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Με πατερικό τρόπο οι συστάσεις 
της Εκκλησίας για την 

πανδημία και τον εμβολιασμό
  Μια προσεκτικά διατυπωμένη εγκύκλιο που κάνει 
λόγο για  ελεύθερη επιλογή του εμβολιασμού ως την 
αποκλειστική λύση και επιστημονικά ελεγμένη λύση 
αναχαίτισης της εξάπλωσης του κορωνοϊού, συστήνει η 
Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, μετά 
την χθεσινή επίσκεψη που έκανε ο υπουργός Υγείας 
Βασίλης Κικίλιας, με τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα στον 
Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και τους  ιεράρχες της Διαρκούς 
Ιεράς Συνόδου για το θέμα της πανδημίας και του 
εμβολιασμού. Προσεκτική αλλά και αυστηρή η σύσταση 
προς ιερείς για τον περιορισμό κάθε παράλογης και 
μεμονωμένης φωνής  ώστε  να αποφευχθεί ο σκανδαλισμός 
των πιστών και η διακινδύνευση της υγείας όλων.
  Σίγουρα ο τρόπος της Εκκλησίας είναι τρόπος πατερικός 
και γνωρίζει καλά πως θα ενημερώσει για την πνευματική 
και κανονική διδασκαλία της Εκκλησίας σε θέματα 
πανδημιών.  
  Γνωρίζει όμως καλά και την ανάγκη αναχαίτισης της 
εξάπλωσης του ιού και είναι βέβαιο πως θα κάνει την 
προσπάθειά της για να προστατευθεί το αγαθό της υγείας 
και της ζωής, στο πνεύμα του Χριστού!

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΣ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑΤΣΙΚΑΣΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣΕ.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣΜΙΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣΖ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

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

e-mailλογιστηρίου:
info@laosnews.gr

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

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

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2021
Μήνας:07
Εβδομάδα:29
ΑνατολήΉλιου:05.14

ΔύσηΉλιου:19.47

195-170

ΤΕΤΑΡΤΗ
14

ΙΟΥΛΙΟΥ
Νικοδήμου Αγιορείτου, Ακύλα απ.,

Ιωσήφ Θεσ/κης

Βρήκετοντρόποτουγιανααντιμετωπίσειτον
καύσωνα,ομεγαλόσωμοςαδέσποτοςτηςΒενιζέλου!
Οιπαρατεταμένεςυψηλέςθερ-

μοκρασίες έφεραν  σταπρόθυρα
ηλίασης τα αδέσποτα της πόλης
καιμάλιστα,γιακάποιααπόαυτά
πουβρίσκονται σεπροχωρημένη
ηλικία, η κατάσταση φαίνεται να
είναιπολύδύσκολη.Δεν είναι τυ-
χαίοπουόλατασκυλιάέχουνπιά-
σει από μία σκιερή είσοδοπολυ-
κατοικίας, ενώ κάποια απόαυτά,
όπωςοσκύλος τηςφωτογραφίας
χώθηκε κάτω από τους θάμνους
καιταπαρτέριασεπεζοδρόμιοτης
Βενιζέλου,σκάβονταςτοχώμαγια
ναπιάσει όσοπιο δροσερήθέση
στοχώμα.

Από το σκάλισμα, το χώμα
σκορπίζεται στο πεζοδρόμιο, ο
αλλά μπροστά στην ανάγκη του
σκύλουπου εμφανώςκινείταιπο-
λύ βαριά και ράθυμα, κανείς δεν
ενοχλείται ενώ  και ο ίδιοςδεν το
κουνάει  καθόλου από την θέση
πουβολεύτηκε,γιανααντιμετωπί-
σειτουςκαύσωνεςτωνημερών…

Οι  προτάσεις του ΚΙΝ.ΑΛ. για το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας, παρουσιάζονται σήμερα στη Βέροια

Τις  προτάσεις τους  στα θέματα της δημόσιας υγείας θα
παρουσιάσουν,υγειονομικοί-στελέχητουΚΙΝ.ΑΛ.καταξιωμένοι
γιατροίσεΗμαθίακαιΘεσσαλονίκη.

Για το Εθνικό ΣύστημαΥγείας, την ανάγκη και τον τρόπο
στήριξης και αναβάθμισής του, θαμιλήσουνο ΓιώργοςΤρελό-
πουλος,ΠεριφερειακόςΟργανωτικόςΥπεύθυνοςΜακεδονίας
«ΚίνημαΑλλαγής»,Αγγειοχειρουργός και Δ/ντηςΕΣΥΝοσο-
κομείο  «Παπανικολάου»,  οΧρήστοςΚούτρας,Περιφερειακός
Σύμβουλος.Δ/ντηςΠαθολογικήςκλινικήςΝοσοκομείουΒέροιας,
οΤηλέμαχοςΧατζηαθανασίου,Χειρουργός,π.Δ/ντηςΧειρουρ-
γικήςκλινικήςΝοσοκομείουΒέροιαςκαιμέλοςτηςΝ.Ε.Ημαθίας
και οΝίκοςΜπρουσκέλης,Ουρολόγος, ειδικός χειρουργός και
μέλοςΝ.Ε.Ημαθίας.

Η συνέντευξηΤύπου θα δοθεί σήμεραΤετάρτη 14 Ιουλίου
στις12.30μ.στην«ΕΛΙΑ»τηςΒέροιας,στοπλαίσιοπροφανώς
τηςπολιτικήςκινητικότηταςκαιτουΚΙΝΑΛστηνΚ.Μακεδονίαμε
πολύπρόσφατημάλιστακαιτηνεπίσκεψητηςΦώφηςΓεννημα-
τάστηΘεσσαλονίκη.

Σε Βέροια και Αιγές, Παρασκευή και Σάββατο
η υπουργός Πολιτισμού

ΣτηΒέροιαθαβρεθείηυπουργόςΠολιτισμού,ΛίναΜενδώνητηνερχόμενηΠαρασκευή,όπουστις8.30μ.μ.θα
παραστείσταεγκαίνιατου‘Τοίχουτηςμνήμης’,στηνημιυπαίθριαέκθεσηεπιτύμβιωνανάγλυφωνκαιτιμητικώνβωμών
στοΑρχαιολογικόΜουσείοεπιτηςοδούΑνοίξεως.

ΘαπροηγηθείσυνάντησήτηςμετονδήμαρχοΚώσταΒοργιαζίδη(5.00μμ)καιμετονΜητροπολίτηκ.Παντελεή-
μονα(6.00μμ)καιθαακολουθήσειστις7.00εγκαινιαστικήπεριοδείατης,σεπαλιέςεκκλησίες-μνημείατηςΒέροιας
όπως:Αγ.Βλάσιος,ΠαναγίαΒαλτεσινή,Αγ.ΓεώργιοςοΜικρός,Αγ.Νικόλαος,Αγ.Άννατηςαγοράς,Αρχ.ΧώροςΑγ.
Παταπίου.

ΤοΣάββατοστις7.00μμ,ηυπουργόςθαπαραστείσταεγκαίνιατουέργουαποκατάστασηςτηςΝεκρόποληςτων
ΑιγώνκαιτηςβασιλικήςταφικήςσυστάδαςτωνΤημενιδών,ενώθαεπισκεφθείκαιτονΆηΔημήτρητωνΠαλατιτσίων,
κοντάστοανατολικόσκέλοςτουτείχουςτουάστεωςτωνΑιγών.

Κύμακαύσωναμε40άριααπό
αύριομέχριτηνΠαρασκευή!

Λεςκαιείχαμεδροσιάμέχρισήμερα…



3www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021  

Την έκδοση εγκυκλίου που θα διαβαστεί στους πιστούς με την 
οποία συστήνεται ο εμβολιασμός, όχι ως υποχρεωτικός αλλά ως ελεύ-
θερη επιλογή, αποφάσισε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος (ΔΙΣ), μετά την συ-
νάντηση που είχαν χθες ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ο κα-
θηγητής Σωτήρης  Τσιόδρας με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και στους 
ιεράρχες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για το θέμα της πανδημίας και 
του εμβολιασμού. Μετά το τέλος της συνάντησης, η ΔΙΣ συνέχισε την 
Συνεδρία της και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις: 

α) Να αποσταλεί στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μη-
τροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος σχετική Εγκύκλιος προς τον Λαό 
με σκοπό την ενημέρωση των πιστών για την πνευματική και κανονική 
διδασκαλία της Εκκλησίας σε θέματα πανδημιών, συνιστώντας προσευ-
χητική εγρήγορση και συχνή συμμετοχή στην λατρευτική Της ζωή.

β) Να συστήσει για μία ακόμη φορά την ελεύθερη επιλογή του 
εμβολιασμού ως την αποκλειστική και επιστημονικά ελεγμένη λύση 
αναχαίτισης της εξάπλωσης του ιού.

γ) Να υπενθυμίσει ότι μόνη αρμόδια να εκφέρει τις απόψεις της 
Εκκλησίας της Ελλάδος επί όλων των ανακυπτόντων θεμάτων είναι 
η Δ.Ι.Σ. ως η διαρκής «συνοδική φωνή», ο Εκπρόσωπος δε Αυτής, 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. 
Αθηναγόρας είναι ο μόνος εκφραστής των αποφάσεών Της προς τα 
Μέσα της Ενημερώσεως.

δ) Να ελέγξει και περιορίσει κάθε παράλογη και μεμονωμένη φωνή 
απάδουσα προς το συνοδικό πολίτευμα της Εκκλησίας και την μακραί-
ωνη κανονική Της Παράδοση προκειμένου να αποφευχθεί ο σκανδαλι-
σμός των πιστών και η διακινδύνευση της υγείας όλων».  

Χρήσιμη και κρίσιμη συνάντηση
Χρήσιμη χαρακτηρίστηκε η συνάντηση, την στιγμή της μεγάλης 

διασποράς του ιού, κατά την  οποία, ο υπουργός και ο καθηγητής 
ζήτησαν με κάθε σεβασμό, οι άγιοι πατέρες, για μία ακόμη φορά, να 
στηρίξουν και να βοηθήσουν στο πνεύμα του Χριστού αυτή την προ-
σπάθεια, έτσι ώστε και αυτοί που είχαν τις αμφιβολίες τους ή κάποιους 

φόβους να μπορέσουν να εμβολιαστούν και να προστατέψουν το αγα-
θό της υγείας και της ζωής.

Ο κ. Τσιόδρας απάντησε στις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ερωτήσεις 
των ιεραρχών με γνώμονα την επιστημονική αλήθεια, ενώ ο Αρχιε-
πίσκοπος Ιερώνυμος σημείωσε ότι «ήταν κρίσιμη η συζήτηση για τη 
λήψη μερικών αποφάσεων, τόσο από την πλευρά των εισηγητών επι-
σκεπτών όσο και από την πλευρά των μελών της Ιεράς Συνόδου, για 
το καλό του λαού.

 «Τόσο τα μέλη της Ιεράς Συνόδου όσο και οι επισκέπτες μας, θα 
θέλαμε να πούμε ότι χρειάζεται αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί όσο 
μπορούμε και η Εκκλησία θα κάνει αυτή την προσπάθεια μέσα στις πνευ-
ματικές διαδικασίες με τρόπο πατερικό, με μόνο κίνητρο την αντιμετώπιση 
όλων αυτών των κακών αποτελεσμάτων, των προβλημάτων που μας 
παρουσιάζει η πανδημία, τα οποία όπως ακούμε, βλέπουμε, είναι σχεδόν 
απροσδιόριστα», είπε μετά την συνάντηση ο κ.κ. Ιερώνυμος, δίνοντας και 
το συμπέρασμα της συζήτησης των δύο πλευρών.

Άμεση απάντηση 
του Αντιπεριφερειάρχη 

σε δημότες Νάουσας και 
Βέροιας για την αποκατάσταση 
του δρόμου Νάουσας-Σελίου
 Κ. Καλαϊτζίδης: 19–21 Ιουλίου τμηματικές 

εργασίες αποκατάστασης ασφαλτοστρώματος 
στα σημεία με έντονα προβλήματα

Απ. Βεσυρόπουλος : Απάντηση 
στη δήλωση Αχτσιόγλου και 

των αναπληρωτών τομεαρχών, 
Παπανάτσιου και Αλεξιάδη

Από τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κ. Κώ-
στα Καλαϊτζίδη, εστάλη στην εφημερίδα μας 
μια οφειλόμενη απάντηση σε επιστολή κατοί-
κων της Νάουσας και Βέροιας  σχετικά με το 
αίτημά τους για  αποκατάσταση  του δρόμου 
Νάουσας-Σελίου, τονίζοντας τα εξής:

 «Mε ανοιχτή ενυπόγραφη επιστολή τους 
που δημοσιεύτηκε στο φύλλο του Σαββατοκύ-
ριακου 10-11 Ιουλίου στην Εφημερίδα Λαός 
της Βέροιας, 74 συμπολίτες μας από τη Νά-
ουσα και τη Βέροια, διαμαρτύρονται, ευλόγως, 
για την κακή κατάστασή του οδικού δικτύου 
Νάουσας-Σελίου και τον κίνδυνο που διατρέ-
χουν κατά την  μετακίνησή τους είτε λόγο δι-
αμονής είτε επαγγελματικής δραστηριότητας 
στην Κοινότητα Σελίου. 

Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, με δική 
μου πρωτοβουλία, έχει εντάξει ήδη στο τεχνικό 
της πρόγραμμα τις Εργασίες αποκατάστασης 
οδοστρώματος με κατασκευή αντιολισθηρής 
στρώσης, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και 
συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 3ης Επαρχι-
ακής οδού- Τμήμα Νάουσα -Δ.Δ. Βερμίου», με προ-
ϋπολογισμό 800.000,00 ΕΥΡΩ της Υποδιεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, 
που βρίσκεται σε φάση έγκρισης Διακήρυξης από 
την Οικονομική Επιτροπή της ΠΚΜ.

Ο  προβλεπόμενος χρόνος δημοπράτησης του, 
μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών, 
είναι ο Σεπτέμβριος του 2021 τηρώντας τις διαδικα-
σίες δημοπράτησης και ανάθεσης που προβλέπει η 
νομοθεσία των Δημοσίων έργων.

Ο συγκεκριμένος δρόμος, λόγω της κυκλοφορί-
ας σε αυτόν βαρέων οχημάτων  μεταφοράς κυρίως 
δασικών προϊόντων, δέχεται καθημερινά πολύ με-
γάλο φορτίο, κάτι που έχει επιδεινώσει κατά πολύ 
την ήδη βεβαρυμμένη λόγω παλαιότητας κατά-
στασή του, καθιστώντας τον   δύσβατο σε κάποια 
σημεία.

Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία των συ-
μπολιτών μας, θέλουμε όμως να  γνωρίζουν ότι, η 
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας,  εκτελεί ήδη εδώ 
και καιρό σημαντικά έργα  οδοποιίας σε όλους τους 

Δήμους,  με εκατοντάδες  χιλιόμετρα ασφαλτο-
στρώσεων οδικών αρτηριών, έργα αγροτικής οδο-
ποιίας καθώς και βελτιωτικών παρεμβάσεων απο-
κατάστασης και διαγράμμισης στο δίκτυό της,  έργα 
που είχε πολλές δεκαετίες  να δει ο τόπος μας.

Παρ όλα αυτά, γνωρίζοντας την αμεσότητα του 
προβλήματος, υπάλληλοι του γραφείου μου, μαζί 
με κατοίκους της Νάουσας που δραστηριοποιούνται 
εθελοντικά στον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
και κινούνται καθημερινά σε αυτόν, επιθεωρήσαν 
προ ημερών (συγκεκριμένα στις 2 Ιουλίου), τα προ-
βληματικά σημεία του οδοστρώματος.

Η Τεχνική μας Υπηρεσία μετά από αυτοψία που 
πραγματοποιήθηκε στις 09/07/2021, έχει προγραμ-
ματίσει στις 19–21 Ιουλίου 2021 με το έργο  της 
«Στοιχειώδους συντήρησης του οδικού δικτύου αρ-
μοδιότητας ΠΕ Ημαθίας», τμηματικές σποραδικές 
εργασίες αποκατάστασης ασφαλτοστρώματος σε 
θέσεις  με έντονα προβλήματα φθοράς  και επού-
λωση λάκκων με ψυχρό ασφαλτόμιγμα, μέχρι την 
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και της 
ανάδειξης αναδόχου (προβλεπόμενος χρόνος την 
Άνοιξη του 2022) για την εκτέλεση των εργασιών 
του ανωτέρου έργου».

Στη δήλωση της τομεάρχη Οικονομικών του 
ΣΥΡΙΖΑ, Έφης Αχτσιόγλου και των αναπλη-
ρωτών τομεαρχών, Κατερίνας Παπανάτσιου & 
Τρύφωνα Αλεξιάδη, για τις ληξηπρόθεσμες ο-
φειλές προς το Δημόσιο, απαντάει ο υφυπουρ-
γός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος, 
τονίζοντας τα εξής:

«Ο Τομέας Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, με 
την ανακοίνωση που εξέδωσε για αύξηση των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, 
φαίνεται ότι αγνοεί την αλήθεια και την πραγ-
ματικότητα.

Γιατί πολύ απλά, η εμφανιζόμενη ως αύ-
ξηση των ληξιπρόθεσμων τον Μάιο οφείλεται 
στην αναστολή πληρωμών και στις παρατάσεις 
εξόφλησης οφειλών της αντίστοιχης περυσινής 
περιόδου για όσους έχουν πληγεί από την 
πανδημία.

Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και πολίτες 
που κάνουν χρήση αυτού του ουσιαστικού 
μέτρου στήριξης, το γνωρίζουν πολύ καλά. Οι 
μόνοι που προσποιούνται ότι δεν το γνωρί-
ζουν, είναι τα στελέχη του Τομέα Οικονομικών 
του ΣΥΡΙΖΑ.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, που επιλεκτικά χρη-
σιμοποιεί και διαστρέφει ο ΣΥΡΙΖΑ, αποκαλύπτουν 
και μια άλλη πτυχή.

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, το νέο ληξιπρόθε-
σμο 5μήνου 2021 είναι, εξαιρουμένου του 5μήνου 
2020 (για το οποίο είχαν παραταθεί οι χρόνοι λήξης 
των προθεσμιών εξόφλησης οφειλών), το χαμηλότε-
ρο των τελευταίων έξι ετών, και συγκεκριμένα από 
το 2016.

Όλοι γνωρίζουν ότι η Κυβέρνηση του Κυριάκου 
Μητσοτάκη δημιούργησε το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων 
των 120 δόσεων και με δυνατότητα αναβίωσης της 
ρύθμισης αυτής με όλα τα ευεργετήματά της, όπως 
η αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, ενώ δη-
μιούργησε και ένα νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για τις 
οφειλές της περιόδου της πανδημίας.

Από εκεί και πέρα, όλοι γνωρίζουν ότι η Κυβέρνη-
ση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει διαθέσει, μέχρι σή-
μερα, 41 δισ. ευρώ για να κρατήσει ζωντανή την οι-
κονομία, να στηρίξει επιχειρήσεις και εργαζομένους, 
αλλά και όσους άλλους έχουν πραγματική ανάγκη, 
με μέτρα όπως:

▪ τη μείωση των μισθωμάτων και την αποζημίωση 
των εκμισθωτών (φυσικών και νομικών προσώπων),

▪ τους επτά κύκλους της Επιστρεπτέας Προκατα-
βολής,

▪ την αποζημίωση ειδικού σκοπού,
▪ την αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού,
▪ το πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών,
▪ τη μείωση του ΦΠΑ σε πολλαπλά προϊόντα και 

υπηρεσίες,
▪ διαδοχικές παρατάσεις αποπληρωμής φορολο-

γικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, και
▪ διαδοχικές παρατάσεις αποπληρωμής των αξιο-

γράφων των πληττόμενων επιχειρήσεων.
Και το πιο σημαντικό: όλοι γνωρίζουν ότι η Κυ-

βέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η μόνη 
που – παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας 
– προχώρησε και συνεχίζει να προχωρά σε μειώ-
σεις φόρων, όπως είναι η μείωση του εισαγωγικού 
φορολογικού συντελεστή για μισθωτούς, συνταξιού-
χους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες και για 
εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ από το 22% στο 9%, 
η μείωση του ΕΝΦΙΑ μεσοσταθμικά κατά 22% κ.ά.

Σε αντίθεση με την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, 
που επέβαλε 29 φόρους και ακολούθησε μια πολιτι-
κή ακραίας υπερφορολόγησης όλων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζει ότι μπορεί να παραπλανά και 
να κάνει το άσπρο-μαύρο.

Όμως, δεν πείθει κανέναν, δεν μπορεί να παρα-
πλανήσει κανέναν.

Αναφέρονται στην αύξηση των οφειλών των πο-
λιτών αυτοί που στα χρόνια διακυβέρνησής τους 
εκτόξευσαν τις οφειλές των πολιτών από τα 75 δισ. 
στα 105 δισ. ευρώ.

Είναι δεδομένη η απογοήτευση του ΣΥΡΙΖΑ 
που είχε επενδύσει στην καταστροφή και βλέπει τις 
προσδοκίες του αυτές να διαψεύδονται καθημερινά.

Η χώρα έχει κλείσει οριστικά τους λογαριασμούς 
της με το χθες, με τον κ. Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ».

Μετά τη χθεσινή  συνάντηση με Κικίλια και Τσιόδρα

Εγκύκλιο για εμβολιασμό, ως ελεύθερη επιλογή, 
αποστέλλει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος στις Ιερές Μητροπόλεις



Από το 2018 το Φεστιβάλ Αλεξάνδρειας 
«ταξιδεύει» με τις ταινίες του σε όλη την 
Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό : από τις 
Κυκλάδες ως την Μακεδονία, αλλά και μέ-
χρι το πανεπιστήμιο Edge Hill της Αγγλίας. 

Κάθε χρόνο μετά την ολοκλήρωση του 
Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μή-
κους Αλεξάνδρειας ετοιμάζεται ένα πρό-
γραμμα, το οποίο περιλαμβάνει τις βρα-
βευμένες καθώς και μερικές από τις καλύ-
τερες ταινίες του φεστιβάλ, σύμφωνα με 
τις προτιμήσεις του κοινού αλλά και της 
κριτικής επιτροπής. 

Κάθε χρόνο διοργανώνονται προβολές 
σε ακόμα περισσότερους προορισμούς. 
Φέτος, παρά τις αντίξοες συνθήκες, οι ται-
νίες μικρού μήκους του 6ου Φεστιβάλ Αλε-
ξάνδρειας ταξιδεύουν σε οκτώ Ελληνικές 
πόλεις και νησιά σε συνεργασία με ισά-
ριθμες κινηματογραφικές λέσχες και πολι-
τιστικούς συλλόγους, αναδεικνύοντας την 
δυναμική των ταινιών μικρού μήκους από 
όλο τον κόσμο. Οι ταινίες μικρού μήκους 
του Φεστιβάλ Αλεξάνδρειας παρέχονται 
δωρεάν για την διοργάνωση προβολής 
του project «Το Φεστιβάλ Αλεξάνδρειας 
ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ» και είναι δωρεάν για το κοινό! 

Για φέτος το καλοκαίρι έχουν διοργανω-
θεί προβολές στις εξής πόλεις :

Ξάνθη στις 29/06, διοργάνωση Κινημα-
τογραφική Λέσχη ΦΕΞ (ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟ-
ΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ) 

Έδεσσα 03 και 04/07, διοργάνωση Ε-
δεσσαϊκό Φεστιβάλ ψηφιακών ταινιών μικρού μή-
κους 

Λέρος 10/07, διοργάνωση Ελληνο-Ιταλικός Πολι-
τιστικός Σύλλογος Λέρου

Χαϊδάρι 12/07, διοργάνωση Κινηματογραφική 
λέσχη Χαϊδαρίου

Χαλκίδα 20/07, διοργάνωση Θέατρο Χαλκίδας 
Πολιτιστικό Σωματείο

Αμοργός 01/08, διοργάνωση Κινηματογραφική 
λέσχη Αμοργού

Κύθηρα Αύγουστος, διοργάνωση Εξωραϊστικός 
Πολιτιστικός Σύλλογος Κυθήρων «Η Πορτοκαλιά» 

Το πρόγραμμα του 6ου Φεστιβάλ απαρτίζεται 
από τις εξής ταινίες :

ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ / 6’00» Γαλλία, Άϊζικμαν 
Λιούις

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ / 18’45» Βόρεια Μακεδονία, 

Γκεόργκι Μ. Ουνκόφσκι (Βραβείο ΚΟΙΝΟΥ)
ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΚΗΝΗ / 1’30» 

Σιγκαπούρη, Χάννες Ράλλ
Ενότητα «Focus on WOMEN»
ANNA / 14’59» Η. Βασίλειο, Ντέκελ Μπέρενσον 

(ΒΡΑΒΕΙΟ Καλύτερης Ξένης Ταινίας)
ΦΙΛΙΑ / 6’25» Ρωσία, Σεργκέι Μικουσίν
ΧΑΜΕΝΗ / 13’ Γαλλία, Τζόαν Μπεντοσέλα
ΒΑΛΣΑΜΟ / 23’ Ελλάδα, Έφη Σιαλευρή (ΒΡΑ-

ΒΕΙΟ Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας)
ΕΓΚΛΕΙΣΜΕΝΟΣ / 20’ Ισραήλ, Λί Γκιλάτ
Ταυτόχρονα ετοιμάζεται και το πρόγραμμα του 

7ου Φεστιβάλ Αλεξάνδρειας, το οποίο πραγματοποι-
ήθηκε μεταξύ 1-4 Ιουλίου στο ιστορικό Κονάκι της 
Αλεξάνδρειας ενώ αναμένεται να ξεκινήσει τα ταξίδια 
του μέσα στον Αύγουστο ξεκινώντας από το Φεστι-
βάλ Βωβούσας!

Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με την 
διοργάνωση προβολών και στην πόλη σας, μπο-

ρείτε να επικοινωνείτε με 
το Φεστιβάλ Αλεξάνδρειας 
στο email : kinimatodrasis@
gmail.com.
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Θερινό Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέδαση.
--> απολύμανση πριν κάθε προβολή,
--> μεγάλες αποστάσεις 
--> περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων
--> αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο

Black Widow  ( Marvel )
Μία κατάσκοπος   Avenger
Σκηνοθεσία: Cate Shortland
Σενάριο: Eric Pearson
T r a i l e r :  h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=IsQPTH5a0oE 
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:    
Πέμπτη 8/7- Σάββατο 10/7- Κυριακή 11/7 – Τρίτη 13/7 

στις 21.00 
Προβολές στην Κλειστή Αιθ1 αίθουσα: 
Παρασκευή 9/7 – Δευτέρα 12/7 – Τετάρτη 14/7 στις 21.00
Μόνο για την κλειστή Αιθ1 : (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΔΙΕΞΗ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ)
• Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης 

(30 ημέρες από τον πρώτο θετικό έλεγχο)
• Βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κο-

ρονοιό COVID-19 με τη μέθοδο PCR /  ή ρινοφαρυγγικού 

επιχρίσματός εντός των τελευταίων 72 ωρών  / ή είτε αυ-
τοδιαγνωστικού ελέγχου self-test εντός 24 ωρών

Θέατρο: Το όνειρο του Σκιάχτρου 
Στην Θερινή αίθουσα Παρασκευή 9/7 στις 21.15
Θέατρο: Η χιονάτη στο δάσος των νάνων  
Στην Θερινή αίθουσα Δευτέρα 12/7 στις 20.30
Stand Up comedy: Γιώργος Χατζηπαύλου 
Στην Θερινή αίθουσα Τετάρτη 14/7 στις 21.15

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»     8/7/21 - 14/7/21

Το Φεστιβάλ Αλεξάνδρειας 
«ταξιδεύει» με τις ταινίες του 

σε Ελλάδα και εξωτερικό

Ξεκίνησε χθες 
και συνεχίζει γεμάτο 

μουσικές το Κινητό Μουσικό 
Περίπτερο της ΚΕΠΑ

 Τέσσερα φεστιβάλ και δεκάδες εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο, συνθέτουν το φετινό καλοκαιρινό πρό-
γραμμα της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, το οποίο ξεκίνησε χθες βράδυ με το Κινητό Μουσικό Περίπτερο στα 
Παπάκια, με μια βραδιά ρεμπέτικου από τους «Λούστρους».

Ακολουθούν:
● Πέμπτη 15/7 Melocotόn / Μουσικές του κόσμου - Εληά Βέροια
● Παρασκευή 16/7 Gricanta /Ταραντέλες- Κομνήνιο Βέροιας
● Κυριακή 18/7 Γαϊτάνι /Κρητικά -ΠεζόδρομοςΤσούπελη
● Τρίτη 27/7 trio PERAN / Μουσικές από την Πόλη, τη Μικρασία και το Αιγαίο- Πεζόδρομος Κάππου – 

Ιπποκράτους
● Δευτέρα 16/8 Πλέκοντας το νήμα της παράδοσης – Γεωργιανοί Βέροιας
● Τρίτη 17/8 Λεφτοκάρυα / Σύγχρονη παραδοσιακή μουσική -Καστανιά Βέροιας
● Τρίτη 24/8 Tir Fada / Κέλτικη μουσική παράδοση - Πεζόδρομος Κάππου – Τσούπελη
● Δευτέρα 13/9 STRÚMA Duo ακορντεόν-καβάλ -Οδός Μητροπόλεως Βέροια
● Τρίτη 14/9 Kαφαντάρδες/ Η μουσική της Θράκης- Πλατεία Ωρολογίου Βέροια
● Παρασκευή 17/9 Οι Άγγελοι του Τσιτσάνη / Ρεμπέτικα -Πεζόδρομος Κάππου – Ιπποκράτους
● Τρίτη 21/9  psychi a trio/ έντεχνα -Εληά Βέροια
● Πέμπτη 23/9 Nocturne στο δάσος / Duo βιολί-άρπα - Λόφος Προφήτη Ηλία Βέροια
● Παρασκευή 24/9 Κυριάκος Τριανταφυλλίδης / Γενεών Ήχοι - Κοινότητα Πατρίδας

Ευχαριστήριο του Συλλόγου Κοινωνικής 
Παρέμβασης «Έρασμος»

To ΔΣ του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί θερμά 
τους κ.κ. Δημήτριο και Μαρία Γάκη για την προσφορά υλικοτεχνικού - οικιακού 
εξοπλισμού, προς κάλυψη αναγκών ωφελουμένης της δομής μας. Η πρόσφορα 
έγινε στη μνήμη της μητέρας τους Σουλτάνας Γάκη.

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά απέναντι στον «Έρασμο» αποτελεί σημαντική 
ευεργεσία προς ευάλωτα άτομα ή ομάδες που συνδράμουμε, αποδίδοντας άμεσα οφέλη και καρπούς 
στον καθημερινό αγώνα μας για την προάσπιση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων σε μια καλύτερη 
ποιότητα ζωής!    Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακε-
δονίας (2014 -2020).  Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Με τιμή για το ΔΣ 
Η Πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου



Δωρεά δύο απινιδωτών 
στον Δήμο Νάουσας από την 

επιχείρηση του Αστέριου Δάιου 

Δύο απινιδωτές τελευταίας τεχνολογίας δώρισε στον Δήμο Νάουσας ο επιχειρηματίας  στον κλάδο 
αυτοκινήτων και ιδιοκτήτης ξενοδοχειακής επιχείρησης Αστέριος Δάιος του Νικολάου,  τους οποίους 
παρέδωσε χθες Δευτέρα (12 Ιουλίου 2021) στον Δήμαρχο Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα, παρουσία του 
Αντιδημάρχου Νεολαίας, Παιδείας και Αθλητισμού  Γιώργου Τριανταφύλλου και του Προέδρου της Κοι-
νότητας Νάουσας Κώστα Χατζηστυλλή. 

Ο κ. Καρανικόλας συνεχάρη τον επιχειρηματία για την πρωτοβουλία του και σημείωσε ότι τέτοιες 
εθελοντικές ενέργειες καταδεικνύουν την ευαισθησία των δημοτών για κοινωνικά θέματα, καθώς και την 
διάθεση συνεργασίας με τον Δήμο, κάτι το οποίο επιδιώκει και η ίδια η δημοτική αρχή. 

Ο Δήμαρχος κατά την παράδοση των απινιδωτών ευχαρίστησε τον κ. Δάιο  εκ μέρους όλων των δη-
μοτών για τη σημαντική αυτή δωρεά, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια προσφορά ουσίας, αφού οι 
απινιδωτές, όπως είπε, αν χρειαστεί κάποια απευκταία στιγμή, θα συμβάλλουν στην άμεση αντιμετώπι-
ση έκτακτων περιστατικών.

Ο κ. Καρανικόλας ευχήθη-
κε τέτοιες ενέργειες να βρουν 
μιμητές και ανέφερε ότι οι απι-
νιδωτές θα τοποθετηθούν στο 
Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Νά-
ουσας και στο Δημοτικό Κολυμ-
βητήριο Νάουσας. 

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος 
Nάουσας, το επόμενο διάστη-
μα, θα φροντίσει να εκπαιδεύ-
σει εργαζόμενους του δήμου, 
μέλη αθλητικών συλλόγων και 
εθελοντές, ώστε σε συνεργασία 
με άλλους φορείς (Νοσοκομείο, 
Ερυθρό Σταυρό κλπ) να υπάρ-
χει η δυνατότητα καλύτερης 
χρήσης των απινιδωτών και της 
παροχής πρώτων βοηθειών. 

Ευχαριστίες για την παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων Έρευνας Κοινού, 

για την αναγέννηση / αναζωογόνηση 
του Ιστορικού Κέντρου Βέροιας

 Με πολλή χαρά 
σας παρουσιάζω τα 
αποτελέσματα της Έ-
ρευνας Κοινού, με 
τίτλο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 
/ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ Ι-
ΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ 
ΚΟΙΝΟΥ, που διεξή-
χθη μέσω της Ομάδας 
Facebook ΒΕΡΟΙΑ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΙ-
ΤΙΣΜΟΥ.

Η Έρευνα ήταν δι-
αδικτυακή και ανοικτή 
στο ευρύ κοινό.

Η παρουσίαση δι-
ήρκεσε 1.30’’ h και η 
συζήτηση, που ακο-
λούθησε, περί τη 1.00’’ 
h περίπου.

Ελπίζω και εύχο-
μαι η παρακολούθηση 
του video να σταθεί α-
φορμή για έναν γόνιμο 
προβληματισμό, αναφορικά με τα ζητήματα, που αντιμετωπίζει η πόλη μας και ιδιαίτερα το Ιστορικό της Κέ-
ντρο αφενός και αφετέρου αφορμή για μια ανοικτή συζήτηση για το μέλλον της.

