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Για να έχουμε αύριο, 
κοιτάμε κατάματα

την βιοκλιματική αλλαγή
  Η βιοκλιματική αλλαγή όπως έχετε καταλάβει 
δεν είναι μια θεωρητική έννοια, αλλά την βιώνουμε 
στο “πετσί” μας με τις ακραίες και αλλοπροσαλες 
μεταβολές του καιρού, ειδικά το τελευταίο διάστημα. 
Είναι πραγματικά απορίας άξιο πώς είναι δυνατόν να 
γίνονται σοκαριστικές αλλαγές για όλο τον πλανήτη, 
να προκαλούνται ζημιές για το περιβάλλον, αλλά 
και την παγκόσμια οικονομία και τα κράτη να μην 
πιάνουν το πρόβλημα από τα μαλλιά!!! Καλοί οι 
εξοπλισμοί, τα παιχνίδια πολέμου που προκαλούν 
γεωστρατηγικές μεταβολές, αλλά τίποτα από αυτά 
δεν θα σώσει την κατάσταση αν για παράδειγμα η 
νότια Ευρώπη γίνει μια απέραντη έρημος. Επομένως 
για ουσιαστικούς λόγους επιβίωσης και όχι με μια 
απλή ακτιβιστική διάθεση, θα πρέπει να υπάρξει 
μια καθολική ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση 
για να έχουμε αύριο.

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Ευγενίου οσ. του Αιτωλού

Πάει 5 Αυγούστου και ουδέν νεότερο
για τις αποζημιώσεις, λένε οι αγρότες

Κορυφώνεται η αγωνία τωναγροτών για
τις αποζημιώσειςαπό τονπαγετό, για τις ο-
ποίεςηκυβέρνησηδεσμεύτηκεότιμέχριτοτέ-
λοςΙουλίου,θαδώσειμιαπροκαταβολή40%
καιταυπόλοιπαστησυνέχεια.

Οιπαραγωγοίόμωςβλέπουνότιέχειπάει
5Αυγούστουκαιακόματίποτα…

«Μίαζωήταίδια...Πούείναιτοτέλοςτου
μήνα;Μήπωςθαπάμεπάλιγιαδεκαπενταύ-
γουστο, όπως γίνεται κάθεφορά;», αναρω-
τιούνταιοιαγρότες.

«Υπολογίζουμε τις υποχρεώσεις μας, με
βάσητιςδεσμεύσειςκαιβγαίνουμεεκτεθειμέ-
νοικιαπότηνάλλημαςλένεότιγκρινιάζουμε
συνέχεια…», επισημαίνουν μέληΑγροτικών
Συλλόγωντηςπεριοχήςμαςκαιρωτούν,πότε
θα εκπλαγούν επιτέλους ευχάριστα κάποια
στιγμή…

Συνήθως«κατειλημμένη»ηείσοδοςτηςΥπαπαντής

Μπλοκαρισμένηείναισυνήθωςηείσοδος τηνεκκλησίας τηςΥπαπαντήςπουβρίσκεται επι τηςοδούΒενιζέλουτης
Βέροιαςπουλόγωτουσημείουτηςδιαθέτειμιαπολύμικρήαυλή,ένανμικρόχώροπουφιλοξενείπαράλληλακαιτομα-
νουάλιτωνκεριών.Ηπαρατήρησηπολιτώνπουαπευθύνθηκανστηνεφημερίδαμας,αφοράαυτότονμικρόεξωτερικό
χώρο,οοποίοςλόγωτωνσυνθηκώνκαιτωνυγειονομικώνμέτρων,συγκεντρώνειόσουςθέλουνναανάψουνένακερί,
πόσομάλλονότανπροκύπτεικηδείαήάλληθρησκευτικήεκδήλωσηπουγίνεταιμετάδυσκολίας,λόγωπαρκαρισμένων
οχημάτων.Τομεταφέρουμε,μετηνπαράκλησητωνσυμπολιτώνμαςναείναιπιοευαισθητοποιημένοιοιοδηγοίπουβρί-
σκουνχώροστάθμευσηςμπροστάστοναό…

ΣτοέλεοςτηςφωτιάςκαιημονήΟσίουΔαβίδ
στηνΕύβοια-Έκκλησηγιαπροσευχή,

απότονγέρονταΓαβριήλ

ΜέχρικαιτηνΙεράΜονήτουΟσίουΔαβίδ,έφτασανοιφλόγεςαπότιςφωτιέςπουξέσπασανστηνπεριοχήτηςΕύ-
βοιας.ΕυτυχώςηΜονήέχει εκκενωθείπλήρωςαπόχθες τοαπόγευμα.ΌπωςπεριγράφειστοΑΠΕοηγούμενος της
Μονής,Βεροιεύς,γέρονταςΓαβριήλ,οιμοναχοίβλέπουνκαπνούςναέρχονταιπάνωτους.«Απότουςαδερφούςπουφτά-
νουνστομοναστήριμαθαίνουμενέαγιατοσημείοπουέχειφτάσειηφωτιά.ΗΠαναγίακαιοΆγιοςΓέρονταςναβάλουν
τοχέριτουςναμηφτάσειμέχριεδώ.Καταστρέφειταπάντα».Μάλιστα,οΗγούμενοςκάνειέκκλησηγιαπροσευχήσεόλο
τονκόσμο!

ΕΦΚΑ: Παίρνουν παράταση οι καταβολές συντάξεων 
αναπηρίας και προνοιακών παροχών

Παρατείνεται με υπουργική από-
φαση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021
ηκαταβολήτωνσυντάξεωναναπηρί-
ας και τωνπρονοιακώνπαροχώνσε
χρήμα, σε άτομα με αναπηρία,που
χορηγεί οΟΠΕΚΑ, καθώς και όλων
εν γένει των επιδομάτωνπου χορη-
γούνται λόγω αναπηρίας, κατόπιν
πιστοποίησης από τις υγειονομικές
επιτροπέςτουΚέντρουΠιστοποίησης
Αναπηρίας(ΚΕ.Π.Α.).

Ηαπόφασηκρίθηκεαναγκαίαστο
πλαίσιοπροστασίαςτουεισοδήματος
των ευάλωτων κοινωνικάομάδων εν
μέσωυγειονομικήςκρίσης.
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Αντιδημαρχία 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης: 
Φροντίστε 

τα αδέσποτα
 εν μέσω καύσωνα
Από την Αντιδημαρχία Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας και 

τον πρόεδρο Ηλία Τσιφλίδη, γνωστοποιούνται τα εξής:
«Με αφορμή τις υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες επικρατούν αυ-

τές τις μέρες ο Δήμος Βέροιας απευθύνει έκκληση στους δημότες να 
συνεισφέρουν κι εκείνοι , όσο μπορούν,  και να δείξουν εμπράκτως 
το ενδιαφέρον τους για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς κατά τη διάρ-
κεια των ακραίων καιρικών συνθηκών. 

Εν μέσω καύσωνα, τα αδέσποτα σκυλάκια και γατάκια που κυ-
κλοφορούν στο αστικό και το περιαστικό περιβάλλον του Δήμου μας 
έχουν επιπλέον ανάγκη από νερό, δροσιά και σκιά.

Ας τους τα προσφέρουμε λοιπόν, όποιοι και όσοι μπορούμε και 
επιθυμούμε. Ας τους αφήσουμε λίγο δροσερό νερό στην πόρτα μας, 
και ας τους επιτρέψουμε να βρουν καταφύγιο σε σκιερό μέρος, χω-
ρίς να τα ενοχλούμε ή τα διώχνουμε. Ας μην ξεχνάμε ότι η αγάπη και 
το ενδιαφέρον για τα ζώα είναι δείγμα πολιτισμού.

Από το Υπουργείο Οικονομικών
Πρόσθετη επιχορήγηση 

60 εκατ. ευρώ 
για τον ΕΛΓΑ

 Ενισχύεται από το Τακτικό Αποθεματικό του υπουργείου Οικονομικών ο προϋπολογισμός 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την επιχορήγηση του ΕΛΓΑ με το πο-
σό των 60 εκατ. ευρώ, ώστε να καλυφθούν λειτουργικές δαπάνες προηγούμενων ετών.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών με τον τρόπο αυτό, ο ΕΛΓΑ 
θα διαθέτει τα απαραίτητα ταμειακά διαθέσιμα για την κάλυψη τακτικών και έκτακτων ανα-
γκών του.

Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσβεση της φωτιάς 
στα όρια Κοζάνης – Ημαθίας, πάνω από την Ζωοδόχο Πηγή 

Το ένα μετά το άλλο, ανοίγουν τα μέτωπα των πυρκαγιών στη χώρα τις τελευταίες ημέρες, ενώ, από την Τρίτη σχεδόν ταυτόχρονα εκδηλώθηκαν τρεις πυρκαγιές, στην Οινόη Κοζάνης η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο καθώς 
και στη Ζωοδόχο Πηγή, στα όρια των νομών Κοζάνης – Ημαθίας, που μέχρι χθες βράδυ βρισκόταν  σε συνθήκες εξέλιξης στην περιοχή του Πολυμύλου, με συνδρομή πυροσβεστικών δυνάμεων και από τη Βέροια, ενώ στην 
περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης. 

Μια μικρή εστία φωτιάς εκδηλώθηκε και μεταξύ Ασωμάτων και Ραχιάς Βέροιας, η οποία με την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής κατασβέσθηκε χωρίς να  λάβει διαστάσεις.
Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητη, η προσοχή όλων!
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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

Νέος κύκλος Βιωματικών 
Σεμιναρίων  του 

«Έρασμου»
 σε Βέροια, Νάουσα 

και Αλεξάνδρεια
Μετά από μια τριετή 

πορεία επιτυχούς δραστη-
ριότητας και σημαντικής α-
ποδοχής από τους συμπο-
λίτες μας,  τα Βιωματικά 
Σεμινάρια του Συλλόγου 
Κοινωνικής Παρέμβασης 
«Έρασμος» συνεχίζουν 

δυναμικά με νέο κύκλο συναντήσεων και την α-
παιτούμενη τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας 
κατά της διασποράς του κορωνοϊού. 

