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 είναι η ηθική 
ανταμοιβή μας
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Κέντρο Βέροιας

Ο Δήμος Νάουσας, μεταξύ 18 πόλεων, 
συμμετέχει στο projection mapping, 

για τον εορτασμό των 200 ετών 
από την Επανάσταση του ΄21

Σε μεγαλύτερο και πιο άνετο χώρο 
μεταφέρθηκε το Εμβολιαστικό 

Κέντρο του Νοσοκομείου Βέροιας
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Η πρόκληση της νέας 
ψηφιακής Αγοράς

σε Ένδυση και Υπόδηση
  To 4ο διαδικτυακό σεμινάριο  της ΕΣΕΕ ανέδειξε τις 
δυσκολίες και τις προοπτικές που διαμορφώνονται για 
τις επιχειρήσεις του κλάδου ένδυσης και υπόδησης, κατά 
τη μετάβαση τους προς τη νέα κανονικότητα μετά την 
πανδημία. Ανέδειξε όμως και την επέκταση της λειτουργία 
τους στο ψηφιακό περιβάλλον, στη νέα ψηφιακή αγορά 
που μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά κερδοφόρα για 
τις εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ η πανδημία επιτάχυνε 
και την μεταστροφή των καταναλωτικών προτύπων προς 
αυτήν.
  Στην Ελλάδα η ένδυση και η υπόδηση είναι δυο 
δυναμικοί κλάδοι που συνδέονται παράλληλα με την 
μόδα η οποία έχει αναδείξει δυνατά ελληνικά brand κι 
έχει περάσει κι αυτή, στην ψηφιακή τεχνολογία.
  Ο εμπορικός κόσμος μοιάζει αισιόδοξος μπροστά στις 
νέες προκλήσεις και είναι έτοιμος να προσαρμοστεί στα 
νέα δεδομένα. Αυτό που χρειάζεται είναι η βούληση της 
κυβέρνησης να σταθεί με επιπλέον εργαλεία δίπλα στο 
λιανικό εμπόριο.
 Ο υπουργός τους διαβεβαίωσε γι αυτό, όμως 
στην εφαρμογή και στο αποτέλεσμα θα φανούν οι 
προθέσεις…
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Αλεξανδρ., Θέκλας μαρτ.

Δενέχειτέλοςηαγωνία
τωναγροτών,
μετονκαιρό…

Βροχέςκαικαταιγίδεςμετοξεκίνηματηςεβδομάδαςκαιη
αγωνία τωναγροτώνχτυπάεικόκκινοστοφόβομιαςακόμα
χαλαζόπτωσηςπου μπορεί να αποτελειώσει ό,τι άφησε η
παγωνιά.

Δυστυχώςστο γειτονικόΒελβεντό, η απογοήτευση των
αγροτώνδεν έχει τέλος αφού το χαλάζι χτύπησεΔευτεριά-
τικα τις παραγωγές, κεράσια και ροδάκινα, σκορπίζοντας
απόγνωσηστηνευρύτερηπεριοχή.Μετονφόβοζουνκαιοι
αγρότεςστηνΗμαθία, η οποίαστάθηκεπιο τυχερήαπό το
προχθεσινόμπουρίνικαιχτυπάμεξύλογιααυτό…

Νέα παγκάκια στην πλατεία Σελίου,
από δωρεά κατοίκων

ΝέαπαγκάκιατοποθετήθηκαντηνπερασμένηΠέμπτηστηνπλατείατουορεινούΣελίου,αποτέλεσμαδωρεάςκατοί-
κων,στημνήμηΑντωνίουκαιΑικατερίνηςΜπακόλα.

Ταπαγκάκιαείναιολοκαίνουργιακαιηελπίδαόλωνείναιναδιατηρηθούνκαθαράκαιναμηνδούμεγραμμέναεπάνω
τουςσυνθήματα,ονόματα,καρδούλεςκαικάθεείδουςμηνύματα,όπωςδυστυχώς,συχνάσυμβαίνει,στηνπόλη.

Ξαφνική βλάβη κατά τις εργασίες της ΔΕΥΑΒ
στη Σκρά και Καρατάσου, έκοψε για αρκετές ώρες

το νερό στην περιοχή
Μια απρόσμενη βλάβη

στοπαλιό δίκτυο αμιαντο-
σωλήνων κατά τη διάρκεια
εργασιών αποκατάστασής
του από τηνΔΕΥΑΒ, στις
οδούςΣκράκαιΚαρατάσου
της Βέροιας, προκάλεσε
την διακοπή νερού για αρ-
κετές ώρες χθες το από-
γευμαστην γύρωπεριοχή.
Όπως είπε ο πρόεδρος
τηςΔΕΥΑΒ, σε επικοινω-
νίαπουείχαμεμαζίτου,τα
συνεργεία δούλευανσυνε-
χώςμέχριτηναποκατάστα-
σητηςβλάβηςκαιμέχριτο
βράδυ το νερό δοθηκε και
πάλισεσπίτιακαικαταστή-
ματα.

Η συνδρομή των Φαρμακείων
καθ΄όλητημέχρισήμεραπορείατης
πανδημίας υπήρξε εξαιρετικάσημα-
ντική με την βοήθεια τωνφαρμακο-
ποιώνστο  έργοπρόληψης για τον
covid 19 και πρόσφατα ανέλαβαν
και τη διανομή των self test,  πέρα
από την ενημέρωση και το κλείσιμο
των ραντεβού για τον εμβολιασμό
τωνπολιτών.

Όμως η συμφωνία που υπήρχε
όσον αφορά την δωρεάν διανομή
τουςεκπνέειχρονικάαυτέςτιςμέρες.
Μιλώνταςστην εκπομπή τηςΣοφίας
Γκαγκούση, «πρωινές σημειώσεις»
στονΑΚΟΥ 99.6, η πρόεδρος του
Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας
καΣοφίαΚατήεξήγησετουςλόγους:
«Το αρχικό όριο ήταν στις αρχές Ι-
ουνίουόμως επειδήυπάρχει και μία
απόφαση για παράταση της σχολικής χρονιάς δεν θα
μπορούσαμενααφήσουμεόλοαυτότοέργοστημέση.Πή-
ραμελοιπόνπαράτασηγιατηδιανομήμέχριτις19Ιουνίου
καιμέχριτότεθαμοιραστούναπό3σελφτεστγιατρειςε-

βδομάδες.Εμείςδηλαδήμεαυτήμας
την κίνηση, θα βοηθήσουμε ώστε
μέχρι το τέλος τηςσχολικήςχρονιάς
να έχουν οι εργαζόμενοι αλλά και
όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί,
τατεστπουχρειάζονται».Βέβαια,ό-
πωςπρόσθεσεηπρόεδρος,αυτότο
έργοείναιεπίπονογιαταφαρμακεία
διότι δεν είναι μόνο η διανομή των
τεστ, είναι και τα ραντεβού για τους
εμβολιασμούς και τα φαρμακεία με
τόσαΑΜΚΑπουπρέπει ναπερνά-
νεκάθεμέραγιαναδώσουν ταself
test,προσφέρουνέναέργοσεβάρος
μεν τηςπροσωπικής τους δουλειάς
καιτηςδουλειάςτουφαρμακείουόλο
αυτό το διάστημα, όμως, όπως λέει
η καΚατή, ευτυχώςοιπολίτες ανα-
γνωρίζουνότι οφαρμακοποιός είναι
κοντάτους,είναιδίπλατους…

«Ημεγαλύτερη ανταμοιβή μας είναι ότι τοφαρμακείο
έχει αναγνωριστείως ένα από ταπιο αξιόπιστα σημεία
υγειονομικήςφροντίδας και αυτή είναι η ηθική ανταμοιβή
μας…»τόνισεηπρόεδρος.

Πρόεδρος Φαρμακοποιών Ημαθίας: Η προσφορά μας
στην πανδημία μας ανταμείβει ηθικά με την αναγνώριση 

του έργου μας από τους πολίτες
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Σε μεγαλύτερο και πιο άνετο χώρο μεταφέρθηκε 
το Εμβολιαστικό Κέντρο του Νοσοκομείου Βέροιας

 Σε νέο, μεγαλύ-
τερο και πιο άνετο 
χώρο λειτουργεί από 
χθες το Εμβολιαστικό 
Κέντρο του Νοσοκο-
μείου Βέροιας.

 Εδώ και τρεις μή-
νες ξεκίνησε η σταδι-
ακή μεταφορά δομών 
και υπηρεσιών στη 
νέα πτέρυγα και  στο 
πρώην Φυσικοθε-
ραπείο που εδώ και 
δέκα μέρες λειτουργεί 
στα νέα ΤΕΠ μετα-
φέρθηκε το Εμβολια-
στικό. Ο χώρος δια-
μορφώθηκε, ανανεώ-
θηκε και εξοπλίστη-
κε. Είναι εύκολος σε 
πρόσβαση με αυτοκί-
νητο καθώς βρίσκεται 
δίπλα στην κεντρική 
(γυάλινη) είσοδο και 
διαθέτει εξωτερικό 
χώρο αναμονής και 
παραμονής των πο-
λιτών που έχουν ρα-
ντεβού για εμβολια-
σμό, εξυπηρετώντας 
καθημερινά περίπου 
250 εμβολιασμένους.

Στο πλαίσιο του εορτασμού της συμπλήρωσης των 200 ετών α-
πό την κήρυξη της Επανάστασης η Νάουσα συμμετέχει,  το ερχόμε-
νο Σαββατοκύριακο, στις 12 και 13 Ιουνίου, μαζί με άλλες 17 πόλεις 
στο μεγαλύτερο εγχείρημα projection mapping, που έχει γίνει ποτέ 
στην Ελλάδα και θα υλοποιηθεί με πρωτοβουλία  της Επιτροπής 
«Ελλάδα 2021» και με την ευθύνη του Εργαστηρίου Μεταβαλλόμε-
νων Ευφυών Περιβαλλόντων της Αρχιτεκτονικής Σχολής (TUC TIE 
Lab) του Πολυτεχνείου Κρήτης/Technical University of Crete. 

Ειδικότερα. το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, η Ελληνική Επανά-
σταση «ζωντανεύει» σε όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο μιας κεντρικής 
δράσης της Επιτροπής «Ελλάδα 2021». Σε χαρακτηριστικά κτίρια 
18 πόλεων, θα προβληθεί με την τεχνική του projection mapping 
η «ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ». Πρόκειται για μια οπτικοποιημένη 
αφήγηση του Αγώνα του 1821, μέσα από έργα τέχνης που αναφέ-
ρονται σε αυτόν. 

Η προβολή θα γίνει ταυτόχρονα στις όψεις και των 18 επιλεγμέ-
νων κτιρίων, με προεξάρχον το κτίριο της Βουλής των Ελλήνων. 

Στη Νάουσα η προβολή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (12 
Ιουνίου) και την Κυριακή (13 Ιουνίου) στην πρόσοψη του κτιρίου του 
Δημαρχείου στις 21:30. 

Εκτός από την ιστορία της Επανάστασης, οι προβολές θα δίνουν 
έμφαση και στην ιδιαίτερη ιστορία και τους ήρωες της κάθε πόλης.  

Οι πόλεις στις οποίες θα πραγματοποιηθεί η δράση είναι: Αθή-
να (κτίριο της Βουλής των Ελλήνων), Αλεξανδρούπολη (Ζαρίφειος 
Παιδαγωγική Ακαδημία), Ηράκλειο (κτίριο Περιφέρειας Κρήτης), 
Θεσσαλονίκη (Βασιλικό Θέατρο), Ιωάννινα (Δικαστικό Μέγαρο), Κα-
λαμάτα (Εικαστικό Εργαστήρι - Κέντρο Τέχνης), Κέρκυρα (Παλαιό 
Δημαρχείο), Λαμία (Δημοτικό Θέατρο), Λάρισα (Λέσχη Αξιωματικών 
Φρουράς), Μεσολόγγι (Δημοτική Πινακοθήκη), Νάουσα (Δημαρ-
χείο), Ναύπλιο (Δημαρχείο), Πειραιάς (Δημοτικό Θέατρο Πειραιά), 
Ρόδος (Δημαρχείο), Σύρος (Θέατρο Απόλλων), Τρίπολη (Δικαστικό 
Μέγαρο), Χανιά (Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης) και Χίος (Τείχος του 
Κάστρου- Porta Maggiore).

Στις 12 και 13 Ιουνίου με πρωτοβουλία της  Επιτροπής «Ελλάδα 2021»

Ο Δήμος Νάουσας, μεταξύ 18 πόλεων, συμμετέχει στο projection mapping, 
για τον εορτασμό των 200 ετών από την Επανάσταση του ΄21



8η Τακτική Γενική Συνέλευση 
του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης 

Ευθύνης Το.Ψ.Υ. Ημαθίας «Δεσμός» 
Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Το.Ψ.Υ. ΗΜΑΘΙΑΣ «Δεσμός» προσκαλεί τους συνεταιριστές του, στην 8 η Ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση του. Σύμφωνα με το Νόμο, τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν για την αποφυγή της μετάδοσης της COVID -19 και την διασφάλιση της 
Δημόσιας Υγείας, η συμμετοχή σας στην κορυφαία ετήσια εκδήλωση του Συνεταιρισμού θα ενισχύσει την περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία του συνεται-
ρισμού. Η Γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Ιουνίου 2021 και ώρα 11.30 π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης. Σε περίπτωση μη απαρτίας η 
Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί μετά από επτά (7) ημέρες, 
την 27η Ιουνίου 2021 με τον ίδιο τρόπο και την ίδια ώρα. Οι 
Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) 
είναι Ν.Π.Ι.Δ., κερδοσκοπικού χαρακτήρα με περιορισμένη 
ευθύνη των μελών τους που θεσπίστηκαν με το άρθρο 12 του 
Ν.2716/1999 του Υ.Υ.Κ.Α. για την «Ανάπτυξη και τον εκσυγ-
χρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας». Αποτελούν μια ιδι-
αίτερη μορφή συνεταιρισμού αφού παράλληλα είναι παραγω-
γικές και εμπορικές μονάδες αλλά και μονάδες ψυχικής υγείας. 
Βασικός στόχος τους είναι η κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση 
και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινω-
νικά προβλήματα, συμβάλλοντας στη θεραπεία τους και στην 
κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια.

 Εκ του Κοι.Σ.Π.Ε. «Δεσμός»
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Θερινό Σινεμά = η 
πιο ασφαλής και άνε-
τη διασκέδαση.

--> απολύμανση 
πριν κάθε προβολή,

--> μεγάλες απο-
στάσεις 

--> περιορισμένη 
διαθεσιμότητα εισιτη-
ρίων

--> αντισηπτικά σε 
κάθε είσοδο και έξοδο

Οι  ΚΡΟΥΝΤΣ 2 
(ΜΕΤΑΓΛ) 

Προβολές:    Παρασκευή 11/6 και Κυριακή 13/6 στις 20.40
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΩΣΤΑ ΚΟΚΛΑ & 

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

Κρουέλα - Cruella 
Προβολές:    Πέμπτη 10/6- Σάββατο 12/6 – Δευτέρα 14/6 – 

Τρίτη 15/6 – Τετάρτη 16/6 στις 20.45
Πρωταγωνιστούν: Εμα Στόουν, Εμα Τόμσον, Τζόελ Φράι
Trailer:  https://www.youtube.com/watch?v=0k-

ki3kSDvs&feature=emb_logo 

«Πρόστιμο»
Προβολές :    Παρα-

σκευή 11/6 και Κυριακή 
13/6 στις 22.20

Σκηνοθεσία: Φωκί-
ων Μπόγρης | Σενάριο: 
Πάνος Τράγος και Φω-
κίων Μπόγρης | Πρω-
ταγωνιστούν: Βαγγέλης 
Ευαγγελινός, Στάθης 
Σταμουλακάτος, Μαρία 
Μπαλούτσου, Βασίλης 
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Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-

γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύν-
δεσμο: 

http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     10/6/21 - 16/6/21 Έκτακτη επαναληπτική 
Γενική Συνέλευση

Το Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμό-
νων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, καλεί τα μέλη του σε Έκτακτη επαναληπτική Γενική Συνέλευ-
ση του Συλλόγου που θα γίνει στις 09 Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 
μ.μ. στο χώρο του ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» στην Αλεξάνδρεια. 

