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Εθνική εκστρατεία
απέναντι στη κοινή απειλή

  Η κοινή απειλή συσπειρώνει τις ομάδες και 
βλέπουμε ότι έστω και με καθυστέρηση, ενώνουν τις 
δυνάμεις τους, Πολιτεία, Εκκλησία, Αυτοδιοίκηση,  
επιχειρηματίες, πολιτικοί και άλλοι υπεύθυνοι 
φορείς, σε μία καμπάνια με ένα σύνθημα: 
Eμβολιαστείτε!
  Η παρότρυνση του άμεσου εμβολιασμού όλων, για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας, είναι ο μοναδικός 
δρόμος για την επαναφορά μας στην κανονικότητα 
αλλά και την επανεκκίνηση της κοινωνίας και της 
οικονομίας και όλοι δείχνουν να αντιλαμβάνονται 
πως δεν υπάρχουν άλλες αντοχές και δρόμοι, πλην 
της ενεργού συμμετοχής σε μία ευρείας έκτασης 
επικοινωνιακή καμπάνια, που φουντώνει μέρα με 
τη μέρα ως απάντηση στις όποιες αμφιβολίες και 
αντιρρήσεις πολιτών, σε σχέση με την αναγκαιότητα 
του εμβολιασμού.
  Εθνική εκστρατεία λοιπόν για να μην 
κλάψουμε…
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Ν.Μπρουσκέλης:
“Ηκυβέρνησηέκανεδώρα…
Δενενέπλεξεουσιαστικά
ταιδιωτικάνοσοκομεία

στηδιαχείρισητηςπανδημίας”
ΣτησυνέντευξητηςΤετάρτηςπουπαρουσιάστηκεηπρότασητου

ΚΙΝΑΛ για την ανασυγκρότηση τουΕΣΥ, ο γιατρός ουρολόγος και
μέλοςτηςΝΕ,ΝίκοςΜπρουσκέλης,προεκτείνονταςτηναναφοράτου
γιατρούΧρήστουΚούτραστονρόλοκαιτησυμμετοχήτωνιδιωτικών
νοσοκομείωνστηνπανδημία, επεσήμανε,ως ιδιώτης γιατρός και ο
ίδιος,ότιηκυβέρνησηΜητσοτάκηδενενέπλεξεουσιαστικάτα ιδιω-
τικάνοσοκομεία–κλινικές,στηναντιμετώπισητηςπανδημίας,αφού
περιστατικάκαιχειρουργείαπουδενμπορούσαννααντιμετωπιστούν
σεδημόσιανοσοκομείαλόγωτουυπερφορτουτουςμετονκορονοϊό,
ταέστελνανσταιδιωτικάνοσοκομεία,όπουοιγιατροίδενπληρωνό-
ταν εξτρα γιαυτά ταχειρουργεία,οιασθενείςδενπλήρωναναφού
μεταφερόταναπότοδημόσιο,αλλάοιδιώτης(κλινικάρχης)έπαιρνε
αυτά ταχρήματαπουήτανναπάρει, εις τοπολλαπλούν.«Κιαυτά,
ήτανδώρατηςκυβέρνησηςΜητσοτάκη,πουδεντουςενέπλεξεουσι-
αστικάστηδιαχείρισητηςπανδημίας»,σχολίασεοκ.Μπρουσκέλης.(Αυτάπροςαποκατάστασητηςτοποθέτησήςτουστο
χθεσινόδημοσίευμαπουαφορούσετηνσυνέντευξη).

Μεένατηλεφώνημα,θασυλλέγονταιάμεσα
καιχωρίςοικονομικήεπιβάρυνση,νεκράζώα

απόκτηνοτροφικέςΜονάδες
Γράψαμε τιςπροάλλες για τοπρόγραμμα,που υλο-

ποιείταιαυτήτηστιγμήσεόλητηχώρακαιικανοποιείένα
πάγιοαίτηματωνκτηνοτρόφωνοιοποίοιωςτώραέπρεπε
ναδιαχειρίζονταιτοπρόβληματωννεκρώνζώων,μιαδια-
δικασίαμεαρκετάμεγάλοκόστος.Πλέον,οικτηνοτρόφοι
μεένατηλεφώνημαθαμπορούνναειδοποιούντονφορέα
υλοποίησης προγράμματος τηςΠεριφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας,ώστενασυλλέγονταιάμεσακαιχωρίςκαμία
οικονομική επιβάρυνση, νεκρά ζώαπου μέχρι σήμερα
κατέληγανσερεματιές, κανάλια, ρυάκια και άλλασημεία
τηςυπαίθρου.Τοπρόγραμμα,ύψουςτριώνεκατομμυρίων
ευρώ τέθηκε ήδησε εφαρμογή ενώστόχος του είναι να
εκλείψουν οι αντίστοιχες εστίες μόλυνσης στοπεριβάλ-
λον και η επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα.Οπότε
μπορούν να τηλεφωνούν στο 2108960100 σε 24ωρη
βάση,γιαναειδοποιήσουντονφορέαναπαραλάβειτυχόν
νεκρόζώοαπότημονάδατους.Επιπλέονπροβλέπεταιη
διενέργειαελέγχουτηςαιτίαςθανάτουενόςζώουσεπερί-
πτωσηύποπτουπεριστατικού,γιατονέγκαιροεντοπισμό
νόσωνόπωςησπογγώδης εγκεφαλοπάθεια.Επομένως
τοπρόγραμμαθαέχεικαιυγειονομικάοφέλη.

Απογευματινή πρόβα για τα ‘’Επιγράμματα’’
που θα δούμε στα σημερινά εγκαίνια

του «Τοίχου της Μνήμης’’

Πρόβεςγιατοθεατρικόδρώμενο‘’Επιγράμ-
ματα’’, που θαπαρουσιάσει τοΔΗΠΕΘΕΒέ-
ροιας,σήμεραστοπλαίσιο των εγκαινίων της
μόνιμης ημιυπαίθριας έκθεσης τουΑρχαιολο-
γικούΜουσείου Βέροιας με τίτλο ‘’ΟΤοίχος
τηςΜνήμης’’, έκανε η θεατρική ομάδα  της
δραματικήςσχολής «ΣύγχρονοΘέατρο», του
ΒασίληΔιαμαντόπουλου,υπότηνσκηνοθετική
επιμέλειατουκαλλιτεχνικούδιευθυντήτουΔΗ-
ΠΕΘΕ,ΓιάννηΠαρασκευόπουλου.Τημουσική
επιμέλειαέχουνοΣτ.ΜπάμπαλοςκαιοΔ.Τσι-
γκενόπουλοςκαιηπροσαρμογήτωνκειμένων
έγινεαπότονΓ.Λιόλιο.

Σχεδόνόλοτοαπόγευμα,οιπεραστικοίπου
έκαναν τη βόλτα τουςστηνΑνοίξεως, σταμα-
τούσουνγιαλίγοναδουντιγίνεταικαισήμερα
θα έχουν την ευκαιρία ναπαρακολουθήσουν
τηνπαράσταση,μετάτηντελετήτωνεγκαινίων
που θα κάνει η υπουργός Πολιτισμού,Λίνα
Μενδώνη,στις8.00μ.μ.



Νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τις ο-
φειλές της πανδημίας σε 36 άτοκες 
ή 72 χαμηλότοκες δόσεις ανακοί-
νωσε χθες από το βήμα της Βουλής 
ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος 
Σταϊκουρας.

«Λειτουργώντας με βάση τις πα-
ραπάνω αρχές, σήμερα, με απόλυτη 
συναίσθηση της πραγματικότητας 
και των δυσκολιών που έχει επιφέ-
ρει η πανδημία του κορονοϊού στην 
πραγματική οικονομία, προχωράμε 
σε μια νέα, γενναία ρύθμιση των 
φορολογικών και ασφαλιστικών 
οφειλών που «γεννήθηκαν» στην 
πανδημία. Ρύθμιση με την οποία 
παρέχονται πολύ σημαντικές διευκο-
λύνσεις στους οφειλέτες που επλή-
γησαν από την κρίση, καθώς παρα-
τείνεται, διευρύνεται και βελτιώνεται 
το υφιστάμενο πλαίσιο διευθέτησης 
των οφειλών τους, ενώ παράλληλα 
προσφέρεται η ευκαιρία αναβίωσης 
παλαιότερων ρυθμίσεων» δήλωσε 
χαρακτηριστικά ο υπουργός Οικο-
νομικών.

Ειδικότερα:
- Διευρύνεται ο χρονικός ορίζοντας κάλυψης των οφειλών από τον 

Μάρτιο του 2020 μέχρι και σήμερα.
- Διευρύνεται ο αριθμός των δόσεων από 24 άτοκες ή 48 δόσεις με 

χαμηλό επιτόκιο, σε 36 άτοκες ή 72 δόσεις με χαμηλό επιτόκιο, δίνοντας 
ακόμα μεγαλύτερη ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

- Διευρύνεται σημαντικά η περίμετρος των δικαιούχων, συμπεριλαμ-
βάνοντας όλους όσους επλήγησαν οποιαδήποτε στιγμή από τον Μάρτιο 
του 2020 μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα, τρέχουσες φορολογικές (ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, 
ΕΝΦΙΑ κτλ.) και ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά τη 
διάρκεια του Κορονοϊού, θα μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 72 δόσεις 
με επιτόκιο 2,5%, ή 36 δόσεις άτοκα, με καταβολή της 1ης δόσης τον 

Ιανουάριο του 2022.
Η ρύθμιση αφορά επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που έχουν 

πληγεί από τον κορονοϊό και οφειλές που έχουν ήδη βεβαιωθεί κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας (από Μάρτιο 2020 έως σήμερα).

Οι κατηγορίες οφειλετών που εμπίπτουν στην ρύθμιση είναι:
 Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν χαρακτηριστεί 

ως πληττόμενοι βάσει ΚΑΔ από 
το Υπουργείο Οικονομικών (θα 
χρησιμοποιηθεί η διευρυμένη 
λίστα ΚΑΔ Απριλίου 2020). Υπο-
λογίζεται ότι στους επιλέξιμους 
ΚΑΔ περιλαμβάνεται το 78% 
των επιχειρήσεων και ελεύθε-

ρων επαγγελματιών της χώρας.
 Ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν λάβει μειωμένο μίσθωμα βάσει δή-

λωσης COVID.
 Άνεργοι εγγεγραμμένοι το εν λόγω διάστημα στον ΟΑΕΔ.
Επιπλέον οι ανωτέρω οφειλέτες που απώλεσαν ρύθμιση τμηματικής 

καταβολής (π.χ. 120 δόσεων) από τον Μάρτιο του 2020 έως σήμερα, 
δύναται να αναβιώνουν τη ρύθμιση με όλα τα ευεργετήματα με την κα-
ταβολή της δόσης του Αυγούστου, και οι απολεσθείσες δόσεις μεταφέ-
ρονται στο τέλος της ρύθμισης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της φορολογικής αρχής, η δυνατότητα ρυθ-
μίσεων αφορά 134.455 νομικά πρόσωπα, 392.785 φυσικά πρόσωπα 
που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και 299.195 φυσικά πρό-
σωπα μη επιτηδευματίες που έχουν δημιουργήσει μη ρυθμισμένα λη-
ξιπρόθεσμα χρέη ύψους 2,26 δισ. ευρώ προς τη φορολογική αρχή την 
εν λόγω περίοδο και ανήκουν στις επιλέξιμες κατηγορίες πληττομένων.

Ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε τέλος ότι:
«Με τις παραπάνω παρεμβάσεις, η κυβέρνηση αποδεικνύει, για 

άλλη μια φορά, ότι βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση, αφουγκράζεται τις 
ανάγκες της κοινωνίας και των επιχειρήσεων και λαμβάνει, στον κατάλ-
ληλο χρόνο, τις βέλτιστες δυνατές πρωτοβουλίες.

Όλες οι προηγούμενες παρεμβάσεις αλλά και η σημερινή καταδει-
κνύουν την υπεύθυνη και κοινωνικά δίκαιη πολιτική της κυβέρνησής 
μας.

Μια πολιτική συνετή, που σταθμίζει ανάγκες και δημοσιονομικούς 
περιορισμούς -καθώς δημοσιονομική χαλάρωση δεν σημαίνει δημο-
σιονομικός εκτροχιασμός-, διαφυλάττει την κουλτούρα πληρωμών, 
στοχεύει στην ταχεία και ισχυρή ανάκαμψη και στην υψηλή, βιώσιμη, 
έξυπνη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη στη μετά-κορονοϊό εποχή. Αυτό 
είναι το μεγάλο στοίχημα που έχουμε μπροστά μας. Και συνεχίζοντας 
να λειτουργούμε με σχέδιο, σύνεση, ενότητα και αποφασιστικότητα, θα 
το κερδίσουμε!».
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Και δεύτερη φωτιά χθες 
δίπλα στην «Venus»

Και δεύτερη φωτιά στο ίδιο σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά της περασμένης Κυριακής,  σημειώ-
θηκε και πάλι χθες Πέμπτη 15 Ιουλίου, το μεσημέρι, έξω από τον συνεταιρισμό Venus Crowers, δίπλα 
στο  δρόμο Βέροιας - Λαζοχωρίου στην τοποθεσία  «Κάτω  Κουκούδι», όπου υπάρχει πλούσια βλά-
στηση και πράσινο καθώς και δενδροκαλλιέργειες. 

