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«Κόντεψα να σπάσω το αυτοκίνητό μου», μας ανέφερε αναγνώστης που κινούμενος από την οδό Μιαούλη κατηφόρισε για να βγει στην οδό Καραϊσκάκη και στην διασταύρωση λίγο πιο πάνω από το Βυζαντινό Μουσείο έπεσε σε μια λακκούβα που οι «γνώστες» της περιοχής την αποφεύγουν, αφού βρίσκεται για πολύ καιρό στο σημείο.
Μπαλώθηκε επανειλημμένα, αλλά «αποκαλύπτεται» συνεχώς για να κάνει δύσκολη την ζωή των οδηγών. Στο σημείο
το οδόστρωμα είναι σε κακή κατάσταση και άμεσα θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα, αφού τα συνεργεία για τον κυκλικό κόμβο στο Βυζαντινό Μουσείο είναι λίγα μέτρα παρακάτω και θα μπορούσαν να παρέμβουν στο σημείο.

Οικογένεια Μπίκα, υπάρχει
και άλλη λύση για το καλό
της ομάδας!
Δυστυχώς οι φόβοι όχι μόνο των φιλάθλων της Βέροιας, αλλά μιας ολόκληρης πόλης που τους τελευταίους
τουλάχιστον μήνες ήρθε κοντά στην ποδοσφαιρική ομάδα
επιβεβαιώθηκαν. Η οικογένεια Μπίκα που κατάφερε να
βγάλει πρωταθλήτρια την ομάδα της πόλης αποχωρεί
από το τιμόνι της Βέροιας, αφού η ΕΠΟ με την Πολιτεία
«κατάφερε» η πρωταθλήτρια να μην ανέβει στα σαλόνια
της Super league. Ελπίζαμε την μεγάλη πικρία να διαδεχθεί το πείσμα νέας προσπάθειας για άνοδο την επόμενη
χρονιά, αλλά ποιος άραγε δίνει τα εχέγγυα σε έναν σοβαρό επιχειρηματία να επενδύσει τα χρήματά του σε ένα
τόσο «ρευστό» τοπίο;;; Η οικογένεια Μπίκα κατάφερε να
επενδύσει χρήματα και να φτιάξει μια ισχυρή ομάδα που
βγήκε πρωταθλήτρια, προσμένοντας την αντίστοιχη ηθική
αλλά και υλική ανταμοιβή της Μεγάλης Κατηγορίας, που
ωστόσο τόσο άδικα στερήθηκαν εξαιτίας ενός «ανόητου»
νόμου. Μην βιαστούν κάποιοι ρομαντικοί να μιλήσουν για
αγάπη για την ομάδα και «υποχρεωτική» παραμονή της
οικογένειας Μπίκα, αφού θα πρέπει να σκεφτούμε ότι η
στέρηση της ανόδου της Βέροιας αφενός δεν κλείνει την
«τρύπα» της προηγούμενης χρονιάς, αφετέρου θα πρέπει
να επενδυθούν νέα κεφάλαια για την επόμενη χρονιά με
την ίδια ανασφάλεια.
Ωστόσο η ομάδα πρέπει να μείνει ζωντανή και όρθια!
Οικογένεια Μπίκα, μην θέτετε προθεσμίες και μην αφήνετε την ομάδα γιατί θα διαλυθεί και θα χαθεί το έργο που
χτίσατε με τόσο κόπο και χρήμα. Η πόλη είναι δίπλα σας
και μπορείτε να συνεχίσετε με χαμηλά τον πήχη, χωρίς
προσδοκία για άμεση άνοδο την επόμενη χρονιά. Μειώστε
το μπατζετ, δουλέψτε στις ακαδημίες και χτίστε την ομάδα
για άνοδο όταν θα είναι έτοιμη!
Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

«Έφυγε» ξαφνικά ο γκουρού των εκλογών
Ηλίας Νικολακόπουλος
Εδώ και πολλές δεκαετίες τις εκλογικές
αναμετρήσεις στη χώρα μας τις έχουμε
συνδέσει με τον Ηλία Νικολακόπουλο, σε
ατέλειωτες και ενδιαφέρουσες εκλογικές
βραδιές και αναλύσεις, με τον επιστήμονα
που το όνομά του έγινε σχεδόν συνώνυμο με τις δημοσκοπήσεις. Οι αναλύσεις
του και ο λόγος του σε κάθε προεκλογικό,
εκλογικό και μετεκλογικό πάνελ, ήταν μεστός, λόγος βαθιάς γνώσης και ικανότητας
να μας ενημερώνει απλά και κατανοητά,
για θέματα εκλογικής κοινωνιολογίας και
πολιτικής ιστορίας. Και να που λίγο καιρό
πριν από τις κάλπες του Φθινοπώρου,
κατά πως φαίνεται, έφυγε από τη ζωή ξαφνικά, σε ηλικία 75 ετών.
Ο Ηλίας Νικολακόπουλος, ο γνωστός
εκλογικός αναλυτής, ομότιμος καθηγητής Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας, με έμφαση στην Εκλογική Κοινωνιολογία, του Πανεπιστημίου Αθηνών, άφησε την τελευταία του πνοή. ενώ κολυμπούσε σε παραλία της Σύρου, από
ανακοπή καρδιάς, σύμφωνα με πληροφορίες και άφησε ένα κενό στον επιστημονικό κόσμο της χώρας και στον δημόσιο κοινωνικό και πολιτικό διάλογο...

Έδωσαν διευκρινήσεις για την 4η δόση

Η τέταρτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού -δηλαδή η δεύτερη αναμνηστική- δεν αφορά τον γενικό πληθυσμό
κάτω των 60 ετών, ξεκαθάρισε χθες η πρόεδρος της επιτροπής εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου στην πρώτη μετά από
δύο μήνες ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας.
Η σύσταση της Επιτροπής βασίζεται στην πρόταση του Μαίου που αφορά άτομα 70 ετών και άνω, όσους διαμένουν
σε οίκους ευγηρίας και άτομα 60 ετών και άνω με υποκείμενα νοσήματα.
Η σύσταση της επιτροπής βασίστηκε όπως είπε στο γεγονός ότι πλέον η πανδημία καταγράφει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα λόγω της παραλλαγής Όμικρον και ότι συχνά ξεφεύγει από τα εμβόλια. Επίσης ρόλο στην σύσταση αυτή, έπαιξε
και η χαλάρωση των μέτρων η οποία επιτρέπει στον ιό να διασπείρεται ευκολότερα.
Η κα Θεοδωρίδου ολοκλήρωσε τη σύσταση εξηγώντας ότι από τα μέχρι τώρα στοιχεία φαίνεται πως στην ομάδα ως
59 ετών, είναι περιορισμένο το όφελος από την τέταρτη δόση.
Επίσης ανέφερε ότι τουλάχιστον τέσσερις μήνες μετά την τρίτη δόση εμβολιασμού πρέπει να γίνει η τέταρτη δόση, αλλά όχι γι αυτούς που μετά την τρίτη δόση νόσησαν.
Το θετικό πάντως είναι ότι παρά τον αυξημένο αριθμό μολύνσεων, έχουμε λιγότερες νοσηλείες και θανάτους.

e-mail λογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές

Ετήσια ιδιωτών
εσωτερικού 120 ευρώ + ΦΠΑ
Εξαμηνιαία ιδιωτών
εσωτερικού 60 ευρώ + ΦΠΑ
Ετήσια Δήμων, Περιφερειών, Τραπεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
350 ευρώ + ΦΠΑ
Ηλεκτρονική συνδρομή:
10 ευρώ + ΦΠΑ το μήνα

Αποκαταστάθηκαν τα υπόστεγα στην πλατεία Ωρολογίου

Δημοσιεύσεις ανά
εκατοστό στήλης

Πλειστηριασμών και
Διακηρύξεων
5,00 ευρώ.
Ισολογισμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συνεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα
ή όχι
δεν επιστρέφονται
ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Κωδικός 1801

«Τέλος καλό-όλα καλά»! αυτό ταιριάζει στην περίπτωση των ξύλινων υπόστεγων και διαδρόμων που βρίσκονται στην πλατεία Ωρολογίου. Ως «Παρατηρητικός» είχα
επισημάνει το πρόβλημα της φθοράς στις 7 Δεκεμβρίου
2021 με το σημείωμα «Σημάδια εγκατάλειψης στα ξύλινα
υπόστεγα και διαδρόμους της πλατείας Ωρολογίου(;)»,

και με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπίστωσα ότι έγιναν εργασίες αποκατάστασης στα υπόστεγα και στους διαδρόμους. Τώρα πλέον οι διερχόμενοι μπορούν να κινούνται
με ασφάλεια και οι θαμώνες, να προστατεύονται από τον
ήλιο και την βροχή.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Δήμος Βέροιας: Υπογραφή
σύμβασης για την
«ολοκλήρωση
κατασκευής ταμιευτήρα
οικισμού Χαράδρας

Στην υπογραφή της σύμβασης για την «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΡΑΔΡΑΣ Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ» προχώρησαν ο Δήμαρχος Βέροιας, κ. Κωνσταντίνος
Βοργιαζίδης και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών, κ. Αλέξανδρος Τσαχουρίδης, με την κα Κωνσταντίνα Γκιόνογλου, εκπρόσωπο της εταιρείας TERRA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. που εδρεύει στην
Αλεξάνδρεια.
Οι εργασίες ολοκλήρωσης του Ταμιευτήρα Χαράδρας προβλέπουν:
-Αποκατάσταση της ολίσθησης που σημειώθηκε στον ταμιευτήρα,
-Εργασίες στον
πυθμένα του ταμιευτήρα συμπεριλαμβανομένου και
του αγωγού αποστράγγισης,
-Ενίσχυση του
πρανούς με συρματοκιβώτια και
Κύριε Σουροβίκη,
-Λειτουργία
Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια για την εκλογή σας στη
του ταμιευτήρα
θέση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, ευχόμενος
άρδευσης.
για μια καλή και δημιουργική θητεία, δυναμική παρουσία και αντοχή
Το έργο υλοστο σημαντικό και δύσκολο έργο σας.
ποιείται
με ίδια
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
έσοδα του Δήμου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
Βέροιας.

Συγχαρητήριο στον εκλεγέντα
Πρόεδρο του Δικηγορικού
Συλλόγου Βέροιας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
στην Δημοσθένους Βέροιας
λόγω υπογειοποίησης
καλωδίων

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή
διεξαγωγή της
οδικής κυκλοφορίας, την
πρόληψη των
τροχαίων ατυχημάτων, την
εξυπηρέτηση
και ασφάλεια
του κοινού
κατά τη διάρκεια εργασιών
κατασκευής
υπόγειας διάβασης για τη
διέλευση υπόγειων καλωδίων ΧΤ δικτύου Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε, η Διεύθυνση
Αστυνομίας Ημαθίας αποφάσισε την απαγόρευση της κυκλοφορίας
παντός είδους οχημάτων, σε τμήμα της οδού Δημοσθένους από
τη συμβολή της με την οδό Πλατάνων έως τη συμβολή της με την
οδό Παν. Δεξιάς, την Παρασκευή 01-07-2022 και κατά τις ώρες από
07:30΄ έως 15:00΄.
Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν
από τον αιτούντα, υπό τον έλεγχο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και μέριμνα της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.
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Απινιδωτές στα κτίρια των υπηρεσιών
τοποθετεί η Π.Ε. Ημαθίας

-ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ

Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, με πρωτοβουλία
του Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Καλαϊτζίδη και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας, προχωράει στην αγορά τεσσάρων απινιδωτών που θα τοποθετηθούν στα δημόσια κτίρια των
υπηρεσιών της, θωρακίζοντας την προνοσοκομειακή
αντιμετώπιση τόσο των πολιτών, όσο και των δημοσίων
υπαλλήλων σε οξύ καρδιολογικό περιστατικό. Οι απινιδωτές αποτελούν αναπόσπαστο εργαλείο στην αλυσίδα
αντιμετώπισης ενός καρδιακού επεισοδίου και η χρήση
τους είναι απλή.
Παράλληλα προχώρησε στην πραγματοποίηση ειδικού σεμιναρίου Βασικής Υποστήριξης Ζωής για το
προσωπικό της, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 22
Ιουνίου, στο χώρο του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου
Βέροιας, με τους εκπαιδευτές του Ευρωπαϊκού συμβουλίου Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕRC):
Κούτλα Γεωργία, Τσιρανίδου Γεωργία, Χρυσοστομίδου
Μαρία, Γιαννακοβίτη Δημήτρη, και Ντόσκου
Αγγκέλα, καθώς και τον Διευθυντή του 1ου

Ν.Ε ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Ημαθίας:
Καλωσορίζουμε τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ
κ. Τόλκα στον όμορφο κόσμο των
προτάσεων του ΠΑΣΟΚ
Από την Νομαρχιακή Επιτροπή
του ΠΑ.ΣΟ.Κ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
Ημαθίας, γνωστοποιούνται τα εξής:
«Τους τελευταίους μήνες χάρη στις
εύστοχες παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής η κοινωνική κατοικία
μπήκε στην πολιτική ατζέντα.
Ήδη από τις 22 Μαρτίου στην ομιλία του στην πόλη της Βέροιας, ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρθηκε στο ζήτημα της έλλειψης στέγης και έψεξε την κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας για το γεγονός ότι έχει εντάξει στο Ταμείο
Ανάκαμψης την κατασκευή μόνο 100 κατοικιών, 70 στην Αθήνα και
30 στη Θεσσαλονίκη, καμία στην περιφέρεια.
Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής προτείνει:
1) Τη δημιουργία δημοσίου αποθέματος κατοικιών προς ενοικίαση με κοινωνικά κριτήρια.
2) Την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την κατασκευή και ενοικίαση χιλιάδων κατοικιών.
3) Την παροχή κινήτρων στους ιδιοκτήτες κατοικιών που παραμένουν κενές, όπως φοροελαφρύνσεις και χρηματοδότηση εργασιών ανακαίνισης με τον όρο να διατίθενται για ενοικίαση με χαμηλό
τίμημα.
Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Ημαθίας
είναι στη διάθεση του κ. Τόλκα για περισσότερες λεπτομέρειες».

Εργαστηριακού Κέντρου Βέροιας, κ. Ουσουλτζογλου Νικόλαο, τους οποίους ο Αντιπεριφερειάρχης ευχαρίστησε
θερμά για την συνεργασία και την προσφορά τους σε
αυτή την προσπάθεια. Η ευαισθητοποίηση του προσωπικού για την απόκτηση του τίτλου του ανανήπτη ήταν
πραγματικά εντυπωσιακή.
Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του
Κώστα Καλαϊτζίδη και της Π.Ε. Ημαθίας αποτελεί καινοτομία σε επίπεδο υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχος εξοπλισμός
σε άλλες δομές της Περιφέρειας και είναι μια σύγχρονη
και πρωτοπόρα προσπάθεια αντιμετώπισης κρίσιμων
περιστατικών, μαζί με την συνεχόμενη εκπαίδευση του
προσωπικού της Περιφέρειας, που μπορεί να λειτουργήσουν καθοριστικά στην προάσπιση της ανθρώπινης
ζωής των πολιτών.
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Τα παιδιά φωτογραφίζουν τον τόπο τους…

Τελετή Βράβευσης του
Μαθητικού Διαγωνισμού
Φωτογραφίας
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Την Κυριακή 10 Ιουλίου

Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου
Γεωργίου Βέροιας: «6η Γιορτή
κηπευτικών», στην αυλή
του Δημοτικού Σχολείου

-Παρασκευή 8 Ιουλίου παρουσίαση
κηπευτικών στην πλατεία δημαρχείου

ΣΟΦΨΥ Ημαθίας:
«Ενώνοντας
τα μονοπάτια μας από
το εγώ στο εμείς!»

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Γεωργίου Βέροιας με χαρά ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο προώθησης των κηπευτικών προϊόντων που
παράγονται στην Κοινότητα, διοργανώνει και πάλι την «6η Γιορτή κηπευτικών», στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, την 10η Ιουλίου
και από ώρα 21.00΄με ζωντανή μουσική και πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα.
Προ-εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή 8 Ιουλίου από ώρα 17.00΄
έως 22.00΄ στην Πλατεία Δημαρχείου της Βέροιας όπου θα παρουσιαστούν τα κηπευτικά προϊόντα της Κοινότητας και γαστρονομικές λιχουδιές συνοδεία παραδοσιακής μουσικής.
Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 στις 11:00 το πρωί,
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Βέροιας,
η τελετή βράβευσης του Μαθητικού Διαγωνισμού Φωτογραφίας «Σε
κίνηση… Με το βλέμμα στον τόπο μου…» που διοργανώθηκε από τη
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας και το Εσπερινό
Γυμνάσιο Βέροιας σε συνεργασία με το Δήμο Βέροιας-Αντιδημαρχία
Τουρισμού.
Στην τελετή παρευρέθησαν πολλά από τα παιδιά που συμμετείχαν,
γονείς/συγγενείς των παιδιών, καθώς και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί.
Παρευρέθησαν επίσης όλα τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής - ο κ.
Αθανάσιος Παπαδόπουλος, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημαθίας, ο κ. Ιωάννης Δοξόπουλος, Διευθυντής του Εσπερινού Γυμνασίου Βέροιας, η κα Αγγελική Γιαννάκη, Εκπαιδευτικός ΠΕ06, Συντονίστρια της Περιβαλλοντικής Ομάδας του Εσπερινού Γυμνασίου Βέροιας,
και η κα Νόπη Καριπίδου, Εκπαιδευτικός ΠΕ81 από τη Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας -, η Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ.Δ.Ε. Ημαθίας κα Λένα Δημητριάδου, ο Αντιδήμαρχος
Τουρισμού του Δήμου Βέροιας κ. Λάζαρος Ασλανίδης και ο πρόεδρος
της Ένωσης Καλλιτεχνών Φωτογράφων της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας κ. Δημήτρης Κοντσίδης.
Αναλυτικά τα βραβεία και οι διακρίσεις:
Βραβείο Ορδουλίδου Μαρία, μαθήτρια του Γυμνασίου Επισκοπής
Διακρίσεις:
• Τσαγγαλίδης Κωνσταντίνος, Τσώτσης Απόστολος, Σωτηριάδου Ευαγγελία, Σβεντικίδου Παρθένα και Φεζοπούλου Αναστασία που φοιτούν
στο 2ο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας
• Τριανταφυλλίδης Τηλεφάνης, μαθητής του Μουσικού Σχολείου Βέροιας
• Βούλγαρη Ελένη και Ιωαννίδου Νεφέλη που φοιτούν στο 5ο Γυμνάσιο Βέροιας
• Γερμάνη Δήμητρα, μαθήτρια του 6ου Γυμνασίου Βέροιας
• Οικονόμου Ελένη, μαθήτρια του Γυμνασίου Επισκοπής
• Κακουλίδου Χαρούλα, μαθήτρια του Εσπερινού Γυμνασίου Βέροιας
Οι φωτογραφίες βρίσκονται σε έκθεση στο Δημαρχείο Βέροιας από
τις 27/06/2022 έως και τις 01/07/2022 ώρες 10:00-13:00.