Η παρουσία όλων των μελών θεωρείται απαραίτητη. 
Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ του Συλλόγου
Η Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

ΣΑΡΚΑΤΖΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ     ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Μ.Α.μ.Α
Ευχαριστούμε από καρδιάς την οικογένεια Δημήτρη Παπαδημητρίου και Βα-

σιλικής Κυρατζή ,για την ευγενική τους χειρονομία να προσφέρουν χρηματική 
δωρεά ύψους 500 ευρώ προς το σύλλογό μας.

Η γενναιόδωρη χρηματική συνεισφορά θα καλύψει την προμήθεια εκπαι-
δευτικών και ηλεκτρονικών ειδών τόσο στο σπίτι της Μ.Α.μ.Α (Μητροπόλεως 
32) όσο και στο κδαπ αμεΑ του συλλόγου μας(Ημαθίωνος 2).

Η προσφορά σας, η ευαισθησία σας και η έμπρακτη υποστήριξή σας, μας 
δίνει δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας. Σας ευχαριστούμε πολύ!

Με εκτίμηση το ΔΣ του συλλόγου μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται  όλα τα μέλη του Συλλόγου Φίλων της Μου-
σικής Ν. Ημαθίας σε γενική συνέλευση, την Δευτέρα 14 
Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του 
Ιερού Ναού της Παναγίας Ναούσης, με τα παρακάτω θέμα-
τα ημερήσιας διάταξης: 

1. Εκλογή προέδρου και γραμματέως γενικής συνέλευ-
σης.

2. Εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής.
3. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη πενταμελούς διοικητικού 

συμβουλίου και τριμελούς ελεγκτικής επιτροπής.
4. Διάφορα.
Σημείωση: Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, 

θα πρέπει να το δηλώσουν μέχρι την Πέμπτη 10/06/2021 
και ώρα 7:00 μ.μ. Πληροφορίες: 6944676885.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας

Ορδουλίδης Γεώργιος Ζερδαλής Ιορδάνης

2ο Γυμνάσιο  Νάουσας: Ομιλία 
για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Προσκεκλημένη του 
2ου Γυμνασίου Νάουσας 
μέσω τηλεδιάσκεψης 
ήταν την Παρασκευή 
28/5/2021 η κ. Δήμη-
τρα Πουτούρη, Κρατι-
κή Πραγματογνώμονας 
Ψηφιακών Πειστηρίων, 
CFCE MSc Law and IT, 
Μηχανικός Πληροφορι-
κής Τ.Ε., που υπηρετεί 
στα Εγκληματολογικά 
Εργαστήρια Βορείου 
Ελλάδος της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Η κ. Που-
τούρη στην ομιλία της με τίτλο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο», παρουσίασε στους μαθη-
τές και των τριών τάξεων το θέμα της ασφάλειας στο Διαδίκτυο, επισημαίνοντας τους 
πολύπλευρους κινδύνους που εγκυμονεί η χωρίς περίσκεψη χρήση του τόσο από 
τους εφήβους όσο κι από τους ενήλικες. 

Πριν από την ομιλία είχε χορηγηθεί ανώνυμο ερωτηματολόγιο στο σύνολο των 
μαθητών ώστε να διευκρινιστεί ποια θεωρούνται τα πιο δημοφιλή μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, τι γνωρίζουν οι μαθητές για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο και αν γνωρίζουν 
περιστατικά διαδικτυακού εκφοβισμού. Κατόπιν κατά τη διάρκεια της ομιλίας ιδιαίτερη 
αναφορά στο ζήτημα του διαδικτυακού εκφοβισμού που μπορεί να γίνει είτε με τη 
μορφή της ρητορικής μίσους «Hate speech», είτε με τη διασπορά ψευδών ειδήσεων 
«fake news» καθώς και μέσω καθημερινού υλικού τοποθετημένου σε σεξουαλικά 
πλαίσια. 

Τέλος η κ Πουτούρη προσπάθησε να προβληματίσει και να προειδοποιήσει τους 
μαθητές για την υπερ-έκθεσή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τους καθιστά 
ιδιαίτερα ευάλωτους.  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Ι. Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ.  1839/8-6-2021 έκθεση 

επίδοσης του δικαστικού  επιμελητή στο Εφετείο Κεντρικής Μακε-
δονίας, με έδρα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Χαράλαμπου Ανανιάδη, 
κατόπιν γραπτής παραγγελίας της Δόκιμης Δικαστικής Πληρεξού-
σιας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Χρυσούλας Ι Χαμπίπη, 
επιδόθηκε στην κα. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας για λογαρια-
σμό της 2ης  εναγόμενης, ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑ Μηλίτσας, αγνώστου 
διαμονής, κυρίας κατά τις αρχικές εγγραφές του με αριθμό ΚΑΕΚ 
160083343004/0/0, ακριβές αντίγραφο της, από 3.6.2021 (αρ. κατ. 
100/ΤΜ/4.6.2021) απευθυνόμενης, ενώπιον του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Βέροιας, αγωγής, άρθρου 6 παρ.2 ν. 2664/1998 (τακτική 
διαδικασία), με συνημμένη πράξη κατάθεσης και σημείωση επ’ 
αυτής περί του χρόνου κατάθεσης προτάσεων, προς γνώση και για 
τις νόμιμες συνέπειες.

ΙΙ. Η αγωγή αυτή, την οποία ασκεί το Ελληνικό Δημόσιο 
(ΑΦΜ:090165560) που εκπροσωπείται νόμιμα από τον, κατοικοε-
δρεύοντα στην Αθήνα, Υπουργό Οικονομικών (Καραγεώργη Σερ-
βίας 10) στρέφεται αναφορικά με τo γεωτεμάχιo με αριθμό ΚΑΕΚ 
160083343004/0/0 κατά της ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑ Μηλίτσας και κατά 
άλλων αναγκαίων αλλά και απλών ομοδίκων αυτού.

ΙΙΙ. Η ανωτέρω αγωγή, καθ’ ο μέρος αφορά στο ανωτέρω γεω-
τεμάχιο και στρέφεται κατά του ανωτέρω φυσικού προσώπου έχει 
αίτημα: «Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή.Να αναγνωρισθεί ότι το 
Ελληνικό Δημόσιο είναι αποκλειστικός κύριος σε ποσοστό πλήρους 
κυριότητας 100%, για τους, στο ιστορικό της παρούσας αναφερό-
μενους λόγους: Ι)  ολόκληρου του έχοντος κατά το κτηματολογικό 
φύλλο, εμβαδόν 463 τμ., γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 160083343004/0/0..
Να διαταχθεί η διόρθωση των προαναφερόμενων εσφαλμένων εγ-
γραφών, στα οικεία βιβλία του κτηματολογικού γραφείου Κεντρικής 
Μακεδονίας – Υποκατάστημα Βέροιας, ώστε το Ελληνικό Δημόσιο 
να αναγραφεί κύριος σε ποσοστό πλήρους κυριότητας 100% των 
παραπάνω εδαφικών εκτάσεων, με τίτλο κτήσης την συντελεσθεί-
σα, κατά τα ανωτέρω, αναγκαστική απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε 
με την υπ’ αριθ. Δ1475/1651/11.06.1976 Κοινή Υπουργική Από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων, η οποία 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 182/τ. Δ’/ 24.06.1976..Να καταδικασθούν 
οι εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου.».

Βέροια, 8.6.2021
Χρυσούλα Ι Χαμπίπη

Δ Δικαστική Πληρεξούσια ΝΣΚ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Ι. Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. 1838/8-6-2021 έκθεση 

επίδοσης του δικαστικού  επιμελητή στο Εφετείο Κεντρικής Μακε-
δονίας, με έδρα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Χαράλαμπου Ανανιάδη, 
κατόπιν γραπτής παραγγελίας της Δόκιμης Δικαστικής Πληρεξού-
σιας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Χρυσούλας Ι Χαμπίπη, 
επιδόθηκε στην κα. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας για λογαρια-
σμό του 1ου εναγόμενου, ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑ Δημητρίου του Στέργιου 
και της Μηλίτσας, αγνώστου διαμονής, κυρίου κατά τις αρχικές εγ-
γραφές του με αριθμό ΚΑΕΚ 160083343004/0/0, ακριβές αντίγρα-
φο της, από 3.6.2021 (αρ. κατ. 100/ΤΜ/4.6.2021) απευθυνόμενης, 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, αγωγής, άρθρου 
6 παρ.2 ν. 2664/1998 (τακτική διαδικασία), με συνημμένη πράξη 
κατάθεσης και σημείωση επ’ αυτής περί του χρόνου κατάθεσης 
προτάσεων, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

ΙΙ. Η αγωγή αυτή, την οποία ασκεί το Ελληνικό Δημόσιο 
(ΑΦΜ:090165560) που εκπροσωπείται νόμιμα από τον, κατοικοε-
δρεύοντα στην Αθήνα, Υπουργό Οικονομικών (Καραγεώργη Σερ-
βίας 10) στρέφεται αναφορικά με τo γεωτεμάχιo με αριθμό ΚΑΕΚ 
160083343004/0/0 κατά του ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑ Δημητρίου του Στέρ-
γιου και της Μηλίτσας και κατά άλλων αναγκαίων αλλά και απλών 
ομοδίκων αυτού.

ΙΙΙ. Η ανωτέρω αγωγή, καθ’ ο μέρος αφορά στο ανωτέρω γεω-
τεμάχιο και στρέφεται κατά του ανωτέρω φυσικού προσώπου έχει 
αίτημα: «Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή.Να αναγνωρισθεί ότι το 
Ελληνικό Δημόσιο είναι αποκλειστικός κύριος σε ποσοστό πλήρους 
κυριότητας 100%, για τους, στο ιστορικό της παρούσας αναφερό-
μενους λόγους:Ι)  ολόκληρου του έχοντος κατά το κτηματολογικό 
φύλλο, εμβαδόν 463 τμ., γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 160083343004/0/0..
Να διαταχθεί η διόρθωση των προαναφερόμενων εσφαλμένων εγ-
γραφών, στα οικεία βιβλία του κτηματολογικού γραφείου Κεντρικής 
Μακεδονίας – Υποκατάστημα Βέροιας, ώστε το Ελληνικό Δημόσιο 
να αναγραφεί κύριος σε ποσοστό πλήρους κυριότητας 100% των 
παραπάνω εδαφικών εκτάσεων, με τίτλο κτήσης την συντελεσθεί-
σα, κατά τα ανωτέρω, αναγκαστική απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε 
με την υπ’ αριθ. Δ1475/1651/11.06.1976 Κοινή Υπουργική Από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων, η οποία 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 182/τ. Δ’/ 24.06.1976..Να καταδικασθούν 
οι εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου.».

Βέροια, 8.6.2021
Χρυσούλα Ι Χαμπίπη

Δ Δικαστική Πληρεξούσια ΝΣΚ
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε τοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γρηγο-

ρίου και της Μαρίας, το γένος Μαρτινο-
πούλου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Bέροια και η ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥΛΟΥΚΙΑ 
του Χρήστου και της Αικατερίνης, το γένος 
Τσιλιοπούλου, που γεννήθηκε και κατοικεί 

στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο 
που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε τοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΚΑΛΑΪΤΖΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Απο-

στόλου και της Στυλιανής, το γένος Δημη-
τριάδου, που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στη Μάλτα και η ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ του Ιωάννη και της Βασιλικής, το 
γένος Φαραγγιτάκη, που γεννήθηκε στη 
Βέροια και κατοικεί στη Μάλτα, πρόκειται 

να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιε-
ρό Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας.

Εξιχνιάστηκε  κλοπή  
καλωδίων και 

ηλεκτρικών εργαλείων, 
αξίας 1.200 ευρώ

Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας σχηματίσθη-
κε δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, 
διότι όπως προέκυψε από την έρευνα, το μεση-
μέρι της 15ης Μαΐου 2021 αφαίρεσε από αυλή 
οικίας στη Βέροια, ποσότητες καλωδίων βάρους 
95 κιλών και διάφορα ηλεκτρικά εργαλεία, συνο-
λικής αξίας 1.200 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του 
παθόντα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Ι. Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. 1836/8-6-2021 έκθε-

ση επίδοσης του δικαστικού  επιμελητή στο Εφετείο Κεντρικής 
Μακεδονίας, με έδρα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Χαράλαμπου Α-
νανιάδη, κατόπιν γραπτής παραγγελίας της Δόκιμης Δικαστικής 
Πληρεξούσιας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Χρυσούλας 
Ι Χαμπίπη, επιδόθηκε στην κα. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας 
για λογαριασμό του 3ου  εναγόμενου, ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑ Χαράλαμπου 
του Στέργιου και της Μηλίτσας, αγνώστου διαμονής, κυρίου κατά 
τις αρχικές εγγραφές του με αριθμόΚΑΕΚ 160083343004/0/0, 
ακριβές αντίγραφο της, από 3.6.2021 (αρ. κατ. 100/ΤΜ/4.6.2021) 
απευθυνόμενης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, 
αγωγής, άρθρου 6 παρ.2 ν. 2664/1998 (τακτική διαδικασία), με συ-
νημμένη πράξη κατάθεσης και σημείωση επ’ αυτής περί του χρόνου 
κατάθεσης προτάσεων, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

ΙΙ. Η αγωγή αυτή, την οποία ασκεί το Ελληνικό Δημόσιο 
(ΑΦΜ:090165560) που εκπροσωπείται νόμιμα από τον, κατοικοε-
δρεύοντα στην Αθήνα, Υπουργό Οικονομικών (Καραγεώργη Σερ-
βίας 10) στρέφεται αναφορικά με τo γεωτεμάχιo μεαριθμόΚΑΕΚ
160083343004/0/0 κατά του ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑ Χαράλαμπου και κατά 
άλλων αναγκαίων αλλά και απλών ομοδίκων αυτού.

ΙΙΙ.Η ανωτέρω αγωγή, καθ’ ο μέρος αφορά στο ανωτέρω γεω-
τεμάχιο και στρέφεται κατά του ανωτέρω φυσικού προσώπου έχει 
αίτημα: «Ναγίνειδεκτή η παρούσα αγωγή.Να αναγνωρισθεί ότι το 
Ελληνικό Δημόσιο είναι αποκλειστικός κύριος σε ποσοστό πλήρους 
κυριότητας 100%, για τους, στο ιστορικό της παρούσας αναφερό-
μενους λόγους: Ι)  ολόκληρου του έχοντος κατά το κτηματολογικό 
φύλλο, εμβαδόν 463 τμ., γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 160083343004/0/0..
Να διαταχθεί η διόρθωση των προαναφερόμενων εσφαλμένων εγ-
γραφών, στα οικεία βιβλία του κτηματολογικού γραφείου Κεντρικής 
Μακεδονίας – Υποκατάστημα Βέροιας, ώστε το Ελληνικό Δημόσιο 
να αναγραφεί κύριος σε ποσοστό πλήρους κυριότητας 100% των 
παραπάνω εδαφικών εκτάσεων, με τίτλο κτήσης την συντελεσθεί-
σα, κατά τα ανωτέρω, αναγκαστική απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε 
με την υπ’ αριθ. Δ1475/1651/11.06.1976 Κοινή Υπουργική Από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων, η οποία 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 182/τ. Δ’/ 24.06.1976..Νακαταδικασθούν 
οι εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου.».

