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Στο «Αντώνης Τρίτσης» η «Αστική 
αναζωογόνηση Δήμου Βέροιας»
 και η «Ολοκλήρωση βρεφικού

 σταθμού Κυψέλης» Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο 
για την εορτή του Αγίου Παντελεήμονος 
και τα Oνομαστήρια του Μητροπολίτου 

κ. Παντελεήμονος

Να μην αδικηθούν όσοι πραγματικά 
υπέστησαν ολική καταστροφή 

στις καλλιέργειές τους
Του Θανάση Γικόνογλου
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Θα έρθει άραγε η στιγμή 
που ο ΕΛΓΑ θα αποζημιώνει 

χωρίς να χρειάζονται 
πολιτικές «περικοκλάδες»;

  Παρά τον καύσωνα και τις υψηλές θερμοκρασίες των 
ημερών, οι αγρότες φαίνεται ότι μέσα στις επόμενες 
ημέρες θα «δροσιστούν» από τις αποζημιώσεις του παγετού 
που θα πιστωθούν στους λογαριασμούς τους. Τα εύσημα 
ετοιμάζονται δικαιωματικά να εισπράξουν πολιτική ηγεσία 
και φορείς που χειρίζονται το θέμα και μέσα σε χρόνους 
ασυνήθιστα σύντομους να έρθουν τα χρήματα. Τελικά 
όμως, μήπως πανηγυρίζουν για το αυτονόητο; Δηλαδή 
την υποχρέωση που έχει ο ΕΛΓΑ να αποζημιώνει τους 
ασφαλισμένους του όταν επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος; 
Τώρα θα μου πείτε, για να σκεφτούμε την αγωνία του 
αγρότη τόσους μήνες που περιμένει και δεν βλέπει φως…
Είναι να μην πανηγυρίσει; Ωστόσο να σκεφτεί, όπως και 
οι αρμόδιοι, ότι θα πρέπει όπως πληρώνεις την ασφάλεια 
του αυτοκινήτου σου και έρθει η «κακιά» στιγμή και 
τρακάρεις, αποζημιώνει η ασφαλιστική σου, έτσι και στην 
περίπτωση των αγροτών χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις, 
τροπολογίες και «περικοκλάδες» να αποζημιώνονται οι 
αγρότες στην ώρα τους και αυτό που δικαιούνται. Απλό, 
αλλά λόγω έλλειψης χρημάτων τελικά…δύσκολο!

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΣ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑΤΣΙΚΑΣΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣΕ.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣΜΙΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣΖ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

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

e-mailλογιστηρίου:
info@laosnews.gr

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

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

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2021
Μήνας:07
Εβδομάδα:31
ΑνατολήΉλιου:05.25

ΔύσηΉλιου:19.38

209-156

ΤΕΤΑΡΤΗ
28

ΙΟΥΛΙΟΥ
Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος, Ειρήνης 

οσ. Χρυσοβαλάντου

ΠυρετώδειςεργασίεςστοδάσοςΞηρολιβάδου
γιατηνσυναυλίατουGoranBregovic

Πυρετωδώςεργάζονταικαισυνεργάζονταιαυτέςτιςημέρες,ΚΕΠΑΔήμουΒέροιας,αντιδημαρχίαΠεριβάλλοντος,Τρο-
χαίακαιάλλεςυπηρεσίες,για τηνδιοργάνωσητουφεστιβάλδασώνκαι τηνπροετοιμασία τουχώρουστοΞηρολίβαδο,
ενόψειτηςμεγάληςσυναυλίαςτουGoranBregovic,τηνερχόμενηΚυριακή(σεσυνδιοργάνωσηΚΕΠΑ–Π.Ε.Ημαθίας).

Όλοιεπιποδόςγιαναλειτουργήσουνταπάνταμεασφάλειακαιαρτιότητα,αφούτοενδιαφέροντουκοινούείναιήδη
μεγάλο για τηνσυναυλία,πουαναμένεται ναπαρακολουθήσουν χιλιάδες κοινού, καθήμενοι, με όλα ταπροβλεπόμενα
μέτρακαισυνθήκες,μεμεγάληυποστήριξητηςδιοργάνωσηςαπόΥπηρεσίεςκαιανθρώπουςγιατηνεξυπηρέτησητου
κοινού,τοοποίοθαπρέπειναπροσέλθειμεκάρταεισόδουκαιμεσεβασμόστουςυγειονομικούςκανονισμούς.Πολύση-
μαντικό,οκόσμοςπουθαανηφορήσειτηνΚυριακήπροςτοΞηρολίβαδο,ναβρίσκεταιεγκαίρωςστοχώροτηςσυναυλίας
γιανατακτοποιηθείμετηνώρατου,στηθέσητουοκαθένας…

Μνήμες από τον 
φονικό καύσωνα

στην Ελλάδα,
τον Ιούλιο του 1987
Για καύσωναδιαρκείαςπουθαανεβάσει

το θερμόμετρο μέχρι και τους 45 βαθμούς
κάνουν λόγο οι μετεωρολόγοι και ήδη αρ-
χίσαμε να έχουμε τα πρώτα δείγματα.Με
αφορμή τις υψηλές θερμοκρασίες, ανασύρ-
θηκα δημοσιεύματα εφημερίδων από τον
Ιούλιοτου1987θυμίζονταςτονθανατηφόρο
καύσωναεκείνηςτηςχρονιάςστηχώραμας.

Τα δημοσιεύματα της εφημερίδας «ΤΑ
ΝΕΑ»αποτυπώνουν γλαφυράόσασυνέβη-
σαν, γράφοντας χαρακτηριστικάστοφύλλο
της 22ας Ιουλίου 1987:Ολόκληρη η χώρα 
«βράζει» σαν ένα απέραντο καμίνι και οι 
ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες θα συνε-
χίσουν να ταλαιπωρούν τους κατοίκους των 
μεγάλων πόλεων ως την Κυριακή, σύμφωνα 
με τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπη-
ρεσίας. Ο χτεσινός καύσωνας συνέβαλε στο 
θάνατο 4 ατόμων (δύο στην Αθήνα και δύο 
στο Βόλο) που έπασχαν από καρδιοπάθεια, 
ενώ δεκάδες άλλα – μεγάλης κυρίως ηλίκί-
ας – μεταφέρθηκαν με καρδιοαναπνευστικά 
προβλήματα σε διάφορα νοσοκομεία.

Τα δημοσιεύματα επεσήμαναν επίσης:
«Τεράστιο πρόβλημα, που όπως φαίνεται 
θα διογκωθεί τις ερχόμενες μέρες, έχει δη-
μιουργήσει ο μεγάλος αριθμός των νεκρών 
στα νοσοκομεία, αφού οι νεκροθάλαμοι ήδη 
χτες το μεσημέρι είχαν γεμίσει, ενώ παρόμοιο 

πρόβλημα υπάρχει και στα νεκροτομεία. Για την αντιμετώπιση του μακάβριου αυτού προβλήματος επιστρατεύτηκαν μέ-
χρι και ψυγεία βαγόνια του ΟΣΕ».

Οκαύσωναςτου1987διήρκησεωςτις28Ιουλίουκαιπροκάλεσετονθάνατοτουλάχιστον1.300ανθρώπων.
(Φωτοπρωτοσέλιδο«ΤΑΝΕΑ»,28.7.1987,ΙστορικόΑρχείο«ΤΟΒΗΜΑ»&«ΤΑΝΕΑ»)

38.000επιταγέςκοινωνικούτουρισμού
–Προτιμήθηκανοδικοίπροορισμοί

Συνολικά38.000επι-
ταγές ενεργοποιήθηκαν
τοπρώτοδεκαπενθήμε-
ρο του Ιουλίου από το
πρόγραμμα κοινωνικού
τουρισμού 2020-2021
τουΟΑΕΔσετουριστικά
καταλύματα της χώρας.
Ο  μεγαλύτερος αριθμό
δικαιούχωνπροτίμησαν
τουριστικά καταλύματα
σε Χαλκιδική,  Εύβοια,
Πρέβεζα και Λευκάδα,
πουσημαίνει ότι επέλε-
ξαν προορισμούς που
έχουν οδικήπρόσβαση,
για νααποφύγουν ίσως
δαπανηρότερες μεταφο-
ρέςκαισυνθήκεςσυνω-
στισμού.



Στις 26 Απριλίου,  κυ-
βερνητική αποστολή με επι-
κεφαλής τον πρόεδρο του 
ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκουρέντζο, 
επισκέφθηκε την Ημαθία και 
το Υποκατάστημα του ΕΛΓΑ 
Βέροιας και στη συνέχεια α-
κολούθησε ευρεία σύσκεψη 
στο γραφείο του Αντιπεριφε-
ρειάρχη.

Μετά τη σύσκεψη  ο Πρό-
εδρος του ΕΛΓΑ δήλωσε 
σχετικά με τις πληρωμές α-
ποζημιώσεων από τον πα-
γετό: «Εργαζόμαστε ώστε σε 
σύντομο χρονικό διάστημα 
και πάντως κοντά στο χρόνο 
που οι αγρότες μας θα διέ-
θεταν την παραγωγή τους 
στην αγορά, η κυβέρνηση 
και ο ΕΛΓΑ να ανταποκρι-
θεί με πληρωμές αποζημι-
ώσεων. Αισιοδοξούμε ότι με 
σκληρή δουλειά, συνεννό-
ηση και συνεργασία θα φέ-
ρουμε τα καλύτερα δυνατά 
αποτελέσματα.  Και μία δέσμευση, αν και αρνούμαστε τις υποσχέ-
σεις: θα αιφνιδιάσουμε θετικά με τις αποφάσεις μας». Το χρονικό 
διάστημα που εννοούσε ο πρόεδρος του Οργανισμού ήταν προφα-
νώς ο Αύγουστος.

Αγώνας δρόμου για τήρηση των δεσμεύσεων
Ακολούθησε δήλωση του Υπουργού Σπ. Λιβανού ότι έως τέλος 

Ιουλίου θα πιστωθεί ένα ποσό που θα αφορά την προκαταβολή 
του 40% των εκτιμηθέντων ζημιών, προς τους παραγωγούς που 
επλήγησαν από τον παγετό, τονίζοντας ότι «το σύνολο των αποζη-
μιώσεων θα καταβληθεί σε όλους τους παραγωγούς αφού ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία των εκτιμήσεων».

