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Λέτε να πάρουμε κάποια 
στιγμή σύνταξη;;;

  Συνηθίζω τα τελευταία χρόνια να λέω ότι η λέξη 
«σύνταξη» αποκτά για τις σύγχρονες παραγωγικές 
ηλικίες έναν ιστορικό χαρακτήρα και μάλλον θα 
βλέπουμε στο μέλλον ως λήμμα σε κάποιο λεξικό: 
Σύνταξη-Χρηματικό ποσό που λάμβανε ισοβίως όποιος 
τερμάτιζε ευδοκίμως τον εργασιακό του βίο. Χωρίς 
περιστροφές και ειδικά στον ιδιωτικό τομέα, έχει 
εμπεδωθεί η ιδέα ότι θα δουλεύουμε όσο αντέχουμε 
και δεν υπάρχει καμιά προσδοκία για σύνταξη. Αυτή 
την αρνητική πεποίθηση έρχεται η κυβέρνηση και 
με μια ακόμη φιλόδοξη(πόσες άραγε ανάλογες έχουν 
διαχρονικά προηγηθεί…) ασφαλιστική μεταρρύθμιση 
προσπαθεί να αλλάξει και να δώσει συνταξιοδοτική 
ελπίδα και στη νέα γενιά. Όλα όσα λέει ο υπουργός 
Κωστής Χατζηδάκης, όμορφα ακούγονται, ωστόσο 
η κακή εμπειρία του παρελθόντος με ασφαλιστικά 
«πειράματα» μας κάνει ιδιαίτερα επιφυλακτικούς και 
κρατάμε «μικρό καλάθι» προσδοκιών. Μακάρι να γίνει 
το ασφαλιστικό «θαύμα» και να υπάρξει αξιοπρεπές 
συνταξιοδοτικό «φως» και για τις μελλοντικές γενιές.

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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του Σαββατοκύριακου

Τηλέμαχοςγιαεμβολιασμόγυναικών
ΜίασύντομηπαρουσίαείχετηνΤετάρτηστηντηλεσυνεδρίασητουΔημοτικού

ΣυμβουλίουΒέροιας,ογιατρόςκαιεπίχρόνιαδημοτικόςσύμβουλοςΤηλέμαχος
Χατζηαθανασίου.Η παρουσία του,πολύτιμησε ιατρικάθέματα,αφορούσεσε
μιαπαρέμβαση  για τον  εμβολιασμό των γυναικών, για να καθησυχάσει τους
προβληματισμούς τους, επισημαίνοντας πως δεν υπάρχει καμία αντένδειξη
όσοναφορά τον εμβολιασμό των γυναικώνπουθέλουν να κυοφορήσουν.Με
την ιδιότητα και τουπατέρα τριών κοριτσιών στηρίζει τηνσύστασηαυτή,στις
έρευνες καταξιωμένωνγιατρώνόπως του καθηγητή Μαιευτικής-Γυναικολογίας
τουΑΠΘ,ΔημήτρηΒαβίλη,πουεστιάζειστηνέρευνασεσχέσημετηνκύησηκαι
τονεμβολιασμό.

Επιστολή – σχόλιο για τους ακάλυπτους κάδους
Αγαπητέμου΄΄Λαέ΄΄.
Μεαφορμήτοσχόλιοσου,περίτου΄΄ακάλυπτου΄΄κάδουαπορριμμάτων,ήθελανασεενημερώσωότιβρίσκονται

καισεάλλουςοδούςτηςΒέροιας.
Κάδοιανακύκλωσηςκαιαπορριμμάτων,ρημαγμένοιαπότονΧρόνοκαιτηνφθορά.Δυστυχώςκαιοικάδοιπουεί-

ναισεκαλήκατάστασηναείναιμέσαστοκαλοκαίρι,χωρίςναέχουνπλυθείκαθόλου.Όλοιμαςέχουμεευθύνη.
Μερίδιοσεαυτήτηνεικόνα.Μακάριναέρθειημέραπουθααρχίσουνταπρόστιμα,μόλιςλερώνουμετοπεριβάλ-

λον,τηφύση,ταδάσηπουόλααυτάείναιπροέκτασητουσπιτιούμας.Τηςυγείαςμας.
Παύλος Α. Κυρατσής

Ζητείταικαισεάλλα
σημείατηςΒέροιαςλύση

ορατότητας

Καταιγισμότηλεφωνημάτωνκαιμηνυμάτωναπόανα-
γνώστεςπροκάλεσετολαϊκόμαςμετίτλο«Ζητείταιλύση
ορατότητας»πουαναφερότανστοπρόβλημα ορατότη-
ταςπουαντιμετωπίζουνοι οδηγοίπου κατεβαίνουν την
οδόΠαστέργιαναβγουνστηνοδόΑνοίξεως,δίπλααπό
τοΒλαχογιάννειοΜουσείο.Μεσχόλια τουςαναγνώστες
επισημαίνουν ότι αντίστοιχοπρόβλημα υφίσταται στην
ΤρεμπεσίναςμεΑνοίξεως(κάδοικαιπαρκαρισμένααυτο-
κίνητα),ΒερμίουμεΒενιζέλου(αριστεράπαρκαρισμένα),
Μ.ΑλεξάνδρουμεΒενιζέλου(αριστεράπαρκαρισμένα),
όπωςκαιτοδρομάκιπουκατεβαίνειαπότουςΑγ.Αναρ-
γύρους για τηνΣτρατού,παρά το γεγονός ότι υπάρχει
καθρέφτης,οικάδοιαριστεράεμποδίζουντηνορατότητα
καιέχουνπροκληθείστοσημείοπολλάατυχήματα.Χω-
ρίς να έχουμεανακαλύψει τηνΑμερική, οι απλές αυτές
διαπιστώσειςπουτιςέχεικάνειόποιοςκυκλοφορείμετο
αυτοκίνητό τουστο κέντρο τηςΒέροιας, θαπρέπει κά-
ποιαστιγμήμεεξίσουαπλέςπαρεμβάσειςναεπιλυθούν.

Ασπρόμαυρες προσκοπικές μνήμες

ΚαστανιάΒερμίου,αρχέςδεκαετίας1970.ΧώροςΟμιλιώνμέσαστοδάσος.ΜέρκοςΚούτρας,ΤάσοςΦελλόπουλος,
Στυλιανίδης,πίσωοΧρήστοςΓεωργουδάκηςκαιάλλοιβεροιώτεςστηνπρωινήπροσευχήτηςΚυριακής.Χιλιάδεςβε-
ροιώτες,πέρασαναπότιςτάξειςτουελληνικούπροσκοπισμούκαιέγραψανχρυσέςσελίδες.

(Φωτο από το αρχείο του Δ.Π.Τόλιου)

ΘανάσηςΔέλλας:
Έκοψανμεσχοινιάκαι
αποκαθήλωσαντοπανό

διαμαρτυρίαςσταΡιζώματα

Με ανάρτηση στο
προσωπικότουπροφίλο
δημοτικόςσύμβουλοςΘα-
νάσηςΔέλλας, καταγγέλ-
λειότικάποιοικαιμάλιστα
νύχταμεμαχαίρι έκοψαν
τα σχοινιάπου στήριζαν
το πανό διαμαρτυρίας
στην είσοδο τωνΡιζωμά-
των(υπόθεσηπουτο24%
της ιδιοκτησίας τους την
λαμβάνει τοΔημόσιο) και
τοαποκαθήλωσαν.Συγκεκριμένααναφέρει:

 Και εγένετο, η ... αποκαθήλωση του ενοχλητικού 
πανό, που είχαμε τοποθετήσει στην είσοδο των Ριζω-
μάτων, για να διαμαρτυρηθούμε για το μακρύ χέρι του 
Δημοσίου στην προγονική μας Γη.

Κάποιοι προφανώς βάζουν το κακώς εννοούμενο 
κομματικό συμφέρον πάνω από το συμφέρον των πολ-
λών και του τόπου μας.

Τα σχοινιά που το στήριζαν κόπηκαν με μαχαίρι και 
το πανό εξαφανίστηκε, νύχτα βαθιά εννοείται.

Πάντως ο κόσμος μας είναι μικρός και τίποτα δεν 
μπορεί να μείνει κρυφό.

Όλα αυτά λίγες μόνο ημέρες μετά την συναυλία αλ-
ληλεγγύης του μουσικού σχήματος Μπουσουλας στα 
Ριζώματα.

Ας γνωρίζουν όμως οι πάντες ότι ο αγώνας μας συ-
νεχίζεται, με όλα τα διαθέσιμα μέσα.

Το οφείλουμε αυτό πρώτα απ’ όλα στους 128 αρχι-
κούς αγοραστές της γης μας, τα ονόματα των οποίων 
βρίσκονται στην αναμνηστική πλάκα που βρίσκεται 
στα γραφεία του Αναγκαστικού Δασικού Συνεταιρισμού 
Ριζωμάτων.
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Στην ανακοίνωση των «Συνδημο-
τών» για την απευθείας αγορά οικοπέ-
δου ως χώρο δημοτικού σχολείου «Τσα-
λέρα», απαντάει ο δήμαρχος  Βέροιας 
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, ως εξής: 

«Η στάση των «Συνδημοτών» εκτός 
από μικροπολιτική φαίνεται πως είναι 
-ακόμα πιο συχνά- και άστοχη. Την ώρα 
που οι δημότες ζητούν συναίνεση στα 
κρίσιμα θέματα της πόλης, η συγκε-
κριμένη παράταξη υποπίπτει σε λάθος 
εκτιμήσεις. Δυστυχώς συνεχίζει με το 
ίδιο γνωστό ύφος. Είναι όμως λυπηρό 
να υπάρχουν πολιτικές παρατάξεις που 
αδιαφορούν για την πραγματικότητα 
και επιχειρούν να αφαιρέσουν και όχι 
να προσθέσουν στη συλλογική προ-
σπάθεια που γίνεται από την παρούσα 
δημοτική αρχή, με μοναδικό στόχο των 
«Συνδημοτών» τα λίγα μικροπολιτικά οφέλη.

Αγνοείτε τις διαδικασίες 
Στην επιστολή σας, όπου χαρακτηρίζετε ως «επιπόλαιη» την 

αντιμετώπιση του θέματος του κτιρίου «Τσαλέρα», σας απαντούμε 
ότι η δική σας προσέγγιση για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, αποπνέει 
από τη ραστώνη των θερινών μηνών…  Με απουσία σύνεσης ανα-
φερθήκατε στον έλεγχο και στην εκτίμηση που θα έπρεπε να κάνει 
πολιτικός μηχανικός του δήμου σχετικά με την αγορά του εν λόγω 
οικοπέδου. 

ΟΜΩΣ:
-Θα έπρεπε να γνωρίζετε πως η οικονομική εκτίμηση της εμπορι-

κής αξίας ενός οικοπέδου γίνεται αποκλειστικά από πιστοποιημένο 
εκτιμητή και όχι από μηχανικό του δήμου, με τη εν λόγω μελέτη εκτί-
μησης να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, προδιαγραφές 
και απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Εκτιμητικών Προτύπων.

-Παραθέτοντας τα σχετικά στοιχεία κατά την πρόσφατη συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπη-
ρεσιών του Δήμου Βέροιας, κ. Τσαχουρίδης, υπογράμμισε πως η 
αξία του οικοπέδου ορίστηκε στις 565.068,07€ και του κτιρίου στις 
175.908,27€ με συνολικό κόστος τις 740.976,34€. Μετά τον συνυπο-
λογισμό των λειτουργικών απαξιώσεων η τελική αγορά ακινήτου είναι 
455.135,85€, δηλαδή ΑΞΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ από εκείνη του οικοπέδου 
και μόνο!

-Επιπρόσθετα το κόστος επαναλειτουργίας του σχολείου μπορεί 
να κυμανθεί από 0€ (για συντήρηση από υπηρεσίες του δήμου) 
μέχρι και την ένταξη του εν λόγω σχολικού συγκροτήματος σε πρό-
γραμμα ενεργειακής αναβάθμισης.

Τέλος,

Συμφωνούμε με την αποστροφή σας κ. 
Παυλίδη ότι «το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω», 
αφού το «πίσω» αντιστοιχεί σε σας και 
την πολιτική σας καριέρα (υποψήφιος σε 
εκλογές από το 1998). Εμείς δηλώνουμε 
πως είμαστε το σήμερα και το αύριο. Και 
βέβαια το τελευταίο διάστημα μας έχει δη-
μιουργηθεί η απορία: Θα είστε τελικά υπο-
ψήφιος δήμαρχος στις επόμενες δημοτικές 
εκλογές;

Αυτό που θα πρέπει να κατανοήσετε 
είναι πως η σημερινή διοίκηση του Δήμου 
Βέροιας αξιολογεί και προωθεί τα θέματα 
που άπτονται των αναγκών της πόλης, 
επενδύοντας στην πολιτική μας πρακτική 
και παρουσιάζοντας συνεχώς αποτελέσμα-
τα στην καθημερινότητα της Βέροιας (βλ. 
πλειάδα έργων και μελετών που εγκρίνο-
νται και που σας ενοχλεί η ανακοίνωσή 

τους), μακριά από τακτικισμούς και ανακρίβειες που προορίζονται 
για… λαϊκή κατανάλωση». 

Διευκρινιστική δήλωση για την παρερμηνεία  
λεγομένων στη συνεδρίαση της 21ης Ιουλίου 2021

«Επειδή κάποιοι συνεχί-
ζουν τις ασκήσεις εξειδίκευ-
σης στη διαστρέβλωση της 
πραγματικότητας, δηλώνω 
τα εξής:

Ως υπεύθυνος του έργου 
της Γέφυρας των αδελφών 
Κούσιου θεώρησα ότι η δη-
μόσια γραπτή καταγγελία 
του συναδέλφου Δημοτι-
κού Συμβούλου, κ. Γιώργου 
Γουλτίδη, είναι σοβαρή και α-
φορά ένα δημόσιο έργο που 
είναι εδώ και έναν χρόνο σε 
κυκλοφορία. Στη συνεδρία-
ση, λοιπόν, του Δημοτικού 
Συμβουλίου ενημέρωσα πο-
λύ απλά ότι θα απευθυνθώ 

στον Εισαγγελέα για να προχωρήσει στη διερεύνηση της συγκεκρι-
μένης καταγγελίας. Και φυσικά όχι για την παραπομπή του συναδέλ-
φου, όπως η ζωηρή φαντασία κάποιων ανακάλυψε... Καταγγελίες για 
κατασκευαστικές παραλείψεις σε ένα έργο με τόσο κυκλοφοριακό 

φόρτο ασφαλώς πρέπει να εξετάζονται ενδελεχώς και αρμοδίως και 
ο υπεύθυνος να παραπέμπεται. Ειδάλλως πρόκειται για συκοφα-
ντία».

Αριστομένης Λαζαρίδης
Προέδρος  Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ:
Συνάντηση υγειονομικών 

Κεντρικής Μακεδονίας 
για τον υποχρεωτικό 

εμβολιασμό και τον εκφοβισμό 
του κλάδου τους

 
Την Παρασκευή 

16/07/2021 έγινε στο 
κτίριο ΕΔΟΘ συνά-
ντηση εκπροσώπων 
των σωματείων υγει-
ονομικών της Κεντρι-
κής Μακεδονίας. Μο-
ναδικό θέμα ο προ-
ωθούμενος από την 
κυβέρνηση υποχρε-
ωτικός εμβολιασμός 
των υγειονομικών και 
οι προσπάθειες εκφοβισμού και διάσπασής τους.

