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Το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»
που έμοιαζε με τηλεπαιχνίδι 

για τους μηχανικούς!!!
   Φαίνεται πως τελικά η κυβέρνηση άκουσε τις 
φωνές διαμαρτυρίας των πολιτών, αλλά κυρίως των 
πολιτικών μηχανικών και προχωρά σε ένα βελτιωμένο 
και «πολιτισμένο» «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». Και εξηγώ τον 
χαρακτηρισμό «πολιτισμένο». Πώς αλλιώς να περιγράψουμε 
την αγωνία ενός επαγγελματία-επιστήμονα που έχει 
εκπονήσει μια μελέτη και όλα κρίνονται στο πόσο γρήγορα 
θα πατήσει το κουμπί για να καταχωριστεί η αίτηση; Σα 
να συμμετέχει σε τηλεπαιχνίδι και κρίνεται το αποτέλεσμα 
από το πόσο γρήγορα θα πατήσει το μπάζερ! Και όταν το 
σύστημα κολλάει και πρέπει ο πολιτικός μηχανικός να 
ξενυχτήσει μπροστά στην οθόνη για να πατήσει το κουμπί 
μόλις δεήσει το σύστημα να ξεκολλήσει; Και άντε όλα αυτά 
να τα εξηγήσεις στον πελάτη που ωρύεται γιατί έμεινε έξω 
από το πρόγραμμα και «ξινίζει» γιατί πρέπει από πάνω να 
πληρώσει για την δουλειά που έκανε ο μηχανικός. Όλα 
αυτά μόνο πολιτισμένα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν…
Δυστυχώς έπρεπε να δοκιμαστεί η διαδικασία στην πράξη, 
να ταλαιπωρήσει τόσες χιλιάδες κόσμο για να καταλήξει 
ελπίζουμε σε ένα πρόγραμμα που θα έχει ουσία, θα 
«περπατήσει» και το κυριότερο θα βοηθήσει οικονομικά 
αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη. 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Σίλα, Ανδρονίκου εκ των 70 Αποστ.,

Σιλουανού, Κρήσκεντος

Έναολοκαίνουργιοτηλεσκόπιο
στηΔημόσιαΒιβλιοθήκηΒέροιας

ΤοβράδυτηςΔευτέρας26Ιουλίου,τοVeriaTechLabτηςΔημόσιαςΒιβλιοθήκηςΒέροιας,έκανετηνπρώτηδοκιμή,με
τοολοκαίνουργιοτηλεσκόπιοπουμόλιςαπέκτησεκαιμεμεγάληχαρά,εντόπισετοΔίακαιτονΚρόνοκαιλίγοαργότερατη
Σελήνη.

Τοτηλεσκόπιοθαχρησιμοποιηθείσεεργαστήριααστρονομίαςκαιγνωριμίαςμετοπλανητικόηλιακόμαςσύστημα,για
μικρούςκαιμεγάλουςκαιοιάνθρωποιτηςΔημόσιαςΒιβλιοθήκηςανυπομονούννατοχαρούνμεταμέλητους(μικρούςκαι
μεγάλους)καιμετονκόσμοπουεπιθυμείναέχειαυτήτηνεμπειρία!

 Ο Στέργιος Διαμάντης «έσπασε το ρόδι»
για τα φετινά διαρκείας του Φιλίππου στο μπάσκετ

Έναςάνθρωποςπουδιαχρονικάκαιέμπρα-
κτααγαπάκαιστηρίζειτοναθλητισμόκαιειδικά
τονΦίλιππο, τον οποίο έχει υπηρετήσει από
διάφορεςθέσεις, είναι οπρόεδρος τηςΔΕΥΑΒ
ΣτέργιοςΔιαμάντης.Χθες το μεσημέρι(Πέμπτη
29/7)κυκλοφόρησανταεισιτήριαδιαρκείαςτης
ομάδας μπάσκετ τουΦιλίππου για τη νέα α-
γωνιστική περίοδο και ο ΣτέργιοςΔιαμάντης
έσπευσεπρώτος να «σπάσει το ρόδι» και να
παραλάβει από τα χέρια του υπεύθυνου του
τμήματοςμπάσκεττουΦιλίππουΗλίαΛαζότην
κάρταμετοναριθμόΝο1!

«Διαχρονικός φίλος και θερμός υποστηρι-
κτής της ομάδας…», αναφέρει σε ανάρτησή
τουγιατονΣτέργιοΔιαμάντη,οΗλίαςΛαζός,ο
οποίος μέσασε αυτή τη δύσκοληπερίοδο θα
κάνειαγώναναδιαθέσεικαιτιςυπόλοιπες349
κάρτες, που ευελπιστούμε με την αγάπη του
βεροιώτικουαθλητικούκοινούγιατηνομάδανα
εξαντληθούνπολύγρήγορα.

Κλείνει ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Έδεσσας;;;
Δενγνωρίζουμεαν είναι τετελεσμένηαπόφα-

ση, αλλά σύμφωνα με δηλώσεις της βουλευτή
ΠέλλαςΘεοδώραςΤζάκρη για οριστικό κλείσιμο
οδεύει οσιδηροδρομικόςσταθμόςΈδεσσας και
μάλιστα εν κρυπτώ! Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
μιλά για μείζον θέμα απαξίωσης της γραμμής
Πλατύ-Φλώριναπουεξυπηρετείτρειςνομούςκαι
επισημαίνει:

«Εάν κλείσει ηΈδεσσα, μπαίνει ταφόπλακα
στοσιδηροδρομικό δίκτυο τηςΔυτικήςΜακεδο-
νίας…»

Σύμφωνα με τονΟΣΕ, το κλείσιμο του Σ.Σ.
Έδεσσας οφείλεται στην έλλειψηπροσωπικού,
συγκεκριμένασταθμαρχώνκαικλειδούχωνσεό-
λοτομήκοςτουσιδηροδρομικούδικτύου,καθώς
τατελευταίαδύοχρόνιαδενέχειγίνεικαμίααπο-
λύτωςπρόσληψη,μεαποτέλεσμανααπειλείταιη
εύρυθμηλειτουργία τουσιδηροδρομικούδικτύου
καιναπροκύπτουνσοβαράζητήματαασφάλειας
κυκλοφορίαςγιαεπιβάτεςκαιεργαζόμενους.

Σε μια περίοδο που αναμένουμε παρά τα
προβλήματα,ανάπτυξη τουσιδηροδρόμου και μάλιστα γινόταν λόγος και γιαπροαστιακόπουθασυνδέεται με την
Θεσσαλονίκη,δενδιατηρούνταικαντα«κεκτημένα»καιμάλιστασεπεριοχέςπουυποβαθμίζονταισυνεχώςκαιαφήνο-
νταιστοέλεόςτους.

Ενμέσωκαύσωναεκδηλώθηκεκαιφωτιάστοδρόμο
Ξεχασμένης-Καβάσιλας

Δύσκολεςώρεςμε τιςυψη-
λέςθερμοκρςσίεςπουσημειώ-
νονταιαυτέςτιςημέρεςκαιμαζί
με τον καύσωνα, εκδηλώθηκε
και φωτιά χθες το απόγευμα,
στον δρόμοΞεχασμένης -Κα-
βάσιλας του Δήμου Αλεξάν-
δρειας, η οποία επεκτάθηκε
και σε παρακείμενη αγροτική
έκταση.

Στοσημείοκατέφθασανδυ-
νάμεις τηςΠυροσβεστικής με
3οχήματαενώγιαερευνώνται
απότηνΥπηρεσίατααίτιατης
πυρκαγιάς
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ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕXΝΙΚΩΝ 
ΗΜΑΘΙΑΣ:

Με προσωπικό 
ασφαλείας η λειτουργία 

των λογιστικών γραφείων 
τον Αύγουστο

Από το Δ.Σ, της Ένωσης Φοροτεχνικών Ημαθίας ανακοινώ-
νονται τα εξής:

 «Αγαπητοί πελάτες,
Το σύστημα για τις φορολογικές άνοιξε στις 27.05.21 για τα 

μάτια του κόσμου, καθώς με ανακοίνωση της η ΑΑΔΕ ενημέρωσε 
ότι ολοκληρώθηκε η ανάρτηση των στοιχείων που απαιτούνται στις 
07.07.21. Παρά ταύτα, δεν υπήρξε καμία στοιχειώδη αποδοχή της 
αδυναμίας αυτής από κανέναν υπηρεσιακό παράγοντα.

Απεναντίας επιμένουν ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση και η 
καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τους παραμένει η 27.08.21.

Προσπάθεια μας, με παρεμβάσεις όπου είναι δυνατόν, είναι να 
δοθεί παράταση έως και 30.09.2021

Οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί, όχι μόνο του νομού αλλά όλης της 
χώρας, βρισκόμαστε για 2ο συνεχόμενο χρόνο αδιαλείπτως στα 
γραφεία μας, υλοποιώντας όλων των ειδών τις πλατφόρμες και κά-
θε τι καινούργιο εμφανίζει ο κάθε Υπουργός.

Έχουμε ξεπεράσει τα όρια μας.!!!!
Απαιτείται άμεσα ξεκούραση. Και ο επερχόμενος Αύγουστος 

είναι ο ιδανικός μήνας για την ξεκούραση μας, διάστημα κοινό για 
όλους τους πολίτες.

Παρά το γεγονός ότι στο Υπουργείο δείχνουν να μην είναι 
σίγουροι, θα θέλαμε να τους διαβεβαιώσουμε ότι τα γραφεία μας 
απαρτίζονται από ανθρώπους. Και οι άνθρωποι αυτοί έχουμε οικο-
γένειες. Και οι οικογένειες έχουν ανάγκη να ιδωθούν μεταξύ τους 
και να ξεκουραστούν και λίγο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΤΙ:
•  Καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου, στο κάθε γραφείο έχουν 

προγραμματιστεί οι άδειες των απασχολούμενων σε αυτό, ανάλογα 
με τον προγραμματισμό της κάθε οικογένειας.

• το κάθε γραφείο θα λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας σύμ-
φωνα με τον προγραμματισμό του, στο διάστημα που εκείνο θα 
κρίνει ότι πρέπει να το κάνει.

• Όπως συμβαίνει στις Δ.Ο.Υ. (προσωπικό ασφαλείας, δεν επιδίδο-
νται ενδικοφανείς προσφυγές όλο τον Αύγουστο, κλπ.), στα Δικαστή-
ρια (είναι κλειστά όλο τον Αύγουστο, με αποτέλεσμα να είναι κλειστά 
επί της ουσίας και τα δικηγορικά γραφεία), οι Πολεοδομίες υπολει-
τουργούν λόγω των αδειών κλπ., το ίδιο θα συμβεί και σε μας πλέον.

• Ο κάθε επιχειρηματίας να επικοινωνήσει με το λογιστή του 
για να ενημερωθεί πότε θα είναι κλειστό το γραφείο, ώστε να προ-
γραμματίσει τις όποιες εργασίες και να μην τις αφήσει τελευταία 
στιγμή, γιατί δεν θα εξυπηρετηθεί.

• Ενημερώνουμε επίσης ότι κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, 
δεν θα παραλάβει κανένα γραφείο από κανένα πελάτη, φάκελο με 
την επίδοση εντολής ελέγχου, στα πλαίσια του ίδιου τρόπου λει-
τουργίας με Διευθύνσεις Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ).

Αγαπητοί πελάτες και φίλοι
Το κράτος έχει επιλέξει τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, α-

ναγγέλλοντας μόνο το άνοιγμα της κάθε νέας πλατφόρμας, χωρίς 
όμως καμία αναφορά για τους ανθρώπους και όχι μηχανές.

Οι άνθρωποι αυτοί είμαστε οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί και α-
ποφασίσαμε ότι χρειαζόμαστε ξεκούραση, για να μπορέσουμε να 
συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα νέα ψηφιακά δεδομένα.

Μας χρειάζεστε ξεκούραστους, προσέχουμε την υγεία μας και 
αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε.

ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.!
Το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ε. Ημαθίας 
Ο Πρόεδρος                                                      Ο Ταμίας
Ζυγουλιάνος Στέργιος                           Βλαζάκης Παρασκευάς
Η Α΄Αντιπρόεδρος                     Η Έφορος Δημοσίων Σχέσεων
Εξάρχου Ρούλα                                   Λιολιοπούλου Εύα
Η Β΄Αντιπρόεδρος                                              Το Μέλος
Παπαδοπούλου Μαίρη                           Τσακμακίδου Χρυσάνθη
Ο Γενικός Γραμματέας
Σαμπρής Δημήτριος

Δήμαρχος Βέροιας
 προς Π. Παυλίδη: 

Δαπάνη για αγορά κτιρίου 
“Τσαλέρα” 0 ευρώ

Ο δήμαρχος Βέροιας Κώστας 
Βοργιαζίδης γνωστοποιεί τα 
παρακάτω, απαντώντας στους 
ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ, για την απευθείας 
αγορά οικοπέδου ως χώρο δημο-
τικού σχολείου:

Πόσο πιο απλά μπορούμε να το 
γράψουμε για να πάψει η ανέξοδη 
ρητορική του κ. Παυλίδη; Και επει-
δή η επανάληψη είναι η μήτηρ της 
μαθήσεως σας λέμε πως: Η δαπάνη 
που θα καταβάλλει ο Δήμος για το 
κτίριο «Τσαλέρα» είναι 0€! Επιπλέ-
ον, αυτό που οφείλετε να γνωρίζετε 
είναι πως ο Δήμος θα διαθέσει πο-
σό κατά 110.000€ Μικρότερο από 

την αξία του οικοπέδου και μόνο.
Δηλαδή: Η αξία του οικοπέδου είναι 565.000€
  Η αξία του κτίσματος είναι 175.000€
Με τον συνυπολογισμό των λειτουργικών απαξιώσεων η τελική 

αγορά ακινήτου από τον Δήμο Βέροιας είναι: 455.000€ και 
Συνεπώς: Ο Δήμος Βέροιας δεν θα πληρώσει την αξία του κτί-

σματος και συγχρόνως θα επωφεληθεί κατά 110.000€ από την εκτι-
μώμενη αξία του οικοπέδου.