Ο αρμόδιος υπουργός ανακοίνωσε επίσης την άμεση εκταμίευ-
ση 3,5 εκατ. ευρώ προς τον ΕΛΓΑ ώστε να μπορούν να καλυφθούν 
«τα άμεσα διοικητικά κόστη ώστε να συνεχίσει την εξατομικευμένη 
και ανά ιδιοκτησία εκτίμηση των ζημιών», ενώ δήλωσε ότι «το σύ-
νολο των ζημιών που προκλήθηκαν από τον παγετό θα αποζημιω-
θούν σύμφωνα με το κανονισμό αποζημιώσεων φυτικού κεφαλαίου 
του ΕΛΓΑ, ο οποίος θα τροποποιηθεί ώστε να συμπεριλαμβάνει 
και τις ζημιές στις καλλιέργειες οι οποίες ευρίσκονταν στο προαν-
θικό στάδιο», ενώ όπως ανέφερε «θα υπάρξει κάλυψη της αποζη-
μίωσης που θα υπολογιστεί στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας».

Μέχρι τέλος Ιουλίου το  40%
 Τελικά η τροπολογία για τα παγετόπληκτα, δημοσιεύτηκε στο 

ΦΕΚ στις 23 Ιουλίου 2021 και σύμφωνα με το ΥπΑΑΤ, την προ-
καταβολή του 40%, θα την εισπράξουν το επόμενο διάστημα, όλοι 
όσοι έχουν διαπιστωμένα υποστεί ζημιές στην παραγωγή τους 
από τους παγετούς της άνοιξης, θα ακολουθήσει η εκκαθάριση 
τους επόμενους μήνες, αφού γίνουν οι εξατομικεύσεις, ενώ γίνεται 
προσπάθεια να τηρηθούν οι ημερομηνίες καθώς και η μεταφορά 
των χρημάτων στον ΕΛΓΑ από το υπουργείο Οικονομικών. Μόλις 
ολοκληρωθεί η διαδικασία της μεταφοράς, τότε ο ΕΛΓΑ, χρειάζεται 
δυο ή το πολύ τρεις ημέρες, για να πιστώσεις τους λογαριασμούς. 
Η πληρωμή υπολογίζεται από το Υπουργείο, στα τέλη του μήνα, ή 
τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου, ενώ θα προηγηθούν οι αποζη-
μιώσεις στα πυρηνόκαρπα.

Σοφία Γκαγκούση 
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Έφυγε από τη ζωή 
ο συνεργάτης 

του ΛΑΟΥ πλοίαρχος, 
Σπυρίδων Λεκατσάς

Έφυγε χθες  το 
πρωί σε ηλικία 87 
ετών ο Σπυρίδων 
Λεκατσάς πλοίαρ-
χος ΑΕΝ. Γεννήθηκε 
στην Ιθάκη στις 12-
09 1933 και ήταν το 
πρώτο παιδί από 5 
αδέλφια. Πέρασε τα 
παιδικά του χρόνια 
στο νησί. Φοίτησε στο 
γυμνάσιο Πατρών και 
στη συνέχεια μετανά-
στευσε για 5 χρόνια 
στην Αφρική. Επέ-
στρεψε στην Ελλάδα 
και φοίτησε στην σχο-
λή εμποροπλοιάρχων 

και έφτασε μέχρι την ανώτερη βαθμίδα πλοίαρχος ΑΕΝ. 
Υπηρέτησε στον πυροβολικό στην Αγία Βαρβάρα Ημα-
θίας. Το 1965 παντρεύτηκε την βεροιωτισσα Ευτέρπη 
Λαδοπούλου και απέκτησαν μια κόρη. Έζησε για πολ-
λά χρόνια στην Βέροια που την αγάπησε σαν δεύτερη 
πατρίδα του. Έφυγε και πάλι για Αμερική το 2003 όπου 
ζούσε μέχρι και χθες.

Ο πλοίαρχος υπήρξε επι χρόνια συνεργάτης της ε-
φημερίδας μας, όπου δημοσίευσε σατιρικά ποιήματα με 
κριτική πένα, με τον δικό του τρόπο, τα οποία  αγαπήθη-
καν ιδιαίτερα από τους αναγνώστες.

Ο «Λαός» εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οι-
κογένειά του. Καλό Παράδεισο!

Κηδεύτηκε χθες 
ο γνωστός επιχειρηματίας 

της Ημαθίας 
Θωμάς Κατσιαμάκας

Στα 70 του χρόνια έφυγε από τη 
ζωή ο γνωστός επιχειρηματίας της 
Ημαθίας Θωμάς Κατσιαμάκας, με 
ισχύ, επι σειρά ετών, στον κλάδο 
της μεταποίησης-τυποποίησης και 
εξαγωγής αγροτικών προϊόντων, ε-
νώ υπήρξε  και πρόεδρος του ΦΑΣ 
Νάουσα.

Η κηδεία του έγινε χθες Τρίτη, 
το απόγευμα, από τον Ι. Ναό του 
Αγίου Μηνά στη Νάουσα. 

Για τον πατέρα μου 
Σπυρίδωνα Λεκατσά
Πατέρα μου πως ήθελα στη νύχτα
τη στιγμή σου νάμουν στο προσκεφάλι σου
να πάρω την ευχή σου.

Εγώ το μόνο σου παιδί να σούκλεινα τα μάτια
μα είμαι πολύ μακριά με την καρδιά
κομμάτια.

Τόσο μακριά που αδύνατον τα κύματα
να σχίσω και στο άψυχό σου το κορμί εμπρός
να γονατίσω.

Κορμί που όταν ήσουν νιος στιγμή δεν
περπατούσες στα πέλαγα ταξίδευες καράβια
κυβερνούσες.

Παιδιά και εγγόνια όλοι μαζί πιασμένοι
χέρι-χέρι σου στέλνουμε το έχε γεια στις
ξενιτιάς τα μέρη.

Μόνος μεσ’ τα ξένα, ξένος δίχως φίλους και
συγγενείς, έρημος στο ξένο χώμα δεν σε
ξέρει εκεί κανείς.

Δίχως το στερνό αντίο χωρίς σιτάρι
και λιβάνι κι ο καιρός που όλα τα σβήνει
και το μνήμα σου τα χάνει.

Ποιος θάρθει να τα βοτανίσει το
χορταριασμένο μνήμα. Αιωνία σου η μνήμη
μόνος έφυγες τι κρίμα;

Πάντα ανάλαφρο να είναι της γης το
χώμα, που εσκέπασες για πάντα το νεκρό σου
πλέον σώμα.

Εκεί στον Παράδεισο η μάνα περιμένει μια
θέση έχει πλάϊ της να σε δεχτεί προσμένει.

Εμείς που σε λατρεύαμε κόρη-γαμπρός
και εγγόνια, δίνουμε όρκο στο Θεό.

Να σε θυμόμαστε Αιώνια.

Κόρη Ελένη Λεκατσά
Γαμπρός Θεοφάνης Καλαϊτζίδης

Εγγόνια Σπύρος και Κωνσταντίνα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
 Έως τέλος Ιουλίου θα πιστωθούν 

οι προκαταβολές του 40% 
των εκτιμηθέντων ζημιών, 

από τον παγετό
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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

Την Τετάρτη 28 Ιουλίου στη Νάουσα
Ένα μεγάλο μουσικό ταξίδι 

στον παγκόσμιο και 
ελληνικό κινηματογράφο

Ο Δήμος Η-
ρωικής Πόλης 
Νάουσας διορ-
γανώνει την εκ-
δήλωση-μουσικό 
αφιέρωμα με τίτ-
λο «Ένα μεγάλο 
μουσικό ταξίδι 
στον παγκόσμιο 
και ελληνικό κι-
νηματογράφο», 
την Τετάρτη 28 
Ιουλίου και ώρα 
21:00 στο Θε-
ρινό Δημοτικό 
Θέατρο «Μελίνα 
Μερκούρη». 

Οι  αστέρες 
της έβδομης τέ-
χνης και οι δια-
σημότεροι μου-
σικοί όλων των 
εποχών, οι κο-
ρυφαίες μουσι-
κές στιγμές του 
κ ι ν η μ α το γ ρ ά -
φου, τραγούδια 
που έχουν αγα-
πηθεί από πολλές γενιές, αποτυπώνονται σε ένα πλούσιο οπτικοακου-
στικό υλικό από τις καλύτερες στιγμές του παγκόσμιου, αλλά και του 
ελληνικού κινηματογράφου, με την επιμέλεια του βιντεοθέτη Δημήτρη 
Δημητριάδη, (VJ Dimitri Dim).

Ο Δημήτρης Δημητριάδης γεννήθηκε στη Νάουσα. Από νεαρή ηλικία, 
ασχολήθηκε με τη μουσική ως DJ και ραδιοφωνικός παραγωγός. Στη 
συνέχεια ακολούθησε επαγγελματική καριέρα μουσικού παραγωγού και 
DJ στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο, γνωρίζοντας κορυφαίες προσωπι-
κότητες της παγκόσμιας μουσικής και αποσπώντας πολλές διακρίσεις. 
Δραστηριοποιείται επαγγελματικά την Κύπρο, όπου και κατοικεί.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Ισχύουν όλα τα μέτρα προ-
στασίας για τη νόσο Covid-19, καθώς και το πλαίσιο λειτουργίας που 
εφαρμόζεται για τους χώρους εκδηλώσεων σύμφωνα με τη σχετική 
νομοθεσία των αρμόδιων Υπουργείων. Η προβολή της ταινίας «Αυτοί 
που εύχονται τον θάνατό μου» για την Τετάρτη 28/7 δεν θα πραγματο-
ποιηθεί.

Πολυαρχιερατικό 
Συλλείτουργο για την 

εορτή του Αγίου 
Παντελεήμονος 

και τα Oνομαστήρια 
του Μητροπολίτου 
κ. Παντελεήμονος

- Χειροτονία Πρεσβυτέρου

 Την Τρίτη 27 Ιουλίου το πρωί με την ευκαιρία της 
εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του 
Ιαματικού, κατά την οποία άγει τα ονομαστήρια του ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεήμων, τελέστηκε, στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Αντωνίου πολιούχου Βεροίας, Πολυαρχιε-
ρατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος του εορτάζοντος 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος.