Η θεματολογία των σεμιναρίων πραγματεύεται 
μεταξύ άλλων: 

- Την αυτογνωσία
- Τον καθορισμό ορίων
- Την αναγνώριση αναγκών
- Τη διαχείριση συναισθημάτων
- Την αναγνώριση και αντιμετώπιση τοξικών 

σχέσεων
- Τη διαχείριση πένθους, άγχους, φοβιών κλπ.
Η δράση αποσκοπεί στην προσφορά ερεθισμά-

των στους συμμετέχοντες, ώστε  να εκφραστούν 
ελεύθερα, να πειραματιστούν, να επεξεργαστούν 
τις εμπειρίες τους και να αναπτύξουν προσωπικές 
και κοινωνικές δεξιότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
για περεταίρω πληροφόρηση και δηλώσεις συμ-
μετοχής στα γραφεία του «Έρασμου» Μ. Αλεξάν-
δρου 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 (Ευρωπαϊκό Κοινωνι-
κό Ταμείο)

Ως Πρόεδρος της ΚΕΠΑ Δήμου Βέ-
ροιας , επιθυμώ να ευχαριστήσω τους 
παρακάτω   θεσμικούς , φορείς και ιδι-
ώτες, οι οποίοι  με τη συνεργασία και 
με τη συνδρομή τους , βοήθησαν στην 
επιτυχή έκβαση του 1ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΔΑΣΩΝ της ΚΕΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ . 

• Την Περιφερειακή Ενότητα Ημα-
θίας για την αποδοχή της πρότασης 
συνδιοργάνωσης  και συγκεκριμένα τον 
Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας , κο Καλαι-
τζίδη  Κωνσταντίνο και την ομάδα του . 

• Τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος 
– Πρασίνου  , Βασίλη Παπαδόπουλο 
και όλους τους συνεργάτες του για τις 
άοκνες προσπάθειες -νυχθημερόν - , 
ώστε να γίνει εφικτή η πραγματοποίη-
ση του Φεστιβάλ .

Ιδιαίτερα  τον κύριο Κηριμκηρίδη Ι-
ορδάνη. 

• Τον Διοικητή της Τροχαίας Βέροιας  , κύριο Παρούτογλου Ιωσήφ 
, τον αναπληρωτή του κο Μελιόπουλο,   και όλους τους συνεργάτες 
τους στο τμ.Τροχαίας Βέροιας   για το σχεδιασμό του πλάνου στάθ-
μευσης  αλλά και για τη ρύθμιση της  ροής κυκλοφορίας των οχημά-
των προς και από τους χώρους πραγματοποίησης των εκδηλώσεων. 
Μια προσπάθεια που στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία.

• Τον Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ημαθίας κο Παλα-
μούτη Νικόλαο , ιδιαίτερα τον  Διοικητή της Βέροιας κο Θεοδωρίδη  για 
την παρουσία της Π.Υ Ημαθίας στο Φεστιβάλ .  Ευχαριστούμε όλους 
τους Πυροσβέστες που ήταν παρόντες . 

• Την ομάδα ΔΙΑΣ Βέροιας  .
• Τον Διοικητή του Νοσοκομείου της Βέροιας, κο Πλιόγκα Ηλία για 

την πολύτιμη συνεισφορά του . 
• Τον Αστυνομικό Δ/ντη Ημαθίας κο Αδαμίδη και τον αναπληρωτή 

του κύριο Τσιρελάκη για την πολύτιμη συνεργασία . 
• Το Α.Τ. Πυδνας – Κολινδρού και τον Διοικητή της Τροχαίας Αιγινί-

ου κο Φώλια .
• Την Προϊσταμένη του  Δασαρχείου Βέροιας, κα Ελένη Κατσανί-

δου. 
• Τον υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ κο Μπαρ-

μπαρούση Γιώργο,  για τη βοήθειά του .
• Τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών κο Τσαχουρίδη καθώς επίσης τους 

Μηχανικούς του Δήμου Βέροιας , Τάσο Παναγιωτόπουλο και Ευθύμη 
Γκαβανά για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού πλάνου θέσεων . 

• Την ομάδα εθελοντών διασωστών ΠΡΟΤΕΚΤΑ και τον επικεφαλής 
αυτής  κο Μακαβό . 

• Την Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας κα Αθηνά Τσι-
πουρίδου , για την πολύτιμη βοήθεια . 

• Την Ένωση Ραδιο-
ερασιτεχνών Βέροιας , 
Νάουσας, Αλεξάνδρειας 
ΕΡ.Β.Α.Ν.  για τις εθε-
λοντικές περιπολίες στο 
βουνό και ιδιαίτερα τον 
κύριο Μπάμπη Τσαγκα-
λίδη . 

• Τους εθελοντές ια-
τρούς Γεωργίου Τάκη , 
Βασιάδη Τάσο και Βασι-
άδη Γιάννη . 

• Τον Πρόεδρο της 
Κοινότητας Συκιάς Βέ-
ροιας κο Καραμήτσο Η-
λία και όλη την Ομάδα Εθελοντών της Συκιάς . 

• Τον Πρόεδρο της Κοινότητας Παλατιτσίων κοΣάκη Κα-
πράνη και όλη την Ομάδα Εθελοντών των Παλατιτσίων .

• Τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Κουμαριάς – Ξη-
ρολιβάδου κο Τζήμα Κωνσταντίνο.

• Τον κο Ιάκωβο Ορφανίδη από την Πατρίδα Βέροιας , άοκνο εθε-
λοντή .

• Τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Ομίλου Ξηρολιβάδου Χασιώτη Βα-
σίλη , τον ταμία Κελεπούρη Νίκο , το μέλος Δήμητρα Κουτόβα για την 
πολύτιμη βοήθειά τους στη δράση του Ξηρολιβάδου . Όλη την ομάδα 
εθελοντών του Ξηρολιβάδου .

• Τον κο Σάββα Θεοδωρίδη από την Τεχνική Υπηρεσία Βέροιας . 
• Τον κ.Βασίλη Χασιώτη  , ξενώνας DUCATA , για τις πολλαπλές 

διευκολύνσεις.
Επίσης τους χορηγούς μας 
• ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ – ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Η-

ΜΑΘΙΑΣ και ιδιαίτερα τον κο Γιαννακάκη Χρήστο. 
• Αφους  ΜΕΙΜΑΡΙΔΗ  , Στέλιος και Γιώργος Μειμαρίδης .
• TASTY FRUIT ,  Στέφανος και Λίνα Αποστολίδη , Βασίλης Νικολό-

πουλος.
• Ζαχαροπλαστείο LIDO  , Γιώργος και Πέτρος Κουτόβας .
• ΜΥΡΤΩ ΜΠΕΤΖΙΟΥ , Πολιτικός Μηχανικός. 
• ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ κατασκευαστική , Αντώνης – Σοφία Πιστοφίδη και 

Παναγιώτα Σαμουηλίδου .
Επιπλέον 
• Την ΕΡΤ3 για τη χορηγία επικοινωνίας και όλα τα τοπικά Μ.Μ.Ε   

για την προβολή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ .
Τέλος , ευχαριστούμε όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στο μουσικό 

κάλεσμα  για την υποδειγματική συμπεριφορά τους και υποσχόμαστε  
να  συνεχίσουμε τις δράσεις μας ! Φεστιβάλ Αιγών , Ευηχη πόλη και 
Μουσικό Περίπτερο , έπονται! 

Θεόφιλος Κορωνάς ,Πρόεδρος ΚΕΠΑ Δ.Βέροιας

ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας:
Ευχαριστήριο, για το Φεστιβάλ Δασών
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο KAΓΚΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του 

Σταύρου και της Συμέλας, το γένος Γα-
ϊτανίδου, που γεννήθηκε στη Βέροια 
και κατοικεί στην Πατρίδα Ημαθίας και 
η ΑΣΚΑΡΙΔΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Χαρά-
λαμπου και της Θεανώς, το γένος Πα-
πασυμεωνίδου, που γεννήθηκε στη Νυ-
ρεμβέργη Γερμανίας και κατοικεί στην 

Πατρίδα Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρη-
σκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Υπαπαντής 
του Χριστού στην Πατρίδα Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΜΑΧΛΕΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάν-

νη και της Στεργιανής, το γένος Γκιου-
μπερτζή, που γεννήθηκε στο Μπόχουμ 
Γερμανίας και κατοικεί στο Λούντενσάϊτ 
Γερμανίας και η ΤΣΑΚΙΡΗ ΤΡΙΑΝΤΑ-
ΦΥΛΛΙΑ του Αντωνίου και της Μαρίας, 
το γένος Αλαμάνου, που γεννήθηκε και 

κατοικεί στο Λούντενσάϊτ Γερμανίας, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Ηράκλειας Σερρών.

Συνεχίζονται 
τα δωρεάν  
Rapid Test 

στον Δήμο Βέροιας
-Οδηγίες για την έκδοση 

Βεβαίωσης

Σε εξέλιξη βρίσκεται και αυτή την εβδομάδα η διαδικασία των 
δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 
του νέου κορωνοϊού SARS CoV–2 στους χώρους των ΚΑΠΗ Δήμου 
Βέροιας, επί των οδών Αριστοτέλους 3 και Μαυρομιχάλη 14.

