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χθες στη Βέροια

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
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Λιβάνιο, για το 2% του ΕΔΟΕΑΠ,  το Μητρώο 

Τύπου και τη διακίνηση των εντύπων
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Τελικά εκτός Επιστρεπτέας 
οι ΚΑΔ των Συλλόγων;

  Κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στη Βέροια, η  
υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ενημέρωσε ότι 
οι σύλλογοι που έχουν πληγεί από την πανδημία 
έχουν την δυνατότητα  να βοηθηθούν και μπορούν να 
ενταχθούν μέχρι τις 30 Ιουλίου στα βοηθήματα της 
επιστρεπτέας προκαταβολής. Το θέμα συζητήθηκε 
από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής 
μας οι οποίοι αντέδρασαν άμεσα, επισημαίνοντας 
ότι η σχετική εφαρμογή δεν υποστηρίζει τους ΚΑΔ 
των συλλόγων και τους βγάζει εκτός Επιστρεπτέας, 
ήδη από τον Μάιο. Για τον λόγο αυτό κανένας δεν 
μπορούσε να ενταχθεί στο πρόγραμμα στήριξης. 
Πόσο μάλλον σήμερα που, όπως υποστηρίζουν, 
δεν υπάρχει ενεργή εφαρμογή. Εάν θέλει λοιπόν 
το ΥΠΠΟ να βοηθήσει τους συλλόγους θα πρέπει 
σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών να 
επανεξετάσει το θέμα, διότι οι προθεσμίες εκπνέουν 
και η πανδημία εξακολουθεί να βάζει απαγορευτικό 
στις δράσεις τους.
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ΗεκκλησίατηςΑγίαςΠαρασκευής
στηΜακαριώτισσαΒέροιας

Μεόλα τα μέτραπροφύλαξης,
λόγωπανδημίας, αρκετοί συντο-
πίτες μας  τίμησαν χθες με την
παρουσία τους τη μνήμη τηςΑ-
γίας Παρασκευής στον ομώνυμο
ναό στην Μακαριώτισσα της ο-
δούΔαβάκη. Ο ναός είναι ένας
απότουςτρειςπουυπάρχουνστη
Βέροια, αφιερωμένος στηνΑγία
Παρασκευή,  είναι από τους πα-
λαιότερουςβυζαντινούςναούςτης
πόλης και χτίστηκε κατά τον 14ο
αιώνα.Τον15οαιώναοναός«με-
γάλωσε»προς τη βόρειαπλευρά
με τη δημιουργία δύο τόξωνπού
στηρίζονται σε ένα κίονα και έτσι
πήρε τη μορφή τρίκλιτης βασιλι-
κής.

Από την αρχική διακόσμηση
του 14ου αιώνα σήμερα είναι εμ-
φανρείς λίγεςπαραστάσεις, ενώο
ναόςανήκειστηνενορίατουΑγίου
Στεφάνου.

Πενία χώρων στάθμευσης, τέχνας κατεργάζεται…
Η έλλε ιψη θέσεων

στάθμευσης στο κέντρο
τηςπόλης, αποτελεί χρό-
νιοπρόβλημαστηΒέροια,
όπωςκαισεπολλέςάλλες
πόλεις και με την πρώτη
ευκαιρία οι οδηγοί βολεύ-
ουνταΙ.Χόπωςμπορούν.

Έτσι τοβράδυτηςΠα-
ρασκευής,δενάφησαννα
πάει χαμένο το κλείσιμο
της οδούΕλιάς για τις α-
νάγκες εργασιών αποκα-
τάστασης των μαρμάρων
από«χρωστούμενες»κα-
κοτεχνίες της ανάπλασης
και  πάρκαραν στη συμ-
βολήτηςΕληάςμεΑνοίξε-
ως, μπροστάστο κόκκινο
πλέγμα….

Πενίαχώρωνστάθμευ-
σης, ελληνικάς τέχνας κα-
τεργάζεται,ελέωευκολίας…

Βγήκαν ομπρέλες, αλλά οι ηλικιωμένοι πελάτες
ας κάτσουν σπίτι με τα 45άρια που έρχονται

Νέοκύμακαύσωναέρ-
χεται και ήδη οι τράπεζες
έχουναρχίσει ναβγάζουν
μεγάλες ομπρέλες έξωα-
πό τα καταστήματά τους
γιατουςπελάτεςτουςπου
περιμένουν στην ουρά.
Βέβαια με τα 45άριαπου
αναμένονται εντός της ε-
βδομάδας, ούτε ομπρέλες
μαςσώζουνούτεγιγάντιοι
ανεμιστήρες σε όλη την
πόλη!

Καλό θα είναι όμως,
κυρίως οι ηλικιωμένοι, ε-
άν δεν έχουνπάραπολύ
επείγουσες δουλειές, να
παραμείνουν στο σπίτι ή
σεδροσερούςχώρους…

Έσπασε
ομπλε
κάδος
στην

Π.Μελά…
Και μια επισήμαν-

ση κατοίκων της Π.
Μελά (περιοχή Χώ-
ρουΤεχνών):Οκάδος
ανακύκλωσης έχε ι
σπάσει τους βραχί-
ονές του και τη ρόδα
του και χρειάζεταιπε-
ρίθαλψη…Τομεταφέ-
ρουμε!
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Η εορτή της Αγίας Παρασκευής 
της Αθληφόρου στη Βέροια

 
 
Το διήμερο 25 και 26 Ιουλίου εορ-

τάστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Βεροί-
ας, Ναούσης και Καμπανίας η μνήμη 
της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος 
Παρασκευής της Αθληφόρου. 

 
Την παραμονή της εορτής το από-

γευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας 
κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον 
Πανηγυρικό Εσπερινό και κήρυξε τον 
θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό της Αγίας Παρασκευής Κορυ-
φής. 

 
Ανήμερα της εορτής το πρωί ο Σε-

βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. 
Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε 
τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Κο-
πανού. 

Για τη γιορτή αποκατάστασης 
της Δημοκρατίας, 

στο Προεδρικό Μέγαρο 
Ο δρόμος για την απο-

κατάσταση της δημοκρα-
τίας στη χώρα μας άνοιξε 
πριν 47 χρόνια και από 
τότε, το ελληνικό κράτος 
γνώρισε τη μεγαλύτερη 
περίοδο πολιτικής ομαλό-
τητας, προόδου και ευημε-
ρίας. Ο δρόμος δεν ήταν 
πάντα εύκολος, η πορεία 
δεν ήταν πάντα γραμμική.

47 χρόνια μετά, με τη 
δημοκρατία στην Ελλάδα 
όχι ως αφηρημένη έννοια 
αλλά ως βιωμένη εμπει-
ρία, το αίτημα για καλύτε-
ρη και περισσότερη δημο-
κρατία, για αποδοχή και 
συμπερίληψη, για συμμε-
τοχή στα κοινά δρώμενα, 
παραμένει ζωντανό και δι-
αχρονικό.

Ο στόχος προς μια κα-
λύτερη δημοκρατία ταυ-
τίζεται με τον στόχο για 
καλύτερη ζωή- η δημοκρα-
τία είναι το μονοπάτι που 
πρέπει να ακολουθήσου-
με. Και αυτή η διαδρομή, η 
μια και μοναδική, προϋπο-
θέτει πολίτες «άγρυπνους 
φρουρούς», με αίσθηση 
της ευθύνης τους, και πο-
λιτικούς «ακάματους υπηρέτες», με αίσθηση του χρέους τους.»

Τάσος Μπαρτζώκας
Βουλευτής Ημαθίας - Νέα Δημοκρατία

Εξιχνίαση κλοπής 
μηχανήματος από αποθήκη

Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, διότι 
όπως πρόεκυψε από την έρευνα, στις 24 Ιουλίου 2021 το μεσημέρι σε περιοχή της Ημαθίας, διέρρηξε μία 
αποθήκη και αφαίρεσε ένα μηχάνημα αξίας 200 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του παθόντα. 

Πρόγραμμα δωρεάν Rapid Test 
έως Κυριακή στον Δήμο Βέροιας

Συνεχίζεται η διενέργεια 
των δωρεάν δειγματοληπτι-
κών ελέγχων ταχείας ανί-
χνευσης αντιγόνου του νέου 
κορωνοϊού SARS CoV–2 
στον Δήμο Βέροιας, από κλι-
μάκια της Κινητής Μονάδας 
του ΕΟΔΥ στην Ημαθία.

Η διαδικασία των δωρεάν 
rapid tests έχει προγραμμα-
τιστεί από χθες  Δευτέρα έως 
την Κυριακή 01.08.21 έξω α-
πό το ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας 
(Μαυρομιχάλη 14, έναντι Βή-
ματος Απ. Παύλου), από τις 9:00 έως τις 17:00.

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19, ο Δήμος Βέροιας σε συνεργασία 
με την ΚΟΜΥ Ημαθίας συνεχίζει να υποστηρίζει τη διεξαγωγή των rapid tests σε άτομα 
κάθε ηλικίας. 

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

Δήλωση για την επέτειο 
αποκατάστασης της Δημοκρατίας

Η 47η επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας 
στη χώρα μας είναι μία ακόμη ευκαιρία να συνειδη-
τοποιήσουμε ότι η στερέωση του πολύτιμου μα και 
τόσο ευαίσθητου δημοκρατικού μας κεκτημένου ήταν 
ένα επίτευγμα που θεμελιώθηκε μέσα στα χρόνια της 
μεταπολίτευσης χάρη στην πολιτική ωριμότητα, στο 
αίσθημα ευθύνης και στην αποφασιστικότητα του ελ-
ληνικού λαού. 

Η Δημοκρατία μας με όλες τις τις κοινωνικές κα-
τακτήσεις παρότι ορθώνεται σήμερα ισχυρή και δυ-
ναμική απαιτεί την διαρκή επαγρύπνησή μας και 
προτάσσει ως κομβικά βήματα στον δρόμο προς την 
ευημερία την περιθωριοποίηση του λαϊκισμού, των 
ιδεοληψιών και του φανατισμού. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, η χώρα που γέννησε 
το Δημοκρατικό πολίτευμα, θα μαθαίνει πάντα μέσα από τα λάθη της, θα βελτιώνεται μέ-
σα από το διάλογο, θα ισχυροποιείται μέσα από τη συμμετοχή των ίδιων της των πολιτών 
και θα αναδεικνύει πάντα ως πυξίδα και σημείο αναφοράς για το μέλλον, τις κυρίαρχες 
έννοιες της αλληλεγγύης, του αλληλοσεβασμού, της ενότητας και της συνεργασίας.

Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Βουλευτής Ημαθίας ΝΔ

Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ



Από χθες Δευτέρα 26/07/2021 ξεκίνησε  η προπώληση για τη μουσικοθεατρική 
παράσταση ‘’ΧΡΟΝΙΑ ΔΟΞΑΣΜΕΝΑ’’ που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Αμφι-
θέατρο Αλεξάνδρειας την Δευτέρα 02 Αυγούστου και ώρα 21.00.

Σημεία προπώλησης:
Tailor gastronomy bar
Βιβλιοπωλείο ”κύτταρο”
Καφέ ”Bar Desperado”
Γραμματεία Δημοτικού Κολυμβητηρίου
https://www.youtube.com/watch?v=l5QqRWwHO6Y&t=8s
Το θέατρο ‘’ΘΥΜΕΛΗ’’ συμμετέχοντας στον επετειακό εορτασμό των 200 χρόνων 

από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 παρουσιάζει μια πλούσια μουσικοθεατρική 
παράσταση – αφιέρωμα με την συμμετοχή διακεκριμένων τραγουδιστών , ηθοποιών 
και μουσικών. 

Η παράσταση έχει εορταστικό και νοσταλγικό χαρακτήρα , με ιστορικές αφηγήσεις 
από το ένδοξο έπος του 1821 που πλαισιώνονται από μια εξαιρετική επιλογή ποιη-
μάτων των μεγαλύτερων Ελλήνων ποιητών σε συνδυασμό με γνωστά αγαπημένα 
τραγούδια παραδοσιακά. 

Στην παράσταση «παρελαύνουν» όλοι οι ήρωες της ελληνικής επανάστασης κα-
θώς και πλούσιο αρχειακό υλικό της εποχής. Μέρος της παράστασης είναι αφιερω-
μένο σε ελληνίδες ηρωίδες του 1821 (Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα , Μαντώ Μαυρογέ-
νους , Δέσπω κλπ) καθώς και στον καθοριστικό ρόλο της Ελληνίδας στα χρόνια της 
σκλαβιάς αλλά και στην απελευθέρωση της χώρας 
μας από τον τουρκικό ζυγό.
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Θερινό Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέδαση.
--> απολύμανση πριν κάθε προβολή,
--> μεγάλες αποστάσεις 
--> περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων
--> αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο

Λούκα - Luca (ΜΕΤΑΓΛ) 
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:    Παρασκευή 23/7, 

Κυριακή 25/7, Δευτέρα 26/7 στις 21.00
Σκηνοθεσία: Ενρίκο Κασαρόζα
Σενάριο: Τζέσε Αντριους, Μάικ Τζόουνς

Ο Πατέρας - The Father
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:  (μόνο χρήση μάσκας)  
Τετάρτη 28/7 στις 21.00 
Σκηνοθεσία: Φλόριαν Ζέλερ
Σενάριο: Φλόριαν Ζέλερ, Κρίστοφερ Χάμπτον
Πρωταγωνιστούν: Αντονι Χόπκινς, Ολίβια Κόλμαν, 

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

Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η πρόσβαση 
στο θερινο κινηματογράφο είναι ελεύθερη σε όλους, χωρίς 
να απαιτείται καμιά επίδειξη αποτελέσματος τεστ ή βεβαί-
ωσης εμβολιασμού (αυτά ισχύουν για τους κλειστούς-χει-
μερινούς κινηματογράφους). Απλά, έχετε τη μάσκα σας 
μαζί και έρχεστε !!

Το Φεστιβάλ του Ρίφκιν - Rifkin’s Festival (Γούντι Άλεν) 
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:  (μόνο χρήση μάσκας)  
Πέμπτη 22/7 – Σάββατο 24/7 –Τρίτη 27/7 στις 21.00
Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η πρόσβαση 

στο θερινο κινηματογράφο είναι ελεύθερη σε όλους, χωρίς 
να απαιτείται καμιά επίδειξη αποτελέσματος τεστ ή βεβαί-
ωσης εμβολιασμού (αυτά ισχύουν για τους κλειστούς-χει-
μερινούς κινηματογράφους). Απλά, έχετε τη μάσκα σας 
μαζί και έρχεστε !!

H νέα ταινία του Γούντι Αλεν γυρισμένη στο Σαν Σεμπα-
στιάν

Σκηνοθεσία/Σενάριο: Γούντι Άλεν
Πρωταγωνιστούν:  Τζίνα Γκέρσον, Γουάλας Σον, Ελένα 

Ανάγια, Σέρζι Λόπεθ, Κρίστοφ Βαλτς, Λουί Γκαρέλ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-
γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύν-
δεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

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

Ευχαριστήριο του Συλλόγου Κοινωνικής 
Παρέμβασης «Έρασμος»

To ΔΣ του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης 
«Έρασμος» ευχαριστεί θερμά τους κ.κ. Βέτα και 
Γιώργο Θεοδωρακόπουλο για τη δωρεά ποσού 
100€ στη μνήμη των γονέων τους. 

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά απέναντι στον 
«Έρασμο», ειδικότερα στις μέρες που διανύουμε, 
εν μέσω οικονομικής και υγειονομικής κρίσης λό-
γω COVID19, αποτελεί σημαντική ευεργεσία προς 

ευάλωτα άτομα ή ομάδες που συνδράμουμε, αποδίδοντας άμεσα οφέλη 
και καρπούς στον καθημερινό αγώνα μας για την προάσπιση των κοινω-
νικών τους δικαιωμάτων σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής!    

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κε-
ντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Έ-
νωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Με τιμή για το ΔΣ 
Η Πρόεδρος

 Γεωργία Φωστηροπούλου

Ευχαριστήρια Φιλοπτώχου
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Αδελφότητος 

Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν για την ευγενική τους προσφορά:
1) Τους συγγενείς της Ελένης Παντέρμα, για  τη δωρεά των 150 ΕΥ-

ΡΩ, στη μνήμη της,  με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατό της.
2) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά  των 100 ΕΥΡΩ, για τις ανάγκες του 

συσσιτίου.
3) Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά των 20 ΕΥΡΩ, για τις ανάγκες του 

συσσιτίου.
4) Την κ. Δαβόρα – Μαζαράκη Κατερίνα, για ένα πλήρες γεύμα στη 

μνήμη της μητέρας της Τούλας Δαβόρα, με τη συμπλήρωση τεσσάρων 
ετών από το θάνατό της.

5) Ανώνυμη κυρία για τα οκτώ κιλά φασόλια, οκτώ κιλά φακή, οκτώ κι-
λά ρεβίθια, δέκα κιλά ρύζι, δώδεκα σάλτσα χυμό στη μνήμη του συζύγου 
της, Δημητρίου.

6) Την κ. Δημούλα για τα επτά κιλά κιμά, οκτώ κιλά μακαρόνια, τέσσε-
ρα λίτρα λάδι και ένα κιλό νοστιμιά λαχανικών.

7) Τον κ. Παπαγιάννη Νίκο, για τα δύο πεντάλιτρα λάδι.
8) Την κ. Τσαμήτρου Μαρία, για τα επτά κιλά κιμά.
9) Τα αρτοσκευάσματα « ΣΤΑΧΥ» για τα δέκα ψωμιά.
10) Ανώνυμο κύριο για τα δώδεκα κιλά πιπεριές, τρία κιλά ντομάτες 

και μαϊντανό, για ένα γεύμα στη μνήμη των γονέων του.

Κλειστή, 
1 -31 Αυγούστου η 

Φιλόπτωχος Βέροιας
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, θα είναι 

κλειστή  από 1 Αυγούστου-31 Αυγούστου 2021, λόγω α-
δείας της μαγείρισσας. Τα μέλη του Δ.Σ. ετοίμασαν δέμα-
τα με τρόφιμα, τα οποία θα παραλάβουν οι ωφελούμενοι 
του συσσιτίου, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, για το 
διάστημα που δε θα λειτουργεί.

Η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. εύχονται στους 
φίλους, τις φίλες και όλους  που βρίσκονται στο πλευρό 
μας και  στηρίζουν τον αγώνα μας για συμπαράσταση 
ευάλωτων οικογενειών της πόλης μας       

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ.

Ευχαριστήρια
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδο-

σκοπικός Σύλλογος Γονέων και 
Κηδεμόνων ΑμεΑ Νομού Ημαθίας, 
το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης – 
Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλη-
σης και Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα παι-
διά της Άνοιξης», οι ωφελούμενοι 
και το προσωπικό, ευχαριστούν 
θερμά: 

-Για τη χρηματική δωρεά του 
ποσού των 1030,00 € που συγκε-
ντρώθηκαν από καταθέσεις που 
έγιναν εις μνήμη του εκλιπόντος 
Χρυσόστομου Κορτσινίδη εκ μέ-
ρους των συμφοιτητών του (1974)

-Τη δωρεά χρηματικού ποσού 
εκ μέρους των συμμαθητών, συμ-
μαθητριών και δασκάλου εις μνήμη 
της αποθανούσης Κουκλά-Τραϊα-
νού Ευαγγελίας

-Τη δωρεά χρημάτων που κα-
τέθεσαν φίλοι και συγγενείς εις 
μνήμη του εκλιπόντος Μόσχου Γι-
κόνογλου

«Στηρίζουμε το έργο μας στην 
συμμετοχή σας»

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Την Δευτέρα 2 Αυγούστου στο Δημοτικό Αμφιθέατρο
Μουσικοθεατρική παράσταση «Χρόνια Δοξασμένα» 

από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας 
 



Του Αντώνη 
Μαρκούλη*

Αιχμάλωτη των πολλών, μεγα-
λόστομων και εν πολλοίς ακατάλη-
πτων υποσχέσεών της προς τους 
αγρότες της Ημαθίας παραμένει 
η κυβέρνηση της Ν.Δ. Η επιλογή 
Υπουργών άσχετων με το αντικεί-
μενο, που στην κυριολεξία κάνουν 
το… «Αγροτικό» τους στην πλάτη 
των αγροτών μας, φέρνει δυστυ-
χώς τα αποτελέσματα που όλοι 
βιώνουμε: αναβλητικότητα, παλι-
νωδίες και καθυστερήσεις, σε συν-
δυασμό με πομπώδεις δεσμεύσεις 
και ανερμάτιστες δηλώσεις, που 
μπερδεύουν τους πάντες, γεννούν ανασφάλειες 
στον αγροτικό κόσμο και απογοητεύουν τους 
πάντες για τον τρόπο αντιμετώπισης αυτού του 
παραγωγικού κλάδου.