Ομόφωνα οι εκπρόσωποι των υγειονομικών στηρίζουν την 
εκστρατεία εμβολιασμού κατά του Covid-19 αλλά τάσσονται κα-
τά της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού και των απειλών για 
ποινές, περικοπές μισθών και απολύσεις. Καταδικάζουν τις απο-
φάσεις της κυβέρνησης ως αντιδημοκρατικές, αντισυνταγματικές 
και προσβλητικές απέναντι σε εργαζόμενους που στήριξαν και 
στηρίζουν από την πρώτη στιγμή το περιφρονημένο, συκοφα-
ντημένο δημόσιο σύστημα υγείας. Η ΠΟΕΔΗΝ και η ΑΔΕΔΥ 
τοποθετήθηκαν κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού 
αποφασιστικά και δυναμικά για το θέμα.

Ζητούν από τα Δ.Σ. των πρωτοβάθμιων σωματείων των 
υγειονομικών να στηρίξουν τις αποφάσεις των εκπροσώπων 
τους και να ενημερώσουν άμεσα τους εργαζόμενους στους χώ-
ρους τους.

Οι υγειονομικοί (ήρωες κατά τα λεγόμενα της κυβέρνησης) 
εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι στεκόμαστε ενωμένοι απέ-
ναντι στον κοινό εχθρό μας, τον Covid-19 αλλά και σε οποιονδή-
ποτε προσπαθεί να μας διχάσει και να μας εκφοβίσει.

Οι υγειονομικοί, όπως και οι πολίτες, έχουν σίγουρα ατομική 
ευθύνη για τον περιορισμό της πανδημίας αλλά έχουν ευθύνη 
και  απέναντι στη διαφύλαξη της δημοκρατίας, του συντάγματος 
και τον περιορισμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των 
Ελλήνων.

Το Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Νά-
ουσας καλεί όλους τους συναδέλφους να συνεχίσουν και να 
πράττουν με σύνεση και υπευθυνότητα αυτό που πολύ καλά 
ξέρουν και έκαναν με επιτυχία έως τώρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αϊδίνης Ανδρέας   Ανθρακέα Κατερίνα  

Δήμαρχος Βέροιας:  Η μικροπολιτική 
του κ. Παυλίδη είναι εδώ…

Την πορεία των προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εξέτασαν σε συνάντησή τους 
ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας και ο Πρόεδρος του Ενδιά-
μεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και 
Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) Πλάτων Μαρλαφέκας.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υλοποίησε και υλοποιεί σειρά 
προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, σε στενή συνεργα-
σία με τον τοπικό φορέα του ΕΦΕΠΑΕ, το ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ.

Ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε ότι «μέσα από την καλή συνεργασία 
που έχουμε με το ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ και τον Διευθυντή του, Σπύρο Σκοτίδα, 
αλλά και με τον ΕΦΕΠΑΕ και τον νέο Πρόεδρο Πλάτωνα Μαρλαφέκα 
ενισχύσαμε και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε χιλιάδες επιχειρήσεις σε 
όλη την Κεντρική Μακεδονία, τόσο για να ξεπεράσουν τις επιπτώσεις 
της υγειονομικής κρίσης από την πανδημία του κορονοϊού, όσο και για 
να αναπτυχθούν. Στόχος μας είναι η αύξηση του τοπικού εισοδήματος, 
η διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και η στήριξη 
επενδύσεων, ώστε η επιχειρηματικότητα να συνεχίσει να αναπτύσσεται, 
ακόμη και στις πιο αντίξοες συνθήκες. Σε συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ 
και το ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ και με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων και 
εννέα προγραμμάτων, 7.678 επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας 
έλαβαν ή θα λάβουν το επόμενο διάστημα συνολικά 349 εκατομμύρια 
ευρώ. Είναι η δική μας συνεισφορά στον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά 
και στους χιλιάδες εργαζόμενους στις επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακε-
δονίας, προκειμένου να ξεπεράσουμε τις συνέπειες της πανδημίας του 
κορονοϊού και να μην μπει φρένο στην ανάπτυξη, αλλά να μπει φρένο 
στην ανεργία. Οι ενισχύσεις μας περιλαμβάνουν το σύνολο των κλάδων 
της οικονομίας, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν οι εννέα δράσεις 
ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας από την Περιφέρεια Κεντρικής Μα-

κεδονίας είναι οι εξής:
1.Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν 

από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία: Χρηματοδοτούνται 6.683 
επιχειρήσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 200 εκ. ευρώ.

2.Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων: Χρηματοδοτούνται 81 επιχειρήσεις, με προϋπολο-
γισμό 48,6 εκ. ευρώ.

3.Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού: Χρηματοδοτού-
νται 242 επιχειρήσεις, με προϋπολογισμό 43,8 εκ. ευρώ.

4.Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών: Χρηματοδοτούνται 
116 επιχειρήσεις, με προϋπολογισμό 4,8 εκ. ευρώ.

5.Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Χρηματοδοτούνται 402 επιχει-
ρήσεις, με προϋπολογισμό 4,4 εκ. ευρώ.

6.Συνεργατικοί σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην 
τοπική επιχειρηματικότητα: Χρηματοδοτούνται 5 clusters, με προϋπολο-
γισμό 3,3 εκ. ευρώ.

7.Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας: Χρηματοδοτούνται 36 συνεργασίες με προϋπολογισμό 0,36 
εκ. ευρώ.

8.Γενική Επιχειρηματικότητα Αναπτυξιακού Νόμου: Εγκρίθηκαν 
συνολικά 80 επενδύσεις. Τα 55 επενδυτικά σχέδια εγκρίθηκαν στον Β’ 
κύκλο και τα 25 στον Γ’ κύκλο της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Ανα-
πτυξιακού Νόμου. Η συνολική ενίσχυση είναι 34,9 εκ. ευρώ.

9.Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ Αναπτυξιακού Νόμου: Εγκρίθηκαν 33 ε-
πενδυτικά σχέδια στον Β’ κύκλο του καθεστώτος Νέων Ανεξάρτητων Μ-
ΜΕ του Αναπτυξιακού Νόμου. Η συνολική ενίσχυση είναι 8,9 εκ. ευρώ.

7.678 επιχειρήσεις ενισχύει η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας με 349 εκ. ευρώ

-Με εννέα δράσεις για την επιχειρηματικότητα



Από το Τμήμα Παιδείας Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ 
Ημαθίας, ανακοινώνονται τα εξής:

«Οι πλέον δυσοίωνες προβλέψεις σχε-
τικά με την ελάχιστη βάση εισαγωγής γί-
νονται πραγματικότητα για τα παιδιά που 
εν καιρώ πανδημίας έδωσαν τη μάχη για 
την είσοδό τους στις πανεπιστημιακές 
σχολές της χώρας. 

Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του 
εδώ και περίπου δύο χρόνια, με τη τυφλή 
στήριξη των 158 προθύμων της βουλής, νομοθετεί απολύτως ταξικά 
προς όφελος των εχόντων, των πλουσίων και των ημετέρων, χωρίς 
καμιά διαβούλευση με τη κοινωνία και τους φορείς της. 

Σε αυτό το πλαίσιο θεωρούν τη Δημόσια Παιδεία ως βαρίδιο για 
τον κρατικό προϋπολογισμό και εμπόδιο στην προσπάθειά τους να 
εξυπηρετήσουν φίλους και ημετέρους στην ιδιωτική εκπαίδευση. 

Κατά τη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς που τα μαθήματα πραγ-
ματοποιήθηκαν ως επί το πλείστον με τηλεκπαίδευση, το Υπουργείο 
Παιδείας άλλαξε τον τρόπο πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, αποκλείοντας με την ελάχιστη βάση εισαγωγής τουλάχιστον 
35.000 μαθητές και μαθήτριες από τους/τις 92000 υποψήφιους. 
Πάνω από το 1/3 των υποψηφίων, περισσότεροι από 20.000 σε 
σχέση με πέρυσι αναμένονται να μην έχουν καν τη δυνατότητα να 
συμπληρώσουν μηχανογραφικό. 

Παράλληλα, τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί μαθητών που 
μπαίνουν στο πανεπιστήμιο με «λευκή κόλλα» κατέρρευσαν από 
τους ίδιους τους αριθμούς, αφού υποψήφιοι με υψηλές βαθμο-

λογίες, ιδίως στις περιπτώσεις των ειδικών 
μαθημάτων, πρόκειται να αποκλειστούν από 
σχολές και τμήματα της προτίμησής τους. 

Ανάμεσά τους συμπεριλαμβάνονται και 
πολλά παιδιά από τα λύκεια της Βέροιας, 
της Αλεξάνδρειας, της Νάουσας και όλης της 
Ημαθίας, που έρχονται τα ίδια και οι γονείς 
τους σε απελπιστική θέση αφού η οικονομική 
τους κατάσταση δεν επιτρέπει τη φοίτησή 
τους στα ιδιωτικά κολέγια. 

Ταυτόχρονα πολλά πανεπιστημιακά τμήματα θα μείνουν με κενές 
θέσεις και απειλούνται με μαρασμό και κατάργηση. Αντιθέτως τα 
ιδιωτικά κολέγια δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να συμπληρώσουν 
και να επεκτείνουν τη πελατεία τους, μοιράζοντας πλέον αφειδώς ι-
σότιμα επαγγελματικά πτυχία, αφού για την πρόσβασή τους σε αυτά 
δεν ισχύει καμία βάση εισαγωγής ή άλλη προϋπόθεση πέραν του 
εισοδήματος. 

Στην ίδια λογική, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Ν.Δ., νομοθετεί 
στη Βουλή την αποδιάρθρωση κάθε δημοκρατικής διαδικασίας και 
την εισαγωγή κανόνων και νοοτροπίας της αγοράς στη δημόσια 
εκπαίδευση, επιδιώκοντας να υλοποιήσει την αποδέσμευση της 
πολιτείας από την υποχρέωσή της να στηρίζει το δημόσιο αγαθό της 
παιδείας από τον κρατικό προϋπολογισμό! 

Και αυτοί οι σχεδιασμοί θα βρουν την κοινωνία απέναντι! 

Καλούμε την υπουργό Παιδείας έστω και την ύστατη στιγμή να 
μην εφαρμόσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής και να καλυφθούν ό-
λες οι διαθέσιμες θέσεις των τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης!»
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε τοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

του Επαμεινώνδα και της Σωτηρίας, το 
γένος Κοπαρίδου, που γεννήθηκε στη Βέ-
ροια και κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας 
και η ΦΕΤΦΑΤΣΙΔΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του 
Ευθυμίου και της Ελισάβετ, το γένος Ευ-
σταθιάδου, που γεννήθηκε στη Βέροια και 

κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας, πρόκειται να παντρευ-
τούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. 
Γεωργίου Μακροχωρίου Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο

1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΚΑΠΚΙΔΗΣΣΤΑΥΡΟΣ του Αναστασίου 

και της Ανίκας, το γένος Στάθη, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στον Τρίλοφο Ημαθίας και η ΔΟ
ΜΑΝΟΥΑΡΓΥΡΟΥΛΑ του Χρήστου και της 
Κωνσταντούλας, το γένος Τσελιοπούλου, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στα Ριζώματα Ημαθίας, 

πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει 
στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πατρίδας Ημαθίας.

Αλήθεια-Γνώση
Μπορείς να πεις την αλή-

θεια σου; Αν αυτή είναι σκληρή 
και πληγώσεις,καλύτερα να την 
κρατήσεις για σένα.Αποκτάς 
γνώση για κάποια κατάσταση 
της ζωής σου.Θέλεις να την υ-
λοποιήσεις,κατά την υλοποίηση 
της πιθανόν να μην ευχαριστή-
σεις όλους τους εμπλεκόμε-
νους.Τί κάνεις;Κρατάς αλήθεια 
και γνώση κρυμμένες μέσα 
σου;Τις θάβεις;ή τις λές σε ό-

σους μπορούν να αντέξουν και να καταλάβουν;Τότε 
πώς εξελίσσεσαι;Πώς βοηθάς το σύνολο να πάει ένα 
βήμα μπροστά;Φαντάσου χιλιάδες επιστήμονες και 
ερευνητές να κρατούσαν μέσα τους όλη την γνώση 
τους.Πώς θα ήταν ο κόσμος σήμερα;Βέβαια όλοι αυτοί 
αμφισβητήθηκαν,πολεμήθηκαν ή καταδικάστηκαν.
Αιώνες μετά δικαιώθηκαν...Εσύ τί είσαι διατεθειμένος 
να θυσιάσεις;Πώς θα πολεμήσεις;Είσαι προετοιμα-
σμένος για τις επιπτώσεις;Ψάξε να βρεις συμμάχους 
ή οπαδούς για να μοιραστείς αυτά που ξέρεις.Ίσως 
στην αναζήτηση σου ανακαλύψεις ότι μπορεί να μην 
βρείς κανέναν που να θέλει να προχωρήσει μαζί σου.
Τότε πάλεψε μόνος σου για την πολύτιμη αλήθεια σου 
και γνώση.Δείξε με την στάση σου αυτό το οποίο πρε-
σβεύεις.Αλλιώς δεν θα είναι αληθινό!Πρέπει να συ-
μπορεύεται η σκέψη με την πράξη.Τότε χρόνο με τον 
χρόνο  αποκτάς ακροατές στην αρχή μιμητές ύστερα 
..Είναι υπέροχο να καταφέρεις ψυχές να έρθουν στον 
δικό σου δρόμο,να σε φτάσουν ή και να σε περάσουν.
Να γίνεις πρότυπο για κάποιον που δοκιμάζει να σε 
ακολουθήσει.Που προσπαθεί να αλλάξει όχι για να α-
ποδείξει κάτι σε σένα αλλά για να βελτιώσει τον εαυτό 
του.Δεν έχει σημασία πόσος χρόνος θα χρειαστεί ή 
ποιόν τρόπο θα επιλέξει για την αλλαγή του.Η επιτυ-
χία του θα είναι στην πίστη και στην σταθερότητα της 
επιλογής του.Βέβαια κανείς δεν θέλει να ακούσει για 
μακροχρόνιες προσπάθειες και δυσκολίες.Οι έτοιμες 
ή οι δανεικές γνώσεις ή οι σκέψεις των άλλων,επεξερ-
γάζονται,αναλύονται και επαναλαμβάνονται εύκολα.Το 
δύσκολο είναι να χτίσεις την δική σου πιστευτή και βι-
ωματική αλήθεια και γνώση!Επιθυμείς λοιπόν να μοι-
ραστείς την γνώση σου;Ρωτάς πρώτον αν θέλει να σε 
ακούσει ο απέναντι σου και δράς ανάλογα με την απά-
ντηση.Αν σου πεί όχι απλά πίνεις τον καφέ σου μιλάς 
για οτιδήποτε ρηχό και άσχετο (χρειάζεται που και που 
και αυτό)μέχρι να περάσει η ώρα..Φεύγοντας μέσα 
σου ίσως έμεινε ένα κενό ή ένας εκνευρισμός για τον 
χαμένο χρόνο.Για τον άλλον ίσως ήταν το καλύτερο 
απόγευμα μαζί σου.Μείνε σε αυτό ότι χάρισες στον α-
πέναντι σου (όποιος και να ήταν αυτός)τον χρόνο σου 
και την παρέα σου.Αυτό είχε ανάγκη,αυτό μπορούσε 
να κατανοήσει και να αντέξει.Μείνε στον ανθρώπινο α-
πλοϊκό τρόπο συνύπαρξης και δες το θετικά.Γιατί αυτό 
είναι η Γνώση και η Αλήθεια!