Συγκεκριμένα τα rapid tests θα πραγματοποιούνται έως την Πα-
ρασκευή 06.08.21 στον πεζόδρομο του ΚΑΠΗ (Αριστοτέλους 3) από 
τις 9:30 έως τις 14:00. Επίσης έως την Κυριακή 8.08.21 θα γίνονται 
δωρεάν δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας (Μαυρο-
μιχάλη 14, έναντι Βήματος Απ. Παύλου), από τις 9:00 έως τις 17:00.

Οι πολίτες θα πρέπει γνωρίζουν τo ΑΜΚΑ τους ή τον Αριθμό Δελ-
τίου Ταυτότητας, καθώς και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου 
στον οποίο θα αποσταλεί το αποτέλεσμα του rapid test. 

Από τις Κινητές Μονάδες του ΕΟΔΥ στην Ημαθία δίνονται οδηγίες 
σχετικά με την Έκδοση Βεβαίωσης Rapid Test για τους πολίτες οι 
οποίοι πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

1. Εισαγωγή στην ιστοσελίδα GOV.gr 
2. Επιλογή κατηγορίας υπηρεσιών: Υγεία και Πρόνοια
3. Επιλογή: Κορωνοϊός Covid-19 (Δωρεάν έλεγχοι)
4. Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού 

Covid-19
5. Είσοδος στην υπηρεσία με κωδικούς Taxisnet
6. Εισαγωγή ΑΜΚΑ
7. Έκδοση
Σημειώνεται πως για την ενημέρωση των δημοτών της Βέροιας 

που ταξιδεύουν αυτό το διάστημα υπάρχουν καθημερινά αναρτημένα 
στην επίσημη σελίδα του ΕΟΔΥ και στη διεύθυνση https://eody.gov.
gr/komy-testing-eody/ τα «Σημεία Μαζικών δειγματοληψιών από τις 
ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ» όπου αυτά διενεργούνται πανελλαδικά. 

Την προσφυγική δομή στην Αγία Βαρβάρα 
επισκέφθηκε ο Άγγελος Τόλκας 

με αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ημαθίας

Αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ημαθίας με τη 
συμμετοχή του  Βουλευτή  Ημαθίας Άγγελου Τόλκα 
επισκέφτηκε την Τρίτη 3 Αυγούστου, την προσφυγική 
δομή του στρατοπέδου Αρματολού Κόκκινου στην 
Αγία Βαρβάρα Ημαθία, ώστε να ενημερωθεί για τις 
εξελίξεις και τις συνθήκες στη σχετική δομή.

Η επίσκεψη περιελάμβανε συνάντηση με τον Δι-
οικητή της προσφυγικής δομής κ. Ελευθέριο Αβρα-
μόπουλο, ο οποίος παρουσίασε και περιέγραψε τις 
συνθήκες και τις καταστάσεις που επικρατούν στη 
δομή, δίνοντας όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με τη 
λειτουργία της δομής (εμπλοκή ΜΚΟ, δύναμη προ-
σφυγικής δομής, φιλοξενούμενοι, εθνικότητες, ασυνόδευτοι ανήλικοι κ.λπ.).

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισημάναμε ότι πάγια αρχή μας είναι η νόμιμη και ουμανιστική αντιμετώπιση των ανθρώπων και η τήρηση 
όλων των νομικών διαδικασιών στη διαδικασία εξέτασης αιτημάτων ασύλου, διαδικασία που όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι διεκπεραιώνεται με συ-
ντριπτική απόρριψη, διοικητικά, των σχετικών αιτημάτων. Φυσικά εκφράσαμε τον έντονο προβληματισμό για τα δημοσιεύματα που έχουν έρθει 
στο φως για τις παράνομες επαναπροωθήσεις σε χώρες μη ασφαλείς για πρόσφυγες και μετανάστες. 

Τέλος, εκφράσαμε την στήριξη μας στις όποιες προσπάθειες ένταξης των ασυνόδευτων ανηλίκων, μία κρίσιμη κοινωνική ομάδα, καθώς σχε-
τίζεται με τα παιδιά.

Ελπίζουμε, στην ενεργότερη και ουσιαστικότερη συνεργασία όλων των φορέων της κοινωνίας για την αντιμετώπιση του τόσο σημαντικού 
προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος.      
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Κηδεύεται σήμερα η Δήμητρα 
Γιαννακάκη μητέρα

 του Χρήστου Γιαννακάκη
Έφυγε από τη ζωή και κηδεύε-

ται σήμερα Πέμπτη 5 Αυγούστου 
2021 στις 10.30 π.μ. από τον Ιε-
ρό Ναό Αγίας Μαρίνας στην Αγ. 
Μαρίνα Δοβρά η Δημητρα Παν. 
Γιαννακάκη μητέρα του Προέ-
δρου της Κοινοπραξίας Συνεται-
ρισμών και Ομάδας Παραγωγών 
Χρήστου Γιαννακάκη σε ηλικία 89 
ετών .

Ο «Λαός» εκφράζει ειλικρινή 
συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσης.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 4 Αυγούστου 

2021 στις 6.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγί-
ου Αθανασίου Οίτη Λαμίας Φθιώτιδας ο Η-
ρακλής Βασ. Ζάρρας σε ηλικία 83 ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 4 

Αυγούστου 2021 στις 6.30 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθα-
νασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η 
Μαρίκα Γρηγ. Καραντουμάνη 
σε ηλικία 91 ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 4 Αυγούστου 

2021 στις 10.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Αλεξάνδρει-
ας η Ευθαλία Δουβλαντώνη σε ηλικία 86 
ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 7 

Αυγούστου 2021 στον Ιερό 
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, παπ-
πού 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

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

Από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Ημαθίας, ανακοινώνεται ότι κατά 
το χρονικό διάστημα από 15/07 έως 15/08 το ωράριο λειτουργίας 
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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Οικονομολόγος αναλαμβάνει αιτήσεις 
επιδότησης ΕΣΠΑ για Εστίαση,

 Γυμναστήρια, Παιδότοπους
 Η οικονομολόγος Νατάσα Υγροπούλου  αναλαμβάνει ολοκλη-

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

Δωρεάν, ο έλεγχος επιλεξιμότητας.

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

Δήμος Νάουσας: Υπενθύμιση για την 
καθαριότητα ιδιωτικών οικοπέδων 

προς αποφυγή πυρκαγιάς

Ο Δήμος Νάουσας υπενθυμίζει στους δημότες για την καθαριότητα σε ιδιωτικά οικόπεδα λόγω της θερινής πε-
ριόδου και  παράλληλα εφιστά την προσοχή στους κατοίκους και σε όσους δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο να 
δείχνουν την απαιτούμενη υπευθυνότητα, αποφεύγοντας οτιδήποτε δύναται να δημιουργήσει εστία φωτιάς, σπίθας ή 
θερμότητας. 

Οι δημότες θα πρέπει να προβαίνουν στις προβλεπόμενες ενέργειες κοπής και απομάκρυνσης χόρτων και άλλων 
εύφλεκτων υλικών από τα οικόπεδά τους, καθώς και στην περιοδική επιμέλειά τους. 

Ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να γίνεται αυτός ο καθαρισμός είναι η αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς, με δεδο-
μένες τις υψηλές θερμοκρασίες, τα ξερά χόρτα και τα απορρίμματα που συγκεντρώνονται. 

Με δεδομένη την ανάγκη μείωσης των πιθανοτήτων πρόκλησης πυρκαγιάς, οι πολίτες, καλούνται να συνεισφέ-
ρουν,  στην προστασία του περιβάλλοντος και των περιουσιών, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. 

Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή, 
για την έλλειψη αναισθησιολόγων 

στο Νοσοκομείο της Βέροιας 

Με Ερώτησή τους προς τον 
Υπουργό Υγείας, οι Βουλευτές 
του ΚΚΕ, Δελής Γιάννης και 
Στολτίδης Λεωνίδας, αναφέρουν 
τα παρακάτω για την πλήρη στε-
λέχωση του Νοσοκομείου Βέ-
ροιας:

«Τα προβλήματα που προκα-
λεί η πολιτική εμπορευματοποίη-
σης και υποχρηματοδότησης της 
Υγείας στη λειτουργία των νοσο-
κομείων και τις επιπτώσεις τους 
στους υγειονομικούς αλλά και 
τους ασθενείς, έρχεται να επιβε-
βαιώσει η δραματική κατάσταση 
που έχει διαμορφωθεί στο ΓΝ 
Βεροίας με την κρίσιμη ειδικότη-
τα των αναισθησιολόγων.

Στο Νοσοκομείο ενώ προβλέ-
πονται 5 οργανικές θέσεις, καλύ-
πτεται μόνο η μία (!) και συνδράμει και μια ακόμα αναισθησιολόγος που οργανικά ανήκει στο Νοσοκομείο Νάουσας.

Αυτή τη στιγμή το ΓΝ Βέροιας λειτουργεί ουσιαστικά μόνο με έναν αναισθησιολόγο για όλα τα περιστατικά και ο 
οποίος εφημερεύει 30 μέρες το μήνα!

Οι αιτίες αυτής της επικίνδυνης για την υγεία του πληθυσμού της περιοχής κατάστασης, βρίσκονται στην αντιλαϊκή 
πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων. Πολιτική που συνεχίζει και η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ με την υποχρη-
ματοδότηση και την εμπορευματοττοίηση της Υγείας, στη βάση των κατευθύνσεων της ΕΕ, για τη στήριξη της κερδο-
φορίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω Ερωτάται ο κ. Υπουργός, σε ποιές άμεσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση για την 
πλήρη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας με μόνιμους αναισθησιολόγους, αλλά και την πρόσληψη συνο-
λικά του απαραίτητου μόνιμου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, ώστε 
να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του νοσοκομείου για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών των κατοίκων της 
περιοχής.