Βέροια,8.6.2021
ΧρυσούλαΙΧαμπίπη

ΔΔικαστικήΠληρεξούσιαΝΣΚ

Να επισπευστεί η κατάργηση των υφιστάμενων περιοριστι-
κών μέτρων για τις λαϊκές αγορές προκειμένου οι παραγωγοί 
και αυτού του κλάδου να επιστρέψουν ταχύτερα στην κανονι-
κότητα, διατηρώντας παράλληλα το ίδιο επίπεδο υγειονομικής 
ασφάλειας για τους ίδιους και τους καταναλωτές, ζητάει με 
Ερώτησή του στη Βουλή ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και 
Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

Απευθυνόμενος προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, ο 
κ. Τσαβδαρίδης σημειώνει ότι με την πανδημία στη χώρα να βρί-
σκεται σε σταδιακή κάμψη, οι παραγωγοί αλλά και οι εργαζόμε-
νοι στις λαϊκές αγορές περιμένουν με ανυπομονησία την κατάρ-
γηση των περιοριστικών μέτρων 50% - 50% της προσέλευσης 
για τους πωλητές και την απόσταση των 5 μέτρων από πάγκο 
σε πάγκο, εξέλιξη που θα έλυνε τα χέρια τους προκειμένου να 
μπορέσουν να βγουν από το σπιράλ οικονομικής αβεβαιότητας 
και στενότητας.

Τονίζει δε ότι ενώ σύμφωνα και με την ενημέρωση από τον 
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων προς τους εκπροσώ-
πους των Ομοσπονδιών Λαϊκών Αγορών σχεδιάζεται η πλήρης 
επιστροφή στην κανονικότητα τους μετά τις 15 Ιουνίου 2021, 
η εξέλιξη αυτή ναι μεν προκαλεί συναισθήματα χαράς και ανα-
κούφισης από τη μία, την ίδια όμως στιγμή δημιουργεί και προ-
βληματισμό για τους λόγους της καθυστέρησης επανέναρξης 
πλήρους δραστηριότητας ειδικά για τον κλάδο των παραγωγών 
λαϊκών αγορών. 

Καθώς ανάμεσα σε άλλα:
• Δεν υφίστανται πλέον οι λόγοι για αυστηρά μέτρα κατά της 

πανδημίας, μετά και τις τελευταίες ανακοινώσεις για το χρονοδι-
άγραμμα επαναλειτουργίας των οικονομικών δραστηριοτήτων 

• Η εμπορική δραστηριότητα ακόμη και σε κλειστούς χώρους 
όπως τα σούπερμάρκετς επανέρχεται σε κανονικούς ρυθμούς

• Οι παραγωγοί των εποχικών προϊόντων όλης της χώρας 
περιμένουν τη λύση αυτή ως «μάννα εξ ουρανού» προκειμένου 
να ορθοποδήσουν μετά από μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο 
γεμάτη καταστροφές από δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: Ταχεία επιστροφή 
στην κανονικότητα και για τον κλάδο 

των παραγωγών λαϊκών αγορών 
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΙΕΡΑΣ 
 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΡΙΓΓΟΣ»

Γενική 
Συνέλευση μελών

Με απόφαση του Δ.Σ καλούνται όλα τα μέλη του Συλλό-
γου Ιεροψαλτών Ι.Μ. Βεροίας και Ναούσης (υπηρετούντες 
Ιεροψάλτες και βοηθοί των αναλογίων) σε Γενική Συνέλευση 
την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. στο 
Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως (Βενιζέλου 
29 – Βέροια 1ος όροφος, πάνω από το βιβλιοπωλείο «ΠΑΥ-
ΛΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ») για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
παρακάτω θέματα:

1) Εκλογή  Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέ-
λευσης

2) Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής
3) Αρχαιρεσίες για την Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, 

Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην Ο.Μ.Σ.Ι.Ε.
4) Συζήτηση επί λειτουργικών και εργασιακών θεμάτων   

5) Διάφορες προτάσεις.                                                                             
Σημείωση: Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα 

παρακαλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση το αργότερο 
μέχρι την Τετάρτη 09/06/2021 και ώρα 19:00 στα γραφεία της 
Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, τηλ. 2331060784.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Ανακοινώσεις για Εισφορά Αλληλεγγύης και 
συμπληρωματικές φορολογικές δηλώσεις

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου ανακοινώνει στα μέλη του και όχι μόνο ταπαρακάτω:
- Σύμφωνα με τις αριθ. 244/10-2-2017 και 504/26-3-2021 αποφάσεις της 

Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκε αντισυνταγματική η Εισφο-
ρά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) που επιβλήθηκε με τους νόμους: Ν. 
3863/2010, Ν. 3865/2010, Ν. 3986/2011 και Ν. 4002/2011 πρέπει να ζητήσουμε 
με αίτηση την επιστροφή των αναδρομικών και τη διακοπή κάθε εισφοράς που 
αντίκειται στην απόφαση αυτή.

 Τι προβλέπεται από το Ν. 3865/2010
Από 1η Αυγούστου 2010 έχει θεσπισθεί Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιού-

χων (Ε.Α.Σ.), η οποία παρακρατείται από τις κύριες συντάξεις ακαθάριστες που 
καταβάλλονται από το Δημόσιο, ως εξής:

α.  Για συντάξεις από  1.400,01 € έως 1.700,00 € ποσοστό κράτησης 3%
β.   >> >>  >>    1.700,01 €  >>   2.000,00 € >> >> 4%
γ.   >>  >>  >>    2.000,01€  >>    2.300,00 € >> >> 5%
δ.  >> >> >>    2.300,01 €  >>   2.600,00 € >> >> 6%
ε.  >> >>  >> 2.600,01 €  >>   2.900,00 € >> >> 7%
στ. >> >>  >> 2.900,01 €  >>   3.200,00 €    >> >> 8%
ζ.  >> >> >> 3.200,01 €  >>   3.500,00 €    >> >> 9%
η. >> >> >> 3.500,01€ και άνω  >> >> 10%
     Φυσικά η κράτηση γίνεται σε ολόκληρο το ποσό.
     Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (Ε.Ε.Α.) Ν.3986/2011.
Από 1η Αυγούστου 2011 επιβάλλεται Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης στα κα-

θαρά ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000,00€ φυσικών
 προσώπων, συνεπώς και στα εισοδήματα που προέρχονται από συντάξεις, 

ως εξής:
Από 12.000,01 € έως 20.000,00 €     10%
Από 20.000,01 € έως 50.000.00 €     20%
Από 50.000,01 € έως 100.000,00 €  30%
Από 100.000,01 και άνω                     40%
 Σημείωση: Η εισφορά αυτή μειώθηκε κατά 30%.
Το ποσό παρακράτησης γίνεται σε ολόκληρο το ποσό. Π.χ. εάν το εισό-

δημα είναι 13.000,00 € δε θα πληρωθεί το ποσό 13.000,00 μείον 12.000,00 
=1.000,00 Χ10%=100,00€, αλλά 13.000,00Χ10%=1.300,00€.

Ν.4002/2011 παρακράτηση από 1η Αυγούστου 2011
α.   Για συντάξεις   από   1.700,01€ έως  2.000,00€ ποσοστό    6%
β.     >>     >>  >>      2.000,01€  >>   2.300,00€        >>  7%
γ.     >>     >>  >>      2.300,01€  >>   2.600,00€        >>          9%
δ.     >>     >>  >>      2.600,01€  >>   2.900,00€        >>       10%
ε.      >>     >> >>      2.900,01€  >>   3.200,00€        >>     12%
στ.   >>      >>            >>      3.200,01€  >>   3.500,00€        >>     13%
ζ.     >>      >>            >>      3.500,01€  και άνω  >> 14%  
Αιτήσεις θα υπάρχουν στο Γραφείο του Συνδέσμου που θα είναι ανοικτό 

κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από 11:00π.μ. έως 12:30μ.μ.  από 14 Ιουνίου έως 
30 Ιουνίου 2021.Τις ίδιες ώρες μπορούν να προσέρχονται τα μέλη μας  για την 
πληρωμή των συνδρομών τους, διότι εάν επιτρέψουν οι συνθήκες θα έχουμε 
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. το φθινόπωρο του 2021 και  στις αρχαι-
ρεσίες λαμβάνουν μέρος μόνο τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη. 

Καλό θα είναι να  γραφτούν στο Σύνδεσμο Πολιτικών Συνταξιούχων και οι 
νέοι συνταξιούχοι για να ανανεωθεί ο Σύνδεσμός.

-  Εν  όψει υποβολής φορολογικών δηλώσεων υπενθυμίζουμε στα μέλη μας, 
ότι το 2020 πήραμε αναδρομικά των ετών 2015 και 2016, συνεπώς είμαστε υ-
ποχρεωμένοι να υποβάλουμε δύο (2) συμπληρωματικές φορολογικές δηλώσεις. 
Πρέπει να επικοινωνήσουμε με το λογιστή μας, μέχρι πότε πρέπει να υποβλη-
θούν .Εάν δεν υποβληθούν ή είμαστε εκπρόθεσμοι  υπάρχει πρόστιμο 100,00€. 

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος 

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Υ.Γ. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για την προσέλευση στο Γραφείο 

του Συνδέσμου. 

10 και 11 Ιουνίου
Την οσιακή κοίμηση του Αγίου 
Λουκά του Ιατρού πανηγυρίζει  

η Ι. Μ. Παναγίας Δοβρά Βεροίας 
To διήμερο 10 και 11 Ιουνίου η Ιερά Μονή Παναγίας 

Δοβρά Βεροίας πανηγυρίζει την οσιακή κοίμηση του Αγίου 
Λουκά του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως του 
Θαυματουργού στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του, σύμφωνα 
με το παρακάτω πρόγραμμα:

Πέμπτη 10 Ιουνίου, 7:00 μ.μ.
Πολυαρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός
 Παρασκευή 11 Ιουνίου, 7:00 π.μ.
Όρθρος και Αρχιερατικό Συλλείτουργο
Παρασκευή 11 Ιουνίου, 7:00 μ.μ.
Μεθεόρτιος Εσπερινός και Ιερά Παράκληση
 Την Παρασκευή 11 Ιουνίου ο Ιερός Ναός θα παραμείνει 

ανοιχτός από τις 7:00 π.μ. έως τις 9:00 μ.μ., όπου θα τίθεται 
σε προσκύνηση το Ιερό Λείψανο του Αγίου. Οι Ιερές Ακολου-
θίες θα μεταδοθούν απευθείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως μας www.imverias.gr, στην αντίστοιχη σελίδα 
στο Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μη-
τροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 12 Ιουνίου 

2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Μετα-
μορφώσεως του Σωτήρος Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του αγαπημέ-
νου μας συζύγου, πατέρα, παππού, 
αδελφού και θείου 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσευ-
χηθούν για την ανάπαυση της ψυχής του.

Η σύζυγος,
Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Τα αδέρφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Ιερός Ναός Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης

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

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

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων: 

 Την Τετάρτη 9 Ιουνίου στις 7:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στον Πανηγυ-
ρικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό Αναλήψεως του Κυρίου και 
Αγίου Νεκταρίου Βεροίας. 

 Την Τετάρτη 9 Ιουνίου στις 9:00 
μ.μ. θα κηρύξει την λήξη των εκδη-
λώσεων της Γ΄ Ιατρικής Εβδομάδος 
του Αγίου Λουκά του Ιατρού μέσα α-
πό την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητρο-
πόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθ-
μό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».   

Την Πέμπτη 10 Ιουνίου στις 7:00 
μ.μ. θα λάβει μέρος στον Πανηγυρικό 
Πολυαρχιερατικό Εσπερινό στον πα-
νηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολουθία θα μεταδοθεί απευθείας μέσα από την 
ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και 
τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».    

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 8 Ιου-

νίου 2021 στις 6.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Αθανά-
σιος Μαντιδιώτης σε ηλικία 72 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 8 Ιου-

νίου 2021 στις 5.15 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευ-
ής στον Πλάτανο Ημαθίας η Α-
σπασία Ευαγγελοπούλου σε 
ηλικία 79 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 8 Ιου-

νίου 2021 στις 11.45 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
Μικρής Σάντας ο Χαράλαμπος 
Απ. Περσίδης σε ηλικία 90 ε-
τών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ι.Ν. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ – 

ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ
Την Πέμπτη 10 Ιουνίου πανηγυρίζει ο Ιερός Να-

ός Αναλήψεως – Αγ. Νεκταρίου Παπάγου και την 
Δεσποτική εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου μας.

Οι ιερές Ακολουθίες θα τελεσθούν σύμφωνα με 
το παρακάτω πρόγραμμα:

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ
19.00 Ακολουθία Απόδοσης του Πάσχα
19.15 Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπε-

ρινός
Η Ακολουθία του εσπερινού θα τελεσθεί υπαί-

θρια
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ
7.30-10.00 Όρθρος – Πανηγυρική Θεία Λειτουρ-

γία
19.00 Εσπερινός – Παράκληση εις την Ανάληψη 

του Κυρίου
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Σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής 
μεταλλικών κερκίδων στο γήπεδο Αγίου 
Γεωργίου

Συνεχίζονται με επιταχυνό-
μενο ρυθμό οι εργασίες για την 
«Κατασκευή Μεταλλικών Κερκί-
δων στο γήπεδο Αγίου Γεωργί-
ου» του Δήμου Βέροιας, υπό την 
επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνι-
κών Υπηρεσιών.

Το έργο αφορά κατασκευές 
στο υπάρχον γήπεδο που βρί-
σκεται στην Τοπική Κοινότητα Α-
γίου Γεωργίου και συγκεκριμένα 
στην κατασκευή κερκίδων, στε-
γάστρου (επιφάνειας 170μ2) και 
περίφραξης του χώρου στο γή-
πεδο ποδοσφαίρου.

Ο ανάδοχος του έργου (Τεχνική εταιρεία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» με έδρα την Ξάνθη) ανακηρύχθηκε ύστερα από ανοικτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό, ενώ με την υπογραφή της σύμβασης (12.03.2021) ανάμεσα στον Δήμο Βέροιας και στην 
ανάδοχο εταιρεία ενεργοποιήθηκε ο χρόνος έναρξης εργασιών. 

Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέ-
ντρου Βέροιας, σε συνεδρίασή της στις 3 
Ιουνίου 2021, αποφάσισε την συμμετοχή μας 
στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία, την ΠΕ-
ΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021, εκφράζοντας την 
διαμαρτυρία και αντίθεση του κόσμου της 
εργασίας απέναντι στο νέο εργασιακό νομο-
σχέδιο της κυβέρνησης.

Η κρίση στην αγορά εργασίας που προ-
κλήθηκε από την πανδημία COVID- 19 ως 
συνέχεια της κρίσης των μνημονίων, έχει αυ-
ξήσει την πιθανότητα σημαντικής υποβάθμι-
σης του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων.

Εμείς, συνεπείς με την ιστορία και τους 
αγώνες μας, ανταποκρινόμενοι στην ευθύνη 
που μας αναλογεί, εκφράζουμε τις αντιρρή-
σεις μας, αλλά προτάσσουμε και το δικό μας 
πλαίσιο διεκδίκησης.

Το νομοσχέδιο, παρά τα όσα προσπαθεί 
να επικοινωνήσει η κυβέρνηση, ΔΕΝ ρυθμίζει 
την αγορά εργασίας και ΔΕΝ κινείται στην 
κατεύθυνση «προστασίας» της εργασίας και 
των εργασιακών δικαιωμάτων.

Αντίθετα, εντείνει τις συνθήκες εργασιακής 
ζούγκλας και τις ρυθμίσεις που προβλέπει, 
όπως:

- «Διευθέτηση» του χρόνου εργασίας με 
ατομική σύμβαση

- Κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας για 
χιλιάδες εργαζόμενους, με τη διεύρυνση των 
κλάδων που εντάσσει

- Απελευθέρωση των απολύσεων που θα 
γίνονται πλέον ανεξέλεγκτες, και πολλά άλλα 
που έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά 
αντι-εργατικών ρυθμίσεων που θα επιφέρουν 
μεγάλη επισφάλεια στις εργασιακές σχέσεις 
και πλήγμα στο θεσμό των ελεύθερων Συλ-
λογικών Διαπραγματεύσεων και στο μοντέλο 
της ασφαλούς και αξιοπρεπώς αμειβόμενης 
εργασίας.