Εκδηλώσεις για την Ψυχική Υγεία, πραγματοποιεί ο ΣΟΦΨΥ
Ημαθίας, ξεκινώντας ξεκινώντας από την περασμένη Τετάρτη
28/6 με θέμα «Ακούγοντας τις φωνές των συναισθημάτων μας».
Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό από τον Πρόεδρο του
Συλλόγου κ. Γιώργο Σαλιάγκα και ακολούθησε ο απολογισμός
του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας από το έτος ίδρυσης 2014 έως και σήμερα
από την Υπεύθυνη του Κέντρου Υποστήριξης Ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές Βέροιας Ελευθερία Βενετσανάκου.
Στη συνέχεια ο Κοινωνικός Λειτουργός του Κέντρου Υποστήριξης Λάμπρος Μπατσούρης παρουσίασε τα στατιστικά αποτελέσματα της έρευνας του ερωτηματολογίου για θέματα ενημέρωσης
για την Ψυχική Υγεία και έκλεισε το πρώτο μέρος της εκδήλωσης
η Ψυχολόγος του Κέντρου Χρύσα Μπέκα με ένα ανοιχτό βιωματικό εργαστήριο «ζεστό» γεμάτο από φωνές συναισθημάτων!
Παραβρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Βέροιας Αλέξης Τσαχουρίδης και Καλλίστρατος Γρηγοριάδης, εκπρόσωποι των Συλλόγων
«ΕΡΑΣΜΟΣ» και Καρκινοπαθών «ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» και καθηγητές και μαθητές του 5ου ΓΕΛ Βέροιας.
Ο ΣΟΦΨΥ ευχαριστεί όλους για την ουσιαστική παρουσία και
ανανεώνει το ραντεβού την επόμενη Τετάρτη 6/7/2022 στις 18:30
στον νέο χώρο « Έπαυλις « (Ανοίξεως, πρώην Κάστρο) με θέμα
«Αξιοποιώντας τις κρυφές μας δυνάμεις».

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»
Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη
διασκέδαση.
• Απολύμανση πριν κάθε προβολή,
• Μεγάλες αποστάσεις
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο
ΟΥΠΣ 2! Ο ΝΩΕ ΞΑΝΑΕΦΥΓΕ... (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην αίθουσα1:
Πέμπτη 30/6 – Παρασκευή 1/7 – Σάββατο 2/7 –Κυριακή 3/7 –
Δευτέρα 4/7 στις 19.00
Μετά την Κιβωτό του Νώε, τι; Ε, δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου! Η περιπέτεια συνεχίζεται με τα αξιαγάπητα ζωάκια να διευρύνουν την ανορθόδοξη οικογένειά τους και να ανακαλύπτουν
ακόμη περισσότερα για τον κόσμο γύρω τους, σε μια ακόμη
ξεκαρδιστική ταινία για όλη την οικογένεια.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ISiV_ksrPdM
Η Χαμένη Κόρη - The Lost Daughter
(Ολίβια Κόλμαν, Ντακότα Τζόνσον, Τζέσι Μπάκλεϊ, Πίτερ Σάρσγκααρντ)
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:
Κάθε μέρα στις 21.00
της Μάγκι Τζίλενχαλ
To ντεμπούτο της Μάγκι Τζίλενχαλ, βασισμένο στο ομότιτλο
best-seller της Ελενα Φεράντε που γυρίστηκε στις Σπέτσες, βραβεύτηκε για το σενάριο του στο Φεστιβάλ Βενετίας και κέρδισε

30/6/22 - 6/7/22

τρεις υποψηφιότητες για Οσκαρ
Η Λήδα απολαμβάνει τις μοναχικές της διακοπές στις Σπέτσες, όταν αρχίζει να εμπλέκεται σταδιακά με μια νεαρή μητέρα και την
κόρη της, τις οποίες πετυχαίνει καθημερινά
στην ίδια παραλία. Καθώς μάνα και κόρη
έχουν μια ιδιαίτερη και έντονη σχέση, η Λήδα καταβάλλεται από τις αναμνήσεις και τα
μπερδεμένα συναισθήματα αγάπης, σύγχυσης και έντασης της δικής της πρώιμης μητρότητας. Μια μυστηριώδης παρόρμηση την
αναγκάζει να αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο τις αντισυμβατικές
επιλογές που έκανε ως νέα μητέρα και, κυρίως, τις συνέπειες
αυτών των επιλογών.
Σκηνοθεσία: Μάγκι Τζίλενχαλ
Σενάριο: Μάγκι Τζίλενχαλ
Πρωταγωνιστούν: Ολίβια Κόλμαν, Ντακότα Τζόνσον, Τζέσι
Μπάκλεϊ, Πίτερ Σάρσγκααρντ
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=s3MhHTia8Sw
Η Θερινή αίθουσα διαθέτει μεγάλο υπόστεγο, κυλικείο και
ήχο Dolby Digital 5.1
Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η πρόσβαση στο
ΚινηματοΘέατρο ΣΤΑΡ είναι ελεύθερη σε όλους, χωρίς να απαιτείται καμιά επίδειξη αποτελέσματος τεστ ή βεβαίωσης εμβολιασμού .
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρόγραμμα
του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.cinestar.gr
http://www.facebook.com/cinestarveria

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 ΙΟΥΛΙΟΥ2016
2022
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Την Πέμπτη 7 Ιουλίου στο ΣΤΑΡ της Βέροιας

Εκδήλωση του Λάζαρου
Τσαβδαριδη
για τα ελληνοτουρκικά

Ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση με θέμα: «Πού το πάει η Τουρκία;» διοργανώνει ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος
Τσαβδαρίδης την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022 στις 20.00 στον Κινηματογράφο Star
στη Βέροια.
Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι τρεις εξέχουσες προσωπικότητες της
πολιτικής, στρατιωτικής, επιστημονικής και δημοσιογραφικής κοινότητας της
χώρας μας.
Ο Στρατηγός ε.α. και πρώην Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδης
Στεφανής, ο Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Βουλευτής ΝΔ κ. Δημήτρης Καιρίδης και ο Δημοσιογράφος και Βουλευτής της ΝΔ κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος.
Την εκδήλωση, η οποία θα είναι ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ, θα συντονίσει η
Δημοσιογράφος κα. Κέλλυ Κοντογεώργη

Πρόγραμμα Rapid Test
στον Δήμο Βέροιας
Συνεχίζεται η διενέργεια των δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του νέου κορωνοϊού SARS CoV–2
στον Δήμο Βέροιας, από κλιμάκια της Κινητής Μονάδας του ΕΟΔΥ
στην Ημαθία.
Η διαδικασία των δωρεάν rapid tests έχει προγραμματιστεί τις
παρακάτω μέρες και ώρες στο ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας (Μαυρομιχάλη 14, έναντι Βήματος Απ. Παύλου):
Δευτέρα 04.07.22 έως Παρασκευή 08.07.22 από 8:30 έως
15:00.
Οι πολίτες θα πρέπει γνωρίζουν τo ΑΜΚΑ τους, τον Αριθμό
Δελτίου Ταυτότητας, καθώς και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου.
*Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η ώρα προσέλευσης κοινού είναι αυστηρά έως τις 14:30 γιατί οι δράσεις ολοκληρώνονται τις καθημερινές στις 15:00.
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Οικονομική ενίσχυση για τις πρώιμες ποικιλίες
πυρηνόκαρπων, που δεν καλύπτονται από τον
ΕΛΓΑ, διεκδικεί ο Τάσος Μπαρτζώκας

Τη δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης για τους καλλιεργητές συγκεκριμένων ποικιλιών πυρηνόκαρπων που βρίσκονται εκτός Κανονισμού και επλήγησαν από τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις του Ιουνίου, ζήτησε ο Τάσος Μπαρτζώκας
στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΑΑΤ,
μεταξύ της Διεπαγγελματικής Πυρηνόκαρπων, των Βουλευτών Πέλλας και του Υπουργού κ. Γεωργαντά.
Στη συζήτηση ο Βουλευτής έθεσε το πρόβλημα στην
πραγματική του διάσταση, τονίζοντας ότι πολλοί αγρότες είναι σε απόγνωση, καθώς έχουν καταβάλλει αυξημένα έξοδα
παραγωγής και συγκομιδής για τα προϊόντα τους, τα οποία,
σύμφωνα και με την εκτίμηση του ΕΛΓΑ, έχουν υποστεί ζημία που ξεπερνά το 70%, χωρίς να υπολογισθεί και η απώλεια από τα προϊόντα που κρίθηκαν εξαρχής ακατάλληλα για
πώληση, λόγω των έντονων αλλοιώσεων.
Ο Τάσος Μπαρτζώκας υποστηρίζει τη θέση για ενεργοποίηση του νόμου για κρατικές ενισχύσεις λόγω θεομηνίας, ο οποίος κινητοποιεί αποζημιώσεις στη βάση
της στρεμματικής ενίσχυσης, δηλώνοντας ότι «το
ποσό πρέπει να είναι γενναίο, δεδομένης της συγκυρίας». Την ίδια θέση στηρίζει και η Διεπαγγελματική
Πυρηνόκαρπων.
Ο Υπουργός δεσμεύθηκε ότι θα εξετάσει το αίτημα,
δηλώνοντας την εξαρχής δεκτικότητα του. Ως εκ τούτου, οι τελικές αποφάσεις αναμένονται εν ευθέτω χρόνο, καθώς θα έχουν οριστικοποιηθεί και οι εκτιμήσεις
για τις συνολικές απώλειες από το καιρικό φαινόμενο.

Μέλλων Γάμος

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρ
θρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΜΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/
νου και της Λαμπρινής, το γένος Ξυγκά,
που γεννήθηκε στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας και κατοικεί στη Λεπενού Αιτωλοακαρνανίας και η ΖΙΩΓΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του
Φωτίου και της Αλεξάνδρας, το γένος
Νικολαϊδου, που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Προφήτη
Ηλία Αρκοχωρίου Νάουσας.

Υιοθεσία σκύλου
Ο Ρουντη
είναι νεαρό
στην ηλικία ημίαιμο σκυλί
στειρωμένο με
πολύ καλο χαρακτήρα, είναι
υγιέστατο. Αυτή
τη στιγμή βρίσκεται προσωρινά φιλοξενούμενο στο κυνοκομείο Βέροιας.
Είναι πολύ καλός φύλακας και ζητά ένα σπίτι
για να τον αγαπούν και να τον υιοθετήσουν
πληροφορίες στο τηλέφωνο 2331071336 και
το 6979720807.

Μέλλων Γάμος

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρ
θρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Λαζάρου και της Παναγιώτας, το γένος
Χαλκιά, που γεννήθηκε στη Βέροια και
κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας και η
ΠΟΛΙΤΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ του Μιχαήλ και
της Μηνοδώρας, το γένος Ζαχαριάδου,
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια,
πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα
γίνει στον Ιερό Ναό Γεννήσεως Θεοτόκου στην Κουμαριά
Ημαθίας.
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Την Δευτέρα 4 Ιουλίου στο Θέατρο Άλσους «Μελίνα Μερκούρη» Βέροιας

ΔΗ.Π.ΕΘΕ. Κοζάνης

«Group Therapy»
της Πένυς Φυλακτάκη

Πριν τον Γ’ Παγκόσμιο πόλεμο, την επισιτιστική κρίση,
την εισβολή των Τούρκων και τις εκλογές, θα πεθάνουμε
όπως θέλουμε εμείς… από τα γέλια!!!
Όλοι και όλες πάμε για «Group Therapy».
Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης και φέτος το καλοκαίρι, είναι
εδώ.
Παρόν, με συνέπεια και συνέχεια, στα πολιτιστικά και
δη θεατρικά δρώμενα.
Φέτος το καλοκαίρι, θα βάλει τη σφραγίδα του με
την παράσταση - κωμωδία, παραγωγής του, «Group
Therapy».
Το «Group Therapy» γράφτηκε το 2019 και θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από το ΔΗΠΕΘΕ ΚΟΖΑΝΗΣ, σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη.
Σε ένα κόσμο που δεν μπορεί να συνέλθει από τις απανωτές κρίσεις (μνημόνια, πανδημία, πόλεμος, ακρίβεια,
φτώχια και ανεργία), οι άνθρωποι γίνονται ανασφαλείς,
φοβικοί, επιθετικοί και οι μόνοι που χαίρονται είναι οι …
ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι που βλέπουν τα ιατρεία τους
συνεχώς … sold out!!!
Η νέα, ανατρεπτική κωμωδία «Group Therapy» της
Πένυς Φυλακτάκη, μας καλεί σε μια… αποτοξίνωση γέλιου, για να ανακαλύψουμε, πως φόβοι και ανασφάλειες
εξαφανίζονται, μόνο αν τις κοιτάξουμε κατάματα σαν να
είναι κιόλας παρελθόν.
Δυο τύποι που δεν θα βρίσκονταν, υπό κανονικές
συνθήκες, ποτέ στον ίδιο χώρο μαζί, συναντιούνται με την
γραμματέα μιας κορυφαίας ψυχολόγου στο ιατρείο της και
τότε γίνεται το …σώσε!!!
Η συνύπαρξή τους στην αίθουσα αναμονής του ιατρείου, οι διαφορετικές ανάγκες, οι επιθυμίες και τα θέλω
τους, δημιουργούν μια χιονοστιβάδα κωμικών και δραματικών καταστάσεων που εναλλάσσονται με ταχύτατους
ρυθμούς. Καταστάσεις γνώριμες, που τις συναντούμε πολύ
συχνά στον περίγυρο μας, και πολλές φορές, ακόμα και μέσα
μας.
Γελάω σημαίνει μπορώ να πάρω απόσταση και να δω τον
κόσμο σαν να βρίσκομαι έξω από αυτόν. Να βγω από μια
κατάσταση και να την αντιμετωπίσω με την ψυχολογία νικητή.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Συγγραφέας: Πένυ Φυλακτάκη
Σκηνοθεσία, Φωτισμοί: Λευτέρης Πλασκοβίτης
Σκηνικά - Κοστούμια: Αντώνης Χαλκιάς
Βοηθός Σκηνοθέτη: Δανάη Σταματοπούλου
Βοηθός Σκηνικών - Κουστουμιών: Δώρα Γαζή
Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας
Δημιουργικό αφίσας: Βαγγέλης Παπαστάμκος
ΠΑΙΖΟΥΝ
Χρήστος Ευθυμίου
Κωνσταντίνος Μουταφτσής
Δανάη Σταματοπούλου

Δημήτρης Συνδουκάς
Στην παράσταση ακούγονται οι φωνές της Ελισάβετ Μουτάφη και της Βίβιαν Κοντομάρη
Δευτέρα 4 Ιουλίου ώρα 9:15 μ.μ.
Διάρκεια παράστασης : 80’ λεπτά
Προπώληση εισιτηρίων:
-Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας 23310 78100
- Μεζεδοπωλείο «Στάσου Μύγδαλα»
- Βιβλιοπωλείο «Επίκαιρο» 2331024612
- Καφέ ΜΠΡΙΚΙ 2331020201
Τιμή προπώλησης: 10€
Εισιτήρια στο ταμείο του Θεάτρου:
15 € Κανονικό
10 € Μειωμένο (Μαθητές, Φοιτητές Άνεργοι, Πολύτεκνοι,
Αμεα)*
Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ
*(Είναι υποχρεωτική η επίδειξη του αντίστοιχου αποδεικτικού τόσο κατά την αγορά την εισιτηρίου, όσο και κατά την
είσοδο στον χώρο της παράστασης.)