Διευκρινίζουμε ότι η διεξοδική έρευνα έγινε από μηχανικό που 
έχει τις κατά νόμο προϋποθέσεις και τα κατά νόμο προσόντα. 
Άλλωστε είναι εύκολο για οποιονδήποτε να πληροφορηθεί από 
επαγγελματίες του κλάδου την αξία του οικοπέδου και το κατά πόσο 
συμφέρουσα είναι αυτή η αγορά για τον Δήμο μας.

Εμείς πραγματικά διαφυλάττουμε το δημόσιο χρήμα. Δεν πα-
ραχωρούμε φιλέτα του Δήμου, ιδιαίτερα εκείνα που είναι μεγάλης 
αξίας σε τρίτους (περίπτωση εισόδου της πόλης για τη δημιουργία 
Κλειστού Γυμναστηρίου και όχι παραχώρηση-χάρισμα για Αστικά, 
Υπεραστικά) και λέμε ξεκάθαρα ότι δεν χαρίζουμε τη δημοτική πε-
ριουσία.

Είναι πρόκληση για εμάς να επιτυγχάνουμε συνεχώς τους στό-
χους που θέτουμε. Στην εξαετία μας κ. Παυλίδη αποπληρώσαμε 
δάνεια ύψους 5.000.000€ και κατά την τελευταία τριετία αθροίζουμε 
συγχρηματοδοτούμενα έργα προϋπολογισμού 60.000.000€ έως 
τώρα, ποσό δυσθεώρητο για τα δικά σας δεδομένα! Ενδιαφέρον βέ-
βαια θα είχε η αποτίμηση των δικών σας πεπραγμένων (πέραν του 
κλεισίματος της Αναπτυξιακής, βέβαια).

Τέλος, κ. Παυλίδη, η ερώτηση είναι πολύ απλή και απαντάται με 
ένα ναι ή ένα όχι: Θα είστε υποψήφιος Δήμαρχος στον Δήμο Βέροι-
ας ή απλά εκτελείτε καθήκοντα υπηρεσιακού υποψηφίου; 

Πόσο θα αποζημιωθούν 
ανά στρέμμα οι παραγωγοί, 

ανάλογα με το ποσοστό 
ζημιάς, στα πυρηνόκαρπα
Λ. Τσαβδαρίδης: «Η εξέλιξη πιστοποιεί 
την έμπρακτη στήριξη των πληγέντων 

παραγωγών από την Κυβέρνηση»
Συνεδρίασε χθες 

το πρωί, το Διοικητικό  
Συμβούλιο του ΕΛΓΑ 
με βασικό θέμα τις  
πληρωμές προκατα-
βολών (40%) για τις 
ζημιές σε καλλιέργειες 
από τους παγετούς 
της άνοιξης.

Όπως ενημερώνει 
ο βουλευτής Ημαθίας 
Λάζαρος Τσαβδαρί-
δης,  στη σύσκεψη 
αποφασίστηκε ο τρό-
πος καταβολής των 
προκαταβολών των 
αποζημιώσεων για 
τους ανοιξιάτικους 
παγετούς, που ανα-
μένεται να ξεκινήσει 
την επόμενη εβδομάδα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, με μέσο όρο ποσοστού ζημίας το 
80%, το ύψος των προκαταβολών θα είναι:

Βερίκοκα βιομηχανικά 180 ευρώ/στρέμμα
Βερίκοκα Επιτραπέζια 300 ευρώ/στρέμμα
Δαμάσκηνα 230 ευρώ/στρέμμα
Συμπύρηνα 180 ευρώ/στρέμμα
Νεκταρίνια 240 ευρώ/στρέμμα
Επιτραπέζια Ροδάκινα 180 ευρώ/στρέμμα
Με μέσο όρο ποσοστού ζημίας 65%, το ύψος των προκαταβο-

λών θα είναι:
Βερίκοκα βιομηχανικά 135 ευρώ/στρέμμα
Βερίκοκα Επιτραπέζια 230 ευρώ/στρέμμα
Δαμάσκηνα 170 ευρώ/στρέμμα
Συμπύρηνα 135 ευρώ/στρέμμα
Νεκταρίνια 175 ευρώ/στρέμμα
Επιτραπέζια Ροδάκινα 135 ευρώ/στρέμμα
Το ύψος της προκαταβολής, αφού έγινε και η συνολική εκτίμηση 

της έκτασης της ζημιάς ανά Περιφερειακή Ενότητα από τους γεωπό-
νους του ΕΛΓΑ, θα σταθμιστεί με βάση τη ζημιά που εμφανίζει κάθε 
τοπική κοινότητα, χωρίς εξατομικευμένο πόρισμα και χωρίς την απαί-
τηση οποιασδήποτε ενέργειας από τους παραγωγούς.

«Μετά το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο που διασφαλίστηκε με 
την ψήφιση σχετικής τροπολογίας πριν λίγες ημέρες, η σημερινή εξέ-
λιξη επιταχύνει τις διαδικασίες και πιστοποιεί την έμπρακτη στήριξη 
των πληγέντων παραγωγών της χώρας από την Κυβέρνηση της ΝΔ», 
τονίζει ο ημαθιώτης βουλευτής..
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Θερινό Σ ι -
νεμά = η πιο 
ασφαλής και 
άνετη διασκέ-
δαση.

--> απολύ -
μανση πριν κά-
θε προβολή,

--> μεγάλες 
αποστάσεις 

--> περιορι-
σμένη διαθεσι-
μότητα εισιτη-
ρίων

--> αντιση-
πτικά σε κάθε 
είσοδο και έξοδο

Λούκα - Luca (ΜΕΤΑΓΛ) 
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:    Παρασκευή 30/7, 

Δευτέρα 2/8 στις 21.00
Σκηνοθεσία: Ενρίκο Κασαρόζα
Σενάριο: Τζέσε Αντριους, Μάικ Τζόουνς
T r a i l e r :  h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=uj2S89ADDOg&feature=emb_logo 

Κάτι Τρέχει στο Σεν Τροπέ    (κωμωδία) – 
Κριστιάν Κλαβιέ, Ζεράρ Ντεπαρτιέ,
(Mystère à Saint-Tropez)

Προβολές στην Θερινή αίθουσα:  (μόνο χρή-
ση μάσκας)  

Πέμπτη 29/7, Σάββατο 31/7, Κυριακή 1/8, Τρί-
τη 3/8, Τετάρτη 4/8 στις 21.00 

Υπέροχη Γαλλική κωμωδία μυστηρίου στο 
Θερινό σινεμά…

Σκηνοθεσία: Νικολά Μπεναμού
Σενάριο: Κριστιάν Κλαβιέ, Ζαν-Φρανσουά 

Χαλίν, Ζαν-Μαρί Πουάρ
Πρωταγωνιστούν: Κριστιάν Κλαβιέ, Ζεράρ 

Ντεπαρτιέ, Μπενουά Πελβούρντ, Τιερί Λερμίτ, 
Ρόσι ντε Πάλμα, 

Tr a i l e r :  h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=6CgFmtp9e68&feature=emb_logo 

 
Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η πρόσβαση 

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

 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-

γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύν-
δεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     29/7/21 - 4/8/21

ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας 
Οδηγίες προσέλευσης και χρήσης καρτών ελεύθερης 

εισόδου, στις συναυλίες του Φεστιβάλ Δασών

Δύο εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στη Δημοτική Κοινότητα Συ-
κιάς και στο Ξηρολίβαδο στο πλαίσιο του φεστιβάλ Δασών.

Συγκεκριμένα: 
Παρασκευή 30/7 
8.00μ.μ «ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC »  
10.00μ.μ. «Κωνσταντής Πιστιόλης Loop Station”
Τοποθεσία : Γήπεδο Συκιάς
Κυριακή 01/08 , 9.00μ.μ. « GORAN BREGOVIC – WEDDING AND 

THE FUNERAL BAND” 
Tοποθεσία Ξηρολίβαδο

ΟΔΗΓΙΕΣ 
• H κάρτα ελεύθερης εισόδου -ηλεκτρονικό εισιτήριο εξασφαλίζει 

δικαίωμα εισόδου στον χώρο της αναγραφόμενης εκδήλωσης για τη 
συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, η οποία αναφέρεται σε αυτό.

• Η κάθε ηλεκτρονική κράτηση αφορά μέγιστο αριθμό θέσεων δύο 
(2). Έχουν ενημερωθεί ηλεκτρονικά , μέσω e mails , όλοι όσοι έχουν 

δεσμεύσει θέσεις μέσω ticketservices.gr. Όλες οι θέσεις αφορούν κα-
θήμενους .

• Παρακαλούμε όσοι δε χρησιμοποιήσουν τα ηλεκτρονικά τους 
εισιτήρια ή τις κάρτες εισόδου να μας ενημερώσουν με e mail στη δ/
νση eugene@djninoveria.eu ή στο τηλ 2331078100. Kάποιοι άλλοι 
περιμένουν…

• Η κάρτα ελεύθερης εισόδου ή το ηλεκτρονικό εισιτήριο αναγράφει 
την ώρα  προσέλευσης στο χώρο της εκδήλωσης . Παρακαλούμε να 
τηρηθεί .

• Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο , 
έξοδο καθώς και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

• Κατά την αναμονή για την είσοδό σας στο χώρο της εκδήλωσης 
θα πρέπει να τηρείτε την μεταξύ σας απόσταση , τουλάχιστον ενάμιση 
(1,5) μέτρου.

• Στους χώρους των εκδηλώσεων   θα λειτουργεί κυλικείο  . 
• Άτομα με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού, βήχα, πυ-

ρετού και δύσπνοιας  παρακαλούμε να μην προσέρχονται στον χώρο 

διεξαγωγής των  εκδηλώσεων. 
• H Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας ,  ως βασικός  διοργανωτής, ακολου-

θεί τις ειδικές οδηγίες των υγειονομικών αρχών για την Covid-19, με 
προτεραιότητα τη δημόσια υγεία και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο 
κοινό και τους καλλιτέχνες. 

• Στους χώρους των εκδηλώσεων  θα υπάρχει η ομάδα εθελοντών 
– διασωστών ΠΡΟ.ΤΕ.Κ.Τ.Α., παρουσία νοσηλεύτριας και ιατρών .

• Και κατά την άνοδο και κατά την κάθοδο των οχημάτων στο βουνό 
θα υπάρχει καθοδήγηση για την ομαλή ροή της κυκλοφορίας , από το 
τμήμα Τροχαίας Βέροιας. 

• Έχουν διαμορφωθεί ειδικοί χώροι στάθμευσης , πλησίον των 
συναυλιακών χώρων . Παρακαλούμε να ακολουθείτε τις οδηγίες των 
υπευθύνων. Υπομονή..

• Σεβόμαστε το δάσος . Δεν πετάμε σκουπίδια και αποτσίγαρα . 
Και μην ξεχάσεις …ΖΑΚΕΤΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ! 
 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : ΚΕΠΑ Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΠΕΡΙ-

ΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο BΡΑΝΑΣΠΕΡΙΚΛΗΣ του Γεωργί-

ου και της Μαρίας, το γένος Ευθυμιά-
δου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέ-
ροια και η ΦΕΝΕΡΙΔΟΥΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, το γέ-

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

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΤΖΙΜΠΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του 

Θωμά και της Ειρήνης, το γένος Τσιρο-
γιάννη, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥΆΝΝΑ
του Αντωνίου και της Τριανταφυλλιάς, 

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

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ του 

Λαμπριανού και της Ευτυχίας, το γένος 
Χωραφαϊδου, που γεννήθηκε και κατοι-
κεί στο Ρούσελσχάϊμ Γερμανίας και η 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΣΤΕΦΑΝΙΑ του Χρήστου 
και της Κασσιανής, το γένος Δημητρίου, 
που γεννήθηκε στο Όφφενμπαχ Γερ-
μανίας και κατοικεί στο Ρούσελσχαϊμ 

Γερμανίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χρι-
στού Πατρίδας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΔΑΠ: 

Προσοχή στις παράνομες
 και αθέμιτες 

συμπεριφορές κατά
 την περίοδο των εγγραφών

ΟΠανελλήνιοςΣύλλογοςΙδιωτικώνΚΔΑΠμετηνπαρακάτωανακοίνωσήεφιστά
τηνπροσοχή τωνωφελούμενωνμητέρωνκατά τηνπερίοδο των εγγραφών των
παιδιώντουςσεΚέντραΔημιουργικήςΑπασχόλησης,τονίζονταςταεξής:

«Καθημερινά δεχόμαστε καταγγελίες από μητέρες και συναδέλφους ιδιοκτήτες ΚΔΑΠ 
για παράνομες και αθέμιτες συμπεριφορές ορισμένων ΚΔΑΠ κατά την περίοδο των εγ-
γραφών. Ως σύλλογος ενημερώνουμε τους γονείς ότι πρέπει να προσέξουν τα παρακάτω:

-Να αποφεύγουν να εγγράφουν τα παιδιά τους σε ΚΔΑΠ που συνεργάζονται με αθλη-
τικούς συλλόγους  ή άλλους φορείς και να μην ανταλλάσσουν το  voucher με αθλητικές 
ή άλλου είδους υπηρεσίες. Αυτή η πράξη είναι παράνομη και οι μητέρες θα χάσουν το 
voucher, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μη γίνονται δεκτά σε κανένα ΚΔΑΠ.