Και ενώ θα περιμέναμε, η συνεχιζόμενη 
οικονομική κρίση και μάλιστα σε συνθήκες 
πανδημίας, να «επιβάλλει» την υιοθέτηση 
θετικών πρωτοβουλιών από πλευράς της 
κυβέρνησης, η οποία θα έπρεπε να επικε-
ντρώνεται σε μέτρα στήριξης της εργασίας και 
ανακούφισης των εργαζομένων, η κυβέρνηση 

– με το νομοσχέδιο που προωθεί – έρχεται 
να απορρυθμίσει ακόμα περισσότερο τις ερ-
γασιακές σχέσεις, παραχωρώντας εργαλεία 
στους εργοδότες, προκειμένου να επιβάλλουν 
όρους εργασίας και αμοιβής με βάση την ατο-
μική σύμβαση εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το τεκμηριωμένο αίτημα 
της Γ.Σ.Ε.Ε. για αύξηση του κατώτατου μι-
σθού, συνιστά εργαλείο οικονομικής ισότητας, 
κοινωνικής δικαιοσύνης και συσπείρωσης 
των δυνάμεων της εργασίας. Η θεσμοθέτηση 
του κατώτατου μισθού μέσα από την Εθνική 
Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, είναι η 
ύψιστη προστασία των εργαζομένων από χα-
μηλές αμοιβές που δεν διασφαλίζουν ένα αξι-
οπρεπές επίπεδο διαβίωσης για τους ίδιους 
και τις οικογένειές τους.

Οι σύγχρονες κοινωνίες, πρέπει να αφου-
γκραστούν τα προβλήματα των εργαζομένων 
και να δίνουν λύσεις για δίκαιες αμοιβές και 
προστασία των εργαζομένων από αυθαιρε-
σίες.

Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέ-
ντρου Βέροιας, συμφωνώντας με την προ-
γραμματισμό της Γενικής Συνομοσπονδίας 
Εργατών Ελλάδας για απεργιακές συγκε-
ντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, 
κ.λπ 

ΚΑΛΕΙ
ΤΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ/ΟΥΣ

 ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ,

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
 και ώρα 11:00 π.μ.

μπροστά στο Εργατοϋπαλληλικό
 Κέντρο Θεσσαλονίκης

τηρώντας τα απαιτούμενα
 μέτρα προστασίας

ΜΕ ΕΞΑΘΛΙΩΜΕΝΟΥΣ
 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

Ανάπτυξη ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ

Να αποκατασταθεί κάθε αντι-εργατική δι-
άταξη που οδηγεί τη χώρα σε δημοκρατική 
οπισθοδρόμηση και τον κόσμο της εργασίας 
σε περαιτέρω εργασιακή υποβάθμιση.

Το Δ.Σ.

Στην απεργία της 10ης 
Ιουνίου συμμετέχει 

το Εργατοϋπαλληλικό 
Κέντρο Βέροιας

Τριπλή καραμπόλα χθες 
στην οδό Σταδίου της Βέροιας 

λόγω…σκύλου
Τριπλή καραμπόλα 

οχημάτων σημειώθηκε 
γύρω στις 8 το πρωί 
της χθεσινής Τρίτης 
(8/6/2021) στην οδό 
Σταδίου της Βέροιας, 
στο ύψος της διασταύ-
ρωσης με οδό Καλής 
Παναγίας (με κατεύ-
θυνση προς Νάουσα). 

Σύμφωνα με τ ις 
πρώτες πληροφορί-
ες του Inveria.gr, από 
αυτόπτες μάρτυρες, 
το περιστατικό συνέβη 
όταν σκύλος βρέθηκε 
στο οδόστρωμα και το 
πρώτο όχημα σταμά-
τησε απότομα για να 
μην τον χτυπήσει, ω-
στόσο τα δύο οχήματα 
που ακολουθούσαν δεν πρόλαβαν να σταματήσουν και διαδοχικά συγκρούστηκαν. 

Ευτυχώς από την σύγκρουση δεν σημειώθηκαν σοβαροί τραυματισμοί, τα οχήματα απομακρύνθηκαν άμεσα από 
την μέση του δρόμου, ενώ του περιστατικού επιλήφθηκε η Τροχαία Βέροιας.



Ο επιθετικός της ΒΕΡΟΙΑΣ
Γιάννης με το γκολ που πέτυχε
τηνΚυριακήεπί τουΘεσπρωτού,
έφτασε τα οκτώ τέρματα και ανέ-
βηκεστηνπρώτηθέση, ενώλίγο
πιο κάτωβρίσκονται οιΠασάς (6
γκολ) και Πόζογλου (5 γκολ). με
σωρεία χαμένων ευκαιριών  σε
κάθεπαιχνίδι.

Αναλυτικά:
8 γκολ:
Λουκίνας(ΒΕΡΟΙΑ)

7 γκολ:
Μάνιος(ΑλμωπόςΑριδαίας)
Παπαδημητρίου (Ολυμπιακός

Βόλου)
Τσιριγώτης(Επισκοπή)

6 γκολ:
Πράντο(Πανσερραϊκός)
Μαρουκάκης(Καλλιθέα)
Πασάς(ΒΕΡΟΙΑ)
Καλογέρης(ΑπόλλωνΠόντου)

5 γκολ:
Δελαπόρτας(Ρόδος)
Χατζησάββας(Ιάλυσος)
Πόζογλου(ΒΕΡΟΙΑ)
Κολλάς, Βαλαβανόπουλος,

Κόκκορης(Καβάλα)
Ροχάνο(ΝίκηΒόλου)

4 γκολ:
Αδαμάκης(Καβάλα)
Μπαρμπαρούσης(Αιγάλεω)
Παπαδόπουλος(Ιάλυσος)
Μαρκόφσκι(Καλαμάτα)
Σαραντίδης(Θεσπρωτός)
Κανούλας(Σαντορίνη)

3 γκολ:
Δεινόπαππας,Παναγιώτου(Α-

πόλλωνΠόντου)
Λουσέρο(ΑλμωπόςΑριδαίας)
Γαβριηλίδης(Καβάλα)
Μπουόλι,Δεμηρτζόγλου,Κυβε-

λίδης(Πιερικός)
Γεωργιάδης(Πανσερραϊκός)
Αρναρέλλης(Ρόδος)
Καββαδίας,Σταύρου,Στούπης

(Καλλιθέα)
Γκαρσία(ΝίκηΒόλου)
Ποζατζίδης(Τρίγλια)
Πατσέκο(Θεσπρωτός)

2 γκολ:
Παντεκίδης(Καβάλα)
Χαντί, Τσιλιγγίρης,Μπουρλά-

κης(Αιγάλεω)
Ζαχαράκης(Ασπρόπυργος)
Σέα(ΑΕΠΚοζάνης)
Κοντοές(Θεσπρωτός)
Στίκας,Ορφανίδης(Καβάλα)
Τσίπρας,Μπαξεβάνος(Ρόδος)
Γκατσολάρι, Παπαδόπουλος

(Πιερικός)
Γκέσιος,Χαντζάρας (Αλμωπός

Αριδαίας)
Τότσκα(Τρίγλια)
Μέτσε(ΝίκηΒόλου)
Ηλιόπουλος, Φελίπε, Μπου-

σμπίμπα(Καλαμάτα)
Τσιντώνης(Καλλιθέα)
Νάνι(Επισκοπή)
Φιλίποβιτς(ΟλυμπιακόςΒόλου)
Παντίδος(Σαντορίνη).

1 γκολ:
Αμαραντίδης (Απόλλων Πό-

ντου)
Τραορέ, Βασιλείου, Κυριαζής,

Μαρούδας, Ζαχαρός, Γεωργακό-
πουλος(Ασπρόπυργος)

Μακρυδημήτρης,Λίχτι, Μαρ-
τσάκης,Βουργουντζής(Ρόδος)

Κόνσι,Μαρκιόνι,Μέσι,Ψάλ-
της,Θεοδωρίδης, Γκούρτσας,Ο-
λαϊτάν(Πανσερραϊκός)

Δόρης, Ζγκούρι, Σενγκέργκης,
Μπρίτο(Τρίγλια)

Μπουντόπουλος, Γιουκούδης,
Ερρίκος(Σαντορίνη)

Ανδρέου,Λίμα(Επισκοπή)
Τριανταφυλλάκης,Αναστασό-

πουλος,Κέρι,Αλεξόπουλος,Μπα-
καγιόκο(Καλαμάτα)

Οικονομόπουλος,Λάσκαρης
(Αιγάλεω)

Ραμίρεζ,Κωνσταντακόπουλος,
Γ.Γώγος,Μπίκας(Θεσπρωτός)

Τσαγκαλίδης, Νικλητσιώτης,
Γιαννίτσης,Μπουτζίκος,Βουκελά-
τος(ΟλυμπιακόςΒόλου)

Μακρής, Γιαλαμίδης,Μπαβέ-
λης,Χαρτσιάς(Πιερικός)

Χοτζάλι, Μουσταφίδης, Πα-
παγγελής(Καλλιθέα)

Ντινόπουλος,Βοριαζίδης,Τρο-
μπούκης(ΑΕΠΚοζάνης)

Παπουτσογιαννόπουλος,Mα-
στραντωνάκης, Καρπαθάκης,
Ρούσσος(Ιάλυσος)

Καραγιάννης(ΒΕΡΟΙΑ)
Ορφανίδης(Καβάλα)
Μάρτσεφ,Παλιάτσος,Παπου-

τσίδης, Κορνέζος (ΑστέραςΒλα-
χιώτη)

Τζοβάρας, Κρουθ (Νίκη Βό-
λου).
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Το αναλυτικό 
πρόγραμμα 
των αγώνων 

της 16ης αγωνι-
στικής ημέρας του 
Πρωταθλήματος 
Football League 
αγωνιστικής περι-
όδου 2020-2021. 
Το ντέρμπι κορυ-
φής του Β. Ομίλου 
μεταξύ της Βέροιας 
και της Καβάλας θα 
διεξαχθεί το Σάββα-
το 12/6  στις 8 το 
βράδυ και θα μετα-
δοθεί απ’ ευθείας 
από την ΕΡΤ3. 

Είναι μία  ευκαιρία για την ομάδα τηςΒέροιας
μενίκηναδιασφαλίσειτην2ηθέση....καιναείναι
σίγουρηεκτόςαπροόπτουοτιτουχρόνουθααγω-
νίζεταιστηνSL2.

Αναλυτικάτοπρόγραμμα
Βόρειος Όμιλος
Σάββατο12.06.202117:00
Νεάπολης Βόλου, Ολυμπιακός Βόλου – Θε-

σπρωτός

Σάββατο12.06.202120:00ΕΡΤ3
ΔημοτικόΒέροια,ΒέροιαΝ.Π.Σ.–Καβάλα

Κυριακή13.06.202117:00
ΒΑΤΑΝΚατερίνης,ΑπόλλωνΠόντου–Τρίγλια

Κυριακή13.06.202117:00
Αριδαίας,ΑλμωπόςΑριδαίας–Πανσερραϊκός

Κυριακή13.06.202117:00
Α’ΔΑΚΚατερίνης,Πιερικός–ΑΕΠΚοζάνης

Νότιος Όμιλος
Κυριακή13.06.202117:00
ΔημοτικόΣπάρτης,ΑστέραςΒλαχιώτη –Αιγά-

λεω

Κυριακή13.06.202117:00
ΔημοτικόΡόδου,Ρόδος–Ιάλυσος

Κυριακή13.06.202117:00
ΝεάποληςΒόλου,ΝίκηΒόλου–
ΈνωσηΠανασπροπυργιακού

Κυριακή13.06.202117:00
ΠαραλίαςΚαλαμάτας,Καλαμάτα–Καλλιθέα

Κυριακή13.06.202117:00
Δ.Α.Κ.Νάξου,Σαντορίνη–Επισκοπή

Στην κορυφή των σκόρερ
ο Γιάννης Λουκίνας με 8 γκολ....
που θα μπορούσε να ήταν 18.!!

Η16ηαγωνιστική
τηςFootballLeague
Tο Σάββατο 12/6 στις 20.00μ.μ
από την ΕΡΤ3 Βέροια-Καβάλα



Με την κατάκτηση ενός χάλκινου
μεταλλίου, με την συμμετοχή σε τε-
λικούς αγωνισμάτων και με πολλές
εμπειρίες επέστρεψε από τηνΠάτρα
η ομάδα της Γ.Ε. Νάουσας όπου το
Σαββατοκύριακο 5,6 και τηνΔευτέρα
7/6συμμετείχεστοΠανελλήνιοπρω-
τάθλημαΑ/Γκαικ23Α/Γ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα που
έφερανοιαθλητέςκαιοιαθλήτριεςτης
Γ.Ε.Νήταν:

ΊλζεΛογδανίδου 3η στην κατηγο-
ρία κ23 και 8η στην κατηγορία των
Γυναικώνστα400εμπ.μεχρόνο63”53
(στον προκριματικό η αθλήτρια της
ΓΕΝ πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ με
62”93) ,επίσηςήταν6ηστηνκατηγο-
ρία κ23 και 13η στην κατηγορία των
Γυναικώνστα100εμπ.μεχρόνο15”12

ΕλπίδαΛίγγου 4ηστην κατηγορία
κ23 και 12ηστην κατηγορία των Γυ-
ναικώνστα400εμπ.μεχρόνο68”27

Ιωάννα Ιωάννου 5η στην κατη-
γορία κ23 και 12η στην κατηγορία
των Γυναικώνστο μήκος με επίδοση
5,59(στον προκριματικό η αθλήτρια
τηςΓΕΝπέτυχεάλμα5,80)

ΈλληΠίπιλα  8η στην κατηγορία
κ23στούψοςμεεπίδοση1,60

ΚυριακήΝέγρου11ηστηνκατηγο-
ρίακ23στα400εμπ.μεχρόνο75”01

Κώστας Λογδανίδης 11ος στον
ακοντισμό τωνΑνδρων με επίδοση
60,54

ΣαράντηςΣαραντινός9οςστηνκα-
τηγορία κ23 και 12οςστην κατηγορία
τωνΑνδρώνστα110μ.εμπ.μεεπίδοση
15”96

ΕπίσηςοιαθλήτριεςτηςΓ.Ε.Ν.(Νέ-
γρουΚ. -ΠίπιλαΕ.-ΛίγγουΕ. -Λο-
γδανίδουΙ.)συμμετείχανκαιστοαγώ-
νισμα της σκυταλοδρομίας 4Χ400μ.
στην κατηγορία κ23 όπου κατέλαβαν
την6ηθέσημεεπίδοση4.15”28”

Επόμενη αγωνιστική δραστηριό-
τητα της ΓΕΝ είναι την Παρασκευή
11/6 στο 1οΑλεξανδρινό μίτινγκ στί-
βου που θα γίνει στηνΑλεξάνδρεια
στηνμνήμη τουΓιώργουΠάντουπου
πρόσφαταέφυγεαπότηνζωή.

H Ομοσπονδία Χειρο-
σφαιρίσεως Ελλά-
δος αισθάνεται την 

ανάγκη να ευχαριστήσει 
όλους όσοι βοήθησαν και 
στήριξαν την διοργάνωση 
του προκριματικού ομίλου 
για το ΕURO 2022 Γυναι-
κών χάντμπολ στο «Φιλίπ-
πειο» της Βέροιας το διά-
στημα 4-6 Ιουνίου 2021.

ΕυχαριστούμεθερμάτονΔήμοΒέ-
ροιας και το ΚΑΠΑΒέροιας για την
συνδιοργάνωση και την έμπρακτη
στήριξη, καθώς και το προσωπικό
τους που ήταν πάντα στην διάθεση
μας.

Ευχαριστούμε πολύ την Ένωση
ΣωματείωνΧειροσφαίρισηςΚεντρικής
Μακεδονίας και την ΕλληνικήΑστυ-
νομίαγια τηνάψογησυνεργασίακαθ’
όλητηνδιάρκειατηςδιοργάνωσης.

Ευχαριστούμε θερμά τους εθελο-
ντές- ανθρώπους του χάντμπολπου
βοήθησαν τα μέγιστα με το ζήλο και
τηναγάπητουςγιατοχάντμπολ,στην
ομαλήδιεξαγωγήτωναγώνων.

Τέλος θέλουμε να ευχαριστήσουμε

τους γονείς, τουςσυγγενείς, τουςαν-
θρώπους του χάντμπολ στη Βέροια
και όλους τουςφιλάθλους για την κα-
τανόηση και τηνωριμότηταπου επέ-
δειξανστην τήρηση του υγειονομικού
πρωτοκόλλου.

