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Φρένο και κόφτης
στα Πανεπιστήμια

για να ανέβει το επίπεδο
  Πολλές οι γκρίνιες για τις αλλαγές στην Παιδεία, ειδικά 
με την ελάχιστη βάση εισαγωγής που μετά την χθεσινή 
ανακοίνωση των βάσεων περιόρισε τον αριθμό εισακτέων 
στις περισσότερες σχολές. Και ποιός φταίει; Ο νέος 
νόμος; Οι σχολές που έβαλαν ένα “πάτωμα” για να μην 
φτάνουμε για παράδειγμα στο σημείο με 3 μαθηματικά να 
περνάς στο Μαθηματικό Σάμου; Και μια που ανέφερα το 
συγκεκριμένο παράδειγμα με το φετινό όριο στο 9,5 στην 
συγκεκριμένη σχολή κατάφεραν από τις συνολικά 305 
θέσεις να πετύχουν μόλις 6!!! 
  Όλα αυτά τα αξιοπερίεργα και στρεβλά θα πρέπει 
να μας βάλουν σε σκέψεις και κυρίως το Υπουργείο 
Παιδείας, στο οποίο είναι εύκολο να ρίχνουμε το ανάθεμα, 
αλλά ας σκεφτούμε ότι κάποια στιγμή δεν είναι λογικό 
να εισέρχονται σωρηδόν στα πανεπιστήμια μαθητές με 
βαθμολογία 3 και 4. Ο “κόφτης” έπρεπε να μπει εδώ και 
καιρό στην εισαγωγή στην Τριτοβάθμια για να κρατήσουμε 
υψηλό και το επίπεδο σπουδών, την αξία των σπουδών, 
αλλά και τελικά να πετύχουμε τον βασικό σκοπό που είναι 
να αποφοιτούν ικανοί και καταρτισμένοι επιστήμονες. Το 
βάρος θα πρέπει στη συνέχεια να πέσει στις χαμηλότερες 
βαθμίδες εκπαίδευσης και να ανέβει όχι ο βαθμολογικός 
πήχυς, αλλά το ποιοτικό επίπεδο από κάθε άποψη. 
  Συγχαρητήρια στους επιτυχόντες, αλλά δύναμη και 
υπομονή σε αυτούς που θα ξαναδοκιμασουν, με καθαρή 
σκέψη για τις καλύτερες δυνατές επιλογές.
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Πρακτική άσκηση
με αμοιβή 

για τους καταρτιζόμενους
στα ΙΕΚ

Tοπρόγραμματηςαμειβόμενηςπρακτικήςάσκησηςγια
τους καταρτιζόμενους των ΙΕΚ της χώρας, θα υλοποιείται
γιαπρώτηφοράαπό το νέο έτος κατάρτισης (Οκτώβριος
2021), μετά τηνΚΥΑπου υπέγραψαν οι συναρμόδιοι υ-
πουργοί,στοπλαίσιοτουσχεδιασμότουΥπουργείουΠαι-
δείας για τηνανάπτυξη ενόςολοκληρωμένουσυστήματος
ένταξηςτωνκαταρτιζόμενωνσταΙΕΚστηναγοράεργασίας.
Πρόκειται για ΠρακτικήΆσκησησεχώρουςεργασίας,μέ-
σωτηςοποίαςοικαταρτιζόμενοιενισχύουντιςγνώσειςκαι
τις δεξιότητες τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία
σεσυναφείςμετηνκατάρτισητουςκλάδους,σεθέσειςπου
προσφέρονται απόφορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου
καιιδιωτικούτομέα.

Οπρακτικάασκούμενος θα λαμβάνει αποζημίωση ίση
μετο80%τουνόμιμου,νομοθετημένουορίουτουημερομι-
σθίουτουανειδίκευτουεργάτηκαιθαχρηματοδοτείταιαπό
εξασφαλισμένουςγιατολόγοαυτόενωσιακούςπόρους.

Νοέμβριοηεκλογική
διαδικασίαγιανέα

προεδρείαΔημοτικών
Συμβουλίων
καιΕπιτροπών

Για…Νοέμβριο και όχι τοΣεπτέμβριο,πάνε και
φέτοςοιδημαιρεσίεςγιατηνεκλογήνέωνθεσμικών
συλλογικώνοργάνωνσεΔήμουςκαιΠεριφέρειες.

Συγκεκριμέναηεκλογικήδιαδικασίαγιανέαπρο-
εδρείαΔημοτικών καιΠεριφερειακώνΣυμβουλίων
καθώςκαιμελώνστιςΟικονομικέςΕπιτροπέςκαιΕ-
πιτροπέςΠοιότηταςΖωήςτωνΔήμωνκαιΠεριφερει-
ών,θαπραγματοποιηθείτηνΚυριακή7Νοεμβρίου.
Κιαυτόδιότιηδημοτικήπερίοδοςλήγειτην31ηΔε-
κεμβρίου2023 και με τον τρόποαυτόμοιράζεται ο
χρόνοςστημέσητουτετράμηνουπουυπολείπεται.

ΚανονικάόμωςαπότονΣεπτέμβριο,θαγίνουνοι
όποιεςαλλαγέςστιςθέσειςτωναντιδημάρχων!

Η ιστορική προσκοπική μπάντα της Βέροιας
Ασπρόμαυρηφωτογρα-

φίαμετηνιστορικήπροσκο-
πική μουσική μπάντα της
ΤοπικήςΕφορείαςΠροσκό-
πωνΒέροιας, η οποίαπα-
ρελαύνειστηνΚεντρικήοδό
τηςΒέροιας,μεταπολιτευτικά
περίτο1948(ηχρονιάμπο-
ρεί ναμην είναι ηακριβής)
με επικεφαλής τον αρχηγό
τηςΑναστάσιοΦελλόπουλο
οοποίοςαπεβίωσετο2020
σεηλικία94ετών.

Η ιστορική αυτή φωτο-
γραφία έκτος απόπρόσω-
παπουμπορεί ναδιακρίνει
κανείς,μαςδίνεισημαντικές
πληροφορίες και για την
ρυμοτομικήγραμμή τηςΚε-
ντρικής οδού αλλά και την
αποτύπωσητωνκτιρίωνστις
δύο΄πλευρέςτης.Εκατοντά-
δες νέοι πέρασαν από τις
τάξεις τουβεροιώτικουπρο-
σκοπισμούαφήνονταςανε-
ξίτηλασημάδιαμιαςεποχής
πουπέρασεανεπιστρεπτί.

(φωτο: αρχείο 
ημ.Π.Τόλιου)

Διαλύθηκε
τοπαγκάκι
στοδρόμο

γιαΠανόραμα
Στηνησίδαπουσυναντάμεμόλις

περάσουμετηνγέφυραστονδρόμο
γιαΠανόραμαΒέροιας, υπάρχει έ-
ναπαγκάκιπουεδώκαικαιρόείναι
διαλυμένο.Κάτωαπό τον ίσκιο του
δέντρουδενμπορούνπλέοννα ξα-
ποστάσουνπεριπατητεςκαικαλόθα
ήταν να επισκευαστούν και να συ-
ντηρηθούν τα «κομμάτια» του γιατί
θα καταστραφούν ανπαραμείνουν
εκτεθειμένα τα ξύλινα τμήματά του
στοέδαφος.

Κανείςεπιτυχώνσε
Τμήμα108θέσεων

λόγωΕλάχιστηςΒάσης
Εισαγωγής

Μηδέν εισακτέοι λόγωΕλάχιστηςΒάσηςΕισαγωγής
(ΕΒΕ)σεΤμήμαπουδιαθέτει108θέσεις!Όπωςαναφέ-
ρουν ταFoititikanea.gr, ανάμεσασταφετινάπαράδοξα
που έφερεστις βάσεις 2021 ηΕΒΕ είναι και ησχολή
ΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών Ξάνθης, για την οποία
υπήρχαν 108 θέσεις και δεν υπήρξε κανείς επιτυχών.
Μια από τις καινοτομίες του νέουσυστήματος εισαγω-
γήςτουυπουργείουΠαιδείαςστιςφετινέςΠανελλαδικές
Εξετάσεις,παρά τις εκκλήσεις γονέων και υποψηφίων,
είναικαιηθέσπισητηςΕλάχιστηςΒάσηςΕισαγωγής,με
αποτέλεσμαναμείνουνεκτόςΑΕΙπολλοίυποψήφιοι...



Αναρτήθηκαν χθες στην ειδική ιστοσελίδα του υπουρ-
γείου Παιδείας https://results.it.minedu.gov.gr τα αποτε-
λέσματα εισαγωγής των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση, καθώς και για τα δημόσια ΙΕΚ μέσω του 
παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.

Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα στάλθηκαν ηλεκτρονι-
κά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προ-
κειμένου να προωθηθούν στα σχολεία ευθύνης τους, 
για να εκτυπωθούν καταστάσεις των επιτυχόντων και να 
αναρτηθούν στα Λύκεια αλλά μόνο με τον κωδικό κάθε 
υποψηφίου και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα 
ονομαστικά στοιχεία του.

Επίσης ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εισα-
γόμενων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις ειδικές 
κατηγορίες των αλλοδαπών-αλλογενών αποφοίτων Λυ-
κείων εκτός Ε.Ε. και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοι-
χων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε.

56.942 οι νέοι φοιτητές
Συνολικά 56.942 είναι οι νέοι φοιτητές στην Τριτοβάθ-

μια Εκπαίδευση από τους 92.090 υποψήφιους, σύμφω-
να με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, ενώ 8.594 
υποψήφιοι εισήχθησαν στα δημόσια ΙΕΚ μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σε σχέση με το 2020, εισήχθησαν σε ΑΕΙ 13.780 λιγότεροι υποψήφιοι 
(35.148 - 21.368). Επισημαίνεται παράλληλα πως η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) δεν επηρεάζει 
τους υποψηφίους που συγκέντρωσαν υψηλές βαθμολογίες και εισέρχονται στη Σχολή/Τμήμα της επι-
λογής τους.

Υποψήφιος με επιδόσεις χαμηλότερες από 7 στα 20 για τα ΓΕΛ και 5,5 στα 20 για τα ΕΠΑΛ, δεν ει-
σάγεται πλέον στα πανεπιστήμια. Το 2020 υποψήφιος από ημερήσιο ΓΕΛ εισήχθη σε ΑΕΙ με 0,625/20 
και από ημερήσιο ΕΠΑΛ με 2,7/20. Το 2021 η χαμηλότερη βάση εισαγωγής ΓΕΛ είναι 7,141/20 και στα 
ημερήσια ΕΠΑΛ 5,685/20.

Τα στοιχεία δείχνουν ακόμη πως το 95,98% των υποψηφίων των ΓΕΛ που ξεπέρασαν την ΕΒΕ και 
υπέβαλαν μηχανογραφικό, πέτυχαν την εισαγωγή τους σε Σχολές/Τμήματα ΑΕΙ.

Η γενική τάση στη διαμόρφωση των βάσεων ήταν ανοδική εκτός από το 1ο Πεδίο, όπου σημειώθη-
κε άνοδος μόνο στις πολύ υψηλόβαθμες σχολές. Οι Πολυτεχνικές Σχολές κινήθηκαν ανοδικά, όπως, 
αναμενόταν. Οι Ιατρικές Σχολές αποκατέστησαν μέρος των μορίων που είχαν παλαιότερα, σημειώ-
νοντας σημαντική άνοδο, πάνω από 700 μόρια στην Αλεξανδρούπολη. Στο 4ο Πεδίο η εικόνα είναι 
μεικτή με κάποιες σχολές να σημειώνουν άνοδο και κάποιες πτώση.

Από την ανάλυση προκύπτει ακόμη πως υπάρχουν Σχολές και Τμήματα που έχουν πολύ λιγότε-
ρους εισαχθέντες και αυτό, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, αυτό οφείλεται: 1) Στο συντελεστή 
ΕΒΕ που όρισαν τα ίδια και στις επιδόσεις των υποψηφίων. 2) Στη μη επιλογή τους από τους υποψη-
φίους.

Οι σχολές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση
Η μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδος κατεγράφη στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Πε-

ριβάλλοντος (Καρπενήσι) του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (1.725%). Στη συγκεκριμένη σχο-
λή, η βάση εισαγωγής διαμορφώθηκε στα 11.406 μόρια από 625 το 2020.

Η μεγαλύτερη άνοδος ως προς τον αριθμό μορίων κατεγράφη 
στη σχολή Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, με τη βάση να δια-
μορφώνεται στα 15.588 μόρια έναντι 2.450 πέρσι (+13.138 μόρια).

Στον αντίποδα, πτώση κατεγράφη σε 112 σχολές. Η μεγαλύτε-
ρη πτώση (9.001 μόρια ή -46%) κατεγράφη στη σχολή Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ (Αθήνα), με τη βάση 
να διαμορφώνεται στα 10.549 μόρια από 19.550 πέρσι.

Στην κορυφή των βάσεων βρίσκεται η σχολή Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Αθήνα 
(19.929, άνοδος 4% σε σύγκριση με πέρσι).

Η χαμηλότερη βάση εισαγωγής διαμορφώνεται στα 7.141 μόρια 
(σχολή Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πανε-
πιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη).

Υποψήφιοι των ΕΠΑΛ
Ως προς τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, ανοδικά κινήθηκαν οι 

βάσεις σε 441 σχολές και πτωτικά σε 141.
Η σχολή με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο είναι το τμήμα 

Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) του 
Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας (429%).

Η μεγαλύτερη άνοδος σε απόλυτο αριθμό μορίων κατεγράφη 
στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανε-

πιστήμιου Θεσσαλίας, στα Τρίκαλα (+9.501 μόρια), με τη βάση να διαμορφώνεται στα 15.986 μόρια 
από 6.485 πέρσι.

Η μεγαλύτερη πτώση (-48,1% ή 7.080 μόρια) σημειώθηκε στο τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπι-
στήμιου Αιγαίου (Μυτιλήνη). Επισημαίνεται ακόμη πως πάνω από 22.000 υποψήφιοι επέλεξαν ειδι-
κότητες στα δημόσια ΙΕΚ της χώρας. Μάλιστα το 26% αυτών επέλεξαν ΔΙΕΚ σε άλλη περιφέρεια από 
αυτή της κατοικίας τους, ενώ τον Σεπτέμβριο θα υπάρχει η δυνατότητα πρόσθετης υποβολής αίτησης 
για περίπου 20.000 επιπλέον θέσεις στα δημόσια ΙΕΚ.

Οι δέκα σχολές με τα υψηλότερα μόρια
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Μήνυμα για τα αποτελέσματα 
των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021

Με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω 
των πανελλαδικών εξετάσεων όσο και για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ, μέσω του παράλληλου 
μηχανογραφικού δελτίου, ο Δήμαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, προχώρησε στην 
παρακάτω δήλωση:

«Απευθύνω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και μαθήτριες της Βέροιας 
που κατάφεραν να επιτύχουν την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας 
και στα Δημόσια ΙΕΚ. Θέλω να συγχαρώ όλα τα παιδιά που κάτω από δύσκολες εκπαιδευτικές 
και υγειονομικές συνθήκες πέτυχαν τον στόχο τους -σε μία χρονιά με πολλά εμπόδια και αντιξοό-
τητες- δίνοντας τον επίπονο αγώνα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Θέλω επίσης να επιδοκιμάσω τη στήριξη και τις προσπάθειες εκπαιδευτικών και γονέων οι 
οποίοι στάθηκαν στο πλευρό των μαθητών της Γ’ Λυκείου σε μία χρονιά που κινήθηκε μέσα σε 
κλίμα αβεβαιότητας. Χάρη στην πολύτιμη βοήθειά τους τα παιδιά ανταποκρίθηκαν στις προκλή-
σεις και κατάφεραν να ανοίξουν μία νέα σελίδα στη ζωή, γεμάτη με πείσμα και αισιοδοξία για το 
μέλλον.