Στον όρθρο χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλος, ενώ στο 
αρχιερατικό συλλείτουργο έλαβαν ακόμη μέρος οι 
Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Μετρών και Αθύρων κ. 
Δημήτριος, Ατλάντας κ. Αλέξιος, Κίτρους, Κατερίνης και 
Πλαταμώνος κ. Γεώργιος και ο Θεοφιλέστατος Επίσκο-
πος Μυρίνης κ. Αθηναγόρας.

Στην διάρκεια της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε η εις 
Πρεσβύτερον χειροτονία του π. Ιωάννου Μπατσή εκ 
Σιατίστης, αδελφού της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά 
Βεροίας. 

Να σημειωθεί ότι ο Σεβασμιώτατος δεν δέχτηκε 
χθες ευχές στο αρχονταρίκι της Ιεράς Μονής Παναγίας 
Δοβρά, όπως είθισται.

“No time to Waste!”
“Kiriotissa’s YOut(H)opia”: 

Ανταλλαγή Νέων στη Βέροια, 
στο πλαίσιο του Erasmus+

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, η ο-
μάδα νέων της Κυριώτισσας Ουτοπία, “Kiriotissa’s YOut(H)opia”, 
δημιούργησε και θα πραγματοποιήσει το πρώτο Erasmus+ πρό-
γραμμά της, με τίτλο “No time to Waste!”, στη Βέροια.

Στη συγκεκριμένη Ανταλλαγή Νέων, θα συμμετέχουν 24 νέες 
και νέοι, ηλικίας 20-30 ετών, από Ελλάδα, Ιταλία, Ουκρανία και 
Ρουμανία. Το πρόγραμμα υλοποιείται στα πλαίσια του Erasmus+ 
και καλύπτει τη διαμονή, τη διατροφή και τα έξοδα ταξιδιού των 
συμμετεχόντων.

Σκοπός του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιήσει τους 
νέους για τα περιβαλλοντικά θέματα του πλανήτη, να αναδείξει τη 
σημασία της προστασίας του, την ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας, 
καθώς και την υιοθέτηση καλών πρακτικών. Η ανακύκλωση, η 
κομποστοποίηση και η επαναχρησιμοποίηση υλικών είναι κεντρικά 
σημεία του προγράμματος και θα αναδειχθούν μέσω διαλέξεων, 
εργαστηρίων, παιχνιδιών, παρουσιάσεων και καλλιτεχνικών δρω-
μένων. 

Την Κυριακή, 01/08, μετά τις 20.00, στην πλατεία του Αγίου 
Βλασίου, όλοι οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν τα έργα τους 
και τις κατασκευές τους, θα συνομιλήσουν με όσους θέλουν να 
ενημερωθούν για τα προγράμματα Erasmus+ και μέσω παιχνιδιών 
θα αλληλεπιδράσουν με νέες και νέους που επιθυμούν να αλλά-
ξουν συνήθειες και να γίνουν πιο ευαισθητοποιημένοι απέναντι 
στο περιβάλλον και τον πλανήτη μας. 

Σας περιμένουμε!



Την ένταξη δύο έργων με τίτλο: 1) «Αστική 
αναζωογόνηση Δήμου Βέροιας» στον Άξονα 
«Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των 
πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» 
προϋπολογισμού 1.979.922,75€ και 2) «Ο-
λοκλήρωση βρεφικού σταθμού Κυψέλης Δή-
μου Βέροιας» στον Άξονα «Παιδεία, Πολιτι-
σμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», προϋπο-
λογισμού 1.265.000,00€ του Προγράμματος 
«Αντώνης Τρίτσης» ενέκρινε με απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, κ. 
Στυλιανού Πέτσα, το ΥΠΕΣ.

Όπως είχε ανακοινώσει ο Δήμαρχος Βέ-
ροιας, κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, στην 
πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου της 21ης Ιουλίου 2021, εγκρίθηκαν 
οι δύο προτάσεις που αφορούν: 

Α) στην «Αστική αναζωογόνηση Δήμου 
Βέροιας» που περιλαμβάνει δύο υποέργα:

1) Την Αντικατάσταση του ελαστικού συν-
θετικού τάπητα του στίβου στο δημοτικό γυ-
μναστήριο Δ. Βικέλας επιφάνειας περίπου 

9.000 μ2 (ΥΠΟΕΡΓΟ 1), προϋπολογι-
σμού 895.000€  και

2) τη Μελέτη ανέγερσης κλειστού 
γυμναστηρίου και ανάπλασης υπαίθρι-
ου χώρου δραστηριοτήτων στην είσο-
δο της πόλης της Βέροιας (ΥΠΟΕΡΓΟ 
2), προϋπολογισμού 1.084.922,75€

ΚΑΙ
Β) στην «Ολοκλήρωση βρεφικού 

σταθμού Κυψέλης Δήμου Βέροιας» 
που αφορά στην αποπεράτωση της 
κατασκευής Βρεφικού Σταθμού στην 
περιοχή Κυψέλη της Βέροιας. Ειδικό-
τερα περιλαμβάνει Η/Μ εγκαταστάσεις, 
εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευ-
σης, θέρμανσης, κλιματισμού, εξαερι-
σμού, ισχυρών και ασθενών ρευμά-
των, ενεργητικής και παθητικής πυρο-
προστασίας, καύσιμου αερίου, ανελκυ-
στήρα, φωτοβολταϊκού, διαμόρφωση 
εσωτερικής τοιχοποιίας, ελαιοχρωμα-
τισμούς, διαμόρφωση WC και χώρων 

προετοιμασίας γευμά-
των, καθώς και διαμόρφωση 
περιβάλλοντα χώρου.

Η χρηματοδότηση των έρ-
γων πραγματοποιείται μέσω 
επενδυτικού δανείου που χο-
ρηγείται από το Ταμείο Παρα-
καταθηκών και Δανείων, συνο-

μολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του 
«Τ.Π & Δανείων» και του Δήμου που είναι ο 
Κύριος του Έργου και γνωστοποιούνται οι 
όροι του δανείου. Κατόπιν κα-
λείται το Δημοτικό Συμβούλιο 
να αποφασίσει για την αποδο-
χή των όρων του επενδυτικού 
δανείου το οποίο αποπληρώ-

νεται από πόρους του Προγράμματος Δημο-
σίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου 
Εσωτερικών.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΠΕΤΕΡΙΣΑΑΚ(PeterIshak) του 

Βαδέϊ (Wadei) και της Μαίρης (Marys), 
το γένος Σάλεμ (Salem), που γεννήθη-
κε στην Αλ-Μένια Αιγύπτου και κατοικεί 
στην Στοκχόλμη Σουηδίας και η ΠΟ-
ΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑ του Ιωάννη 
και της Βενέρας, το γένος Τσαντεκίδου, 

που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στη Στοκχόλμη 
Σουηδίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά Ευαγγελι-
στού στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Συλλυπητήρια 
ανακοίνωση

 Η Διοίκηση και τα µέλη του Συνδέ-
σµου Ηµερησίων Περιφερειακών Ε-
φηµερίδων εκφράζουν τη βαθιά θλίψη 
τους, για την απώλεια του συναδέλ-
φου Ηλία Μιχαήλ Κοζύρη. Ο Ηλίας 
Μιχαήλ Κοζύρης διετέλεσε διευθυντής 
και εκδότης της ιστορικής καθηµερινής 
εφηµερίδας «ΑΝΑΤΟΛΗ» του νοµού 
Λασιθίου – που εκδίδεται από το 1932 
- από το 1962 έως και το 2002. Εκ-
φράζουµε τα συλλυπητήρια µας στην 
οικογένεια και τους οικείους του.

ΤοΔιοικητικόΣυµβούλιο
ΟΠρόεδροςOΑντιπρόεδρος
Γ.ΚατσαΐτηςΜ.Χαλκιαδάκης
HΓ.ΓραµµατέαςΗΤαµίας
Ν.ΒαφειάδουΧ.Χιώτη
ΟΚοσµήτωρΕυ.Λέµας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   

Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου  Βέ-
ροιας ευχαριστεί θέρμα τους κάτωθι για τις δωρεές τους:

1) Την οικογένεια Αθηνάς & Κυρίακο Τσιπουρίδη για την 
οικονομική δωρεά αντί στεφάνου στην μνήμη των αξέχαστων 
Γιάννη Φασίδη & Αλεξάνδρας Πετρακοπούλου. 

Ο Θεός ας τους αναπαύσει
2)  Τις Κυείες Κατσούκι & Πλιάστικα για την οικονομική δω-

ρεά τους προς ενίσχυση του Κέντρου μας  
ΗΕθελόντριαΔιευθύντρια
καιΠρόεδροςτουΣυλλόγου

Μιχαηλίδου-ΔαμιανίδουΜελίνα

Στο «Αντώνης Τρίτσης» η «Αστική αναζωογόνηση Δήμου Βέροιας» 
και η «Ολοκλήρωση βρεφικού σταθμού Κυψέλης» 

-Για χρηματοδότηση συνολικού ύψους 3.244.922,75ευρώ



Πολυαρχιερατικός Εσπερινός επί τη 
εορτή του Αγίου Παντελεήμονος στην 
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας

 
 Τη Δευτέρα 26 Ι-

ουλίου το απόγευμα 
τελέστηκε στον υπό 
κατασκευή Ιερό Ναό 
του Αγίου Λουκά του 
Ιατρού στην Ιερά Μο-
νή Παναγίας Δοβρά 
Βεροίας, Πολυαρχι-
ερατικός Εσπερινός 
επί τη εορτή του Αγί-
ου Μεγαλομάρτυρος 
Παντελεήμονος του 
Ιαματικού, ημέρα κατά 
την οποία άγει τα ονο-
μαστήρια του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων.

Στον Πανηγυρικό Εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ατλάντας 
κ. Αλέξιος, ενώ έλαβαν μέρος οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Μετρών και Αθύρων κ. 
Δημήτριος, Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλος, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο, Εδέσ-

σης, Πέλλης και Αλ-
μωπίας κ. Ιωήλ και ο 
εορτάζων Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Πα-
ντελεήμων.

 Στο τέλος της 
ακολουθίας ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Παντε-
λεήμων χειροθέτησε 
Αρχιμανδρίτη τον α-
δελφό της Ιεράς Μο-
νής και εφημέριο του 
Ιερού Ναού του Αγίου 
Λουκά του Ιατρού π. 
Ιωσήφ Μανιόπουλο.