Η κατάσταση κόντεψε να ξεφύγει από τον έλεγχο όταν ένα δεύτερο μέτωπο πυρκαγιάς ξέσπασε 
500 μέτρα μακριά από το πρώτο, πολύ κοντά σε πλαστικά υλικά. Η άμεση επέμβαση της Π.Υ. και ερ-
γαζομένων της κονσερβοποιίας , απέτρεψε τον κίνδυνο περαιτέρω επέκτασης της φωτιάς.  

( πηγή: inveria.gr)

Σήμερα και αύριο
Διήμερη επίσκεψη 

της υπουργού Πολιτισμού 
Λίνας Μενδώνη 

σε Βέροια και Βεργίνα

 Την Βέροια επισκέπτεται σήμερα Παρασκευή 16 Ιουλίου, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεν-
δώνη η οποία  θα παραστεί στα εγκαίνια του ‘Τοίχου της μνήμης’, της ημιυπαίθριας έκθεσης 
επιτύμβιων ανάγλυφων και τιμητικών βωμών, στο Αρχαιολογικό Μουσείο επι της οδού Ανοίξεως, 
στις 8.30 μ.μ..

Θα προηγηθεί συνάντησή της με τον  δήμαρχο Κώστα Βοργιαζίδη (5.00 μμ) και με τον Μη-
τροπολίτη κ. Παντελεήμονα (6.00 μμ) και θα ακολουθήσει στις 7.00  εγκαινιαστική περιοδεία της, 
σε παλιές εκκλησίες-μνημεία της Βέροιας όπως: Αγ. Βλάσιος, Παναγία Βαλτεσινή, Αγ. Γεώργιος 
ο Μικρός, Αγ. Νικόλαος, Αγ. Άννα της αγοράς, Αρχ. Χώρος Αγ. Παταπίου.

Το Σάββατο στις 7.00 μμ, η υπουργός θα παραστεί στα εγκαίνια του έργου αποκατάστασης της Νε-
κρόπολης των Αιγών και της βασιλικής ταφικής συστάδας των Τημενιδών, ενώ θα επισκεφθεί και  τον 
Άη Δημήτρη των Παλατιτσίων, κοντά στο ανατολικό σκέλος του τείχους του άστεως των Αιγών.

Χρ. Σταικούρας: Αυξάνονται μέχρι και 72 οι δόσεις 
προς το δημόσιο, όσων έχουν πληγεί από την πανδημία



Η Αντιδημαρχία Πολιτι-
σμού και Τουρισμού του Δή-
μου Η.Π. Νάουσας διοργα-
νώνει ποικίλες εκδηλώσεις 
με ελεύθερη είσοδο, στο 
Θερινό Δημοτικό Θέατρο, 
το Αρχαίο Θέατρο Μίεζας, 
το Πολιτιστικό Κέντρο της 
Σχολής Αριστοτέλους και το 
ορεινό κάμπινγκ της Γραμ-
μένης, σε συνεργασία με 
υπουργεία, δήμους και φο-
ρείς πολιτισμού. Όλες οι εκ-
δηλώσεις θα πραγματοποιη-
θούν, σύμφωνα με τα μέτρα 
πρόληψης που ισχύουν για 
τον περιορισμό της νόσου 
Covid-19. 

Το πρόγραμμα των πο-
λιτιστικών εκδηλώσεων έχει 
ως εξής:

ΙΟΥΛΙΟΣ:
• «Μουσικό ταξίδι στον 

ελληνικό και παγκόσμιο κινη-
ματογράφο»: Εκδήλωση με 
οπτικοακουστικό υλικό από 
τις καλύτερες μουσικές στιγμές του ελληνικού και παγκόσμιου κινημα-
τογράφου, με την επιμέλεια του βιντεοθέτη Δημήτρη Δημητριάδη, την 
Τετάρτη 28 Ιουλίου και ώρα 21:00 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο.

• «Μουσική βραδιά στη Γραμμένη»: Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας σε 
συνεργασία με την επιτροπή του Κάμπινγκ διοργανώνει το Σάββατο 
31 Ιουλίου και ώρα 21:00 μουσική βραδιά ελληνικής μουσικής με 
μουσικό σχήμα που αποτελείται από τους Γιάννη Κετάνη (μπουζού-
κι-βιολί), Ιφιγένεια Μακρή (τραγούδι), Δημήτρη Λαζαρίδη (πλήκτρα) 
και Ασημίνα Ματζίρη (τύμπανα). Παράλληλα θα γίνει κλήρωση λαχει-
οφόρου αγοράς με δώρα για τους νικητές. Τα έσοδα της λαχειοφόρου 
αγοράς θα διατεθούν για την κατασκευή μικρού ναού του Αγίου Πα-
ντελεήμονος στη Γραμμένη.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ:
• «Η Νάουσα τιμά τον πολιούχο της Όσιο Θεοφάνη», η θεσμοθε-

τημένη μουσική εκδήλωση στο πλαίσιο εορτασμού του πολιούχου της 
Νάουσας Οσίου Θεοφάνη με το σχήμα της Ορχήστρας του Ιδρύματος 
Μουσικής της Αρχιεπισκοπής Αθηνών  «OΡ.Ι.Μ.Α.Α»την Πέμπτη 19 
Αυγούστου και ώρα 21:00 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας.

• «Φεστιβάλ Αιγών: Στους δρόμους του Αλέξανδρου». Ένα μουσι-
κό συναπάντημα και ένα ταξίδι στις χώρες που κατέκτησε ο Μεγάλος 
Στρατηλάτης Αλέξανδρος, σεβόμενος τις παραδόσεις και την ιστορία 
τους σε συνδιοργάνωση με την ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας. Με πρωτεργά-
τη τον διεθνούς φήμης Αρμένιο μουσικοσυνθέτη και ερμηνευτή Haig 
Yazdjian και συνοδοιπόρους τα μέλη της ορχήστρας του, αλλά και 
καλεσμένους σημαντικούς σολίστ - διακεκριμένους μουσικούς από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό,  ανοιχτά στο φεγγαρόφωτο. 

Το Σάββατο 21 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο της Μίεζας και 
ώρα 21:00, η Elenore Fourniau με την εξαμελή ορχήστρα θα παρου-
σιάσουν τραγούδια από το Αφγανιστάν σε συνοδεία με το αφγανικό 
ραμπάπ του Efren Lopez και την ινδική τάμπλα του Ciro Montanari. 
Λόγω περιορισμένης χωρητικότητας, η είσοδος θα γίνεται με επίδειξη 
ειδικής πρόσκλησης.

• «Summer jazz vibes»: μουσική βραδιά με fusion και jazz μου-
σική στον εξωτερικό χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου της Σχολής 
Αριστοτέλους, την Κυριακή 22 Αυγούστου και ώρα 21:00 υπό το 
φως της τελευταίας πανσελήνου του καλοκαιριού. Το μουσικό σχήμα 
αποτελούν οι: Ζωή Μάντζου (φωνή), Σοφία Μωυσιάδου (σαξόφωνο), 
Άλεξ Ιωσηφίδης (πιάνο), Ασημίνα Ματζίρη (τύμπανα).

• «Η ζωή μου κύκλους κάνει»: μουσική βραδιά – αφιέρωμα στα 
τραγούδια της κορυφαίας ερμηνεύτριας Χαρούλας Αλεξίου την Κυ-
ριακή 29 Αυγούστου και ώρα 21:00 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο 
Νάουσας. Το μουσικό σχήμα αποτελούν οι: Μαίρη Δούτση (τραγού-
δι), Γιάννης Κετάνης (μπουζούκι, βιολί), Αντώνης Σαρακατσιάνος 
(πιάνο-πλήκτρα), Στέργιος Παρίζας (κιθάρα-φωνητικά), Δημήτρης 
Δούτσης (μπάσο, φωνητικά), Αλέξανδρος Φειδάντσης (μπουζούκι, 
μπλαγλαμά), Ασημίνα Ματζίρη (τύμπανα).

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ:
• Στο πλαίσιο του προγράμματος «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτι-

σμός 2021» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Αστική 
μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ERGON ENSEMBLE»  σε συνεργασία 
με την Εθνική Λυρική Σκηνή και με τη συνεργασία του Δήμου Η.Π. 
Νάουσας παρουσιάζουν την παράσταση «Η Φωνή των Βακχών» στο 
Αρχαίο Θέατρο Μίεζας στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου. Λόγω περιορισμέ-

νης χωρητικότητας, η είσοδος θα γίνεται με επίδειξη ειδικής 
πρόσκλησης.

*Αναλυτικό δελτίο Τύπου για κάθε μία εκδήλωση, θα απο-
στέλλεται ξεχωριστά.
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Θερινό Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέδαση.
--> απολύμανση πριν κάθε προβολή,
--> μεγάλες αποστάσεις 
--> περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων
--> αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο

Λούκα - Luca (ΜΕΤΑΓΛ) 
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:    Παρασκευή 16/7 και 

Δευτέρα 19/7 στις 21.00
Σκηνοθεσία: Ενρίκο Κασαρόζα
Σενάριο: Τζέσε Αντριους, Μάικ Τζόουνς
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=uj2S89ADDOg&feature=emb_logo 
Ο Πατέρας - The Father
-ΌSCAR Α΄ Ανδρικού Ρόλου   - 
-OSCAR Καλύτερου διασκευασμένο σεναρίου
Σκηνοθεσία: Φλόριαν Ζέλερ
Σενάριο: Φλόριαν Ζέλερ, Κρίστοφερ Χάμπτον
Πρωταγωνιστούν: Αντονι Χόπκινς, Ολίβια Κόλμαν, 

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

Trailer:  https://www.youtube.com/watch?v=4TZb7YfK-
JI&feature=emb_logo 

Το Κινηματοθέα-
τρο ΣΤΑΡ διευκρινί-
ζει ότι η πρόσβαση 
στο θερινο κινηματο-
γράφο είναι ελεύθε-
ρη σε όλους, χωρίς 
να απαιτείται καμιά 
επίδειξη αποτελέ-
σματος τεστ ή βεβαί-
ωσης εμβολιασμού 
(αυτά ισχύουν για τους κλειστούς-χειμερινούς κινηματο-
γράφους). Απλά, έχετε τη μάσκα σας μαζί και έρχεστε !!

Προβολές στην Θερινή αίθουσα:  (μόνο χρήση μάσκας)  
Πέμπτη 15/7- Σάββατο 17/7- Κυριακή 18/7 – Τρίτη 20/7 – 

Τετάρτη 21/7 στις 21.00 
Προβολές στην Κλειστή Αιθ1 αίθουσα: 
Παρασκευή 16/7 – Δευτέρα 19/7 στις 21.00
Μόνο για την κλειστή Αιθ1 : 
(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΔΙΕΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ) - Πιστο-

ποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης
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»     15/7/21 - 21/7/21

Κινητό Μουσικό 
Περίπτερο της ΚΕΠΑ 

Απόψε οι Gricanta,  
με μoυσικές από τη 

Νότιο Ιταλία στο 
Κομνήνιο Βέροιας

Οι Grikanta είναι ένα Italian/Greek Folk μουσικό σχήμα, το ο-
ποίο ερμηνεύει νοτιο-Ιταλικά παραδοσιακά τραγούδια με γλωσσικές 
επιρροές αρχαιο-ελληνικής διαλέκτου. Συγκροτήθηκε στις αρχές 
του 2015 στη Θεσσαλονίκη από τον Pierpaolo Sicuro, μουσικό και 
μουσικολόγο, γνωστό για τη συνεισφορά του στην παραδοσιακή 
μουσική του Salento (Κάτω Ιταλία). Αποτελείται από πέντε μουσικούς 
και μία χορεύτρια, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικές μουσικές 
κουλτούρες. Το όνομα «Grikanta» προέρχεται από τη λέξη «griko» (ή 
«grecanico», που είναι η ελληνική διάλεκτος της Ιταλίας) και «canta» 
(τραγουδάω). Η μουσική των Grikanta έχει την μελωδικότητα της 
ελληνικής διαλέκτου και την δύναμη του ρυθμού της Pizzica, η οποία 
είναι είδος μουσικής που χρησιμοποιήθηκε σαν θεραπευτικό μέσο για 
το τσίμπημα της αράχνης στη νότια Ιταλία.

Μουσικοί:
Pierpaolo Sicuro - φωνή, φλάουτο, φλογέρα, ταμπουρέλλο
Δημήτρης Βαλιώτης - ταμπουρέλλο, φωνή
Θοδωρής Τζήκας - κιθάρα
Παναγιώτης Ανδρέογλου - ακορντεόν
Παναγιώτα Κολιούση - φωνή
Livia Giaffreda -τραγούδι, χορός
Παρασκευή 16 Ιουλίου / ώρα 9.00μ.μ. / Κομνήνιο , παλιό Δημοτικό 

Σχολείο 
Είσοδος ελεύθερη ( καθήμενοι θεατές μόνο) 

Πολιτιστικό Καλοκαίρι στη Νάουσα
-Πρόγραμμα εκδηλώσεων, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2021



Πέρασαν δυο χρόνια από την εκλογή της Νέας Δημοκρατίας. Δυο 
χρόνια μετά, ο κάθε πολίτης μπορεί να αναστοχαστεί τι του υποσχέθηκε 
και τι έκανε γι’ αυτόν η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης έταξε τρία 
πράγματα: καλύτερες και περισσότερες δουλειές, λιγότερους φόρους, 
ασφάλεια.