-Από φέτος θα υπάρχει ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο που θα καταγράφει τις πραγματι-
κές παρουσίες των παιδιών. Οι δραστηριότητες των παιδιών πρέπει να γίνονται αποκλει-
στικά στο χώρο του ΚΔΑΠ. Οι γονείς δεν πρέπει να αφήνουν τα παιδιά τους να συμμε-
τέχουν σε δραστηριότητες εκτός ΚΔΑΠ σε χώρους μη αδειοδοτημένους. Και σε αυτή την 
περίπτωση η μητέρα χάνει το voucher.

-Οι γονείς και οι συνάδελφοι πρέπει να καταγγέλλουν στο σύλλογο ή στις αρμόδιες 
αρχές όλα τα ΚΔΑΠ που προχωρούν στις παραπάνω παράνομες δραστηριότητες σε αυτό 
το e mail: infopasik@gmail.com Ο σύλλογος σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές θα επι-
διώξει την παραδειγματική τιμωρία όσων παρανομούν.

-Επιλέξτε τα ΚΔΑΠ που σέβονται τα παιδιά σας και λειτουργούν με οργανωμένο πρό-
γραμμα και όχι όσους ανταλλάσσουν το μέλλον τους με δωράκια και παράνομες τακτικές.

-Μη γράφετε τα παιδιά σε ένα ΚΔΑΠ μόνο για να κερδίσετε ένα ποδήλατο ή μια συν-
δρομή σε αθλητικό σύλλογο. Στερείτε τη θέση από μια μητέρα που έχει ανάγκη το ΚΔΑΠ 
κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου.Σας ευχαριστούμε»

Από τον Σύλλογο Εργαζομένων 
Τράπεζας Πειραιώς, ανακοινώνο-
νται τα εξής:

« Με αφορμή τα θέματα που 
προέκυψαν για τους συναδέλφους 
μας στα καταστήματα που διακό-
πτεται η λειτουργία τους με από-
φαση της Τράπεζας, πραγματοποι-
ήσαμε με πρωτοβουλία μας μαζί 
με την ΟΤΟΕ, δύο συναντήσεις με 
εκπροσώπους της Διοίκησης της 
Τράπεζας, προκειμένου να δοθούν ουσιαστικές λύσεις 
για την εργασία.

Στην τελευταία συνάντηση, συμφωνήθηκαν με τους 
εκπροσώπους της Τράπεζας τα παρακάτω:

Προστατεύονται οι θέσεις εργασίας, με σεβασμό στα 
εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων.

Θα αντιμετωπιστούν άμεσα τα θέματα που προέ-
κυψαν από το κλείσιμο των καταστημάτων, για τους 
εργαζόμενους που έχουν σοβαρά, πιστοποιημένα προ-
βλήματα υγείας.

Η Τράπεζα δεσμεύτηκε ότι θα δώσει ευκαιρίες επι-
λογών στους εργαζόμενους των καταστημάτων που 
κλείνουν, με διάφορους τρόπους το επόμενο διάστημα, 
ώστε να προστατευτούν οι θέσεις εργασίας.

Ο Σύλλογός μας θα συνεχίσει να είναι ο θεματοφύλα-
κας της απασχόλησης και των δικαιωμάτων ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στην Τράπεζα, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ.  

 θα παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη και υλοποίη-
ση της συμφωνίας της ΟΤΟΕ και του Συλλόγου μας με 
τη Διοίκηση,

θα αντιμετωπίσουμε - με αμφίδρομη επικοινωνία - τα 
όποια ζητήματα ή παραλείψεις προκύψουν για τους συ-
ναδέλφους στην πορεία της υλοποίησης της.

Ο Σύλλογός μας βρίσκεται σε διαχρονική και απόλυ-
τη ταύτιση με τις θέσεις, τις επιδιώξεις και τις ενέργειες 

της ΟΤΟΕ.
Παράλληλα όμως αναζητούμε 

και τη μέγιστη και αναγκαία συλλο-
γική δράση. Στο πλαίσιο αυτό θα 
συνεχίσουμε τις πρωτοβουλίες μας 
για συνεννόηση με όλα τα Σωμα-
τεία και τις δυνάμεις που μπορούν 
να αντέξουν την ενότητα και την 
απόλυτη ταύτιση με τις θέσεις της 
ΟΤΟΕ.

Οι όποιες άλλες φωνές ακούγο-
νται, προσπαθούν να προκαλέσουν σύγχυση, διχασμό 
και απομακρύνονται από τους συλλογικούς μας στό-
χους.

Στο νέο τοπίο της ψηφιακής τραπεζικής που δημι-
ουργείται, οι εργαζόμενοι έχουν τον πιο σημαντικό ρόλο 
και αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα, προς όφε-
λος μιας βιώσιμης ανάπτυξης, με ανθρώπινο πρόσωπο.

Με την αντίληψη αυτή, επαναλαμβάνουμε τις πάγιες 
θέσεις μας, απέναντι στο σχέδιο «Sunrise»:

Οι αποφάσεις της Διοίκησης θα πρέπει να εφαρμόζο-
νται με πλήρη σεβασμό στα εργασιακά μας δικαιώματα 
και την απασχόληση.

Είναι επιτακτική ανάγκη και υποχρέωση της Διοί-
κησης, η αξιοποίηση του μεγαλύτερου κεφαλαίου που 
διαθέτει η Τράπεζα, το ανθρώπινο δυναμικό της, με 
την ποιοτική και δια βίου μάθηση, είτε αυτή αφορά στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό, είτε σε οποιαδήποτε άλλη ορ-
γανωτική διαδικασία.

Η Τράπεζα πρέπει να ενισχύσει το ανθρωποκεντρικό 
της προφίλ και την κεφαλαιώδους σημασίας διαπροσω-
πική επαφή με την πελατεία και στην ψηφιακή εποχή, 
επιδεικνύοντας κοινωνικά υπεύθυνη στάση. 

 Μεσυναδελφικούςχαιρετισμούς,
ΟΠρόεδροςΟΓεν.Γραμματέας

ΣτέλιοςΜουλακάκηςΒάιοςΝάκος»

Θετική εξέλιξη για τους εργαζόμενους 
της Τράπεζας Πειραιώς
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021 στις 

11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας η Αικατερίνη Ταραμονλή σε ηλι-
κία 84 ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 31 Ιουλίου 2021 στον 

Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού και αδελφού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΕΣΙΝΑ

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

Η σύζυγος
Τα παιδιά, Τα εγγόνια

Τα αδέλφια, Οι λοιποί συγγενείς

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 1 

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

ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ.
ΒΟΛΚΟΥ

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

Η σύζυγος
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 31 

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

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ

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

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

Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ
Απόστολος - Σοφία

Τα εγγόνια-Τα δισέγγονα
Η αδερφή-Τα ανήψια

Νέος κύκλος για τις Σχολές 
Γονέων του «Έρασμου» σε 

Βέροια, Νάουσα και Αλεξάνδρεια
Οι Σχολές Γονέων του Συλλόγου Κοινωνικής 

Παρέμβασης «Έρασμος», που διανύουν ήδη 
τρία έτη επιτυχούς διεξαγωγής, αποτελούν έναν 
κύκλο συμβουλευτικής και συνεργασίας ομάδων 
γονέων και ειδικών της επιστημονικής μας ομά-
δας, πάνω σε καίρια ζητήματα που αφορούν το 
παιδί, το σχολείο, την οικογένεια και ειδικότερα: 

- Την επικοινωνία γονιών – παιδιών 
- Τον  καθορισμό ρόλων και ορίων μέσα στην 

οικογένεια 
- Την υιοθέτηση νέων κανόνων συμπεριφο-

ράς 
- Την εφηβεία 
- Την ενδοοικογενειακή βία 
- Την ενδοσχολική βία  
- Τις εξαρτήσεις και τις παραβατικές συμπεριφορές κλπ. 
Στόχος της δράσης είναι η ανταλλαγή εμπειριών και η διαμόρφωση ευτυχι-

σμένων αυριανών πολιτών. 
Οι συναντήσεις των συμμετεχόντων διεξάγονται με την απαιτούμενη τήρη-

ση όλων των μέτρων ασφαλείας κατά της διασποράς του κορωνοϊού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περεταίρω πληροφόρη-

ση και δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία του «Έρασμου» Μ. Αλεξάνδρου 17, 
στη Βέροια

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

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρι-

κής Μακεδονίας (2014 -2020). 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

ΙΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 ΤΟΥ ΒΕΡΟΙΕΩΣ

ΠAΝΗΓΥΡΙΣ
Τὴν  Κυ -

ρ ι α κ ὴ ν  1 
Αὐγούστου 
2 0 2 1  π α -
νηγυρίζει ὁ 
Ἱερὸς Ναὸς 
Ὁσίου Ἀντω-
νίου τοῦ Βε-
ροιέως.

ο ἱ  Ἱ ερὲς 
Ἀ κ ο λ ο υ θ ί -
ες θὰ τελε-
σ θ ο ῦ ν  ὡ ς 
ἑξῆς:

Σάββατον 31 Ἰουλίου 2021
7:00 μ.μ. Ἔλευσις Τιμίου Σταυροῦ ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σουμελᾶ.  

Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινός.
11:00 μ.μ. Ἱερὰ Ἀγρυπνία.
Κυριακὴ 1 Αὐγούστου 2021
7:00 π.μ. Ἀρχιερ. Θεία Λειτουργία, Πρόοδος Τ. Σταυροῦ, Ἁγια-

σμός. 
7:00 μ.μ. Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αλεξάνδρεια, 27.07.2021
Αρ.Πρωτ. 13797

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγω-
νισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ
 ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Για τις ανάγκες του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου
 του δήμου Αλεξάνδρειας

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 197.856,88€ € (συμπερ. Φ.Π.Α. 24%)
1. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους 

κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
CPV : 32442000-3, Εξοπλισμός τερματικών
34924000-0, Πινακίδες μεταβαλλόμενου μηνύματος
48000000-8, Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορι-

κής
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το 

σύνολο των ποσοτήτων της προμήθειας.
3. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής  
(χαμηλότερη τιμή).

4. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42, Ταχ. Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350137, 2333350145, 
Αρμόδιοι υπάλληλοι: Ευθυμία Κιρτικίδου, Δήμητρα Αγγέλη 
E-mail: kirtikidou@alexandria.gr , aggeli@alexandria.gr 
Ιστοσελίδα: http://www.alexandria.gr
Κωδικός NUTS: EL521
5. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια συστημάτων 

έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας, σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυ-
ξης.

Το προσφερόμενο σύστημα θα αποτελείται αναλυτικά από τα 
παρακάτω:

• Σύστημα Ελέγχου θέσεων στάθμευσης
• Σύστημα Παροχής Ασύρματης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο (free 

wifi spots)
• Σύστημα ελέγχου πληρότητας κάδων
• Προμήθεια δύο (2) σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
• Προμήθεια δύο (2) ψηφιακών πινακίδων
• Ανάπτυξη μίας (1) ενιαίας πλατφόρμας «έξυπνης πόλης» και 

βιώσιμης κινητικότητας
• Ανάπτυξη μίας (1) ενιαίας εφαρμογής «έξυπνης πόλης» για 

κινητά τηλέφωνα σε iOS και Android
6. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της πα-

ρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονο-
μικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
ποσού 3.191,24€. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική 
ισχύ τουλάχιστον 1 μήνα από την καταληκτική ημερομηνία ισχύος 
της προσφοράς.

7. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρ-
μας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.
gov.gr. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό αριθμό 135916, 
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗ-
ΜΔΗΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αλεξάνδρειας 
www.alexandria.gr, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), 
στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας 
www.alexandria.gr και στον Ελληνικό Τύπο.

8. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστη-
μα ορίζεται η 27.07.2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00μ.μ. 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
ορίζεται η 13.08.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. 

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

9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομι-
κοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή.

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Γκυρίνης

Κλειστή, 1 -31 Αυγούστου 
η Φιλόπτωχος Βέροιας

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, θα είναι 
κλειστή  από 1 Αυγούστου-31 Αυγούστου 2021, λόγω 
αδείας της μαγείρισσας. Τα μέλη του Δ.Σ. ετοίμασαν δέ-
ματα με τρόφιμα, τα οποία θα παραλάβουν οι ωφελού-
μενοι του συσσιτίου, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, 
για το διάστημα που δε θα λειτουργεί.

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

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ.



Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αλεξάνδρειας: Ευχαριστίες 
στην εταιρεία Μανωλακούδης Α.Ε. – «Τρύφων»”

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας 
και Πολιτισμού, Δριστάς Στέφανος και τα Στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αλεξάν-
δρειας, απευθύνουν εγκάρδιες ευχαριστίες στην εταιρεία ΜΑΝΩΛΑΚΟΥΔΗΣ Α.Ε. “ΤΡΥΦΩΝ” για την 
ευγενική χορηγία της με αρτοσκευάσματα (παραδοσιακές πίτες και ψωμάκια).

Τέτοιες πράξεις, όπως η 
χορηγία της Μανωλακούδης 
Α.Ε. “ΤΡΥΦΩΝ” είναι αξι-
έπαινες και προάγουν την 
κοινωνική αλληλεγγύη και 
ανθρωπιά που τόσο έχουμε 
ανάγκη στη δύσκολη εποχή 
που διανύουμε εν μέσω της 
πανδημίας.

Η προσφορά αυτή συμ-
βάλει στην επίτευξη του 
στόχου της δομής του Κοι-
νωνικού Παντοπωλείου, 
δηλαδή την έμπρακτη και 

ουσιαστική στήριξη των ωφελούμενων – νοικο-
κυριών του Δήμου μας που έχουν ανάγκη.

 Τα προϊόντα διανέμονται αυτές τις μέρες σε 
ωφελούμενα νοικοκυριά της δομής, σύμφωνα 
με το πρόγραμμα διανομών του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου του Δήμου Αλεξάνδρειας και με 
τρόπο που εξασφαλίζεται η ισονομία και η αξιο-
πρέπειά τους.

