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ΣτΕ: Ακύρωσε 
υπουργική απόφαση

για απαλλαγή των μαθητών
από τα θρησκευτικά

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με από-
φασή της, ακύρωσε Κοινή Υπουργική Απόφαση του 2021, 
σχετικά με την  απαλλαγή των μαθητών από το μάθημα 
των Θρησκευτικών, καθώς δεν προηγήθηκε της έκδοσης 
της ΚΥΑ η γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προ-
σωπικού Χαρακτήρα για αυτό το θέμα.

Το ΣτΕ έκανε δεκτή, σχετική  αίτηση γονέων, με την 
οποία  ζητούσαν την ακύρωση της επίμαχης αποφάσεως 
αφενός κατά το μέρος που αφορά στις προϋποθέσεις α-
παλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών αφετέρου κα-
τά το μέρος που προβλέπεται η εναλλακτική απασχόληση 
των απαλλασσόμενων από το μάθημα των Θρησκευτικών 
μαθητών και μαθητριών, αντί να προβλέπεται η διδασκαλία 
ισότιμου μαθήματος συναφούς περιεχομένου με το μάθημα 
των Θρησκευτικών.

Η Ολομέλεια έκρινε ότι η ρύθμιση, σύμφωνα με την 
οποία ο διευθυντής-διευθύντρια της σχολικής μονάδας σε 
συνεργασία με τον σύλλογο των διδασκόντων αποφασί-
ζουν κατά περίπτωση για τον τρόπο που απασχολούνται 
υποχρεωτικά οι απαλλασσόμενοι μαθητές, είναι συνταγ-
ματικώς ανεκτή, ως μεταβατική, μέχρι την οριστική ρύθ-
μιση του θέματος εντός ευλόγου χρόνου. Και από το ΣτΕ 
ως εύλογος χρόνος κρίνεται το τέλος του σχολικού έτους 
2022-2023. Τέλος, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι 
«πριν από την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξεως α-
παιτείτο, ως ουσιώδης τύπος, η παροχή γνώμης της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία 
όμως, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, δεν 
υπάρχει».

Α ΔΕ ΣΜΕΥ ΤΗ ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΗ
Ε ΦΗ ΜΕ ΡΙ ΔΑ ΝΟ ΜΟΥ Η ΜΑ ΘΙ ΑΣ
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Πανηγύρισε η Ι. Μονή της Αγίας Κυριακής
στον Λουτρό Ημαθίας

Της Αγίας Κυριακής χθες και η ομώνυμη Ιερά Μονή Λουτρού Ημαθίας είχε την τιμητική της και πανηγύριζε την 
Χάρη της Αγίας. Γνωστό και το πανηγύρι της Μονής το οποίο με την πανδημία έχασε την κοσμοσυρροή που γινόταν 
χρόνια ολόκληρα, ως ένα από τα παλαιότερα της περιοχής μας.

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Αγίας Κυριακής στον ομώνυμο Ιερό Ναό της, τελέσθηκε και η πανηγυρική Θεία 
Λειτουργία, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Βέροιας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμωνα και του Μητροπολίτη 
Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος Γεώργιο, με παρόντες τον ημαθιώτη υφυπουργό Οικονομικών , βουλευτές, τον 
αντιπεριφερειάρχη, αυτοδιοικητικούς και πλήθος κόσμου!

Με τις ευλογίες της Αγίας και του χρόνου!

«Λυπάμαι που φεύγω, αλλά έτσι είναι η ζωή!» - Μετά από 
τρία «όχι», παραιτήθηκε τελικά ο Μπόρις Τζόνσον

Μετά την τρις άρνησή του προχθές στο ενδεχόμενο παραίτησής 
του, μετά την παραίτηση σχεδόν 60 αξιωματούχων της βρετανικής 
κυβέρνησης από τους οποίους πέντε υπουργοί και 21 υφυπουργοί, 
αλλά και μετά την πίεση που δέχθηκε ακόμη και από φιλικά προ-
σκείμενα υπουργούς σε αυτόν ήταν μονόδρομος για τον Μπόρις 
Τζόνσον να παραιτηθεί. Έτσι, χθες με διάγγελμά του ο βρετανός 
πρωθυπουργός δήλωσε την παραίτηση του, σημειώνοντας ότι 
είναι πλέον ξεκάθαρο πως η πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ο-
μάδας των Συντηρητικών δεν επιθυμεί την παραμονή του. 

Ο κ. Τζόνσον θα παραμείνει στη θέση του μέχρι να ολοκληρω-
θεί η διαδικασία εκλογής νέου αρχηγού των Συντηρητικών ο οποί-
ος θα είναι και ο νέος πρωθυπουργός της χώρας. Το χρονοδιά-
γραμμα δε της εκλογικής διαδικασίας θα ξεκαθαρίσει την ερχόμενη 
εβδομάδα. 

Πάλεψε πάντως σκληρά να παραμείνει στην εξουσία, την οποία 
αποχαιρέτησε με την δήλωση:  «Λυπάμαι που φεύγω, αλλά έτσι 
είναι η ζωή»!

Καλές δουλειές στο νέο ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ

Το απόγευμα της Τετάρτης 6 Ιουλίου, έγιναν τα εγκαίνια του Νέου 
καταστήματος ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ που βρίσκεται στο δρόμο Βέροιας 
προς Μέση, 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό της Βέροιας. Τον 
αγιασμό τέλεσε ο π. Καλλίνικος Λιμνιώτης, ενώ πολύς κόσμος αλλά 
και εκπρόσωποι τοπικών Αρχών ήταν εκεί και ευχήθηκαν καλές δου-
λειές στους ιδιοκτήτες.

Στα 1100 τ.μ. του καταστήματος, οι καταναλωτές έχουν την δυ-
νατότητα να παρκάρουν και να κάνουν τις αγορές τους σε προσιτές 
τιμές αφού παρά τις ανατιμήσεις και την ακρίβεια της εποχής, το 
ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ υπόσχεται μόνιμα χαμηλές τιμές σε όλα τα προϊόντα 
του και μοναδικές προσφορές στα φυλλάδιά του.

Ο «ΛΑΟΣ» εύχεται καλές δουλειές!

Με βροχές και καταιγίδες σήμερα και αύριο
στη Βέροια…

Φθινοπωρινός σήμερα ο καιρός, παρότι βρισκόμαστε 
στην καρδιά του καλοκαιριού, αφού όπως προβλέπει η εθνι-
κή μετεωρολογική υπηρεσία στη Βέροια αλλά και σε πολλές 
περιοχές, θα έχουμε μετά το μεσημέρι βροχές οι οποίες θα 
εξελιχούν σε καταιγίδες μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 34 βαθμούς η μέγιστη 
μέχρι τους 18 κατά τη διάρκεια της νύχτας – ξημερώματα 
Σαββάτου.

Από την Κυριακή ωστόσο και όλη την ερχόμενη εβδο-
μάδα το σκηνικό γίνεται και πάλι καλοκαιρινό με ηλιοφάνεια 
και θερμοκρασίες γύρω στους 30 με 31 βαθμούς.

Μακάρι κάτι να αλλάξει ως προς τις καταιγίδες μπας και 
σωθούν παραγωγές!



Ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες η-
μέρες η ανάρτηση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων για τους 
επτά κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Όπως ανακοινώθηκε «το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνερ-
γασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και με τη 
συνδρομή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 
ξεκινά και θα ολοκληρώσει τις επόμενες ημέρες τη βεβαίωση 
του επιστρεπτέου μέρους όλων των κύκλων της Επιστρεπτέας 
Προκαταβολής, η οποία χορηγήθηκε ως ενίσχυση των επιχειρή-
σεων που επηρεάστηκαν αρνητικά από την κρίση της πανδημί-
ας του κορονοϊού».

Ειδικότερα: από το σύνολο των 605.530 Α.Φ.Μ. προς βε-
βαίωση του επιστρεπτέου μέρους της Επιστρεπτέας Προκατα-
βολής, πραγματοποιείται η βεβαίωση για 559.753 Α.Φ.Μ., ενώ 
2.406 Α.Φ.Μ. απαλλάσσονται από την υποχρέωση επιστροφής 
του επιστρεπτέου ποσού ως πυρόπληκτοι.

Για τους υπόλοιπους 43.371 Α.Φ.Μ. η βεβαίωση θα πραγ-
ματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, κατόπιν επανελέγχου των 
στοιχείων τους.

Με σειρά τροποποιήσεων των αποφάσεων της Επιστρεπτέας 
Προκαταβολής:

- Η ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης ή εναλλακτικά 
δυνατότητας εφάπαξ καταβολής αυτού με έκπτωση 15% επί του 
επιστρεπτέου ποσού μετατέθηκε την 29η Ιουλίου 2022.

-Αυξήθηκαν οι δόσεις για την αποπληρωμή του επιστρεπτέου 
ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης σε ενενήντα έξι (96) ισόποσες 
μηνιαίες δόσεις, οι οποίες είναι πλέον άτοκες.

- Το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης μειώθηκε και ανέρχε-
ται στα κάτωθι ποσοστά επί της ληφθείσας ενίσχυσης, εφόσον 
τηρήθηκαν οι όροι και προϋποθέσεις που προβλέπονταν σε 
κάθε κύκλο Επιστρεπτέας Προκαταβολής:

α) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν 
την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η 
Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και έχουν θετικά 
ακαθάριστα έσοδα το 2019, σε: 25% της ενίσχυσης, εφόσον η 
μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης 
ξεπερνάει το 70% σε σχέση με το 2019 και η επιχείρηση πα-
ρουσιάζει ζημίες προ φόρων ή 33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η 
μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης α-
νέρχεται τουλάχιστον σε 30% και έως 70% σε σχέση με το 2019 
και παρουσιάζει ζημίες προ φόρων ή 50% της ενίσχυσης, για 
όλες τις λοιπές επιχειρήσεις.

β) Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή για επιχειρήσεις που άνοιξαν υ-
ποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρί-
ου 2020 ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019, σε: 25% 
της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 
2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 30% σε σχέση με τα έσοδα 
του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων ή 
33,3% της ενίσχυσης, για όλες τις λοιπές επιχειρήσεις.

Στην περίπτωση της εφάπαξ επιστροφής του ανωτέρω επι-

στρεπτέου ποσού μέχρι και την 29η Ιουλίου 2022, το ποσό της 
έκπτωσης του 15% προσαυξάνει το μη επιστρεπτέο ποσό της 
ενίσχυσης το οποίο είναι αφορολόγητο, ενώ το ποσό της επι-
στροφής μειώνει το χορηγηθέν ποσό της ενίσχυσης και εφόσον 
η ενίσχυση έχει χορηγηθεί, είτε βάσει του Προσωρινού Πλαισί-
ου, είτε βάσει του Κανονισμού de minimis, δεν συνυπολογίζεται 
εφεξής στο όριο σώρευσης.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν αποδεδειγ-
μένα από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της 
ελληνικής επικράτειας από 1η Μαΐου έως και 2 Σεπτεμβρί-
ου 2021, όπως αυτές έχουν οριοθετηθεί με τις υπό στοιχεία 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13758/Α325/20.08.2021 (Β΄3905), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-
Κ.Ε/13975/Α325/20.08.2021 (Β΄3898), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13665/
Α325/17.08.2021 (Β΄3863) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/11203/
Α325/09.07.2021 αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μετα-
φορών, το επιστρεπτέο ποσό, δεν επιστρέφεται. Επιπλέον, για 
τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή υποκατάστημα στους Δήμους 
Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας ‘Αννας και Ιστιαίας - Αιδηψού της 
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελ-
λάδας, οι οποίοι επλήγησαν από την πυρκαγιά της 3ης Αυγού-
στου 2021, το επιστρεπτέο ποσό, δεν επιστρέφεται.

Οι ειδοποιήσεις για την καταβολή του επιστρεπτέου ποσού 
θα αναρτηθούν, σταδιακά κατά τη βεβαίωση, στο πληροφοριακό 
σύστημα της ΑΑΔΕ myAADE, στην επιλογή Μητρώο & Επικοι-
νωνία / e-Κοινοποιήσεις, ενώ θα αποσταλεί και σχετικό μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα από τον υπόχρεο 
ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να δουν τις 
οφειλές τους από το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης στην ψη-
φιακή πύλη myAADE, στην επιλογή Ο Λογαριασμός μου.

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, στην πλατφόρμα 
myBusinessSupport της ΑΑΔΕ θα αναρτηθεί ενημέρωση σχετι-
κά με τον τρόπο υπολογισμού του επιστρεφόμενου ποσού ανά 
Επιστρεπτέα Προκαταβολή.

Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή των οφειλών είναι δυνατή και 
μέσω του συστήματος IRIS Online Payments, στο myAADE 
(myaade.gov.gr), με άμεση πίστωση των οφειλών.
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Χθες το μεσημέρι στη Βέροια
Τροχαίο από 

σύγκρουση Ι.Χ. 
με δίκυκλο, πριν την 

Γέφυρα
 της Μπαρμπούτας

 
Σύγκρουση Ι.Χ. αυτοκινήτου με μοτοσυκλέτα σημειώθηκε 

χθες Πέμπτη 7 Ιουλίου στις 4 το μεσημέρι λίγο πριν την Γέ-
φυρα της Μπαρμπούτας στη Βέροια. Συγκεκριμένα επί της 
οδού Δήμητρας (κατηφόρα μετά την Βερόης) με κατεύθυνση 
από πλατεία Ωρολογίου προς Προμηθέα, συγκρούστηκαν 
Ι.Χ με δίκυκλη μηχανή με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 
νεαρού οδηγού της μοτοσυκλέτας. Στο σημείο κατέφθασαν 
Τροχαία,  Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τραυ-
ματία στο στο νοσοκομείο Βέροιας.

 

Αναρτώνται από χθες τα εκκαθαριστικά 
για όλες τις επιστρεπτέες προκαταβολές



Η Κ.Ε.Π.Α Δήμου Βέροιας στο πλαίσιο των εκδη-
λώσεων ‘Αλσος ’22 «Το καλοκαίρι αλλάζει» φιλοξενεί 
την παράσταση «ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΙΡΑΝΑ» 
των Θανάση Παπαθανασίου-Μιχάλη Ρέππα την Πα-
ρασκευή 8  Ιουλίου, στις 9.30 μ.μ. στο Θέατρο Άλσους 
«Μελίνα Μερκούρη»

Η θρυλική και πιο επιτυχημένη παράσταση των 
τελευταίων ετών «Συμπέθεροι από τα Τίρανα», η ο-
ποία φέτος σημείωσε και μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία, 
ξεκινά την καλοκαιρινή της περιοδεία ανά την Ελλάδα, 
σε σκηνοθεσία Σταύρου Καραγιάννη.

Το δίδυμο των επιτυχιών, Θανάσης Παπαθανα-
σίου και Μιχάλης Ρέππας, έγραψε την ξεκαρδιστική 
κωμωδία το 2008 και από τότε παιζόταν συνεχώς έως 
το 2012.