Για τους επιτυχόντες μαθητές ξεκινά ένας νέος εκπαιδευτικός κύκλος και ένα καινούργιο στά-
διο στη ζωή. Για εκείνους που δεν πέτυχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα θα ήθελα να τους υπενθυμίσω πως τα μονοπάτια της ζωής είναι 
πολλά και συναρπαστικά. Ας αποτελέσει η μέρα αυτή την ευκαιρία επαναπροσδιορισμού των στόχων, χάραξης μίας νέα πορείας με ιδέ-
ες και περισσότερη γνώση. Όσοι μαθητές δεν κατάφεραν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση να συνεχίσουν την προσπάθειά 
τους με θάρρος και επιμονή για την εκπλήρωση των στόχων, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν διέξοδοι για την επαγγελματική τους σταδιο-
δρομία.

Συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχόντες των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Η εξέλιξή σας να είναι προς όφελος δικό σας και 
προς όφελος της κοινωνίας μας.

Καλή σταδιοδρομία».
Ο Δήμαρχος Βέροιας

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

Ανακοινώθηκαν χθες τα αποτελέσματα 
εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
-Σε ποιες σχολές σημειώθηκαν υψηλά μόρια και άνοδος ή πτώση των βάσεων
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Θερινό Σινεμά = η πιο ασφαλής και 
άνετη διασκέδαση.

--> απολύμανση πριν κάθε προ-
βολή,

--> μεγάλες αποστάσεις 
--> περιορισμένη διαθεσιμότητα ει-

σιτηρίων
--> αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και 

έξοδο
Ο Άνθρωπος του Θεού - Man of 

God
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:  

(μόνο χρήση μάσκας)  
Προβολές:  Πέμπτη 26/8 - Σάββατο 28/8 - Κυριακή 

29/8 - Τετάρτη 1/9 στις 20.45
Δευτέρα 30/8 – Τρίτη 31/8 στις 22.00
(Η προσφορά με την μειωμένη τιμή ισχύει μόνο για 

την Παρασκευή 27/8,  στα 6€ )
Παρασκευή 27/8 προβολή ταινίας και εκδήλωση 

παρουσία του σεβαστού Μητροπολίτη Βεροίας Ναού-
σης και Καμπανίας  κ.Παντελεήμονα.

 ( ώρα προσέλευσης 19.30,  ώρα έναρξης εκδήλω-
σης 20.00,  ώρα έναρξη ταινίας 20.30 )

Σκηνοθεσία: Γελένα Πόποβιτς
Σενάριο: Γελένα Πόποβιτς
Πρωταγωνιστούν: Άρης Σερβετάλης, Alexander 

Petrov, Mickey Rourke, Χρήστος 
Λούλης, Καριοφυλλιά Καραμπέ-
τη, Νικήτας Τσακίρογλου, Γιάν-
νης Στάνκογλου, Τάνια Τρύπη, 
Μαρθίλια Σβάρνα, Ιερώνυμος 
Καλετσάνος, Γιάννης Αναστα-
σάκης, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, 
Βασίλης Κουκαλάνι

   
Σπίριτ: Ο Ατίθασος
Spirit Untamed  - Μεταγλ,Ελ-

ληνικά    
Προβολές στην Θερινή αίθου-

σα:      Δευτέρα 30/8 - Τρίτη 31/8 στις 20.15
Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η πρό-

σβαση στο θερινο κινηματογράφο είναι ελεύθερη σε 
όλους, χωρίς να απαιτείται καμιά επίδειξη αποτελέ-
σματος τεστ ή βεβαίωσης εμβολιασμού (αυτά ισχύουν 
για τους κλειστούς-χειμερινούς κινηματογράφους). 
Απλά, έχετε τη μάσκα σας μαζί και έρχεστε !!

 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 

πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρα-
κάτω σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     26/8/21 - 1/9/21

Κυριακή 29 Αυγούστου, στο Θερινό 
Δημοτικό Θέατρο Νάουσας

Συναυλία – αφιέρωμα 
στην Χάρις Αλεξίου

«Η ζωή μου 
κύκλους κάνει»

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
του φετινού καλοκαιριού διοργανώνει, την Κυριακή 29 Αυγούστου 
2021 και ώρα 21:00, στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας «Μελίνα 
Μερκούρη», μια όμορφη μουσική βραδιά αφιερωμένη στην κορυφαία 
Ελληνίδα ερμηνεύτρια Χάρις Αλεξίου.

Το μουσικό αφιέρωμα με τίτλο «Η ζωή μου κύκλους κάνει», πε-
ριλαμβάνει παλιές και νεότερες επιτυχίες της Χάρις Αλεξίου, που 
αναμένεται να χαρίσουν στο κοινό της Νάουσας ένα όμορφο μου-
σικό «ταξίδι» στο παρελθόν. Επιμέλεια προγράμματος και ενορχή-
στρωση: Γιάννης Κετάνης. Το μουσικό σχήμα αποτελούν οι: Μαίρη 
Δούτση (τραγούδι), Γιάννης Κετάνης (μπουζούκι, βιολί), Αντώνης 
Σαρακατσιάνος (πιάνο-πλήκτρα), Στέργιος Παρίζας (κιθάρα-φωνητι-
κά), Δημήτρης Δούτσης (μπάσο, φωνητικά), Αλέξανδρος Φειδάντσης 
(μπουζούκι, μπλαγλαμά), Ασημίνα Ματζίρη (τύμπανα).

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η εκδήλωση πραγματοποι-
είται σύμφωνα με τα μέτρα πρόληψης και την ισχύουσα νομοθεσία 
για τον περιορισμό της νόσου Covid-19. 

Το Σάββατο 28 Αυγούστου
Εκδήλωση στη Φυτειά 

για τα 200 χρόνια 
από την 

επανάσταση του ΄21
Ο αγώνας του 1821 μέσα από την τέχνη, είναι ο τίτλος της επετειακής 

εκδήλωσης για τα 200 χρόνια από την επανάσταση του ΄21 που θα γίνουν  
στο κοινοτικό κατάστημα της Φυτειάς Βέροιας, το Σάββατο 28 Αυγούστου, 
στις 8.00 μ.μ. Ομιλήτρια θα είναι η Ελένη Τσέου. διδάκτωρ παιδαγωγικού 
τμήματος ΑΠΘ και συμμετέχουν με εικαστικά τους έργα τοπικοί καλλιτέ-
χνες, σε μια έκθεση που θα διαρκέσει έως τις 4 Σεπτεμβρίου.

Να θυμίσουμε ότι στις 13 Αυγούστου εγκαινιάσθηκε από τον ιερέα, π. 
Λουκά Πέκαλη  και η 3η έκθεση Καλλιτεχνών και Δημιουργών της Φυτειάς, 
που φιλοξενείται στο ισόγειο του κοινοτικού καταστήματος του χωριού, και 
θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Αυγούστου. 

Πανσέληνος
Βγήκε ο άρχοντας του ουρανού και άπλωσε το φώς του πάνω στον θόλο του.Στεκόταν μεγαλόπρε-

πο,κρεμασμένο,στο άπειρο και επισκίαζε με το έντονο πορτοκαλί του χρώμα όλα τα αστέρια.Πέρασαν τα 
μεσάνυχτα και ο ύπνος δεν ακουμπά τα βλέφαρα μου,το κοιτώ επίμονα και νομίζω ότι λίγο ακόμη θα αγγί-
ξει το παράθυρο μου.Θέλω να περπατήσω πάνω στους δρόμους του,να πιάσω το πρόσωπο του,να φυτέ-
ψω ένα σποράκι στο σώμα του...Μιά όμορφη μαργαρίτα,ένα λουλούδι στο φεγγάρι..Κάθε βράδυ μια χαμο-
γελαστή μαργαρίτα θα κοιτάζει τον κόσμο,θα τον χαιρετά και θα του γεμίζει χαρά!Όλα μπορούν να γίνουν 
στον κόσμο της φαντασίας και του ονείρου.Άφησα την κουρτίνα τραβηγμένη και επέτρεψα τον φίλο μου να 
πλησιάσει όσο μπορούσε..Αποφάσισα να κοιμηθώ κοιτώντας το πρόσωπο του.Ίσως έτσι καταφέρω να χα-
λαρώσω ταξιδεύοντας στον ουρανό και γνωρίζοντας καινούργιους κόσμους.Εκεί έλειπε η διαφθορά,το μί-
σος,ο πόλεμος,η λογική.Εκεί ίσως μπορέσω να βρώ λίγη αγάπη,αποδοχή και καθαρό Νού,δίχως ψεύτικες 
και υποκριτικές σκέψεις!Μισοκλείνοντας τα μάτια ένιωσα ένα χάδι απαλό στο μέτωπο μου.Στον κόσμο του 

ονείρου τραγουδούσα το «Φεγγαράκι μου λαμπρό,φέγγε μου να περπατώ»κουνώντας τα χεράκια μου δεξιά και αριστερά πιάνοντας 
την φουστίτσα μου που μου έραψε η μαμά για να πω το ποίημα μου.Ήμουν δεν ήμουν 8 χρονών.Ήταν ένα τέτοιο ίδιο φεγγάρι του 
Αυγούστου.Κάτω από το φώς του σπάγαμε το καλαμπόκι στην αυλή του σπιτιού στο χωριό μου.Και εγώ χοροπηδουσα τεντώνοντας 
τα χεράκια μου για να το πιάσω!

-Θα πέσει πάνω μας,θα πέσει πάνω μας!φώναζε ο μικρός μου αδερφός και κρυβόταν πίσω από το φουστάνι της μαμάς μου
-Μήν φοβάσαι πουλί μ κιρούζ κρατίατο ο Θεόν με ένα τρανόν σκοινίν (Μην φοβάσαι πουλάκι μου δεν πέφτει το κρατάει ο Θεός με 

ένα μεγάλο σχοινί)Εγώ χοροπηδουσα και έλεγα το ποιηματάκι μου πολλές φορές.Τόσες πολλές που κουραζόμουν και έπεφτα πάνω 
στα καλαμποκοφυλλα και κοιμόμουν.Πάντα ονειρευόμουν ότι το κρατάω αγκαλιά ,τίποτα δεν άλλαξε από τότε...Ακόμη αυτό ονειρευο-
μαι...Απόλα τα άστρα του ουρανού η Πανσέληνος είναι το αγαπημένο μου..!

Όλγα Κουτμηρίδου-Μεταξά
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

του Ευσταθίου και της Σοφίας, το γέ-
νος Τσαλουχίδου, που γεννήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη και κατοικεί στη Ν. Νικο-
μήδεια Ημαθίας και η ΚΑΜΑΡΙΩΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Πασχάλη και της Αλε-
ξάνδρας, το γένος Αριζάνη, που γεννή-
θηκε στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στη 

Ν. Νικομήδεια Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Νικο-
λάου στον Αγ. Νικόλαο Νάουσας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΚΟΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρή-

στου και της Δέσποινας, το γένος Θά-
νου, που γεννήθηκε στη Βέροια και κα-
τοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας και η ΚΑ
ΡΑΒΑΣΙΛΗΚΥΡΙΑΚΗ του Γεωργίου και 
της Ευφροσύνης, το γένος Καρακάση, 

που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στο Στενήμαχο 
Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο 
που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

ΠΑΡΑΦΩΝΙΕΣ 
ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ…
Πρωτοφανές! πρωτοφανές λέγανε…
Παππούδες και γιαγιάδες 
δεν μπορούν να θυμηθούν πια παραμύθια.

Είχε περάσει τόσος καιρός! 
Το «μια φορά κι έναν Καιρό» είχε χαθεί
και λέγαν πως το βρήκαν 
να διηγείται την απέχθειά του 
για την πολυχρησία του
στη συνέλευση των εκθρονισμένων .
Τι δεν έλεγε!
Πως όταν ήταν μικρό
μια καμπάνα άρχισε να χτυπά επίμονα
γιατί δεν έρχονταν η Άνοιξη
και τρέξαν όλοι στη θάλασσα να την ρωτήσουν
μην και εξεγέρθηκαν οι λέξεις,
που δεν θέλαν 
να ζουν άλλο στα παραμύθια
αλλά στα παράλια παλαιολιθικών σχέσεων.

Τι μανία ήταν κι` αυτή!
Ν’ αφήσουν άνεργους 
τους ήρωες των παραμυθιών,
να περνούν οι μέρες δίχως μύθους,
να παύουν οι παρακλήσεις των ανθρώπων,
η αφθονία των ερωτηματικών,
όλα αυτά που επέτρεπαν 
τον Κυρ Γιώργο, την Ελισάβετ, 
την Κυρία Όλγα, και τον Μαστραντώνη,
ν` αναπληρώνουν τις απώλειες.
Και που ναναι τώρα οι Νεράιδες; 
ο Πινόκιο, οι Νάνοι;

Όμως μια μέρα ένα παιδί είπε: 
Και γιατί δεν νομιμοποιούμε 
τα ψέματα, 
τις υπερβολές, 
τις ροζ κάμαρες του ΝΟΥ;
Σταυροκοπήθηκαν τότε! Σώπασαν όλοι! 
Η πρόνοια των ονείρων 
κρυμμένη στις στέγες της παιδικότητας
ζητούσε να κρατηθεί στην αγάπη. 
Ας μου δάνειζαν και μένα μιαν Αγάπη, 
έστω, σαν κι` αυτές 
που χαρίζονται στα παραμύθια είπε ένα παιδί. 
Δεν ήθελε άλλο η επιτροπή αγράμματων
για να παρακαλέσει παππούδες και γιαγιάδες 
ν` αρχίσουν πάλι τις διηγήσεις 
και να μην στέλνουν στη λύπη 
τους «Άστεγους της τρυφερότητας».
«Μια φορά κι έναν Καιρό» 
άρχισε τότε να σιγοψιθυρίζει η Κυρία Άννα…

Γιάννης Ναζλίδης

Συγχαρητήριο 
για τους επιτυχόντες 

στις πανελλαδικές εξετάσεις
«Θα ήθελα μέσα από την 

καρδιά μου να συγχαρώ όλες 
τις μαθήτριες και όλους του 
μαθητές που πέτυχαν την ει-
σαγωγή τους στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση. 

Αυτή τους η επιτυχία, απο-
τέλεσμα μακράς, στοχευμένης 
και κοπιαστικής προσπάθειας, 
ανοίγει πλέον νέους ορίζοντες 
στην προσωπική, ακαδημαϊκή 
αλλά και επαγγελματική εξέλι-
ξή τους. 

Αποτελεί όμως και δικαίω-
ση για τους εκπαιδευτικούς και 

τους γονείς και τους κηδεμόνες τους, που έδωσαν και αυτοί τον δι-
κό τους αγώνα όλα αυτά τα χρόνια για να διδάξουν, να στηρίξουν, 
να εμπνεύσουν, να καθοδηγήσουν και να κινητροδοτήσουν τους 
μαθητές μας σε όλη αυτή την δύσκολη αλλά τόσο όμορφη διαδρο-
μή γνώσης και διάπλασης της προσωπικότητας. 

Η χαρά μας και η υπερηφάνεια μας όμως για τα παιδιά που 
επέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν μειώνει ούτε κατά το 
ελάχιστο την αγάπη μας, την κατανόηση και τη στήριξή μας και για 
τα παιδιά που προσπάθησαν αλλά για διάφορους λόγους δεν τα 
κατάφεραν τη φετινή χρονιά. 

Τους υπενθυμίζουμε ότι η ζωή είναι γεμάτη δεύτερες ευκαιρίες 
και εναλλακτικές κορυφές προς κατάκτηση και τους τονίζουμε ότι 
πρέπει να είναι υπερήφανα για την προσπάθειά τους, να πιστεύ-
ουν στις δυνατότητες και στην αξία τους και να διεκδικούν το όνει-
ρό τους πέρα και πάνω από προσωρινές απογοητεύσεις. 