ΌλγαΚουτμηρίδουΜεταξά

ΘερινόΣινεμά=ηπιοασφαλήςκαιάνετηδιασκέδαση.
>απολύμανσηπρινκάθεπροβολή,
>μεγάλεςαποστάσεις
>περιορισμένηδιαθεσιμότηταεισιτηρίων
>αντισηπτικάσεκάθεείσοδοκαιέξοδο

ΛούκαLuca(ΜΕΤΑΓΛ)
ΠροβολέςστηνΘερινήαίθουσα:Παρασκευή23/7,Κυριακή

25/7,Δευτέρα26/7στις21.00
Σκηνοθεσία:ΕνρίκοΚασαρόζα
Σενάριο:ΤζέσεΑντριους,ΜάικΤζόουνς

ΟΠατέραςTheFather
ΠροβολέςστηνΘερινήαίθουσα:(μόνοχρήσημάσκας)
Τετάρτη28/7στις21.00
Σκηνοθεσία:ΦλόριανΖέλερ
Σενάριο:ΦλόριανΖέλερ,ΚρίστοφερΧάμπτον
Πρωταγωνιστούν:ΑντονιΧόπκινς,ΟλίβιαΚόλμαν,ΜαρκΓκά

τις,ΙμοτζενΠουτς,ΡούφουςΣίγουελ,ΟλίβιαΓουίλιαμς

ΤοΚινηματοθέατροΣΤΑΡδιευκρινίζειότιηπρόσβασηστοθε
ρινοκινηματογράφοείναιελεύθερησεόλους,χωρίςνααπαιτείται
καμιά επίδειξη αποτελέσματος τεστ ή βεβαίωσης εμβολιασμού
(αυτάισχύουνγιατουςκλειστούςχειμερινούςκινηματογράφους).
Απλά,έχετετημάσκασαςμαζίκαιέρχεστε!!

ΤοΦεστιβάλτουΡίφκινRifkin’sFestival(ΓούντιΆλεν)
ΠροβολέςστηνΘερινήαίθουσα:(μόνοχρήσημάσκας)
Πέμπτη22/7–Σάββατο24/7–Τρίτη27/7στις21.00
ΤοΚινηματοθέατροΣΤΑΡδιευκρινίζειότιηπρόσβασηστοθε

ρινοκινηματογράφοείναιελεύθερησεόλους,χωρίςνααπαιτείται
καμιά επίδειξη αποτελέσματος τεστ ή βεβαίωσης εμβολιασμού
(αυτάισχύουνγιατουςκλειστούςχειμερινούςκινηματογράφους).
Απλά,έχετετημάσκασαςμαζίκαιέρχεστε!!

HνέαταινίατουΓούντιΑλενγυρισμένηστοΣανΣεμπαστιάν
Σκηνοθεσία/Σενάριο:ΓούντιΆλεν
Πρωταγωνιστούν:  ΤζίναΓκέρσον, ΓουάλαςΣον,ΕλέναΑνά

για,ΣέρζιΛόπεθ,ΚρίστοφΒαλτς,ΛουίΓκαρέλ

Επίσηςμπορείτε ναπληροφορηθείτε γιαόλο τοπρόγραμμα
τουΚινηματοΘέατρουΣΤΑΡστονπαρακάτωσύνδεσμο:

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     22/7/21 - 28/7/21

Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας προς Υπουργείο 
Παιδείας: «Να μην εφαρμοστεί 
η ελάχιστη βάση εισαγωγής»



Η χρήση των κατάλληλων χρημα-
τοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση 
της ρευστότητας των επιχειρήσεων του 
αγροδιατροφικού τομέα και τη χρημα-
τοδότηση των επενδυτικών τους σχε-
δίων με κριτήρια υπεύθυνης και βιώσι-
μης Τραπεζικής (ESG),  με σκοπό την 
εξωστρέφεια και αειφόρο ανάπτυξη, 
βρέθηκαν στο επίκεντρο των συναντή-
σεων που είχε πριν από λίγες ημέρες 
στην Ημαθία και την Πέλλα κλιμάκιο 
στελεχών της Τράπεζας Πειραιώς, στο 
οποίο συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυ-
ντής Εμπορικής Τραπεζικής Αντώνης 
Κατραούρας, ο επικεφαλής των Επι-
χειρηματικών Κέντρων στη Β. Ελλάδα 
Ανδρέας Δημητριάδης, ο διευθυντής 
Επιχειρηματικού Κέντρου Θεσσαλίας 
και Κεντρικής Μακεδονίας Δημήτρης 
Ντίνας, καθώς και ο διευθύνων σύμ-
βουλος της Πειραιώς Factoring Κων-
σταντίνος Χριστοδούλου.  

Ειδικότερα στις επισκέψεις σε με-
ταποιητικές επιχειρήσεις αγροτικών 
προϊόντων και κονσερβοποιεία -τα ο-
ποία αυτή την περίοδο βρίσκονται σε 
φάση εντατικής παραγωγής- και συ-
γκεκριμένα «ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ» στη Βέ-
ροια, «AGRIFREDA» στην Άψαλο, 
«ΚΡΟΝΟΣ» στη Σκύδρα, «ΠΡ. ΠΑΥ-
ΛΙΔΗΣ» στα Γιαννιτσά και «ΑΛΜΗ» 
στην Αλεξάνδρεια τα στελέχη του ομί-
λου της Τράπεζας Πειραιώς συζήτη-
σαν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες 
που αναδύονται στη νέα φάση στην 
οποία εισέρχεται η ελληνική οικονο-
μία. Έμφαση δόθηκε στην αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων που εξασφαλίζουν 
τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης 
της ΕΕ, που αναμένεται να αποτελέσει 
βασικό μοχλό για τον μετασχηματισμό 
του επιχειρηματικού και παραγωγικού 
μοντέλου της χώρας. 

Ιδιαίτερο είναι το ενδιαφέρον που 
καταγράφεται από την πλευρά των ε-
πιχειρήσεων για την υιοθέτηση πρακτι-
κών που συνδέονται με τη φιλική προς 
το περιβάλλον λειτουργία τους και που 
αποτελεί, πλέον, παράγοντα του αντα-
γωνιστικού τους πλεονεκτήματος. 

Επίσης, σημαντικές είναι οι δυνατότητες που παρέχουν τα ειδικά 
προγράμματα  χρηματοδότησης της εξαγωγικής δραστηριότητας που 
προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς στις επιχειρήσεις, που περιλαμβάνουν 
προχρηματοδότηση για την αγορά πρώτης ύλης, σε συνδυασμό με τις 
μεθόδους Συμβολαιακής Τραπεζικής και εξαγωγικού factoring με ασφά-
λιση απαιτήσεων. 

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων ήταν έντονος ο προβληματι-
σμός για την διαχείριση της κατάστασης που επιβάλλει η μειωμένη, 
φετινή,  αγροτική παραγωγή, λόγω των καιρικών συνθηκών –ιδιαίτερα 
του ψύχους και της χαλαζόπτωσης.

Συμφωνήθηκε όμως, ότι η παρούσα κατάσταση σε συνδυασμό με 
την παγκόσμια συγκυρία, αποτελεί μεγάλη ευκαιρία διόρθωσης των 
τιμών των παραγόμενων προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού, βελτι-
ώνοντας τις προοπτικές του κλάδου. 
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ΜΙΑ ΙΔΕΑ ΣΤΟ 
ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ! 
Και παρά τις τόσες φορές, 
η μέρα ήταν και πάλι καινούργια! 

Το πρωί σηκώθηκε άτσαλα. 
Έβγαλε τα πουλιά απ` το κλουβί 
στη θέση τους έβαλε χαρτονομίσματα. 
και τότε όλοι είπαν… 
Κάνει τον έξυπνο, μην του δίνετε σημασία!

Όμως αυτός σκεφτόταν τα Νησιά 
που δεν υπάκουαν στην Στερεά Ελλάδα. 
Αργά - αργά τότε 
μπήκε στη μεγάλη αίθουσα των δεξιώσεων, 
αυτός, 
που είχε χαθεί στους ωκεανούς, 
που είχε εκτίσει την ποινή του γαλάζιου ατμού, 
που μελέταγε τις «ναυμαχίες» της κοινωνίας. 

Μα παρά τις τόσες φορές η μέρα ήταν και πάλι καινούργια. 

Είπαν τότε!!! 
Πού κρύβονται οι θυμοί; 
Πού στεγάζονται οι παλιές αγάπες; 
Είναι αλήθεια πως οι φίλοι πάνε εκδρομές για να ξεχάσουν; 

Μια παλιά ξύλινη πόρτα που καλωσόριζε 
τα χερουβείμ τα ρωτούσε. 
Τι χρώματα έχει ο Παράδεισος; 
Τι μυρωδιές; 
Τι αισθάνονται  οι άνθρωποι όταν ανάβουν τα κεριά τους; 
Μιλημένη απ’ τον Ήλιο η Μοίρα, 
έκανε πως δεν βλέπει…έγραψε ο Ελύτης. 

Όμως, και παρά τις τόσες φορές 
η μέρα ήταν και πάλι καινούργια!!!.

Γιάννης Ναζλίδης

Σε επιχειρήσεις τροφίμων της Κεντρικής 
Μακεδονίας κλιμάκιο της Τράπεζας Πειραιώς

Αλεξάντερ (Βέροια)

Κρόνος (Σκύδρα)



Έχασε τη μάχη ο 
17χρονος Γιώργος 

από τη Νάουσα
Την τελευταία του πνοή άφησε 

το μεσημέρι της Παρασκευής 23/7 
στο νοσοκομείο Νάουσας ο 17χρο-
νος Γιώργος Καλάιτσεφ, ο οποίος 
βασανίστηκε τα τελευταία δύο χρό-
νια από οξεία μυελογενή λευχαιμία.

Το άτυχο παιδί, μαθητής του Ε-
ΠΑΛ Νάουσας, είναι το μεγαλύτερο 

παιδί 7μελους οικογένειας ποντιακής καταγωγής από την 
πρώην Σοβιετική Ένωση. Πάλεψε γενναία να νικήσει τη νό-
σο, αλλά στο τέλος λύγισε

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα Σάββατο 24 Ιουλίου 2021 
στις 7.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και Ελένης στο 
Γιαννακοχώρι Νάουσας.
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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. Βέροι-
ας 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, πραγματοποιήθηκε η υποδοχή των Ι. Λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικο-
λάου και Ειρήνης, στο πλαίσιο των εορταστικών Θρησκευτικών εκδηλώσεων της 
Εορτής της Αγίας Παρασκευής και των 100χρονων του χωριού Πατρίδα. 

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

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

για την Εορτή Αγ. Χριστίνας Μεγαλομάρτυρος. 
- Την Τρίτη 27/7/2021 στις 18:00 το απόγευμα θα τελεστεί Ιερόν Ευχέλαιον 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 βράδυ 
23:00. Τηλ. Επικοινωνίας – πληροφορίες: 23310 25804 κα. Καλλιόπη Στογιαννο-
πουλου (νεωκόρος) και 6974280706 π. Διονύσιος Συρόπουλος.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

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

Το Σάββατο 24 Ιουλίου το πρωί θα χοροστατήσει κατά την 
Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Α-
ποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας επί τη εορτή του Αγίου 
Αθηναγόρου του ομολογητού, ημέρα κατά την οποία άγει τα 
ονομαστήρια του ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως 
μας Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας.   

Την Κυριακή 25 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην 
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Στο τέλος θα τελέσει το 
ετήσιο μνημόσυνο της κατά σάρκα αδελφής του μακαριστής 
Δέσποινας Δερμεντζόγλου. 

Η Ιερά Ακολουθία θα μεταδοθεί απευθείας μέσα από την 
ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα 
στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 
90,2 FM».   

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 25 

Ιουλίου 2021 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα και 
παππού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΟΤΣΥΦΑ

και καλούμε όσους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προ-
σέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς 
το Θεό.

Η σύζυγος
Τα παιδιά, Τα εγγόνια
 Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στο καφέ «Le monde», Κεντρικής 129

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 

25 Ιουλίου 2021 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Σάββα Κυριω-
τίσσης Βέροιας 40ΝΘΗΜΕ-
ΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, παππού και 
αδελφού

ΘΩΜΑ ΔΗΜ.
ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

(συνταξιούχος δάσκαλος)

και καλούμε όσους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προ-
σέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς 
το Θεό.

Η σύζυγος, Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Τα αδέλφια

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

«Έφυγε» στα 71, ο συνταξιούχος 
Γυμνασιάρχης, Ηλίας Αϊδινίδης

Ένα από τα πρόσωπα που έχουν συν-
δεθεί με την εκπαίδευση και τον αθλητι-
σμό της Ημαθίας, ο συνταξιούχος γυμνα-
στής Ηλίας Αϊδινίδης (συνταξιοδοτήθηκε 
ως Διευθυντής του Γυμνασίου Μακροχω-
ρίου), έφυγε από την ζωή σε ηλικία 71 
ετών. Υπήρξε αθλητής στίβου του Φιλίπ-
που ως δρομέας ταχυτήτων 100μ. και 
200μ. Με την σύζυγό του, επίσης γυμνά-
στρια Γιούλη, δημιούργησαν μια αθλητική 
οικογένεια, αφού ο γιος τους οδοντίατρος 
στο επάγγελμα Νίκος και η κόρη τους Με-
λίνα που ακολούθησε τα βήματά τους ως 
γυμνάστρια, ήταν αθλητές χάντμπολ στην 
ομάδα του Φιλίππου. 

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα Σάββα-
το 24 Ιουλίου, στις 12, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Μακροχώρι.

Ο ΛΑΟΣ εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην σύζυγό του Γιούλη, στα παιδιά 
του Νίκο Μελίνα και σε όλη την οικογένεια του εκλιπόντος. 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Δέσποινας Β. Δερμεντζόγλου

Την Κυριακή 25 Ιουλίου 2021, το πρωί, 
στον  Ιερό Ναό Αγίου Λουκά του Ιατρού 
στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βέροιας 
θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ι-
ερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας 
κ. Παντελεήμονος. Στο τέλος θα τελεστεί 
το ετήσιο μνημόσυνο της κατά σάρκα α-
δελφής του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
κ. Παντελεήμονος, μακαριστής Δέσποινας 
Δερμεντζόγλου.

Οι αδελφοί
Ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμων

Τηλέμαχος και Μαρία Καλπακίδου
Τα τέκνα, Τα εγγόνια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 25 

Ιουλίου 2021 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημέ-
νου μας υιού, συζύγου και 
πατέρα

ΙΩΑΝΝΗ
ΧΑΣΙΩΤΗ

και καλούμε όσους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προ-
σέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς 
το Θεό.

Οι γονείς, 
Η σύζυγος,

 Ο υιός
 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 25 

Ιουλίου 2021 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συντρόφου, πατέρα, 
παππού και θείου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΦΙΛΙΜΕΓΚΑ

και καλούμε όσους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προ-
σέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς 
το Θεό.

Η σύντροφος
Τα παιδιά, 

Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα
Τα ανήψια,  Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββα-

το 24 Ιουλίου 2021 στις 11.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Πέ-
τρου και Παύλου Μητρόπολη 
Βέροιας ο Παναγιώτης Κό-
βλατζης σε ηλικία 83 ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ



Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 
επειδή μας έχουν λείψει οι μάχες 

στα καφενεία τα πράσινα και τα γα-
λάζια, αποφασίσαμε τη συμμετοχή 
μας, στον νέο πόλεμο, μπολιασμένοι 
και μη, με εμβόλιο και χωρίς εμβόλιο. 

Προσωπικά προσήλθα να εμβολιαστώ, αλλά η βελόνα δεν μπορούσε να 
περάσει από την τριπλή τοιχοποιία λίπους. 

Στην κυριολεξία, σπάγανε οι βελόνες, οπότε αισθάνθηκα ατρόμητος και 
την έκανα. Όταν θα αποκτήσετε την κατάλληλη βελόνα, με ειδοποιάτε τους 
είπα και τα ξαναλέμε (ακόμη ψάχνουνε)!

Φίλοι μου, χώρος για νέο διχασμό δεν υπάρχει, με μέτρο και σύνεση (κά-
τι που λείπει από αρκετούς μεγαλόσχημους ρασοφόρους!) και θα βρούμε τη 
λύση. 