Ευχαριστώ για άλλη μια φορά την Semantic Software για την αφιλοκερδή στήριξή της, τον τοπικό τύπο, 
έντυπο και ηλεκτρονικό, την ιστοσελίδα Fb ‘Παλιές Φωτογραφίες της Βέροιας’ και κυρίως όσες και όσους συ-
νέβαλαν με τις απαντήσεις τους στη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου της Έρευνας.

Ευπρόσδεκτες οι προτάσεις για 
το ίδιο θέμα, καθώς και για την α-
νάληψη σχετικών πρωτοβουλιών.

Ένα από τα ευχάριστα, που συ-
νέβησαν με αφορμή αυτή την έρευ-
να, είναι η πρόταση του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(ΥΠΕΝ) για τη διοργάνωση στη 
Βέροια ενός συνεδρίου με συναφές 
αντικείμενο.

Θα ακολουθήσει άρθρο μου 
στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Η διεύθυνση της παρουσίασης 
στο Youtube: https://www.youtube.
com/watch?v=z1Zz25Trsmo

Αναστασία Μ. Πάπαρη
Δρ Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος 
Dipl., MSc, M. Phil., PhD
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΠΗΤΤΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ του Αν-
δρέα και της Ζαφείρως, το γένος 
Παρτάλη, που γεννήθηκε στη Θεσ-
σαλονίκη και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Κρι-
στιαν-Ηλιε και της Παναγιώτας, το 
γένος Δημητριάδου, που γεννήθηκε 

στη Νάουσα και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του 

Αριστείδη και της Αδαμαντίας, το γένος 
Τσερεντζούλια, που γεννήθηκε Νικο-
λαιίκα Αιγιου Αχαϊας και κατοικεί στην 
Αθήνα και η ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΙΤΣΑ του 
Ευδόκιμου και της Σοφίας, το γένος 
Τσακιρπάλογλου, που γεννήθηκε στο 

Σουμπέρκ Τσεχίας και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρ-
χείο Αγ. Παρασκευής Αττικής.
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρ-

τη 14 Ιουλίου 2021 στις 11.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέ-
ροιας ο Πολυχρόνης Κων. 
Ζαφειρίου σε ηλικία 84 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Από 21 έως 27 Ιουλίου 2021
Τα Ιερά Λείψανα 

των Αγ. Ραφαήλ, Νικολάου και 
Ειρήνης στην Πατρίδα Βέροιας 

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

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

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

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

ον για τους Αγίους Ραφαήλ, Νικόλαο και Ειρήνη και εν συνεχεία η τελευταία 
παράκληση στους Αγίους και θα γίνει η αναχώρηση των Ι. Λειψάνων. 

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

Τηλ. Επικοινωνίας – πληροφορίες: 23310 25804 κα. Καλλιόπη Στογιαν-
νοπουλου (νεωκόρος) και 6974280706 π. Διονύσιος Συρόπουλος.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

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

 Το τριήμερο 13, 
14 και 15 Ιουλίου θα 
συμμετάσχει στις ερ-
γασίες της Διαρκούς 
Ιεράς Συνόδου της 
Εκκλησίας της Ελλά-
δος στην Αθήνα. 

 Την Πέμπτη 15 Ι-
ουλίου στις 7:00 μ.μ. 
θα ομιλήσει με θέμα: 
«H παιδεία κατά την 
Τουρκοκρατία», στη 
σειρά των ομιλιών 
Μαρτύρων και ηρώων 
αίματα με την ευκαιρία του εορτασμού των 200 ετών από την 
έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821 μέσα από 
την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σε-
λίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος 
Λόγος 90,2 FM». 

 Το Σάββατο 17 Ιουλίου στις 6:00 μ.μ. θα απευθύνει χαι-
ρετισμό στο 23ο Συναπάντημα νέων ποντιακής καταγωγής 
από όλη την Ελλάδα και τη Διασπορά στις εγκαταστάσεις του 
Ιερού Προσκυνήματος της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο. 

 Την Κυριακή 18 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στο Ιερό 
Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο, όπου θα 
συμμετάσχουν νέες και νέοι ποντιακής καταγωγής από όλη 
την Ελλάδα. 

 Τη Δευτέρα 19 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Πανηγυρικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
του Προφήτου Ηλιού στο Ξηρολίβαδο.  

 Την Τρίτη 20 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πα-
νηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Προφήτου Ηλιού στο Άνω Ζερβο-
χώρι.  

Την Τρίτη 20 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον 
Εσπερινό και στην Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού, 
στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολουθία θα μεταδοθεί απευθείας 
μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντί-
στοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό 
«Παύλειος Λόγος 90,2 FM». 

Συνεχίζονται οι αιτήσεις 
για ΣΥΝΟΔΟΥΣ 

 για το κατασκηνωτικό 
πρόγραμμα ΑμεΑ 2021

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων 
και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας ενημερώνει ότι ανακοινώ-
θηκε από την ΠΟΣΓΚΑμεΑ το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 
Ατόμων με Αναπηρία για το έτος 2021.

Ο Σύλλογος θα προβεί στην συγκέντρωση αιτήσεων και 
δικαιολογητικών για συνοδούς (άνδρες και γυναίκες) ηλικίας 
18 ετών και άνω, προκειμένου να διοργανωθεί με τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο το κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. Αίτηση συνοδού συμπληρωμένη
2. Φωτογραφία
3. Βιογραφικό σημείωμα
4. Φωτ/φο ταυτότητας ή διαβατηρίου
Και φωτοαντίγραφα των σχετικών εγγράφων που αφορούν
5. ΑΦΜ  6. ΑΜΚΑ
7. ΙΒΑΝ λογαριασμού ΜΟΝΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

(στον οποίο θα πρέπει να είναι δικαιούχοι)
Οι οριστικά επιλεχθέντες/είσες συνοδοί  που θα συμμε-

τάσχουν στο ΚΠ ΑμεΑ 2021,  που δεν είναι πλήρως εμβο-
λιασμένοι/ες ή δεν έχει παρέλθει διάστημα 14 ημερών από 
την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους, ΥΠΟΒΆΛΛΟΝΤΑΙ :

- εντός 48 εως 72 ωρών πριν την είσοδό τους στους 
κατασκηνωτικούς χώρους σε μοριακό έλεγχο για κορωνοϊό 
Sars-CoV-2 (PCR) ή

- εντός 24 έως 48 ωρών πριν την είσοδο τους στους 
κατασκηνωτικούς χώρους σε ταχεία ανίχνευση αντιγόνου 
(Rapid Test) για κορωνοϊό Sars-CoV-2.

Η κάλυψη του κόστους του μοριακού ελέγχου SARS-CoV-2 δεν 
επιβαρύνει τους συμμετέχοντες/ουσες συνοδούς  στο ΚΠ ΑμεΑ 2021. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες α-
πό το ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης»,  Ελ. Βενιζέλου 
7 στην Αλεξάνδρεια (απέναντι από το Κέντρο Υγείας) και 
στο τηλέφωνο 23330-27212 καθώς και στο  email: camp@
tapaidiatisanoixis.gr

Επίσης, μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις και από 
την ιστοσελίδα της ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

Ενημέρωση 
της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Βέροιας 
για την πυρκαγιά 
της Κυριακής σε 

αγροτική  περιοχή 
του Λαζοχωρίου

Η Πυροσβεστική  Υπηρεσία  Βέροιας ενημερώνει για την 
πυρκαγιά της Κυριακής στο Κάτω Κουκούδι Λαζοχωρίου και 
την επιχείριση κατάσβεσής της, ως εξής: 

«Την Κυριακή  11 - 07 - 2021  στις 11:05  η  Υπηρεσία  
μας  ενημερώθηκε  για  Πυρκαγιά  στην  αγροτική  περιοχή  
του  Λαζοχωρίου, στην  τοποθεσία  « Κάτω  Κουκούδι ».

2.  Για  την  κατάσβεσή  της, η  οποία  ολοκληρώθηκε  
τις  απογευματινές  ώρες, κινητοποιήθηκαν  συνολικά  έξι  ( 
6 )  Πυροσβεστικά  οχήματα  με  δώδεκα  ( 14 )  Πυροσβέ-
στες.

3.  Από  την  πυρκαγιά  κάηκαν  απορρίμματα  και  
παραποτάμια  βλάστηση, που  αποτελούνταν  από  ξηρά  
χόρτα, βατσινιές  και  καλαμιές  σε  έκταση  πέντε  ( 5 )  
στρεμμάτων.

4.  Στο  έργο  της  κατάσβεσης  συνέδραμαν  εθελοντι-
κά  πολίτες  και  προσωπικό  από  τις  επιχειρήσεις  της  
περιοχής. Ιδιαίτερη  μνεία  οφείλουμε  να  κάνουμε  στην  
εταιρία  « Venus  Growers », η  οποία  με  μηχανήματα  και  
παρέχοντας  νερό  από  το  μόνιμο  υδροδοτικό  δίκτυο  της  
επιχείρησης  βοήθησε  τα  μέγιστα  την  προσπάθεια  των  
Πυροσβεστικών  Υπαλλήλων  να  θέσουν  γρήγορα  την  
φωτιά  υπό  έλεγχο.   

5.  Για  το  ανωτέρω  συμβάν  επιβλήθηκε  Διοικητικό  
Πρόστιμο  σε  άνδρα, σύμφωνα  με  την  Πυροσβεστική  
Διάταξη 19/2020  ( ΦΕΚ 2233 τ. Β΄/ 11-6-2020 )  από  τους  
Ανακριτικούς  Υπαλλήλους  της  Π.Υ.  Βέροιας. 

6.  Η  Υπηρεσία  μας  με  αφορμή  το  συγκεκριμένο  
συμβάν  υπενθυμίζει  στους  συμπολίτες  μας  ότι  απα-
γορεύεται  το  άναμμα  και  η  διατήρηση  φωτιάς  στην  
ύπαιθρο  για  οποιοδήποτε  σκοπό  στους  χώρους  του  
άρθρου  1  της  υπ’ αρίθμ.  9 / 2021  Πυροσβεστικής  Διάτα-
ξης, δηλαδή  σε  γεωργικές  εκτάσεις, σε  αγροτικές  εκτά-
σεις, σε  χορτολιβαδικές  εκτάσεις, σε  δασικές  εκτάσεις. Οι  
παραβάτες  διώκονται  ποινικά.         

Ο  Αν.  Διοικητής 
Δημήτριος  Θ.  Πάντσιος

Αντιπύραρχος»



Του Μάξιμου 
Χαρακόπουλου*

Η νίκη της Νέας Δημοκρατί-
ας στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 
του 2019 σηματοδότησε το τέλος 
μιας επώδυνης, για την νεότερη 
ιστορία μας, εποχής. Η δεκαετής 
οικονομική κρίση, που εξελίχθη-
κε σε δομική με κοινωνικές και 
πολιτικές διαστάσεις,δημιούργησε 
συνθήκες εσωτερικού διχασμού 
μέχρι του σημείου να τεθεί ζήτη-
μα προσανατολισμού της χώρας. 
Ο δημαγωγικός λαϊκισμός βρήκε 
εύφορο έδαφος για να αναπτυχθεί 
και να τροφοδοτήσει επικίνδυνες 
ψευδαισθήσεις. Οι υπερβολές και 

οι παθογένειες της μεταπολίτευσης, που υπονόμευσαν την παραγωγική 
δομή και την κοινωνική συνοχή, επιχειρήθηκε να επιβιώσουν με όποιο 
κόστος, ακόμη και αυτή την ίδια την παραμονή της χώρας στην ευρω-
παϊκή οικογένεια. Οι ανυπόστατες προσδοκίες κατέρρευσαν με πάταγο 
από τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που παρ’ ολίγον να θέσει την Ελ-
λάδα εκτός ΕΕ. Αυτή η περίοδος, που σημαδεύτηκε από μια συμφωνία 
διάσωσης -μνημόνιο- με βαρύτατους όρους, η οποία ήταν αποκλειστικά 
αποτέλεσμα τυχοδιωκτικών πολιτικών, καθώς και μια συμφωνία με την 
ηγεσία των Σκοπίων -Πρέσπες- με σαφώς αρνητικούς όρους για την 
πλευρά μας, αποδόμησε οριστικώς την αξιοπιστία των πολιτικών δυνά-
μεων του λαϊκισμού. 

Σε αυτή την δύσκολη συγκυρία, για μια ακόμη φορά μετά το 1974, η 
ΝΔ, το μόνο κόμμα εξουσίας που έμεινε όρθιο μέσα στην κρίση, με τις 
βαθιές ρίζες του στην ελληνική κοινωνία, κλήθηκε να χαράξει μια νέα 
πορεία για τη χώρα. Μια πορεία που θα άλλαζε τα κακώς κείμενα, στην 
οικονομία, στη λειτουργία του κράτους, στην εκπαίδευση, στην καταπο-
λέμηση του εγκλήματος, στο μεταναστευτικό, στις διεθνείς σχέσεις.

Και πράγματι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επιχείρησε να 

εφαρμόσει ένα πρόγραμμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων και εκσυγχρο-
νισμού της δημόσιας διοίκησης. Ωστόσο, πολύ σύντομα, ήλθε αντιμέτω-
πη με δύο μη αναμενόμενες προκλήσεις. 

Η μία ήταν η τουρκική επιθετικότητα, η οποία ξεδιπλώθηκε σε πολ-
λές φάσεις. Αρχικώς, με την απόπειρα οργανωμένης εισβολής χιλιάδων 
μεταναστών στην περιοχή του Έβρου, που σκόπευε όχι μόνον στον 
εκβιασμό της Ευρώπης αλλά και στην αποσταθεροποίηση της χώρας. 
Η αποφασιστική στάση της κυβέρνησης και όλων όσοι είχαν την ευθύνη 
για την αποτροπή της τουρκικής επιχείρησης, ανέτρεψε τον τουρκικό 
σχεδιασμό, και τα ελληνικά σύνορα στη συνείδηση των Ευρωπαίων 
έγιναν και πάλι ευρωπαϊκά. 

Το ίδιο αποφασιστική υπήρξε και η ελληνική στάση στις τουρκικές 
προκλήσεις στο Αιγαίο το θέρος του 2020, που οδήγησε την Άγκυρα 
σε αναγκαστική αναδίπλωση. Η έντονη διπλωματική δραστηριότητα, με 
συμμαχίες όχι μόνον στον ευρωπαϊκό χώρο και τις ΗΠΑ, αλλά και στον 
αραβικό κόσμο, όπως και στο Ισραήλ, ενίσχυσε το διεθνές προφίλ της 
Ελλάδας. Ταυτόχρονα, μετά από πολλά χρόνια ξεκίνησε ένα πρόγραμ-
μα εξοπλισμών και ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας, 
με την αγορά νέων αεροσκαφών από τη Γαλλία, την προμήθεια νέων 
φρεγατών, που βρίσκεται σε εξέλιξη, και κινήσεων για το ξεπάγωμα της 
εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Προκρίνοντας πάντα την ειρηνική ε-
πίλυση της μόνης διαφοράς με την Τουρκία, που 
είναι αυτή της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ, έχει 
δοθεί πλέον το μήνυμα ότι η χώρα είναι ικανή 
να βάλει φραγμό στον νεο-οθωμανικό αναθεω-
ρητισμό.

Η δεύτερη μεγάλη πρόκληση υπήρξε η παν-
δημία του COVID-19. Μία έκτακτη συγκυρία, που 
έχει ταυτόχρονα υγειονομικές αλλά και οικονομι-
κές επιπτώσεις. Η Ελλάδα, σε σύγκριση με άλ-
λες ευρωπαϊκές χώρες κατόρθωσε να μην βιώσει 
ακραίες συνθήκες χάους και το δημόσιο σύστημα 
υγείας, που ενισχύθηκε κατάλληλα όλο αυτό το 
διάστημα, μπόρεσε να ανταπεξέλθει στην απο-
στολή του. Το πρόγραμμα εμβολιασμού, που η ε-
πιτυχία του εξαρτάται πλέον από την ατομική ευ-
θύνη, θα μπορέσει να μας οδηγήσει στο τέρμα 
αυτού του επώδυνου τούνελ και στην επιστροφή 
στην κανονικότητα. Στο οικονομικό πεδίο η κυ-
βέρνηση επεδίωξε και κατόρθωσε να στηρίξει 
εργαζόμενους και επιχειρήσεις, σε συνθήκες 
παγώματος της οικονομικής δραστηριότητας, με 
ποικίλα χρηματοδοτικά εργαλεία και μέτρα. 

Με ορατή, πλέον, την επόμενη μέρα από 
την πανδημία, η χώρα θέτει σε εφαρμογή ένα 
ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραμμα απορρόφησης 
δεκάδων δισεκατομμυρίων, μέσω και του «Ελ-
λάδα 2.0-Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας», που στοχεύει στην παραγωγική 
ανασυγκρότηση της οικονομίας μας.