Η προσπάθεια των μεταναστών να ενταχτούν στην 
ελληνική κοινωνία μέσω μεικτών γάμων γίνεται το 
κεντρικό θέμα στην κωμωδία. Το συγγραφικό δίδυμο 
καυτηριάζει με το μοναδικό και εμπνευσμένο τρόπο 
του τα ξενοφοβικά και ρατσιστικά πρότυπα των σύγ-
χρονων Ελλήνων, ώστε ο καταξιωμένος  κριτικός 
θεάτρου Κώστας Γεωργουσόπουλος, το έχει κατατά-
ξει δίπλα στους μεγάλους της ελληνικής κωμωδίας, 
Αλέκο Σακελλάριο – Χρήστο Γιαννακόπουλο, Νίκο 
Τσιφόρο – Πολύβιο Βασιλειάδη, και Κώστα Πρετεντέ-
ρη – Ασημάκη Γιαλαμά.

Συντελεστές
Σκηνοθεσία: Σταύρος Καραγιάννης
Σκηνικά: Λία Ασβεστά Κοστούμια: Έβελυν Σιούπη

Παραγωγή: ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΑΓΑΡΗ
Παίζουν
Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Δημήτρης Μαυρόπουλος, 

Βασίλης Κούκουρας, Σοφία 
Παυλίδου, Κώστας Καζάκας, Νατάσα Κοτσοβού, 

Χριστίνα Πετρολέκα, Ντανιέλ 
Νούρκα και ο Πάνος Σταθακόπουλος
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ
Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας – Π.Μελά και Μπιζα-

νίου, τηλ. 2331078100
Βιβλιοπωλείο Επίκαιρο, Βενιζέλου, τηλ. 2331024612
Καφέ Μπρίκι, Μητροπόλεως, τηλ. 2331020201
Ουζερ ί  Στάσου Μύγδαλα,  Μητροπόλεως, 

τηλ.2331120327
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ΣΟΦΨΥ ΗΜΑΘΙΑΣ: «ΕΝΩΝΟΝΤΑΣ 
ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΩ ΣΤΟ ΕΜΕΙΣ!»

  Δεύτερο μέρος των εκδηλώσεων για την Ψυχική Υγεία, αξιοποι-
ώντας τις κρυφές μας δυνάμεις παρέα με την Ψυχολόγο μας Χρύσα 
Μπέκα, οι οποίες μας απέδειξαν για ακόμα μία φορά ότι μπορεί να 
βρίσκονται στο εγώ μας, αλλά το αποτέλεσμα μετράει στο ΕΜΕΙΣ!

  Ευχαριστούμε τον κ. Ηλία Λαζό και τους συνεργάτες του για τον 
υπέροχο χώρο που μας φιλοξένησε « Έπαυλις « (Ανοίξεως, πρώην 
Κάστρο), καθώς και για την παρουσία τους τον Αντιδήμαρχο Αλέξαν-
δρο Τσαχουρίδη, τον Αντιδήμαρχο Καλλίστρατο Γρηγοριάδη, την εκπρόσωπο του Βουλευτή Ημαθίας Τάσου  Μπαρτζώκα, τους εκπροσώπους 
των Συλλόγων Μ.Αμ.Α, «ΕΡΑΣΜΟΣ», τον Διευθυντή του 5 ΓΕΛ Βέροιας και τους καθηγητές του προγράμματος ERASMUS.   Τέλος, ευχαριστού-
με όλους εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας και με την υπόσχεση ότι θα ξαναενώσουμε τα μονοπάτια μας.

Το Δ.Σ.

Την Παρασκευή 8  Ιουλίου
Οι «συμπέθεροι από τα Τίρανα»
στο Θέατρο Άλσους της Βέροιας

Πρόγραμμα δωρεάν 
rapid tests στη Νάουσα 

από τον ΕΟΔΥ
Δωρεάν rapid tests στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας θα πραγ-

ματοΠρόγραμμα δωρεάν rapid tests στη Νάουσα από κλιμάκιο 
του ΕΟΔΥ Από την Δευτέρα 11.07.2022 έως και την Παρασκευή 
15.07.2022 (πλην Τετάρτης 13.07.2022), θα πραγματοποιούνται 
δωρεάν rapid tests στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας σύμφωνα με 
τον προγραμματισμό του ΕΟΔΥ.  Συγκεκριμένα, οι δωρεάν δειγμα-
τοληπτικοί έλεγχοι θα πραγματοποιούνται από τις 09:00 έως και τις 
14:30.  Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν μαζί τους 
τον προσωπικό αριθμό υγείας ΑΜΚΑ και να δίνουν τον αριθμό του 
κινητού τους, ώστε να ενημερώνονται για το αποτέλεσμα από τον 
ΕΟΔΥ.

Το Σάββατο 9 Ιουλίου 2022 
από την Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας
Στο Χώρο Τεχνών η μουσική 
εκδήλωση - αφιέρωμα στον 

Βεροιώτη συνθέτη Σούλη Λιάκο
Λόγω πρόβλεψης κακοκαιρίας η εκδή-

λωση – μουσική βραδιά με τον Σούλη Λιάκο 
που  επρόκειτο  να πραγματοποιηθεί το Σάβ-
βατο 9/7 στην Πλατεία Ωρολογίου, μεταφέ-
ρεται στο Χώρο Τεχνών. Η είσοδος θα είναι 
ελεύθερη για το κοινό. Οι πόρτες θα ανοίξουν 
στις 8.30μ.μ. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιό-
τητας.

Μια εκδήλωση αφιέρωμα στον Βεροιώτη 
συνθέτη Σούλη Λιάκο σε ενορχήστρωση του 
Αλέξανδρου Ιωσηφίδη. Στο πρώτο μέρος 
θα γίνει η παρουσίαση του CD του Ω Λέλε 
(2019), γραμμένο σε βλάχικη ποίηση του 
καθηγητή λαογραφίας Βασίλη Νιτσιάκου. Στο 
δεύτερο μέρος της συναυλίας θα ακουστούν τραγούδια από όλη την δισκογραφία 
του Σούλη Λιάκου.

Μαζί με τον Σούλη Λιάκο, ο  Νίκος Ζιώγαλας και ο Μάκης Σεβίλογλου 
Συντελούν:
Μιχάλης Ρίζος  - Τραγούδι
Έλενα Μουδίρη -Τραγούδι, Κρουστά, Φωνητικά
Ελευθερία Ματσεντίδου - Τραγούδι, Synthesizer, Φωνητικά
Ζωή Μάντζου - Τραγούδι, Κρουστά, Φωνητικά
Αλέξανδρος Ιωσηφίδης - Πιάνο
Γιώργος Σκιπητάρης - Κλαρίνο, Καβάλι
Κώστας Μπατσίλας -Τρομπέτα
Στέφανος Σεκέρογλου  -  Βιολί
Γιάννης Καπάρας  -  Ακ. Κιθάρα, Ηλ. Κιθάρα
Πάρις Τσενεκλίδης -  Κοντραμπάσο, Ηλ. Μπάσο
Θοδωρής Αναστασιάδης - Τύμπανα, Κρουστά
 Σημείωμα συνθέτη, Σούλη Λιάκου
Από το ανοιχτό παράθυρο της γιαγιάς τα καλοκαιρινά βράδια που παραθέριζα 

στο χωριό, έφερνε ο αέρας κατά κύματα μουσικές από γιορτές και πανηγύρια και 
πλημμύριζε το δωμάτιο ανάμεσα ύπνου και ξύπνου από έναν ουράνιο μουσικό θί-
ασο. Οι κορνέτες, τα κλαρίνα, τα τρομπόνια, τα νταούλια ερχόταν και κατοικούσαν 
στο δωμάτιο σαν μακρινές υποσχέσεις ενός παιδικού ψυχικού πανηγυριού. Μια 
άλλη πατρίδα χαρτογραφούνταν μέσα μου και αυτή η πατρίδα ήταν σίγουρα αλ-
λού. Περνούσαν τα χρόνια. Εφηβεία, παρέες, Beatles, Rolling Stones, ηλεκτρικές 
κιθάρες και εγώ από κοντά στα πρώτα συγκροτήματα στην Βέροια. Να μάθω! Το 
τσουνάμι της ροκ μου άφησε μια κιθάρα στο χέρι για να τα βγάλω πέρα με εκείνο 
το συναίσθημα του μουσικού θιάσου ανάμεσα ύπνου και ξύπνου που ζητούσε 
επίμονα να με κάνει πολίτη του κόσμου. Να με συνδέσει με ότι πιο τρυφερό και 
παιδικό αλλά ταυτόχρονα ζωντανό και σύγχρονο. Με εκείνο το συναίσθημα σαν 
οικουμενικό όχημα πηγαίνω από τότε παντού. Το συναίσθημα, η μακρινή πατρίδα 
των πάντων, που σαρκώνει το όνειρα στο εδώ και τώρα! Κάνοντας το αιώνιο ταξίδι 
προς την γνώση, σκοπό...



Με την Διευθύντρια του ΕΛΓΑ στο υποκατάστημα της Βέροιας, κ. Παππά 
και μετέπειτα με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αγροτών Βέροιας κ. Χαλκίδη, 
συναντήθηκε χθες Πέμπτη 7  Ιουλίου η πρώην βουλευτής  Φρόσω  Καρα-
σαρλίδου, για θέματα εκτιμήσεων και αποζημιώσεων των καλλιεργειών που 
καταστράφηκαν από τις καιρικές συνθήκες.

 Η Διευθύντρια του ΕΛΓΑ ανέφερε ότι ήδη έχουν προσληφθεί 60 γεωπό-
νοι και αναμένονται άλλοι 22, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες προσωπικού, 
σύμφωνα με τις μέχρι τώρα καταστροφές στην περιοχή. Ταυτόχρονα μετέ-
φερε στην κ. Καρασαρλίδου τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ΕΛΓΑ και 
οι γεωπόνοι Συγκεκριμένα, οι μόνιμοι γεωπόνοι στο κατάστημα είναι 10, 
ενώ οι οργανικές θέσεις είναι 30 και οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού 
γίνονται με μεγάλη καθυστέρηση, ενώ τα φρούτα έχουν ήδη συγκομιστεί. Η 
ψηφιοποίηση, η οποία θα επιτάχυνε τις διαδικασίες καταγραφής των ζημιών 
δεν εφαρμόζεται, γιατί η Κυβέρνηση δεν έχει φροντίσει να στείλει τα απαραί-
τητα τάμπλετ στον ΕΛΓΑ. Ταυτόχρονα μεγάλο πρόβλημα αποτελεί για τους 
γεωπόνους,  το γεγονός ότι οι μετακινήσεις γίνονται με δικά τους μέσα και η 
χιλιομετρική αποζημίωση δεν επαρκεί  ούτε για τα έξοδα της βενζίνης. Τέλος 
η καθυστέρηση της Κυβέρνησης στην αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ 
δημιουργεί εντάσεις μεταξύ γεωπόνων και παραγωγών και δυσχεραίνει το 
έργο τους.

Στην  συνάντηση με τον κ. Χαλκίδη, ο πρόεδρος του Α.Σ Βέροιας ανέφε-
ρε στην κ. Καρασαρλίδου τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες 
με την αύξηση του κόστους παραγωγής, την έλλειψη εργατικών χεριών, 
τις χαμηλές τιμές λόγω του πολέμου  , αλλά και τα προβλήματα που έφερε 
η κλιματική αλλαγή και τις τεράστιες καταστροφές που δημιούργησε στις 
παραγωγές.  Τέλος συμφωνήθηκε από όλους ότι είναι επιτακτική η ανάγκη 

για στήριξη του αγροτικού κόσμου με άμεσες προκαταβολές  της τάξεως 
του 50% για αποζημιώσεις , επίσπευση της διαδικασίας καταγραφής των 
ζημιών και άμεση αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να καλύψει όλες 
τις ζημιές.

«Ο αγροτικός κόσμος αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης», τονίζει η κα 
Καρασαρλίδου, εκτιμώντας ότι εάν δεν στηριχθεί από την Κυβέρνηση, δεν 
θα υπάρχει σε λίγα χρόνια πρωτογενής τομέας. «Οι αγρότες έχουν χορτάσει 
λόγια και υποσχέσεις. Ζητάμε άμεσα τη στήριξή τους πριν η περιοχή μας 
ερημώσει τελείως!».
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΚΟΣΜΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣτου Τη-

λέμαχου και της Ελένης, το γένος Γκα-
ϊτατζή, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥΑΝΤΩΝΙΑ 
του Γεωργίου και της Πηνελόπης, το γέ-
νος Καραγκιοζοπούλου, που γεννήθηκε 
στη Βέροια και κατοικεί στο Σταυρό Η-
μαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με 

θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Γεννήσεως 
Θεοτόκου στην Κουμαριά Ημαθίας.

Υιοθεσία σκύλου
Ο Ρουντη 

ε ί ν α ι  ν ε α ρ ό 
στην ηλικία η-
μία ιμο σκυλί 
στειρωμένο με 
πολύ καλο χα-
ρακτήρα, είναι 
υγιέστατο. Αυτή 
τη στιγμή βρί-
σκεται προσω-
ρινά φιλοξενού-
μενο στο κυνο-
κομείο Βέροιας. 
Είναι πολύ καλός φύλακας και ζητά ένα σπίτι 
για να τον αγαπούν και να τον υιοθετήσουν 
πληροφορίες στο τηλέφωνο 2331071336 και 
το 6979720807.

Στον ΕΛΓΑ χθες η Φρόσω Καρασαρλίδου, 
για εκτιμήσεις ζημιών 

και αποζημιώσεις των παραγωγών
-Συνάντηση και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Αγροτών Βέροιας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ευχαριστούμε από καρδιάς ,την οικογένεια  Νικολάου  

Κατικαρίδη για την ευγενική χειρονομία της δωρεάς 2000 
ευρώ. Η κίνηση αυτή έχει μέγιστη σημασία για το σύλλογό 
μας και συνδράμει στην υλοποίηση των δράσεών μας, που 
στόχο έχουν τη μέριμνα και την προστασία των ατόμων στο 
φάσμα του αυτισμού. 

ΜεεκτίμησητοΔΣτουσυλλόγου
ΜέριμναςΑτόμωνμεΑυτισμό

Ευχαριστήριο
Ο Σύλλογος καρκινοπαθών Βέροιας – Ημαθίας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ» 

ευχαριστεί θερμά τον κ. Ντουλόπουλο Δημήτριο για την δωρεά 100ευρώ εις 
μνήμην της συζύγου του Νταραγιάννη Κωνσταντίνας.

ΑΠΩΛΕΙΑ
Ο κοςΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΟΛΙΤΙΚΟΣ του Νικολάου έχασε το δίπλωμα ο-

δήγησης γεωργικού ελκυστήρα στησν περιοχή 7,5 χλμ Τριλόφου Ημαθίας. 
Όποιος το βρει ας το παραδώσει στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα.