Όλοι μαζί καταφέραμε να διοργα-
νώσουμε5αγώνεςμεαπόλυτηασφά-
λειακαιμετηνπαρουσίαμόνοτωνε-
μπλεκομένωνστηδιοργάνωση, όπως
προβλέπειονόμος.

Λυπούμαστεπουλόγωτηςπανδη-
μίας και τωνπρωτοκόλλωνδεν κατέ-
στηδυνατήηπροσέλευσηκόσμουστο
γήπεδομεσκοπόναπαρακολουθήσει
απόκοντάκαιναστηρίξειτιςπροσπά-
θειεςτωνκοριτσιώνμας.

Ευχόμαστεαυτόνααλλάξεισύντο-
μακαιστοεπόμενοτουρνουάπουθα
διοργανωθείμεευθύνητηςΟμοσπον-
δίας,οισυνθήκεςναείναιπολύκαλύ-
τερεςκαιταγήπεδαγεμάτα.
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Σας ενημερώνουμε ότι η Ακαδημία μας ΑετόςΛαζοχωρίου 
θα επαναλειτουργήσει την Δευτέρα17Μαΐου όπως ορίζει το 
υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού- Γενική Γραμματεία 

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

της δισεβδομαδιαίας «Σχολικής Βεβαίωσης».
Ώραέναρξης16.00

Ώρασυνάντησης15.45

Δύοαγωνιστικέςαπομένουνακόμηστον
7οκαιστον9οόμιλογιαναπέσειηαυλαία
στην κανονική, κουτσουρεμένη, περίοδο
τουενόςγύρουστηΓ’Εθνική.Στον7οηΑΕ
Κηφισιάς έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά
τον τίτλο, ενώ«μάχη» γίνεται για τιςπέντε
θέσειςπουοδηγούνστατοπικάπρωταθλή-
ματα.

Όσοναφοράτο9ογκρουπ,ηπρωτιάεί-
ναιακόμηανοιχτή,μεδιεκδικητέςΠαναιγιά-
λειο,ΖάκυνθοκαιΔιαγόραΒραχνέικων,ενώ
δύο ομάδες, ηΘύελλαΠατρών και οΑΟ
Τσιλιβή,αποχαιρέτησανήδητηΓ’Εθνική.

Στο2οόμιλουποβιβάστηκαναπότονΝ.
Ημαθίας  οΠΑΟΚΑλεξάνδρειας και Νίκη
Αγκαθιάς.Στουςάλλους8ομίλους έπεσεη
αυλαία.

Αναλυτικάοιπρωταθλητέςκαιοιομά-
δεςπουυποβιβάστηκαν:

Οιπρωταθλητέςστουςομίλους
1οςόμιλος:ΟρφέαςΞάνθης
2οςόμιλος:ΠοσειδώναςΜηχανιώνας
3οςόμιλος:ΑναγέννησηΚαρδίτσας
4οςόμιλος:ΔιαγόραςΣτεφανοβικείου
5οςόμιλος:ΑχέρωνΚαναλακίου
6οςόμιλος:Πανιώνιος
7οςόμιλος:ΑΕΚηφισιάς
8οςόμιλος:ΘύελλαΡαφήνας
9οςόμιλος:Υπολείπονται ακόμηδύοα-

γωνιστικές. Στην κορυφή βρίσκεται ο Πα-

ναιγιάλειος με 21 βαθμούς (11 ματς) και
ακολουθείηΖάκυνθοςμε19β.(9ματς).

10οςόμιλος:Ηρόδοτος

Οιομάδεςπου«έπεσαν»
1οςόμιλος:ΑΕΕυόσμου,ΕλπίςΣαπών,

ΑΕΑμπελοκήπων,ΑΕΔιδυμοτείχου,Αναγέν-
νησηΘαλασσιάςκαιΔόξαΝ.Σιδηροχωρίου

2οςόμιλος:ΝίκηΑγκαθιάς,ΠΟΝΚαλλι-
κράτειας,ΑετόςΒαρβάρας,Εθνικός Γιαννι-
τσών,ΠΑΟΚουφαλίων καιΠΑΟΚΑλεξάν-
δρειας

3ος όμιλος:ΑΟ Σελλάνων,ΔίαςΔίου,
ΕρμήςΑμυνταίου,ΑΣΜετέωρα,Οικονόμος
ΤσαριτσάνηςκαιΜακεδονικόςΦούφα

4ος όμιλος:Φωκικός,Αλμυρός και Ο-
πούντιοςΜαρτίνου

5ος όμιλος:ΘύελλαΚατσικάς,Μ.Αλέ-
ξανδροςΚαλλιθέας,ΑΟΚασσιόπηΚέρκυρα,
ΑΕΜεσολογγίου, ΠΑΣΠρέβεζα και ΠΑΣ
ΘύελλαΜοναστηρακίου

6ος όμιλος:ΑΕΜοσχάτου,Μαρκό και
Πανναξιακός

8ος όμιλος:Ακράτητος,ΑετόςΛουτρών,
ΑΠΕΜικρασιατικήκαιΠυθαγόραςΑΨΕΣ

10ος όμιλος: Ρεθυμνιακός,ΑΟΔαμά-
στας,ΑστέραςΡεθύμνου,ΑΟΠαλαιόχωρας,
ΠλατανιάςκαιΆρηςΡεθύμνου

Επίσης οι 10πρωταθλητές θα δώσουν
αγώνες μπαράζ για τις 5 θέσειςπου οδη-
γούνστηννέακατηγορία.

ΤοΔ.ΣτηςΟΧΕευχαριστεί
τονΔήμοΒέροιας

Γ’Εθνική
Οι πρωταθλητές και οι ομάδες

που υποβιβάστηκαν

Χάλκινο για την Ίλζε Λογδανίδου στην Πάτρα
ΜεπολλέςεμπειρίεςηαποστολήτηςΓ.Ε.Νάουσας
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιούνιος 2021

Τοσυνεργείο
επιφυλακήςτης
ΔΕΥΑΒκατάτο
διάστημααπό07-
06-2021 μέχρι 
13-06-2021 θα
είναιτοεξής:Αυτό-
ματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.
2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
07/06/2021 έως 11/06/2021

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

Τουρνουά 5Χ5 στη 
Βέροια, στον Προμηθέα 

(γηπ. Γιώργος Σίμος)

Τουρνουάποδοσφαίρου5Χ5θαπραγματοποιηθείστηνΒέροια,στοα-
νοιχτόγήπεδο,σταΕβραίικα.,Έναγήπεδοπουπήρετοόνοματουπρώην
άσσουτηςΒέροιαςΓιώργουΣίμουπουμεγάλωσεστηνγειτονιάτουΠρομη-
θέα.

Δηλώσειςσυμμετοχέςέως11Ιουνίου.Έναρξη14Ιουνίου.Εγγραφή,10
ευρώτοάτομο.Τηλέφωνοεπικοινωνίας:6980841041.

Το 1ο μίτινγκ
στην Αλεξάνδρεια στην 
μνήμη Γιώργου Πάντου

1οΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΝΟΜΗΤΙΓΚ ΣΤΙΒΟΥΣΕΜΝΗΜΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΝΤΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ11ΙΟΝΙΟΥ2021ΑΝΟΙΧΤΟΣΤΑΔΙΟΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΗΈνωσηΣωματείωνΣτίβου .ΟΓυμναστικόςΑγωνιστικόςΣύλλογος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ.ΟΔήμοςΑλεξάνδρειας-ΚΕΔΑ.

ΗΠεριφερειακήΑυτοδιοίκησηΗμαθίας.Διοργανώνουντο1οΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΕΙΝΟΜΗΤΙΓΚΣΤΙΒΟΥ.σεμνήμητουΑντιπροέδρουτουΓΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑκαιΤαμίατηςΕΑΣ/ΣΕΓΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣΜΑΚΕΔΙΝΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΑΝΤΟΥ

ΘασυμμετέχουνκορυφαίοιαθλητέςαποόλητηνΕλλάδα..

HMαρίαΝτάνουτουΕΟΣ
Νάουσαςσυναντήθηκεμετον
πρόεδροτηςΔΟΕΤόμαςΜπαχ

Hπρωταθλήτρια τουσκι,Olympian και μέλος τηςΕπιτροπής
ΑθλητώντηςΕΟΕΜαρίαΝτάνου,βρέθηκεστηνεκδήλωσητουΔή-
μουΛωζάνηςπροςτιμήντουΙωάννηΚαποδίστρια,μετηνεπίσημη
τελετή ονοματοδοσίας οδού “ΙωάννηΚαποδίστρια” στοOuchy,
μπροστάαπότηνπροτομήτου.

ΗΜαρίαΝτάνουείχε την ευκαιρίαναμιλήσειμε τονπρόεδρο
τηςΔΟΕΤόμαςΜπαχκαινασυζητήσειμαζίτουπάνωσεθέματα
πουαφορούντουςΟλυμπιακούςτουΤόκιοόπωςτοplaybookτων
αθλητώναλλάκαιναενημερώσεισχετικάμετιςδρασειςτηςΕλλη-
νικήςΕπιτροπήςΑθλητώνπριν την αναχώρηση της ολυμπιακής
ομάδαςγιατηνΙαπωνία.

Τετάρτη 09-06-2021

14:30-21:00 ΤΡΟ-

ΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ-

ΓΙΟΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ32

23310-22968

14:30-21:00 ΠΑ-

ΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. Α-

ΝΑΣΤΑΣΙΟΣΜΗΤΡΟ-

ΠΟΛΕΩΣ 38 23310-

29551

19:00-21:00ΚΟΥ-

ΠΑΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΒΙΚΕΛΑ10-ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491

21:00-08:00ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ 10 -

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491

Φαρμακεία

Έγραψε ιστορία η Σάκκαρη! 
Πέρασεσταπροημιτελικά

τουRolandGarros
Η Μαρία Σάκ-

καρη συνεχίζει να
γράφει ιστορία στο
RolandGarros, κα-
θώςκέρδισε2-0σετ
(6-1, 6-3) τηνΑμερι-
κανίδαΣόφιαςΚένιν
και έγινε η πρώτη
Ελληνίδα που περ-
νάει στους «8» σε
τουρνουά Grand
Slam, όπως αυτό
που γίνεται στοΠα-
ρίσι καισεχωμάτινα

γήπεδα.ΑσταμάτητηδείχνειηΜαρίαΣάκκαρηστοRolandGarros,
καθώςηΕλληνίδαπρωταθλήτριαξεπέρασεμεευκολίατοεμπόδιο
τηςΑμερικανίδας ΣόφιαςΚένινπου ήτανφιναλίστ στηπερσινή
διοργάνωση,στηφάσητων«16»,κερδίζονταςτηνμε2-0σετ(6-1,
6-3) καιπροκρίθηκε σταπροημιτελικά.Είναι, μάλιστα, ηπρώτη
Ελληνίδαπου καταφέρνει να περάσει στους «8» σε τουρνουά
GrandSlam,όπωςαυτόπουγίνεταιστοΠαρίσι καισε χωμάτινα
γήπεδα.  «Έχωμείνει άφωνη, θα δώσω ταπάντα για να μείνω
μέχριτοτέλος.Θααπολαύσωτηστιγμή.ΑγαπώτηνΕλλάδα»,υ-
πογράμμισεη26χρονηαθλήτρια.

ΗΜαρί Σάκκαρη ξεκίνησε εντυπωσιακάστοπαιχνίδι επιβάλ-
λονταςτονρυθμότηςαπέναντιστηνΚένινκαιπήρεμεευκολίατο
πρώτοσετκαθώςπροηγήθηκεμε4-0γιαναφτάσειστο6-1καινα
προηγηθείμε1-0σετ.

ΊδιοςσχεδόνρυθμόςαπότηνΕλληνίδαπρωταθλήτριακαιστο
δεύτεροσετ όπουπροηγήθηκεμε 2-0 και 5-1φτάνοντας εύκολα
στηνίκημε6-3καιμε2-0σετσεπερίπουμίαώρα,προκρίθηκεγια
πρώτηφοράστηκαριέρατηςσταπροημιτελικάτηςδιοργάνωσης.



«Η πανδημία του κορονοϊού που 
κόστισε εκατομμύρια ζωές σε όλον τον 
πλανήτη, είναι η πρώτη παγκόσμια πε-
ριβαλλοντική νόσος, έχει τις ρίζες της και 
επιτείνεται από την κλιματική αλλαγή, 
την εντατικοποίηση της κτηνοτροφικής 
παραγωγής και την υποβάθμιση του πε-
ριβάλλοντος.  

Η παγκόσμια κλιματική αλλαγή, η ο-
ποία μας απασχολεί όλο και λιγότερο  
εξαιτίας του ξεσπάσματος της πανδημίας 
της Covid-19, είναι μια από τις βασικές 
αιτίες για την επανάληψη της νόσου, ενώ 
αποδεδειγμένα επηρεάζει την εγγενή με-
ταδοτικότητα του κορονοϊού. Η ρύπανση 
του αέρα στις πόλεις επιδεινώνει την 
θνησιμότητα από Covid-19 και η σω-
ματιδιακή ρύπανση στο εσωτερικό των 
κτιρίων ενισχύει την διασπορά του ιού», 
τονίζει ο καθηγητής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής του 
ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Οι πανδημίες, η κλιματική αλλαγή και η απώλεια βιοποικιλότητας 
είναι προβλήματα πολύ στενά διασυνδεμένα – αλλά το ίδιο διασυνδε-
μένες είναι και οι λύσεις. Είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε ένα νέο 
πλαίσιο για την ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση των αιτιοκρατικών 
σχέσεων και των κινδύνων που σχετίζονται με οικολογικές αλλαγές 
και την εμφάνιση παθογόνων μικροοργανισμών. Η δημιουργία ενός 
παγκόσμιου δικτύου οικολογικών παρατηρητηρίων και ζωντανών εργα-
στηρίων με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών απαντά στην κοινωνική 
απαίτηση για βιώσιμη διαχείριση του οικοσυστήματος. Δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος είναι απερίσπαστο κομμάτι του οικοσυστήμα-
τος, αλλά και εξαρτάται πολύ ισχυρά από αυτό.

Εξίσου απαραίτητο είναι να βελτιώσουμε την ικανότητά μας ως πα-
γκόσμια κοινότητα να προβλέπουμε και να προλαμβάνουμε τέτοιες κρί-
σεις. Η ανάπτυξη ενός μηχανισμού παρακολούθησης της κοινωνικής 
οικολογίας παθογόνων μικροοργανισμών, υπολογισμού της δυναμικής 
της διασποράς τους και καταγραφής των κοινωνικών και οικολογικών 
παραγόντων που επιταχύνουν την εμφάνιση λοιμωδών νόσων διασυν-
δέοντας υπολογιστικά εργαλεία και παγκόσμιες βάσεις δεδομένων είναι 
εκ των ουκ άνευ για την πρόληψη και έγκαιρη προετοιμασία αντιμετώ-
πισης των προκλήσεων του άμεσου μέλλοντος που σχετίζονται με την 
περιβαλλοντική υγεία.

Το διακύβευμα είναι σημαντικό και οι 
δράσεις μας σε επίπεδο πολιτικής στην 
μετά-Covid εποχή πρέπει να είναι άμεσες:

- Προστασία και διατήρηση της φύσης 
ως πηγή ανθρώπινης υγείας

- Επενδύσεις σε βασικές υπηρεσίες 

όπως η διασφάλιση συνθηκών υγιεινής, καθαρού 
νερού και ενέργειας για όλους

- Η ενεργειακή μετάβαση πέρα από το να είναι 
δίκαια πρέπει να διασφαλίζει και να προστατεύει 
τη δημόσια υγεία

- Προώθηση υγιεινών και βιώσιμων συστημά-
των διατροφής

- Ανάπτυξη υγιεινών και βιώσιμων πόλεων. 
Μετά το τέλος της πανδημίας , θα πρέπει να 

αλλάξουμε το αστικό μοντέλο ζωής μας. Να επα-
νέλθουμε σε πιο υγιείς πόλεις .

