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Φύλακες ασφαλείας
στις τράπεζες…χθες!!! 

Τι ακόμη πρέπει να συμβεί στα τραπεζικά καταστήματα 
για να χωνέψουν οι διοικήσεις ότι είναι άμεση η ανάγκη για 
προσωπικό ασφαλείας; Το «κινηματογραφικό» περιστατικό 
με το καρτέρι κουκουλοφόρων σε βεροιώτη επιχειρηματία 
έξω από το κατάστημα της Πειραιώς στην οδό Πιερίων, δεν 
είναι πρωτοφανές, αφού έχουμε αντίστοιχες επιθέσεις ανά 
την Ελλάδα, ωστόσο σοκάρει και προβληματίζει. 

Κάποιοι σχολίασαν ότι οι κουκουλοφόροι έδρασαν α-
νάμεσα σε τόσο κόσμο να παρακολουθεί αμέτοχος χωρίς 
να συνδράμει για να βοηθήσει τον επιχειρηματία. «Δεν 
βρέθηκε ένα παλικάρι να τους ορμήξει;», μου είπε κάποιος. 
Κατανοώ το σοκ και την «παγωμάρα» όλων και ίσως να 
ήταν και για καλό, θα προσθέσω(χωρίς να ξέρω πως θα α-
ντιδρούσα ο ίδιος), αφού θα μιλούσαμε ίσως για τραυματία 
ή και νεκρό, αν οι κουκουλοφόροι οπλοφορούσαν.

Έρχεται όμως για μια ακόμη φορά στο προσκήνιο το 
καθεστώς ασφάλειας στις τράπεζες. Ακόμη κι αν το συμ-
βάν έγινε εκτός τράπεζας, η απουσία φύλακα «ενθαρρύ-
νει» τους εκάστοτε κουκουλοφόρους να θεωρούν «ξέφρα-
γο αμπέλι» τις τράπεζες. Έχω γράψει και στο παρελθόν 
για την ανάγκη φύλαξης των τραπεζών και την υποχρέωση 
των διοικήσεων να προσλάβουν προσωπικό ασφαλείας. 
Και δεν αναφέρομαι σε έναν άοπλο σεκιουριτά που δεν τον 
«βλέπουν» οι επίδοξοι δράστες, αλλά όπως είχαν και στο 
παρελθόν έναν ένοπλο φύλακα που θα λειτουργεί αποτρε-
πτικά στις ορέξεις των «κακών». 

Κατά τ’ άλλα είναι καλά ο επιχειρηματίας, δεν τραυματί-
στηκε κανένας και ελπίζω να μην επανέλθω σύντομα στο 
θέμα… 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

«Βροχή» από χθες οι 
αιτήσεις για το Fuel Pass 

2 – Πάνω από 200 χιλιάδες 
μέσα σε ένα πρωινό

Π ά ν ω  α π ό 
200.000 αιτήσεις 
υποβλήθηκαν μέ-
χρι χθες το μεσημέ-
ρι στο πλαίσιο του 
προγράμματος Fuel 
Pass 2, που άνοιξε 
το πρωί της Δευτέ-
ρας, για  Ιούλιο, Αύ-
γουστο και Σεπτέμ-
βριο. Παράλληλα για 

το σωστό της διαδικασίας, διευκρινίστηκε ότι προκειμένου 
οι αιτούντες να υπάγονται στην επιδότηση του κόστους 
καυσίμων, η αίτηση πρέπει να αφορά: τρίκυκλο φορτηγό, 
επιβατικό δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ-ΤΑΞΙ), φορτηγό, δίκυ-
κλο, επιβατικό, τρίκυκλο επιβατικό, ελκυστήρας, επιβατικό 
μικτό. Η επιδότηση δεν θα καταβληθεί σε αιτούντες για: 
ημιρυμουλκούμενο, λεωφορείο, φορτιζόμενο ρυμουλκό, ε-
πικαθήμενο, ρυμουλκό και ρυμουλκούμενο (συρμός), αυτο-
κινούμενος οικίσκος, ελκυστήρας & επικαθήμενο, τραινάκι 
τουριστικό, ρυμουλκούμενο, ρυμουλκούμενο βαγόνι.

Η διαδικασία είναι η ίδια με την προηγούμενη φορά. 
Κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει την αίτηση του στην 
ιστοσελίδα vouchers.gov.gr. Σταδιακά, η πλατφόρμα θα 
ξεκλειδώνει για όλους τους λήγοντες αριθμούς των ΑΦΜ.
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Ε τή σια Δήμων, Περιφερειών, Τρα-
πεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
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Ανακομιδή λειψ. πρωτ. Στεφανου,

Θεοδώρου νεομ.

Ζωντάνεψε το «πανηγύρι» του πολιούχου της Βέροιας 
με πολύ κόσμο και νοσταλγική διάθεση

Παραδοσιακά την παραμονή του πολιούχου Αγίου Α-
ντωνίου της Βέροιας, εκτός από τον αρχιερατικό εσπερινό 
και την λιτανεία του σκηνώματος του αγίου, μικροπωλητές 
στήνουν τους πάγκους στον δρόμο μπροστά από την εκ-
κλησία. Παλιότερα το έλεγαν «πανηγύρι» και όλη η πόλη 
θα περνούσε να χαζέψει την πραμάτεια τους  και να γευτεί 
λουκουμάδες, μαλλί της γριάς ή χαλβά Φαρσάλων. 

Το «πανηγύρι» ατόνισε με το πέρασμα των χρόνων και 
η πανδημία τα τελευταία χρόνια σχεδόν το έσβησε. Στην 
φετινή γιορτή, οι μικροπωλητές έστησαν και πάλι και αρ-
κετός κόσμος πέρασε από τους πάγκους  τους, δείχνοντας 
ότι το «πανηγύρι» της γιορτής του πολιούχου που φέρνει 
μνήμες και ιστορίες από περασμένες δεκαετίες δεν χάθη-
κε. Ένα φθηνό πλαστικό παιχνίδι, λίγη χρωματιστή ζάχαρη 
και κυρίως νοσταλγική διάθεση για μνήμες που κινδυνεύ-
ουν να χαθούν…  

Μοιάζει να μην έχει τέλος 
το… αποτρόπαιο!  

ΤηςΣοφίαςΓκαγκούση

Δεν φαίνεται να έχει τέλος το κακό που σαν τσου-
νάμι χτύπησε και πάλι, την ελληνική κοινωνία. Πε-
ριστατικά κακοποίησης σε βάρος γυναικών, με κατάληξη τη δολοφονία τους, μπροστά στα μάτια των επίσης θυμά-
των-παιδιών τους, τις περισσότερες φορές... Ο άλλος σκότωσε τη γυναίκα του και πήγε στη δουλειά σαν να μην τρέχει 
τίποτα… Αποτρόπαια εγκλήματα, ενδοοικογενειακή βία και διαστροφή, κακοποίηση ανηλίκων, βιασμός παιδιών και 
περιστατικά παιδικής πορνογραφίας από άτομα υπεράνω υποψίας, βιασμός και δολοφονία ηλικιωμένης μάνας από 
τον ίδιο της τον γιό, αυτοκτονίες και απαγχονισμοί νέων παιδιών, επανήλθαν στην ειδησεογραφία του τελευταίου 
24ωρου, πάνω που λες ότι τον Αύγουστο θα είναι πιο ήρεμα τα πράγματα. Τα περιστατικά φρίκης, χωρίς ηθικούς 
φραγμούς, χωρίς μετάνοια, ξεπερνούν ακόμα και το φάσμα του παράλογου, κι ας ζήσαμε ένα me toο, κι ας γίναμε πιο 
υποψιασμένοι μετά από αυτό… Βαριά η επικαιρότητα, στο βαθύ σκότος ακόμα τα άγρια ένστικτα, φοβισμένο ή απο-
στασιοποιημένο έως αδιάφορο ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, παρά τις τόσες διαμαρτυρίες, την ενημέρωση  και τα 
κινήματα… Πραγματικά δεν ξέρεις πλέον αν υπάρχει  τέλος σε όλα αυτά, αν υπάρχει ελπίδα για επιστροφή σε μία πιο 
«αθώα» και ισότιμη κοινωνία ανθρώπων!

Ο ιερός ναός του Αγίου Σάβ-
βα(Κυριώτισσα), είναι μία από 
τις παλαιότερες μεταβυζαντινές 
εκκλησίες της Βέροιας. Έχει το 
«προνόμιο» να διαθέτει στην ε-
ξωτερική πλευρά του ιερού της, 
έναν μοναδικό κεραμοπλαστικό 
διάκοσμο, που αναφέρεται σε 
πολλούς τουριστικούς οδηγούς 
και είναι αντικείμενο τουριστι-
κού και επιστημονικού ενδιαφέ-
ροντος. Παρόμοιος διάκοσμος 
υπάρχει σε μία ακόμη εκκλησία 
στο κέντρο της πόλης, στον Ι.Ν. 
Κηρύκου και Ιουλίτας, επί της 
οδού Κοντογεωργάκη. 

 Όλα καλά μέχρι ε-
δώ...αλλά(πάντα υπάρχει ένα 
«αλλά»), στον τελευταίο μου 
περίπατο παρατήρησα στον 
μοναδικό αυτό διάκοσμο της 
Κυριώτισσας μια «εικαστική 
παραφωνία»! Προφανώς λόγω 
παλαιότητας σε μέρος του τοίχου παρουσιάστηκαν ρωγ-
μές, οι οποίες «επουλώθηκαν» με πρόχειρο τρόπο, αλλά 
εδώ και πολύ καιρό δεν προχωρά η αποκατάσταση του 
διάκοσμου και παραμένουν οι «τσιμέντινες» παρεμβά-

σεις.
 Η εκκλησιαστική επιτροπή και πρωτίστως η 

Αρχαιολογία ας φροντίσουν για την αποκατάσταση της 
«ανορθογραφίας», γιατί εκτός από τους ενορίτες, η ίδια η 
ιστορία του ναού το απαιτεί!  

«Εικαστική ανορθογραφία» στην εκκλησία
της Κυριώτισσας

Από0,33έως0,35τοσυμπύρηνο,λέει…
Μακάρι,γιατίσταχαρτιά,στα(0)31βγαίνειςκαιστο(0)32

καίγεσαι!!



Στην κρίσιμη στιγμή της συγκομι-
δής και της μεταποίησης βρίσκεται 
το ροδάκινο και στην Ημαθία και τα 
μηνύματα διαμαρτυρίας για «απαρά-
δεκτες πρακτικές που αρχίζουν να 
εφαρμόζουν ορισμένες βιομηχανίες  
κονσερβοποίησης», άρχισαν να κα-
ταφθάνουν στην Εθνική Ένωση Α-
γροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘ.Ε.Α.Σ.), 
από όλες τις περιοχές της Κεντρικής 
Μακεδονίας.

Αντιδρώντας άμεσα η  ΕΘ.Ε.Α.Σ.  
εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία 
ζητά από την Ένωση Κονσερβοποι-
ών Ελλάδος (Ε.Κ.Ε.) την έναρξη δια-
πραγματεύσεων έτσι ώστε «να προ-
χωρήσει διεπαγγελματική συμφωνία 
που θα κατοχυρώνει και τις δύο αντι-
συμβαλλόμενες πλευρές, θα αντιμε-
τωπίζει τις διαμορφωμένες συνθήκες 
αγοράς και κόστους  και θα εγκαθι-
στά συνεργασία που θα εγγυάται την 
επιβίωση συνολικά του κλάδου και 
κυρίως της αδύναμης πλευράς του 
Έλληνα Αγρότη».

Ο  πρόεδρος της ΕΘ.Ε.Α.Σ., και αναπληρωτής Γραμματέας Α-
γροτικού της Ν.Δ. Χρήστος Γιαννάκακης τονίζει ότι «πρέπει πλέον 
σε θεσμικό επίπεδο μεταξύ βιομηχανίας και πρωτογενούς παραγωγικού  
μηχανισμού, να συμφωνούνται στρατηγικές, να διεξάγονται διαπραγμα-
τεύσεις, να προστατεύονται τα συμφέροντα όλων των πλευρών και να 
πορευόμαστε συντεταγμένα και πάνω απ’ όλα σεβόμενοι την αξιοπρέ-
πεια, τον κόπο του αγρότη αλλά και το Εθνικό συμφέρον. Ταυτόχρονα 
θα πρέπει άμεσα να σταματήσουν οι βιομηχανίες να χρηματοδοτούν και 
να προμηθεύονται πρώτη ύλη από τα λεγόμενα «στέκια», τα οποία είναι 
κέντρα παρατυπιών, φοροδιαφυγής  και υπονόμευσης  της  νόμιμης  
διάθεσης  του προϊόντος και του  προγραμματισμού της  παραγωγής».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Εθνικής Ένωσης, πρόκειται 
για μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για τους Αγρότες, οι οποίοι πλήττο-
νται από την κλιματική αλλαγή, την αύξηση του κόστους των  καυσίμων, 
των φυτοφαρμάκων, των λιπασμάτων, του εργατικού κόστους αλλά και 
την έλλειψη εργατικών χεριών, θα περίμενε κανείς μία υπεύθυνη και 
αλληλέγγυα στάση της βιομηχανίας.

«Δυστυχώς όμως ορισμένες βιομηχανίες δεν στέκονται στο ύψος 
των ευθυνών τους και αντιμετωπίζουν τους Αγρότες με περιφρόνηση,  
αδιαφορώντας για την αξιοπρέπειά τους και την  ανάγκη της  επιβίω-
σής τους. Οι τιμές που ανακοινώθηκαν για την πρώτη  ύλη από  την 
Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδος (Ε.Κ.Ε.)  και που προσδιορίζονταν 
από  0,33 έως 0,35 € το κιλό κλάση Ι (κονσέρβα),  πέρα του ότι εκ-
φράστηκαν αμφιβολίες για το εάν καλύπτουν το διαμορφωμένο κόστος 
παραγωγής, καταγγέλλεται ότι ήδη αρχίζουν να καταστρατηγούνται με 
διάφορα τεχνάσματα. Ταυτόχρονα οι  τιμές πώλησης της κομπόστας 

που προσφέρθηκαν στην Διεθνή  αγορά  ήταν χαμηλές, ενώ θα έπρεπε 
να είναι υψηλότερες εάν όχι ίδιες με τις περσινές και μάλιστα χωρίς να 
υπάρχουν ανταγωνιστές από άλλες χώρες», προσθέτει η ανακοίνωση.