Δήμος Αλεξάνδρειας: Ευχαριστήριο 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου στην 
“Τράπεζα Τροφίμων Θεσσαλονίκης”

 Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης, ο Αντιδήμαρχος του Αυτοτελούς Τμή-
ματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, Δριστάς Στέφανος, η Αναπληρώτρια 
Προϊσταμένη του Τμήματος και τα Στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου, εκφράζουν τις θερ-
μές τους ευχαριστίες στην “Τράπεζα Τροφίμων Θεσσαλονίκης” και στον κ. Σεκέρογλου Σό-
λωνα που ενέκριναν το αίτημα της Υπηρεσίας μας και προσέφεραν είδη διατροφής, βρεφικά 
είδη και είδη υγιεινής για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου. 
Στις δημόσιες ευχαριστίες τους αναφέρουν:

«Η Τράπεζα Τροφίμων Θεσσαλονίκης είναι ένα Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
το οποίο δέχεται δωρεές από πολλές βιομηχανίες και εμπορικές εταιρίες της Ελλάδας αλλά 
και από το εξωτερικό και σκοπός του είναι η συλλογή και δωρεάν διανομή, σε όσους έχουν 
ανάγκη, τροφίμων κάθε είδους, ειδών υγιεινής, καθαριότητας κλπ.

 Η προσφορά αυτή για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας είναι πολύ σημαντική εν 
μέσω της πανδημίας του COVID 19 καθώς οι ανάγκες της δομής είναι αυξημένες.

Τα προϊόντα παραδόθηκαν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο από τον κ. Σεκέρογλου Σόλωνα, 
τον οποίο ευχαριστούμε άλλη μια φορά για την άψογη συνεργασία και εξυπηρέτηση».



Η πρώτη προπόνη-
ση της «Βασίλισ-
σας του βορρά» 

στο Ταγαροχώρι έγινε 
με 16 επαγγελματίες και 
κάποιους ερασιτέχνες 
ποδοσφαιριστές, σύμ-
φωνα με το επίσημο 
πάρε δώσε -μέχρι στιγ-
μής- της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ. 
Το σίγουρο όμως είναι 
ότι, μέχρι να αναχω-
ρήσει η «Βασίλισσα» 
για τον Βώλακα στις 
23/8, θα υπάρχουν στην 
διάθεση του Παύλου 

Δερμιτζάκη και τα νέα 
μεταγραφικά απο-
κτήματα, τα οποία θα 
προστίθενται σταδιακά 
τις επόμενες μέρες στο 
ρόστερ.

Στην «πρώτη» της ΒΕΡΟΙΑΣ
έδωσαν τοπαρών οι παρακάτω
ποδοσφαιριστές:

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
Bελλίδης
Τσιμόπουλος
Bάντσης(ερασιτέχνης)

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
Mπουκουβάλας

Μουχάλης
Πεταυράκης
Παπαχρήστος
Μαραγκός
Σκόνδρας
Δημόπουλος
Tασιόπουλος(ερασιτέχνης)

ΜΕΣΟΙ
Mπλέτσας

Oικονόμου
Γαβριηλίδης
Ορφανίδης
Περτσιούνης(ερασιτέχνης)
Ιωάννου(ερασιτέχνης)

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
Μούργος
Πασάς
Πόζογλου
Bασίλτσης(ερασιτέχνης)
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Α2 Μπάσκετ Φίλιππος Βέροιας
Ξεκίνησεηδιάθεσηδιαρκείας

2021-2022

Η ΔΕ του τμήματος καλαθοσφαίρισης του 
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ανακοινώνει ότι 
ξεκίνησε η διάθεση των καρτών διαρκείας 

για την αγωνιστική σαιζόν 2021-22.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΤΙΜΩΝ
SILVER:50€
GOLDVIP:100€
ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ:30€

Ηκάρταδιαρκείας εξασφαλίζει στον κάτοχό της την είσοδο
σεόλουςτουςεπίσημουςεντόςέδραςαγώνεςγιατοΠρωτάθλη-
μα τηςΑ2ΕθνικήςΚατηγορίας, τοΚύπελλοΕλλάδας και τους
ενδεχόμενουςφιλικούςαγώνεςήτουρνουάπουθαδιεξαχθούν
στοΔΑΚΒικέλαςΜακροχωρίου. Ως ημερομηνία έναρξης του
ΠρωταθλήματοςέχειοριστείαπότηνΕΟΚη16ηΟκτωβρίου.

Ωςδιοικούσαεπιτροπήκάνουμεό,τιείναιανθρωπίνωςδυνα-
τόγιατηνποιοτικήστελέχωσητηςομάδαςκαιτηνόσοτοδυνα-
τόνκαλύτερηπαρουσίατηςστιςδιοργανώσειςπουθασυμμετά-
σχει την ερχόμενηαγωνιστική χρονιάστοπολύανταγωνιστικό
πρωτάθληματηςΑ2,όπωςαυτόπροδιαγράφεται.Καθώςείναι
εξαιρετικά αβέβαιο αν θα κυκλοφορούνμεμονωμένα εισιτήρια
γιατουςεντόςέδραςαγώνες(άραπιθανόνηείσοδοςστογήπε-
δοήηζωντανήπαρακολούθησητουαγώναμέσωYouTubeθα
είναιεφικτήΜΟΝΟστουςκατόχουςκαρτώνδιαρκείας),καλούμε
όλους τουςφίλους τουαθλητισμούκαι τουμπάσκετγιαακόμα
μιαφορά ναστηρίξουν τηνπροσπάθειά μας και ναπροβούν
στηνπρομήθειατουεισιτηρίουδιαρκείαςτους.Ηκίνησηαυτή,
εκτόςαπόσημειολογικήένδειξηστήριξηςτηςομάδαςμας,απο-
τελείκαιμιαπολύσημαντικήένεσηοικονομικήςενίσχυσης.

ΕΙΣΟΔΟΣΣΤΟΓΗΠΕΔΟ
Υπενθυμίζουμεότιγιατηνείσοδοστογήπεδοθαισχύουντα

υγειονομικάπρωτόκολλακαιοιεκάστοτεόροικαιπροϋποθέσεις
πουεφαρμόζονταιμεαπόφασητηςΠολιτείαςτηδεδομένηχρο-
νικήστιγμήκαιγιατουςοποίουςθασαςκρατάμεενήμερους.

ΣΗΜΕΙΑΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΚατάστημαΟΧΕΤΤΕ,Βενιζέλου7,Βέροια.2331060977
ΚατάστημαΒΕΝΕΤΤΟΝ,Τσούπελη5,Βέροια,2331070557
Περισσότερεςπληροφορίεςστο6932335069(κοΛαζόΗλία)

Πρώτη προπόνηση για την “Βασίλισσα”

Έλυσε την συνεργασία
με τον Κ. Τούτση

ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ Βέροιας

Η Διοίκηση του Α.Π.Σ. «Φίλιππος Βέροιας» - 
τμήμα χάντμπολ – ανακοίνωσε την λήξη της 
συνεργασίας με τον προπονητή του Ανδρι-

κού Τμήματος, Κώστα Τούτση.
«Ευχαριστούμε θερμά τον ΚώσταΤούτση για την συνεργασία

καιτηνπολύτιμηπροσφοράτουστηνομάδακαιστονΣύλλογο.Του
ευχόμαστεκαλήσυνέχειαστονεπόμενοσταθμότηςκαριέραςτου.»
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Κάλυψε μετοχικό και εγγυητική
ο Πιερικός

Ο Πιερικός 
ανακοί-
νωσε πως 

με συντονισμέ-
νες προσπάθειες 
κατάφεραν να 
καλύψουν το 
απαιτούμενο 
μετοχικό κεφά-
λαιο των 350.000 
ευρώ, καθώς και 
την εγγυητική των 
150.000 ευρώ για 
την συμμετοχή 
της ομάδας στο 
πρωτάθλημα της 
Super League 2. 

Αναλυτικά:
«ΗδιοίκησητηςΠΑΕΠιερικόςκαιοδήμαρχοςΚατερίνηςΚώσταςΚουκοδήμος,με

ικανοποίησηανακοινώνουνστουςφίλουςτηςιστορικήςμαςομάδας,πωςμεσυντονι-
σμένεςπροσπάθειεςκατάφεραννακαλύψουντοαπαιτούμενομετοχικόκεφάλαιοτων
350.000ευρώ,καθώςκαιτηνεγγυητικήτων150.000ευρώ.

ΠλέονοΠιερικός,αποτελείέναναπότουςλίγουςαλλάπρονομιούχουςσυλλόγους
πουκατάφερεναανταποκριθείμεεπιτυχίασταυψηλάστάνταρπουζητάειτοεπαγγελ-
ματικόποδόσφαιροστηχώραμαςκαιμετηνισχυρήστήριξητηνοποίαπαρείχεγιαμια
ακόμηφοράοΔήμαρχοςΚώσταςΚουκοδήμος,νατηρήσειτιςδεσμεύσειςτουαπέναντι
στουςπολυπληθείςφιλάθλουςτου,εντόςκαιεκτόςΠιερίας.

Πλέον ηπροσοχή μαςστρέφεται στην ενίσχυση του ρόστερ μεποδοσφαιριστές
πουθαπλαισιώσουν το ήδη υπάρχων έμψυχουλικό και θα ισχυροποιήσουνακόμη
περισσότεροτηνπαρουσίαμαςστηνέαSL2,ηοποίαξέρουμεότιέχειδιαφορετικέςκαι
υψηλέςαπαιτήσεις.