URBANOME Αναζητώντας καλύτερη ποιότη-
τα ζωής στις πόλεις του 22ου αιώνα

Η κρίση της πανδημίας ανέδειξε τον σημαντικό 
ρόλο των αστικών κέντρων όχι μόνο στην αλυσίδα 
μετάδοσης του ιού, αλλά και στον τρόπο με τον ο-
ποίο αντιμετωπίζονται οι ευάλωτες ομάδες ομάδες 
πληθυσμού. Το αστικό περιβάλλον γίνεται πεδίο 
εφαρμογής των πολιτικών διακυβέρνησης, αλλά 

και σημείο συνάντησης ανθρώπων, ιδεών, πολιτισμών, ανταλλαγών, 
επικοινωνίας, μετάδοσης.

Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα «URBANOME» το οποίο 
συντονίζει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (εργαστήριο 
Περιβαλλοντικής Μηχανικής EnvELab και εργαστήριο Ιατρικής Φυσι-
κής), απαντά στο κεντρικό αίτημα της μετά την Covid εποχής για την 
επιστροφή σε μια βελτιωμένη, πιο υγιεινή και βιώσιμη κανονικότητα. 
Αναλύει, καταγράφει και αξιολογεί όλες τις εκφάνσεις της φυσικής και 
πνευματικής κατάστασης των κατοίκων των αστικών κέντρων και «πα-
ρακολουθεί» την υγεία των ίδιων των πόλεων με την καταγραφή των  
αέριων ρύπων, του κλίματος , του πρασίνου, των συνθηκών αερισμού 
κ.ά. Το ΑΠΘ συντονίζει από σήμερα μια πανευρωπαϊκή ομάδα έξι ερευ-
νητικών προγραμμάτων με θέμα την αστική υγεία με εφαρμογές σε όλη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και με συνολικό προϋπολογισμό 30 εκ. Ευρώ. 
Τα προγράμματα αυτά θα διαρκέσουν 4 χρόνια και στην Ελλάδα οι πό-
λεις-πιλότοι είναι η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα.

Ο πολίτης στο επίκεντρο 
Στόχος του ερευνητικού προγράμματος URBANOME είναι να θέσει 

τον πολίτη στο επίκεντρο όλων των δράσεων και να τον ενεργοποιήσει 
μέσα από τη συμμετοχή του στα ζωντανά εργαστήρια που θα διεξάγο-
νται στην πόλη.

«Καταγράφουμε τα προβλήματα της αστικής υγείας, διερευνούμε τα 
αίτιά τους, συνθέτουμε μαζί με τον πολίτη στο πλαίσιο ζωντανών εργα-
στηρίων πρακτικές λύσεις για την αντιμετώπισή τους,  βελτιώνουμε την 
καθημερινότητα, την ευεξία, τη βιωσιμότητα στον κέντρο των προτεραι-
οτήτων μας» τονίζει ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο ΑΠΘ 
και Υγειονομικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο Ινστιτούτο Προηγ-
μένων Σπουδών της Παβία, Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Τακτική αιμοδοσία 
από τον Σύλλογο 

Εθελοντών 
Αιμοδοτών Νέας 

Νικομήδειας
Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Νικομήδειας 

καλεί τα μέλη του στη δεύτερη τακτική αιμοδοσία του συλ-
λόγου για το 2021.

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του 
Συλλόγου στη Νέα Νικομήδεια την Κυριακή 13/06/2021, 
ώρα 9:00 με 13:00. Ταυτόχρονα θα υπάρχει η δυνατότητα 
λήψης δείγματος μυελού τον οστών με σάλιο.

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμο-
δοτη το πρωί της ίδιας ημέρας θα τελεστεί μνημόσυνο 
υπέρ των ψυχών των αποθανόντων Αιμοδοτών στον Ι. Ν. 
Αγίου Νικολάου Νέας Νικομήδειας.

Αίμα μπορούν να δώσουν όλοι οι υγιείς άνδρες και γυναίκες από 18 μέχρι 65 ετών. Πρέπει να είναι ξεκούρα-
στοι, να έχουν πάρει ελαφρύ πρωινό, να έχουν την αιμοδοτικη τους κάρτα, ΑΜΚΑ και ταυτότητα. 

«ΔΙΝΟΥΜΕ ΑΙΜΑ ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΑΓΑΠΗ»
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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
Καθηγητής ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης: 

Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση 
του περιβάλλοντος, «γεννούν» νέες πανδημίες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Ι. Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. 1837/8-6-2021 έκθε-

ση επίδοσης του δικαστικού  επιμελητή στο Εφετείο Κεντρικής 
Μακεδονίας, με έδρα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Χαράλαμπου Α-
νανιάδη, κατόπιν γραπτής παραγγελίας της Δόκιμης Δικαστικής 
Πληρεξούσιας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Χρυσούλας Ι 
Χαμπίπη, επιδόθηκε στην κα. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας για 
λογαριασμό του 4ου  εναγόμενου, ΣΑΡΡΗ ΟΥΣΤΑ Δημητρίου του 
Φωτίου, αγνώστου διαμονής, κυρίου κατά τις αρχικές εγγραφές του 
με αριθμό ΚΑΕΚ 160083345009/0/0, ακριβές αντίγραφο της, από 
3.6.2021 (αρ. κατ. 100/ΤΜ/4.6.2021) απευθυνόμενης, ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, αγωγής, άρθρου 6 παρ.2 ν. 
2664/1998 (τακτική διαδικασία), με συνημμένη πράξη κατάθεσης 
και σημείωση επ’ αυτής περί του χρόνου κατάθεσης προτάσεων, 
προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

ΙΙ. Η αγωγή αυτή, την οποία ασκεί το Ελληνικό Δημόσιο 
(ΑΦΜ:090165560) που εκπροσωπείται νόμιμα από τον, κατοικοε-
δρεύοντα στην Αθήνα, Υπουργό Οικονομικών (Καραγεώργη Σερ-
βίας 10) στρέφεται αναφορικά με τo γεωτεμάχιo με αριθμό ΚΑΕΚ 
160083345009/0/0 κατά του ΣΑΡΡΗ ΟΥΣΤΑ Δημητρίου του Φωτίου 
και κατά άλλων αναγκαίων αλλά και απλών ομοδίκων αυτού.

ΙΙΙ. Η ανωτέρω αγωγή, καθ’ ο μέρος αφορά στο ανωτέρω γεω-
τεμάχιο και στρέφεται κατά του ανωτέρω φυσικού προσώπου έχει 
αίτημα: «Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή.. Να αναγνωρισθεί 
ότι το Ελληνικό Δημόσιο είναι αποκλειστικός κύριος σε ποσοστό 
πλήρους κυριότητας 100%, για τους, στο ιστορικό της παρούσας 
αναφερόμενους λόγους:..ΙΙ) των προαναφερόμενων εδαφικών 
τμημάτων γεωτεμαχίων, όπως αυτά εμφαίνονται στο από Μαρτί-
ου 2021, ΤΔΓΜ που συντάχθηκε σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 
87, με συντεταγμένες κορυφών των εδαφικών τμημάτων σε άξονες 
Χ και Ψ και μήκη πλευρών αυτών, όπως ακριβώς αναφέρονται στο 
ΤΓΔΜ και κλίμακα 1:2000 από τον υπάλληλο της υπηρεσίας αυτής, 
Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο, Αγρονόμο, Τοπογράφο Μηχανικό, το 
οποίο υποβλήθηκε ηλεκτρονικά την 14.4.2021, όπως προκύπτει 
από το αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος με 
κωδικό ηλεκτρονικού διαγράμματος (ΚΗΔ) 993720,  δηλαδή σε: Α 
Τμήμα του έχοντος, κατά το κτηματολογικό φύλλο, εμβαδόν 4.168 
τ.μ., γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 160083345009/0/0  (αναφερόμενο στο 
ΤΓΔΜ ως) Δ1 με στοιχεία 94,95,96,97,98,99,100,101,102,94 με συ-
ντεταγμένες των ανωτέρω στοιχείων (κορυφών) σε άξονες Χ και Ψ 
και μήκη πλευρών, όπως ακριβώς αναφέρονται στο ΤΓΔΜ, έκτασης  
3.385,715 τ.μ..Να διαταχθεί η διόρθωση των προαναφερόμενων 
εσφαλμένων εγγραφών, στα οικεία βιβλία του κτηματολογικού 
γραφείου Κεντρικής Μακεδονίας – Υποκατάστημα Βέροιας, ώστε το 
Ελληνικό Δημόσιο να αναγραφεί κύριος σε ποσοστό πλήρους κυρι-
ότητας 100% των παραπάνω εδαφικών εκτάσεων, με τίτλο κτήσης 
την συντελεσθείσα, κατά τα ανωτέρω, αναγκαστική απαλλοτρίωση 
που κηρύχθηκε με την υπ’ αριθ. Δ1475/1651/11.06.1976 Κοινή 
Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων 
Έργων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 182/τ. Δ’/ 24.06.1976..Να 
αποσπασθούν τα προαναφερόμενα τμήματα αυτά από τα γεωτε-
μάχια με ΚΑΕΚ 160083345009/0/0…στα οποία ανακριβώς εμφαί-
νονται να ανήκουν, να τροποποιηθεί, αντίστοιχα, το κτηματολογικό 
διάγραμμα και να δημιουργηθεί, για κάθε ένα από τα τμήματα αυτά, 
νέο κτηματολογικό φύλλο, στο οποίο θα αποδοθεί νέος αριθμός 
ΚΑΕΚ, με αποκλειστικό κύριο, σε ποσοστό πλήρους κυριότητας 
100%, το Ελληνικό Δημόσιο. Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στη 
δικαστική δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου.».

Βέροια, 8.6.2021
Χρυσούλα Ι Χαμπίπη

Δ Δικαστική Πληρεξούσια ΝΣΚ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα95 τ.μ.σταΑστικά,
2ος όροφος, χ. ασαν-
σέρ, σε καλή κατάστα-
ση 37.000 ευρώ.Τηλ.:
6945122583.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
διόροφηστοΠανόραμα
με3υπνοδωμάτια,σαλο-
κουζινα,μπάνιο,βεράντα.

Κάτωδιαμέρισμαπιομι-
κρόσαλοκουζίναμετζάκι,
δωμάτιο.Μεπρόσβαση
στην αυλή. Αυτόνομη
θέρμανσησεήσυχηπερι-
οχή.Τιμή135.000ευρώ.
Τηλ.:6973735020.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  στα
όριαΑγγελοχωριου-Αρ-
χαγγέλου 2 χωράφια

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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κολλητά,25και11στρέμμα-
τα,περιφραγμένα,παλμέττα
βερύκοκα 6 ετών σε φούλ
παραγωγή,άριστηςκατάστα-
σης,4 εξαιρετικέςποικιλίες,
μεμπεκάκια.Παρακαλώμό-
νοσοβαρέςπροτάσεις.Κι-
νητό:6945769920.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοπωροπωλείο
επί τηςοδούΜητροπόλεως
στη Βέροια. Πληροφορίες
τηλ.6976063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητρο-

πόλεως 35, χώρος 90 τ.μ.
περίπου, με 3 χώρους και
κουζινα,W.C.,γιαεπαγγελ-
ματική χρήση ή για διαμέ-
ρισμα, 3ος όρ.Τηλ.: 6932
471705&2331021100.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:106232-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,ΕΝΟΙΚΙ-

ΑΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας
60τ.μ.Ημιώροφος.Αποτελείταιαπό1Υπνο-
δωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικα-
τασκευασμένοτο1984καιδιαθέτειθέρμανση
μεκλιματιστικόκαι ένανθερμοπομπό,έχει
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,μεθερμοπροσοψη,τέντες,θωρακισμέ-
νηπόρταεισόδου,σεπολύκαλήκατάσταση,
φρεσκοβαμμένο,διαμπερές,μεμηνιαίομίσθω-
μα230€.Διαθέσιμηαπό10/5/2021.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23000-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας26τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευ-
ασμένοτο1970καιδιαθέτειανοιχτωσιάκαι
φωτεινότητα,έχειΚουφώματαΣυνθετικάκαι
Ανελκυστήρα,Τιμή:160€.

Κωδ:23560-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας54τ.μ.1οςό-
ροφοςΥπερυψωμένος, Αποτελείταιαπό2
Χώρους, .Είναικατασκευασμένοτο1979,
βλέπεισεανοιχτωσιά,μεπολύκαλήπροβολή,
τακουφώματατουείναιαλουμινίουσυρόμενα,
μεWCαποκλειστικάδικότουστονόροφομε

μηνιαίο,ενοίκιο130€.Πληροφορίεςμόνοστη
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23610 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας94τ.μ.στον3οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό4Χώρους,.Είναικατα-
σκευασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,
ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλά
τζάμια-Τιμή:250€

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουκαιΑνελκυστήρα-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23626 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΚατάστημαεπίτηςΜητροπόλεωςσυνολικής
επιφάνειας55τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό2
Χώρουςκαι2WC,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,σεσημείομεγάληςπροβολής,μίσθω-
μα600€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22887-ΕπίτηςκεντρικήςΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙσυνολικήςεπιφάνειας57τ.μ.Ισόγειο
κατάστηματοοποίοαποτελείταιαπόέναν
ενιαίοχώροκαιWC.Είναικατασκευασμένο
το1970καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,
Διπλάτζάμια.Ενοίκιο150€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22955-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας69τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό
ένανενιαίοχώρο.Είναικατασκευασμένοτο
1975καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουμε
Διπλάτζάμια -Τιμή:300€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ:22959-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
110τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρομε
δικότουWC.Είναικατασκευασμένοτο1970-
Μίσθωματα300€.Τογραφείομαςδιαθέτειτην
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ: 23650 ΣΤΟΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατ΄αποκλειστικότητα ένα
νεόδμητοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
300τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .
Είναικατασκευασμένοτο1992καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίου,Πάρκινγκμεγάλοέξω
,εξαιρετικήςπροβολής,μίσθωμα3.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΘΕΣΕΙΣ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΠΑΡΚΙΝΓΚ
στηνκαρδιάτηςπόληςμεράμπαεισόδου,με

τηλεχειριστήριοεισόδου,σεπλήρηλειτουργία,
στηνΒενιζέλουκοντάτιμήαπό70€/μήνα.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106808Στοκέντρο τηςΒέροιας

πλησίονΜητρόπολης,έναεξολοκλήρουα-
νακαινισμένοδιαμέρισμα-ρετιρέ65τ.μ.με2
υπνοδωμάτια-σαλοκουζίνακαιμπάνιο,στον
6οόροφο,κατασκευής1970τοοποίοδιαθέ-
τειγερμανικάσυνθετικάκουφώματαμάρκας
Koemmerlingμετριπλήυάλωση,ηλεκτρικά
ρολάαλουμινίουκαισήτες,ενεργειακότζάκι,
DAIKIN INVERTER12000BTUκλιματιστικό
στησαλοκουζίνα,ατομικήθέρμανσημεαντλία
θερμότητας,προεγκατάστασηηλιακούθερ-
μοσίφωνα,πλήρηεγκατάστασησυστήματος
συναγερμού,γύψινεςδιακοσμητικέςκατασκευ-
ές.Επίσης,διαθέτεικέλυφος-θερμοπρόσοψη
καθώςκαιθερμομόνωσηοροφής.Έχειγίνειεκ
βάθρωναλλαγήτωνηλεκτρολογικώνκαιτων
υδραυλικώνεγκαταστάσεων.Πληροφορίες
μόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24141-ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενο
απόέναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλ
καιτρίακαταστήματα72και24και24 τ.μ.
περίπουισόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρικού
δρόμουκαιαποτελείμιασπάνιαευκαιρίααγο-
ράς.Τιμήόλαμαζίμόνο45.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:104996-ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον1οορ.Αποτελείται
από2υ/δ ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαι
μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο2006και
διαθέτειθέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Δια-
θέτειαπεριόριστηθέα,ταδεκουφώματατου
είναικαινούργιασυνθετικά.Διαθέτεικαικλειστό
πάρκινγκμεπολύεύκοληπρόσβαση.-Τιμή:
78.000€.