Μέχρι τότε όμως, έχω ξαναπληκτρολογήσει, αρκετοί οφείλουν να βγά-
λουν τον σκασμό!

Η αφετηρία είναι η ίδια.
Οι μεν φοβούνται την πανδημία και οι δε φοβούνται τα εμβόλια, οι μεν 

δέχονται την άποψη της πλειοψηφούσας επιστήμης, οι δε της μειοψηφού-
σας. 

Δηλαδή οι αρνητές δέχονται την άποψη ορισμένων ιατρών, που έχουν 
σοβαρές ενστάσεις, οι μη αρνητές, δέχονται την άποψη της ιατρικής κοινό-
τητας στο σύνολό της!

Οι ψεύτες και οι τυχοδιώκτες όμως και στις δύο περιπτώσεις εξακολου-
θούν να υφίστανται.

Από τη μία μεριά η πλειοψηφία του πολιτικού συστήματος, που με την 
πάροδο χρόνων κατάλαβε πόσο μας αγαπά και επιθυμεί να μας σώσει και 
από την άλλη πάλι σωτήρες, αλλά προτείνοντας διαφορετικό δρόμο σωτη-
ρίας.

Τώρα όσον αφορά την αφεντιά μου, τα πενήντα έτη τα έχω ξεσκίσει, ο-
πότε βαρέθηκα να με χρησιμοποιούνε, να με κοροιδεύουνε.

Δεν είναι δυνατό να συμμετέχω σε κινήματα επιτήδειων, που φροντίσανε 
να κάνουνε κόμματα και τώρα επιδιώκουν να εκλεγούν στο κοινοβούλιο, για 
να μας σώσουν, αφιλοκερδώς!

Οι οποίοι ως κλασικοί ψεύτες, στην αρχή ήταν εναντίον των εμβολίων 
και τώρα δηλώνουν υπέρ, αλλά εναντίον της υποχρεωτικότητας!

Και ενώ δεν μας φτάνουν όλα τα προηγούμενα, μας προέκυψε και το 
ράσο και όχι οποιοδήποτε, αλλά αυτό με τη μαγκούρα, που αντί να δει και 
να καθοδηγήσει προς την ενότητα του ποιμνίου, επιδιώκει το διαχωρισμό 
σε παλαβούς και μη, διότι ως γνωστόν ο Μεγάλος από επάνω έκανε παρέα 
μόνο με ιδιοφυίες, μόνο με τους αρίστους!

Τόνισε κάποιος Μητροπολίτης, γνωστός για την άριστη θεολογία, 
«… να αναλάβει ο κάθε πολίτης την ευθύνη του, σημαίνει, όχι να στερού-

νται μετακινήσεων ή  ελευθεροκοινωνίας όσοι δεν θέλουν να εμβολιασθούν, 
αλλά να υπογράφουν υπεύθυνα ότι σε περίπτωση 
που το Σύστημα Υγείας «κρασάρει», τότε δεν θα 
απαιτήσουν περίθαλψη στις ΜΕΘ».

Αυτά παθαίνουμε δεσπότη μου, εάν 
παρακολουθούμε τα κανάλια της μαζικής 
εξόντωσης, τα οποία έχουν εισπράξει ε-
κατομμύρια για την επίτευξη του σκοπού 
της. Άρα, αφήνουμε τα κανάλια και ανοί-
γουμε ξανά τα βιβλία, για να θυμηθούμε 
ότι ως κράτος, ανήκουμε εις τη Δύση, αλλά 
ως Εκκλησία κρατάμε τη σημαία, είμαστε 
σημαιοφόροι της Ανατολικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, της Ανατολικής!

Που ακούστηκε ορθόδοξος ιεράρχης να 
προτείνει την απομόνωση ανθρώπων από 
ιατρική φροντίδα, για λόγους τιμωρίας.

Αυτά Δεσπότη μου αλλού, όχι εδώ, υ-
πάρχουν και οι προτεστάντες, που τιμω-
ρούν!

Α και κάτι άλλο, που ξεχνάτε κάποιοι. 
Είστε δημόσιοι υπάλληλοι, που σημαί-

νει ότι ίσως να πληρώνεστε από τους πα-
λαβούς, από αυτούς, που θέλετε να απο-
κλείσετε από τις ΜΕΘ!

Κατέβηκε ο Τεράστιος από επάνω και 
μας μίλησε για αγάπη, έκανε παρέα με 
λεπρούς, ασθενείς, πόρνες, αμαρτωλούς, 
κλέφτες, τελώνες, και έρχεστε εσείς όχι 
όλοι, οι μεγαλόσχημοι να μας πείτε, να 
αποκλείσουμε τον συνάνθρωπό μας από 
την ιατρική φροντίδα, διότι πρέπει να τιμω-
ρηθεί, επειδή έχει διαφορετική άποψη από 
τον Καίσαρα, ξεχνώντας ότι οι ναοί και οι 
θρόνοι που κάθεστε είναι συνήθως ευγενι-
κή χορηγία απλών αμαρτωλών ανθρώπων 
και όχι από καίσαρες!

Και για να καταλάβετε, εσείς οι έξυπνοι 
το μέγεθος της επιτυχίας σας, δώστε βάση 
και το ακόλουθο:

Πατέρας, μάλλον βλαμμένος για εσάς, 
συζητά με μέλη της οικογενείας του, που 

πρόκειται να φύγουν για χώρα της Δύσης και τους τονίζει. 
Εκεί που θα πάτε, υπάρχουν ορθόδοξοι ναοί, αλλά σας παρακαλώ προ-

σοχή, γιατί ίσως είναι ορθόδοξοι μόνο στην ταμπέλα. Εάν εισέλθετε μέσα, 
μπορεί να δείτε σακουλάκια με αντίδωρα, πλαστικά κουταλάκια, μεγαλόσχη-
μους άλλου δόγματος να συμπροσεύχονται, ορθοδόξους να υποκλίνονται 
και να τους φιλούν το χέρι, τότε παιδιά μου μακριά, διότι εκεί μέσα δεν είναι 
ούτε η Παναγιά μας, ούτε ο Χριστός μας. Βγαίνετε έξω και αρχίζετε να τρέ-
χετε, όσο πιο μακριά γίνετε, από τους οικουμενιστές, από την παγκοσμιο-
ποίηση, μακριά από τα τέρατα και πλάι στην Μάνα μας και τον Πατέρα μας!

Και αφού διώκετε και τους διαφωνούντες μητροπολίτες, πήρατε θάρρος 
και περάσατε στην επίθεση και έτσι προέκυψε και άλλος δέσποτας, ο ο-
ποίος χαρακτήρισε αμαρτωλούς τους μη εμβολιασθέντες και δεκτό και όλα 
καλά, αλλά αλήθεια δεν μας είπατε, όταν προσκυνάμε τον καίσαρα είναι α-
μαρτία ή Θεάρεστο έργο, έτσι απλά πληροφοριακά για να ξέρουμε και εμείς 
οι τυφλοί, οι βλαμμένοι, οι άχρηστοι, ο Θεός να σας απαλλάξει από αυτούς 
και από εμένα τον πρωταθλητή της ηλιθιότητας και του … σάμαλι!

Ότι το σάμαλι δεν θα μου το απαγόρευε ο γέροντας, αλλά ο γιατρός ακό-
μη δεν μπορώ να το πιστέψω!

Και πριν ολοκληρώσω και αυτό τον περίπατο, ομολογουμένως δύσκολος 
και ανηφορικός, να στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς και σε έναν άλλο 
μητροπολίτη, ο οποίος έγινε τούρμπο όταν είδε να μπαίνει στην άδεια Εκ-
κλησία, πιστός χωρίς μάσκα! Δεν ενοχλήθηκε από το ότι η εκκλησία δεν είχε 
κανέναν, παρά κάποιον ή κάποια που έλεγε: «άστο δέσποτα θα καλέσω την 
αστυνομία εγώ», διότι ως γνωστόν στον οίκο του Θεού, μπαίνουνε και οι 
ρουφιάνοι χριστιανοί!

Για μία ακόμη φορά να τονίσουμε Δεσπότη μου, ότι ο ναός ως ανθρώπι-
νη κατασκευή, έγινε από αυτόν που έδιωξες, κατά συνέπεια δεν είναι ούτε 
το σπίτι σου, ούτε το γραφείο σου, για να μας διώχνεις.

Δηλαδή, ο αμαρτωλός νιώθει την ανάγκη να προσευχηθεί, προσπαθεί 
να βρει λύση στα προβλήματά του, θέλει ενδεχομένως να δακρύσει για τις 
αμαρτίες του και εσύ τον πετάς έξω, από πού, από το τσιφλίκι σου!

Για κατεβάστε τον πήχη πιο χαμηλά, γιατί άλλος συνάδελφός σας στο 
αίτημα υπουργού να συνδράμει η εκκλησία στην εμβολιαστική καμπάνια, 
είπε να το πούμε υπουργέ μου, αλλά «οι εκκλησίες είναι πια άδειες. Οπότε 
το ερώτημα είναι σε ποιους απευθυνόμαστε;»

Πριν σας αποχαιρετίσω, μία παράκληση και ένα ευχαριστώ!
Πρόεδρε βάλε στο περιθώριο, τα νεοφιλελεύθερα, φασιστικά σκουπίδια, 

που απειλούν με επίθεση εναντίον των μη μπολιασμένων, που απαιτούν να 
κάθονται στο σπίτι τους και να μην κυκλοφορούνε.

Ένα ευχαριστώ στους συγκεντρωθέντες, μη εμβολιασμένους, διότι δώ-
σανε λύση στο πρόβλημά μου.

Σας είπα στην αρχή ότι αναζητείται η βελόνα για τους χοντρούς, οπότε 
ακούγοντας το Μακεδονία ξακουστή, στη συγκέντρωση, βρήκα τη λύση.

Πρέπει να εμβολιαστώ με σάρισσα! 

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ
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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 
 
 

 

ΜΙΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Μετά από 15 χρόνια συνδικαλιστικής περιήγησης, 24 χρόνια γάμου και 27 χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας 
κατέληξα: να ντύνομαι στη «μπουτίκ μπαμπάς & μαμά», να τρώω από το «μάρκετ πεθερός & πεθερά» και να σας «πο-
λεμώ» με το πληκτρολόγιο μου».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 7278Γ/22-07-2020 έκθεση επίδοσης 

της Δικαστικής Επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου 
Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Βέροιας Αγγάλα Ευ-
δοξίας, μετά από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε στις 
21-07-2020 από την Δικηγόρο Βέροιας Παγώνα-Αλεξάνδρα 
Γκίκα πληρεξούσια της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την 
επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», ΑΦΜ 
094014201, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, η οποία εδρεύει στην Αθήνα 
επί της οδού Αιόλου 86 και εκπροσωπείται νόμιμα επέδωσα 
στην κα Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας Όλγα Ασλανίδου  
για λογαριασμό της Αργυρώς Ζαφειροπούλου του Βασιλείου 
με Α.Φ.Μ. 120313270,τέως κατοίκου περιοχής Λιανοβεργί-
ου Σ.Σ. Πλατέος Ν. Ημαθίας και ήδη αγνώστου διαμονής, 
ακριβές αντίγραφο της από 30.06.2021 Αγωγής της πρώτης 
κατά της Αργυρώς Ζαφειροπούλου του Βασιλείου, η οποία 
απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας 
που με αυτή ζητάει αυτά που αναφέρονται στο περιεχόμενο της 
και συγκεκριμένα: Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μας.

Να υποχρεωθεί η εναγόμενη οφειλέτρια να μας καταβάλει 
το ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων 
πενήντα ενός ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (74.951,32 
ευρώ) [καταψηφιστικό αίτημα], το οποίο αναλύεται ως ακο-
λούθως: Σύνολο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών ποσού εβδομήντα 
τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ενός ευρώ και τριά-
ντα δύο λεπτών (74.951,32 ευρώ), Ληξιπρόθεσμα Χρεολύσια 
ποσού τριάντα έξι χιλιάδων διακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και ε-
νενήντα τεσσάρων λεπτών (36.282,94 ευρώ), Τόκοι Κεφαλαίου 
ποσού τριάντα επτά χιλιάδων εκατόν δέκα επτά ευρώ και έντε-
κα λεπτών (37.117,71 ευρώ), Τόκοι Υπερημερίας ποσού χιλίων 
πεντακοσίων πενήντα ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (1.550,67 
ευρώ) και Έξοδα ποσού μηδέν (0,00) ευρώ, εντόκως από την 
επίδοση της παρούσας αγωγής και μέχρι ολοσχερούς εξοφλή-
σεως. Να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινώς ε-
κτελεστή σύμφωνα με τα άρθρα 907 και 908 παρ. 1 περ. α’ του 
Κ.Πολ.Δ .Να καταδικαστεί η εναγόμενη στην εν γένει δικαστική 
μας δαπάνη, στα έξοδα επιδόσεων, στην αμοιβή της Πληρεξού-
σιας Δικηγόρου μας και στην αμοιβή του Διαμεσολαβητή. Στο 
τέλος του δικογράφου υπάρχει έκθεση κατάθεσης δικογράφου 
με αριθμό κατάθεσης 124/ΤΜ/2021 της Γραμματέως του Μο-
νομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας από την οποία φαίνεται ότι 
κατετέθη το παραπάνω δικόγραφο, Στη συνέχεια υπενθυμίζεται 
ότι τελική ημερομηνία κατάθεσης προτάσεων και αποδεικτικών 
μέσων είναι η 8/12/2021. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προ-
τάσεις δε λαμβάνονται υπόψη. Σε περίπτωση αργίας ή Σαββα-
τοκύριακου η προθεσμία παρατείνεται την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα. Συνημμένα επέδωσα την από 21/07/2021 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙ-
ΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕ-
ΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.4640/2019) 
του Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή Παναγιώτη Δημοσθ. Δα-
βόρα με την οποία γνωστοποιείται ότι η Υποχρεωτική Αρχική 
Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης όπως ορίζεται στο άρθρο 7 
του Ν. 4640/2019, θα λάβει χώρα στις 03-08-2021, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00, τόπος διεξαγωγής, Βέροια, οδός Κεντρικής 25, 
1ος όροφος επαγγελματική έδρα Διαμεσολαβητή.  