Τέλος, ολοκληρώθηκαν τοπερασμένοΣάββατο (31/7) τα εργομετρικά τωνποδο-
σφαιριστών τουΠιερικού και ξεκίνησε τηνΔευτέρα (2/8) ηπροετοιμασία για τη νέα
ποδοσφαιρικήπερίοδο2021-2022.Τεχνικό επιτελείο καιποδοσφαιριστές, ξεπερνώ-
ντας τις ιδιαίτεραυψηλές θερμοκρασίες, δουλεύουν καθημερινάμεμονές και διπλές
προπονήσεις,ενώτηνερχόμενηΚυριακή(8/8),ηαποστολήτουΠιερικούθαταξιδέψει
στα3-5ΠηγάδιατηςΝάουσας,γιατοφιλικόμετηνΚ19τουΟλυμπιακού,τοοποίοθα
ξεκινήσειστις18.00΄στογήπεδο«Λιβάδι»τηςπεριοχήςΚουτσούφλιανηκαιτοοποίο
αποτελείτοπρώτοφιλικότηςφετινήςπεριόδουγιατονιστορικόσύλλογοτηςΠιερίας».

Το Δ.Σ. της Ομοσπον-
δίας Χειροσφαιρί-
σεως Ελλάδος στην 

σημερινή του συνεδρίαση 
αποφάσισε ομόφωνα την 
πρόσληψη του Γιώργου 
Ζαραβίνα στην τεχνική ηγε-
σία της Εθνικής Ανδρών.

ΟΓιώργοςΖαραβίνας έχει κατα-
κτήσειστην30χρονηπορείατουστο
άθλημα,19συνολικάτίτλους,11ως
αθλητήςκαι8ωςπροπονητής.

Γεννήθηκε στοΑγρίνιο το 1976
και έκανε εκεί ταπρώτα του βήμα-
τα στο άθλημα.Υπήρξε ένας από
τους κορυφαίους αθλητές (αριστε-
ρόςεξτρέμ)τουελληνικούχάντμπολ
καιεπί13συναπτάέτη(1998-2011)
στέλεχος της ΕθνικήςΑνδρών με
συμμετοχή στουςΟλυμπιακούςΑ-
γώνες του 2004 (6η θέση) και το
ΠαγκόσμιοΠρωτάθλημα του 2005
(6ηθέση).

Σε συλλογικό επίπεδο κατέκτη-
σε11 τίτλουςμεΠανελλήνιο (1995-
2010) καιΔιομήδηΆργους (2010-
2014) με τον οποίο κέρδισε και το
Τσάλεντζ Καπ (2012), ενώ αναδεί-
χθηκεMVP της Handball Premier
(2014).

Ως προπονητής ξεκίνησε την
καριέρα του από τον Πανελλήνιο
(2014-2017), όπου και κατέκτησε
δύοΠανελλήνιαΠρωταθλήματαΕ-
φήβων, ενώ τον οδήγησε στον τε-
λικό τουκυπέλλουΕλλάδος (2017).
Ακολούθησε ο Ολυμπιακός ΣΦΠ
(2017-2020)μετονοποίοκατέκτησε
2 διαδοχικά νταμπλ, κάτι που συ-
νέβη γιαπρώτηφοράαπόανδρική
ομάδαστην ιστορία τουαθλήματος,

ενώ την περσινή περίοδο (2020-
2021)οδήγησετηνΚυπριακήΑνόρ-
θωσηστονταμπλκαισταημιτελικά
τουΤσάλεντζΚαπ.

Στιςπρώτες τουδηλώσειςωςο-
μοσπονδιακός τεχνικός ο Γιώργος
ΖαραβίναςδήλωσεστογραφείοΤύ-
πουτηςΟΧΕ:

«Ευχαριστώ τοΔ.Σ. της Ομο-
σπονδίας.Πρόκειται για την υπέρ-
τατη τιμή που μπορεί να γίνει σε
ένανπροπονητή.Διοίκηση,Αθλητές
καιπροπονητέςπρέπειναδώσουμε
ακόμαπερισσότερα.Δενχρειάζονται
πολλά λόγια, είναι προτιμότερο να
κάνουμε τον απολογισμόμετά από
κάθευποχρέωσητηςΕθνικής».

ΒιογραφικόΓιώργουΖαραβίνα
13Ιουνίου1976,Αγρίνιο

Καριέραωςαθλητής
1991-1995ΖευςΑγρινίου
1995-2010Πανελλήνιος
2010-2014ΔιομήδηςΆργους

Τίτλοιωςαθλητής
ΤσάλεντζΚαπ2012
Πρωταθλήματα Ελλάδας 7 (με

Πανελλήνιο: 2000, 2002, 2004,
2006, 2007, με Διομήδη: 2012,
2014)

ΚύπελλαΕλλάδας 3 (μεΠανελ-
λήνιο:2000,2001,2002)

Καριέραωςπροπονητής
2014-2017ΠανελλήνιοςΓΣ
2017-2020ΟλυμπιακόςΣΦΠ
2020-2021Ανόρθωση(Κύπρος)

Τίτλοιωςπροπονητής
ΠανελλήνιοΕφήβων  2 (μεΠα-

νελλήνιο2016-2017)
Πρωταθλήματα Ελλάδας 2 (με

Ολυμπιακό2018,2019)
ΚύπελλαΕλλάδας2 (μεΟλυμπι-

ακό2018,2019)
Πρωτάθλημα και Κύπελλο Κύ-

πρου(μεΑνόρθωση2021)

ΗνέαΚΕΔ
ΤοΔ.Σ. τηςΟΧΕμεομόφωνηα-

πόφασητουόρισετηννέαΚεντρική
ΕπιτροπήΔιαιτησίαςμετηνακόλου-
θησύνθεση:

Πρόεδρος:ΚώσταςΚατσίκης
Μέλη:ΔημήτρηςΤσάκωνας,Γιάν-

νηςΜεϊμαρίδης, ΣωτήρηςΜίγκας,
ΓιώργοςΑνταλής

Πρεμιέρα 18/9 σε Handball
PremierκαιΑ1Γυναικών

Τα νέα πρωταθλήματα της
Handball Premier και τηςΑ1 Γυ-
ναικών θα ξεκινήσουν στις 18 Σε-
πτεμβρίου 2021, ενώ η κλήρωση
θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο
δεκαήμεροτουΑυγούστου.

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

OΓιώργοςΖαραβίνας
στηνΕθνικήΑνδρών!



Η Εθνική ομάδα 
πόλο των 
ανδρών με 

άμυνα για σεμινάριο 
συνέτριψε 10-4 το Μαυ-
ροβούνιο και προκρί-
θηκε στα ημιτελικά του 
Ολυμπιακού τουρνουά 
όπου την Παρασκευή 
(06/08) θα αντιμετωπί-
σει την Ουγγαρία

Η κατάρα των αγώνων χιαστί
έσπασε για τηνΕθνικήπόλο των
ανδρών. Η αντιπροσωπευτική
ομάδα με άμυνα βγαλμένη από
σεμινάριο ισοπέδωσε με την α-
πόδοσή της τοΜαυροβούνιο και
προκρίθηκεστα ημιτελικά τουΟ-
λυμπιακούτουρνουά.

Τοσκορμαρτυρά την εμφάνι-
ση που πραγματοποίησαν ξανά
οιδιεθνείς,οιοποίοιμεόπλοτην
άμυνάτουςκαιειδικάεκείνηστον
λιγότερομετέτρεψανσεπαράστα-
σηγιαέναρόλοτονπροημιτελικό.

Στα ημιτελικά το πρωίΠαρα-
σκευής (06/08, 09.30) η Εθνική
θααντιμετωπίσειτηννικήτριατου
ζευγαριού ανάμεσαστηνΟυγγα-
ρία και τηνΚροατία.Εκεί η αντι-
προσωπευτική ομάδα θα βρεθεί
γιαπρώτηφοράαπότο2004και
θέλει να φτάσει στην κατάκτηση
ενόςμεταλλίου.

Το ματς
Η εθνική ομάδα μπήκε από

την αρχήσυγκεντρωμένη με την
άμυνα να είναι η προτεραιότητά
της. Για μίαακόμαφοράη γαλα-
νόλευκη ήταν εξαιρετική σε αυτό
τοκομμάτιτουπαιχνιδιού.

Τοθέμαήτανπότεθαέβρισκε
λύσεις στην επίθεση.Εκείπου η
δύναμηδενμπορούσεναβρει τη
λύση λειτούργησε η οξυδέρκεια
του Ντίνου Γενηδουνιά. Ο Έλ-
ληνας περιφερειακός είδε ότι ο
Κάντιτς ήταν εκτός εστίας και με
υπέροχη λόμπα τον κρέμασε για
το1-0 τοοποίοήτανκαι τοσκορ
τουπρώτουοκταλέπτου.

Με την έναρξη του δευτέρου
οκταλέπτουοιΜαυροβούνιοιβρή-
καν τη λύσηστο σκοράρισμα με
τονΜπργκούλιαν να στέλνει την

μπάλασταδίχτυατουΖερδεβά.
ΗαντίδρασητηςΕθνικήςομά-

δας ήταν άμεση.ΟΦουντούλης
στηναμέσωςεπόμενηεπίθεσημε
τη βοήθεια και της τύχης έδωσε
ξανά τοπροβάδισμαστηνΕλλά-
δα, ενώ ο Γκιοβέτσης στον πα-
ραπάνωδιαμόρφωσε το 3-1 του
πρώτουημιχρόνου.

Το τρίτο οκτάλεπτο ήταν ένα
τρομερό σόου τουΝτίνου Γενη-
δουνιά.Ο 28χρονοςπεριφερεια-
κόςευστόχησεσεδύοπέναλτικαι
πέτυχεακόμα έναμεφανταστικό
σουτ δίνονταςαέραπέντε τερμά-
τωνκάνονταςτο6-1.

ΟΊβοβιτςκατάφερεναμειώσει
σε 6-2 και μετά από σχεδόν 15
λεπτάνασκοράρειγιατοΜαυρο-
βούνιο.Αυτόήτανκαιτοσκορτης
τρίτηςπεριόδου.