 Χθες το πρωί τε-
λέστηκε Αρχιερατικό 
Συλλείτουργο στον 
Ιερό Ναό του Αγίου 
Αντωνίου πολιούχου 
Βεροίας και χειροτο-
νία Πρεσβυτέρου. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες 

μας έχουν φάρμακα 
που δεν χρειάζονται  
και θέλουν   να τα  
προσφέρουν στο  Γη-
ροκομείο Βέροιας  , το 
τηλέφωνο του Γηρο-
κομείου Βέροιας είναι 
2331024891.

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

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 1 

Αυγούστου 2021 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου Βέροι-
ας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυ-
χής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, αδελφού και 
θείου

ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ.
ΒΟΛΚΟΥ

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 αδέλφια, Τα ανήψια

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

Κλειστή, 1 -31 Αυγούστου η Φιλόπτωχος Βέροιας
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, θα είναι κλειστή  από 1 Αυγούστου-31 Αυγούστου 2021, λόγω αδείας της μαγείρισσας. Τα μέ-

λη του Δ.Σ. ετοίμασαν δέματα 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.

Τη μνήμη της Αγίας 
Ειρήνης 

Χρυσοβαλάντου 
πανηγυρίζει σήμερα 

ο Ι.Ν. Αγίων 
Αναργύρων Βεροίας

Σήμερα Τετάρτη 28 Ιουλίου ο Ιερός Ναός των Αγίων Αναργύρων 
Βεροίας πανηγυρίζει τη μνήμη της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου.

Οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν στον κεντρικό ναό σύμφωνα με 
το παρακάτω πρόγραμμα:

Τετάρτη 28 Ιουλίου
7.30 π.μ. Όρθρος – Θ. λειτουργία – Ευλογία και διανομή μήλων.
7.00 μ.μ. Εσπερινός – Παράκληση.

Κατά την διάρκεια των ακολουθιών θα τεθεί σε προσκύνηση τεμά-
χιο του λειψάνου της Αγίας που φυλάσσεται στον ναό.

 AΔΑ: 6ΑΖΧΩ9Ο-562
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛ:102/2021
CPV: 45222000-9

Βέροια 26/07/21
Αρ. Πρωτ. 15794

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
  ΣΥΜΒΑΣΗΣ   ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων 
ΔΕ Βέροιας (2020)»

1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό 
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου  «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων 
ΔΕ Βέροιας(2020)» προϋπολογισμού  250.000,00 ευρώ (συ-
μπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α). Το έργο 
συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων  Οικοδομικών και 
Οδοποιίας

2. Ταξινόμηση έργου κατά  CPV: 45222000-9
3. Κωδικός NUTS: EL 521
4. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης 
μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και 
μέσω της διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με 
αναζήτηση στον αρ συστήματος 182008

5. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί 
με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,  με ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 24.08.21 ημέρα 
Τρίτη και  ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών 08:00πμ 
Την ίδια ημέρα και ώρα 09:00 θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλε-
κτρονικής αποσφράγισης, από την  Επιτροπή Διαγωνισμού. 

6. Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύστημα υποβολής 
της  προσφοράς είναι  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί 
τοις εκατό  για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογι-
σμού της μελέτης  σε  έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το 
άρθρο 95, παράγραφος 2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για 
την ανάθεση της σύμβασης  είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη 
προσφορά).

7. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
-Α. Εγγεγραμμένες  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή-

σεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., ε-
φόσον είναι Α1 και άνω Οδοποιίας και Α2 και άνω Οικοδομικά.

- Β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής 
‘Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)  του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς 
συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυ-
ρωθεί με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν 
τηρούνται επίσημοι  κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με τα 
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους τεσσάρων χιλιάδων 
τριάντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (4032,25€) και 
θα απευθύνεται στον Δήμο Βέροιας και θα έχει χρόνο ισχύος 
μεγαλύτερο των δέκα (10) μηνών και τριάντα (30) ημερών, 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών  (άρθρο 97 παρ. 3 και άρθρο72 παρ. 1α  του Ν. 
4412/2016, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 
την 23-07-2022.

9. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 
02.30.7334.004 του προϋπολογισμού του έτους 2021 του Δή-
μου και προέρχεται από ΣΑΤΑ .

10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλε-
σης του έργου είναι διακόσιες εβδομήντα (270)  ημερολογια-
κές ημέρες.

11. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασ-
σον» δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα 

ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας ( 
άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/16).

12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών –Περιουσίας 

Τσαχουρίδης Αλέξανδρος 



Να μην αδικηθούν όσοι 
πραγματικά υπέστησαν 

ολική καταστροφή 
στις καλλιέργειές τους

Μια διαφαινόμενη αδικία 
σε βάρος μεγάλης μερίδας 
του Αγροτικού κόσμου της 
Ημαθίας φοβάμαι ότι θα συ-
ντελεστεί τις επόμενες ημέ-
ρες, ενόψει των αποζημιώ-
σεων για τις μεγάλες ζημιές 
που υπέστη η παραγωγή 
τους την περασμένη άνοιξη, 
λόγω των παγετών και των 
χιονοπτώσεων που έπλη-
ξαν την Ημαθία. 

Όπως πληροφορούμαι, 
θα υπάρξει περικοπή επί 
του συνόλου της αποζημί-
ωσης σε όσους υπέστησαν 
100% ζημιά, ενώ η πολυα-
ναμενόμενη προκαταβολή 
των αποζημιώσεων δεν α-
ναμένεται να ξεπεράσει τα 
120 με 130 ευρώ / στρέμμα 
στο συμπύρηνο ροδάκινο 
και λίγο παραπάνω στο επιτραπέζιο, οι τιμές της αποζημίωσης θα υπολογιστούν με 
την περασμένη τριετία, χωρίς να συνυπολογίζονται οι φετινές τιμές, που είναι σαφώς 
καλύτερες, ενώ «πετσοκομμένη» θα είναι και η συνολική αποζημίωση (θα αποζημιώ-
θεί το 80% σε περιπτώσεις ολικής καταστροφής).

Με λίγα λόγια, αν τα στοιχεία που προκύπτουν από την πρώτη έρευνα μου επιβε-
βαιωθούν θα μιλάμε για μια κατάφορη αδικία σε βάρος όσων υπέστησαν πραγματικές 
ζημιές, για αυτό και καλώ από τώρα, πριν τελεστεί το «έγκλημα», τους βουλευτές της 
ΝΔ της Ημαθίας και ειδικά τον Ημαθιώτη υφυπουργό να το αποτρέψουν. Ας φρο-

ντίσουν τις σκέψεις 
του ποδαριού και 
τα  «τσουβαλ ιά -
σματα» για να φύ-
γει «το κακό από 
τα μάτια τους» να 
τα αφήσουν στην 
άκρη και να απο-
ζημιώσουν δίκαια 
τους πληγέντες, 
χωρίς να αδικούν 
κανέναν. 

Θα επανέλθω 
αν παραστεί ανά-
γκη, αν και ελπίζω 
να αντ ιληφθούν 
την κατάσταση, να 
υπάρξει άμεσα κι-
νητοποίηση και λύ-
ση και να μη χρεια-
στεί να ξανασχολη-
θούμε με το θέμα. 

Θανάσης
 Γικόνογλου

Μέλος
επιτροπής α-

νασυγκρότησης 
ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, 

πρ. βουλευτής 
Ημαθίας

Ο πολιτισμός πολυ-ταξιδεύει. Άλλοτε με τραίνα κι 
άλλοτε με πλοία.

Κοντά στα φωτογραφικά τεκμήρια των σιδηροδρό-
μων που φιλοξενεί το Βυζαντινό Μουσείο της Βέροιας, 
στις 30/7 και τα λιμάνια της μετανάστευσης δημιουρ-
γούν έναν πορθμό πολιτισμικής έκφρασης μέσα από 
τις εκατοντάδες ιστορίες του ρεμπέτικου. Στίχοι και 
καημοί απαράλλαχτοι, σχεδόν αιώνιοι.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας με την υποστήρι-
ξη του Συλλόγου των Φίλων του Πολυκεντρικού Μου-
σείου των Αιγών και του Δικτύου αυτού παρουσιάζει 
στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας, την Παρασκευή 30 
Ιουλίου 2021 και ώρα 21:30, τη μουσική παράσταση:

AMERIKA του Δημήτρη Μυστακίδη
Η αγάπη και αφοσίωση του Δημήτρη Μυστακίδη 

στο ρεμπέτικο και τη λαϊκή κιθάρα δεν χρειάζεται ιδιαί-
τερη ανάλυση. Την έχει καταγράψει η 30χρονη πορεία 
του σαν μουσικός και ακαδημαϊκός δάσκαλος και την 
έχει αναγνωρίσει και αγκαλιάσει το κοινό στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Μέσα από την δισκογραφική του 
δουλειά και τις ζωντανές του εμφανίσεις, ο δεξιοτέχνης 
της λαϊκής κιθάρας και ανανεωτής του ρεμπέτικου, 
έχει καταφέρει να γεφυρώσει το χθες με το σήμερα, 
το παραδοσιακό με το σύγχρονο, τους νέους με την 
παλαιότερη γενιά.

Ο Δημήτρης Μυστακίδης στο ΑΜΕRΙΚΑ που είναι 
μια solo παράσταση, διασκευάζει και επανεκτελεί με 
την ιδιαίτερη τεχνική της «τσιμπητής κιθάρας» ρε-
μπέτικα τραγούδια που κυκλοφόρησαν και 
παίχτηκαν ζωντανά μόνο στην Αμερική από 
Έλληνες μετανάστες μουσικούς.

Ο πόνος του αποχωρισμού, το μακρύ και 
επίπονο ταξίδι στην Αμερική, ο αγώνας για 
την επιβίωση και την προσαρμογή, η πε-
ριθωριοποίηση, οι παρανομίες, ο νόστος 
και το όνειρο της επιστροφής, περνούν σαν 
κινηματογραφικές εικόνες μέσα από τα τρα-
γούδια της παράστασης. Η μουσική τους, 
δωρική αλλά υφασμένη με μαεστρία, συλ-
λαβίζει καημούς, ανακαλεί μνήμες και γεννά 
συγκινήσεις.

Το οπτικοακουστικό υλικό που συνοδεύει 
την παράσταση υπενθυμίζει την ιστορία που 
επαναλαμβάνεται. Υ-
πογραμμίζει βιώμα-
τα και συναισθήματα 
κάθε μετανάστευσης, 
κάθε λαού.