Εν προκειμένω, οι αρχικές δεσμεύσεις Πρω-
θυπουργού και Υπουργού για προκαταβολές 
40% σε όλους τους ζημιωθέντες από τον παγετό 
αγρότες μέσα στον Ιούλιο, μάλιστα στο 100% 
της ζημιάς, ήταν φενάκη από όλες τις πλευρές. 
Ούτε το 100% αποζημιώνεται, ούτε όλοι οι πα-
ραγωγοί, ούτε φυσικά μέσα στο καλοκαίρι, αφού 
δόθηκε δικλείδα ασφαλείας των προκαταβολών 
η 31η Οκτωβρίου! Τέτοια κυβερνητική συνέπεια, 
τόσο ενδιαφέρον για το πώς θα επιβιώσουν οι 
ζημιωθέντες αγρότες μέσα στους επόμενους μή-

νες, χωρίς παραγωγή και χωρίς 
έσοδα.

Όσον αφορά τα προγράμμα-
τα στήριξης των άλλων κλάδων 
λόγω της μειωμένης παραγω-
γής, μεταποιητικές μονάδες, ε-
ποχικοί εργαζόμενοι και δεκάδες 
εμπλεκόμενοι κλάδοι περιμέ-
νουν εις μάτην την εξειδίκευση 
των υπεσχημένων κυβερνητι-
κών μέτρων. Χωρίς να αισιοδο-
ξούν, ούτε για την ταχύτητα ούτε 
για τη γενναιοδωρία των υπευ-
θύνων.

Δύο χρόνια κυβέρνησης Ν.Δ., 
δύο Υπουργοί, καμία πολιτική. 
Κανένα αισιόδοξο μήνυμα για 

τον αγροτικό κόσμο. Κανένα σχέδιο αναδιορ-
γάνωσης, κανένας προβληματισμός και για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, που αλ-
λάζει τα δεδομένα μέρα με τη μέρα, απειλώντας 
παραγωγές και ανθρώπους. Αντί αυτών, ακατά-
σχετη γραφειοκρατία, ρουσφετολογικές μικρο-
πολιτικές και επικοινωνιακό παιχνίδι εντυπώ-
σεων, που προσβάλλει τους αγρότες και όλους 
μας. Ως πότε;

*Μέλος της Κεντρικής 
Επιτροπής Ανασυγκρότησης του 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική Συμμαχία
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο JÖRG/JOERG RAINER MÜLLER/

MUELLER του Rainer και της Corinna 
Viktoria, το γένος Hammer, που γεννή-
θηκε στο Βερολίνο Γερμανίας και κατοικεί 
στο Eichenau Γερμανίας και η Μύλλερ 
Σοφία του Κωνσταντίνου και της Νίκης, 
το γένος Καρκαμάνη, που γεννήθηκε στη 

Βέροια και κατοικεί στο Eichenau Γερμανίας, πρόκειται 
να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στην 
Αγία Παρασκευή Βέροιας.

Προσωρινές 
κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις σήμερα στη Βέροια, 
λόγω εκδηλώσεων 
της Ι. Μητροπόλεως

Για την ασφαλή 
διεξαγωγή της οδι-
κής κυκλοφορίας, 
την πρόληψη των 
τροχαίων ατυχημά-
των, την εξυπηρέ-
τηση και ασφάλεια 
του κοινού κατά 
τη διάρκεια εκδη-
λώσεων της Ιεράς 
Μητροπόλεςω, στις 
οδούς Πάροδο Αγ. 
Αντωνίου και Μη-
τροπόλεως στη Βέ-
ροια, η Διεύθυνση 
Αστυνομίας Ημαθί-
ας αποφάσισε την 
απαγόρευση κυκλο-
φορίας, στάσης και 
στάθμευσης πάσης 
φύσεως οχημάτων, στην οδό Πάροδο Αγ. Αντωνίου από την συμβολή της με την οδό Αγ. 
Αντωνίου έως την συμβολή της με την οδό Κεντρικής καθώς και την απαγόρευση στάσης 
και στάθμευσής πάσης φύσεως οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται στην οδό Μητροπόλεως 
από την συμβολή της με την οδό Πατρ. Ιωακείμ έως την συμβολή της με την οδό Ιεραρχών. 

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη 27-07-
2021  από 07:00΄έως και 13:00 και η  κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγό-
ρευσης στις παραπάνω οδούς, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών. 

Δωρεάν rapid tests κι αυτήν την εβδομάδα στη Νάουσα
Δωρεάν rapid tests θα πραγματοποιηθούν και 

αυτήν την εβδομάδα στη Νάουσα και συγκεκριμένα, 
την Τετάρτη (28.07.2021),την Πέμπτη (29.07.2021) 
και την Παρασκευή (30.07.2021), στην πλατεία Κα-
ρατάσου, από τις 09:30 έως τις 14:00, με στόχο την 
πρόληψη και τον περιορισμό της εξάπλωσης της 
νόσου COVID-19. 

Οι πολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στην διαδικασία θα πρέπει να έχουν μαζί τους τον 
προσωπικό αριθμό υγείας ΑΜΚΑ, ενώ θα πρέπει  
να δίνουν και τον αριθμό του κινητού τους, ώστε να 
ενημερώνονται για το αποτέλεσμα από τον ΕΟΔΥ.

Υπουργοί κάνουν 
το «Αγροτικό» τους 

σε βάρος των αγροτών
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 26 Ιου-

λίου 2021 στις 11.00 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας η Αλεξάνδρα Ευ. Πετρακο-
πούλου σε ηλικία 95 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 25 Ιουλίου 

2021 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Θεοδώρου Κορυφής Ημαθί-
ας ο  Δημήτριος Γιοβανόπουλος σε 
ηλικία 91 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 26 Ιουλί-

ου 2021 στις 10.30 π.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Γεωργίου Καμποχωρίου ο 
Αθανάσιος Μπαλτζής σε ηλικία 85 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Βεροίας, Ναούσης και Καμπα-
νίας κ. Παντελεήμων: 

  Την Τρίτη 27 Ιουλίου το πρωί 
θα λάβει μέρος στο Πολυαρχιερα-
τικό Συλλείτουργο επί τη εορτή του 
Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεή-
μονος του Ιαματικού στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Αντωνίου πολιούχου Βε-
ροίας και θα τελέσει Χειροτονία Πρε-
σβυτέρου.  

 Την Τρίτη 27 Ιουλίου στις 7:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερι-
νό και στην Παράκληση του Αγίου 
Λουκά του Ιατρού, στον υπό κατα-
σκευή Ιερό Ναό του στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά 
Ακολουθία θα μεταδοθεί απευθείας 
μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελί-
δα στο Facebook και τον ραδιοφω-
νικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 

Η εορτή του 
Αγίου Αθηναγόρου 

του ομολογητού 
στη Βέροια

- Ονομαστήρια του Πρωτοσυγκέλλου 
της Ιεράς Μητροπόλεως 

Αρχιμ. Αθηναγόρου Μπίρδα

 
 
Το Σάββατο 24 Ιουλίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 

Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε κατά 
την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστό-
λων 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 και Καθηγούμενος 
του Ιερού Προσκυνήματος της Παναγίας Σουμελά Αρχιμ. Αθηναγόρας 
Μπίρδας.

 
Στην Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο εορτάζων Πρωτοσύγκελλος της 

Ιεράς Μητροπόλεως μας Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας, πλαισιούμενος 
από τους συνεφημερίους του Αρχιμ. Γρηγόριο Μάζα και Αρχιμ. Πρό-
δρομο Γκιρτζαλιώτη. 

 
Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος κήρυξε τον θείο λόγο και ευχήθηκε ιδιαι-

τέρως στον πρώτο του συνεργάτη στο έργο της διοικήσεως.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γη-
ροκομείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά :

-Ανώνυμη Οικογένεια , για την δωρεά του ποσού 
των 200 Ε  , εις μνήμη Ερμιόνης Μπουρδένα , με την 
συμπλήρωση 3 ετών από τον θάνατό της.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά ενός 
πλήρους γεύματος , εις μνήμη προσφιλών προσώπων.

-Ανώνυμο Κύριο , για την ευγενική προσφορά ενός 
πλήρους γεύματος , εις μνήμη προσφιλών προσώ-
πων.

-Ανώνυμο Καφεκοπτείο , για την ευγενική συνεχή 
προσφορά καφέ , για τις ανάγκες του Γηροκομείου 
Βέροιας.

 -Την κυρία Ειρήνη Δουλγέρογλου για την ευγενική 
προσφορά εννέα κιλών παγωτού εις μνήμην συζύγου 
και γονέων της. 

-Την κυρία Αηδονίδου Γεωργία για την ευγενική 
προσφορά εβδομήντα τεμαχίων κουτιών μνημοσύνου 
εις μνήμην του συνταξιούχου γυμνασιάρχου Μακρο-
χωρίου Ηλία Αηδονίδη.

Εκ της Δ/νσεως 

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 31 

Ιουλίου 2021 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου Βέροιας 
ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυ-
χής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, παπ-
πού και αδελφού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΕΣΙΝΑ

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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 31 

Ιουλίου 2021 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Γεωργίου και Ιακώ-
βου Άμμου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής της πολυ-
αγαπημένης μας μητέρας, 
γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ

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

Τα τέκνα,ο καθηγούμενος της Ιεράς 
Μονής Οσίου Δαυίδ Ευβοίας Πανοσιολογιότατος 

Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ
Απόστολος - Σοφία

Τα εγγόνια-Τα δισέγγονα
Η αδερφή-Τα ανήψια

Νέος κύκλος για τις 
Σχολές Γονέων του 

«Έρασμου» σε Βέροια, 
Νάουσα και Αλεξάνδρεια

Οι Σχολές Γονέων του Συλ-
λόγου Κοινωνικής Παρέμβασης 
«Έρασμος», που διανύουν ήδη 
τρία έτη επιτυχούς διεξαγωγής, 
αποτελούν έναν κύκλο συμ-
βουλευτικής και συνεργασίας 
ομάδων γονέων και ειδικών 
της επιστημονικής μας ομάδας, 
πάνω σε καίρια ζητήματα που 
αφορούν το παιδί, το σχολείο, 
την οικογένεια και ειδικότερα: 

- Την επικοινωνία γονιών – παιδιών 
- Τον  καθορισμό ρόλων και ορίων μέσα στην οικογένεια 
- Την υιοθέτηση νέων κανόνων συμπεριφοράς 
- Την εφηβεία 
- Την ενδοοικογενειακή βία 
- Την ενδοσχολική βία  
- Τις εξαρτήσεις και τις παραβατικές συμπεριφορές κλπ. 
Στόχος της δράσης είναι η ανταλλαγή εμπειριών και η δια-

μόρφωση ευτυχισμένων αυριανών πολιτών. 
Οι συναντήσεις των συμμετεχόντων διεξάγονται με την 

απαιτούμενη τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας κατά της 
διασποράς του κορωνοϊού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περε-
ταίρω πληροφόρηση και δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία 
του «Έρασμου» Μ. Αλεξάνδρου 17, στη Βέροια

Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00. Στο τηλ. 23310 
74073 ή στο Email: erasmos.veria@gmail.com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρό-

γραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)



Περιμένοντας τις επόμενες ώρες την έγκριση των ευρωπαϊ-
κών Υπηρεσιών, η Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τη χρηματο-
δότηση των οφειλών επιχειρήσεων Τύπου έναντι του ΕΔΟΕΑΠ 
(2%), είναι έτοιμη να τεθεί εν ισχύει αμέσως μετά.