ΝΑΟΥΣΑ 23/07/2020
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ

ΑΓΓΑΛΑ Ν. ΕΥΔΟΞΙΑ



Με τουρνουά διπλών
ανάμεσασταμέλητουέ-
κλεισεηφετινήσεζόνγια
το SARANTOVRISES
TENNISCLUB.Δεκατέσ-
σεραζευγάριααγωνίστη-
καν την Κυριακή 18-7-
2021απότις9π.μ.έως
τις 5 μ.μ. στο TENNIS
CLUB, για το έπαθλο
του νικητή. Το ζευγά-
ριΜουταφίδης Γιώργος
καιΜουταφίδηςΜιχάλης
(πατέρας και γιός) κατέ-
κτησε την πρώτη θέση
κερδίζοντας στον τελικό
τουςΜπίκαΑχιλλέα και
Γιώτη Τσαλουχίδη. Ο
παλιός άσσος της Βέ-
ροιας, τουΟλυμπιακού
και τηςΕθνικής ομάδας,
υπερέβαλε εαυτό και
κατόρθωσε μετά από
τέσσερις νικηφόρους
αγώνες να φτάσει στον
τελικό με άξιο συμπα-
ραστάτη τον Αχιλλέα
Μπίκα. Στην ημιτελική
φάση αγωνίστηκαν και
τα ζευγάρια Μανούδης
Αλέξανδρος-Ιορδανίδης
Γιάννης και Γκαλίτσιος
Θεόδωρος-Σταμπουλής
Γρηγόρης.Στο τουρνουά
αγωνίστηκε και ο βου-
λευτής του νομού μας
Λάζαρος Τσαβδαρίδης
μεσυμπαίκτριατηνκόρη
τουΔήμητρα, πετυχαί-
νοντας δύο νίκες.Ένας
ακόμηπαλιός άσος της
Βέροιας, ο Άρης Αδα-
λόγλου αγωνίστηκε στο
τουρνουά με συμπαίκτη
τονΜπαντήΑντώνη. Ε-
πίσης συμμετείχαν οι:
Wlcek John,Μπαρμπα-
ρούση Μιράντα, Palini
Lorenzo, Λάιου Νόρα,
Παπαδόπουλος Αντώ-
νης,ΑθανασιάδουΕυθα-
λία,ΛαζόςΝίκος,Λαζός
Ζήσης, Σαρημιχαηλίδου
Αντωνία, Νούσιος Γιάν-
νης, Μπαρμπαρούσης

Σωτήρης ,  Τσεσμελή
Μαρία, Μπαρμπαρού-
ση Ελπίδα, Τσιλιγκαρί-
δουΜαρία,Μωυσιάδης

Στάθης,Παπαδοπούλου
Ιωάννα και Κοντογου-
λίδου Στέλλα. Χορηγοί
του τουρνουά ήταν οι ε-

ταιρείες: ΜΠΙΚΑΣΑ.Ε.,
UN ITED COLOURS
OF BENETTONΗΛΙΑΣ
ΛΑΖΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΑΡΜΑ
ΤΣΕΣΜΕΛΗ,ΚΑΝΔΥΛΑΣ
Α.Ε.
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CMYK

του Σαββατοκύριακου

ΒΕΡΟΙΑ:Τέλοςκαιο
Καραγιάννης-Επίσημα
έξιπαίκτεςπαρελθόν

Όπωςπρώτοτοkerkidasport.grενημέρωσετοαναγνωστικότου
κοινό εδώκαι 20μέρες,παρελθόναπό την«Βασίλισσα τουβορ-
ρά»αποτελούνκαιεπίσημαέξιποδοσφαιριστές,όπωςαναφέρειη
διοίκησηστηνανακοίνωσηπουεξέδωσε.ΑνάμεσάτουςκαιοΑλέ-
ξανδροςΚαραγιάννης, για τονοποίο, μέχρι τελευταία, υπήρχεμία
επιφυλακτικόηταωςπροςτηνανανέωσηηόχιτουσυμβολαίουτου.

ΑναλυτικάηανακοίνωσητηςΠΑΕΒΕΡΟΙΑ:
ΗΠΑΕΝΠΣΒΕΡΟΙΑανακοινώνειότιολοκληρώθηκεησυνεργα-

σίατηςμετουςποδοσφαιριστέςΠαναγιώτηΒοσνιάδη,ΝτιΤζιοβάνι
ΝουμαΟυμ,ΑλέξανδροΚαραγιάννη,ΔημήτρηΣτάμου,Αλμπέρτο
Σιμόνι καιΚωνσταντίνοΑποστολόπουλο.Ευχόμαστε και στους έξι
αθλητέςκαλήσυνέχειαστηνκαριέρατους.

ΓΙΟΡΤΗΤΟΥΤΕΝΙΣ
ΣΤΟSARANTOVRISES

TENNISCLUB

Με δελτίο Τύπου 
της ΕΕΑ έκανε 
γνωστό ότι η 

ΒΕΡΟΙΑ πήρε πιστοποι-
ητικό συμμετοχής στο 
νέο πρωτάθλημα της 
Super League 2.

Το δελτίοΤύπου τηςΕπιτρο-
πήςΕπαγγελματικούΑθλητισμού
αναφέρειταεξής:

1)ΗΕπιτροπή χορήγησεπι-
στοποιητικόστιςκάτωθιΠΑΕτης
SUPERLEAGUE1:

ΠΑΕΠΑΟΚ
ΠΑΕΑΠΟΛΛΩΝΣΜΥΡΝΗΣ
2)ΗΕπιτροπή χορήγησεπι-

στοποιητικόστιςκάτωθιΠΑΕτης
SUPERLEAGUE2:

ΠΑΕΒΕΡΟΙΑ
3)ΗΕπιτροπή χορήγησεπι-

στοποιητικόστιςκάτωθιΠΑΕ(Β΄
ΟΜΑΔΕΣ)

ΠΑΕΠΑΟΚ
4)ΗΕπιτροπή χορήγησεπι-

στοποιητικόστιςκάτωθιΚΑΕ:
ΚΑΕΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
5)ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ, τηναπό11-

3-2021αίτησητηςΠΑΕΞΑΝΘΗ

ΠήρεπιστοποιητικόσυμμετοχήςστηνSL2ηΒΕΡΟΙΑ
ΌχιηΞάνθη

Συνεχίζουν μαζί ΦΙΛΙΠΠΟΣ
και Χάρης Μπαλτατζής

Τηνανανέωση τηςσυνεργασίας τουμε τονΧάρηΜπαλτατζήανα-
κοίνωσεοΦίλιππος.

ΟΧάρης θα συνεχίσει να ενισχύει δυναμικά την ομάδα τουΦι-
λίππουΒέροιας την ερχόμενηαγωνιστικήπερίοδο, από τη θέση του
δεξιούίντερ.

Σεδηλώσειςτου,οαριστερόχειρας ίντερ,είπε:«Είμαι ιδιαίτεραχα-
ρούμενοςπουθασυνεχίσωνααγωνίζομαιμετηνομάδατουΦιλίππου,
που ξεκίνησα και ανδρώθηκα χαντμπολικα.Ηπερσινή χρονιά ήταν
δύσκοληκαιπερίεργηγιαόλους.Στηνομάδαυπάρχει έναμελλοντικό
πλάνο και θα κάνωότι καλύτερομπορώγια ναπετύχουμε τουςστό-
χουςπουέχουμεθέσειτηνφετινήσεζόν.»
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιούνιος-Ιούλιος 2021

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

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

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

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

ΧαράματατουΣαββάτου
οΒεροιώτηςΜάνοςΧαρισιάδης

τρέχειγιαιερόσκοπό

ΟΒεροιώτηςδρομέαςυπεραποστάσεωνΜάνοςΧαρισιάδης,όπωςγρά-
ψαμεπρόσφατα, αποφάσισε να αφιερώσει τους επόμενους δύοαγώνες
ορεινού τρεξίματος, στην οικονομική ενίσχυση τουΑθλητικούΣωματείου
ΠροσαρμοσμένουΑθλητισμού«ΕνΣώματιΥγιεί».

Οπρώτοςέφθασε,αφούθατρέξειστις23Ιουλίουστο«TerAZMR80
km»καιγιατονοποίοέγραψεστονπροσωπικότουλογ/σμό:

«Στις04:30τοχάραματουΣαββάτουξεκινάειηπροσπάθειαμουστον
αγώναTerAZagoriRace(80km).

Σεαυτήντηνπολύωρηπροσπάθειαοσκοπόςείναιιερός...
Τρέχωγια τουςαθλητέςμεαναπηρία τουσωματείου@enswmatiygiei

προκειμένου νασυγκεντρωθούνχρήματα γιαυλικοτεχνικό εξοπλισμό,με-
τακινήσειςκαιπάγιαέξοδα!!!

Αφιερώστέλίγαλεπτάαπότονχρόνοσαςκαιλιγότεροαποτουστέρη-
μαμας...

Στηρίζοντας τηνπροσπάθεια μου , στηρίζετε όλους τους αθλητές του
συλλόγου.

Οδρόμοςείναιμακρύςκαιανηφορικός.
Σαςευχαριστώ»
*ΝαθυμίσουμεότιοδεύτεροςαγώναςτουΜάνουείναιστις21Αυγού-

στουστον«SKY50km»στοΖερμάττηςΕλβετίας
ΜΑΝΟ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΝΟΕΡΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΣΟΥ. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ:
Έναρξη συνεργασίας
με Μάριο Πουλιανίτη

ΗΔΕτουτμήματοςκαλαθοσφαίρισηςμεχαράανακοινώνειτην
έναρξησυνεργασίας της με τονΜάριοΠουλιανίτη.Ο 22χρονος
(29/11/1999) αθλητής, κατάγεται απόμια άκρωςμπασκετική οι-
κογένεια,έχειύψος1.93καιαγωνίζεταιστηνευραλγικήθέσητου
pointguard.

ΟΜάριοςξεκίνησετηνκαριέρατουαπότηνΑκαδημίαΑστέρια
τουκουΘόδωρουΡοδοπούλου,όπουκαιπαρέμεινεμέχρι τα18
τουχρόνια.Έκτοτε,έχειαγωνιστείγια4σαιζόνστοΒόρειοΌμιλο
τηςΒ’ΕθνικήςκατάσειράμετοΑνατόλια,τηΓέφυρα,τονΑίαντα
ΕυόσμουκαιτονΠανσερραϊκό.

Μάριε,σουευχόμαστεναείσαιγερός,νααρπάξειςτηνευκαιρία
τηςΑ2απόταμαλλιάκαιναχαρείςμιαολοκληρωμένημπασκετική
χρονιά,βοηθώνταςπαράλληλατηνομάδαμαςναυλοποιήσειτους
στόχουςπουέχειθέσει.

Σάββατο 24-07-2021

08:00-14:30 ΠΑ-

ΝΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙ-

ΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7

23310-28594

08:00-14 :30  Α-

ΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

& ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΙΕΡΙ-

ΩΝ 7 (απέναντι από

βενζινάδικο Γαλάνη)

23310-73324

08:00-14:30ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΜΗ-

ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ3823310-29551

14:30-21:00ΠΑΠΑΡΗ-ΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑΛ.ΣΤΡΑ-

ΤΟΥ27-ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ23310-23360

19:00-21:00 ΠΑΠΑΡΗ ΧΡ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΗΑΣ 4

23310-60064

21:00-08:00 ΠΑΠΑΡΗ ΧΡ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΗΑΣ 4

23310-60064

Κυριακή 25-07-2021

08:00-14:30ΣΙΜΟΥΜΙΜΙΚΑΚΑΠΠΟΥ4 (πεζόδρο-

μοςαγοράς)23310-73124

14:30-21:00ΤΕΡΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε.ΕΔΕΣΣΗΣΚΑΙ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60279

19:00-21:00ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕ-

ΩΣ2023310-23416

21:00-08:00ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕ-

ΩΣ2023310-23416

Δευτέρα 26-07-2021

16:00-21:00ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ26(6οΔημοτικόσχολείο)23310-29101

16:00-21:00 ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝΔΟΥ11 (κά-

τωαπότααστικά)23310-23023

19:00-21:00ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ3223310-22968

21:00-08:00ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ3223310-22968

Φαρμακεία

Super δώρα από
τη λαχειοφόρο αγορά 
των Αετών Βέροιας!

Γιαακόμημίαχρονιά,οιΑετοίΒέροιαςδίνουντηδυνατότηταστους
φίλους της ομάδας ναδιεκδικήσουνσπουδαία δώρα, μέσααπό την
ετήσιαλαχειοφόροαγορά.

Μόλιςμε2.5€,μπορείτενακερδίσετεέναI-Phone2020τηςApple
(64MB)ήέναηλεκτρικόπατίνιXiaomiMIEssentialήέναminismart
watchAMAZFITGTS2ήένατριήμεροταξίδι!

Ηκλήρωσηθαπραγματοποιηθείστις30Δεκεμβρίου2021,παρου-
σίαδικηγόρου.

Οριστικάπροπονητήςστον
ΠΑΟΚΒ’οΠάμπλοΓκαρσία
ΟΠάμπλοΓκαρσίααποδέχθηκετηνπρότασητουΠΑΟΚκαιθα

καθίσειστονπάγκο τηςβ’ ομάδας τουΔικεφάλου, ηοποίαθαα-
γωνιστείστηSuperLeague2.Οριστικάπροπονητήςστηβ’ομάδα
τουΠΑΟΚθαείναιοΠάμπλοΓκαρσία.ΟΟυρουγουανόςτεχνικός
αποδέχθηκε τηνπρόταση των διοικούντων την «ασπρόμαυρη»
ΠΑΕκαιθαπαραμείνεικάτοικοςΤούμπας.ΘυμίζουμεπωςοΓκαρ-
σίαοδήγησετονΔικέφαλοστηνκατάκτησητουΚυπέλλουτηνπερ-
σινήσεζόν,επικρατώντας2-1τουΟλυμπιακούστονμεγάλοτελικό.
Ωστόσο,οιάνθρωποιτηςομάδαςαποφάσισανναδώσουνεκνέου
ταηνίατηςπρώτηςομάδαςστονΡαζβάνΛουτσέσκου.

Ηανακοίνωση τουΠΑΟΚ: Ολοκληρώθηκε σήμερα η συμ-
φωνίαμε το τεχνικό επιτελείοπουθααναλάβει το εγχείρημα του
ΠΑΟΚΒ.ΠάμπλοΓκαρσία,ΓιάννηςΘωμαΐδης,ΜίροσλαβΣνάου-
τσνερ,ΧάρηςΚομσής,ΓιάννηςΑμπατζίδηςκαιΒασίληςΠετρόπου-
λος,θαστελεχώσουντηνομάδα.Γενικόςαρχηγόςαναλαμβάνειο
Κώστας Ιωσηφίδης,φυσιοθεραπευτής οΣταύροςΤερζανίδης και
φροντιστήςοΒασίληςΠαπαδόπουλος.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονο-
κατοικία 200 τμ, στη
Φυτειάμεπανοραμική
θέα,σεοικόπεδο1.500
τ.μ. Τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.:2331093389κος
Χρήστος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-
ρισμα 2ου ορόφου,
άριστο, 85 τ.μ., χ.
ασανσέρ, στηνΜη-

τρόπολη, σε τιμή
ευκαιρίας 38.000
ευρώ. Τηλ.: 6945
122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ια-
μέρισμα κοντά στο
Μουσείο, 90 τ.μ.,
34.000 ευρώ. Τηλ.:
6934 888738Μεσι-
τιοκόΑκίνητα Ημα-
θίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο 700 τ.μ. στην
Αγ.  Βαρβάρα σε
πλαγιά, με θέα τον
Αλ ιάκμονα,  στην
πλατε ία του χω-
ριού. Πληρ. Τηλ.
6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός
χέρσος 11.000 τ.μ.
στονΆγιο Γεώργιο,
θέση «ΣΥΚΙΕΣ».
Τηλ.: 6945 122583,
Euromesitiki.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα

όρια Αγγελοχωρι-
ου-Αρχαγγέλου 2
χωράφια κολλητά,
25 και 11 στρέμμα-
τα, περιφραγμένα,
παλμέττα βερύκο-
κα 6 ετών σε φούλ
παραγωγή, άριστης

κατάστασης, 4 εξαι-
ρετικέςποικιλίες, με
μπεκάκια. Παρακα-
λώ μόνο σοβαρές
προτάσεις. Κινητό:
6945769920.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙοπωρο-

πωλείο επί της οδού

του Σαββατοκύριακου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΚΟΠΑΝΟΣ ενοικιάζονται δύο επαγγελματι-
κοίχώροιαπό350τ.μ.οκαθέναςμεδυνατό-
τητα να γίνει ένας χώρος,στονπεριφερειακό
δρόμοΚοπανού, δίπλαστοβενζινάδικοΣαρ-
δέλη, με 5μ. καθαρόύψος, χωρίς εσωτερικές
κολώνεςκαιπεριφραγμένηαυλή600τ.μ.Τιμή
1,00ευρώτοτετραγωνικό.Τηλ.:6944687267
&2332041088.