Την Δευτέρα 11 Ιουλίου

Δημοπρασίες για την
εκμίσθωση καταστημάτων
στην Δημοτική Αγορά
Αλεξάνδρειας και Πλατέος
1. Σύμφωνα με την
αριθ.πρωτ. 11474/2906-2022 Διακήρυξη
ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας διακηρύττει ότι
την 11η Ιουλίου 2022
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 – 11:00 π.μ.
θα γίνει πλειοδοτική
φανερή και προφορική δημοπρασία στο
Δημοτικό Κατάστημα
Αλεξάνδρεια για την
εκμίσθωση:
Α. Ισογείου κτίσματος με χρήση αποθήκης επί της οδού Αγ. Δημητρίου εντός του
αρίθ. 324 οικοπέδου, Ο.Τ. 180 εμβαδού 43,65 τ.μ. και
Β. Ισογείου κτίσματος με χρήση γραφείων επί της οδού Αγ. Δημητρίου εντός του
αρίθ. 324 οικοπέδου, Ο.Τ. 180 εμβαδού 35,39 τ.μ. που βρίσκονται στη Κοινότητα
Πλατέος του Δήμου Αλεξάνδρειας
Επαναληπτική ορίζεται η 18η Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, στην
οποία μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.
2. Σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 11478/29-06-2022 Διακήρυξη ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας διακηρύττει ότι την 11η Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00
– 10:00 π.μ. θα γίνει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία στο Δημοτικό
Κατάστημα Αλεξάνδρεια για την εκμίσθωση του υπ΄αρίθ. 5 & 16 (ενιαίο κατάστημα)
που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας στην οποία μπορούν να συμμετέχουν δημότες – κάτοικοι του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Επαναληπτική ορίζεται η 18η Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, στην
οποία μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.
Περισσότερες πληροφορίες για τις δημοπρασίες παρέχονται στη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας – Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης,
στην οδό Ελ. Βενιζέλου 2 στην Αλεξάνδρεια, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
στο τηλέφωνο 23333 – 51304.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Αναστασία Παπαδημητρίου
Αγρον. Τοπογράφος Μηχανικός

Ετήσια παράσταση
της Σχολής Κλασικού και
Σύγχρονου Χορού του
Δημοτικού Ωδείου Νάουσας
Με μια ιδιαίτερα ποιοτική παράσταση κλασικού και σύγχρονου χορού ολοκληρώθηκε για φέτος μια ακόμη γόνιμη χρονιά στο Δημοτικό Ωδείο Νάουσας. Η
παράσταση, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δ.Ω.Ν.,
πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο την Κυριακή 19 Ιουνίου 2022.
Την διδασκαλία και τις χορογραφίες επιμελήθηκαν οι καθηγήτριες κ. Κέλλυ Καλογήρου-Ράλλη και κ. Στέλλα Μαλιούφα.
Στην παράσταση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Νάουσας κ. Νικόλας Καρανικόλας
και οι Αντιδήμαρχοι κ. Δώρα Μπαλτατζίδου, κ.Γιώργος Τριανταφύλλου και κ. Βασίλης Τζουβάρας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 ΙΟΥΛΙΟΥ2016
2022
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Από Δευτέρα 11 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου
2022 οι θερινές εκπτώσεις στην Αγορά
-Προαιρετική η λειτουργία την πρώτη Κυριακή 17 Ιουλίου
Από τον Εμπορικό Σύλλογο
Βέροιας ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου
4177/2013, οι θερινές εκπτώσεις
θα αρχίσουν τη Δευτέρα 11 Ιούλιου και θα λήξουν την Τετάρτη
31 Αυγούστου 2022.
Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας
μειωμένης τιμής των αγαθών και
υπηρεσιών που πωλούνται με
έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία
ποσοστού έκπτωσης.
Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το
60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης
επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να
αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, ενώ στην περίπτωση
που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του
παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε
άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν
επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.
Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η
μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και
να μην είναι ανακριβής. Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε
περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η
παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Κατά την διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων, απαιτείται
ιδιαίτερη προσοχή από τους συναδέλφους, γιατί οι κυρώσεις
είναι αυστηρές και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται λόγω
λάθους.
Γενικά, στους παραβάτες των διατάξεων περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο των 5.000 €.
Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο
για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρό-

στιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της
συγκεκριμένης επιχείρησης.
Ειδικότερα για την περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι
ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους,
ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως
προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή όταν ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή
παραπλάνηση, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσο με το 1%
του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από
10.000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά
πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών,
το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.
Αρμόδια αρχή για την επιβολή των προστίμων είναι ο
Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης («κρατικός περιφερειάρχης»), όπου διαπιστώνεται η παράβαση.
Τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την
πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου των
εκπτώσεων, ήτοι την Κυριακή 17 Ιουλίου 2022 με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 έως 16:00

Υποβολή δηλώσεων ζημίας από χαλάζι
της 17/6/2022 στην Δ.Ε. Απ. Παύλου
Ανακοινώνεται ότι το υποκατάστημα ΕΛΓΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ε- 2331350510 – 2331350528.
νέκρινε την υποβολή δηλώσεων ζημιάς από το ΧΑΛΑΖΙ της
Χωράφια που είναι να συγκομιστούν πρέπει οι παραγω17/6/22.
γοί να αφήσουν μάρτυρες (αμάζευτα δέντρα).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι δηλώσεις υποβάλλονται με το κάτωθι
ΝΕΟ πρόγραμμα ανάλογα
με το που ανήκει το Χωράφι.
Χωράφια ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ και ΔΙΑΒΑΤΟΥ:
Α. Κοινοτικό Κατάστημα Μακροχωρίου:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/7 στις
17:00 (αλλαγή)
ΔΕΥΤΕΡΑ 4/7 στις
16:00
Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Β Κοινοτικό Κατάστημα
«VENUS GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ
Διαβατού:
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ
ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 2/7 στις
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
9:00
Χωράφια ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ, Ν. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ
& ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ.
Κοινοτικό Κατάστημα
Μακροχωρίου:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/7 στις
17:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 2/7 στις
10:00
ΛΗΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ την
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ
Περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί
μπορούν να απευθύνονται
στα τηλέφωνα των ανταποκριτών 2331351926 –

ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

1) Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού
Μηχανικού εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας
2) Αρχιτεχνίτη Μηχανικού εγκαταστάσεων 4ης ειδικότητας- (Θερμαστή)
3) Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ:
Email: hr@venusgrowers.gr

Fax: 2331024204
Διεύθυνση: Α.Σ. Βέροιας VENUS GROWERS,
Σιδηροδρομικός Σταθμός Βέροιας, ΤΚ 59131, Τ.Θ. 3, Βέροια.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331023311
με εσωτερικό αρ. 141 ή 144 ή 123.

www.laosnews.gr
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Άγγελος Τόλκας: Για πρώτη φορά
το θέμα του Αιολικού Πάρκου
στην Ολομέλεια της Βουλής
ενώπιον του αρμόδιου Υπουργού
Από το πολιτκό Γραφείο του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ
Ημαθίας Άγγελου Τόλκα, γνωστοποιούνται τα εξής:
«Πλέον η κυβέρνηση δεν μπορεί να ισχυριστεί
ότι δεν γνωρίζει τις διαστάσεις και τις ανησυχίες που
προκαλούνται από το σχεδιασμό για μετατροπή του
Βερμίου σε έναν ορεινό όγκο μετάλλου δυσανάλογο
των φυσικών δυνατοτήτων του.
Ο Άγγελος Τόλκας, στην ομιλία του στην Βουλή
σε Νομοσχέδιο για τις ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
αναφέρθηκε αποκλειστικά στο θέμα που απασχολεί
την Ημαθία ζητώντας να σταματήσει ο σχεδιασμός
που γίνεται.
Περιέγραψε την υπερβολική επιβάρυνση του Βερμίου σε σχέση με άλλες περιοχές και τη συνεχή σχεδιαζόμενη εγκατάσταση ανεμογεννητριών χωρίς να υπάρχει κανένα ειδικό χωροταξικό
πλαίσιο για το σύνολο της χώρας αλλά ούτε και η δυνατότητα του ηλεκτρικού δικτύου να
απορροφήσει τις ποσότητες ενέργειας που θα παράγονται.
Όπως τόνισε ο Βουλευτής Ημαθίας παραβιάζεται η περιβαλλοντική νομοθεσία σε όλη
της την έκταση καθώς αλλάζουν οι αδειοδοτήσεις και όλο το φιλοπεριβαλλοντικό, προστατευτικό πλέγμα διατάξεων. Επιπλέον κατηγόρησε την Κυβέρνηση ότι κατήργησε τις τοπικές
επιτροπές Natura, αφαίρεσε από αυτές τον έλεγχο και την γνώμη τους και τώρα μεγάλο
μέρος του αιολικού κατασκευάζεται εντός τέτοιων περιοχών.
Η Πολιτεία δεν σέβεται την ήπια ανάπτυξη που η περιοχή μας έχει επιλέξει με την
αγροτική παραγωγή, την οινοπαραγωγή, τις ορεινές δραστηριότητες και τουρισμό, τη διασύνδεση με τη φύση και το περιβάλλον. Επίσης δεν προωθεί τα μικρά και μεσαία έργα ανανεώσιμων πηγών. Αντίθετα την Κυβέρνηση την ενδιαφέρει μόνο το συμφέρον των μεγάλων
εταιριών, «επενδύσεις του αέρα, αεριτζίδικα λεφτά με δημόσια επιχορήγηση», όπως είπε
χαρακτηριστικά.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ότι οι Βουλευτές Ημαθίας της ΝΔ το 2020 δεν υπερασπίστηκαν το Βέρμιο και δεν προσπάθησαν καν να το εντάξουν στα απάτητα βουνά και άρα
να το προστατεύσουν σύμφωνα με τις προτεραιότητες της τοπικής οικονομίας. Αντίθετα ο
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας το έκανε για το Βουνό «Χατζή» της εκλογικής του
περιφέρειας.
Τέλος αναφέρθηκε στα ζητήματα ακρίβειας στο ρεύμα και την κοροϊδία έναντι των πολιτών με την δήθεν κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Την οποίαν δεν καταργούν
αλλά εντάσσουν όλο το ποσό κανονικά στους λογαριασμούς των πολιτών.
Όλα τα παραπάνω η σημερινή Κυβέρνηση και οι Βουλευτές της δεν τα λαμβάνουν υπόψιν γιατί υπερασπίζονται άλλα συμφέροντα. Χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα.

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
«VENUS GROWERS»
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
Α) Εργατών Παραγωγής
Β) Αδειούχων και βοηθών χειριστών κλαρκ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ:
- Μεταφορά των εργαζομένων από και προς τις εγκαταστάσεις των εργοστασίων
- Κλιματιζόμενους χώρους εργασίας
- Πλήρη εξοπλισμό εργασίας
ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ (ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ):
1. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας,
2. Α.Φ.Μ. (σε εκκαθαριστικό της εφορίας η της βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ.),
3. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ
4. Α.Μ.Κ.Α.
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού υγείας
6. Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς (πρώτος δικαιούχος ο εργαζόμενος),
7. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (από λογαριασμό ΔΕΗ ή τηλεφωνίας)
ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ:
- Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
- ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας και
- ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ:
- Άδεια χειριστή ή βοηθού χειριστή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 23310 23311,
23310 70663 εσωτερικό 144 ή 141 ή 123
Mail: hr@venusgrowers.gr

CMYK

8

www.laosnews.gr

Στον Πανσερραϊκό από την
Βέροια ο Άγγελος Οικονόμου
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Οριστική και αμετάκλητη η απόφαση
της οικογένειας Μπίκα να αποχωρήσει
από τον ΝΠΣ Βέροια

Δ

Στον Πανσερραϊκό θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Άγγελος Οικονόμου, του οποίου το συμβόλαιο με τη ΒΕΡΟΙΑ .έχει λήξη.
Ο 27χρονος μέσος έκανε μια πολύ καλή χρονιά, έχοντας απολογισμό 31 συμμετοχές και 4 ασίστ με την «Βασίλισσα του Βορρά».
Αναλυτικά η ανακοίνωση: της ΠΑΕ Πανσερραϊκός
«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας
της, με τον ποδοσφαιριστή Άγγελο Οικονόμου. Ο νεαρός μέσος,
πρωταθλητής στο πρωτάθλημα της Super League 2 την αγωνιστική
περίοδο που ολοκληρώθηκε, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την
ομάδα μας.
Μίνι Βιογραφικό:
Ο Άγγελος Οικονόμου, είναι γεννημένος στις 23 Αυγούστου 1995
στη Θεσσαλονίκη και μεγαλωμένος… ποδοσφαιρικά στη Γερμανία.
Σε ηλικία 14 ετών επελέγη στις ακαδημίες της Μπάγερν Μονάχου και
έμεινε στο Μόναχο ως το 2016, αγωνιζόμενος και στην β΄ ομάδα της
Μπάγερν, φορώντας ακόμη και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, ενώ
συμμετείχε μάλιστα και σε προετοιμασία της πρώτης ομάδας υπό τις
οδηγίες του Πεπ Γκουαρντιόλα.
Την αγωνιστική περίοδο 2016-17 πήρε μεταγραφή στην Στουτγκάρδη Β΄, με την οποία αγωνίστηκε σε 10 ματς και ακολούθησε η
επιστροφή στην Ελλάδα για τον ΟΦΗ με τον οποίον έκανε 10 συμμετοχές σε Σούπερ Λιγκ 2 και Σούπερ Λιγκ λόγω ενός τραυματισμού.
Την περίοδο 2019-20, αγωνίστηκε κατά σειρά σε Δόξα Δράμας και
Πλατανιά κάνοντας 15 συμμετοχές, ενώ από το 2020 αγωνιζόταν
στην Βέροια, με την οποία φέτος αναδείχθηκε πρωταθλητής έχοντας
συνολικά 31 συμμετοχές και 3 ασίστ. Έχει υπάρξει διεθνής με την
Εθνική Παίδων».

Προθεσμία 10 ημερών για αξιόπιστες προτάσεις επενδυτών

εν έβγαλε λευκό
καπνό η συνέντευξη Tύπου
που παραχώρησε χθες
το απόγευμα ο διευθύνων σύμβουλος της
ΠΑΕ Βέροια Αχιλλέας
Μπίκας, αφού η ανακοίνωση αναφέρει την οριστική και αμετάκλητη
απόφαση αποχώρησης
της οικογένειας από
τον ΝΠΣ Βέροιας κρατώντας μόνο το τμήμα
των ακαδημιών και των
τμημάτων υποδομής.
Όπως ανακοίνωσε ο κ. Μπίκας, παραχωρούνται οι μετοχές
σε όποιον ενδιαφέρεται για την
ομάδα και εντός 10 ημερών θα
υπάρξει προθεσμία για προτάσεις αξιόπιστες και σοβαρές.
Είναι μία αντρίκια απάντηση
που έδωσε ο Αχιλλέας Μπίκας
λέγοντας χαρακτηριστικά «Φεύγουμε γιατί δεν μπορούμε να
είμαστε ανάμεσα σε ένα τοξικό
περιβάλλον που διοικείται από
ανίκανους.»
Στην αρχή της συνέντευξης ο Αχιλλέας Μπίκας χωρίς
χειρόγραφα και σημειώσεις ,
αναφέρθηκε στην πορεία της
ομάδας από την πρώτη μέρα

που ανέλαβαν με σκοπό να την
ανεβάσουν στην Α’ εθνική.
«Έγιναν πάρα πολλά για
την ομάδα και η Βέροια σήμερα είναι το πιο νοικοκυρεμένο
σωματείο, χωρίς χρέη και υποχρεώσεις, πρότυπο για όλα την

Ελλάδα», είπε και πρόσθεσε ότι
ήδη έχει κατατεθεί ο φάκελος
αδειοδότησης και δεν υπάρχει
κανένα πρόβλημα, ενώ θα υπάρχουν και έσοδα από χορηγίες, Στοίχημα και τηλεοπτικά,
ποσά της τάξεως των 350.000

ευρώ.
«Αυτή την ομάδα την αγαπήσαμε και αυτό μας κάνει να
μείνουμε και στην συνέχεια χορηγικά, ποτέ ξανά διοικητικά.
Υπήρξε μεγάλη κοροϊδία στους
2 τελευταίους μήνες στο πρόσωπο της Βέροιας , αφού μετά
τα μπαράζ με τον Λεβαδειακό
περιμέναμε ένα μήνα να παίξουμε με την Λαμία με οτι αυτό
συνεπάγεται. Οι παίκτες έχουν
ενημερωθεί όλοι για την αποχώρηση μας και ο καθένας θα
κοιτάξει το μέλλον του. Απλά
όσοι παίκτες έχουν συμβόλαια
θα περιμένουν τις εξελίξεις όποιες και αν είναι αυτές», τόνισε.
Σε ερώτηση, αν δεν βρεθεί
κάποιος επενδυτής ποια θα είναι η συνέχεια της ομάδας, ο κ.
Μπίκας είπε ότι θα συζητήσουμε με ντόπιους επιχειρηματίες
αλλά «εμείς θα είμαστε κοντά
στην ομάδα μόνο χορηγικά, όχι
διοικητικά», επανέλαβε.
«Φεύγουμε ξέροντας οτι θα
αλλάξει σίγουρα η προκήρυξη
και θα ανεβαίνουν στην SL1 οι
δύο πρωταθλητές πλέον από
την νέα περίοδο», τόνισε ο κ.
Μπίκας, ο οποίος άμεσα θα υποβάλλει και την παραίτησή του
από αντιπρόεδρος της SL2.
B.B.
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Πέρασε στο F6 η παιδική ομάδα
του Φέρωνα Βέροιας 23-30 την ΧΑΝΘ