Τίθεται μάλιστα και το ερώτημα, εάν υπήρχε κανένας λόγος η βιομη-
χανία να πουλήσει τη φετινή χρονιά πιο φτηνά σε σχέση με πέρσι και 
να επιδιώκει τώρα να πληρώσει τις λάθος εμπορικές της πρακτικές  και 
«την χασούρα» ο αγρότης…

«Εκτιμούμε,  ότι οφείλει η βιομηχανία να απαντήσει για ποιο λόγο 
κάνει δώρα στις ξένες αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ σε βάρος του εαυτού 
της, αλλά κυρίως σε βάρος των Ελλήνων Αγροτών. Και οφείλει να απα-
ντήσει εάν η πολιτική αυτή που εφαρμόζεται από ορισμένους Επιχειρη-
ματίες, είναι υπεύθυνη Εθνική πολιτική, φιλοαγροτική πολιτική ή ανεύ-
θυνη  πολιτική και επικίνδυνη».  Η ΕΘΕΑΣ εκτιμά πως είναι   ξεκάθαρο  
ότι  η   πολιτική  αυτή   πρέπει  να σταματήσει ΤΩΡΑ!

Να σημειωθεί ότι οι αγρότες έκαναν λόγο και για οριζόντια διακοπή 
παραλαβής της ποικιλίας ‘Κατερίνα’ από τη βιομηχανία κομπόστας.

K. Aποστόλου, πρ. ΕΚΕ: Δίκαιη τιμή τα 0,33-0,35 ευρώ ανά κιλό
Απαντώντας η διοίκηση της Ένωσης Κονσερβοποιιών Ελλάδος (ΕΚΕ), 

ξεκαθάρισε με επιστολή του προέδρου της, κ. Κώστα Αποστόλου, τα εξής:
 «Τις τελευταίες ημέρες διαπιστώνονται μεγάλα προβλήματα στη 

διακίνηση του συμπύρηνου ροδάκινου και έχω γίνει δέκτης πολλών εν-
στάσεων.  Την ίδια ώρα υπήρξαν και διάφορες ανακοινώσεις.

Είναι αλήθεια ότι την περίοδο αυτή, δηλαδή στην κορύφωση της 
Κατερίνα, η προσφορά α’ ύλης ξεπερνά τις δυνατότητες μεταποίησης. 
Είναι πρόθεση της βιομηχανίας να απορροφήσει το σύνολο της παρα-
γωγής και για αυτό έχει γίνει μεγάλη αποθεματοποίηση (ψυγεία).

Επειδή όμως πολλοί αναφέρονται στην Ε.Κ.Ε., θέλω να ξεκαθαρίσω 
τα παρακάτω:

-Εξακολουθώ να υποστηρίζω την από 20/12/21 δήλωσή μου, ότι τα 
0,33-0,35 ευρώ ανά κιλό προϊόντος μπορούν να θεωρηθούν μια δίκαιη 
τιμή για όλα τα ποιοτικά ροδάκινα (μέγεθος, χρώμα κλπ.)

-Ο χαρακτηρισμός της ποιότητας που παραλαμβάνουν οι βιομηχα-
νίες είναι αποκλειστικά θέμα των συναλλασσόμενων. Δηλαδή, της συ-
γκεκριμένης βιομηχανίας που κάθε φορά αγοράζει και του αντίστοιχου 
πωλητή (συνεταιρισμός, έμπορος κλπ.)

-Τα πράγματα έφτασαν σε αυτή την κατάσταση λόγω της αδυναμίας 
ΟΛΩΝ των εμπλεκόμενων (παραγωγοί-βιομηχανία-Πολιτεία) να δημι-
ουργήσουν ένα οργανωμένο πλαίσιο διαχείρισης του συμπύρηνου

-Τέλος, όπως επανειλημμένα έχω δηλώσει, είναι απόλυτη αναγκαι-
ότητα να επιτευχθεί επιτέλους η οργάνωση του συνόλου των παραγω-
γών μέσω Ομάδων Παραγωγών, ώστε να μπει ένα τέλος στο φαύλο 
καθεστώς των στεκιών και των μεσαζόντων το οποίο ούτε η Πολιτεία δε 
μπόρεσε να ελέγξει

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Να τηρηθεί
 η ανακοινωθείσα τιμή της Ε.Κ.Ε.

Εν μέσω επιστολών και αιτημάτων μεταξύ Βιομηχάνων και Παραγω-
γών, ο Υφυπουργός Οικονομικών και βουλευτής Ημαθίας, Απόστολος 
Βεσυρόπουλος, κάλεσε με πρωτοβουλία του, στα γραφεία της Ένωσης 
Κονσερβοποιών, συνάντηση την διαχείριση του συμπύρηνου ροδακί-
νου, με την συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, κ. Κωνσταντί-
νου Καλαϊτζίδη, του Προέδρου της Ε.Κ.Ε. κ. Κώστα Αποστόλου και του 
Αντιπροέδρου της ΕΘΕΑΣ, κ. Χρήστου Γιαννακάκη.

Ο κ. Βεσυρόπουλος εξέφρασε την ανησυχία του για την εμφανιζό-
μενη προβληματική απορρόφηση καθώς και για το επίπεδο της τιμής 
της πρώτης ύλης. Από τη συνάντηση προέκυψε ότι παρά τα υπάρχοντα 
προβλήματα (από την έλλειψη εργατικού δυναμικού) η Βιομηχανία θα 
απορροφήσει το σύνολο της διαθέσιμης ποσότητας σύμφωνα με τις απαι-
τούμενες προδιαγραφές. Ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Ε. υποστήριξε την τιμή 
που εξαγγέλθηκε ήδη με τη δήλωση του,  για 0,33-0,35€ ανά κιλό και ο 
υφυπουργός ζήτησε να τηρηθεί από τις Βιομηχανίες η ανακοινωθείσα 
τιμή της Ε.Κ.Ε. των 0,33-0,35€ ανά κιλό και να εξαντληθεί κάθε δυνατό-
τητα των εργοστασίων για την απορρόφηση του συνόλου της ποσότη-
τας των ροδακίνων.
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Συμπύρηνο ροδάκινο: Απαράδεκτες πρακτικές 
καταστρατήγησης από τις βιομηχανίες  για την τιμή, καταγγέλλει 

η ΕΘ.Ε.Α.Σ. – Στα 0,33 έως 0,35 € το κιλό λέει η ΕΚΕ
-Απ. Βεσυρόπουλος: Να τηρηθεί από τις Βιομηχανίες η τιμή της Ε.Κ.Ε. 
και να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα απορρόφησης της παραγωγής

Βέροια: Κουκουλοφόροι άρπαξαν χρήματα 
από βενζινοπώλη, έξω από την Πειραιώς, 

πριν προλάβει να τα καταθέσει 
Δεν ξεκίνησε καλά χθες ο μήνας, για γνω-

στό επιχειρηματία, ιδιοκτήτη πρατηρίου καυ-
σίμων της Βέροιας, ο οποίος έπεσε θύμα λη-
στείας δύο δραστών που του επιτέθηκαν γύ-
ρω στις 10:00 το πρωί της Δευτέρας, έξω από 
την τράπεζα Πειραιώς στην οδό Πιερίων της 
Βέροιας. Oι δύο δράστες που φορούσαν κου-
κούλες, περίμεναν τον επιχειρηματία έξω από 
την τράπεζα και μόλις τον είδαν να πλησιάζει 
βγήκαν από το αυτοκίνητο και του επιτέθηκαν 
με σκοπό να του αρπάξουν την τσάντα που 
κρατούσε, με αρκετά χρήματα (γύρω στις 
20.000 ευρώ σύμφωνα με πρώτες πληροφο-
ρίες), τα οποία πήγαινε να καταθέσει.

Οι κουκουλοφόροι, αφού  έπεσαν επάνω 
του και τον έσυραν για κάποια μέτρα λόγω της 
αντίστασης που προέβαλε, του άρπαξαν τα 
χρήματα και εξαφανίστηκαν με το αυτοκίνητο, 
σπινάροντας, με κατεύθυνση προς την πόλη. 
Προανάκριση διενεργεί το τμήμα ασφαλείας 
Βέροιας, όπου έδωσε κατάθεση και ο επιχει-
ρηματίας μετά το συμβάν.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ: 
Σύσκεψη σήμερα για το συμπύρηνο
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας, 

καλεί τους αγρότες και τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση που θα 
πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη  3 Αυγούστου 2022, στις  
8.00 μ.μ. στο Μακροχώρι Ημαθίας (Πρώην Δημαρχείο).

Το θέμα αφορά το Συμπύρηνο Ροδάκινο, τα προβλήματα στη δια-
κίνηση και τις τιμές, οι ζημιές από τις βροχοπτώσεις Ιουνίου και Ιουλίου 
στη ροδακινοπαραγωγή και η έλλειψη εργατών γης. 



ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Εκδηλώσεις στο Σέλι, 
στο πλαίσιο 

του Βλάχικου 
Ανταμώματος 2022

• Μεγάλη συναυλία της Ματούλας 
Ζαμάνη, στο χώρο του Χιονοδρομικού 

Κέντρου το Σάββατο 13 Αυγούστου 
Φέτος για πρώτη 

φορά, η Περιφερεια-
κή Ενότητα Ημαθίας, 
ενέταξε στο πρό -
γραμμά των δράσεών 
της, εκδηλώσεις στα 
πλαίσια του Βλάχικου 
Ανταμώματος που 
πραγματοποιούνται 
στο Σέλι, την περίοδο 
του Δεκαπενταύγου-
στου.

Έτσι, στο χώρο 
του Χιονοδρομικού 
Κέντρου, το Σάββατο 
13 Αυγούστου 2022

θα πραγματοποι-
ηθεί   η μεγάλη συ-
ναυλία της διάσημης 
ερμηνεύτριας Ματού-
λας Ζαμάνη, βλάχα 
επίσης στην καταγωγή, η οποία θα ερμηνεύσει  παραδοσιακά 
τραγούδια, ηπειρώτικα, βλάχικα αλλά και όχι μόνο. Μια μονα-
δική μουσική βραδιά, ένα αξέχαστο αντάμωμα, στη φιλόξενη 
αγκαλιά του Βερμίου.

Μαζί της εμφανίζονται:
Γιάννης Κονταράτος: Βιολί, Microkorg
Nίκος Αγγούσης: Κλαρίνο
Κυριάκος Ταπάκης: Λαούτο, Ούτι
Διονύσης Μακρής: Acoustic bass
Σωτήρης Μαυρονάσιος: Pads, Loops, Τύμπανα
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Δήμος Βέροιας: 
Πρώτη συνάντηση 

εθελοντών 
για το 5ο Φεστιβάλ 

Παραδοσιακών 
Χορών 

Ο Δήμος Βέροιας και η επιτροπή του 5ου Φεστιβάλ Παραδο-
σιακών Χορών θα πραγματοποιήσουν την Πέμπτη 4 Αυγούστου 
2022 και ώρα 8 μ.μ την πρώτη συνάντηση εθελοντών στην αί-
θουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας που θα γίνει παρου-
σία του Δημάρχου, κ. Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη. 

Παράλληλα, η επιτροπή του φεστιβάλ ανακοινώνει την έναρ-
ξη εγγραφών εθελοντών για το 5ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χο-
ρών Δήμου Βέροιας, από τις 1-9-2022 έως 3-9-2022, οι οποίοι 
θα συνδράμουν στα παρακάτω:

-Συνοδοί – εξυπηρέτηση χορευτικών τμημάτων 
-Ενημέρωση του κοινού - προβολή του φεστιβάλ - διανομή 

φυλλαδίων – και αφισών
-Εξυπηρέτηση του κοινού τις βραδιές των εκδηλώσεων 
-Διάφορες εργασίες (μεταφορά τραπεζοκαθισμάτων κλπ)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή κάνο-

ντας αίτηση στο Γραφείο Τουρισμού στο Δημαρχείο Βέροιας.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2331350615, 6977-512855 ή 

αποστολή email στα:
-mantzelas@gmail.com
-paulos1963@hotmail.gr 
Με τη λήξη του Φεστιβάλ θα δοθεί Βεβαίωση Εθελοντή στους 

συμμετέχοντες. 

Το Λύκειο των Ελληνίδων 
Βέροιας συγχαίρει...

Θερμά συγχαρητήρια από την Πρόεδρο και το ΔΣ του Λυ-
κείου των Ελληνίδων Βέροιας σε όλους τους χορευτές και χο-
ρεύτριες του ΛΕΒ, οι οποίοι κατάφεραν να περάσουν σε σχολές 
της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αποτέλεσμα μιας μακράς και 
κοπιώδους προσπάθειας. 

Καλές και γόνιμες σπουδές και καλή αρχή στο νέο τους 
ξεκίνημα! Όσον αφορά σε αυτούς οι οποίοι δεν κατάφεραν να 
πετύχουν το στόχο τους θα πρέπει να συνεχίσουν να κυνηγούν 
το όνειρό τους.

Το Δ.Σ.

“Ένα Παραμύθι στο 
Παραθύρι σου”, 

αύριο στο Σέλι, για 
μικρούς και μεγάλους

Θυμάστε τότε, εκείνα τα χρόνια τα παλιά, που οι άνθρωποι 
καθόντουσαν τα βράδια στα πεζούλια, στις αυλές, κάτω από τα 
ανοιχτά παράθυρα και λέγανε στις ιστορίες τους;

Μοιράζονταν το ψωμί, το κρασί.. τη στιγμή!
Λέγανε ιστορίες για να γελάσουνε και να παρηγορηθούνε…
Ιστορίες για να να θυμούνται και να μάθουνε ποτέ να μην ξε-

χνούν.. Ιστορίες για να ονειρεύονται και για να ταξιδεύει ο νους 
μακριά.. Ο Πολιτιστικός και Τουριστικός Όμιλος Σελίου φιλοξενεί 
την παραμυθού Λένα Χαϊδούτη και σας προσκαλεί σε μια βρα-
διά παραμυθένια, την Τετάρτη 3 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, στο 
προαύλιο του Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων, στο Σέλι. 