Κωδ:105837ΑΚΡΟΠΟΛΗ,πωλείταικαι-
νούργιοσπάνιοδιαμέρισμα103τ.μ.μικτάκαι

83τ.μ.καθ.ολοκληρωμένοαπότοννυνιδιο-
κτήτη,3οςόροφος,κατασκευή2005,2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,βλέπειτονκάμποτης
Βέροιας,διαθέτειπολύμεγάληκουζίνα,ατομι-
κήθέρμανσημεαντλίαθερμότηταςκαικλειστό
γκαράζστοΙσόγειο38τ.μ.μαζίμεαποθήκη,σε
αμφιθεατρικήθέση,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία.
Προσφοράσετιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα
μόνο:95.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυ-
πόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13681ΒΙΛΑ,σπάνιασεαπόσταση

12χιλ.απότηΒέροιασεστυλΜεζονέταςμε
170τ.μ.,κατοικήσιμοςχώροκαιμελοιπούς
βοηθητικούςχώρουςσυνολικά250τ.μ.ανοδο-
μή,διατίθεταιπροςπώληση.Πρόκειταιγιαμία
μοναδικήπερίπτωσηκατοικίαςμεεκπληκτική
καιανεμπόδιστηθέα,μεύφοςαπέριττηςπο-
λυτέλειαςπουδιαχέεταιστονχώρο,διαθέτει
παραδοσιακάξύλινακουφώματαμεδιπλά
τζάμια,κτίστηκεμεπολύμεράκικαιμευλικά
ανώτερηςποιότητας,οιχώροιτηςλειτουργικοί
καιμεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,διαθέτει
τζάκι,3υ/δκαιδύουπερπολυτελήμπάνια,ανα-
φέρεταιμόνοσεπολύαπαιτητικούςαγοραστές
,ευρισκόμενησεήσυχοπεριβάλλονκαισε
οικόπεδο1680τ.μ.διαθέτονταςένανπολύω-
ραίοκήπομεδένδρα,γκαζόνκαιλαχανόκηπο
,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή160.000€.
Στηνπαραπάνωτιμήσυμπεριλαμβάνεταιο-
λόκληροςοεξοπλισμόςκαιηεπίπλωσητης.
Μόνοσοβαρέςπροτάσειςδεκτές.

Κωδ.13825ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠωλείται
Μονοκατοικίαμε200τ.μ.,υπερυψωμένοισό-
γειοκαι150τ.μ.υπόγειο ,έχειανεγερθείσε
οικόπεδο4000τ.μ.,σαλόνικουζίναανεξάρ-
τητηκαι4υ/δ,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,πρόκειταιγιαμίαωραιότατηκατασκευή
αυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,μεπολυ-

τέλειακαιζεστασιά,έχειατομικήθέρμανσημε
υγραέριο,,διαθέτειτζάκι,διπλόπάρκινγκκαι
αναφέρεταιμόνοσεαπαιτητικούςαγοραστές,
είναιμίαευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,ζητούμενο
τίμημα125.000€,Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκα-
τοικίαστοΛοζίτσι συνολικάσεδύοεπίπεδα
220τ.μ.,σε3.850τ.μοικόπεδο,ηκατασκευή
τηςέγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι3δσκλ
στονπρώτοόροφο,ανοιχτωσιά,εξαιρετικής
κατασκευής,γεωμετρικάδομημένο,ηλιόλου-
στοιχώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,σεπολύ
καλήτιμήαπό340.000€μόνο270.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

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

Κωδ:116755-ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας54τ.μ.1οςόροφος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Χώρους,
.Είναικατασκευασμένοτο1979,βλέπεισεα-
νοιχτωσιά,μεπολύκαλήπροβολή,τακουφώ-
ματατουείναιαλουμινίουσυρόμενα,μεδιπλά
τζάμια ,μεWCαποκλειστικάδικότουστον
όροφο,σετιμήπροσφοράς20.000€.Πληρο-
φορίεςμόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23559 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας28τ.μ. Ισόγειο
και28τ.μ.Υπόγειο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,
Είναικατασκευασμένοτο1980καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίου,Γωνιακό-Προσόψε-
ως,σετιμήπροσφοράς20.000€.

Κωδ:106842ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΚατά-
στημασυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ. Ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,αποτελείταιαπόένανενιαίο
χώρομεWC,σεκαλήκατάσταση,προσόψε-
ως,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,σετιμή
προσφοράς47.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13548.ΒΕΡΟΙΑστηνπεριοχήΞη-

ρόκαμποςπωλείται,ένααγροτεμάχιομε3,5
στρ.μεδένδραροδάκινα.Νερόκαιρεύμαε-
ξασφαλισμένα,τιμήπολύκαλήμόνο10.000€.

Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο
απότονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472

τ.μ.,χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,ευκαιρίαμόνογιαα-
ποφασιστικόαγοραστή,Αποκλειστικήδιάθεση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαιυπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,τιμή25.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:105963ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο

συνολικήςεπιφάνειας544τ.μ.μέσαστοχω-
ριό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,μερεύμακαινερό,
κατάλληλογιαανέγερσηκατοικίας,τιμήμόνο
16.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105687-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητασεσπάνιοσημείοκοντάστα
γήπεδαοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1063
τ.μ.εντόςζώνηςοικισμούάρτιοκαιοικοδο-
μήσιμο,σεπολύκαλήτοποθεσία, ιδανικόγια
ανέγερσηκατοικίας.Τιμή:20.000€.

Κωδ105574.ΤΡΙΛΟΦΟΣπωλείταιοικό-
πεδο1500τ.μ.μέσαστοχωριόστηνπεριοχή
Αυλαγάς,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,μεμεγάλη
φάτσα,σετιμήευκαιρίαςμόνο20.000€.Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14757ΠΑΤΡΙΔΑ-ΕΥΚΑΙΡΙΑΜΟ-
ΝΑΔΙΚΗπωλείταιοικόπεδοεντόςζώνηςοι-
κισμούμε2.200τ.μ.άρτιοοικοδομήσιμομε
αντικειμενικήαξία100.000€, τιμήπώλησης
μόνο25.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105012ΠΑΤΡΙΔΑΠωλείταιΟικόπε-
δοεκτόςσχεδίουκαιεντόςζώνης2.525τ.μ.,
επίπεδο, ιδανικόγιαλαχανόκηποήκαιμικρή
κατοικία,σετιμήσπάνιαςπροσφοράςμόνο
12.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:115750 -ΑΝΟΙΞΕΩΣπωλείταια-

νακαινισμένομερικώςΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας105τ.μ.μικτάκαι95τ.μ.καθ.,στον
3οόροφο.μεμοναδικήθέαστονκάμπο,με
αστείρευτηαίσθησηαρχοντιάς,διαμπερές,με
αρμονικέςαναλογίεςκαιγιαπολύαπαιτητικούς
αγοραστές.Αποτελείταιαπό3υπνοδωμάτια,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιοκαιWC,διαθέτεια-
νελκυστήρακαιατομικήθέρμανσηπετρελαίου.
Είναικατασκευασμένοτο1972καιΑνακαι-
νίστηκετο2018.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο,Τιμή:95.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

Πωλείται οδοντιατρείο
ως επιχείρηση, πλήρως εξοπλισμένο,

με συνεχή 40ετή λειτουργία,
λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
1.Κρεοπώληςμεπτυχίογιαεργαστήριοκρεάτων
2.Οδηγός με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας και ψηφιακό

ταχογράφο
Πληροφορίεςστο2331041597

Email:info@kreatver.gr.



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέαςμεδικό
τουμηχανάκι. Γιαπληροφορίες
στοτηλ.6986885352

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙοδηγοίμεειδική
άδειαΤΑΧΙγιατηνπόλητηςΒέ-
ροιας.Πληρ.τηλ.:6945656095.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπωλήτριαμεπρο-
ϋπηρεσια για κατάστημα υπο-
δημάτων-ενδυμάτων.Αποστο-
λή βιογραφικών: avsgroup@
avsgroup.grμεεπισυναπτόμενη
φωτογραφία.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ2αρτεργάτεςαπό
τηναρτοποιΐαΛυκούργος.Πληρ.
τηλ.:6976310431κοςΣτράτος.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα ηλικίας
30-50ετώνγιαπλήρηαπασχό-
λησησεξενοδοχείοτηςΒέροιας
για μόνιμη συνεργασία. Ωρά-
ριο πρωί-απόγευμα.Απαραι-
τητα: συνεννόησησταΑγγλικά
και κάρτα ανεργίας.Τηλ. επικ.:
6948457059.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ερ-
γασία στοψητοπωλείο «ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ».Πληρ.τηλ.:2331025170
και 6946 103998 (ώρες επικ.:
09.00-13.00).

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙΠΩΛΗΤΗΣΠΩΛΗ-
ΤΡΙΑαπότοκατάστημαTOUCH
DENIMμε εμπειρία, γνώσηαγ-

γλικών και H/Y, έως 40 ετών.
Τηλ.:6932627614.

ZHTEITAIβοηθόςλογιστήγια
εργασία σε λογιστικό γραφείο.
Απαραίτητη, τριετής τουλάχι-
στονπροϋπηρεσία.Τηλέφωνο:
2331021106.Αποστολήβιογρα-
φικώνστοygronat@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηφρο-

ντίδα γερόντων για κάποιεςώ-
ρες ή και για 24ωρηβάση, κα-

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδο-
μήκαικατάστημαμευπόγειοσεοι-
κόπεδο280τ.μ.περιοχήΠαπάγου
σταμπετά100τ.μ.οκάθεόροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στηνπαλιάπόλη (πίσωαπόΜη-
τρόπολη280τ.μ.οικόπεδοοικοδο-
μήσιμοσετιμήευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερί-
σματαΠιερίων καινούργια 90 τ.μ.
και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ,ΝΑ και θέ-
σηστάθμευσηςκαιμε3ΔΣ/ΝΑμε
κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 85.000
ευρώκαι110.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙεπιπλωμέ-
ναδιαμερίσματακέντρομε2καιΣ,
Κ80τ.μ.και110τ.μ.280ευρώκαι
400ευρώκαι200ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρσονιέρα
κέντρο35τ.μ.,40τ.μ.από120ευ-
ρώ,160ευρώ,180ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο, 1Δ, Σ, Κ,WC και με 2Δ,
Σ, Κ,WCαπό 180 ευρώ και 220
ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ για εργασίασε τυ-
πογραφείοστηνΠτολεμαϊδα,μεεμπειρίαστηνεκτύ-
πωσηOFFSETκαιευρύτερεςγνώσεις-εμπειρίαστις
γραφικέςτέχνες.Μισθόςικανοποιητικός.

Βιογραφικά:apougaridis@gmail.com
Τηλ.Επικοινωνίας:6983623212 ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκινήτων – εργατοτεχνίτης

αυτοκινήτωνμε τουλάχιστον 5ετή εμπειρία γιασυνεργείο
αυτοκινήτωνστηΒέροια.Πληρ.Τηλ.6977354180.

Α π ό  τ η ν
TASTY FRUIT 
O.E. εξαγωγική
εταιρία τυποποί-
ησης φρούτων
καιλαχανικώνΖΗΤΕΙΤΑΙΤεχν.ΤροφίμωνήΓεωπόνοςμε
άριστη γνώση τηςΑγγλικής γλώσσας, όρεξη για δουλειά
απόηλικία24-30ετών,κατάκύριολόγοάνδρας.Τηλ.επι-
κοινωνίας6945105091.

Θέσειςεργασίαςσενέοκατάστημα
αλυσίδαςκαφέστηΒέροια

Ζητούνταιάτομαγιαεργασίααπόγνωστήαλυσίδακαφέ,που
θαλειτουργήσειπαράρτημάτηςστηνΒέροια.

Προσφερόμενεςθέσειςεργασίας:
-Υπεύθυνουκαταστήματος
-Barista
-Delivery

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
civeroiaraktivan@gmail.com

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ4300
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50τ.μ3ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
ΑΣΤΙΚΑ2οςχ.ασανσερ,ευρυχωρο95τ.μκοπλαμ,Ανεξ.
Θερμ.37000€Ε
ΑΝΟΙΞΕΩΣ106τ.μδιαμπερες,κοπλαμ,Θεα,Α.Θ.81500€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση
62000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ45000€
ΔΙΟΡΟΦΟπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑστουντιοΛΟΥΞεπιπλωμενο200€
ΠΡΟΣΑΣΩΜΑΤΑ1ΔΣΚ70τ.μεπιπλωμενομεΔΕΗκτλπ350€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ110τ.μ2ΔΣΚ,Αυτ.Θερμ.ηλιακος,κοπλαμ,360€
ΕΛΗΑ80τ.μ2ΔΣΚ,Τζακι.Ωρ/ση,αποθηκη,παρκιγκ400€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη
1200ΕΤΟΝΧΡΟΝΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα
μεαδεια15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαη
καλλιεργειες17000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικοπεδο
2στρ.130000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη75000€

ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο12000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ1100τ.μοικοπεδο0,8σ.δμονο8000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο4στρσεασφαλτομεκτισματασοβα-
ρεςπροτασεις
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο23000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθη-
σηκτλπ700€
ΑΓΟΡΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΜΕΜΕΓΑΛΗΠΡΟΣΟΨΗ180+180+40
παταρι3500€
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120μεπε-
λατειααξιολογη500€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
εργαστήριο ζαχαροπλα-
στικήςστηΒέροιαέως40
ετών.Ώρες επικοινωνίας:
9.00π.μ.-2.00μ.μ.Τηλ.:
2331022174.

Ζητούνται διανομείς και barista
με προϋπηρεσία για το νέο 
κατάστημα coffee island

Από το νέο κατάστημα coffee islandστηνπλατείαω-
ρολογίουζητούνταιδιανομείςκαιBaristaμεπροϋπηρεσία
στονχώροτουκαφέ.

Επικοινωνία:  6942456600,
civeroiaraktivan@gmail.com

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

25-35 ετών.Παρακαλώαποστείλετε το βιογραφικόσαςστο email:
STEFANOSGIT@yahoo.gr.Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2331062211.



θαριότητα σπιτιών, γραφείων
καισκάλες.Τηλ.:6940998054.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ ζητεί για γνωριμία

σοβαρή κυρία  έως 55 ετών.

Πληρ.τηλ.:6984040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑ Ι  β ρ ε φ ι κ ά

ε ίδη της CICU: καροτσάκι
(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό),

καλαθούνα με  βάση,  τρα-
πεζάκ ι  φαγητού ,  κάθ ισμα
αυτοκινήτου και 2 ποδήλα-
τα παιδ ικά σε πολύ κατά-
σταση, 400 ευρώ όλα μαζί.
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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Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-
ΔΗΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ζητάΜηχα-
νικόαυτοκινήτωνγιαπλήρη
απασχόληση. Τηλ.: 23310
62780&6978770066.