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
πωλείται ημιτελής
μονοκατοικία 175
τ.μ., διόροφη σε
700 τ.μ. οικόπεδο,
με υπόγειο 90 τ.μ.
και θέα τη λίμνη
τουΑλιάκμονα. Τι-
μή90.000,00ευρώ.
Πληροφορίες στο
τηλ. 6973388102
και2331027832.
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Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί δια 
τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 ημέρα και ώρα 20:00, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από 
το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), για συζήτηση και λήψη από-
φασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση σχεδίου δανειστικού συμβολαίου με το Ταμείο Παρακα-
ταθηκών & Δανείου για την χορήγηση τοκοχρεολυτικού δανείου ύψους 
2.497.600,00€, για την εκτέλεση έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ », ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό 
Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 21 της 
22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 1386/B/14-4-2020) ΚΥΑ – Εξουσιοδότηση Δημάρχου 
για την υπογραφή της σύμβασης του επενδυτικού δανείου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2. Λήψη απόφασης περί παροχής γνώμης για το σχέδιο του τεχνικού 
προγράμματος του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακε-
δονίας για το έτος 2022. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

3. Έκφραση γνώμης για την δυνατότητα χρήσης του νερού και του δικτύ-
ου ύδρευσης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την εταιρεία με 
την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑ-
ΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

4. Ανάκληση της αριθμ. 173/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 

περί παραχώρησης 
κοινοχρήστου χώρου. 
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙ-
ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑ-
ΝΟΣ)

5. Λήψη απόφα-
σης για την έγκριση 
πρακτικών ή μη της 
δημοπρασίας για την 
εκμίσθωση Τμήματος 
του αρίθ. 143 αγρο-
τεμαχ ίου  έκτασης 
20.000 τ.μ. αγροκτήματος Σχοινά του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 
ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

6. Επαναδιατύπωση της αιθμ. 84/26-05-2021 (ΑΔΑ:ΨΙΥΣΩΨΠ-06Ξ) 
Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : Έγκριση δαπάνης για 
χορήγηση Έκτακτου εφάπαξ οικονομικού Βοηθήματος σε δημότη για την 
κάλυψη της σοβαρής ανάγκης που προέκυψε στην οικογένεια του μετά από 
επεισόδιο πυρκαγιάς (ανάφλεξη καπνοδόχου ξυλολέβητα) και ολοσχερούς 
καταστροφής της οικοσυσκευής τους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

7. Έγκριση υποβολής αιτήματος 2ης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου 
Πράξης και της Απόφασης Ένταξης της Πράξης “Κέντρο Κοι-
νότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Αλεξάνδρειας » με κωδικό 
ΟΠΣ 5003543,του Επιχειρησιακού προγράμματος “Κεντρική 
Μακεδονία 2014-2020. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη αδειών χρήσης 
χώρων εμποροπανήγυρης της εορτής Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

9. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης ή μη της υπ’ αριθ. 
268/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού 
εκπροσώπων του Δήμου στην Επιτροπή παρακολούθησης 
του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, 
λόγω παραίτησης εκπροσώπου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ 
ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του θέματος: Mε-
λέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου «Ερ-
γασίες βελτίωσης οδών δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Αλεξάνδρεια 23/07/2021 
Αριθ. Πρωτ. : 13672 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, 
με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας 
έτους 2021”, προϋπολογισμού 102.643,97ευρώ με το Φ.Π.Α. 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42 
Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350138 Telefax: 2333350159
E-mail: promithies@alexandria.gr
Ιστοσελίδα: http://www.alexandria.gr
Κωδικός NUTS: EL521
Κωδικοί CPV: 18100000-0,18800000-7.
Η προμήθεια διαιρείται σε έξι (6) ΟΜΑΔΕΣ, οι οποίες έχουν ως εξής: 
ΟΜΑΔΑ 1: «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας έτους 

2021» για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών 
Υπηρεσιών, ΚΑ:02.10.6063, εκτιμώμενης αξίας 1.945,00 ευρώ, 
πλέον ΦΠΑ.

ΟΜΑΔΑ 2: «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας έτους 
2021» για τους υπαλλήλους του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδεί-
ας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, ΚΑ:02.15.6063 εκτιμώμενης αξίας 
18.595,60 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

ΟΜΑΔΑ 3: «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας έτους 
2021» για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης, Περι-
βάλλοντος & Καθαριότητας, Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου 
& Αγροτικής Ανάπτυξης (ηλεκτρολόγοι), ΚΑ:02.20.6063, εκτιμώμε-
νης αξίας 29.253,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

ΟΜΑΔΑ 4: «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας έτους 
2021» για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, (επί-
βλεψη έργων), ΚΑ:02.30.6063, εκτιμώμενης αξίας 2.633,40 ευρώ, 
πλέον ΦΠΑ.

ΟΜΑΔΑ 5: «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας έτους 
2021» για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσι-
ών, Πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης - Υπηρεσία Πρασίνου, 
ΚΑ:02.35.6063, εκτιμώμενης αξίας 11.107,60 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

ΟΜΑΔΑ 6:  «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασί-
ας έτους 2021» για τους υπαλλήλους των Λοιπών Υπηρεσιών, 
ΚΑ:02.70.6063, εκτιμώμενης αξίας 19.242,80 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ομάδων της με-
λέτης, ή ξεχωριστά ανά ομάδα, όπως αυτές προσδιορίζονται στην 
20/17-05-2021 μελέτη, όμως για το σύνολο των ειδών ανά ομάδα. 
Προσφορά που δεν θα περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών ανά ομά-
δα θα απορρίπτεται. .

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση 
συμμετοχής ύψους δύο (2) επί τοις εκατό (%) της προϋπολογισθεί-
σας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες 
ειδών της μελέτης για τις οποίες επιθυμεί να συμμετάσχει. Η εγγύ-
ηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστοντριάντα 
(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του 
άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω 

της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσί-
ων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη 
του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 135716, στο Κεντρικό ηλεκτρο-
νικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση του Δήμου Αλεξάνδρειας www. alexandria.gr , ενώ η 
παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στο πρόγραμμα 
Διαύγεια και στον Ελληνικό Τύπο. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορί-
ζεται η 26/07/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ. 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Δι-
αδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
ορίζεται η 16/08/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, 
δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς απαιτείται να διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

 Ο Δήμαρχος
 Παναγιώτης Γκυρίνης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 7279Γ/22-07-2021 έκθεση επίδοσης 

της Δικαστικής Επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου 
Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Βέροιας Αγγάλα Ευ-
δοξίας, μετά από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε στις 
14.07.2021 από την Δικηγόρο Αθηνών κα ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΛΟΥ-
ΛΗ, πληρεξούσια της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην 
Αθήνα, οδός Αιόλου 86 (Α.Φ.Μ.: 094014201), και εκπροσωπεί-
ται νόμιμα επέδωσα στην κα Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Βέ-
ροιας Όλγα Ασλανίδου για λογαριασμό του Ταφίλη Παύλου του 
Σάββα, πρώην κάτοικο Δ.Δ. Λιανοβεργίου Δ. Πλατέος Ν. Ημα-
θίας, με ΑΦΜ 106800275 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές 
αντίγραφο της από 24.06.2021 Αγωγής της πρώτης κατά του 
Ταφίλη Παύλου του Σάββα η οποία απευθύνεται ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που με αυτή ζητάει αυτά 
που αναφέρονται στο περιεχόμενο της και συγκεκριμένα: 1 να 
γίνει δεκτή καθ ’ολοκληρίαν η παρούσα αγωγή μας, 2. Να υπο-
χρεωθεί ο εναγόμενος, να μας καταβάλλει το ποσό των ΕΥΡΩ 
ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑ-
ΡΩΝ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΩΝ (69.354,76€) το οποίο 
αναλύεται ως ακολούθως: Ληξιπρόθεσμα Χρεολύσια ποσού 
Ευρώ 34.453,05, Τόκοι Κεφαλαίου ποσού Ευρώ 33.476,46, 
Τόκοι Υπερημερίας ποσού Ευρώ 1.424,66 και Έξοδα ποσού 
Ευρώ 0,59, εντόκως από την επίδοση της παρούσας αγωγής 
3. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτε-
λεστή και 4. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην δικαστική μας 
δαπάνη και αμοιβή του πληρεξούσιας δικηγόρου. Στο τέλος του 
δικογράφου υπάρχουν α) η από 28.06.2021 με Γενικό Αριθμό 
Κατάθεσης 50229/2021 και με Αριθμό Κατάθεσης 8146/2021 
Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου της γραμματέως το ως άνω Δι-
καστηρίου  (Δικαστήριο: Πρωτοδικείο Αθηνών, Διαδικασία: Νέα 
Τακτική Μονομελούς, Αντικείμενο: Ενοχικό –Κατ. Εγγράφου: 
Αγωγή), μετά της παρά πόδας πράξεως με την οποία ορίζεται 
ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους 
είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η 
παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες 
για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους 
ομόδικούς του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμο-
νής. Επισημαίνεται ότι οι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνο-
νται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το απο-
δεικτικό επίδοσης της αγωγής και β) παραγγελία για επίδοση σ’ 
αυτόν που κοινοποιείται για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες 
συνέπειες, καλούμενο ταυτόχρονα να καταθέσει προτάσεις 
εντός 100 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής 
σύμφωνα με τα άρθρα 237 επ. ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκαν 
από τον Ν. 4335/2015.

ΝΑΟΥΣΑ 23-07-2021
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ

ΑΓΓΑΛΑ Ν. ΕΥΔΟΞΙΑ

Ηλεκτρονικά πλέον η αίτηση στον e-ΕΦΚΑ 
για δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης

Αν κάποιος ήταν ελεύθερος επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης και ήθελε να απασχοληθεί παράλληλα και ως μισθωτός έπρεπε να επι-
σκεφθεί το τοπικό κατάστημα του ΕΦΚΑ και να υποβάλει εκεί το αίτημά του. Όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει από το σπίτι σας, αφού τέθηκε σε λει-
τουργία η νέα Ηλεκτρονική  Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ «Αίτηση-δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης» που απευθύνεται σε ενεργούς μη μισθωτούς 
ασφαλισμένους που απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν παράλληλα και ως μισθωτοί.

Με τη νέα αυτή ψηφιακή υπηρεσία καταργείται η υποχρέωση επίσκεψης των ασφαλισμένων στα τοπικά υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ προκειμένου 
να δηλώσουν την παράλληλη απασχόληση τους. Τα συστήματα του e-ΕΦΚΑ ενημερώνονται αυτόματα κατά τη δήλωση της παράλληλης απασχόλησης 
στην νέα ηλεκτρονική υπηρεσία και στη συνέχεια αναστέλλεται η έκδοση ειδοποιητηρίου πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών και κατ’ επέκταση η υπο-
χρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το ελεύθερο επάγγελμα, μέχρι τη διενέργεια της εκκαθάρισης.

Για την πρόσβαση στην Υπηρεσία ο χρήστης εισέρχεται μέσω του  διαδικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ: www.efka.gov.gr και ακολουθεί τη διαδρομή: 
«Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες»->Εισφορές Μη Μισθωτών->  «Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης» -> «Αίτηση – Δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλη-
σης».

Στη συνέχεια οι ασφαλισμένοι μπορούν να δηλώσουν τους μήνες που έχουν παράλληλη μισθωτή απασχόληση, ή αντίστοιχα τους μήνες που απα-
σχολούνται αποκλειστικά ως μη μισθωτοί. Είναι σημαντικό να τονιστεί πως η δήλωση περί παράλληλης μισθωτής απασχόλησης αφορά στον τρέχοντα 
μήνα και ισχύει έως την υποβολή νεότερης αίτησης-δήλωσης η οποία θα μεταβάλει την κατάσταση από τον μήνα υποβολής της και μετέπειτα.

Τα ανωτέρω στοιχεία θα λαμβάνονται υπόψη κατά τις μηνιαίες μηχανογραφικές επεξεργασίες για την έκδοση των εισφορών προκειμένου να ανα-
στέλλονται ή να εκδίδονται τα ειδοποιητήρια κατά περίπτωση.

Σημειώνεται ότι κατά την πρώτη εφαρμογή  και έως και την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021, θα παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλλεται η σχετική αίτηση – 
δήλωση περί παράλληλης ή μη μισθωτής απασχόλησης, για τους μήνες από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο.

Μητροπολίτης Βεροίας 
κ. Παντελεήμων: «Η άρση 

του αφορισμού υπό 
του Αγίου Γρηγορίου του Ε΄ 

 Την Πέμπτη 22 Ιουλίου το απόγευμα στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 
ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, μεταδόθηκε, 
μέσα από τους ιστοχώρους της Ιεράς Μητροπόλεως μας και από τον ραδιοφω-
νικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90.2 FM», ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ο οποίος ανέπτυξε 
το θέμα: «Η άρση του αφορισμού υπό του Αγίου Γρηγορίου του Ε΄».

Πρόκειται για την δέκατη ένατη ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
μας κ. Παντελεήμονος στη σειρά των διαδικτυακών ομιλιών με τον γενικό τίτ-
λο Μαρτύρων και ηρώων αίματα, που μεταδίδει η Ιερά μας Μητρόπολη κάθε 
Πέμπτη στις 7:00 μ.μ. κατά την οποία αναπτύσσονται ιστορικά και αγιολογικά 
θέματα που σχετίζονται με την περίοδο της Τουρκοκρατίας και την Ελληνική 
Επανάσταση, την συνεισφορά της Εκκλησίας και του Ιερού Κλήρου στους 
αγώνες του Έθνους καθώς και με γεγονότα και πρόσωπα που διαδραμάτισαν 
σημαντικό ρόλο στην τοπική μας Εκκλησία. 

Την Τετάρτη 28 Ιουλίου
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αλεξάνδρειας με 10 θέματα
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ΜητροπόλεωςστηΒέροια.
Πληροφορίες τηλ. 6976
063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

Ε ΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
10ηςΜεραρχίας κοντά
στη Λέσχη Αξιωματι-
κών, γκαρσονιέρα, ι-
σόγειο, ανακαινισμένη.
Τηλ.: 6949 408554 &
6948726845.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ.23898ΩΡΟΛΟΙ,ενοικιάζεταικομπλέ

επιπλωμένηγκαρσονιέρα29τ.μ.,μικτάκατα-
σκευή1978,1υ/δσαλοκουζίνακαιμπάνιο ,
1οςόροφος,μεανεξάρτητηθέρμανση,A/C
καιελάχιστακοινόχρησταμόνο210€.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΕνοικιάζεταιαπο-
κλειστικάαπότογραφείομαςσπάνιομεγάλο
Studio-γκαρσονιέρα39τ.μ.,1οςόρ.ψηλός
οικοδομήτου1999,σεπολύκαλήκατάσταση,
θέρμανσημεένακλιματιστικό.Πρόκειταιγιαένα
πολύφωτεινόκαιγωνιακόακίνητοστοκέντρο
τηςπόλης,Τιμή220€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
καιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ: 106232 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Κωδ:
106972 ΚΕΝΤΡΟ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρ-
σονιέρασυνολικήςεπιφάνειας45τ.μ. ,στον
2οόροφομε1υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,ανακαινισμένομερικώς,σεπολύκαλή
γειτονιά,ηθέρμανσητουμεκλιματιστικόκαι
έναθερμοπομπό,μεμηναίομίσθωμα220€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότη
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115434-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας55
τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνο-
δωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικα-
τασκευασμένητο1982καιθατοποθετηθούν
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,μεΗλ.Συσκευές,Τέντες,Μπαλκόνια10
τ.μ.-ηθέρμανσημεκλιματιστικόΤιμή:220€.

