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Πανελλαδική η αποχή
των συμβολαιογράφων, 
για τις ηλεκτρονικές 
εγγραφές πράξεων,
στο Κτηματολόγιο 

Πανελλαδική θα είναι τελικά η αποχή των συμβολαιο-
γράφων από την άσκηση των καθηκόντων τους, σε ένδειξη 
διαμαρτυρίας για την απόφαση του Κτηματολογίου να 
καταστεί υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των συμβο-
λαιογραφικών πράξεων («μεταγραφές»).

Η αποχή των συμβολαιογράφων, από το τέλος Μαΐου 
και έως τις 20 Ιουνίου αναμένεται να έχει επιπτώσεις στις 
συναλλαγές και κυρίως στις μεταβιβάσεις ακινήτων και σε 
άλλες συμβολαιογραφικές πράξεις που σχετίζονται με τα 
ακίνητα, ωστόσο, οι ενστάσεις τους, που οδήγησαν στην 
20ήμερη αποχής, αφορούν σε νομικά και τεχνικά προ-
βλήματα, τα οποία, όπως επισημαίνουν, καθιστούν την 
εφαρμογή του μέτρου απρόσφορη και σε κάθε περίπτωση 
προβληματική. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα 
(Απρίλιο) και πάλι οι συμβολαιογράφοι είχαν οδηγηθεί σε 
απόφαση αποχής, με αφορμή άλλες ρυθμίσεις που είχαν 
σχέση με την έκδοση των πιστοποιητικών (ΤΑΠ) από τους 
δήμους….
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Στο «Μουσικό κουτί» χθες η  Αγγέλα Σιδηροπούλου, 
κόρη του Θόδωρου και της Κατερίνας Παπακώστα

Υπερήφανοι, ο πατέρας της, ημαθιώτης στρατιωτικός Θόδωρος Σιδηρόπουλος  και η μητέρα της, πολιτικός Κατερί-
να Παπακώστα, καμαρώνουν την κόρη τους Αγγέλα για την ανοδική της πορεία στα μουσικά πράγματα της εποχής, με 
αναρτήσεις στο Facebook. 

Ο Θόδωρος ανέβασε μάλιστα και φωτογραφίες από την εκπομπή αλλά και το νέο τραγούδι της Αγγέλας Σιδηρο-
πούλου, «Έτσι να Φεύγεις». 

Καλή συνέχεια στη μουσική της διαδρομή, που θεωρείται βέβαιη, καθώς στην  οικογένεια, τα παιδιά, έχουν το καθέ-
να το δικό του ταλέντο στις Τέχνες!  

Άνοδος της 
θερμοκρασίας με 
τα πρώτα 30αρια,

το Σάββατο!
O καιρός θα είναι αρκετά ζεστός 

το επόμενο χρονικό διάστημα, με 
τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμα και 
τους 30 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα 
με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναού-
τογλου, καθώς θερμές αέριες μάζες 
από τα βόρεια θα ανεβάσουν την 
θερμοκρασία.

Το μεγαλύτερο κύμα ζέστης ανα-
μένεται το Σάββατο (14/5), όπου ο 
υδράργυρος και στη Βέροια θα δείξει 
έως και 30 βαθμούς Κελσίου.

Εμφανείς οι επιπτώσεις της βαρυχειμωνιάς
στο Σέλι

Για πολλές ζημιές σε υποδομές του Σελίου, κάνει λόγο σε ανάρτησή του στο FB ο Γιώργος Φαρσαρώτος, επισημαίνο-
ντας οτι προχθές συνεργείο του Δήμου Βέροιας αντικατέστησε, σε διάφορες γειτονιές του χωριού ,πάνω από 20 λαμπτή-
ρες. Παράλληλα όπου υπήρχαν προβληματικά φωτιστικά τα αντικαταστάθηκαν με νέου τύπου Led που παρέχουν καλύ-
τερο φωτισμό σε συνδυασμό με πολύ χαμηλότερη κατανάλωση. Αναφέρει επίσης ότι αρχές  Ιονίου θα ανεβεί ξανά στο 
χωριό το συνεργείο ηλεκτροφωτισμού, καθώς και η  ΔΕΔΔΗΕ για να δει το πρόβλημα με τα κομμένα καλώδια που δίνουν 
ρεύμα σε κάποια σπίτια. Προβλήματα που προέκυψαν από τον φετινό βαρύ χειμώνα και πλέον αρχίζουν να εμφανίζονται 
καθημερινά ως «απόνερα» της κακοκαιρίας.

Κι όλα αυτά θα πρέπει να αποκατασταθούν πριν ξεκινήσει η καλοκαιρινή κίνηση στο Σέλι, το οποίο θα αρχίσει να γεμί-
ζει από κόσμο και επισκέπτες, όσο ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες! 



 Συνολικά μειωμένος – σε μόνιμη βάση – κατά 
380 εκατομμύρια ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα 
είναι ο φετινός ΕΝΦΙΑ, όπως αναφέρει το υπουρ-
γείο Οικονομικών σε σχετική ανακοίνωση, μετά 
την ανάρτηση των πράξεων διοικητικού προσ-
διορισμού χθες, Τρίτη 10 Μαΐου στην ψηφιακή 
πύλη myAADE της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων για 7,2 εκατομμύρια φορολογούμενους, 
φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Όπως σημειώνει το ΥΠΟΙΚ, οκτώ στους δέκα 
πολίτες είδαν στο εκκαθαριστικό τους μείωση του 
φόρου, σε σχέση με το 2021 και έχουν, έτσι, πε-
ρισσότερους διαθέσιμους πόρους για να αντιμε-
τωπίσουν τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης.

Αυτό επιτυγχάνεται λόγω της αλλαγής του τρό-
που υπολογισμού του φόρου, που επεξεργάστηκε 
το Υπουργείο Οικονομικών και νομοθετήθηκε 
πρόσφατα με τον ν. 4916/2022, παρά την ανα-
προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών η οποία 
οδήγησε στην αύξηση της συνολικής αξίας της 
περιουσίας των πολιτών κατά 20%, δηλαδή κατά 
95 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τέλος, για τη διευκόλυνση των φορολογουμέ-
νων, ο ΕΝΦΙΑ του έτους 2022 μπορεί να κατα-
βληθεί σε έως και 10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, 
αντί σε έξι. Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου του 2022 και 
η τελευταία δόση καταβάλλεται έως την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου του 2023.

Βεσυρόπουλος: Η κυβέρνηση τήρησε τις δε-
σμεύσεις της

Οι πολίτες, κοιτώντας τα εκκαθαριστικά τους 
και συγκρίνοντάς τα με τα εκκαθαριστικά του 

2021 και του 2018, μπορούν να διαπιστώσουν 
έμπρακτα τη συνέπεια της Κυβέρνησης επί των 
προεκλογικών δεσμεύσεών της.

 «Η ΝΔ προεκλογικά είχε δεσμευτεί σε μείωση 
του ΕΝΦΙΑ κατά 30% στα φυσικά πρόσωπα και 
παρά τις εξαιρετικά αντίξοες και πρωτόγνωρες 
συνθήκες, προχώρησε στη μείωση του ΕΝΦΙΑ σε 
ποσοστό που υπερβαίνει συνολικά το 35%, και 
μάλιστα με εφαρμογή των νέων αντικειμενικών 
αξιών», τονίζει σε δήλωσή του ο ημαθιώτης υφυ-
πουργός Απόστολος Βεσυρόπουλος, επισημαί-

νοντας οτι με τα νέα εκκαθαριστικά, οκτώ στους 
δέκα φορολογούμενους βλέπουν τον μειωμένο 
ΕΝΦΙΑ. Μάλιστα, ο κ. Βεσυρόπουλος κάνει λόγο 
για «αμηχανία του ΣΥΡΙΖΑ» απέναντι στις δύο 
διαδοχικές μειώσεις του ΕΝΦΙΑ που προχώρησε 
η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τηρώντας τις  δεσμεύ-
σεις της.

Αναρτήθηκαν χθες
 τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ

Ήδη από χθες το απόγευμα έγινε από την 
ΑΑΔΕ η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝ-

ΦΙΑ για πάνω από 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων 
(φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις) και σύμφωνα 
με τον προγραμματισμό η διαδικασία θα ολοκλη-
ρωθεί έως σήμερα το πρωί.

Για να δούμε οι πολίτες το νέο λογαριασμό του 
φόρου μπορούμε να ακολουθήσουμε τα ακόλου-
θα έξι βήματα:

1. Μπαίνουμε στην αρχική σελίδα του 
myAADE.

2. Κάνουμε κλικ στο παράθυρο «Εφαρμογές».
3. Κάνουμε κλικ στην επιλογή «Δημοφιλείς 

Εφαρμογές».
4. Κάνουμε κλικ στη «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ».
5. Όταν ανοίξει η σελίδα για τον ΕΝΦΙΑ και το 

Ε9 θα μπούμε σε αυτή πληκτρολογώντας τους 
κωδικούς Taxisnet.

6. Επιλέγουμε το έτος 2022 και εμφανίζεται 
στην οθόνη του υπολογιστή η του κινητού τηλε-
φώνου το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ με το ποσό 
του φόρου που πρέπει να καταβάλλετε το 2022

Στο φετινό εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ υπάρχει 
πλήρης εικόνα σχετικά για το ύψος του φόρου για 
κάθε ακίνητο με βάση την αντικειμενική του αξία 
καθώς και η τελική οφειλή που προκύπτει μετά τις 
μειώσεις η τις προσαυξήσεις του κύριου φόρου. 

Επίσης αναγράφονται οι προθεσμίες πληρω-
μής των δόσεων που φέτος φθάνουν τις δέκα 
καθώς και η ταυτότητα οφειλής με βάση την οποία 
γίνεται η καταβολή του φόρου. 

Σημειώνεται ότι η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ θα 
πρέπει να πληρωθεί έως τις 31 Μαΐου και η τε-
λευταία έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023.
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Ο Κ. Καλαϊτζίδης ευχαριστεί 
τον Απ. Βεσυρόπουλο 
για τη λύση που έδωσε 

με την παραχώρηση
 των εκτάσεων 

του Έλους Κλειδίου
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης, 

με δήλωσή του εκφράζει δημόσιες ευχαριστίες προς τον 
υφυπουργό Οικονομικών και Βουλευτή Ημαθίας , Απόστο-
λο Βεσυρόπουλο διότι ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα 
για παραχώρηση της χρήσης των αγροτικών εκτάσεων του 
Έλους Κλειδίου σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, για ένα 
ακόμη χρόνο. Αναλυτικά, η δήλωση του  Κώστα Καλαϊτζίδη 
έχει ως εξής: 

«Με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που ψη-
φίστηκε χθες Τρίτη και υποστηρίχθηκε στη Βουλή από τον 
αρμόδιο  υφυπουργό  Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπου-
λο, δόθηκε λύση στο ζήτημα της παραχώρησης χρήσης 
των αγροτικών εκτάσεων στο Έλος Κλειδίου σε κατά κύριο 
επάγγελμα αγρότες για ένα ακόμη χρόνο. Πρόκειται για αίτη-
μα που κι εγώ είχα θέσει στον υπουργό μας, τον Απόστολο 
Βεσυρόπουλο, ο οποίος λειτουργώντας αποτελεσματικά και 
σε στενή συνεργασία με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, Γ.  Γεωργαντά, προώθησε προς ψήφιση και 
υποστήριξε στη Βουλή μια εύλογη και δίκαιη νομοθετική ρύθ-
μιση που κατοχυρώνει τα δικαιώματα των αγροτών που θα 
καλλιεργήσουν τις συγκεκριμένες εκτάσεις την τρέχουσα καλ-
λιεργητική περίοδο και θεσπίζει την πρόταση παραχώρησης 
των συγκεκριμένων εκτάσεων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Με ικανοποιεί ιδιαίτερα που ο Απόστολος Βεσυρόπουλος 
ως υπουργός στέκεται διαρκώς στο πλευρό της Ημαθίας και 
των πολιτών της, που ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελε-
σματικά στα αιτήματά μας. Τον ευχαριστώ μια ακόμη φορά, 
για τη λύση που έδωσε για να παραχωρηθεί ένα ακόμη χρό-
νο, η χρήση των αγροτικών εκτάσεων του Έλους Κλειδίου σε 
κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όσο και για τη συνολική προ-
σφορά του στον τόπο μας μέσω των διαρκών παρεμβάσεών 
του ως υπουργός της κυβέρνησης» .

Η μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας 
Βέροιας είχε ως αποτέλεσμα την εξιχνίαση περίπτωσης απάτης 
σε βάρος ηλικιωμένου άνδρα. Για την υπόθεση σχηματίσθηκε 
δικογραφία σε βάρος ενός αλλοδαπού άνδρα για το αδίκημα της 
απάτης.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της 14ης Απριλίου 2022 στη Βέροια, 
ο ηλικιωμένος δέχθηκε κλήση από άγνωστο άτομο στο σταθερό 
τηλέφωνο και ισχυριζόμενος ότι είναι γιατρός, προφασίστηκε ότι η 
κόρη του έχει τραυματιστεί και ζήτησε χρήματα, προκειμένου να 
υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. 

Στη συνέχεια ο προαναφερόμενος αλλοδαπός άνδρας πήγε 
στην οικία του ηλικιωμένου και παρέλαβε το χρηματικό ποσό των 
46.000 ευρώ.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίη-
ση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για την τυχόν εμπλο-
κή του και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέ-
ροιας. 

Με στόχο την πρόληψη και αποφυγή περιστατικών εξαπάτησης 
από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κε-
ντρικής Μακεδονίας, συμβουλεύει:

• Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη 
γνωστού -συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι 
να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό - συγγενικό σας πρό-
σωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται.

• Η επικοινωνία να γίνεται άμεσα, με δικό σας τηλέφωνο και 
κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με 
άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι ή σας έδωσαν οι δράστες να 
μιλήσετε.

• Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι σας ζητούν 
χρήματα, για δήθεν επείγουσα ανάγκη συγγενικού/φιλικού σας 
προσώπου, όπως νοσηλεία σε νοσοκομείο ή για δήθεν τροχαίο 
ατύχημα που προκάλεσε το συγγενικό σας πρόσωπο, που είχε ως 
συνέπεια τον θανάσιμο ή βαρύτατο τραυματισμό ανήλικου, συνή-
θως παιδιού. Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά.

• Επισημαίνεται ότι στα τροχαία ατυχήματα ακολουθούνται πά-

ντα από τις αστυνομικές Αρχές οι νόμιμες και προβλεπόμενες ενέρ-
γειες, υπό την καθοδήγηση των κατά τόπους Εισαγγελικών Αρχών 
και σε καμία περίπτωση δεν υφίστανται παρέκκλιση από αυτές, με 
την καταβολή χρηματικών ποσών.

• Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως 
υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρ-
θωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς 
προηγουμένως καλέσει.

• Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας 
οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματι-
κού ποσού.

• Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με 
τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης 
(Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).

• Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε 
περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας. 

Περισσότερες συμβουλές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 
της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr. Ενημερώστε 
συγγενείς και φίλους, κυρίως όμως τους ηλικιωμένους, για να μην 
πέσουν θύματα των απατεώνων.

Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη 
σε ηλικιωμένο στη Βέροια, 

που του απέσπασαν 46.000 ευρώ
-Με την πρόφαση ότι η κόρη του πρέπει άμεσα να χειρουργηθεί και χρειάζονται χρήματα

ΥΠΟΙΚ: Μειωμένος κατά 380 εκατ. ευρώ ο φετινός ΕΝΦΙΑ για τα φυσικά πρόσωπα
-Απ. Βεσυρόπουλος:  “Οκτώ στους 10 πολίτες 

πληρώνουν ακόμα χαμηλότερο ΕΝ.Φ.Ι.Α.... Σε αμηχανία ο ΣΥΡΙΖΑ”



Το νέο βιβλίο του κ. Μανώλη Βαλσαμίδη, ΨΗΦΙΔΕΣ 8ος τόμος, ταξιδεύει και παρουσιάζεται την Κυ-
ριακή 15 Μαίου, στον πολυχώρο Πολιτισμού «Χρ. Λαναράς» (ΕΡΙΑ) στη Νάουσα, από την Πολιτιστική 
Εταιρεία «Αναστάσιος Μιχαήλ, ο Λόγιος». Είναι ένα βιβλίο συλλογή και συναρμογή σε σύνολα θεματικά επί 
μέρους ψηφίδων, ένα πραγματικά ψηφιδωτό, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στα χρόνια της ωριμότητας ο δάσκαλος κ. Μανώλης Βαλσαμίδης συνδιαλέγεται με τον αναγνώστη σε 
θέματα ιστορίας, πολιτισμού και τέχνης. Ο αναγνώστης θα απολαύσει θεματικές ενότητες που προσφέ-
ρουν γνώση, ευκαιρίες για αναζήτηση, ευχαρίστηση και αληθινή προσέγγιση παλαιών και νέων θεμάτων.

Στον κύκλο των ιστορικών θεμάτων συνδέονται τα τοπικά θέματα με όσα σχετικά συμβαίνουν εκτός του 
τόπου με βάση τα αίτια και τις επιπτώσεις των γεγονότων στον ευρύτερο χώρο. Προϊόν σκαπάνης στις πη-
γές, τα εκτιθέμενα πέραν του ενδιαφέροντος και της ευχαρίστησης που προκαλούν, οξύνουν την ιστορική 
κρίση, διευρύνουν το γνωστικό πεδίο και οπλίζουν τον αναγνώστη με κριτικά εφόδια για την αντιμετώπιση 
του σήμερα και του αύριο. 

Η διαδρομή στην πορεία μελέτης της ιστορίας από την αρχαιότητα μέχρι το σήμερα, λύνει ασφαλώς 
πολλές απορίες, βάζει καθαρό αέρα και ήλιο, φωτίζει τα γεγονότα σε κύκλους, όπως αρχαίοι χρόνοι, νεό-
τεροι χρόνοι, χρόνοι μεταπελευθερωτικοί. 
Η ιστορία είναι και πρέπει να είναι η περι-
γραφή της αλήθειας. 

Στον κύκλο των εκκλησιαστικών ενδι-
αφερόντων ο συγγραφέας προσεγγίζει 
τους εξαιρετικά υψηλούς σε νοήματα εκ-
κλησιαστικούς ύμνους. Ιδιαίτερη αναφο-
ρά γίνεται στο ιεραποστολικό έργο της 
Αφρικής ενός δικού μας ανθρώπου.

Από το συλλεκτικό αυτό τόμο δε λεί-
πουν τα αρχαιολογικά. Ακόμη ως σε 
παράρτημα παρατίθενται συνεντεύξεις 
του συγγραφέα για την παράδοση και 
ομιλίες, ανάμεσα στις οποίες η ομιλία στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης 

για την Αμπελοοινική Νάουσα από τα χρόνια των ωνών του Τάφου της 
Κρίσεως μέχρι το σήμερα. Παράλληλα με τις ωνές εύρημα του αρχαιο-
λόγου Φώτη Πέτσα και της Διευθύντριας του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Θεσσαλονίκης Λιάνας Στεφανή ο κ. Βαλσαμίδης παρουσιάζει και το 
τεφτέρι της φορολογίας των οινοπαραγωγών- αμπελουργών του 1906, 
εύρημα του ιδίου και της βοηθού του αρχαιολόγου κ. Ελένης Σέπκα.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε το

άρθρο 1369 τουΑστικού Κώδικα
ότι:

Ο ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
του Γεωργίου και της Αθανασίας, το 
γένος Τζημογιάννη, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στη Βέροια και η ΟΥΦΑΪ-
ΔΟΥΚΥΡΙΑΚΗ του Λάζαρου και της 
Μαρίας, το γένος Παπαδοπούλου, 

που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να 
παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον 
Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Παναγίας Σουμελά στην 
Καστανιά Ημαθίας.

ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ (1960-2022)
Αφιέρωμα:ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΒΑΣΙΑΔΗΣ

 
Υπάρχουν στιγμές που να μιλήσει κά-

ποιος δυσκολεύεται, αλλά και να σιωπήσει 
δεν το μπορεί.

 Τέτοιες στιγμές είναι όταν αναλογιζόμα-
στε την ματαιότητα του κόσμου, όπως τώρα 
που τον ουρανό της Βέροιας σκιάζει η είδη-
ση της απώλειας του Φώτη Καραβασίλη, του 
αγαπημένου φίλου, του εκλεκτού συμπολίτη, 
του θερμού πατριώτη, του προβεβλημένου 
νομικού επιστήμονα, του ασυμβίβαστου α-
γωνιστή της δικαιοσύνης, του πρωτοστάτη 
στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες, 
του ανθρώπου της συνεχούς προσφοράς 
και της καθημερινής αισιόδοξης «καλημέ-
ρας», που η σκληρή μοίρα όρισε να την 
στερηθούμε τόσο νωρίς.  

 Δεν αρκούν οι επίκαιρες αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα για να αποτιμηθεί η προσωπικότητα, το έργο και η προσφορά του Φώτη Καραβα-
σίλη.  Τώρα είναι η ώρα της σιωπής και της προσευχής. Ας είναι αναπαυμένος.

Η Βέροια που τόσο αγάπησε και τόσο τον αγάπησε θα τον θυμάται πάντα με αγάπη και νοσταλγία

Ευχαριστήριο 
του «Έρασμου»

To ΔΣ του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έ-
ρασμος» ευχαριστεί θερμά την κ. Ιωάννα Μαστορο-
τάσιου για την προσφορά ειδών παιδικής υπόδησης, 
προς κάλυψη των καθημερινών αναγκών των παιδιών 
ωφελούμενης μητέρας του Ξενώνα Βραχείας Διαμονής 
της δομής μας.

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά απέναντι στον «Έ-
ρασμο» αποτελεί σημαντική ευεργεσία προς ευάλωτα 
άτομα ή ομάδες που συνδράμουμε, αποδίδοντας άμε-
σα οφέλη και καρπούς στον καθημερινό αγώνα μας για 
την προάσπιση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων σε 
μια καλύτερη ποιότητα ζωής!    

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

ΓιατοΔ.Σ.
ΗΠρόεδρος

ΓεωργίαΦωστηροπούλου
ΗΓραμματέας

ΜαργαρίταΔαμιανίδου

Συγχαρητήρια για την διάκριση 
μαθήτριας ζωγραφικής

Η Μαθήτριά μας Σουζάνα 
Γκόγκου, συμμετείχε με έργο 
της στο διεθνή εικαστικό δι-
αγωνισμό «Anmbientarti III» 
που πραγματοποιήθηκε στο 
Μιλάνο της Ιταλίας στις 27  Α-
πριλίου του τρέχοντος έτους.

 Το έργο της Σουζάνας με 
το τίτλο «Λειψυδρία» (80 ε-
πί 80- ακρυλικό σε μουσαμά) 
κατέκτησε το  δεύτερο βρα-
βείο ανάμεσα σε 57 διεθνείς  
σπουδαίες συμμετοχές. 

Τόσο το κοινό, όσο και  οι 
κριτικοί  τέχνης σχολίασαν  ι-
διαίτερα θετικά το καλλιτεχνι-
κό στυλ της Σουζάνας και ε-
ντυπωσιάστηκαν από τις λεπτομέρειες του πίνακα οι οποίες απεικόνισαν 
μοναδικά το περιβαλλοντικό πρόβλημα  που μαστίζει μεγάλες περιοχές 
του πλανήτη μας.

Η Σουζάνα, πέτυχε να συγκινήσει την Επιτροπή Αξιολόγησης με τον 
εικαστικό σχολιασμό της. Με  λιτές, ευαίσθητες φόρμες και γήινα χρώ-
ματα κέντρισε και κέρδισε, αξιολογικά συγκρινόμενη, τις εντυπώσεις. Η 
ιδιαίτερη ευαισθησία του μηνύματος για το καίριο πρόβλημα του πλανήτη 
μας και η αρτιότητα  ζωγραφικής οπτικοποίησης του μηνύματος την έφερε 
στο δεύτερο βραβείο του   «Anmbientarti III ».

Μεγάλη η τιμητική διάκριση για τη Βεροιώτισσα ζωγράφου  κ.Γκόγκου 
Σουζάνα, η οποία αντανακλάται και στην πόλη μας.

Μεγάλη και η δική μας ικανοποίηση και για άλλη μια φορά επιβεβαίω-
ση του έργου που παράγουμε στα εικαστικά του τόπου μας από το 1983  
και εντεύθεν .

Η Σχολή ζωγραφικής ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ την κυρία Σουζάνα Γκόγκου για την 
μεγάλη επιτυχία της. Η χαρά μας ιδιαίτερη, γιατί στα τρία συναπτά έτη της 
φοίτησής της, τα συστηματικά μαθήματα  απογείωσαν το ταλέντο της σε 
τόσο υψηλό επίπεδο.

Είναι και για μας μεγάλη δικαίωση η επιτυχία της μαθήτριάς μας!
Με το ταλέντο, τη δουλειά της και τη συνεχή εκπαίδευση και καθοδή-

γηση  από το δάσκαλό της Δημήτρη Μαυροκεφαλίδη θα ακολουθήσουν κι 
άλλες σημαντικές  διακρίσεις στο χώρο των εικαστικών .

ΣΧΟΛΗΖΩΓΡΑΦΙΚΉΣ
«ΕΚΦΡΑΣΗ-ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗ»

Την Κυριακή 15 Μαΐου
Παρουσιάζεται στη Νάουσα το νέο βιβλίο 

του Μανώλη Βαλσαμίδη, ΨΗΦΙΔΕΣ - 8ος τόμος



Την υλοποίηση ειδικού προ-
γράμματος ενεργειακής ανα-
βάθμισης των κοινωνικών δο-
μών της χώρας κατά τα πρότυ-
πα του Εξοικονομώ – Αυτονο-
μώ που θα βοηθήσει δραστικά 
στην εξοικονόμηση κατανάλω-
σης ενέργειας και στη μείωση 
του λειτουργικού κόστους και 
θα θωρακίσει την οικονομική 
τους βιωσιμότητα σε καιρούς 
διεθνούς ενεργειακής κρίσης 
ζητάει από τον Υπουργό Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας ο 
Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της 
ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. 
Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

Με σχετική Ερώτηση που 
κατέθεσε στη Βουλή σημειώ-
νει ότι με δεδομένο ότι στα ή-
δη υπάρχοντα ή εξαγγελθέντα 
Προγράμματα ΔΕΝ υπάρχει 
πρόνοια συμπερίληψης των 
συγκεκριμένων κοινωνικών 
δομών, ένα νέο Πρόγραμμα 
θα μπορούσε να συμπεριλάβει 
την ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
χρηματοδότηση εργασιών ε-
γκατάστασης στις δομές αυτές φωτοβολταϊκών συστημάτων 
Net Metering με συμψηφισμό δηλαδή της κατανάλωσης 
ενέργειας ή την χρηματοδότηση για γενικότερη ενεργει-
ακή αναβάθμιση των κτηριακών τους υποδομών μέσω 
κατασκευής εξωτερικής θερμομόνωσης, αντικατάστασης 
κουφωμάτων κλπ.

Όπως τονίζει ο κ. Τσαβδαρίδης, η ένταξη των κοινω-
νικών δομών σε εξειδικευμένο πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα 
σημαντική καθώς πολλές εξ αυτών και παρά τις καλές 
τους προθέσεις αδυνατούν πλέον να αποπληρώσουν 
τους διογκωμένους λογαριασμούς ρεύματος, γεγονός που 
δυσχεραίνει και την επιτέλεση του εξαιρετικά σημαντικού 
έργου που επιτελούν. Ως παράδειγμα, αναφέρει την 
κοινωνική δομή «Πρωτοβουλία για το Παιδί» που δρα-
στηριοποιείται με απόλυτη επιτυχία στο Δήμο της Βέροιας 
και στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της Κεντρικής Μα-
κεδονίας και προσφέρει προστασία σε μηνιαία βάση σε 
πάνω από 60 κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά, 
απασχολώντας παράλληλα 28 άτομα ως προσωπικό (κυ-
ρίως επιστημονικό προσωπικό, ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς, παιδαγωγούς, ψυχιάτρους κλπ).

Μία δομή, η οποία, όπως τον ενημέρωσαν ο Πρό-
εδρος και τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου σε 
πρόσφατη συνάντησή τους στο πολιτικό του γραφείο, 
καλείται στις παρούσες συνθήκες ενεργειακής κρίσης 
να ανταποκριθεί στην ιδιαίτερα σημαντική αποστολή της 
έχοντας δυσβάσταχτα λειτουργικά κόστη που θα μπο-

ρούσαν να μετριαστούν σημαντικά από τυχόν ένταξή της σε 
πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε το

άρθρο 1369 τουΑστικού Κώδικα
ότι:

Ο ΓΑΤΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρή-
στου και της Σωτηρίας, το γένος Γιω-
τάκη, που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας και 
η ΠΡΑΠΑΒΕΣΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑ του Γε-
ωργίου και της Χρυσούλας, το γένος 

Τσιαβού, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρό-
κειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει 
στον Ιερό Ναό Γεννήσεως Θεοτόκου Κουμαριάς Ημαθί-
ας.

EΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣΗΜΑΘΙΑΣ-ΔΗΜΟΣΒΕΡΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣΒΡΕΦΙΚΟΣΣΤΑΘΜΟΣ
«ΘΕΑΝΩΣΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ»ΝΠΔΔ  
Δ/ΝΣΗ:Παρ.ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ1-ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ:23310.60940-Mail:divresta@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΔΗΒΡΕΣΤΑ «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ» 

2022-2023
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΡΑΦΗΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΧΡΟΝΙ-

ΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΑΠΟ 1-9 2022  ΕΩΣ  31-7-2023
Σύμφωνα με τον «Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημο-

τικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ Β΄4249/5-
12-2017)  οι καταθέσεις των αιτήσεων εγγραφής-επανεγγρα-
φής υποβάλλονται από 10Μαΐουέως31Μαΐου  κάθε έτους 
και σε όλη την διάρκεια του έτους και θα γίνεται   μεφυσική
παρουσία, μετάαπό τηλεφωνικόραντεβούστο γραφείο
τουΦορέα.

Η αίτησηκαθώςκαι ταδικαιολογητικά πουαπαιτού-
νται,γιατηνεγγραφή-επανεγγραφή,θαπαραλαμβάνονται
απότογραφείοτουΦορέα

 Δικαίωμα εγγραφής στο ΝΠΔΔ έχουν τα βρέφη ηλικίας: από 
οκτώ (8) μηνών έως 2.5 ετών , την 1η Σεπτέμβρη. 