Καλή πρόοδο σε όλους.»
ΛάζαροςΤσαβδαρίδης
ΒουλευτήςΗμαθίαςΝΔ

Αν.Γεν.ΓραμματέαςΚΟτηςΝΔ

Τάσος Μπαρτζώκας για τα 
αποτελέσματα των πανελληνίων:
 «Αυτά που έχετε μέσα σας είναι 
μεγαλύτερα από κάθε εμπόδιο!»

Μετά τα αποτελέ -
σματα των πανελληνίων 
εξετάσεων ο βουλευτής 
Ημαθίας έκανε την παρα-
κάτω δήλωση:

«Οι πανελλήνιες ε-
ξετάσεις αποτελούν ένα 
γεγονός ορόσημο. Έναν 
σταθμό και πρώτο προο-
ρισμό των κόπων και των 
θυσιών των μαθητών, 
των οικογενειών τους και 
των εκπαιδευτικών. Ιδι-
αίτερα αυτή την χρονιά 
που η υγειονομική κρίση 
πρόσθεσε επιπλέον δυ-

σκολίες σε μία, ούτως ή άλλως, απαιτητική προετοιμασία.
Εύχομαι από ψυχής σε όλους τους απόφοιτους να επιλέξουν 

το πιο συμφέρον για τους ίδιους, βασιζόμενοι στις επιταγές της 
καρδιάς τους, τα ιδιαίτερα ταλέντα και τις ικανότητες τους, πρωτί-
στως όμως βασιζόμενοι στα όνειρά τους. 

Θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου σε όλους αυτούς που 
πέτυχαν τους στόχους τους αυτή τη δύσκολη χρονιά. Να δώσω 
ιδιαίτερα εύσημα και στις οικογένειες των επιτυχόντων για τις θυ-
σίες τους και την στήριξη στα παιδιά τους. 

Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, θέλω τα παιδιά να θυμούνται 
πάντα:  Η διαδρομή προς την πρόοδο και την αυτονομία είναι δύ-
σκολη, αλλά πάντα ενδιαφέρουσα. Και αυτά που έχετε μέσα σας, 
τα όνειρα και η θέληση σας, είναι μεγαλύτερα από κάθε εμπόδιο!

Συγχαρητήρια και κάθε καλό για τη συνέχεια σε όλους». 
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 27 Αυγούστου 

2021 στις 5.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσε-
ως της Θεοτόκου στο Δάσκιο Ημαθίας ο Βασί-
λειος Βασ. Κωστόπουλος σε ηλικία 89 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 28 

Αυγούστου 2021 στις 12.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανα-
σίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο Δη-
μοσθένης Δημοσ. Κουσίδης σε 
ηλικία 77 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 28 

Αυγούστου 2021 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας 
υιού, αδελφού, ξάδερφου και 
θείου

ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΒΡΟΝΤΖΟΥ

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

Οι γονείς, Οι αδερφές, 
Τα ανήψια, Τα ξαδέρφια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι 

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 28 

Αυγούστου 2021 στον Ιε-
ρό Ναό Αγίου Γεωργίου στο 
Μακροχώρι 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του πολυ-
αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού και θείου

ΗΛΙΑ ΝΙΚ
ΑΪΔΙΝΙΔΗ

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 τέκνα,

Τα εγγόνια, 
Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς 

Θέσεις εργασίας 
στο ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ 
της ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ
 Το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ του συλλόγου Μέριμνα Ατόμων 

με Αυτισμό αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια, 
για να καλύψει τις παρακάτω θέσεις ,για καθημερινή 
απογευματινή απασχόληση Δευτέρα –Παρασκευή 
(δίνεται και η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών με 
μπλοκάκι)

1.ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων
-Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας(Α.Ε.Ι- Α.Τ.Ε.Ι) ή πτυ-

χιούχοι Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Διοίκησης
- Άδεια άσκησης επαγγέλματος
- Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
# Επιθυμητή η επαγγελματική εμπειρία

2. ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥ-
ΤΡΙΑΣ

Απαραίτητα προσόντα :
1. Πτυχίο
2.Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
3.Εμπειρία επιθυμητή
 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ MAIL 
TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ
mamasylog@yahoo.gr

H κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:

 To Σάββατο 
28 Αυγούστου το 
πρωί θα ιερουρ-
γήσε ι  στο Ιερό 
Προσκύνημα της 
Παναγίας Σουμελά 
στο Βέρμιο.

 To Σάββατο 28 
Αυγούστου στις 
8:30 μ.μ. στο κοι-
νοτικό κατάστημα 
της Φυτειάς θα πα-
ραστεί στην επετει-
ακή εκδήλωση για 
τα 200 χρόνια από 
την επανάσταση 
του 1821 με τίτλο: 
«Ο αγώνας του 
1821 μέσα από 
την τέχνη». 

 Την Κυριακή 29 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργήσει στην πανη-
γυρίζουσα Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας.

 Τη Δευτέρα 30 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυ-
ρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αλεξάνδρου Αλεξανδρείας. 

 Από τις 31 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου θα συμμετάσχει 
στην Σύναξη της Ιεραρχίας του Θρόνου στην Κωνσταντινούπολη.

 Το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου το πρωί θα λάβει μέρος στο Πολυαρ-
χιερατικό Συλλείτουργο στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Πριγκή-
που, όπου θα τελεστεί το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του μακα-
ριστού Μητροπολίτου Κινσάσας κυρού Νικηφόρου. 

Την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό του Οσίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας, όπου θα τελεστεί το 
τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτου Κιν-
σάσας κυρού Νικηφόρου.

IEΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ – 
ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Θα τελεσθεί την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 21.00 η 

ώρα επί τη ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου 
Νεκταρίου επισκόπου Πενταπόλεως στον Ιερό Ναό 
Αναλήψεως-Αγ. Νεκταρίου Βεροίας.

Κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας, οι πιστοί θα προσκυ-
νήσουν τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου που φυλάσσε-
ται μόνιμα στον ναό.

 Φαρμακευτικός 
Σύλλογος 

Ημαθίας: Στάση 
ευθύνης υπέρ 

του εμβολιασμού
 
Υπέρ του εμβολιασμού κατά της Covid-19 τά-

χθηκε εξαρχής και με απόλυτο αίσθημα ευθύνης ο 
Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας, επιτυγχάνοντας 
συντριπτικά ποσοστά συμμετοχής στο επιστημονι-
κό και βοηθητικό προσωπικό.

Η ίδια στάση ευθύνης με στόχο την προάσπιση 
της Δημόσιας Υγείας παραμένει στο ακέραιο μέχρι 
και σήμερα.

Ο υγειονομικός κλάδος οφείλει να επιδείξει υπευ-
θυνότητα και συνέπεια στις αρχές του, ενισχύοντας 
με τον τρόπο αυτό και το κύρος της επιστημονικής 
κοινότητας και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην άρ-
ση της ανασφάλειας στον γενικό πληθυσμό.

Ο εμβολιασμός είναι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος 
προστασίας από τον ιό.

 
Η Πρόεδρος  
Κατή Σοφία

Η Γ. Γραμματέας
   Οικονομοπούλου Αικατερίνη
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Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 

και ενώ σκεφτόμουν (να χαμε να λέγαμε), με 
τι θέμα να ασχοληθώ, ξαφνικά ντριν-ντριν, κου-
δούνισε η σταθερή τηλεφωνία. 

Τι σταθερή, ακλόνητη και βάλε, σαν το πο-
λιτικό μας προσωπικό, σταθερό στις ιδέες του 
και ακλόνητο στην εφαρμογή των εντολών του 
εξωτερικού!

Ναι, έλα μπουλούκο μου, τι κάνεις!

Μόνικα μωράκι μου! Κούκλα εξακολουθείς να 
είσαι! Έλα να παρελάσουμε στα Μετέωρα και 
να ραγίσουνε τα βουνά!

Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, διατηρούμε, έχω 
κάνει δέκα τέσσερις δόσεις εμβολίου.

Εσύ χοντρούλη μου, έκανες εμβόλιο, μπο-
ρείς να κυκλοφορείς ελεύθερος;

Ιταλική αγάπη, οι τρελοί πάντα είναι λεύτεροι, 
εμβόλιο όμως δεν έκανα, διότι περιμένω ακόμη 
την αντίστοιχη βελόνα, πρέπει να είναι οκτώ 
έξτρα λάρτζ. Τώρα την κατασκευάζουνε, την 
Πρωτοχρονιά θα είναι έτοιμη! Γιατί με ξέχασες 
αγάπη μου, σε έχω ανάγκη, ο Κυριάκος που 
νοιάζεται μόνο για την υγεία μας, τόνισε πως 
μετά από τους ανεμβολίαστους θα κυνηγήσει 
και τους χοντρούς. Κινδυνεύω, … αμόρε μίο!

Ευσωμούλη δεν σε ξέχασα, αλλά επαγγελ-
ματικές υποχρεώσεις, δεν προλαβαίνω!

Είχα φωτογράφιση, για το περιοδικό «η 
Γκόλφω στη Βουλή» και σε «αμέλησα».

Και τι όνειρο, είδες και με θυμήθηκες.
Καλά, χοντρούλα ομορφιά  μου, μην αρπάζε-

σαι, εγώ να δω τι κάνεις πήρα!
Ιταλική απάτη, άσε τους προλόγους και πέρ-

να στο κυρίως μενού. 
Δεν έχω και πολύ χρόνο, άρχισα να εξασκού-

μαι στη μαγειρική. 
Του χρόνου θα κατεβώ υποψήφιος στο μά-

στερ σεφ!
Ετοιμάζω μία συνταγή θανατηφόρα!
Αρακάς με κεμπάπ στην κατσαρόλα, μπόλι-

κο μπούκοβο με αγγινάρες και όλο αυτό θα το 
σοτάρω στους 1.000.000 βαθμούς, κλίμακας 
ρίχτερ. 

Επιπλέον στη διπλανή χύτρα ετοιμάζεται το 
σάμαλι, το οποίο σε κρύο βράσιμο με σοκολάτα 
παγωτό, θα δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μίγμα 
γεύσης με οξύτητα και λίγη βαρύτητα και καθό-
λου ταχύτητα!

Ρε δεν αφήνετε τις φιλοσοφίες και να μας κά-
νετε μία ωραία μακαρονάδα με κιμά και μπόλικο 
τυρί και κόκκινη σάλτσα και να μας τη στείλετε 
κούριερ, με τη νέα διαστημική υπηρεσία!

Λοιπόν αφρατούλη θα έλθω Ελλάδα, στο Η-
ρώδειο μου είπανε!

Ρε, το Μπερλουσκονάκι που θε και Ηρώδειο! 
Πάντως να ξέρεις εκεί έδρασε ο μεγάλος και 
τρομερός Ηρώδης. Έσφαζε όλα τα μοντελάκια!

Καλά άστα αυτά, δεν σε πιστεύω. 
Λοιπόν, εξωγήινέ μου, χοντρό μου ούφο, 

θα με περιμένεις και θα μου απαγγείλεις και το 
ποίημά μας, να δεις πως το λένε:

«φρεγάτα μου πανέμορφη, φρεγάτα μου 
πανώρια, σε βλέπουν και ζουλεύουνε τα άλλα 
τα βαπόρια. Φρεγάτα έλα πάρε με, αχ έλα, έλα, 
έλα, στην πόλη μου πήγαινε ευθύς και στην 
κορφή κανέλλα» (ελληνική ταινία με αξέχαστο 
Χατζηχρήστο).

Εννοείται, αλλά πρώτα να ενημερώσω τον 
Δήμαρχο στην Αθήνα, να μικρύνει τον μεγάλο 
περίπατο, να μην κουραστώ κιόλας!

Ντριν - ντριν.
Έλα Δήμαρχε, εδώ ο Βούδας της πλατείας 

Ωρολογίου, σε παρακαλώ θα κατέβω Αθήνα για 
πολιτιστικούς λόγους, μίκρυνε τον περίπατο, 
αλλά κοίτα να δεις, εκείνες τις πανέμορφες ζαρ-
τιέρες (ζαρντινιέρες ήθελα να πληκτρολογήσω) 
μην τις βγάλεις. Μόνο τον τσίγκο στην γωνία 
πρόσεξε, για να μην σκίσουμε κανά καλτσόν, 
και κοστίζουν είναι και Ιταλικά.

Δήμαρχε εξυπηρέτησέ με, και εγώ θα κα-
νονίσω να αγορεύσεις στο Κολοσσαίο, πριν 
αναλάβεις την αρχηγία της ΝΔ, να χαρεί και η 
μανούλα!

Και αφού τα κανόνισα όλα, όπως στη διαφή-
μιση, τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα, καμπά, ω ξέχασα 
τα αντισυλληπτικά, μην μας συλλάβουνε κιό-
λας!

Κατευθείαν στο περίπτερο.
Μητσάρα πιάσε κανά δύο κουτάκια αντισυλ-

ληπτικά!

Άσε μας ρε μεγάλε που θέλεις και αντισυλ-
ληπτικά. 

Δεν βλέπεις πως είσαι, δέκα επτά μηνών και 
βάλε, μας την είπε και ο Μητσάρας, ο ιδιοκτή-
της - διευθυντής περιπτέρου και ολόκληρου του 
πεζοδρομίου, σε λίγο και ολόκληρου του οικο-
δομικού τετραγώνου!

Λοιπόν Μητσάρα κόψε την πλάκα, θυμάσαι 
την Γεωργία Βασιλειάδου και την ωραία των 
Αθηνών. Κάτι τέτοιο, θα κυκλοφορήσω με την 
ωραία της Ρώμης.

Λοιπόν χοντρούλη, άκου να δεις. Ο υπουρ-
γός της υγειάς μας, αντί να πει ότι πρέπει να 
χρησιμοποιούμε αντισηπτικά, είπε αντισυλλη-
πτικά και έχει γίνει το έλα να δεις. Δεν έχει μεί-
νει τίποτα! Καλά δεν πληροφορήθηκες.

Δεν άκουσα, δηλαδή ρε Μητσάρα, τόσο και-
ρό κακώς χρησιμοποιούσα αντισηπτικά, αντι-
συλληπτικά έπρεπε; Ρε τι μαθαίνει κανείς, από 
τα περίπτερα!

Ξέρεις κάτι όμως, ρε Μήτσο. 
Εάν και τα παλιά τα χρόνια χρησιμοποιού-

σανε αντισυλληπτικά, δεν θα είχανε γεννηθεί οι 
σωτήρες μας, ούτε ο Κυριάκος, ούτε ο Αλέξης!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Η ΩΡΑΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
ΚΑΙ Η ΩΡΑΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα 
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

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

Το βράδυ της Δευτέρας 30 Αυγούστου
Ψεκασμός ULV 

στο Μακροχώρι για την
 αντιμετώπιση

 των ακμαίων κουνουπιών 
Ανακοινώνεται από το Δήμο Βέροιας ότι θα πραγματοποιηθεί ψεκασμός ULV από τον 

ανάδοχο φορέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την αντιμετώπιση ακμαίων 
κουνουπιών το βράδυ της Δευτέρας 30 Αυγούστου 2021 από ώρα 23:00 μέχρι 03:00 εντός 
του οικισμού του Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας, με χρήση εγκεκριμένου βιοκτόνου 
σκευάσματος.

Η ψεκαζόμενη περιοχή θα επιτηρείται με ευθύνη του αναδόχου φορέα προκειμένου να 
μην κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα κατά την διάρκεια των ψεκασμών.

Οι κάτοικοι πρέπει να λάβουν τα εξής μέτρα για την προστασία τους:
• Να μην υπάρχουν εκτεθειμένα είδη οικιακής χρήσης (π.χ. ρούχα, παιχνίδια κ.τ.λ.). 
• Τα κλιματιστικά να είναι κλειστά.
• Να δίδεται ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των ατόμων με προβλήματα υγείας.
• Να απομακρυνθούν τα μελισσοσμήνη από τις ψεκαζόμενες περιοχές.