Ας δούμε σε αυτά τα τρία ποιος είναι ο απολογισμός. Έταξε καλύτε-
ρες δουλειές. Τι έκανε; Κατάργησε το 8ωρο, απορύθμισε πλήρως τις ερ-
γασιακές σχέσεις, νομιμοποίησε τις απλήρωτες υπερωρίες, συρρίκνωσε 
εργασιακά δικαιώματα.

Έταξε λιγότερους φόρους. Αντί να μειώσει όμως δραστικά τους φό-
ρους για την πλειοψηφία των πολιτών, μείωσε το εισόδημα, την αγορα-
στική δύναμη των πολιτών. Τόσο μέσα από την εκτίναξη της ακρίβειας 
και με τις νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, κυρίως όμως μέσα 
από τη μείωση του εισοδήματος που προέκυψε από τη μείωση μισθών.

Έταξε ασφάλεια. Πόσο ασφαλείς νιώθουν σήμερα οι πολίτες σε μια 
χώρα στην οποία μια αυταρχική κυβέρνηση μοιράζει ξύλο στους διαδη-
λωτές, ξύλο στους νέους ανθρώπους στις πλατείες, την ώρα που αφή-
νει ανεξέλεγκτο το έγκλημα και η δράση της μαφίας;

Η Νέα Δημοκρατία απέτυχε. Τόσο σύντομα, τόσο εμφατικά. Και αφού 
απέτυχε τώρα το μόνο που της έχει μείνει είναι να διχάσει μήπως και 
σωθεί. Σε αντίθεση με την κοινωνική πόλωση των χρόνων της κρίσης, 
σήμερα η πόλωση είναι τεχνητή και καθοδηγούμενη από το ίδιο το 
πρωθυπουργικό γραφείο. Τη στιγμή που οι Ελληνίδες και οι Έλληνες 
έχουν την ίδια ανασφάλεια και τις ίδιες αγωνίες για την επόμενη μέρα, 
ο κ. Μητσοτάκης θέλει να στρέψει τον έναν απέναντι στον άλλο για να 
αποφύγει τις ευθύνες του.

Η δική μας έγνοια αυτές τις στιγμές είναι να προφυλάξουμε την ε-
νότητα του λαού μας. Ξέρουμε πολύ καλά πως για να μπορέσουμε να 
βγούμε από αυτή τη δύσκολη συγκυρία και να ξαναβάλουμε το σπίτι 
μας σε τάξη, πρέπει να είμαστε όλοι στην ίδια όχθη.

Η ενότητα του λαού μας είναι το θεμέλιο για να χτίσουμε μια σύγχρο-
νη, ευρωπαϊκή χώρα.

Μια χώρα με δικαιοσύνη.
Δικαιοσύνη στην Εργασία, με 8ωρο, επέκταση συλλογικών συμβά-

σεων, κατώτατο μισθό στα 800 ευρώ και 35ωρο χωρίς μείωση μισθού, 
με πιλοτική εφαρμογή αρχικά, με στόχο αργότερα την επέκταση του.

Δικαιοσύνη στην Οικονομία:
Με τη διαγραφή μέρους του ιδιωτικού χρέους και άμεσα μέτρα για τις 

οφειλές προς τις τράπεζες με αναστολή πληρωμών και περίοδο χάρι-
τος. Με προστασία της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας 
που είναι απαραίτητη για τον βιοπορισμό των ανθρώπων που δουλεύ-
ουν τη γη. Με κρατική δανειοδότηση για την ενίσχυση της ρευστότητας 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και με ένα τραπεζικό σύστημα στο 
οποίο το δημόσιο θα ασκεί τα δικαιώματα του ως μέτοχος και θα συμ-
βάλλει ώστε αυτό να στηρίζει την πραγματική οικονομία.

Δικαιοσύνη στην Υγεία και την Παιδεία.
Με ένα νέο ΕΣΥ που θα στελεχωθεί με 15.000 μόνιμους υγειονο-

μικούς με καλούς μισθούς για να μη χάνουμε διαρκώς γιατρούς που 
φεύγουν στο εξωτερικό.

Με την κατάργηση του απαράδεκτου νόμου Κεραμέως για την εισα-
γωγή στα ΑΕΙ των νέων ανθρώπων, που τους βάζει φραγμό προκειμέ-
νου να τους δώσει βορά στα ιδιωτικά κολέγια.

Με την επαναφορά της δομής της Γ’ Λυκείου με λίγα μαθήματα και 
πολλές ώρες διδασκαλίας, μαζί με την αναβάθμιση του απολυτηρίου, 
καθώς και την επαναφορά της δυνατότητας ελεύθερης εισαγωγής στο 
Πανεπιστήμιο για τους απόφοιτους των Εσπερινών Λυκείων.

Δικαιοσύνη στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, με μια Πράσι-
νη Επανάσταση που θα στηρίζεται στις αρχές της δίκαιης μετάβασης:

Με την ολοκλήρωση του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού 
και την εισαγωγή του κλιματικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε 
όλα τα χρηματοδοτικά και αναπτυξιακά εργαλεία. Με σχέδιο δίκαιης με-
τάβασης των λιγνιτικών περιοχών με τη θεσμοθέτηση ρήτρας μηδενικού 
ελλείμματος για τους ρυθμούς ανάπτυξης και της θέσης εργασίας για τη 
Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη.

Δικαιοσύνη, τέλος, στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανά-
καμψης:

Με τη στήριξη και ανανέωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας 
και τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα σε δίκτυα, υποδομές και υ-
πηρεσίες βασικών αγαθών.

Με την ενίσχυση του ενιαίου και καθολικού κοινωνικού κράτους και  
την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας.

Όλα τα παραπάνω είναι οι βασικές προγραμματικές αρχές του 
ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, πάνω στις οποίες θα στηριχθεί το 
κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Είναι το νέο κοινωνικό συμβόλαιο για να 
πάει η χώρα μπροστά. Μιλάμε για απτά, συγκεκριμένα και απολύτως 
αναγκαία βήματα που πρέπει να ακολουθήσει η πατρίδα μας για να βγει 
από αυτό το νέο κύκλο παρακμής. Είμαστε έτοιμοι, εδώ και τώρα, να 
αναλάβουμε την ευθύνη.

Η χώρα μπορεί και πρέπει να κυβερνηθεί από μια ισχυρή, προο-
δευτική κυβέρνηση που έχει τα μάτια της στους ανθρώπους της και στο 
μέλλον τους. Όχι μια κυβέρνηση που σέρνει τη χώρα στο παρελθόν και 
φροντίζει μόνο για τους κολλητούς και τους αυλοκόλακες της εξουσίας.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΠΙΣΤΙΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιω-

άννη και της Μάρθας, το γένος Σιδη-
ροπούλου, που γεννήθηκε στη Βέροια 
και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη και η 
ΤΟΚΑΔΕΣΠΟΙΝΑ του Αναστασίου και 
της Κλεονίκης, το γένος Κωνσταντινίδη, 
που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 

στη Θεσσαλονίκη, πρόκειται να παντρευτούν με θρη-
σκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνί-
ου Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του 

Παναγιώτη και της Γεωργίας, το γένος 
Παπαδοπούλου, που γεννήθηκε στη 
Βέροια και κατοικεί στο Bodenwerder 
Γερμανίας και η ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥΝΙ-
ΚΟΛΕΤΑ του Παναγιώτη και της Ιωάν-
νας, το γένος Σεβαστίδου, που γεννή-

θηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν 
με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Προξενείο Αμβούργου 
Γερμανίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

του Αλεξάνδρου και της Σοφίας, το γέ-
νος Τασιάνα, που γεννήθηκε και κατοι-
κεί στη Βέροια και η ΔΡΑΝΙΔΟΥΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΑτου Λαζάρου και της Ελισσάβετ, 

το γένος Κοϊμτζίδου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που 
θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

Ισχυρή προοδευτική κυβέρνηση για να πάει η χώρα μπροστά
Άρθρο του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξη Τσίπρα, στο «Λαό»
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπο-

λίτες μας έχουν 
φάρμακα που 
δεν χρειάζονται  
και θέλουν   να 
τα  προσφέρουν 
στο  Γηροκομείο 
Βέροιας  , το τη-
λέφωνο του Γηρο-
κομείου Βέροιας 
είναι 2331024891.

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 στις 10.00 

π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας η Μαρία Λαπατούρα σε ηλικία 82 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 15 

Ιουλίου 2021 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθα-
νασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο 
Μηνάς Νικ. Παπαδόπουλος 
σε ηλικία 78 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους 
οικείους του ειλικρινή συλλυ-
πητήρια

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Θερινό ωράριο 
λειτουργίας 
φαρμακείων

Από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Ημαθίας, ανα-
κοινώνεται ότι κατά το χρονικό διάστημα από 15/07 
έως 15/08 το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων 
της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας καθορίζεται 
συνεχές από

Δευτέρα έως Παρασκευή, τις ώρες από 08:00 
έως 16:00, βάσει της απόφασης της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

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 Μητρο-
πολίτης Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελε-
ήμων: 

 Το Σάββατο 17 Ιουλίου 
στις 6:00 μ.μ. θα απευθύνει 
χαιρετισμό στο 23ο Συναπά-
ντημα νέων ποντιακής κατα-
γωγής από όλη την Ελλάδα 
και τη Διασπορά στις εγκατα-
στάσεις του Ιερού Προσκυνή-
ματος της Παναγίας Σουμελά 
στο Βέρμιο. 

 Την Κυριακή 18 Ιουλίου 
το πρωί θα ιερουργήσει στο 
Ιερό Προσκύνημα της Πανα-
γίας 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 πανη-
γυρίζοντα Ιερό Ναό του Προφήτου Ηλιού στο Άνω Ζερβοχώρι.  

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». 

3η Δημόσια Διαβούλευση για 
το Σχέδιο  Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας του Δήμου Βέροιας
Ο Δήμος Βέροιας 

διεξάγει την 3η Δη-
μόσια Διαβούλευση 
στο πλαίσιο εκπό-
νησης του Σχεδίου 
Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας του 
Δήμου, με σκοπό 
την ενημέρωση των 
πολιτών και λοιπών 
εμπλεκομένων φορέ-
ων για τα επιλεγμένα 
μέτρα του Σχεδίου 
Δράσης.

Στόχος είναι η ευ-
ρεία ευαισθητοποίηση και ενημέρωση προκειμένου να υπάρχει συνολική 
αποδοχή αλλά και η καταγραφή όλων των απόψεων που θα εκφραστούν 
στο πλαίσιο του συμμετοχικού σχεδιασμού του ΣΒΑΚ.

Η διαβούλευση διεξάγεται ηλεκτρονικά στο site του Δήμου Βέροιας στον 
παρακάτω σύνδεσμο και θα διαρκέσει έως την 1η Αυγούστου 2021.

Ο Δήμος Βέροιας καλεί πολίτες και φορείς να εκφράσουν τις απόψεις 
και τα σχόλιά τους, θεωρώντας πως με αυτό τον τρόπο όλοι μαζί συν-σχε-
διάζουμε το μέλλον του τόπους μας, συμβάλουμε στην επίλυση των καθη-
μερινών προβλημάτων της πόλης μας και συνδράμουμε στην προσέγγιση 
και υλοποίηση της ατζέντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

https://forms.gle/57ozxSjvBnGMPo3T9

Νέο Δ.Σ 
του Συλλόγου 
Εργαζομένων 
Νοσοκομείου 

Νάουσας

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ εργαζομένων νοσοκομεί-
ου Νάουσας που προέκυψε μετά από εκλογές  στις 
14/07/21, έχει ως εξής: 

Πρόεδρος: Αιδίνης Ανδρέας
Αντιπρόεδρος: Λογγινίδης Αντώνης
Γραμματέας: Ανθρακέα Κατερίνα
Αναπληρωτής γραμματέας: Ζαρομυτίδου Ολυμπία
Ταμίας: Δέλλα Χριστίνα
Μέλη: Καραμπατζού Ευγενία,Δάλλης Νίκος 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
 Ευχαριστούμε τον Καλλίστρατο Γρηγοριά-

δη, αντιδήμαρχο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Ψηφιακής Πολιτικής Δήμου Βέροιας, για τη δω-
ρεά του ποσού των 200 ευρώ για τις ανάγκες της 
«Θρακικής Εστίας Βέροιας», μέρος της αποζημίω-
σης του από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ

Ο Πρόεδρος
ΒΑΚΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ



Δωρεάν  Rapid Test 
στον Δήμο Βέροιας και οδηγίες 
Έκδοσης Βεβαίωσης Rapid Test

Σε εξέλιξη βρίσκεται και αυτή την εβδομάδα η διαδικασία των δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων ταχείας ανίχνευ-
σης αντιγόνου του νέου κορωνοϊού SARS 
CoV–2 στους εξωτερικούς χώρους των ΚΑ-
ΠΗ Δήμου Βέροιας, επί των οδών Αριστοτέ-
λους 3 και Μαυρομιχάλη 14.