Η  π α ρ ά σ τ α σ η 
AMERIKA είχε επιλε-
γεί ανάμεσα σε πολ-
λές προτάσεις και 
παρουσιάστηκε στην 
WOMEX τo 2017στο 
Κατοβίτσε της Πολω-
νίας.

Η είσοδος είναι ε-
λεύθερη για το κοινό.

Θα τηρηθούν όλα 
τα πρωτοκόλλα α-
σφαλούς προσέλευ-
σης και παραμονής 
στον χώρο. Παρακα-
λούνται οι συμμετέχο-
ντες να ακολουθούν 
τις οδηγίες του προ-
σωπικού της ΕΦΑ Η-
μαθίας για την κίνησή 
τους στον χώρο.

• Παρακαλούνται 
ο ι  συμμετέχοντες 
να αποφεύγουν τον 
συνωστισμό και να 
κρατούν αποστάσεις 
τουλάχιστον 1,5 μ. 
μεταξύ τους.

•  Είναι υποχρε-
ωτική η τήρηση των 
κανόνων του ΕΟΔΥ 
και των υγειονομικών 
αρχών.
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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 
 
 

 

Ευχές στον Μητροπολίτη
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   

Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου  Βέ-
ροιας, τα παιδιά και το προσωπικό  του Κέντρου εκφράζουν τις 
ευχές από καρδιάς στον εξαιρετικό Ποιμενάρχη μας, φίλο μας, 
προστάτη μας και αρωγό των προσπαθειών μας Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Βεροίας Ναούσης & Καμπανίας κ. Παντελεήμονα 
με την ευκαιρία της ονομαστικής του εορτής 

Για το Δ.Σ
Η Πρόεδρος του Συλλόγου και Εθελόντρια Διευθύντρια

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Την Παρασκευή 30 Ιουλίου
Η μουσική παράσταση AMERIKA 

του Δημήτρη Μυστακίδη 
στο Βυζαντινό Μουσείο  Βέροιας



Στο Ποσειδώνιο 
Κολυμβητήριο 
Θεσσαλονίκης 

διεξήχθησαν από 2 – 4 
Ιουλίου 2021 οι θερινοί 
αγώνες προαγωνιστι-
κών κατηγοριών (9-10-
11-12 ετών).

Μετά από ενάμιση χρόνο
πραγματοποιήθηκαν και πάλι
αγώνες αυτών των κατηγοριών
που είχαν «φρενάρει» λόγω της
πανδημίας, γεγονός που δείχνει
αρχικάότιυπήρξεκάποιομούδια-
σμασεπροπονητές και αθλητές
αλλά και μεγάλη ικανοποίηση για
τηνεπανέναρξήτους.

Αρχικόςστόχος τουπροπονη-
τή της ομάδας κ. ΣτέλιουΑμπα-
τζίδη ήταν να συμμετάσχουν οι
αθλητέςξανάσεαγώνες.Παρόλο
το μικρό χρονικό διάστημαπρο-
ετοιμασίας λόγω των ιδιαίτερων
συνθηκών, ηπροσπάθεια και το
πείσμα των παιδιών απέδωσαν
καρπούςκαιάφησανπολλέςυπο-
σχέσειςγιατομέλλον.

Γιαπρώτηφορά με τηνπρο-

αγωνιστική ομάδα αγωνίστηκαν
δύοεννιάχρονοιαθλητές,οΓεωρ-
γίουΔημήτρης και οΠαπαναστά-
σηςΑντώνης,οιοποίοικατάφεραν
να αποσπάσουν τις καλύτερες ε-
ντυπώσειςμετιςεπιδόσειςτους.

Πολύκαλέςεπιδόσειςκαιπλα-
σαρίσματα στην οχτάδα και για
τους υπόλοιπους αθλητές/τριες
(ΡογγότηΑ., ΓιαννιώτηΧ.,Πασί-
δουΕ.) που τους επιβραβεύουν

γιατηνπροσπάθειαπουέκαναν.

Συνοπτικά οι αθλητές και α-
θλήτριεςπουπήρανμέροςστους
θερινούς αγώνες και η κατάταξή
τουςανάαγώνισμαείναι:

ΡογγότηΑντωνία(12ετών):
5ηστα100μ.ελεύθερο
12ηστα200μ.ελεύθερο
ΓιαννιώτηςΧρήστος(10ετών):
2οςστα100μ.ύπτιο

6ος100μ.ελεύθερο
ΠασίδουΕυρώπη(10ετών):
5ηστα100μ.ύπτιο
8ηστα100μ.ελεύθερο
ΓεωργίουΔημήτρης(9ετών):
9οςστα50μ.ελεύθερο
14οςστα50μ.ύπτιο
ΠαπαναστάσηςΑντώνιος (9

ετών):
6οςστα50μ.ύπτιο
12οςστα50μ.ελεύθερο
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ΑποχώρησεοΛουκίνας
καιπάειστηνΚαλαμάτα

Οπρώτοςσκόρερτουπρωταθλήματοςκαιπρώτοςσκόρερτης
Βέροιας ΓιάννηςΛουκίνας δεν θα συνεχίσει στην βασίλισσα του
βορά και την νέα χρονιά βάση τουσυμβολαίου του και αυτό γιατί
σύμφωναμεπληροφορίεςδενείναισταπλάνατουπροπονητήτης
ομάδαΠαύλουΔερμιτζάκη,.

Έτσιοπαίκτηςέψαξεάλληομάδακαιαυτήδενείναιάλληαπό
τηνΚαλαμάτα και είναι θέμαωρών να ανακοινωθεί και επίσημα.
απότονσύλλογοτηςΜεσσηνίας.

ΤηνΤετάρτη 4Αυγούστουθα γίνει ηπρώτησυγκέντρωση των
παικτώντηςΒέροιαςστογήπεδοΤαγαροχωρίου,καιαφούοιπαί-
κτεςκάνουν τιςαπαραίτητες εξετάσεις και κάποιεςπροπονήσειςη
αποστολήθαμεταβείστις23ΑυγούστουστονΒώλακατηςΔράμας
γιατοβασικόστάδιοτηςπροετοιμασίας.

Ανανέωσε 
ο Στέλιος
Πόζογλου
Η ΠΑΕ ΝΠΣ

Βέροια ανακοι-
νώνει ότι ανανέ-
ωσε την συνερ-
γασία της με τον
ποδοσφαιριστή
ΣτέλιοΠόζογλου.
Οαθλητήςσυνα-
ντήθηκε με τους
παράγοντες της
ΠΑΕ,  συζήτη-
σαν τους όρους
της νέας συνερ-
γασίας και έκανε
αποδεκτή  την
πρότασηπουτου
κατατέθηκε.

ΠΗΓΑΣΟΣ: Θετικό πρόσημο για την
προαγωνιστική ομάδα στους θερινούς αγώνες

ΣυλλυπητήριαανακοίνωσητηςΕΠΣΗμα-
θίαςγιατηναπώλειατουΘωμάΚατσαμάκα

ΟΠρόεδροςτηςΈνωσηςΠοδοσφαιρικών
ΣωματείωνΗμαθίας κ. ΣτέργιοςΜουρτζίλας
και σύσσωμο τουΔ.Σ. εκφράζουν τη βαθιά
τουςοδύνηκαι ταειλικρινήτουςσυλλυπητή-
ριαπροςτουςοικείουςτουγιατονχαμότου
πρώηνΠροέδρου τουΦΑΣΝΑΟΥΣΑΘωμά
Κατσαμάκα. Το ποδόσφαιρο της Ημαθίας
έχασε έναν εξαιρετικόπαράγοντα, με ήθος,
πρωτεργάτητου«παιδομαζώματος»πουσυ-
ντελέστηκε στην ομάδα της Νάουσας στα
τέλη της δεκαετίας του 80 και τις αρχές της

δεκαετίαςτου90,τοοποίοέφερετονιστορικό
σύλλογοστασαλόνιατηςΑ΄ΕθνικήςΚατηγο-
ρίαςτηνπερίοδο1993-1994.Αςείναιελαφρύ
τοχώμαπουθατονσκεπάζει!

Οι παλαίμαχοι του ΦΑΣ 
Νάουσα για την απώλεια του 

Θωμά Κατσαμάκα
Ένας ακόμη άνθρωπος, που έβαλε το

δικό του λιθαράκι την 10ετία του ΄80 στην
ποδοσφαιρική ομάδα τηςΝάουσας, από τη
θέση τουπροέδρου, οΘωμάςΚατσαμάκας,
έφυγεαπότηζωήσήμερα,σεηλικία70ετών.

Για την απώλεια του, ο σύλλογοςπαλαι-
μάχων τουΦΑΣΝΑΟΥΣΑ, εξέδωσε τηνπα-
ρακάτωανακοίνωση:  «ΤοΔ.Σ. και τα μέλη
τουΣυλλόγουΠαλαίμαχωνΠοδοσφαιριστών
Νάουσας εκφράζουν την βαθιά θλίψη τους
για την απώλεια τουΘωμάΚατσαμάκα .Ο
ΘωμάςΚατσαμάκας διετέλεσε με συνέπεια
και όραμααρκετά χρόνιαωςπρόεδρος του
ΦΑΣΝάουσα , μάλιστα ήταν από τους αν-
θρώπουςπουέβαλε ταθεμέλια τηςμεγάλης
‘’ΝΑΟΥΣΑΣ’’ευχόμαστεστηνοικογένειατου
κουράγιοκαιδύναμηγιααυτήντηναπώλεια.
Καλόταξίδι‘’Πρόεδρε’’».

ΣυλλυπητήριαανακοίνωσητηςΕΠΣΗμαθίας
γιατηναπώλειατουΘωμάΚατσαμάκα
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Η εξόρμηση των Ξηρολιβαδιωτών στο Ιμπιλί 
 Παρά τα περιοριστικά μέτρα λόγω των επιδημικών συν-

θηκών, που δεν επέτρεψαν και αυτό το καλοκαίρι την παρα-
δοσιακή αναβίωση του πανηγυριού στο Ιμπιλί, στο οποίο η 
κοινωνία του Ξηρολιβάδου κατά παράδοση συμμετέχει σύσ-
σωμη, ομάδα Ξηρολιβαδιωτών διαφόρων ηλικών, πραγματο-
ποίησε ένα προσκυνηματικό οδοιπορικό που ξεκίνησε από 
το χωριό και μέσα από το δάσος της οξυάς κατέληξε στην 
εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, στον σαρακατσάνικο ορεινό 
οικισμό Ιμπιλί του Βερμίου όρους. 