Ιδιαίτερα ελπιδοφόρα είναι τα αποτελέσματα 
από την ψηφιοποίηση του κράτους, που επιτα-
χύνθηκε ραγδαία λόγω της καραντίνας, και έχει 
περιορίσει δραστικά τα αιώνια γραφειοκρατικά 
εμπόδια και την παραδοσιακή ταλαιπωρία των 
πολιτών στις ουρές. Η εξοικείωση, μάλιστα, 
όλο και περισσοτέρων με τα ηλεκτρονικά μέσα 
κάνει αυτές τις εφαρμογές ακόμη πιο αποτελε-
σματικές. 

Ανάλογη αισιοδοξία προσδίδουν, επίσης, οι 
μεταρρυθμίσεις στο πεδίο της προσέλκυσης ε-
πενδύσεων, έχοντας ήδη κάποια απτά δείγματα 
του νέου θετικού επενδυτικού περιβάλλοντος. 
Στην οικονομική ανάπτυξη σημαντική συμβολή 
θα έχουν, ακόμη, μεγάλα δημόσια έργα, όπως ο 
αυτοκινητόδρομος Ε-65 της Κεντρικής Ελλάδος 
και η επέκταση του μετρό.

Κομβικό ρόλο στο μεταρρυθμιστικό πρό-
γραμμα της κυβέρνησης αναμένεται να παί-
ξουν οι αλλαγές στην εκπαίδευση. Η ανάδειξη 

της αριστείας και της α-
ξιοκρατίας, η υπέρβαση 
της λογικής της ήσσονος 
προσπάθειας, η επένδυ-
ση στη γνώση και στην 
αξιοποίηση των ικανοτή-
των των νέων μας, με τη 
σύνδεση της τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης με την α-
γορά, είναι ο μόνος δρό-
μος για να βάλουμε ένα 
τέλος στο καταστροφικό 
brain drain. 

Πλέον των παραπά-
νω είναι ακόμα πολλά τα 
προβλήματα τα οποία 
ταλανίζουν την χώρα και 
στα οποία αυτή η κυβέρ-
νηση πρέπει να δώσει 
λύσεις. Αναφέρομαι για 
παράδειγμα στην αδήριτη 

ανάγκη της ανασυγκρότησης της πρωτογενούς παραγωγής, η οποία 
δυστυχώς είναι ελάχιστα αξιοποιημένη, σε σχέση με τις τεράστιες δυνα-
τότητες που έχει ο τόπος μας. Στα δυο χρόνια της κυβέρνησης Μητσο-
τάκη αναμφίβολα έγιναν πολλά. Στο παρελθόν διάφορες κυβερνήσεις 
με μεταρρυθμιστικό πρόσημο, στο μέσον της θητείας τους, αντιμετώ-
πισαν το σύνδρομο της μεταρρυθμιστικής κόπωσης, και ανέστειλαν το 
μεταρρυθμιστικό τους πρόγραμμα, κάτι που εντέλει αποδείχθηκε μοι-
ραίο γι’ αυτές. Η εγρήγορση που επιδεικνύει σε όλα τα μέτωπα, ακόμη 
και εν μέσω θέρους, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, δείχνει ότι δεν κινδυνεύει 
από… κόπωση.

Οι πολίτες δικαίως βαθμολογούν με υψηλό βαθμό τις επιδόσεις της 
κυβέρνησης, σε αντίθεση με αυτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης που 
επιδίδεται στην καταστροφολογία και στον μηδενισμό, ποντάροντας 
στη συνωμοσιολογία και στον διχασμό. Η ελληνική κοινωνία συνεχίζει 
να στηρίζει τις ελπίδες της για ένα καλύτερο αύριο στη ΝΔ. Κι αυτό, 
αφενός προσδίδει ισχύ στην κυβέρνηση, αφετέρου, όμως, ανεβάζει τον 
πήχη των προσδοκιών. Στο χέρι μας είναι να μην την διαψεύσουμε.

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι πρόεδρος της Διαρκούς Επι-
τροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης 
της Βουλής, βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας, πρώην 
υπουργός.
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: 

Α) Εργατών Παραγωγής 

Β) Αδειούχων και βοηθών χειριστών κλαρκ 

ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ (ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ): 

1. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας, 
2. Α.Φ.Μ. (σε εκκαθαριστικό της εφορίας  η της βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ.), 
3. Αριθμό  Μητρώου ΙΚΑ  
4. Α.Μ.Κ.Α.  
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού  υγείας  
6. Βιβλιάριο  καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς (πρώτος δικαιούχος ο εργαζόμενος), 
7. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (από λογαριασμό ΔΕΗ ή  τηλεφωνίας) 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ: 

- Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ 
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ: 

- ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας και 
- ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ 

 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ: 
- Άδεια χειριστή  ή βοηθού χειριστή 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 23310 23311, 23310 70663 εσωτερικό 144 ή 141 ή 146 
Mail: venus@venusgrowers.gr 
 
 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
Παράταση της προθεσμίας 

υποβολής αντιρρήσεων 
κατά του περιεχομένου της 

ανάρτησης του αναμορφωμένου 
Δασικού Χάρτη  της Π.Ε. Ημαθίας

 Παρατείνεται σύμφωνα με την με αριθμό 139194/13-07-2021(ΑΔΑ: Ω3Γ2ΟΡ1Υ-ΞΙ7) 
απόφασή μας,  η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων της με αριθμό 1179/26-02-2021 (ΑΔΑ: 
6ΚΧΖΟΡ1Υ-4ΥΗ)  απόφασης Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτι-
κών Κοινοτήτων των Δήμων Βέροιας, Νάουσας  και  Αλεξάνδρειας της Π.Ε. Ημαθίας, όπως 
αυτή ισχύει.

    Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημέ-
νου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας η οποία άρχισε την 19η Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και με 
καταληκτική ημερομηνία την 1η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Σάββατο. Για τους κατοικούντες ή 
διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνετε κατά 20 ημέρες, συνε-
πώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 21η  Ιανου-
αρίου 2022, ημέρα Παρασκευή.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 21313309781-83 και στα γραφεία μας Ίωνος 2 Βέροια.

Κυβέρνηση χωρίς 
το σύνδρομο της μεταρρυθμιστικής κόπωσης
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Χάντμπολ
ΑνανέωσανμετονΦίλιππο
οιΆγκοβιτςκαιΜούγιτς

ΜετηνομάδατουΦιλίππουΒέ-
ροιαςθααγωνίζεται για τα επόμε-
νατρίαχρόνιαοAlanAgovic(μετο
νούμερο66).

ΟΜαυροβούνιος περιφερεια-
κόςπουτραυματίστηκεστηνπροη-
γούμενησεζόν, είναιπλήρωςέτοι-
μοςναξαναμπείστογήπεδο.

Σεδηλώσειςτου,οAlanAgovic
σημείωσε:«Πέρσι ήμουνπολύ εν-
θουσιασμένος που θα έπαιζα με
την ομάδα τουΦιλίππου Βέροι-
ας.Δυστυχώς όμως ο τραυματι-
σμός μουστο γόνατο, σταμάτησε
το σχέδιο μου.Ήταν μια αρκετά
δύσκοληπερίοδος για μένα, αλλά
έτσι είναιη ζωή.Έχωπροπονηθεί

σκληρά και είμαι έτοιμος να ξαναμπωστο γήπεδομε τηνφανέλα
τουΦιλίππου.Θαήθελαναευχαριστήσωθερμάτηνομάδακαι το
προσωπικότουΦιλίππουγιατιςευκαιρίεςκαιτηνυποστήριξηπου
μουπρόσφεραν κατά τηδιάρκεια του τραυματισμούμου και υπό-
σχομαιπωςδενθατουςαπογοητεύσω.

Έχωπολύ καλή υποστήριξη κι έναπολύ καλόπλάνο.Ανυπο-
μονώναγυρίσωστηΒέροιακαιναδώσωόλομουτοείναιγιανα
επιτύχειηομάδατουςστόχουςτης!»

Με την φανέλα τουΦιλίππου
Βέροιας θα συνεχίσει να αγωνί-
ζεται ο 20χρονοςΜαυροβούνιος
ίντερEmirMujic,καθώςανανέωσε
το συμβόλαιο του για άλλα τρία
χρόνιαμετονΦίλιππο,διαμορφώ-
νοντας τον αριθμό του δυναμικού
των ξένωνπαικτών του ανδρικού
τμήματος χάντμπολ σε τέσσερις
(Borys Kriuchkov, Alan Agovic,
MiloSofranac).

Σε δηλώσεις του οEmirMujic
είπε: «Ηπερσινή χρονιά ήταν δύ-
σκοληκαιπερίεργηλόγωτηςπαν-
δημίαςαλλάσύμφωναμετατελικά
αποτελέσματα, είμαστε όλοι ικα-
νοποιημένοι. Πιστεύω ότι μπορώ
ναπροσφέρωπερισσότερα στον

ΦίλιπποΒέροιαςκαι γι’ αυτό ετοιμάζομαισκληράγια την επόμενη
σεζόν.Είμαιπολύ χαρούμενοςπουανήκωστονσυγκεκριμένοΑ-
θλητικόΣύλλογο,οοποίοςέχειτημεγαλύτερηιστορίαστηνΕλλάδα
και πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμεπερισσότεραπράγματα.
Ανυπομονώνα ξεκινήσει η επόμενησεζόν και να επιστρέψωστη
Βέροια,δίνονταςό,τιμπορώγιατηνομάδατουΦιλίππου.»

Καλέςεπιδόσεις
γιατουςαθλητές/τριες
τουΓΑΣΑλεξάνδρειας

Μια δύσκολη αγωνιστική χρονιά έφτασε στο τέλος της όσων
αφοράτουςεγχώριουςαγώνες.Πολλασυγχαρητήριαστουςαθλη-
τεςμουγιατηνεπιμονήτουςκαιτιςεπιτυχίεςτους.Καλήσυνέχεια
στουςαθλητές και τιςαθλήτριεςπουθασυμμετάσχουνστουΟλυ-
μπιακούςκαιΠαραολυμπιακούςαγώνεςτουΤΟΚΙΟ.

ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΕΦΗ :1ηΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΓ  (ΜΗΚΟΣ -6.33)
ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΣΤΕΛΛΑ:1ηΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΜΕΑ ( ΜΗΚΟΣ 5.42 

NR-ΤΡΙΠΛΟΥΝ 10.03 WR)
ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ :2οςΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΓ ( ΜΗΚΟΣ -7.80)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ:2οςΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΓ(ΤΡΙ-

ΠΛΟΥΝ-16.07)
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ :2ηΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΓ ΚΛ (ΤΡΙ-

ΠΛΟΥΝ 12-77)
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ :2οςΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΚ (ΤΡΙΠΛΟΥΝ 13.92)
ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ : 3ηΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΓ (100 -11.54)
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ :4 ός ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΕΩΝ (ΜΗ-

ΚΟΣ 7.25)
ΝΤΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ :13η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΓ (ΤΡΙΠΛΟΥΝ 12.18)

Οι Εθνικές μας ομάδες Παί-
δων και Κορασίδων κατέλαβαν
την13ηθέση,σημειώνονταςτρεις
συνεχόμενες νίκες στην αυλαία
τηςδιοργάνωσης.

ΗΕθνικήΠαίδων επικράτησε
2-0 τηςΒουλγαρίας και ηΕθνική
Κορασίδων2-1 τηςΚροατίας την
τελευταίαημέρατουτουρνουά.

Σημαντική διάκριση για την
specialistΜαγδαληνήΚουκμίση,
η οποία με 84 γκολ βρέθηκε μέ-
σα στην πεντάδα των πρώτων
σκόρερ.ToμέλοςτουΔ.Σ.τηςΟ-
ΧΕ καιΠρόεδρος τηςΕπιτροπής
BeachHandballΒασίληςΚρανιώ-
της: «Είμαστε χαρούμενοι γιατί
112παιδιάστοπλαίσιοτωνκαμπ
γνώρισαν για πρώτη φορά το
BeachHandball. ΗΟμοσπονδία
έδωσε την ευκαιρία σε 24 από
αυτάταπαιδιάνααγωνιστούνσε
έναΕυρωπαϊκόΠρωτάθλημα και
να αποκομίσουν εμπειρίες ζωής.
Ταυτόχρονα είδαν από κοντά το
πολύ υψηλό επίπεδο που βρί-
σκεται το Beach Handball στην
Ευρώπη καιπόσοσοβαρά το α-
ντιμετωπίζουνόλεςοιμεγάλεςδυ-
νάμεις τουαθλήματος. Γνωρίζαμε
εξ’ αρχήςότι λόγω της εξαιρετικά
δύσκοληςσεζόνμε τουςπολλούς
μήνες απραξίας αγωνιστικά ή-
ταν δύσκολο να πλασαριστούμε
στιςυψηλέςθέσεις.Παρόλααυτά
παλέψαμε όλα τα παιχνίδια, τα
παιδιά το χάρηκαν και έδειξαν ό-
τι μπορούμε να υπολογίζουμεσε
αυτάγιαταεπόμεναχρόνια».

Η Ομοσπονδιακή προπονή-
τριαΜαρίαΚαραντώνηείπε:«Θα
προσπαθήσουμε να κρατήσουμε
ταθετικάτηςδιοργάνωσης.Βάσει
τωνδεδομένωντηςφετινήςσεζόν
μετηνπαρατεταμένηαπραξίαλό-
γωcovid,αλλάκαι ταπρωταθλή-
ματα της σάλαςπου συνέπεσαν
με την προετοιμασία μας, είμα-
στεπολύευχαριστημένεςαπότην
εικόνα των κοριτσιών.Ήταν μια
μοναδική εμπειρία και σημαντικό
εφόδιογιατομέλλον».

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός
ΓιάννηςΛαζαρίδηςεπεσήμανε:«Η

αποτίμηση μου για το τουρνουά
είναιπωςφάνηκε με την απόδο-
ση μας στα τελευταία παιχνίδια
ότιμπορούσαμεναδιεκδικήσουμε
μίακαλύτερηθέση.Θαπρέπεινα
σκεφτούμεπωςθαδιαχειριστούμε
την επόμενη ημέρα στο Beach
Handball με αυτά τα παιδιά. Έ-
χουμε υψηλές προσδοκίες από
τιςομάδεςμας,θαδιαβάσουμετα
λάθημαςκαιθαεπενδύσουμεστο
ταλέντοκαιτονενθουσιασμόπου
έδειξανοι αθλητέςαπό τηνπρώ-
τηαυτή επαφή τουςμε τοBeach
Handball».

EUROΑνδρών-ΓυναικώνK17
Πρόγραμμα-Αποτελέσματα

Πέμπτη8Ιουλίου
Παίδες
Ρουμανία- Ελλάδα 2-1 (16-7,

10-11,5-4)
Βασιλείου 8, Χίνος 6, Πανα-

γιώτου6,Μαρίνος4
Πολωνία- Ελλάδα 2-0 (17-8,

22-14)
Κολεζάκης 6, Παναγιώτου 6,

Μπατής4,Κυριακίδης3,Φρειδε-
ρίκος2,Βασιλείου2

Κορασίδων
Ελλάδα- Βουλγαρία 1-2 (20-

14,22-19,0-3)
Κουκμίση14,ΑθανασίαΤσιγα-

ρίδα10,Κούρτη8,Μαλλέ2.
Ισπανία- Ελλάδα 2-1 (20-

14,25-10)
ΑθανασίαΤσιγαρίδα8,Κουκμί-

ση6,Κούρτη6,Μαλλέ2

Παρασκευή9Ιουλίου
Παίδων
Ελλάδα- Κροατία 0-2 (12-22,

7-14)
Παναγιώτου2,Παπαδόπουλος

6,Βασιλείου4,Μπιλιούρης2
Ολλανδία-Ελλάδα2-1 (14-15,

28-16,7-4)
Παναγιώτου 13,Βασιλείου 11,

Χίνος 4, Κολεζάκης 4, Παπαδό-
πουλος3

Κορασίδων
Ουκρανία-Ελλάδα2-0 (12-10,

19-13)
Πατσάνη10,Κουκμίση8,Τσι-

γαρίδα2,Μαλλέ2,Καπρινιώτη2
Ελλάδα- Σουηδία 0-2 (17-18,

12-14)
Κουκμίση 8,Κούρτη 8,Τσιγα-

ρίδα7,Πατσάνη4,Μαλλέ2.

Σάββατο10Ιουλίου
Παίδες
Ελλάδα-Ουγγαρία1-2 (14-16,

17-16,6-8)
Βασιλείου 13,Παπαδόπουλος

10, Κολεζάκης 8, Κυριακίδης 3,
Χίνος2,Παναγιώτου2.

Βουλγαρία- Ελλάδα 1-2 (15-
14,17-19,6-9)

Βασιλείου 11, Κολεζάκης 10,

Παναγιώτου8,Παπαδόπουλος8,
Χίνος2,Μπατής2,Φρειδερίκος1

Σλοβενία-Ελλάδα0-2 (19-21,
12-18)

Βασιλείου 9, Παναγιώτου 7,
Κυριακίδης 6,Παπαδόπουλος 6,
Κολεζάκης 4,Φρειδερίκος 4,Μα-
ρίνος3.

Κορασίδες
Ελλάδα-Λιθουανία0-2(12-20,

16-18)
Κουκμίση16,ΤσιγαρίδαΑθ.4,

Μαλλέ4,Πατσάνη2,Κούρτη2.
Κροατία-Ελλάδα 1-2 (23-11,

16-18,4-5)
Κουκμίση 14, Τσιγαρίδα 8,

Μαλλέ8,Πατσάνη3,Μυλωνά1
Σλοβενία-Ελλάδα1-2 (12-10,

16-19,6-7)
Κουκμίση10,Πατσάνη9,Μαλ-

λέ8,Τσιγαρίδα4,Κούρτη4,Μυ-
λωνά1.