Συγκεκριμένα τα rapid tests πραγμα-
τοποιούνται μέχρι και σήμερα Παρασκευή 
16.07.21 στον πεζόδρομο του ΚΑΠΗ (Α-
ριστοτέλους 3) από τις 9:30 έως τις 14:00. 
Επίσης από την Δευτέρα 12.07.21 έως την 
Κυριακή 18.07.21 γίνονται δωρεάν δειγμα-
τοληπτικοί έλεγχοι έξω από το ΚΑΠΗ Δήμου 
Βέροιας (Μαυρομιχάλη 14, έναντι Βήματος 
Απ. Παύλου), από τις 9:00 έως τις 17:00.

Οι πολίτες θα πρέπει γνωρίζουν τo ΑΜΚΑ 
τους ή τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, κα-
θώς και τον αριθμό του κινητού τους τηλε-
φώνου στον οποίο θα αποσταλεί το αποτέ-
λεσμα του rapid test. 

Εξάλλου από τις Κινητές Μονάδες του Ε-
ΟΔΥ στην Ημαθία δίνονται οδηγίες σχετικές 
με την Έκδοση Βεβαίωσης Rapid Test για 
τους πολίτες οι οποίοι πρέπει να ακολουθή-
σουν τα παρακάτω βήματα:

1. Εισαγωγή στην ιστοσελίδα GOV.gr 
2. Επιλογή κατηγορίας υπηρεσιών: Υγεία 

και Πρόνοια
3. Επιλογή: Κορωνοϊός Covid-19 (Δωρε-

άν έλεγχοι)
4. Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ε-

λέγχου κορωνοϊού Covid-19
5. Είσοδος στην υπηρεσία με κωδικούς 

Taxisnet
6. Εισαγωγή ΑΜΚΑ
7. Έκδοση
Σημειώνεται πως 

για την ενημέρωση 
των δημοτών της Βέ-
ροιας που ταξιδεύουν 
αυτό το διάστημα υ-
πάρχουν καθημερινά 
αναρτημένα στην επί-
σημη σελίδα του ΕΟ-
ΔΥ και στη διεύθυνση 
https://eody.gov.gr/
komy-testing-eody/ 
τα «Σημεία Μαζικών 
δειγματοληψιών από 
τις ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ» 
όπου αυτά διενεργού-
νται πανελλαδικά. 

Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου: 
Ερώτηση για τον ρόλο της Τουρκίας, 

ως χώρας διέλευσης παράτυπης 
μετανάστευσης, κατά μήκος των συνόρων 

Λευκορωσίας-Λιθουανίας
Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποσαφήνιση 

του ρόλου της Τουρκίας, ως χώρας διέλευσης παράτυπης μετα-
νάστευσης, κατά μήκος των συνόρων Λευκορωσίας-Λιθουανίας, 
κατέθεσε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρα-
τίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημα-
κοπούλου.

Η κα Ασημακοπούλου αναφέρθηκε στα στοιχεία που παρουσί-
ασε η Υπουργός Εσωτερικών της Λιθουανίας, κα Agne Bilotaite, 
στην Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων του Ε.Κ. 
Σημείωσε, πως σύμφωνα με αυτά, υπάρχει «δραματική αύξηση 
της παράτυπης μετανάστευσης, κατά μήκος των συνόρων μεταξύ 
Λευκορωσίας και Λιθουανίας» και τόνισε πως αυτό – σύμφωνα με 
τις ενδείξεις – «υποκινείται και υποστηρίζεται από την κυβέρνηση 

της Λευκορωσίας, ως πολιτική εργαλειοποίησης των μεταναστών».  Αναφέρθηκε, επίσης, στις εκθέσεις της λιθουανικής 
κυβέρνησης, σύμφωνα με τις οποίες «οι μετανάστες φθάνουν στη Λευκορωσία με εμπορικές πτήσεις από τη Βαγδάτη 
και την Κωνσταντινούπολη, συχνά χωρίς έγγραφα». 

Κατόπιν αυτών και δεδομένου του ιστορικού της Τουρκίας στα σύνορά της με την Ελλάδα, η κα Ασημακοπούλου 
ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν διεξάγει έρευνα για τυχόν εμπλοκή της Τουρκίας στην παραπάνω διαδικασία πα-
ράτυπης μετανάστευσης, καθώς και σε ποιες ενέργειες θα προβεί η Επιτροπή, εάν ανακύψουν περαιτέρω ενδείξεις 
τουρκικής εμπλοκής.

Από την Δημοτική Παράταξη της Νάουσας «Κοινός Τόπος» του 
Νίκου Κουτσογιάννη γνωστοποιούνται τα εξής:

«Από την πολύωρη πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, ο δήμαρχος Νάουσας κατάλαβε αυτό που ανέφερε στη 
δήλωση του αναφορικά με τις ηλεκτρικές αντλίες άρδευσης: «το 
δημοτικό συμβούλιο υιοθέτησε το πόρισμα της Επιτροπής»! 

Κε Καρανικόλα τι ακριβώς δεν αντιληφθήκατε και εκτίθεστε 
έτσι;  

Επαναλαμβάνουμε την θέση μας και γραπτά για να γίνει κατα-
νοητή και σε σας:

Παρά το γεγονός πως απορρίπτουμε το πόρισμα ως έωλο, 
αβάσιμο, προσχηματικό, υστερόβουλο και συκοφαντικό κατασκεύ-
ασμα, εντούτοις προτείνουμε την αποστολή του στον εισαγγελέα. 
Και αυτό για να δοθεί η δυνατότητα σε όλους όσους επί δυο χρό-
νια σπιλώνονται καθημερινά στα καφενεία, και πλέον μέσα από έ-

να πόρισμα – φούσκα, να βρουν το δίκιο τους προσφεύγοντας στη δικαιοσύνη. Είναι σίγουρο πως 
θα το βρουν και εμείς θα είμαστε μαζί τους σε αυτό. Όπως σίγουρο είναι πως οι συντάκτες και οι 
εμπνευστές αυτής της φαρσοκωμωδίας θα μας βρουν μπροστά τους!

Προφανώς ο κος Καρανικόλας δεν ήταν συγκεντρωμένος. Διότι αν ήταν συγκεντρωμένος θα 
προσέθετε στα «αγωνιώδη» ερωτήματα του και ένα ακόμα. Θα περιμέναμε έστω για τους τύπους 
να δείξει μια έκπληξη στην καταγγελία υπαλλήλου του Δήμου, τον οποίο σήμερα το πόρισμα πα-
ρουσιάζει ως έχοντα διαπράξει τερατώδη λάθη, ότι ο τότε αντιδήμαρχος Οικονομικών τον προσέγ-
γισε με διαβεβαίωση προστασίας, αν «έδινε» τον Κουτσογιάννη.

Προφανώς οι ρεβανσιστικές τάσεις μελών της παράταξης του δεν τον σοκάρουν. Αναρωτιόμα-
στε όμως! Ασχολήθηκε καθόλου με την καταγγελία αυτή αφότου παρέδωσε το πόρισμα - φούσκα 
στον εισαγγελέα, φροντίζοντας να κάνει και δημόσια δήλωση για το αυτονόητο, να εκτελέσει 
δηλαδή μία απόφαση ΔΣ; (Ειρήσθω εν παρόδω δεν χρειαζόταν να το πάει ο ίδιος ενώ έχει τό-
σες «υποχρεώσεις» στο 
Δημαρχείο, μπορούσε 
και κάποιο μέλος της «ε-
πιτροπής») Ξεκίνησε κά-
ποια διαδικασία διερεύνη-
σης ώστε να μην αιωρού-
νται σκιές και γι αυτό ή οι 
καταγγελίες υπαλλήλων 
δεν τον αφορούν; 

Εν κατακλείδι. Το πό-
ρισμα-παρωδία είναι στον 
Εισαγγελέα και πολύ κα-
λώς. Αυτό ψηφίσαμε, αυ-
τό θέλαμε. Θεωρώ βέβαιο 
ότι αυτοί που σήμερα 
σπιλώνονται, θα βρουν 
το δίκιο τους. Κι εμείς θα 
είμαστε μαζί τους σε αυτό, 
στον δρόμο της Δικαιοσύ-
νης». 
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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 
 
 

 

Νίκος Κουτσογιάννης: 
«Ο πόλεμος λάσπης 

θα επιστρέψει 
στους εμπνευστές της»

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε το

άρθρο 1369 τουΑστικού Κώδικα
ότι:

Ο ΔΙΑΚΟΓΛΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 
Γεωργίου και της Ευθυμίας, το γένος 
Μίλη, που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στα Μονόσπιτα Ημαθίας και 
η ΧΑΤΖΗΓΚΟΥΜΑΧΡΙΣΤΙΝΑ του Α-
θανασίου και της Ευγενίας, το γένος 
Σαμαρά, που γεννήθηκε στη Βέροια 

και κατοικεί στον Αγ. Γεώργιο Ημαθίας, πρόκειται να 
παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον 
Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγ. Γεωργίου Ημαθί-
ας



Τον απολογισμό 
της χρονιάς που 
μας πέρασε αλλά 

και για την εμπειρία 
που είχε στην ομάδα 
της Βέροιας 2017 
έκανε στη εφημερίδα 
MetroSport η Αθηνά 
Κωστοπούλου.

Η 24χρόνη ίντερ που κατέ-
κτησε δυο συνεχόμενα νταμπλ
μετονΠΑΟΚ,πέρυσιμετακόμι-
σεστην ομάδα τηςΗμαθίας με
τηνοποίαέφθασεμέχρικαι τον
τελικό του κυπέλλου Ελλάδας
και τους τελικούς του πρωτα-
θλήματος. Η ταλαντούχα ίντερ
αναφέρθηκε και στην απώλεια
τουπροέδρου τηςΒέροιαςπου
συγκλόνισε όλη την οικογένεια
τουχάντμπολαλλάκαιστασχέ-
διατηςγιατομέλλον.

Για τη χρονιά που ολοκλη-
ρώθηκε κάτωαπό αρκετές δυ-
σκολίες λόγω τηςπανδημίας η
ΑθηνάΚωστοπούλουδήλωσε:

“Η χρονιά που τελείωσε ή-
τανπολύ δύσκολη για όλες τις
αθλήτριες αλλά και για όλες τις
ομάδες, όπως και γιατηΒέροια
2017. Προσωπικά στην αρχή
ήμουνπολύ χαρούμενη για τη
μεταγραφήμουστηνομάδα.

Δουλεύαμε σκληρά υπήρχε
πολύ καλή συνεργασία και υ-
πήρχε εμπιστοσύνη και σεβα-
σμόςπρος τοπρόσωπο μου .
Θεωρώότιέδωσατονκαλύτερο
μου εαυτό,στη συνέχεια όπως
ήταν φυσικό επακόλουθο της
πανδημίας είχαμε ένα μεγάλο
διάστημα αποχής δυο μηνών
απόταγήπεδακαιεπηρέασεσε
μεγάλοβαθμόαυτόπουχτίζαμε
απότηναρχήκαιηεπαναφορά
ήτανακόμαπιοδύσκολη.

Είχαμεμιαπολύκαλήκαιδε-
μένηομάδακαιπάνταένακομ-
μάτι τουεαυτούμουθαβρίσκε-
ταισεαυτήτηνομάδα.

Για την απώλεια του προέ-
δρου της Βέροιας 2017 Γιάν-
νηΧασιώτησε ηλικία μόλις 38
ετών από κορονοϊο , που συ-
γκλόνισεόλητηνοικογένειατου
χάντμπολ ηΑθηνάΚωστοπού-
λουσχολίασε:

Λίγες μέρες πριν από τους
τελικούς είχαμε έναπάραπολύ
δυσάρεστο γεγονός που επη-
ρέασε όλη την ομάδα και συ-
γκλόνισεολόκληροτονελληνικό
αθλητισμό. Πραγματικά ήτανε
κάτιαπίστευτοπουέσκασεσαν
βόμβα η είδηση για τον χαμό
τουΓιάννηΧασιώτη,δενυπήρ-
χε όμως αμφιβολία πως η ο-
μάδα θαπαρουσιαζόταν στους
τελικούς και θα έπαιζε για το
“Γιάννημας “ τονπρόεδρομας
που πίστεψε αυτή την ομάδα
καιπροσπαθούσεκάθεμέρανα
κάνειπραγματικότητααυτόπου

είχε βάλειστόχο ναδημιουργή-
σει μια ομάδαμε όλη τησημα-
σίατηςλέξηςκαινακατακτήσει
κάποιοντίτλο.

Όταν συμβαίνει ένα τέτοιο
γεγονός οφείλεις στον ίδιο σου
τον εαυτό αλλά και στους αν-
θρώπουςπου έχουνε παλέψει
για αυτή την ομάδα και έχουν
αφιερώσει χρόνο , να σταθείς
αντάξιος και να δώσεις τον κα-
λύτερόσουεαυτό.

Σίγουρα επηρεαστήκαμε
αλλά δεν τίθεται θέμα δικαιο-
λογίας. Να μη ξεχνάμε πως η
ομάδαπουείχαμεαπέναντιμας
είναι δύο συνεχόμενα χρόνια
νταμπλούχος και είναι έμπειρη
,σεσχέσημετηνομάδατηςΒέ-
ροιαςπουέκανε τηνπαρθενική
της εμφάνιση σε δυο τελικούς
τουκυπέλουκαιτουπρωταθλή-
ματος.