Απόφαση  ΔΣ ΔΗΒΡΕΣΤΑ  «Θ. ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ» 8/2022 με   
ΑΔΑ: ΩΝΟΖΟΕΚ4-04Κ

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣΔ.Σ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ

Με θλίψη και οδύνη αποχαιρετούμε τον Φώτη Καραβασίλη, που έφυγε 
τόσο πρόωρα από κοντά μας. Πολιτικά δραστήριος για πάνω από τριά-
ντα χρόνια, εν ενεργεία Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, 
διετέλεσε μεταξύ άλλων Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος Βέροιας, 
ενώ τίμησε με τον αδιάκοπο αγώνα του και τις δημοκρατικές ιδέες του την 
παράταξη του ΠΑΣΟΚ.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του.

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΗ ΜΑΣ
Με απέραντη θλίψη αποχαιρετήσαμε την Τρίτη τον δικό μας Φώτη,  

πώς να χωρέσουν σε λίγες γραμμές τριάντα χρόνια συνεργασίας, φιλίας, 
οικογένειας. Γιατί για εμάς ο Φώτης είναι οικογένεια. Ζήσαμε μαζί καλές 
στιγμές, άσχημες στιγμές, αγωνίες, νίκες, γέλια, νεύρα, άπειρους καφέδες 
, όπως ακριβώς ζει μια οικογένεια. 

Πάντα με το χαμόγελο ο Φώτης μας και με μία καλή κουβέντα για 
όλους, ακόμη και για αυτούς που τον πικράνανε , ακόμη και για αυτούς 
που τον αμφισβητήσανε. Μαθήματα ήθους και ανθρωπιάς έχουμε πάρει 
όλοι από τον Φώτη, αν μη τι άλλο μας έκανε καλύτερους ανθρώπους με 
τη ζεστή του την καρδιά, γιατί ο Φώτης είχε καρδιά μικρού παιδιού.  

Βουβός ο πόνος όλων  μας, τίποτε δεν θα είναι ίδιο πλέον, αν και συ-
νηθίζεται να λέγεται  ουδείς αναντικατάστατος , είναι η πρώτη φορά που 
στην εταιρία μας νιώθουμε ότι ο Φώτης μας είναι αναντικατάστατος. 

Η σκέψη μας στην μητέρα του την γλυκύτατη κ. Γιαννούλα που με 
τόση αγάπη μεγάλωσε τον δικό μας Φώτη, καθώς και στα παιδιά του με 
την ευχή να πορεύονται στη ζωή τους με περηφάνια για τον πατέρα τους.   

ΤοΔ.Σ.τηςΚΤΕΛΝ.ΗΜΑΘΙΑΣΑ.Ε,
οιμέτοχοικαιοιεργαζόμενοιτηςεταιρίας

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΝΤΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ 
ΣΤΟΝ ΦΩΤΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ

Με βαθύτατη θλίψη πληροφορηθήκαμε την απρόσμενη απώλεια του 
Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, μέλους της επιτροπής δι-
αχείρισης του Κληροδοτήματος Κάππου,  που είναι άμεσα συνυφασμένο 
με τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Κυριών Βέροιας και δραστήριου μέλους σε 
όλους τους τομείς, πολιτικούς και πολιτιστικούς της τοπικής μας κοινωνί-
ας, ΦΩΤΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ.

Η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. εύχονται στον εκλιπόντα καλό παρά-
δεισο και εκφράζουν τα θερμά και ειλικρινή τους συλλυπητήρια στη μητέ-
ρα του και όλους τους οικείους του.

Αιωνία του η μνήμη….

Λέσχη Αυτοκινήτου Βέροιας

Συλλυπητήριο μήνυμα
 Η διοίκηση και τα μέλη της Λέσχης Αυτοκινήτου Βέροιας εκφράζουν 

τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του φίλου και 
συνεργάτη και μέλους μας Φώτη. 

Ο φίλος μας Φώτης Καραβασιλης υπήρξε καλός συνεργάτης ,θερμό 
μέλος της Λέσχης μας και αξιοπρεπής άνθρωπος στην κοινωνία της Βέ-
ροιας. 

Καλό ταξίδι φίλε Φώτη

Με Ερώτησή του στη Βουλή
Να υλοποιηθεί ειδικό πρόγραμμα ενεργειακής 

αναβάθμισης και για τις κοινωνικές δομές 
της χώρας, ζητά ο Λ. Τσαβδαρίδης

ΣΥΛΛΟΓΟΣΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝΝ.ΗΜΑΘΙΑΣ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ευχαριστήριο προς τον Γεράσιμο Καλλιγά
Η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας εκφράζουμε δημόσια 

τις θερμές ευχαριστίες στο πρόσωπο σας για την χορηγία χρηματικού ποσού 
που προέρχεται από τις πωλήσεις του βιβλίου 

Η ΒΕΡΟΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟΤΟΥ 1940-1949.
Αγαπητέ Συμπολίτη μας.
Συνεχίζοντας τις Φιλανθρωπικές σας δράσεις ( ίσως άγνωστες στο ευ-

ρύτερο κοινό ) αποφασίσατε να στηρίξετε  οικονομικά οκτώ Ιδρύματα και 
Συλλόγους της πόλης μας και μέσω αυτών να ωφεληθούν παιδιά με ειδικές 
ανάγκες, με ειδικές δεξιότητες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες αλλά και την διά-
σωση και την διατήρηση του προσφυγικου μας πολιτισμού !!

-Νοιώθουμε περήφανοι σαν Μικρασιάτες που ένας συμπολίτης μας με 
προσφυγικές καταβολές, μας στηρίζει σ’αυτην την δύσκολη οικονομική συγκυ-
ρία!!

-Ειδικά στον Σύλλογο νοιώθουμε υποχρεωμένοι και ευγνώμονες στην οι-
κογένεια  Γερ.Καλλιγά και για έναν ιδιαίτερο λόγο:Η σύζυγος του , κυρία Σμα-
ρούλα Κου’ι’κογλου-Καλλιγά , υπήρξε ιδρυτικό μέλος και μέλος του πρώτου 
Δ.Σ.του Συλλόγου μας.

-Πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθούμε σ’αυτό το ενδιαφέρον και την ευαισθη-
σία που δείχνεται στην Αλληλεγγύη και την στήριξη των Πολιτιστικών δράσε-
ων και εν γένει στον Πολιτισμό, που είναι το ανάχωμα για τον κατήφορο της 
διαφθοράς!

•Είθε στις πρωτοβουλίες σας αυτές να βρεθούν μιμητές για να συμβαλ-
λουν στην ομαλή λειτουργία της κοινωνίας της πόλης μας!!

ΕκτουΔ.Σ.



Του Γιάννη 
Μαγκριώτη

Τα κόμματα, τις 
τελευταίες δεκαετίες, 
όπως και κάθε φο-
ρέας κοινωνικής και 
πολιτικής εκπροσώ-
πησης, αμφισβητού-
νται έντονα από τους 
πολίτες, και ιδιαίτερα 
από τις νεότερες γε-

νιές. Οι λόγοι πολλοί, άλλοι έχουν να κάνουν με 
τις απογοητεύεις που γνώρισαν, και άλλοι με την 
εκτίμηση που έχουν ότι, τα κόμματα είναι κλειστές 
ομάδες ανθρώπων, που δεν έχουν πραγματικό 
ενδιαφέρον για τα προβλήματά τους.

Υπάρχουν όμως και αντικειμενικά δεδομένα, 
που δεν ευνοούν την συλλογική και μαζική στά-
ση των πολιτών, και τα πιο σημαντικά είναι: οι 
αλλαγές που έχουν επέλθει στην οργάνωση της 
παραγωγής, στις νέες μορφές επικοινωνίας των 
ανθρώπων και στην κατανόηση των παραγόντων 
που δημιουργούν τα προβλήματα και τα διλήμμα-
τα της εποχής.

 Η εποχή της 1ης και 2ης βιομηχανικής επανά-
στασης, με τις καθετοποιημένες παραγωγικές μο-
νάδες, που αναπτύσσονταν στον ίδιο γεωγραφι-
κό και εθνικό χώρο, απασχολούσαν μεγάλο αριθ-
μό εργαζομένων, με κοινές εργασιακές σχέσεις, 
ευνοούσε, τόσο την ανάπτυξη των εργατικών και 

γενικότερα των κοινωνικών οργανώσεων, όσο και 
των μαζικών κομμάτων, άρχισε να αλλάζει στην 
περίοδο της 3ης βιομηχανικής επανάστασης, 
των νέων τεχνολογιών και της επικοινωνίας, και 
άλλαξε ριζικά, στην κορύφωση της παγκοσμιο-
ποίησης, την περίοδο της ελεύθερης μετακίνησης 
κεφαλαίων, ανθρώπων και αγαθών,  και της 4ης 
βιομηχανικής επανάστασης. Τα μεγάλα προσφυ-
γικά και μεταναστευτικά ρεύματα επέδρασσαν και 
επιδρούν, επίσης καταλυτικά, στις αναπτυγμένες 
χώρες της ΕΕ, και της Βόρειας Αμερικής, στις α-
πόψεις των πολιτών, στις κατώτερες οικονομικές 
και μορφωτικές κλίμακες και όχι μόνο, για την 
χρησιμότητα των κομμάτων και γενικά των φορέ-
ων της κοινωνικής και πολιτικής εκπροσώπησης. 
Η εκλογή Τράμπ στις ΗΠΑ, το Brexit, τα αποτελέ-
σματα των Γαλλικών εκλογών, μαζί με τις πολιτι-
κές και κομματικές εξελίξεις στις χώρες του Νότου 
της ΕΕ, είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Στους παράγοντες αυτούς, θα πρέπει να προ-
σθέσουμε και, την δυνατότητα που έχουν σήμερα 
οι πολίτες να έχουν ενημέρωση, είτε από τα πα-
ραδοσιακά ΜΜΕ είτε από το διαδίκτυο, όπως και 
την έλλειψη χρόνου για την συμμετοχή σε κομ-
ματικά και πολιτικά γεγονότα, λόγω των πολλών 
επαγγελματικών και προσωπικών υποχρεώσεων 
και επιλογών, που δημιουργεί η νέα οργάνωση 
της οικονομίας, η θεοποίηση του καταναλωτι-
σμού, και οι εκρηκτικές ανισότητες και στις ανε-
πτυγμένες χώρες.

Στην χώρα μας, για πολλούς λόγους, οι εξελί-
ξεις αυτές, ήρθαν σε μεταγενέστερους 
χρόνους, γιαυτό και το κομματικό φαινό-
μενο αποκρυσταλλώνεται μετά το 1974, 
δηλαδή, μετά την πτώση της Χούντας. 
Εκτός από τα κόμματα της παραδοσι-
ακής αριστεράς, που νομιμοποιήθηκαν 
αυτή την περίοδο, διατηρώντας ουσια-
στικά την δομή και την οργανωτική φι-
λοσοφία που είχαν από την περίοδο της 
παρανομίας, τα άλλα κόμματα, ειδικά η 
ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, που κυριάρχησαν, 
μέχρι την πρόσφατη πολύπλευρη κρί-
ση, συγκροτήθηκαν πολιτικά, ιδεολογικά 
και οργανωτικά, από τις χαρισματικές 
ηγεσίες τους, με την επιλογή της αυτο-
οργάνωσης, ανάλογα με τα αντίστοιχα 
ρεύματα στην Δυτική Ευρώπη, με έντο-
νη όμως την εθνική ιδιο-
μορφία, ακολουθώντας 
την επιλογή της αυτοορ-
γάνωσης, με καθοριστι-
κό όμως τον ρόλο των 
ηγεσιών τους..

 Η αυτοοργάνωση, 
δηλαδή η εσωτερική 
αναδιοργάνωση, ενός 
φορέα, είναι μια πολυ-
σύνθετη διαδικασία, κα-
τά την οποία ένα σύστη-

μα επιδιώκει να αλλάξει τα δομικά του στοιχεία. 
Συνήθως, όταν αναφέρεται σε κόμματα, παίρνει 
διάφορες μορφές, ειδικά για το ΠΑΣΟΚ, μπο-
ρούμε να αναφέρουμε τέσσερις εκδοχές, από το 
1974 μέχρι σήμερα: 

1. Την εξαρχής οργάνωση των δομών του, 
όταν ιδρύεται, όπως το ΠΑΣΟΚ το 1974, από τον 
Ανδρέα Παπανδρέου. 

2. Την επανίδρυσή του, όταν διέρχεται μεγάλη 
κρίση και έχει ανάγκη να επιδείξει μεγάλες αλλα-
γές, όπως το ΠΑΣΟΚ το 1989.

3. Την ενσωμάτωση πολιτών, που κινούνται 
στον κοινωνικό περίγυρο του κόμματος, για να 
αποδιαρθρώσει τους εσωτερικούς παγιωμένους 
μηχανισμούς, όπως προσπάθησε η ηγεσία του 
ΠΑΣΟΚ το 2004.

4. Την οργανωτική συγκρότηση ενός σώματος 
πολιτών, που συμμετείχε σε πρόσφατες εκλο-
γικές διαδικασίες, όπως επιχειρεί η νέα ηγεσία 
του Κινήματος Αλλαγής-ΠΑΣΟΚ, με τις 270.000 
πολιτών, και όσων άλλων το επιθυμούν, που 
ψήφισαν στον πρώτο γύρο των πρόσφατων εσω-
κομματικών εκλογών.

 Η μορφή της αυτοοργάνωσης, όπως εύκολα 
καταλαβαίνουμε, εξαρτάται από τις επιδιώξεις της 
ηγεσίας, τα προβλήματα που θέλει να αντιμετω-
πίσει και την συγκυρία που την πραγματοποιεί. 

Στην σημερινή εκδοχή της, είναι σαφές ότι, ε-
πιδιώκει να διευρύνει την κομματική βάση, για να 
συγκροτήσει ένα ισχυρό μηχανισμό πολιτικής και 
εκλογικής κινητοποίησης, που θα το βοηθήσει να 
επικοινωνήσει και με πολίτες, πέραν αυτών που 
δημοσκοπικά δείχνουν να το προτιμούν, τους 
τελευταίους μήνες.

Ένας επίσης διακηρυγμένος στόχος είναι η 
πολιτική διάδραση με τους πολίτες και τις κοι-
νωνικές ομάδες, που άμεσα το ενδιαφέρουν, με 
βάση το ιδεολογικό του πλαίσιο, με στόχο τον 
διάλογο και την διαμόρφωση θέσεων, για γενι-
κά και ειδικά προβλήμα-
τα, σε θεματικό, τοπικό, 
περιφερειακό, και εθνικό 
επίπεδο. 

Είναι εμφανές ότι: οι 
πυραμιδικές, παραδο-
σιακές δομές, δεν είναι 
πλέον ελκυστικές, ούτε α-
ποδοτικές στην σημερινή 

εποχή. 
Σήμερα απαιτείται, μια υβριδική δομή και λει-

τουργία των κομμάτων, που θα διασφαλίζει:
1. Την συνεχή διάδραση των κομματικών δο-

μών με την κοινωνία, σε τοπικό, περιφερειακό, 
εθνικό και θεματικό πεδίο, μέσα από τις φυσικές 
συναντήσεις και την διαδικτυακή επικοινωνία, με 
τους πολίτες, που θέλουν να εκπροσωπούν, και 
την κοινωνία των πολιτών. 

2. Την διαφάνεια και την δημοκρατία στην 
λειτουργία τους, και στην σχέση με τους πολίτες.