Έτσι παρά το γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκε το 
καθιερωμένο πανηγυρικό αντάμωμα των Σαρακατσάνων 
στο Ιμπιλί, οι Ξηρολιβαδιώτες με ευλάβεια και ενθουσιασμό 
τήρησαν, έστω και με μικρότερη συμμετοχή, την παράδοση 
της προσκυνηματικής εξόρμησης στην πανηγυρική εορτή της 
Αγίας Παρασκευής . 

Η παράδοση συμμετοχής των Ξηρολιβαδιωτών στο πα-
νηγύρι της Αγίας Παρασκευής διατηρείται αναλοίωτη από 
πολλά χρόνια και επισημαίνει την αδελφική συνύπαρξη τους 
στο Βέρμιο, με τους Σαρακατσάνους που αφήνοντας τους 
θερινούς μήνες τα χειμαδιά τους, μεταφέρονται με τα κοπά-
δια τους στα λιβάδια του Ιμπιλί και του Ξηρολιβάδου. Μετά 
την Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στο εξωκλήσι της Αγίας 
Παρασκευής στο Ιμπιλί, οι Ξηρολιβαδιώτες πριν πάρουν τον 
δρόμο της επιστροφής, αντάλλαξαν με τους Σαρακατσάνους 
που είχαν προσέλθει, εορταστικές ευχές και υποσχέσεις για 
μια πραγματική αναβίωση του πανηγυριού μετά την επάνοδο 
στην κανονικότητα

Ομάδα μελών του ΠΟΞ και νέων Ξηρολιβαδιωτών 
μπροστά στο εξωκλήσι της Αγίας 

Παρασκευής Ιμπιλί, με τον εκπρόσωπο των 
Σαρακατσάνων στο Ξηρολίβαδο Βασίλη Αράπη.

Προσκυνητές Ξηρολιβαδιώτες και Σαρακατσάνοι σε 
αναμνηστική φωτογράφηση με τον Εκπρόσωπο 
της Ομοσπονδίας Σαρακατσάνων Χρήστο Φράγκο, 

στην Αγία Παρασκευή στο Ιμπιλί.

Αναμνηστική φωτογράφηση με τον ιερέα από τον 
Πολύμυλο Κοζάνης που τέλεσε την Θεία Λειτουργία.

  Μια τελευταία ματιά προς το Ξηρολιβάδο 

Μικρή στάση στο δάσος της οξυάς πριν 
 πριν το διάσελο προς το Ιμπιλί τον μεγάλο ανήφορο

Το εξωκλήσι της Αγίας Παρσκευής στο Ιμπιλί 

Το μικρό εξωκλήσι στην κορυφή του βράχου στολι-
σμένο για την εορτή

Οδεύοντας προς το Ιμπιλί ανάμεσα στις ανεμογεννή-
τριες στην κορυφογραμμή του Βερμίου

Η τελευταία στροφή πριν την άφιξη
 στην Αγία Παρασκευή

Ανάπαυλα με την άφιξη στο Ιμπιλί

Ξεδιψώ-
ντας στην 
βρύση του 

Ιμπιλί

Μια αναπάντεχη συνάντηση στο δρόμο της επιστροφή



ΣτοΔΑΚΑλεξάνδρειαςπραγ-
ματοποιήθηκε χωρίς μεγάλη
συμμετοχή η γενική συνέλευση
τηςΑ.ΕΑλεξάνδρειας, χωρίςνα
παρθούνσημαντικέςαποφάσεις.

Κυρίαρχο θέμα της γενικής
συνέλευσηςήτανηπρότασηπου
κατέθεσε οΑριστείδηςΜατσού-
κας γιασυμμετοχή τηςΑ.ΕΑλε-
ξάνδρειας στοπρωτάθλημα της

Α’ΕρασιτεχνικήςμετοΑ.Φ.Μτης
ΝίκηςΑγκαθιάς. ΟΑριστείδης
Ματσούκας δήλωσε πρόθυμος
να συμμετάσχει στο διοικητικό
σχήμαμε τηνανάλογηχρηματο-
δότηση αρκεί να συμμετάσχουν
μαζίτουκαιάλλοισυμπαίκτες.

ΤοΔ.Σ. τηςΑ.ΕΑλεξάνδρειας
θα μελετήσει την πρόταση και
θασυγκαλέσει νέα γενικήσυνέ-

λευση με την συμμετοχήπερισ-
σότερωνμελώνπροκειμένου να
παρθούν οριστικές αποφάσεις
για τομέλλον τηςομάδος.Τέλος
τα μέλη τουΔ.Σ ευχαρίστησαν
τονπροπονητήτηςομάδοςΤρια-

ντάφυλλοΠαπακωνσταντίνουγια
τηνπροσφορά τουστην ομάδα,
καθώςηΑΕβρίσκεταισεαναζή-
τησηνέουπροπονητή.

«Κ» 
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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).

Χρυσό μετάλλιο 
στα στεφά-
νια-κορίνες και 

χάλκινο στο σύνθετο 
ομαδικό ensemble 
κατέκτησαν τα κορί-
τσια του Α.Ο. ‘Αλέ-
ξανδρος’ Βέροιας, στο 
πανελλήνιο πρωτάθλη-
μα ρυθμικής γυμνα-
στικής ensemble, που 
έγινε στη Θεσσαλονί-
κη, στο εθνικό γυμνα-
στήριο Μίκρας. 

Οι αθλήτριες τουσυλλόγου
Βαρβέρη Αναστασία, Βράνα
Ελισάβετ, ΖουγιούΕλένη,Μί-
ληΜαρία-Ελένη καιΠαυλίδου
Φωτεινήανταμείφθηκαν για τις
προσπάθειέςτουςμετονκαλύ-
τεροδυνατότρόπο,φέρνοντας
στηνπόλητηςΒέροιαςδύομε-
τάλλια, υπό την καθοδήγηση
της έμπειρης προπονήτριας,
ΜαργαρίταςΑτανάσοβα.

ΟΑ.Ο.Αλέξανδρος είναι ο
μοναδικόςσύλλογοςπου καλ-
λιεργεί το ensemble στη ρυθ-
μική γυμναστική από το 2015.
Προσδοκώνταςσε νέες επιτυ-
χίες,ευχαριστείπολύτονδήμο
Βέροιας και το ΚΑΠΑ για την
αμέριστηστήριξήτους.

‘Χρυσά’τακορίτσιατουΑ.Ο.‘Αλέξανδρος’
στοπανελλήνιοensembleτηςΜίκρας

Στέφανος Τσιτσιπάς: Στους «16»
ο Έλληνας τενίστας

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς χωρίς να δυσκολευτεί 
επικράτησε με 2-0 σετ (6-3, 6-4) έναντι του 
Τιαφό και έκλεισε θέση για τους «16» του 

Ολυμπιακού τουρνουά τένις. Ο Στέφανος έκανε και 
αμέσως το πρώτο break point, για το γρήγορο 2-0, 
πριν πάρει προβάδισμα με 3-0.

Ο Αμερικανός τενίστας μείωσε προσωρινά σε 3-1, ωστόσο ο Στέφανος ήταν σε 
εξαιρετική κατάσταση και έκανε το 4-1 γρήγορα, με τον Έλληνα τενίστα να κάνει το 
καθήκον του στο πρώτο σετ, να υπερασπίζεται το σερβίς του και να κλείνει με 6-3, 
παίρνοντας έτσι το προβάδισμα στα σετ.

Και στο δεύτερο σετ, ο Τσιτσιπάς ήταν καλός.
Ο Τιάφο δεν μπόρεσε να σταθεί εμπόδιο στον Έλληνα τενίστα, με τον Στέφανο να 

παίρνει εν τέλει τον αγώνα και να κλείνει το δεύτερο σετ με 6-4, εξασφαλίζοντας έτσι τη 
συμμετοχή του στους «16» του Ολυμπιακού τουρνουά τένις.

Στην επόμενη φάση, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγα-
ριού Ουμπέρ-Κετσμάνοβιτς.

Τετάρτη 28-07-2021

16:00-21:00 ΘΕ-

ΟΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑ-

ΝΤΙΝΟΣ  ΠΛ.ΠΛΑ-

ΤΑΝΩΝ 1 (πρώην

Κεντρικής69)23310-

24534

16:00-21:00 ΠΙ-

ΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 20

23310-23416

19:00-21:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε. ΠΙ-

ΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη) 23310-

73324

21:00-08:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙ-

ΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη) 23310-

73324

Φαρμακεία

Πραγματοποιήθηκε η Γ.Σ. της Α.Ε. Αλεξάνδρειας
- Συζητήθηκε η πρόταση Ματσούκα
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Πραγματοποιήθηκε τη 
Δευτέρα 26/7 η κλήρω-
ση για το νέο πρωτά-

θλημα της Super League. Η 
πρεμιέρα έχει προγραμματι-
στεί για το Σαββατοκύριακο 
21-22 Αυγούστου. Στο πλαί-
σιο της κλήρωσης παρουσιά-
στηκε η νέα μπάλα του πρω-
ταθλήματος, ενώ εκφράστηκε 
η αισιοδοξία για αίσια έκβαση 
στην υπόθεση των τηλεοπτι-
κών.