Για την κατάκτηση του
νταμπλαπότονΠΑΟΚκαιπως
αισθάνθηκε πως αγωνίστηκε
κόντραστηνπαλιάτηςομάδαη
ΑθηνάΚωστοπούλουδήλωσε:

“Τασυναισθήματαήτανανά-
μεικτα. Εννοείται όταν παίζεις
και βρίσκεσαι στον τελικό θέ-
λεις να διεκδικήσεις το τρόπαιο
γιααυτόείσαιεκείγιααυτόπα-
λεύεις αλλά οΠΑΟΚ ήταν κα-
λύτεροςαπόμαςκαιστουςδύο
αυτούς τελικούς.Εμείς δενπα-
ρουσιαστήκαμεόπωςθαθέλαμε
καιόπωςμπορούσαμε.Σίγουρα
θαμπορούσαμεναείχαμεκάνει
δυσκολότερο το έργο τουΠΑ-
ΟΚ”.

Όσο για τα σχέδια της για
την επόμενη χρονιά η έμπειρη
αθλήτριαδήλωσε:

“Γιατηνώραθακοιτάξωτην
ξεκούραση μου και θα μελετή-
σω τις προτάσεις που έχω σε
δεύτεροχρόνο.Νιώθωπολύκα-
λάδόξατοθεόδενείχακανέναν

τραυματισμό και κάθε χρόνο
προσπαθώναβελτιώνομαι.Φέ-
τος νομίζωότιπατάωπιο καλά
σταπόδια μουσεσύγκρισημε
ταπροηγούμεναχρόνια.

Έχωπροτάσεις από ελληνι-
κές ομάδες , μίαπρότασηαπό
Ιταλία ενώ τις τελευταίεςώρες
προέκυψε και μια πρόταση α-
πόμίαΙσπανικήομάδαγεγονός
που μεχαροποιεί γιατί βλέπω
να ανταμείβονται οι κόποι μιας
χρονιάς.

Είχαφύγειστοεξωτερικόκαι
παλαιότεραωστόσο βρίσκομαι

καισεμιαφάσηόπουέχωκάνει
αιτήσεις για μεταπτυχιακό πά-
νωστοαντικείμενοτοσπουδών
μου και περιμένω απαντήσεις
οπότεθαεξαρτηθείαπόαυτόη
απόφασηπουθαπάρω.

Τομόνοσίγουροείναιότιδεν
θαβιαστώστοναπάρωαποφά-
σειςγιατοπουθασυνεχίσωτην
καριέρα μου. Η πανδημία δεν
θασταθείεμπόδιογιατίαρχίζου-
με να μαθαίνουμε να ζούμε με
αυτή, αλλάπραγματικά ελπίζω
να τελειώσει γρήγορα αυτός ο
εφιάλτης.

8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021www.laosnews.gr

CMYK

Συνάντηση
των γονέων αθλητών 
του ΟΚΑ Βικέλας με 
τον Δήμαρχο Βέροιας

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Βέροιας κ.Βορ-
γιαζίδη Κώστα και τον πρόεδρο του ΚΑΠΑ 
Δήμου Βέροιας κ.Ακριβόπουλο Λεωνίδα, 

είχαν σήμερα γονείς αθλητών του ΟΚΑ Βικέλας 
Βέροιας ,με σκοπό την ενημέρωση τους για τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι 
αθλητές μας στην προετοιμασία τους, λόγω των 
κακών πλέον αθλητικών εγκαταστάσεων του στα-
δίου στίβου του ΔΑΚ Βικέλας Βέροιας.

Ζήτησανναενημερωθούνγιατοπρόγραμμα“Τρίτσης”τοοποίο
έχειενταχθείτοστάδιοστίβου,καιγιατοπότεθαξεκινήσειηδιαδι-
κασίαανακατασκευήςτου.

ΔενδίνατεηπρωτεύουσατηςΗμαθίας,μετονπρώτοσύλλογο
στηνπανελλήνια κατάταξη, ναμηνδιαθέτει τις κατάλληλεςαθλητι-
κέςυποδομές.

Από το 2004 και μετά,χρονιά την οποία ξεκίνησε η λειτουργία
του γηπέδουστίβου, δεν έχει γίνει καμίαπροσπάθεια βελτίωσης
,έστωκαιμερικής.

Θαπρέπειάμμεσαναξεκινήσουνοιδιαδικασίες,ώστεναδωθεί
ένακίνητροστανέαπαιδιάναμπορούννασυνεχίσουνναπροσφέ-
ρουνταμέγιστα,αλλάκαιναπροπονούνταιχωρίςτραυματισμούς.

Αναμένουμε λοιπόν το επόμενο διάστημαπιο ενεργέςπράξεις
απότουςυπευθύνουςκαιανάλογηθαείναικαιηδικήμαςσυνέχεια,
μαζίμετοσύνολοτωνυπολοίπωνγονέων.

Οιεκπρόσωποιγονείς:
ΠασχούλαςΚώστας,ΚελεπούρηςΤάκης,ΤσιπροπούλουΑναστα-

σία,ΘεοδοσόπουλοςΚώστας

Η Αθηνά Κωστοπούλου
έκανε τον απολογισμό της χρονιάς

που πέρασε στη ΒΕΡΟΙΑ 2017
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Σας ενημερώνουμε ότι η Ακαδημία μας ΑετόςΛαζοχωρίου 
θα επαναλειτουργήσει την Δευτέρα17Μαΐου όπως ορίζει το 
υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού- Γενική Γραμματεία 

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

της δισεβδομαδιαίας «Σχολικής Βεβαίωσης».
Ώραέναρξης16.00

Ώρασυνάντησης15.45

Στην Κοζάνη το Final-6
των Νεανίδων

ΣτοΔΑΚΛευκό-
βρυσης, στην φι-
λόξενηΚοζάνη, θα
διεξαχθεί από την
Παρασκευή έως
τηνΚυριακήητελι-
κήφάση του 32ου
ΠανελληνίουΠρω-
ταθλήματοςΝεανί-
δων, με τησυμμε-
τοχήέξιομάδων.

Το παρών δί-
νουν και οι τρεις
ομάδες που κατέ-
κτησαν πέρσι τα
μετάλλια(ΑΕΠΠα-
νόραμα, Εθνικός
Κοζάνης,ΑΟΠρο-
σοτσάνης),  ενώ
αξιοσημείωτη είναι
ηπρώτηπαρουσία
τηςΑΕΚσετελικήφάση,μαζίμεΓΑΣΚαματερούκαιΦίλιπποΒέροιαςπουσυνθέτουντην
εξάδα.ΟιαγώνεςθαμεταδοθούναπότηνιστοσελίδατουΕθνικούΚοζάνης,στοfacebook,
ενώσυνδιοργανωτέςείναιηΟΧΕ,ηΚοινότηταςΚοζάνηςκαιηΠεριφέρειαςΔυτικήςΜακε-
δονίας.

Οι όμιλοι της διοργάνωσης
Α’όμιλος:ΓΑΣΚαματερού,ΕθνικόςΚοζάνης,ΦίλιπποςΒέροιας
Β’όμιλος:ΑΕΠΠανόραμα,ΑΟΠροσοτσάνης,ΑΕΚ

Το πρόγραμμα των αγώνων
Παρασκευή16Ιουλίου
10:00:ΕθνικόςΚοζάνης–ΦίλιπποςΒέροιας
12:00:ΑΕΠΠανόραμα–ΑΟΠροσοτσάνης
18:00:ΓΑΣΚαματερού–ΕθνικόςΚοζάνης
20:00:ΑΕΠΠανόραμα–ΑΕΚ

Σάββατο17Ιουλίου
10:00:ΓΑΣΚαματερού–ΦίλιπποςΒέροιας
12:00:ΑΟΠροσοτσάνης–ΑΕΚ
19:00:1οςΑ΄Όμίλου-2οςΒ΄Ομίλου
21:00:2οςΑ΄Ομίλου-1οςΑ΄Ομίλου

Κυριακή18Ιουλίου
11:00:2οςΒ΄Ομίλου-2οςΑ΄Ομίλου
13:00:1οςΑ΄Ομίλου-1οςΒ΄Ομίλου

Αυστηρά μέτρα εναντίον της εξάπλωσης του Covid-19
ΣτουςαγώνεςθατηρηθούνόλαταΥγειονομικάΠρωτόκολλαπουβρίσκονταισεισχύ,ε-

ντόςκαιεκτόςγηπέδων,γιατηναποφυγήμετάδοσηςτουCovid-19καισύμφωνα,πάντα,με
τιςοδηγίεςτηςΓενικήςΓραμματείαςΑθλητισμού.Μετα ισχύονταδεδομέναδενθαεπιτρέ-
πεταιηπαρουσίαθεατώνστιςκερκίδες,πέραντουορίουπουπροβλέπουνταΠρωτόκολλα.

Με τη συμμετοχή 
οκτώ ομάδων θα 
διεξαχθεί και φέτος 

η τελική φάση του 41ου 
Πανελληνίου Πρωταθλή-
ματος Εφήβων, από την 
Παρασκευή έως την Κυρια-
κή. Η τελική φάση επιστρέ-
φει στη Δράμα, εκεί όπου 
φιλοξενήθηκε το 1981 η 
πρώτη διοργάνωση, ενώ 
μία ακόμη έγινε στην ίδια 
πόλη το 2012.

ΗΑΕΚθα επιδιώξει ναυπερασπι-
στεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρσι
στηνΑθήνα,ενώτοπαρώνδίνουνκαι
φέτοςΦίλιπποςΒέροιαςκαιΟλυμπια-
κός,πουπέρσικατέκτησαντοασημέ-
νιοκαιτοχάλκινομετάλλιοαντίστοιχα.

Για τη διοργάνωση της τελικής
φάσης, η BiancoMonteΔράμα ’86
επιστράτευσε 45 εθελοντές. Όλοι οι
αγώνες, που θα γίνουν σε δύο γή-
πεδα (Γυμν. “Κραχτίδης” καιΔημοτι-
κό Γυμναστήριο) θα μεταδοθούν σε
live streaming, ενώ τοSTARBορείου
Ελλάδος θα μεταδώσει τέσσερις α-
ναμετρήσεις, συμπεριλαμβανομένων
των αγώνων της Κυριακής, που θα
κρίνουνταμετάλλια.

Την διοργάνωση που υλοποιεί ο
Δραμινόςσύλλογοςμε τηνΟΧΕυπο-
στηρίζουν οι Περιφερειακή Ενότητα
Δράμας, οΔήμοςΔράμας, η ΕΣΧΑ-
ΜΑΘκαι οι χορηγοί της τοπικήςομά-
δας.

Οι όμιλοι
Α’όμιλος:ΑΕΚ,ΧΑΝΘ,Δράμα ’86,

ΕΣΝΒριλήσσια.
Β’ όμιλος:ΠΑΟΚ,Ολυμπιακός,Α-

ΣΕΔούκα,ΦίλιπποςΒέροιας

Το πρόγραμμα
1η αγωνιστική (Παρασκευή 16 Ι-

ουλίου)
Γυμν. Κραχτίδη (09:30): ΑΕΚ –

Δράμα’86
ΔΗΓΑ(09:30):ΠΑΟΚ–ΑΣΕΔούκα
Γυμν. Κραχτίδη (11:30): ΧΑΝΘ –

ΕΣΝΒριλήσσια
ΔΗΓΑ(11:30):Ολυμπιακός–Φίλιπ-

ποςΒέροιας

2η αγωνιστική (Παρασκευή 16 Ι-
ουλίου)

Γυμν.Κραχτίδη (19:00):ΠΑΟΚΦί-
λιπποςΒέροιας

ΔΗΓΑ(19:00):ΑΕΚ–ΕΣΝΒριλήσ-
σια

Γυμν.Κραχτίδη (21:00):Ολυμπια-
κός–ΑΣΕΔούκα

ΔΗΓΑ(21:00):ΧΑΝΘ–Δράμα’86

3η αγωνιστική (Σάββατο 17 Ιου-
λίου)

Γυμν. Κραχτίδη (09:15): ΑΕΚ –
ΧΑΝΘ

ΔΗΓΑ (10:00): ΠΑΟΚ –Ολυμπια-
κός

Γυμν.Κραχτίδη(11:15):Δράμα’86-
ΕΣΝΒριλήσσια

ΔΗΓΑ(12:00):ΑΣΕΔούκα–Φίλιπ-
ποςΒέροιας

4η αγωνιστική (Σάββατο 17 Ιου-
λίου)

Γυμν.Κραχτίδη(19:00):1οςΑ’ομί-
λου–2οςΒ’ομίλου

Γυμν.Κραχτίδη(21:00):2οςΑ’ομί-
λου–1οςΒ’ομίλου

5ηαγωνιστική(Κυριακή18Ιουλίου)
Γυμν.Κραχτίδη(10:00):2οςΑ’ομί-

λου–2οςΒ’ομίλου
Γυμν.Κραχτίδη(12:00):1οςΑ’ομί-

λου–1οςΒ’ομίλου

Αυστηρά μέτρα εναντίον της 
εξάπλωσης του Covid-19

Στους αγώνες θα τηρηθούν όλα
ταΥγειονομικάΠρωτόκολλαπουβρί-
σκονται σε ισχύ, εντός και εκτός γη-
πέδων, για την αποφυγή μετάδοσης
τουCovid-19καισύμφωνα,πάντα,με
τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού.Με τα ισχύοντα δεδομέ-
να δεν θα επιτρέπεται η παρουσία
θεατώνστις κερκίδες,πέραν τουορί-
ουπουπροβλέπουν ταΠρωτόκολλα.
Σύμφωναμε τη διοργανώτριαΔράμα
’86, η γηπεδούχος ομάδα δικαιούται
να έχει 8 άτομα στην κερκίδα και η
φιλοξενούμενη4.