3. Τα διαδικτυακά δημοψήφισμα, με σχετική 
δεσμευτικότητα των αποφάσεων, για τοπικά, πε-
ριφερειακά ή ευρύτερης σημασίας θέματα, μετά 
από διάλογο, με τεκμηρίωση τόσο της αποδοχής 
του αποτελέσματος, όσο και της απόρριψης.

Φυσικά, αυτή η διαδικασία, τόσο στην αφετη-
ρία της, όσο και στην εξέλιξή της, δεν μπορεί να 
είναι χαοτική. Για να έχει ουσία, να είναι ελκυστι-
κή και φυσικά να έχει αποτελέσματα, πρέπει, σε 
κάθε επίπεδο ανάπτυξής της, η αντίστοιχη ηγεσία 
του, να τροφοδοτεί τον διάλογο και την επικοινω-
νία, με πρωτογενές πολιτικό και προγραμματικό 
υλικό, το οποίο, στην συνέχεια να το ανασυνθέτει 
σε πολιτική και προγραμματική πρόταση δράσης,

Εάν, στο εγγύς μέλλον τα κόμματα, αλλά και 
οι φορείς της κοινωνικής και πολιτικής εκπροσώ-
πησης σε όλα τα επίπεδα και τα πεδία, δεν αλλά-
ξουν ριζικά, θα χάσουν κάθε αξία και σημασία, με 
αποτέλεσμα, είτε να διεκπεραιώνουν αποφάσεις 
ισχυρών οικονομικών ομάδων είτε κλειστών συ-
ντεχνιακών συμφερόντων. 

Κάτι που δυστυχώς, σε μεγάλο βαθμό γίνεται 
τα τελευταία χρόνια. Εξέλιξη, που θα είναι κατα-
στροφική, εάν δεν αντιστραφεί, για την κοινωνία 
και ειδικά για τους νέους και αδύναμους, την δη-
μοκρατία και την χώρα. 
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Κάλεσμα για 
αιμοδοσία

Η  Εύξεινος  Λέσχη  Βέροιας   καλεί  τα  
μέλη  και  τους  φίλους της   να  δείξουν   
για  άλλη  μια  φορά   την  αλτρουιστική  
τους  διάθεση  και  συμπαράσταση  προ-
σφέροντας  αίμα  για  τους  συνανθρώ-
πους  μας  που  το  έχουν  ανάγκη  και 
να κάνουμε  πράξη την  αγάπη  μας  για  
τον  άγνωστο συμπολίτη  μας γιατί το αίμα 
χαρίζεται και δεν αγοράζεται.

Για 14η συνεχή χρονιά, όλο το μήνα 
Μάιο στα πλαίσια των εκδηλώσεων Μνή-
μης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του 
Πόντου  θα πραγματοποιηθεί  η καθιερω-
μένη μας  αιμοδοσία σε   συνεργασία  με 
το  Γ. Ν. Βέροιας  και  σύνθημα       « δίνω 
σήμερα αίμα  για το αδικοχαμένο αίμα των 
προγόνων μου ». 

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  προ-
σέρχονται στο   τμήμα  αιμοδοσίας  του  
ΓΝ Βέροιας  για να  δώσουν  αίμα:

Δευτέρα με  Παρασκευή      09.00-
13.00 και  από τις 18.00-20.00 και  για τα 
Σαββατοκύριακα και τις αργίες:  10.00-
13.00

Περισσότερες  πληροφορίες στο 
τηλ:2331029600 - 2331351173

Με τιμή
Για το Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος    
Τουμπουλίδης  Νικόλαος

  Η  Γ. Γραμματέας
    Τογκουσίδου Ευαγγελία

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ θρο 

1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αλεξάν-

δρου και της Όλγας, το γένος Πούπτη, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη και 
η ΜΑΪΟΒΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του Γεωργίου και 
της Μάρθας, το γένος Ηλιάδου, που γεν-

νήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου 
Βέροιας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Βέροιας  Λάζαρου 
Μαντρατζή νομικού συμβούλου και πληρεξούσιου της  ΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝ-
ΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ -ΔΙΕΥ-
ΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. 
Ι-ΙΜΑΘΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ , επιδόθηκαν 
στην κα ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΏΝ ΒΕΡΟΙ.4Σ την κα Σοφία 
Οικονομίδου του Δημητρίου με αφμ 103111206, δικαιούχο 
του υπομέτρο-’ 6.1 «εγκατάσταση Νέων Γεωργών του ΠΑΑ 
2014-2020, πρώην κάτοικο Ανίας Μαρίνας Ημαθίας και ήδη 
αγνώστου διαμονής, τα ακριβή αντίγραφα α) της ΕΚΘΕΣΗΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ , με κωδικό έργου: ΓΙ-ΝΓ-Ο552Ο, κωδικό ΟΠΣΑΑ-
:ΟΟΟ5928Ο71 και ονοματεπώνυμο ελεγχόμενου: Οικονομίδου 
της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 
β)της με αριθμό πρωτ. 555460123290) /6-9-2021 ΑΠΟΦΑ-
ΣΗΣ του αναπληρωτή Προϊσταμένου Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ημαθίας και γ) της με αριθμό πρωτ. 
559056<234653/7-9-2021 ΠΡΟΣΚΛΗ.ΣΗΣ-ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(απόφαση είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού) της 
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Ημαθίας, 
για να λάβει γνώση και νια να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες .

Βέροια 27-09-2C21
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Ανανιάδης Χαράλαμπος

Τα κόμματα, μπροστά στην αμφισβήτησή τους



Στην παραλαβή ενός ακόμη νέου απορριμ-
ματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητι-
κότητας 16 κυβικών μέτρων, με προδιαγραφές 
ΕURO 6 προχώρησε ο Δήμος Αλεξάνδρειας.

Η αγορά του απορριμματοφόρου θα ενι-
σχύσει το στόλο οχημάτων της υπηρεσίας 
Καθαριότητας.

Η δαπάνη προμήθειας του νέου απορριμ-
ματοφόρο ανέρχεται στο ποσό των 179.800,00 
ευρώ, με χρηματοδότηση μέσω του προγράμ-
ματος «Φιλόδημος ΙΙ», στο πλαίσιο της ανα-
νέωσης του στόλου των οχημάτων του Δήμου 
Αλεξάνδρειας.

 Παρών στην παραλαβή του νέου απορ-
ριμματοφόρου ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Πα-
ναγιώτης Γκυρίνης, δήλωσε: “Αναβαθμίζουμε 
τις υπηρεσίες αποκομιδής και διαχείρισης των 
απορριμμάτων με υπερσύγχρονα και ασφα-
λέστερα οχήματα, βελτιώνοντας συνεχώς την 
καθημερινότητα των πολιτών μας“.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αντίρρησης Συνείδησης στις 15 
Μαΐου, η Τοπική Ομάδα Βέροιας της Διεθνούς Αμνηστίας πραγματοποι-
εί προβολή-συζήτηση για το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης στην 
Ελλάδα, αλλά και τον κόσμο.

Το Σάββατο 14/5, στις 19:00 στο Καφέ «εκτός χάρτη» - Gallery 
Παπατζίκου (Βενιζέλου 43, Βέροια) βλέπουμε μαζί το ντοκιμαντέρ 
OBJECTOR για την Ισραηλινή αντιρρησία συνείδησης Atalya Ben Abba 
και συζητάμε με φόντο την επικρατούσα κατάσταση στο Ισραήλ και τα 
Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, για την αντίρρηση συνείδησης, το 
δικαίωμα των πολιτών στην επιλογή, καθώς και τους αγώνες για να 
γίνει σεβαστό αυτό το δικαίωμα.

Σύνοψη του ντοκιμαντέρ: Όπως όλη η Ισραηλινή νεολαία, η Atalya 
είναι υποχρεωμένη να γίνει στρατιώτης. Σε αντίθεση με τους/τις πε-
ρισσότερους/ες, αμφισβητεί τις πρακτικές του 
στρατού της χώρας της και αποφασίζει να αμ-
φισβητήσει αυτή την ιεροτελεστία του περάσμα-
τος στη στρατιωτική θητεία. Παρά τις πολιτικές 
διαφωνίες και τις προσωπικές ανησυχίες της 
οικογένειάς της, αρνείται το στρατιωτικό καθήκον 
και φυλακίζεται λόγω της αντίρρησής της. Το 
θάρρος της ωθεί τους γύρω της να επανεξετά-
σουν τις δικές τους ηθικές και πολιτικές θέσεις. 
Η ταινία OBJECTOR / ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΑΣ (https://
objectorfilm.com) ακολουθεί την Atalya στη φυ-
λακή και περαιτέρω, προσφέροντας ένα μοναδι-
κό παράθυρο στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύ-
γκρουση από την οπτική μιας νεαρής γυναίκας 
που αναζητά την αλήθεια και παίρνει θέση για τη 
δικαιοσύνη.

Διάρκεια: 75 λεπτά

Υπότιτλοι: αγγλικά
Για το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης: Η Επιτροπή Ανθρώπι-

νων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων 
Δικαιωμάτων έχουν ρητά αναγνωρίσει ότι το δικαίωμα στην αντίρρηση 
συνείδησης στη στρατιωτική θητεία προστατεύεται από το δικαίωμα 
στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας στο 
Άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαι-
ώματα και στο Άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, αντίστοιχα. Τα διεθνή πρότυπα ορίζουν επίσης ότι οποιαδή-
ποτε εναλλακτική υπηρεσία απαιτείται να υπηρετήσουν οι αντιρρησίες 
συνείδησης πρέπει να είναι γνήσια πολιτική, υπό πολιτικό έλεγχο, και 
μη τιμωρητικής φύσης ή διάρκειας. Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://
www.amnesty.gr/en/node/24777

Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για 
“Εξυπηρέτηση Πελατών” και “Χειρισμό 

αντιρρήσεων και παραπόνων”

Το Επιμελητήριο Ημαθίας σας προκαλεί στα Δωρεάν Επιμορ-
φωτικά Σεμινάρια που διοργανώνει, με τη στήριξη της Εταιρίας 
Συμβούλων Alpha Plan Consultants, και το Veria Tech Lab της Δη-
μόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας, με θεματολογία:

1. Εξυπηρέτηση πελατών
2. Χειρισμός αντιρρήσεων και παραπόνων
Τα σεμινάρια είναι διάρκειας 4 ωρών το κάθε ένα.
Πρόγραμμα - Σύνδεσμοι
• Εξυπηρέτηση πελατών
Τετάρτη 18 Μαΐου 2022, ώρα 17:00
Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου ακολουθείστε τον σύν-

δεσμο:
Σεμινάριο «Εξυπηρέτηση πελατών» 
• Χειρισμός αντιρρήσεων και παραπόνων
Τετάρτη 25 Μαΐου, ώρα 17:00
Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου ακολουθείστε τον σύν-

δεσμο:
Σεμινάριο «Χειρισμός αντιρρήσεων και παραπόνων»

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια  
μπορείτε να επικοινωνείτε στο 

τηλέφωνο 2331029774, κ. Δαληγγάρος Βασίλης, vd@icci.gr
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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

ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θα  θέλαμε να ευχαρι-

στήσουμε  τις επιχειρήσεις 
της περιοχής μας οι οποίες 
μας πρόσφεραν δύο ξε-
χωριστές γιορτινές μέρες 
(Χριστούγεννα 2021 και 
Πάσχα 2022).Ευχαριστού-
με λοιπόν για τις χορηγίες 
τους: 1.Κρέατα Κωσταβά-
ρας 2.Οινοποιεία Μπουτά-
ρη 3.Φούρνος Θανασούλη 
4.Οινοποιείο Μαρκοβίτη 
5.SAFTY ALARM Τάτσικας 
Χρήστος

Επίσης ευχαριστούμε 
πολύ τον καλό μας συ-
νάδελφο –μάγειρα  του 
νοσοκομείου,  Σπύρο  
Τσίτση  για τις  νοστημιές 
που ετοίμασε.

 Ο Πρόεδρος              
Αϊδίνης  Ανδρέας                                                                                                                                          

      Η Γραμματέας
Ανθρακέα  Κατερίνα

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΤΣΙΡΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Θωμά 

και της Δήμητρας, το γένος Μπακόλα, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΠΑΛΟΥΚΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του 
Παναγιώτη και της Ελένης, το γένος 
Κωνσταντινίδου, που γεννήθηκε στη 

Βέροια και κατοικεί στην Πατρίδα Ημαθίας, πρόκειται να 
παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιε-
ρό Ναό Παναγίας Περιβλέπτου Βέροιας.

Ένα ακόμη νέο απορριμματοφόρο
 τύπου πρέσας παρέλαβε 

ο Δήμος Αλεξάνδρειας

Εκδήλωση της Τοπικής Ομάδας Βέροιας Διεθνούς Αμνηστίας
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CMYK

Β’ Εθνική μπάσκετ

Με ήττα στο Βόλο 
ολοκλήρωσε την χρονιά 

ο ΓΑΣ Μελίκης

Με ήττα 77-43 στο Βόλο από τον τοπικό Ολυμπιακό, ολοκλήρωσε 
την φετινή χρονιά στο πρωτάθλημα μπάσκετ της Β’ Εθνικής ο ΓΑΣ 
Μελίκης, γνωρίζοντας τον υποβιβασμό.

Οι γηπεδούχοι έφτασαν εύκολα στη νίκη, με την οποία και παρέ-
μειναν στην κατηγορία.

Διαιτητές: Ευφραιμίδης, Τσιαπλής, Παπανικολάου Γ.
Δεκάλεπτα: 20-11, 47-22, 67-26, 77-43
Ολυμπιακός Βόλου (Βλιώρας): Αγκρής, Νίκολης 4, Γκοντόπουλος 

10 (2), Μουρατίδης 17 (2), Αναγνωστόπουλος, 6 (2) Καραμήτσος 6, 
Ίλτσογλου 8 (2), Σταθούρος 5 (1), Παρασκευάς 8, Γουάμπα 13.

Μελίκη (Τοπούζης): Μόρας 11, Μωυσίδης, Τζιοβάρας 8 (2), Κυ-
ριάκου 8 (2), Στοΐτσης 5 (1), Ντόβας, Εσέρπογλου 2, Ρογγότης, Πεϊ-
μανίδης 9 (3), Αμανατίδης, Αλευρίδης, Γατόπουλος.

Βαθμολογία(τελική)
1. Ερμής Σχηματαρίου  ............................................................... 45
 .......................................................................................................
2. Αίολος ....................................................................................  44
3. Εσπερος Λαμίας ....................................................................  40
4. Δόξα Λευκάδας ......................................................................  40
5. Ικαροι Τρικάλων  ..................................................................... 40
6. ΑΓΣΙ  ....................................................................................... 37
7. Νίκη Βόλου  ............................................................................ 35
8. Πρωτέας Γρεβενών ................................................................ 33
9. Αναγέννηση Καρδίτσας  .......................................................... 33
10. Ολυμπιακός Βόλου ..............................................................  33
 .......................................................................................................
11. IBC  ....................................................................................... 31
12. Τιτάνες Παλαμά ...................................................................  31
13. Μελίκη  ................................................................................. 26

ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΦΑ-
ΝΙΣΗ και 
κατάκτηση 

της 2ης θέσης στο 
παιδικό πρωτάθλημα 
ΕΚΑΣΚΕΜ από την η 
ομάδα του Φιλίππου 
Βέροιας που αντιμε-
τώπισε την ομάδα του 
Ζαφειρακη Νάουσας 
στο μεγάλο τελικό (66-
59).

ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΜΠΡΑΒΟ 
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : Δαμτσιο 
Αλέξανδρο, Σαραντη Αντώνη, 

Πειο Δημήτρη, Φάκα Γιάννη, Λυ-
κα Αιμίλιο, Λαζο Ζήση, Πιπεράκη 
Γιώργο, Νιόπα Αντώνη, Χονδρο-
ματιδη Γιώργο, Παπαδόπουλο 
Αντώνη, Κακαλε Θάνο, Φαρμά-
κη Κωνσταντίνο, Τζιουρτζια Νί-
κο, Τασιόπουλο Γιάννη και στον 
προπονητή τους Χριστόφορο 
Κουρουζιδη.

ΕυχαριστήριογιαFinal4
απότονΦίλιπποΒέροιας

Ο ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
αισθάνεται την ανάγκη να ευχα-
ριστήσει δημόσια τους ανθρώ-
πους του Αιγινίου για την άρτια 
διοργάνωση του Final 4 του 
παιδικού πρωταθλήματος της 
ΕΚΑΣΚΕΜ. Πιο συγκεκριμένα, 

ευχαριστούμε τον Αντιδήμαρχο 
του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού 
κο Παραλυκίδη Κωνσταντίνο, 
τους διοικούντες του ΑΟΚ Αιγινι-
ακός κυρίους Λεωνίδη Βασίλειο 
και Στυλιανίδη Αθανάσιο, όπως 
επίσης και όλους τους υπαλλή-
λους του ΔΑΚ Αιγινίου και την 
υπάλληλο της ΕΚΑΣΚΕΜ κα Χα-
τζηχαρίση Μιμή για τις άοκνες 
προσπάθειές τους για την εξαι-
ρετική διοργάνωση του εν λόγω 
τουρνουά.

Συγχαίρουμε επίσης τις υπό-
λοιπες 3 ομάδες που συμμετεί-
χαν, με πρώτη την ομάδα του 
Ζαφειράκη Νάουσας για την κα-
τάκτηση του χρυσού μεταλλίου 
κι εν συνέχεια τις ομάδες του 

Μέγα Αλέξανδρου Γιαννιτσών 
και του Πιερικού Αρχέλαου για 
το εξαιρετικό ήθος των αθλητών 
τους και το πολύ υψηλό επίπε-
δο μπάσκετ που προσέφεραν 
στους τυχερούς φιλάθλους που 
έδωσαν το παρόν αυτό το διήμε-
ρο στην πολύ φιλόξενη πόλη του 
Νομού Πιερίας.

Τέλος, ευχόμαστε στην ομά-
δα του Ζαφειράκη Νάουσας να 
καταφέρει μέσω της διαδικασίας 
των αγώνων της προκριματικής 
φάσης στο Κιλκίς να προκριθεί 
στην τελική φάση του Πανελλή-
νιου Πρωταθλήματος Παίδων. Το 
ερχόμενο Σαββατοκύριακο στο 
Κιλκίς, είμαστε όλοι Ζαφειράκης!

Τις δεκαέξι (16) 
αθλήτριες Ακρο-
βατικής Γυμνα-

στικής του Α.Π.Σ. 
ΒΕΡΟΗ που συμμετεί-
χαν στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα στο στά-
διο ΔΑΚ Πρέβεζας στις 
16 και 17 Απριλίου και 
επέστρεψαν με οκτώ 
(8) χρυσά και πέντε (5) 
αργυρά μετάλλια υπο-
δέχθηκε στο Δημαρχείο 
Βέροιας ο Δήμαρχος, κ. 
Κωνσταντίνος Βοργια-
ζίδης.

Οι αθλήτριες ακροβατικής, ε-
πτά (7) από τις οποίες συμμετεί-
χαν για πρώτη φορά σε ανάλογη 
διοργάνωση, διαγωνίστηκαν στις 
ηλικίες από 8 έως 17 ετών και 
σε σύνολο 242 αθλητών από όλη 
την χώρα.

Την αγωνιστική ομάδα συ-
νόδευσαν οι προπονήτριες του 
Α.Π.Σ. ΒΕΡΟΗ κα Έλσα Παπα-
δοπούλου και κα Ολυμπία Σαλασί-
δου ενώ οι αθλήτριες που διακρί-
θηκαν κατακτώντας την 1η θέση 
και την 2η θέση είναι οι εξής:

Τριάδες Γυναικών Ε’ κατηγο-
ρίας - 1η θέση στο σύνθετο οι 
αθλήτριες: Αικατερίνη Αργυρίου, 
Ερμιόνη – Μαρία Αργυρίου και 
Αρετή Τσίλκα.

Ζευγάρια Γυναικών Δ΄ κατηγο-
ρίας – 1η θέση οι αθλήτριες: Ανθή 
Παγούνη και Ελισάβετ Τσίλκα.

Τριάδες Γυναικών Γ’ κατηγο-
ρίας – 1η θέση οι αθλήτριες: Α-

ντωνία Παπαχαραλάμπους Όρε, 
Ευγενία Καμπουρίδου και Ελένη 
– Στυλιανή Βοργιατζίδου.

Ζευγάρια Γυναικών Γ’ κατη-
γορίας – 2η θέση οι αθλήτριες: 
Νεφέλη – Γεωργία Νατσούρα και 
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Τριάδες Γυναικών Β’2 κατη-
γορίας – 2η θέση οι αθλήτριες: 
Μαρία – Ήλια Κολέτσα, Αναστα-

σία Πασιοπούλου και Αικατερίνη 
Πασιοπούλου.

Ο Δήμαρχος κ. Βοργιαζίδης 
συνεχάρη τις αθλήτριες για τις δι-
ακρίσεις και την προσπάθειά τους 
υπογραμμίζοντας τη σημασία δι-
ατήρησης της παράδοσης που 
θέλει την Βέροια να πρωταγωνι-
στεί στο άθλημα της Ακροβατικής 
Γυμναστικής.

Τις αθλήτριες του συλλόγου Βερόη Ακροβατικής
γυμναστικής υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Βέροιας

ΕΚΑΣΚΕΜ: Μεγάλη εμφάνιση από την ομάδα 
του Φιλίππου

Ευχαριστήριο του Φιλίππου
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CMYK

«Έφυγε» από την ζωή
ο Κώστας Ποταμόπουλος

Έφυγε από την ζωή ο παλιός καλαθοσφαι-
ριστής του Φιλίππου Βέροιας, Κώστας 
Ποταμόπουλος. Ο εκλιπών αγωνίστηκε 

στους «ερυθρόλευκους» από το 1976 μέχρι το 
1994, στην θέση του σέντερ φορ και διακρίθηκε 
ιδιαιτέρως για το δυναμικό του παιχνίδι κάτω από 
το καλάθι, ενώ δεν έπαιξε ποτέ σε άλλη ομάδα.

Ξεκίνησε την αθλητική του καριέρα από τον στίβο και συγκεκρι-
μένα τον ακοντισμό, αγωνίστηκε παράλληλα στην ομάδα βόλεϊ του 
Φιλίππου, αλλά τελικά τον κέρδισε η πορτοκαλί θεά και το μπάσκετ.

Ο Ποταμόπουλος, που ήταν αγαπητός στην Βεροιώτικη κοινωνία, 
αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα, όμως δυ-
στυχώς δεν τα κατάφερε.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, ας είναι ελαφρύ 
το χώμα που θα τον σκεπάζει...

Με το ασημέ-
νιο μετάλλιο, 
πολλά χαμόγε-

λα και μεγάλες προσ-
δοκίες για την πορεία 
των μελλοντικών αγώ-
νων, έκλεισε ο προκρι-

ματικός πανελλήνιος 
αγώνας Νεανίδων στη 
ρυθμική γυμναστική, 
που διεξήχθη στις 6-7-8 
Μαΐου στο Λαύριο Αττι-
κής. 

Η ομάδα του Α.Ο. Αλέξανδρου 
ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία 
την παρουσία της, καθώς κατέ-
κτησε το ασημένιο μετάλλιο, στο 
πρόγραμμα με τις 5 μπάλες και 
στο πρόγραμμα με τα 5 σχοινά-
κια, ανάμεσα σε 19 ομάδες που 
συμμετείχαν στο ανσάμπλ!

Την ομάδα Ανσάμπλ νεανίδων 
απαρτίζουν οι αθλήτριες: Σιαφαρί-
κα Μαρία, Πρελορέντζου Βασιλι-
κή, Τσιαπανίτη Θάλεια, Τσικερδά-
νου Ελευθερία, Τσέου Χρυσούλα.

Οι τελικοί αγώνες θα διεξα-
χθούν στη Θεσσαλονίκη στις 19-
22 Μαΐου.

Νέα μεγάλη διάκριση για τα κορίτσια
της ρυθμικής του Α.Ο. “Αλέξανδρος”

Ο Δήμος Ηρωικής 
Πόλης Νάου-
σας, στο πλαί-

σιο του εορτασμού της 
200ης Επετείου του 
Ολοκαυτώματος της 
πόλης, διοργανώνει, 
την Κυριακή 22 Μαΐου, 
τον «18ο Δρόμο Θυσί-
ας», με ελεύθερη 
συμμετοχή για όλους, 
αθλητές και μη.

Η εκκίνηση του αγώνα θα 
γίνει στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 
(συμβολή με οδό Βασ. Φιλίπ-
που) στις 09:30 το πρωί.

Ο αγώνας κατά 50% είναι  
παραποτάμιος πέριξ του Χώρου 
Θυσίας, με θετική υψομετρική 
50μ. και περιλαμβάνει παιδική 
διαδρομή απόστασης 1.000 μέ-
τρων, καθώς και την κλασική 
και μεγάλη διαδρομή 6.000 και 
9.800 μέτρων αντίστοιχα, οι ο-
ποίες διέρχονται από ιστορικά 

σημεία της πόλης.
Η προκήρυξη του αγώνα, 

ο χάρτης της διαδρομής και η 
υποβολή  συμμετοχών γίνεται 
μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ει-
δικής φόρμας συμμετοχής στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας 
στον ακόλουθο σύνδεσμο www.
naoussa.gr/e-services/apply-
race είτε ακολουθώντας το σχε-
τικό εικονίδιο.

Σε όλους τους συμμετέχοντες 
της κλασικής διαδρομής των 
6.000μ. και της μεγάλης διαδρο-
μής (9.000μ.) θα δοθούν ανα-
μνηστικά μετάλλια συμμετοχής. 
Σε όλες τις κατηγορίες, της κλα-
σικής και της μεγάλης διαδρομής 
θα απονεμηθούν μετάλλια στους 
τρεις πρώτους καθώς και έπα-
θλα στους πρώτους των γενι-
κών κατηγοριών. Σε όλους τους 
συμμετέχοντες της  παιδικής  
διαδρομής θα δοθούν μετάλλια 
συμμετοχής.

Πληροφορίες: Γραφείο Πολι-
τισμού & Αθλητισμού, Δημαρχίας 
30, Tηλ. 23323 50338-50360, 
e-mail: culturenaoussa@gmail.
com.

Ξεκινά η υποβολή δηλώσεων συμμετοχής 
για τον «18ο Δρόμο Θυσίας» που θα γίνει στις 22 Μαίου

Η ΑΕ Αλεξάνδρειας  στον 1ο όμιλο και ο 
Άγιος Γεώργιος στην 2ο είναι οι πρωταθλητές 
της Β’ κατηγορίας στην ΕΠΣ Ημαθίας, μετά τα 
αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής των 
πλέι άουτ.

Έτσι στην νέα χρονιά στην Α’ κατηγορία 
εκτός από τους δύο πρώτους σε κάθε όμιλο 
στην μεγάλη κατηγορία της Ένωσης θα αγω-
νίζονται το Βρυσάκι και τα Λευκάδια. 

Στα πλέι οφ διεξήχθη σήμερα η 8η αγωνι-
στική (απομένουν άλλες δύο για το φινάλε), 
με τα πράγματα να έχουν ξεκαθαρίσει όσον 
αφορά τις ομάδες που υποβιβάζονται.

Αναλυτικάτααποτελέσματα:
1ος όμιλος - πλέι οφ
Καψόχωρα – Αλεξάνδρεια  ..................1-2
Βρυσάκι – Παλαιοχώρι ........................3-5

Βαθμολογία (τελική)
1 Αλεξάνδρεια  ......................................45
2 Βρυσάκι  ............................................40
3 Καψόχωρα  ........................................36
4 Παλαιοχώρι  .......................................35

2ος όμιλος - πλέι οφ
Λευκάδια – Άγιος Γεώργιος .................4-4
Ζερβοχώρι – Ολυμπιακός Νάουσας  ...4-2
Βαθμολογία (τελική)
1 Άγιος Γεώργιος  .................................50
2 Λευκάδια  ...........................................47
3 Ζερβοχώρι  ........................................41
4 Ολυμπιακός Νάουσας  ......................28

1ος όμιλος - πλέι άουτ
Κυψέλη –  Καβάσιλα  ...........................3-2
Λυκογιάννη – Ασώματα  ......................2-1

Ρεπό : Αγ.Βαρβάρα
Βαθμολογία
1 Καβάσιλα  ..........................................38
2 Κυψέλη  .............................................27
3 Αγ.Βαρβάρα  ......................................23
4 Λυκογιάννη   ......................................23
5 Ασώματα  .............................................8

2ος όμιλος - πλέι άουτ
ΑΕΠ Βέροιας –  Επισκοπής 0-5
Τρίλοφος - Πατρίδα .............................1-4
Ρεπό : Ραχιά
Βαθμολογία
1 Επισκοπή ..........................................47
2 Πατρίδα  ............................................33
3 Ραχιά  ................................................18
4 ΑΕΠ Βέροιας  .....................................17
5 Τρίλοφος  .............................................1

Β’ ΕΠΣΗ: Πρωταθλητές Αλεξάνδρεια και Αγ. Γεώργιος
Όλα τα αποτελέσματα
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Μάϊος 2022

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

09-05-2022 μέχρι 

15-05-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος τη-

λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Πέμπτη 12-05-2022

13:30-17:30 ΠΑ-

ΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑ-

ΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΟΥ 

2 & ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 

- ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗ-

ΘΕΑ 23310-66812

21:00-08:00 ΦΥ-

ΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ-

ΓΙΟΣ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 3 

(απέναντι από μάρκετ Γαλαξίας) 23310-75180

Φαρμακεία

Η Επιτροπή Εφέ-
σεων της ΕΠΟ 
έκανε δεκτή την 

έφεση του Μακεδονι-
κού με 3-0 και έτσι στα 
μπαράζ ανόδου στην 
SL2 πηγαίνει η ομάδα 
της Θεσσαλονίκης, ενώ 
το ευχάριστο νέο για 
την Ημαθία είναι ότι ο 
Μέγας Αλέξανδρος Τρι-
κάλων παραμένει στη Γ’ 
Εθνική και υποβιβάζεται 
η Λευκίμμη, από την 
οποία αφαιρούνται και 
3 βαθμοί!

Με την αφαίρεση των βαθμών 

ο ΑΣ Λευκίμμης πάει στους 30 
βαθμούς, βρίσκεται πλέον στην 
8η θέση και υποβιβάζεται, με τον 
Μ. Αλέξανδρο Τρικάλων να ανε-
βαίνει 7ος και πλέον τη νέα σεζόν 
να αγωνίζεται ξανά στη Γ’ Εθνική 
κατηγορία.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη, 
θα ακολουθήσει ο ορισμός των 
διαιτητών και η πρεμιέρα των πλέι 
οφ θα γίνει την Κυριακή (15/5). Σε 
αυτήν την περίπτωση η αγωνιστι-
κή περίοδος θα παραταθεί μέχρι 
τις 5/6, ενώ θα γίνουν και δύο εμ-
βόλιμες αγωνιστικές, προκειμένου 
να διασφαλίσουν το εισιτήριο α-
νόδου οι τέσσερις από τους επτά 
πρωταθλητές της Γ’ Εθνικής.