Ελάτε να ταξιδέψουμε σε εποχές αλλοτινές και να χαθούμε 
στη μαγεία των παραμυθιών!.. Εκεί που όλα, στο τέλος, πάντα 
βρίσκουν το δρόμο τους..!

Το Δ.Σ.

Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη 
διασκέδαση.

• Απολύμανση πριν κάθε προβολή,
• Μεγάλες αποστάσεις 
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτη-

ρίων 
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έ-

ξοδο

BULLET TRAIN  (Brad Pitt)
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:   
Κάθε μέρα στις 21.00
Σκηνοθεσία: David Leitch
Σενάριο: Zak Olkewicz
Ηθοποιοί: Joey King, Johanna 

Watts, Karen Fukuhara, Andrew Koji, 
Aaron Taylor-Johnson, Logan Lerman, Michael Shannon, Zazie 
Beetz, Sandra Bullock, Brad Pitt

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην ταινία Bullet Train, ο Brad Pitt υποδύεται τον Ladybug, 

έναν κάπως κακότυχο δολοφόνο που είναι αποφασισμένος αυ-
τή τη φορά να κάνει τη δουλειά του με την ησυχία του μετά από 
σειρά αποτυχιών. Η μοίρα, όμως, έχει τα δικά της σχέδια και έτσι 
η τελευταία αποστολή του Ladybug τον φέρνει σε μια ξέφρενη 
πορεία σύγκρουσης με φονικούς αντιπάλους από όλη την υφή-
λιο-όλοι με σχετικούς, αλλά αντικρουόμενους σκοπούς- πάνω 
στο πιο γρήγορο τρένο του κόσμου, με ένα βασικό σκοπό. Να 
βρει έναν τρόπο να κατέβει από αυτό το τρένο.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=LOyRB_FA0qU 

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 απαι-
τείται καμιά επίδειξη αποτελέσματος τεστ ή βεβαίωσης εμβολια-
σμού .

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     4/8/22 - 10/8/22
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΗΣΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

του Δημητρίου και της Παρασκευούλας, 
το γένος Κοντοπούλου, που γεννήθηκε 
στη Βέροια και κατοικεί στο Λονδίνο και η 
ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΤΗΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Ιωάν-
νη και της Κωνσταντινιάς, το γένος Νού-

τσου, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Παρίσι, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει 
στο Δημαρχείο Αγ. Άννας Εύβοιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΠΡΑΠΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτου Γεωργί-

ου και της Γεωργίας, το γένος Εμμανου-
ηλίδη, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΚΟΕΝΣΑΡΙΝΑ του Δανιήλ 
και της Άννας, το γένος Σερεμέτα, που 

γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευ-
τούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. 
Γεωργίου στο Κομνήνιο Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

του Ισαάκ και της Τατιάνας, το γένος 
Κουτσέλη, που γεννήθηκε και κατοι-
κεί στο Ντύσσελντορφ Γερμανίας και η 
DRIESSENVALERIEMARIAτου Αchim 
και της Εμμανουέλας, το γένος Wittgen, 

που γεννήθηκε στο Dormagen Γερμανίας και κατοικεί 
Neuss, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που 
θα γίνει στο Δημαρχείο Neuss Γερμανίας.

Τάσος Μπαρτζώκας: να τηρηθούν
οι εξαγγελίες για την τιμή βάσης 
στην πώληση των συμπύρηνων

Με αφορμή το πρόσφατο Δελτίο Τύπου 
εκ μέρους της ΕΘΕΑΣ και των δικαιολο-
γημένων διαμαρτυριών των παραγωγών 
συμπύρηνων, οι οποίοι βλέπουν ότι η τιμή 
πώλησης των προϊόντων τους δεν καλύ-
πτει το αυξημένο κόστος παραγωγής, ο 
Τάσος Μπαρτζώκας δηλώνει το εξής:

«Είναι μεγάλη ανάγκη να υπερβούν 
όλοι οι εμπλεκόμενοι τα όποια ζητήματα 
έχουν προκύψει και να τηρηθεί, από όλες 
τις βιομηχανίες, η τιμή πώλησης για τα 
συμπύρηνα ροδάκια, όπως αυτές έχουν 
προσδιοριστεί.

Η «χρυσή τομή» μπορεί και πρέπει 
να βρεθεί, και αυτό μπορεί να συμβεί μέ-
σω οργανωμένου διαλόγου, εντατικών 
διαπραγματεύσεων των εμπλεκόμενων 
μερών και, πρωτίστως, με τήρηση των 
συμφωνηθέντων και με απουσία αιφνι-
διασμών της τελευταίας στιγμής, οι οποίοι 

αναπόφευκτα πλήττουν κυρίως τους α-
γρότες.

Από τη μεριά μου, τάσσομαι πάντα 
υπέρ της συνεχόμενης, θεσμοθετημένης 
επικοινωνίας, δηλώνοντας την πρόθεση 
μου να συμβάλλω προς της κατεύθυν-
ση της εξεύρεσης λύσης που στηρίζει το 
συμφέρον του πρωτογενούς τομέα, της ε-
πιβίωσης και της αξιοπρεπούς διαβίωσης 
των παραγωγών μας και της ανάδειξης 
της ποιότητας του «θησαυρού» του εμ-
βληματικού προϊόντος της Ημαθίας, του 
ροδάκινου.

Το πλαίσιο διαχείρισης του, σε όλα τα 
στάδια, από την παραγωγή έως τη μετα-
ποίηση και τη διάθεσή του στις αγορές, 
μας αφορά όλους και πρέπει μεθοδικά 
να οργανώσουμε τις ενέργειες μας για να 
υπερβούμε τα προβλήματα».

Για την διακοπή 
παραλαβών 

συμπύρηνων  
«Katerina» από 

τις κονσερβοποιείες 
Με ανακοίνωσή μου στις 7 Ιουλίου, 

μετά από συναντήσεις με τη διευθύ-
ντρια  του καταστήματος του ΕΛΓΑ στη 
Βέροια  και τον Πρόεδρο του Αγροτικού 
Συλλόγου Βέροιας, καλούσα την Κυ-
βέρνηση άμεσα να στελεχώσει τον ΕΛ-
ΓΑ με προσωπικό και τάμπλετ για την 
έγκαιρη καταγραφή και εκτίμηση των 
ζημιών. Επίσης ζητούσα άμεση προκα-
ταβολή της τάξης του 50%, επιστροφή 
του ΦΠΑ του αγροτικού πετρελαίου και 
επιδότηση του υπέρογκα αυξημένου 
κόστους παραγωγής. Ο αγροτικός κό-
σμος , και ιδιαίτερα οι ροδακινοπαρα-
γωγοί, για μια ακόμη χρονιά αντιμετω-
πίζουν πρόβλημα επιβίωσης.

Η Κυβέρνηση, θεωρώντας δεσμευτικές τις εξαγγελίες της ΕΚΕ για 
τιμές βάσης του συμπύρηνου στα 33-35 λεπτά το κιλό , δεν προχώρησε 
σε οποιοδήποτε μέτρο στήριξης των αγροτών μέχρι τώρα. Επιπλέον,  
στα μέσα της περιόδου συγκομιδής οι βιομηχανίες κομπόστας αποφάσι-
σαν τη διακοπή παραλαβής των συμπύρηνων  της ποικιλίας «Katerina» 
διοχετεύοντάς τα στη βιομηχανία χυμού με πολύ χαμηλότερες τιμές για 
τον παραγωγό. 

Αυτό αποτελεί αθέμιτη πρακτική , αφού αποφασίστηκε από τις κον-
σερβοποιείες, παρά τις εξαγγελίες για τιμές βάσης.

Δυστυχώς για άλλη μα φορά πλήττεται ο αγρότης, αφού οδηγείται σε 
πώληση των προϊόντων του σε εξευτελιστικές τιμές. Δεν έχει καταλάβει 
αυτή η Κυβέρνηση πως αν δεν στηριχτεί άμεσα ο πρωτογενής τομέας 
θα εξαφανιστεί.

Χθες το απόγευμα στην Περιφερειακή Βέροιας
Φωτιά σε βενζινάδικο από «τρελή» πορεία 

νταλίκας που έπεσε ανεξέλεγκτη στις αντλίες
Φωτιά ξέσπασε χθες, γύρω στις 5.00 το απόγευ-

μα, στο πρατήριο καυσίμων της Shell στην Περιφερει-
ακή οδό Βέροιας, στην συμβολή της με την Λεωφόρο 
Στρατού, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, νταλίκα, 
για αδιευκρίνιστους λόγους, έπεσε πάνω στις αντλίες 
του πρατηρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νταλίκα 
ήταν σταθμευμένη σε παρακείμενο ζαχαροπλαστείο 
και ενώ ο οδηγός βρισκόταν εκτός οχήματος, το φορ-
τηγό άρχισε να κινείται ανεξέλεγκτα με κατεύθυνση 
προς το βενζινάδικο μέχρι που προσέκρουσε στις 
αντλίες. Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο οδηγός έτρεξε, 
μπήκε στο κουβούκλιο και απομάκρυνε την νταλίκα 
για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Άμεση ήταν η παρέμβαση της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Βέροιας, με τρία οχήματα και έξι άνδρες, 
παρουσία και του διοικητή κ. Θεοδωρίδη, ενώ η α-
στυνομία ρύθμιζε την κυκλοφορία απαγορεύοντας 
την προσέγγιση στο σημείο. Περισσότερα και ασφαλέστερα στοιχεία για τα αίτια, θα προκύψουν από την προανάκριση που διενεργεί η 
αρμόδια υπηρεσία.



Καθημερινά Rapid tests 
στα ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας

 
Θα συνεχιστεί και την επό-

μενη εβδομάδα η διενέργεια 
δωρεάν δειγματοληπτικών ε-
λέγχων (rapid tests) στον γε-
νικό πληθυσμό από τον Δήμο 
Αλεξάνδρειας, σε συνεργασία 
με τον ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο της 
επιδημιολογικής επιτήρησης 

του covid-19.
Οι πολίτες μπορούν να 

προσέλθουν για να πραγ-
ματοποιήσουν rapid test 
χωρίς καμία οικονομική ε-
πιβάρυνση, έχοντας μαζί 
τους ταυτότητα, ΑΜΚΑ και 
αριθμό τηλεφώνου επικοι-
νωνίας.

To κλιμάκιο του ΕΟΔΥ 
θα βρίσκεται στο ΚΑΠΗ Α-
λεξάνδρειας, στην πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

• Τρίτη 2 Αυγούστου, 10:00 το πρωί έως και τις 13:30 το μεσημέρι.
• Τετάρτη 3 Αυγούστου, 9:00 το πρωί έως και τις 14:30 το μεσημέρι.
• Πέμπτη 4 Αυγούστου, 9:00 το πρωί έως και τις 14:30 το μεσημέρι.
• Παρασκευή 5 Αυγούστου, 9:00 το πρωί έως και τις 14:30 το μεσημέρι.
________________________________________

Το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ πραγματοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα συνολικά 337 rapid 
tests στο χώρο του ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας, εκ των οποίων 115 ανιχνεύτηκαν θετικά (34,1%).

Από το Σύλλογο  Πολυτέκνων Ν. Ημαθίας, γνωστοποι-
ούνται τα εξής:

«Μετά το δελτίο Τύπου που εκδόθηκε στις 3 Ιουνίου 
2022,όπου αναφέραμε αναλυτικά τα προβλήματα των 
πολύτεκνων οικογενειών  οι τοπικοί βουλευτές  Α. Μπαρ-
τζώκας και Λ. Τσαβδαρίδης  ανταποκρίθηκαν άμεσα  και  
έδειξαν ενδιαφέρον για την προώθηση των θεμάτων για 
τα οποία ενημερώθηκαν και μας απασχολούν.

Πέρασαν δύο μήνες και ενώ  περιμέναμε τις εξελίξεις 
από τις ενέργειες των βουλευτών μας η ΕΛ.ΣΤΑΤ  ανα-
κοίνωσε  τα αποτελέσματα της πρόσφατης απογραφής 
για όλη την Ελλάδα, για να επιβεβαιώσει τους φόβους 
μας, ειδικά για το νομό μας που τα αποτελέσματα είναι 
απογοητευτικά.

Αναλυτικά η πληθυσμιακή κατάσταση φαίνεται στην 
παραπάνω φωτο. 

Πανελλήνια λοιπόν εμφανίζεται μείωση πληθυσμού 
κατά 3.5% από τη μία δεκαετία στην άλλη, ενώ το δυσά-
ρεστο για την Ημαθία είναι ότι το ποσοστό μέσα σε 10 
χρόνια διπλασιάζεται στο 7.5%. Στοιχεία διόλου ελπιδο-
φόρα, διότι φαίνεται η γήρανση του πληθυσμού, η φυγή 
των πολιτών σε διάφορες χώρες για εξεύρεση εργασίας 
και η αδυναμία να δημιουργήσουμε ως Ημαθιώτικη κοι-
νωνία πολυμελείς  οικογένειες.

Η Ελλάδα παραμένει στη μειονότητα των χωρών της 
Ε.Ε. χωρίς Υπουργό ή Υφυπουργό Οικογένειας, την ίδια 
στιγμή που η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την πολύ-
τεκνη μητέρα επτά (7) παιδιών Ούρσουλα φον ντερ Λέϊεν 
απέκτησε Επίτροπο Δημογραφίας. Κεντρική κατεύθυνση 
για δημογραφική πολιτική δεν φαίνεται να υπάρχει, ενώ 
τα μέτρα στήριξης των πολυτέκνων έχουν μείνει στις κα-
λές προθέσεις.

Άτολμα τα νομοσχέδια στη στήριξη της οικογένειας, 
καμία ανάσα για τους πολύτεκνους. Πρόσφατο παράδειγ-
μα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που έρχεται 
στη Βουλή, και «ξεχνά» να επαναφέρει τις μετεγγραφές 
των παιδιών των πολυτέκνων χωρίς κριτήρια, όπως ίσχυ-
αν για 30 χρόνια χωρίς το καθεστώς αυτό να δημιουρ-
γήσει κανένα απολύτως πρόβλημα. Μέτρο χωρίς κανένα 
δημοσιονομικό κόστος, που μόνο οφέλη μπορεί να έχει.