Χάντμπολ
Οιέφηβοιστοπροσκήνιο

Μέχρι τις 31Αυγούστου δίνεται
παράταση στις ομάδες της Super
League 2 για την καταβολή των
350.000 ευρώπου έχει οριστεί ως
ελάχιστοΜετοχικόΚεφάλαιο, όπως
ανακοίνωσε η Γενική ΓραμματείαΑ-
θλητισμού.

Παράλληλα, έγινε γνωστόότι χω-
ρίς δεύτερη εγγυητική οι Β’ ομάδες
τηςSL1.

Αναλυτικά αναφέρει στην ενημέ-
ρωσήτηςηΓΓΑ:

«Κατόπιν επισήμων αιτημά-
των τωνSuper League 1 καιSuper
League 2, εισήχθη τροπολογία στο
υπό συζήτηση σήμερα στη Βουλή
σχέδιο νόμου τουΥπουργείουΟικο-
νομικών,μετηνοποία:

-Δίδεταιπαράτασηέωςτις31Αυ-
γούστου, αποκλειστικά και μόνο για
τηνπιστοποίησητηςολοσχερούςκα-
ταβολήςτουποσούτων350.000€ως
ελάχιστοΜετοχικόΚεφάλαιο της κά-

θεΠΑΕπου αιτείται άδειας
συμμετοχής στη νέα SL2.
Κατά τα λοιπά,παραμένει η
σημερινή, 15η Ιουλίου, ως
καταληκτική ημερομηνία υ-
ποβολής των φακέλων των
αιτούντωνΠΑΕστηνΕΕΑ.

-Μόνογιατησεζόν2021-
2022 εξαιρούνται της υπο-
χρέωσης προσκομιδής και
2ης εγγυητικής επιστολής οι
ΠΑΕ τηςSL1που δημιουρ-
γούνΒ’ ομάδες, καθώς δεν
έχει ακόμα καθοριστεί από
τηνΕΠΟτοακριβέςπλαίσιο
λειτουργίαςτουςκαιυπάρχει
αντικειμενική αδυναμία σύ-
νταξης του ειδικού–αυτοτε-
λούςπροϋπολογισμού τους.
Έτσι, οιΒ’ ομάδες θα καλυ-
φθούναπότοσύνολοτηςεγ-
γυητικής επιστολής, η οποία
θακατατεθείγιατησυμμετο-
χήτωνΠΑΕτουςστηνSL1».

SL2: Παράταση έως τις 31/8
για το Μετοχικό Κεφάλαιο



Την Κυριακή 18 Ιουλίου στη Νάουσα
Εκδήλωση Μνήμης και επιμνημόσυνη 

Δέηση για την 
συμπλήρωση 
47 ετών από 
την Κυπριακή 

Τραγωδία
Με αφορμή την συμπλήρωση 47 

ετών από την Κυπριακή Τραγωδία 
και στο πλαίσιο διοργάνωσης Πα-
νελλαδικών Εκδηλώσεων Μνήμης 
και Απόδοσης της οφειλόμενης Τιμής 
στους ηρωικώς πεσόντες υπέρ της 
Ελευθερίας και της Δημοκρατίας, ο 
Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας, σε 
συνεργασία με τον Σύλλογο Κυπρίων 
Ημαθίας «Ο ΕΥΑΓΟΡΑΣ», διοργανώ-
νει εκδήλωση Μνήμης - Επιμνημό-
συνη Δέηση, την Κυριακή 18 Ιουλίου 
2021 και ώρα 11:00, στο Ηρώο της 
Νάουσας, σύμφωνα με το ακόλουθο 
πρόγραμμα:

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
Ώρα 07:00 Έναρξη Θείας Λειτουρ-

γίας στον Μητροπολιτικό Ναό της Με-
ταμορφώσεως του Σωτήρος

Ώρα 09:30 Πέρας προσέλευσης 
επισήμων

Ώρα 10:00 Δοξολογία στον Μητρο-
πολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος

Ώρα 11:00 Επιμνημόσυνη δέηση 
στο Ηρώο της πόλης. Εκφώνηση του 
πανηγυρικού της ημέρας από την 
Πρόεδρο του Συλλόγου Κυπρίων Η-
μαθίας «Ο ΕΥΑΓΟΡΑΣ» κ. Ελένη Ψα-
ρά. Κατάθεση στεφάνων

Ώρα 11:30 Ανάκρουση Εθνικού Ύ-
μνου - Πέρας εκδήλωσης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Βέροια 15 Ιουλίου 2021  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                       Αριθ. Πρωτ.: 400809(3473)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                              
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                      
 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡ.ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                         

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
της αριθ. 377711(3320)/08-07-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  (ΣΟΧ 1/2021)
Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, που εδρεύει στη Βέροια, οδός Μητροπόλεως 44,  ΑΝΑ-

ΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του συγχρηματοδοτούμενου 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγράμματος πρόληψης εισόδου της Αφρικανικής Πανώ-
λης των χοίρων/αγριόχοιρων, στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πε-
ριφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής ως  κάτωθι:

Οι αιτήσεις με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ υποβάλλονται μαζί με τα απαιτούμενα από 
την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία 
της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας/Υποδιεύ-
θυνση Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων/Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων και Υποστήριξης/
Μητροπόλεως 44/Τ.Κ. 59132, υπόψιν κας Πεντεφούντα Χρυσάνθης ή κας Σούμπουρου 
Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 23313 50112, 50116).  

Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν  γίνονται δεκτές.
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος απο-

στολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να  είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών 

(υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης 
της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, 
στο δικτυακό τόπο της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (https://imathia.pkm.gov.gr/), καθώς και 
στο κατάστημα του Δήμου Βέροιας, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυ-
χόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέ-
λευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία 
ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στο δικτυακό τόπο 
της υπηρεσίας μας (https://imathia.pkm.gov.gr/), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.
gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυ-
πα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ 
όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγη-
θούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση 
στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων 
 Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις παρ. 3,4,5,6,7,8 και 9 του άρ-
θρου 41 του Ν.4765/2021 και όπως ορίζεται στην αριθ. 377711(3320)/08-07-2021 ανακοίνωση. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν για πληροφορίες στο τηλ: 23313 50112, 23313 50118, 
23313 50116 .

O Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας

Κ.Καλαϊτζίδης 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 
Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα 
υπηρεσίας 

Ειδικότητα Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

 
 
 
 
101 

 
Διεύθυνση 
Αγροτικής 
Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της 
Περιφερειακής 
Ενότητας 
Ημαθίας 

 
 
 
    Βέροια 

 
 
 
ΠΕ 
Κτηνιάτρων 

Ένα (1) έτος από 
την υπογραφή 
της σύμβασης 
με δυνατότητα 
ανανέωσης ή 

παράτασης έως 
τη 

λήξη του 
προγράμματος 

 

 
 
 
 
    2 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

 
Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών 
και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
 
 
 
 
 
 

101 

α)  Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) 

ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας. 

 β) Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων ΄Έναρξης ΄Άσκησης του 

Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση ΄Άσκησης 

Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνιάτρου. 

γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) 

υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

 
Οι αιτήσεις με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ υποβάλλονται μαζί με τα απαιτούμενα από 
την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα 
γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα 
Ημαθίας/Υποδιεύθυνση Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων/Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων 
και Υποστήριξης/Μητροπόλεως 44/Τ.Κ. 59132, υπόψιν κας Πεντεφούντα Χρυσάνθης ή 
κας Σούμπουρου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 23313 50112, 50116).   
 
Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν  γίνονται δεκτές. 
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος 
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των 
υποψηφίων. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να  είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών 
(υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας 
δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της 
υπηρεσίας μας, στο δικτυακό τόπο της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας 
(https://imathia.pkm.gov.gr/), καθώς και στο κατάστημα του Δήμου Βέροιας, στον οποίο 

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  
1α.  ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 60 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 18  μήνες) 
μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 και άνω 
μονάδες 0 0 0 200 260 320 380 440 500 560 620 1040 

 

1β.  ΧΡΟΝΟΣ  ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ18 ΜΗΝΕΣ (40 μονάδες ανά μήνα ανεργίας , με ανώτατο όριο τους 9 μήνες) 
μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 και άνω 

36036360 
 
 

1040 
 

  
μονάδες 40 80 120 160 200 240 280 320             360    

  
2.   ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (300 μονάδες) 

             
 3.   ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (200 μονάδες) 
 
 4.   ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (100 μονάδες ) 

        
 5.   ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ( 50 μονάδες για καθένα με ανώτατο όριο τα 6 τέκνα) 

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 6 

μονάδες 50 100 150 200 250 300 
       

 
 6.   ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20) 

κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 
κατηγορία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 
μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 

 
               

7.    ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ 150 μονάδες) * 
 
8.    ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος 70 μονάδες) * 
 
9.   ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ integrated master 35 μονάδες) * 
 
10.  ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  * 
  α. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για  τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ,  της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 30 μονάδες) 
  β. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για την κατηγορία ΔΕ, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 25 μονάδες) 
 
11. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 84 μήνες) 
 

μήνες εμπειρίας  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
… 

 
57 

 
58 

 
59 

 
84 και άνω 

μονάδες  
7 

 
14 

 
21 

 
28 

 
35 

 
42 

 
49 

 
56 

 
63 

 
70 

 
77 

 
84 

 
91 

 
98 

 
… 

 
399 

 
406 

 
413 

 
588 

 

 
12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (200 μονάδες) 
 

 
13. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ  (130 μονάδες) 
 
*Τα κριτήρια 7, 8, 9, και 10 υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου 
σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (intergrated master) και δεύτερου τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών 
διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), ή/και δεύτερου τίτλου 
σπουδών, βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των τίτλων και εάν πρόκειται για μη ομοιόβαθμους τίτλους, βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ αυτών, 
λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών. 

                                                                                                                     
ΕΒΔ 

 
 

 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
 

ΔΕΥΤΕΡΑ 
19/07/2021 

 

 
   ΤΡΙΤΗ 
20/07/2021 

 

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 
21/07/2021 

 

 
ΠΕΜΠΤΗ 

22/07/2021 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
23/07/2021 

Αλλεργιολόγος Κατόπιν ραντεβού 
Γυναικολόγος Κατόπιν ραντεβού 
Διαιτολόγος Κατόπιν ραντεβού 
Ενδοκρινολόγος Κατόπιν ραντεβού 
Καρδιολόγος Κατόπιν ραντεβού 
Κοινωνική Λειτουργός 7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-15:00 
Λογοθεραπεία Κατόπιν Ραντεβού 
Νευρολόγος Κατόπιν ραντεβού 
Νοσηλεύτρια 7:30-15:30 7:30-15:30 7:30-15:30 7:30-15:30 7:30-15:30 
Οδοντίατρος Κατόπιν ραντεβού 
Ουρολόγος Κατόπιν ραντεβού 
Παιδίατρος Κατόπιν ραντεβού 

Παθολόγος Κατόπιν ραντεβού 
 

Πνευμονολόγος  13:00-13:30 
Κατόπιν ραντεβού    

Ρευματολόγος  12:00-13:30 
Κατόπιν ραντεβού  

Υδατοθεραπεία Κατόπιν ραντεβού 
Φυσιοθεραπεία Κατόπιν ραντεβού 
Χειρουργός Κατόπιν ραντεβού 
Ψυχολόγος Κατόπιν ραντεβού 

Ψυχίατρος   
9:00-12:00 
Κατόπιν  
ραντεβού 

  

Ω.Ρ.Λ. Κατόπιν ραντεβού 
 

           
 Στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Βέροιας  προσφέρονται Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας  
Υγείας σε ανασφάλιστους και άπορους πολίτες του Δήμου Βέροιας,  από εθελοντές επαγγελματίες 
 υγείας. Για πληροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν  
στο τηλεφωνικό νούμερο 23313-53821 και 53809.  

Για να επισκέπτονται  το Δημοτικό Ιατρείο οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει   πρώτα να κλείνουν 
 ραντεβού,  λόγω των μέτρων κατά του κορωνοϊού (Covid-19).  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 19-23/07/2021 
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Κοινή συνέντευξη τύπου για την προ-
ώθηση των εμβολιασμών ενάντια στην 
πανδημία του κορονοϊού παραχώρησαν 
χθες οι επικεφαλής παρατάξεων της διοί-
κησης και αντιπολίτευσης του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Διοίκηση και αντιπολίτευση έστειλαν 
κοινό μήνυμα για την αναγκαιότητα των 
εμβολιασμών ως τη μόνη λύση για να 
αντιμετωπιστεί η υγειονομική κρίση, που 
προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού και 
να σωθούν ανθρώπινες ζωές.

Στη συνέντευξη τύπου συμμετείχαν, 
ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
και επικεφαλής της παράταξης «Αλληλεγ-
γύη» Απόστολος Τζιτζικώστα, οι επικε-
φαλής των παρατάξεων «Κοιτάμε Μπρο-
στά» Χρήστος Γιαννούλης, «Πράξεις για 
τη Μακεδονία» Χρήστος Παπαστεργίου, 
«Οικολογία – Πράσινη Λύση» Φίλιππος 
Γκανούλης και «Εγγύηση για την Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας Αδέσμευτος 
Συνδυασμός» Δημήτρης Βάνης.