ΚΩΔ:106992ΕΛΙΑ,ΕνοικιάζεταιΔιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,σε1οόροφο
υπερυψωμένο,με2υ/δ,σαλόνι, καθιστικό,
κουζίνακαιμπάνιο,διαθέτεικουφώματαα-
λουμινίουμεδιπλάτζάμια,ηθέρμανσητουμε
θερμοσυσσωρευτέςκαι2κλιματιστικά,μεδυο
ντουλάπες,ηλιακόθερμοσίφωνα,διαμπερές,
σεπολύκαλήτοποθεσία,βλέπεισεανοιχτω-
σιά,μεμηνιαίομίσθωμα350€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13175ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑπεριοχήΔΕ-
Η-ΓΗΠΕΔΟ ,κομπλέεπιπλωμένο108τ.μ.
3οςορ.του1985με2υ/δ,,ηθέατουκαλή
καιηκατάστασητουεπίσης,διαθέτειξύλινα
πατώματα,καιθέρμανσημεσόμπαπετρελαί-
ουκαιθερμοπομπούς,με2κλιματιστικά,για

σοβαρούςμισθωτές,Αποκλειστικήανάθεση
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ζητούμενομί-
σθωμα260€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχει
απεριόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετι-
κά,μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκη
καιμεγάληαυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλό-
νια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,και
δύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα ,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1ος
ορ..Αποτελείταιαπό2Χώρους,Είναικατα-
σκευασμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμιακαιμία
αποθήκη-Τιμή:150€.

ΚΩΔ: 105942 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται
γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ., 1ος
όροφοςυπερυψωμένος,σεσημείομεγάλης
εμπορικότηταςκαιπροβολής,ενιαίοςχώρος,
μεWC,σεπολύκαλήκατάσταση,ηθέρμανση
τουμεκλιματιστικόinverter,ηλιόλουστοιχώροι,
σετιμήπροσφοράςμόνο:200€,διατίθεταικαι
πλήρωςεπιπλωμένοόπωςτιςφωτογραφίες
στα250€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜητρό-
ποληγραφείο47τ.μ.στον3οόροφο,κατάλ-
ληλογιακάθεχρήση,2χώροιμεκοινόwc
ενοίκιο140€.

Κωδ.14025Ενοικιάζεταιστονπεζόδρομο
τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη213
τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανεξάρτη-

τους,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκατάστα-
σημε2WCκαιασανσέρ,μεμηνιαίομίσθωμα
700€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.24368ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο

κατάστημα72τ.μ.,μεπατάρι20τ.μ.περ.α-
νακαινισμένοόλοεκβάθρων,σευπεράριστη
κατάσταση,καινούργιααλουμινίουκουφώματα
καιμερολάασφαλείαςμετηλεχειριστήριο ,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιο350€.

Κωδ:24448-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-
σόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας78
τ.μ.ΔιαθέτειμεγάληπολύβιτρίνακαιWC.Tο
μίσθωματουείναιπολύπροσιτόμόνο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24669-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστη-
μασυνολικήςεπιφάνειας97τ.μ. ισόγειολίγο
υπερυψωμένοαπότοέδαφος.Αποτελείταια-
πό2ΧώρουςκαιέναWCμεγάλο.Τιμή:350€.

Κωδ:24675 -ΕΠΙΤΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-
ΚΟΥΒΕΡΟΙΑΣΝΑΟΥΣΑΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητοΚατάστημαστεγασμένηςσυνολικής
επιφάνειας850τ.μ.σιδηροκατασκευή,  ισό-
γειογιαπολύαπαιτητικούςμισθωτές,σίγουρα
εκπληκτικόκαιξεχωριστόακίνητο,μεάριστη
προβολήκαισεοικόπεδο4.000τ.μ.Μηνιαίο
μίσθωμα2.500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΘΕΣΕΙΣ

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ13609ΣτηΡάχηΒέροιαςπωλείται

ημιτελέςδιαμ/μα1ουορόφου103τ.μ.με2δ-
σκλκαι επιπλέονμίααποθήκη 50 τ.μ.σε
οικόπεδο1236τ.μ.τιμή20.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ;12970ΕΥΚΑΙΡΙΑ!! ΚΑΤΩΜΟΥ-
ΣΕΙΟπωλείταιδιαμέρισμα63τ.μ.καθαράστο
Ισόγειο,με2υ/δ,σαλονοκουζίνα,μπάνιοκαι
αποθήκη,σεπολύκαλήκατάσταση,ανακαι-
νισμένοκομπλέ,μελίγακοινόχρησταχωρίς
θέρμανση,μαζίμεκλειστόγκαράζ21,50τ.μ.
σετιμήευκαιρίαςόλαμαζίμόνο37.000€.Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106990ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,ΠωλείταιΔι-
αμέρισμαΙσόγειο91τ.μ.καθ.με2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιοκαιαποθήκη,κατασκευήςτου
1988,σεπολύκαλήκατάσταση,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,ηλιόλουστουςχώρους,
μερικώςανακαινισμένο,σετιμήπροσφοράς
μόνο:55.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σεδυόρο-
φηοικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείται
από3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνακαιδύο
Μπάνια .Είναικατασκευασμένοτο2005και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρελαίου,έχει
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Κλει-
στόΠάρκινγκμεγάλομετηλεχειριστήριο,κήπο
κοινόχρηστοκαιΤζάκι.Διαθέτειηλιακόθερμο-
σίφωνα,BBQ,είναιγωνιακόκαιμεδύοπολύ
μεγάλεςβεράντες-Τιμήμόνο120.000€τελική.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106881ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,Πωλείται

Μονοκατοικία50τ.μ. Ισόγειο,σεοικόπεδο
470τ.μ.,αποτελείταιαπό1υ/δ,σαλόνι,καθιστι-
κό,κουζίνακαιμπάνιο,επάνωστονκεντρικό
δρόμο,μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,ηλι-
ακόθερμοσίφωνα,σεπολύκαλήτοποθεσία,

ιδανικόγια ιδιοκατοίκηση,μεπολύωραίοκή-
πο,σετιμήπροσφοράςμόνο:50.000€.Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13262 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητημονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας120τ.μ.σε2επίπεδα.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκου-
ζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένη
το2001καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πε-
τρέλαιο,έχειαπεριόριστηΘέα,τακουφώματα
αλουμινίουκαιμίααποθήκη.Έχεικήπο,Τζάκι
,BBQ,καιηλ.Συσκευές,Μπαλκόνια24τ.μ.-
Τιμή:200.000€.

Κωδ.13275ΣΠΑΝΙΑΒΙΛΑστηΡάχητης
Βέροιαςμεαποκλειστικήκαιανεμπόδιστηθέα
σεόλοντονκάμποσυνολικήςεπιφάνειας120
τ.μ.κτίσμα,σε4.250τ.μ.οικόπεδομεκήπο
φανταστικό,μειδιωτικήπισίναστοκαλύτερο
σημείοτηςπεριοχήςκαιμέσαστηνκαταπρά-
σινηφύση.Γιαπολύσοβαρούςενδιαφερόμε-
νους,θαυπάρξειυπόδειξηκατόπινραντεβού.
Τιμή290.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106842ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΚατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ. ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,αποτελείταιαπόένανενιαίο
χώρομεWC,σεκαλήκατάσταση,προσόψε-
ως,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,σετιμή
προσφοράς47.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22887 - Επί της κεντρικήςΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙσυνολικήςεπιφάνειας57τ.μ. Ισόγειο
κατάστημα τοοποίοαποτελείταιαπόέναν
ενιαίοχώροκαιWC.Είναικατασκευασμένο
το1970καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,
Διπλάτζάμια .σετιμήπροσφοράς:30.000€
.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:105085ΠΑΛΙΑΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ ,

πωλείταιαγροτεμάχιο11στρ., ελεύθερομε
μικρήαποθήκημέσακαιμεάδειανόμιμη,τιμή
κομπλέμόνο26.000€.

Κωδ:115745-ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριντουΜπονάνουπωλείταιωραιότατοαγρο-
τεμάχιοσεσχήμαορθογώνιομεσύνδεσηστο
δίκτυουψηλήςπίεσης,συνολικήςεπιφάνειας
26.100τ.μ.άδειοηκαιμισθωμένο,μεδικήτου
βάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295-ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙπο-

λύπολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνει-
ας237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτουχωριού
.Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ:12904-ΆγιοςΓεώργιοςΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας863τ.μ.εντός
σχεδίου ,μεσ/δ0,8σετιμήευκαιρίαςμόνο
14.000€.

κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικό
σημείοκαιμεθέατονκάμποτηςΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8 ,τιμή
90.000€.Μπορείναπουληθείκαιτομισό.

Κωδ:12917-ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟικό-
πεδοσυνολικήςεπιφάνειας1336τ.μ.εντός
σχεδίουπόλεωςτιμή:60.000€.

Κωδ13147ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,στοκάτωμέ-
ροςτουπροςτηΒέροιαπωλείταιέναοικόπεδο
1600τ.μ.,εξαιρετικό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο
2οαπότηνάσφαλτο,κατάλληλογιαανέγερση
πολυτελούςβίλας,τιμή21.000€.

Κωδ.13010ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙπωλείταιοικό-
πεδοστηνείσοδοτουχωριούαπότηνπλευρά
τηςΒέροιαςμε1965τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμο,σετιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο25.000€.

Κωδ.12878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κοντάστην
εκκλησίατουΑγίουΓεωργίου,πωλείταιμεγά-
λοχωραφοοικόπεδο6.850τ.μ.,τοοποίοευρί-
σκεταιστηνεπέκτασητουσχεδίουκαιμάλιστα
στο2οστάδιο,μετατρέπεταισεδύοοικοδομι-
κάτετράγωναεξαιρετικόγιαεπένδυση,ευρί-
σκεταισεδύοδρόμουςκαιπάνωσεάσφαλτο
,τιμήόλοαπό85.000€,τώραμόνο18.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

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

Πωλείται οδοντιατρείο
ως επιχείρηση, πλήρως εξοπλισμένο,

με συνεχή 40ετή λειτουργία,
λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης

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

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

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



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαμέ-
ρισμα στον 3ο όροφο, κε-
ντρικότατο, κατά προτίμηση
σε κοπέλα ή ζευγάρι. Άνε-
το,φωτεινό,μεγάλοσαλόνι,
μεγάλο δωμάτιο, χωλ, κου-
ζίνα, μπάνιο με μπανιέρα,
μεγάλο μπαλκόνι, μεγάλη
ντουλάπα, καλοριφέρ, αιρ
κοντίσιον.Τιμήενοικίου250
ευρώ. Πληρ. τηλ.:  23310
62163, 23310 60305, 6936
597771,6936597770,6936
577772.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα,1οςόροφος,σε
πολύ καλή κατάσταση.Πληρ.
τηλ.:6945852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπό-

λεως 35, χώρος 90 τ.μ.περί-
που,με3χώρουςκαικουζινα,
W.C.,γιαεπαγγελματικήχρήση
ήγιαδιαμέρισμα,3οςόρ.Τηλ.:
6932471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρια μαγειρισα

γιασπιτι στηΜυκονο, ναβο-
ηθακαιστιςδουλειεςτουσπι-
τιου. εργασια καθημερινη και
ΙΚΑ .Παρεχεται διαμονη.Τηλ
Επικοινωνιας 6977 352085
κοςΧρηστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙνεοςγενικωνκα-
θηκοντων για χειρωνακτικες
εργασιες σε καταστημα στη
Μυκονο, μεπιθανησυνεργα-
σιακαιστηνΑθηνα.Παρεχεται
διαμονη.Τηλ.Επικοινωνιαςκ.
Χρηστος6977352085.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργα-
σία σε εργαστήριο κρεάτων.
Τηλ.:2331042680,ώρεςεπι-
κοινωνίας: 12μ. έως 1.00μ.μ.
Β ιογραφικά  στο  e -ma i l :
koktsidis14@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέαςγιατο
ψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ»στη
Βενιζέλου.Πληρ. τηλ.: 23310
25170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία να φρο-
ντίζει ηλικιωμένη σε 24ωρη
βάση στη Νάουσα, για την
περίοδο18Αυγούστουμεαρ-
χές Σεπτεμβρίου. Τηλ.: 6944
647074.

ZHTEITAI οικιακή βοηθός

γιατετράωρηπρωινήαπασχό-
λησηδύοφορέςτηνεβδομάδα
σεπεριοχή τηςΒέροιας, κάτο-
χος διπλώματος αυτοκινήτου.
Τηλ6944324320.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγόςΤΑΧΙ με
ειδικήάδειακαικοπέλαγιαγρα-
φείομεγνώσειςΗ/Υ.Πληρ.τηλ.:
2331071553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης αρτο-
ποιείου για μόνιμη απασχό-
ληση σε φούρνο στην Πα-
τρίδα.Απόφοιτος σχολής ή
προϋπηρεσία απαραίτητη.
Τηλ.:6944271012.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέαςμεδι-
κό του μηχανάκι. Για πληρο-
φορίεςστοτηλ.6986885352

ZHTEITAI βοηθός λογιστή
για εργασίασε λογιστικό γρα-
φείο.Απαραίτητη, τριετής του-
λάχιστονπροϋπηρεσία.Τηλέ-
φωνο:2331021106.Αποστολή
βιογραφικών στο ygronat@
hotmail.com.

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.

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

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

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

ΒΟΗΘΟΣΛΟΓΙΣΤΗ(Κωδ.Αγγ.ΥΠΒΛ_2)
Η εταιρίαAlexander

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

ΑπαραίτηταΠροσόντα
•ΚάτοχοςπτυχίουΑΕΙ

ήΤΕΙΟικονομικώνΣπου-
δών

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

περιβάλλον
•Μόνιμηαπασχόληση
•Προοπτικέςεξέλιξης
Οιυποψήφιοιθαπρέπει ναπαραδώσουνμέχρι τις  15 Ιουλίου

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

ΣτοβιογραφικόνααναγράφεταιοΚωδικόςτηςαγγελίαςΥΠΒΛ_2.
Πληροφορίες
ΤμήμαΑνθρωπίνουΔυναμικού2331023774

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

Η νηματουργείαΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣΑ.Ε με έδρα τηνΝά-
ουσαΗμαθίαςζητάειναπροσλάβειάμεσα:

·ανειδίκευτουςεργάτες-εργάτριες.
·τεχνικόπροσωπικό,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

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



ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φροντίδα γερόντων για κά-
ποιεςώρες ή και για 24ωρη
βάση, καθαριότητα σπιτιών,
γραφείων και σκάλες. Τηλ.:
6940998054.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ ζητεί για γνωριμία

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφ ικά

είδη της CICU: καροτσά-
κι (χειμωνιάτικο-καλοκαι-
ρινό),  καλαθούνα με βά-
ση,  τραπεζάκ ι  φαγητού,
κάθισμα αυτοκινήτου και
2  ποδήλατα  πα ιδ ικά  σε
πολύ κατάσταση, 400 ευ-
ρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310
62621.

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

Από το νέο κατάστημα coffee islandστηνπλατείαω-
ρολογίουζητούνταιδιανομείςκαιBaristaμεπροϋπηρεσία
στονχώροτουκαφέ.

Επικοινωνία:  6942456600,
civeroiaraktivan@gmail.com

Από την επιχείρηση «ΦΡΑΝΤΖΗΣΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑ-
ΣΤΕΙΑ»ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ.

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

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

Η εταιρίαΑφοιΧατζησυμεώνογλουΟΕ,
εξουσιοδοτημένοςεπισκευαστήςοχημάτωνΜΑΝπροσφέρειθέσεις
εργασίαςπλήρουςαπασχόλησηςσε:

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

ώνσεφορτηγάκαιλεωφορεία
Απαραίτηταπροσόντα:
•Απόφοιτος (-η)ΤΕΙήΤεχνικήςΕπαγγελματικήςΣχολήςειδικό-

τηταςΜηχανικούΟχημάτων.
•Προϋπηρεσίατουλάχιστον3ετώνσεαντίστοιχηθέσηστοντο-

μέατωνΦορτηγών-Λεωφορείων.
Εκπληρωμένεςστρατιωτικέςυποχρεώσεις(γιατουςάνδρεςυπο-

ψηφίους).
•Προοπτικέςεξέλιξηςκαιανάπτυξηςμέσασεάριστοπεριβάλλον

εργασίας.