Κυριακή11Ιουλίου
Κορασίδες
Ελλάδα- Κροατία 2-1 (17-20,

12-9,5-4)
Πατσάνη12,Μαλλέ10,Κούρ-

τη5,Κουκμήση4,Τσιγαρίδα3

Παίδες
Ελλάδα- Βουλγαρία 2-0 (17-

12,21-20)
Παπαδόπουλος 19,Βασιλείου

15,Μπατής2,Φρειδερίκος2

Στην 13η θέση στο EURO Beach Handball
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CMYK

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

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

της δισεβδομαδιαίας «Σχολικής Βεβαίωσης».
Ώραέναρξης16.00

Ώρασυνάντησης15.45

Γ.Ε.Νάουσας
Έμειναν μακριά από τα ρεκόρ τους

στο Κ18 του Βόλου

Στο πανελλήνιο 
πρωτάθλημα κ18 
που έγινε στον 

Βόλο το Σαββατοκύρια-
κο 10,11/7 συμμετείχαν 
οι αθλητές και οι αθλή-
τριες της Γ.Ε. Νάουσας. 
Οι αθλητές της νέας 
γενιάς του στίβου της 
πόλης, που χρήζει την 
προσοχή όλων μας, 
συμμετείχε στους τελι-
κούς των αγωνισμάτων 
τους, αλλά μένοντας 
μακριά από τα ατομικά 
τους ρεκόρ και επηρε-
ασμένοι από το βάρος 
των καλών επιδόσεων 
και των ρεκόρ, δεν μπόρεσαν να πλασαριστούν στα μετάλλια, πετυχαίνοντας 
τα παρακάτω αποτελέσματα:

ΈλληΠίπιλα:5ηστούψος(1.64)
ΚοσμαρίκοςΓιάννης:7ος2000μ.Φ.Ε.(6΄29΄΄45)
ΓατάλοςΝίκος:9οςστομήκος(6.46)
ΜπακαλίοςΚων/νος:11οςστομήκος(6.37)
ΚυριακήΝέγρου:20ηστα100εμπ.(15’’74)&26ηστα400εμπ.(78’’21)
ΝικόλλιΧρήστος:ήτανάτυχοςκαιέκανε3άκυρεςπροσπάθειεςστοντελικότηςΣφαιρο-

βολίας(14.87προκριματικό)&23οςστοΔίσκο(33.30),
ΚουϊτίλαΠάουλα28ηστα4000εμπ.(79’’52)

Ολοκληρώ-
θηκε με 
επιτυχία το 

Πανελλήνιο Πρω-
τάθλημα Στίβου 
ΑμεΑ ΟΠΑΠ 2021 
που διεξήχθη στο 
Καυτατζόγλειο Στά-
διο της Θεσσαλονί-
κης από τις 9 έως 
τις 11 Ιουλίου.

Παρά τις δύσκολεςσυν-
θήκες λόγο covid η ομάδα
στίβου τουΑθλητικού Σω-
ματείουΑμεΑ Ν. Ημαθίας
«ΑΙΓΕΣ ΒΕΡΓΙΝΑ» είχε ε-
ξαιρετική παρουσία στο
Πανελλήνιο. Οι αθλητές,

έδωσαν τον καλύτερο τους
εαυτό αποδεικνύοντας για
ακόμαμιαφοράότιοαθλη-
τισμόςείναιγιαόλους,οα-
θλητισμός είναι στιγμές, ο
αθλητισμόςείναιχαμόγελα.

Αναλυτικά οι επιτυχίες
των αθλητών& των αθλη-
τριώνοι οποίοι κατέκτησαν
4μετάλλια(2χρυσά,1αση-
μένιοκαι1χάλκινο)

Ο Τουλίκας Νικόλαος
κατάφερε για έκτη συνεχή
χρονιά να βρίσκετε στην
κορυφή του βάθρου με το
Χρυσόμετάλλιοστα 10χλμ
ανδρών, Τ20 και στην 5η
θέση στα 800μ ανδρών,
Τ20

ΟΠαπαδόπουλοςΚων-
σταντίνος/Ραφαήλ κατέκτη-
σε το Χρυσό μετάλλιο στα

100μ ανδρών,Τ12 και την
5η θέση στη σφαίρα αν-
δρών,Τ12

ΟΘεοχαρόπουλοςΝικό-
λαος έλαβε την 10η θέση
στη σφαίρα ανδρών, Τ20
και την 5η θέση στα 100μ
ανδρών,Τ20

Η Μπίτζιου Χριστίνα
(νέα αθλήτρια) πήρε το
Χάλκινομετάλλιοστα100μ,
Τ20 ενώηΠαπαναστασίου
Αγγελική (νέα αθλήτρια) το
Ασημένιο μετάλλιο στο άλ-
μαειςμήκοςΤ20καιτην4η
θέσηστα100μ,Τ20

Τέλος ο Παπαγιάννης
Σωτήρης (νέος αθλητής) έ-
λαβετην9ηθέσηστοάλμα
εις μήκος, Τ20 και την 6η
θέσηστα 100μ,Τ20 ενώο
ΠορφύρηςΝεόφυτος (νέος

αθλητής) την 5η θέση στα
100μ,Τ20

«Πολλά συγχαρητήρια
στους αθλητές και στις α-
θλήτριες μας, στους προ-
πονητές Αγγελική Παπα-
δοπούλου,Αντώνη Στόικο,
Αντώνη Χατζηκώστα και
Βαγγέλη Ντόγκα για την
τηνάρτιαπροετοιμασία και
καθοδήγηση των αθλητών
κατά την διάρκεια των α-
γώνων, στηνΑρχηγό της
Αποστολής&ΠρόεδροΈφη
Καραγιάννη, στους γονείς
και φίλους που στήριξαν
τους αθλητές και βρέθηκαν
δίπλα τους χειροκροτώντας
τις προσπάθειες τους» α-
ναφέρει η ανακοίνωση του
συλλόγου.

Οιεπιδόσειςτουσυλλόγου«Αιγές»
στοΠανελλήνιοΠρωτάθλημαΣτίβουΑΜΕΑ

Την απόκτηση 
του νεαρού 
Αθανάσιου 

Κεσεσίδη ανακοί-
νωσε η ομάδα βόλεϊ 
του ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
Βέροιας.

Αναλυτικάηανακοίνωση:
«Οπρόεδρος και τα μέλη

της διοίκησης τουΑ.Π.Σ.Φί-
λιππος Βέροιας βρίσκονται
στην ευχάριστηθέσηναανα-
κοινώσουντηνέναρξησυνερ-
γασίαςμε τονπρώηναθλητή
τουΠήγασουΠολίχνης,Αθα-
νάσιοΚεσεσίδη για τη σεζόν
2021-2022τηςVolleyLeague.

Ο20χρονοςαθλητής,που
γεννήθηκε στις 12/06/2001
στιςΦέρες τηςΑλεξανδρού-
πολης, αγωνίζεταιως κεντρι-
κόςκαιέχειύψος1.98μ.

Ο Εβρίτης μπλοκέρ έκανε τα
πρώτα του βήματα στο φιλέ βόλεϊ
το 2015 στα αναπτυξιακά τμήματα
τουΕθνικούΑλεξανδρούπολης,όπου
στην τελευταία του μάλιστα χρόνια
στους «ακρίτες» ( 2017-2018) έκανε
σε ηλικία 16 ετών και το ντεμπούτο
τουστηνVolleyLeague.

Η επόμενη αγωνιστικήπερίοδος
τονβρίσκει με το…ρόπαλοανάχεί-
ρας να αγωνίζεται χέρι για λογαρια-
σμό τουΗρακλήΘεσσαλονίκης.Πα-
ράλληλα με τηνπαρουσία του στην
ανδρική ομάδα, αγωνιζόμενος με το
εφηβικό του «γηραιού»οΚεσεσίδης
κατέκτησε τη 2η θέση τουΠανελλη-
νίουπρωταθλήματος2018-2019.Στο
βάθρο του θεσμού βρέθηκε και την

επόμενη σεζόν, 2019-2020
όπου κέρδισε το χάλκινο με-
τάλλιο.

Κατάτηθητείατουςστους
«κυανόλευκους» υπήρξε
συμπαίκτης με 4 άσους της
φετινής μας ομάδας, καθώς
γνωρίζεταιπολύ καλάμε τον
αρχηγό Κώστα Προύσαλη,
τον ΓιώργοΤζιουμάκα τονΑ-
ντώνηΜπουράκη,τονΕντου-
άρντο Στουντζίνσκι και τον
ΠαναγιώτηΒαρβεσιώτη.

ΟΚεσεσίδης είναι χρόνια
διεθνήςαθλητής,όνταςβασι-
κόςστιςαναπτυξιακέςεθνικές
μαςομάδες,απότηνΠαμπαί-
δων μέχρι και την Εφήβων.
Παράλληλα όμως με τις α-
γωνιστικές του υποχρεώσεις
τονέοαπόκτημα τηςομάδας
μας είναι και τριτοετής φοι-
τητής στοΤμήμαΕπιστήμης
ΦυσικήςΑγωγής καιΑθλη-

τισμού (ΤΕΦΑΑ) τουΑριστοτελείου
ΠανεπιστημίουτηςΘεσσαλονίκης.

ΚαλωσορίζουμετονΘανάσηστην
οικογένειατουΑ.Π.ΣΦίλιππουΒέροι-
αςVolleyball και του ευχόμαστε μία
νέα επιτυχημένη χρονιάμε υγεία και
προσήλωσηστους στόχους του για
διάκριση».

Την απόκτηση του Αθανάσιου Κεσεσίδη
ανακοίνωσε ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιούνιος-Ιούλιος 2021

Τοσυνεργείο
επιφυλακήςτης
ΔΕΥΑΒκατάτο
διάστημααπό05-
07-2021 μέχρι 
11-07-2021 θα
είναιτοεξής:Αυτό-
ματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.
2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
12/07/2021 έως 16/07/2021

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

Τέλοςαγωνιστικήςπεριόδου
στονστίβομετοπαν/νιο
πρωταθλήματατηςΚ-18

Τοτέλοςτηςαγωνιστικήςσαιζόνγιατο2021ήρθεγιατονστίβοστο
πανέμορφοΠανθεσαλικόστάδιο τουΒόλου με τηνπραγματοποίηση του
παν/νιουπρωταθλήματοςστίβουτηςκατηγορίαςΚ-18.

ΟΒικέλαςΒέροιαςσυμμετείχεμεεπτάνεαρούςαθλητέςπουπέτυχαν
ταεξήςαποτελέσματα.

5000μ.βαδην
6ηΜπαρμπαρούσηΗλια...................................................... 28΄07’’89
7ηΤζίμαΑγγελική..................................................................28’09’’48

1500μ.
15ηΛάζουΕμμυ......................................................................5’00’’54

100μ.
14ηΠασχούλαΑμαλία.....................................................12’’90(-1.5)

200μ.
19ηΠασχούλαΑμαλία......................................................26’’98(-2.8)

Σφαίρα
18ηΠίσκουΤάνια....................................................................10.84μ.

Ύψος
14ηΜπέκαΚατερίνα.................................................................1.58μ.
16ηΠίσκουΤάνια......................................................................1.50μ.

200μ.
32οςΑκριβόπουλοςΓιάννης......................................................24’’’55.

Τετάρτη 14-07-2021

14:30-21:00 ΝΙ-

ΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑ-

ΔΗΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ19

(κοντά στο 6οΔημο-

τικό σχολείο) 23310-

66755

14:30-21:00 ΠΟ-

ΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α-

ΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ

4423310-26914

19:00-21:00 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ& ΣΙΑΟ.Ε.ΕΔΕΣΣΗΣ

ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60279

21:00-08:00 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ& ΣΙΑΟ.Ε. ΕΔΕΣΣΗΣ

ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60279

Φαρμακεία

Γήπεδα αμιγώς
για εμβολιασμένους

Ταμέτραπου θα
ισχύσουν στα γή-
πεδα, ανοιχτά και
κλειστά, ανακοίνωσε
ο υπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύ-
σεων,Άδωνις Γεωρ-
γιάδης.Ουσιαστικά,
δεν υπάρχει καμία
αλλαγή σε ό,τι είχε
ανακοινωθεί  προ
δυο εβδομάδων κα-
θώς δικαίωμα εισό-
δου στα γήπεδα θα

έχουνμόνοοιεμβολιασμένοιενώείναιυποχρεωτικήηχρήσημάσκας.
Έτσι, αθλητικοί αγώνες θα διεξάγονται με θεατές μόνο σε αμιγείς
χώρους, κλειστούς ή ανοιχτούς.Η χωρητικότητα θα ανέρχεται στα
80%τουσυνόλου(5%εξαυτώνμπορείναείναιανήλικοιοιοποίοιθα
έχουνυποβληθείσετεστ),μεανώτατοόριοπροσέλευσης:

-25.000θεατέςγιαυπαίθριαγήπεδα
-8.000γιακλειστάγήπεδα
Ταμέτρατίθενταισεισχύαπότις16Ιουλίου.
Ηεφαρμογήπουθασκανάρειταπιστοποιητικάεμβολιασμού
Ο υπουργόςΨηφιακήςΔιακυβέρνησης, ΚυριάκοςΠιερρακάκης

ανακοίνωσε την εφαρμογήCovidFree.gr η οποία επαληθεύει τόσο
το ευρωπαϊκό όσο και το ελληνικόπιστοποιητικόCovid, τονίζοντας
ότι δεν κρατάει ταπροσωπικά δεδομένα.Η εφαρμογή δείχνει μόνο
το όνομα του κατόχου τουπιστοποιητικού, ενώδεν κρατάει και δεν
αποθηκεύειπροσωρινά ή μόνιμαπροσωπικά δεδομένα ή ιστορικό
επαληθεύσεων. Για τον έλεγχο και την επαλήθευση τωνΕυρωπαϊ-
κώνΨηφιακώνΠιστοποιητικώνCOVIDδεν απαιτείται σύνδεσηστο
internet,ενώγιατωνελληνικώνβεβαιώσεωναπαιτείται.

ΠώςθαλειτουργείηεφαρμογήCovidFree.gr
Ηεφαρμογή«CovidFreeGR»είναιδιαθέσιμηαπότις13Ιουλίου

για κινητά τηλέφωνα και tablet με λογισμικό iOS ήAndroid.Υλο-
ποιείται από τηνΕΔΥΤΕGRNETφορέα τουΥπουργείουΨηφιακής
Διακυβέρνησης. Η «Covid FreeGR» μπορεί να εγκατασταθεί σε
οποιαδήποτεσυσκευή χρησιμοποιεί λογισμικό iOSήAndroid και να
χρησιμοποιηθείγιατηνεπαλήθευσητωνΕυρωπαϊκώνΨηφιακώνΠι-
στοποιητικώνCOVIDκαθώςκαιτωνελληνικώνβεβαιώσεωντουgov.
gr.ΔιατίθεταιδωρεάνμέσωτουεπίσημουλογαριασμούτηςΕλληνικής
ΔημοκρατίαςστοAppStoreκαιστοGooglePlay.Ηεφαρμογήδείχνει
μόνοτοόνοματουκατόχουτουπιστοποιητικού,ενώδενκρατάεικαι
δεναποθηκεύειπροσωρινάήμόνιμαπροσωπικάδεδομέναήιστορι-
κόεπαληθεύσεων.ΓιατονέλεγχοκαιτηνεπαλήθευσητωνΕυρωπα-
ϊκώνΨηφιακώνΠιστοποιητικώνCOVIDδεναπαιτείται σύνδεσηστο
internet,ενώγιατωνελληνικώνβεβαιώσεωναπαιτείται.

Υπάρχουντρίαεπίπεδαεπαλήθευσης:
Πράσινο–σημαίνειότιοκάτοχοςτουπιστοποιητικούέχειεμβολια-

στείήέχεινοσήσειαπόCOVID
Κίτρινο–σημαίνειότιοκάτοχοςτουπιστοποιητικούέχειαρνητικό

τεστ(rapidήPCR)
Κόκκινο–σημαίνειλάθοςήμηέγκυροπιστοποιητικό
Ισχύς τωνπιστοποιητικών: Εμβολιασμού – 14 ημέρες από την

ημερομηνία της τελευταίαςδόσηςΝόσησης– έως και 6 μήνεςμετά
Rapid test–48ώρεςαπότησυλλογήδείγματος(ηδιάρκειαμετράει
απότις00.01απότηνημερομηνίασυλλογήςδείγματος)PCR test–
72ώρεςαπότησυλλογήδείγματος(ηδιάρκειαμετράειαπότις00.01
απότηνημερομηνίασυλλογήςδείγματος).

Λεουτσάκοςεφ’όλης
τηςύλης

Ο πρόεδρος της Super
League 2-Football League,
ΛεωνίδαςΛεουτσάκος μίλη-
σε στο ραδιοφωνικό σταθμό
ΣΠΟΡFMγιαπρωταθλήματα
που ολοκληρώθηκαν, την α-
ναδιάρθρωση, τις Β’ ομάδες
τωνΠΑΕ τηςSuper League,
τιςδυσκολίεςλόγωκορωνοϊού
αλλά καιπόσεςομάδεςθαα-
νέβουναπότηνδεύτερηστην
πρώτηεθνική.