‘Άτομα και νοικοκυριά που διαμένουν στο 
Δήμο Αλεξάνδρειας και ανήκουν σε ευάλωτες 
οικονομικά και κοινωνικά ομάδες πολιτών Α-
μεΑ, Ρομά, άποροι, άνεργοι, μετανάστες, και 
άτομα που πλήττονται ή απειλούνται από τη 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό μπορούν 
να έρθουν σε επαφή με το Κοινωνικό Παντοπω-
λείο του Δήμου Αλεξάνδρειας, στα τηλέφωνα: 
23330-53071 & 72 (Πλατεία Σιδηροδρομικού 
Σταθμού).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Μητροπόλεως 46 
Τηλ.:2331350616 Telefax:2331350515
E-mail:mizantzidou@veria.gr

Βέροια, 29/7/2021
Αρ.πρωτ. 16462                                                     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-

σφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη 
τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Σχέδιο 
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Βέροιας» 
προϋπολογισμού δαπάνης 59.520,00€ (με Φ.Π.Α.). 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 στο Δημαρχείο Βέροιας που βρίσκεται στην  οδό Μη-
τροπόλεως 46 στο γραφείο Προμηθειών (γραφείο 2), στις 17/8/2021  
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης αποδοχής προσφορών) 
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμών του Δήμου.

Για διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στο Δήμο (γραφ. 2) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιοι 
υπάλληλοι: E.Γκαραβέλη και Α. Μιζαντζίδου τηλ.: 2331350582 και 
2331350616). Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο 
ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στη διεύθυνση διαδικτύου : 
www.veria.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΑΔΑ: ΩΧΧ5ΟΕΘΦ-ΜΣ9
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια, 29/7/2021
Αρ. πρωτ. 749

Περίληψη προκήρυξης 
 Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δή-

μου Βέροιας (ΚΕΠΑ) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Αρ. πρωτ.  
38749/24.5.2021 (ΑΔΑ ΨΦΗ946ΜΤΛ6-4Ψ5) του ΥΠΕΣ και την 
υπ’ αριθμ. 45/2021 (ΑΔΑ: 6ΕΒΔΟΕΘΦ-ΤΥΞ)   του Διοικητικού 
Συμβουλίου για σαράντα επτά θέσεις, ανακοινώνει ότι θα προ-
σλάβει εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, έως σαράντα επτά συνολικά, προς 
κάλυψη των αναγκών, των εκπαιδευτικών τμημάτων της επιχεί-
ρησης που θα σχηματιστούν ανάλογα με την προσέλευση των 
μαθητών και μέχρι την λήξη του εκπαιδευτικού έτους 2021-2022 
και ειδικότερα:.  

καθηγητών πιάνου, κιθάρας, καθηγητών σχολής εγχόρδων 
(βιολιού, βιολοντσέλου) καθηγητών πνευστών οργάνων (κλαρι-
νέτο, φλάουτου τρομπέτας), καθηγητών υποχρεωτικών και  ει-
δικών θεωρητικών  μαθημάτων, καθ. μονωδίας, καθ. βυζαντινής 
μουσικής, μαέστρου χορωδίας, δασκάλων μουσικής προπαιδεί-
ας/ μουσικοκινητικής  αγωγής, καθηγητή ακορντεόν, καθηγητή 
αρμονίου, καθηγητή ηλεκτρικής κιθάρας- ηλεκτρικού μπάσου, 
καθηγητή ντραμς, δασκ. μπουζουκιού, μαέστρου φιλαρμονικής, 
συνοδών μπαλέτου, καθ. μπαλέτου, σύγχρονου χορού, δασκ. 
λάτιν χορών,  δασκ. Hip –hop χορού, καθ. ζωγραφικής,  δασκ. 
κοσμήματος, δασκ.  κατασκευών, δάσκαλο φωτογραφίας, καθ.
παραδοσιακών χορών.  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ενή-
λικοι. 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την επιλογή του παραπάνω προσωπικού 
αναφέρονται λεπτομερώς στην Προκήρυξη με ΑΔΑ: Ψ130Ο-
ΕΘΦ-Γ9Γ της ΚΕΠΑ που είναι αναρτημένη, στο site: www.
veriaculture.gr, στο site: www.veria.gr, στο Χώρο Τεχνών και τον 
Δήμο Βέροιας.

  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση και τα 
δικαιολογητικά τους υπόψη της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας στα γρα-
φεία της ΚΕΠΑ, Χώρος Τεχνών, δ/νση: Π. Μελά και Μπιζανίου, 
3ος όροφος, τηλ. 2331078100 (Μυλωνά Όλγα, Βέρρος Δημήτρι-
ος ή Ξένια Πέτρου), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επόμενη 
μέρα της δημοσίευσης της παρούσης στον τύπο (δηλαδή έως 
9/8/2021, ώρα 15.00). 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραστούν ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής επιλογής στην ημέρα και την ώρα που θα 
τους υποδειχθεί, στον Χώρο Τεχνών. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Θεόφιλος Κορωνάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ.Μ.                                

Θεσσαλονίκη, 29 Ιουλίου 2021
Α.Π. : 476367(594)
ΠΕΤ: 1903068722

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σε εφαρμογή των διατάξεων των α) ΚΥΑ 1649/45/2014 

(ΦΕΚ 45/Β’/2014), β) Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2014) γ) το 
H.Π. 37111/2021 (ΦΕΚ 1391/Β/2003) και δ) Ν. 4685/2020 
(ΦΕΚ 92/Α/07.05.2020) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 
γνωστοποιούμε στους αρμόδιους δημόσιους φορείς, υπηρεσίες 
και πολίτες ότι έχει κατατεθεί στην υπηρεσία μας και τίθεται σε 
δημόσια διαβούλευση: α) το με αρ. Πρωτ. 149241/21-07-2021 
διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασμού Κ.Μ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
– Θράκης  β) το από 23-07-2021 έγγραφο της εταιρείας, που 
συνοδεύεται από τη Βεβαίωση μεταβολής εργασιών μη φυσικού 
προσώπου από τη ΔΟΥ Βεροίας, με το οποίο πιστοποιείται ότι η 
επωνυμία της εταιρείας είναι ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΑΣ Ο.Ε. 
(αρ. Πρωτ. Π.Σ. ΠΚΜ: 469656(589)/27-07-2021) που αφορά:

1. Το έργο: «Διαβίβαση για γνωμοδοτήση Μελέτης Πε-
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων Τροποποίησης – Ανανέωσης 
Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου 
μαρμάρου, έκτασης 73.282,36 τ.μ. καθώς και συνοδών εγκα-
ταστάσεων Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων και Θραύ-
σης αδρανών υλικών, στη θέση «Ξυλάλογο» της περιοχής 
Ξηρολίβαδο Δ.Κ. Κουμαριάς, Δ.Ε Βέροιας, Δήμου Βέροιας, 
Π.Ε. Ημαθίας.».

2. Ανήκει στην: υποκατηγορία Α2 - ομάδα  5η: Ομάδα 5η: 
Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες με Α/Α 03.

3. Φορέας υλοποίησης του έργου: ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙ-
ΔΑΣ Ο.Ε.

4. Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους 
φορείς και υπηρεσίες και  των απόψεων του κοινού στο πλαίσιο 
της δημόσιας διαβούλευσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών από την  30/ 07/ 2021  έως 29/ 08/ 2021. 

5. Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας – Θράκης είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδι-
ασμού Κ.Μ. (τηλ. 2313–309289  κα. Σοφία Σαρίκου).

6. Αρμόδια Υπηρεσία για την παροχή των σχετικών περιβαλ-
λοντικών στοιχείων είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλο-
ντος ΠΕ Ημαθίας (τηλ. 2331353634) κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες ή μπορείτε να βρείτε στη σελίδα: http://www.pkm.gov.
gr/default.aspx?lang=el-gr&page=491

7. Το παρόν δημοσιεύεται στην εφημερίδα «ΛΑΟΣ» της Π.Ε 
Ημαθίας την 30 Ιουλίου 2021.  

 Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης – πρό-
σκλησης στον Τύπο βαρύνουν τον φορέα υλοποίησης του 
έργου, βάσει της ΚΥΑ αριθ. Οικ.:1649/4/2014 (ΦΕΚ 45  τ.Β’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

   Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.  
   ΒΕΝΙΑΜΙΝ Ι. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ                         

Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου:
Ερώτηση για το ενδεχόμενο 

αναστολής της Τελωνειακής Ένωσης 
Ε.Ε. – Τουρκίας, λόγω προκλητικών 
δηλώσεων Ερντογάν, για Βαρώσια

Ερώτηση προς τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για θέ-
ματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, κ. Μπορέλ κατέθεσε η 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου με αφορμή την πρόσφατη δήλωση 
προθέσεων του Πρόεδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με την 
επαναλειτουργία μονομερώς των Βαρωσίων, κατά παράβαση των κανόνων του 
Διεθνούς Δικαίου.

Η κα Ασημακοπούλου σημειώνει στην ερώτησή της, ότι ο ίδιος ο κ. Μπορέλ 
πρόσφατα δήλωσε σχετικά, πως σε περίπτωση νέων προκλήσεων και μονομε-
ρών ενεργειών, εκ μέρους της Τουρκίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρησιμοποι-
ήσει τα μέσα και τις επιλογές που έχει στη διάθεσή της, για να υπερασπιστεί τα 
συμφέροντά της.

Επίσης, αναφερόμενη στην πρόσφατη μελέτη της Επιτροπής Διεθνούς Ε-
μπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία κατέδειξε ότι μια ενδεχόμενη 
αναστολή της Τελωνειακής Ένωσης Ε.Ε. – Τουρκίας, θα έχει μεγαλύτερο κόστος 
για την Τουρκία, με μείωση των εξαγωγών της κατά 43%, σε σχέση με την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση (33%), ρωτά τον κ. Μπορέλ: «αν προτίθεται να εξαντλήσει όλα 
τα μέσα που παρέχονται από την Τελωνειακή Ένωση Ε.Ε. – Τουρκίας, φτάνο-
ντας μέχρι και στη συνολική αναστολή της, δεδομένου ότι θα υπάρξουν δυσμε-
νέστερες συνέπειες για την Τουρκία, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.»



Η ΔΕ του 
τμήματος 
καλαθο-

σφαίρισης του 
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ με χαρά 
ανακοινώνει την 
έναρξη της συνερ-
γασίας της με τον 
Γιώργο Γαρέζο.  Ο 
26χρονος αθλητής 
(20/11/1995) με 
καταγωγή από 
τη Θεσσαλονίκη 
έχει ύψος 1.98 
και αγωνίζεται με 
την ίδια επιτυχία 
στις θέσεις του 
shooting guard 
και του small 
forward, έχοντας 
ως δυνατό του 
όπλο την ευστο-
χία από μέση και 
μακρινή απόστα-
ση.  

Ο Γιώργος ξεκίνησε
την καριέρα του στιςΑ-
καδημίες του Ηρακλή,
ενώ τη διετία 2013-15,
σε ηλικία 18 ετών, αγω-
νίστηκε με την ανδρική
ομάδα του Γηραιού στο
πρωτάθλημα τηςΑ2 Ε-
θνικής Κατηγορίας.  Εν
συνεχεία,φόρεσεστηΒ’
Εθνική τη φανέλα των
Αργοναύτη Καλαμαριάς
(2015-16),Πευκοχωρίου
(2016-17) και Γέφυρας
(2017-18).

Τομεγάλοάλμαστην
καριέρα του το έκανε τη
σαιζόν2018-19,ότανκαι
αγωνίστηκεστηνBasket
League με την ομάδα
του ΉφαιστουΛήμνου,
καταγράφοντας μάλιστα
συμμετοχές απέναντι σε
Παναθηναϊκό, Πανιώ-
νιο,Άρη καιΟλυμπιακό.
Τη σαιζόν 2019-20 α-
γωνίστηκε εκ νέου στην
BasketLeagueμετηφα-
νέλα της ΚΑΕ Ρέθυμνο
Cretan Kings, ενώ την
περσινή σαιζόν 2020-
21 αγωνίστηκε πριν τη
διακοπή για 5παιχνίδια
με την ομάδα του ΑΟ

Αγρινίου στηνΑ2 Εθνι-
κή, έχοντας10,8 ppgσε
30 λεπτά συμμετοχής,
με ευστοχία 40,9% στα
σουτ3πόντων.

ΟΓιώργοςαποτελού-
σε πάγιο μεταγραφικό
στόχοτηςομάδαςμαςτα
τελευταία  χρόνια και εί-
μαστε εξαιρετικά χαρού-
μενοιπουαθλητήςμετις
παραστάσεις του από
τα σαλόνια της Basket
League θα φορέσει τη
φανέλα με τα ερυθρό-
λευκα χρώματα τουΦΙ-
ΛΙΠΠΟΥ.  Τον καλωσο-
ρίζουμε-επιτέλους- στην
πόλη μας και του ευχό-

μαστε να είναι υγιής και
ναπραγματοποιήσει μια
καλήμπασκετικήχρονιά,
βοηθώντας ταυτόχρονα
την ομάδα μας να επι-
τύχει τουςστόχους τους
οποίουςέχειθέσει.

Θα θέλαμε να ενημε-
ρώσουμε τους φίλους
της ομάδας μας ότι η
στελέχωση της συνεχί-
ζεται, τόσο με μεταγρα-
φές νέωνπαικτών, όσο
και με ανανεώσεις των
αθλητών από τον περ-
σινό κορμό.  Σύντομα
έπονται περαιτέρωανα-
κοινώσεις ενδυνάμωσης
τουρόστερ, μεαπώτερο

σκοπό η ομάδα να εμ-
φανιστεί όσο τοδυνατόν
πιο ανταγωνιστική στο
νέοπρωτάθλημα τηςΑ2
Εθνικής.