ΑΔΑ:ΩΤΟΘΩ9ΟΟ7Χ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΚΑΙΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΚωδικόςNUTS:EL521
Αρ.Πρωτ.32849/672022ΣΥΣΤ.ΑΡΙΘ.167391

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΟΑντιδήμαρχοςΒέροιας

Προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την Προμήθεια οχημά-
των και μηχανημάτων έργου Δήμου Βέροιας εκτιμώμενης αξίας 
420.000,00€ με Φ.Π.Α. 24% (338.709,67χωρίςΦΠΑ), με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά μόνο βάσει τιμής. CPV προμήθειας: 34921100-0 «Σάρωθρα 
οδικού καθαρισμού»,42415100-9 «Ανυψωτικά Οχήματα».

34110000-1 «Επιβατικά αυτοκίνητα»
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δή-

μος Βέροιας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση 
βαρύνει τις με Κ.Α. : 62.7132.002 και 50.7132.001 σχετικές πιστώ-
σεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση 
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατε-
στημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ-
ΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, 
καθώς και δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ 
της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμε-
ρείς συμφωνίες με την

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 

ηλεκτρονικά, μέσω της παραπάνω διαδικτυακής πύλης του Ε.
Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία έναρξης την7/7/2022και καταληκτική
ημερομηνία την 16/8/2022 καιώρα 15:00Η ηλεκτρονική απο-
σφράγιση των προσφορών θα γίνει την 4η εργάσιμη ημέρα μετά 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10:00. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη 
από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr).

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των προκηρυχθείσων 
ποσοτήτων και ειδών της κάθε ΟΜΑΔΑΣ. Δεν επιτρέπονται εναλλα-
κτικές προσφορές.

Η εγγύηση συμμετοχής διαμορφώνεται στο ποσό των: 
3.387,09€ ήτοι 1% στην εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ.(3.225,80€ για 
την ΟΜΑΔΑ Α και 161,29 για την ΟΜΑΔΑ Β)

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επό-
μενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) 
μήνες για την ΟΜΑΔΑ Α και σε οκτώ (8) μήνες για την ΟΜΑΔΑ Β

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βέροιας, κατά τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες (αρμόδια υπάλληλος: Α. Μιζαντζίδου, τηλ.: 
2331350616) , e-mail: mizantzidou@veria.gr.

ΟΑντιδήμαρχος
ΑσλάνογλουΣτυλιανός



Γράφει, ο Νίκος
Μαυροκεφαλίδης  

Στη συνεδρίαση  του 
Δημοτικού  Συμβουλίου, 
της 20ης Ιουνίου 2022, στα 
προ Ημερήσιας Διάταξης 
(Η.Δ.) θέματα, ο Δήμαρχος  
αναφέρθηκε στη πρόθεση 
της Δημοτικής Αρχής να 
διερευνήσει όλες τις προ-
ϋποθέσεις και τις παραμέ-
τρους υποβολής φακέλου 

υποψηφιότητας της πόλης μας, ως Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσας της Ευρώπης (ΠΠΕ).

Η ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου επί του 
θέματος έγινε με τη δέουσα  σοβαρότητα και μετρι-
οπάθεια όπως επιβάλλει ένα εγχείρημα  αυτού του 
βεληνεκούς, αυτής της διάστασης, αυτού του μεγέ-
θους και αυτής της προοπτικής για τη Βέροια του 
παρόντος  και κυρίως του μέλλοντος.

Ο κ. Δήμαρχος έχει αρθεί ψηλότερα από τα καθη-
μερινά, πολύ σημαντικά κι αυτά, για να αποδεχτεί και 
να υιοθετήσει μια πρόταση με οραματικό και συνάμα 
εφικτό στόχο για την πόλη της ιστορίας και της δια-
χρονίας την οποία, τύχη αγαθή,  κατοικούμε.

 Έθεσε ένα στόχο ανοιχτών, αναπεπταμένων 
οριζόντων που ευελπιστούμε να  κατακτηθεί από τη  
Βέροια στους επόμενους χρόνους. 

Στις  20 Ιουνίου 2022  « ο κύβος  ερρίφθη» από 
το  Δήμαρχο  Βέοιας.

Τούτο είχε ως  συνέπεια,  στις μέρες που ακολού-
θησαν, πολίτες, με δημόσιο λόγο, να σχολιάσουν  την 
πρόταση του Δημάρχου. Διατύπωσαν  τις δικές τους 
σκέψεις επί της πρόθεσης της Δημοτικής Αρχής. Οι 
καλοπροαίρετες και τεκμηριωμένες απόψεις, αναμ-
φισβήτητα, θα εισφέρουν θετικά προς την πορεία του 
εγχειρήματος. Ωστόσο, το όραμα  θα λάβει υπόσταση 
,  αν αποτελέσει  μείζον θέμα  που  η τοπική μας κοι-
νωνία θα  αξιολογήσει και θα  κατατάξει πολύ ψηλά, 
ως  συλλογικό σκοπό και   στόχο και θα το οικειοποι-
ηθεί ως κοινή υπόθεση όλων μας, όπως συνάδει και 
απαιτείται. Το εγχείρημα είναι πάνω από αλλότριες 
σκοπιμότητες. Αφορά το κοντινό μέλλον που θα μπο-
ρούσε  να επιφυλάξει σημαντικότατη  προβολή και 
εξέλιξη της Βέροιας σε πολλά επίπεδα, εντός κι εκτός 
της χώρας μας.

Μέσα από την πορεία, έως την κατάθεση φακέλου 
υποψηφιότητας, η πόλη μας μπορεί να σχεδιάσει 
τους  νέους πολιτιστικούς  όρους  ανάπτυξης της 
επόμενης δεκαετίας, με στόχο τη δημιουργία ενός 
χώρου συνάντησης μεταξύ καλλιτεχνών και επαγγελ-
ματιών του πολιτιστικού χώρου,  από τη μια μεριά και 
στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης από την άλλη. 
Σχετικοί επιστήμονες θα κληθούν  να δημιουργήσουν 
το υπόβαθρο για την ανάπτυξη του δήμου και της πε-
ριφέρειάς μας.  Θα εμβαθύνουν οι σχέσεις του καλλι-
τεχνικού κόσμου με τους ανθρώπους, που διαχειρίζο-
νται τα θέματα πολιτισμού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και γενικότερα στην Περιφέρεια. Έναν πολιτισμό 
συνδεδεμένο άμεσα με την πρόοδο στην Επιστήμη, 

στις Τέχνες, στα Γράμματα, στα ζητήματα Περιβάλλο-
ντος αλλά και στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής. 
Με εμπλουτισμό και καλλιέργεια του πολιτιστικού 
κεφαλαίου  με μια βιώσιμη και αειφόρο πολιτιστική 
ανάπτυξη. Τα περιβαλλοντικά θέματα που όλο και 
συχνότερα αντιμετωπίζει ο πλανήτης θα πρέπει να 
αποτελούν κεντρικό ζήτημα και αντανάκλαση  του 
πολιτισμικού συστήματος, των αξιών και του τρόπου 
ζωής μας. Η προαγωγή κουλτούρας της αειφορίας  
έχει ύψιστη πολιτισμική  διάσταση .

 Η πόλη θα έχει το χρόνο  ανασυγκροτώντας  τους  
πολιτισμικούς της φορείς  να σχεδιάσει  σύγχρονα 
επιχειρησιακά σχέδια πολιτιστικής ανάπτυξης στην 
κατεύθυνση ενός σύγχρονου κοινωνικού πολιτισμού 
που αμβλύνει τις αντιθέσεις,  ανοίγει τους πνευμα-
τικούς ορίζοντες των ανθρώπων μακριά από ρατσι-
σμούς, μισαλλοδοξίες, ξενοφοβίες και που εν τέλει 
πλαταίνει, βαθαίνει και διευρύνει τη δημοκρατία. Η 
Βέροια πρέπει να σχεδιάζει με ορίζοντα τη δεκαετία 
του 2030 όχι για τους πολίτες αλλά με τους πολί-
τες, όχι για την κοινωνία αλλά με την κοινωνία. Δεν 
πρέπει να μας διαφεύγει  ότι ο πολιτισμός είναι ο 
τέταρτος αναπτυξιακός πυλώνας της χώρας μας και 
επόμενα οφείλουμε με δυναμικό τρόπο  να παράγου-
με και να ...καταναλώνουμε τον πολιτισμό.

Ο Δήμος,  βήμα- βήμα, με αποφάσεις του,  θα ορ-
γανώσει  την καλύτερη ομάδα   για την προετοιμασία 
φακέλου υποψηφιότητας. Με πολιτιστικούς επιστή-
μονες, καλλιτέχνες, επιμελητές  και επαγγελματίες  
του πολιτιστικού χώρου και  του περιβάλλοντος, που 
διαθέτει ο τόπος μας, από τη μια μεριά και  από την 
άλλη με στελέχη  της τοπικής αυτοδιοίκησης που 
μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της προ-
σπάθειας.

Να  απευθυνθεί και σε εξωτερικούς επιτελικούς 
πολιτισμικούς επιστήμονες και διαχειριστές   που δια-
θέτουν την επιστημονική  γνώση  και την οργανωτική  
εμπειρία και επάρκεια σύνταξης αίτησης υποψηφιό-
τητας  της πόλης  μας, ως ΠΠΕ.

………………………………………………………
Παρήλθαν  μέρες από τη σχετική ανακοίνωση  

του δημάρχου. Επιθυμώντας κι εγώ να συμβάλω 
στην περαιτέρω πληροφόρηση και ενημέρωση  των 
συμπολιτών μας, παραθέτω τις πληροφορίες που 
συγκεντρώνω , εδώ και τέσσερα χρόνια, σχετικά με 
το θεσμό της Π.Π.Ε. 

Α. Τί είναι η ΠΠΕ; Είναι ο σημαντικότερος και 
μακροβιότερος πολιτιστικός θεσμός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Στηρίζεται σε μια ιδέα και πρωτοβουλία της 
Μελίνας Μερκούρη και ξεκίνησε το 1985 με πρώτη 
ΠΠΕ την Αθήνα. Από το 1985 μέχρι σήμερα περισσό-
τερες από 60 πόλεις σε όλη την Ευρώπη έχουν γίνει 
Π.Π.Ε. Από την Ελλάδα τέσσερις πόλεις έχουν γίνει 
ΠΠΕ: η Αθήνα το 1985, η Θεσσαλονίκη το 1997, η 
Πάτρα το 2006 και η Ελευσίνα το 2021.

Β. Πώς λειτουργεί; Την  ευθύνη της διαχείρισης 
του θεσμού  την έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάθε 
χρόνο δύο διαφορετικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης φιλοξενούν τον τίτλο. Η ΕΕ ορίζει τη 
χρονική σειρά με την οποία κάθε κράτος μέλος θα 
φιλοξενήσει τον τίτλο. Το ποια πόλη θα φιλοξενήσει 

τελικά τον τίτλο από κάθε κράτος μέλος 
προκύπτει μέσα από εθνικό διαγωνισμό, 
οποίος διενεργείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Πολιτισμού-Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) του 
αντίστοιχου κράτους μέλους. Σε γενικές 
γραμμές, περνούν περί τα 12 με 15 χρό-
νια μέχρι ο τίτλος να επιστρέψει σε ένα 
κράτος μέλος της ΕΕ. Κάθε κράτος μέλος 
οφείλει να προκηρύξει εθνικό διαγωνισμό 
για την απονομή του τίτλου το αργότε-
ρο έξι χρόνια πριν από το έτος των εορ-
τασμών. Όσες πόλεις ενδιαφέρονται να 
καταθέσουν υποψηφιότητα οφείλουν να 
καταθέσουν το σχετικό φάκελο (αίτηση). 
Ο διαγωνισμός κρίνεται από διευρωπαϊκή 
επιτροπή εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι δι-
ορίζονται από διαφορετικά όργανα της ΕΕ. 
Συνολικά, η επιτροπή αξιολόγησης των 
φακέλων αποτελείται από 12 εμπειρογνώ-
μονες, εκ των οποίων οι 10 διορίζονται 
από όργανα της ΕΕ και οι 2 από το υ-
πουργείο πολιτισμού του κράτους μέλους, 
ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο της 
διαδικασίας και οι όποιες πολιτικές επιρ-
ροές σε εθνικό επίπεδο. Ο διαγωνισμός 
διενεργείται σε δύο στάδια. Στο προκριμα-
τικό στάδιο έχουν δικαίωμα να θέσουν υ-
ποψηφιότητα όσες πόλεις το επιθυμούν. Η 
επιτροπή των εμπειρογνωμόνων εξετάζει 
τους φακέλους και διενεργεί ακροάσεις με 
τις ομάδες των υποψήφιων πόλεων για να 

καταλήξει σε μία λίστα με πόλεις που προκρίνονται 
στην τελική φάση του διαγωνισμού. Οι προκριθείσες 
πόλεις έχουν ένα διάστημα 6-9 μηνών για να τελειο-
ποιήσουν τους φακέλους τους και να τους υποβάλουν 
εκ νέου στην επιτροπή. Στο τελικό στάδιο του διαγω-
νισμού, η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων διενεργεί 
και πάλι ακροάσεις με τις αντιπροσωπείες των φι-
ναλίστ πόλεων καθώς και επιτόπιες επισκέψεις στις 
πόλεις. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας, τα μέλη της 
επιτροπής εμπειρογνωμόνων ψηφίζουν και επιλέγουν 
την πόλη που θα γίνει Π.Π.Ε.

Εν προκειμένω για τον τίτλο της Π.Π.Ε. στην Ελ-
λάδα το 2021, το ΥΠ.ΠΟ.Α. προκήρυξε τον εθνικό 
διαγωνισμό στις αρχές του 2015. Οι ελληνικές πόλεις 
που ενδιαφέρονταν έπρεπε να καταθέσουν το φάκελό 
τους μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015. Συνολικά κατέθε-
σαν υποψηφιότητα 14 ελληνικές πόλεις: η Κέρκυρα, 
τα Γιάννενα, το Μεσολόγγι, οι Δελφοί, η Λάρισα, ο Βό-
λος, η Τρίπολη, η Καλαμάτα, η Ελευσίνα, η Σαλαμίνα, 
ο Πειραιάς, η Λέσβος, η Σάμος και η Ρόδος. Οι ακρο-
άσεις της προκριματικής φάσης πραγματοποιήθηκαν 
τον Ιανουάριο του 2016, οπότε και ανακοινώθηκε η 
λίστα των φιναλίστ, οι οποίες ήταν η Ελευσίνα, η Κα-
λαμάτα και η Ρόδος. Οι τρεις πόλεις κατέθεσαν τους 
τελικούς φακέλους τους το Σεπτέμβριο του 2016, 
ενώ το Νοέμβριο του 2016 πραγματοποιήθηκαν οι 
ακροάσεις της τελικής φάσης και οι επισκέψεις της 
επιτροπής στις πόλεις. Στις 11/11 του 2016 ανακοι-
νώθηκε το αποτέλεσμα της επιτροπής, η οποία με 
ομόφωνη απόφαση προέκρινε την υποψηφιότητα της 
Ελευσίνας.