2. Βοηθό μηχανικού

3. Ηλεκτρολόγο οχημάτων

Υπεύθυνοιεπικοινωνίας
ΚοςΧρήστοςΧατζησυμεωνογλου2331041353
ΚοςΓιώργοςΧατζησυμεωνογλου2331041629
Ταβιογραφικάσημειώματαθαπρέπεινααποσταλούνστηνηλε-

κτρονικήδιεύθυνση:chatzibr@otenet.gr
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του Σαββατοκύριακου

 Το νομοσχέδιο «Ασφαλιστική με-
ταρρύθμιση για τη νέα γενιά» του Υ-
πουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, κατατέθηκε χθες σε δη-
μόσια διαβούλευση, ενώ την επόμενη 
εβδομάδα θα εισαχθεί προς συζήτηση 
στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής 
και θα τεθεί σε ψηφοφορία στην Ο-
λομέλεια της Βουλής μετά τις θερινές 
διακοπές.

Όπως αναφέρει η Aftodioikisi.gr 
πρόκειται για  μεταρρύθμιση που α-
φορά τους νέους και επιχειρεί να ανα-
τρέψει τον πολλών πολιτών ότι «δεν 
θα πάρουν ποτέ σύνταξη».  Ακολουθεί 
μοντέλα που εφαρμόζονται εδώ και 
δεκαετίες σε πληθώρα ευρωπαϊκών 
χωρών και εκτιμάται ότι θα οδηγήσει 
σε σημαντικά υψηλότερες επικουρικές 
συντάξεις για τους νέους ασφαλισμένους, χωρίς να επη-
ρεάζονται ούτε οι παλιοί ασφαλισμένοι, ούτε ασφαλώς οι 
σημερινοί συνταξιούχοι.

Κεντρική ιδέα του νέου συστήματος είναι η εισαγωγή 
στοιχείων κεφαλαιοποιητικού συστήματος στις επικου-
ρικές συντάξεις για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά 
εργασίας (από 1/1/2022) και εθελοντικά για μισθωτούς 
και αυτοαπασχολούμενους έως 35 ετών.  Στηρίζεται 
στη λογική της υιοθέτησης του «ατομικού κουμπαρά». 
Αντί δηλαδή  οι εισφορές των νέων να μπαίνουν σε έ-
ναν γενικό «κορβανά» και να χρησιμοποιούνται για την 
πληρωμή της επικουρικής σύνταξης των σημερινών 
συνταξιούχων, θα αποταμιεύονται και θα επενδύονται, 
«χτίζοντας» ένα αποθεματικό από το οποίο θα πληρω-
θούν οι μελλοντικές τους συντάξεις.

Το αποθεματικό αυτό το θα το διαχειρίζεται ένα νέο 
δημόσιο ταμείο, το ΤΕΚΑ, που θα επενδύει τις αποτα-
μιεύσεις και το οποίο θα υπόκειται σε αυστηρή κρατική 
εποπτεία. Οι νέοι ασφαλισμένοι θα μπορούν να επιλέ-
ξουν μεταξύ τριών επενδυτικών προφίλ, του «συντηρη-
τικού», του «ισορροπημένου» και του «επιθετικού», με 
δυνατότητα αλλαγής ανά πενταετία.  Με τον τρόπο αυτό 
θα αποκτήσουν περισσότερο έλεγχο πάνω στη σύνταξή 
τους και το ύψος της.

 Υψηλότερες επικουρικές συντάξεις
 για τους νέους

 Από τις μελέτες και προβολές που έχουν πραγμα-
τοποιηθεί προέκυψε  ότι  το νέο σύστημα μπορεί να 
οδηγήσει σε σημαντικά υψηλότερες επικουρικές συντά-
ξεις. Για παράδειγμα,  η μηνιαία επικουρική σύνταξη 
εργαζόμενου που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό 
(650 ευρώ) και διαθέτει 40 χρόνια ασφάλισης διαμορ-
φώνεται με το υφιστάμενο σύστημα στα 153 ευρώ. Με 
το νέο κεφαλαιοποητικό σύστημα η σύνταξη μπορεί να 
ανέλθει στα 219 ευρώ, να αυξηθεί δηλαδή κατά 43%, 
εάν επιτευχθούν αποδόσεις ίσως με τον μέσο όρο των 
κεφαλαιοποιητικών συνταξιοδοτικών συστημάτων των 
χωρών-μελών του ΟΟΣΑ. Μπορεί δε να αυξηθεί ακό-
μα περισσότερο, στα 257 ευρώ (+68% σε σχέση με το 
υφιστάμενο σύστημα) εάν επιτευχθούν αποδόσεις ίσες 
με τη μέση ετήσια απόδοση των αποθεματικών του 
ΕΦΚΑ που διαχειρίζεται το Μικτό Αμοιβαίο 
Κεφαλαίο της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργα-
νισμών.

Διπλή δικλείδα ασφαλείας
 Υπογραμμίζεται ότι στο νέο σύστημα 

επικουρικής ασφάλισης έχει προβλεφθεί 
διπλή δικλείδα ασφαλείας:

Πρώτον, όσον αφορά στους σημερινούς 
συνταξιούχους, από την προωθούμενη με-
ταρρύθμιση δεν επηρεάζεται ούτε η κατα-
βολή, ούτε το ύψος των επικουρικών συ-
ντάξεων που λαμβάνουν βάσει του υφιστά-
μενου συστήματος. Το χρηματοδοτικό κενό 
που τυχόν προκύψει, θα καλυφθεί από τον 

προϋπολογισμό. Έχει δε υπολογιστεί ότι είναι απόλυτα 
διαχειρίσιμο, δεδομένου ότι οι μελέτες που εκπονήθηκαν 
έδειξαν ότι το καθαρό κόστος που προκύπτει αν συνυ-
πολογιστεί το κόστος της μεταρρύθμισης (56 δισ. ευρώ 
για το διάστημα 2022-2050) και το όφελος της μεταρ-
ρύθμισης (50 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο) είναι 6 δισ. 
ευρώ για μια περίοδο σχεδόν 50 χρόνων. Δηλαδή το 
λεγόμενο «κόστος μετάβασης» ανέρχεται σε 120 εκατ. 
ευρώ το χρόνο, τη στιγμή που η κρατική δαπάνη για συ-
ντάξεις κάθε χρόνο ανέρχεται στα 15 δις. ευρώ. 

Και δεύτερον, για τους νέους ασφαλισμένους,  υ-
πάρχει η εγγύηση του Δημοσίου περί μη αρνητικής 
απόδοσης. Πιο συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο θα προ-
βλέπει ρητά ότι κανείς δεν θα πάρει επικουρική σύνταξη 
χαμηλότερη από αυτή που αντιστοιχεί στις εισφορές 
που κατέβαλε συν τον πληθωρισμό, ακόμα και στην 
μάλλον απίθανη περίπτωση που οι επενδύσεις στις 
διεθνείς αγορές δεν πάνε καλά.  Πράγματι, η εμπειρία 
χωρών όπου κεφαλαιοποιητικά ασφαλιστικά συστήματα 
λειτουργούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα δείχνει ότι η 
εγγύηση αυτή δεν θα χρειαστεί να ενεργοποιηθεί.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε ότι στην ουσία εφαρμόζε-
ται το σκανδιναβικό μοντέλο –προσαρμόζοντάς το στο 
καθ’ ημάς- , εισάγοντας  βαθμιαία στοιχεία κεφαλαιοποι-
ητικού συστήματος ή αλλιώς τον «ατομικό κουμπαρά» 
για τους νέους ασφαλισμένους. Με τη μεταρρύθμιση 
αυτή επιδιώκουμε –μεταξύ άλλων- να αποκαταστήσουμε 
την εμπιστοσύνη στο ασφαλιστικό σύστημα, δίνοντας 
τους έλεγχο πάνω στην επικουρική της σύνταξη.  Να 
δημιουργήσουμε μια νέα κουλτούρα αποταμίευσης  μέ-
σα από τους «προσωπικούς κουμπαράδες» και να 
οικοδομήσουμε ένα  αποθεματικό που θα επενδυθεί, 
οδηγώντας σε επιτάχυνση των ρυθμών ανάπτυξης, 
περισσότερες θέσεις εργασίας και αυξημένα έσοδα για 
το δημόσιο ταμείο. Και να ενισχύσουμε τη βιωσιμότητα 
του ευρύτερου ασφαλιστικού συστήματος , καθώς το 
δημόσιο και οι ασφαλισμένοι δεν θα βάζουν «όλα τα 
αυγά τους στο ίδιο καλάθι» για την κοινωνική ασφάλι-
ση –μέσω του αμιγώς διανεμητικού συστήματος- όπως 
συνέβαινε μέχρι σήμερα.

 Σε ένα άδειο γήπεδο και 
με «ενός λεπτού σιγή», για 
τους νεκρούς της πανδημί-
ας από την Covid-19, αλλά 
και με μια μεγάλη διοργά-
νωση παράλληλα ξεκίνη-
σαν χθες Παρασκευή 23 Ι-
ουλίου 2021, οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες του Τόκιο του 2020 
που λόγω της πανδημίας 
ακυρώθηκαν πέρυσι και δι-
εξάγονται φέτος με καθυ-
στέρηση ενός χρόνου και 
με πολλούς περιορισμούς, 
χωρίς θεατές σε άδειο γή-
πεδο καθώς εξακολουθούν 
τα κρούσματα κορονοϊού να 
παρουσιάζουν έξαρση. Για 
το λόγο αυτό, η τελετή ξεκίνησε μ’ ένα  βίντεο 
για τον κορονοϊό και το πως άλλαξε τα πάντα σε 
όλο τον κόσμο, ενώ χορευτές αναπαριστούσαν 
την προσπάθεια και την επιμονή των αθλητών 
στην προπόνηση εν μέσω πανδημίας.

Ο Ιάπωνας αυτοκράτορας Ναρουχίτο και ο 
Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτρο-
πής (ΔΟΕ) Τόμας Μπαχ, και οι δύο με μάσκες, 
μπήκαν στο γήπεδο και υποκλίθηκαν ο ένας 
στον άλλο πριν καθίσουν κοινωνικά απομακρυ-
σμένοι. Ως μία στιγμή ελπίδας, χαρακτήρισε ο 
Τόμας Μπαχ την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώ-
νων του Τόκιο.

Οι γιγαντιαίοι ξύλινοι δακτύλιοι μεταφέρθη-
καν στο γήπεδο σε μια πλατφόρμα, καθοδηγού-
μενη από το φως πολλών φαναριών χαρτιού. 
Με το τράβηγμα ενός σχοινιού, τα δαχτυλίδια 
μετατράπηκαν σε Ολυμπιακό σύμβολο.

Mε υδρογόνο η Ολυμπιακή Φλόγα
 του Τόκυο

Τη Φλόγα των 32ων Ολυμπιακών Αγώνων 
που θα διαρκέσουν μέχρι και τις 8 Αυγούστου 
άναψε η Ναόμι Οσάκα, πρωταθλήτρια του τένις 
που ήταν η τελευταία λαμπαδηδρόμος και στα 
δικά της χέρια ήρθε η Ολυμπιακή Φλόγα, μετά 
το ταξίδι της πριν περίπου ενάμιση χρόνο από 
την Αρχαία Ολυμπία. 

Το υδρογόνο  χρησιμοποιείται για πρώτη 
φορά για την Ολυμπιακή Φλόγα  στο πλαίσιο 
των προσπαθειών του Τόκιο 2020 για μία διορ-
γάνωση φιλική προς το περιβάλλον.

Κορακάκη-Πετρούνιας πρώτοι στο Στάδιο
Αθλητές από όλο τον κόσμο παρέλασαν στο 

Ολυμπιακό στάδιο του Τόκιο, εκπροσωπώντας 
τα έθνη τους, για πρώτη φορά με τα χαμόγελά 
τους κρυμμένα πίσω από τις μάσκες και με τις 
περισσότερες χώρες έχοντας εκπροσώπηση 

από άνδρες και γυναίκες σημαιοφόρους. Η 
Ελλάδα, μπήκε πρώτη στη σκηνή του σταδίου, 
έχοντας σημαιοφόρους την Αννα Κορακάκη και 
τον Λευτέρη Πετρούνια.

Την Ολυμπιακή σημαία, μετέφεραν έξι αθλη-
τές, ένας από κάθε μία εκ των πέντε ηπείρων, 
καθώς και ένας εκπρόσωπος της Ολυμπιακής 
Ομάδας Προσφύγων της ΔΟΕ:

ΑΣΙΑ: Κέντο Μομότα (Ιαπωνία/Μπάντμιντον)
ΩΚΕΑΝΙΑ: Ελενα Γκαλιάμποβιτς (Αυστραλία/

Σκοποβολή)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: Σιρίλ 

Τσάτσετ (Αρση Βαρών)
ΑΜΕΡΙΚΗ: Πάουλα Παρέτο (Αργεντινή/Τζού-

ντο)
ΑΦΡΙΚΗ: Μεχντί Εσαντίκ (Μαρόκο/Τρίαθλο)
ΕΥΡΩΠΗ: Πάολα Ογκέτσι Εγκόνου (Ιταλία/

Βόλεϊ)
Οι έξι αθλητές παρέδωσαν τη σημαία σε ερ-

γαζόμενους που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή 
της καθημερινής μάχης κατά του κορονοϊού και 
ακολούθησε η έπαρση της σημαίας με τους πέ-
ντε κύκλους, υπό τους ήχους του Ολυμπιακού 
Ύμνου, που συνέθεσε ο Σπύρος Σαμαράς, σε 
ποίηση του Κωστή Παλαμά. Τον Ύμνο τραγού-
δησε χορωδία μαθητών από το Τόκιο και τη 
Φουκουσίμα.

Ολυμπιακός όρκος
Ο αθλητής του στίβου Ριότα Γιαμαγκάτα και 

η αθλήτρια του πινγκ πονγκ Κασούμι Ισικάουα 
διάβασαν τον Ολυμπιακό όρκο, ενώ τον αντί-
στοιχο δικό τους όρκο έδωσαν εκπρόσωποι 
των προπονητών και των κριτών/διαιτητών. 
Πριν από αυτό, παρουσιάστηκε επίσημα για 
πρώτη φορά το νέο moto των Αγώνων, όπου 
στο γνωστό «Πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυ-
νατά» (citius, altius, fortius στα λατινικά), προ-
στέθηκε και η λέξη «μαζί» (together), ως ένα 

μήνυμα ενότητας και αλ-
ληλεγγύης. 

Συμμετείχαν μόνο 15 
παγκόσμιοι ηγέτες, μαζί 
με τον Ιάπωνα αυτοκρά-
τορα Ναρουχίτο, ο οποί-
ος θα ανοίξει επίσημα 
τους Αγώνες όπως έκα-
νε ο παππούς του Χιρο-
χίτο το 1964. Μαζί του ο 
πρόεδρος της ΔΟΕ, Τό-
μας Μπαχ, και η Πρώτη 
Κυρία των ΗΠΑ, Τζολ 
Μπάιντεν.

24-25 ΙΟΥΛΙΟΥ 202116

Άναψε χθες η Φλόγα των 
32ων Ολυμπιακών Αγώνων 
στο Τόκυο, με άδειο στάδιο, 

εν μέσω πανδημίας

Τον δρόμο προς τη Βουλή παίρνει 
το νομοσχέδιο της Ασφαλιστικής 
μεταρρύθμισης για τη νέα γενιά
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