Με αντεπίθεση στο β΄ ημίχρονο, ο Φέρωνας Βέροιας παρότι έχανε στο πρώτο ημίχρονο 16-15 από
την ΧΑΝΘ ,πήρε δίκαια την νίκη με 30-23 και την
πρόκριση στο F6.
Πεντάλεπτα 2-2,5-4,807,9-9,11-12,16-15 [ημ], 1716, 20-19 ,20-21,20-23, 22-26, 23-30.
Διαιτήτευσαν Χαραλαμπίδης-Λεφάκης.
ΧΑΝΘ (Παπαβασίλης): Σ. Κωνσταντινίδης, Αν. Κωνσταντινίδης, Πατσατζής 4, Πορτοκαλίδης, Σαλτιέλ 4, Σαμαράς, Φραγκουλίδης, Χαριζόπουλος 10, Γκόγκος, Δούρβος
2, Μπαλιατσάκης, Τριανταφυλλούδης, Στόικος 3.
ΑΠΣ ΦΕΡΩΝΑΣ (Χατζηπαρασίδης Αναστάσιος)
Κάμπας, Χατζηπαναγιωτίδης 2, Κερλίδης, Μαρκάκης
1, Σιουκιούρογλου, Τζωρτζίνης 1, Χρ.Ταπαντζής 1,
Βασιλειάδης, Αγερίδης, Φιλιππίδης 3, Αλέξ.Ταπαντζής, Μπάλτζης 12, Αλεξίου 7, Μαυρίδης 3, Στεφανόπουλος, Ζαμάνης.
ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΟΜΙΛΩΝ
Η ΝΕΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ F6
Τρείς ομάδες πέρασαν αήττητες στο F6 του 40ου
Πανελλήνιου πρωταθλήματος παίδων το οποίο γινεται στα Γιάννινα. Ο Διομήδης Άργους, ο Άρης Νίκαιας
και ο Παπασιδέρης Κορωπίου. Και οι τρείς ομάδες θα
έχουν απο δύο βαθμούς τους οποίους πήραν από
την πρώτη φάση. Χωρίς βαθμό προκρίθηκαν ο Φέρωνας Βέροιας, ο ΑΣΕ Δούκας και ο Φοίβος Συκεών.
Οι βαθμολογίες των τριών ομίλων και η νέα βαθμολογία του F6:
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
1. Παπασιδέρης Κορωπίου 104-79 ................... 6
2. Φοίβος Συκεών 88-85 ................................... 4
.............................................................................
3. Δράμα 86 90-92 . ........................................... 2
4. ΑΟ Ιωαννίνων 77-103 ................................... 0
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
1. Άρης Νίκαιας 81-59 ....................................... 6
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SL2: Στις 11 Σεπτεμβρίου
θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα
για την περίοδο 2022-23

2. ΑΣΕ Δούκα 114-103....................................... 4
.............................................................................
3. Άρης Θεσσαλονίκης 60-71 ............................ 1
4. Αερωπός Έδεσσας 84-106 . .......................... 0
ΣΗΜ.Ο Άρης Θεσ. έχει ένα μηδενισμο και -1 βαθμό
Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ
1. Διομήδης Άργους 89-73 . ............................... 6
2. Φέρωνας Βέροιας 83-73 . .............................. 4
.............................................................................
3. ΑΕΚ 81-91 ..................................................... 2
4. ΧΑΝΘ 80-96 .................................................. 0
Η ΝΕΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ F6
1. Παπασιδέρης Κορωπίου 35-24 ..................... 2
-. Άρης Νίκαιας 41-35........................................ 2
-. Διομήδης Άργους 27-24................................. 2
4. Φέρωνας Βέροιας 24-27................................ 0
-. ΑΣΕ Δούκας 35-41......................................... 0
-. Φοίβος Συκεών 24-35 .................................... 0
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
5η αγωνιστική (1/7)
Γυμν. ΠΕΑΚΙ (09:00): ΓΣ Παπασιδέρης - Διομήδης
Άργους
Γυμν. ΠΕΑΚΙ (11:00): Φοίβος Συκεών - Άρης Νίκαιας
Γυμν. ΠΕΑΚΙ (13:00): ΑΣΕ Δούκα - Φέρωνας Βέροιας
6η αγωνιστική (1/7)
Γυμν. ΠΕΑΚΙ (16:00): Άρης Νίκαιας - Διομήδης Άργους
Γυμν. ΠΕΑΚΙ (18:00): ΓΣ Παπασιδέρης - Φέρωνας
Βέροιας
Γυμν. ΠΕΑΚΙ (20:00): Φοίβος Συκεών - ΑΣΕ Δούκα
7η αγωνιστική (2/7)
Γυμν. ΠΕΑΚΙ (09:00): Φοίβος Συκεών - Φέρωνας
Βέροιας
Γυμν. ΠΕΑΚΙ (11:00): ΑΣΕ Δούκα - Διομήδης Άργους
Γυμν. ΠΕΑΚΙ (13:00): ΓΣ Παπασιδέρης - Άρης Νίκαιας
14:30
Απονομες

Τ

ην ημερομηνία έναρξης του
νέου πρωταθλήματος της SL2
έκανε γνωστή η ΕΠΟ με ανακοίνωση της μόνο να κρατήσει τον
¨λόγο της» και να μην ταλαιπωρηθούν οι ομάδες όπως πέρσι.

Αναλυτικά:
Συνεδρίασε σήμερα στα γραφεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η Επιτροπή
Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Για πρώτη φορά
προήδρευσε ο νέος πρόεδρος της Ε.Π.Ο. Τάκης
Μπαλτάκος, ενώ στην Επιτροπή μετείχαν επίσης
για πρώτη φορά, ο πρόεδρος της Super League
1 και Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ο. Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Τάκης Παπαχρήστος, ο Ταμίας Άγγελος Δανιήλ και
ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ
Ολυμπιακός Κώστας Καραπαπάς.
Ο κ. Μαρινάκης στην ομιλία του στη διάρκεια
της συνεδρίασης της Επιτροπής ήταν ενωτικός και
ζήτησε να δουλέψουν όλοι μαζί για την πρόοδο
του αθλήματος.
Η Επιτροπή κατά τη συνεδρίασή της, έλαβε
ομόφωνα τις εξής αποφάσεις:

- Ενέκρινε το σύστημα διεξαγωγής του Κυπέλλου Ελλάδας της περιόδου 2022-2023, το οποίο
θα είναι το ίδιο με αυτό που ίσχυσε την περασμένη σεζόν. Οι ομάδες της Super League 1 θα
ξεκινήσουν να αγωνίζονται από την 4η φάση (οι
10 ομάδες που δεν αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές
διοργανώσεις) και από την 5η φάση (φάση των
«16», οι ομάδες που αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές
διοργανώσεις), οι ομάδες της Super League 2 θα
ξεκινήσουν στην τρίτη φάση, ενώ στις δύο πρώτες
φάσεις μετέχουν οι Κυπελλούχοι των Ενώσεων
Ποδοσφαιρικών Σωματείων.
- Να εξεταστεί η δυνατότητα διεξαγωγής του
Τελικού του Κυπέλλου και σε πόλεις της περιφέρειας, εκτός της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης,
αλλά και σε πόλεις του εξωτερικού, στις οποίες
ζει μεγάλος αριθμός Ελλήνων. Ο πρόεδρος της
Ε.Π.Ο. Τάκης Μπαλτάκος, μάλιστα, πρότεινε να εξεταστεί η πιθανότητα διεξαγωγής του Τελικού του
Κυπέλλου στη Νέα Υόρκη.
- Να ξεκινήσει στις 11 Σεπτεμβρίου 2022 το
πρωτάθλημα της Super League 2.
- Να παρατείνει κατά μία εβδομάδα σε σχέση
με εφέτος τη θερινή μεταγραφική περίοδο της
επόμενης σεζόν (2023-2024), ήτοι μέχρι τις 22/
9/2023.

ΠΣΑΠΠ: Στην Ελλάδα υπάρχει ταλέντο και δυνατότητες
που δεν αξιοποιούνται
Ο ΠΣΑΠΠ στηρίζει την πρόταση για τη θέσπιση μίνιμουμ αριθμού ποδοσφαιριστών στις ενδεκάδες των επαγγελματικών ομάδων της χώρας μας, οι οποίοι και
θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής
στις Εθνικές μας ομάδες (4 για το
πρωτάθλημα της Super League
1 και 7 για το πρωτάθλημα της
Super League 2)
.Ο ΠΣΑΠΠ αισθανόμενος
ευθύνη απέναντι στην ανάπτυξη του ελληνικού ποδοσφαίρου
στηρίζει την παραπάνω πρόταση, καθώς θεωρεί πως είναι ο
μόνος δρόμος που μπορεί να
φέρει τα επιθυμητά αποτέλεσμα
για ένα καλύτερο μέλλον στο
ποδόσφαιρο της πατρίδας μας.
Άλλωστε στο παρελθόν οι κορυφαίες πορείες των ομάδων μας
στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις
επιτεύχθηκαν με την συμμετοχή
8, 9 και σε πολλές περιπτώσεις
ακόμη και 10 ποδοσφαιριστών
στην 11αδα, που διατηρούσαν το

δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές μας ομάδες.
Ενδεικτικά αξίζει να αναφέρουμε πως στην περίοδο που
ολοκληρώνεται σε μερικές ημέρες επίσημα (30/6) αγωνίστηκαν στην κανονική διάρκεια της
πρώτης κατηγορίας 366 ποδοσφαιριστές εκ των οποίων οι 224
δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής
στις Εθνικές μας ομάδες, σε αντίθεση με τις αρχές του 2000,
το χρονικό διάστημα δηλαδή που
τοποθετήθηκαν οι βάσεις για το
έπος του 2004, όπου η κατάσταση ήταν τελείως διαφορετική. Πιο
συγκεκριμένα τη σεζόν 2003/04,
λίγους μήνες πριν η Ελλάδα φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης,
στο πρωτάθλημα της πρώτης
κατηγορίας, αγωνίστηκαν 436
ποδοσφαιριστές και οι 326 είχαν
δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές μας ομάδες. Το παραπάνω
εύρημα αποδεικνύει περίτρανα
πως στη μεγαλύτερη επιτυχία του

ελληνικού ποδοσφαίρου υπήρχαν – εκτός από σπουδαίοι ποδοσφαιριστές – και οι κατάλληλες
βάσεις, που δυστυχώς χρονιά με
τη χρονιά συνεχώς γκρεμίζονται.
Μάλιστα η αγωνιστική περίοδος 2021/22 είναι η χειρότερη

σε επίπεδο ποσόστωσης στη νέα
χιλιετία, αφού μόλις το 38,8% των
ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν στην κανονική περίοδο της
Super League 1 είχαν και δικαίωμα συμμετοχής στα αντιπροσωπευτικά μας συγκροτήματα!

Δυστυχώς οι συνθήκες που
επικρατούν στο ελληνικό ποδόσφαιρο οδήγησαν τα τελευταία
χρόνια στο εξωτερικό δεκάδες ποδοσφαιριστές με δικαίωμα συμμετοχής στα αντιπροσωπευτικά
μας συγκροτήματα, όπου μάλιστα

πέτυχαν σπουδαία πράγματα.
Μόνο την τρέχουσα σεζόν 15
εξ’ αυτών κατέκτησαν έστω έναν
τίτλο με την ομάδα που αγωνίζονταν, κάτι που αποτυπώνει περίτρανα πως στη χώρα μας υπάρχει
πολύ ταλέντο και τεράστιες δυνατότητες που δυστυχώς και για διάφορους λόγους δεν αξιοποιούνται.
Είμαστε σίγουροι πως όλοι οι
φορείς αποδέχονται το συγκεκριμένο πρόβλημα και αν υπάρχει
θέληση, παρά τα όποια νομικά
εμπόδια προκύπτουν, μπορεί να
δοθεί και η λύση που θα φέρει
την ανάπτυξη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εξάλλου ο ΠΣΑΠΠ
έχει αποδείξει επανειλημμένως
πως βρίσκεται στη διάθεση όλων
των κοινωνικών εταίρων και στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών
για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή
και το ελληνικό ποδόσφαιρο εν
γένει.
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Έως και τη Δευτέρα 4 Ιουλίου

Αιτήσεις για συμμετοχή
στο Κατασκηνωτικό πρόγραμμα
Διακοπών για παιδιά ΑΜΕΑ
του Δήμου Αλεξάνδρειας

Σύμφωνα με την αριθμ. 98/22-06-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου [ΑΔΑ: Ψ3ΡΙΩΨΠ-9ΕΨ], ο Δήμος Αλεξάνδρειας υλοποιεί κατασκηνωτικό πρόγραμμα διακοπών για παιδιά
ΑΜΕΑ για το έτος 2022. Το κατασκηνωτικό πρόγραμμα για τα παιδιά ΑΜΕΑ, θα υλοποιηθεί κατά
τους μήνες Αύγουστο – Σεπτέμβριο 2022, για
χρονικό διάστημα έως δεκαπέντε (15) ημερών. Το
ακριβές χρονικό διάστημα φιλοξενίας των παιδιών
στην κατασκήνωση θα καθορισθεί σε συνεργασία
με την κατασκήνωση.
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν
για όσους πληρούν τα κάτωθι προβλεπόμενα
κριτήρια.
Κάθε ενδιαφερόμενος, δημότης ή και κάτοικος
του Δήμου μας, θα πρέπει να καταθέσει αίτηση με
τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από
ΚΕΠΑ του ποσοστού αναπηρίας του παιδιού (σε
περίπτωση που έχει λήξει η ισχύς της γνωμάτευσης πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ ο
γονέας θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει την ημερομηνία που θα περάσει το τέκνο
του εκ νέου από την αρμόδια επιτροπή , συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση που έχει λήξει).
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
γ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος
φορολογικού έτους 2020 των γονέων, όπου το
εισόδημα δεν θα ξεπερνά το ποσό των 22.000,00
ευρώ (συνολικό δηλωθέν εισόδημα, το οποίο θα
φαίνεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2020 και στην στήλη Γ2 ΕΚΚ. ΕΙΔ.
ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ του υπόχρεου και της συζύγου).

δ) Δήλωση εάν απαιτείται συνοδός.
ε) Αποδεικτικό κατοικίας (δηλ. φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΔΕΥΑΑΛ ή μισθωτήριο
συμβόλαιο κατοικίας στο όνομα του κηδεμόνα του
παιδιού).
Οι γονείς των παιδιών που δεν πληρούν τις
ανωτέρω προϋποθέσεις, αλλά επιθυμούν να στείλουν τα παιδιά τους στο πρόγραμμα ΑΜΕΑ του
Δήμου Αλεξάνδρειας, θα μπορούν να συμμετέχουν καταβάλλοντας το συνολικό ποσό της φιλοξενίας που θα ισχύει και για το Δήμο.
Επίσης σε περίπτωση που οι αιτήσεις των
ενδιαφερομένων θα είναι περισσότερες από τον
προβλεπόμενο αριθμό παιδιών όπως αυτά αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, τότε θα
ισχύουν τα παρακάτω:
1) Παιδιά που δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα το προηγούμενο έτος (2021) θα προηγούνται
έναντι αυτών που συμμετείχαν
2) Αν το δηλωθέν ποσό, των ενδιαφερόμενων
αιτούντων, το οποίο θα φαίνεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2020 και στην στήλη Γ2 ΕΚΚ.
ΕΙΔ. ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
ΕΙΣΦΟΡΑΣ του υπόχρεου και της συζύγου, είναι
ίδιο, τότε θα γίνεται κλήρωση από τα μέλη της
επιτροπής, μεταξύ των εν λόγω αιτούντων – γονέων με την παρουσία τους.
Η αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών όπως αναφέρονται ανωτέρω, θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : (pandou@
alexandria.gr), από την ημέρα ανάρτησης της ανακοίνωσης έως και τη Δευτέρα 04η Ιουλίου 2022.
(Αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία η κ. Πάντου Βασιλική, τηλ. 23333 – 50157).