Για να καταθέσει μία πόλη πρόταση, απαιτείται ο 
φάκελος  να έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβού-
λιο. Ο φάκελος υποψηφιότητας αποτελεί de facto 
σύμβαση ανάμεσα στην πόλη και την ΕΕ και πρέπει 
να τηρηθεί. Τα πέντε χρόνια της προετοιμασίας που 
μεσολαβούν ανάμεσα στην απόδοση του τίτλου και 
τον εορτασμό της Π.Π.Ε., η επιτροπή των εμπειρο-
γνωμόνων παρακολουθεί την ορθή (ή μη) εκτέλεση 
των εργασιών της προετοιμασίας για τον εορτασμό. 
Η πόλη οφείλει να καταθέτει τρεις εκθέσεις προό-
δου, οι οποίες αξιολογούνται από την επιτροπή των 
εμπειρογνωμόνων. Με βάση αυτές τις εκθέσεις και 
εφόσον η πόλη έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
που ανέλαβε με το φάκελο υποψηφιότητας, η επιτρο-
πή εισηγείται την απονομή ή μη του βραβείου Μελίνα 
Μερκούρη ύψους 1,5 εκ. ευρώ, το οποίο απονέμεται 
στην πόλη λίγο πριν από την έναρξη του έτους του 
τίτλου. Αυτά είναι και τα μόνα χρήματα που δίνει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Π.Π.Ε. Κατά τα άλλα, οι 
υποψήφιες πόλεις οφείλουν να εξασφαλίσουν τον 
προϋπολογισμό για την υλοποίηση της δράσης. Οι 
προϋπολογισμοί των Π.Π.Ε. ποικίλουν, ανάλογα με 
τη χώρα και την πόλη και αφορά ολόκληρη την 5ετία. 
Το μεγαλύτερο  μέρος του επικεντρώνεται στο έτος 
του τίτλου. Οι  δαπάνες  αφορούν αποκλειστικά τα 
λειτουργικά έξοδα της Π.Π.Ε. δηλαδή το καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα και τα λειτουργικά έξοδα της διοργάνω-
σης και όχι τις δαπάνες που αφορούν σε κτηριακές ή 
άλλες υποδομές. Καλύπτονται, σχεδόν αποκλειστικά, 
από εθνικούς πόρους και ειδικότερα, από την πόλη, 
την περιφέρεια, την εθνική κυβέρνηση (ΥΠ.ΠΟ.Α.) 
και ιδιωτικές χορηγίες. Ο φάκελος υποψηφιότητας 
που καταθέτει κάθε υποψήφια πόλη δεν είναι απλώς 
ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Είναι στην ουσία ένα 
σχέδιο μακρόπνοης πολιτιστικής στρατηγικής στις 
τέχνες, στα γράμματα, στα περιβαλλοντικά ζητήματα, 
στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ποιότητα ζωής… 

 Ο φάκελος για την επιλογή της πόλης, περιλαμ-
βάνει 6 ενότητες – κριτήρια:

Συμβολή στη μακροπρόθεσμη στρατηγική: 
κατά πόσο δηλαδή η πρόταση που παρουσιάζει η 
πόλη είναι προϊόν μιας μακρόπνοης και συνεπούς 
πολιτιστικής πολιτικής της πόλης. Κατά πόσο και με 
ποιους τρόπους η πρόταση που κατατίθεται θα μετα-
σχηματίσει την πόλη και ποια είναι η παρακαταθήκη 
που θα αφήσει.

Ευρωπαϊκή διάσταση: κατά πόσο η πρόταση 
που κατατίθεται αφορά τους ευρωπαίους του σήμερα, 
θίγει και αντιμετωπίζει προβλήματα ευρωπαϊκά. 

Πολιτιστικό και καλλιτεχνικό περιεχόμενο: το 
εύρος και η ποιότητα των πολιτιστικών, καλλιτεχνικών 
και περιβαλλοντικών δράσεων που θα αναπτυχθούν 
στο πλαίσιο της Π.Π.Ε.

Διάχυση: το μέγεθος και οι ποικιλία των διαφορε-
τικών αποδεκτών της δράσης σε τοπικό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ικανότητα υλοποίησης: κατά πόσο το σχέδιο 
που κατατέθηκε είναι εφαρμόσιμο και αν η πόλη 
μπορεί να εξασφαλίσει την υλοποίησή του σε επίπεδο 
διοικητικό, ανθρώπινων πόρων, οικονομικών πόρων, 
υποδομών, προσβασιμότητας κτλ.

Επικοινωνία και Μάρκετινγκ: η στρατηγική επι-

κοινωνίας και μάρκετινγκ της δράσης.
Όλα τα κριτήρια έχουν ίση σημασία στην αξιο-

λόγηση των φακέλων.
Γ. Ποια είναι τα οφέλη για μια πόλη 
που γίνεται ΠΠΕ;
Σχετικές μελέτες έχουν δείξει ότι η απόδοση για 

κάθε ευρώ που επενδύει μία ΠΠΕ είναι 7-10 ευρώ. Η 
αύξηση της αναγνωρισιμότητας της πόλης είναι ένα ε-
πίσης πολύ μεγάλο όφελος και κοινό για όλες σχεδόν 
τις Π.Π.Ε. Κατά τα άλλα, τα οφέλη ή μη εξαρτώνται 
σε μεγάλο βαθμό από τη σωστή προετοιμασία και τη 
συνέπεια που επιδεικνύουν οι πόλεις στην υλοποίηση 
του μακρόπνοου σχεδιασμού που έχουν χαράξει με 
αφορμή την Π.Π.Ε. Η ΠΠΕ είναι ένα «κλειδί» για τη 
διεκδίκηση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων για το 
μετασχηματισμό της πόλης. Το κλειδί για την επιτυχία 
είναι ο μακρόπνοος σχεδιασμός και η συνέπεια στην 
υλοποίησή του.

Δ. Πότε πρέπει μία πόλη να ξεκινήσει 
την προετοιμασία;
 Μία πόλη που θέλει να διεκδικήσει τον τίτλο με 

αξιώσεις για την επόμενη περίοδο, που θα είναι γύρω 
στο 2034 με 2036, θα ήταν καλό να ξεκινήσει και από 
τώρα, ώστε να έχει το χρόνο να οικοδομήσει τέσσερα 
βασικά στοιχεία:

• Μία μακρόπνοη πολιτιστική στρατηγική, η οποία 
θα είναι μέρος μιας ευρύτερης αναπτυξιακής στρατη-
γικής για την πόλη.

• Την ευρεία συμφωνία και συμμετοχή όλων των 
ομάδων του πληθυσμού της στον κοινό στόχο, που 
προϋποθέτει την ουσιαστική και σε βάθος κατανόηση 
αυτού του στόχου με όλα τα επιμέρους χαρακτηριστι-
κά του.

• Την ουσιαστική διασύνδεσή της με το σύγχρονο 
ευρωπαϊκό πολιτιστικό γίγνεσθαι.

• Τη συνέπεια στην επιδίωξη των τριών παραπά-
νω στόχων.

Ε. Παράθεση
Στο τετραήμερο meeting  8,9,10 και 11 Νοεμβρίου 

2018, στην Ελευσίνα, ΠΠΕ για το 2021, πραγματο-
ποιήθηκε  συνάντηση με θέμα: «Πολιτισμός 2030, 
είναι η Τέχνη Πρωτεύουσα;». Ήταν αφιερωμένο στο 
εορτασμό, της δεύτερης επετείου από την απονομή 
του τίτλου της Π.Π.Ε. 2021 στην ιστορική  πόλη της 
Ελευσίνας.

Ένα τετραήμερο με θέματα πολιτισμού εφ’ όλης 
της ύλης, που αφορούσαν  στην αειφόρο πολιτιστική 
ανάπτυξη των πόλεων και των περιφερειών της χώ-
ρας κατά την επόμενη δεκαετία, καθώς και στις καλές 
πρακτικές σε επίπεδο πολιτιστικής αποκέντρωσης, 
που εμφανίζεται στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαε-
τίες.

 Σε αυτό το τετραήμερο meeting, συμμετείχα με 
την ιδιότητα, τότε, του προέδρου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
Βέροιας, ως εισηγητής σε δύο ολομέλειες και ως σύ-
νεδρος σε  έξι ομάδες εργασίας και σε τρεις βραδινές 
συναντήσεις. Προσπάθησα να αποκομίσω τα μέγιστα 
από αυτή τη συνάντηση και σε επίπεδο πληροφορι-
ών και σε επίπεδο γνωριμιών με πρόσωπα.

Επέστρεψα στη πόλη μου με θετικές εντυπώσεις, 
σκέψεις, προβληματισμούς και επιθυμίες  για τη δυ-
νατότητα που θα μπορούσε να έχει και η  Βέροια: Η 
Ελευσίνα, ένας δήμος με παρεμφερή χαρακτηριστικά 
(ιστορικά, πολιτισμικά, οικονομικά, κοινωνικά)   τόλ-
μησε και τα κατάφερε. Εμείς γιατί όχι; (Σχετικό δη-
μοσίευμά μου, στα τοπικά ΜΜΕ από 16 έως 18 Νοε 
2018,  με θέμα «meeting-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2030-Νίκος 
Μαυροκεφαλίδης» ).

 ΣΤ. Επίλογος 
Η πόλη μας μπορεί να ονειρευτεί, να τολμήσει, 

να σχεδιάσει, να προετοιμάσει, να υποβάλλει την 
υποψηφιότητά της και να διεκδικήσει  τον ορισμό της 
ως  Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, την 
επόμενη   δεκαετία!

Μπορεί να στείλει σ’ ολόκληρη τη χώρα  και στην 
Ευρώπη, τα μηνύματα της ιστορίας της, αλλά το κυ-
ριότερο, το όραμά της για ένα ελπιδοφόρο αύριο που 
θα συνδυάζει τις ιστορικές αφετηρίες με τις  σύγχρο-
νες δυνατότητες. Να εξελιχθεί περαιτέρω σε  πόλη 
Πολιτισμού και Καινοτομίας προς χάριν των κατοίκων 
της και κυρίως της νέας γενιάς. Το όραμά της μπορεί 
να ανθίσει στη σκέψη και στην καρδιά της τοπικής 
κοινωνίας και να αποφέρει γλυκείς καρπούς.

Ως δημότης και πρώην αιρετός δήμου Βέροιας 
(2007-2019), ευχαριστώ  τον κ Δήμαρχο που απο-
δέχτηκε την παραπάνω πρότασή μου, εκκινώντας το 
μεγάλο εγχείρημα και την πορεία προς την κατάκτηση 
του τελικού στόχου.

Η  Βέροια, με ενωμένες όλες τις κοινωνικές της 
δυνάμεις, θα μπορέσει να φθάσει στο τελικό στόχο. 

Θα κατακτήσει το τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύ-
ουσας της Ευρώπης! 
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«O κύβος ερρίφθη»!
Η Βέροια, μόλις προκηρυχτεί ο διαγωνισμός από το ΥΠ.ΠΟ.Α., θα  υποβάλλει την υποψηφιότητά της, ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης



Διακοπή νερού σήμερα στο Σέλι, λόγω ακύρωσης 
του παλαιού δικτύου ύδρευσης 

Από τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) γίνεται γνωστό ότι: σήμερα Παρασκευή 
8 Ιουλίου 2022 θα γίνει ολιγόωρη διακοπή νερού από την ώρα 08:30 έως 14:30, στην Κοινότητα Κάτω Βέρμιο (Σέλι) 
του Δήμου Βέροιας, λό-
γω τελικών συνδέσεων 
στο νέο δικτύου ύδρευ-
σης και ακύρωση του 
παλαιού.

Παρακαλούνται οι κά-
τοικοι να φροντίσουν για 
την συγκέντρωση των α-
παραίτητων ποσοτήτων 
νερού, προκειμένου να 
μη δημιουργηθούν προ-
βλήματα λειψυδρίας το 
χρονικό διάστημα των 
εργασιών. Παράλληλα 
με την ανακοίνωση στα 
ΜΜΕ, πάγια τακτική της 
ΔΕΥΑΒ είναι, οι συμπο-
λίτες μας να ενημερώνο-
νται έγκαιρα με σχετική 
μεγαφώνιση. 

Τα τεχνικά συνερ-
γεία της επιχείρησης θα 
καταβάλλουν προσπά-
θειες ώστε οι εργασίες 
να αποκατασταθούν το 
γρηγορότερο δυνατόν.  
Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κα-
τανόηση των καταναλω-
τών-πελατών της για την 
ολιγόωρη αναστάτωση 
που θα υποστούν.  

Του  Γ.Ξ 
Τροχόπουλου

Επειδή τελευταία γίνεται 
πολύς ντόρος, (από πολ-
λούς εγχώριους ‘’ειδήμο-
νες’’) με θέμα την πιθανή 
υποψηφιότητα της Βέροιας 
ως Πολιτιστικής πρωτεύου-
σας της Ευρώπης , θεωρώ 
ότι θα ήταν καλό να ενημε-
ρωθεί ο Βεροιώτης πολίτης 
περί αυτού του περιβόητου 
όρου.

 Έχουμε και λέμε λοι-
πόν :

Η Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 
είναι μια πόλη που ορίζεται από την Ευρω-
παϊκή Ένωση για περίοδο ενός χρόνου. Κατά 
την διάρκεια λοιπόν αυτού του χρόνου, δίνεται 
η ευκαιρία στην πόλη αυτή να επιδείξει την 
πολιτιστική της ζωή και ανάπτυξη, με αποτέλε-
σμα την προβολή της εικόνας της, στον διεθνή 
χώρο.

Αρχικά, υπήρχε η έννοια της Ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής πόλης, ονομασία που εκπονήθη-
κε ως τρόπος αλληλοπροσέγγισης των Ευρω-
παίων πολιτών και  καθιερώθηκε στις 13 Ιου-
νίου του 1985 από το συμβούλιο Υπουργών 
Πολιτισμού  της Ευρώπης με πρωτοβουλία 
της τότε Ελληνίδας Υπουργού της αείμνηστης 
Μελίνας Μερκούρη.

 Από το 1999 η Ευρωπαϊκή πόλη πολιτι-
σμού μετονομάστηκε σε Πολιτιστική πρωτεύ-
ουσα της Ευρώπης.

Από το 2010 η Ευρωπαϊκή επιτροπή α-
ποφάσισε σε κάθε Πολιτιστική πρωτεύουσα 

να χορηγείται βραβείο, προς 
τιμήν της Μελίνας Μερκού-
ρη, ύψους 1,5 εκατ. Ευρώ. 
Επίσης κάθε χρόνο ορίζο-
νται δύο Πολιτιστικές πρω-
τεύουσες της Ευρώπης και 
αυτό για να αποφευχθεί ο 
υπερβολικά σκληρός αντα-
γωνισμό μεταξύ Κρατών για 
την απόκτηση του τίτλου, ο 
ορισμός δε αυτός ανακοινώ-
νεται 4 χρόνια πριν.