Ο κ. Τζιτζικώστας ευχαρίστησε ειδικά 
τον κ. Παπαστεργίου για την πρότασή του 
να αναληφθεί αυτή η κοινή πρωτοβουλία 
για την προώθηση των εμβολιασμών και 
στην τοποθέτησή του επισήμανε: «Σή-
μερα είμαστε όλοι μαζί. Παρατάξεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μα-
κεδονίας, ενώνουμε τις δυνάμεις μας, γι’ 
αυτό τον κοινό σκοπό για όλους τους συμπολίτες μας. Στέλνουμε το 
πιο ηχηρό μήνυμα, ένα μήνυμα που ξεπερνάει τα γεωγραφικά όρια της 
Κεντρικής Μακεδονίας και απλώνεται σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε κάθε 
γωνιά της πατρίδας μας, ότι αφήνουμε στην άκρη όσα μας διαφοροποι-
ούν και μαζί, ενωμένοι, κάνουμε την κοινή προσπάθεια για να βγούμε 
όρθιοι από την πανδημία και θα ξαναβρούμε τη ζωή μας».

Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι «τους τελευταίους 17 μήνες ολόκληρος 
ο κόσμος δίνει μία πολύ δύσκολη μάχη με τον κορονοϊό. Μέσα σε αυτό 
το διάστημα έχουμε βιώσει όλοι, πρωτοφανείς καταστάσεις, καταστά-
σεις που αδιαμφισβήτητα έχουν στιγματίσει το κοινωνικό σύνολο και 
έχουν προκαλέσει ψυχολογικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. 
Ιδιαίτερα μάλιστα, η περίοδος αυτή έχει χαραχθεί στη μνήμη ανθρώπων 
που νόσησαν, που νοσηλεύθηκαν, που διασωληνώθηκαν, αλλά και στα 
αγαπημένα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων, που είτε πέρασαν μέρες 
αγωνίας για τον δικό τους ασθενή, είτε έχασαν τους συγγενείς τους. 
Ουσιαστικά ο φόβος της ασθένειας, οι επιπτώσεις στην ψυχολογία μας 
και το τεράστιο οικονομικό πλήγμα που έχουν υποστεί επιχειρήσεις, 
επαγγελματίες και εργαζόμενοι δοκιμάζουν σκληρά της αντοχές μιας ο-
λόκληρης κοινωνίας, που όλο το προηγούμενο διάστημα ένιωθε εγκλω-
βισμένη, σε μια παρατατεταμένη διαδικασία με απρόβλεπτες συνέπειες, 
χωρίς να βλέπει το φως της εξόδου από το τούνελ».

Ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε πως το μεγαλύτερο και πιο αποτε-
λεσματικό όπλο απέναντι στην πανδημία, απέναντι στην ανατροπή της 
κανονικότητας και της ζωή μας είναι τα εμβόλια και έστειλε ξεκάθαρο 
μήνυμα σε όλους: «Είναι ο μοναδικός δρόμος για την οριστική και τελι-
κή έξοδο από την πανδημία. Είναι ο μόνος τρόπος για να ξαναβρούμε 
πολύ σύντομα, τη ζωή μας. Και αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Ελλάδα 
γίνεται μια τεράστια, συλλογική προσπάθεια, με περισσότερους από 
τέσσερα εκατομμύρια συμπολίτες μας να έχουν ήδη εμβολιαστεί και με 
τις δύο δόσεις, ενώ συνολικά 5,3 εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν 
λάβει έστω τη μία δόση του εμβολίου. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να 
συνεχιστεί. Η κοινωνία μας θα ξεπεράσει οριστικά αυτή τη μάστιγα, όσο 
περισσότερο προχωρήσουν οι εμβολιασμοί, όσο περισσότεροι συμπο-
λίτες μας εμβολιαστούν, ώστε να πετύχουμε τον κοινό στόχο της συλλο-
γικής ανοσίας. Στο ξεκάθαρο δίλημμα ή εμβολιαζόμαστε και προστατευ-
όμαστε ή νοσούμε και αγωνιούμε, η απάντηση είναι εμβολιαζόμαστε».

Οι επικεφαλής των παρατάξεων της διοίκησης και της αντιπολί-
τευσης απηύθυναν έκκληση στις διαφημιστικές εταιρίες της περιοχής, 
ώστε στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης να καταθέσουν τις 
προτάσεις τους για την προώθηση, προβολή και στήριξη της εκστρα-
τείας εμβολιασμού, προκειμένου η Περιφέρεια να υλοποιήσει σχετική 
καμπάνια. Επικεφαλής της καμπάνιας θα είναι ο επικεφαλής της πα-
ράταξης «Πράξεις για τη Μακεδονία», ιατρός, Χρήστος Παπαστεργίου. 
Οι διαφημιστικές εταιρίες που επιθυμούν να συμμετέχουν θα μπορούν 
να επικοινωνούν με την κ. Ελένη Κωνσταντίνου (στοιχεία επικοινωνίας: 
dimsx@pkm.gov.gr – τηλ.: 2313319702).

Για όσους αρνούνται τον εμβολιασμό, ο Περιφερειάρχης σημείωσε: 
«Προσωπικά δεν πρόκειται να μπω στη λογική να στιγματίσω κανέναν 
συμπολίτη μου που έχει λογικά ερωτήματα και κάποιες επιφυλάξεις. Ο 
φόβος είναι κατανοητός. Και ο πιο μεταδοτικός ιός είναι η παραφιλο-
λογία και η αμφισβήτηση. Γι’ αυτό και ο στόχος της Πολιτείας και των 
ειδικών είναι να ενημερώνουν με σαφήνεια, διαφάνεια και τεκμηρίωση 
για την ασφάλεια του εμβολίου και τα οφέλη του εμβολιασμού, προκει-

μένου να βοηθήσουν τους συμπολίτες μας στη λήψη της απόφασης να 
εμβολιαστούν. Προσωπικά έχω προτείνει τη διενέργεια μίας διακαναλι-
κής συνέντευξης τύπου με τη συμμετοχή των ειδικών και των επιστη-
μόνων, που θα απαντήσουν ολοκληρωμένα σε όλες τις απορίες των 
πολιτών. Και αυτό που έχω να πω σήμερα στους συμπολίτες μας είναι 
να εμπιστευθούν την επιστήμη, να εμπιστευτούν και να ακούσουν τους 
γιατρούς τους για τα οφέλη του εμβολιασμού, τόσο για τους ίδιους όσο 
και συνολικά για την κοινωνία, αλλά και να δουν την πραγματικότητα 
των αριθμών: Η συντριπτική πλειονότητα όσων νοσηλεύονται σήμερα 
στις ΜΕΘ δεν έχουν κάνει εμβόλιο».

Ο κ. Γιαννούλης συνεχάρη τον κ. Παπαστεργίου για την κατάθεση 
της πρότασης για συστράτευση όλων των μελών του Περιφερειακού 
Συμβουλίου στην εκστρατεία για τους εμβολιασμούς και τον κ. Τζιτζι-
κώστα για την αποδοχή της και στην τοποθέτησή του υπογράμμισε: 
«Είμαστε αυτό που κάνουμε κι όχι αυτό που λέμε. Η πρωτοβουλία του 
Απόστολου Τζιτζικώστα, που εκτός από Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας είναι Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και 
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, είναι το υπό-
δειγμα που θα έπρεπε να υπάρχει και στην κεντρική πολιτική σκηνή σε 
όλη την Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Αποδεικνύει πως το μεγάλο 
δίλημμα είναι: Ζωή ή παρακμή. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας. Δεν σημαί-
νει ότι δεν υπάρχουν πολιτικές διαφορές. Όμως είναι πολύ φτωχές, όταν 
έχουμε θρηνήσει χιλιάδες ανθρώπους από τον κορονοϊό, όταν έρχεται 
το επόμενο κύμα, όταν υπάρχουν σοβαρότατες επιπτώσεις στην οικο-
νομία, στην κοινωνία, στην ψυχολογία των συνανθρώπων μας με την 
παρατεταμένη κρίση. Δεν έχουμε το περιθώριο και την πολυτέλεια 
να κοιτάζουμε κόμματα, παρατάξεις ή ήσσονος σημασίας προτεραι-
ότητες. Είναι μεγάλη ευκαιρία που η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική 
Μακεδονία πολιτικά στέλνει ένα μήνυμα και μια πρακτική για το τι 
πρέπει να κάνουμε άμεσα από εδώ και πέρα. Θεωρώ υποχρέωση 
των διαφημιστικών εταιριών να επιδείξουν κοινωνική αλληλεγγύη και 
εταιρική ευθύνη σε μια προσπάθεια με πολιτική κάλυψη να διαχυθεί 
το μήνυμα του εμβολιασμού σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Μακάρι 
να γίνει δεκτή και η πρόταση του Περιφερειάρχη για μια διακαναλική 
συνέντευξη των ειδικών. Η σημερινή πρωτοβουλία της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας έχει το χαρακτήρα προτύπου και δεν έχει θεω-
ρώ τη διαφωνία κανενός. Το αντίθετο: Πάμε όλοι μαζί».

Ο κ. Παπαστεργίου από την πλευρά του ευχαρίστησε τον Περιφε-
ρειάρχη για την αποδοχή της πρότασής του για την κοινή συνέντευξη 
τύπου και επισήμανε: «Είναι μια κοινή προσπάθεια όλων μας για τη 
ζωή. Απευθυνόμαστε σε όλους δεν κουνάμε το δάχτυλο σε κανέναν. 
Απλώνουμε το χέρι για να διαβούμε όλοι μαζί αυτή τη δύσκολη πε-
ρίοδο. Να φτάσουμε στην επόμενη μέρα όρθιοι για να μπορέσουμε 
να συνεχίσουμε να διαφωνούμε, στη Βουλή, στο Περιφερειακό Συμ-
βούλιο, με στόχο πάντα την πρόοδο της χώρας και της Κεντρικής 
Μακεδονίας. Αυτή η πρωτοβουλία ξεκινά από εδώ, από την Κεντρική 
Μακεδονία συναινετικά και είναι ένα μήνυμα σε όλη τη χώρα, αλλά 
και εκτός συνόρων. Δείχνει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε 
για να ξεπεράσουμε κι αυτό που έρχεται. Το τέταρτο κύμα της πανδη-
μίας». Ο κ. Παπαστεργίου έκανε και ένα λογοπαίγνιο με το γράμμα 
«Δέλτα», όπως ονομάστηκε η νέα μετάλλαξη του κορονοϊού: «Αν δεν 
Δράσουμε όλοι μαζί με σεβασμό στη Δημοκρατία και στη Δικαιοσύνη, 
άρα και στα ατομικά και συλλογικά Δικαιώματα, δεν θα μπορέσουμε 
να φτάσουμε στο τέρμα». Η ευθύνη είναι συλλογική και ατομική, είπε 

ο κ. Παπαστεργίου, τονίζοντας ότι η έκκλη-
ση ανάληψης της ευθύνης απευθύνεται σε 
όλους, ώστε να αναλάβουν πρωτοβουλία 
για την προώθηση του μηνύματος για τη 
ζωή, χωρίς καταγγελίες, αποκλεισμούς και 
αφορισμούς.

Ο κ. Γκανούλης επισήμανε ότι «είναι 
πολύ σημαντικό να δείξουμε όλες οι δυ-
νάμεις του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι 
είμαστε υπεράνω των διαφορών μας σε 
πολιτικό επίπεδο και ότι είμαστε όλοι μαζί 
ταγμένοι σε αυτό το μέτωπο απέναντι σε 
μια πανδημία που ενάμιση χρόνο μετά 
είμαστε αντιμέτωποι ακόμη μαζί της και 
μάλιστα με 3.000 κρούσματα ημερησίως. 
Η πανδημία συνεχίζεται. Δώδεκα χιλιάδες 
συνάνθρωποί μας έπεσαν ήδη θύματά 
της, όμως θύματα είναι και η οικονομία, 
η ψυχολογία, οι κοινωνικές μας σχέσεις, 
ο τρόπος ζωής μας. Στηρίζουμε την εκ-
στρατεία των εμβολιασμών 100% και 
πρέπει να αντιληφθούμε ότι η προστασία 
του περιβάλλοντος, η κλιματική αλλαγή, 
η καταστροφή των οικοσυστημάτων επι-
δεινώνουν την κατάσταση της πανδημί-
ας και αποτελούν πόρτες σε μελλοντικές 
πανδημίες. Ο εμβολιασμός είναι το μόνο 
όπλο μας σήμερα. Κατανοώ απόλυτα τους 
συμπολίτες μας που έχουν ανησυχίες για 
το εμβόλιο, διότι, όπως όλα τα φάρμακα, 
υπάρχουν ενδεχομένως παρενέργειες. Ό-

μως πρέπει να ζυγίσουμε τις παρενέργειες από τη μία και τη δημόσια 
υγεία από την άλλη και να αποφασίσουμε οριστικά ότι ο μόνος τρόπος 
για να βγούμε από αυτή τη λαίλαπα είναι να εμβολιαστούμε όλοι».