Τη διαβεβαίωση αυτή έδωσε ο υφυπουργός στον πρωθυ-
πουργό, Θ. Λιβάνιος, στους προέδρους των τριών συνεργαζό-
μενων Ενώσεων, περιφερειακού & κλαδικού Τύπου, που τον 
επισκέφθηκαν την Παρασκευή.

Οι εκπρόσωποι, ΣΗΠΕ (Κατσαΐτης), ΕΙΕΤ (Μουντάκης) και 
ΕΔΙΠΤ (Σαββάκης) ζήτησαν από τον υφυπουργό την συνολική 
αναθεώρηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων, στα επίπεδα 
που ήταν προ του 4387/2016. Τα δυο μέρη συμφώνησαν να 
εντείνουν την συνεργασία τους, ωριμάζο-
ντας τις σχετικές προτάσεις για να οδηγη-
θούν σε αποφασιστική σύσκεψη, με πρω-
τοβουλία Λιβάνιου, και με την συμμετοχή 
και των εκπροσώπων του υπουργείου Ερ-
γασίας και της Διοίκησης του ΕΔΟΕΑΠ. 
Η νέα αυτή συνάντηση ορίστηκε στα τέλη 
Αυγούστου ώστε να γίνει στην συνέχεια 
δυνατή η νομοθετική διευθέτηση του ζητή-
ματος.

Συζητήθηκε και η διακίνηση των εφη-
μερίδων, θέμα επίκαιρο λόγω της πρό-
σφατης έκδοσης ΚΥΑ, που αφορά στη 
διακίνηση των εντύπων των αθηναϊκών 
επιχειρήσεων αλλά και της διαπιστωμένης 
χρόνιας και διαρκούς αδυναμίας των ΕΛΤΑ 

να το ικανοποιήσουν. 
Προτάθηκε από τους 
εκπροσώπους των 
Ενώσεων, αντί των 
ΕΛΤΑ, η χρηματο-
δότηση των οικείων 
τμημάτων μεταφοράς 
και διακίνησης των 
επιχειρήσεων περι-
φερειακού Τύπου, με 
τα σχετικά στοιχεία 
να αντλούνται τόσο 
από το Μητρώο του 
ν.3548/2007 όσο και 
από τα εργασιακά 
δεδομένα των διανο-
μέων από το ΕΡΓΑ-
ΝΗ και τον ΕΔΟΕΑΠ. 
Ο υφυπουργός είπε 

ότι αναγνωρίζει το πρόβλημα και θα εκδηλώσει πρωτοβουλία 
και για τη μεταφορά/διακίνηση του περιφερειακού και κλαδικού 
Τύπου.

Ο Θ. Λιβάνιος ενημέρωσε και για την εξέλιξη της συγκρό-
τησης Μητρώου Τύπου για κάθε χρήση στις σχέσεις των ε-
πιχειρήσεων Τύπου και Πολιτείας, συζήτηση που άνοιξε με 
πρωτοβουλία του ΣΗΠΕ και τω ν συνεργαζόμενων Ενώσεων. Ο 
προβληματισμός, εκτός των προϋποθέσεων συμπερίληψης στο 
Μητρώο, επικεντρώνεται και στην ανάθεση εποπτείας και ελέγ-
χου της καλής εφαρμογής, κάτι που ουδέποτε παρατηρήθηκε 
στον ν. 3548/2007 για τις καταχωρήσεις.
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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 
 
 

 

Rapid tests κι αυτή 
την εβδομάδα στο 

ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας

 
Συνεχίζεται η διενέργεια δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων 

(rapid tests) στον γενικό πληθυσμό από τον Δήμο Αλεξάνδρειας, 
σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο της επιδημιολογικής 
επιτήρησης του covid-19.

Και αυτή την εβδομάδα (Δευτέρα 26 έως και Παρασκευή 30 
Ιουλίου) κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα βρίσκεται στο χώρο του ΚΑΠΗ 
Αλεξάνδρειας (Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού) από τις 9:30 
π.μ. έως και τις 14.00 μ.μ.

Οι πολίτες, έχοντας μαζί τους ταυτότητα, ΑΜΚΑ και αριθμό 
τηλεφώνου επικοινωνίας, μπορούν να προσέλθουν για να πραγ-
ματοποιήσουν rapid test χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Την περασμένη εβδομάδα (Δευτέρα 19 έως Παρασκευή 23 
Ιουλίου), πραγματοποιήθηκαν συνολικά 205 rapid tests στο χώρο 
του ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, εκ των οποίων 
μόνο το ένα ήταν θετικό.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Συνάντηση με τον 
υφ. Εσωτερικών Θοδωρο 

Λιβάνιο, για το 2% του 
ΕΔΟΕΑΠ,  το Μητρώο Τύπου 

και τη διακίνηση των εντύπων 



Η Σοφία 
Υφαντί-
δου ένιω-

σε μια ενόχληση 
στο δεύτερο 
αγώνισμα του 
επτάθλου και 
αναγκάστηκε να 
σταματήσει την 
προσπάθειά της 
στη Σολεντούνα.

ΗΣοφίαΥφαντίδου ε-
γκατέλειψε το έπταθλο
στηΣολεντούνα.ΗΣοφία
Υφαντίδου θα αγωνιστεί
στο έπταθλο το ερχόμενο
Σαββατοκύριακο12και13
Ιουνίουστοδιεθνέςμίτινγκ
συνθέτων στη Σολεντού-
να.

Η ΣοφίαΥφαντίδου α-
γωνίζεται το Σαββατοκύ-
ριακοστηΣουηδία

ΗΣοφίαΥφαντίδουκαι
οΆρης Περιστέρης ήταν
οι νικητέςστοΠανελλήνιο
Πρωτάθλημα Συνθέτων

Αγωνισμάτων που ολο-
κληρώθηκε απόψε στη
Νάξο

ΥφαντίδουκαιΠεριστέ-
ρης νικητέςστοΠανελλή-
νιοΣυνθέτων

Η Σοφία Υφαντίδου
πήρε την απόφαση να
συνεχίσει για έναν ακόμη
χρόνοτονπρωταθλητισμό
με στόχο το Ευρωπαϊκό
ΠρωτάθλημαστοΜόναχο
το2022.

Η Ελληνίδα πρωτα-
θλήτρια επηρεάστηκε τον
τελευταίο καιρό από την
πανδημίαπου την άφησε
πίσωστασχέδιάτης,που
ήταν ναπροσπαθήσει να
κερδίσει τηνπρόκρισηγια
τουςΟλυμπιακούςΑγώνες
στοΤόκιο.Ηαθλήτριατου
ΚυριάκουΜηνά δεν ήταν
ικανοποιημένη ούτε από
τιςθέσειςπουδίνονταιστο
έπταθλο από την World
Athletics, που θεωρεί ότι
αδικείταισεσχέσημεάλλα
αγωνίσματα, αλλά και με
τις αγωνιστικές ευκαιρίες
πουείχεγιανακυνηγήσει

ένακαλόπλασάρισμαστο
ράνκινγκ.

Η πρωταθλήτρια Ελ-
λάδαςτατελευταίαχρόνια
στα σύνθετα αγωνίσματα
γύριζεστομυαλότηςπως
η συμμετοχή της στους
ΟλυμπιακούςΑγώνες θα
αποτελούσε η διοργάνω-
ση που θα κρεμούσε τα
σπάικτης.

«Η όλη κατάσταση με
έκανεναθέλωναπαλέψω
για άλλη μια χρονιά. Να
είμαι υγιής και θα τα δώ-
σωόλαώστεναπάρωτην
πρόκρισηγια τοΕυρωπα-
ϊκόΠρωτάθλημαστοΜό-
ναχο.Θα κάνω τηνπρο-
σπάθειά μου και θέλω να
κυνηγήσωκαινωρίτεραό-
σομπορώκαιτηνπρόκρι-

σηγιατοΠαγκόσμιοΠρω-
τάθλημα στο Όρεγκον»,
δήλωσε στο Sportime η
ΣοφίαΥφαντίδου.

H36χρονηαθλήτριαα-
πότηΒέροιατηφετινήσε-
ζόνείχεκαλύτερηεπίδοση
στο έπταθλο τους5.783β.
που σημείωσε στη Θεσ-
σαλονίκη.
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Τοναμυντικό
ΣτέργιοΔημόπουλο
απέκτησεηΒΕΡΟΙΑ

ΟΚαρδιτσιώτηςποδοσφαιριστήςσυναντήθηκε μεπαράγοντες
τηςΒέροιας, συζήτησε τις λεπτομέρειες του νέουσυμβολαίου του
και τη νέαπερίοδοθαφορέσει τηνφανέλα της«Βασίλισσας» του
Βορρά.

ΟΣτέργιοςΔημόπουλος γεννήθηκε στις 25Μαΐου 1990στην
Καρδίτσα.Ξεκίνησε την καριέρα του από την τοπικήΑναγέννηση
και στηνσυνέχεια μετεγγράφηκεστηνΑΕΛάρισας.Από το 2017
έως το 2020φόρεσε τηνφανέλα τουΒόλου.Το τελευταίο 6μηνο
μετεγγράφηκε στονΛεβαδειακό.Αγωνίζεταιωςσέντερ μπακ ενώ
μπορείναπαίξεικαιωςαριστερόμπακ–χαφ.

Η Σοφία Υφαντίδου συνεχίζει
με στόχο το Μόναχο

Μια ανάσα από τον 
ΠΑΟΚ φέρεται να 
είναι πλέον ο Σεμπά-

στιαν Τζιοβίνκο, όπως ανα-
φέρει ο Ιταλός δημοσιογρά-
φος Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο.