Στηνπροσπάθειάμας
νααλλάξουμεεπίπεδο,η
παρουσίασαςδίπλαμας
με την αγορά ενός εισι-
τηρίουδιαρκείαςκρίνεται
κάτι παραπάνω από α-
παραίτητη.  Καλούμε ό-
λουςλοιπόν τουςφίλους
του μπάσκετ ναπρομη-
θευτούν την κάρταδιαρ-
κείαςτουςκαιναπάρουν
θέση στο πλευρό του
μπασκετικούΦΙΛΙΠΠΟΥ
στη σάλα «Δημήτριος
Γκίμας»τουΔΑΚΒικέλας
Μακροχωρίου.
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Ξεκινάειηδιάθεση
διαρκείας2021-2022

Η ΔΕ του τμή-
ματος καλαθοσφαί-
ρισης τουΑΠΣΦΙ-
ΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ανακοινώνειότιαπό
τηνΠέμπτη29/7ξε-
κινά η διάθεση των
καρτών διαρκείας
για την αγωνιστική
σαιζόν2021-22.

ΚΑΤΗΓΟΡ ΙΕΣ
ΤΙΜΩΝ

SILVER:50€
GOLDVIP:100€
ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ :

30€
Η κάρτα διαρκεί-

ας εξασφαλίζει στον
κάτοχό της την εί-
σοδοσεόλους τους
επίσημους εντός έ-
δρας αγώνες για το
ΠρωτάθληματηςΑ2

ΕθνικήςΚατηγορίας, τοΚύπελλοΕλλάδας και τους ενδεχόμενους
φιλικούςαγώνεςή τουρνουάπουθαδιεξαχθούνστοΔΑΚΒικέλας
Μακροχωρίου. Ως ημερομηνία έναρξης τουΠρωταθλήματος έχει
οριστείαπότηνΕΟΚη16ηΟκτωβρίου.

Ωςδιοικούσα επιτροπή κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνωςδυνατό
για τηνποιοτική στελέχωση της ομάδας και την όσο το δυνατόν
καλύτερηπαρουσία της στις διοργανώσεις που θα συμμετάσχει
την ερχόμενηαγωνιστική χρονιάστοπολύανταγωνιστικόπρωτά-
θληματηςΑ2,όπωςαυτόπροδιαγράφεται.Καθώςείναιεξαιρετικά
αβέβαιοανθα κυκλοφορούνμεμονωμένα εισιτήρια για τους εντός
έδρας αγώνες (άραπιθανόν η είσοδος στο γήπεδο ή η ζωντανή
παρακολούθησητουαγώναμέσωYouTubeθαείναιεφικτήΜΟΝΟ
στουςκατόχουςκαρτώνδιαρκείας),καλούμεόλουςτουςφίλουςτου
αθλητισμούκαιτουμπάσκετγιαακόμαμιαφοράναστηρίξουντην
προσπάθειά μας και ναπροβούνστηνπρομήθεια του εισιτηρίου
διαρκείας τους. Η κίνησηαυτή, εκτός απόσημειολογική ένδειξη
στήριξης τηςομάδαςμας,αποτελεί και μιαπολύσημαντική ένεση
οικονομικήςενίσχυσης.

ΕΙΣΟΔΟΣΣΤΟΓΗΠΕΔΟ
Υπενθυμίζουμε ότι για την είσοδοστο γήπεδο θα ισχύουν τα

υγειονομικάπρωτόκολλα και οι εκάστοτε όροι και προϋποθέσεις
πουεφαρμόζονταιμεαπόφασητηςΠολιτείαςτηδεδομένηχρονική
στιγμήκαιγιατουςοποίουςθασαςκρατάμεενήμερους.

ΣΗΜΕΙΑΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΚατάστημαΟΧΕΤΤΕ,Βενιζέλου7,Βέροια.2331060977
ΚατάστημαΒΕΝΕΤΤΟΝ,Τσούπελη5,Βέροια,2331070557
Περισσότερεςπληροφορίεςστο6932335069(κοΛαζόΗλία)

O Γιώργος Γαρέζος στον Φίλιππο Βέροιας

Ολοκληρώθηκε
ηΓΣτηςSuperLeague2

Ολοκληρώθηκε η Γενική Συνέλευση των 
ΠΑΕ της Super League 2 και της Football 
League που αφορούσε την αγωνιστική 

περίοδο 2020-2021, όπου εγκρίθηκαν ομόφωνα ο 
Οικονομικός και ο Διοικητικός Απολογισμός.

Επίσης,μετάτηνπρόσκλησηενδιαφέροντος,προκρίθηκεωςεπί-
σημημπάλατουπρωταθλήματος2021-2022ηNikeFlight.

Αποφασίστηκε τέλος, η άμεση δημοσίευσηπρόσκλησης ενδια-
φέροντος για την ασφάλιση τωνποδοσφαιριστώνστην αγωνιστική
περίοδο2021-2022.

ΔενσυμμετείχανοΘεσπρωτός,ηΑΕΠΚοζάνηςκαιοΙωνικόςπου
ανέβηκεστηνΣούπερΛιγκ.
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Στο Ποσειδώνιο 
Κολυμβητήριο Θεσ-
σαλονίκης (βόρειος 

όμιλος) και παράλληλα στο 
ΟΑΚΑ στην Αθήνα (νότιος 
όμιλος) διεξήχθη από 14 – 
19 Ιουλίου 2021 το Πανελ-
λήνιο πρωτάθλημα κατηγο-
ριών (Εφήβων – Νεανίδων/ 
Παίδων – Κορασίδων/ 
Παμπαίδων & Παγκορασί-
δων Α-Β).

Μετά τοπέρας τωναγώνων ταα-
ποτελέσματα τωνδύοομίλωνενοποι-
ήθηκαν και βγήκε η τελική κατάταξη
ανάαγώνισμα.

Ηαγωνιστικήομάδα τουΠήγασου

συμμετείχεμεέξιαθλητές/τριεςπραγ-
ματοποιώνταςεξαιρετικήεμφάνιση.Οι
κολυμβητές κατάφεραν, παρόλη την
αρνητική κατάσταση  που επικρατεί
λόγωτηςπανδημίας,νακαταρρίψουν
σε όλα σχεδόν τα αγωνίσματα που
πήρανμέρος,ταατομικάτουςρεκόρ.

Όμωςηεπιτυχίαδεσταμάτησεεκεί
καθώς σε ατομικό επίπεδο κατέκτη-
σαν πέντε μετάλλια και σε ομαδικό
δύο.Δύοπρώτες θέσεις σε ατομικά
αγωνίσματα και μία δεύτερη θέσησε
ομαδικό για τον αθλητήΠασίδη Χα-
ράλαμπο (κατ.Παίδων), μία τρίτη θέ-
σησεατομικόαγώνισμαγιατονΤσα-
νακτσίδηΆγγελο (κατ. Εφήβων), μία
δεύτερηκαιμίατρίτηθέσησεατομικά
αγωνίσματα και μία δεύτερη θέσησε
ομαδικό για την ΠασίδουΔέσποινα

(κατ.ΠαγκορασίδωνΒ).
Οπροπονητής τηςομάδαςκ.Στέ-

λιοςΑμπατζίδης έμεινε απόλυτα ευ-
χαριστημένος με τα αποτελέσματα
των αθλητών και μετά το τέλος των
αγώνων έκανε τηνπαρακάτω δήλω-
ση: «Πολλά συγχαρητήρια σε όλους
τους αθλητές/τριες της αγωνιστικής
μας ομάδας για τις επιδόσεις και τις
διακρίσειςπουκατάφερανστοΠανελ-
λήνιοπρωτάθλημα.Οι προσπάθειές
τους απέδωσαν καρπούς και τη νέα
αγωνιστικήσεζόντουςπεριμένουνμε-
γαλύτερεςεπιτυχίες.Γιαναεπιτευχθεί
αυτόαρκείναμένουμεπροσηλωμένοι
στους στόχους μας και να βελτιωνό-
μαστε καθημερινά. Ευχαριστώπολύ
τονσύλλογοκαι τουςγονείςγιατίπά-
ντα βρίσκονται στο πλευρό μας και
στηρίζουνμεκάθετρόποτιςπροσπά-
θειεςτωνπαιδιών».

Συνοπτικά οι αθλητές και οι αθλή-
τριεςπουπήρανμέροςστοΠανελλή-
νιοπρωτάθλημα και η κατάταξή τους
ανάαγώνισμαείναι:

ΤσανακτσίδηςΆγγελος(Εφήβων):
3οςστα50μ.ελεύθερο

ΠασίδηςΧαράλαμπος(Παίδων):
1οςστα50μ.πεταλούδα
1ος100μ.πεταλούδα
10ος100μ.ελεύθερο
2οςστα4x100μ.ελεύθεροmix

ΠασίδουΔέσποινα(ΠαγκορασίδωνΒ):
2ηστα200μ.ύπτιο
3ηστα100μ.ύπτιο
4ηστα50μ.ύπτιο
2ηστα4x100μ.ελεύθεροmix

ΜπόγκοτςΈλλη(Νεανίδων):
9ηστα200μ.ελεύθερο
13ηστα400μ.ελεύθερο
32ηστα100μ.ελεύθερο

ΓιαννιώτηςΝικόλαος(ΠαμπαίδωνΑ):
12οςστα50μ.ύπτιο
20οςστα100μ.ύπτιο
27οςστα200μ.ύπτιο

Ζέζιου Κωνσταντίνα (Παγκορασί-
δωνΒ):

59ηστα50μ.πεταλούδα
76ηστα100μ.ελεύθερο
82ηστα50μ.ελεύθερο

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

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

της δισεβδομαδιαίας «Σχολικής Βεβαίωσης».
Ώραέναρξης16.00

Ώρασυνάντησης15.45

Στον Ολυμπιακό συνεχίζει
ο Μπάμπης Δομπρής!

Έπειτα από τέσσερα χρόνια στην ΑΕΚ, ο Μπάμπης Δομπρής 
αποχωρεί για τον Ολυμπιακό. Ο 27χρονος (23/07/1994) Ημα-
θιώτης ίντερ ανακοινώθηκε και επίσημα από τους «ερυθρο-

λεύκους», που αποτελούν την τέταρτη ομάδα του μετά τον Φίλιππο 
Βέροιας, τον Ποσειδώνα Λουτρακίου και την ΑΕΚ.

Αναλυτικά:
«ΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΣ.Φ.Π.ανακοινώνειτηνέναρξητηςσυνεργασίαςτουμετονΧαράλα-

μποΔομπρή.Οδιεθνήςπλέιμέικερ(ημ.γέννησης23/7/1994),υπέγραψετοσυμβόλαιοτου
καιεντάσσεταιστορόστερτηςομάδαςΧάντμπολΑνδρών.

ΣτιςπρώτεςτουδηλώσειςωςαθλητήςτουΟλυμπιακού,οΧαράλαμποςΔομπρήςανέφε-
ρεστοolympiacossfp.grταεξής:

«ΕίμαιπολύχαρούμενοςπουπλέοναποτελώμέλοςτηςομάδαςτουΟλυμπιακού.Όταν
σουδίνεταιηευκαιρίαναπαίξειςσεένατόσομεγάλοσύλλογοείναιπάνταχαράκαιτιμήγια
κάθεαθλητή.Πιστεύωπολύστοπρότζεκττηςομάδαςκαινιώθωέτοιμοςγιαμιααπαιτητική
χρονιάστηνοποίαθακάνουμεότιπερνάαπότοχέριμαςγιαναπετύχουμετουςστόχους
μας».

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣΟΜΑΔΕΣ
2012-2015:ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ
2015-2016:ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
2016-2017:ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ
2017-2021:ΑΕΚ»

ΣπουδαίεςεπιτυχίεςτουΠήγασου
στοΠανελλήνιοπρωτάθλημα
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιούνιος-Ιούλιος 2021

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

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

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

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

Με γκολ του 
Αργυρόπουλου 
30 περίπου 

δεύτερα πριν το τέλος 
η Εθνική πόλο ανδρών 
επιβλήθηκε με 10-9 της 
Ιαπωνίας και προκρί-
θηκε στα προημιτελικά 
του Ολυμπιακού τουρ-
νουά πόλο.

Η Ελλάδα μετά τα δύο
σπουδαία αποτελέσματα που
πήρε κόντρασεΟυγγαρία και
Ιταλίαπαραμένει αήττητημετά
τιςτρειςπρώτεςαγωνιστικές.Η
ομάδατουΘοδωρήΒλάχουεί-
ναιστηνπρώτηθέσητουπρώ-
του ομίλουμεπέντε βαθμούς,
όσουςκαιηΙταλίαπουνωρίτε-
ρανίκησεδύσκολατιςΗΠΑ.

Η ελληνική ομάδα χρεώθη-
κεπάραπολλές αποβολές, οι
παίκτεςέφτασανσταόριάτους
αλλά κατάφεραν και ανταπε-
ξήλθαν στην απίστευτηπίεση
των Ιαπώνων. Επόμενο ματς
για την Εθνική ομάδα πόλο
ανδρώνστις 31 Ιουλίου με α-
ντίπαλο τηΝότιοΑφρική στις
13:50ώραΕλλάδος.

Οι Ιάπωνες είχανδύοήττες
στα πρώτα δύο παιχνίδια και
μπήκανστηνπισίναασκώντας
απότηναρχήμεγάληπίεσησε
όλατασημείακάτιπουδυσκό-
λεψεαφάνταστα τουςΈλληνες
διεθνείςστασουττους.

Επιπλέον πρόβλημα για
τονΘοδωρήΒλάχο και το γε-
γονός ότι ο αρχηγός Γιάννης
Φουντούλης είχε ήδη από το
πρώτο οκτάλεπτο δύοαποβο-
λές, ενώ νωρίς στο δεύτερο
οκτάλεπτοχρεώθηκεμεδεύτε-
ρηποινήκαι τοάλλοεπιθετικό
όπλο τηςΕλλάδας, οΆγγελος
Βλαχόπουλος.