Μήνυμα για την εισαγωγή μαθητών 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων, ο Υφυπουργός 
Οικονομικών και Βουλευτής Ημαθίας κ. Απόστολος Βεσυρό-
πουλος, έκανε την ακόλουθη δήλωση : 

«Θέλω να συγχαρώ τα παιδιά που πέτυχαν την εισαγωγή 
τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σήμερα είναι μια ημέρα χαράς και δικαίωσης για αυτά τα 
παιδιά και τις οικογένειες τους.

Οι κόποι και οι θυσίες τους βρήκαν ανταμοιβή.
Ανοίγονται πλέον νέοι ορίζοντες για αυτά τα παιδιά, που 

ξεκινούν να γράφουν ένα νέο και ξεχωριστό κεφάλαιο στη ζωή 
τους.

Η σημερινή μέρα όμως είναι ξεχωριστή όχι μόνο για αυτά τα 
παιδιά αλλά και για τους αφανείς ήρωες που συμμετείχαν στην 
προσπάθεια τους.

Αναφέρομαι στους γονείς, που μοιράζονται και αυτοί μαζί με 
τα παιδιά τους τη σημερινή χαρά. Όπως μοιράστηκαν πριν την 
αγωνία τους.

Η σκέψη μας όμως είναι και στα παιδιά που δεν πέτυχαν το 
στόχο τους.

Η ζωή είναι μια συνεχής μάχη και προσπάθεια.
Και αυτά τα παιδιά έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους για να την φτιάξουν όπως έχουν ονειρευτεί 

και θέλουν.»

Δήλωση Φρόσως Καρασαρλίδου για τα 
αποτελέσματα των πανελληνίων εξετάσεων

  Μία ακόμη δύσκολη χρονιά ολοκληρώθηκε για δεκάδες 
μαθητές του νομού μας με την ανακοίνωση των βάσεων 
για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Θέλω να 
εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους επιτυχόντες 
μαθητές και μαθήτριες που με κόπο και πολύ διάβασμα 
έκαναν πραγματικότητα τα όνειρά τους. Πολλά συγχαρητή-
ρια αξίζουν και σε αυτούς που δεν τα κατάφεραν, που δεν 
είχαν το επιθυμητό́ αποτέλεσμα, παρότι προσπάθησαν. 
Δεν πρέπει όμως να απογοητεύονται. Η εμπειρία που α-
πέκτησαν θα τους δώσει νέα δύναμη για την επίτευξη του 
επόμενου στόχου τους.

  Η σημερινή ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα 
ΑΕΙ έρχεται ωστόσο να καταγράψει τις καταστροφικές 
συνέπειες των αλλαγών που προώθησε η κυβέρνηση της 
ΝΔ στο χώρο της εκπαίδευσης, όπως η Ελάχιστη Βάση 
Εισαγωγής, αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες μαθητές εκτός 
πανεπιστημίων.

Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι: Από τους 103.000 υποψή-
φιους, στα πανεπιστημιακά ιδρύματα μπήκαν περίπου 

63.000. Περίπου 40.000 μαθητές που έδωσαν εξετάσεις βρέθηκαν εκτός ΑΕΙ. Περισσότεροι από 
22.000 υποψήφιοι των ΓΕΛ δεν έκαναν μηχανογραφικό εξαιτίας της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, 
ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που αποκλείστηκαν από τις σχολές προτίμησής τους μέσα από το εκρη-
κτικό “κοκτέιλ” της ΕΒΕ και των ειδικών μαθημάτων.

  Είναι φανερό ποιους ευνοεί η πολιτική αυτή. Τους ιδιοκτήτες κολεγίων και τα μεγάλα ιδιωτικά 
συμφέροντα που εξυπηρετεί ο πρωθυπουργός. Ένας πρωθυπουργός που δεν ενδιαφέρεται για τα 
ελληνικά πανεπιστήμια, δεν ενδιαφέρεται για τον απλό λαό, αλλά για το πως θα συνοδεύσει την κό-
ρη του για σπουδές στην Αμερική.

Ναι, είναι ταξικό και το ζήτημα των σπουδών!
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Όταν αγαπάς το ποδόσφαιρο
και τη δουλειά με τα παιδιά το μέλλον διαγράφεται 

δημιουργικό!!!
Τα γήπεδα είναι έτοιμα, οι προπονητές

στη θέση τους , δεν μένει μόνο οι μικροί αθλητές 
να γεμίσουν με χαμόγελο τους χώρους μας!

ΑκαδημίαΑΕΚΒέροιας.
Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται

στα γήπεδα Λαζοχωρίου. 
Πληροφορίες:

ΚατικαριδηςΜάριος6973054709
ΓκουργκουταςΘεοφάνης6973667697

Στην απόκτηση δύο ακόμη έμπειρων  παικτών
προχώρησε ηΔιοίκηση τηςΒέροιας, «ανεβάζοντας»
τονπήχη αφού το ρόστερ της ομάδας γίνεταιπολύ
ανταγωνιστικόκαιφυσικάδενεχεικαμίασχέσημετο
περσινό.Οιδιοικούντεςσεσυνεργασίαμετηντεχνική
ηγεσίαείναιαποφασισμένοιναενισχύσουνκαιμεάλ-
λουςποιοτικούςπαίκτεςτηνομάδα,θέτονταςφυσικά
καιυψηλούςστόχουςγιατονέοπρωτάθλημα.

Φυσικάδενπρέπει να ξεχνάμε και τα τμήματαυ-
ποδομήςσταοποίαόπωςφάνηκεμέχριτώραθαδώ-
σειμεγάληβαρύτηταηΔιοίκηση΄ώστεπολύ΄σύντομα
ηομάδαναπάρεινεαρούςπαίκτες,καικάποιαστιγμή
στομέλλονηΒέροιαναγίνειτο«γωνιακόμαγαζί»του
παρελθόντος.

Οιανακοινώσειςγια τηναπόκτησητουΘανά-
σηΝτίνακαιτουΛούκαςΡάμος:

ΗΠΑΕΝΠΣΒέροια ανακοινώνει την απόκτηση
τουποδοσφαιριστήΘανάσηΝτίνα. Γεννημένοςστην
Κομοτηνή(12/11/1989)ξεκίνησετηνκαριέρατουαπό
τιςακαδημίεςτηςSkodaΞάνθηκαιτο2008προωθή-
θηκεστηνπρώτηομάδα.

Μετά την Ξάνθη αγωνίστηκε για δύο χρόνιαως
δανεικόςστηνομάδατηςΖακύνθου.Επόμενοςσταθ-
μόςτηςκαριέραςτουήτανηΠαναχαϊκή,μετηνοποία

καθιερώθηκεωςβασικόςκαιφόρεσετοπεριβραχιόνιο
τουαρχηγού.

Τον Ιανουάριοτου2013αποκτήθηκεαπότονΠα-
ναθηναϊκό,ενώακολούθησανΠλατανιάς,Τρίκαλακαι
ΟΦΗ,γιαναεπιστρέψειτο2020στηνομάδαπουτον
ανέδειξετηνΞάνθη.

ΟΘανάσης Ντίνας αφού πέρασε επιτυχώς τις
ιατρικέςεξετάσεις,υπέγραψεσυμβόλαιοσυνεργασίας
διάρκειαςενόςέτουςκαιενσωματώθηκεμετηνομάδα
στοΒώλακαΔράμας,όπουσυνεχίζεται ηπροετοιμα-
σίατηςΒασίλισσαςτουΒορρά.

ΗΠΑΕΝΠΣΒέροια ανακοινώνει την απόκτηση
τουποδοσφαιριστήLucasRamos.Ο26χρονοςΒραζι-
λιάνοςποδοσφαιριστήςέχειύψος1,87καιαγωνίζεται
στηθέσητουαμυντικούμέσου.

Στα ελληνικά γήπεδαμετράεισυνολικά32συμμε-
τοχές με τις ομάδες τουΑπόλλωναΛάρισας (2018-
2019) καιΠΑΣΛαμία (2019-2020), ενώ τηνπερσινή
σεζόν αγωνίστηκε στηνΑ’ κατηγορία του αλβανικού
πρωταθλήματος.

ΟLucasRamosυπέγραψεσυμβόλαιοσυνεργασί-
αςδιάρκειαςενόςέτουςκαιήδηβρίσκεταιστηνπρο-
ετοιμασία τηςΒασίλισσας τουΒορράστονΒώλακα
Δράμας.

Έφτασε η ώρα 
για την έναρξη 
των προπονή-

σεων του Αθλητικού 
Κολλεγίου του ΑΠΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Βέροιας. 

ΑπότηΔευτέρα30Αυγού-
στου, το ανοιχτό γήπεδο της
Εληάς«ΆρηςΓεωργιάδης»θα
ζωντανέψει καιπάλι, με τους
μικρούςκαιμεγάλουςαθλητές
μας,αγόριακαικορίτσια,ναε-
πιστρέφουνσ’αυτόπουτόσο
πολύ αγαπούν και τους έχει
λείψει:τομπάσκετ.

ο ίδιο όμως έχει λείψει και

σε όλους εμάς, τουςπροπο-
νητές και υπεύθυνους τωνΑ-
καδημιών.  Σαςπεριμένουμε
όλουςλοιπόνσεένανέοξεκί-
νημα,μεαρκετέςαλλαγές και
καινοτομίεςκαιπάνωαπόόλα
πολλήδιάθεση γιαπροπόνη-
σηκαιπαιχνίδι.

Με κορυφαίες συνεργασί-
ες, όπως τον νέοπρομηθευ-
τή ιματισμού μας, την εται-
ρείαGSA,ηοποία εκτός των
άλλων ντύνει και τον Greek
FreakGiannisAntetokounmpo

Μενέατμήματα,όπωςαυ-
τό των 3,5-6 ετών, για τους

μικρούς μαςφίλους καιφίλες
που επιθυμούν να κάνουν τα
πρώτατουςβήματαστομαγι-
κόκόσμοτουαθλητισμού

Καιπάνωαπόόλαμεαπό-
λυτο σεβασμό και προσήλω-
ση στα υγειονομικά πρωτό-
κολλα,όπωςαυτάδιαμορφώ-
νονται κι επικαιροποιούνται
κάθεφορά.

Ταλέμεστογήπεδο

Ώρεςλειτουργίαςγραφείων
:Δευτέρα & Τετάρτη 19.00-
21.00,Σάββατο11.00-13.00

Δύονέεςμεταγραφέςέμπειρων
παικτώνγιατηνβασίλισσατουβορρά

Πήρε Ντίνα και Ράμος

Έναρξη εγγραφών – προπονήσεων
στις Ακαδημίες του Φιλίππου

στο μπάσκετ
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Αναχώρησαν για την κατασκήνωση “Yuppi Camp” της Χαλκιδικής 
τα παιδιά του προγράμματος ΑΜΕΑ του Δήμου Αλεξάνδρειας

Αναχώρησαν από το Δημαρχείο Αλεξάνδρειας χθες,  μεσημέρι 
Παρασκευής 27 Αυγούστου, δεκαεπτά (17) παιδιά και νέοι που 
συμμετέχουν στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα που υλοποιεί ο Δήμος 
Αλεξάνδρειας για παιδιά με ειδικές ανάγκες στην κατασκήνωση 
“Yuppi Camp” στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής.

Η διάρκεια αυτής της κατασκηνωτικής περιόδου είναι δύο εβδο-
μάδες και αποτελεί μια υπηρεσία που υλοποιείται κάθε χρόνο από 
το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτι-
σμού καλύπτοντας την ανάγκη των παιδιών για κοινωνικοποίηση, 
ξεκούραση και δημιουργία νέων εμπειριών.

Στην αναχώρηση των παιδιών, παρών ήταν ο Αντιδήμαρχος κος 
Στέφανος Δελιόπουλος, που μαζί με τον υπεύθυνο της δράσης, υ-
πάλληλο του Δήμου, κο Χαράλαμπο Φωτιάδη, συνομίλησαν με τους 
γονείς, συντόνισαν την επιβίβαση των παιδιών στο πούλμαν και 
τους εξέφρασαν τις ευχές τους για αξέχαστες διακοπές.

Αξίζει να σημειωθεί, πως βάση υγειονομικού πρωτοκόλλου, όλα 
τα παιδιά που συμμετέχουν στη δράση προσκόμισαν 24ωρο αρνη-
τικό Rapid test.

Η Έδρα JeanMonnet «Τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ενοποί-
ησης: δημοκρατία, θεσμοί και πολιτικές» (“Τhe Fundamentals 
of European integration: Democracy, Institutions and 
Policies”) στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οργανώνει υβριδικό διεθνές 
θερινό σχολείο με θέμα «η Ευρωπαϊκή Ένωση και η μετανά-
στευση». 

Το τριήμερο θερινό σχολείο θα λάβει χώρα στην αγγλική 
γλώσσα από την Παρασκευή 27 έως και την Κυριακή 29 
Αυγούστου 2021στη Σχολή του Αριστοτέλους (http://www.
sxoliaristotelous.gr/el/index.htm) στην Νάουσα και μέσω της 
διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom.

Στόχος του Θερινού Σχολείου είναι να εξετάσει σε βάθος 
τις καταστάσεις των μεταναστευτικών ροών προς την ΕΕ 
και τον ρόλο της ΕΕ στη διαδικασία αυτή.Η προσφυγική και 
μεταναστευτική κρίση του 2015  έθεσε υπό αμφισβήτηση τη 
λειτουργία της πολιτικής ασύλου της ΕΕ, ενώ παρεμπόδισε 
και τη λειτουργία της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ. 
Επιπλέον, οδήγησε, για πρώτη φορά, σε ανοικτή απόρριψη 
των πολιτικών της ΕΕ από κράτη μέλη. Αν και έκτοτε η κρίση 
έχει υποχωρήσει (και λόγω της πανδημίας του covid-19), η 
μετανάστευση παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα 
σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ και ένα σημαντικό σημείο δια-
φωνίας μεταξύ -ακόμη και εντός- κρατών μελών.

Το Θερινό Σχολείο θα εξετάσει τις βραχυ-, μέσο- και μα-
κροπρόθεσμες συνέπειες των ενωσιακών και εθνικών πολι-
τικών στο θέμα (ή την απουσία τους), από οικονομική, δημο-
γραφική και πολιτική άποψη. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές θα 
αναλύσουν την τρέχουσα κατάσταση στα θέματα μετανάστευ-
σης και ασύλου στην ΕΕ και θα εξετάσουν πιθανές λύσεις.  

Το Θερινό Σχολείο θα περιλαμβάνει στρογγυλές τράπεζες 
και ομάδες εργασίας για τους ακόλουθους θεματικούς τομείς:

• Οι προκλήσεις της μετανάστευσης στην Ευρώπη: οικονο-
μία, αλληλεγγύη και δικαιώματα

• Πολιτικές ασύλου της ΕΕ και διαχείριση των εξωτερικών 
συνόρων: πολιτικές και νομικές επιπτώσεις

• Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη 
Επισυνάπτεται το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου. Η 

κεντρική εισαγωγική ομιλία θα γίνει από την καθηγήτρια στο 
πανεπιστήμιο Ryerson(Τορόντο) κ. Άννα Τριανταφυλλίδουενώ 
η καταληκτική ομιλία θα γίνει από τον αντιπρόεδρο της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, αρμόδιο για την Προώθηση του Ευρωπαϊ-
κού Τρόπου Ζωής κ. Μαργαρίτη Σχοινά.

Το συνέδριο θα αναμεταδίδεται μέσω YouTube. Το πλήρες 
πρόγραμμα, τα βιογραφικά των ομιλητών βρίσκονται στον 
ιστότοπο της Έδραςhttps://eudem.polsci.auth.grόπου θα 
αναρτάται κάθε ημέρα του θερινού σχολείου και το λινκ ανα-
μετάδοσης στο  YouTube.