Μόνο ευρωπαϊκές πόλεις 
που ανήκουν σε κράτη μέ-
λη της Ε.Ε. έχουν αποκτήσει 
μέχρι σήμερα τον τίτλο της 

Ευρωπαϊκής πολιτιστικής πρωτεύουσας. Ω-
στόσο το συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
μπορεί να ορίσει και πόλη από τρίτο Κράτος, 
αρκεί η απόφαση να ληφθεί ομόφωνα. Ένα 
τέτοιο παράδειγμα αποτελεί και η Κωνσταντι-
νούπολη, που χρίσθηκε ευρωπαϊκή πολιτιστι-
κή πρωτεύουσα για το 2010.

Για το 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα 
της Ευρώπης έχει οριστεί η πόλη Βεσπρέμ 
(Veszprem) της Ουγγαρίας και αναφέρω πα-
ρακάτω μερικά ονόματα πόλεων που έχουν 
ονομαστεί μεχρι τώρα Πολιτιστικές Πρωτεύου-
σες όπως π.χ η Αθήνα το 1985, το Βερολίνο 
το 1988, το Δουβλίνο το 1991, η Λισαβόνα το 
1994, η Θεσσαλονίκη το 1997, η Στοκχόλμη 
το 1998, το Πόρτο και το Ρότερνταμ το 2001, η 
Γένοβα και η Λιλ το 2004 κλπ

Θα ήταν, ευχής έργον,  να βρεθεί και το 
όνομα της Βέροιας στον κατάλογο αυτών των 
πόλεων, τι παραπάνω δηλαδή έχουν αυτές;  
Ή κάνω λάθος;
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
 «VENUS GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

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.

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

Για την πιθανή υποψηφιότητα 
της Βέροιας ως Πολιτιστικής
πρωτεύουσας της Ευρώπης

Θερμές ευχές 
και ευχαριστίες 
Πρός τόν  Σεβασμιώτατον 

Μητροπολίτην Βεροίας, Ναούσης καί 
Καμπανίας  κύριον Παντελεήμονα 

 Σεβασμιώτατε ἅγιε Βεροίας, σᾶς εὐχαριστῶ θερμῶς γιά 
τήν δική σας εὐγενεστάτη καί λίαν τιμητική πρόσκληση, γιά 
τήν τελεία καί Ἀβραμιαία φιλοξενία σας στόν χώρο τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεώς σας καί πάνω ἀπ᾿ ὅλα γιά τίς ἀξιόλογες πνευμα-
τικές, ἐπιστημονικές καί λατρευτικές ἐκδηλώσεις τῶν Παυλείων, 
τά ὁποία κάθε ἔτος μᾶς χαρίζουν τήν πνευματική γνώση, δη-
μιουργοῦν καί ἐνισχύουν πνευματικούς δεσμούς μεταξύ τῶν 
Ὀρθοδόξων. 

Σεπτέ Ποιμενάρχα παρακαλῶ μεταδώστε τίς θερμότατες 
εὐχαριστίες, τήν ἀγάπη μου, τίς ταπεινές εὐχές καί τίς εὐλογίες 
μου στούς λαμπρούς συνεργάτες σας, κληρικούς καί λαϊκούς, 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας 
πού συμπορεύονται καί βρίσκονται μαζί σας στήν πρώτη γραμ-
μή τῆς Ἱεραποστολικής σας Διακονίας, καθοδηγούμενοι ἀπό 
τήν πνοήν τοῦ ἁγίου ἐνδόξου καί πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου 
τῶν ἐθνῶν Παύλου. 

Δοξάζω τόν Πανάγιο Τριαδικό Θεό γιά τίς ἀναρίθμητες δρά-
σεις σας, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν λαμπρό παράδειγμα, εἰδικά σ᾿ 
αὐτήν τήν δύσκολη περίοδο πού βιώνουμε, παρακαλούμεν δε, 
ἵνα εὔχεσθε καί ὑπέρ ἡμῶν ἐν ταῖς πρός τόν Θεόν δεήσεσι. 

Μέ αἰσθήματα χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως, σᾶς εὐχαριστῶ ἀπό 
καρδιᾶς καί εὐχόμαστε ὁ Θεός νά σᾶς χαρίζει ὑγεία καί δύναμη 
γιά τήν συνέχιση τῆς Διακονίας σας. 

 Ὁ Θεός ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν 
Μέ πολλή ἐν Χριστῷ ἀγάπη καί ἀδελφικόν ἀσπασμόν 

 Μετά σεβασμοῦ πολλοῦ 
Ὁ ἐπικεφαλής τῶν Ἐξωτερικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρ-

χείου Γεωργίας  
Ὁ Μητροπολίτης Ζουκδίδι καί Τσαΐσι  

κ. Γεράσιμος 

Η άμμος 
στην κλεψύδρα 

τελειώνει
 Toy Αντώνη Μαρκούλη*

Κατάρρευση 
της ανάπτυξης 
το 2022 και το 
2023, αναχρο-
ν ι σ τ ι κό  π λ η -
θωρισμό (12% 
χθες!) και ακρί-
βεια διαρκείας, 
προβλέπει η έκ-
θεση του Γιάννη 
Στουρνάρα, Δι-
οικητή της Τρά-
πεζας της Ελλά-
δος. Αφήνοντας 
παράθυρο σε 

νέες πολιτικές σκληρής λιτότητας!
Την ίδια στιγμή, απαισιοδοξία για την πορεία 

της οικονομίας και της αγοράς εκφράζουν σε 
έρευνα του Εμπορικού Επιμελητηρίου 7 στους 
10 επαγγελματίες και επιχειρηματίες, αγωνιώ-
ντας ακόμη και για το μέλλον τους.

Ακλόνητα στοιχεία και βασανιστική καθημε-
ρινότητα των ανθρώπων της αγοράς. Στο 100% 
έργο Μητσοτάκη. Του χειρότερου ever πρωθυ-
πουργού της χώρας, στη δυσκολότερη περίοδο 
της σύγχρονης ιστορίας της. Ενός τυχοδιώκτη 
της πολιτικής, που εξακολουθεί να στηρίζει την 
παραμονή στη θέση του, στα πάντα πρόθυμα 
δεκανίκια των φιλικών του μέσων ενημέρωσης 
και ενός εξαιρετικά διαβρωμένου συστήματος 
εξουσίας.

“Μπορείς να τους ξεγελάς όλους για λίγο και-
ρό, λίγους όλο τον καιρό, αλλά όχι όλους όλον 
τον καιρό” είχε πει ο Αβραάμ Λίνκολν. Κι αυτό 
ισχύει στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
στο ΝΑΤΟ, ακόμη και στο Κογκρέσο. Η άμμος 
στην κλεψύδρα της κυβέρνησης και του Μητσο-
τάκη τελειώνει. Και είναι καλοκαιρινή.

*Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής 
Ανασυγκρότησης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-

Προοδευτική Συμμαχία



Νέο πλήγμα για 
το Βεροιώτικο 
και κατ’ επέκτα-

ση για το Ημαθιώτικο 
ποδόσφαιρο, μιας και 
αποχωρεί ο ισχυρός 
άνδρας του Αστέρα Τρι-
ποτάμου, Γιώργος Τσα-
χουρίδης!

Ο πρόεδρος και χρηματοδότης 
της Βεροιώτικης ομάδας, φεύγει 
πικραμένος από το ποδόσφαιρο 
έχοντας μόλις έναν χρόνο ενασχό-
λησής του με αυτό και στην ανακοί-
νωσή του εξηγεί τους λόγους που 
τον οδήγησαν σε αυτή την απόφα-
ση. Έτσι, θα πρέπει να θεωρούμε 
αβέβαιο το μέλλον του πρωταθλητή 
της ΕΠΣ Ημαθίας, αφού ο Γιώργος 
Τσαχουρίδης ήταν ο μοναδικός αι-
μοδότης της ομάδας!

Αναλυτικάηδήλωσή τουα-
ναφέρει:

«Η απόφαση μου να ηγηθώ 
μιας καινούριας προσπάθειας στο 
σωματείο του Αστέρα Τριποτάμου 
ενείχε από την αρχή πολλούς κιν-
δύνους και μεγάλο προσωπικό 
και οικονομικό κόστος. 

Η κρισιμότητα, όμως, των στιγ-
μών, αλλά και οι κίνδυνοι που ελ-
λόχευαν ώστε να μείνει ο Αστέ-
ρας ακέφαλος διοικητικά δεν μου 
επέτρεπαν να μείνω αμέτοχος 
όντας συναισθηματικά δεμένος 
με το χωριό. Το διακύβευμα για 
το μέλλον του Σωματείου  ήταν 
τεράστιο, ή κάποιος έπρεπε να 
αναλάβει τα ηνία ή να μείνει η ο-
μάδα εκτός πρωταθλήματος στην 
Α Ερασιτεχνική κατηγορία της Η-
μαθίας. 

Για αυτό το λόγο, από την 
πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης 
της υποψηφιότητας μου απηύθυ-

να προσκλητήριο συσπείρωσης 
και συνεννόησης στους ανθρώ-
πους του χωριού. Μίλησα για μια 
μοναδική ευκαιρία  να αλλάξουμε 
τα δεδομένα στην κατηγορία αφή-
νοντας στην άκρη όλα όσα δημι-
ουργούν συνθήκες διχασμού και 
να φτιάξουμε ένα σύνολο που θα 
ήταν κάτι μοναδικό για δεδομένα 
του Νομού, όπως και έγινε. 

Δυστυχώς, όπως αποδεικνύ-
εται, η ώρα αυτή δεν είχε έρθει 
ακόμη.

Δεν είναι σκοπός μου να κατη-
γορήσω κανέναν ή να επιρρίψω 
συγκεκριμένες ευθύνες. Προφα-
νώς, υπάρχει μια διαφορά αντίλη-
ψης για το ποδόσφαιρο ανάμεσα 
σε μένα και σε εκείνους που τους 
ενδιαφέρει μόνο η αίγλη του πρω-
ταθλητή και οι φωτογραφίες με τα 
τρόπαια.

Σε μια χρονιά γεμάτη επιτυ-
χίες, κατακτώντας αήττητος ως 
πρόεδρος πρωτάθλημα, κύπελλο 
και άνοδο στην επόμενη κατηγο-
ρία κατάλαβα ότι και πριν αλλά και 
τώρα είμαι μόνος μου.

Η ομάδα δεν στηρίχθηκε πέρα 
από τις δυνάμεις της οικογένειάς 
μου σε κανένα επίπεδο. Απόντες 
όλοι, αφήνοντας έναν άνθρωπο 
καθημερινά να ματώνει ώστε να 
έρθουν τα αποτελέσματα που ευ-
τυχώς με έκαναν υπερήφανο. 

Χωρίς γήπεδο, δίχως καμία 
βοήθεια από τους τοπικούς άρ-
χοντες, με ένα σωρό εμπόδια, κα-
ταφέραμε μέσα σε επτά μήνες να 
κατακτήσουμε εγώ και οι ποδο-
σφαιριστές μου όλους τους στό-
χους που είχαμε θέσει από την 
αρχή.

Όσο κάποιοι συνειδητά συνε-
χίζουν να απαξιώνουν την φετινή 
προσπάθεια του Αστέρα Τριποτά-
μου συμβάλλοντας με την στάση 
τους στη διατήρηση ενός τοξικού 

κλίματος, άνευ λόγου και αιτίας, ε-
κτίθενται στα μάτια των  φιλάθλων 
της Ημαθίας . Το μόνο θύμα είναι 
το ίδιο το σωματείο και το ίδιο το 
ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Κανέ-
νας άλλος. Όλη τη χρονιά κάποιοι 
κρύβονταν και λειτουργούσαν πα-
ρασκηνιακά, πίσω από την έννοια 
την οποία αποκαλούν γενικά ερα-
σιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ουσιαστι-
κά πρόκειται για μία κατάσταση 
όπου τη μια το ποδόσφαιρο της 
Ημαθίας ελέγχεται από τον έναν, 
την άλλη από τον άλλον. Σκοτει-
νές φιγούρες που λειτουργούν με 
τρίπτυχο: Διαλέγω τους διαιτητές 
που θέλω, ορίζω ποιόν θα αφή-
νω να μιλάει και ποιον όχι και αν 
τολμήσεις να μιλήσεις τιμωρείσαι 
με πρόστιμα τα οποία πληρώνεις 
δυστυχώς από την τσέπη σου. 
Συνάντησα πρωτόγνωρα πράγ-
ματα σε ό,τι αφορά τα γήπεδα του 

Νομού. Οι αγωνιστικοι χώροι του 
Δήμου έγιναν τσιφλίκια κάποιων 
παραγόντων που με ομάδες- φά-
ντασμα, κρατούν σε ομηρία τα 
γήπεδα του Δήμου. Αυτή η κατά-
σταση απωθεί όποιον θέλει να 
ασχοληθεί σοβαρά με τα αθλητικά 
δρώμενα του τόπου. Αυτή είναι η 
μόνη αλήθεια.

Αποχωρώαπότηνπροε-
δρίατουΑστέραΤριποτάμου.
Αποχωρώγενικότερααπότο

ποδόσφαιρο
Αποχωρώ από τον Αστέρα 

Τριποτάμου γιατί δεν ανταποκρί-
θηκε ο κόσμος που αγαπάει το 
ποδόσφαιρο σε κανένα επίπεδο, 
η ομάδα αγωνίστηκε εντός έδρας 
σε αγώνες μπαράζ ανόδου για 
πρώτη φορά στην ιστορία της και 
την παρακολούθησαν 29 άνθρω-
ποι. Με αυτά τα δεδομένα κανένα 
σωματείο δεν μπορεί να είναι βιώ-
σιμο οικονομικά εκτός εάν υπάρ-
χει κάποιος που βάζει πάντα το 
χέρι στην τσέπη. Στην προκειμένη 
περίπτωση εγώ και η οικογένειά 
μου δεν πρόκειται να μπούμε στο 
μέλλον σε καμία τέτοια διαδικασία.

Δεν περιμένω τίποτα πλέον. 
Δεν ελπίζω ότι θα αλλάξει κάτι. 
Δεν με ενδιαφέρει ποιοι θα πει-
στούν από τα λεγόμενά μου, κα-
θώς ο κύκλος μου έκλεισε. Όλοι 
όσοι θα με βρίσουν ή θα  κατη-
γορήσουν εμένα και τους συνερ-
γάτες μου, προφανώς ζούσαν σε 
άλλη χώρα όταν κατακτήσαμε το 
Kύπελλο, όταν κατακτησαμε το 

πρωτάθλημα, όταν παίξαμε στους 
ομίλους των μπαράζ ανόδου. 
Προφανώς έλειπαν σε χώρα μα-
κρινή, όταν όλος ο νομός υποκλί-
θηκε στην ποιότητα της ομάδας 
που σε χαλεπούς καιρούς ήταν 
ένα ποδοσφαιρικό αριστούργημα. 