ΟΤσούσκοβιτςμείωσεσε6-3,
αλλάησυνέχειαήτανξανάγαλα-
νόλευκη.ΗΕθνική απάντησε με
επί μέρους 3-0 με τέρματα των
Παπαναστασίου,Αργυρόπουλου
καιτουεκπληκτικούΓενηδουνιαη
διαφοράπήγεσταέξιτέρματακαι
ησεμνήτελετήολοκληρώθηκε.

Το μόνοπου άλλαξε ήταν το
τελικόσκοραφούοΊβοβιτςμείω-
σεσε9-4καιοΚαπότσηςδιαμόρ-
φωσετοτελικό10-4.

Ταοκτάλεπτα:1-0,2-1,3-1,4-2
Ελλάδα (Βλάχος): Ζερδεβάς,

Γενηδουνιάς 5, Σκουμπάκης,Κα-
πότσης 1,Φουντούλης 1,Παπα-
ναστασίου 1,Δερβίσης,Αργυρό-
πουλος 1,Μουρίκης, Κολόμβος,
Γκιουβέτσης1,Βλαχόπουλος.

Μαυροβούνιο (Γκοϊκοβιτς):
Κάντιτς,Μπργκούλιαν 1,Πέρκο-
βιτς, Πέτκοβιτς, Τσούσκοβιτς 1,
Πόπαντιτς, Βίντοβιτς, Ουκρόπι-
να, Ίβοβιτς 2, Σπάιτς,Μάτκοβιτς,
Μπανίσεβιτς

Με την ιδιότητα του αρχηγού
αποστολής, οΓιώργοςΑφρου-
δάκης εξήγησεπως «ταπαιδιά
το έκαναν να είναι εύκολο, αλλά
πιστέψτε με επειδή ήμουνστον
πάγκο, ήθελεπολύ μεγάλη δια-
χείρισηκαιπροσοχήγιανακερ-
δίσειςένατέτοιοματς.Ταπαιδιά
δουλεύουν ακατάπαυστα, είναι
όλοισευψηλό επίπεδο και είναι
από τις λίγεςφουρνιέςπαικτών,
πουέχουντόσομεγάληποιότητα
και ταλέντο. Είμαι σίγουρος ότι

θα κατακτήσουν το χρυσό!Αλλά
και σε αντίθετηπερίπτωση, αυτή
η ομάδα θεωρείται ήδη επιτυχη-
μένηγιατίπολλοίμπορείναπουν
ότι είμαστε στους «4» και τελικά
δενπήραμετομετάλλιο,αλλάκα-
νείςδενξέρειπόσοδύσκολοείναι
ναφτάσειςναδιεκδικείςμιαθέση
στοβάθρο.

Αυτά ταπαιδιά, με τη δουλειά
τους και μόνο, έχουνφτάσει εκεί
που έχουνφτάσει.Είναι δύσκολο
ναδιακριθείς,αλλάηΕλλάδαείχε
παραδοσιακάμεγάλεςομάδεςκαι
επιτυχίες στοπόλο.Ξέρετε, βλέ-
πω εδώστοΤόκιο τουςΣέρβους
που είναι δύο μέτρα, τουςΟύγ-
γρουςπου είναι μεγάλα κορμιά,
αλλάδενέχουντηναντίληψηπου
έχουν οιΈλληνες και τον τρόπο
με τον οποίο αντιλαμβάνονται το
παιχνίδι μέσα στο νερό. Και το
κυριότερο είναι ότι αυτή η ομάδα
έχειμέλλονκαιταεπόμεναχρόνια
θασυνεχίζειναδιακρίνεταισεπα-
γκόσμιοεπίπεδο».

Γιαναπάρειαμέσωςμετάτον
λόγο οΆγγελοςΒλαχόπουλος,
με τον διεθνήπολίστα να εξηγεί:
«Δείξαμεπόσοτοθέλαμεκαιπό-
σο αξίζαμε για να βρεθούμεστις
τέσσερις καλύτερες ομάδες του
ΟλυμπιακούΤουρνουά.ΤοΜαυ-
ροβούνιο δεν ήταν εύκολος α-
ντίπαλος και το σκορ (10-4) δεν
αντικατοπτρίζει τη διαφορά δυ-
ναμικότητας, αλλά όπως είπε κι
ο Γιώργος, με την απόδοσή μας
κάναμε τους αντιπάλους μας να
μηνμπορούννααντιδράσουν.Έ-
χουμε την τύχη να έχουμε έναν
εξαιρετικότερματοφύλακα(Μάνος
Ζερδεβάς) και γενικότερα όλη η
ομάδαδείχνει ότι μπορεί ναφτά-
σειως το τέλος.Αλλάακόμηδεν
έχουμε τελειώσει!Πρέπει να μεί-
νουμεπροσωλημένοιστονστόχο
μαςκαιναπροσέχουμεμέσαστο

ΟλυμπιακόΧωριό (εννοεί για κο-
ρονοϊό) ώστε να εμφανιστούμε
ακόμη πιο έτοιμοι στον μεγάλο
ημιτελικόμετηνΟυγγαρία».

Ησυζήτησηέκλεισεμετηντο-
ποθέτηση τουΝίκουΔεληγιάν-
νη,οοποίος-κουβαλώνταςτηνε-
μπειρίατηςδικήςτουσυμμετοχής
με την Εθνική Πόλο στους «4»
τωνΟλυμπιακώνΑγώνων τηςΑ-
θήνας-είπε:

«Είναι τεράστια επιτυχία κι έ-
χουμε...συνέχεια!Απότηναρ-
χήήμουνιδιαίτερααισιόδοξος,
χαρακτηρίστικακιόλαςυπεραι-
σιόδοξος.Αλλά είναι τέτοια η
πορεία,ηωριμότητακαιηποι-
ότητα της ομάδας τέτοια,που
δικαιολογούσε την αισιοδοξία
μου.Αςμηνπροτρέχουμε τώ-
ρα όμως, ας μην βάζουμε έξ-

τραάγχοςσταπαιδιά.
Είναι σημαντικό πως κάθε

φορά έχουμε διαφορετικό πρω-
ταγωνιστή. Είμαστε τυχεροί που
έχουμε τονΜάνο (Ζερδεβά) να
υπερασπίζεται την εστία μας.Ό-
πως αντίστοιχα είναι σπουδαίο
ότιβρίσκουμελύσηστηνεπίθεση
σχετικάεύκολα,κάθεφοράκιένα
άλλοπαιδίσκόραρε.

Νομίζωότιταπαιδιάμετιςδη-
λώσεις που έκαναν ήδη μετά το

τέλος του αγώνα απέδειξανπως
δεν καταλαβαίνουν από άγχος.
Έχουν ξεκάθαρους ρόλους, ευ-
χαριστιούνται τα παιχνίδια, έτσι
θαπρέπει νασυνεχίσουν να κά-
νουν.Δενθαπρέπεινααλλάξουν
τοσετάρισμαπου έχουνήδηστο
μυαλό τους, θαπρέπει να συνε-
χίσουν στο ίδιο μοτίβο. Είναι σε
πολύ καλό δρόμο και ηποιότητά
τουςείναιτέτοιαπουδενομίζωότι
χωράαμφιβολία».
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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).

Πέμπτη 05-08-2021

16:00-21:00 ΠΑ-

ΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑ-

ΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΟΥ

2 & ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

- ΚΕΝΤΡΟΠΡΟΜΗ-

ΘΕΑ23310-66812

16:00-21:00 ΠΑ-

ΠΑΡΗ -ΦΥΚΑΤΑΟ-

ΛΥΜΠΙΑΛ.ΣΤΡΑΤΟΥ

27-ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ23310-23360

19:00-21:00 ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

2623310-24123

21:00-08:00 ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

2623310-24123

Φαρμακεία

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΟΛΟ

Ελλάδα - Μαυροβούνιο 10-4
Οι γίγαντες της Εθνικής θριάμβευσαν στον προημιτελικό και πάνε φουλ για μετάλλιο



Ξεκίνησε χθεςΤετάρτη  4  Αυγούστου η ηλεκτρονική υπο-
βολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις 
Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για 
το σχολικό έτος 2021-22, σε 33 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση 
στην αγορά εργασίας. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν να 
υποβάλλονται έως και τις 15 Σεπτεμβρίου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι γεννήθηκαν τα 
έτη 1998-2006 και είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου 
Γυμνασίου. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά η-
λεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-
skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed

Συγκεκριμένα η διαδρομή  είναι: gov.gr → Εκπαίδευση  
→Εγγραφή σε σχολείο  →Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή 
(ΕΠΑ.Σ.) του ΟΑΕΔ

Ο ΟΑΕΔ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της Μαθητεί-
ας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυικό σύστημα στη χώρα 
μας, που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελ-
ματική εκπαίδευση στην Σχολή με την πρακτική άσκηση σε 
πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job-training). Στόχος 
είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρη-
τικές γνώσεις αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά 
εργασίας. Οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ. το πρωί πραγματοποιούν 
Μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα 
σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα 
παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη 
Σχολή.

Η αμοιβή των μαθητών αντιστοιχεί σε 21,78 € για κάθε 
ημέρα πρακτικής άσκησης για 2 έτη (τέσσερα εξάμηνα). Πα-
νελλαδικά λειτουργούν 50 ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ που 
προσφέρουν σπουδές σε 33 ειδικότητες.

Οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ :
• Πραγματοποιούν πρακτική άσκηση με αμοιβή και ασφά-

λιση
• Φοιτούν σε σύγχρονα 

και πλήρως εξοπλισμένα ερ-
γαστήρια

• Τους παρέχονται τα α-
παραίτητα βιβλία και βοη-
θήματα

• Εκπαιδεύονται από έ-
μπειρο και άρτια καταρτισμέ-
νο εκπαιδευτικό προσωπικό

• Δικαιούνται σπουδαστι-
κή άδεια μέχρι 30 ημέρες με 
αποδοχές

• Δικαιούνται αναβολή 
στράτευσης

• Λαμβάνουν επίδομα 
στέγασης και σίτισης όσοι 
πληρούν τις προϋποθέσεις.