Ακολουθούνταόσαείπε:
Για ταπρωταθλήματαπου

τελείωσαν: «Είχαμε πολλές
δυσκολίες με τα υγειονομικάπρωτόκολλα.Ηταν έναπρωτάθλη-
μα τριών ταχυτήτων, για νασαςπω τηναλήθειαπήγεπιο καλά
και απ’ ό,τι τοπεριμέναμε!Και ηSuper League2 και ηFootball
League.Αγγίξαμετοάριστα,ειδικάστηνSL2.Τοπρωτάθληματης
SuperLeague2μέχριτο70’τηςτελευταίαςαγωνιστικήςδενξέρα-
μεποιοςθαανέβειήθαπέσει…Τοπιοσυναρπαστικότωντελευ-
ταίωνχρόνωνήταν.Αξιόπιστοκαιανταγωνιστικόπολύ».

Γιατηναναδιάρθρωσηκαιταπεπραγμέναμετονίδιοστηδιοί-
κηση:«Το2017πουέτυχεναεμπλακώστηνπρώηνΕΠΑΕ,βρέ-
θηκαεντελώςτυχαία,όντωςμέχριτότεωςεκπρόσωποςμιαςομά-
δας.Εγιναν τρεις εκλογικέςαναμετρήσειςστη διοργανώτρια, δεν
βρισκότανπρόεδροςκαιηπρώηνΕΠΑΕβρισκότανσεκακόχάλι,
ήτανέτοιμηνακλείσει.Ανέλαβατηνπροεδρίακαιηαπόφασηήταν
ομόφωνη.Πριναναλάβωταπροηγούμεναχρόνιαηδιοργανώτρια
είχεέσοδααπότηλεοπτικάήκαιτονΟΠΑΠ7-8εκατ.καιεμείςβρε-
θήκαμεμετηλεοπτικόσυμβόλαιομόλις800.000εύρω,όλοιμαζί!Η
διοργανώτριαείχε24-25άτομαπροσωπικόκαικόστοςλειτουργικό
στα2εκατ. ευρώετησίως.Αυτή τηστιγμήκαιμε τηβοήθεια των
ομάδων και με κόστοςαπό τους ίδιουςπροέδρουςη κατάσταση
βελτιώθηκεαπίστευτα. Σε διάστημα2,5 χρόνων έχει κόστος λει-
τουργικό400.000ευρώτοχρόνο.ΕμείςέχουμεχρέηαπότηSuper
LeagueωςπαλιάΕΠΑΕκαιμαςήρθανκαιχρέη4,5 εκατ. ευρώ!
Απόεμάςπάντως,υπάρχεικαισεεκκρεμότηταμιααγωγήπουεί-
χαμεκάνειστηSuperLeague1αλλάπιστεύωότιθαβρούμελύση
γιατίαυτάταχρέηδενπροκλήθηκαναπόεμάς».

ΓιατιςΒ’ομάδεςπουθαμετάσχουνστηνέαSuperLeague2:
«ΜιακαινοτομίαοιομάδεςΒ’,είναισεκαλόδρόμο.Θεωρώότιθα
έχουμε ναπάρουμεπολλάαπ’ αυτό.Είναι τιμητικό ναμας εμπι-
στευτούνοιμεγάλοισύλλογοι.Θέλωναθυμίσωότιαυτότοπλάνο
υπήρχεεπίΣάντος,ότανήτανστηνΕθνική.Μακάριμέσααπότις
Β’ομάδεςνααναδειχθούνκαινέοιπαίκτες».

Γιατιςδυσκολίεςτηςπροηγούμενηςσεζόνλόγωκορωνοϊού:«Κα-
ταφέραμεναφέρουμεέναπολύκαλόαποτέλεσμασεπολύδύσκολες
συνθήκεςμέσασεπανδημίακαιναγίνειέναφανταστικόπρωτάθλη-
μα.Απλάθεωρώτουχρόνουναείναικαλύτεραταδεδομένακαιμε
τονκόσμοσταγήπεδαναείναιπιοφυσιολογικέςοισυνθήκες».

ΓιατησυζήτησηπουέγινεστηνΕ.Ε.–ΕΠΟγιααναπλήρωση
ομάδων,ώστε να γίνουν 36σε 2 ομίλους αν τεθεί για αντικατα-
στάσειςομάδωνπουέπεσαναπότηνFLήδενανέβηκαναπότη
Γ’Εθνική:«Εγινεμιακουβένταγιατοποιοιμπορείναμπουνστην
SuperLeague2,ανέχουντακριτήρια.Σεκαλήβάσηείναιοιπρο-
ϋποθέσεις,ανκαιείναιαυστηράτακριτήρια,αλλάμπαίνειμιατάξη
καιέτσιθαξέρουμεπόσοιμπορούνναμείνουνστοεπαγγελματικό
ποδόσφαιρο.Ομωςέχουμενακάνουμεμ’ένανάνθρωποπουείναι
πολύ “δυνατό” όνομα, τονΘοδωρή Ζαγοράκη, που είναι τώρα
στηνΕΠΟ.Είναισυγκυρίαθετικήπουτονέχουμεστηνκεφαλή.Ξέ-
ρειπολλάκαιθέλειναβοηθήσειμετηφιλοσοφίατου.Καιείμαστε
υποχρεωμένοι να τονστηρίξουμε, μας χάρισε και τη μεγαλύτερη
επιτυχίατο2004»…

Για τοπόσοι θ’ ανέβουν καιπόσοι θαπέσουνστη νέαSuper
League2:«Θεωρώότιθαβρεθείχρυσήλύσηκαιν’ανέβουνδύο
απευθείαςστηSuperLeague2.Είναιάδικοναμηνγίνειαυτό.Μό-
νοέτσιθαυπάρχειανταγωνιστικότητακαιενδιαφέρον,δενγίνεται
ναανεβαίνειέναςκαιοδεύτεροςναπαίζειμπαράζ.Στους36είναι
άδικοέναςν’ανεβαίνει».
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Την ανησυχία του για την εξέλιξη της πανδημίας και για τις διαρκείς 
παλινωδίες της κυβέρνησης, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, 
Αλέξης Τσίπρας, μετά τη συνάντηση που είχε χθες με την καθηγήτρια 
επιδημιολογίας, Αθηνά Λινού και τον επικεφαλής της Επιτροπής λοι-
μωξιολόγων, Σωτήρη Τσιόδρα, ενώ απηύθυνε έκκληση στους πολίτες 
«να εμβολιαστούν, να φοράνε μάσκες, και να τηρούν όλα τα μέτρα 
προστασίας».

Στην δήλωσή του ανέφερε ότι «οι παλινωδίες της κυβέρνησης α-
πειλούν να οδηγήσουν στη διάρρηξη της εμπιστοσύνης ανάμεσα στην 
ελληνική κοινωνία και την επιστημονική κοινότητα», και προσέθεσε: 
«Στόχος κοινός είναι να αποτρέψουμε ένα ακόμη πανδημικό κύμα 
που θα απειλήσει ανθρώπινες ζωές. Και για αυτό χρειάζεται να επι-
στρατεύουμε την επιστημονική τεκμηρίωση, αλλά και την πειθώ. Να 
εμπνεύσουμε ξανά εμπιστοσύνη στους πολίτες και να τους πείσουμε 
να εμβολιαστούν και να τηρούν τα μέτρα ατομικής προστασίας. Όχι να 
τους απειλούμε με τιμωρίες. Ούτε να τους δελεάζουμε με ανόητα κίνη-
τρα και χαρτζιλίκια. Αλλά να τους πείσουμε ότι αυτό που μας νοιάζει 
πάνω από όλα είναι η ζωή. Η δική τους, η δική μας, όλων».

Εν συνεχεία ο κ. Τσίπρας απηύθυνε έκκληση στους πολίτες «να 
πάρουν την υπόθεση της ζωής και της υγείας τους στα χέρια τους. Με 
σοβαρότητα, υπευθυνότητα, και αίσθημα αλληλεγγύης. Να αγνοήσουν 
τον ανεύθυνα διχαστικό λόγο του κ. Μητσοτάκη. Να εμβολιαστούν, να 
φοράνε μάσκες, και να τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας».

Απηύθυνε όμως έκκληση και στην κυ-
βέρνηση «να μην επιμείνει στο διχαστικό 
λόγο, στον κοινωνικό διαχωρισμό και στη 
γενίκευση της υποχρεωτικότητας του εμ-
βολιασμού. Θα προκαλέσει τα ακριβώς 
αντίθετα αποτελέσματα».

«Η λογική του διαχωρισμού σε εμβο-
λιασμένους και ανεμβολίαστους, η λογική 
των προνομίων και των διώξεων, είναι 
ό,τι χειρότερο σε συνθήκες υγειονομικής 
κρίσης. Η πανδημία είναι ένας συλλογικός 
κίνδυνος και μόνο συλλογικά αντιμετωπί-
ζεται, όχι με το διχασμό των πολιτών σε 
υγιείς και απόβλητους» εξήγησε ο πρόε-
δρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και 
τόνισε: 

«Η κοινωνική ένταση, ο κοινωνικός 
αυτοματισμός και η διχόνοια είναι κίνδυνοι 
που οφείλουμε να αποτρέψουμε.

Την πανδημία ή θα τη νικήσουμε όλοι 
μαζί, ενωμένοι, ή θα μας νικήσει αυτή.

Και είναι στο χέρι μας να βγούμε όλοι 
μαζί νικητές από αυτή τη μάχη».

Β. Κικίλιας, Άδ. Γεωργιάδης και Κυρ. Πιερρακάκης 
εξειδίκευσαν χθες τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη

-Για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, για τις επιχειρήσεις Εστίασης, 
για πρόστιμα και παραβάσεις και για το «Covid Free GR»

Τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού περί υποχρεωτι-
κότητας του εμβολιασμού, καθώς και το πλαίσιο λειτουργίας 
των χώρων ψυχαγωγίας, εξειδίκευσαν χθες το μεσημέρι ο 
υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης και ο υπουργός Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Β. Κικίλιας: Για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς 
Παρά το υψηλό ποσοστό εμβολιασμών που έχει επιτευ-

χθεί, τις τελευταίες ημέρες έπειτα από πολύ καιρό, οι εισα-
γωγές περιστατικών Covid-19 στα νοσοκομεία ξεπέρασαν 
τις 100 την ημέρα, τόνισε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικί-
λιας, κατά τη διάρκεια των σημερινών κυβερντικών ανακοι-
νώσεων -μεταξύ άλλων και για την εξειδίκευση των μέτρων 
του υποχρεωτικού εμβολιασμού στις μονάδες φροντίδας 
ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες, αλλά και στο 
υγειονομικό και λοιπό προσωπικό στα ιδιωτικά και δημόσια 
νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. 

Όπως είπε ο κ. Κικίλιας, έως τις 16 Αυγούστου θα πρέπει 
να έχει εμβολιαστεί το σύνολο των εργαζομένων στις δομές 
πρόνοιας τουλάχιστον με την πρώτη δόση. Διαφορετικά 
όποιος αρνείται να εμβολιαστεί, θα κληθεί να απέχει από 
την εργασία του και θα παύεται η καταβολή του μισθού τους, 
τόνισε ο υπουργός.

Κάθε εισερχόμενος στις μονάδες αυτές θα πρέπει να έχει 
πλήρως εμβολιαστεί, είπε ο κ. Κικίλιας και προσέθεσε πως τα πρόστιμα 
για μη τήρηση των κανονισμών είναι ιδιαίτερα τσουχτερά όσον αφορά 
τις μονάδες φιλοξενίας και φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με ει-
δικές ανάγκες. Τα πρόστιμα, εξήγησε, ξεκινούν από 50.000 ευρώ και 
φτάνουν έως 200.000 ευρώ.

Έως την 1η Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχουν εμβολιαστεί τουλάχι-
στον με την πρώτη δόση στο σύνολό τους και όλοι οι εργαζόμενοι στον 
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα υγείας, ενώ θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση 
για την αναπλήρωση όσων δεν θα έχουν εμβολιαστεί μέχρι τότε. 

Μάλιστα, όπως είπε ο υπουργός Υγείας, θα δημιουργηθεί επιτροπή 
που θα κρίνει αν για κάποιους λόγους υγείας ορισμένοι από τους υγειο-
νομικούς και τους εργαζόμενους δεν μπορούν να εμβολιαστούν.

«Συστήνω σε όλους όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, να εμβολιαστούν» 
κατέληξε ο υπουργός Υγείας.

Άδ. Γεωργιάδης: Καλοκαίρι καθημένων
Η τήρηση των μέτρων για τον κορονοϊό είναι μονόδρομος, σημείωσε 

ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργίαδης στη συνέ-
ντευξη Τύπου για την εξειδίκευση των ανακοινώσεων του πρωθυπουρ-
γού για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και το πλαίσιο λειτουργί-
ας των χώρων ψυχαγωγίας.

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι η πορεία της οι-
κονομίας θα εξαρτηθεί, το αμέσως προσεχές διάστημα, από το πόσο 
θα τηρήσουμε τα μέτρα και την πρόσκληση για τον εμβολιασμό και ότι 
η τήρηση των μέτρων «αποτελεί μονόδρομο εθνικής συσπείρωσης για 
την προστασία του κοινού μας συμφέροντος, πρωτίστως υγειονομικά 

και δευτερευόντως οικονομικά».
Από τη συμπεριφορά του καθενός μας θα κριθεί το αποτέλεσμα 

μέσα στις επόμενες εβδομάδες πρόσθεσε ο ίδιος και επεσήμανε ότι πα-
ρόμοια μέτρα λαμβάνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες.

Σε ό,τι αφορά στα μέτρα ο υπουργός τόνισε: «το φετινό καλοκαίρι θα 
είναι καλοκαίρι καθημένων. Η πανδημία δεν μας αφήνει κανένα περι-
θώριο. Τα ημερήσια κρούσματα διεθνώς αυξάνονται. Όσοι ασχολούνται 
με τον τουρισμό, είναι ζήτημα καίριο να μην δοθεί η εντύπωση ότι χά-
νεται ο έλεγχος στην Ελλάδα, να εμφανίζεται συγκροτημένη εικόνα, να 
λειτουργούν οι επιχειρησεις απρόσκοπτα και να διασωθούν οι θέσεις 
εργασίας. Με γνώμονα το κοινό συμφέρον έως 31 Αυγούστου θα επι-
τρέπονται μόνο καθήμενοι πελάτες σε όλα τα νυχτερινά κέντρα».

Από 16 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου οι κλειστοί χώροι ψυχαγωγίας θα 
λειτουργούν μόνο για εμβολιασμένους με το 85% της χωριστικότητας.

Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων σε υπαίθρια ψυχαγωγία μπορούν να 
επιλέξουν είτε αμιγή είτε μεικτή λειτουργία

Αθλητικοί αγώνες μόνο με αμιγή λειτουργία. Με 25.000 θεατές τα 
ανοικτά γήπεδα και μέχρι 8.000 τα κλειστά και για ανήλικους με σελφ 
τεστ στο στο 5% -από το 85% - της χωρητικότητας.

Σε όλο τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα οι εργοδότες έχουν το δικαί-
ωμα να ζητούν από τους εργαζόμενους να λένε αν έχουν εμβολιαστεί ή 
όχι και με ειδική σήμανση θα ενημερώνουν τους πολίτες για το μέγεθος 
του κινδύνου.

Ο υπουργός σημείωσε πως οι στρατεύσιμοι και οι μόνιμοι στον 
στρατό που θα εμβολιάζονται θα παίρνουν 5 ημέρες άδεια ξεκαθαρί-
ζοντας πως ο εμβολιασμός στο στράτευμα είναι εθελοντικός και όχι 

υποχρεωτικός.
Παραβάσεις και πρόστιμα

Στην πρώτη παράβαση ορίζεται πρόστιμο 2.000 
ευρώ και 7 ημέρες αναστολή λειτουργίας για κατά-
στημα κάτω των 200 τμ και 5.000 ευρώ για χώρους 
άνω των 200 τμ και 7 μέρες αναστολή λειτουργίας.

Σε δεύτερη παράβαση για όλους 10.000 και 15 
μέρες αναστολή λειτουργίας και στην τρίτη παράβα-
ση προσωρινή αφαίρεση άδειας για 60 μέρες

Ο υπουργός σημείωσε ότι είναι δυνατή η επιβολή 
κυρώσεων βάση αποδεικτικού υλικού από τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης.

Κυρ. Πιερρακάκης: Διαθέσιμη η εφαρμογή 
«Covid Free GR»

Τη λειτουργία της εφαρμογής επαλήθευσης των 
ευρωπαϊκών πιστοποιητικών «Covid Free GR» πα-
ρουσίασε σήμερα ο υπουργός Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, η οποία είναι 
διαθέσιμη από σήμερα, Τρίτη 13 Ιουλίου, για κινητά 
τηλέφωνα και tablet με λογισμικό iOS ή Android, 
διατίθεται δωρεάν μέσω του επίσημου λογαριασμού 
της Ελληνικής Δημοκρατίας στο App Store και στο 
Google Play.