Όσο κι αν με πλήγωσαν κά-
ποιες συμπεριφορές, δεν κακολο-
γώ κανέναν. Όμως, δεν θα απο-
λογηθώ κιόλας!

Την ομάδα την αγάπησα, θα 
συνεχίσω να την παρακολουθώ 
και να τη βοηθάω όχι όμως οικο-
νομικά. Στήριξα τον Αστέρα Τρι-
ποτάμου με τις οικονομίες μίας 
ζωής και όχι με χρήματα που πε-
ρίσσευαν ή που έτρεχαν από τα 
μπατζάκια.

Αποχωρώ δίχως να αφήνω 
καμία οικονομική υποχρέωση και 
κανένα βάρος, αφήνω και φορο-
λογικά τακτοποιήμενο το σωμα-
τείο. Είμαι επίσης διατεθειμένος 
να παραχωρήσω τον Αστέρα Τρι-
ποτάμου σε όποιον το επιθυμεί.

Από την ερχόμενη Δευτέρα τε-
λώ υπό παραίτηση.

Θα ήθελα από καρδιάς να ευχα-
ριστήσω όλους όσους συνεργαστή-
καμε,  παρά τις αντιξοότητες και τα 

προβλήματα που συναντήσαμε. 
Πιστεύω ότι δεν αδίκησα κα-

νέναν.
Λειτούργησα πάντοτε με μετρι-

οπάθεια, υπηρετώντας θεσμικά 
το ρόλο μου ως πρόεδρος, με σε-
βασμό προς όλους ανεξαιρέτως 
και επιδίωξα το καλύτερο, δεδο-
μένων και των συνθηκών διότι η 
παραγοντικη μου εμπειρία ήταν 
μηδαμινή.

Οι ομάδες χρειάζονται σύ-
μπνοια, στρατηγικό σχεδιασμό, 
όραμα και αποφάσεις που βασίζο-
νται σε μελέτες και δεδομένα, για 
να κάνει βήματα προόδου, άποψη 
που εξέφρασα πολλές φορές σε 
όλους όσους γνώρισα τους λίγους 
αυτούς μήνες που ασχολήθηκα με 
το ποδόσφαιρο. 

Εύχομαι να υπάρξουν άνθρω-
ποι που θα αναλάβουν την ομάδα 
και δεν θα πάει στράφι όλη η 
προσπάθεια που έγινε από 
μένα και τους συνεργάτες μου.

Θα ήθελα επίσης να ευχαρι-
στήσω όλους τους δημοσιογρά-
φους του Νομού που ήταν κοντά 
στην ομάδα και σε μένα. 

Υ.Γ. Φεύγω από το ποδό-
σφαιρο αήττητος σε όλα τα παι-
χνίδια που έχει δώσει η ομάδα 
μου εντός και εκτός έδρας. Απο-
χωρώ γεμάτος, γεμάτος από τίτ-
λους και επιτυχίες. Ως πρόεδρος 
αγωνιστικά δεν έχω χάσει ποτέ, 
ως παράγοντας δυστυχώς απέτυ-
χα που δεν μπόρεσα να βρω τον 
τρόπο η ομάδα αυτή να έχει συ-
νέχεια. Είμαι βέβαιος ότι θα κάνει 
πολλά χρόνια να εμφανιστεί ομά-
δα που θα πετύχει όσα πέτυχε η 
δική μου. 

Με εκτίμηση,
Τσαχουριδης Ε Γεώργιος

Πρόεδρος Αστέρα
Τριποτάμου»

Κυριακή 17 Ιουλίου 2022
ο 10oς δρόμος Ξηρολιβάδου

Έπειτα από 2 χρόνια απουσίας από τις διοργανώσεις αγώνων ο 
Σύλλογος Δρομέων Βέροιας, επανέρχεται με την ανακοίνωση της η-
μερομηνίας του 10ου Αγώνα ορεινού τρεξίματος Ξηρολιβάδου 14χλμ 

.Ο Δήμος Βέροιας με το Νομικό πρόσωπο Κ.Α.Π.Α. σε συνεργα-
σία με τον Σύλλογο Δρομέων Βέροιας ορίζουν ως ημερομηνία διεξα-
γωγής του 10ου Αγώνα ορεινού τρεξίματος Ξηρολιδάδου 14χλμ , την 
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022.
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Αστέρας Τριποτάμου

Γ. Τσαχουρίδης: “Αποχωρώ από την προεδρία του Αστέρα Τριποτάμου
Αποχωρώ γενικότερα από το ποδόσφαιρο”



Θα διεξαχθεί όπως και πέ-
ρυσι, στο Καυτανζόγλειο Στάδιο 
Θεσσαλονίκης, 9-10/07/2022. 
Στο Καυτανζόγλειο Στάδιο της 
Θεσσαλονίκης, πέφτει η αυλαία 
των συμμετοχών του σωματείου 
μας στα Πανελλήνια Πρωταθλή-
ματα για το 2022. Το διήμερο 9-
10 Ιουλίου διεξάγεται το Πανελ-
λήνιο Πρωτάθλημα Στίβου ΑμεΑ 
με τη συμμετοχή 492 αθλητών 
και αθλητριών από 49 αθλητικά 
σωματεία ΑμεΑ. 

Με14μέληστηνΑποστολή
συμμετέχειτο«ΕνΣώματι

Υγιεί»
Με τη μεγαλύτερη μέχρι τώ-

ρα αποστολή συμμετέχει το σω-
ματείο μας. Ο αριθμός των 9 
αθλητών κα αθλητριών αποτε-
λεί ρεκόρ συμμετοχής. Ανάμεσα 
στους συμμετέχοντες υπάρχουν 
τρεις εν ενεργεία κάτοχοι Πανελ-
ληνίων Ρεκόρ (Κοντονής, Δημη-
τρακόπουλος Τσιάτσης), αλλά 
και τρεις πρωτοεμφανιζόμενοι 
αθλητές (Πάνος, Ντίσιος, Ζαφει-

ρίου). Η ομάδα συμπληρώνεται 
από τους έμπειρους και κάθε 
χρόνο στα μετάλλια Γαλανούδη 
και Γουρλομάτη, αλλά και την Α-
λεξάνδρου που θα αγωνιστεί ως 
αθλητής-συνοδός του Τσιάτση, 
αθλητή με πρόβλημα όρασης. 
Της αποστολής ηγείται ο Κα-
ραϊωσήφ Αλέξανδρος, Τεχνικός 
Διευθυντής του σωματείου. Στην 
αποστολή βρίσκονται επίσης οι 
προπονητές Φερφέλης Κωνστα-
ντίνος και Αρβανιτάκης Αντώνης 
και οι συνοδοί Τσιάτση Χριστίνα 
και Μπαλλή Ξανθίππη.

Αθλητές:
1. Κοντονής Κωνσταντίνος 

(F36): Σφαίρα, Δίσκο, Ακόντιο
2. Γαλανούδης Ελισσαίος (F43): 

Σφαίρα, Δίσκο
3. Δημητρακόπουλος Ιωάν-

νης (F43): Σφαίρα, Δίσκο, Ακό-
ντιο

4. Γουρλομάτης Παναγιώτης 
(Τ20): Άλμα εις Μήκος, Άλμα 
Τριπλούν

5. Τσιάτσης Αριστείδης (T11/
U17): 100m

6 .  Α λ ε ξά ν δ ρ ο υ  Κ λα ί ρ η 
(Guide Runner)

7. Πάνος Ευάγγελος (Τ20): 
800μ, 1500μ

8. Ντίσιος Νικόλαος-Ραφαήλ 
(F41): Σφαίρα, Δίσκο, Ακόντιο

9. Ζαφειρίου Αφροδίτη (T44): 
100μ, Άλμα εις Μήκος, Άλμα εις 
Ύψος

Προπονητές:
1. Φερφέλης Κωνσταντίνος
2. Αρβανιτάκης Αντώνης

Συνοδοί:
1. Τσιάτση Χριστίνα
2. Μπαλλή Ξανθίππη

ΑρχηγόςΑποστολής:
Καραϊωσήφ Αλέξανδρος

Για την ιστορία, να αναφέ-
ρουμε ότι από το 2016 που 
συμμετέχουν οι αθλητές μας σε 
Πανελλήνια Πρωταθλήματα Στί-
βου, έχουν κερδίσει συνολικά 
31 μετάλλια (16-12-3) και είναι 
εν ενεργεία κάτοχοι 5 Πανελ-
ληνίων Ρεκόρ στις κατηγορίες 
τους.

Κάλεσμα από την ομάδα 
πρωτοβουλίας για την 

Τετάρτη 13 Ιουλίου στην Ελιά

Με ανακοίνωση της η ομάδα Πρωτο-
βουλίας για την σωτήριά της ομάδας 
της Βέροιας καλεί σε Πανημαθιώτικη  

συγκέντρωση που θα γίνει στην Ελιά ,όπου θα 
συζητηθεί η αυριανή ημέρα της ομάδας. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:
Φίλοι της Βέροιας, της αγαπημένης μας «Βασίλισσας του Βορρά»,
Σας καλούμε την Τετάρτη 13 Ιουλίου και ώρα 8 το βράδυ, στην 

αίθουσα «Sala» του πολυχώρου «Ελιά» για να συζητήσουμε το 
σήμερα και το αύριο της αγαπημένης μας «Βασίλισσας του Βορ-
ρά».

Ελάτε να ανταλλάξουμε απόψεις, σε μια κοινή προσπάθεια να 
δημιουργήσουμε μια ομάδα σε νέες βάσεις. Μια ομάδα που θα εί-
ναι στα δικά σας χέρια. Μια ομάδα που θα έχει παρόν και μέλλον, 
στηριζόμενη στην μακρόχρονη και ένδοξη ιστορία της.

Ελάτε την Τετάρτη σε μια ιστορική συνάντηση που στο νέο 
πρωτάθλημα της Superleague2 θα έχει απόχρωση το βυσσινί και 
το μπλε!!!

Ομάδα Πρωτοβουλίας
για την ΠΑΕ Βέροια

Στέφανος Αποστολίδης

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου ΑμεΑ 2022
Με αριθμό-ρεκόρ η συμμετοχή του “Εν Σώματι Υγιεί”

ΑΙΓΕΣ ΒΕΡΓΙΝΑ
Συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου ΑμεΑ

Το Αθλητικό Σωματείο ΑμεΑ Ν. Ημαθίας «ΑΙΓΕΣ ΒΕΡΓΙΝΑ» θα συμμετέχει και φέτος στo μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της χώρας , στο Πα-
νελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου ΑμεΑ , το οποίο θα διεξαχθεί στο Καυτατζόγλειο Στάδιο της Θεσσαλονίκης στις 9 και 10 Ιουλίου .

Συνολικά θα συμμετέχουν οκτώ αθλητές και αθλήτριες στις κατηγορίες 12, 20, 42 και είναι οι παρακάτω
Τουλίκας Νικόλαος ,Θεοχαρόπουλος Νικόλαος, Πορφύρης Νεόφυτος, ,Παπαδόπουλος Ραφαήλ,, Καφές Θεόδωρος , Μπίτζιου Χριστίνα, 

Τσουλτζίδου Κων/να και Παπαναστασίου Αγγελική
Αρχηγός της αποστολής θα είναι η πρόεδρος του σωματείου Έφη Καραγιάννη και συνοδοί - προπονητές η Παπαδοπούλου Αγγελική & Σι-

στάκος Παναγιώτης..
Το Δ.Σ του σωματείου μας εύχεται Καλή Επιτυχία στους αθλητές και τις αθλήτριες και ευχαριστεί θερμά τους προπονητές, τους φίλους, τους 

εθελοντές & όσους στήριξαν το σωματείο και τη φετινή χρονιά.
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CMYK

Στο Metropolis 95.5 και την εκ-
πομπή «Στη Σέντρα» φιλοξενήθη-
κε ο Παύλος Δερμιτζάκης. Ο Κα-
βαλιώτης προπονητής ξέσπασε 
για όσα συμβαίνουν στο ελληνικό 
ποδόσφαιρο μετά την μη άνοδο 
στη Super League 1 της πρωτα-
θλήτριας του βορείου ομίλου της 
Super League 2, Βέροιας.

Ένα γεγονός που οδήγησε και 
στην αποχώρηση της οικογένει-
ας Μπίκα από τη «Βασίλισσα του 
Βορρά». 

Μεταξύ άλλων, ο Παύλος Δερ-
μιτζάκης δήλωσε:

Για τη φετινή σεζόν στη Βέ-
ροια: «Υπάρχει μια απογοήτευση. 
Μία ομάδα πρότυπο που μέσα 
σε 34 αγωνιστικές βγήκε πρώτη 
έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο, 
πήρε τους περισσοτέρους βαθ-
μούς, πήρε τα τρία από τα τέσσε-
ρα βραβεία από τη Super League 
2 και δεν άλλαξε κατηγορία. Και 
τότε η οικογένεια Μπίκα διαπίστω-
σε ότι αυτό το σαθρό περιβάλλον 
δεν είναι για ανθρώπους με οργα-
νόγραμμα.

Είναι κρίμα γιατί μια τόσο ση-
μαντική προσπάθεια δεν τη βο-
ηθάει η ίδια η χώρα για να πάει 
μπροστά. Είμαι 35 χρόνια στον 
χώρο, έχουν δει πολλά τα μάτια 
μου αλλά αυτά που βιώνω τα τε-
λευταία χρόνια δεν είναι προς τη 
σωστή κατεύθυνση. Αυτά που εί-
πα, τα είπα πριν και κατά τη διάρ-
κεια των μπαράζ για να αναδείξω 
το πρόβλημα. Αυτοί που ασχολού-

νται γνωρίζουν το πρόβλημα».
Αν θα είναι και του χρόνου στη 

Βέροια: «Δεν γνωρίζω. Περιμένω 
να δω τη διάδοχη κατάσταση για 
να δούμε αν θα μπορέσουμε να 
συνεχίσουμε. Αλλά είναι κρίμα για 
ανθρώπους όπως η οικογένεια 
Μπίκα που σε δύσκολες εποχές 
επένδυσαν στην ομάδα του νο-
μού τους, σε εγκαταστάσεις, σε 
υποδομές, πλήρωσαν χρέη άλλων 
αλλά στην ουσία η ομάδα δεν πή-
ρε κάτι.

Ήταν μια κατηγορία για ποδο-
σφαιριστές και προπονητές να δι-
ακριθούν αλλά είχε ένα σύστημα 
ανόδου έκτρωμα. Υπάρχει ανάγκη 

να επιβραβεύεται ο πρώτος. Δυ-
στυχώς μετά από μια διαδικασία 
34 αγωνιστικών, αυτό δεν ανα-
γνωρίστηκε και οδηγηθήκαμε σε 
μια διαδικασία-τζόγο στα μπαράζ. 