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, τη
Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022, στο Κέντρο «Φλαμουριές» της Βέροιας η ετήσια ψυχαγωγική
εκδήλωση της Πρωτοβουλίας για το Παιδί. Μετά
από τρία χρόνια περιορισμών και δυσκολιών
καταφέραμε να βρεθούμε από κοντά η Διοίκηση, τα μέλη, το προσωπικό, οι εθελοντές και οι
φίλοι του Οργανισμού να χαλαρώσουμε και να
διασκεδάσουμε στον δροσερό και φιλόξενο περιβάλλον των Φλαμουριών!
Η εκδήλωση άρχισε με σύντομο χαιρετισμό
του Προέδρου του ΔΣ και συνεχίστηκε με μουσικό-ψυχαγωγικό πρόγραμμα που επιμελήθηκε
ομάδα μουσικών- εθελοντών. Παραβρέθηκαν σε
αυτήν: ο Βουλευτής κ. Τάσος Μπαρτζώκας, εκπρόσωποι των Βουλευτών Ημαθίας Απόστολου
Βεσυρόπουλου, Λάζαρου Τσαβδαρίδη, Άγγελου
Τόλκα, ο Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Βέροιας κ. Καλλίστρατος
Γρηγοριάδης, εκπρόσωποι της Περιφερειακή
Ενότητας Ημαθίας, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ κ.
Στέργιος Διαμάντης, εκπρόσωποι της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυριών Βεροίας, του Εράσμου

και του Συλλόγου Καρκινοπαθών Βέροιας, καθώς και μεγάλο πλήθος φίλων και εθελοντών
του Συλλόγου.
Το ΔΣ ευχαριστεί θερμά τους ακόλουθους
χορηγούς και εθελοντές που συνέβαλαν καθοριστικά στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης,
οι οποίοι είναι: η οικογένεια Τζαφερόπουλου
που διέθεσε αφιλοκερδώς τον χώρο, ο φούρνος
Θανασούλη της Νάουσας, το ζαχαροπλαστείο
LIDO, το Οινοποιείο Αργυράκη, την κυρία Ελένη
Μαραντίδου, το οινοποιείο VAENI, τον Συνεταιρισμό Venus, το κατάστημα «Μπουλασίκη
από το 1920», το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος
στον Περιφερειακό Βέροιας, την εταιρία «ΗΧΟΣ
ΖΟΡΜΠΑ», ιδιαιτέρως τους μουσικούς Κατερίνα
Σωτηρίου, Χρήστο Γανόπουλο, Σίμο Ταραλίκα
και Λάμπη Ελληναίο καθώς και τους ανώνυμους
υποστηρικτές μας.
Τέλος, ευχαριστούμε θερμά όλους όσους
παραβρέθηκαν στην εκδήλωση και υποστηρίζουν το έργο μας.
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
«Θ. ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ»
Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης
και Δημιουργικότητας
Πρόγραμμα για “Διαδρομές ανάγνωσης… άκου, δες, μάθε, γέλα !»
Παρασκευή 1 Ιουλίου :
Δημιουργικές διαδρομές
Μπορεί να γραφτεί μια ιστορία ξεκινώντας από μια
τυχαία γραμμή; Τα παιδιά γίνονται συγγραφείς και εικονογράφοι και συνθέτουν τη δική τους περιπετειώδη,
τρομακτική, αστεία, ρομαντική ή εντελώς φανταστική
ιστορία, στήνοντας το σκηνικό της πάνω σε μια γραμμή! Οι ιστορίες τους γίνονται εικονοβιβλία σε σχήμα
ακορντεόν!
Τετάρτη 6 Ιουλίου : Διαδρομές επιβίωσης
Τα παιδιά εμπνέονται από το δάσος και με υλικά
από τη φύση, τα οποία γίνονται αντικείμενα δημιουργίας, κατασκευάζουν ένα αυτοσχέδιο καταφύγιο στην
πιο αγαπημένη γωνιά της βιβλιοθήκης για διάβασμα
και παιχνίδι.
Παρασκευή 8 Ιουλίου: Φωτεινές διαδρομές
Πώς οι κάτοικοι των Μυκηνών ενημερώθηκαν για
την πτώση της Τροίας; Τα παιδιά μαθαίνουν για τους
τρόπους επικοινωνίας κατά την αρχαιότητα, γνωρίζουν το σύστημα των φρυκτωριών και φτιάχνοντας
τον δικό τους εναλλακτικό οπτικό τηλέγραφο, ανταλλάσσουν μυστικά μηνύματα.
Τετάρτη 13 Ιουλίου:
Διαδρομές από την Άπω Ανατολή
Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την ιαπωνική
κουλτούρα, μαθαίνουν την τέχνη του Χαϊκού, ανακαλύπτουν την απλή και ευχάριστη δομή της πιο σύντομης ποιητικής φόρμας και γίνονται τα ίδια ποιητές
συνθέτοντας τα δικά τους τρίστιχα ποιήματα. Το ταξίδι
στην Άπω Ανατολή ολοκληρώνεται με την κατασκευή
οριγκάμι.
Παρασκευή 15 Ιουλίου: Ορεινές διαδρομές
Τα παιδιά μαθαίνουν για τους τοπογραφικούς χάρτες και τη χρήση τους και δημιουργούν ένα βουνό
από πηλό που το αποτυπώνουν σε τοπογραφικό
σχέδιο και στην συνέχεια φτιάχνουν την τρισδιάστατη
μακέτα του.
Τετάρτη 20 Ιουλίου: Διαδρομές του νερού
Γιατί οι βρύσες είχαν κυρίαρχη θέση στη ζωή κάθε
χωριού και τι συμβόλιζαν; Τα παιδιά μαθαίνουν για τη
λαογραφική και συμβολική διάσταση των πετρόχτιστων βρυσών, ακούν λαϊκές αφηγήσεις γύρω από αυτές, αφηγούνται τις δικές τους ιστορίες και κατασκευάζουν τη δική τους βρύση με ανακυκλώσιμα υλικά.
Παρασκευή 22 Ιουλίου: Διαδρομές στ΄αστέρια
Τα παιδιά, με έναν διασκεδαστικό τρόπο, έρχονται
σε επαφή με βασικές αρχές της Αστρονομίας. Μελετούν τους αστερισμούς, μαθαίνουν πώς να τους αναγνωρίζουν, παίζουν κουίζ και κατασκευάζουν με απλά
υλικά ένα μοντέλο αναπαράστασης!
Τετάρτη 27 Ιουλίου: Διαδρομές προς το σπίτι
Τα παιδιά εστιάζουν στην αξία της κατοικίας και
χρησιμοποιώντας φυσικά και ανακυκλώσιμα υλικά,
κατασκευάζουν διαφορετικά είδη σπιτιών και φτιάχνουν τη γειτονιά τους, την πόλη ή το χωριό τους ή τη
δική τους φανταστική πολιτεία.
Παρασκευή 29 Ιουλίου:
Διαδρομές συνεργασίας
Τα παιδιά ορίζουν τι είναι “κοινότητα”, “φυτεύουν”
το δικό τους δέντρο συνεργασίας, συνθέτουν όμορφες
ιστορίες χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους και χτίζουν έτσι τη δική τους μοναδική κοινότητα.
Τετάρτη 3 Αυγούστου: Διαδρομές μαζί
Τα παιδιά, μέσω του παιχνιδιού, χτίζουν σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης, μαθαίνουν να συνεργάζονται
αρμονικά και καλλιεργούν τον σεβασμό προς τους
άλλους.
Παρασκευή 5 Αυγούστου :
Παραδοσιακές διαδρομές

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την παραδοσιακή
τέχνη της υφαντικής, δημιουργούν τα δικά τους υφαντά και εξασκούν την τεχνική «Κumihimo» φτιάχνοντας αναμνηστικά βραχιολάκια.
Τετάρτη 10 Αυγούστου: Χνουδωτές διαδρομές
Τα παιδιά καλλιεργούν την αγάπη και τον σεβασμό
για τα ζώα και φτιάχνουν πολύχρωμα, αυτοσχέδια γατόσπιτα για τους αδέσποτους φίλους της βιβλιοθήκης,
της γειτονιάς, της πόλης τους!
Παρασκευή 12 Αυγούστου:
Θαλασσινές διαδρομές
Τα παιδιά φτιάχνουν χάρτινα καράβια, ταξιδεύουν
μαζί τους σε μακρινές θάλασσες και αφηγούνται τις
θαλασσινές τους διαδρομές χαράσσοντας πορείες
πάνω σε χάρτες.
Τετάρτη 24 Αυγούστου: Διαδρομές στη φύση
Τα παιδιά γνωρίσουν τη φύση μέσα από μυρωδιές, μαθαίνουν για τους σπόρους “ταξιδευτές”, και
αφηγούνται τις ιστορίες αυτών των διαδρομών.
Παρασκευή 26 Αυγούστου:
Πειρατικές διαδρομές
Τα παιδιά παίζουν με λέξεις, πειραματίζονται με
την ομοιοκαταληξία, γράφουν τα δικά τους ποιήματα
και δημιουργούν όλοι μαζί μια ποιητική συλλογή εμπνευσμένη από τη φύση.
Τετάρτη 31 Αυγούστου : Φτερωτές διαδρομές
Τα παιδιά ακολουθούν τις μεταναστευτικές διαδρομές των αποδημητικών πουλιών, μαθαίνουν για
τα διάφορα είδη και γίνονται παρατηρητές αυτού του
ταξιδιού μέχρι τη στιγμή που φτιάχνουν τη φωλιά
τους. Στο τέλος, τα παιδιά κατασκευάζουν με φυσικά
υλικά χελιδονοφωλιές και ταΐστρες.
Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου :
Διαδρομές αναμνήσεων – Η επιστροφή
Οι φίλοι της βιβλιοθήκης, μικροί και μεγάλοι, θυμούνται τις διαδρομές του καλοκαιριού μέσα από τις
δημιουργίες των παιδιών στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία, μοιράζονται καλοκαιρινές αναμνήσεις, συζητούν
για τα δικά τους Ψηλά Βουνά και αποχαιρετούν το
καλοκαίρι.
Το πρόγραμμα απευθύνετε σε παιδιά 8-12 ετών.
Οι ώρες υλοποίησης των δράσεων είναι 10.0012.00 π.μ.
Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 23310-24879
Οργάνωση, υλοποίηση εργαστηρίων – εμψυχώτρια Βούλα Κοτσάλου

Την Κυριακή 3 Ιουλίου

Εθελοντική αιμοδοσία
στην τ.κ. Τρικάλων από τον τοπικό
Σύλλογο Αιμοδοσίας και Αλληλεγγύης
Την Κυριακή 3 Ιουλίου 2022 και ώρα 9:00 – 13:00 ο Σύλλογος Αιμοδοσίας και Αλληλεγγύης της τ.κ. Τρικάλων θα πραγματοποιήσει Εθελοντική Αιμοδοσία στο ισόγειο του Κοινοτικού Καταστήματος, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας.
Παρακαλούνται οι φίλοι, τα μέλη του Συλλόγου και οι Δημότες να ενισχύσουν την προσπάθεια αυτή.
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Με τον Πολυαρχιερατικό Εσπερινό στο «Βήμα» του
Αποστόλου Παύλου ολοκληρώθηκαν τα ΚΗ’ Παύλεια
Την Τετάρτη 29 Ιουνίου το απόγευμα τελέστηκε στο
«Βήμα» του Αποστόλου Παύλου στη Βέροια ο καθιερωμένος υπαίθριος Πολυαρχιερατικός Εσπερινός με την
συμμετοχή Αρχιερέων των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και
Αυτοκεφάλων Εκκλησιών.
Προηγήθηκε πάνδημη λιτανεία από τον πανηγυρίζοντα Mητροπολιτικό Ιερό Ναό των Αγίων Πρωτοκορυφαίων
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου προς τον ιερό χώρο του
Βήματος του Αποστόλου Παύλου.
Στον Πολυαρχιερατικό Εσπερινό έλαβαν μέρος ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος, οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Μποτσουάνας κ. Γεννάδιος (Πατριαρχείο Αλεξανδρείας), Ναζαρέτ κ. Κυριακός (Πατριαρχείο
Ιεροσολύμων), Κάτω Δουνάβεως κ. Κασσιανός (Εκκλησία Ρουμανίας), Φιλιππουπόλεως κ. Νικόλαος (Εκκλησία
Βουλγαρίας), Ζουγκντίντι και Τσαΐτσι κ. Γεράσιμος (Εκκλησία Γεωργίας), ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμαθούντος κ.
Νικόλαος (Εκκλησία Κύπρου), οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος (Εκκλησία
της Ελλάδος) και Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος και οι
Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Σιναΐας κ. Ιερώνυμος (Εκκλησία Ρουμανίας)
και Ζνεπόλεως κ. Αρσένιος (Εκκλησία Βουλγαρίας) και ο Ποιμενάρχης
μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.
Παντελεήμων. Τον θείο λόγο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Παντελεήμων, εκφράζοντας παράλληλα τις θερμές του ευχαριστίες,

Κάλεσμα καθηγητών
για δωρεάν ενισχυτική
διδασκαλία στο Κοινωνικό
Φροντιστήριο Βέροιας
Το Κοινωνικό Φροντιστήριο Βέροιας που λειτουργεί υπό την αιγίδα
της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας θα λειτουργήσει για ακόμη μία
χρονιά παρέχοντας δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές/τριες Β΄&
Γ΄ Λυκείου.
Σκοπός του είναι η δημιουργία και παροχή ίσων ευκαιριών σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οικογένειες των οποίων αδυνατούν
να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις της πρόσθετης διδακτικής
στήριξης.
Στην προσπάθεια αυτή σημαντική στήριξη αποτελεί και η συνδρομή
Εθελοντών Εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, που με την προσφορά
τους δείχνουν έμπρακτα την κοινωνική τους ευαισθησία και αλληλεγγύη,
η δε προσφορά είναι πολύτιμη και καθοριστική για τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Βέροιας.
Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Βέροιας
προσκαλεί όσους εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο Κοινωνικό Φροντιστήριο για το σχολικό έτος 20222023 να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2331350538 του Δήμου Βέροιας
(κ. Γραμματικοπούλου, Γραφείο 4, Δημαρχείο).
Με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη και τιμή ευχαριστούμε του Εθελοντές Καθηγητές της περσινής χρονιάς οι οποίοι με την ουσιαστική προσφορά ήταν
κοντά σ’ αυτή την δραστηριότητα και τους καλούμε εφόσον επιθυμούν να
συνεχίσουν την προσφορά και συνεργασία τους με το Κοινωνικό Φροντιστήριο.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον και την στήριξή
σας.
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων
Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Βέροιας
Γιώργος Μπιλέκας
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 2 Ιουλίου 2022 στον Ιερό Ναό
Αγ. Αναργύρων Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για
την ανάπαυση της ψυχής του
αγαπημένου μας συζύγου,
πατέρα, παππού και αδελφού
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝ.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς
το Θεό.
Η σύζυγος, Τα τέκνα,
Τα εγγόνια, Ο αδελφός
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
ενώ εκ μέρους των Σεβασμιωτάτων και Θεοφιλεστάτων Αγίων Αρχιερέων
αντιφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος. Με τον Εσπερινό στο «Βήμα» του Αποστόλου Παύλου
ολοκληρώθηκαν οι ποικίλες λατρευτικές, επιστημονικές, πολιτιστικές και
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των ΚΗ΄ Παυλείων που διοργανώθηκαν όλο το
μήνα Ιούνιο προς τιμήν του ιδρυτού της τοπικής Εκκλησίας Αποστόλου
των Εθνών Παύλου.

Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο για τον ιδρυτή της Εκκλησίας των Βεροιέων
Την Τετάρτη 29 Ιουνίου το πρωί στον
πανηγυρίζοντα παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας τελέστηκε με λαμπρότητα Πολυαρχιερατικό
Συλλείτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο.
Στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο
έλαβαν ακόμη μέρος οι Σεβασμιώτατοι
Μητροπολίτες Μποτσουάνας κ. Γεννάδιος (Πατριαρχείο Αλεξανδρείας), Ναζαρέτ
κ. Κυριακός (Πατριαρχείο Ιεροσολύμων),
Κάτω Δουνάβεως κ. Κασσιανός (Εκκλησία
Ρουμανίας), Φιλιππουπόλεως κ. Νικόλαος (Εκκλησία Βουλγαρίας), Ζουγκντίντι και Τσαΐτσι κ. Γεράσιμος (Εκκλησία
Γεωργίας), ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος
Αμαθούντος κ. Νικόλαος (Εκκλησία Κύπρου), ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος (Εκκλησία της Ελλάδος) και
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή
1 Ιουλίου 2022 στις 11.00 π.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Κυράτσω
Σωτ. Πανταζή σε ηλικία 61 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή
1 Ιουλίου 2022 στις 7.00 μ.μ. από
τον Ιερό Ναό Αγ. Βαρβάρας στην
Αγ. Βαρβάρα Ημαθίας ο Αλέξανδρος Μήτσας σε ηλικία 51 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ

οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Σιναΐας κ. Ιερώνυμος (Εκκλησία Ρουμανίας)
και Ζνεπόλεως κ. Αρσένιος (Εκκλησία Βουλγαρίας) και ο Ποιμενάρχης
μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.
Παντελεήμων.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Παντελεήμων τέλεσε τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του προκατόχου του μακαριστού Μητροπολίτου Βεροίας κυρού Παύλου και στη
συνέχεια, στο Επισκοπείο της Ιεράς Μητροπόλεως, επέδωσε τον Χρυσό
Σταυρό του Αποστόλου Παύλου στους Αρχιερείς, τους οποίους και ευχαρίστησε για την συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις προς τιμήν του ιδρυτού
της τοπικής μας Εκκλησίας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου
Μέριμνας ΑμΕΑ Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους :
1. Τις κυρίες Μαρία Αθανασούλη και Μερόπη Χούμου για την
προσφορά ενός πλήρους γεύματος στα παιδιά του κέντρου υπέρ
αναπαύσεως των συζύγων Χρήστου Ζοπουνίδη και Αθανασίου Αλεξανδρόπουλου ο θεός ας τους αναπαύσει.
2. Την εθελόντρια Χριστίνα Ανδρεάδου για τα κουρέματα μαθητών της Μέριμνας.
3. Την κυρία Συρμούλα Πάπαρη για την δωρεά ζάχαρης στο εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
Η Εθελόντρια Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Νέο τηλέφωνο επικοινωνίας του
Δήμου Αλεξάνδρειας για δήλωση
βλαβών ηλεκτροφωτισμού

Από το Τμήμα Συγκοινωνιών, Εγκαταστάσεων & Εξοικονόμησης
Ενέργειας του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνεται εκ νέου ότι για
δήλωση βλάβης στο δίκτυο οδοφωτισμού (π.χ. λαμπτήρες εκτός
λειτουργίας), μπορείτε να καλείτε από ώρα 7:30 έως 13:00 ΜΟΝΟ
κατά τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 6930079205.