Με τους Ιάπωνες να έχουν
0/5στονπαίκτηπαραπάνω, η
Ελλάδαβρήκε την ευκαιρία να
κάνει το1-1 τουπρώτουοκτα-
λέπτου,3-1μεταγκολτουΓε-

νηδουνιά και του Σκουμπάκη.
Οι Ιάπωνες απάντησαν κάνο-
ντας το 3-3 σε λίγότερο από
τριάνταδευτερόλεπτα εκμεταλ-
λευόμενοικόντραεπιθέσειςκαι
πιάνονταςανοργάνωτη την ελ-
ληνικήάμυνα.

Στα μισά του δεύτερου ο-
κταλέπτου, η Ιαπωνία σκόρα-
ρε γιαπρώτηφοράστονπαί-
κτη παραπάνω και πήρε και
τοπροβάδισμα με 4-3, για να
απαντήσει άμεσα οΜουρίκης
κάνονταςτο4-4καιναπετύχει
ξανάγκολη ΙαπωνίαμετονΑ-
ράτσι για το 5-4 και να ισοφα-
ρίσει ο Καπότσης σε 5-5που
ήταν τοσκορμετά το δεύτερο
οκτάλεπτο.

Οι Ιάπωνεςμπήκανδυνατά
στο τρίτο οκτάλεπτο και προ-
ηγήθηκαν ξανά με τον Ινάβα.
ΗΕλλάδαισοφάρισεσε6-6με
τρομερό γκολ του Γενηδουνιά
απότηνπεριφέρεια.

Οι Έλληνες παίκτες είχαν
αρκετά νεύρα αφού στην επί-
θεση δεν έβγαιναν και πολλά
πράγματα.ΗομάδατουΘοδω-

ρήΒλάχουέκανετο7-6μετον
Καπότσηστονπαίκτηπαραπά-
νωδύοπερίπουλεπτάπριντο
τέλος του τρίτου οκταλέπτου.
Οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν
να βρουν δίχτυαστην υπόλοι-
πηπερίοδο.

Με γκολ τουΜάριουΚαπό-
τση ηΕλλάδαπροηγήθηκε με
8-6στο ξεκίνημα του τέταρτου
οκταλέπτου.Οι Ιάπωνες κατά-
φερανναμειώσουνκαιπάλισε
8-7μετονΑντάτσιμεσουταπό
τηνπεριφέρεια και ισοφάρισαν
σε8-8μετονΑράκι.

ΟΓενηδουνιάςήτανεκείνος
που έλυσε τον γόρδιο δεσμό
για τηνΕλλάδα γράφοντας το
9-8 με σουτ από την περιφέ-
ρεια. Οι Ιάπωνες ισοφάρισαν
ξανάσε 9-9 με τονΑράι στον

παίκτηπαραπάνωέναπερίπου
λεπτόπριντοτέλος.

Τελικά ο Στέλιος Αργυρό-
πουλος με ένα γκολ σε έναν
άψογαπαιγμένοπαίκτηπαρα-
πάνω έδωσε τη νίκηστηνΕλ-
λάδα.

Οκτάλεπτα:1-1,4-4,2-1,3-
3.

ΕΛΛΑΔΑ(Βλάχος): Ζερδε-
βάς, Γενηδουνιάς3,Σκουμπά-
κης 1, Καπότσης 3,Φουντού-
λης, Παπαναστασίου,Δερβί-
σης,Αργυρόπουλος 1, Μου-
ρίκης 1,Κολόμβος1, Γκιουβέ-
τσης,Βλαχόπουλος

ΙΑΠΩΝΙΑ(Ομότο):Ταναμού-
ρα,Αντάτσι 3, Κόπου, Σίγκα,
Γιοσίντα 1, Σουζούκι, Σιμίζου,
Τακάτα,Αράι2,Ινάμπα2,Οκά-
βα,Αράκι1.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΟΛΟ

Ελλάδα - Ιαπωνία 10-9
Έχασαν την ευκαιρία

να διεκδικήσουν μετάλλιο 
Σάκκαρη και Τσιτσιπάς

Μετά από έναν γεμάτο και πολύ κλειστό προημιτελικό, οι Αυστραλοί Ashleigh 
Barty και John Peers επικράτησαν της Μαρίας Σάκκαρη και του Στέφανου Τσιτσιπά 
με 6-4, 4-6, 10-6 και προκρίθηκαν στις «4» καλύτερες ομάδες του μικτού διπλού των 
Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο.

Μ’ αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε και η πρώτη παρουσία της Μαρίας και του 
Στέφανου σε Ολυμπιακούς Αγώνες, αφού θυμίζουμε πως στα μονά και οι δυο εκπρό-
σωποι του ελληνικού τένις στο Τόκιο είχαν αποκλειστεί στον 3ο γύρο.

Όπως αναφέρει το tennisnews, στον σημερινό προημιτελικό η ελληνική ομάδα 
ξεκίνησε πιο δυνατά και χάρη σε ένα break στο σερβίς της Barty προηγήθηκε με 2-1. Η 
ομάδα της Αυστραλίας ωστόσο απάντησε άμεσα με break στο σερβίς της Σάκκαρη για 
το 2-2, ενώ στο 10ο game έκανε break και στο σερβίς του Τσιτσιπά, για να κατακτήσει 
το 1ο σετ με 6-4.

Η Μαρία και ο Στέφανος δεν το έβαλαν κάτω, ξεκίνησαν πολύ δυνατά στο 2ο σετ 
και «έσπασαν» το σερβίς του Peers για 1η φορά, για να προηγηθούν με 2-0. Έκτοτε 
κατάφεραν όχι μόνο να προστατεύσουν το προβάδισμα αυτό, αλλά να το κάνουν και 
χωρίς να απειληθούν, κερδίζοντας το 2ο σετ στα 10 games.

Στο tie-break 10 πόντων οι Αυστραλοί έδειξαν τη μεγάλη εμπειρία τους από τα 
διπλά και στα πιο κομβικά σημεία ήταν αλάνθαστοι κοντά στο φιλέ. Προηγήθηκαν με 
7-3 και με 9-4, έχοντας 6 διαδοχικά match points για την πρόκριση, που τελικά ήρθε 
στο 3ο, με 10-6.

Στα ημιτελικά του μικτού διπλού, Barty και Peers θα αντιμετωπίσουν τους Ρώσους 
Anastasia Pavlyuchenkova και Andrey Rublev, που νωρίτερα απέκλεισαν το δίδυμο 
από την Ιαπωνία, των Ena Shibahara και Ben McLachlan, με 7-5, 6-7 (0), 10-8.

Παρασκευή 30-07-2021

16:00-21:00 ΖΑ-

ΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ26

23310-24123

16:00-21:00ΘΩΙ-

ΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕ-

ΝΙΖΕΛΟΥ 82 23310-

67530

1 9 : 0 0 - 2 1 : 0 0

ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝΔΟΥ11(κάτωαπότααστι-

κά)23310-23023

21:00-08:00ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝΔΟΥ11(κά-

τωαπότααστικά)23310-23023

Φαρμακεία



Η Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό συμμετέχει στο καινοτόμο 
κατασκηνωτικό πρόγραμμα για παιδιά με και χωρίς αναπηρία 
ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το συγκεκριμένο πρόγραμ-
μα σχεδίασαν και υλοποίησαν από κοινού το Εργαστήριο  
Προσαρμοσμένης Φυσικής  Αγωγής του ΤΕΦΑΑ Σερρών  και 
η κατασκήνωση YUPPI CAMP στην 
Κρυοπηγή Χαλκιδικής.

Η κυρία Ευαγγελινού Χριστίνα,κα-
θηγήτρια  Προσαρμοσμένης Φυσικής 
Αγωγής ΤΕΦΑΑ Σερρών  του ΑΠΘ ,ε-
πιστημονική υπεύθυνη του κατασκη-
νωτικού προγράμματος, επισκέφθηκε 
το σύλλογό μας μαζί με το συντονι-
στή της ομάδας των συνοδών της 
Μ.Α.μ.Α ,κύριο Αλέξανδρο Καραϊω-
σήφ, εκπαιδευτικό Προσαρμοσμένης 
Φυσικής Αγωγής                     ό-
που και συνομίλησαν με το ΔΣ της 
Μ.Α.μ.Α και τους εκπαιδευτές μας  
και στη  συνέχεια πραγματοποιήθηκε 
αξιολόγηση των ωφελουμένων που 
θα συμμετάσχουν στο κατασκηνωτικό 
πρόγραμμα.

Οι συνοδοί  -εκπαιδευτές της 
Μ.Α.μ.Α παρακολούθησαν επιμορ-
φωτικά σεμινάρια με εισηγήτριες κυ-
ρία Ευαγγελινού ,την κυρία Ελένη 
Κατρανιά, νηπιαγωγός Αγωγής και 
την κυρία Κατερίνα Αλεξάνδρου ,Δα-
σκάλα Ειδικής Αγωγής .

Στο πρόγραμμα –Η δύναμη της 
κατασκηνωτικής ενσωμάτωσης-συμ-
μετέχουν νέοι και νέες στο φάσμα του 
αυτισμού ,με Νοητική Υστέρηση,σύν-
δρομο DOWN από τη Β.Ελλάδα. Θα 
μένουν  σε σπιτάκια μόνοι τους με 
συνοδό (αυτόνομη διαβίωση),σε σπι-
τάκια ανά ένα ή ανά δύο μαζί με το 
συνοδό τους ,σε σπιτάκια με παιδιά 
χωρίς αναπηρία. Η χρονική περίοδος 
που θα πραγματοποιηθεί το κατασκη-
νωτικό πρόγραμμα διαρκεί 10 μέρες 
(13 -23 Αυγούστου) στις όμορφες και 
ασφαλείς εγκαταστάσεις της YUPPI 
CAMP στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής.

Στόχος του προγράμματος είναι 
η αλληλοαποδοχή, η απρόσκοπτη 
συνύπαρξη, η ικανοποίηση των κινη-
τικών ,μορφωτικών ,κοινωνικών και 
συναισθηματικών αναγκών όλων των 
παιδιών.

Η ομάδα που πραγματοποιεί το 
πρόγραμμα αποτελείται από ανθρώ-
πους με επιστημονικότητα και εξει-
δίκευση. Η φιλοσοφία του συλλόγου 
μας είναι να συμμετέχουμε σε τέτοιες 
καινοτόμες δράσεις και προγράμματα 
που στόχο έχουν την εξέλιξη των παι-
διών μας. 

Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ευ-

αγγελινού  και όλους τους συνεργάτες της για την εποικοδομη-
τική  μας συνεργασία. 

Με εκτίμηση το ΔΣ 
του συλλόγου Μ.Α.μ.Α
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Αισθανόμαστε 
την ανάγκη να 
ευχαριστήσου -
με τον Δήμαρχο 
Βέροιας Κωνστα-
ντίνο  Βοργιαζιδη 
για την βράβευ-
ση της Ομάδας 
Ρομποτικής του 
3ου Συστήματος 
Δ α σ ο π ρ ο σ κ ό -
πων Βέροιας, με 
αφορμή την κα-
τάκτηση της τρί-
της θέσης στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό 
Ρομποτικής, έρευνας και καινοτομίας 
FIRST LEGO League Greece Challenge 
στο πρόγραμμα S.T.E.A.M. yourself with 
FLL 2020-21 (https://firstlegoleague.gr/) 
και για την συμμετοχή μας στον Παγκό-
σμιο Διαγωνισμό FIRST LEGO League 
Open International Greece.

Ο Δήμαρχος, ως παλαιός Πρόσκο-
πος του Συστήματος μας, τόνισε την 
σημασία του βραβείου που κατακτήσαμε 
στον τομέα CORE VALUES, της Ρομπο-
τικής και μας προέτρεψε να συνεχίσουμε 
να ακολουθούμε τους στόχους μας πά-
ντα με τα προσκοπικά ιδεώδη.

Κατά την διάρκεια της βράβευσης 
δεχθήκαμε και τα συγχαρητήρια του 
Βουλευτή Ημαθίας κυρίου Λαζάρου Τσα-
βδαρίδη.

Ευχαριστούμε την Veria TechLab της 
Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροι-
ας και συγκεκριμένα τον κύριο Αναστά-
σιο Στογιαννόπουλο και τον κύριο Γεωρ-
γιο Μπίκα για την έμπρακτη υποστήριξη, 
όπως και την Eduact για τον συντονισμό 
της προσπάθειας.

Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε 
την Αμερικανική Πρεσβεία για τα υλικά 
της Ρομποτικής και για την κάλυψη των 
εξόδων συμμετοχής, τόσο στο Πανελλή-
νιο όσο και στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα 

Ρομποτικής.
Για άλλη μία φορά ευχαριστούμε τους 

γονείς που μας εμπιστεύονται τα παιδιά 
τους στο προσκοπικό παιχνίδι και όχι 
μόνο. 

Συγχαρητήρια στους Προσκόπους 
που απάρτισαν αυτήν την ομάδα:

1. Ευμορφία Λάζου
2. Μαρία Έλενα Αλεξιάδου
3. Λυδία Παντελίδου
4. Ευάγγελο Δάρλα
5. Ναταλία Παπαδοπούλου
6. Γεώργιο Ιωαννίδη
7. Νικόλαο Κόγια 
8. Αντωνία Θυμιοπούλου
9. Νικόλαο Παπαχαραλάμπους
Καθώς επίσης και στους Βαθμοφό-

ρους και Μέντορές:
1. Ευάγγελο Ουσουλτζόγλου (Αρχη-

γός Ομάδας Ρομποτικής)
2. Ασημίνα Πάπαρη (Υπαρχηγός Ο-

μάδας Ρομποτικής)
Και τους Βαθμοφόρους:
1. Ιορδανη Ουσουλτζογλου
2. Ουράνια Δαφνοπουλου
Οι οποίοι συμμετείχαν ως Μέντορές 

στην Ομάδα Ρομποτικής της Δημόσιας 
Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιάς.