To νέο πρόγραμμα των μπα-
ράζ ανόδου από το οποίο θα 
προκύψουν οι τέσσερις ομάδες 
για την Super League 2:

1η αγωνιστική
Μακεδονικός-Παναχαϊκή
ΠΑΟ Ρουφ-Ηλιούπολη
Αγροτικός Αστέρας-Προοδευτική
Ρεπό: Ηρακλής Λάρισας

2η αγωνιστική
Προοδευτική-Μακεδονικός
Ηλιούπολη-Αγροτικός Αστέρας
Ηρακλής Λάρισας-ΠΑΟ Ρουφ
Ρεπό: Παναχαϊκή

3η αγωνιστική
Αγροτικός Αστέρας-ΠΑΟ Ρουφ
Παναχαϊκή-Ηλιούπολη
Ηρακλής Λάρισας-Μακεδονικός
Ρεπό: Προοδευτική

4η αγωνιστική
Μακεδονικός-Ηλιούπολη
Προοδευτική-Ηρακλής Λάρισας

Αγροτικός Αστέρας-Παναχαϊκή
Ρεπό: ΠΑΟ Ρουφ

5η αγωνιστική
Μακεδονικός-Αγροτικός Αστέρας
ΠΑΟ Ρουφ-Προοδευτική
Παναχαϊκή-Ηρακλής Λάρισας
Ρεπό: Ηλιούπολη

6η αγωνιστική
Παναχαϊκή-ΠΑΟ Ρουφ
Ηρακλής Λάρισας-Αγροτικός 

Αστέρας
Ηλιούπολη-Προοδευτική
Ρεπό: Μακεδονικός

7η αγωνιστική
Ηλιούπολη-Ηρακλής Λάρισας
Προοδευτική-Παναχαϊκή
ΠΑΟ Ρουφ-Μακεδονικός
Ρεπό: Αγροτικός Αστέρας

Πρωτιά και τρίτη θέση στον 
κόσμο για Μίλτο Τεντόγλου

Ο Μίλτος Τεντόγλου «προσγειώθηκε» σήμερα στα 8,28 μ. στο 
μήκος στο μίτινγκ της Κύπρου, σε έναν αγώνα που έγινε στο πλαί-
σιο της προετοιμασία του για τις διοργανώσεις της θερινής περιό-
δου.

Ο αθλητής βρισκόταν από τις 10 του μηνός στη Λεμεσό για το 
τελευταίο κομμάτι της προετοιμασίας πριν τους βασικούς αγώνες 
της περιόδου.

Ο ολυμπιονίκης του μήκους είχε προβλήματα με τη φόρα του, τα 
οποία δεν του επέστρεψαν να ολοκληρώσει τα τρία από τα έξι του 
άλματα. Παρόλα αυτά με το 8,28 μ. στη δεύτερη προσπάθεια ανέ-
βηκε στην τρίτη θέση της παγκόσμιας λίστας κι έδειξε για ακόμη μία 
φορά, πως και στις «κακές» του ημέρες, είναι ικανός να βγάλει με-
γάλες επιδόσεις. Ο κόσμος στο Τσίρειο στάδιο ήταν πολύς και απο-
θέωσε τόσο τον Έλληνα παγκόσμιο πρωταθλητή, όσο και στο σύ-
νολο τους αθλητές και τις αθλήτριες που μετείχαν στη διοργάνωση.

“Ο αγώνας μου δεν ήταν καλός έκανα στην ουσία ένα μόνο 
άλμα. Ίσως να φταίει που είμαι ακόμη στο βασικό κομμάτι της 
προετοιμασίας μου. Θα προτιμούσα να είχα ολοκληρώσει με άλμα 
στα 8,10 μ. και να είχα κάνει σωστές φόρες”, είπε ο αθλητής του 
Γιώργου Πομάσκι στις δηλώσεις του στον αγωνιστικό χώρο, αφού 
ευχαρίστησε και τον κόσμο που ήταν στις εξέδρες. “Ευχαριστώ για 
το χειροκρότημα είχα καιρό να αγωνιστώ μπροστά σε τόσο κόσμο”, 
κατέληξε.

Ο Τεντόγλου θα κάνει τον επόμενο αγώνα του το ερχόμενο 
Σάββατο στα Βεργώτεια, ωστόσο θα είναι στην καλύτερη δυνατή 
κατάσταση στις 21 Μαΐου στα Παπαφλέσσεια, στον πρώτο στην ου-
σία δυνατό του αγώνα για τη θερινή περίοδο. Ο 24χρονος ξεκίνησε 
τον αγώνα του με άκυρο, ενώ στο έκτο του άλμα σημείωσε 7,97 μ. 
(-0,3).

Παραμένει στην Γ’ Εθνική
ο Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων!

Κέρδισε την έφεση ο Μακεδονικός

Στο διασυλλογικό πρωτάθλη-
μα Κ18 που έγινε το Σάββατο 
7/05/22 στο δημοτικό στάδιο της 
Αλεξάνδρειας, ο ΓΑΣ κατέκτησε 3 
μετάλλια, είχε αρκετές θέσεις μέ-
σα στη πρώτη δεκάδα των αγω-
νισμάτων αν και τα περισσότερα 
παιδιά ανήκουν στη μικρότερη 
ηλικιακή κατηγορία των Κ16.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Αγόρια
Ναλμπανίδης Γιώργος 3ος 

στο μήκος με 5,94μ. και 3ος στο 
τριπλούν με 12,68μ.

Σιφνίος Παναγιώτης 4ος στο 
μήκος με 5,80μ.

Απικέλλης Τάσος 7ος στη 
σφαίρα με 10,32μ. και 10ος στο 
μήκος με 5,12μ.

Παπαδόπουλος Δημήτρης 
8ος στο μήκος με 5,30μ.

Πλατσάς Θωμάς 9ος στο μή-
κος με 5,19μ

Διαμαντόπουλος Αντώνης 
14ος στη σφαίρα με 6,44μ.

Κορίτσια
Ζαφειρίδου Μαριάννα 2 στο 

μήκος με 5,20μ.
4χ100 ( Ναλμπανίδου, Δού-

μα, Ζαφειρίδου, Μπίζου) 5ες με 

56,51
Ναλμπανίδου Μαριάνθη 8η 

στο μήκος με 4,79μ.
Μπαγιώκα Ελευθερία 9 στο 

μήκος με 4,73μ.
Ματοπούλου Βασιλική 9η στη 

σφαίρα με 9,29μ. και 9 η στο α-
κόντιο με 19,83μ.

Παπαδοπούλου Σοφία 13η 

στα 100μ. με 14,38 και 25η στο 
μήκος με 4,08μ.

Δούμα Αλίκη 14η στο μήκος 
με 4,39μ.

Μπογιατζή Κατερίνα 17η στο 
μήκος με 4,33μ.

Καραλιλιοπούλου Αντωνία 
18ξ στο μήκος με 4,32μ.

Μπίζου Στέλλα 26η στα 200μ. 

με 32,78
Κουματζιά Ευαγγελία 27η στα 

200μ. με 34,85
Παπαεμμανουήλ Κατερίνα 

29η στο μήκος με 3,79μ.
Μάρτου Στεργία 30η στο μή-

κος με 3,70μ.
Τζήκα Βασιλική 42η στα 

100μ. με 16,95

3 μετάλλια και πολλές θέσεις μέσα στη 10άδα 
για τους αθλητές του ΓΑΣ Αλεξάνδρεια!
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 14 Μα-

ΐου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίων 
Αναργύρων Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του αγα-
πημένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού και θείου

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜ.
ΑΣΙΚΙΔΗ

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

Η σύζυγος,
Τα τέκνα, Τα εγγόνια, 

Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 15 Μα-

ΐου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της αγα-
πημένης μας μητέρας, γιαγιάς, 
αδελφής και θείας

ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

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

Τα τέκνα, 
Τα εγγόνια, 

Τα αδέλφια, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Πέμπτη 

12 Μαΐου 2022 στις 5.30 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Μητροπόλεως 
Βέροιας ο Θεοχάρης Δημου 
Γκανίδης σε ηλικία 84 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Πέμπτη 12 Μα-

ΐου 2022 στις 1.30 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Γεωργίου στους Γεωργια-
νούς Βέροιας η Βασιλική Αδαμίδου 
σε ηλικία 80 ετών . 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Πέμπτη 12 Μαΐ-

ου 2022 στις 10.00 π.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίας Παρασκευής στον Πλάτανο 
Ημαθίας ο Πέτρος Καρανικόλας σε 
ηλικία 87 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειάζονται  

και θέλουν   να τα  προσφέρουν στο  Γηροκομείο Βέροιας  , 
το τηλέφωνο του Γηροκομείου Βέροιας είναι 2331024891.

Συλλυπητήριο μήνυμα 
του Μητροπολίτου 

κ. Παντελεήμονος για την 
εκδημία του μακαριστού 

Μητροπολίτου Νεαπόλεως και 
Σαμαρείας κυρού Αμβροσίου

  Με αισθήματα θλίψης και οδύνης πληροφορήθηκα σήμερα την 
εκδημία του μακαριστού Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σαμαρείας 
κυρού Αμβροσίου Αντωνόπουλου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων με 
τον οποίο συνδεόμουν με μακροχρόνια και βαθιά φιλία.

 Ο μακαριστός Μητροπολίτης Αμβρόσιος συνδέθηκε από τα μα-
θητικά του χρόνια με το πρεσβυγενές Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, 
όπου και έλαβε και τους τρείς βαθμούς της Ιερωσύνης και εκλέχθηκε 
Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σαμαρείας. Γνωριστήκαμε κατά τις 
προσκυνηματικές επισκέψεις που πραγματοποιούσαμε με την Ιερά 
Μητρόπολη Θεσσαλονίκης στα πανίερα προσκυνήματα της Αγίας 
Γης. Ο μακαριστός μετέφερε με ζέση στους προσκυνητές την ζώσα 
αγιοταφική παράδοση και το σταυροαναστάσιμο βίωμα της Σιωνίτιδος 
Εκκλησίας. 

Μετά την εκλογή μου στη Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, ο μακαριστός 
Μητροπολίτης Αμβρόσιος συνδέθηκε με την τοπική μας Εκκλησία και 
την Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά. Κατά τις επισκέψεις του στην Ελλά-
δα, διέμενε στο Μοναστήρι και με χαρά επισκεπτόταν και λειτουργού-
σε σε ενορίες της μητροπολιτικής μας περιφέρειας. Έχοντας αναπτύ-
ξει αδιάρρηκτες σχέσεις με την Αδελφότητα της Μονής, πέρασε περι-
όδους ανάρρωσης μετά από επεμβάσεις στη Μονή και συμμετείχε σε 
πολλές ιστορικές στιγμές της αδελφότητας. Παράλληλα, δώρισε στην 
Ιερά Μονή μέρος των αμφίων του, τα οποία εκτίθενται σήμερα στο 
Παύλειο Κειμηλιαρχείο «Ιεροί Θησαυροί». Τα τελευταία χρόνια, εξαι-
τίας της επιβαρυμένης υγείας του, διέμενε στο Δεκάζειον Γηροκομείο 
Τρίπολης, όπου και εκοιμήθη, σήμερα, Τετάρτη 11 Μαΐου 2022.

 Εύχομαι ο Κύριος να αναπαύσει την μακαρία ψυχή του στους 
χορούς των δικαίων και αποστέλλω τις θερμότερες συλλυπητήριες 
ευχές μου στα μέλη της Αγιοταφικής Αδελφότητας και στους οικείους 
του. 

Αμβροσίου του μακαριστού Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σαμα-
ρείας αιωνία η μνήμη!

 
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου 

Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου  Βέροιας ευχαριστεί 
θερμά τους κατωθι για τις δωρεές τους :

1. Τον κύριο Κωνσταντίνο Μίδη για την οικονομική δωρεά εις μνή-
μην του αγαπημένου του πατέρα Αντώνη Μίδη με την ευκαιρία της 
συμπλήρωσης σαράντα ημέρων από τον θάνατο του. Ο θεός ας τον 
αναπαύσει.

2. Τον κύριο Δαμιανίδη Αθανάσιο για την οικονομική δωρεά του εις 
μνήμην του μακαριστού Μητροπολίτου Δράμας Παύλου αγαπητού και 
σεβαστού εξαδέλφου του. Ο θεός ας τον αναπαύσει.

3. Την επιχείρηση κρεάτων ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. για την 
δωρεά κρέατος για το γεύμα των παιδιών. 

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Κυριακή 8 Μαΐου 2022 ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. 

Ημαθίας πραγματοποίησε την Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του 
Συνδέσμου. Ο Απολογισμός για τα έτη 2020 και 2021 έγινε στον υπαίθριο 
χώρο, έξω από το Γραφείο του Συνδέσμου. Ακολούθησαν οι εκλογές, οι 
οποίες έγιναν μέσα στην αίθουσα του Συνδέσμου, τηρώντας όλα τα υγει-
ονομικά μέτρα.

Τα αποτελέσματα των εκλογών:
Ψήφισαν 245 μέλη
Άκυρα ψηφοδέλτια 4
Λευκό 1
Έγκυρα ψηφοδέλτια 240
Έλαβαν:
Ενωμένοι Συνταξιούχοι Δημοσίου                                  204 ψήφους
Ενωτική Κίνηση Συνταξιούχων Δημοσίου (ΕΚΣΔΗ)         36 ψήφους
       Εκλέγονται:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Από τους Ενωμένους Συνταξιούχους Δημοσίου
1. Γκόγκας Χαράλαμπος
2. Καβαργύρη Ευθυμία
3. Καραμπεΐδου Μαγδαληνή
4. Τσιλογιάννη Μαγδαληνή
5. Τοπαλτζίκης Αργύριος
6. Μάλλιος Κων/νος
Από την Ενωτική Κίνηση Συνταξιούχων Δημοσίου (ΕΚΣΔΗ)
1. Σοφρόνωφ Ιωάννα
Για την Ελεγκτική Επιτροπή
Από τους Ενωμένους Συνταξιούχους Δημοσίου
1. Αγγελής Αθανάσιος
2. Ίτσκος Πέτρος
3. Τελάλογλου – Χατζηδημητρίου Δέσποινα.
Για Αντιπρόσωποι στην Π.Ο.Π.Σ.
Από τους Ενωμένους Συνταξιούχους Δημοσίου
1. Γκόγκας Χαράλαμπος
2. Καβαργύρη Ευθυμία
Την Πέμπτη 12 Μαΐου 2022 τα μέλη τα οποία εκλέχτηκαν για το Δ.Σ. 