Τοπλήρεςπρόγραμματουπρωταθλή-
ματος:

1η αγωνιστική (21-22/8)
ΑΕΚ–Ιωνικός
Άρης–ΟΦΗ
Βόλος–Λαμία
Ολυμπιακός–Ατρόμητος
Παναθηναϊκός–ΑπόλλωνΣμύρνης
Παναιτωλικός–Αστέρας
ΠΑΟΚ–ΠΑΣΓιάννινα

2η αγωνιστική (28-29/8)
ΠΑΣΓιάννινα–Παναθηναϊκός
ΑπόλλωνΣμύρνης–Βόλος
ΑστέραςΤρίπολης–ΠΑΟΚ
Ατρόμητος–Παναιτωλικός
Ιωνικός–Άρης
ΟΦΗ–ΑΕΚ
Λαμία–Ολυμπιακός

3η αγωνιστική (11-12/9)
ΑΕΚ–Λαμία
Άρης–Παναθηναϊκός
Βόλος–Ατρόμητος
Ιωνικός–ΠΑΣΓιάννινα
Ολυμπιακός–ΑπόλλωνΣμύρνης
ΟΦΗ–ΑστέραςΤρίπολης
Παναιτωλικός–ΠΑΟΚ

4η αγωνιστική (18-19/9)
ΠΑΣΓιάννινα–ΟΦΗ
ΑπόλλωνΣμύρνης–Ιωνικός
ΑστέραςΤρίπολης–Ολυμπιακός
Ατρόμητος–Άρης
Παναθηναϊκός–Βόλος
ΠΑΟΚ–ΑΕΚ
Λαμία–Παναιτωλικός

5η αγωνιστική (25-26/9)
Άρης–ΑπόλλωνΣμύρνης
Ατρόμητος–ΠΑΣΓιάννινα
Βόλος–ΑστέραςΤρίπολης
Ιωνικός–Λαμία
Ολυμπιακός–Παναθηναϊκός
ΟΦΗ–ΠΑΟΚ
Παναιτωλικός–ΑΕΚ

6η αγωνιστική (2-3/10)
ΑΕΚ–Ατρόμητος

ΠΑΣΓιάννινα–Ολυμπιακός
ΑπόλλωνΣμύρνης–ΑστέραςΤρίπολης
Παναθηναϊκός–Ιωνικός
Παναιτωλικός–ΟΦΗ
ΠΑΟΚ–Βόλος
Λαμία–Άρης

7η αγωνιστική (16-17/10)
ΑπόλλωνΣμύρνης–ΠΑΣΓιάννινα
Άρης–Παναιτωλικός
ΑστέραςΤρίπολης–Παναθηναϊκός
Ατρόμητος–Ιωνικός
Βόλος–ΑΕΚ
Ολυμπιακός–ΠΑΟΚ
ΟΦΗ–Λαμία

8η αγωνιστική (23-24/10)
ΑΕΚ–Άρης
ΠΑΣΓιάννινα–ΑστέραςΤρίπολης
Ιωνικός–Βόλος
Παναθηναϊκός–ΟΦΗ
Παναιτωλικός–Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ–ΑπόλλωνΣμύρνης
Λαμία–Ατρόμητος

9η αγωνιστική (30-31/10)
ΠΑΣΓιάννινα–Παναιτωλικός
ΑπόλλωνΣμύρνης–ΑΕΚ
ΑστέραςΤρίπολης–Λαμία
Βόλος–Άρης
Ολυμπιακός–Ιωνικός
ΟΦΗ–Ατρόμητος
Παναθηναϊκός–ΠΑΟΚ

10η αγωνιστική (6-7/11)
ΑΕΚ–Ολυμπιακός
Άρης–ΠΑΣΓιάννινα
Ατρόμητος–ΠΑΟΚ
Βόλος–ΟΦΗ
Ιωνικός–ΑστέραςΤρίπολης

Παναιτωλικός–ΑπόλλωνΣμύρνης
Λαμία–Παναθηναϊκός

11η αγωνιστική (20-21/11)
ΠΑΣΓιάννινα–ΑΕΚ
ΑπόλλωνΣμύρνης–Λαμία
ΑστέραςΤρίπολης–Ατρόμητος
Ολυμπιακός–Βόλος
ΟΦΗ–Ιωνικός
Παναθηναϊκός–Παναιτωλικός
ΠΑΟΚ–Άρης

12η αγωνιστική (27-28/12)
ΑΕΚ–Παναθηναϊκός
Άρης–ΑστέραςΤρίπολης
Ατρόμητος–ΑπόλλωνΣμύρνης
Βόλος–Παναιτωλικός
Ιωνικός–ΠΑΟΚ
ΟΦΗ–Ολυμπιακός
Λαμία–ΠΑΣΓιάννινα

13η αγωνιστική (4-5/12)
ΠΑΣΓιάννινα–Βόλος
ΑπόλλωνΣμύρνης–ΟΦΗ
ΑστέραςΤρίπολης–ΑΕΚ
Ολυμπιακός–Άρης
Παναθηναϊκός–Ατρόμητος
Παναιτωλικός–Ιωνικός
ΠΑΟΚ–Λαμία

14η αγωνιστική (11-12/12)
ΠΑΣΓιάννινα–ΠΑΟΚ
ΑπόλλωνΣμύρνης–Παναθηναϊκός
ΑστέραςΤρίπολης–Παναιτωλικός
Ατρόμητος–Ολυμπιακός
Ιωνικός–ΑΕΚ
ΟΦΗ–Άρης
Λαμία–Βόλος

15η αγωνιστική (15-16/12)

ΑΕΚ–ΟΦΗ
Άρης–Ιωνικός
Βόλος–ΑπόλλωνΣμύρνης
Ολυμπιακός–Λαμία
Παναθηναϊκός–ΠΑΣΓιάννινα
Παναιτωλικός–Ατρόμητος
ΠΑΟΚ–ΑστέραςΤρίπολης

16η αγωνιστική (18-19/12)
ΠΑΣΓιάννινα–Ιωνικός
ΑπόλλωνΣμύρνης–Ολυμπιακός
ΑστέραςΤρίπολης–ΟΦΗ
Ατρόμητος–Βόλος
Παναθηναϊκός–Άρης
ΠΑΟΚ–Παναιτωλικός
Λαμία–ΑΕΚ

17η αγωνιστική (5-6/1/2022)
ΑΕΚ–ΠΑΟΚ
Άρης–Ατρόμητος
Βόλος–Παναθηναϊκός
Ιωνικός–ΑπόλλωνΣμύρνης
Ολυμπιακός–ΑστέραςΤρίπολης
ΟΦΗ–ΠΑΣΓιάννινα
Παναιτωλικός–Λαμία

18η αγωνιστική (8-9/1/2022)
ΑΕΚ–Παναιτωλικός
ΠΑΣΓιάννινα–Ατρόμητος
ΑπόλλωνΣμύρνης–Άρης
ΑστέραςΤρίπολης–Βόλος
Παναθηναϊκός–Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ–ΟΦΗ
Λαμία–Ιωνικός

19η αγωνιστική (15-16/1/2022)
Άρης–Λαμία
ΑστέραςΤρίπολης–ΑπόλλωνΣμύρνης
Ατρόμητος–ΑΕΚ
Βόλος–ΠΑΟΚ

Ιωνικός–Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός–ΠΑΣΓιάννινα
ΟΦΗ–Παναιτωλικός

20ή αγωνιστική (22-23/1/2022)
ΑΕΚ–Βόλος
ΠΑΣΓιάννινα–ΑπόλλωνΣμύρνης
Ιωνικός–Ατρόμητος
Παναθηναϊκός–ΑστέραςΤρίπολης
Παναιτωλικός–Άρης
ΠΑΟΚ–Ολυμπιακός
Λαμία–ΟΦΗ

21η αγωνιστική (29-30/1/2022)
ΑπόλλωνΣμύρνης–ΠΑΟΚ
Άρης–ΑΕΚ
ΑστέραςΤρίπολης–ΠΑΣΓιάννινα
Ατρόμητος–Λαμία
Βόλος–Ιωνικός
Ολυμπιακός–Παναιτωλικός
ΟΦΗ–Παναθηναϊκός

22η αγωνιστική (5-6/2/2022)
ΑΕΚ–ΑπόλλωνΣμύρνης
Άρης–Βόλος
Ατρόμητος–ΟΦΗ
Ιωνικός–Ολυμπιακός
Παναιτωλικός–ΠΑΣΓιάννινα
ΠΑΟΚ–Παναθηναϊκός
Λαμία–ΑστέραςΤρίπολης

23η αγωνιστική (12-13/2/2022)
ΠΑΣΓιάννινα–Άρης
ΑπόλλωνΣμύρνης–Παναιτωλικός
ΑστέραςΤρίπολης–Ιωνικός
Ολυμπιακός–ΑΕΚ
ΟΦΗ–Βόλος
Παναθηναϊκός–Λαμία
ΠΑΟΚ–Ατρόμητος

24η αγωνιστική (19-20/2/2022)
ΑΕΚ–ΠΑΣΓιάννινα
Άρης–ΠΑΟΚ
Ατρόμητος–ΑστέραςΤρίπολης
Βόλος–Ολυμπιακός
Ιωνικός–ΟΦΗ
Παναιτωλικός–Παναθηναϊκός
Λαμία–ΑπόλλωνΣμύρνης

25η αγωνιστική (26-27/2/2022)
ΠΑΣΓιάννινα–Λαμία
ΑπόλλωνΣμύρνης–Ατρόμητος
ΑστέραςΤρίπολης–Άρης
Ολυμπιακός–ΟΦΗ
Παναθηναϊκός–ΑΕΚ
Παναιτωλικός–Βόλος
ΠΑΟΚ–Ιωνικός

26η αγωνιστική (5-6/3/2022)
ΑΕΚ–ΑστέραςΤρίπολης
Άρης–Ολυμπιακός
Ατρόμητος–Παναθηναϊκός
Βόλος–ΠΑΣΓιάννινα
Ιωνικός–Παναιτωλικός
ΟΦΗ–ΑπόλλωνΣμύρνης
Λαμία–ΠΑΟΚ

Το πλήρες πρόγραμμα της Super League 1 περιόδου 2021-22

Οι 14 ομάδες της 
Super League 
Interwetten 

συνεχίζουν τη μετα-
γραφική τους ενίσχυ-
ση. Το SPORT24 θα 
σας ενημερώνει για 
το πάρε-δώσε, για το 
καθεστώς κάθε μετα-
γραφής και για το 
ποσό που δαπανάει 
κάθε σύλλογος.

Ηαντίστροφήμέτρηση για το
πρωτάθλημα τηςSuper League
Interwetten ξεκίνησε καθώς τη
Δευτέρα (26/7) έγινε η κλήρωση
τουπρωταθλήματοςπου θα ξε-
κινήσει το διήμερο21-22Αυγού-
στου.Την ίδιαώραοι14ομάδες
της Super League Interwetten

συνεχίζουν τη μεταγραφική ενί-
σχυση για τησεζόν 2021-22.Το
SPORT24σαςενημερώνει,όπως
σε κάθε μεταγραφική περίοδο,
για το πάρε-δώσε των 14 ομά-
δων, για το καθεστώς κάθε με-
ταγραφής και για το ποσό που
δαπανάκάθεσύλλογος.