Οι πολύτεκνοι αναμένουν ακόμη την παρέμβαση του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για 
την αλλαγή του αποτυχημένου σχήματος των συμπρά-
ξεων για την διανομή των προϊόντων του ΤΕΒΑ (για τους 

οικονομικά ασθενείς) και τα λανθασμένα εισοδηματικά 
κριτήρια για τους πολυτέκνους, για να αρχίσουν να λαμ-
βάνουν και πάλι τρόφιμα που τους στέρησαν τα πειράμα-
τα των συμπράξεων.

Οι πολύτεκνοι περιμένουν ακόμη να επιβληθεί σε όλο 
το Δημόσιο, χωρίς καμία εξαίρεση, η πρόβλεψη για ειδική 
κατηγορία πολυτέκνων σε κάθε είδους προσλήψεις (μια 
που δεν τηρείται σε πολλές περιπτώσεις) και την επανα-
φορά του 20% στις προσλήψεις στο Δημόσιο για τους πο-
λυτέκνους και τα τέκνα τους όπως ίσχυε προ της μειώσε-
ως στο 15% που επέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ με το Ν. 4440/2016.

Οι πολύτεκνοι περιμένουν την καθιέρωση των ορίων 
φτώχειας της ΕΛΣΤΑΤ ως αφορολόγητου ποσού για 
όλους, ως το πιο δίκαιο και αντικειμενικό μέτρο φορολό-
γησης.

Οι πολύτεκνοι περιμένουν ακόμη την άνευ εισοδημα-
τικών κριτηρίων ένταξή τους στο Πρόγραμμα Κοινωνικού 
Τουρισμού, σε ετήσια βάση και γενικότερα την απαλλαγή 
τους από τεκμήρια πολυτελείας (φορολογία Ι.Χ. οχημά-
των, τετραγωνικά κατοικίας κ.α.).

Οι πολύτεκνοι περιμένουν ακόμη την επαναφορά 
του επιδόματος πολυτέκνων-τριτέκνων, σε όποιο ύψος 
αντέχει ο κρατικός προϋπολογισμός, ως ελάχιστη α-
νταπόδοση της πολιτείας στην τεράστια κοινωνική τους 
συνεισφορά, αλλά και στην οικονομική τους συμβολή, μέ-
σω του ΦΠΑ που καταβάλλουν στις καταναλωτικές τους 
δαπάνες, στην ανάπτυξη του τόπου.

Οι πολύτεκνες οικογένειες  που αριθμούν στο νομό 
μας περίπου 4500 οικογένειες και πάνω από 200.000 πο-
λύτεκνες οικογένειες σε όλη την επικράτεια, τα τελευταία 
χρόνια έχει αδικηθεί κατάφωρα από την ασκούμενη δια-
χρονικά και ειδικότερα την τελευταία δεκαετία αντιδημο-
γραφική, αντιπολυτεκνική και αντιοικογενειακή πολιτική.

Με την παρούσα ανοικτή επιστολή επιθυμούμε να 
ενημερώσουμε για μια ακόμη φορά κάθε  Έλληνα   αλλά 
ιδιαίτερα τους κατέχοντες εξουσία και θέσεις ευθύνης, 
προκειμένου να ενεργοποιηθούν τώρα και να δώσουν με 
γενναιότητα λύσεις στα αιτήματα των πολύτεκνων οικογε-
νειών  γιατί σε λίγο δεν θα υπάρχει αύριο.

Με τιμή
Για το Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος        Ο  Γ. Γραμματέας
Βελέντζας Ιωάννης     Τουμπουλίδης   Νικόλαος
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Νέος κύκλος Βιωματικών Σεμιναρίων 
του «Έρασμου»  στη Βέροια

Μετά από μια τριετή πορεία επιτυχούς δραστηριότητας και σημαντικής αποδοχής από τους 
συμπολίτες μας,  τα Βιωματικά Σεμινάρια του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» 
συνεχίζουν δυναμικά με νέο κύκλο συναντήσεων στην πόλη της Βέροιας.

Η θεματολογία των σεμιναρίων πραγματεύεται μεταξύ άλλων: 
- Την αυτογνωσία - Τον καθορισμό ορίων - Την αναγνώριση αναγκών

- Τη διαχείριση συναισθημάτων - Την αναγνώριση και αντιμετώπιση τοξικών σχέσεων
- Τη διαχείριση πένθους, άγχους, φοβιών κλπ.
Η δράση αποσκοπεί στην προσφορά ερεθισμάτων στους συμμετέχοντες, ώστε  να εκφραστούν ελεύθερα, να πειραμα-

τιστούν, να επεξεργαστούν τις εμπειρίες τους και να αναπτύξουν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περεταίρω πληροφόρηση και δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία 

του «Έρασμου» Μ. Αλεξάνδρου 17, στη Βέροια Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00. Στο τηλ. 23310 74073 ή στο Email: 
erasmos.veria@gmail.com Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). Το έργο συγ-
χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Ψεκασμός ULV 
για την αντιμετώπιση των 
ακμαίων κουνουπιών σε 
Διαβατό και Μακροχώρι 

Ανακοινώνεται από το Δήμο Βέροιας ότι θα πραγματοποιηθεί ψεκασμός ULV από τον 
ανάδοχο φορέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την αντιμετώπιση ακμαίων 
κουνουπιών σήμερα το   βράδυ (Τρίτη 2 Αυγούστου) από ώρα 23:00 μέχρι 01:00 εντός 
του οικισμού του Διαβατού και το βράδυ της Τετάρτης 3 Αυγούστου 2022 από ώρα 23:00 
μέχρι 03:00 εντός του οικισμού του Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας, με χρήση εγκεκρι-
μένου βιοκτόνου σκευάσματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την προστασία της υγείας τους και την αποφυγή προβλημάτων από 
την έκθεση στο βιοκτόνο σκεύασμα που θα χρησιμοποιηθεί, οι κάτοικοι των οικισμών, 
κατά τη διάρκεια και μέχρι μία ώρα μετά το πέρας των ψεκασμών, πρέπει να λάβουν τα 
εξής μέτρα για την προστασία τους: 

• Απαγορεύεται η κυκλοφορία και η παραμονή σε υπαίθριο χώρο ανθρώπων και οικο-
σίτων ζώων. 

• Οι πόρτες και τα παράθυρα των οικιών θα πρέπει να είναι κλειστά και τα κλιματιστικά 
να μη λειτουργούν. 

• Να μην υπάρχουν εκτεθειμένα είδη οικιακής χρήσης (π.χ. ρούχα, παιχνίδια κτλ). 
• Να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία ατόμων με προβλήματα υγείας.
• Να απομακρυνθούν τα μελισσοσμήνη από τις ψεκαζόμενες περιοχές, διότι το σκεύα-

σμα είναι τοξικό για τις μέλισσες. 
• Να μη λειτουργούν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. μπαρ, ταβέρ-

νες κτλ) στον οικισμό.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
Δημογραφικός χειμώνας για την 
Ελλάδα και ειδικά για την Ημαθία
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Επίσκεψη παιδιών του Κ.Δ.Α.Π. 
Δήμου Αλεξάνδρειας στη Βεργίνα  

Επίσκεψη στους Βασιλικούς Τάφους των Αιγών και το αρχαιολογικό μουσείο της Βεργίνας πραγματοποίησε το 
ΚΔΑΠ Δήμου Αλεξάνδρειας την Παρασκευή 29/7/2022. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την 
αρχαία ελληνική κληρονομιά του τόπου τους και να θαυμάσουν τους θησαυρούς της Μακεδονικής ιστορίας και ευ-
χαριστούν θερμά την ΚΕΔΑ και τον Πρόεδρό της κ. Εμμανουήλ Σταυρή για την οικονομική συμβολή τους.

Ευχαριστήριο Γκυρίνη προς Μπαρτζώκα
Ευχαριστώ δημόσια τον Βου-

λευτή Ημαθίας κ. Αναστάσιο 
Μπαρτζώκα, για τη συμβολή 
του, στην εξασφάλιση έκτακτης 
επιχορήγησης ποσού 200.000,00 
ευρώ, στο Δήμο μας, από το Υ-
πουργείο Υποδομών και Μετα-
φορών, για την “Κατασκευή νέου 
αρδευτικού αγωγού μεταφοράς 
νερού στη Δημοτική Ενότητα Με-
λίκης”.

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
Παναγιώτης Γκυρίνης

Ο Δήμος Αλεξάνδρει-
ας ανταποκρινόμενος στην 
Πρόσκληση του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, για την 
υποβολή αιτήσεων χρημα-
τοδότησης στο πρόγραμμα 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ Α-
ΣΦΑΛΕΙΑΣ» που χρηματο-
δοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ανάκαμψης μέσα α-
πό το έργο “Sub 2–16631_
Πρόγραμμα βελτίωσης οδι-
κής ασφάλειας”, που είναι 
ενταγμένο στον Άξονα 4.6., 
«Εκσυγχρονισμός και βελ-
τίωση της ανθεκτικότητας 
κύριων κλάδων οικονομίας 
της χώρας» στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», υπέβαλε αίτημα 
χρηματοδότησης, προϋπολογισμού 3.267.260,50 ευ-
ρώ, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΕΙΑΣ».

Η πρόταση αφορά παρεμβάσεις της οδικής ασφάλει-
ας στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο/κοινόχρηστους χώρους 
του Δήμου με στόχο την βελτίωση της παρεχόμενης οδι-
κής ασφάλειας και τη μείωση των ατυχημάτων, με:

• Σήμανση για πληροφόρηση, καθοδήγηση, προ-
ειδοποίηση ή συνδυασμό με πινακίδες, ηλεκτρονικές 
πινακίδες, φανάρια σήμανσης και φωτεινούς σηματο-
δότες, στα σημεία εισόδου στους οικισμούς και εντός 

των οικισμών σε σημεία αυξημένης επικινδυνότητας
• Έξυπνες διαβάσεις πεζών
• Βελτίωση του οδοφωτισμού
• Κολωνάκια για την εξυπηρέτηση κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων
• Δημιουργία Parklets για την ασφαλή στάση ή 

στάθμευση Ι.Χ., ταξί μοτοσυκλετών, ποδηλάτων και 
οχημάτων μικροκινητικότητας .

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, Παναγιώτης Γκυρίνης 
δήλωσε για την υποβολή της πρότασης,  ότι ο Δήμος 
συνεχίζει να διεκδικεί πόρους, αναβαθμίζοντας την 
ποιότητα ζωής των δημοτών. Επίσης θα ήθελε για μία 
ακόμη φορά να ευχαριστήσει τις υπηρεσίες του Δήμου 
Αλεξάνδρειας, τους ειδικούς συνεργάτες και όλους όσοι 
συνέβαλαν καθοριστικά στην προετοιμασία της πρότα-
σης για τη χρηματοδότηση.

Λάζαρος 
Τσαβδαρίδης: Ασπίδα 

προστασίας στους
 παραγωγούς 
συμπυρηνου 

απέναντι στις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές

Από το βουλευτή Ημα-
θίας της Ν.Δ. Λάζαρο Τσα-
βδαρίδη γνωστοποιούνται 
τα εξής:

«Ανάστατοι είναι οι πα-
ραγωγοί συμπύρηνου ρο-
δακίνου και οι ομάδες πα-
ραγωγών της χώρας κα-
θώς, όπως καταγγέλλουν, 
οι αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές που φαίνεται 
πως επιβάλλουν μονομε-
ρώς ορισμένες βιομηχανί-
ες κονσερβοποίησης, κα-
ταστρατηγούν με διάφορα 
τεχνάσματα τις ήδη χαμη-
λές τιμές πώλησης (0,33 
έως 0,35 € το κιλό κλάση 
Ι (κονσέρβα)), που το ίδιο 
το συλλογικό όργανό τους, η Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδας έχει ανακοινώσει.

Αυτή η απαράδεκτη εξέλιξη, σε μία ιδιαίτερα δύσκολη εποχή για τον κόσμο της 
πρωτογενούς παραγωγής, που πλήττεται σφόδρα από την αύξηση του διαμορφω-
μένου κόστους παραγωγής, την κλιματική αλλαγή και την έλλειψη εργατικών χεριών 
έρχεται περιέργως σε ευθεία αντίθεση με την παρούσα συγκυρία, η οποία όχι μόνο 
δεν δικαιολογεί επ’ ουδενί κάποια μείωση της τιμής παραγωγού αλλά αντιθέτως 
δημιουργούσε προσδοκίες για τιμές πώλησης υψηλότερες από τις περσινές, λόγω 
καλύτερης ποιότητας των προϊόντων μας τη φετινή χρονικά σε σχέση με τον διεθνή 
ανταγωνισμό.

Μία τέτοια κατάσταση όπως γίνεται φανερό, μπήγει το «μαχαίρι στην καρδιά» για 
τους παραγωγούς συμπύρηνου ροδακίνου, ειδικά των νομών Ημαθίας και Πέλλας, 
που αποτελούν τους πυλώνες της ηγέτιδας θέσης της Ελλάδας στην παγκόσμια αγο-
ρά κομπόστας ροδάκινου. Αγρότες που επί του παρόντος έχουν σειρά αναπάντητων 
ερωτημάτων για τις σκιές που αφήνει με τη στάση της η βιομηχανία της κονσέρβας 
στην χώρα μας, η οποία καθώς καταγγέλλει η ίδια η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνε-
ταιρισμών, όχι μόνο «πουλάει τη φετινή χρονιά πιο φτηνά σε σχέση με πέρσι, επιδι-
ώκοντας έτσι να πληρώσει τις λάθος εμπορικές της πρακτικές και «την χασούρα» ο 
αγρότης» αλλά και «κάνει δώρα στις ξένες αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ σε βάρος του 
εαυτού της, αλλά κυρίως σε βάρος των Ελλήνων Αγροτών».