του Συνδέσμου θα συγκροτηθούν σε σώμα.
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ. κέντρο   23313 50100
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη   23313 50102
Πυροσβεστική    23310199,23310 68400
Νοσοκομείο κέντρο  23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες  23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού  23313 51400
ΕΚΑΒ  166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες 2331021.814 
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό 11500 & 1
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.) 2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες  121 κλήση από σταθερό 
ΟΤΕ Βλάβες 13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)  2331022.342
ΚΤΕΛ  14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)  2331022.282  
ΟΣΕ  2331024.444  
ΕΛΤΑ 23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ  2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία) 23313 53124
 23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ  2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ  2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας 231330-9636 έως 9640
και 231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών  2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας 23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:  2331353416, 7
Τελωνείο  2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)  2331060.066
Ι δ ι ω τ ι κ ό  Κ Τ Ε Ο  Β έ ρ ο ι α ς  ( Μ α κ ρ οχώ ρ ι )              

2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο  2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο   2310894.463,
  2310894.562  
ΟΑΕΔ  2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας  2331073.353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας 2331096.342  
ΤΟΕΒ  2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί" 2331072.303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου» 2331024.879  
Αλσος Παπάγου  2331072.654  
I. Mητρόπολη  2331022270
ΔΗΠΕΘΕ  2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
Οδική Βοήθεια 
HELLAS SERVICE  2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE  1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN  168

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

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

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

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331076.669
Γραμματεία:  2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών 2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου: 2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών  

2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών 2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: 2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: 2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: 2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων: 2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: 2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου: 2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: 2331350564
Κ.Ε.Π.: 2331350000
Δημοτική Αστυνομία 2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:  2332 3 50300
Fax:  2332 0 24260
ΚΕΠ:  2332 3 50000 , 2332 3 50011 , 
2332 3 50015 , 2332 3 50016 

Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας:  2333 3 50100
Δημοτολόγιο 23333 50150
Ληξιιαρχείο 23333 50130
Πρωτόκολλο 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών 23333 50144
Γραφείο Προσωπικού 23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου 23333 50142

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 
188 τ.μ. με υπόγειο 168 τ.μ. 
στα πρώην Σφαγεία Βέροι-
ας. Μεγάλη ευκαιρία. τιμή 
188.000 ευρώ. Τηλ.: 6944 
644220.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά στο 
κέντρο της Βέροιας γκαρσο-
νιέρα μέχρι 50 τ.μ. με ασαν-
σέρ. Τηλ.: 6945 122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

ισόγειο 91 τ.μ., Ηρακλέους 
6, περιοχή Ακροπόλεως. 
Τηλ.: 6944 910329.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέρα, 1ος όροφος, Ανοί-
ξεως 52. Πληρ. τηλ.: 6945 
852826.

ΠΑΤΡ ΙΔΑ ,  π ε ρ ι οχ ή 
Μαυροσ ι ,  ενο ικ ιάζετα ι 

χωράφι  10 στρέμματα, 
χέρσο, αρδευτικό, πάνω 
στην  άσφαλτο .  Πληρ . 
τηλ.: 6945 152085, κος 
Νίκος.

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε Τ Α Ι 
γ κ α ρ σ ο ν ι έ ρ α  3 8  τ . μ . 
στη Βέροια,  Κωττουν ί -
ου 14 (περιοχή Εληάς), 
4ος  όρ . ,  ασανσέρ ,  η -
μιαυτόνομη θέρμανση, 
Δ ,  Σ ,  Κ ,  WC,  μπάν ιο , 

ε ν τ ο ι χ ι σ μ έ ν η  ν τ ο υ λά -
πα,  φωτε ινό ,  τ ιμή  συ -
ζη τ ή σ ι μ η .  Τη λ . :  6 9 3 1 
929530, ιδιώτης.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜ/ΤΩΝ
Κωδ: 105360  Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 
3ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Σα-
λόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη 
το 1975,  έχει Κουφώματα Συνθετικά με Διπλά 
τζάμια, κομπλέ ανακαινισμένη, χωρίς θέρμανση, 
με ανελκυστήρα, Τιμή: 220 €. Διαθέσιμο από 
1/05/2022.

Κωδ: 107114 ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ενοικιάζεται 
Γκαρσονιέρα 60τ.μ. στον 2ο όροφο, αποτελείται 
από 1υ/δ, σαλόνι, κουζίνα και μπάνιο, βλέπει 
σε ανοιχτωσιά, αρκετά φωτεινό και καλοδιατη-
ρημένο, χωρίς θέρμανση και χωρίς τα έπιπλα, 
σε τιμή προσφοράς μόνο: 200€. Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη μόνο από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Θα είναι διαθέσιμο από 1/3/2022.

Κωδ: 22940 ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ ενοικιάζεται 
ισόγειο διαμέρισμα 70 τ.μ. μικτά και 63 τ.μ. καθ. 
με 2υ/δ, σαλονοκουζίνα, μπάνιο και αποθή-
κη, σε πολύ καλή κατάσταση , ανακαινισμένο 
κομπλέ , χωρίς κοινόχρηστα , ανεξάρτητο και 
χωρίς θέρμανση , τιμή μόνο 220€ . Αποκλειστι-
κή διάθεση και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 

Κωδ: 24268 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής επιφά-
νειας 80 τ.μ. στον 3ο όροφο. Αποτελείται από 2 
Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι 
κατασκευασμένο το 1971 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική Πετρελαίου, Κουφώματα Αλουμινίου 
συρόμενα, Ανελκυστήρα, Τιμή: 220 €.

Κωδ. 24103 ΕΛΗΑ , επί της Εληάς ενοικιά-
ζεται διαμέρισμα 80 τ.μ., κατασκευή 1976, 2 υ/δ 
, σαλόνι, με καινούργια κουζίνα, 2 ος όροφος, 
ανακαινισμένο μερικώς , σε καλή κατάσταση, σε 
οικοδομή πολυτελούς κατασκευής , καινούργια 
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, διαθέτει 
, κεντρική θέρμανση πετρελαίου που λειτουργεί , 
με ανελκυστήρα καινούργιο, 280€, Αποκλειστική 
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .

ΚΩΔ. 13914 ΩΡΟΛΟΙ διαμ/μα σαν Μονο-
κατοικία με 96 τ.μ., καθ.  με 2 - , 3 υ/δ,  1ος όρο-
φος, διαμπερές , παλαιά κατασκευή αλλά πολύ 
καλά συντηρημένο και φροντισμένο , διαθέτει 
ατομική θέρμανση πετρελαίου  , κλιματιστικό και 
ηλιακό θερμοσίφωνα  , με βεράντα εμπρός και 
πίσω αλλά και με θωρακισμένη πόρτα , χωρίς 
κοινόχρηστα ,ενοίκιο 350€. υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρό ενδιαφερόμενο..

Κωδ.105742 ΚΕΝΤΡΟ, στην Εληά κοντά 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα 110τ.μ., με 3υ/δ, 
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, και WC, δίνεται και 
κομπλέ επιπλωμένο με ηλεκτρικές συσκευές και 
πλυντήριο ρούχων , διαθέτει κεντρική θέρμανση 
πετρελαίου και 2 κλιματιστικά , σε πολύ τοποθε-
σία , μίσθωμα 300€.

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 
360 €. 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 συνθετικά, 
με διπλά τζάμια  , διαθέτει τζάκι , αποθήκη και 
μεγάλη αυλή .   Τιμή: 320 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867  Ενοικιάζεται κάτω από τον πε-

ριφερειακό αποθήκη 250 τ.μ. με οικόπεδο 6.000 
τ.μ. περιφραγμένο και περιποιημένο , μηνιαίο 
μίσθωμα μόνο 600€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γρα-

φείο συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. στον 2 ο 
όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Α-
λουμινίου συρόμενα, Ανελκυστήρα - Τιμή: 100 €.

Κωδ: 23753 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα Γραφείο συνολικής επιφάνει-
ας 35 τ.μ. 1ος όροφος Υπερυψωμένος. Απο-
τελείται από 1 ενιαίο χώρο και WC και διαθέτει 
θέρμανση με Κλιματιστικό, χωρίς κοινόχρηστα, 
Τιμή: 130 €.

Κωδ: 23706 - Κέντρο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται 
από 3 χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 1970 
και διαθέτει ανοιχτωσιά , έχει Κουφώματα Συν-
θετικά, Ανελκυστήρα και A/C - Μίσθωμα 300 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ. 14501 ΚΕΝΤΡΟ , κοντά στα ΚΤΕΛ 

κατάστημα 30 τ.μ., ισόγειο , καλής εμπορικό-
τητας και σε κεντρικό σημείο , κατάλληλο για 
κάθε εμπορική δραστηριότητα και χρήση , τιμή 
μόνο 200€ ,

κωδ. 14035 Κατάστημα με ωραία βιτρίνα 
σε καλό εμπορικό σημείο , πάροδο της Μη-
τροπόλεως 36 τ.μ., ισόγειο και με 26 τ.μ. πα-
τάρι , διατίθεται προς ενοικίαση  , ενοίκιο 400€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13964 πωλείται κοντά στα ΚΤΕΛ 
σπάνιο ισόγειο κατάστημα 70 τ.μ., τετραγω-
νισμένο και με πολύ μεγάλη φάτσα , ακίνητο 
ευκαιρίας , τιμή έκπληξη,  Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ, Μόνο σοβαρές προτάσεις , τιμή πώλησης  
80.000€ τώρα 50.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 117335 ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ Πωλείται 

ισόγειο διαμέρισμα 70 τ.μ. μικτά και 63 τ.μ. καθ. 
με 2υ/δ, σαλονοκουζίνα, μπάνιο και αποθήκη, 
σε πολύ καλή κατάσταση , ανακαινισμένο κο-
μπλέ , μαζί με ένα Ισόγειο γκαράζ 16τ.μ., χωρίς 
κοινόχρηστα , ανεξάρτητο και χωρίς θέρμανση 
, τιμή μόνο 38.000€ . Αποκλειστική διάθεση και 
διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 117191 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Διατίθεται ένα 
διαμέρισμα των 100 τ.μ., κατασκευής 1983, με 3 
υ/δ, 1 ος όροφος, θέα με φόντο τον κάμπο, είναι 
μερικώς ανακαινισμένο, έχει ατομική θέρμανση 
πετρελαίου,  υπάρχει και δυνατότητα στάθμευ-
σης του αυτ/του , σε τιμή προσφοράς 90.000€.  
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.12865 ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποκλειστικά από 
το γραφείο μας σπάνιο διαμέρισμα επί της Λ. 
Ανοίξεως, 110τ.μ. μικτά και 101τ.μ. καθαρά, 
3ου ορόφου, με 3υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο 
και αποθήκη, κατασκευής του 1972.Πρόκειται 
για ένα πολύ φωτεινό διαμέρισμα με μοναδική 
ανοιχτωσιά μπροστά του , απεριόριστη θέα 
στον κάμπο της Βέροιας, προσόψεως-γωνιακό, 
χωρίς θέρμανση, με ανελκυστήρα, σε μοναδική 
τοποθεσία, άριστη διαρρύθμιση, σε τιμή προ-
σφοράς: 130.000€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά 
ενδιαφερόμενο αγοραστή.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 23756 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ πωλείται 

καινούργια Μονοκατοικία -Μεζονέτα ημιτελής 
στο κέντρο της πόλης η οποία εκτίνετε σε 5 
επίπεδα σε εξαιρετικά καλό σημείο της πόλης , 
σίγουρα άκλειστη , βλέπει πάνω σε πάρκο 280 
τ.μ.. Κατασκευή το 2017 , πρόκειται για σπάνιο 
ακίνητο , με άριστα ποιοτικά κατασκευαστικά 
κριτήρια με αντλία θερμότητας και δυνατότητα 
στάθμευσης 2-4 αυτοκινήτων ,τιμή πώλησης ως 
έχει 350.000€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδι-
αφερόμενο πελάτη .  Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14674 Στη  ΡΑΧΗ ,Βέροιας πωλείται 
σπάνια Βίλα η οποία εκτίνετε σε τρία  επίπε-
δα  με συνολική αναδομή 352 τ.μ., κατασκευής 
1992, αποτελείται από τρία επίπεδα  ημιυπόγειο 
, ισόγειο και 1 ο όροφο. Πρόκειται για μία εξαιρε-
τική ευκαιρία , με σπάνιο φυσικό περιβάλλον , 
η δε κατασκευή τόσο εσωτερικά όσο και εξωτε-
ρικά είναι με υψηλής ποιότητας υλικά και η γε-
νικότερη  κατάσταση του εκπληκτική.  Οι χώροι 
της μέσα πολύ καλά σχεδιασμένοι , λειτουργικοί 
, με πολλούς αποθηκευτικούς χώρους  , διαθέτει 
επίσης και  δύο πάρκινγκ στεγασμένα δίπλα , 
πωλείται σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας μόνο 
325.000€, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Υπόδειξη 
μόνο σε πραγματικό ενδιαφέρον.

ΚΩΔ. 23569 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ημιτελής οικο-
δομή αποτελούμενη από οικόπεδο 388 τ.μ. και 
αναδρομή  355 τ.μ. η οποία κατανέμεται σε α) 
ένα διαμ/μα  ισόγειο 59 τ.μ. β) δεύτερο διαμ/μα 
ισόγειο 124 τ.μ. γ) τρίτο διαμ/μα ισόγειο 56 τ.μ. 
και  δ)τέταρτο  διαμ/μα 1ος ορ. με 116 τ.μ. τιμή 
ευκαιρίας όλα μαζί μόνο 110.000€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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. 117036 ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον πεζόδρομο 

της Βέροιας μεγάλη Επαγγελματική Στέγη 213 
τ.μ. αποτελούμενη από 7 χώρους ανεξάρτητους 
, φωτεινούς σε εξαιρετικά καλή κατάσταση με 
2 WC και ασανσέρ, σε εξαιρετικά συμφέρουσα 
τιμή 150.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπό-
δειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23559 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατάστη-

μα συνολικής επιφάνειας 28 τ.μ. Ισόγειο και 
28τ.μ. Υπόγειο. Αποτελείται από 2 Χώρους, 
Είναι κατασκευασμένο το 1980 και διαθέτει Κου-
φώματα Αλουμινίου, Γωνιακό-Προσόψεως, σε 
τιμή προσφοράς 20.000€.

Κωδ: 13964 πωλείται κοντά στα ΚΤΕΛ 
σπάνιο ισόγειο κατάστημα 70 τ.μ., τετραγω-
νισμένο και με πολύ μεγάλη φάτσα , ακίνητο 
ευκαιρίας , τιμή έκπληξη,  Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ, Μόνο σοβαρές προτάσεις , τιμή πώλησης  
80.000€ τώρα 50.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
Κωδ. 13780 ΠΩΛΕΙΤΑΙ  στην Πυλαία περι-

οχή Ελαιώνας κοντά στο Πρότυπο σχολείο,  χω-
ραφοοικόπεδο εκτός σχεδίου  1040 τ.μ., γωνια-
κό , διαθέτει θέα εκπληκτική , απρόσκοπτη και 
ανεμπόδιστη , με πολύ καλό  προσανατολισμό ,  
σε προνομιακή τοποθεσία , πάνω στον κεντρικό 
δρόμο , σίγουρα για απαιτητικούς αγοραστές ,  
τιμή έκπληξη , μόνο 105.000€.