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

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

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


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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

OόμιλοςεπιχειρήσεωνBikas Group,μεέδρατηνΒέροια
καιπαρουσίασεόλητηνΕλλάδα,αναζητείστελέχηγιαπλήρη
απασχόλησηστηνέδρατουκαιγιατιςθέσεις:

-IT(InformationTechnology)manager
-HR(HumanResources)manager
-Logisticsmanager
-Αποθηκάριοι
-ΒοηθοίΛογιστές
-SocialMedia&GraphicsDesigners(senior/junior)
-ΓραμματειακήΥποστήριξη/Frontdesk
-ΥπάλληλοιΚαθαριότητας
-ΥπάλληλοιΓενικώνΚαθηκόντων
-Διπλωματούχοιοδηγοίκλαρκ
-Retailmerchandiser
-ΟδηγοίΓ’κατηγορίας
-Αποστεωτέςκρέατος
-Τεχνολόγοςτροφίμων

Ηεταιρίαπροσφέρει:
-Μόνιμηκαιπλήρηαπασχόλησησεμίαδυναμικάαναπτυσ-

σόμενηεταιρεία.
-Σημαντικέςπροοπτικέςεξέλιξης.
-Ευχάριστοκαιδυναμικόπεριβάλλονεργασίας.
-Ικανοποιητικόπακέτοαποδοχών

Αποστολή βιογραφικών με υποχρεωτική προσκόμιση 
φωτογραφίας και με αναφορά στην επιθυμητή θέση εργα-
σίας (δυνατότητα 2 επιλογών) στο email : hr@bikas.gr 



Οι δυσκολίες και οι προοπτικές που διαμορφώνονται για τις 
επιχειρήσεις του κλάδου ένδυσης και υπόδησης κατά τη μετά-
βαση τους προς τη νέα κανονικότητα μετά την πανδημία, καθώς 
και οι νέες καταναλωτικές τάσεις στο χώρο της μόδας, βρέθηκαν 
στο επίκεντρο του 4ου διαδικτυακού σεμιναρίου που πραγμα-
τοποίησε η ΕΣΕΕ, την, Δευτέρα 7 Ιουνίου, με θέμα «Ο κλάδος 
ένδυσης και υπόδησης μετά την πανδημία», στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας «Future of Retail 2040». Η διαδικτυακή συζήτηση 
έθεσε έναν ευρύτερο προβληματισμό για το παρόν και το μέλλον 
του κλάδου, αφενός επεξηγώντας τις κατευθύνσεις της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για την προστασία του περιβάλλοντος και 
αφετέρου κάνοντας εκτενή αναφορά στην επίδραση του ψηφια-
κού μετασχηματισμού και των τεχνολογιών της 4ης βιομηχανικής 
επανάστασης. 

Τις βασικές κατευθύνσεις που θα πρέπει να έχει η νέα κλαδι-
κή βιομηχανική πολιτική στην ένδυση και υπόδηση αλλά και τις 
άμεσες ανάγκες ρευστότητας του κλάδου επισήμανε ο Πρόεδρος 
της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας, κατά την τοποθέτηση του στη 
σχετική ενότητα, στην οποία συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων κ. Άδωνης Γεωργιάδης και ο κ. Βασίλης 
Μασσέλος, Πρόεδρος ΣΕΠΕΕ και μέλος ΔΣ ΣΚΕΕ, Διευθύνων 
Σύμβουλος NOTA Lingerie.

Ο κ. Καρανίκας τόνισε πως πλέον εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον 
κόσμο αγοράζουν ενδύματα και υποδήματα με κριτήριο όχι μόνο την τιμή 
και την ποιότητα αλλά και την ηθική της εταιρίας που τα παράγει και τα 
πουλάει, ως προς τις συνθήκες εργασίας στο εσωτερικό της, αλλά και α-
ναφορικά με το κατά πόσον ενδιαφέρεται η επιχείρηση για την βιωσιμότη-
τα και την αειφορία. «Είναι στοιχεία που πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν 
υπόψη στο σχεδιασμό μίας νέας κλαδικής πολιτικής, και νομίζω πως με 
τις κατάλληλες κινήσεις τόσο ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας όσο και 
το εμπόριο μπορούν να τα ενσωματώσουν στις πρακτικές τους, και στα-
διακά να τα αναδείξουμε ως ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του ελληνικού 
ενδύματος και υποδήματος», σημείωσε. 

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της πανδημίας, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ 
δήλωσε: 

«Η κατηγορία της ένδυσης και υπόδησης, αλλά και των εποχικών 
ειδών, σωρεύει, από την αρχή της πανδημίας, αποθέματα εμπορευμά-
των της περασμένης σεζόν, υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές, τις 
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τα ασφαλιστικά ταμεία, το Δημόσιο, και 
χρέη προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι μέχρι τώρα ενισχύσεις και οι επι-
στρεπτέες προκαταβολές βοήθησαν σημαντικά ώστε να μείνουν οι επιχει-
ρήσεις εν ζωή. Πλην όμως, δεν εξασφάλισαν τις απώλειες των τζίρων και 
συνακόλουθα, το βασικό κεφάλαιο για την λειτουργία των επιχειρήσεων.  
Χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα στήριξης της επανεκκίνησης, ανάλογο του 
τουρισμού, της εστίασης και των άλλων πληττόμενων κλάδων». 

Από την πλευρά του, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την αισιοδοξία του 
για το μέλλον του ελληνικού εμπορίου επισημαίνοντας ότι με βάση όλους 
τους οικονομικούς δείκτες «το εμπόριο κράτησε μέσα στην πανδημία 
παρά το γεγονός ότι οι μήνες της καραντίνας δεν ήταν λίγοι», ενώ, ταυτό-

χρονα, «πολλές επιχειρήσεις επέκτειναν την λειτουργία τους στο ψηφιακό 
περιβάλλον με e-shops. Αυτή η νέα, ψηφιακή αγορά μπορεί δυνητικά να 
αποδειχθεί εξαιρετικά κερδοφόρα για τις εμπορικές επιχειρήσεις», ση-
μείωσε. Ο κ. Γεωργιάδης επαναβεβαίωσε την βούληση της Κυβέρνησης 
να στηρίξει τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου και κατά το πρώτο 
διάστημα επαναλειτουργίας της αγοράς. «Βούληση της Κυβερνήσεως 
είναι να σταθεί δίπλα στο λιανικό εμπόριο και με επιπλέον εργαλεία, εάν 
αυτό καταστεί εφικτό», τόνισε και ανέφερε ότι μελετώνται ήδη σχετικές 
προτάσεις της ΕΣΕΕ. «Είμαι εξαιρετικά πρόθυμος να στηρίξω δράσεις 
μετασχηματισμού της οικονομίας μας και αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεών μας στο σύγχρονο κόσμο, που είναι και το ζητούμενο», 
υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης.

Ο κ. Μασσέλος σημείωσε πως τόσο η ένδυση όσο και η υπόδηση 
είναι δυναμικοί κλάδοι οι οποίοι αντλούν σημαντικά ανταγωνιστικά πλε-
ονεκτήματα από την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό. Προ-
σέθεσε δε, ότι λόγω της ιστορικότητας τριών βασικών πρώτων υλών, 
βαμβάκι - δέρμα και μετάξι, υπάρχει το απαραίτητο know-how για την 
αναβάθμιση του κλάδου μέσω ενός νέου αναπτυξιακού σχεδίου. Ανέφερε 
ότι η πανδημία επιτάχυνε την μεταστροφή των καταναλωτικών προτύπων 
προς την αειφορία και την κλιματική αλλαγή γεγονός που ενδεχομένως 
να δώσει ώθηση προς τη γεωγραφικά εγγύτερη παραγωγή. Επισήμανε 
πως ο κλάδος της ένδυσης και της υπόδησης έχει υποστεί σημαντικές ε-
πιπτώσεις λόγω της πανδημίας και για αυτό έχει την ανάγκη υποστήριξης 
με κεφάλαια κίνησης. 

Στην ψηφιοποίηση των εταιρειών, την έκρηξη των ηλεκτρονικών 
πωλήσεων, τον ενισχυμένο ρόλο των social media, την στοχευμένη και 
συνειδητή κατανάλωση, το ενδιαφέρον για βιώσιμα προϊόντα και τέλος τις 
νέες στρατηγικές των μεγάλων retailers, εστίασε η Ενότητα του Webinar 
με θέμα «Πανδημία: Η Αγορά Ένδυσης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση 2019-2021», στην οποία συμμετείχαν οι Θεόφιλος Ασλανίδης, 
Γενικός Διευθυντής  του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής- Έτοιμου 
Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), Σταύρος Καφούνης, CEO Kidscom, 
Πρόεδρος ΕΣΑ, Πάνος Κιρμίτσας, Commercial Director, MBD, B&F 
GROUP (BSB, LYNNE), Βιολέττα Λάππα, CEO Ι.Κλουκίνας-Ι. Λάππας 
ΑΕ (Mothercare), Βασίλης Φουρλής, Executive Chairman Fourlis Group, 
Ευάγγελος Μπάτρης, CEO Intersport. 

Στην Ενότητα με θέμα: «Η ψηφιακή τεχνολογία στη μόδα» έγινε ανα-
φορά στην άυλη προστιθέμενη αξία της δημιουργικής βιομηχανίας, στη 
βιωσιμότητα της μόδας, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμο-
ποιούνται στο design, καθώς και στα τρισδιάστατα εργαλεία σχεδιασμού. 
Επίσης, παρουσιάστηκαν ενδιαφέροντα high-tech παραδείγματα από τον 
διεθνή χώρο της τέχνης, της ένδυσης και της υπόδησης. Συμμετείχαν οι 
Ανδρέας Καλαντζής, Γενικός Διευθυντής ΕΒΕΤΑΜ, Σύμβουλος ΣΚΕΕ-ΣΕ-
ΠΕΕ στην EURATEX, Βασίλης Μασσέλος, Πρόεδρος ΣΕΠΕΕ και μέλος 
ΔΣ ΣΚΕΕ, Διευθύνων Σύμβουλος NOTA Lingerie και Elis Kiss, Δημοσιο-
γράφος, Fashion Features Director, VOGUE, Greece. 

Η σημασία της βιώσιμης και ηθικής μόδας,  η έννοια της κυκλικής 
οικονομίας, η ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων, η υπεύθυνη καταναλω-
τική αγορά και οι πρωτοβουλίες ελληνικών εταιρειών που εφαρμόζουν 
αυτές τις πρακτικές σήμερα στον κλάδο αναδείχθηκαν στην Ενότητα με 
θέμα «Κλιματική Αλλαγή και Βιώσιμη Μόδα», στην οποία συμμετείχαν 
οι κκ. Bίκυ Μουδήλου, Σχεδιάστρια μόδας, καλλιτέχνης και οικονομική 
αναλύτρια, Συνιδρύτρια του Eating the Goober, Ναταλί Παναγοπούλου, 
Marketing and Development Manager, PANSIK, Ευτυχία Παναγοπούλου, 
Academic Programs and Development Manager, PANSIK, Πάνος Πατρω-
νίδης, Chief Commercial Officer – Funky Buddha, και Μαριάννα Φασόη, 
Project Coordinator, Athens Knit Lab, οι οποίοι εξήγησαν τις διαδικασίες 
και τη μεθοδολογία με τις οποίες αναπτύσσουν τη βιώσιμη ταυτότητα των 
brands τους.

Θέματα όπως η αύξηση των πρώτων υλών που επηρεάζει το κόστος 
παραγωγής, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες χονδρικής 
λόγω κυρίως του προβλήματος των μεταχρονολογημένων επιταγών,  
και οι τρόποι προσαρμογής που επέλεξαν οι επιχειρήσεις απέναντι στα 
lockdowns και στη μείωση του τζίρου στα φυσικά καταστήματα, ανα-
δείχθηκαν στην Ενότητα με θέμα «Από την παραγωγή στο εμπόριο». 
Συμμετείχαν οι  Αλεξάνδρα Ζάκκα, Ιδρύτρια και Γενική Διευθύντρια του 
aesthet. Com,  Θεόδωρος Καπράλος, CEO Funky Vibe, Πρόεδρος ΕΣΠ, 
Αλεξάνδρα Μαγγίνα, Υπεύθυνη Χονδρικής Madame Shoushou,  Νικόλας 
Μίνογλου, CEO Ancient Greek Sandals, Ορσαλία Παρθένη, Owner at 
Parthenis, Τόνια Μητρούδη, Founder & Creative Director, Nidodileda, Λα-
μπρινή Σταύρου, Founder Ancient Kallos.

Στην Keynote παρουσίαση, ο γνωστός Retail Reporter Richard 
Collings, της πλατφόρμας Adweek, έκανε λόγο για τις δομικές αλλαγές 
που συντελούνται στο λιανεμπόριο στις ΗΠΑ, με πολλά καταστήματα να 
κλείνουν και πολλές επιχειρήσεις να χρεωκοπούν. Όπως είπε, οι επιχει-
ρήσεις προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές κάνουν στροφή στις 
διαδικτυακές πωλήσεις, στις ιδιωτικές ετικέτες και στις συνεργασίες.
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P Προνόμια θέλουν λέει οι εμβολιασμένοι. 
Ωχ! Πάλι φασαρία μού μυρίζεται…

 
P Διότι θα βγουν τώρα οι ανεμβολίαστοι 

και θα μιλήσουν για ρατσισμό. Που είναι και 
της μόδας.

 
P Διότι ναι μεν ο φασισμός δεν πέρασε, αλλά 

δεν μας έδωσαν εχέγγυα και για τον ρατσισμό. Εξ 
ου και πέρασε παντού.

 
P Το πρώτο προνόμιο είναι ότι εμβολιά-

στηκαν και είναι ασφαλείς, είπε πάντως στην 
ενημέρωση η καθηγήτρια. Τάπα.

 
P Τελειώνουν μάστερ σεφ, μέλισσες και σαρ-

βάιβορ. Και να δω τώρα πώς δεν θα μαλώνουμε 
τα βράδια με την αγάπη.

 
P Θα πεθάνω ρε σε και δεν θα έχω δοκι-

μάσει σελινόριζα.
 
P Δεν ξέρω από πιάτα ημέρας, αλλά λάστιχα 

χιονιού δεν υπάρχουν σαν τις Μισελέν.
 
P Τόσο κόσμο σε αεροδρόμιο είδαμε όταν 

γύρισε ο Άρμστρονγκ από το Σελήνη, ο Καρα-
μανλής από το Παρίσι και ο Τριαντάφυλλος 
από το σαρβάιβορ.

 
P Ένα μικρό βλήμα για τον άν-

θρωπο, ένα μεγάλο για την ανθρω-
πότητα.

 
P Έχουν στο σχολείο απέ-

ναντι γιορτή για τα 200 χρόνια α-
πό την επανάσταση και πήγαν τα 
παιδιά όλα ντυμένα τσολιαδάκια 
και Σουλιώτισσες. Ένα κοριτσάκι 
ήταν με μοντέρνες εκδοχές. Αυτό 
φαίνεται είχε ντυθεί Γιάννα Αγγε-
λοπούλου-Δασκαλάκη.

 
P Καλά, αυτός ο Αδαμαντίδης 

θα πρέπει να έχει αφήσει οδοντό-
βουρτσα στο κρατητήριο.

 
P Η Θέμις μπορεί να έχει κέ-

φια, αλλά ο Θέμις έχει ρέντα!
 
P Θέλει να ρεφάρει και δεν τον 

αφήνουν.
 
P Μα πού να πάει; Στην καρδιά;
 
P Και:
 
Παντρεύεται ένας ναυτικός μία αγνή κοπέλα 

και την πρώτη νύχτα τον ρωτάει:
«Άντρα μου τι είναι αυτό;»
«Το βλέπεις αυτό; Αυτό είναι μοναδικό στον 

κόσμο…» της λέει αυτός, με την ελπίδα να μην α-
ναζητήσει για δεύτερο όταν θα λείπει στα ταξίδια.

Σε έναν μήνα μπαρκάρει ο ναυτικός και επι-
στρέφει στο σπίτι του 12 μήνες μετά.

«Βρε άντρα μου» του λέει αθώα αυτή. «Γιατί 
μου είπες πως είναι μοναδικό αυτό που έχεις, 
αφού εγώ έμαθα πως έχουν όλοι οι άντρες στο 
χωριό…»

Αυτός, μην έχοντας τι να πει που αποκαλύ-
φθηκε το ψέμα του, της λέει:

«Βρε χαζούλα, αυτά που έχουν όλοι αυτοί, εγώ 
τους τα έφερα από τα ταξίδια μου..»

Κι εκείνη:
«Καλά, δεν ήξερες κι εσύ να πάρεις το μεγα-

λύτερο, μόνο πήγες και το έδωσες στον Μανόλη 
τον χαζό;»

K.Π.

ΕΣΕΕ: Η εύθραυστη μετάβαση του κλάδου ένδυσης 
και υπόδησης στην μετά – Covid εποχή

- Γ. Καρανίκας, Πρόεδρος ΕΣΕΕ : «Απαιτούνται στοχευμένες παρεμβάσεις 
της Πολιτείας για ενίσχυση της ρευστότητας, προσαρμοστικότητα και ευελιξία από τις εμπορικές επιχειρήσεις»

- Αδ. Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης: «Είμαι αισιόδοξος για το μέλλον. Βούληση της κυβέρνηση να σταθούμε δίπλα στο εμπόριο»
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