Κατόπιν τούτων και με δεδομένη την πρωτεύουσα προτεραιότητα που δίνει η Κυ-
βέρνηση της ΝΔ στη στήριξη του αγροτικού μας κόσμου θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη 
η ανάληψη πρωτοβουλίας από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων, προκειμένου

αφενός να εξακριβώσει σε ποιο βαθμό και σε ποια έκταση έχουν βάση οι αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές της Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδος ( Ε.Κ.Ε.) και των ιδιωτι-
κών κονσερβοβιομηχανιών

αφετέρου να μεσολαβήσει προκειμένου να επιτευχθεί διεπαγγελματική συμφωνία 
ανάμεσα στους παραγωγούς και στις βιομηχανίες κομπόστας, που θα διασαφηνίζει 
τις στρατηγικές που θα εφαρμόζονται και τα μέτρα που θα λαμβάνονται για τη βέλ-
τιστη αντιμετώπιση διαφορετικών συνθηκών αγοράς, θα οριοθετεί τις τιμές και θα 
εγγυάται την αγαστή συνεργασία συνολικά του κλάδου και την κυρίως την προστασία 
του βιοπαλαιστή αγρότη».

Δήμος Αλεξάνδρειας: Πρόταση 
χρηματοδότησης εξοπλισμού για 

την βελτίωση του Οδικού δικτύου, 
ύψους 3.267.260.50



 Δεν ξεκινούν τα 
ερασιτεχνικά πρωταθλήματα!

Η μια ένωση μετά την άλλη παίρνουν αποφάσεις για μη έναρξη 
των πρωταθλημάτων τους καθώς ο «νόμος Αυγενάκη» περί Μητρώ-
ου Αθλητικών Σωματείων, έχει αφήσει πολλές από αυτές, με τόσες 
λίγες ομάδες όπου είναι αδύνατο να διεξαχθούν πρωταθλήματα ή 
και να διεξαχθούν αυτά θα είναι μια παρωδία καθώς θα θυμίζουν 
τουρνουά. Η παράταση μέχρι 17 Αυγούστου (2022) ώστε ομάδες 
να ενταχθούν στο Μητρώο, μόνο ως εμπαιγμό μπορεί να θεωρηθεί 
από πλευράς Αυγενάκη, καθώς είναι ουτοπικό να πιστεύει κάποιος 
ότι μέσα στον 15αύγουστο ομάδες θα καταφέρουν να ενταχθούν, 
ενώ δε τα κατάφεραν τόσο καιρό. Ήδη πολλές ομάδες διστάζουν να 
δηλώσουν συμμετοχή καθώς από τις 17 Αυγούστου θα είναι εκτός 
πρωταθλημάτων και εκτός δημοτικών γηπέδων. Τι πρωτάθλημα να 
κάνει το Ηράκλειο όπου από τα 80 σωματεία είναι στο Μητρώο τα 9; 
Τι πρωτάθλημα να κάνει μια ένωση όταν από τα 200 σωματεία είναι 
στο Μητρώο λίγο περισσότερα από 100;

Οι δυναμικές κινητοποιήσεις από πλευράς ενώσεων (ΕΠΣ) είναι 
μονόδρομος καθώς κάτι διαφορετικό θα ήταν προδοσία απέναντι σε 
σωματεία που επί δεκαετίες τις στήριζαν με τις συμμετοχές τους. Στό-
χος είναι «να μην μείνει εκτός πρωταθλημάτων ούτε ένα σωματείο».

Τη λύση να τη βρει αυτός που δημιούργησε το πρόβλημα και αυ-
τός είναι μόνο ο κ.Αυγενάκης.

Μεγάλο οικονομικό
πρόβλημα αντιμετωπίζουν

οι ομάδες της SL2

Σε δραματική οικονομική κατάσταση έχουν περιέλθει πλέον οι ο-
μάδες της SL2! Και αυτό γιατι περίμεναν τα χρήματα από το στοίχη-
μα μέχρι τα τέλη Ιουλίου και η ενημέρωση που έχουν είναι ότι, μέχρι 
31/12/2022 δεν υπάρχουν λεφτά από τα ποσοστά του στοιχήματος 
και πως η πληρωμή θα γίνει κάπου στα μέσα Φεβρουαρίου του 
2023!!! Ολες οι ομαδες της κατηγοριας, βασιζόμενες στις υποσχέ-
σεις της ίδιας της κυβέρνησης, έχουν αφήσει πολλές υποχρεώσεις 
της περασμένης περιόδου, περιμένοντας αυτά τα χρήματα και πλέ-
ον δεν μπορούν να ξεκινήσουν το παραμικρό για τη νέα περίοδο.

Ελλείψει χρημάτων, όλα δείχνουν ότι θα υπάρξουν κινητοποιή-
σεις, με τις ομάδες να προσανατολίζονται να ακυρώσουν την κλή-
ρωση του πρωταθλήματος και μαζί και την έναρξη του. Και αν δεν 
δοθεί λύση, τότε δεν θα υπάρξει πρωτάθλημα μέχρι τον Γενάρη. Κι 
αν τα χρήματα δοθούν τότε, θα ξεκινήσει τότε και το πρωτάθλημα!!!

ΒΕΡΟΙΑ: Ελεύθερος
και ο Φοφανά!

Μετά τους Πασά, Πεταυράκη και Γαβριηλίδη, ένας ακόμη παί-
κτης που είχε συμβόλαιο με την ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ, αποτελεί παρελθόν! 
Ο λόγος για το νεαρό μεσοεπιθετικό Μανσούρ Φοφανά, ο οποίος 
κατόπιν συμφωνίας με την διοίκηση Μπίκα έμεινε ελεύθερος, αφού 
υπήρχε όρος για να μπορέσει αν επιθυμεί να σπάσει το συμβόλαιο 
του, όπως άλλωστε έγινε και με τους τρεις προαναφερθέντες ποδο-
σφαιριστές.  Είναι κρίμα γιατί χάνεται άλλο ένα περιουσιακό στοι-
χείο της ομάδας, χωρις η «Βασίλισσα» να καρπωθεί ούτε ένα ευρώ 
και ιδιαίτερα τώρα σε αυτη την δύσκολη συγκυρία που βρίσκεται.
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Σε χαμηλούς 
τόνους ξεκίνησε 
το απόγευμα της 

Δευτέρας (1/8) την προ-
ετοιμασία της η «Βασί-
λισσα του Βορρά» για 
τη νέα αγωνιστική περί-
οδο 2022-2023.

Το παρών έδωσαν συνολικά 
26 ποδοσφαιριστές, μετσξυ των 
οποίων και 7 παικτες από την 
Κ19, και φυσικά ο νέος προπο-
νητής Κώστας Ανυφαντάκης με 
τους αμεσους συνεργάτες του, 
Μαντζιαρίδη, Βοργιαζίδη και Γκί-
τκο.

Αναλυτικά οι παίκτες που 
βρέθηκαν στην «πρώτη» που 
έγινε στο αθλητικόκέντροΤαγα-
ροχωρίου,  ήταν οι εξής: 

Οι παλιοί: Μαραγκός, Μπλέ-
τσας, Παπαχρήστος, Μουχάλης, 
Τασιόπουλος, Περδίκης, Ισαακί-
δης, Παπαδόπουλος Γ., 

Οι καινούργιοι: Ντουμάνης, 
Παπατζίκος, Σταμπουλίδης, 
Μπούζας, Στίκας, Ιωάννου, 
Μπουόλι.

Δοκιμάστηκαν οι: Ιωαννίδης, 
Κιρκιλιανίδης, Βασιλόπουλος, 
Θεοδωρίδης. 

Από την Κ19: Τσανασίδης, 
Αδαμίδης, Χεριδης, Γράτσιανος, 
Γιαγτζίδης, Μιχαηλίδης, Βασι-
λειάδης. 

Επίσης το παρών έδωσαν 
αρκετοί πιστοί φίλαθλοι της ο-
μάδας.

Πρώτη συγκέντρωση των παικτών
της Βέροιας στο Ταγαροχώρι
Το παρών έδωσαν 26 παίκτες, νέοι και παλιοί



ΤΡΙΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 9 www.laosnews.gr

CMYK

Ξεκινάει στις 2 
Αυγούστου η 
«Λίγκα Βερμίου», 

όπου έγινε γνωστό μέσω 
των social media.

Αναλυτικά η ενημέρωση ανα-
φέρει:

H καλοκαιρινη ποδοσφαιρικη Λι-
γκα Βερμιου (η .....υψηλοτερη της 
Ευρωπης) ξεκιναει..... Ακολουθεί το 
προγραμμα οπως μου το κοινοποί-
ησε ο προπονητης της ομαδας μας 
Leonidas Pitoulias (και χορηγός εν-
δυμασιας).

Πριν το παραθεσω όμως καλό 
είναι ολοι να ενημερωθουν για την 
υπευθυνη δηλωση που πρεπει να 
υπογραψουν οι γονείς/κηδεμόνες 
ωστε τα παιδια τους να συμμετε-
χουν σε προπονησεις και αγωνες.

ΠρογραμμαΛιγκαςΒερμιου.
Ηλικίες 16 έως 18
2 Αυγούστου Φυτεια-Σελι ώρα έ-

ναρξης 18.30
4 Αυγούστου Κουμαρια-Σελι ώρα 

έναρξης 18.30
6 Αυγούστου Ξηρολιβαδο-Σελι ώρα 

έναρξης 18.30
9 Αυγούστου Σελι-Ξηρολιβαδο ώρα 

έναρξης 18.30
10 Αυγούστου Σελι -Φυτεια ώρα 

έναρξης 18.30
13 Αυγούστου Σελι -Κουμαρια ώρα 

έναρξης 18.30

Ηλικίες 10 έως 15
4 Αυγούστου Κουμαρια-Σελι στις 

17.15
6 Αυγούστου Ξηρολιβαδο-Σελι 

στις 17.15
9 Αυγούστου Σελι-Ξηρολιβα-

δο στις 17.15 13 Αυγούστου Σελι 
-Κουμαρια στις 17.15

Τουρνουάποδοσφαίρου
«ΛίγκαΒερμίου»!

Σέλι: Ποιοι κέρδισαν τους 
παιδικούς ποδηλατικούς αγώνες 

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο Σέλι οι παιδικοί ποδηλατικοί 
αγώνες. Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ & Β΄Δημοτικού
Αγόρια:
1ος Καπάρας Γιώργος
2ος Δέλκος Άγγελος
3ος Τσιγγενόπουλος Χρήστος
Κορίτσια:
1η Καντζίκη Αγορίτσα
2η Λαλιώτη Αγγελική
3η Μπαρμπαρούση Μαρία
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ & Δ΄Δημοτικού
Αγόρια:
1ος Πιτούλιας Χρίστος
2ος Βέρρος Αντώνης
3ος Βέρρος Παναγιώτης
Κορίτσια:
1η Δέλκου Αλεξάνδρα
2η Αναστασιάδου Μαρία
3η Κουκουτέγου Ελισάβετ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε΄ & ΣΤ΄Δημοτικού
Αγόρια:
1ος Μπερτσουκλής Γρηγόρης
2ος Σάνας Αντώνης
3ος Λαλιώτης Νικόλαος
Κορίτσια:
1η Μπερτσουκλή Μαρία
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Αγόρια:
1ος Φελαχίδης Απόστολος
2ος Ορδουλίδης Αντώνης
3ος Ορδουλίδης Γιώργος
Χορηγοί: Glorifoods, Caldo Cafe Κόγιας.
Ευχαριστούμε α) τον Σύλλογο Δρομέων Βέροιας και ειδικότερα 

στους Γιάννη Καραγιάννη, Νίκο Κελεπούρη, Κατερίνα Κουκουτέ-
γου και Αναστασία Τσιπροπούλου για την άψογη οργάνωση και 
στήριξη των αγώνων β) τον ιατρό κ. Πέτρο Φύκατα που είναι πά-
ντα κοντά στις δράσεις μας και γ) τον Πρόεδρο του Δ. Σ. του Ε. Χ. 
Κ. Σ. κ. Μιχαλιά και τα μέλη για την συνδρομή τους



Την ανέγερση 
κλειστού γυμνα-
στηρίου 2.000 

θέσεων στη Βέροια, 
περιλαμβάνει σχετική 
μελέτη, η σύμβαση 
της οποίας υπογράφη-
κε από τον δήμαρχο 
Κώστα Βοργιαζίδη και 
τον αντιδήμαρχο Αλέ-
ξανδρο Τσαχουρίδη, 
με τον εκπρόσωπο της 
σύμπραξης 5 μελετητι-
κών γραφείων, Κων-
σταντίνο Λεφάκη.

Αναλυτικά:
Στην υπογραφή της σύμβασης 

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΛΕΙ-
ΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ Α-
ΝΑΠΛΑΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ-
ΔΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ» 
της Πράξης: ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟ-

ΓΟΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, στο 
πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤΟ6: 
Αστική Αναζωογόνηση, του Προ-
γράμματος Ανάπτυξης και Αλλη-
λεγγύης για την Τοπική Αυτοδι-
οίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», 
προχώρησαν ο Δήμαρχος Βέροι-
ας, κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης 
και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών και 
Πολεοδομίας, κ. Αλεξάνδρος Τσα-
χουρίδης, με τον εκπρόσωπο της 
σύμπραξης πέντε (5) μελετητικών 
γραφείων κ. Κωνσταντίνο Λεφά-
κη, κοινό εκπρόσωπο και συντο-
νιστή της ένωσης Οικονομικών 
Φορέων, με έδρα τη Θέρμη Θεσ-
σαλονίκης.

Η μελέτη περιλαμβάνει την 
ανέγερση ενός κλειστού γυμνα-
στηρίου στην είσοδο της πόλης 
από την Εγνατία Οδό και τη δια-
μόρφωση του χώρου περιμετρικά 
αυτού ως χώρου υπαίθριων δρα-
στηριοτήτων.