Kηδεύτηκε χθες Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 στις 12.00 μ.μ. από
τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Δάσκιο Ημαθίας ο Θωμάς Μπατιάκας σε ηλικία 80 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΤΟΚΑΣ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
Το Αστικό ΚΤΕΛ Βεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως στο πλαίσιο του νέου
lockdown τροποποιούνται τα δρομολόγια όλων των συγκοινωνιακών γραμμών. Τα δρομολόγια των λεωφορείων από την 17 Νοεμβρίου 2020 διαμορφώνονται ως εξής:

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο
23313 50100
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
23313 50102
Πυροσβεστική
23310199,23310 68400
Νοσοκομείο κέντρο
23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες
23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού
23313 51400
ΕΚΑΒ
166
ΔΕΥΑΒ
2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες
2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό
11500 & 1
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.)
2331074800
ΟΤΕ Βλάβες
121 κλήση από σταθερό
ΟΤΕ Βλάβες
13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)
2331022.342
ΚΤΕΛ
14505
ΚΤΕΛ (Αστικά)
2331022.282
ΟΣΕ
2331024.444
ΕΛΤΑ
23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ
2331062.555 - 2331062.666
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ)
23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία)
23313 53124
23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ
2331028.664
Β’ ΚΑΠΗ
2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας
231330-9636 έως 9640
και 231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών
2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας
23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:
2331353416, 7
Τελωνείο
2331072.256
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)
2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι)
2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο
2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο
2310894.463,
2310894.562
ΟΑΕΔ
2331026.888
Οργ. Εργατικής Κατοικίας
2331073.353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
2331096.342
ΤΟΕΒ
2331024.669
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072.303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου»
2331024.879
Αλσος Παπάγου
2331072.654
I. Mητρόπολη
2331022270
ΔΗΠΕΘΕ
2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
2331078100
Οδική Βοήθεια
HELLAS SERVICE
2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE
1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN
168
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής:
2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής:
2331020.240, 76.612

Β’ Υποδ/ντής:
2331076.611
Υπασπιστής:
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100,
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:
2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:
2331076.643
Γραμματεία:
2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:
2331076650
Ταυτότητες:
2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:
2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:
2331076.653
Γραμματεία:
2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:
2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:
2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:
2331076.669
Γραμματεία:
2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα):
2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών
2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:
2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών
2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας:
2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας:
2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:
2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου:
2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων:
2331350564
Κ.Ε.Π.:
2331350000
Δημοτική Αστυνομία
2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:
2332 3 50300
Fax:
2332 0 24260
ΚΕΠ:
2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας:
2333 3 50100
Δημοτολόγιο
23333 50150
Ληξιιαρχείο
23333 50130
Πρωτόκολλο
23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών
23333 50144
Γραφείο Προσωπικού
23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου
23333 50142

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜ/ΤΩΝ
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ.
καθ. στον 2ο όροφο. Αποτελείται από Σαλονοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1975 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με
κλιματιστικό, Κουφώματα Συνθετικά με διπλά
τζάμια, Πόρτα Ασφαλείας με τρίαινα, Ανελκυστήρα, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές - Τιμή: 220 €.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από τη
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 107383 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 45
τ.μ. 1ος όροφος υπερυψωμένος, αποτελείται
από 1 υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο
. Είναι κατασκευασμένη το 1979 και διαθέτει θέρμανση ατομική πετρελαίου, γωνιακό,
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά
τζάμια, χωρίς ανελκυστήρα, θα γίνουν κάποιες
επισκευές στο μπάνιο, με μηνιαίο μίσθωμα:
200 €. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 22940 ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα 70 τ.μ. μικτά και 63
τ.μ. καθ. με 2υ/δ, σαλονοκουζίνα, μπάνιο και
αποθήκη, σε πολύ καλή κατάσταση , ανακαινισμένο κομπλέ , χωρίς κοινόχρηστα , ανεξάρτητο και χωρίς θέρμανση , τιμή μόνο 220€ .
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 105160 ΚΕΝΤΡΟ Ενοικιάζεται Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 71 τ.μ. μικτά και
61τ.μ. καθ., στον 3ο όροφο, με 2υ/δ, σαλόνι,
κουζίνα, μπάνιο, σε κεντρικότατο σημείο, με
απεριόριστη θέα, προσόψεως, ηλιόλουστοι
χώροι, χωρίς θέρμανση, καλοδιατηρημένο, με
ανελκυστήρα, τέντες, σε τιμή προσφοράς μόνο 250€. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.115569 ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βέροιας
, Ενοικιάζεται κομπλέ ανακαινισμένο διαμέρισμα 106 τ.μ., μικτά και 95 τ.μ. καθ. αποτελείται
από 3 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, είναι σε
άριστη κατάσταση, από το οικόπεδο ισόγειο ,
από την είσοδο της οικοδομής υπόγειο , έχει
καινούργια συνθετικά κουφώματα , καινούργιες εσωτερικές πόρτες , καινούργια κουζίνα ,
είναι επιμελημένης κατασκευής , με σαλονοκουζίνα άνετη , ατομική θέρμανση πετρελαίου
, τιμή 250€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΚΩΔ.116191 Ενοικιάζεται ένα πολύ ωραίο
διαμ/μα στο κέντρο της πόλης 110 τ.μ. 3δσκλ,
1ος υπερυψωμένος όροφος, σε κεντρικότατο
σημείο, με ευχάριστη θέα, σε πολυκατοικία
αξιώσεων, η θέρμανση του με θερμοσυσσωρευτές με μπάνιο και WC, με ένα πολύ ωραίο
τζάκι, διαμπερές, ηλιόλουστοι χώροι, δάπεδα
από μάρμαρο και ξύλο, σε τιμή προσφοράς
340 €. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ Α-

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα 80 τ.μ. και 85 τ.μ.
στο Κάτω Μακροχώρι και
τα δύο μαζί 45.000 ευρώ.
Τηλ.: 6987 239560 & 6987
234784.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
ρετιρέ 80 τ.μ., Μυτιλέκα 10,
μπροστά στον Ι.Ν. Κυριώτισσας, 3ος όρ., ανακαινισμένο.
Τηλ.: 6973 021410.
ΛEΠTOKAPYA Πιερίας

ΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη και με ηλεκτρικές συσκευές , συνολικής
επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα . Αποτελείται από 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο
και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1998 και
διαθέτει θέρμανση ατομική - Πετρέλαιο. Έχει
απεριόριστη θέα, τα κουφώματα της συνθετικά, με διπλά τζάμια , διαθέτει τζάκι , αποθήκη
και μεγάλη αυλή. Τιμή: 320 € .
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
24653 ΜΑΥΡΟΔΕΝΡΙ Ενοικιάζεται ΑΠΟΘΗΚΗ 880τ.μ. , στεγανή καμία υγρασία , με
δική της είσοδο, σε καλή κατάσταση, με πολύ
καλή πρόσβαση και για φορτηγό, σε οικόπεδο
2252τ.μ. με μηνιαίο μίσθωμα 1000€.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 107153 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται
σπάνια επαγγελματική στέγη 45 τ.μ. με δύο
ανεξάρτητους γραφειακούς χώρους, μια μεγάλη αναμονή και WC, βρίσκεται στον 5ο όροφο
ρετιρέ, προσόψεως, με πολύ καλή διαρρύθμιση, ηλιόλουστοι χώροι, με ανελκυστήρα, σε
κεντρικότατο σημείο της πόλης, ζητούμενο
μηνιαίο μίσθωμα 350€. Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 24647 ΚΕΝΤΡΟ κοντά στη Μητρόπολη γραφείο 47 τ.μ. στον 3ο όροφο, κατάλληλο για κάθε χρήση, 2 χώροι με κοινό wc
ενοίκιο 140€.
Κωδ: 104786 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 1
ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC.
Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει
Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, και με Ανελκυστήρα - Τιμή: 160 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23165 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται στον
πεζόδρομο της Βέροιας ισόγειο κατάστημα
18 τ.μ., μεγάλης εμπορικής προβολής , ενοίκιο 250€. Αποκλειστικά από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 22955 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής
επιφάνειας 69 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από
έναν ενιαίο χώρο. Είναι κατασκευασμένο το
1975 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου με
Διπλά τζάμια - Τιμή: 300 €. Το γραφείο μας
διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
του ακινήτου αυτού.
Κωδ: 23650 ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατ΄ αποκλειστικότητα ένα ανεξάρτητο κατάστημα συνολικής επιφάνειας 300

ευκαιρία πωλούνται οικόπεδα
350 τ.μ. με νερό κοντά στη
θάλασσα 25.000 ευρώ και οικόπεδα με άδεια. Τηλ.: 6983
936729.
ΛEΠTOKAPYA Πιερίας
πωλούνται αυτόνομα νεόδμητα διαμερίσματα 40
τ.μ. και 60 τ.μ. 300 μέτρα
από τη θάλασσα με σαλόνι, κουζίνα, 1-2 υπνοδωμάτια και μπάνιο και μεγάλα μπαλκόνια με θέα τη
θάλασσα και τον Όλυμπο.
Τηλ.: 6983 936729.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ φανταστική ισόγεια μονοκατοικία, 70 τ.μ.
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ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε
υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο χώρο
με εύκολη πρόσβαση. Τιμή: 30.000 € .

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο,
. Είναι κατασκευασμένο το 1992 και διαθέτει
Κουφώματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ μεγάλο έξω
, εξαιρετικής προβολής , μίσθωμα 3.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105256 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 78 τ.μ. αποτελείται από 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο,
είναι κατασκευασμένη το 1960, έχει γίνει ολική
ανακαίνιση το 2015, με εξαιρετική διαρρύθμιση, ηλιόλουστοι χώροι, βλέπει σε ανοιχτωσιά,
διαθέτει εξωτερική σκάλα , σε τιμή προσφοράς: 57.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24141 - Στο Αγγελοχώρι Νάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολόκληρο κτίσμα αποτελούμενο
από ένα διαμέρισμα 1ου ορ. 85 τ.μ. 2δσκλ
και τρία καταστήματα 72 και 24 και 24 τ.μ.
περίπου ισόγεια.. Ευρίσκεται επί του κεντρικού
δρόμου και αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία αγοράς. Τιμή όλα μαζί μόνο 45.000€ . Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 105276 ΠΑΤΡΙΔΑ Πωλείται Διαμέρισμα συνολικής επιφάνεια 138τ.μ. μικτά και 120
τ.μ. καθ. 1ου ορόφου, αποτελείται από 3υ/δ,
σαλόνι, κουζίνα και δύο πολυτελέστατα μπάνια
, ευρίσκεται σε οικόπεδο 635τ.μ., σε γαλήνιο
περιβάλλον, διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαίου, με ένα ωραιότατο τζάκι στο σαλόνι,
με δρύινα δάπεδα, αποθήκη, άνετους και ηλιόλουστους χώρους. Στην ίδια οικοδομή θα
δοθούν μαζί στην τιμή και 2 γκαρσονιέρες, μια
στο Ισόγειο με 44,81τ.μ., με 1υ/δ, σαλονοκουζίνα και μπάνιο, και μια στον Ημιόροφο με 33τ.μ.
μικτά και 28τ.μ. καθ. με 1υ/δ, σαλονοκουζίνα
και μπάνιο και οι δύο βρίσκονται σε στάδιο
αποπεράτωσης τα οποία θα ολοκληρωθούν
από τον αγοραστή. Τιμή πώλησης για όλα μαζί
115.000€. Θα γίνει υπόδειξη μόνο σε σοβαρό
ενδιαφερόμενο. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

στη Βεργίνα, στο κέντρο του
χωριού, κατασκευής 2003,
σε οικόπεδο 500 τ.μ. πλήρως επιπλωμένη, ξύλινα
σύγχρονα κουφώματα μέσα στο πράσινο. Τηλ.: 6948
041985.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 800 τ.μ. στο Σταυρό
Ημαθίας επάνω στον
κεντρικό δρόμο. Πληρ.
τηλ.: 6973 616847.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ: 105456 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, Πωλείται
Μονοκατοικία 81τ.μ. με 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα
και 2 μπάνια, σε οικόπεδο 700τ.μ. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ανακαινίστηκε εκ βάθρων
το 2011, με πολύ ωραίο κήπο, με BBQ μεγάλο
σε κιόσκι στεγασμένο και με μεγάλη αποθήκη 60τ.μ. σε τιμή προσφοράς όλο μαζί μόνο
110.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 13681 ΒΙΛΑ , σπάνια σε απόσταση
12 χιλ. από τη Βέροια σε στυλ Μεζονέτας με
170 τ.μ., κατοικήσιμος χώρο και με λοιπούς
βοηθητικούς χώρους συνολικά 250 τ.μ. ανοδομή , διατίθεται προς πώληση. Πρόκειται
για μία μοναδική περίπτωση κατοικίας με
εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , με ύφος
απέριττης πολυτέλειας που διαχέεται στον
χώρο, διαθέτει παραδοσιακά ξύλινα κουφώματα με διπλά τζάμια, κτίστηκε με πολύ μεράκι και με υλικά ανώτερης ποιότητας, οι χώροι
της λειτουργικοί και με ατομική θέρμανση
πετρελαίου, διαθέτει τζάκι, 3υ/δ και δύο υπερπολυτελή μπάνια, αναφέρεται μόνο σε
πολύ απαιτητικούς αγοραστές , ευρισκόμενη
σε ήσυχο περιβάλλον και σε οικόπεδο 1680
τ.μ. διαθέτοντας έναν πολύ ωραίο κήπο με
δένδρα , γκαζόν και λαχανόκηπο , Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 160.000€. Στην
παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνεται ολόκληρος ο εξοπλισμός και η επίπλωση της. Μόνο
σοβαρές προτάσεις δεκτές.
Κωδ. 13971 ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπάνια μονοκατοικία στο Λοζίτσι συνολικά σε δύο επίπεδα
220 τ.μ., σε 3.850τ.μ οικόπεδο , η κατασκευή
της έγινε το 2005, 2 υ/δ στο ισόγειο και 3 δσκλ
στον πρώτο όροφο , ανοιχτωσιά, εξαιρετικής
κατασκευής, γεωμετρικά δομημένο , ηλιόλουστοι χώροι, έχει τζάκι, με δύο μπάνια , σε πολύ
καλή τιμή από 340.000€ μόνο 270.000€.

Στην Γρίτσα Λιτοχώρου Πιερίας σε απόσταση 50 μέτρων
από την θάλασσα, σε
κα τα π ρ ά σ ι ν ο π ε ρ ι βάλλον, ενοικιάζονται
για την θερινή περίοδο δύο διαμερίσματα
πλήρως επιπλωμένα
και εξοπλισμένα 45
τ.μ. και 63 τ.μ. (τηλ.
6977241877 )

ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
(Κωδ. Αγγελίας ΥΠSE)
Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με έδρα την Αλεξάνδρεια Ημαθίας και παρουσία 26 ετών στον τομέα της
μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – παραγωγής ειδών
διατροφής, ZHΤΟΥΝΤΑΙ χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων (κλαρκ).
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στη μονάδα παραγωγής που βρίσκεται
στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης. Η αίτηση θα
πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατη φωτογραφία και
φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου (με την
άδεια εργασίας).
Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στο email
info@almifoods.gr
Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 7800

Η εταιρία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ Α.Ε. η οποία εδρεύει στη
Βέροια, ενδιαφέρεται να προσλάβει υπάλληλο φύλαξης.
Προφίλ υποψηφίου:
•Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
•Συνέπεια, Υπευθυνότητα και Εχεμύθεια
Η εταιρία προσφέρει πλήρη απασχόληση, μισθό και
ασφάλιση.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν βιογραφικό,
σε ηλεκτρονική μορφή στο email hr@aqf.gr.
Επιβάλλεται φωτογραφία υποψηφίου.
Στο βιογραφικό να αναγράφεται ο Κωδικός της αγγελίας ΥΠSE.
Πληροφορίες: Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού
τηλ: 2331026974

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ SPORT CAFÉ στο
Μακροχώρι πάνω στον κεντρικό δρόμο(Αριστοτέλους) λόγω πρόσληψης και αλλαγής επαγγέλματος. Το κατάστημα είναι πλήρως εξοπλισμένο
και σε λειτουργία με σταθερή πελατεία. Τιμή συζητήσιμη. Επικοινωνία τηλ. 6975524842