Το όνομα τουΣεμπάστιανΤζιοβίνκο
συνεχίζεινααπασχολείτοτελευταίοδιά-
στηματονΠΑΟΚ,μετουςσυμπατριώτες
του 34χρονου σταρ να μην σταματούν
τιςαναφορές.

Μάλιστα, σύμφωναμε τονΤζιανλού-

κα Ντι Μάρτζιο οι Θεσσαλονικείς βρί-
σκονται σε προχωρημένες διαπραγμα-
τεύσειςμετηνΑχΧιλάλ,οιοποίεςέχουν
μπειστοτελικόστάδιο

Όπωςαναφέρει μέσω τηςπροσωπι-
κήςτουιστοσελίδας:

«Παρά τοπρόσφατο ενδιαφέρον της
Βενέτσια, ο ΣεμπάστιανΤζιοβίνκο δεν
θαγυρίσειστηνΙταλίααλλάθαξεκινήσει
το νέο κεφάλαιο της καριέρας τουστην
Ελλάδα.Οπρώην μεσοεπιθετικός της
Γιουβέντους και τηςΠάρμα μέχρι προ-
σφάτωςαγωνιζότανστηνΑλΧιλάλαλλά

πλέονείναιμιαανάσααπότηνεπιστρο-
φήτουστηνΕλλάδα.

Πλέοναπομένουνμόνολίγες λεπτο-
μέρειεςγιαναγίνει και επίσημαοΤζιο-
βίνκοποδοσφαιριστήςτουΠΑΟΚ».

Ο 34χρονος επιθετικός δεν αγωνί-
στηκεστοτελευταίοφιλικότηςΑλΧιλάλ
όντραστην ΙλιρίγιαΛιουμπλιάνας, ενώ
είναι γνώριμος στον ΡάζβανΛουτσέ-
σκουαπότηνκοινήθητείατουςστηνΑλ
Χιλάλ,μετηνοποίαέχει83συμμετοχές
σεόλεςτιςδιοργανώσεις,σημειώνοντας
16γκολκαι19ασίστ.

Ανακοινώθηκαν
οιπίνακεςδιαιτησίας
γιατην3ηκατηγορία

Οι Ημαθιώτες ρέφερι
που επιλέχθηκαν

Ανακοινώθη-
καναπότηνΚε-
ντρικήΕπιτροπή
Δ ια ι τησ ίας  ο ι
πίνακες διαιτη-
τών, βοηθώνδι-
αιτητών και πα-
ρατηρητών 3ης
κατηγορίας για
τηνποδοσφαιρι-
κή σεζόν 2021-
2002.

Κατόπιν επι-
λογής της ΚΕΔ,
οι ΘωμάςΜαυ-
ρίδης και Λου-
κάςΡηγόπουλος
είναι οι διαιτητές που εντάχθηκαν στους πίνακες ενόψει της νέας
περιόδου,ενώεπτά(7)θαείναιοιβοηθοίπουθαβρίσκονταιστην3η
κατηγορίακαισυγκεκριμέναοιΑντώνηςΓκόγκος,ΑπόστολοςΜπογια-
τζόγλου,ΘανάσηςΝησελίτης,ΘανάσηςΠαπαδάκης,Κωνσταντίνος
Μπέκας,ΚωνσταντίνοςΧριστοδούλουκαιΠολύκαρποςΖουρνατζίδης.

Στονπίνακα τωνπαρατηρητών,φιγουράρει το όνομα τουΤάσου
Χριστοδούλου, ενώ νασημειώσουμεπως για μια ακόμη χρονιά θα
βρίσκεταιστηSuperLeague1οΗμαθιώτηςβοηθόςτηςΕΠΣΈβρου,
ΣπύροςΒασιλόπουλος.

Ντι Μάρτζιο: «Πάει στον ΠΑΟΚ ο Τζιοβίνκο!»



Ολοκληρώθηκε στο 
ΟΑΚΑ η τελική 
φάση (final 6) του 

Πανελληνίου Πρωταθλή-
ματος Κορασίδων. Ο ΟΦΝ 
Ιωνίας για δεύτερη φορά 
στην ιστορία του (πρώτη 
το 2019) κατέκτησε το 
πρωτάθλημα επικρατώντας 
στο τελευταίο παιχνίδι του 
ΑΕΣΧ Πυλαίας που κατέλα-
βε την 2η θέση. Το χάλκινο 
μετάλλιο κέρδισε το νεοσύ-
στατο τμήμα της ΑΕΚ.

Οικορυφαίες
τηςδιοργάνωσης

Τερματοφύλακας:ΑθηνάΚαπρι-
νιώτη(ΑΕΣΧΠυλαίας)

Δεξίεξτρέμ:ΧαράΚατσίκα(ΑΕΚ)
Αριστερό εξτρέμ: Βασιλική Κί-

τσιου(ΑΕΚ)
Αριστερό ίντερ:ΑθανασίαΤσιγα-

ρίδα(ΑΕΣΧΠυλαίας)
Πλέι μέικερ:ΜαγδαληνήΚουκμί-

ση(ΑΕΣΧΠυλαίας)
Δεξί εξττέμ:ΕιρήνηΨαριώτη (Α-

ΕΚ)
Πίβοτ:ΔήμητραΜυλωνά (ΟΦΝ

Ιωνίας)
Αμυντικός:ΝαταλίαΧίντρι (ΟΦΝ

Ιωνίας)
MVP: Κατερίνα Γιαννοπούλου

(ΟΦΝΙωνίας)

Τοπανόραμα
τηςδιοργάνωσης

Παρασκευή23Ιουλίου2021
Λεωνίδας-ΑΕΚ...............12-42
Ιωνία-Κερκυραϊκός.........51-17
Πυλαία-Λεωνίδας...........40-17
Κερκυραϊκός-Φίλιππος..28-28

Σάββατο24Ιουλίου2021
ΑΕΣΧΠυλαίας-ΑΕΚ.......32-29
ΟΦΝΙωνίας-Φίλιππος...32-20

Β’φάση
Ιωνία-ΑΕΚ......................27-23
Πυλαία-ΦίλιπποςΒ........27-23

Κυριακή25Ιουλίου2021
Β’φάση
ΑΕΚ-ΦίλιπποςΒ............36-20
Ιωνία-Πυλαία........................ 25-24

Βαθμολογίες
Α΄φάση
Α’όμιλος
ΟΦΝΙωνίας........................... 4
ΦίλιπποςΒέροιας.................. 1
ΓΣΚερκυραïκός..................... 1

Β’όμιλος
ΑΕΣΧΠυλαίας....................... 4
ΑΕΚ........................................ 2
ΛεωνίδαςΑγ.Αναργύρων...... 0

Β’φάση
ΟΦΝΙωνίας........................... 6
ΑΕΣΧΠυλαίας....................... 4
ΑΕΚ........................................ 2
ΦίλιπποςΒέροιας.................. 0

ΚλήσειςΕθνικήςΝεανίδωνΚ17
ΣήμεραΔευτέρα26 Ιουλίουκαιώ-

ρα18:00θαξεκινήσειστοκλειστότης
ΝέαςΙωνίαςηπροετοιμασίατηςΕθνι-
κήςΝεανίδωνΚ17 ενόψει τουΕυρω-
παϊκούΠρωταθλήματος.

Τοβράδυ της4ηςΑυγούστουηα-
ποστολή τηςομάδαςμε τις αθλήτριες
πουθαεπιλεγούναπότονΟμοσπον-
διακό τεχνικόΜενέλαοΔανήλο θαα-
ναχωρήσει μεπροορισμό την Γεωρ-
γία.

Οιαθλήτριεςπουθαπάρουνμέρος
στηνπροετοιμασίαείναιοι:

Ψαριώτη,Κουτροδήμου,Πατρώνη,
Μετάι,Λυτρίβη, Κίτσιου, Κατσικά (Α-
ΕΚ), Γιαννοπούλου, Καψάλη,Μυλω-
νά,Ωραιοπούλου,Χίντρι (ΟΦΝ Ιωνί-
ας),Καπρινιώτη,Κουκμίση,Αθανασία
Τσιγαρίδα,ΑθηνάΤσιγαρίδα,Αμπα-
τζίδου (ΑΕΣΧΠυλαίας),Κούρτη (ΓΑΣ
Καματερού),Τσιαμούρα (ΑΟΠροσο-
τσάνης),Πατσάνη(ΜέγαςΑλέξανδρος
Γιαννιτσών),Ανεστάκη (ΕθνικόςΚοζά-
νης),Τζουβάρα(ΦίλιπποςΒέροιας).

ΚλήσειςΕθνικήςΕφήβωνΚ19
Το Σάββατο 24 Ιουλίου 2021 αρ-

χίζει στοΛέχοβο της Φλώρινας το
πρώτοστάδιοτηςπροετοιμασίας(έως
31/7)τηςΕθνικήςΕφήβωνΚ19ενόψει
τουΕυρωπαϊκούΠρωταθλήματοςπου
θαδιεξαχθείσταΣκόπια(9-15Αυγού-
στου).

ΟΟμοσπονδιακός τεχνικόςΝίκος
Γεωργιάδης επέλεξε τουςπαρακάτω
19αθλητές:

Μπαμπατζανίδης,Γιάντσα,Κοτσιώ-
νης (ΑΕΚ),Ασλής, Γερουλάνος, Πα-
γιάτης (ΑΣΕΔούκα),Αλεξανδρίδης,
Σκούφας (ΑΕΣΧΠυλαίας),Αναγνω-
στόπουλος, Μούγιτς (ΔιομήδηςΆρ-
γους), Κυριακίδης, Τζωρτζίνης (ΠΑ-
ΟΚ),Παπαγιάννης, Στανκίδης (Φίλιπ-
ποςΒέροιας), Κουκουλάς (Ολυμπια-
κός),Δάϊος (Ζαφειράκης Νάουσας),
Μουμτζιδέλλης (ΑερωπόςΈδεσσας),
Σίνα(Δράμα1986),Σαράφης(Άιντρα-
χτ-Γερμανία).
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CMYK

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

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

της δισεβδομαδιαίας «Σχολικής Βεβαίωσης».
Ώραέναρξης16.00

Ώρασυνάντησης15.45

ΟΧΕ

Δεν θα διεξάγεται αγώνας 
χωρίς γιατρό!