Όπως τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, κατά την παρου-
σίαση της εξειδίκευσης των μέτρων, με τον υπουργό Υγείας, Βασίλη 
Κικίλια και τον υπουρό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, 
η διαδικασία να «κατεβάσει» κάποιος την εφαρμογή-κλειδί, όπως τη 
χαρακτήρισε, για να μπορεί να ελέγχει την γνησιότητα του ψηφιακού πι-
στοποιητικού, είναι εύκολη και απλή. Η εφαρμογή δείχνει μόνο το όνομα 
του κατόχου του πιστοποιητικού, ενώ δεν κρατάει και δεν αποθηκεύει 
προσωρινά ή μόνιμα προσωπικά δεδομένα ή ιστορικό επαληθεύσεων. 
Για τον έλεγχο και την επαλήθευση των ευρωπαϊκών ψηφιακών πιστο-
ποιητικών COVID δεν απαιτείται σύνδεση στο internet, ενώ για τις ελλη-
νικές βεβαιώσεις απαιτείται.

Για την εφαρμογή υπάρχουν τρία επίπεδα επαλήθευσης:
Πράσινο - σημαίνει ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού έχει εμβολια-

στεί ή έχει νοσήσει από COVID.
Κίτρινο - σημαίνει ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού έχει αρνητικό 

τεστ (rapid ή PCR).
Κόκκινο - σημαίνει λάθος ή μη έγκυρο πιστοποιητικό.
Η  χρονική ισχύς των πιστοποιητικών:
Εμβολιασμού - 14 ημέρες από την ημερομηνία της τελευταίας δόσης.
Νόσησης - έως και 6 μήνες μετά.
Rapid test - 48 ώρες από τη συλλογή δείγματος (η διάρκεια μετράει 

από τις 00:01 από την ημερομηνία συλλογής δείγματος).
PCR test - 72 ώρες από τη συλλογή δείγματος (η διάρκεια μετράει 

από τις 00:01 από την ημερομηνία συλλογής δείγματος).
Σημειώνεται ότι η εν λόγω εφαρμογή υλοποιείται από την ΕΔΥΤΕ 

GRNET, φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Αλέξης Τσίπρας: Όχι στο διχασμό των πολιτών
-Ναι στον εμβολιασμό, τη μάσκα και την τήρηση των μέτρων
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμακοντάστοΜουσείο,
90 τ.μ., 34.000 ευρώ.
Τηλ.: 6934 888738Με-
σιτιοκόΑκίνηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
700 τ.μ. στηνΑγ. Βαρ-
βάρασεπλαγιά, με θέα
τον Αλιάκμονα, στην
πλατεία του χωριού.
Πληρ.Τηλ.6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρός
χέρσος11.000 τ.μ.στον
Άγιο Γεώργιο,  θέση
«ΣΥΚΙΕΣ». Τηλ.: 6945
122583,Euromesitiki.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙσταόρια
Αγγελοχωριου-Αρχαγγέ-
λου2χωράφια κολλητά,
25και11στρέμματα,πε-
ριφραγμένα, παλμέττα
βερύκοκα6ετώνσεφούλ
παραγωγή, άριστης κα-

τάστασης, 4 εξαιρετικές
ποικιλίες, με μπεκάκια.
Παρακαλώ μόνο σοβα-
ρές προτάσεις. Κινητό:
6945769920.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοπωροπω-
λείοεπίτηςοδούΜητροπό-
λεωςστηΒέροια.Πληροφο-
ρίεςτηλ.6976063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
10ηςΜεραρχίας κοντά
στη Λέσχη Αξιωματι-
κών, γκαρσονιέρα, ι-
σόγειο, ανακαινισμένη.
Τηλ.: 6949 408554 &

6948726845.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-

μέρισμαστον3οόροφο,
κεντρικότατο,κατάπροτί-
μησησεκοπέλαήζευγά-
ρι.Άνετο,φωτεινό,μεγά-
λοσαλόνι,μεγάλοδωμά-
τιο,χωλ,κουζίνα,μπάνιο
με μπανιέρα, μεγάλο
μπαλκόνι, μεγάλη ντου-
λάπα,καλοριφέρ,αιρκο-
ντίσιον.Τιμήενοικίου250
ευρώ.Πληρ. τηλ.:23310
62163, 23310 60305,
6936 597771, 6936
597770,6936577772.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοι-
κιάζεται  γκαρσονιέρα,
1ος όροφος, σε πολύ
καλή κατάσταση.Πληρ.
τηλ.:6945852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μη-

τροπόλεως35,χώρος90
τ.μ. περίπου, με 3 χώ-
ρους και κουζινα,W.C.,
για επαγγελματική χρή-
σηήγιαδιαμέρισμα,3ος
όρ.Τηλ.:6932471705&
2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ, μέλος του
δικτύου Coffee Berry,
ζητά να προσλάβει ά-
μεσα για στελέχωση
του καταστήματος στη
Βέροια, Barista καιπω-
λητές λιανικής. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση η

προηγούμενη εμπειρία
σεαντίστοιχηθέση.Μό-
νιμηεργασίακαιμισθός
βάση εμπειρίας. Απο-
στολή βιογραφικώνστο
Coffeeberry.veroia@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης
αρτοποιείου για μόνιμη
απασχόλησησεφούρνο
στηνΠατρίδα.Απόφοι-
τος σχολής ή προϋπη-
ρεσίααπαραίτητη.Τηλ.:
6944271012.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα
γιακουζίναναεργασθεί
σεταβέρναγιαΣάββατο
καιΚυριακή.Τηλ.:6972
012622κοςΧρήστος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  σερ-
βιτόροι για να εργα-
σθούν σε ταβέρνα για

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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Σάββατο και Κυριακή.
Τηλ.: 6972 012622 κος
Χρήστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτό-
ρος για να εργασθει
Σαββατοκύριακο στην
τ α β έ ρ να  τ ο υ  «Χα -
ρατσή»  σ τη  Βεργ ί -
να. Πληρ. τηλ.: 6906
404964.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΕνοικιάζεταιαπο-

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

Κωδ:106386ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ανακαινισμένηΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφά-
νειας43τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό1
Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναι
κατασκευασμένητο1978καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΑλουμινίουμε
Διπλάτζάμια,μεΚλιματισμό,Σκαλιάεισόδου,
Τιμή:230€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείριση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Διαθέσιμοαπο
1/07/2021.

Κωδ: 106232 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Κωδ:
106972ΚΕΝΤΡΟ,ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρα
συνολικήςεπιφάνειας45τ.μ.,στον2οόροφομε
1υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,καινούργιασυνθε-
τικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,ανακαινισμένο
μερικώς,σεπολύκαλήγειτονιά,ηθέρμανσητου
μεκλιματιστικόκαιέναθερμοπομπό,μεμηναίο
μίσθωμα220€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23277ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,επιπλωμένη
κομπλέγκαρσονιέρα55τ.μ.,καθ.κατασκευή
1996,1υ/δ,1οςόροφος,διαθέτειθέααπρόσκο-
πτηκαιείναισευπεράριστηκατάσταση,αλου-
μινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,πολυτελής
κατασκευήκαιάριστηδιαρρύθμιση,ενεργειακής
κατηγορίαςΓ,αυτόνομηθέρμανσημεωρομε-
τρητές,θωρακισμένηπόρταεισόδουκαιμεπολύ
μεγάληβεράντα,ενοίκιο260€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςε-
πιφάνειας60τ.μ.Ημιώροφος.Αποτελείταιαπό
1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναι
κατασκευασμένοτο1984καιδιαθέτειθέρμανση
μεκλιματιστικόκαιένανθερμοπομπό,έχεικαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
μεθερμοπρόσοψη,τέντες,θωρακισμένηπόρτα
εισόδου,σεπολύκαλήκατάσταση,φρεσκοβαμ-
μένο,διαμπερές,μεμηνιαίομίσθωμα230€.
Διαθέσιμηαπό10/5/2021.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

νεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαι
μεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικήςεπιφάνειας
200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτελείταιαπό2
υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
ατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστηθέα,τα
κουφώματατηςσυνθετικά,μεδιπλάτζάμια,
διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαιμεγάληαυλή.Τιμή:

320€.
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητατοπο-
θέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικαμινάδα),
επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύοντουλά-
πες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαιηλιακό
θερμοσίφωνα,προσφέρεταισετιμήπραγματι-
κήςευκαιρίας,350€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται
αποθήκη120τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπό
τηνείσοδοτηςοικοδομής,σεημιυπόγειο,τιμή
πολύχαμηλήμόνο100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ105042ΓΡΑΦΕΙΟ,Ενοικιάζεταιπλη-

σίοντηςΠλ.ΩρολογίουκαιεπίτηςΚεντρικήςμε
40τ.μ.,1οςορ.,δύοχώροι,σεκαλήκατάσταση
προσφέρεταισετιμήπροσφοράςστα130€.Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜητρόπο-
ληγραφείο47τ.μ.στον3οόροφο,κατάλληλογια
κάθεχρήση,2χώροιμεκοινόwcενοίκιο140€.

Κωδ:24748ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1981καιδιαθέτεικουφώ-
ματασυνθετικά,μεέπιπλακαιμεδιπλάτζάμια
-Τιμή:250€.

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,καιμεΑνελκυ-
στήρα-Τιμή:170€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-ΚέντροσεπαράλληλοτηςΒε-

νιζέλουΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητα
ισόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας20τ.μ.
Αποτελείταιαπό1Χώροκαιέχειωραίαβιτρίνα.
Μίσθωμαμόνο170€.

Κωδ:24070-ΚέντροσεπάροδοτηςΜη-
τροπόλεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικό-
τητακατάστημασυνολικήςεπιφάνειας30τ.μ.
ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιμεδικότου
WC.ΔιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου.Ενοίκιο
μόνο150€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.23954ΚΕΝΤΡ0,Κατάστημαμε100
τ.μ.ισόγειοκαι55τ.μ.υπόγειοσυνολικά155τ.μ.,

κατασκευήκαινούργια,σεπολύκαλήτιμή,μόνο
400€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24008-ΚέντροκοντάστηνΕδέσσης
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητακατάστη-
μασυνολικήςεπιφάνειας70τ.μ.Ισόγειο.Αποτε-
λείταιαπό1Χώροενιαίο,μεA/C-Ενοίκιο:250
€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24367ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,επίτης
οδούΚεντρικήςενοικιάζεταικατάστημα75τ.μ.,
ισόγειοκαιμε35τ.μ.πατάρι,σεεξαιρετικάκαλή
κατάσταση,έτοιμοκαιμερολάασφαλείας,ενιαί-
οςχώρος,μεγάληβιτρίνα,ενοίκιοπολύλογικό
,μόνο280€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΘΕΣΕΙΣ

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106808ΣτοκέντροτηςΒέροιαςπλησί-

ονΜητρόπολης,έναεξολοκλήρουανακαινισμέ-
νοδιαμέρισμα-ρετιρέ65τ.μ.με2υπνοδωμάτια
-σαλοκουζίνακαιμπάνιο,στον6οόροφο,κατα-
σκευής1970τοοποίοδιαθέτειγερμανικάσυνθε-
τικάκουφώματαμάρκαςKoemmerlingμετριπλή
υάλωση,ηλεκτρικάρολάαλουμινίουκαισήτες,
ενεργειακότζάκι,DAIKININVERTER12000BTU
κλιματιστικόστησαλονοκουζίνα,ατομικήθέρ-
μανσημεαντλίαθερμότητας,προεγκατάσταση
ηλιακούθερμοσίφωνα,πλήρηεγκατάστασησυ-
στήματοςσυναγερμού,γύψινεςδιακοσμητικές
κατασκευές.Επίσης,διαθέτεικέλυφος-θερμο-
πρόσοψηκαθώςκαιθερμομόνωσηοροφής.Έ-
χειγίνειεκβάθρωναλλαγήτωνηλεκτρολογικών
καιτωνυδραυλικώνεγκαταστάσεων.Πληροφο-
ρίεςμόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24141-ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενοαπό
έναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλκαιτρία
καταστήματα72και24και24τ.μ.περίπουι-
σόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρικούδρόμου
καιαποτελείμιασπάνιαευκαιρίααγοράς.Τιμή
όλαμαζίμόνο45.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105837ΑΚΡΟΠΟΛΗ,πωλείταικαι-
νούργιοσπάνιοδιαμέρισμα103τ.μ.μικτάκαι83
τ.μ.καθ.ολοκληρωμένοαπότοννυνιδιοκτήτη
,3οςόροφος,κατασκευή2005,2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,βλέπειτονκάμποτηςΒέροιας
,διαθέτειπολύμεγάληκουζίνα,ατομικήθέρμαν-
σημεαντλίαθερμότηταςκαικλειστόγκαράζστο
Ισόγειο38τ.μ.μαζίμεαποθήκη,σεαμφιθεατρική
θέση,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία.Προσφοράσε
τιμήεκπληκτικάσυμφέρουσαμόνο:95.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106848ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΔιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας93τ.μ.μικτάκαι84τ.μ.
καθ,2οςόροφος,αποτελείταιαπό2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,χωρίςανελκυστήρα,έχεικαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
ανακαινισμένοκομπλέ,διαμπερές,σεκαλήκα-
τάσταση,ηθέρμανσητουείναιμεσόμπαpellet
ηοποίαμπορείναπαραμείνεικαιμεκλιματισμό,
είναισεπρονομιακήτοποθεσία,ιδανικόγιαιδιο-
κατοίκηση,σετιμήπροσφοράςμόνο65.000€.
ΠληροφορίεςστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106692ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΗΜΑΘΙΑΣ,

ΠωλείταικατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα,
κατασκευήςτου1999.ΤοΙσόγειοαποτελείταια-
πόένα1υ/δ,υπερπολυτελέςσαλόνιμαζίμετρα-
πεζαρία,μετζάκι,κουζίναανεξάρτητηκαιμπάνιο.
Ο1οςόροφοςέχειπρόσβασημεεσωτερική
σκάλακαιαποτελείταιαπό4υ/δ,καθιστικόκαι
έναυπερπολυτελέςμπάνιο,ηθέρμανσηείναιμε

δύοεπιλογές,έχειατομικήπετρελαίουκαιυπάρ-
χεικαιξυλολέβητας.Ευρίσκεταισεπεριφραγμένο
οικόπεδο480τ.μ.μεπολύωραίοκήπο,διαθέτει
επίσηςμιαανοιχτήθέσηστάθμευσηςαυτοκι-
νήτουκαιαποθήκηστηναυλήπερίπου15τ.μ.,
ζητούμενοτίμημα200.000€.Υπόδειξημόνοσε
σοβαράενδιαφερόμενο.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14674ΡΑΧΗ,σπάνιαΒίλατριώνε-
πιπέδων352τ.μ.,κατασκευή1981,αποτελείται
απόυπόγειο,ισόγειοκαι1οόροφο,πολύκαλά
διατηρημένη,σεπολύσπάνιοφυσικόπεριβάλ-
λον,ποιοτικήκατασκευήτόσοοιεσωτερικοίτης
χώροιόσοκαιέξωείναισεάριστηκατάσταση
φροντισμένοιαπόνοικοκύρηδες,οιχώροιτης
μέσαπολύλειτουργικοί,μεπολλέςντουλάπες
,μεδύοπάρκινγκστεγασμέναέξω,πωλείται
σετιμήπραγματικήςευκαιρίαςμόνο325.000€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Υπόδειξημόνοσε
πραγματικόενδιαφέρον.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΑΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
ΚΩΔ.23569ΠΑΝΟΡΑΜΑΗμιτελήςοικοδομήα-
ποτελούμενηαπόοικόπεδο388τ.μ.καιαναδομή
355τ.μ.ηοποίακατανέμεταισεα)έναδιαμ/μα
ισόγειο59τ.μ.β)δεύτεροδιαμ/μαισόγειο124τ.μ.
γ)τρίτοδιαμ/μαισόγειο56τ.μ.καιδ)τέταρτοδι-
αμ/μα1οςορ.με116τ.μ.τιμήευκαιρίαςόλαμαζί
μόνο110.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σευ-
πόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρομε
εύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ,Μητροπόλεωςπω-

λούνταιγραφειακοίχώροι1ουορ.αποτελούμενοι
από3χώρουςκαιμεδικήτουςτουαλέτα.Το
συνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,κατασκευή1976,
είναιανακαινισμένοικαισεπολύκαλήκατάσταση
,τιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο50.000€.

Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλά
τζάμια-Τιμή:52.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23559-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστημα

συνολικήςεπιφάνειας28τ.μ.Ισόγειοκαι28τ.μ.
Υπόγειο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,Είναικα-
τασκευασμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίου,Γωνιακό-Προσόψεως,σετιμήπρο-

σφοράς20.000€.
Κωδ.105264 ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ,

πωλείταιμεγάληςπροβολήςισόγειοκατάστημα
300τ.μ.,με1500τ.μ.οικόπεδογιαυπαίθριο
πάρκινγκ,πάνωστοδρόμοπροςΜακροχώρι
.Προσφέρεταισετιμήεξαιρετικάσυμφέρουσα,
μόνο200000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδι-
αφέροναγοραστή.Αποκλειστικήανάθεσηστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ14217ΕΡΓΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΧωράφι

220τ.μ.,σεπρονομιακήτοποθεσία,ευκαιρία
γιαμεγάληυπεραξία,σχεδόνχαρίζεται,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνοαπό10.000€τώραμό-
νο5.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.22847ΑγροτεμάχιοστηνΠαλιάΛυ-
κογιάννη15,250τ.μ.τομισόμεροδάκινα12
ετώνκαιτομισόάδειο,μεδικήτουΠομώνα
καιμπεκάκιαπωλείταιστηντιμήτων27.000€
ευκαιρίαπρώτη.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

τ.μ.,άρτιοοικοδομήσιμο,ελαφρώςεπικλινές,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθεση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,μόνο15.000€.