Ο κ. Βάνης στην τοποθέτησή του τόνισε: «Η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας είναι η πρώτη που πέρσι ξεκίνησε τον αγώνα ενάντια στην 
πανδημία, αντιμετωπίζοντας πολλά προβλήματα με διάθεση σημαντι-
κών πόρων για την ενίσχυση του συστήματος υγείας και πρόνοιας. Και 
πάλι σήμερα πρώτη η Περιφέρεια αναλαμβάνει νέα πρωτοβουλία για 
τον συλλογικό εμβολιασμό. Καλύτερα το προλαμβάνειν παρά το θερα-
πεύειν. Πρέπει όλοι να κάνουμε το εμβόλιο. Είναι μεν στην προαίρεση 
του καθενός εάν θα κάνει το εμβόλιο. Δεν το επιβάλλουμε σε κανέναν, 
όμως τους συμβουλεύουμε να κάνουν όλοι το εμβόλιο για να απαλλα-
γούμε από την πανδημία και τις μεταλλάξεις τους. Να είμαστε υπεύ-
θυνοι απέναντι στους εαυτούς μας, στις οικογένειές μας, στις εργασίες 
μας, στην ίδια την κοινωνία. Σε αυτή την εκστρατεία είμαστε όλοι μαζί 
για να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, στην καθημερινότητά μας, στη 
ζωή μας».

Παρόντες στη συνέντευξη τύπου ήταν επίσης η Συμπαραστάτης 
του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
Νιόβη Παυλίδου και ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Χρήστος 
Μήττας.

Κοινό μήνυμα υπέρ του εμβολιασμού 
των πολιτών στέλνουν όλες οι παρατάξεις  
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
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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,
25 και 11 στρέμματα,
περιφραγμένα, παλμέτ-
τα βερύκοκα 6 ετών σε
φούλπαραγωγή,άριστης
κατάστασης,4εξαιρετικές
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

ZHTEITAI  οικιακή
βοηθός για τετράωρη
πρωινήαπασχόλησηδύο
φορές την εβδομάδασε
περιοχή τηςΒέροιας,κά-
τοχοςδιπλώματοςαυτοκι-
νήτου.Τηλ6944324320.

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

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-
νιμη εργασία και μισθός
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  γυνα ί -
κα για κουζίνα να ερ-

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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γασθεί σε ταβέρνα για
Σάββατο και Κυριακή.
Τηλ.: 6972 012622 κος
Χρήστος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβι-
τόροιγιαναεργασθούν
σε ταβέρνα για Σάββα-
το και Κυριακή. Τηλ.:
6972 012622 κος Χρή-
στος.

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 σερβιτόρος για να
εργασθει Σαββατοκύριακο στην
ταβέρνατου«Χαρατσή»στηΒερ-
γίνα.Πληρ.τηλ.:6906404964.

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€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50 τ.μ 3ΔΣ-Κ Ισογειομεχρησηαυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στοΜουσειοΜονοκατοικια 75+75 τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ106τ.μδιαμπερες,κοπλαμ,Θεα,Α.Θ.81500€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση62000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ισογειαυπερυψ.γκαρσονιερα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.18000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥισογειαΓκαρσονιερα35τ.μ10000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ45000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

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.)



Με αφορμή τις κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με τις αλλαγές 
και βελτιώσεις που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ ή δρομολογείται η εφαρμο-
γή τους σε μία σειρά μέτρων στήριξης των πληγεισών από την πανδη-
μία επιχειρήσεων, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρη-
ματικότητας εξέδωσε εγκύκλιο προς τα μέλη της και ενημερώνει για τα 
παρακάτω:

 - Δυνατότητα επανένταξης στην απολεσθείσα Πάγια ρύθμιση φορο-
λογικών οφειλών:

Σε όσους οφειλέτες ήταν ενταγμένοι στην πάγια ρύθμιση των 12 ή 
24 δόσεων την 1η/11/2019 και στη συνέχεια την απώλεσαν, παρέχεται 
η ευκαιρία επανένταξής τους στη νέα πάγια ρύθμιση των 24 - 48 δό-
σεων. Οι πληγέντες από την πανδημία επιχειρηματίες μπορούν από 
προχθές (12/7) να επανενταχθούν χωρίς κριτήρια και ποινές. Οι μη 
πληγέντες, θα χρειαστεί να περιμένουν έως την 1η/10/2021, προκειμέ-
νου να υποβάλουν αίτηση επανένταξης, η οποία όμως θα χορηγείται 
με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, χωρίς όμως πρόστιμα και 

προσαυξήσεις.
Πληγέντες οφειλέτες:  Το σύνολο των πληγεισών ατομικών επιχειρή-

σεων και Νομικών Προσώπων/Οντοτήτων με ρυθμισμένες στην παλαιά 
πάγια ρύθμιση φορολογικές οφειλές, μπορούν να επανενταχθούν στη 
νέα πάγια ρύθμιση των 24 - 48 δόσεων, χωρίς την πρόβλεψη εισοδη-
ματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Το ευεργέτημα μπορούν να αξιο-
ποιήσουν αφενός οι προαναφερθείσες υπόχρεες σε υποβολή δήλωσης 
ΦΠΑ επιχειρήσεις, με μικρότερο κατά τουλάχιστον 5% τζίρο ΦΠΑ (κω-
δικός 312) το 2020 σε σχέση με το 2019 και αφετέρου τα πληγέντα με 
οφειλές φυσικά πρόσωπα-ιδιοκτήτες ακινήτων, που έλαβαν μειωμένο 
μίσθωμα εντός του 2020 ή το 2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ε-
λέγχου των δηλώσεων «Covid».

 - Επέκταση απαλλαγής/μειωμένης καταβολής επαγγελματικού μι-
σθώματος τον μήνα Ιούλιο 2021:

Με προχθεσινή τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, το ευ-
εργέτημα της πλήρους απαλλαγής (100%) του ενοικίου θα ισχύσει για 
συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας και είναι πολύ πιθανό για την 
πλειοψηφία των εμπορικών επιχειρήσεων να ισχύσει και πάλι, όπως 
και τον μήνα Ιούνιο 2021, η έκπτωση του 40% (μειωμένα ενοίκια). Ανα-
μένεται η απόφαση εξειδίκευσης των δικαιούχων ΚΑΔ.

 - Υποβολή δικαιολογητικών για το μέτρο της Επιστρεπτέας Προκα-
ταβολής:

Χθες, το Υπουργείο Οικονομικών προέβη σε συγκεκριμένες επιση-
μάνσεις και παρατάσεις καταληκτικών ημερομηνιών για την υποβολή 
των απαιτούμενων δικαιολογητικών της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. 
Πιο αναλυτικά, επέρχονται οι παρακάτω τροποποιήσεις:

- Εξαιτίας του χρονικού διαστήματος που θα απαιτηθεί για την έκ-
δοση των Ενιαίων Πιστοποιητικών Δικαστικής Φερεγγυότητας από τα 
οικεία πρωτοδικεία, παρατείνεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2021 η προ-
θεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για όλους τους 
κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

- Υπόχρεες στην προσκόμιση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστι-
κής Φερεγγυότητας είναι όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις που έχουν 
λάβει ενίσχυση μέσω του Προσωρινού Πλαισίου στήριξης. Ηλεκτρονική 
λήψη του Πιστοποιητικού είναι εφικτή μόνο στις περιπτώσεις των Πρω-
τοδικείων που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα (Πρωτοδικεία Αθηνών, 
Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και Χαλκίδας). Εάν η έδρα της επιχείρησης 
δεν βρίσκεται στις ανωτέρω περιοχές, το Πιστοποιητικό εκδίδεται από 
το Πρωτοδικείο της έδρας της επιχείρησης και υποβάλλεται μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ, ενώ η 
σχετική αίτηση για την έκδοσή του δύναται να υποβάλλεται και μέσω 
του gov.gr.

- Μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενίσχυση βάσει του 
Προσωρινού Πλαισίου, υποχρεούνται στην υποβολή Υπεύθυνης Δήλω-
σης του λογιστή της επιχείρησης. Αντιθέτως, οι ατομικές επιχειρήσεις, 
καθώς και οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δεν υποχρεούνται 
στην υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του λογιστή τους.  Επίσης, οι α-
τομικές επιχειρήσεις, καθώς και οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 
που έχουν έδρα στις περιοχές της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειραιά και 
Χαλκίδας, δεν απαιτείται να προβούν σε κάποια ενέργεια, καθώς δεν 
υποχρεούνται στην υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του λογιστή της 

επιχείρησης, ενώ το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 
αναζητείται αυτεπαγγέλτως.

- Από την Τρίτη, 13/7/2021, η ηλεκτρονική πλατφόρμα 
«myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ παρέχει τη δυνατότητα υποβολής 
ενστάσεων για τον 3ο και 4ο κύκλο της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής» 
και εντός της επόμενης εβδομάδας θα δοθεί η αντίστοιχη δυνατότητα 
και για τον 5ο, 6ο και 7ο κύκλο του μέτρου. Η καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής ενστάσεων για αιτήσεις που απορρίφθηκαν και δεν χορηγή-
θηκαν κρατικά δάνεια στους ενδιαφερομένους επιχειρηματίες και για 
τους 5 κύκλους (3ο  έως 7ο) της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής», θα 
είναι η 30η/7/2021.

Οι επιχειρηματίες για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις θα 
πρέπει να επικοινωνούν με το γραφείο του διευθυντή και νομικού συμ-
βούλου ΕΣΕΕ Αντώνη Μέγγουλη.
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P Αν ζούσε ο Βίκτωρας ο Ουγκώ θα έγρα-
φε το ‘Οι Ανεμβολίαστοι’…

 
P Πιθανόν και την ‘Ανοσία των Παρισίων’.
 
P Ο Γάλλος συγγραφέας είναι αυτός που 

είχε πει ότι ‘εκεί που ανοίγει ένα σχολείο, κλεί-
νει μια φυλακή’. Δεν είχε λογαριάσει το ελλη-
νικό σύστημα εκπαίδευσης.

 
P Είχε πει επίσης το: ‘η ευφυΐα είναι η σύζυ-

γος, η φαντασία είναι η ερωμένη και η μνήμη είναι 
η υπηρέτρια’. Καμία αναφορά για την αγάπη.

 

P ‘Είστε κοντά στο χωρισμό όταν το τρα-
πέζι είναι εξίσου θλιβερό με το κρεβάτι’ έγρα-
ψε ο Βίκτωρας. Τα έλεγε αλλά…

 
P Ο Ουγκώ πίστευε ότι τα πενήντα είναι η 

νεότητα των γηρατειών. Νέοι είμαστε ακόμη.
 
P Είχε πει, τέλος: ‘Αν ήμουν ο Ιησούς, θα 

είχα σώσει τον Ιούδα…’
 
P Το μόνο θέμα που δεν έθιξε, ήταν οι σώγα-

μπροι. Επειδή δεν ήταν.
 
P Επίκαιροι διάλογοι:

- Καλημέρα!
- Καλημέρα μωρή άρ-

ρωστη!
- Έχω κάνει το εμβό-

λιο!
- Ίσα μωρή μπολια-

σμένη!
 
P Και:
 Ο Τοτός πάει μία μέρα 

στο σχολείο, με ένα μάτι 
πρησμένο και μελανιασμέ-
νο… τον κοιτάει η δασκάλα 
του και του λέει:

– Τοτό μου, τι έπαθες;
– Κυρία, χθες βράδυ έ-

βρεξε.
– Και λοιπόν; Και λοι-

πόν;
– Και όταν βρέχει, εγώ 

δεν μπορώ να κοιμηθώ και 
πάω και ξαπλώνω στην 
κρεβατοκάμαρα των γο-
νιών μου. Μετά από λίγο, 
μου λέει ο πατέρας μου: 
«Τοτό, κοιμήθηκες;» «Ό-
χι», του απαντάω. Μετά 
από λίγο με ξαναρωτάει: «Τοτό, κοιμήθηκες;» 
«Όχι», του απαντάω. Μετά από λίγο με ρωτάει 
για τρίτη φορά: «Τοτό, κοιμήθηκες;» «Όχι», του 
απαντάω. Και μ’αρχίζει στις σφαλιάρες…

Μετά από μια βδομάδα, πάει ο Τοτός στο σχο-
λείο, με τα δύο του μάτια πρησμένα και μελανια-
σμένα. Τον κοιτάει τρομαγμένα η δασκάλα του και 
του λέει:

– Τοτό μου, τι έπαθες;
– Κυρία, χθες βράδυ έβρεξε. Και πήγα και ξά-

πλωσα στην κρεβατοκάμαρα των γονιών μου και 
μετά από λίγο, με ρωτάει ο πατέρας μου: «Τοτό, 

κοιμήθηκες;»
Χαζός είμαι να του απαντήσω; Δε λέω τίποτα. 

Μετά από λίγο, με ξαναρωτάει: «Τοτό, κοιμήθη-
κες;» Εγώ, δε μιλάω. Μετά από λίγο, με ρωτάει 
για τρίτη φορά: «Τοτό, κοιμήθηκες;» Εγώ, δε μι-
λάω.

Μετά από λίγο, ακούω την μητέρα μου να λέει 
στον πατέρα μου : «Αχ, ναι, πάρε με! Πάρε με!»

Οπότε και εγώ, τινάζομαι όρθιος και τους λέω: 
«Καλέ, πού πάτε; Πάρτε με και μένα μαζί σας!»

Κ.Π.

Εγκύκλιος της ΕΣΕΕ για επανένταξη σε πάγια ρύθμιση, 
σχετικά με ενοίκια Ιουλίου και Επιστρεπτέα
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