Εκδόθηκε και απεστάλη στα σωματεία η Γενική Προκήρυξη 
των πρωταθλημάτων χειροσφαίρισης περιόδου 2021-2022. Οι 
δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων που θα λάβουν μέρος 

στα πρωταθλήματα Handball Premier – A1 Γυναικών, Α2 Ανδρών 
και στα Κύπελλα Ανδρών- Γυναικών, θα πρέπει να σταλούν εγγρά-
φως στην ΟΧΕ έως 31/7/2021.

Αναφορικάμετιςσημαντικέςαλλαγές,αυτέςαφορούντουςπροπονητέςπουείναικαιεν
ενεργείααθλητές,αλλάκαιτηνπαρουσίαιατρούστουςαγώνες.

Συγκεκριμένα
Ενενεργείααθλητήςοοποίοςκατέχειάδειαασκήσεωςεπαγγέλματοςπροπονητή,δύνα-

ταικατ’εξαίρεσηναασκείτοεπάγγελματουπροπονητή:
Α)σεάλληκατηγορίααπόαυτήν,στηνοποίασυμμετέχειωςαθλητής
Β)σεΑκαδημίες
Γ)σεομάδεςαντίθετουφύλλουμεαυτόνφύλλουοποιασδήποτεκατηγορίας

Σεπερίπτωσηπουταγηπεδούχασωματείαδενέχουνγιατρό,οαγώναςδενθαδιεξά-
γεταικαιθακατακυρώνεταιμεσκορ10-0καιβαθμούς2-0υπέρτουαντίπαλουσωματείου.

ΟΟΦΝΙπρωταθλητήςΕλλάδος
στιςΚορασίδες!

Κλήσεις Εθνικής Νεανίδων Κ17
Κλήσεις Εθνικής Εφήβων Κ19

Έξιανανεώσειςανακοίνωσε
η«Βασίλισσα»

Την ανανέωση της
συνεργασίας με έξι πο-
δοσφαιριστές, για τους
οποίουςσας είχαμε ενη-
μερώσει σεπροηγούμε-
να ρεπορτάζ μας, ανα-
κοίνωσεηΠΑΕΒΕΡΟΙΑ.

Αναλυτικά:
ΗΠΑΕΒΕΡΟΙΑΝΠΣ

ανακοινώνει ότι ανανεώ-
θηκε η συνεργασία της
με τουςποδοσφαιριστές
ΣτέλιοΜαραγκό, Γιάννη
Πασά, ΣταύροΠεταυρά-
κη,ΑναστάσιοΠαπαχρή-
στο, Αστέριο Μουχάλη
καιΒασίληΤσιμόπουλο.
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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).

Ανακοίνωση συνεργασίας
ΈνααπότακαμάριατουΣυλλόγου.Μίααπότιςπιοταλαντούχεςαθλή-

τριες,ηΒιβήΠουρλιοτοπούλουθααποτελείαιχμήτουδόρατοςκαιτηννέα
αγωνιστικήπερίοδο.

Η αλεξανδρινή ακραία κάθε χρόνο εμφανίζει μεγάλη βελτίωση στο
παιχνίδιτης,πράγμαπουτηνκαθιστάαπότιςκορυφαίεςαθλήτριεςτηςΒ’
Εθνικής!

Βιβή, η αφοσίωσησουστην ομάδα είναιπαράδειγμαπρος μίμηση...
Εμείςθασυνεχίζουμενασεκαμαρώνουμε...!!!

Ο Ραζβάν Λουτσέ-
σκου μετά τη 
φιλική νίκη του 

ΠΑΟΚ επί της Φέγε-
νορντ δήλωσε πως 
η ομάδα του δείχνει 
σημάδια ότι χτίζει νοο-
τροπία. Ο ΠΑΟΚ επι-
κράτησε 2-1 της Φέγε-
νορντ στην τελευταία 
του φιλική αναμέτρηση 
στην Ολλανδία. Ο Λου-
τσέσκου με δηλώσεις 
του στο PAOK TV μετά 
το τέλος του παιχνι-
διού δήλωσε πως ήταν 
το πρώτο φιλικό της 
καριέρας του, που τον 
ενδιάφερε να νικήσει. 
Παράλληλα, υποστή-
ριξε πως η ομάδα του 
βρίσκεται σε καλό 
δρόμο, ώστε να αλλά-
ξει τη φιλοσοφία της 
και να χτίσει νοοτρο-
πία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις
τουΛουτσέσκου

«Ακόμακιανδεμεενδιαφέ-
ρουν τααποτελέσματασταφι-
λικά,αυτόήτανίσωςτοπρώτο
φιλικό της καριέρας μου, που
με ενδιέφερε να νικήσω.Ήταν
πολύσημαντικόγια τηνομάδα
να πετύχει αυτό το αποτέλε-
σμα, σε ένα δύσκολο γήπεδο,
απέναντισεέναναντίπαλοπιο
έτοιμο από εμάς τώρα. Κάτι
πουμας δίνει μεγάληαυτοπε-
ποίθησηγια τησυνέχειακαι ε-
πιβεβαιώνει την καλή δουλειά
που έχουμεκάνεισεόλα τα ε-
πίπεδαμέχριστιγμής.

Το πιο σημαντικό σήμερα,
ήταν ότι δείξαμε θέληση, ση-
μάδια του ότι χτίζουμε τη νοο-
τροπία μας. Είναι πάραπολύ
σημαντικό,τηδεδομένηστιγμή,
απέναντι σε έναν τέτοιο αντί-
παλο να δείξουμε αυτά ταση-
μάδιακαιότιπαλεύουμεκαθη-
μερινά.

Δεν είμαι καθόλου ικανο-
ποιημένος με τον τρόπο που
δεχτήκαμε το γκολστοπρώτο
λεπτό.Μετάαπόαυτό,ανασυ-
γκροτηθήκαμε.Είχαμε καλύτε-

ρηπαρουσίακαιμιαακόμακα-
λύτερηανασταλτικήλειτουργία.
Καταφέραμε να ισοφαρίσουμε,
ενδεχομένως να μπορούσαμε
νασκοράρουμεξανάστοπρώ-
το ημίχρονο. Στο δεύτερο ημί-
χρονο,παρουσιαστήκαμεπολύ
καλά, καταφέραμε να σκορά-
ρουμε και διατηρήσαμε την ι-
σορροπίαστηνομάδα.

Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα
πάρα πολύ καλό δρόμο της
προσπάθειας νααλλάξουμε τη
φιλοσοφία μας.Ταφιλικά ήταν
πολύδυνατά,απέναντισεομά-
δεςπου ήταν επιθετικές απέ-
ναντιμας,ενδεχομένωςκαιπιο
έτοιμες από εμάς.Αυτό που
κρατάμεείναιηθέλησητουνα
παλέψουμεκαιναχτίσουμεσι-
γά-σιγάαυτόπουθέλουμε».

Για το δεύτερο ημίχρονο:
«Αρχικά θεωρώ ότι πολύ ση-
μαντικό ρόλο έπαιξε ότι σκο-
ράραμε νωρίς και θέλαμε να
κρατήσουμε τοαποτέλεσμα, οι
παίκτεςοι ίδιοιήθελαννακλεί-
σουν θετικά αυτόν τον κύκλο
τηςπροετοιμασίας.

Ενδεχομένως να είχαμε κα-
ταφέρει νασκοράρουμε και να
αξιοποιήσουμε καλύτερα κά-
ποιες μεταβάσεις από την ά-
μυναστηνεπίθεση.Τοδεύτερο
στοιχείο είναι ότι χάσαμεπολύ

εύκολα κάποιες μπάλες, όταν
κερδίζαμε τη μπάλα χανόταν
πολύ εύκολα από την μεριά
μαςγεγονόςπουοδηγούσετον
αντίπαλο να έρχεται συνέχεια
προς τα εμάς. Μας έλειψε ί-
σως η εμπειρία στο δεύτερο
ημίχρονο στο να κρατήσουμε
τημπάλα.

‘Ολοι οιπαίκτες και κυρίως
οινεαροίθαπρέπεινακαταλά-
βουν τη σημαντικότητα αυτού
τουρόλου,θαπρέπεινακατα-
λάβουνκαιναέχουντηνυπευ-
θυνότηταπουταιριάζεισεαυτό
το κομμάτι για ναμπορέσει να
βοηθηθείηομάδααπόόλοαυ-
τό.Αισθανθήκαμείσωςκαιλίγο
πιο ασφαλείς, να μπορέσουμε
να προσέξουμε περισσότερο
την αμυντική μας λειτουργία
γιατίθέλαμετηνίκησεαυτότο
φιλικό ενδεχομένως όλα αυτά
ναέπαιξαντορόλοτους.

‘Έχουμε κάνει πολλές κου-
βέντες με όλους τους ποδο-

σφαιριστές, έχουμε κάνειπολ-
λά μίτινγκ, υπάρχουν πολλοί
τρόποι που θα μπορέσεις να
κερδίσειςέναπαιχνίδι,ηυπευ-
θυνότητα είναιστο ναβρίσκεις
αυτόντοντρόποκαιαυτόκρα-
τάμεαπόαυτότοπαιχνίδι».

Για την προετοιμασία: «Εί-
μαι ικανοποιημένος από αυτό
το κομμάτι, οι παίκτες δέχθη-
κανπάραπολλέςπληροφορίες
πολλές λεπτομέρειες,μιαπρο-
σπάθεια να αλλάξει ηφιλοσο-
φίαμαςκαιόλαταστοιχείατου
παιχνιδιού, οπότεαπό τοπως
αφομοιώθηκαναυτέςοι λεπτο-
μέρειες είμαι απόλυτα ικανο-
ποιημένος.

Δεν θεωρώ πως κάτι δεν
πήγε καλά, ενδεχομένως να
περιμέναμε κάτιπαραπάνωα-
πό κάποιους ποδοσφαιριστές
που είτε ήρθαν αργά λόγω
συνθηκών, είτε λόγω τραυμα-
τισμών».

Τρίτη 27-07-2021

16:00-21:00 ΧΑ-

ΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕ-

ΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ6,ΚΤΕΛ-ΑΣΤΙ-

ΚΑ23310-63620

16:00-21:00 ΧΑ-

ΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓ. ΔΗ-

ΜΗΤΡΙΟΥ8(στενόΝ.

Δημαρχείου)23310-25669

19:00-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

21:00-08:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

Φαρμακεία

Λουτσέσκου:«Ήταντοπρώτοφιλικό
τηςκαριέραςμουπουμεενδιέφερενανικήσω»

Το “ευχαριστώ” των Αετών Βέροιας 
στους παίκτες που αποχώρησαν

Ηδιοίκηση τωνΑετώνΒέροιας θέλει να ευχαριστήσει θερμά τους
αθλητέςπουδενθααγωνίζονταιτηνέασεζόνστηνομάδα.