Αιέν Αριστεύειν
Βαγγέλης Παπαχαραλάμπους

Αρχηγός 3ου Συστήματος 
Προσκόπων Βεροίας

Ευχαριστήριο του 3ου Συστήματος 
Προσκόπων Βέροιας

Διαδικτυακή συνάντηση 
της ΚΕΔΕ για την 

δημιουργία δικτύου 
πόλεων για την 
αναγνώριση της 

γενοκτονίας 
των Ελλήνων του Πόντου

- Συμμετείχε και ο Δήμος Νάουσας

Στη διαδικτυακή συνάντηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας  για την 
δημιουργία δικτύου πόλεων με σκοπό την προώθηση της αναγνώρισης της γενοκτο-
νίας των Ελλήνων του Πόντου από τη διεθνή κοινότητα, συμμετείχε χθες Τετάρτη 28 
Ιουλίου 2021, εκπροσωπώντας τον Δήμο Νάουσας, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και 
Τουρισμού κ. Δώρα Μπαλτατζίδου.

Σκοπός του δικτύου είναι η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πόλεων και 
των τοπικών κοινοτήτων του ελληνισμού προς τον σκοπό αυτό, η δικτύωση και ο 
συντονισμός δράσεων, η αξιοποίηση των σχέσεων κάθε κοινότητας με τις άλλες 
κοινότητες, η συντονισμένη προσπάθεια  για τη λήψη αποφάσεων από διεθνείς φο-
ρείς και η ενημέρωση της παγκόσμιας κοινότητας για τις πραγματικές διαστάσεις της 
γενοκτονίας.

Στην τηλεδιάσκεψη, στην οποία συμμετείχαν στελέχη της Κεντρικής Ένωσης Δή-
μων Ελλάδας, δήμαρχοι και αιρετοί από την Βόρεια Ελλάδα, αποφασίστηκε ομόφω-
να ο προγραμματισμός των δράσεων του δικτύου για το προσεχές διάστημα.

Μ.Α.μ.Α: Η δύναμη 
της κατασκηνωτικής 

ενσωμάτωσης
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκα-

τοικία200τμ,στηΦυτειά
μεπανοραμικήθέα,σε
οικόπεδο1.500τ.μ.Τιμή
ευκαιρίας.Τηλ.:23310
93389κοςΧρήστος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-
ρισμα 2ου ορόφου,
άριστο, 85 τ.μ., χ.
ασανσέρ, στην Μη-
τρόπολη, σε τιμή ευ-
καιρίας38.000 ευρώ.

Τηλ.:6945122583.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

σμα κοντά στοΜου-
σείο, 90 τ.μ., 34.000
ευρώ. Τηλ. :  6934
888738ΜεσιτιοκόΑκί-
νηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο 700 τ.μ. στηνΑγ.
Βαρβάρα σε πλαγιά,
με θέα τονΑλιάκμο-
να, στηνπλατεία του
χωριού. Πληρ. Τηλ.

6981058526.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός

χέρσος 11.000 τ.μ.
στον Άγιο Γεώργιο,
θ έση  «ΣΥΚ ΙΕΣ» .
Τηλ.: 6945 122583,
Euromesitiki.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα
όρ ια  Αγγελοχωρι -
ου-Αρχαγγέλου2 χω-
ράφιακολλητά,25και
11 στρέμματα, περι-
φραγμένα, παλμέττα
βερύκοκα 6 ετών σε
φούλ παραγωγή, ά-
ριστης κατάστασης,

4 εξαιρετικές

ποικιλίες, με μπεκά-
κια. Παρακαλώ μόνο
σοβαρές προτάσεις.
Κινητό:6945769920.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωρο-

πωλείοεπίτηςοδούΜη-
τροπόλεωςστηΒέροια.
Πληροφορίεςτηλ.6976
063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι
διαμέρισμαστον3ο
όροφο, κεντρικότα-
το, κατά προτίμηση

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

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

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
πωλείται ημιτελής
μονοκατοικία 175
τ.μ., διόροφη σε
700 τ.μ. οικόπεδο,
με υπόγειο 90 τ.μ.
και θέα τη λίμνη
τουΑλιάκμονα. Τι-
μή90.000,00ευρώ.
Πληροφορίες στο
τηλ. 6973388102
και2331027832.
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σε κοπέλα ή ζευγάρι.
Άνετο, φωτεινό, μεγά-
λο σαλόνι, μεγάλο δω-
μάτ ιο ,  χωλ,  κουζ ίνα ,
μπάνιο με μπανιέρα,
μεγάλο μπαλκόνι, με-
γάλη  ν τουλάπα ,  κα -

λοριφέρ, αιρ κοντίσι-
ον. Τιμή ενοικίου 250
ε υ ρώ .  Π λ ηρ .  τ η λ . :
23310 62163, 23310
60305, 6936 597771,
6936  597770 ,  6936
577772.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ.23898ΩΡΟΛΟΙ,ενοικιάζεταικομπλέ

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

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

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

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

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

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

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

σοβαρούςμισθωτές,Αποκλειστικήανάθεση
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ζητούμενομί-
σθωμα260€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

Κωδ.14025Ενοικιάζεταιστονπεζόδρομο
τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη213
τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανεξάρτη-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.24368ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΘΕΣΕΙΣ

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ13609ΣτηΡάχηΒέροιαςπωλείται

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106881ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,Πωλείται

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106842ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΚατά-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:105085ΠΑΛΙΑΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ ,

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295-ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙπο-

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

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

Πωλείται οδοντιατρείο
ως επιχείρηση, πλήρως εξοπλισμένο,

με συνεχή 40ετή λειτουργία,
λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης

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

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

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



ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52  ενοικι-
άζεται  γκαρσονιέρα, 1ος
όροφος, σε πολύ καλή κα-
τάσταση. Πληρ. τηλ.: 6945
852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητρο-

πόλεως 35, χώρος 90 τ.μ.
περίπου, με 3 χώρους και
κουζινα,W.C.,γιαεπαγγελ-
ματική χρήση ή για διαμέ-
ρισμα, 3ος όρ. Τηλ.: 6932
471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρια μαγει-
ρισαγιασπιτιστηΜυκονο,
ναβοηθακαιστιςδουλειες
τουσπιτιου.εργασιακαθη-
μερινη και ΙΚΑ . Παρεχεται
διαμονη. Τηλ Επικοινωνιας
6977352085κοςΧρηστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεος γενικων
καθηκοντων για χειρωνα-

κτικες εργασιες σε κατα-
στημα στηΜυκονο, με πι-
θανη συνεργασια και στην
Αθηνα.Παρεχεταιδιαμονη.
Τηλ. Επικοινωνιας κ. Χρη-
στος6977352085.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ερ-
γασία σε εργαστήριο κρε-
άτων. Τηλ.: 23310 42680,
ώρες επικοινωνίας: 10μ.
έως 1.00μ.μ. Βιογραφικά
στο e-mail: koktsidis14@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  δ ιανομέας
για το ψητοπωλείο «ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ»  σ τη  Β ε ν ι ζ έ λου .
Πληρ.τηλ.:2331025170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαναφρο-
ντίζειηλικιωμένησε24ωρη
βάση στηΝάουσα, για την
περίοδο 18Αυγούστου με
αρχές Σεπτεμβρίου. Τηλ.:
6944647074.

ZHTEITAI οικιακή βοη-
θός για τετράωρη πρωινή
απασχόληση δύο φορές

την εβδομάδα σε περιο-
χή της Βέροιας, κάτοχος
διπλώματος αυτοκινήτου.
Τηλ6944324320.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ΤΑΧΙ
με ειδική άδεια και κοπέ-
λα για γραφείο με γνώσεις
Η/Υ. Πληρ. τηλ. :  23310
71553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  σερβιτόρος
για να εργασθει Σαββατο-
κύριακο στην ταβέρνα του
«Χαρατσή» στη Βεργίνα.
Πληρ.τηλ.:6906404964.

ZHTEITAI  βοηθός λο-
γιστή για εργασία σε λο-
γιστικό γραφείο. Απαραί-
τητη, τριετής τουλάχιστον
προϋπηρεσία. Τηλέφωνο:
2331021106.Αποστολή βι-
ογραφικών στο ygronat@
hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φροντίδα γερόντων για κά-

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδο-
μήκαικατάστημαμευπόγειοσεοι-
κόπεδο280τ.μ.περιοχήΠαπάγου
σταμπετά100τ.μ.οκάθεόροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στηνπαλιάπόλη (πίσωαπόΜη-
τρόπολη280τ.μ.οικόπεδοοικοδο-
μήσιμοσετιμήευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερί-
σματαΠιερίων καινούργια 90 τ.μ.
και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ,ΝΑ και θέ-
σηστάθμευσηςκαιμε3ΔΣ/ΝΑμε
κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 85.000
ευρώκαι110.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙεπιπλωμέ-
ναδιαμερίσματακέντρομε2καιΣ,
Κ80τ.μ.και110τ.μ.280ευρώκαι
400ευρώκαι200ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρσονιέρα
κέντρο35τ.μ.,40τ.μ.από120ευ-
ρώ,160ευρώ,180ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο, 1Δ, Σ, Κ,WC και με 2Δ,
Σ, Κ,WCαπό 180 ευρώ και 220
ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ
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Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-
ΔΗΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ζητάΜηχα-
νικόαυτοκινήτωνγιαπλήρη
απασχόληση. Τηλ.: 23310
62780&6978770066.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50 τ.μ 3ΔΣ-Κ Ισογειομεχρησηαυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στοΜουσειοΜονοκατοικια 75+75 τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ106τ.μδιαμπερες,κοπλαμ,Θεα,Α.Θ.81500€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση62000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ισογειαυπερυψ.γκαρσονιερα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.18000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥισογειαΓκαρσονιερα35τ.μ10000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ45000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑστουντιοΛΟΥΞεπιπλωμενο200€
ΠΡΟΣΑΣΩΜΑΤΑ1ΔΣΚ70τ.μεπιπλωμενομεΔΕΗκτλπ350€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη
1200ΕΤΟΝΧΡΟΝΟ
ΚΟΝΙΤΣΗΣεπιπλωμενομεολεςτιςσυσκευες1ΔΣΚΑ/C250€
ΕΛΗΑ2ΔΣΚΤζακι,Ωρ/σηπαρκιγκ.αποθηκηκοπλαμ400€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα
μεαδεια15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαη
καλλιεργειες17000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικοπεδο
2στρ.130000€

ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη75000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ1100τ.μοικοπεδο0,8σ.δμονο8000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο4στρσεασφαλτομεκτισματασοβα-
ρεςπροτασεις
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο23000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστιντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογια
παρκιγκ28000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθη-
σηκτλπ700€
ΑΓΟΡΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΜΕΜΕΓΑΛΗΠΡΟΣΟΨΗ180+180+40
παταρι3500€
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120μεπε-
λατειααξιολογη500€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντα καταστημα 42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

Από την εταιρία
διανομών ΚΟΡΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, με έδρα
τη Βέροια, ζητείται
για μόνιμη εργασία,
οδηγός, με δίπλω-
μα Γ΄ κατηγορίας και
Πιστοποιητικό Επαγ-
γελματικής Ικανότη-
τας (Π.Ε.Ι.), ηλικίας

25-35 ετών.Παρακαλώαποστείλετε τοβιογραφικόσαςστοemail:
STEFANOSGIT@yahoo.gr.Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2331062211.

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

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

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

ΒΟΗΘΟΣΛΟΓΙΣΤΗ(Κωδ.Αγγ.ΥΠΒΛ_2)
Η εταιρίαAlexander

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

ΑπαραίτηταΠροσόντα
•ΚάτοχοςπτυχίουΑΕΙ

ήΤΕΙΟικονομικώνΣπου-
δών

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

περιβάλλον
•Μόνιμηαπασχόληση
•Προοπτικέςεξέλιξης
Οιυποψήφιοιθαπρέπει ναπαραδώσουνμέχρι τις  15 Ιουλίου

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

ΣτοβιογραφικόνααναγράφεταιοΚωδικόςτηςαγγελίαςΥΠΒΛ_2.
Πληροφορίες
ΤμήμαΑνθρωπίνουΔυναμικού2331023774

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

Η νηματουργείαΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣΑ.Ε με έδρα τηνΝά-
ουσαΗμαθίαςζητάειναπροσλάβειάμεσα:

·ανειδίκευτουςεργάτες-εργάτριες.
·τεχνικόπροσωπικό,απόφοιτουςΤΕΙ–ΕΠ.Α.Λ. :Μη-

χανολογίας–Ηλεκτρολογίας–Ηλεκτρονικών–Αυτοματι-
σμώνκαιβιομηχανικήςπαραγωγής.

Οι θέσεις εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης.
Περισσότερες πληροφορίες κα Όλγα Ρούσσου στο
email rolga@varvaressos.eu , ή στα τηλ.της εταιρίας
2332052650-60

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



ποιεςώρες ή και για 24ω-
ρηβάση,καθαριότητασπι-
τιών,γραφείωνκαισκάλες.
Τηλ.:6940998054.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ ζητεί για γνω-

ριμία σοβαρή κυρία  έως
55 ετών. Πληρ. τηλ.: 6984
040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφικά

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

Από το νέο κατάστημα coffee islandστηνπλατείαω-
ρολογίουζητούνταιδιανομείςκαιBaristaμεπροϋπηρεσία
στονχώροτουκαφέ.