Η μέγιστη κάλυψη του κτιρίου 
θα είναι 3.200 τ.μ ενώ θα μπορεί 
να εξυπηρετεί τουλάχιστον δύο 

χιλιάδες (2.000) καθήμενους θεα-
τές στις κερκίδες του. Το κτίριο θα 
σχεδιαστεί έτσι ώστε να διαθέτει:

·δομικά στοιχεία υψηλών ενερ-
γειακών προδιαγραφών,

·Η/Μ εγκαταστάσεις ιδιαίτερα 
υψηλής ενεργειακής απόδοσης 
και

·σημαντικό μέρος της κατανά-
λωσης ενέργειας θα καλύπτεται α-
πό ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩ-
ΡΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ» εντάσσεται στο έργο με 
τίτλο «Αστική αναζωογόνηση Δή-
μου Βέροιας» του Προγράμματος 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με προ-
ϋπολογισμό, του Υποέργου 2, το 
ποσό 1.084.922,75€  και περιλαμ-
βάνει τις παρακάτω εργασίες:

-Μελέτη Σκοπιμότητας.
-Τοπογραφική Μελέτη.
-Γεωτεχνική Μελέτη.
-Αρχιτεκτονική Μελέτη.

-Στατική Μελέτη.
-Η/Μ Μελέτη (ενεργητικής πυ-

ροπροστασίας, Η/Μ εγκαταστάσε-
ων περιβάλλοντα χώρου).

-Ενεργειακή Μελέτη.
-Μελέτη Συστημάτων Ανανεώ-

σιμων πηγών ενέργειας.
«Με την κατασκευή του προ-

τεινόμενου κλειστού γυμναστηρί-
ου ο Δήμος Βέροιας προτίθεται να 
καλύψει σε μεγάλο βαθμό τις αυ-
ξανόμενες ανάγκες σε κλειστούς 
χώρους άθλησης. Τα υφιστάμε-
να δύο κλειστά προπονητήρια, 
καλούνται να εξυπηρετήσουν τις 
απαιτήσεις στέγασης των προπο-
νήσεων δεκάδων αθλητικών συλ-
λόγων. Επίσης, θα μπορέσουν να 
διοργανωθούν Διεθνείς αγώνες 
και τουρνουά σε όλες τις κατη-
γορίες αθλημάτων, τα οποία θα 
αυξήσουν την επισκεψιμότητα και 
θα βοηθήσουν στην εξωστρέφεια 
και την προβολή της πόλης στο 
εξωτερικό»υπογραμμίζει ο Δή-
μαρχος Βέροιας, κ. Κωνσταντίνος 
Βοργιαζίδης.

Ο Δημήτρης Χαλκιάς στην 
τεχνική ηγεσία της Βεργίνας

Την συμφωνία με τον προπονητή Δημήτρη Χαλκιά ανακοίνωσε η 
ποδοσφαιρική ομάδα της Βεργίνας.

Αναλυτικά:
Ο «ΜΑΣ ΒΕΡΓΙΝΑ» ανακοινώνει την συνεργασία της ομάδας 

μας με τον προπονητή κο Χαλκιά Δημήτριο για την νέα αγωνιστική 
περίοδο 2022-2023.

Η απόφαση πάρθηκε μετά από την συνάντηση που είχαν τα 
μέλη της διοίκησης της ομάδας με τον Κο Χαλκιά την Παρασκευή 
29/7/22

Από την συζήτηση που έγινε προέκυψε ταύτιση απόψεων, όσον 
αφορά τους στόχους της ομάδας, αλλά και του ίδιου.

Να σημειώσουμε ότι ο συγκεκριμένος προπονητής είναι κάτοχος 
διπλώματος ΟΥΈΦΑ Β και στο παρελθόν έχει εργαστεί ως προπο-
νητής ή βοηθός προπονητή: στην ΠΑΕ ΒΈΡΟΙΑ, ΑΕ ΠΟΝΤΊΩΝ, 
ΝΊΚΗ ΑΓΚΑΘΙΆΣ, ΦΑΣ ΝΆΟΥΣΑ, ΦΊΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΊΚΗΣ, ΑΣ ΚΑ-
ΒΑΣΊΛΩΝ, ΑΕ ΧΑΡΊΕΣΣΑ, ΑΡΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΊΟΥ, ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩ-
ΡΊΟΥ, ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΊΩΝ

Προσωπικά εγώ και τα μέλη της διοίκησης, ευχόμαστε αυτή η 
συνεργασία να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα και στα δύο μέρη.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του «ΜΑΣ ΒΕΡΓΊΝΑ»
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Νέο κλειστό γυμναστήριο 2.000 
θέσεων θα αποκτήσει η Βέροια

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Αύγουστος 2022

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

01-08-2022 μέχρι 

07-08-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Τρίτη 02-08-2022

16:00-21:00 ΛΙΑ-
ΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΙΜΩΝΟΣ 1-3 ΠΡΟ-

ΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί) 

23310-72677

16:00-21:00ΜΟΥ-
ΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕ-

ΝΙΖΕΛΟΥ 28 23310-

25130

19:00-21:00ΠΙΣΚΙ-
ΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗ-

ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 20 23310-23416

21:00-08:00ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

20 23310-23416

Φαρμακεία

ΑΠΟ18/7ΕΩΣ19/8ΤΟΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΝΑΙΣΥΝΕΧΕΣ08:00-16:00

ΤΙΣΥΠΟΛΟΙΠΕΣΩΡΕΣΟΙΠΟΛΙΤΕΣΘΑΕΞΥ-
ΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙΑΠΟΤΑΦΑΡΜΑΚΕΙΑΥΠΗΡΕΣΙΑΣ



Ξεκίνησαν το απόγευμα της Κυριακής 31 Ιουλίου και ολοκληρώ-
θηκαν χθες Δευτέρα 1 Αυγούστου οι λατρευτικές εκδηλώσεις της 
θερινής πανηγύρεως του Οσίου Αντωνίου του Νέου, Πολιούχου της 
Βεροίας.

Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Προσκυνηματικό Ναό του Οσίου τελέ-
στηκε Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του 
Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος.

Κατα τη Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιώτατος τέλεσε την εις πρε-
σβύτερο χειροτονία του Διακόνου π. Θεοδοσίου Ερμίδη, αδελφού 

της Ιεράς Μονής Παναγίας Καλλίπετρας Βεροίας. 
Πριν από την απόλυση της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε ο καθι-

ερωμένος αγιασμός με την ευκαιρία της προόδου του Τιμίου Σταυ-
ρού, ενώ το απόγευμα ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως 
και Καθηγούμενος του Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Σουμελά 
Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας μετέφερε, όπως κάθε χρόνο, τον Τίμιο 
Σταυρό που δώρησε ο Αυτοκράτορας της Τραπεζούντας Μανουήλ 
Γ´ ο Μεγαλοκομνηνός στην παλαίφατη Ιερά Μονή της Παναγίας 
Σουμελά του Πόντου και περιέχει μεγάλο τμήμα Τιμίου Ξύλου.

Μετά τον αρχιερατικό εσπερινό, έγινε λιτανεία της εικόνας και 
της λάρνακας με τα ιερά λείψανα του Αγίου, σε δρόμους κοντά στο 
ναό για ευλογία της Βέροιας και των Βεροιέων.
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 2 Αυ-

γούστου 2022 στις 12.00 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασί-
ου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο Πανα-
γιώτης Λαζ. Καραγαβριηλίδης 
σε ηλικία 30 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 1 Αυ-

γούστου 2022 στις 10.30 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου στην Μέση Ημαθίας η 
Αναστασία Δημητρακοπούλου 
σε ηλικία 84 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 1 Αυ-

γούστου 2022 στις 6.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Αλεξάνδρειας ο Ιω-
άννης Παναπακίδης σε ηλικία 
41 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 30 Ιουλίου 

2022 στις 5.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
η Μαρία Τουρνά σε ηλικία 93 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 31 Ιουλίου 2022 στις 6.30 μ.μ. από 

τον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Παλαιοχωρίου Ημαθίας η Βασι-
λική Γεωργάκη σε ηλικία 82 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 31 Ιουλίου 2022 στις 7.00 μ.μ. από 

τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κλειδί Ημαθίας η Πη-
νελόπη Σακαλή σε ηλικία 92 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπο-

λίτες μας έχουν 
φάρμακα που δεν 
χρειάζονται  και 
θέλουν   να τα  
προσφέρουν στο  
Γηροκομείο Βέροι-
ας  , το τηλέφωνο 
του Γηροκομεί-
ου Βέροιας είναι 
2331024891.

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

                                                    
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροι-

ας``,  ευχαριστούν θερμά:
-Την κ. Δέσποινα σύζυγο Μιχαηλίδη Στεφάνου, για την ευγενική 

προσφορά ενός πλήρους γεύματος, με την συμπλήρωση ενός έτους 
από τον  θάνατό του .

-Ανώνυμο κύριο, για την ευγενική προσφορά 100 kgr ροδάκινα, 
εις μνήμην της πεθεράς του Ελένης.

-Την Οικ. Θωμά Ελευθερίου, για την δωρεά του ποσού 50 Ευρώ 
αντί στεφάνου, εις μνήμην Στεφάνου Μουρατίδη .

-Την Οικ. Θωμά Ελευθερίου ,για την δωρεά του ποσού 100 Ευρώ 
, εις μνήμην του γιου τους Παναγιώτη Ελευθερίου.

-Την κ.Στέλλα Γιαννακάκη , για την δωρεά του ποσού 200 Ευρώ 
, εις μνήμην της μητέρας της Δήμητρας , με την συμπλήρωση ενός 
έτους από τον θάνατό της.

-Ανώνυμη κυρία για την ευγενική προσφορά κιμά , εις μνήμην της 
αδερφής της.

-Τον κ.Νικόλαο Ουσουλτζόγλου , για την ευγενική προσφορά ενός 
πλήρους γεύματος , εις μνήμην Καλλιρόης Τρανίδου.

-Τον κ.Νικόλαο Ουσουλτζόγλου , για την ευγενική προσφορά ενός 
πλήρους γεύματο , εις μνήμην Στέφανου Κασάπη.

- Τον κ.Θεόδωρο Πολυχρονιάδη , για την δωρεά του ποσού 50 
Ευρώ αντί στεφάνου , εις μνήμην του αγαπημένου φίλου του Εμμα-
νουήλ Μπουλασίκη.

-Ανώνυμος κύριος , για την ευγενική προσφορά 100 kgr δαμά-
σκηνα για τις ανάγκες του Ιδρύματος .

-Το Μανάβικο ‘’Με την Οκά και την Σέσουλα’’ και την κ.Βίζα Καλ-
λιόπη , για την ευγενική προσφορά ζαρζαβατικών και φρούτων για 
τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Ανώνυμη Οικογένεια , για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους 
γεύματος , εις μνήμην της γιαγιάς τους Ελευθερίας. 

                                             Εκ της Δ/νσεως 

Ολοκληρώθηκαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις 
της θερινής πανηγύρεως του Οσίου Αντωνίου 

του Νέου Πολιούχου Βεροίας
- Χειροτονία Πρεσβυτέρου
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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
Ι δ ι ω τ ι κ ό  Κ Τ Ε Ο  Β έ ρ ο ι α ς  ( Μ α κ ρ οχώ ρ ι )              

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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
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
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331076.643
Γραμματεία:  2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:  2331076650
Ταυτότητες: 2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331076.653
Γραμματεία:  2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:  2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

2 στρέμ. στους Γεωρ-

γιανούς, άρτιο και οικο-

δομήσιμο, περιφραγμέ-

νο, ρεύμα. Μεγάλη ευ-

καιρία. Τιμή 22.000 ευ-

ρώ. Τηλ.: 6983 277527.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά στο 

κέντρο της Βέροιας γκαρσο-

νιέρα μέχρι 50 τ.μ. με ασαν-

σέρ. Τηλ.: 6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  δ ιαμέρι -

σμα από 120 τ.μ. και 

πάνω (3 ή 4 δωμάτια) 

για ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ, περιο-

χή Βέροιας. Τηλ.: 6947 

606674.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ενοικ ιά-

ζεται γκαρσονιέρα 35 

τ .μ . ,  γ ΄  όροφος ,  κέ -

ντρο, Πρ. Ηλία 5 (πά-

νω από την εκκλησία 

του  Αγ .  Δημητρ ίου ) , 

ατομική θέρμανση αέ-

ριο, επιπλωμένο, κα-

τάλληλο για φοιτητές. 

Τηλ.: 6955 181888.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ προ-

νομιούχο καινούργιο ο-

ροφοδιαμέρισμα 10ετίας 

σε ιδιόκτητη οικοδομή, 

100 τ.μ., 2 υπνοδωμά-

τια, 2 μπάνια, σαλοκου-

ζίνα, ατομική θέρμανση, 

A/C, ελάχιστα κοινόχρη-

στα, μεγάλα μπαλκόνια, 

θέα κάμπο.  Περ ιοχή 

Καλλιθέα, 450 ευρώ. 