ΟιΚώσταςΜαραπίδης,ΑλέξανδροςΜαστροδημήτρης,ΝίκοςΚό-
κουραςκαιΘεόδωροςΓκοτζαμανίδηςυπήρξανπολύτιμοιγιατονσύλλο-
γοκαιτουςευχαριστούμεθερμάγιατηνπροσφοράτους.

Θαπαρακολουθούμε τηνπορεία τους και τους ευχόμαστεπολλές
επιτυχίες,τόσοαγωνιστικέςόσοκαιστηνπροσωπικήτουςζωή.



Την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2% από 1ης 
Ιανουαρίου 2022, από τα 650 ευρώ που είναι σήμερα, στα 
663 ευρώ μικτά το μήνα, ή 773,5 ευρώ αν συνυπολογισθεί το 
γεγονός ότι καταβάλλονται 14 μισθοί το χρόνο, ενέκρινε χθες 
το Υπουργικό Συμβούλιο. Η απόφαση ελήφθη ύστερα από 
την ολοκλήρωση της διαβούλευσης στην οποία συμμετείχαν 
οι κοινωνικοί εταίροι, ερευνητικοί- επιστημονικοί φορείς και 
η Τράπεζα της Ελλάδος. Οι συζητήσεις έγιναν με βάση τις 
αντοχές της οικονομίας και των επιχειρήσεων αλλά και τη 
διεθνή συγκυρία.

Χατζηδάκης: Στόχος η στήριξη της αγοραστικής 
δύναμης των εργαζομένων

«Η ελληνική οικονομία βίωσε βαθιά ύφεση εξαιτίας των 
επιπτώσεων της πανδημίας, η οποία ήρθε σε συνέχεια της 
οικονομικής κρίσης. Μέλημα της κυβέρνησης με την από-
φαση για την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2% από 
1ης Ιανουαρίου του 2022, αλλά και με τη μείωση φόρων και 
ασφαλιστικών εισφορών -που οδήγησε σε πρόσθετη αύξη-
ση του εισοδήματος των εργαζομένων κατά 1,6% - είναι να 
στηρίξει την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων χωρίς 
να θέσει σε κίνδυνο επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας», ση-
μείωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Κωστής Χατζηδάκης και συνέχισε: «Λαμβάνοντας υπόψη τα 
αποτελέσματα της διαβούλευσης, δίνουμε μια συνετή αύξηση 
που δεν βάζει εμπόδια στην ανοδική τροχιά της οικονομί-
ας και επιπλέον διατηρεί τον κατώτατο μισθό στο μέσο του 
πίνακα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και 
πέρα, εργοδότες και εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να 
συμφωνήσουν καλύτερες αμοιβές με τις Συλλογικές Συμβά-
σεις Εργασίας που υπογράφουν σε επιχειρησιακό, κλαδικό ή 
εθνικό επίπεδο. Γνωρίζω βεβαίως ότι η αύξηση αυτή δεν λύ-
νει τα προβλήματα των εργαζομένων. Ακολουθούμε όμως το 
δρόμο της σύνεσης μέχρι να ξεπεραστούν οι συνέπειες της 
πανδημίας στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες. 
Και είμαι βέβαιος ότι η πολιτική της κυβέρνησης που οδηγεί 
σε αύξηση των επενδύσεων και άνοδο του οικονομικού επι-
πέδου της χώρας, είναι η μόνη που πραγματικά δημιουργεί 
τις προϋποθέσεις για καλύτερες αμοιβές, πράγμα που θα 
πιστοποιηθεί στις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν από το 
2022 και μετά».

Όπως σημειώνουν στο υπουργείο Εργασίας πρόκειται μια 
λελογισμένη αύξηση η οποία αντανακλά τις μέχρι τώρα επι-
δόσεις αλλά και τις προοπτικές της οικονομίας και δεν βάζει 
σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας.

Οι υπολογισμοί του Υπουργείου
Στην Ελλάδα ο νομοθετημένος από 1/2/2019 κατώτατος 

μηνιαίος μισθός για τους υπαλλήλους ανέρχεται στα 650 
ευρώ και το ημερομίσθιο για εργατοτεχνίτες στα 29,04 ευρώ. 
Δεδομένου ότι στην Ελλάδα καταβάλλονται 14 μισθοί, αυτό 
αντιστοιχεί σε 758 ευρώ/μήνα. Με την εγκύκλιο 7613/395-
18-02-2019 του υπουργείου Εργασίας ορίστηκε ότι τα ανω-
τέρω ποσά προσαυξάνονται μέχρι και 30% ανάλογα με τα 
έτη προϋπηρεσίας που έχει συμπληρώσει ο/η εργαζόμενος/η 
προ του 2012. Συνεπώς ο κατώτατος μισθός μπορεί να είναι 
έως και 195 ευρώ υψηλότερος.

Αντίστοιχα από 1-1-2022 ο κατώτατος μισθός διαμορφώ-
νεται στα 663 ευρώ το μήνα (ή 773,5 ευρώ με αναγωγή των 
14 μισθών) ενώ με τις τριετίες φθάνει έως και 198,9 ευρώ 
υψηλότερα. Το κατώτατο ημερομίσθιο από 1-1-2022 δια-
μορφώνεται σε 29,62 ευρώ. Μεταξύ των 21 κρατών μελών 
της ΕΕ που έχουν νομοθετημένο κατώτατο μισθό, η Ελλάδα 
βρίσκεται στη μέση της κατάταξης όσον αφορά το ύψος του 
κατώτατου μισθού (11η με βάση τον ονομαστικό και 13η με 
βάση τα Ισοδύναμα Αγοραστικής Δύναμης).

Οι εργοδοτικοί φορείς
Υπέρ του παγώματος του κατώτατου μισθού τάχθηκαν οι 

εργοδοτικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαί-
ων. Υπέρ του παγώματος επίσης ή της πολύ περιορισμένης 
αύξησης τάχθηκαν οι επιστημονικοί φορείς που συμμετείχαν 
στη διαδικασία διαβούλευσης συμπεριλαμβανομένης και της 
Τράπεζας της Ελλάδος. Η ΓΣΕΕ πρότεινε άμεση αύξηση στα 
751 ευρώ μηνιαίως (15,5%) με την προοπτική περαιτέρω αύ-
ξησης στα 809 ευρώ. 

Κ. Μίχαλος: Χρυσή τομή για την κοινωνική συνοχή
«Χρυσή τομή» χαρακτηρίζει ο πρόεδρος της Κεντρικής 

Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχα-
λος, την απόφαση για αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 
2%, ενώ επαναλαμβάνει το αίτημα για μείωση φόρων κα 
ασφαλιστικών εισφορών. «Η απόφαση αυτή», τονίζει σε δή-
λωσή του, «αποτελεί τη χρυσή τομή για την κοινωνική συνο-
χή, καθώς δίνει έστω και μικρές ανάσες στους εργαζομένους, 
ενώ επιφέρει επίσης μία μικρή επιβάρυνση στο σύνολο των 

επιχειρήσεων.
Η θέση της ΕΣΕΕ

Για τον κατώτατο μισθό ο Προέδρος της  ΕΣΕΕ Γιώργος 
Καρανίκας, δήλωσε:  «Η Κυβέρνηση, με τη σημερινή της α-
πόφαση για τον κατώτατο μισθό, έδειξε ότι λαμβάνει σοβαρά 
υπόψη τα εύλογα επιχειρήματα των εργοδοτικών και επιστη-
μονικών φορέων, «παγώνοντας» καταρχήν οποιαδήποτε 
μεταβολή για το τρέχον έτος.  Για να μην υπάρξουν ωστόσο 
επιπτώσεις στην λειτουργία της επιχειρηματικότητας αμέ-
σως μετά την πανδημία, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι και 
η προβλεπόμενη από 1-1-2022 αύξηση 2% στον κατώτατο 
μισθό, θα αντισταθμιστεί από αντίστοιχες παροχές προς τις 
επιχειρήσεις, όπως είναι οι μειώσεις των φορολογικών συ-
ντελεστών ή/και το ύψος των εργοδοτικών εισφορών.  Μην 
ξεχνάμε ότι μετράμε ακόμα τον χρόνο «ανάρρωσης» της μι-
κρομεσαίας επιχειρηματικότητας από τις έως τώρα σφοδρές 
επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, η εξέλιξη της οποίας 
ακόμα δεν μπορεί να προβλεφθεί, όπως επανειλημμένα έχει 
αποδειχθεί από τον Μάρτιο του 2020. Με την ελπίδα λοιπόν, 
στις 31 Δεκεμβρίου, όλες οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση 
να καλύψουν την αύξηση 2% στις ελάχιστες αποδοχές, η 
ΕΣΕΕ επαναλαμβάνει την πάγια θέση της ότι ο προσδιορι-
σμός του κατώτατου μισθού πρέπει να αποτελεί αποφασι-
στική αρμοδιότητα των κοινωνικών εταίρων.  Καλούμε λοι-
πόν την κυβέρνηση, εφόσον το 2022 είναι πράγματι έτος 
ανάκαμψης για την ελληνική οικονομία, να δρομολογήσει 
την ίδια χρονιά την επαναφορά του δικαιώματος αυτού ε-
ντός του πλαισίου διαβούλευσης για την Εθνική Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας». 

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Ο εμπαιγμός 
των εργαζομένων συνεχίζεται»

Σε ανακοίνωσή του ο τομέας Εργατικής Πολιτικής του 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υπογραμμίζει:

«Ο εμπαιγμός των εργαζομένων από την κυβέρνηση  
συνεχίζεται», αναφέρει, τονίζοντας πως «δυστυχώς όμως 
για τον κ. Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του «δεν μπο-
ρείς να κοροϊδεύεις  όλους για πάντα»». «Ο κόσμος της 
εργασίας που από την πρώτη στιγμή έγινε στόχος του α-
ντεργατικού οδοστρωτήρα και της συνεχιζόμενης κοροϊδίας 
από την πλευρά της κυβέρνησης, θα δώσει την απάντησή 
του στην κυβέρνηση - εντολοδόχο του ΣΕΒ. Ο ΣΥΡΙΖΑ 
Προοδευτική Συμμαχία έχει δεσμευθεί για αύξηση του κα-
τώτατου μισθού στα 800 ευρώ (που αποτελεί το 60% του 
διάμεσου μισθού στην Ελλάδα), επαναφορά και ενίσχυση 
των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και κατάργηση ό-
λων των αντεργατικών διατάξεων της ΝΔ».