ΚΟΠΑΝΟΣ ενοικιάζονται δύο επαγγελματικοί
χώροι από 350 τ.μ. ο καθένας με δυνατότητα να
γίνει ένας χώρος, στον περιφερειακό δρόμο Κοπανού, δίπλα στο βενζινάδικο Σαρδέλη, με 5μ. καθαρό
ύψος, χωρίς εσωτερικές κολώνες και περιφραγμένη
αυλή 600 τ.μ. Τιμή 1,00 ευρώ το τετραγωνικό. Τηλ.:
6944 687267 & 23320 41088.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13745 ΚΕΝΤΡΟ , Γραφείο 80 τ.μ.,
κατάλληλο για επαγγελματική χρήση , 1 ος
όροφος υπερυψωμένος, ανακαινισμένο εκ
βάθρων και πολυτελώς , άψογα συντηρημένο, με σύγχρονες προδιαγραφές , καινούργια
αλουμινίου κουφώματα με διπλά τζάμια, ατομική θέρμανση με κλιματιστικά inverter και
ατομική θέρμανση πετρελαίου, μεγάλη πρόσοψη σε κεντρικό δρόμο, με ανελκυστήρα, είναι
επιβλητικό και σε άριστο σημείο, με Ρεύμα
Τριφασικό , έχει δύο υπερπολυτελή μπάνια,
χωρίς σκαλιά στην είσοδο, για απαιτητικούς
αγοραστές , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία , τιμή
75.000€ . Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 116929 - Επί της κεντρικής ΠΩΛΕΙΤΑΙ συνολικής επιφάνειας 57 τ.μ. Ισόγειο
κατάστημα το οποίο αποτελείται από έναν
ενιαίο χώρο και WC. Είναι κατασκευασμένο
το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου,
Διπλά τζάμια . σε τιμή προσφοράς: 30.000€
. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
Κωδ: 106441 - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγροτεμάχιο δίπλα στο σχέδιο πόλεως συνολικής επιφάνειας 4436 τ.μ., είναι άρτιο και
οικοδομήσιμο, γωνιακό, σε πολύ καλή τοποθεσία, τιμή προσιτή μόνο:50.000 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 115505 - ΒΕΡΓΙΝΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κάτω
από το χωριό , άδειο αγροτεμάχιο με πομώνα
και με εξαιρετική ανοιχτωσιά συνολικής επιφάνειας 8.500 τ.μ. Τιμή: 15.000 € τελική
Κωδ: 106268 ΚΑΤΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
στο δρόμο για τη Μέση ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο στη Ζώνη 1 συνολικής επιφάνειας 10.000
τ.μ. άδειο , σε πολύ καλό σημείο , ποτιστικό
, πάνω σε δρόμο Τιμή μόνο: 22.000 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12902 Οικόπεδο στην Μεγάλη
Παναγιά Χαλκιδικής 75 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο στο κέντρο του χωριού , πράγματι
εκπληκτικό οικόπεδο, σε άριστο σημείο και σε
τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα , μόνο 18.000€.
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Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120
τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς επικλινές
, σε απίστευτα χαμηλή τιμή, Αποκλειστική διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία
χωρίς αμφιβολία, μόνο 15.000 €.
Κωδ: 12745 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε πολύ
καλή τοποθεσία, κοντά στα ΚΤΕΛ κατάλληλο
για ανέγερση οικοδομής, σ.δ 2,2 κτίζει 440
τ.μ. Τιμή: 150.000 €. Αποκλειστική διάθεση και
υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 12763 Στο Πανόραμα Βέροιας πωλείται οικόπεδο 464τ.μ., εντός σχεδίου , άρτιο
και οικοδομήσιμο , διαθέτει θέα απρόσκοπτη
προς τη Βέροια, για απαιτητικούς αγοραστές
, σε άριστο σημείο και σε τιμή προσφοράς ,
μόνο 60.000€. ¨Έχει και ισχύουσα άδεια ανέγερσης για δύο Μεζονέτες έτοιμη η οποία και
είναι εκτός τιμής.
Κωδ: 12764 ΑΚΡΟΠΟΛΗ πωλείται ένα
ωραιότατο οικόπεδο 505 τ.μ. γωνιακό ανατολικό με σ/δ 0,8 κατάλληλο και για οικοδομή , τιμή
πολύ καλή μόνο , 50.000€.
Κωδ.12784 Νέα Καλλικράτεια ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ πριν το χωριό δεξιά , δίπλα στο 1ο
Δημοτικό σχολείο οδός Καραϊσκάκη κοντά στη
Θάλασσά 690 μ από το κύμα με 1.890 τ.μ.
εντός σχεδίου πόλεως με σ/δ 0,35 και 40%
κάλυψη , ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο
πάνω σε τέσσερεις δρόμους και πάνω σε πλατεία κατάλληλο και για εργολάβο , πωλείται
στην εκπληκτική τιμή των 95.00€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
12883 Περιοχή Νέα Καλλικράτεια στην
περιοχή κάμπος εντός σχεδίου πόλεως 2960
τ.μ. κατάλληλο για επένδυση με άμεση δόμηση , διαθέτει θέα απρόσκοπτη, η θέση του
σίγουρα προνομιακή και η απόσταση από
τη Θάλασσά είναι μία ευθεία στα 680 μ. τιμή
μόνο 150.000€.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 13740 - Στην Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδικής πρώτο στη θάλασσα με εξαιρετική θέα διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 54 τ.μ. ευρισκόμενο στον 2,5 όροφο.
Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι,
Κουζίνα ξεχωριστή και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1974 και έχει κουφώματα
αλουμινίου και χωρίς ανελκυστήρα , σπάνια περίπτωση ακινήτου σε σπάνια τιμή ,
μόνο 81.000 €.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλούνται Διαμερίσματα  
•ΚΕΝΤΡΟ 77τμ.1ου ορόφου,2δωμάτια σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο
45000ευρώ.
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100τμ 3ουορόφ.3δωμ σαλοκουζίνα,μπάνιο
112000ευρώ.
•ΑΚΡΟΠΟΛΗ πολυτελές 130τμ 2δωμ σαλόνοκουζίνα, τζάκι,
2μπανια, θερμοσυσσωρευτές, υπέροχη θέα, κλειστό parking
190.000ευρώ.
•ΡΟΛΟΙ 105τμ 2οςοροφ. 3δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο
και αποθήκη. Χρειάζεται ανακαίνιση 55.000€
- ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ 2διαμερίσματα 100τμ το καθένα 2δωμάτια,σαλόνι,κουζίνα μπάνιο και δυνατότητα 3ουδωματίου 75.000ευρώ
το καθένα.
- ΚΕΝΤΡΟ 94τμ,2Δ.ΣΚ,55000ευρώ.
-ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 3ου ορόφου 163τμ 3δωμ,σαλονοκουζίνα,1μπάνιο,1WC, Parking 220.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 107τμ 3Δ,Σ,K,WC 70.000E
KENTΡΟ 95τμ 2Δ,Σ,Κ,WC 67000ευρώ
Πωλούνται Γκαρσονιέρες:
•ΚΕΝΤΡΟ 67τμ.1Δ,ΣΚ,WC 45000ευρώ
Πωλούνται Μονοκατοικίες:
ΑΣΩΜΑΤΑ σε οικόπεδο 490τμ με 2διαμερίσματα(100τμ ισόγειο
και 115τμ 1ου ορόφου),λουξ .165.000 ευρώ.
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ 80τμ.2Δ,Σ,Κ,αυλή με Θέα 55.000ευρώ.
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ 100τμ.4Δ,Σ,Κ,38.000Ε
ΠΑΝΟΡΑΜΑ λουξ μεζονέτα 300τμ 5Δ, ΣΚ, WC,τζάκι,ενδοδαπέδια θέρμανση και ισόγειο διαμέρισμα 2Δ,ΣΚ,WC,γκαράζ
360.000ευρώ.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ μεζονέτα 300τμ πολυτελείας,4Δ,Σ,Κ,3WC,σάουνα,ενδοδαπέδια θέρμ,τζάκι,γκαράζ,μεγάλη αυλή με μπάρμπεκιου 350.000ευρώ.
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 65τμ σε οικόπεδο 850τμ 40.000ευρώ.
Πωλούνται Καταστήματα:
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 80τμ γωνιακό πάνω σε κεντρικό δρόμο
70.000ευρώ.
ΣΤΑΔΙΟΥ 150τμ.σε οικόπεδο 800τμ 150.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 40τμ 22.000ευρώ. ΚΕΝΤΡΟ110τμ ισόγειο και 100τμ
υπόγειο.Τιμή συζητήσιμη.
ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 500τμ σε οικόπεδο 4στρεμ.με
πατάρι για διάφορες χρήσεις 900.000ευρώ.
ΑΣΩΜΑΤΑ ταβέρνα 120τμ πλήρως εξοπλισμένη μαζί με διαμέρισμα 130τμ 1ου ορόφου 2Δ,ΣΚ,WC 270.000ευρώ
Πωλούνται χωραφοοικοπεδα
Οικόπεδο 850τμ οικοδομήσιμο σε περιοχή κατω από την Ανοίξεως 250.000ευρώ.
Οικόπεδο 1437τμ οικοδομήσιμο, αγροτεμάχιο5355τμ(και με
άδεια αθλητικών εγκαταστάσεων),χωραφοοικόπεδο 4500τμ.
Τιμές συζητήσιμες.
Κουλούρα 844τμ οικοδομήσιμο 25.000ευρώ.
Εργατικές κατοικίες οικόπεδο 3,5 στρεμ.οικοδομήσιμο
56.000ευρώ.
Κοντά στον Γαλαξία οικόπεδο οικοδομήσιμο 240τμ. 35.000ευρώ.
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 2στρεμ.οικοδομήσιμα 110.000ευρώ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 2 στρέμ.
στους Γεωργιανούς, άρτιο και οικοδομήσιμο, περιφραγμένο, ρεύ-

ΠΑΤΡΙΔΑ 2600τμ οικοδομήσιμο 400τμ 50.000ευρώ.(μπορεί
να πουληθεί και το μισό).
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ 8στρεμ.30.000 ευρώ.
Πάνω στο δρόμο προς Πατριδα 16 στρέμματα 65.000ευρώ(δυνατότητα ενοικίασης- χρήση φωτοβολταϊκών)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

Ενοικιάζονται Διαμερίσματα
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2Δ,Σ,Κ,1ΜΠΑΝΙΟ,1WC, ατομική θερμ. πετρελαίου250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ επιπλωμένο,2δωμ,σαλόνι κουζίνα 330ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 220τμ 5δωμ.σαλόνι τζάκι,κουζίνα με ηλ.
συσκευές,2μπάνια ηλιακό θερμοσίφωνα,ντουλάπες,ατομ. θέρμανση-θερμοπομπούς 480ευρώ.
Ενοικιάζονται Γκαρσονιέρες:
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ου ορόφου,1δωμάτιο,σαλοκουζίνα,
aircondition,300ευρώ.
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ου ορόφου,1δωμάτιο,κουζίνα,χωρίς θέρμανση
200ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 1Δ,ΣΚ,μπάνιο,θερμοσυσσωρευτές 200ευρώ.
ΡΟΛΟΙ επιπλωμένη,λουξ,1Δ,ΣΚ,WC ηλεκτρικές συσκευές,ατομ.θέρμανση πετρελαίου,χωρίς κοινόχρηστα 350 ευρώ.(Στην
τιμή περιλαμβάνεται wifi και ο λαγαριασμός ύδρευσης)
ΚΕΝΤΡΟ γκαρσονιέρες πρόσφατα ανακαινισμένες 300-350ευρώ.
Ενοικιάζονται Γραφεία:
Στο ΚΕΝΤΡΟ της πόλης 24τμ. 200€
Στο ΡΟΛΟΙ 80τμ στον 1οορ.500ευρώ.
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ 75τμ.πλήρως ανακαινισμένο,1ου ορόφου γωνιακό 400ευρώ.
Ενοικιάζονται Καταστήματα:
Οδός Θεσ/κης 60τμ. 300€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 60τμ 350 ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 900τμ(300τμ ιισόγειο 300τμ υπόγειο 300
1ος)3000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ 83τμ με υπόγειο 800€
ΚΕΝΤΡΟ γωνιακό 180τμ με υπόγειο πατάρι, είσοδο από δυο
πλευρές και βιτρίνες 1200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 130τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα
1600ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ σε πεζόδρομο 180τμ με πατάρι 650ευρώ.
ΡΟΛΟΙ 180τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα 800ευρώ.
Σε χωριό πολύ κοντά στην πόλη 64τμ πλήρως εξοπλισμένο για
κρεοπωλείο 350ευρώ
-ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ 650τμ με πατάρι 1900ευρώ.
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 80τμ σε κεντρικό δρόμο 400 ευρώ.
Το γραφείο μας βρίσκεται: Αγίου Αντωνίου 1
στον 1ο όροφο
Site: www.stoxosrealestate.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331068080, 6947606674
Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

μα. Μεγάλη ευκαιρία. Τιμή 22.000
ευρώ. Τηλ.: 6983 277527.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά στο κέντρο

Η εταιρία TASTY FRUIT ανακοινώνει πως αναζητά Γεωπόνο
(για μόνιμη απασχόληση) απόφοιτο ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Απαραίτητα προσόντα:
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Γνώση χειρισμού Η/Υ και Μs
office
Αποστολή βιογραφικών στο
e-mail: linapo@tastyfruit.gr
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο: 23310-72700 (10:00-15:00 )

Η εταιρία ΣΟΥΛΗΣ ΑΒΕΕ με έδρα το 2ο χλμ Σκύδρας-Βέροιας αναζητά προσωπικό με τις παρακάτω ειδικότητες :
-Μηχανικούς
-Ηλεκτρολόγους εγκαταστάσεων
-Ηλεκτρονικούς
-Πωλητές
-Οδηγούς φορτηγών κατηγορίας Ε
-Τεχνικούς με εμπειρία σε βιομηχανία πλαστικών
-Χειριστές extruder
-Χειριστές φορμαριστικών μηχανημάτων
E-mail soulis@soulis.gr   Τηλ. Επικοινωνίας 23810-82400

της Βέροιας γκαρσονιέρα μέχρι 50
τ.μ. με ασανσέρ. Τηλ.: 6945 122583.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-ΓΚΑΡΑΖΟΙΚΟΠΕΔΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται
μονοκατοικία 115 τ.μ., μεγάλα
μπαλκόνια, ατομική θέρμανση, ηλεκτρικές συσκευές στην κουζίνα
και κρεβατοκάμαρα. Τηλ.: 6979
008978.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα

30 τ.μ., πλήρως επιπλωμένη,
Εμμ. Παππά 30, 1ος όροφος, air
condition inverter, θωρακισμένη πόρτα, με 2 μπαλκόνια. Τηλ.:
6979 343636.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα
50 τ.μ., επί της Κονίτσης 29 (δίπλα στα Αστικά), 1 υπνοδωμάτιο, 1 σαλοκουζίνα, W.C., 1ος όροφος, με ελάχιστα κοινόχρηστα
(μερικώς επιπλωμένη). Πληρ.
τηλ.: 6946 740621.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα, 1ος όροφος, Ανοίξεως 52.
Πληρ. τηλ.: 6945 852826.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
στη Σκύδρα 90 τ.μ., 1ος όροφος,
ανακαινισμένο, χωρίς θέρμανση,
χωρίς κοινόχρηστα, 250 ευρώ.
Τηλ.: 6951 831687.
ΠΑΤΡΙΔΑ, περιοχή Μαυροσι,
ενοικιάζεται χωράφι 10 στρέμματα, χέρσο, αρδευτικό, πάνω
στην άσφαλτο. Πληρ. τηλ.: 6945
152085, κος Νίκος.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώνας με
καφέ-εστιατόριο, στο Σέλι (Κάτω
Βέρμιο), στην πλατεία του χωριού. Δεκτές, μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 6945931427.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ συνεργείο αυτοικινήτων, πλήρως εξοπλισμένο
και σε λειτουργία, με σταθερή πελατεία, Σταδίου 130. Πληρ. τηλ.:
6944 860080.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με ειδική άδεια από επιχείρηση στη
Βέροια γία πλήρη απασχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός & Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων από
επιχείρηση στη Βέροια για πλήρη απασχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός συνεργείου από επιχείρηση
στη Βέροια για πλήρη απασχόληση. Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2331071553 & 2331062900 Ώρες επικοινωνίας: 9:30 με 18:30.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρος τεχνίτης
επίπλων καθώς και λοιυστραδόρος
επίπλων με εμπειία. Πληρ. τηλ.:
6987 501595.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης κρέατος από
την εταιρία ΘΑΝΟΣ ΕΠΕ - Στενή-

ZHTEITAI φαρμακοποιός ή βοηθός φαρμακείου
για πλήρη απασχόλησης.
Αποστολή βιογραφικών:
aggeliespharm@gmail.com

μαχος Ναούσης. Πληροφορίες στο
τηλέφωνο 6973-736711
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ψήστη σε εστιατόριο για πλήρη απασχόληση.
Πληρ. τηλ.: 6979 808608.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΩ εργασία ως εξωτερικός πωλητής για το Νομό Ημαθίας.
Πληρ. τηλ.: 6980 715197 κος Δημήτρης.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλαξη
και περιποίηση ηλικιωμένων. Τηλ.:
6945 738276 κα Βέτα.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων για 24 ώρες. Πληρ. τηλ.:
6993 678697.
ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνωριμία
κυρία έως 55 ετών. Πληρ. τηλ.:
6984 040769.