Πολιτισμός - Μοχλός Ανάπτυξης: 
Η περίπτωση της Π.Ε. Ημαθίας 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σας προσκαλεί σε εκδήλωση στο πλαίσιο των δράσεων για την ανάδειξη του θεματικού 
τουρισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021, στον αύ-
λειο χώρο του καφέ - εστιατορίου “The Boston’s” στη Νάουσα και ώρα 11:00. Ο πολιτισμός αποτελεί σημείο αναφοράς σε κάθε 
προβολή του τουρισμού και βασικό πυλώνα τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής. Η περίπτωση της Π.Ε Ημαθίας θα παρου-
σιαστεί από τον Τομεάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρο Θάνο ενώ θα ακολουθήσει ανοιχτή 
συζήτηση και καφές. Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. 

Τα αποτελέσματα
των εισαγωγικών 

εξετάσεων και 
ο αγώνας της ζωής

Γράφει ο 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΒΑΣΙΑΔΗΣ

Οι βάσεις εισαγωγής  στα Ανώτατα και 
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της 
χώρας ήδη ανακοινώθηκαν και οι από-
φοιτοι των Λυκείων, μετά την κορύφωση  
της προσπάθειάς  τους,  προσμετρούν με 
αγωνία το αποτέλεσμα των κόπων τους .

Όλοι όσοι έχουν βιώσει αυτή τη διαδι-
κασία, γνωρίζουν επακριβώς τις συνθήκες 
μέσα από τις οποίες  οι μαθητές  αγωνίζο-
νται για το μέλλον τους και αναζητούν τον 
προορισμό τους  στην  ζωή.  

Ειδικότερα αγωνιώδη χαρακτηριστικά 
είχε αυτή η διαδικασία εν μέσω της επιδημικής κρίσης και της τηλεκπαί-
δευσης που κράτησε τους μαθητές μακριά από την φυσικό εκπαιδευτικό 
τους χώρο.

Στα πλαίσια δε της έντασης και της αγωνίας που κυριαρχούν  μπρο-
στά στο δέος των εξετάσεων, είναι απολύτως κατανοητή η πίεση και το 
άγχος στους διαγωνιζομένους, αφού όσο κι αν κανείς είναι καλά προε-
τοιμασμένος, το ενδεχόμενο ενός μη επιθυμητού αποτελέσματος  καρα-
δοκεί.

Αυτές τις ώρες της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων,   κατά κανόνα 
γίνεται από κάθε οικογένεια μια αναδρομή της εξέλιξης του εκπαιδευτικού 
μας συστήματος, μέσα από το πρίσμα μιας διαρκούς οικονομικής αφαί-
μαξης  και μιας  μόνιμης έντασης που αφήνει ανεξίτηλα τα σημάδια της 
στον χαρακτήρα των παιδιών. 

Οι μαθητές από την στιγμή που μπαίνουν στην Δευτεροβάθμια  Εκ-
παίδευση επιδίδονται σε έναν ατέλειωτο αγώνα με  φροντιστήρια και 
ιδιαίτερα μαθήματα έως ότου φτάσουν στην τελευταία τάξη του Λυκείου 
όπου  καλούνται να επιτύχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. 

Με αυτό τον τρόπο  δικαιώνουν πρώτα τους εαυτούς τους για τους κό-
πους τους, τους γονείς τους για την ηθική και υλική υποστήριξη που τους 
παρείχαν και όλους όσους πίστεψαν σε αυτούς και τους ενθάρρυναν.  

Ακόμη και στην σημερινή εποχή με την δραματική υποβάθμιση της  
αξίας των πτυχίων και τις στρατιές των ανέργων πτυχιούχων, η επιτυχία 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί  ένα κυρίαρχο όραμα  μέσα από 
το οποίο   ο κάθε νέος  σχεδιάζει  το μέλλον και την κοινωνικοοικονομική 
του προοπτική και εξέλιξη.

Είναι όμως αναμενόμενο ότι  στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν εισέρ-
χονται όλοι όσοι διαγωνίζονται. 

Για όσους παραμένουν εκτός, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επι-
κρατούν απαισιόδοξες σκέψεις. 

Η μη εισαγωγή σε κάποια ανώτατη η ανώτερη σχολή  δε σημαίνει α-
παραίτητα και την αποτυχία για τον νέο. 

Σε όλους δίνεται η δυνατότητα της νέας προσπάθειας την οποία πρέ-
πει να αξιοποιήσουν. 

Πέραν τούτου καθημερινώς παρουσιάζονται και  άλλες εξίσου σημα-
ντικές ευκαιρίες  στη ζωή,  οι οποίες μπορεί να ανοίξουν μεγάλους δρό-
μους επαγγελματικής επιτυχίας. 

Προς το παρόν,  τα συγχαρητήρια και οι ευχές συνοδεύουν  όλους 
τους νέους που έδωσαν τον αγώνα τον καλό.

Η ίδια η ζωή άλλωστε δεν είναι παρά ένας διαρκής αγώνας τον οποίο 
κάθε άνθρωπος δίνει συνεχώς, με  πίστη  στην καλύτερη επόμενη ημέρα.

Έως τις 29 Αυγούστου στη Σχολή Αριστοτέλους της Νάουσας

Θερινό Σχολείο για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τη μετανάστευση
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Σεπτέμβριος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από30-08-2021 

μέχρι 05-09-2021 

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

του Σαββατοκύριακου

Οιόμιλοι,τοπρόγραμμα
καιτοσύστημαδιεξαγωγής

τουEuropaConferenceLeague
Στον 6ο όμιλο ο ΠΑΟΚ

Μετά την κλήρωση του Europa League, ολο-
κληρώθηκε και αυτή του Europa Conference 
League με τον ΠΑΟΚ να μαθαίνει τους αντι-

πάλους του και να κληρώνεται στον 6ο όμιλο μαζί με 
την Κοπεγχάγη του Κάρλος Ζέκα, την Σλόβαν Μπρατι-
σλάβας που αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό και την 
ομάδα από το Γιβραλτάρ, τη Λίνκολν.

Πρόκειται για τηνπαρθενικήσεζόν της νεοσύστατης διοργάνωσης της
UEFAκαιτρίτηςκατάσειράδυναμικότηταςμετάτοChampionsLeagueκαι
τοEuropaLeague.

ΥπενθυμίζεταιτοσύστημαδιεξαγωγήςτουEuropaConferenceLeague:
Οι οκτώπρώτοι τωνομίλωνπροκρίνονται απευθείαςστους «16» της

διοργάνωσηςενώοιδεύτεροιθαδώσουνδύοαγώνεςμπαράζμετις ισά-
ριθμεςτρίτεςτωνομίλωντουEuropaLeagueγιαμίαθέσηστανοκ-άουτ.

Αναλυτικάοιόμιλοι:
1οςόμιλος:ΛΑΣΚ,ΜακάμπιΤελΑβίβ,Αλασκέρτ,Ελσίνκι
2οςόμιλος:Γάνδη,Παρτιζάν,ΦλόραΤαλίν,Ανόρθωση
3οςόμιλος:Ρόμα,Ζόρια,ΤΣΣΚΑΣόφιας,ΜπόντοΓκλιμτ
4οςόμιλος:Άλκμααρ,Κλουζ,Γιάμπλονετς,Ράντερς
5ος όμιλος: ΣλάβιαΠράγας,Φέγενορντ,ΟυνιόνΒερολίνου,Μακάμπι

Χάιφα
6οςόμιλος:Κοπεγχάγη,ΠΑΟΚ,ΣλόβανΜπρατισλάβας,Λίνκολν
7οςόμιλος:Τότεναμ,Ρεν,Φίτεσε,Μούρα
8οςόμιλος:Βασιλεία,Κάραμπαγκ,ΚαϊράτΑλμάτι,Ομόνοια

ΤοπρόγραμματηςφάσηςτωνομίλωνμέχρικαιτοντελικότωνΤιράνων:
1ηαγωνιστική:16Σεπτεμβρίου2021
2ηαγωνιστική:30Σεπτεμβρίου2021
3ηαγωνιστική:21Οκτωβρίου2021
4ηαγωνιστική:4Νοεμβρίου2021
5ηαγωνιστική:25Νοεμβρίου2021
6ηαγωνιστική:9Δεκεμβρίου201

Νοκ-άουτ γύρος play offs: 17Φεβρουαρίου 2022 – 24Φεβρουαρίου
2022

Φάσητων«16»:10Μαρτίου2022–17Μαρτίου2022
Προημιτελικοί:7Απριλίου2022–14Απριλίου2022
Ημιτελικοί:28Απριλίου2022–5Μαΐου2022
Τελικός:25Μαΐου2022

Στις 16 Σεπτεμ-
βρίου ξεκινά 
η σεζόν των 

ομίλων στο Europa 
League και σήμερα 
διενεργήθηκε κλήρω-
ση στην Κωνσταντι-
νούπολη. Ο φετινός 
τελικός του Eurpa 
League θα διεξαχθεί 
στις 18 Μαΐου του 
2022 στο «Ραμόν 
Σάντσεθ Πιθχουάν» 
της Σεβίλλης.

Εκτόςαπότον4οόμιλο,στον
οποίοσυμμετέχει οΟλυμπιακός
και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο,
ο 3ος όμιλος είναι ιδιαίτεραδυ-
νατός,μετησυμμετοχήτωνΝά-
πολι,Λέστερ, ΣπαρτάκΜόσχας
καιΛέγκια Βαρσοβίας. Οι δύο
πρώτες αναμένεται να δώσουν
μάχηγιατηνπρώτηθέση.

Στον 1ο όμιλο, ηΛιόν θα α-
ντιμετωπίσει Ρέιντζερς, Σπάρτα
ΠράγαςκαιΜπρόντμπικαιανα-
μένονταιδυνατέςμάχες.Στον7ο
όμιλο,ηΛεβερκούζενθααγωνι-
στείμε τηΣέλτικ, ενώοιΜπέτις
και Φερεντσβάρος θα προβά-
λουναντίσταση,ψάχνοντας την
υπέρβαση.

Η πρεμιέρα των ομίλων εί-
ναι προγραμματισμένη για τις
16Σεπτεμβρίου, ενώοι υπόλοι-
πες πέντε αγωνιστικές θα διε-
ξαχθούν στις 30 Σεπτεμβρίου,
στις 21Οκτωβρίου, στις 4Νο-
εμβρίου, στις 25/11 και στις 9
Δεκεμβρίου.

Αξίζει νασημειωθεί ότι οι ο-
μάδεςπου θα κατακτήσουν την
πρώτη θέσηστους ομίλους του
Europa League προκρίνονται
στηφάσητων«16»,ενώοιδεύ-
τεροι των ομίλων του Europa
League πηγαίνουν στον νέο
«νοκ άουτ» γύρο τωνπλέι οφ,
όπου θα αντιμετωπίσουν τις ο-
μάδες που θα καταλάβουν την
τρίτη θέση στους ομίλους του
Champions League με «έπα-
θλο»το«εισιτήριο»γιατηφάση
των«16».

Τέλος, οι ομάδεςπουθα κα-

ταλάβουν την τρίτη θέσηστους
ομίλους του Europa League
συνεχίζουν στον «νοκ άουτ»
γύρο των πλέι οφ του Europa
Conference League (ECL), ό-
πουθααντιμετωπίσουν τιςδεύ-
τερες ομάδες των ομίλων του
ECL.

Αναλυτικά οι  όμιλοι του
EuropaLeague:

1ος όμιλος
Λιόν
Ρέιντζερς
ΣπάρταΠράγας
Μπρόντμπι

2ος όμιλος
Μονακό
Αϊντχόφεν
ΡεάλΣοσιεδάδ
ΣτουρμΓκρατς

3ος όμιλος
Νάπολι
Λέστερ
ΣπαρτάκΜόσχας
ΛέγκιαΒαρσοβίας

4ος όμιλος
Ολυμπιακός
ΆιντραχτΦρανκφούρτης
Φενέρμπαχτσε
Άντβερπ

5ος όμιλος
Λάτσιο
ΛοκομοτίβΜόσχας
Μαρσέιγ
Γαλατασαράι

6ος όμιλος
Μπράγκα
ΕρυθρόςΑστέρας
Λουντογκόρετς
Μίντιλαντ

7ος όμιλος
Λεβερκούζεν
Σέλτικ
Μπέτις
Φερεντβάρος

8ος όμιλος
ΝτιναμόΖάγκρεμπ
Γκενκ
ΓουέστΧαμ
ΡαπίντΒιέννης

Σάββατο 28-08-2021

08:00-14:30ΚΑΛΑ-

ΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ48&ΚΟ-

ΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-

71601

08:00-14:30 ΜΑ-

ΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ1823310-

23132

08:00-14:30ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ20-

ΚΤΕΛ23310-27355

14:30-21:00ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥΖΩΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ2823310-

25130

19:00-21:00ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛΜΑΡΚΟΥΜΠΟΤΣΑ-

ΡΗ29-31(πλατείαΤσερμένι)23310-65770

21:00-08:00ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛΜΑΡΚΟΥΜΠΟΤΣΑ-

ΡΗ29-31(πλατείαΤσερμένι)23310-65770

Κυριακή 29-08-2021

08:00-14:30ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΙ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΜΗΤΡΟ-

ΠΟΛΕΩΣ3823310-29551

14:30-21:00ΘΩΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ8223310-

67530

19:00-21:00ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑΒΙΚΕΛΑ10 -ΚΕ-

ΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491

21:00-08:00ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑΒΙΚΕΛΑ10 -ΚΕ-

ΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491

Δευτέρα 30-08-2021

14:30-21:00ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠΙΕΡΙΩΝ44

23310-26914

14:30-21:00ΠΑΠΑΡΗΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΜΑΛΑΚΟΥΣΗ4(Πλ.

Αγ.Αντωνίου)23310-67420

19:00-21:00ΝΕΔΕΛΚΟΥ(ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΟΡΑΒΑ

1(δίπλαστοΙΚΑ)23310-66649

21:00-08:00ΝΕΔΕΛΚΟΥ(ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΟΡΑΒΑ

1(δίπλαστοΙΚΑ)23310-66649

Φαρμακεία Europa League: Οι όμιλοι
της φετινής διοργάνωσης
Στον4οόμιλοοΟλυμπιακός
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ΑΔΑ: ΩΜΙΑΩ9Ο-1Γ6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛ:105/2019
CPV: 45212290-5

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜIΣΗ

 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ «ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΥ « ΚΛΕΙΣΤΟΥ
 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ   »

1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό 
διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  «Επι-
σκευή και ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων Φιλίππειου 
Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Βέροιας» προϋπολογισμού  
785.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 24%Φ.Π.Α). Το έργο 
συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων  Οικοδομικών και Η/Μ

2. Ταξινόμηση έργου κατά  CPV: 45212290-5
3. Κωδικός NUTS: EL 521
4. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-

βουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω 
της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και μέσω της δι-
αδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με αναζήτηση στον 
αρ συστήματος 182814

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 21.09.21 ημέρα Τρίτη και  ώρα 
λήξης της υποβολής των προσφορών 08:00πμ Την ίδια ημέρα και 
ώρα 09:00 θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής 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 προϋπολογισμού 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 βά-
σει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

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

(Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον είναι 
1η και άνω Οικοδομικά. και Α2 και άνω Η/Μ

- 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 κυρωθεί 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 δη-
μοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  ύψους δώδεκα χιλιάδων εξα-
κοσίων εξήντα ενος ευρώ και εικοσι εννιά λεπτών (12661,29€)
και θα απευθύνεται στον Δήμο Βέροιας και θα έχει χρόνο ισχύος με-
γαλύτερο των δεκατριών (13) 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 20-11-2022.

9. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 
02.30.7321.027 και ΚΑ 02.64.7321.002  του προϋπολογισμού του 
έτους 2021 του Δήμου και προέρχεται από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ και ΦΙΛΟ-
ΔΗΜΟΣ ΙΙ αντίστοιχα.

10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλεσης 
του έργου είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες.

11. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» 
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 Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών –Περιουσίας 

Τσαχουρίδης Αλέξανδρος 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ          Νάουσα 27/08/2021 
ΝΑΟΥΣΑΣ (∆.Ε.Υ.Α.Ν.)                 Αριθ. Πρωτ. 1950/2021 
Ταχ. ∆/νση: Σφαγείων 
Πληροφορίες: Τηλ. (23320) 25.266 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. διακηρύσσει ότι: 
Στις 08/09/2021 ηµέρα Tετάρτη και ώρα 11:00 π.µ. θα γίνει 

στα γραφεία της ΔΕΥΑΝ, οδός Σφαγείων, πρόχειρος µειοδοτι-
κός διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές για την προµή-
θεια: πλαστικών σωλήνων ύδρευσης – αποχέτευσης προϋπο-
λογισµού 24.926,23€ και γαλβανιζέ υλικών προϋπολογισµού 
14.970,24€ (Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.). 

 Για την ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας και για περισσότερες 
πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προσέρχονται στα 
γραφεία της ΔΕΥΑΝ στις εργάσιµες µέρες και ώρες ή στο τηλέ-
φωνο (23320) 25.266. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΝ 
 ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Προσωρινές κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις στο Μακροχώρι, για τον 

εορτασμό του Ι. Ν. Τιμίου Προδρόμου 
Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και 

ασφάλεια του κοινού και την αντιμετώπιση τελείως προσωρινής κυκλοφοριακής κατάστασης που προκύπτει κατά τις εκδηλώσεις εορτασμού 
του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου στο Μακροχώρι Ημαθίας, η  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ , αποφάσισε: Από την Παρασκευή 27-
08-2021 και ώρα 18:00 έως και την Δευτέρα 30-08-2021 και ώρα 01:00, την απαγόρευση της κυκλοφορίας, της στάσης και στάθμευσης, πάσης 
φύσεως οχημάτων, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, από τη συμβολή της με την οδό Αριστοτέλους έως την συμβολή της με την οδό Βασιλέ-
ως Γεωργίου. 

Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με μέριμνα της Δημοτικής Ενότητας Αποστόλου Παύλου υπό την επίβλεψη, 
εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας. 

Η σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδιο, βασισμένα στις Προδιαγρα-
φές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων.

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Μήνυμα του Δημάρχου Αλεξάνδρειας 
Παναγιώτη Γκυρίνη στους Επιτυχόντες 

των Πανελλήνιων Εξετάσεων
Θέλω να συγχαρώ από καρ-

διάς όλες τις μαθήτριες και ό-
λους τους μαθητές του Δήμου 
μας οι οποίοι με πολύ κόπο και 
μεγάλη προσπάθεια επέτυχαν 
την εισαγωγή τους στα Ανώτα-
τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της 
χώρας. Η επιτυχία τους αυτή 
γίνεται ακόμη μεγαλύτερη γιατί 
επετεύχθη σε πολύ δύσκολες 
συνθήκες που επέβαλε η παν-
δημία.

Μια νέα όμορφη και ενδια-
φέρουσα περίοδος της ζωής 
τους με νέες ευκαιρίες και πολ-
λές εμπειρίες ξεκινά . Εύχομαι 
να την αξιοποιήσουν στο έπα-
κρον ώστε να κάνουν πραγμα-
τικότητα τους στόχους και τα 
όνειρά τους .

Συγχαρητήρια σε όλους 
τους εκπαιδευτικούς που όλα τα μαθητικά χρόνια προσέφεραν συνεχή και 
αμέριστη υποστήριξη , με τον καλύτερο τρόπο , στις προσπάθειες των 
παιδιών. Θερμές ευχές στους γονείς των μαθητών ,μαθητριών που με την 
καθημερινή στήριξή τους ηθικά και οικονομικά σε μια δύσκολη οικονομική και 
υγειονομική εποχή στάθηκαν αρωγοί και συμπαραστάτες στην επιτυχία τους

Θέλω επίσης να απευθυνθώ και σε εκείνους και εκείνες που προσπάθη-
σαν , αλλά δεν κατάφεραν να πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Να τους 
τονίσω ότι ο αγώνας είναι που μετράει και η προσπάθεια δεν σταματά με την 
πρώτη αποτυχία, η επιτυχία στη ζωή έρχεται μέσα από τη συνεχή προσπά-
θεια και από τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τόσο τις επιτυχίες αλλά κυρίως 
τις αποτυχίες. Κανείς όμως να μην ξεχνά ότι φέτος ο αγώνας διεξήχθη σε 
αντίξοες και δύσκολες συνθήκες .

Είναι γνωστό ότι η καταξίωση για τον καθένα και την καθεμιά θα κατακτη-
θεί μέσα από τις καθημερινές προσωπικές μάχες της ζωής που στο μέλλον 
θα αντιμετωπίσετε.

Καλή πρόοδο σε όλους και όλες !!!
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Στη Νάουσα ο Αντιπρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για την Προώθηση 
του Ευρωπαϊκού Τρόπου 

Ζωής,  Μαργαρίτης Σχοινάς
Επίσκεψη στη Νάουσα θα πραγματοποιήσει  ο  Αντιπρόεδρος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού 
Τρόπου Ζωής  κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, ως επίσημος προσκεκλημένος 
και ομιλητής στο Θερινό Σχολείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που διορ-
γανώνει  στη Σχολή Αριστοτέλους (Παρασκευή 27 έως και την Κυριακή 
29 Αυγούστου 2021)  το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  

Τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  κ. Μαργαρίτη Σχοινά  
θα υποδεχτεί ο Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας, το πρωί 
της Κυριακής 29 Αυγούστου, στις 11:30 στο Δημαρχείο της Νάουσας. 

Μήνυμα Δημάρχου Νάουσας 
Νικόλα Καρανικόλα 

για τους επιτυχόντες στις 
πανελλαδικές εξετάσεις

Θα ήθελα από 
καρδιάς να συγχα-
ρώ τις μαθήτριες και 
τους μαθητές του Δή-
μου μας που με προ-
σπάθεια, μεθοδική 
μελέτη και δουλειά, 
κατάφεραν να επιτύ-
χουν στις πανελλαδι-
κές εξετάσεις, σε μια 
ιδιαίτερα δύσκολη 
σχολική χρονιά, λόγω 
των συνθηκών και 
των δυσχερειών που 
επέφερε η  πανδημία 
του κορονοϊού.

Θα ήθελα, επίσης, 
να συγχαρώ θερμά  
τους εκπαιδευτικούς 
για την προετοιμασία 
και την συμπαράστα-
ση στους υποψήφι-

ους, καθώς και τους γονείς των μαθητών που στάθηκαν αρωγοί 
σε όλη την εκπαιδευτική τους πορεία και ιδιαίτερα στη φετινή 
προσπάθειά τους για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση. 

Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, είμαστε υπερήφανοι για 
όλες τις μαθήτριες και τους μαθητές του Δήμου μας. Σε όσους 
δεν πέτυχαν τους στόχους τους, θα ήθελα να επισημάνω ότι οι 
πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες που 
θα συναντήσουν και δεν θα πρέπει να απογοητευτούν αλλά να 
συνεχίσουν την προσπάθειά τους και να επιμείνουν  με θέληση 
και αποφασιστικότητα, ώστε να καταφέρουν να δικαιώσουν τα 
όνειρά τους.  

Το καινούργιο «ταξίδι» που ξεκινά από σήμερα, για τις νέες 
και τους νέους μας, χρειάζεται θάρρος, θέληση, αισιοδοξία  και 
μεθοδικότητα, προκειμένου να αναγνωρίσουν τις ευκαιρίες,  να 
αξιοποιήσουν τις δυνατότητες, να διευρύνουν τις γνώσεις και 
τους ορίζοντες τους. 

Εύχομαι σε όλους, η ζωή τους να συνοδεύεται πάντα από 
επιτυχίες και να ευοδωθούν οι στόχοι τους.

Καλό ξεκίνημα, με δύναμη και πρόοδο σε όλες και όλους!

Συλλήψεις για κλοπή 
χρημάτων από κατάστημα

Συνελήφθησαν στις 26 Αυγούστου 2021 το πρωί σε περιοχή 
της Ημαθίας, από περιπολούντες αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ-
.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Βέροιας, δύο ημεδαποί άνδρες, 
καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, νωρίτερα την ίδια η-
μέρα, ο ένας από αυτούς χωρίς να γίνει αντιληπτός, εισήλθε σε 
κατάστημα σε περιοχή της Ημαθίας, αφαίρεσε χρηματικό ποσό 
195 ευρώ και στη συνέχεια διέφυγε με όχημα, που τον ανέμενε 
ο συνεργός του. Στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε 
μέρος του κλεμμένου χρηματικού ποσού, το οποίο αποδόθηκε 
στην ιδιοκτήτρια του καταστήματος. Επίσης κατασχέθηκε και το 
όχημα που χρησιμοποίησαν ως μέσο τέλεσης κλοπής.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο
διαμερίσματα στο Μα-

κροχώριΒεροίαςαπό80

τ.μ. τοκαθένα,σεκαλή

κατάσταση και σε τιμή

ευκαιρίας 48.000 ευρώ

καιταδύοδιαμερίσματα.

Πληρ.τηλ.:6987234784

και6987239560.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέ-
ρισμα 91 τ .μ.  στην

οδό Ηρακλέους (Α-

κρόπολη)στηΒέροια

στο ισόγειο σε άρι-

στη κατάσταση.Πλη-

ροφορίες τηλ.: 6944

910329.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέ-
ρισμα σταΑστικά 88

τ.μ. 50.000 ευρώ, δι-

αμπερές ,  κόπλαμ ,

χ ω ρ ί ς  α σ α ν σ έ ρ .

Τηλ.:  6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονο-
κατοικία 200 τμ,στη

Φυτε ιά με πανορα-

μ ική  θέα ,  σε  ο ικό -

πεδο 1.500 τ.μ.  Τι-

μή ευκαιρ ίας.  Τηλ. :

2 3310  93389  κο ς

Χρήστος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέ-
ρισμα 2ου ορόφου,

άρ ιστο,  85 τ .μ . ,  χ .

ασανσέρ, στην Μη-

τ ρόπολη ,  σ ε  τ ι μ ή

ε υ κα ι ρ ί α ς  3 8 . 0 0 0

ε υρώ .  Τηλ . :  6 945

122583.

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  δ ι α -

μέρισμα κοντά στο

Μουσε ίο ,  90  τ . μ . ,

του Σαββατοκύριακου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΑΤΡΙΔΑ  πω-
λείται οικόπεδο 1
στρέμμα με ημιτε-
λές κτίσμα 91,50
τ.μ., με αποθήκη
εκτός σοιτ ιού 25
τ.μ.,  με υπέροχη
θέα χωρίς εμπό-
δια, περιφραγμένο,
συρταρωτή πόρτα,
πλήρως τακτοποι-
ημένο.Τιμή 95.000
ευρώ. Τηλ.: 6942
775199.
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34.000 ευρώ.Τηλ.: 6934

888738ΜεσιτιοκόΑκίνη-

ταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπεδο
700τ.μ.στηνΑγ.Βαρβά-

ρασεπλαγιά,μεθέατον

Αλιάκμονα, στην πλατεία

του χωριού. Πληρ. Τηλ.

6981058526.

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  α γ ρό ς
χέρσος11.000τ.μ.στον

Άγ ιο  Γεώργ ιο ,  θέση
«ΣΥΚΙΕΣ» τιμή 15.000
ε υ ρώ .  Τη λ . :  6 9 4 5
122583,Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,γκαρσονιέρα30

τ.μ.,κατασκευή1982,1χώρος,2οςόροφος,
βλέπεισεανοιχτωσιά,ανακαινισμένηκομπλέ,
σεάψογηκατάσταση,συνθετικάκουφώματα
μεδιπλάτζάμια,ατομικήθέρμανσημεκλι-
ματιστικόκαιμεμίαντουλάπα,ενοίκιο170€.
ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Θαείναιελεύθεροαπό1/09/2021.

Κωδ: 23132 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέραεπιπλωμένησυνολικήςεπιφά-
νειας32τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελεί-
ταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνακαι
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο1972και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεκλιματιστικό ,
έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλάτζάμια
καιΑνελκυστήρα,έχειΗλ.Συσκευές,Τιμή:200
€.Επιθυμητήμόνογυναίκαεκπαιδευτικός.

Κωδ:107053-ΒέροιαΚέντροΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙγκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας
54τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό1
υπνοδωμάτιο,σαλοκουζίνα,μπάνιο .Είναι
κατασκευασμένητο1978μεενεργειακήκλάση
Δκαιδιαθέτειθέασεπάρκο,κουφώματααλου-
μινίουσυρόμενα,πατώματααπόμάρμαροκαι
ξύλο,εντοιχιζόμενεςντουλάπες,ανελκυστήρα,
τέντες,διπλάτζάμια,ανοιχτωσιά,μπαλκόνια4
τ.μ.-Τιμή:220€.

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:23449ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Διαμέρισμα75
τ.μ.,κατασκευή1983,2υ/δ,2οςόροφος,με
απεριόριστηθέαστονκάμπο,καλοδιατηρη-
μένο,ατομικήθέρμανσηπετρελαίουκαιμε
ανελκυστήρα,ενεργειακήςκλάσηςΕ,έχειμία
ντουλάπα, άνετουςχώρουςκαιμεparking
πιλοτής ,διαμπερές,σεπολύκαλήγειτονιά,
μόνο250€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρι-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106992ΕΛΙΑ,ΕνοικιάζεταιΔιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,σε1οόροφο
υπερυψωμένο,με2υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κου-
ζίνακαιμπάνιο,διαθέτεικουφώματααλουμινίου
μεδιπλάτζάμια,ηθέρμανσητουμεθερμοσυσ-
σωρευτέςκαι2κλιματιστικά,μεδυοντουλάπες,
ηλιακόθερμοσίφωνα,διαμπερές,σεπολύκαλή
τοποθεσία,βλέπεισεανοιχτωσιά,μεμηνιαίο
μίσθωμα350€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ:107009ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Ενοικιάζεται
μιακαταπληκτικήμεζονέτασυνολικήςεπιφά-
νειας150τ.μ.κατασκευήςτου2000,επεκτεί-

νεταισεδύοεπίπεδασε1οκαι2οόροφο.
Ο1οςόροφοςαποτελείταιαπόμίατεράστια
σαλονοκουζίναμαζίμετραπεζαρίακαιένα
πολυτελέστατομπάνιοκαιο2οςόροφοςο

οποίοςεπικοινωνείμεεσωτερικήσκάλα,απο-
τελείταιαπό3υ/δ,ένανεπιπλέονχώροσαν
αποθήκηκαιέναμπάνιοακόμη.Καιταδυο
μπάνιαδιαθέτουντζακούζι.Είναισεάριστη
κατάσταση,μεενδοδαπέδιαθέρμανση,με
ύφοςαπέριττηςπολυτέλειαςπουδιαχέεται
στοχώρο,μεηλεκτρικέςσυσκευές,μεγάλες
βεράντες,ηλιόλουστο,μετζάκι,μηνιαίομί-
σθωμα500€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράεν-
διαφερόμενομισθωτή.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχεια-
περιόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετικά,
μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαι
μεγάληαυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια  ,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα ,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας,350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:106994ΚΕΝΤΡΟ,Ενοικιάζεταιυ-

πόγειαΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας18τ.μ.
Αποτελείταιαπόένανενιαίοχώρο,Είναικα-
τασκευασμένητο1999καιβρίσκεταισεκαλή
γειτονιά,τιμήμόνο50€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

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

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.14025Ενοικιάζεταιστονπεζόδρομο
τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη213
τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανεξάρτη-
τους,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκατάστα-
σημε2WCκαιασανσέρ,μεμηνιαίομίσθωμα
700€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106023ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.Ισό-
γειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Βρίσκε-
ταισεμεγάλοεμπορικόδρόμοκαισεσημείο
εξαιρετικήςπροβολής,σπάνιοκατάστημα,με
πολύλογικόμίσθωμαμόνο270€.Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106001ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κοντάστονΑγ.Αντώνιο,κατάαποκλειστικό-
τηταΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
θέρμανσηΚλιματισμός,-Τιμή:200€.