Τηλ.: 6992 760556 & 

6974 142507.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-

μέρισμα πλήρως ανα-

καινισμένο, στην Τρι-

ανδρία  Θεσ/ν ίκης ,  2 

δωμάτια, σαλόνι, χωλ, 

κουζίνα, W.C., φυσικό 

αέριο, air condition, πο-

λύ κοντά στα Πανεπι-

στήμια. Πληρ. κιν.: 6978 

008441.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜ/ΤΩΝ
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ. 
καθ. στον 2ο όροφο. Αποτελείται από Σαλονο-
κουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμέ-
νη το 1975 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με 
κλιματιστικό, Κουφώματα Συνθετικά με διπλά 
τζάμια, Πόρτα Ασφαλείας με τρίαινα, Ανελκυ-
στήρα, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές - Τιμή: 220 €. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από τη 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 107383  ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 45 
τ.μ. 1ος όροφος υπερυψωμένος, αποτελείται 
από 1 υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο 
. Είναι κατασκευασμένη το 1979 και διαθέ-
τει 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 Α-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22940 ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ ενοικιά-
ζεται ισόγειο διαμέρισμα 70 τ.μ. μικτά και 63 
τ.μ. καθ. με 2υ/δ, σαλονοκουζίνα, μπάνιο και 
αποθήκη, σε πολύ καλή κατάσταση , ανακαι-
νισμένο κομπλέ , χωρίς κοινόχρηστα , ανεξάρ-
τητο και χωρίς θέρμανση , τιμή μόνο 220€ . 
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 

Κωδ: 105160 ΚΕΝΤΡΟ Ενοικιάζεται Δια-
μέρισμα 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 μό-
νο 250€. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.115569 ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βέροιας  
, Ενοικιάζεται κομπλέ ανακαινισμένο  διαμέρι-
σμα 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 , καινούρ-
γιες εσωτερικές πόρτες , καινούργια κουζίνα , 
είναι επιμελημένης κατασκευής , με σαλονο-
κουζίνα άνετη ,  ατομική θέρμανση πετρελαίου 
, τιμή 250€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδει-
ξη 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 θερμοσυσσω-
ρευτές 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-

ΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλω-
μένη και με ηλεκτρικές συσκευές , συνολικής 
επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα . Αποτε-
λείται 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 συνθετι-
κά, με διπλά τζάμια  , διαθέτει τζάκι , αποθήκη 
και μεγάλη αυλή.  Τιμή: 320 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
24653 ΜΑΥΡΟΔΕΝΡΙ Ενοικιάζεται ΑΠΟ-

ΘΗΚΗ  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 μεγά-
λη αναμονή και WC, βρίσκεται στον 5ο όροφο 
ρετιρέ, προσόψεως, με πολύ καλή διαρρύθ-
μιση, 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 Μητρό-
πολη γραφείο 47 τ.μ. στον 3ο όροφο, κατάλ-
ληλο 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  Α-
νελκυστήρα - Τιμή: 160 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23165 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται στον 

πεζόδρομο της Βέροιας ισόγειο κατάστημα 
18 τ.μ., μεγάλης εμπορικής προβολής , ενοί-
κιο 250€. Αποκλειστικά από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22955 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κα-
τά 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 Ε-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατ  ́αποκλειστικότητα ένα ανε-
ξάρτητο κατάστημα συνολικής επιφάνειας 300 

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. α-
ποτελείται από 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, 
είναι κατασκευασμένη το 1960, έχει γίνει ολική 
ανακαίνιση το 2015, με εξαιρετική διαρρύθμι-
ση, ηλιόλουστοι χώροι, βλέπει σε ανοιχτωσιά, 
διαθέτει εξωτερική σκάλα  , σε τιμή προσφο-
ράς:  57.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπό-
δειξη 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 αγο-
ράς. Τιμή όλα μαζί μόνο 45.000€ . Αποκλειστι-
κή ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 105276 ΠΑΤΡΙΔΑ Πωλείται Διαμέρι-
σμα 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 πε-
τρελαίου, με ένα ωραιότατο τζάκι στο σαλόνι, 
με δρύινα δάπεδα, αποθήκη, άνετους και η-
λιόλουστους χώρους. Στην ίδια οικοδομή θα 
δοθούν μαζί στην τιμή και 2 γκαρσονιέρες, μια 
στο Ισόγειο με 44,81τ.μ., με 1υ/δ, σαλονοκουζί-
να 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.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ: 105456 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, Πωλείται 

Μονοκατοικία 81τ.μ. με 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα 
και 2 μπάνια, σε οικόπεδο 700τ.μ. Είναι σε πο-
λύ καλή κατάσταση, ανακαινίστηκε εκ βάθρων 
το 2011, με πολύ ωραίο κήπο, με BBQ μεγάλο 
σε κιόσκι στεγασμένο και με μεγάλη αποθή-
κη 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. ανο-
δομή , 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 κουφώ-
ματα με διπλά τζάμια, κτίστηκε με πολύ μερά-
κι και με υλικά ανώτερης ποιότητας, οι χώροι 
της λειτουργικοί και με ατομική θέρμανση 
πετρελαίου, διαθέτει τζάκι, 3υ/δ και δύο υ-
περπολυτελή 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 , Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 160.000€. Στην 
παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνεται ολόκλη-
ρος ο εξοπλισμός και η επίπλωση της. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις δεκτές.

Κωδ. 13971 ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπάνια μονοκα-
τοικία 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 , ηλιόλου-
στοι χώροι, έχει τζάκι, με δύο μπάνια , σε πολύ 
καλή τιμή από 340.000€ μόνο 270.000€.

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 € .

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13745 ΚΕΝΤΡΟ , Γραφείο 80 τ.μ., 

κατάλληλο για επαγγελματική χρήση  , 1 ος 
όροφος υπερυψωμένος, ανακαινισμένο εκ 
βάθρων και  πολυτελώς , άψογα συντηρημέ-
νο, με σύγχρονες προδιαγραφές , καινούργια 
αλουμινίου κουφώματα  με διπλά τζάμια, α-
τομική θέρμανση με κλιματιστικά inverter και 
ατομική θέρμανση πετρελαίου, μεγάλη πρόσο-
ψη 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 ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙ 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 συ-
νολικής επιφάνειας 4436 τ.μ., είναι άρτιο και 
οικοδομήσιμο, γωνιακό, σε πολύ καλή τοποθε-
σία, τιμή προσιτή μόνο:50.000 €. Αποκλειστι-
κή διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115505 -  ΒΕΡΓΙΝΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κάτω 
από το χωριό ,  άδειο αγροτεμάχιο με πομώνα  
και με εξαιρετική ανοιχτωσιά   συνολικής επι-
φάνειας 8.500 τ.μ. Τιμή: 15.000 € τελική

Κωδ: 106268  ΚΑΤΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
στο δρόμο για τη Μέση ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμά-
χιο στη Ζώνη 1 συνολικής επιφάνειας 10.000 
τ.μ. άδειο , σε πολύ καλό σημείο ,  ποτιστικό 
, πάνω σε δρόμο Τιμή μόνο: 22.000 €. Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12902 Οικόπεδο στην Μεγάλη 

Παναγιά Χαλκιδικής 75 τ.μ. άρτιο και οικο-
δομήσιμο στο κέντρο του χωριού , πράγματι 
εκπληκτικό οικόπεδο, σε άριστο σημείο και σε 
τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα ,  μόνο 18.000€. 

Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120 
τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς επικλινές 
, σε απίστευτα χαμηλή τιμή, Αποκλειστική διά-
θεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία 
χωρίς αμφιβολία, μόνο 15.000 €.

Κωδ: 12745 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικό-
πεδο 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 πω-
λείται  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 ανέ-
γερσης για δύο Μεζονέτες έτοιμη η οποία και  
είναι εκτός τιμής.

Κωδ: 12764 ΑΚΡΟΠΟΛΗ πωλείται ένα 
ωραιότατο οικόπεδο 505 τ.μ. γωνιακό ανατολι-
κό με σ/δ 0,8 κατάλληλο και για οικοδομή , τιμή 
πολύ καλή μόνο , 50.000€.

Κωδ.12784  Νέα Καλλικράτεια ΧΑΛΚΙ-
ΔΙΚΗΣ 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 πλα-
τεία   κατάλληλο και για εργολάβο , πωλείται 
στην εκπληκτική τιμή των 95.00€. Αποκλειστι-
κή ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

12883  Περιοχή Νέα Καλλικράτεια στην 
περιοχή κάμπος εντός σχεδίου πόλεως 2960  
τ.μ. κατάλληλο για επένδυση με άμεση δόμη-
ση  , 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 εξαι-
ρετική θέα διαμέρισμα συνολικής επιφά-
νειας 54 τ.μ. ευρισκόμενο στον 2,5 όροφο. 
Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, 
Κουζίνα ξεχωριστή και Μπάνιο . Είναι κα-
τασκευασμένο το 1974 και  έχει κουφώματα 
αλουμινίου και χωρίς ανελκυστήρα  ,  σπά-
νια περίπτωση ακινήτου σε σπάνια τιμή  , 
μόνο 81.000 €.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

ΚΟΠΑΝΟΣ ενοικιάζονται δύο επαγγελματικοί 
χώροι από 350 τ.μ. ο καθένας με δυνατότητα να 
γίνει ένας χώρος, στον περιφερειακό δρόμο Κοπα-
νού, 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.

Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με έδρα την Αλεξάν-
δρεια Ημαθίας και παρουσία 26 ετών στον τομέα της 
μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – παραγωγής ει-
δών διατροφής, ZHΤΟΥΝΤΑΙχειριστέςανυψωτικών
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



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέ-

ρα, 1ος όροφος, Ανοίξεως 

52. Πληρ. τηλ.: 6945 852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  δ ιαμέ -

ρισμα στη Σκύδρα 90 τ.μ., 

1ος όροφος, ανακαινισμένο, 

χωρίς θέρμανση, χωρίς κοι-

νόχρηστα, 250 ευρώ. Τηλ.: 

6951 831687.

ΠΑΤΡΙΔΑ, περιοχή Μαυ-

ροσι, ενοικιάζεται χωρά-

φι 10 στρέμματα, χέρσο, 

αρδευτικό, πάνω στην ά-

σφαλτο. Πληρ. τηλ.: 6945 

152085, κος Νίκος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώνας 

με καφέ-εστιατόριο, στο Σέλι 

(Κάτω Βέρμιο), στην πλα-

τεία του χωριού. Δεκτές, μό-

νο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 

6945931427.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα για λά-

ντζα σε εστιατόριο για κα-

θημερινή εργασια Παρέχε-

ται οικία για διαμονή. Πληρ. 

τηλ.: 6972 012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρ ία  γ ια 

φροντίδα ηλικιωμένης για 

πρωινή εργασία. Τηλ. επικ.: 

6932 317083.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία για ε-

νοικιαζόμενα δωμάτια στον 

Μαρμαρά Χαλκιδικής. Πα-

ρέχεται: διατροφή, διαμονή, 

πλήρης ασφάλιση και ικανο-

ποιητικός μισθός. Πληρ. τηλ.: 

6973 341640.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με 

ειδική άδεια από επιχείρηση 

στη Βέροια γία πλήρη απα-

σχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχα-

νικός & Ηλεκτρολόγος αυτο-

κινήτων από επιχείρηση στη 

Βέροια για πλήρη απασχό-

ληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός συ-

νεργείου από επιχείρηση στη 

Βέροια για πλήρη απασχόλη-

ση. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

2331071553 & 2331062900 

Ώρες επικοινωνίας: 9:30 με 

18:30.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει τη 

φύλαξη και περιποίηση ηλικι-

ωμένων. Τηλ.: 6945 738276 

κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει τη 

φροντίδα και περιποίηση η-

λικιωμένων για 24 ώρες. 

Πληρ. τηλ.: 6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνω-

ριμία κυρία έως 55 ετών. 

Πληρ. τηλ.: 6984 040769.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

•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,σα-
λόνι,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

ΠωλούνταιΓκαρσονιέρες:
•ΚΕΝΤΡΟ 67τμ.1Δ,ΣΚ,WC 45000ευρώ

ΠωλούνταιΜονοκατοικίες:
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,ενδοδα-
πέδια θέρμανση και ισόγειο διαμέρισμα 2Δ,ΣΚ,WC,γκαράζ 
360.000ευρώ.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ μεζονέτα 300τμ πολυτελείας,4Δ,Σ,Κ,3WC,σάου-
να,ενδοδαπέδια θέρμ,τζάκι,γκαράζ,μεγάλη αυλή με μπάρμπε-
κιου 350.000ευρώ.
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 65τμ σε οικόπεδο 850τμ 40.000ευρώ.

ΠωλούνταιΚαταστήματα:
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 διαμέ-
ρισμα 130τμ 1ου ορόφου 2Δ,ΣΚ,WC  270.000ευρώ

Πωλούνταιχωραφοοικοπεδα
Οικόπεδο 850τμ  οικοδομήσιμο σε περιοχή κατω από την Ανοί-
ξεως  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. 35.000ευ-
ρώ.
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 2στρεμ.οικοδομήσιμα  110.000ευρώ.

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
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2Δ,Σ,Κ,1ΜΠΑΝΙΟ,1WC, ατομική θερμ. πετρελαί-
ου250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ επιπλωμένο,2δωμ,σαλόνι κουζίνα 330ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 220τμ 5δωμ.σαλόνι  τζάκι,κουζίνα με ηλ.
συσκευές,2μπάνια ηλιακό θερμοσίφωνα,ντουλάπες,ατομ. θέρ-
μανση-θερμοπομπούς 480ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ου  ορόφου ,1δωμάτ ιο ,σαλοκουζ ί να , 
aircondition,300ευρώ.
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ου ορόφου,1δωμάτιο,κουζίνα,χωρίς θέρμανση 
200ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 1Δ,ΣΚ,μπάνιο,θερμοσυσσωρευτές  200ευρώ.
ΡΟΛΟΙ επιπλωμένη,λουξ,1Δ,ΣΚ,WC ηλεκτρικές συσκευές,α-
τομ.θέρμανση πετρελαίου,χωρίς κοινόχρηστα 350 ευρώ.(Στην 
τιμή περιλαμβάνεται wifi και ο λαγαριασμός ύδρευσης)
ΚΕΝΤΡΟ γκαρσονιέρες πρόσφατα ανακαινισμένες 300-350ευ-
ρώ. 

ΕνοικιάζονταιΓραφεία:
Στο ΚΕΝΤΡΟ της πόλης 24τμ.  200€ 
Στο ΡΟΛΟΙ 80τμ στον 1οορ.500ευρώ.
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ 75τμ.πλήρως ανακαινισμένο,1ου ορόφου γω-
νιακό 400ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΚαταστήματα:
Οδός Θεσ/κης 60τμ. 300€ 
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 60τμ 350 ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 900τμ(300τμ ι ισόγειο 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 

Πωλούνται στην Λεπτοκαρυά – 
Σκοτίνα – Λιτόχωρο

-Οικόπεδα με ρεύμα και νερό κοντά στη θάλασα και πά-
νω από την εθνική οδό σε τιμή ευκαιρίας

- Οικόπεδα ενός στρέμματος με οικοδομική άδεια
- Διαμερίσματα και μεζονέτες

Τ.6989888769&6937207760&6947812304
Η εταιρία TASTYFRUIT ανα-

κοινώνει πως αναζητά Γεωπόνο 
(για μόνιμη απασχόληση) από-
φοιτο ΑΕΙ-ΤΕΙ. 