Γιατί τζόγος είναι τα μπαράζ, 
μπορεί να κριθούν από οποιονδή-
ποτε παράγοντα όπως έγινε με τη 
Βέροια. Το ελληνικό ποδόσφαιρο 
έχει ανάγκη τις ομάδες τις επαρ-
χίας. Είχε πει ο κ. Αντωνίου ότι θα 
καταργήσουμε τη Football League 
γιατί η Ελλάδα δε χωράει τρεις 
επαγγελματικές κατηγορίες. ΟΚ, 
όμως οι τρεις κατηγορίες είχαν τον 
τάδε αριθμό ομάδων αλλά οι δυο 
ακόμα μεγαλύτερο. 

Με πνίγει η εξέλιξη του ποδο-
σφαίρου γιατί είμαστε σε χαμηλό 
επίπεδο και μας αρέσει αυτό. Ο 
ΠΣΑΠΠ με επιστολή του αναφέρ-
θηκε στο πόσοι Έλληνες έπαιζαν 
το 2004 και τι γίνεται σήμερα. 
Και πού φτάσαμε. Να κερδίζουμε 
το Κόσοβο και να πανηγυρίζου-
με. Χωρίς να θέλω να αδικήσω 
τα παιδιά και την προσπάθειά 
τους. Όπως και να παίζουμε στο 
Conference League και να πανη-
γυρίζουμε. Οι αριθμοί είναι μπρο-
στά τους για να τους ερμηνεύσουν 
και να πράξουν ανάλογα.

Αλλά νομίζω και η ΕΠΟ και οι 
μεγάλες ομάδες κάνουν τα πάντα 
για να απαξιωθεί το πρωτάθλη-
μά μας. Εγώ μπορεί να βρω μια 
ομάδα και να δουλέψω. Είναι κρί-
μα όμως ανθρώπους με λεφτά σε 
δύσκολες εποχές που θέλουν να 
επενδύσουν στο ποδόσφαιρο να 
τους διώχνουν».

Για το ότι η FIFPro προέτρε-
ψε τους ποδοσφαιριστές να μην 
υπογράφουν σε ομάδες Super 
League 2: «Και ποιανού το αυ-
τί ίδρωσε; Από το 1960 και μετά 
ανέβαιναν πάντα τρεις ομάδες, 
ενίοτε και 5. Στην Ελλάδα η πα-
τέντα αυτή λέει ότι ο πρώτος δεν 
ανεβαίνει. Λένε ότι θα κάνουν τη 
Super League με 12 ομάδες, ας 
την κάνουν και με 6. Δε ρωτάνε 
όμως τι θέλει ο κόσμος. Επειδή 
ποτέ δεν είναι αργά οι μεγάλες α-
ποφάσεις παίρνονται από ικανούς 
ανθρώπους».

Παύλος Δερμιτζάκης: «Είναι μεγάλη αδικία
που η Βέροια δεν βγήκε στην SL1»



 Η Super League ζήτησε
από FIFA - UEFA να ανανεωθεί 

η θητεία του Κλάτενμπεργκ
στη θέση του αρχιδιαιτητή

Με επιστολή της προς FIFA και UEFA, η διοργανώτρια αρχή 
του πρωταθλήματος ζήτησε να ανανεωθεί η θητεία του Μαρκ Κλά-
τενμπεργκ στη θέση του αρχιδιαιτητή και παράλληλα εξέφρασε 
την επιθυμία της για θέσπιση επαγγελματικής διαιτησίας, κάτι που 
βρίσκει σύμφωνη και τη Super League 2. Με επιστολή προς τους 
προέδρους της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, της UEFA Αλεξάντερ Τσέ-
φεριν, τον Γενικό Γραμματέα της UEFA Θεόδωρο Θεοδωρίδη, την 
ΕΠΟ, καθώς και προς άλλους αρμόδιους φορείς, όπως ομόφωνα 
αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League κατά τη συ-
νεδρίασή του, η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος ενημέρω-
σε για τη βούλησή της σχετικά με θέματα Διαιτησίας.Στην επιστολή 
που εστάλη, αναφέρεται η ομόφωνη βούληση (13 ΠΑΕ υπέρ, μια 
ΠΑΕ ήταν απούσα από τη συνεδρίαση και συγκεκριμένα ο Βόλος) 
για την υλοποίηση, το συντομότερο δυνατόν, του θεσμού της επαγ-
γελματικής διαιτησίας, θέση την οποία στηρίζει και η Super League 
2. Παράλληλα, η επιστολή αναφέρει ότι οι 11 από τις 13 ΠΑΕ-Μέλη 
της Super League, οι οποίες ήταν παρούσες στη συνεδρίαση, τέ-
θηκαν υπέρ της ανανέωσης της θητείας του Μαρκ Κλάτενμπεργκ, 
ως επικεφαλής της Διαιτησίας, για τα επόμενα δύο έτη (η ΑΕΚ 
ήταν αντίθετη και ο ΠΑΟΚ επιφυλάχθηκε). Στην επιστολή επίσης 
καταγράφεται ότι η Λίγκα προσβλέπει στην επείγουσα αρωγή της 
FIFA και της UEFA για την υλοποίηση των ανωτέρω, τονίζοντας 
ότι η τρέχουσα θητεία του κυρίου Κλάτενμπεργκ ολοκληρώνεται τις 
προσεχείς ημέρες, ενώ το Πρωτάθλημα έχει προγραμματιστεί να 
ξεκινήσει στις 20 Αυγούστου.
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Ο Άρης έχει 
δώσει τα 
χέρια με τη 

Θέλτα για την από-
κτηση του 26χρονου 
Ισπανού επιθετικού 
Σάντι Μίνα, σύμφω-
να με την AS. Πλέον 
απομένει να έρθουν 
σε συμφωνία και 
με τον παίκτη οι 
κίτρινοι για να τον 
κάνουν δικό τους.

Σε μια πολύ σημαντική 
μεταγραφή ετοιμάζεται να 
προχωρήσει ο Άρης για την 
κορυφή της επίθεσης, κα-
θώς η ισπανική εφημερίδα 
“AS” αναφέρει σε σημερινό 
δημοσίευμά της ότι οι κίτρι-
νοι έχουν έρθει σε συμφωνία 
με τη Θέλτα, για την απόκτη-
ση του Σάντι Μίνα.

Το μόνο που απομένει σύμ-
φωνα με όσα αναφέρουν οι 
Ισπανοί είναι να έρθει σε συμ-
φωνία ο Άρης με τον 26χρονο 
επιθετικό για το συμβόλαιό του, 
προκειμένου να ολοκηρωθεί η 
μεταγραφή.

Ο ποδοσφαιριστής έχει τε-

θεί εκτός ομάδας, καθώς έχει 
καταδικαστεί σε τέσσερα χρό-
νια φυλάκισης για σεξουαλική 
παρενόχληση. Ο Μίνα ήταν 
κατηγορούμενος και με την κα-
τηγορία της σεξουαλικής κακο-
ποίησης, για την οποία όμως 
αθωώθηκε. Η Θέλτα είχε θέσει 
σε αναστολή εργασίας τον Μί-

να, λόγω της καταδίκης του, 
ωστόσο εκκρεμεί η έφεση που 
άσκησε κατά της απόφασης α-
πό τα ισπανικά όργανα.

Το συμβόλαιο του Μίνα είχε 
ισχύ για άλλα δύο χρόνια και ή-
ταν ένας από τους πιο ακριβο-
πληρωμένους παίκτες της ομά-
δας. Την περσινή σεζόν έπαιξε 

συνολικά 33 φορές σε όλες τις 
διοργανώσεις, έχοντας απο-
λογισμό εννέα γκολ. Με τη 
φανέλα της Θέλτα αγωνίζε-
ται την τελευταία τριετία, ως 
ελεύθερος από τη Βαλένθια 
και σε 163 παιχνίδια έχει 42 
γκολ.

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

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

04-07-2022 μέχρι 

10-07-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Παρασκευή 08-07-2022

13:30-17:30 ΧΑ-
ΤΖΗΚΥΡΙΑΚ ΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν. 
Δημαρχείου) 23310-
25669

21:00-08:00ΜΠΑ-
ΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑ ΜΑ-
ΛΑΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 
23310-29759

Φαρμακεία

Η Ρέιντζερς ανέ-
βηκε και άλλο 
καλύπτοντας 

αυτά που ζητούσε ο 
Δικέφαλος, ο Αντόνιο 
Τσόλακ αναχωρεί για 
Γλασκόβη και ο ΠΑΟΚ 
φέρνει άλλον επιθετι-
κό για να ενισχύει την 
γραμμή κρούσης της 
ομάδας του. Η Ρέιντζερς 
κατέθεσε και νέα βελτι-
ωμένη πρόταση για τον 
Αντόνιο Τσόλακ που 
καλύπτει τις απαιτήσεις 
του ΠΑΟΚ και όπως 
όλα δείχνουν υπάρχει 
πλέον συμφωνία ανά-
μεσα στις δυο πλευρές 
για την μεταγραφή του 
Κροάτη επιθετικού.

Οι πληροφορίες λένε ό-
τι η πρόταση των Σκωτσέζων, 
που έγινε αρχικά τουλάχιστον 
αποδεκτή, θα βάλει με την ο-
λοκλήρωση της συμφωνίας 2,5 
εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία 
του Δικεφάλου. στα οποία θα 
προστεθούν και άλλες 500.000 
με τη μορφή μπόνους. Κάτι που 
σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει 
περίπου τα χρήματα που ξόδε-

ψε το καλοκαίρι του 2019 για να 
τον αποκτήσει.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι 
πληροφορίες τότε ο Τσόλακ θα 
αναχωρήσει από το Άπελντορν 
για να περάσει ιατρικές εξετά-
σεις και να υπογράψει το νέο 

του συμβόλαιο με τη Ρέιντζερς.
Το θέμα είναι ότι ο αντικα-

ταστάτης του καθώς ο ΠΑΟΚ 
θα πρέπει να κινηθεί άμεσα για 
την απόκτηση ενός ακόμη φορ. 
Λογικά με τους Σκοτσέζους να 
πιέζουν εδώ και αρκετές εβδο-

μάδες για την απόκτηση του 
28χρονου Κροάτη, ο Ζοζέ Μπό-
το θα πρέπει να έχει κάνει την 
προεργασία του στην αναζήτη-
ση ενός επιθετικού που θα ενι-
σχύσει την γραμμή κρούσης του 
Δικεφάλου.

ΠΑΟΚ μεταγραφές:
Πουλάει τον Τσόλακ στη Ρέιντζερς

Άρης μεταγραφές:
Οι κίτρινοι ήρθαν σε συμφωνία με τη Θέλτα

για τον Σάντι Μίνα σύμφωνα με την AS
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 

8 Ιουλίου 2022 στις 12.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Αλεξάνδρειας ο Παντε-
λής Κελέκογλου σε ηλικία 65 ε-
τών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 

8 Ιουλίου 2022 στις 10.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας 
στην Αγ. Μαρίνα ο Χρήστος Αντ. 
Λυμούσης σε ηλικία 93 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 

8 Ιουλίου 2022 στις 12.00 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Γλυκερία 
Τζίλια σε ηλικία 100 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες 

μας έχουν φάρμα-
κα που δεν χρειά-
ζονται  και θέλουν   
να τα  προσφέρουν 
στο  Γηροκομείο 
Βέροιας  , το τηλέ-
φωνο του Γηροκο-
μείου Βέροιας είναι 
2331024891.

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 Δευ-
τεροβάθμιας 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 Κοινωνι-
κού 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 2022-
2023 να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2331350538 του Δήμου Βέροιας 
(κ. Γραμματικοπούλου, Γραφείο 4, Δημαρχείο).

Με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη και τιμή ευχαριστούμε του Εθελοντές Καθη-
γητές 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 Φροντι-
στήριο.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον και την στήριξή 
σας.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων 
Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Βέροιας

Γιώργος Μπιλέκας 

Καθημερινά Rapid tests 
στα ΚΑΠΗ  Δήμου Αλεξάνδρειας
Συνεχίζεται και αυτήν την εβδομάδα η διενέργεια 

δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων (rapid tests) στον 
γενικό πληθυσμό από τον Δήμο Αλεξάνδρειας, σε συ-
νεργασία με τον ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο της επιδημιολογικής 
επιτήρησης του covid-19.

Συγκεκριμένα, το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα βρίσκεται 
την επόμενη εβδομάδα στο ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας , στην 
πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, τις παρακάτω ημέρες 
και ώρες: 

Παρασκευή 8 Ιουλίου, από τις 10:00 το πρωί έως και 
τις 13:30 το μεσημέρι.

Οι πολίτες, έχοντας μαζί τους ταυτότητα, ΑΜΚΑ και 
αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, μπορούν να προσέλ-
θουν για να πραγματοποιήσουν rapid test χωρίς καμία 
οικονομική επιβάρυνση.

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπανίας κ. Πα-
ντελεήμων:

Την Παρασκευή 8 Ιου-
λίου στις 8:30 μ.μ. στο Δη-
μοτικό Πάρκο Ναούσης θα 
παραστεί στην εκδήλωση 
του 36ου Πανελληνίου Αντα-
μώματος Βλάχων.

 Το Σάββατο 9 Ιουλίου θα 
ιερουργήσει στον πανηγυ-
ρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου 
Αθανασίου και των Οσίων 
Διονυσίου του Ρήτορος και 
Μητροφάνους στη Φυτειά.

 Το Σάββατο 9 Ιουλίου 
στις 11:00 π.μ. θα τελέσει 

επιμνημόσυνη δέηση στον Χώρο Θυσίας Ναούσης με την 
ευκαιρία του 36ου Πανελληνίου Ανταμώματος Βλάχων που 
θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Ναούσης.  

Την Κυριακή 10 Ιουλίου θα ιερουργήσει στον Ιερό Μη-
τροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης 
με την ευκαιρία του 36ου Πανελληνίου Ανταμώματος Βλά-
χων που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Ναούσης.

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 (Μαυ-
ρομιχάλη 14, έναντι Βήματος Απ. Παύλου):

Δευτέρα 11.07.22 έως Παρασκευή 15.07.22 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 κα-
θημερινές στις 15:00.
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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



13ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερί-
σματα 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. Κυριώτισ-

σας, 3ος όρ., ανακαινισμένο. 
Τηλ.: 6973 021410.

ΛEΠTOKAPYA Πιερίας 
ευκαιρία πωλούνται οικόπεδα 
350 τ.μ. με νερό κοντά στη 
θάλασσα 25.000 ευρώ και οι-
κόπεδα με άδεια. Τηλ.: 6983 
936729.