Έντονες αντιδράσεις κομμάτων
Το Κίνημα Αλλαγής θεωρεί την απόφαση της κυβέρνη-

σης για αύξηση του κατώτατου μισθού «συμβολική», κατά 
13 ευρώ τον μήνα, ως εμπαιγμό των εργαζομένων, σύμ-
φωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος 
που τονίζει ότι αυτό συμβαίνει την ώρα που η «ακρίβεια» 

στην αγορά δεν είναι καθόλου «συμβολική» και πλήττει και 
πάλι το εισόδημα των νοικοκυριών.

Σε σχόλιό του το ΚΚΕ αναφέρει «Η αύξηση-παρωδία 
του κατώτατου μισθού αποτελεί «πάγωμα» -για έναν ακόμη 
χρόνο- στα άθλια επίπεδα, που τον κατέβασαν με κυβερνη-
τική απόφαση εδώ και μία δεκαετία, καταργώντας την Εθνική 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Η ανακοίνωση της κυβέρνη-
σης συνιστά πρόκληση προς τους εργαζόμενους, αφού κι 
αυτά τα ψίχουλα έχουν εξανεμιστεί και με το παραπάνω από 
την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις σε είδη λαϊκής κατανάλωσης, 
αλλά και από τον πρόσφατο αντεργατικό νόμο της κυβέρνη-
σης, που κάνει τους εργαζόμενους ακόμα πιο «φτηνούς» και 
«ευέλικτους»».

«Φιλοδωρήματα», χαρακτηρίζει με ανακοίνωσή της η Ελ-
ληνική Λύση, την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2%, 
αναφέρει η Ελληνική Λύση τονίζοντας ότι «μία κυβέρνηση 
που λειτουργεί με το βλέμμα στις επόμενες εκλογές και όχι 
στις επόμενες γενιές, επιχειρώντας να υφαρπάξει την ψήφο 
των Ελλήνων με  ψίχουλα, είναι μία επικίνδυνη κυβέρνηση».
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Αύξηση κατώτατου μισθού κατά 2% 
από 1η Ιανουαρίου 2022, ανακοίνωσε η Κυβέρνηση

- ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Ο εμπαιγμός των εργαζομένων συνεχίζεται»- Έντονες αντιδράσεις κομμάτων
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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

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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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

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



Συνεδρίασε χθες, μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την Προεδρία του Πρω-
θυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη 
διάρκεια του οποίου, οι  αρμόδιοι Υπουργοί ανέπτυξαν τις σχεδιαζόμε-
νες παρεμβάσεις της Κυβέρνησης.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας παρουσίασε το 
νομοσχέδιο για τις τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας. Οι προτεινόμενες αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα 
αφορούν:

 Γενετήσια εγκλήματα και άλλα ιδιαίτερης απαξίας:
-Για ορισμένα αδικήματα ιδιαίτερης απαξίας (π.χ. βιασμός και κατά 

της γενετήσιας ελευθερίας, ναρκωτικά, ανθρωποκτονία, ληστεία, εκβί-
αση):

Απαιτείται πραγματική παραμονή σε σωφρονιστικό κατάστημα ίση 
με τα 3/5 της ποινής (από 2/5) που ισχύει και με ευεργετικό υπολογισμό 
τα 4/5 της ποινής (από 3/5).

Σε περίπτωση καταδίκης σε ισόβια κάθειρξη, το κατώτατο όριο πα-
ραμονής πραγματικής έκτισης στο σωφρονιστικό κατάστημα είναι 18 
έτη (από 16).

Δεν επιτρέπεται η απόλυση υπό τον όρο της κατ’ οίκον έκτισης της 
ποινής με ηλεκτρονική επιτήρηση (αντίθετα με σήμερα).

-Για ορισμένα αδικήματα ιδιαίτερης απαξίας 
(π.χ. ομαδικός βιασμός, βιασμός ανηλίκου, θα-
νατηφόρα ληστεία, ανθρωποκτονία) προβλέπε-
ται μόνον η ποινή της ισόβιας κάθειρξης (σήμερα 
εναλλακτικά με πρόσκαιρη κάθειρξη).

-Για το αδίκημα της γενετήσιας πράξης μεταξύ 
συγγενών αυστηροποίηση των ποινών σε όλες 
τις περιπτώσεις:

Επανέρχεται η κακουργηματική μορφή της 
αιμομιξίας (που με τον Ποινικό Κώδικα ΣΥΡΙΖΑ 
έγινε πλημμέλημα για όλους τους τρόπους τέλε-
σης).

-Για την προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας 
και για την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπει-
ας για τους ανηλίκους αυτεπάγγελτη δίωξη (διω-
κόταν κατ’ έγκληση για ενηλίκους και ανηλίκους).

-Η προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας όταν 
τελείται στο πλαίσιο σχέσης εξάρτησης (εργασία 
κλπ):

Διώκεται αυτεπάγγελτα (πριν με έγκληση).
Τιμωρείται μόνο με φυλάκιση (πριν διαζευκτι-

κά με χρηματική ποινή).
-Για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευ-

θερίας σε βάρος ανηλίκου αναστέλλεται η παρα-
γραφή έως την ενηλικίωση και για 1 έτος, εφό-
σον η πράξη είναι πλημμέλημα και 3 έτη εφόσον 
είναι κακούργημα (πλημμέλημα 18+1=19 ετών, 
κακούργημα 18+3=21 ετών).

Περιβαλλοντικά εγκλήματα
-Για περιβαλλοντικά εγκλήματα (εμπρησμός 

δασών, πλημμύρα, έκρηξη) αυστηροποιείται το 
πλαίσιο ποινών και προβλέπεται:

Διεύρυνση αξιόποινων περιπτώσεων
Πρόσκαιρη κάθειρξη έως 10 έτη στην περί-

πτωση που ο δράστης είχε ίδιο όφελος

Κάθειρξη σε περίπτωση εμπρησμού δάσους που είχε επιβαρυντικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον.

-Σε ό,τι αφορά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας: Προβλέπεται αρμο-
διότητα και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να διατάσσει την διεξαγω-
γή της ανάκρισης και την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο κατ’ 
απόλυτη προτεραιότητα για υποθέσεις εξαιρετικής φύσης ή επί κακουρ-
γημάτων που αφορούν εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
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P Πανάκριβη η διαμονή στη Μύκονο. Ούτε ο 
covid άντεξε περισσότερο από 4 μέρες…

 
P Συμπονούμε όλους αυτούς που πιά-

νουν στο νησί για υπηρεσιακούς λόγους. Υ-
πομονή!

 
P Δεν απειλούν κανένα τείχος ανοσίας οι 

ανεμβολίαστοι. Με τα μεταδοτικότητα της Δέλτα, 
ίσα-ίσα αποτελούν την ελπίδα να πιαστεί το φθι-
νόπωρο. Αλίμονο όμως στις απώλειες.

 
P Τρέμω στην ιδέα να μπουν οι εμβολια-

σμένοι στη Βουλή. Τουλάχιστον από τον Κα-
σιδιάρη ήξερες τι να περιμένεις.

 
P Να βρουν στέγη στον ομοϊδεάτη τους 

Βελόπουλο. Κι αν κολλήσουν κορωνοϊό, να κι οι 
θαυματουργές επιστολές στον Ιησού.

 
P Το βέβαιο είναι ότι κάποιοι εξακολου-

θούν να παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμ-
ματα, με το εμβόλιο μπροστά στα μάτια τους. 
Πλέον, κάθε νέα νόσηση και θάνατος είναι 
αδικαιολόγητοι.

 
P Με τη θεσμοθέτηση οικονομικών κινήτρων 

σε φαρμακοποιούς και γιατρούς, η κυβέρνηση 
κατάφερε να τους κάνει όλους να φαίνονται παρα-
δόπιστοι. Κρίνουν εξ ιδίων αλλότρια.

 

P Τελικά το πιο 
σίγουρο και αβλαβές 
μέτρο, είναι η μάσκα. 
Προμηθευτείτε τις νέες 
τάσεις της μόδας. Έτσι 
κι αλλιώς θα μας πάει 
μέχρι τον επόμενο Αύ-
γουστο.

 
P «Μια τραγωδία 

που μένει πάντα χαραγ-
μένη στη μνήμη όλων 
μας», είπε ο ΣΥΡΙΖΑ για 
τα τρία χρόνια από την 
καταστροφή στο Μάτι. 
Τελικά καλύτερα να σου 
βγει το μάτι παρά το ό-
νομα.

 
P Άκου εσύ τον 

Γιάννη Αντετοκούμπο 
να τραγουδά ‘θα κάνω 
ζημιές’ της Χαράς Βέρα 
και βγες και πες ότι δεν 
είναι Έλληνας.

 
P Στο τένις των ολυμπιακών, στο ματς εθνι-

κές-πολυεθνικές, σημειώσατε 2.
 
P Δεν έδειξε λέει η ΕΡΤ τον Γκιώνη στο 

πινγκ-πονγκ. Εμείς με Γκιώνη και πινγκ-
πονγκ μεγαλώσαμε στη χώρα.

 
P Το ζήτημα με πινγκ πονγκ να το δούμε, 

διότι είναι εθνικό μας άθλημα. Έτσι κι αλλιώς όλοι 
ρίχνουμε το μπαλάκι στον απέναντι.

 
P Εμπειρία είναι μια τσατσάρα που σου 

δίνει δώρο η ζωή μόλις πέσουν τα μαλλιά 
σου.

 

P Και:
 
Ο κύριος Χαρίλαος, αισίως 88 ετών, επισκέ-

πτεται τον γιατρό του:
-Γιατρέ μου, θα ήθελα να μου γράψεις μια συ-

νταγή για Viagra.
-Βεβαίως, κύριε Χαρίλαε, πόσα θέλεις;
-Ένα μικρό κουτάκι… Κι αν γίνεται, να μου τα 

κόψεις σε τεταρτάκια!
-Κύριε Χαρίλαε, τέτοια δοσολογία δεν νομίζω 

να σε βοηθήσει…
-Γιατρέ μου, είμαι πλέον 88 ετών, δεν θέλω τα 

χαπάκια για να κάνω έρωτα… Θέλω απλώς να 
σηκωθεί αρκετά ώστε να μην λερώνω τα παπού-
τσια μου όταν κατουράω!

Κ.Π.

Ανακοινώθηκαν χθες από τον Υπουργό Δικαιοσύνης
Τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα με αυστηρότερες 

ποινές για γενετήσια και περιβαλλοντικά εγκλήματα
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