ΟΟλυμπιακόςέχειπροχωρή-
σει στην απόκτηση τωνΤικίνιο,
Πιερ Κούντε και έκανε δικό του
έναναπό τουςκαλύτερουςγκολ-
κίπερ τουEuro 2020, τονΤόμας
Βατσλίκ. Επιπλέον, ανακοίνωσε
τουςΑλγκασίμΜπακαιΑγκιμπού
Καμαρά.Την ίδιαώρα έχειπρο-
χωρήσει στην πώληση του Ζο-
ζέ Σα στη Γουλβς. ΗΑΕΚ έχει
πάρει τουςΤσίτσαν Στάνκοβιτς,
ΣίμοΜήτογλου, ΓιώργοΤζαβέλ-
λα και Νταμιέν λε Ταλέκ, έφερε
πίσω τον ΣέρχιοΑραούχο και

τονΌγκνιενΒράνιες καιπροχώ-
ρησε στηνπώληση του Ιονούτς
ΝεντελτσεάρουστηνΚροτόνε.Ό-
σογιατονΠΑΟΚπήρεήδητους
ΛούκαςΤέιλορ,ΝέλσονΟλιβέιρα
και ΓιασμίνΚούρτιτς.ΟΠαναθη-
ναϊκόςπροχώρησε στη δεύτερή
μεταγραφή του ανακοινώνοντας
τονΡούμπενΠέρεθ.Απόεκείκαι
πέρα,ξεχωρίζουνοικινήσειςπου
έχει κάνει οΑτρόμητος, καθώς
πήρε τους ΒίκτωραΚλωναρίδη,
ΕυθύμηΚουλούρη,ΤόμαςΜπε-
ντινέλι και ΣταύροΒασιλαντωνό-
πουλο, ενώ Ιωνικός και Βόλος
έχουνπροχωρήσει κι εκείνοι σε
πολλέςμεταγραφικέςκινήσεις.

Φυσικάκαιοιυπόλοιπεςομά-
δες έχουνκάνει τις κινήσεις τους
έως τώρα και διαμορφώνουν τα
ρόστερ, ενώαρκετές είναι και οι
αποδεσμεύσειςποδοσφαιριστών.

Super League Interwetten: Το πάρε - δώσε του καλοκαιριού
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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  δ ιαμέ-
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., για επαγγελματική χρή-
ση ή για διαμέρισμα, 3ος όρ.
Τηλ.: 6932 471705 & 23310
21100.

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: 10μ. 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 ναφροντί-

ζειηλικιωμένησε24ωρηβάση
στηΝάουσα, για τηνπερίοδο
18Αυγούστου με αρχές Σε-
πτεμβρίου.Τηλ.:6944647074.

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

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

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

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



Προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιο-
τήτων για 120 απασχολούμενους και ανέργους υλοποιεί η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας στην Ημαθία, μετά την υπογραφή των σχετικών 
αποφάσεων από τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα.

Πρόκειται για τρία προγράμματα κατάρτισης για 60 απασχολούμε-
νους και για τρία προγράμματα για 60 ανέργους, τα οποία έχει αναλάβει 
η «Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρία».

Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, «αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να δώσουμε τα 
εφόδια και να ενισχύσουμε τις δεξιότητες εργαζομένων και ανέργων 
σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, με στόχο να διατηρήσουν τις θέσεις 
εργασίας που έχουν ή να διεκδικήσουν με αξιώσεις τη θέση τους στην 
αγορά εργασίας. Τα προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης και πι-
στοποίησης δεξιοτήτων για απασχολούμενους και άνεργους αποτελούν 

όπλο μας στον διαρκή αγώνα για ανάσχεση της ανεργίας και για αύξη-
ση της απασχόλησης. Μέχρι σήμερα εκατοντάδες συμπολίτες μας σε 
όλες τις Περιφερειακές Ενότητες έχουν συμμετάσχει στα συγκεκριμένα 
προγράμματα και αξιοποιούν τις δυνατότητές τους, που τους δίνουν την 
ευκαιρία για ένα καλύτερο εργασιακό μέλλον. Η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας θα συνεχίσει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, που έχει και κοι-
νωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα».

Η δράση «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων 
απασχολουμένων» αφορά στην υλοποίηση τριών προγραμμάτων 
κατάρτισης για 60 απασχολούμενους, διάρκειας 120 ωρών το καθένα. 
Πρόκειται για θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, που απευθύνεται σε 
απασχολούμενους ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας. 
Με το πρόγραμμα αυτό θα αναβαθμισθούν οι ικανότητες των καταρτιζο-
μένων και θα τους δοθεί η δυνατότητα για συμπλήρωση των γνώσεων 
και των δεξιοτήτων τους, διευκολύνοντας έτσι την παραμονή τους στην 
αγορά εργασίας ή ακόμη και τη διεκδίκηση καλύτερης θέσης εργασίας.

Η δράση «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων 
ανέργων» αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την απόκτηση 
δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας και την ένταξη των ανέργων στην αγο-
ρά εργασίας. Αφορά στην υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής, επαγ-
γελματικού προσανατολισμού, κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων 
και επαγγελματικών προσόντων ανέργων στην εγκεκριμένη περιοχή 
εφαρμογής σχεδίων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοι-

νοτήτων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Αλιείας - Θάλασσας (ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ) στην Ημαθία. Θα υλο-
ποιηθούν τρία προγράμματα, με αριθμό ωφελουμένων 60, θεωρητικής 
και πρακτικής κατάρτισης, τα οποία θα απευθύνονται σε μακροχρόνια 
ανέργους οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση 
ή να βελτιώσουν τους όρους πρόσβασης τους στην αγορά εργασίας. 
Ιδιαίτερη μέριμνα θα παρασχεθεί σε μακροχρόνια ανέργους με ηλικία 
άνω των 50 ετών, προκειμένου ευκολότερα να ενταχθούν στην αγορά 
εργασίας. Με τα προγράμματα αυτά θα αναβαθμισθούν οι ικανότητες 
των καταρτιζομένων και θα τους δοθεί η δυνατότητα για συμπλήρωση 
των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, διευκολύνοντας έτσι την είσοδο 
ή την επανένταξη τους στην αγορά εργασίας.
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P Με αύξηση του κατώτατου 
μισθού κατά 2% επιχειρεί να τονώ-
σει την αγορά ο Μητσοτάκης. Χου-
βαρνταλίκια 2%...

 
P 2% αύξηση στους μισθούς. Κοι-

μάσαι μισθωτός και ξυπνάς Έλληνας 
κροίσος με νησί.

 
P Και by the way: Δεν ήταν νησί 

ήταν θεριό που κείτουνταν στη Μύ-
κονο.

 
P Ανεβήκαμε ταράτσα προχθές με 

την αγάπη, να θαυμάσουμε την Παν-
σέληνο. Και μ’ έβαλε να μαζέψω τα 
ρούχα.

 
P Σώγαμπρος φανατικός κοιτάει 

τα άστρα.
 
P Θα γινόμουν και εγώ ολυμπιο-

νίκης στην κολύμβηση, αλλά με κέρδισαν οι κατα-
δύσεις στο κοκκινιστό και στην κοτόσουπα.

 
P Με πλαστά χαρτιά έγινε η υιοθεσία του 

μεγάλου γιου της Αντζελίνας Τζολί. Αν της 
πάρουν το παιδί, προσφέρομαι να το αντικα-
ταστήσω δωρεάν.

 

P Από την πρώτη στιγμή είχαν λέει υποψια-
στεί τον πιλότο με την Καρολάιν. Ωστόσο επική-
ρυξαν τους δράστες με 300.000 ευρώ.

 
P Τα οποία κανονικά πρέπει να τα πάρει 

ο ίδιος, αφού ομολόγησε. Γι’ αυτό υπάρχουν 
οι καλοί δικηγόροι.

 
P Το μυστικό στον κόσμο δεν είναι να έχεις 

δίκιο, αλλά να έχεις δύναμη.
 
P Και έρχομαι και ρωτάω εγώ 

τώρα: πώς να γίνω καλό παιδί, ό-
ταν από μικρός έβλεπα τον Ταρζάν 
να τριγυρνάει γυμνός, τη Σταχτο-
πούτα να γυρνά έξω τα μεσάνυ-
χτα, τη Χιονάτη να μένει σε ένα 
σπίτι με 7 άντρες, τον Πινόκιο να 
λέει συνεχώς ψέματα, τον Αλαντίν 
να κλέβει, τον Ποπάι να καπνίζει 
και να έχει τατουάζ και τον Μπά-
τμαν να τρέχει σαν παλαβός με τ’ 
αμάξι; Πώς;

P Γι’ αυτό από κάποια ηλικία και 
μετά ζητούσαμε συμπλήρωμα.

 
P Παρένθεση. Με σκληρούς 

χαρακτηρισμούς σχολίασαν το α-
ντιεμβολιαστικό κίνημα Θεοδω-
ρίδου και Θεμιστοκλέους. «Δεν 
έχουν αυτιά να ακούσουν. Νομί-
ζω πως τους έχουμε δώσει πολύ 
χώρο…» υπογράμμισε η πρώτη. 
Με τον δεύτερο να χαρακτηρίζει 
ευθέως τους συμμετέχοντες για-
τρούς ‘τσαρλατάνους’. Αγριεύει το 
πράμα, αλλά καλά κάνει. Κλείνει η 
παρένθεση.

 
P Και:
 
Ένας κοντούλης τύπος ανεβαίνει στον ηλεκτρι-

κό σιδηρόδρομο. Το βαγόνι πήχτρα, και αυτός 
είναι στρυμωγμένος από μία δίμετρη κοπελιά και 
προσπαθεί να βολευτεί.

– Μελαχρινούλα, της λέει, κάνεις λίγο δεξιά να 

χωρέσουμε όλοι;
Αυτή σημασία.
– Έλα μελαχρινούλα, σε σένα μιλάω. Προχώρα 

στον διάδρομο λίγο!
Με τα πολλά γυρνά η δίμετρη και του λέει:
– Μα καλά, σε μένα μιλούσατε τόση ώρα; Δεν 

βλέπετε ότι είμαι ξανθιά;
– Ε! για να πω τη μαύρη αλήθεια, από εδώ 

κάτω που είμαι… αλλιώς τα βλέπω τα πράγματα!
Κ.Π.

Από την  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Προγράμματα κατάρτισης για 120 απασχολούμενους 

και άνεργους της Ημαθίας


	28_07_21f1α
	280721g
	28_07_21f3
	28_07_21f4
	28_07_21f5
	28_07_21f6
	28_07_21f7
	280721g
	28_07_21f9
	280721g
	28_07_21f16