ΛEΠTOKAPYA Πιερίας 
πωλούνται αυτόνομα νε-
όδμητα διαμερίσματα 40 
τ.μ. και 60 τ.μ. 300 μέτρα 
από τη θάλασσα με σαλό-

νι, κουζίνα, 1-2 υπνοδω-
μάτια και μπάνιο και με-
γάλα μπαλκόνια με θέα τη 
θάλασσα και τον Όλυμπο. 
Τηλ.: 6983 936729.

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.

Στην ΓρίτσαΛιτο-
χώρουΠιερίας σε α-
πόσταση 50 μέτρων 
από την θάλασσα, σε 
καταπράσινο περι -
βάλλον, ενοικιάζονται 
για την θερινή περίο-
δο  δύο διαμερίσματα 
πλήρως επιπλωμένα 
και εξοπλισμένα  45 
τ.μ. και  63  τ.μ. (τηλ. 
6977241877 ) 

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗSPORTCAFÉ στο 
Μακροχώρι πάνω στον κεντρικό δρόμο(Αριστο-
τέλους) λόγω πρόσληψης και αλλαγής επαγγέλ-
ματος. Το κατάστημα είναι πλήρως εξοπλισμένο 
και σε λειτουργία με σταθερή πελατεία. Τιμή συ-
ζητήσιμη. Επικοινωνία τηλ. 6975524842

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.

ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
(Κωδ. Αγγελίας ΥΠSE)

Η εταιρία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡΑ.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 αγγε-

λίας ΥΠSE.
Πληροφορίες:ΤμήμαΑνθρωπίνουΔυναμικού

τηλ:2331026974

Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με έδρα την Αλεξάν-
δρεια Ημαθίας και παρουσία 26 ετών στον τομέα της 
μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – παραγωγής ειδών 
διατροφής, ZHΤΟΥΝΤΑΙ χειριστέςανυψωτικώνμηχα-
νημάτων (κλαρκ).

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-
ταθέτουν 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



ΠΩΛΕΙΤΑΙ φανταστική ισόγεια 
μονοκατοικία, 70 τ.μ. στη Βεργί-
να, στο κέντρο του χωριού, κα-

τασκευής 2003, σε οικόπεδο 500 
τ.μ. πλήρως επιπλωμένη, ξύλινα 
σύγχρονα κουφώματα μέσα στο 

πράσινο. Τηλ.: 6948 041985.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 2 στρέμ. 

στους Γεωργιανούς, άρτιο και οικο-
δομήσιμο, περιφραγμένο, ρεύμα. 
Μεγάλη ευκαιρία. Τιμή 22.000 ευρώ. 
Τηλ.: 6983 277527.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά στο κέ-
ντρο της Βέροιας γκαρσονιέρα 
μέχρι 50 τ.μ. με ασανσέρ. Τηλ.: 
6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-ΓΚΑΡΑΖ-
ΟΙΚΟΠΕΔΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 
πλήρως ανακαινισμένο, στην 
Τριανδρία Θεσ/νίκης, 2 δωμάτια, 
σαλόνι, χωλ, κουζίνα, W.C., φυ-
σικό αέριο, air condition, πολύ 
κοντά στα Πανεπιστήμια. Πληρ. 
κιν.: 6978 008441.

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται 
μονοκατοικία 115 τ.μ., μεγάλα 
μπαλκόνια, ατομική θέρμανση, 
ηλεκτρικές συσκευές στην κου-
ζίνα και κρεβατοκάμαρα. Τηλ.: 
6979 008978.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 
30 τ.μ., πλήρως επιπλωμένη, 
Εμμ. Παππά 30, 1ος όροφος, 
air condition inverter, θωρακι-
σμένη πόρτα, με 2 μπαλκόνια. 
Τηλ.: 6979 343636.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 
50 τ.μ., επί της Κονίτσης 29 (δί-
πλα στα Αστικά), 1 υπνοδωμά-
τιο, 1 σαλοκουζίνα, W.C., 1ος ό-
ροφος, με ελάχιστα κοινόχρηστα 
(μερικώς επιπλωμένη). Πληρ. 
τηλ.: 6946 740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέ-
ρα, 1ος όροφος, Ανοίξεως 52. 
Πληρ. τηλ.: 6945 852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 
στη Σκύδρα 90 τ.μ., 1ος όρο-
φος, ανακαινισμένο, χωρίς θέρ-
μανση, χωρίς κοινόχρηστα, 250 
ευρώ. Τηλ.: 6951 831687.

ΠΑΤΡΙΔΑ, περιοχή Μαυροσι, 
ενοικιάζεται χωράφι 10 στρέμ-
ματα, 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 αυτοι-
κινήτων, πλήρως εξοπλισμένο και σε 

λειτουργία, με σταθερή πελατεία, Στα-
δίου 130. Πληρ. τηλ.: 6944 860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με ειδική 
άδεια από επιχείρηση στη Βέροια 
γία πλήρη απασχόληση. ΖΗΤΕΙ-
ΤΑΙ Μηχανικός & Ηλεκτρολόγος 
αυτοκινήτων από επιχείρηση στη 
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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 

Το κονσερβοποιείο – χυμοποιείο «ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ» στη Βέροια ανα-
κοινώνει πως δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη εποχιακού προσωπικού 
Εργάτες/ΕργάτριεςκαιΧειριστέςΚλαρκ/ΒοηθοίΧειριστέςΚλαρκ  για 
τη θερινή περίοδο 2022.

Γιανακάνετεαίτησημπορείτεναστείλετεταδικαιολογητικάστο
email:hr@aqf.grήναταπροσκομίσετεστοεργοστάσιοστηΒέροια
(δίπλαστοΣιδηροδρομικόΣταθμό).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ/ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ:
1) Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο- Άδεια παραμονής και εργασί-

ας (Γιααλλοδαπούς)
2) Πρόσφατο εκκαθαριστικό Εφορίας  ή  Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ
3) ΑΜΑΙΚΑ (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)
ΕΠΙΠΛΕΟΝγιατους:
ΧειριστέςΚλαρκ: Άδεια χειριστή μηχανημάτων Έργου 
ΒοηθούςΧειριστέςΚλαρκ: Βεβαίωση Αναγγελίας

Ημεταφοράθαγίνεταιμελεωφορείατηςεταιρείας
Για περισσότερες πληροφορίες για την μεταφορά σας (την καλοκαιρι-

νή σεζόν) είτε για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνή-
στε στο Τηλ. 2331022774καΑγάπηΜπαλάτσα

ZHTEITAI φαρμακοποι-
ός ή βοηθός φαρμακείου 
για πλήρη απασχόλησης. 
Αποστολή βιογραφικών: 
aggeliespharm@gmail.com

CITRUSBILL 
MON. IKE
Η εταιρία επεξερ-

γασίας και συσκευασί-
ας 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.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΓΙΑΤΗΝΠΡΟΣΛΗΨΗ
•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
ΓΙΑΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΟΓΑΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ:
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

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 πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφω-
νο: 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/ΝΙΚΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ δυάρι στη Μπότσαρη μό-
λις ανακαινισμένο, 68 τ.μ., α-
νατολικο όλα πρόσοψη, θερ-
μομονωμένο, με αντλία θερ-
μότητας, 3ος όροφος, κοντά 
σε αγορά, στάσεις, Μετρό.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρά υπάλληλος 
φαρμακείου.

Τηλ.:6956483486.



Βέροια για πλήρη απασχόληση. 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός συνεργείου 
από επιχείρηση στη Βέροια για 
πλήρη απασχόληση. Τηλέφω-
να επικοινωνίας: 2331071553 & 
2331062900 Ώρες επικοινωνίας: 
9:30 με 18:30.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρος τεχνίτης 
επίπλων καθώς και λοιυστραδό-
ρος επίπλων με εμπειία. Πληρ. τηλ.: 
6987 501595.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης κρέατος από 
την εταιρία ΘΑΝΟΣ ΕΠΕ - Στενή-
μαχος Ναούσης. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 6973-736711

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ψήστη σε ε-
στιατόριο 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 φρο-
ντίδα και περιποίηση ηλικιωμέ-
νων για 24 ώρες. Πληρ. τηλ.: 
6993 678697.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, με πεί-

ρα, παραδίδει μαθήματα ΑΟΘ 
σε μαθητές των ΓΕΛ, καθώς και 
μαθήματα ΑΟΘ και ΑΟΔΕ σε μα-
θητές των ΕΠΑΛ. Μετάβαση κατ’ 
οίκον σε χωριά. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6984 678728.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνωρι-

μία κυρία έως 55 ετών. Πληρ. 
τηλ.: 6984 040769.

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
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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

Σου αρέσουν οι 
πωλήσεις αλλά και 
οι προκλήσεις; Η ε-
πικοινωνία και η δι-
απραγμάτευση είναι 
τα στοιχεία που σε 
χαρακτηρίζουν; 

Αν θέλεις να γί-
νεις το νέο πρόσω-
πο της Vodafone 
για τους πελάτες 
μας, η ομάδα των 
BusinessAdvisors 
σε περιμένει!

Ηκαθημερινότη-
τασουθαπεριλαμ-
βάνει:

• Καθημερινή επι-
κοινωνία με νέους & 
υφιστάμενους πελάτες

• Διερεύνηση των 
αναγκών τους και παράθεση επαγγελματικών & καινοτόμων λύσεων

• Εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες
Τιπεριμένουμεαπόεσένα:
• Δυναμισμό & επικοινωνία 
• Ομαδικό πνεύμα 
• Αν έχεις εμπειρία και σε ρόλο πωλήσεων… ακόμα καλύτερα…!
Τιναπεριμένειςαπόεμάς:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Μηνιαίο Bonus παραγωγικότητας
• Εταιρικό ΙΧ - κινητό & tablet
• Δυνατότητες εξέλιξης 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ:vasileios.nikolaou1@vodafone.com

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.

Θέση εργασίας στο τμήμα λογιστηρίου
Κύριεςαρμοδιότητες:
• 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 
ΠροφίλΥποψηφίου:
• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης 
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση οργανω-

μένου 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:2331067347-Ε-mail:monte@montenoulikas.gr



Εξιχνιάσθηκε άμεσα από τους αστυνομικούς του Τμήματος Α-
σφάλειας Αλεξάνδρειας, ληστεία που έγινε στις 6 Ιουλίου 2022, σε 
βάρος ηλικιωμένου στην Ημαθία.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος 
του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, 
το μεσημέρι της 6ης Ιουλίου σε περιοχή της Ημαθίας, ο προαναφε-
ρόμενος ημεδαπός ακολούθησε ηλικιωμένο 
άνδρα στην οικία του, όπου με σωματική βία 
σε βάρος του, αφαίρεσε από την κατοχή του 
χρηματικό ποσό 5.000 ευρώ, προερχόμενο 
από αμέσως προηγούμενη αγοραπωλησία 
αγροτικού οχήματος.

Ύστερα από άμεση κινητοποίηση των 
αστυνομικών, ο ημεδαπός άνδρας εντοπί-
σθηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας από 

αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκλη-
ματικότητας του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας και συνελήφθη, ενώ 
παρέδωσε και όλο το χρηματικό ποσό που αφαίρεσε.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος 
του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

P Η απογοήτευ-
ση απλώνεται σαν 
ίωση…

P  Πρόωρες εκλο-
γές τώρα, για να τους 
ξαναψηφίσουμε;

P Ράβε-ξήλωνε, 
κάλπη να μην σου 
λείπει.

P Κάλπη. Διότι η 
δουλειά καταργήθηκε 
χάρις στα επιδόματα.

P Το μόνο βέ-
βαιο πάντως είναι ό-
τι ποτέ δεν αλλάζουν 
τα πράγματα πριν 
και μετά από τις ε-
κλογές.

P Νόμος άγραφος. 
Διότι αν γραφτεί, θα 
παραβιαστεί.

P Παλιά έπε-
φταν από την εξου-
σία οι Μπόρις Γιέλτσιν. Πλέον πέφτουν οι 
Μπόρις Τζόνσον.

P Από αυτογκόλ σε αυτογκόλ οι Βρετανοί. 
Μπερδεύουν pool με Liverpool.

P Κατά τα λοιπά. Τον Αύγουστο η έξοδος 

της Ελλάδας από το καθεστώς ενισχυμένης 
εποπτείας. Τύπου: γύρος με διπλή πίτα.

P Η εποπτεία φεύγει, η… υποπτεία παρα-
μένει.

P Αναμένεται λέει αναβάθμιση της πιστο-
ληπτικής αξιολόγησης των ελληνικών ομο-

λόγων. Όπως έ-
λεγε στις ταινίες ο 
Αρτέμης Μάτσας: 
‘μολόγα ρε για να 
σωθείς.

P Και μετά τον 
Μάτσα ήλθαν Μί-
νωας Μάτσας, υιός, 
άγριες μέλισσες, 
σασμός. Γατάκια.

P Στη Θε-
σπρωτία κατα -
σχέθηκαν 200 μα-
τσάκια τσάι του 
βουνού. Μπράβο 
και πάλι μπράβο. 
Τσάι και χαμομήλι 
έχουν καταστρέ-
ψει οικογένειες.

P Και:
Έ ν α ς  τ ύ π ο ς 

τύφλα στο μεθύ-
σι μπαίνει σε ένα 
μπαρ, κάθεται και 
παραγγέλνει ένα 
ποτό. Ο μπάρμαν 
τον κοιτάει καλά-κα-
λά και του λέει ότι 
δεν θα τον σερβίρει 
γιατί είναι μεθυσμέ-
νος. Ο τύπος φανερά εκνευρισμένος φεύγει τρι-
κλίζοντας.

Μετά από λίγο, ο ίδιος μεθυσμένος μπαίνει 
από την πλαϊνή πόρτα του μπαρ. Πηγαίνει στη 
μπάρα, κάθεται και παραγγέλνει ένα ποτό. Ο 
μπάρμαν, του ξαναλέει πως δεν μπορεί να τον 
σερβίρει, οπότε ο τύπος ξαναφεύγει κάνοντας 
οχταράκια.

Μετά, ξαναμπαίνει ο τύπος από την πίσω πόρ-
τα του μπαρ. Κάθεται στο σκαμπό του μπαρ 

και παραγγέλνει πάλι ένα ποτό. Ο μπάρμαν τον 
βλέπει και του ξαναλέει πως δεν μπορεί να τον 
εξυπηρετήσει γιατί είναι μεθυσμένος και καλά θα 
κάνει να φύγει εκτός αν θέλει να φωνάξουν την 
αστυνομία.

O μεθυσμένος έχει μείνει έκπληκτος από όσα 
ακούει. Κοιτάει παραξενευμένος τον μπάρμαν και 
λέει:

– Καλά ρε φιλαράκο, σε πόσα μπαρ δουλεύεις 
εσύ;

Κ.Π.
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Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας 
Εξιχνιάσθηκε άμεσα ληστεία σε βάρος ηλικιωμένου στην Ημαθία
-Συνελήφθη ημεδαπός που ακολούθησε ηλικιωμένο στην οικία του και με σωματική βία του αφαίρεσε χρηματικό ποσό 5.000 ευρώ
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