Κωδ105261Ενοικιάζεταικατάστημαστον
Πεζόδρομο τηςΒέροιαςκατάλληλοκαιγια
υγειονομικούενδιαφέροντος62τ.μ.καθ.Ισό-
γειοκαι30τ.μ.πατάρι,τιμήπολύλογικήμόνο
400€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14267-στηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνο-
λικήςεπιφάνειαςμε113τ.μ.μικτάκαι90τ.μ.
καθαρά, 1οςορ.Αποτελείταιαπό2Υπνο-

δωμάτιαμεγάλα Σαλονοκουζίνα,αποθήκη
καιμεγάλομπάνιο .Είναικατασκευασμένο
το1995καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομημε
σόμπα,ΚουφώματαΑλουμινίουκαινούργια,
ΑνελκυστήρακαιθέσηστάθμευσηςστηνΠυ-
λωτή,έχειεπίσηςκαιΗλιακόθερμοσίφωνα.
προσφέρεταισετιμήευκαιρίαςμόνο55.000€.

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.13681ΒΙΛΑ,σπάνιασεαπόσταση

12χιλ.απότηΒέροιασεστυλΜεζονέταςμε
170τ.μ.,κατοικήσιμοςχώροκαιμελοιπούς
βοηθητικούςχώρουςσυνολικά250τ.μ.ανοδο-
μή,διατίθεταιπροςπώληση.Πρόκειταιγιαμία
μοναδικήπερίπτωσηκατοικίαςμεεκπληκτική
καιανεμπόδιστηθέα,μεύφοςαπέριττηςπο-
λυτέλειαςπουδιαχέεταιστονχώρο,διαθέτει
παραδοσιακάξύλινακουφώματαμεδιπλά
τζάμια,κτίστηκεμεπολύμεράκικαιμευλικά
ανώτερηςποιότητας,οιχώροιτηςλειτουργικοί
καιμεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,διαθέτει
τζάκι,3υ/δκαιδύουπερπολυτελήμπάνια,ανα-
φέρεταιμόνοσεπολύαπαιτητικούςαγοραστές
,ευρισκόμενησεήσυχοπεριβάλλονκαισε
οικόπεδο1680τ.μ.διαθέτονταςένανπολύω-
ραίοκήπομεδένδρα,γκαζόνκαιλαχανόκηπο
,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή160.000€.
Στηνπαραπάνωτιμήσυμπεριλαμβάνεταιο-
λόκληροςοεξοπλισμόςκαιηεπίπλωσητης.

Μόνοσοβαρέςπροτάσειςδεκτές.
Κωδ.13825ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠωλείται

Μονοκατοικίαμε200τ.μ.,υπερυψωμένοισό-
γειοκαι150τ.μ.υπόγειο ,έχειανεγερθείσε
οικόπεδο4000τ.μ.,σαλόνικουζίναανεξάρ-
τητηκαι4υ/δ,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,πρόκειταιγιαμίαωραιότατηκατασκευή
αυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,μεπολυ-
τέλειακαιζεστασιά,έχειατομικήθέρμανσημε
υγραέριο,,διαθέτειτζάκι,διπλόπάρκινγκκαι
αναφέρεταιμόνοσεαπαιτητικούςαγοραστές,
είναιμίαευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,ζητούμενο
τίμημα115.000€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκα-
τοικίαστοΛοζίτσι συνολικάσεδύοεπίπεδα
220τ.μ.,σε3.850τ.μοικόπεδο,ηκατασκευή
τηςέγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι3δσκλ
στονπρώτοόροφο,ανοιχτωσιά,εξαιρετικής
κατασκευής,γεωμετρικάδομημένο,ηλιόλου-
στοιχώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,σεπολύ
καλήτιμήαπό340.000€μόνο270.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους, .Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακι-
σμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:52.000€.Διαθέ-
τουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23559 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας28τ.μ. Ισόγειο
και28τ.μ.Υπόγειο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,
Είναικατασκευασμένοτο1980καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίου,Γωνιακό-Προσόψε-
ως,σετιμήπροσφοράς20.000€.

Κωδ:106842ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΚατά-
στημασυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ. Ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,αποτελείταιαπόένανενιαίο
χώρομεWC,σεκαλήκατάσταση,προσόψε-
ως,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,σετιμή
προσφοράς47.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:12773- ΠΩΛΕΙΤΑΙπίσωαπότο

Κυδωνοχώριαγροτεμάχιο πολύκαλόδίπλα
στοκανάλιάδειοσυνολικήςεπιφάνειας5800
τ.μ.στηντιμήτων19.000.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12740ΣτηνΕγνατίαδεξιάπροςτα
έπιπλατουΚόγιαπωλείταιαγροτεμάχιο7.677
τ.μ.εντόςζώνηςοικιστικούελέγχουστηνεξαι-
ρετικάχαμηλήτιμήτων25000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13865ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-

δοσυνολικήςεπιφάνειας386τ.μ.μέσαστο
χωριό,άρτιοοικοδομήσιμο,γωνιακό,σετιμή
ευκαιρίαςμόνο15.000€.

Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο
745τ.μ.,μεελιές,αμφιθεατρικό , ελαφρώς
επικλινές,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνο10.000€,Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ: 13859 - ΣτονΤρίλοφο ευκαιρία
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσεσημείομεανοιχτω-
σιάσυνολικήςεπιφάνειας884τ.μ.Τιμήμόνο
20.000€.

Κωδ.13897ΟικόπεδοπωλείταιστουςΓε-
ωργιανούςΒέροιας892τ.μ.άρτιοκαιοικοδο-
μήσιμοσεμοναδικήσημείοτουχωριού,τιμή
28.000€.ΥπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ.13883ΟικόπεδοκάτωαπότοΜπά-
σκετμε2.000τ.μ.δίπλαστονΣκλαβενίτηστο
υπόένταξησχεδίουπόλεωςτμήμα,πωλείται
σεεξαιρετικάκαλήτιμή ,μόνο35.000€. Α-
ποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13807ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Οικόπεδομε
συνολικά4.003τ.μ.,αποαυτάτα2.902τ.μ.
έχουντεθείεντόςτουσχεδίουπόλεως,τα685
τ.μ.είναιρυμοτομούμενακαιτα440τ.μ.εκτός
σχεδίου,διαθέτειμίαεκπληκτικήκαιανεμπό-
διστηθέα , είναι ελαφρώςεπικλινές ,πολύ
κοντάστηνΕληάπρονομιούχοοικόπεδο.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
ευκαιρίαμόνογιααποφασιστικόαγοραστή
,προσφέρεταισε τιμήευκαιρίαςμόνοαπό
120.000€όλομαζίτώραμόνο90.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ:106990ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,ΠωλείταιΔι-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

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

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  ΦΑΡ -
ΜΑΚΟΠΟΙΟΣήυπάλ-
ληλος για φαρμακείο
στο Δήμο Νάουσας.
Θέση πλήρους απα-
σχόλησης. Θα εκτιμη-
θεί εμπειρία στις πω-
λήσειςήσχετικήμετο
χώρο προϋπηρεσία.
Αποστολή βιογραφι-
κών: pharmajob7@
yahoo.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΦΥΛΑΚΑΣ
Η εταιρία ΑΛΕΞΑ-

ΝΤΕΡ Α.Ε. η οποία ε-
δρεύειστηΒέροια,ενδια-

φέρεταιναπροσλάβειυπάλληλοφύλαξης.
Προφίλυποψηφίου:
•Επιθυμητήηπροϋπηρεσίασεανάλογηθέση
•Ηλικίαέως50ετών
•Συνέπεια,ΥπευθυνότητακαιΕχεμύθεια
Η εταιρίαπροσφέρειπλήρηαπασχόληση, μισθό και

ασφάλιση.
Οιυποψήφιοιθαπρέπεινααποστείλουνμέχριτις23

Σεπτεμβρίου 2021 βιογραφικό, σε ηλεκτρονική μορφή
στο email hr@aqf.gr.Επιβάλλεται φωτογραφία υποψη-
φίου.

ΣτοβιογραφικόνααναγράφεταιοΚωδικόςτηςαγγε-
λίαςΥΠSE.

Πληροφορίες:ΤμήμαΑνθρωπίνουΔυναμικούτηλ:
2331023774

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωρά-
φι 3 στρέμματα στην
είδοσο τουΛαζοχωρί-
ου,δεξιά,ποτιστικό.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ενοι-
κιάζεται γκαρσονιέ-
ρα-studio 35 τ.μ. πί-
σωαπότογήπεδο.

Τηλ.:6996436044.



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωροπωλείο
επί της οδούΜητροπόλεως
στη Βέροια. Πληροφορίες
τηλ.6976063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικιάζε-
ται  γκαρσονιέρα, 1ος όρο-
φος, σε πολύ καλή κατάστα-
ση.Πληρ.τηλ.:6945852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπό-

λεως 35, χώρος 90 τ.μ. πε-
ρίπου, με 3 χώρους και κου-
ζινα,W.C., για επαγγελματι-
κή χρήση ή για διαμέρισμα,
3οςόρ.Τηλ.:6932471705&
2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

BISTRO49 ζητείται μάγει-
ρας και βοηθός μάγειρα για
μόνιμη εργασία. Πληρ. τηλ.:
6983000623.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτηςσυ-
νέταιρος για κεντρικό μεσιτι-
κό γραφείο με ικανοποιητικό
πελατολόγειο. Πληρ. τηλ.:
23310 63283 ώρες 20.00-
22.00&08.00-09.00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο κυρίες
για την κουζίνα από την τα-
βέρνα «Φίνα Κότα». Πληρ.
τηλ.:6944427812.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί με δ-
πιπλωμα Γ΄ κατηγορίας για
Οδική Βοήθεια στη Βέροια.
Τηλ.: 23310 41601 & 6980
136902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιατύλιγ-
μαγύρου.Ημερομίσθιοπολύ
καλό.Τηλ.:6972012622κος
Χρήστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας και
ψητάς σε ταβέρνα για κα-
θημερινη εργασία. Μισθός
ικανοποιητικός. Τηλ.: 6972
012622κοςΧρήστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  προσωπικό
για τα ψητοπωλεία «ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ» στη Βενιζέλου και στο
Τσερμένι. Τηλ. επικ.: 23310
25170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρια μαγειρι-
σα γιασπιτι στηΜυκονο, να
βοηθα και στις δουλειες του
σπιτιου. εργασια καθημερινη
και ΙΚΑ . Παρεχεται διαμο-
νη. Τηλ Επικοινωνιας 6977
352085κοςΧρηστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεος γενικων
καθηκοντων για χειρωνακτι-
κες εργασιες σε καταστημα
στηΜυκονο, με πιθανη συ-
νεργασια και στην Αθηνα.
Παρεχεται διαμονη. Τηλ. Ε-
πικοινωνιαςκ.Χρηστος6977
352085.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ερ-
γασία σε εργαστήριο κρεά-
των. Τηλ.:  23310 42680,
ώρες επικοινωνίας: 10μ. έ-
ως 1.00μ.μ. Βιογραφικά στο

e-mail: koktsidis14@gmail.
com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας για το
ψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ»στη
Βενιζέλου.Πληρ. τηλ.: 23310
25170.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣαναλαμβάνω

παιδιά τουΔημοτικούαπό10
ετώνγιατηνπροετοιμασίατων
μαθημάτων τους!Αναλαμβάνω
επιμέλειακειμένων,ολοκλήρω-
σηφοιτητικών /πτυχιακών/δι-
πλωματικώνκαιμεταπτυχιακών
εργασιών,μεγνώσηκαιεμπει-
ρία!Τηλ.6984534226.

ΦΙΛΟΛΟΓςΟΣμεπολυετή
εμπειρία σε μεγάλα φροντι-
στήρια,παραδίδει μαθήματα
Νεοελληνικής Γλώσσας και
Λογοτεχνίας σε μαθητέςΑ΄,
Β΄, Γ΄ ΓενικούΛυκείου και
ΕΠΑΛ.Τηλ.6979962003.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ ,  επιστή-

μων με μεγάλη κινητή και α-

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+50τ.μ3ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.μισογειαμονοκατοικιαμεοικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ20000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση62000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑισογειουπερυψ.Καταστημα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.14000€
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ8,5στ.6χιλ.αποκεντροκτημαμεαγροικια75τ.μ45000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ45000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣΑΣΩΜΑΤΑ1ΔΣΚ70τ.μεπιπλωμενομεΔΕΗκτλπ350€
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣτουντιοεπιπλωμενομεαιρκοντισιον200€
ΕΔΕΣΣΗΣεπιπλωμενο1Δ-Σ-ΚισογειοΑ/C3σκαλιαανω230€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαιαγροικιαπαλια1200ΕΤΟΝΧΡΟΝΟ
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
καλλιεργειες15000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμε
οικοπεδο2στρ.130000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη75000€

ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο6στρσεασφαλτομεκτισματασοβα-
ρεςπροτασεις
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο24000€
ΜΕΛΙΚΗ17στρ.μεγεωτρησηκδικτυο34000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8στρσεασφαλτο,μεροδακινα22000€

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€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

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:

·Χειριστήκλαρκ(μεάδεια)
Η θέση εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης. Πε-

ρισσότερες πληροφορίες κα Όλγα Ρούσσου στο
email rolga@varvaressos.eu , ή στα τηλ.της εταιρίας
2332052650-60

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ θέα δάσους στηΦυτειά, 200 τ.μ., τριών
επιπέδων οκόπεδο 1500 τ.μ., 60 τ.μ. βοηθητικοί χώροι, κλει-
στό γκαράζ, 3w.c., εργαστήριο, κουφώματαμε θερμομόνωση,
θέρμανσηπετρελαίου-ξύλων, τροφοθήκι, εκκλησάκι.Δωρεάν
τρέϊλορμεγάλο,σκάλες,3μεταλλικέςντουλάπες,ηλεκτρικήκου-
ζίναNEF.Τιμήακινήτου160.000 ευρώ.ΠληροφορίεςΧρήστος
Καϊμάκης2331093389,6938903144.

ΚΟΠΑΝΟΣενοικιάζονταιδύοεπαγγελματικοίχώροιαπό350
τ.μ.οκαθέναςμεδυνατότηταναγίνειέναςχώρος,στονπεριφε-
ρειακόδρόμοΚοπανού,δίπλαστοβενζινάδικοΣαρδέλη,με5μ.
καθαρόύψος,χωρίςεσωτερικέςκολώνεςκαιπεριφραγμένηαυ-
λή600τ.μ.Τιμή1,00ευρώτοτετραγωνικό.Τηλ.:6944687267
&2332041088.