Πωλούνται στην Λεπτοκαρυά –
Σκοτίνα – Λιτόχωρο

-Οικόπεδα με ρεύμα και νερό κοντά στη θάλασα και πάνω από την εθνική οδό σε τιμή ευκαιρίας
- Οικόπεδα ενός στρέμματος με οικοδομική άδεια
- Διαμερίσματα και μεζονέτες
Τ. 6989888769 & 6937207760 & 6947812304

CITRUSBILL
MON. IKE
Η εταιρία επεξεργασίας και συσκευασίας φρούτων και λαχανικών CITRUSBILL MON.IKE με έδρα την Ημαθία (7,5
χλμ. Βέροιας- Νάουσας) σας ενημερώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη:
-Εργάτες – Εργάτριες για το συσκευαστήριο
-Επιστάτη – Υπεύθυνο Παραγωγής
-Μηχανικό – Μηχανοτεχνίτη
-Χειριστή Μηχανημάτων Συσκευασίας
Οι αιτήσεις θα γίνονται στα γραφεία μας από Δευτέρα εώς Σάββατο ,
από τις 10:00-17:00.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
•ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
•ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ)
•ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΦΜ – ΑΜΚΑ – ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
•ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ
•ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
•ΑΡΙΘΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ALPHA
BANK / ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΓΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ:
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΟΓΑ
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ
•ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
•ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΑΜΟY
Οι θέσεις αφορούν πλήρη απασχόληση. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε
αντίστοιχες θέσεις.
Για πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας: 2318501685, 6974020056
Για αποστολή βιογραφικών να αναγράφεται η θέση εργασίας στο:
e-mail: info@citrusbill.gr

Το κονσερβοποιείο – χυμοποιείο «ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ» στη Βέροια ανακοινώνει πως δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη εποχιακού προσωπικού
Εργάτες/Εργάτριες και Χειριστές Κλαρκ/Βοηθοί Χειριστές Κλαρκ για
τη θερινή περίοδο 2022.
Για να κάνετε αίτηση μπορείτε να στείλετε τα δικαιολογητικά στο
email: hr@aqf.gr ή να τα προσκομίσετε στο εργοστάσιο στη Βέροια
(δίπλα στο Σιδηροδρομικό Σταθμό).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ/ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ:     
1) Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο- Άδεια παραμονής και εργασίας (Για αλλοδαπούς)
2) Πρόσφατο εκκαθαριστικό Εφορίας ή Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ
3) ΑΜΑ ΙΚΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου) - από επίσημο έγγραφο
4) ΑΜΚΑ - από επίσημο έγγραφο
5) Λογαριασμός ΔΕΗ
6) Αντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας (Επικυρωμένο από τον Ιατρικό
Σύλλογο αν είναι από Ιδιώτη Ιατρό)
7) Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας – 1η σελίδα (1ος Δικαιούχος)
ΕΠΙΠΛΕΟΝ για τους:
Χειριστές Κλαρκ: Άδεια χειριστή μηχανημάτων Έργου
Βοηθούς Χειριστές Κλαρκ: Βεβαίωση Αναγγελίας
Η μεταφορά θα γίνεται με λεωφορεία της εταιρείας
Για περισσότερες πληροφορίες για την μεταφορά σας (την καλοκαιρινή σεζόν) είτε για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε στο Τηλ. 2331 0 22774 κα Αγάπη Μπαλάτσα
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ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ με υπόγειο 100τ.μ. 14ετί-

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180 €

ας, καλό, 480 €

ΚΤΕΛ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180 €

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 30 τ.μ. θέα 270 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 170 τ.μ. με πατάρι, πολύ καλό, 700 €

ΕΛΙΑ 40 τ.μ. 2 χώρους επιπλωμένο 230 €
ΡΟΛΟΙ 40 τ.μ. καινούργιο 2 χώρους 230 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 60 τ.μ. καλό θέα , 240 €
ΕΛΙΑ 50 τ.μ. καινούργιο , 240 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 55 τ.μ. 2 χώρους, ατομική θέρμανση, θέα ,τέντες 260 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 50 τ.μ. super lux, κλίμα, ανακαινισμένο, 300 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60 τ.μ. super lux, ανακαινισμένο, επιπλωμένο, ατομική θέρμανση, 380 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 2ΔΣΚΛ ατομική θέρμανση,
400 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. ατομική θέρμανση πολύ καλό
420 €
ΚΤΕΛ 100 τ.μ. τζάκι, θέα, ανακαινισμένο, 420 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καινούργιο, 3 ΔΣΚΛ, ατομική θέρμανση, 370 €
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 240 τ.μ. 5 ΔΣΚΛ σε 2 επίπεδα,
ατομική θέρμανση, 600 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. 1ΔΣΚΛ ευκαιρεία 15.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ 60 τ.μ. 1ος καλό 81.500 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 49 τ.μ. 1ΔΣΚΛ, 48.000

ΒΑΡΒΑΡΕΣ 600 μέτρα, καλό, 16.000 €

ΑΚΡΟΠΟΛΗ 61 τ.μ. νεόδμητο, 1ΔΣΚΛ, 41.500 €

ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 65 τ.μ. σε 250 οικόπεδο 43.000 €

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €

ΑΚΡΟΠΟΛΗ 65 τ.μ. 2ΔΣΚΛ, καινούργιο 41.500 €

ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 70 τ.μ. 2ΔΣΚΛ,καινούργιο, 56.000 €

105.000 €

ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,

ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70τ.μ. τζάκι, 2ΔΣΚΛ, 45.000 €

ΔΟΒΡΑ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 11 στρεμμάτων, 2Δ-

24.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 65 τ.μ. 20ετιας 1ΔΣΚΛ, καλό, 62.000 €

ΣΚΛ 63.000 €

ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €

ΕΛΙΑ 80 τ.μ. ανακαινισμένο, 85.000 €

ΣΕΛΙ 70 τ.μ. 2ΔΣΚΛ πέτρινο 65.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 700 τ.μ. επάνω στον δρόμο 28.000 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 84 τ.μ. 20ετιας, 2ος, 2ΔΣΚΛ, 84.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα

ΛΟΖΙΤΖΙ 5.000 τ.μ. μεγάλη ευκαιρία 32.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. ισόγειο, 2ΔΣΚΛ, καλό,

200.000 €

ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ 520 τ.μ. δίπλα στο σχολείο 35.000 €

47.000 €

ΕΡΓΟΧΩΡΙ 200 τ.μ. LUX σε 2 επίπεδα 165 .000 €

ΕΛΙΑ 220 τ.μ. ευκαιρία τιμή 39.000 €

ΚΤΕΛ 85 τ.μ. 2ος όροφος, 2ΔΣΚΛ, 54000 €

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων,

ΡΟΛΟΙ 90 τ.μ. 2ος όροφος ατομική θέρμανση,

λουξ, 220.000 €

48.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο

ΓΡΑΦΕΙΑ 35–50–60 τ.μ. προς 1.000 € το τετρα-

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 104 τ.μ. πολύ καλό, 2ος , 68.000€

210.000 €

γωνικό

ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ.3ΔΣΚΛ πάρκιν 120.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 42τ.μ. 1ΔΣΚΛ νεόδμητο 31.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 45 τ.μ. 1ος καινούργιο 37.000 €

ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ. 3ΔΣΚΛ, 2ος όροφος, 68.500 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ 135 τ.μ. 2ος όροφος, 3ΔΣΚΛ και WC,

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 200 τ.μ. κεντρικό κτίριο, 700 €

πάρκιν, αποθήκη 108.000 €

ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 600 τ.μ. κεντρικό , 2.800 €

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 60 τ.μ. κεντρικό, 1200 €

ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €

ΚΤΕΛ 50 τ.μ., με πατάρι και υπόγειο, 270 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €

ΡΟΛΟΙ 34 τ.μ. 1ος ανακαινισμένο 50.000 €
ΡΟΛΟΙ 38τ.μ. 2ος ανακαινισμένο 37.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:

ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 80 τ.μ. με πατάρι, καλό, 200

τρων, 14.000 €

ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €

Κύριες αρμοδιότητες:
• Έλεγχος και καταχώριση παραστατικών
• Έκδοση τιμολογίων και επισκόπηση δαπανών
• Συμφωνίες λογαριασμών
• Συμμετοχή και προετοιμασία στις εργασίες για το κλείσιμο μηνός
και στην κατάρτιση φορολογικών δηλώσεων
• Υποστήριξη σε όλο το φάσμα εργασιών του λογιστηρίου
Προφίλ Υποψηφίου:
• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση οργανωμένου λογιστηρίου
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Εξοικείωση με το χειρισμό εφαρμογών ERP (ιδανικά Softone)
και MS Office με ιδιαίτερη έμφαση στο Excel
• Ανεπτυγμένες οργανωτικές δεξιότητες και πολύ καλή διαχείριση χρόνου
• Συνέπεια, υπευθυνότητα και ακεραιότητα
• Εστίαση στη λεπτομέρεια
Tηλ: 23310 67347 - Ε-mail: monte@montenoulikas.gr

“ΕΛΣΑ - Silgan”
Μεταλλικές Συσκευασίες A.E
Η πολυεθνική βιομηχανία ΕΛΣΑ-Silgan Α.Ε. με κύρια δραστηριότητα την κατασκευή μεταλλικών συσκευασιών που βρίσκεται στο Πλεύρωμα Σκύδρας αναζητά εποχιακούς
-Xειριστές Ανυψωτικού Περονοφόρου
-Εργάτες Παραγωγής
Απαραίτητα Χαρακτηριστικά
•Κάτοικοι ευρύτερης περιοχής Πέλλας-Ημαθίας
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.
Απαραίτητα Προσόντα για τους χειριστές ανυψωτικού οχήματος
•Άδεια χειριστή περονοφόρου
•Αναγγελία βοηθού χειριστή
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό
τους στο e-mail Eftichia.Samaropoulou@silganmp.com η να
επικοινωνήσουν απευθείας με την κα Σαμαροπούλου Ευτυχία στο
τηλέφωνο 2381071490.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ
ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €

Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέ-

Θέση εργασίας στο τμήμα λογιστηρίου

29.000 €

Σου αρέσουν οι
πωλήσεις αλλά και
οι προκλήσεις; Η επικοινωνία και η διαπραγμάτευση είναι
τα στοιχεία που σε
χαρακτηρίζουν;
Αν θέλεις να γίνεις το νέο πρόσωπο της Vodafone
για τους πελάτες
μας, η ομάδα των
Business Advisors
σε περιμένει!
Η καθημερινότητα σου θα περιλαμβάνει:
• Καθημερινή επικοινωνία με νέους &
υφιστάμενους πελάτες
• Διερεύνηση των
αναγκών τους και παράθεση επαγγελματικών & καινοτόμων λύσεων
• Εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες
Τι περιμένουμε από εσένα:
• Δυναμισμό & επικοινωνία
• Ομαδικό πνεύμα
• Αν έχεις εμπειρία και σε ρόλο πωλήσεων… ακόμα καλύτερα…!
Τι να περιμένεις από εμάς:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Μηνιαίο Bonus παραγωγικότητας
• Εταιρικό ΙΧ - κινητό & tablet
• Δυνατότητες εξέλιξης
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: vasileios.nikolaou1@vodafone.com

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα «ΛΑΟΣ» νέος
με δίπλωμα μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημερίδας (για μόνιμη απασχόληση). Πληροφορίες
εργάσιμές ημέρες και ώρες. Τηλ.: 6974 030005.

www.mesitikoveria.gr
1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

μ2 1ος όροφος 4ΔΣΚΧΛΚ

30.000€

WC ΑΠ διαμπερές 110.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 90

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

μ2 3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ

50.000€

θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

σμα εντός οικοπέδου 900 μ2

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ

40.000€

48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68

μ2 με θέα 40.000€

μ2 2ος όροφος λούξ τζάκι

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110

ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ.

μ2 κέντρο 75.000€

65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85

118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

μ2 4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ.

140.000€

κέντρο 55.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία

1444 μ2 Γιοτζαλίκια

90 μ2 εντός οικοπέδου 800 μ2

14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409

σούπερ λούξ 80.000€

μ2 Γιοτζαλίκια

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

CMYK

16

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 ΙΟΥΛΙΟΥ
2022
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2016

www.laosnews.gr

P Τις δε ενδιάμεσες
ώρες με την αγάπη στο
κρεβάτι, τις περνάμε
σαν τις πιστωτικές κάρτες: ανέπαφα.
P Και:

έχει…

P Κι αυτή η πραγματικότητα τελειωμό δεν

θημερινά λάδι και ρίγανη στα μαλλιά του. Και
μεγαλοαστός και χωριάτικη.

Για να μην σας πω για την κανονικότητα
και τρομάξετε.

P Επίκαιρο. Όχι άλλο μέικ απ και Κόπερτον σε
θάλασσες κι ακτές.

P Η κανονικότητα ήλθε, αλλά δεν της άρεσε
αυτό που είδε και πήγε από κει πού ’ρθε.

P Το καλοκαίρι είναι ελληνική πατέντα διότι
δεν έχουμε δει ποτέ απεικόνιση αρχαίου Έλληνα με χειμωνιάτικα.

P

P Και τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος; Έναν δυνατό έρωτα, μια κούπα καφέ το
πρωί και μερικά εκατομμύρια. Δημώδες.
P Για τους παντρεμένους το ‘έναν δυνατό

έρωτα’ συμπληρώνεται από το ‘κάθε τόσο΄.

P Για τους σώγαμπρους, η πρωινή κούπα
καφέ προαιρετική.
P Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είπε ότι βάζει κα-

P Μια ζωή την έχουμε. Ξαπλώστε!
P Ο Κούγιας ανέλαβε και την υπόθεση με
τον χιμπατζή. Και μόνο γι’ αυτό επιστρέφει
από τη νέα τηλεοπτική σεζόν ο Λαζόπουλος.
P Τα τελευταία χρόνια πέτυχα τα βράδια να
κοιμάμαι με ένα γιαουρτάκι. Όσα ακολουθούν τη
νύχτα πήγαινε-έλα στο ψυγείο αφορούν τη ραγδαία εξελισσόμενη επιστήμη της υπνοβατικής.

Ένας άνδρας επιβιβάζεται στο αεροπλάνο,
κάθεται στη θέση του και
καθώς βάζει τη ζώνη του,
βλέπει να μπαίνει στο
αεροπλάνο η πιο όμορφη γυναίκα που έχει δει
ποτέ στη ζωή του. Αντιλαμβάνεται ότι έρχεται
κατευθείαν σ’ αυτόν και
τον πιάνει κρύος ιδρώτας
καθώς βλέπει τη γυναίκα
να κάθεται στη διπλανή
θέση. Ανυπομονώντας να
αρχίσει κουβεντούλα μαζί
της, τη ρωτά:
– Επαγγελματικό ή ταξίδι αναψυχής;
– Συνέδριο Νυμφομανών στο Σικάγο! του απαντά η γυναίκα.
“Θεούλη μου”, σκέφτεται ξεροκαταπίνοντας
εκείνος. “Η πιο όμορφη γυναίκα που έχω δει,
κάθεται μερικά εκατοστά παραπέρα και πάει σε
συνέδριο νυμφομανών!”
Προσπαθώντας να κρατήσει την ψυχραιμία
του της λέει:
– Πολύ συναρπαστικό. Και με ποια ιδιότητα
πηγαίνετε εκεί;
– Είμαι εισηγήτρια. Χρησιμοποιώ τις εμπειρίες
μου για να απομυθοποιήσω μερικούς δημοφιλείς
μύθους για την σεξουαλικότητα, απαντά αυτή.
– Αλήθεια, και ποιοι είναι αυτοί οι μύθοι; ρωτά
ο άνδρας.
– Ένας από αυτούς είναι ότι οι άνδρες της α-

φρικανικής φυλής έχουν μεγάλα ‘προσόντα’, ενώ
στην πραγματικότητα είναι οι Ινδιάνοι της Αμερικής που ξεπερνούν τις περισσότερες προσδοκίες. Ένας άλλος μύθος είναι ότι οι Γάλλοι είναι οι
καλύτεροι εραστές, όμως οι ελληνικής καταγωγής
άνδρες είναι οι καλύτεροι.
Ξαφνικά, η γυναίκα κοκκινίζει από ντροπή και
του λέει:
– Συγνώμη, δεν θα έπρεπε να συζητώ αυτά
τα πράγματα μαζί σας μιας και δεν ξέρω ούτε το
όνομά σας.
Κι εκείνος, απλώνοντας το χέρι του να συστηθεί:
– Καθιστή Αρκούδα Παπαδόπουλος!
Κ.Π.

Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Σεμινάριο με τίτλο: « Ψηφιακή Ενδυνάμωση Γυναικών
και Νέες Τάσεις στον Αγροδιατροφικό Τομέα»
Ο αναπτυσσόμενος ψηφιακός κόσμος, ανοίγει την πόρτα του
στο αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα σε γυναίκες, όπως ΕΣΥ,
να αδράξουν τις ευκαιρίες και να βρουν τη θέση τους στην αγορά
εργασίας. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για πρώτη φορά,
χτίζει ένα νέο εργαλείο για την ψηφιακή ενδυνάμωση των γυναικών
και προσφέρει, μέσα από ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
ενδυνάμωσης και δικτύωσης, δεξιότητες, γνώσεις και ψηφιακή αυτοπεποίθηση!
Ο ψηφιακός τομέας θα μπορούσε να προσφέρει στις γυναίκες με
δεξιότητες καλοπληρωμένες δουλειές, τη διαφύλαξη της αυτονομίας
τους και την ισότιμη μεταχείριση!
Εάν θέλεις και εσύ να αποτελείς μέρος της τεχνολογικής επανάστασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού του Αγροδιατροφικό
Τομέα, δεν έχεις παρά να παρακολουθήσεις το Εκπαιδευτικό Διαδραστικό Σεμινάριο με τίτλο: «Ψηφιακή Ενδυνάμωση Γυναικών και
Νέες Τάσεις στον Αγροδιατροφικό Τομέα», που διοργανώνει η Περι-

φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου
“INTERNISA”.
Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο είναι διάρκειας 25 ωρών, απευθύνεται σε γυναίκες που επιθυμούν να καταρτιστούν με ψηφιακές δεξιότητες στις παρακάτω θεματικές ενότητες:
- HACCP στη Βιομηχανία Τροφίμων
- Λογισμικά & Ψηφιακές Εφαρμογές στον Αγροδιατροφικό Τομέα
- Ψηφιακή Γεωργία & Αυτοματισμοί
- Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ & Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
- Τεχνικές Επικοινωνίας & Εργαλεία Δημοσιότητας Μπορείτε να παρακολουθήσετε το
σύνολο ή μέρος από τις παραπάνω θεματικές
ενότητες.
Στους συμμετέχοντες θα απονεμηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης και θα δοθεί πρόσβαση στη πλατφόρμα
εύρεσης εργασίας και διασύνδεσης του γυναικείου εργατικού δυναμικού
με επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού κλάδου.
Επιπλέον, θα δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής στα μεγάλα
Digital Festival Events
που θα διοργανωθούν
στο πλαίσιο του έργου
“INTERNISA”.
Το σ ε μ ι ν ά ρ ι ο θ α
πραγματοποιηθεί Δωρεάν, δια ζώσης στο κτίριο
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 26ης
Οκτωβρίου 64 στη Θεσσαλονίκη στις:
11, 12, 13, 14 & 15 Ιουλίου 2022, 9:00-14:00.
Απαραίτητη η προεγγραφή.
Δηλώσεις συμμετοχής σας στον παρακάτω
σύνδεσμο

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm_mngRkVwGcH
diN1jIW9Oej32DJ6qfG1iBYj4qIcSLYihMg/viewform
Το εκπαιδευτικό Σεμινάριο υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου
INTERNISA, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους.
Για περισσότερες πληροφορίες: Σαράφη Μαρία, τηλ. 2313 319661.