Κωδ:12745-ΚοντάστηνοδόΣαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας2183
τ.μ.Τιμή:33.000€.

Κωδ.12763ΣτοΠανόραμαΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο464τ.μ.,εντόςσχεδίου,άρτιο
καιοικοδομήσιμο,διαθέτειθέααπρόσκοπτη
προςτηΒέροια,γιααπαιτητικούςαγοραστές,
σεάριστοσημείοκαισετιμήπροσφοράς,μόνο
60.000€.¨Έχεικαι ισχύουσαάδειαανέγερσης
γιαδύοΜεζονέτεςέτοιμηηοποίακαιείναιεκτός
τιμής.

Κωδ:12764ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναω-
ραιότατοοικόπεδο505τ.μ.γωνιακόανατολικό
μεσ/δ0,8κατάλληλοκαιγιαοικοδομή,τιμήπολύ
καλήμόνο,50.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ;12970ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!ΚΑΤΩΜΟΥΣΕΙΟ

πωλείταιδιαμέρισμα63τ.μ.καθαράστοΙσόγειο,
με2υ/δ,σαλονοκουζίνα,μπάνιοκαιαποθήκη,σε
πολύκαλήκατάσταση,ανακαινισμένοκομπλέ,
μελίγακοινόχρησταχωρίςθέρμανση,μαζίμε
κλειστόγκαράζ21,50τ.μ.σετιμήευκαιρίαςόλα
μαζίμόνο37.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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.

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

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

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



ΖΗΤΕΙΤΑΙ μαραγκός να ερ-
γασθεί σε βιοτεχνία, πλήρεςω-
ράριο, μόνο πρωϊνά, ασφάλι-
ση. Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία.
Τηλ.:6951226409.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας με δικό
του μηχανάκι. Για πληροφορίες
στοτηλ.6986885352

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙάτομαγιατοσέρ-
βις,άνωτων20ετών,γιατηνκου-
ζιναβοηθητικόπροσωπικόκαιγια
τη λάντζα, από ταβέρνα στηΒέ-
ροια.Τηλ.: 2331070846,ώρες ε-
πικοινωνίαςαπότις12μ.καιμετά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο έμπειρο για
το κυλικείο στο Νοσοκομείο Βέ-
ροιας. Ώρες επικοινωνίας για ε-
νημέρωση 6.00 μ.μ. έως 8.00
μ.μ.στοτηλ.6944577645.

ZHTEITAI βοηθός λογιστή
για εργασία σε λογιστικό γρα-
φείο.Απαραίτητη, τριετής τουλά-
χιστονπροϋπηρεσία. Τηλέφωνο:
2331021106.Αποστολήβιογραφι-
κώνστοygronat@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φρο-

ντίδα γερόντων για κάποιεςώρες
ήκαιγια24ωρηβάση,καθαριότη-
τασπιτιών, γραφείων καισκάλες.
Τηλ.:6940998054.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ,

απόφοιτος κλασικού τμήματιος,
με πολύχρονη διδακτική πείρα,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητέςΔημοτικού-Γυμνασί-
ου-Λυκείου. Ειδικές τιμές σε α-
δέλφια και σε γκρουπ 2-3 ατό-
μων.Θερινάμαθήματα  κάλυψης
κενώνπουδημιουργήθηκανλόγω
πανδημίας. Τμές προσιτές. Τηλ.
επικοινωνίας: 6973 387996 &
2331304510.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ ζητεί για γνωριμία

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφικά είδη

τηςCICU: καροτσάκι (χειμωνιά-
τικο-καλοκαιρινό),καλαθούναμε

βάση, τραπεζάκι φαγητού, κά-
θισμα αυτοκινήτου και 2 ποδή-
λατα παιδικά σε πολύ κατάστα-
ση, 400 ευρώ όλα μαζί. Τηλ. :
2331062621.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ
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Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-
ΔΗΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ζητάΜηχα-
νικόαυτοκινήτωνγιαπλήρη
απασχόληση. Τηλ.: 23310
62780&6978770066.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ4300
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50 τ.μ 3ΔΣ-Κ Ισογειομεχρησηαυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στοΜουσειοΜονοκατοικια 75+75 τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ106τ.μδιαμπερες,κοπλαμ,Θεα,Α.Θ.81500€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ 67τ.μ 2ΔΣΚΛΟΥΞμε θεα,αποθηκη ,θεση
62000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ισογειαυπερυψ.γκαρσονιερα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.18000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥισογειαΓκαρσονιερα35τ.μ10000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ45000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθη-
σηκτλπ700€
ΑΓΟΡΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΜΕΜΕΓΑΛΗΠΡΟΣΟΨΗ180+180+40
παταρι3500€
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120μεπε-
λατειααξιολογη500€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντα καταστημα 42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

μηχανικό παραγωγής  
ΑπαραίτηταΠροσόντα
•ΓνωσηλογισμικώνπρογραμμάτωνERP
•Τουλάχιστον 3 χρονιά προϋπηρεσία σε

ανάλογηθέση
•Πτυχίοτριτοβάθμιαςεκπαίδευσης
•Εξαιρετικάεπικοινωνιακάχαρακτηριστικά
Παρέχονται
•Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
•Άριστοπεριβάλλον
•Προοπτικήεξέλιξης

Αποστολή Βιογραφικού: info@panini-foods.gr

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

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

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

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

ΑπαραίτηταΠροσόντα
•Γενικήπροϋπηρεσίασεβιοτεχνική-βιομη-

χανικήπαραγωγή
•Επικοινωνιακάχαρακτηριστικά
Παρέχονται
•ΠλήρηΑπασχόληση
•Άριστοπεριβάλλον
•Προοπτικήεξέλιξης

Αποστολή Βιογραφικού: info@panini-foods.gr

ΒΟΗΘΟΣΛΟΓΙΣΤΗ(Κωδ.Αγγ.ΥΠΒΛ_2)
Η εταιρίαAlexander

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

ΑπαραίτηταΠροσόντα
•ΚάτοχοςπτυχίουΑΕΙ

ήΤΕΙΟικονομικώνΣπου-
δών

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

περιβάλλον
•Μόνιμηαπασχόληση
•Προοπτικέςεξέλιξης
Οιυποψήφιοιθαπρέπει ναπαραδώσουνμέχρι τις  15 Ιουλίου

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

ΣτοβιογραφικόνααναγράφεταιοΚωδικόςτηςαγγελίαςΥΠΒΛ_2.
Πληροφορίες
ΤμήμαΑνθρωπίνουΔυναμικού2331023774

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

Η νηματουργείαΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣΑ.Ε με έδρα τηνΝά-
ουσαΗμαθίαςζητάειναπροσλάβειάμεσα:

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

χανολογίας–Ηλεκτρολογίας–Ηλεκτρονικών–Αυτοματι-
σμώνκαιβιομηχανικήςπαραγωγής.

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



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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

OόμιλοςεπιχειρήσεωνBikas Group,μεέδρατηνΒέροια
καιπαρουσίασεόλητηνΕλλάδα,αναζητείστελέχηγιαπλήρη
απασχόλησηστηνέδρατουκαιγιατιςθέσεις:

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

Ηεταιρίαπροσφέρει:
-Μόνιμηκαιπλήρηαπασχόλησησεμίαδυναμικάαναπτυσ-

σόμενηεταιρεία.
-Σημαντικέςπροοπτικέςεξέλιξης.
-Ευχάριστοκαιδυναμικόπεριβάλλονεργασίας.
-Ικανοποιητικόπακέτοαποδοχών

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

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

Από το νέο κατάστημα coffee islandστηνπλατείαω-
ρολογίουζητούνταιδιανομείςκαιBaristaμεπροϋπηρεσία
στονχώροτουκαφέ.

Επικοινωνία:  6942456600,
civeroiaraktivan@gmail.com

Από την επιχείρηση «ΦΡΑΝΤΖΗΣΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑ-
ΣΤΕΙΑ»ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ.

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

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



Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εξοπλίζει το ΕΚΑΒ για τη 
βέλτιστη αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, έπειτα από την 
υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον Περιφερειάρχη Απόστο-
λο Τζιτζικώστα.

Η Περιφέρεια χρηματοδοτεί την «Προμήθεια εξοπλισμού και πα-
ροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid -19 στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» με ευρωπαϊκούς πόρους.

Στο πλαίσιο της δράσης, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
προχωρά στην ενίσχυση του ΕΚΑΒ Κεντρικής Μακεδονίας με ιατρο-
τεχνολογικό εξοπλισμό, με μέσα ατομικής προστασίας και με αναλώ-
σιμα είδη, καθώς και με υπηρεσίες απολύμανσης, προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν οι αυξημένες ανάγκες λόγω της πανδημίας.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος 
Τζιτζικώστας, «η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από την έναρξη 
της πανδημίας του κορονοϊού είναι στο πλευρό των συνανθρώπων 
μας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας και ήδη έχει διαθέσει μέσα ατομικής 
προστασίας και υγιεινής στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους 
διασώστες του ΕΚΑΒ, τις γυναίκες και τους άνδρες της αστυνομίας, 
της πυροσβεστικής και του λιμενικού. Συνολικά παρείχαμε 35 τόνους 
υγειονομικού υλικού και ειδών ατομικής προστασίας, ενώ στηρίζουμε 
και τους ευάλωτους συμπολίτες μας, με σειρά πρωτοβουλιών. Επι-
πλέον εξασφαλίσαμε και αξιοποιούμε 80 εκ. ευρώ από τους ευρωπα-
ϊκούς πόρους της Περιφέρειας για να εξοπλίσουμε όλα τα νοσοκομεία 
και τα κέντρα υγείας της περιοχής μας με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό 
εξοπλισμό, αλλά και να τα στελεχώσουμε με επικουρικό προσωπικό, 
που απασχολείται κυρίως με την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ήδη 
ενισχύσαμε το σύστημα υγείας με νέες σύγχρονες κλίνες ΜΕΘ σε 
νοσοκομεία της Κεντρικής Μακεδονίας. Η υγειονομική κρίση δεν τε-
λείωσε. Ο κορονοϊός είναι δυστυχώς ακόμη εδώ. Και η δική μας προ-
σπάθεια συνεχίζεται και θα διαρκέσει όσο διάστημα χρειαστεί. Με 
ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας ενισχύουμε εκ νέου τα πλη-
ρώματα του ΕΚΑΒ σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, θωρακίζοντας 
έτσι τη δημόσια υγεία και προστατεύοντας τους διασώστες μας. Με 
τον εξοπλισμό και τα μέσα που διαθέτουμε στο ΕΚΑΒ, τα στελέχη και 
το προσωπικό του σε όλη την Κεντρική Μακεδονία θα συνεχίσουν να 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης απέναντι στην πανδημία 
του κορονοϊού, με ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, με το βέλ-
τιστο βαθμό ετοιμότητας για να αντιμετωπίσουν και ενδεχόμενο νέο 
κύμα της πανδημίας».

Η ενίσχυση του ΕΚΑΒ αφορά σε:
-Έξι απινιδωτές / monitor.
-Εκατό φορητές φιάλες οξυγόνου με ενσωματωμένο ροόμετρο, 

χωρητικότητας 2 lit.
-Τριάντα κράνη διάσωσης.
-Δέκα αυτόματοι απινιδωτές (AED).
-Τριάντα παλμικά οξύμετρα.
-Βαθμίδα καπνογραφίας (LP15 EtCO2 upgrade kit), για δύο α-

πινιδωτές/monitor τύπου Stryker (Physio Control) Lifepak 15, που 
ανήκουν στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό ΚΙΜ του Παρατήματος 
Θεσσαλονίκης.

-Έξι καθίσματα μεταφοράς ασθενούς με ερπύστριες, μηχανικής 
υποβοήθησης.

-Πεντακόσια ψηφιακά πιεσόμετρα.
-Δυο προπλάσματα εκπαίδευσης φλεβοκέντησης χεριού κα-

τασκευασμένα από σιλικόνη ή μαλακό PVC, με εμφανές φλεβικό 
δίκτυο.

-Δώδεκα ανθρώπινα ομοιώματα βασικής ΚΑΡΠΑ σε ενήλικες και 
παιδιά, που αποτελούνται από κορμό και κεφαλή φυσιολογικών δια-
στάσεων.

-Δυο προπλάσματα εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής (ALS) 
φυσιολογικών διαστάσεων, υφής και χρώματος, που αποτελούνται 
από κορμό, κεφαλή, άνω και κάτω άκρα.

-Δώδεκα φορητοί εκπαιδευτικοί αυτόματοι απινιδωτές (AED) 
τύπου Stryker (Physio Control) Lifepak 1000, κατάλληλοι για εκπαι-
δευτικές δραστηριότητες στη βασική υποστήριξη της ζωής (ΚΑΡΠΑ).

-Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αναλώσιμα.
-Υπηρεσίες απολύμανσης ασθενοφόρων οχημάτων (ετήσια).
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P Από τούδε και στο εξής τη ‘Φωνή Λαού’ θα 
τη διαβάζουν μόνον οι εμβολιασμένοι…

 
P Να δεις εσύ, σπεύδουν για εμβολιασμό 

άπαντες ή δεν σπεύδουν!
 
P Να συμβάλουμε κι εμείς λιγουλάκι να σω-

θεί η παρτίδα. Και η πατρίδα.
 
P Πυρηνικό όπλο η στήλη μας! Αρκεί να 

το αντιληφθούν και οι κυβερνώντες και να την 
εντάξουν στο οπλοστάσιό τους.

 
P Το εμβόλιο της Moderna, λέει, είναι απο-

τελεσματικό ακόμη και με το 1/4 της δόσης. Κάτι 
σαν δόση διαίτης.

 
P Όλα αυτά έχουν αρχίσει να ακούγονται 

σαν διαφήμιση καθαριστικού πιάτων: και μια 
σταγόνα αρκεί!

 
P Δεν θα μπαίνουν σε κλειστούς χώρους 

των μαγαζιών οι ανεμβολίαστοι, δεν θα μπαίνουν 
όσοι καπνίζουν, δεν θα μπαίνουν και όσοι δεν 
έχουν λεφτά. Χρυσές δουλειές θα κάνουν μέσα τα 
μαγαζά.

 
P Μέσα για μέσα!
 
P Εμένα πάντως μου λείπουν 300 ευρώ για 

διακοπές. Και ψήνω κάτι ανίψια να πάνε να κά-
νουν το εμβόλιο και έχουν λαμβάνειν.

 
P Αρχίζεις να ανησυχείς για την εξέλιξη 

της πανδημίας, όταν επιστρατεύεται εκ νέου ο 
καθηγητής Τσιόδρας.

 
P Με τους ανεμβολίαστους να επιμένουν, 

λιγότερο ή περισσότερο. Αυτογκόλ από τα απο-
δυτήρια.

 
P Σαν να 

προτείνουν την 
απόσυρση των 
αυτοκινήτων, ε-
πειδή γίνονται 
τροχαία. Ελάτε 
μωρέ να τελειώ-
νουμε!

 
P Και:
 
Πάε ι  ο  μπα -

μπάς στο κρεβάτι 
του παιδιού του, 
για να το καληνυ-
χτίσει και το ακούει 
να λέει στην προ-
σευχή του:

-Θεούλη μου, 
θέλω να έχεις κα-
λά τη μαμά μου, 
τον μπαμπά μου, 
τη γιαγιά μου και 
δώσε χαιρετίσματα 
στον παππού μου!

Το  ακούε ι  ο 
μπαμπάς, αλλά δε 
δίνει σημασία! Την 
επόμενη μέρα χτυ-
πάει το τηλέφωνο 
και είναι η γιαγιά. Πέθανε ο παππούς!

Το ίδιο βράδυ πάει πάλι ο μπαμπάς να καλη-
νυχτίσει το παιδί και ακούει:

-Θεούλη μου, θέλω να έχεις καλά τη μαμά 
μου, τον μπαμπά μου και δώσε χαιρετίσματα στη 
γιαγιά μου!

Το ακούει ο πατέρας αλλά και πάλι δε δίνει ση-
μασία, σύμπτωση λέει! Την επόμενη μέρα πέθανε 
η γιαγιά! Ο πατέρας τα είδε όλα! Και το βράδυ 
πάει επίτηδες να κρυφακούσει:

-Θεούλη μου, θέλω να έχεις καλά τη μαμά μου 
και δώσε χαιρετίσματα στον μπαμπά μου!

Με το που το ακούει αυτό ο μπαμπάς, τρε-
λαίνεται! Την επόμενη μέρα φεύγει απ’ το σπίτι 
νωρίς για τη δουλειά και γυρίζει αργά το βράδυ, 
ευτυχισμένος που μέχρι στιγμής ήταν ζωντανός! 
Μπαίνει στο σπίτι καλησπερίζει τη γυναίκα του και 
της λέει:

-Συγνώμη αγάπη μου που άργησα, αλλά είχα 
μια πολύ άσχημη μέρα… της λέει.

Και η γυναίκα:
-Μιλάς εσύ; Εγώ τι να πω που πέθανε ο κου-

μπάρος μπροστά στην πόρτα μας;
Κ.Π.

Από την Περιφέρεια με απόφαση Τζιτζικώστα 
Και νέος εξοπλισμός του ΕΚΑΒ Κεντρικής Μακεδονίας 

για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού
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