Οι ειδικότητες για το 
σχολικό έτος 2021-22 είναι 
οι εξής:

• Αισθητικής Τέχνης
• Αργυροχρυσοχοΐας
• Αρτοποιίας – Ζαχαρο-

πλαστικής
• Βοηθών Γενικής Βρεφο-

νηπιοκομίας
• Βοηθών Γενικής Νοση-

λείας
• Βοηθών Φαρμακείου
• Γαλακτοκομίας – Τυρο-

κομίας
• Γραφικών Τεχνών – Η-

λεκτρονικής Σχεδίασης Ε-
ντύπου

• Εγκαταστατών Ψυκτι-
κών & Κλιματιστικών Έργων

• Επεξεργασία Γούνας
• Κεραμικής – Αγγειοπλα-

στικής
• Κομμωτικής Τέχνης
• Κτιριακών Έργων
• Μαγειρικής Τέχνης
• Μηχανοσυνθετών Αερο-

σκαφών
• Ξενοδοχειακών Επιχει-

ρήσεων
• Ξυλουργών – Επιπλο-

ποιών
• Τεχνίτες Υποστήριξης 

Συστημάτων Η/Υ
• Τεχνιτών Αερίων Καυ-

σίμων

• Τεχνιτών Αμαξωμάτων
• Τεχνιτών Εργαλειομηχανών
• Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
• Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου
• Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων & 

Υπολογιστικών Μονάδων
• Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
• Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών
• Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου
• Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας
• Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων
• Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων
• Υφάσματος – Ένδυσης
• Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου
• Ωρολογοποιίας
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση:
https://www.oaed.gr/mathitia
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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, δι-
οργανώνει μουσική συναυλία της Ματού-
λας Ζαμάνη.

Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 9,00 το 
βράδυ και θα γίνει στο χώρο του πάρ-
κινγκ, στην είσοδο του χωριού (από Βέ-
ροια) και η είσοδος θα γίνεται μόνο με α-
ριθμημένες προσκλήσεις τις οποίες μπο-
ρείτε 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 Γκου-
τζιλίκα και Ελένη Μάμαλη). Οι προσκλή-
σεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά 
έως την Παρασκευή 6 Αυγούστου από το 
Γραφείο Τουρισμού, στον 1ο όροφο της 
Π.Ε. Ημαθίας, Μητροπόλεως 44 Βέροια.

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

Ευχαριστούμε όλους που στηρίζουν και συμμετέχουν στη διοργάνωση της Συ-
ναυλίας, τον Δήμο Βέροιας, την Δημοτική Κοινότητα Σελίου, τον Πολιτιστικό Τουρι-
στικό 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.

ΟΑΕΔ: Ανοίγουν οι αιτήσεις για 
τις 50 ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας, με 33 

ειδικότητες υψηλής ζήτησης
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονο-

κατοικία 200 τμ, στη

Φυτειάμεπανοραμι-

κή θέα, σε οικόπεδο

1.500 τ.μ. Τιμή ευ-

καιρίας. Τηλ.: 23310

93389κοςΧρήστος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-

ρισμα 2ου ορόφου,

άριστο, 85 τ.μ., χ.

ασανσέρ, στην Μη-

τρόπολη, σε τιμή ευ-

καιρίας38.000ευρώ.

Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ια -

μέρισμα κοντά στο

Μουσείο,  90 τ .μ. ,

34.000 ευρώ. Τηλ.:

6934 888738 Μεσι-

τιοκόΑκίνηταΗμαθί-

ας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΑΤΡ ΙΔΑ  πω -

λε ίτα ι  ο ικόπεδο 1

στρέμμα με ημιτελές

κτίσμα 91,50 τ.μ.,

με αποθήκη εκτός

σοιτιού 25 τ.μ., με

υπέροχη θέα χωρίς

εμπόδια, περιφραγ-

μένο ,  συρταρωτή

πόρτα, πλήρως τα-

κτοποιημένο. Τιμή

95.000 ευρώ. Τηλ.:

6942775199.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπε-

δο 700 τ.μ. στηνΑγ.

Βαρβάρα σε πλαγιά,

με θέα τονΑλιάκμο-

να,στηνπλατείατου

χωριού. Πληρ. Τηλ.

6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός

χέρσος 11.000 τ.μ.

στονΆγιο Γεώργιο,

θ έση  «ΣΥΚ ΙΕΣ» .

Τηλ.: 6945 122583,

Euromesitiki.

Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι

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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στα όρια Αγγελοχωρι-

ου-Αρχαγγέλου 2 χωρά-

φια κολλητά, 25 και 11

στρέμματα, περιφραγμέ-

να, παλμέττα βερύκοκα

6 ετών σε φούλ παρα-

γωγή, άριστης κατά-

στασης, 4 εξαιρετικές

ποικιλίες, με μπεκάκια.

Παρακαλώ μόνο σοβα-

ρές προτάσεις. Κινητό:

6945769920.

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



ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωροπωλείο

επί της οδούΜητροπόλεως

στη Βέροια. Πληροφορίες

τηλ.6976063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-

σμα στον 3ο όροφο, κεντρι-

κότατο, κατά προτίμηση σε

κοπέλα ή ζευγάρι. Άνετο,

φωτεινό, μεγάλο σαλόνι, με-

γάλο δωμάτιο, χωλ, κουζίνα,

μπάνιο με μπανιέρα, μεγάλο

μπαλκόνι, μεγάλη ντουλάπα,

καλοριφέρ, αιρ κοντίσιον. Τι-

μήενοικίου250ευρώ.Πληρ.

τηλ.: 23310 62163, 23310

60305, 6936 597771, 6936

597770,6936577772.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52  ενο ικ ι -

άζεται  γκαρσονιέρα, 1ος

όροφος, σε πολύ καλή κα-

τάσταση. Πληρ. τηλ.: 6945

852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι ,  Μη -

τροπόλεως 35, χώρος 90

τ.μ. περίπου, με 3 χώρους

και κουζινα,W.C., για επαγ-

γελματική χρήση ή για δια-

μέρισμα, 3ος όρ. Τηλ.: 6932

471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιατύλιγ-

μαγύρου.Ημερομίσθιοπολύ

καλό.Τηλ.:6972012622κος

Χρήστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας και

ψητάς σε ταβέρνα για κα-

θημερινη εργασία. Μισθός

ικανοποιητικός. Τηλ.: 6972

012622κοςΧρήστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  προσωπικό

για τα ψητοπωλεία «ΓΙΑΝ-

ΝΗΣ» στη Βενιζέλου και στο

Τσερμένι. Τηλ. επικ.: 23310

25170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρια μαγειρι-

σα γιασπιτι στηΜυκονο, να

βοηθα και στις δουλειες του

σπιτιου. εργασια καθημερινη

και ΙΚΑ . Παρεχεται διαμο-

νη. Τηλ Επικοινωνιας 6977

352085κοςΧρηστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεος γενικων

καθηκοντων για χειρωνακτι-

κες εργασιες σε καταστημα

στηΜυκονο, με πιθανη συ-

νεργασια και στην Αθηνα.

Παρεχεται διαμονη. Τηλ. Ε-

πικοινωνιαςκ.Χρηστος6977

352085.

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

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.

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

ΗνηματουργείαΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣΑ.Ε με έδρα τηνΝά-
ουσαΗμαθίαςζητάειναπροσλάβειάμεσα:

·Χειριστήκλαρκ(μεάδεια)
Η θέση εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης. Πε-

ρισσότερες πληροφορίες κα Όλγα Ρούσσου στο
email rolga@varvaressos.eu , ή στα τηλ.της εταιρίας
2332052650-60



ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ερ-

γασία σε εργαστήριο κρε-

άτων. Τηλ.: 23310 42680,

ώρες επικοινωνίας: 10μ. έ-

ως 1.00μ.μ. Βιογραφικά στο

e-mail: koktsidis14@gmail.

com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας για

το ψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ»

στη Βενιζέλου. Πληρ. τηλ.:

2331025170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία να φρο-

ντίζει ηλικιωμένη σε 24ωρη

βάση στη Νάουσα, για την

περίοδο 18Αυγούστου με

αρχές Σεπτεμβρίου. Τηλ.:

6944647074.

ZHTEITAI οικιακή βοη-

θός για τετράωρη πρωινή

απασχόληση δύο φορές την

εβδομάδα σε περιοχή της

Βέροιας, κάτοχος διπλώμα-

τος αυτοκινήτου. Τηλ 6944

324320.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ΤΑΧΙ

με ειδική άδεια και κοπέλα

για γραφείομε γνώσειςΗ/Υ.

Πληρ.τηλ.:2331071553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος για

να εργασθει Σαββατοκύρια-

κο στην ταβέρνα του «Χα-

ρατσή» στη Βεργίνα. Πληρ.

τηλ.:6906404964.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φροντίδα γερόντων για κά-

ποιεςώρες ή και για 24ωρη

βάση, καθαριότητα σπιτιών,

γραφείων και σκάλες. Τηλ.:

6940998054.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ ζητεί για γνω-

ριμία σοβαρή κυρία  έως

55 ετών. Πληρ. τηλ.: 6984

040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά εί-

δητηςCICU:καροτσάκι(χει-

μωνιάτικο-καλοκαιρινό), κα-

λαθούναμεβάση,τραπεζάκι

φαγητού, κάθισμα αυτοκινή-

του και 2 ποδήλατα παιδι-

κά σε πολύ κατάσταση, 400

ευρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310

62621.