Επικοινωνία:  6942456600,
civeroiaraktivan@gmail.com

Από την επιχείρηση «ΦΡΑΝΤΖΗΣΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑ-
ΣΤΕΙΑ»ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ.

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

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

Η εταιρίαΑφοιΧατζησυμεώνογλουΟΕ,
εξουσιοδοτημένοςεπισκευαστήςοχημάτωνΜΑΝπροσφέρειθέσεις
εργασίαςπλήρουςαπασχόλησηςσε:

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

ώνσεφορτηγάκαιλεωφορεία
Απαραίτηταπροσόντα:
•Απόφοιτος (-η)ΤΕΙήΤεχνικήςΕπαγγελματικήςΣχολήςειδικό-

τηταςΜηχανικούΟχημάτων.
•Προϋπηρεσίατουλάχιστον3ετώνσεαντίστοιχηθέσηστοντο-

μέατωνΦορτηγών-Λεωφορείων.
Εκπληρωμένεςστρατιωτικέςυποχρεώσεις(γιατουςάνδρεςυπο-

ψηφίους).
•Προοπτικέςεξέλιξηςκαιανάπτυξηςμέσασεάριστοπεριβάλλον

εργασίας.

2. Βοηθό μηχανικού

3. Ηλεκτρολόγο οχημάτων

Υπεύθυνοιεπικοινωνίας
ΚοςΧρήστοςΧατζησυμεωνογλου2331041353
ΚοςΓιώργοςΧατζησυμεωνογλου2331041629
Ταβιογραφικάσημειώματαθαπρέπεινααποσταλούνστηνηλε-

κτρονικήδιεύθυνση:chatzibr@otenet.gr



Το νέο «Εξοικονομώ» για την ενεργειακή αναβάθμιση περισσότερων 
από 50.000 κατοικιών, παρουσιάστηκε χθες σε συνέντευξη Τύπου από 
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, τη Γενική 
Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ, Αλεξάν-
δρα Σδούκου και τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 
Γιώργο Στασινό.

Στο νέο πρόγραμμα στο οποίο θεσπίζονται κοινωνικά κριτήρια για τη 
στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον 
Οκτώβριο με την ενεργοποίηση της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων. 
Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά για χρονικό διάστημα ενός 
μήνα από την καθορισμένη ημερομηνία έναρξης και θα είναι ταυτόχρο-
νη σε όλη την Επικράτεια.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 632 εκατομμύρια ευρώ 
και μαζί με τη μόχλευση θα κινητοποιηθούν κεφάλαια πάνω από 1 δισ. 
ευρώ. Η μέση εκτιμώμενη επιδότηση ανέρχεται στο 62% της συνολικής 
δαπάνης, ενώ στόχος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση περισσότερων 
κατοικιών σε ποσοστό 38% συγκριτικά με τον προηγούμενο κύκλο του 
προγράμματος.

Με το νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων καταργείται η χρονική προ-
τεραιότητα,  ενώ οι αιτήσεις θα βαθμολογούνται βάσει ενεργειακών, οι-
κονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Θα δοθεί προτεραιότητα σε νοικο-
κυριά με χαμηλότερα εισοδήματα, σε ΑΜΕΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, 
μακροχρόνια ανέργους, πολύτεκνους και σε νοικοκυριά με αυξημένες ε-
νεργειακές ανάγκες. Η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει 
του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων θα αποτελέσει το σημαντικό-
τερο κριτήριο σε ποσοστό 50% και ακολουθεί το ατομικό ή οικογενειακό 
εισόδημα σε ποσοστό 15%.

Φυσικά πρόσωπα και νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα
Ειδικά για φυσικά πρόσωπα και νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, 

έχει προβλεφθεί ξεχωριστός προϋπολογισμός που θα φτάσει τα 100 
εκατομμύρια ευρώ. Για φυσικά πρόσωπα με ατομικά εισοδήματα έως 
5.000 ευρώ και για νοικοκυριά με οικογενειακά εισοδήματα έως 10.000 
ευρώ, η επιδότηση θα ανέρχεται στο 75%. Επιπλέον, εισάγεται εγγυο-
δοσία για τον τραπεζικό δανεισμό τους προκειμένου να προχωρήσουν 
σε παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους. 
Σε περίπτωση εξάντλησης των πόρων για τη συγκεκριμένη κατηγορία, 
υπάρχει πρόβλεψη να δοθούν πρόσθετα κεφάλαια από τον συνολικό 
προϋπολογισμό του προγράμματος για την ένταξη επιπλέον ωφελού-
μενων.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, 
δήλωσε: «Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» αποτελεί ένα σημαντικό ερ-
γαλείο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την επίτευξη των 
φιλόδοξων στόχων που έχουμε θέσει για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολι-
τών. Την επόμενη πενταετία θα υλοποιήσουμε ένα τεράστιο κύμα ενερ-
γειακής αναβάθμισης εκατοντάδων χιλιάδων νοικοκυριών, επιχειρήσε-
ων και δημοσίων κτιρίων και για τον σκοπό αυτόν θα κινητοποιήσουμε 
περισσότερα από 3 δισ. ευρώ».

Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδού-
κου, δήλωσε: «Η ριζική ανανέωση του προγράμματος απαντά στις 
σύγχρονες ανάγκες για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών σε 

απόλυτη ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την αντιμετώ-
πιση της κλιματικής αλλαγής και την καταπολέμηση της ενεργειακής 
φτώχειας. Συγχρόνως, ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις για πιο 
«έξυπνα» σπίτια (smarthomes), με την επιδότηση της εγκατάστασης 
έξυπνων συστημάτων διαχείρισης, τα οποία συμβάλλουν στη μέγιστη 
δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας. Με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση 
50.000 κατοικιών, αριθμός που ξεπερνά όλα τα προηγούμενα προ-
γράμματα, το «Εξοικονομώ» συγκαταλέγεται μεταξύ των δράσεων με 
έντονα αναπτυξιακό χαρακτήρα με άμεσο όφελος για τους πολίτες, 
αλλά και την απασχόληση, καθώς δημιουργεί άμεσα κύκλο εργασιών 
σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Το νέο πρόγραμμα αναμένεται μέσα 
στον επόμενο χρόνο να κινητοποιήσει πόρους σχεδόν 1 δισ. ευρώ».

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, 
δήλωσε: «Το νέο πρόγραμμα θα είναι πιο δίκαιο και 
αποτελεσματικό, δεδομένου ότι για πρώτη φορά το 
βασικό κριτήριο θα είναι η ενεργειακή αναβάθμιση 
της κάθε κατοικίας και όχι η ταχύτητα υποβολής της 
αίτησης που ίσχυε έως τώρα. Πρόκειται για ουσια-
στική αλλαγή την οποία είχε προτείνει το ΤΕΕ εδώ 
και καιρό».

Οι σημαντικότερες αλλαγές στο νέο «Εξοικο-
νομώ»: 

· Καταργείται η χρονική ιεράρχηση υποβολής 
αιτήσεων.

· Δημιουργείται νέα κατηγορία μόνο για τα ευ-
άλωτα νοικοκυριά, ενισχύοντας τις πρωτοβουλίες 
καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας.

· Η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας 
βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων 
θα αποτελέσει το σημαντικότερο κριτήριο σε ποσο-
στό 50% και ακολουθεί το ατομικό ή οικογενειακό 
εισόδημα σε ποσοστό 15%.

· Επιτυγχάνεται υπέρβαση κατά 108% του ετή-
σιου στόχου για την εξοικονόμηση ενέργειας από 
παρεμβάσεις σε κτίρια.

· Εκτιμάται ότι θα υπάρξει ενεργειακή αναβάθμι-
ση 50.000 νοικοκυριών όταν το μεγαλύτερο που έ-
χει επιτευχθεί σε προηγούμενα προγράμματα είναι 
περί τα 40.000 νοικοκυριά.

· Το πρόγραμμα εστιάζει στα πιο ενεργοβόρα 
κτίρια και στις Περιφέρειες με περισσότερο κρύο 
τον χειμώνα.

· Επανακαθορίζονται τα ποσοστά επιδοτήσεων 
με γνώμονα την εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση 
ενέργειας ανά Kwh, βάσει του προτεινόμενου κό-
στους παρεμβάσεων.

· Με στόχο την αποδοτικότερη απορρόφηση 
κονδυλίων, η κατανομή τους θα γίνεται ανά Περι-
φερειακή Ενότητα (νομός) και όχι ανά Περιφέρεια 
όπως γινόταν στο παρελθόν.

· Αλλάζει το καθεστώς των ωφελούμενων, κα-
θώς δικαιούχοι μπορούν να είναι μόνο όσοι έχουν 

εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία 
τους.

· Περιορίζεται ο αριθμός των αιτήσεων ανά ωφελούμενο σε μία (1) 
αίτηση.

· Καταργούνται οι αιτήσεις αποκλειστικά για παρεμβάσεις σε κοινό-
χρηστους χώρους σε πολυκατοικίες.

· Στοχεύοντας στην ψηφιοποίηση του κράτους και τον περιορισμό 
της γραφειοκρατίας, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/Διηρημένης 
Ιδιοκτησίας καθίσταται υποχρεωτική και επιδοτείται στο πλαίσιο του 
προγράμματος.

· Δημιουργείται λίστα επιλαχόντων για τη διασφάλιση της απορρόφη-
σης των διαθέσιμων πόρων και αύξηση των δικαιούχων.
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P Δεν υπάρχει καύσω-
νας, είναι μια απλή ζέστη. 
Μου το είπε με περισσή 
βεβαιότητα αρνητής των 
υψηλών θερμοκρασιών…

 
P Μου είπε απλά ό-

τι τους καύσωνες τους 
έχουν εφεύρει οι εταιρί-
ες κλιματιστικών για να 
πουλάνε air condition.

 
P Μην κάνετε χρήση 

κλιματιστικών ΑΑΑ + inverter. Είναι σε πειραματικό 
στάδιο.

 
P Παλιότερα πάντως, μια χαρά ζούσαμε με 

τον καύσωνα.
 
P Ήξερα κάποιον που δεν είχε κλιματιστικό και 

δεν έπαθε τίποτα από τον καύσωνα.
 
P Οι περισσότερες θερμοπληξίες συμβαί-

νουν τις μέρες που όλοι χρησιμοποιούν κλιμα-
τισμό, είναι τυχαίο;

 
P Όποιος έχει ισχυρούς μηχανισμούς ομοιό-

στασης δεν χρειάζεται κλιματιστικό. Αν καταλαβαι-
νόμαστε.

 

P Κανείς δεν μπορεί να μου πει τι σέρβις 
θα κάνω στο σώμα του κλιματιστικού μου, είναι 
δικαίωμα μου.

 
P Όποιος γουστάρει μπορεί να κάθεται επί ώ-

ρες κάτω από τον καυτό ήλιο. Δεν υπάρχει ατομική 
ευθύνη.

 
P Στον καιρό της τεχνητής νοημοσύνης, 

πρώτοι που έβαλαν γκολ ήταν οι αρνητές νοη-
μοσύνης.

 
P Να δούμε αν και πότε θα ισοφαρίσουμε. 

Τουλάχιστον.
 
P Τελικά το ‘η ζέστη βαράει κατακέφαλα’ 

είναι παντός καιρού.

 
P Καμπάνες σε μαγαζιά για μά-

σκες και πάρτι. Κανένα πρόστιμο για 
το κορωνοπάρτι στο προεδρικό μέ-
γαρο.

 
P Ορατός ο κίνδυνος να κλεί-

σει η Ίος. Έχει να το πάθει από τη 
μέρα που έφυγα από το νησί, προ 
35 ετών.

 
P Και:
 
Ταξιδεύει με το τρένο ένας τύ-

πος και είναι στην ίδια καμπίνα με 
μια κουκλάρα. Εκείνη γυμνασμένη, 
με καμπύλες με μίνι κ.τ.λ. εκείνος έ-
χει πάθει πλάκα. Ίδρωνε, κρατιόταν, 
ξεροκατάπινε, ώσπου δεν κρατήθηκε 
και της λέει:

«Ρε κοπελιά, συγνώμη που θα 
σου το προτείνω άλλα μου αρέσεις 
πολύ, θες να βγάλεις την μπλούζα 
σου και εγώ να σου δώσω 50€;»

«50€ για να βγάλω την μπλούζα 
μου;» του λέει αυτή με έκπληξη.

«Ναι και αν δεν με πιστεύεις πάρε 
τα 50€» και ανοίγει το πορτοφόλι και 
της τα δίνει.

Κάνει αυτή μία τακ, πετάει τη μπλούζα. Αυτός 
παθαίνει την πλάκα του ακόμα περισσότερο.

«Ρε κοπελιά,» της λέει ξανά σε λίγη ώρα «συ-
γνώμη που θα σου το προτείνω άλλα, θες να βγά-
λεις και το σουτιέν και εγώ να σου δώσω 100€;»

Παίρνει αυτή το κατοστάρικο βγάζει και το σου-
τιέν, αυτός να είναι έτοιμος να λιποθυμήσει. Μετά 
από λίγο της λέει ξανά:

«Καλή μου κοπέλα είσαι πολύ όμορφη, θα σου 
δώσω 200€ για να βγάλεις και το μίνι».

Βγάζει αυτή το μίνι και παίρνει τα 200€. Αυτός 
έχει αρχίζει να κοκκινίζει τόσο που δεν αντέχει και 
της λέει πάλι:

«Πες μου πόσο θες να κάνουμε έρωτα μαζί αυ-
τή τη στιγμή» της λέει.

Κι αυτή του απαντάει:
«50€ κύριε! Τόσα παίρνω πάντα!»

Κ.Π.

Nέο «Εξοικονομώ»: Ενεργειακή αναβάθμιση για 50.000 κατοικίες, 
με προτεραιότητα στα ευάλωτα νοικοκυριά

-Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές
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