Απαραίτηταπροσόντα:
Πολύ καλή γνώση της Αγγλι-

κής γλώσσας
Γνώση χειρισμού Η/Υ και Μs 

office
Αποστολή βιογραφικών στο 

e-mail: linapo@tastyfruit.gr
Για περισσότερες πληροφορί-

ες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο: 
23310-72700(10:00-15:00)

Η  εταιρία ΣΟΥΛΗΣΑΒΕΕ με έδρα το 2ο χλμ Σκύδρας-Βέροι-
ας 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-mailsoulis@soulis.grΤηλ.Επικοινωνίας23810-82400

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ δυάρι στη Μπότσαρη 
μόλις ανακαινισμένο, 68 τ.μ., 
ανατολικο όλα πρόσοψη, 
θερμομονωμένο, με αντλία 
θερμότητας, 3ος όροφος, 
κοντά σε αγορά, στάσεις, 
Μετρό.ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρά υ-
πάλληλος φαρμακείου.

Τηλ.:6956483486.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με 
γνώσεις Λογιστικής και 
Μισθοδοσίας. Πληρ. τηλ.: 
6932 245383.

Η ΔάιοςΠλαστικάΑΒΕΕ, εταιρεία με περισσότερα από 40 
χρόνια παρουσίας στο χώρο της παραγωγής και διάθεσης εξει-
δικευμένων πλαστικών φύλλων για την κάλυψη των πιο απαιτητι-
κών γεωργικών καλλιεργειών, επιθυμεί να προσλάβει:

1 Ηλεκτρολόγο – συντηρητή και
1 Αυτοματιστή
Απαραίτητη η βιομηχανική εμπειρία.
Αποστολή βιογραφικών:
ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ
12ο χλμ. Βέροιας – Νάουσας, 59200 Νάουσα
Τηλ.: 23320 42412
E-mail: hr@daiosplastics.com

Η εταιρία PaniniΑ.Ε. επιθυμεί να 
προσλάβει εργάτες / εργάτριες παρα-
γωγής

ΑπαραίτηταΠροσόντα
Γενική προϋπηρεσία σε βιοτεχνική - 

βιομηχανική παραγωγή 
Επικοινωνιακά χαρακτηριστικά
Παρέχονται
Πλήρη Απασχόληση
Άριστο περιβάλλον
Προοπτική εξέλιξης
Αποστολή Βιογραφικού: info@panini-foods.gr

Η εταιρία PainiΑ.Ε.επιθυμεί να προ-
σλάβει μηχανολόγο – μηχανικό παραγωγής  

ΑπαραίτηταΠροσόντα
•Γνωση λογισμικών προγραμμάτων 

ERP
•Τουλάχιστον 3 χρονιά προϋπηρεσία σε 

ανάλογη θέση 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
•Εξαιρετικά επικοινωνιακά χαρακτηρι-

στικά
Παρέχονται
•Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα
•Άριστο περιβάλλον
•Προοπτική εξέλιξης
Αποστολή Βιογραφικού: info@panini-foods.gr

Τεχνολόγος Τροφίμων
Η εταιρία PainiΑ.Ε.επιθυμεί να προσλάβει τεχνολόγο τροφίμων
ΑπαραίτηταΠροσόντα
•Γνωση λογισμικών προγραμμάτων ERP
•Τουλάχιστον 5 χρονιά προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση στο τομέα των 

τροφίμων
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
•Εξαιρετικά επικοινωνιακά χαρακτηριστικά
Παρέχονται
•Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα
•Άριστο περιβάλλον
•Προοπτική εξέλιξης
Αποστολή Βιογραφικού: info@panini-foods.gr



1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125 
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ 
WC ΑΠ διαμπερές 110.000€
2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα 90 
μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ 
θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€
3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 
90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ 
48.000€ Καλλιθέα
4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68 
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι 
ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ. 
65.000€
5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85 
μ2  4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ. 
κέντρο 55.000€
6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία 
90 μ2  εντός οικοπέδου 800 μ2 
σούπερ λούξ 80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 

70 μ2 1ος όροφος κέντρο 
30.000€
8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 
100 μ2 3ος όροφος κέντρο 
50.000€
9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-
σμα εντός οικοπέδου 900 μ2 
40.000€
10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287 
μ2 με θέα 40.000€
11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110 
μ2 κέντρο 75.000€
12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα 
118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο) 
140.000€
13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 
1444 μ2 Γιοτζαλίκια
14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409 
μ2 Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr

15ΤΡΙΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 www.laosnews.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180  €

ΚΤΕΛ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 30 τ.μ.  θέα  270 €

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 θέρμαν-

ση, θέα ,τέντες  260 €

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 50 τ.μ. super lux, κλίμα, ανακαι-

νισμένο, 300 €

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60 τ.μ. super lux, ανακαινισμέ-

νο, 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, ατο-

μική θέρμανση, 370 €

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 240 τ.μ. 5 ΔΣΚΛ σε 2 επίπεδα, 

ατομική θέρμανση, 600 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. 1ΔΣΚΛ ευκαιρεία 15.000 €

ΡΟΛΟΙ 34 τ.μ. 1ος  ανακαινισμένο 50.000  €

ΡΟΛΟΙ 38τ.μ. 2ος  ανακαινισμένο 37.000  €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 42τ.μ. 1ΔΣΚΛ νεόδμητο 31.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 45 τ.μ. 1ος καινούργιο 37.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 60  τ.μ. 1ος  καλό 81.500 €

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

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

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

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

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

ΕΛΙΑ 80 τ.μ. ανακαινισμένο, 85.000 €    

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

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

47.000 €

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

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

48.000 €

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

ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ.3ΔΣΚΛ  πάρκιν 120.000 €

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

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

πάρκιν, αποθήκη 108.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

τρων, 14.000 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 49 τ.μ. 1ΔΣΚΛ, 48.000

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

ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων, 

105.000 €

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

ΣΚΛ 63.000 €

ΣΕΛΙ 70 τ.μ. 2ΔΣΚΛ πέτρινο  65.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα 

200.000 €

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

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων, 

λουξ, 220.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο 

210.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 200 τ.μ. κεντρικό κτίριο, 700 €

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

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 60 τ.μ. κεντρικό, 1200 €

ΚΤΕΛ 50 τ.μ., με πατάρι και υπόγειο, 270 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €

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

ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €

ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ με υπόγειο 100τ.μ. 14ετί-

ας, καλό, 480 €

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΕΣ 600 μέτρα, καλό, 16.000 €

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€

ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού, 

24.000 €

ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 700 τ.μ. επάνω στον δρόμο 28.000 €

ΛΟΖΙΤΖΙ  5.000 τ.μ. μεγάλη ευκαιρία 32.000 €

ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ 520 τ.μ. δίπλα στο σχολείο 35.000 €

ΕΛΙΑ 220 τ.μ. ευκαιρία τιμή 39.000 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΓΡΑΦΕΙΩΝ

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

γωνικό

ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

29.000 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ 
ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ 

ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ
ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα «ΛΑΟΣ» νέος 
με δίπλωμα μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με 
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημε-
ρίδας (για μόνιμη απασχόληση). Πληροφορίες 
εργάσιμές ημέρες και ώρες. Τηλ.:6974030005.

Το ΚΔΑΠΑμεΑΜ.Α.μ.Α. αναζητά οδηγό 18θέσιου λεωφο-
ρείου (3ωρη απασχόληση), για τη μετακίνηση των ωφελούμε-
νων, με τα εξής προσόντα:

1) Δίπλωμα κατηγορίας Δ 
2) Εμβολιασμένος
3) Η εμπειρία σε σχολικό λεωφορείο θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.
Το ωράριο εργασίας θα είναι απογευματινό.
Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους 

στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: grammateiamama@
gmail.com, καθώς και στα τηλέφωνα: 6981699354/
2331304180



Εγκρίθηκαν χθες οι πιστώσεις του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τη 
πληρωμή της πρώτης δόσης σε όσους 
μετέχουν στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών 
– (υπομέτρο 6.1, Εγκατάσταση Νέων Γε-
ωργών), οπότε και ανοίγει ο δρόμος για 
την καταβολή των ενισχύσεων στους δικαι-
ούχους από τις Περιφέρειες που παρουσι-
άζουν ετοιμότητα.

Πρόκειται για τους επιλεγέντες σε 8 από 
τις 13 Περιφέρειες της χώρας και συγκε-
κριμένα τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονί-
ας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Δυτικής 
Ελλάδας, Κεντρικής 
Μακεδονίας, Κρήτης, 
Ανατολικής Μακεδονίας 
– Θράκης και Ηπείρου.

Υπενθυμίζεται ότι το 
σύνολο του προγράμ-

ματος για τους Νέους Αγρότες ανέρχεται για 
πρώτη φορά στο ύψος των 525 εκατ. ευρώ, 
καθώς διατέθηκαν επιπλέον πόροι σε σχέση 
με τα 420 εκ. ευρώ της αρχικής πρόσκλη-
σης προκειμένου να ικανοποιηθεί το μεγάλο 
ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε, ενώ το ποσό 
που θα καταβληθεί σε αυτή τη φάση από τις 
Περιφέρειες που παρουσιάζουν ετοιμότητα 
πληρωμής της πρώτης δόσης στους δικαι-
ούχους είναι ύψους 223.373.500 ευρώ.

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά στο συ-
γκεκριμένο πρόγραμμα διπλασιάστηκε η 
ενίσχυση ανά δικαιούχο έως 40.000 ευρώ, 
ενώ για πρώτη φορά επίσης οι αιτήσεις υ-
ποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν ψηφιακά με 
αποτέλεσμα την επιτάχυνση των σχετικών 
διαδικασιών έγκρισης και πληρωμής των 
δικαιούχων.

Θα ακολουθήσουν οι πληρωμές και στις 
υπόλοιπες Περιφέρειες στη βάση ολοκλή-
ρωσης της αξιολόγησης και έκδοσης των 
αποτελεσμάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
τους.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων κ. Γιώργος Γεωργαντάς, σε δή-
λωσή του τονίζει: «Η υλοποίηση του προ-
γράμματος σε χρόνο ρεκόρ καθώς και το 
γεγονός ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο 

πρόγραμμα που έχει εξαγγελθεί στον συγκεκριμένο τομέα, δεί-
χνουν τη βούληση της κυβέρνησης να ανανεώσει το δυναμικό 
των επαγγελματιών στον πρωτογενή τομέα. Έτσι στηρίζουμε 
την οικονομία της χώρας μας, συμβάλλουμε στην διατήρηση 
και αύξηση της παραγωγής ως στοιχείο αναγκαίο και για τη 
διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας και κυρίως δίνουμε α-
ναπτυξιακή προοπτική στον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα το 
πρόγραμμα υπηρετεί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές της αειφό-
ρου ανάπτυξης και την αντίληψη της κυβέρνησης για μετάβαση 
από το μοντέλο της αγροτικής εκμετάλλευσης στο μοντέλο της 
αγροτικής επιχείρησης».

P Οικονομικές διακοπές σαν της μπα-
νιέρας δεν έχει…

P Σταμάτησε την εκπομπή ο Αυτιάς 
και θα μείνουμε και χωρίς λεφτά τον Αύ-
γουστο.

P  Η επόμενη γενιά των κλιματιστικών 
πρέπει να φτιάχνει και παστίτσιο.

P Όχι τίποτ’ άλλο δηλαδή, να μην έ-
χουν υπαρξιακό πρόβλημα τα γεροντο-
παλίκαρα.

P Κάποιοι με την γκρίνια της συζύγου, 
κάποιοι με την γκρίνια της μαμάς.

P Και να φανταστείς ότι η γκρίνια δεν 
είναι στα θανάσιμα αμαρτήματα,

P Εμείς οι σώγαμπροι τι να φοβηθούμε; 
Την Κόλαση τη ζούμε εν ζωή.

P Μετά το fuel pass μήπως γίνεται να 
μας ενισχύσουν και τη λίμπιντο;

P Παλιά όταν ήταν για σεξ με την αγάπη, μοι-
ράζαμε καλού κακού ωτοασπίδες στη γειτονιά.

P Τώρα χωρίς ΠΑΟΚ τις Πέμπτες του χει-
μώνα, η μόνη επιλογή είναι μια γκόμενα.

P Κατά προτίμηση, εθελόντρια.

P Αιτήσεις, βιογραφικά και φω-
τογραφικό υλικό, στα γραφεία της 
εφημερίδας.

P Κατά τα λοιπά. Σημασία δεν 
έχει ούτε ο προορισμός ούτε το ταξί-
δι. Η τιμή της βενζίνης.

P Έναν μήνα πριν ανακοίνωσε 
τις βάσεις η Κεραμέως. Να αφή-
σουμε τα μπάνια του λαού και να 
ψάχνουμε μέσα στην κάψα για 
σπίτια η ανάλγητη.

P Και:
Έρχεται στην Αθήνα κάποιος από 

το χωριό του με σκοπό να τακτοποι-
ήσει κάποιες δουλειές. Συναντάει 
έναν χωριανό του, που μένει πλέον 
μόνιμα στην πόλη.

–Α! Κώστα μου, του λέει εκείνος. 
Θα έρθεις οπωσδήποτε σπίτι μου 
στη Γλυφάδα να τα πούμε.

–Εντάξει. Αν προλάβω να τελειώ-
σω τις δουλειές μου, θα έρθω. αλλά 
πώς;

–Ή από Συγγρού ή από Βουλιαγ-
μένης, του απαντάει ο φίλος του.

Λοιπόν, αφού τελείωσε τις δουλειές του, ξεκι-
νάει ο χωρικός να πάει στη Γλυφάδα. Φτάνοντας 
στους στύλους του Ολυμπίου Διός, ρωτάει έναν 
περαστικό:

–Φίλε, πώς θα βγω στη Συγγρού;
–Ααααα. Πολύ απλό αυτό! Θα βάλεις ψηλο-

τάκουνα παπούτσια, θα βάψεις τα μαλλιά και τα 
χείλη σου, θα φορέσεις μια κοντή- προκλητική 
φούστα και θα βγεις.

Σκέφτεται λιγάκι ο χωρικός και απαντά:
–Καλά άστο φιλαράκι, του απαντάει. Θα πάω 

από Βουλιαγμένης!
Κ.Π.
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Εγκρίθηκαν οι πιστώσεις για την καταβολή ενισχύσεων 223,3 
εκατομμυρίων ευρώ για το πρόγραμμα Νέων Γεωργών
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