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ
WCΑΠδιαμπερές110.000€
2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ
θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€
3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ
48.000€Καλλιθέα
4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι
ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.
65.000€
5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.
κέντρο55.000€
6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2
σούπερλούξ80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο
30.000€
8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο
50.000€
9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2
40.000€
10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€
11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€
12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)
140.000€
13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια
14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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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

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



Σε μείωση του ΕΝΦΙΑ 8%, κατά μέσο όρο, σχεδιάζει να  προ-
χωρήσει η κυβέρνηση για να απορροφηθούν οι επιβαρύνσεις που 
προκύπτουν  για τους ιδιοκτήτες ακινήτων το 2022 από τις νέες 
αυξημένες αντικειμενικές αξίες που θα τεθούν σε ισχύ από τον Ια-
νουάριο. Ο ΕΝΦΙΑ ήδη επανασχεδιάζεται από το υπουργείο Οικο-
νομικών με τις αλλαγές να αφορούν τους συντελεστές υπολογισμού 
του οι οποίοι θα μειωθούν, τους συντελεστές παλαιότητας που θα 
αυξηθούν, τις εκπτώσεις που θα είναι μεγαλύτερες για ειδικές κα-
τηγορίες ιδιοκτητών, ενώ θα αυξηθεί και το σημερινό αφορολόγητο 
όριο στον συμπληρωματικό φόρο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του in.gr. οι φορολογούμενοι που είδαν 
να αυξάνεται η αντικειμενική αξία στην περιοχή τους κατά 20%, 
30%, 40% δεν σημαίνει ότι θα κληθούν να πληρώσουν παραπάνω 

ΕΝΦΙΑ το 2022. Με τις αλλαγές που σχεδιάζονται στους συντελε-
στές υπολογισμού του φόρου, για την πλειονότητα των ιδιοκτητών 
δεν θα προκύψουν επιβαρύνσεις. Αντίθετα, η καμπάνα του φόρου 
θα χτυπήσει το 2022 για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογουμένους 
που κατέχουν ακίνητα σε περιοχές οι οποίες εντάσσονται στο αντι-
κειμενικό σύστημα υπολογισμού της αξίας των ακινήτων.

 Αναλυτικότερα, ο νέος ΕΝΦΙΑ θα προβλέπει:
Νέα κλίμακα υπολογισμού του βασικού φόρου. Η ειδική ομάδα 

εργασίας επεξεργάζεται διάφορα σενάρια με 
περισσότερα κλιμάκια και χαμηλότερους συ-
ντελεστές ώστε να αποτραπούν οι μεγάλες ε-
πιβαρύνσεις που προκύπτουν για τους έχοντες 
μικρή και μεσαία περιουσία μετά την αύξηση 
των αντικειμενικών αξιών.

Μεγαλύτερο αφορολόγητο όριο στον συ-
μπληρωματικό φόρο.  Το αφορολόγητο του 
συμπληρωματικού φόρου έχει οριστεί αυτή τη 
στιγμή στα 250.000 ευρώ. Με δεδομένο ότι στις 
περισσότερες περιοχές της χώρας υπάρχει αύ-
ξηση στην τιμή ζώνης, χωρίς αύξηση του αφο-
ρολογήτου, θα αυξηθεί κατακόρυφα ο αριθμός 
των φυσικών προσώπων που θα πληρώσουν 
συμπληρωματικό φόρο. Για αυτό και θα προ-
βλέπεται αύξηση του αφορολόγητου ορίου που 
ενδεχομένως να συνδυαστεί με αλλαγές στην 
κλίμακα υπολογισμού του συμπληρωματικού 
ΕΝΦΙΑ.

Αυξημένους εκπτωτικούς συντελεστές. Σή-
μερα ξεκινούν από το 30% για τους έχοντες 
περιουσία έως 60.000 ευρώ, περιορίζονται στο 
27% για τους έχοντες περιουσία από 60.000 
έως 80.000 ευρώ και στο 25% για τους έχοντες 
περιουσία από 80.000 έως 100.000 ευρώ. Από 
100.000 ευρώ έως και 1 εκατ. ευρώ ισχύει έκ-
πτωση 20%, ενώ από το 1 εκατ. ευρώ και άνω 
η έκπτωση περιορίζεται στο 10%. Οι εκπτωτικοί 
συντελεστές προγραμματίζεται να αυξηθούν α-
πό το 2022 για να μηδενίσουν τις επιβαρύνσεις 
που φέρνει το άλμα των αντικειμενικών αξιών 
στους ιδιοκτήτες με μικρή και μεσαία ακίνητη 
περιουσία.

Πιο σύνθετους συντελεστές παλαιότητας α-
κινήτων που θα λαμβάνουν υπόψη και άλλα 
χαρακτηριστικά του ακινήτου, όπως η ανακαίνι-
ση, οι επισκευές και η ενεργειακή και αισθητική 
αναβάθμιση, στοιχεία που διαφοροποιούν την 

αξία σε ακίνητα ίδιας παλαιότητας.
Ο λογαριασμός του νέου ΕΝΦΙΑ του 2022 θα αποσταλεί στους 

φορολογουμένους νωρίτερα συγκριτικά με φέτος. Από τον Μάρτιο, 
πάνω από 6,2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα αρχίσουν να 
πληρώνουν τον νέο φόρο για την ακίνητη περιουσία τους σε 10 ή 
12 μηνιαίες δόσεις.
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P Ογδόντα εστί-
ες φωτιάς στη χώρα. 
Κι εμείς πνιγήκαμε σε 
δυο εστίες ποδοσφαί-
ρου…

 
P  Bohemian 

Tragedy!
 
P Στην ανάγκη να 

βάλουμε στην Τούμπα 
να παίξει η εθνική πό-
λο. Διότι ο ΠΑΟΚ μπά-
ζει νερά.

 
P Τόσα, που μέ-

χρι και το πρόβλημα 
λειψυδρίας της χώρας 
λύνουμε.

 
P Αλλιώς θα ζή-

σουμε και δεύτερο 
Bohemian rhapsody.

 
P Εμ! 90 λεπτά δεν έβαλε σκούφο ο Λουτσέ-

σκου. Πώς να νικήσεις;
 
P Κατά τα λοιπά μη ποδοσφαιρικά. Κάθε 

φορά που πάω διακοπές, θυμάμαι ότι τους χυ-
μούς τούς ανακάλυψα χάρις στη βότκα.

 
P Και χάρις στη βότκα, στην πορεία ανακά-

λυψα και τη γράπα. Άλλο φρούτο!

 
P Αλλά αυτές τις μέρες του καύσωνα, 

τίποτε πιο πειστικό από την ζύθο. Και πίνω 
μπύρες!

 
P Κάποια αλκοολούχα στις διακοπές είναι για 

να πίνουμε νερό στο όνομά τους.
 
P Ό,τι και να λέμε, το αλκοόλ με μέτρο κά-

νει δουλειά. Και ζημιά χωρίς.
 

P Εγώ ωστόσο 
με την αγάπη πίνουμε 
πολύ νερό σπίτι. Δεν 
κάνει να παίρνεις με 
αλκοόλ τα ηρεμιστικά.

 
P Επίκαιρο:
-Δυο μπέργκερ και 

μια πατάτες μάστο-
ρα!

-Εδώ είμαστε φαρ-
μακείο!

-Φαρμακείο; Από 
φαγώσιμα τι έχετε;

 
P Και:
 Μιλάνε δύο φίλοι 

που ο ένας αποφάσισε 
να μορφωθεί και πήγε 
στο Πανεπιστήμιο:

«Που λες, φίλε, στο 
Πανεπιστήμιο 5 μήνες 
τώρα έχω μάθει όσα 
δεν μπορείς να φαντα-
στείς. Για παράδειγμα, 
ξέρεις ποιος είναι ο Johannes Gutenberg;»

«Όχι, ποιος;» λέει ο φίλος του που δεν είχε 
τελειώσει ούτε το δημοτικό.

«Είναι ο εφευρέτης της τυπογραφίας. Χάρις σε 
αυτόν έχουμε τα βιβλία σήμερα… Αν πήγαινες και 
εσύ στο Πανεπιστήμιο θα το ήξερες!» του λέει.

Αρχίζει να φορτώνει ο άλλος…
«Μήπως ξέρεις ποιος είναι ο Thomas Edison;» 

συνεχίζει.
«Όχι»!
«Είναι ο εφευρέτης του ηλεκτρικού λαμπτήρα. 

Τα βλέπεις; Αν πήγαινες στο Πανεπιστήμιο θα το 
ήξερες!»

Ο φίλος του είχε αρχίσει να τα παίρνει για τα 
καλά στο κρανίο. Και συνεχίζει ο άλλος:

«Ξέρεις ποιος είναι ο Alexander Fleming;»

«Εγώ; Πού να ξέρω…»
«Είναι αυτός που ανακάλυψε την πενικιλίνη και 

έφτιαξε το πρώτο αντιβιοτικό. Αυτά είναι που σου 
λέω… αν είχες πάει και εσύ στο Πανεπιστήμιο θα 
το ήξερες!»

Ο φίλος του τώρα που του είχε ανέβει το αίμα 
στο κεφάλι από την υπεροψία του, τον ρωτάει με 
φυσικότητα:

«Εσύ μήπως ξέρεις ποιος είναι ο Μάριος Σιγα-
νόπουλος;»

Σκέφτεται ο άλλος, σφίγγεται, αλλά δεν του λέει 
τίποτα το όνομα.

«Όχι» απαντάει.
«Είναι αυτός που τα έχει με τη γυναίκα σου 5 

μήνες τώρα! Αλλά αν δεν πήγαινες στο Πανεπι-
στήμιο, θα το ήξερες!»

K.Π.

Οι αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών, φέρνουν 
επανασχεδιασμό του ΕΝΦΙΑ, από την Κυβέρνηση
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