δόσεις για το σπίτι, 
τα έπιπλα, το αυτοκί-
νητο και ο μισθός δεν 
έφτανε. Έτσι ο σύζυγος 
είπε μια μέρα στη γυ-
ναίκα του:

«Τα λίγα χρήματα 
που έχουμε στη τρά-
πεζα αρκούν για να βγάλω ένα εισιτήριο για την 
Αυστραλία. Θα πάω πρώτος εγώ εκεί, θα δουλέ-
ψω λίγους μήνες και θα εξοικονομήσω χρήματα 
για το δικό σου εισιτήριο. Όταν θα έρθεις κι εσύ 
στην Αυστραλία, θα εργαστούμε κι οι δυο για λίγα 
χρόνια μέχρι να πληρώσουμε τα χρέη μας και να 
επιστρέψουμε πίσω στην πατρίδα…» της λέει.

Πήγε λοιπόν ο σύζυγος στην Αυστραλία και σε 
έξι μήνες γράφει στη γυναίκα του:

«Χρυσή μου, η ζωή εδώ είναι πολύ ακριβή, 
η Αυστραλία δεν είναι πια η γη της επαγγελίας, 
τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα! Τόσους μήνες 
που είμαι εδώ πουλάω σουτιέν αλλά ακόμη δεν 
κατόρθωσα να βγάλω λεφτά για το εισιτήριο σου. 
Κάνε υπομονή ακόμη λίγο καιρό γλυκιά μου. Θα 
εργαστώ πιο σκληρά για να σε φέρω κοντά μου.»

Έκανε υπομονή η γυναίκα και σε λίγους μήνες 

πήρε ένα καινούριο γράμμα από την Αυστραλία:
«Εδώ και έξι μήνες εκτός από σουτιέν πουλάω 

και βρακιά, αλλά και πάλι δεν κατόρθωσα να βγά-
λω λεφτά για το εισιτήριό σου. Κάνε ακόμη λίγη 
υπομονή.»

Έξι μήνες αργότερα έρχεται ένα τρίτο γράμμα 
από τον σύζυγο:

«Τους τελευταίους μήνες εκτός από σουτιέν και 
βρακιά πουλάω και κρεβάτια. Μα και πάλι δε τα 
βγάζω πέρα. Σε παρακαλώ περίμενε ακόμη λίγο.»

Σε τρεις μήνες ο σύζυγος παίρνει στην Αυ-
στραλία ένα γράμμα από τη γυναίκα του:

«Αγάπη μου, τους τελευταίους μήνες εγώ, 
με ένα κρεβάτι, χωρίς βρακί και χωρίς σουτιέν, 
ξεχρέωσα το σπίτι, τα έπιπλα και το αυτοκίνητο. 
Έβγαλα και εισιτήριο κι έρχομαι κοντά σου σε μια 
βδομάδα!»

Κ.Π.
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