Ζητείται Υπάλληλος για την θέση Project 
& Warehouse Manager

για μόνιμη και πλήρη απασχόληση
Αρμοδιότητες:
Παρακολούθηση και υλοποίηση αντικειμένου δημόσιων

συμβάσεων.
Έλεγχοςαπαιτήσεωνσύμβασης(αντικείμενοσύμβασης,χρόνος

υλοποίησηςκ.λπ.)
Παραγγελίεςειδώνκαιυλικώναπόπρομηθευτέςεφόσοναπαιτούνται
Οργάνωσησυνεργείου για την υλοποίηση των εργασιώνπου

απαιτούνται
Παράδοση/παραλαβήπροϊόντων
Παρακολούθηση και υλοποίηση της τυπικής διαδικασίας της

σύμβασηςσύμφωναμετιςπροβλεπόμενεςδιαδικασίεςτηςσχετικής
νομοθεσίας

Οικονομικήπαρακολούθηση της σύμβασηςσε συνεργασία με
τονυπεύθυνοτουαντίστοιχουτμήματος

Σύνταξηκαιέλεγχοςτεχνικώνπροδιαγραφώνπωλούμενωνειδών
ΔιαχείρισηΑποθεμάτωνκαιΑποθήκης
Έλεγχοςαποθεμάτωνανταλλακτικώνκαιλοιπώνειδώναποθήκης
Διαχείρισηπαραγγελιώναπόπρομηθευτές
Καταχώρησηειδώνστονκατάλληλοαποθηκευτικόχώρο
Καθαριότηταχώρουαποθήκης
Διαχείρισηπαραγγελιώναπόπελάτες
Απογραφήειδώναποθήκης

Προσόντα:
ΕπιθυμητόΠτυχίοΤΕ (ΜηχανολόγουΜηχανικού,Μηχανολόγου

Οχημάτων,Ηλεκτρολόγου)
ΠολύκαλήγνώσηΑγγλικής
ΆριστηγνώσηMicrosoftOffice365
Θαεκτιμηθείπροηγούμενηεμπειρίασεπαρόμοιαθέση
ΘαεκτιμηθείηγνώσηχρήσηςτωνπρογραμμάτωνAsana&Softone

Απαραίτητες Δεξιότητες:
·Ενδιαφέρονκαιζήλοςγιαδουλειάκαιπρόοδο
·Οργανωτικότητακαιεργατικότητα
·Ευχέρειαστηνεπικοινωνία,στονγραπτόκαιπροφορικόλόγο
·Προσαρμοστικότητα,ευελιξίακαιθετικόπνεύμα
·Ομαδικότητα
·Διακριτικότητακαιεχεμύθεια
·Δυνατότηταεργασίαςυπόπίεσηλόγωαυστηρώνdeadline

Προσφέρεται:
·Ανταγωνιστικόπακέτοαποδοχών:μισθόςκαιπαροχές
·Ευχάριστοπεριβάλλονεργασίαςσεμιαδημιουργικήομάδαπου

απαρτίζεταικυρίωςαπόνέους

Ωράριο Εργασίας:
ΔευτέραέωςΠαρασκευήμεταξύ8:30-17:00
Αποστολή βιογραφικών: monte@montenoulikas.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
οδηγός με δί-
πλωμα Γ΄ κα-
τηγορίας με
εμπε ιρ ία  σε
διαξονικό και
τριαξονικό ό-
χημα.  Τηλ.:
2331074443.



κίνητηπεριουσία, καθώς και
μεγάλαεισοδήματα,ζητείσύ-
ζυγο-σύντροφο. Τηλ.: 6949
215864.

ΑΝΔΡΑΣ 40 ετών, ζητά
γνωριμία με γυναίκα από 30
έως40ετών.Πληρ.τηλ.:6974
706470.

ΚΥΡΙΟΣ ζητεί για γνω-
ριμία σοβαρή κυρία  έως
55 ετών. Πληρ. τηλ.: 6984
040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφ ικά

είδη της CICU: καροτσάκι
(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό),
καλαθούναμεβάση, τραπε-
ζάκι φαγητού, κάθισμα αυ-
τοκινήτου και 2 ποδήλατα
παιδικάσεπολύκατάσταση,
400 ευρώ όλα μαζί. Τηλ.:
2331062621.

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπότηνεφημερίδα«ΛΑΟΣ»νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογηεμπειρία,γιατηδιανομήτηςεφημερί-
δας(γιαμόνιμηαπασχόληση).
Τηλ.:6974030005.

ΕταιρικόπρατήριοΥγρώνΚαυσίμωνστηνΣταδίου
188Βέροιααναζητάγιαάμεσηπρόσληψη:

1)ΥπαλλήλουςΕξυπηρέτησηςΠελατώνΠλατφόρμας
καιαίθουσας

2)Έμπειρεςμπαρίστεςγιαπαραγωγήκαφέ!
Σταθερόςμηνιαίοςμισθόςσυνμηνιαίοbonusεπίτευξης

στόχωνπωλήσεων.
Γνώση υπολογιστών και ξένων γλωσσών θα εκτιμη-

θούν
Αποστολήβιογραφικώνστο:euapanag@yahoo.com

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ

ΠωλείταιΣΤΟΥΝΤΙΟ(pilates-yoga–aerialyoga–TRX)με
άδειαγυμναστηρίου,λόγωδιορισμούστηδημόσιαεκπαίδευση.

ΗΕπιχείρηση λειτουργεί επιτυχώς τα τελευταία 8 χρόνιαμε
σταθερήπελατείακαιπλήρηκαινούργιοεξοπλισμό.

Οχώροςστεγάζεταισε νεόκτιστηοικοδομήστο κέντρο της
Βέροια.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973049700
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Πέθανε χθες σε ηλικία 82 ετών 
o Άκης Τσοχατζόπουλος

Ο Άκης Τσοχατζόπουλος, ο οποίος αντιμε-
τώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοση-
λευόταν σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο του Πειραιά, 
πέθανε σε ηλικία 82 ετών από πολυοργανική 
ανεπάρκεια.

Ο Απόστολος-Αθανάσιος (Άκης) Τσοχατζό-
πουλος γεννήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου του 1939 
και έζησε τα παιδικά του χρόνια στη Θεσσαλο-
νίκη. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός και Οι-
κονομολόγος Μηχανικός, με μεταπτυχιακό στο 
Μόναχο.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και στενός 
συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, συμμετέ-
χοντας σε όλες τις κυβερνήσεις του.

Το 1968 κατά τη διάρκεια της απριλιανής δικτατορίας, ανέ-
πτυξε αντιδικτατορική δραστηριότητα, εντάχθηκε στο ΠΑΚ και 
από το 1972, υπήρξε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του. Λόγω 
της δράσης του το δικτατορικό καθεστώς του αφαίρεσε την ελ-
ληνική ιθαγένεια.

Το 1974, υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και μέλος 
του Εκτελεστικού Γραφείου του Κινήματος. Το διάστημα 1975-
1981, διατηρούσε γραφείο Μελετών και Επιβλέψεων.

Συμμετείχε σε όλες τις κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου 
από τον Οκτώβριο του 1981, όταν ανέλαβε υπουργός Δημοσί-
ων Έργων, με εξαίρεση την περίοδο που διετέλεσε γραμματέας 
της Κεντρικής Επιτροπής, ιδιότητα ασυμβίβαστη με το αξίωμα 
του υπουργού. Επίσης διετέλεσε υπουργός Παρά τω Πρωθυ-
πουργώ, Εργασίας, Προεδρίας, Εσωτερικών, Δημόσιας Τάξης, 
Μεταφορών & Επικοινωνιών, Εθνικής Άμυνας και Ανάπτυξης.

Τον Οκτώβριο του 1981, εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής 
με το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του Κινήματος, ενώ από το 1985 
έως το 2004 διετέλεσε βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης.

Στις 8 Αυγούστου 1989, εξελέγη τακτικό μέλος του νέου 
Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ, ενώ από τις 5 Οκτωβρίου 
μετείχε στο Πολιτικό Συμβούλιο της Δημοκρατικής Συμπαράτα-
ξης. Στις 24 Σεπτεμβρίου 1990, στο 2ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, 
επανεξελέγη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Την 1η Νοεμβρίου 1990, εξελέγη γραμματέας της Κεντρικής 
Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ (αξίωμα που καθιερώθηκε για πρώτη 
φορά μετά το 2ο Συνέδριο του κόμματος) με 71 ψήφους, έναντι 
40 του Παρασκευά Αυγερινού που αυτοπροτάθηκε ως υποψή-
φιος.

Στις 18 Ιανουαρίου 1996, μετά την αποχώρηση του Ανδρέα 
Παπανδρέου, διεκδίκησε το αξίωμα του πρωθυπουργού στη 
σχετική ψηφοφορία που διεξήχθη από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, 
αλλά ενώ κατάφερε να υπερισχύσει στον πρώτο γύρο, με 53 
ψήφους έναντι 50 του Γεράσιμου Αρσένη που ευνοείτο από τα 
προγνωστικά, στον δεύτερο γύρο συγκέντρωσε, επί συνόλου 
167 βουλευτών, 75 ψήφους και ηττήθηκε από τον Κώστα Ση-
μίτη που κέρδισε την ψήφο 86 βουλευτών, ενώ υπήρξαν και 6 
λευκά ψηφοδέλτια.

Στις 30 Ιουνίου 1996, μετά το θάνατο του Ανδρέα Παπαν-
δρέου, διεκδίκησε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ στο 4ο Συνέδριο του 
Κινήματος, αλλά συγκέντρωσε 2324 ψήφους και ηττήθηκε πάλι 
από τον Κώστα Σημίτη, ο οποίος με 2732 ψήφους ανακηρύ-
χτηκε πρόεδρος του κόμματος. Στις 5 Ιουλίου του ιδίου χρόνου, 
επανεξελέγη μέλος του ΕΓ και στις 10 Ιουλίου, ορίστηκε μέλος 
της 7μελούς Πολιτικής Γραμματείας του Κινήματος.

Στις 21 Μαρτίου 1999, στο 5ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ε-
πανεξελέγη -πρώτος με 3.230 ψήφους- μέλος της Κεντρικής 
Επιτροπής του κόμματος και στις 29 του ίδιου μήνα, μέλος του 

Εκτελεστικού Γραφείου.
Στις 14 Οκτωβρίου του 2001, στο 6ο Συνέ-

δριο του ΠΑΣΟΚ, εξελέγη εκ νέου μέλος της 
ΚΕ και στις 22 του ιδίου μηνός, επανεξελέγη 
μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου. Τον ίδιο 
μήνα (Οκτώβριος 2001) δημοσίευσε τα βιβλία 
«Η κοινωνία της αλληλεγγύης» και «Τετράδιο 
πολιτικής σκέψης».

Στις 3 Ιουλίου του 2003, παραιτήθηκε από 
το Εκτελεστικό Γραφείο του κόμματος, μετά την 
απόφαση του πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη 
να υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ μέλους της 
κυβέρνησης και μέλους του ΕΓ.

Στις 7 Ιουνίου 2010 ανεστάλη η κομματική του ιδιότητα από 
την Επιτροπή Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ, επειδή κρίθηκαν ανε-
παρκείς οι εξηγήσεις που έδωσε σχετικά με τα περιουσιακά του 
στοιχεία και τη σχέση του με υπεράκτιες εταιρείες.

Στις 28 Απριλίου 2011, ύστερα από πρόταση που είχαν κα-
ταθέσει 112 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, παραπέμφθηκε σε προανα-
κριτική επιτροπή της Βουλής (με ψήφους 226 υπέρ και 9 κατά, 
ενώ απείχαν οι 15 βουλευτές του ΛΑΟΣ και 5 της Δημοκρατικής 
Συμμαχίας), η οποία ανέλαβε να διερευνήσει τυχόν ευθύνες του 
στην υπόθεση των προβληματικών υποβρυχίων.

Την 1η Ιουλίου 2011, ύστερα από μυστική ψηφοφορία της Ο-
λομέλειας της Βουλής, ασκήθηκε ποινική δίωξη εναντίον του με 
ευρεία πλειοψηφία και παραπέμφθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο 
για τα αδικήματα της παθητικής δωροδοκίας και της νομιμοποί-
ησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Στις 11 Απριλίου του 2012, συνελήφθη για τα ίδια αδικήματα, 
αλλά και φορολογικές παραβάσεις και στις 16 του ιδίου μήνα, 
κρίθηκε προφυλακιστέος και στις 17 οδηγήθηκε στις φυλακές 
Κορυδαλλού.

Στις 16 Μαΐου, παραπέμφθηκε σε δίκη ενώπιον του Τριμε-
λούς Εφετείου Κακουργημάτων με την κατηγορία της ανακρι-
βούς δήλωσης «πόθεν έσχες» για το έτος 2010, που αφορά τη 
χρήση του 2009.

Στις 8 Μαρτίου του 2013, καταδικάστηκε σε κάθειρξη οκτώ 
ετών, χρηματικό πρόστιμο 520 χιλιάδων ευρώ και δήμευση του 
ακινήτου της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου με την κατηγορία 
των ελλιπών και ανακριβών δηλώσεων «πόθεν έσχες». Για 
την ίδια υπόθεση δικάστηκε σε δεύτερο βαθμό τον Απρίλιο 
του 2014 από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημένων και η 
ποινή του μειώθηκε σε φυλάκιση πεντέμισι ετών και χρηματικό 
πρόστιμο 210 χιλιάδων ευρώ, ενώ επικυρώθηκε η δήμευση του 
επίμαχου ακινήτου.

Στις 7 Οκτωβρίου 2013, καταδικάστηκε από Τριμελές Ε-
φετείο Κακουργημάτων σε ποινή κάθειρξης 20 ετών χωρίς 
ελαφρυντικά για την υπόθεση παράνομων αμοιβών από εξο-
πλιστικά προγράμματα. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για 
ξέπλυμα βρόμικου χρήματος κατ’ επάγγελμα και για παθητική 
δωροδοκία.

Στις 30 Οκτωβρίου 2017, το Πενταμελές Εφετείο Κακουργη-
μάτων μείωσε κατά ένα χρόνο την ποινή του (κάθειρξη 19 ετών) 
χωρίς να του αναγνωρίσει και πάλι κανένα ελαφρυντικό. Επίσης 
το δικαστήριο διέταξε τη δέσμευση της περιουσίας του και επιδί-
κασε αποζημίωση του Δημοσίου με ποσό 1.000.000 ευρώ.

Τον Ιούλιο του 2018, αποφυλακίστηκε, επικαλούμενους προ-
βλήματα υγείας.

Ήταν παντρεμένος με την Βίκη Σταμάτη με την οποία απέ-
κτησε έναν γιο, ενώ από τον πρώτο του γάμο είχε έναν γιο και 
μια κόρη.
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Δωρεάν δύο self test για τους 
μη εμβολιασμένους που 

επιστρέφουν από τις διακοπές
Στην περαιτέρω δωρεάν 

διάθεση δύο (2) τεστ από 
τα φαρμακεία της χώρας, 
από τη Δευτέρα 30 Αυγού-
στου έως και τη Δευτέρα 6 
Σεπτεμβρίου προχωρά το 
υπουργείο Υγείας στο πλαί-
σιο της επιστροφής των πο-
λιτών από τις διακοπές και 
της ισχυρής σύστασης για 
τη διενέργεια αυτοδιαγνω-
στικών ελέγχων (self test).

Η περαιτέρω δωρεάν δι-
άθεση των δύο τεστ από τα 
φαρμακεία της χώρας αφορά τις παρακάτω ομάδες πολιτών:

- Μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
- Μη εμβολιασμένα άτομα, ηλικίας 5-17 ετών (η παραλαβή θα γίνεται από τον 

γονέα ή κηδεμόνα με τον ΑΜΚΑ του δικαιούχου παιδιού)
- Μη εμβολιασμένα άτομα 18-30 ετών, εφόσον διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΠΑΑ ή 

ΠΑΜΚΑ
Υπενθυμίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα θα δηλώνεται στην πλατ-

φόρμα self-testing.gov.gr και θα εκδίδεται βεβαίωση.

Τριάντα εννέα δασικές 
πυρκαγιές το τελευταίο 

24ωρο σε όλη την Ελλάδα
Σε 39 ανήλ-

θαν οι δασικές 
πυρκαγιές που 
εκδηλώθηκαν το 
τελευταίο 24ω-
ρο, σε όλη την 
Ελλάδα. Για την 
κατάσβεσή τους 
επιχείρησαν συ-
νολικά 829 πυ-
ροσβέστες με 17 
ομάδες πεζοπό-
ρων τμημάτων, 
327 οχήματα και 
περιοδικά επιχεί-
ρησαν 12 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρείχαν εθελοντές, μηχανή-
ματα έργου και υδροφόρες από Ο.Τ.Α.

Οι περισσότερες πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στά-
διο.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της Διεύθυνσης 
Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των 
πυρκαγιών.


	28_29_08_21big1
	28-290821g
	28_29_08_21big3
	28_29_08_21big4
	28_29_08_21big5
	28_29_08_21big6
	28_29_08_21big7
	28-290821g
	28_29_08_21big9
	28-290821g
	28_29_08_21big11
	28-290821g
	28_29_08_21big16