Κωδ.14002 Στο δρόμο για Τρίλοφο  πωλεί-
ται ακίνητο σπάνιο  επί του κεντρικού δρόμου  
και αφορά  έκταση από 8.000 τ.μ.,  τιμή πώλη-
σης 40.000€. Πολύ αξιόλογο ακίνητο και σε τιμή 
πραγματικής ευκαιρίας,

Κωδ. 14069 ΒΕΡΟΙΑ -  ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, επί 
της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ.-ΜΑ-
ΚΡΟΧΩΡΙΟΥ  σπάνιο Χωραφοοικόπεδο 8930 
τ.μ.,  άρτιο οικοδομήσιμο με κόμβο δικό του , 
διαθέτει άνετη πρόσβαση και αφορά μόνο μία 
πολύ σοβαρή επιχείρηση που θα κατασκευ-
άσει κάτι εξαιρετικά σπουδαίο , πρώτη τιμή 
1.800.000€ . ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μόνο στην ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία χωρίς αμφιβολία.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120 

τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς επικλινές , 
σε απίστευτα χαμηλή τιμή, Αποκλειστική διάθε-
ση 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: 106843 ΓΗΠΕΔΟ Πωλείται σπάνιο 
Οικόπεδο 233 τ.μ. γωνιακό, τρίφατσο, πολύ 
προνομιούχο, άρτιο και οικοδομήσιμο, κατάλ-
ληλο για ανέγερση μονοκατοικίας ή μεζονέτας, 
σε πολύ καλή γειτονιά, τιμή προσφοράς μόνο 
35.000€.

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 ανέγερσης 
για δύο Μεζονέτες έτοιμη η οποία και  είναι εκτός 
τιμής.

Κωδ: 107313 Ν. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Πωλείται 
Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1004τ.μ. στο 
οποίο υπάρχει παλιά κατοικία 20 τ.μ. Το κτίσμα 
είναι για κατεδάφιση, ευρίσκεται μέσα στο χω-
ριό, περιφραγμένο, σε γαλήνιο περιβάλλον,  
σε τιμή προσφοράς όλο μαζί μόνο: 13.000€. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106548 - ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπε-
δο συνολικής επιφάνειας 1.508 τ.μ. μέσα στο 
χωριό, άρτιο και οικοδομήσιμο, σε πολύ καλή 
τοποθεσία, Τιμή: 25.000€. Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115197 - ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ Οικόπεδο 
συνολικής επιφάνειας 4000 τ.μ. οικοδομήσιμο. 
Τιμή εξαιρετικά χαμηλή , μόνο 25.000 € ευκαιρία 
σίγουρη.

Κωδ:106668 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ Πωλείται Χωραφοοικόπεδο α-
πό την κάτω πλευρά του δρόμου συνολικής 
επιφάνειας 6.750τ.μ., κατάλληλο για πολλαπλές 
χρήσεις, με πολύ μεγάλη φάτσα στο δρόμο, 
σε τιμή προσφοράς μόνο 80.000€  ολόκληρο. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 105350 ΚΟΥΛΟΥΡΑ , Διατίθεται προς 

πώληση ένα μοναδικό Αγροτεμάχιο 30.400 τ.μ., 
ενιαίο κομμάτι, σε εξαιρετικό σημείο, μεγάλης 
προβολής, πρώτο από την Εγνατία οδό, σε 
απόσταση περίπου 1,5χλμ από τον κόμβο, 
περιφραγμένο με μπετό, κατάλληλο για πολλα-
πλές χρήσεις, ζητούμενο τίμημα 165.000€ όλο 
μαζί. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

ΠΑΤΡΙΔΑ πωλείται οικόπεδο 1 στρέμμα με 
ημιτελές κτίσμα 91,50 τ.μ., με αποθήκη εκτός 
σπιτιού 25 τ.μ., με υπέροχη θέα χωρίς εμπό-
δια, περιφραγμένο, συρταρωτή πόρτα, πλή-
ρως τακτοποιημένο. Τιμή 95.000 ευρώ. Τηλ.: 
6942 775199.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο 7,5 στρέμ-
ματα στο δρόμο προς Νοσοκομείο αρι-
στερά (φρύδι) απέναντι από το «Άρωμα 
Πόλης» (προς ένταξη στο Σχέδιο Πόλης). 
Πληρ.τηλ.:6944422644.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο 800 τ.μ. στο 
Σταυρό Ημαθίας ε-
πάνω στον κεντρικό 
δρόμο. Πληρ. τηλ.: 
6973 616847.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αποθηκευ-

τικός χώρος δύο ορόφων 150 
τ.μ. έκαστος, Βρίσκεται σε οι-
κόπεδο 700 τ.μ., παραπλεύρως 

πάρκιγκ νεκροταφείου. Τηλ.: 
6932 230921.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητροπό-
λεως 35, χώρος 90 τ.μ. περί-
που, με 3 χώρους και κουζινα, 
W.C., για επαγγελματική χρήση 
ή για διαμέρισμα, 3ος όρ. Τηλ.: 
6932 471705 & 23310 21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός Ταξί με ε-
δική άδεια από επιχείρηση στη 
Βέροια για πλήρη απασχόλησης. 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός αυτοκινή-
των από επιχείρηση στη Βέροια 
για πλήρη απασχόληση. Τηλέφω-
να επικοινωνίας: 2331071553 & 
2331062900 Ώρες επικοινωνίας: 
9:30 ΜΕ 18:30.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο γυναίκες 
για εργασία στη «Φίνα Κότα» 
για σέρβις και κουζίνα. Για 
πληροφορίες στο τηλ.: 23310 
43222 μεά τις 6.00 μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος φαρ-
μακείου με εμπειρία, για η-
μιαπασχόληση. Πληρ. τηλ.: 
23310 27507.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για 24ωρη 
φροντίδα ηλικιωμένης. Πληρ. 
τηλ.: 6972 913887.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ψήστη 
σε εστιατόριο για πλήρη απα-
σχόληση. Πληρ. τηλ.: 6979 
808608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα για κου-
ζίνα σε εστιατόριο-ταβέρνα για 
καθημερινή εργασία. Μισθός 
πολύ καλος. Υπάρχει και σπί-
τι για να μένει αν θέλει. Τηλ.: 
6972 012622 κος Χρήστος.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος σε 

εστιατόριο-ταβέρνα για καθη-
μερινή εργασία. Μισθός πολύ 
καλός. Υπάρχει και σπίτι για 
να μένει αν θέλει. Τηλ.: 6972 
012622 κος Χρήστος.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ  Spec i foods 

MON.IKE ζητά  εργάτριες & ερ-
γάτες παραγωγής, για εργασία 
στο υποκατάστημά της στην 
περιοχή Κουλούρα. Τηλέφωνα 
επικοινωνίας: 23310 97588-
97555, Κιν:6949748888.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πλανόδιοι μι-
κροπωλητές για νησί. Απαραί-
τηττο μεταφορικό μέσο. Απο-
δοχές από 80 ευρώ ημερησί-

ως. Πληρ. τηλ.: 6945 003564.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλα-

ξη και περιποίηση ηλικιωμένων. 
Τηλ.: 6945 738276 κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φρο-
ντίδα και περιποίηση ηλικιωμέ-
νων για 24 ώρες. Πληρ. τηλ.: 
6993 678697.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

•ΡΟΛΟΙ 105τμ 1ου ορόφου διαμπερές, 2δωμάτια, μεγάλο σα-
λόνι,κουζίνα, μπάνιο,αποθήκη,δυνατότητα και 3ου δωματίου  
70.000ευρώ.
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100τμ 3ουορόφ.3δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπά-
νιο,μπαλκόνι με μπάρμπεκιου  112.000ευρώ.
•ΑΚΡΟΠΟΛΗ πολυτελές 130τμ 2δωμάτια,σαλόνοκουζίνα με 
τζάκι,2μπανια,ντουλάπες,θερμοσυσσωρευτές, μεγάλα μπαλκό-
νια με θέα,κλειστό parking  160.000ευρώ.
•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,2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιο 55.000ευρώ.
   

ΠωλούνταιΓκαρσονιέρες:
•ΚΕΝΤΡΟ 67τμ  2ου ορόφου με 1Δ,ΣΚ,WC 40.000ευρώ.

ΠωλούνταιΜονοκατοικίες:
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ 70τμ με υπόγειο,2δωμάτια,σαλόνι,μεγάλη 
κουζίνα,μπάνιο 55.000ευρώ.
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ με υπόγειο και σοφίτα,με 4δωμάτια,σαλό-
νι,κουζίνα με καθιστικό και μπάνιο  38.000ευρώ.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ λουξ μεζονέτα 300τμ με 5δωμάτια,σαλονοκουζίνα 
με τζάκι, μπάνιο,ενδοδαπέδια θέρμανση,γκαράζ και ισόγειο δι-
αμέρισμα με 2δωμάτια, σαλονοκουζίνα,μπάνιο. 360.000ευρώ.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ μεζονέτα 300τμ πολυτελείας με υπόγειο,4δωμά-
τια,μεγάλη κουζίνα,σαλόνι με 2 χώρους και τζάκι 3μπάνια και 
σάουνα στο υπόγειο,ενδοδαπέδια θέρμανση,κλειστό γκαράζ 
και αυλή με μπάρμπεκιου 350.000ευρώ.
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 65τμ σε οικόπεδο 850τμ 40.000ευρώ.

ΠωλούνταιΚαταστήματα
Στον ΠΡΟΜΗΘΕΑ 80τμ γωνιακό πάνω σε κεντρικό δρόμο 
70.000ευρώ.  
Στο ΚΕΝΤΡΟ 40τμ 22.000ευρώ.
Στο ΚΕΝΤΡΟ 110τμ ισόγειο και 100τμ υπόγειο.Τιμή συζητή-
σιμη.
Στην ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ επαγγελματικός χώρος 
500τμ σε οικόπεδο 4στρεμ. ψηλοτάβανο με πατάρι για διάφο-
ρες χρήσεις 900.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 107τμ με 4 γραφεία,μπάνιο 
70.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 100τμ στον 1οόροφο 
135.000ευρώ.
Στα ΑΣΩΜΑΤΑ ταβέρνα 120τμ πλήρως εξοπλισμένη μαζί με 
διαμέρισμα 130τμ 1ου ορόφου 2Δ,ΣΚ,WC  270.000ευρώ.
Πωλούνται χωραφοοικοπεδα
Εργατικές κατοικίες οικόπεδο 3,5 στρεμ.οικοδομήσιμο 
56.000ευρώ.
Κοντά στον Γαλαξία οικόπεδο οικοδομήσιμο 240τμ. 35.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

ΚΕΝΤΡΟ 90τμ 2δωμ,σαλόνι,κουζίνα, μπάνιο,χωρίς θέρμανση 
300ευρώ.
ΡΟΛΟΙ 130τμ 3δωμ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,χωλ,ατομ.θέρμαν-
ση 350ευρώ.
ΣΤΑΔΙΟΥ 2δωμάτια,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο 250ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 220τμ 5δωμ,σαλόνι, τζάκι,κουζίνα με ηλ.
συσκευές,2μπάνια ηλιακό θερμοσίφωνα,ντουλάπες,ατομ. θέρ-
μανση-θερμοπομπούς 480ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
ΚΕΝΤΡΟ 1δωμάτιο με ντουλάπα,κουζίνα,μπάνιο,μπαλκόνι με 
θέα 200ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ επιπλωμένη,1δωμάτιο,κουζίνα με ηλ.συσκευές,μπά-
νιο 300ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 1δωμάτιο,σαλοκουζίνα,μπάνιο,θερμοσυσσωρευτές 
200ευρώ.
ΡΟΛΟΙ επιπλωμένη,λουξ,1δωμάτιο,σαλονοκουζίνα,ηλεκτρικές 
συσκευές, θερμοπομπούς,air-condition,ατομική θέρμανση 
350ευρώ.Στην τιμή περιλαμβανεται το wifi και ο λογαριασμός
ύδρευσης.
ΚΕΝΤΡΟ 6 γκαρσονιέρες πρόσφατα ανακαινισμένες 
300-350ευρώ. 
ΤΣΕΡΜΕΝΙ λουξ 3ος όροφος 1δωμάΤιο,κουζίνα,κλιματιστικό 
220ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΓραφεία:
Στο ΚΕΝΤΡΟ της πόλης 24τμ.  200€ 
Στο ΡΟΛΟΙ 80τμ στον 1οορ.450ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΚαταστήματα:
•Στην οδό Θεσ/κης 60τμ. 300€ 
•Στο ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 900τμ(300τμ ισόγει-
ο+300τμ υπόγειο+300τμ 1ο όροφο)  3000€ .
•Στο ΚΕΝΤΡΟ 83τμ με υπόγειο 800€ 
•Στο ΚΕΝΤΡΟ γωνιακό 180τμ με υπόγειο και πατάρι,με είσοδο 
από δυο πλευρές και βιτρίνες 1200€ 
•Στο ΚΕΝΤΡΟ 130τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα πάνω σε 
κεντρικό δρόμο 1600ευρώ. 
•Στο ΚΕΝΤΡΟ σε πεζόδρομο 180τμ με πατάρι 650ευρώ.
-Στο ΚΕΝΤΡO 200τμ πλήρως  εξοπλισμένο για SPORT CAFE 
και με αντλία θερμότητας 1000ευρώ.
-Στο ΡΟΛΟΙ 180τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα 800ευρώ.
-Σε χωριό πολύ κοντά στην πόλη 64τμ πλήρως εξοπλισμένο 
για κρεοπωλείο 350ευρώ
-Στην ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ επαγγελματικός χώρος 650τμ 
με  πατάρι 1900ευρώ. 

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στον1οόροφο

Site:www.stoxosrealestate.gr
Τηλέφωναεπικοινωνίας:2331068080,6947606674

Ζητούνταιακίνηταπροςπώληση-ενοικίαση

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση εμπορίας καλλυντικών, ορθοπεδικών 
ειδών και υποδημάτων. Λειτουργεί σε κεντρικότατο  μισθωμένο 
κατάστημα στη Βέροια, εμβ 448 τ.μ. σε 5 επίπεδα (ισόγειο, πα-
τάρι, υπόγειο και δυο ορόφους). Είχε διαμορφωθεί για ΦΑΡΜΑ-
ΚΕΙΟ με όλες τις προδιαγραφές, διαθέτει κουζίνα, 3 WC και ε-
σωτερικό ασανσέρ. Διατίθεται με το εμπόρευμα ή χωρίς αυτό, με 
το e-shop ή χωρίς αυτό, με τον πάγιο εξοπλισμό ή χωρίς αυτόν.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο6956604088

ΗεταιρείαVERITAFRUIT με έδρα την Βέροια, υποκατάστημα 
Ζερβοχώρι και αντικείμενο την συσκευασία, διαλογή και εμπορία 
αγροτικών προϊόντων ζητάει εποχικό προσωπικο:

1. Διαλογήτριες -συσκευάστριες
2. Χειριστές κλαρκ
3. Υπεύθυνο συσκευαστηρίου
4. Γεωπόνο
5. Λογιστή

Αποστολήβιογραφικών:info@veritafruit.gr,
Τηλέφωναεπικοινωνία:6972396712

ΖΗΤΕΙΤΑΙΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για πρατήριο υγρών καυσίμων στην 
Βεροια (BP ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ), στον εισοδο της πολης.

Ατομα απο 18-40 ετων 
Πληρης Απασχοληση
Προυπηρεσια δεν ειναι απαραιτητη 
Οιενδιαφερόμενοιμπορούνναστείλουντοβιογραφικο
τουςστοπαρακατωemail:bpsidiropoulou@gmail.com

Τηλ.επικοινωνιας:2331071120

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

Γιανακάνετεαίτησημπορείτεναστείλετεταδικαιολογητικά
στοemail:hr@aqf.grήναταπροσκομίσετεστοεργοστάσιοστη
Βέροια(δίπλαστοΣιδηροδρομικόΣταθμό).

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

γασίας (Γιααλλοδαπούς)
2) Πρόσφατο εκκαθαριστικό Εφορίας  ή  Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ
3) ΑΜΑ ΙΚΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου) - από επίσημο 

έγγραφο
4) ΑΜΚΑ - από επίσημο έγγραφο
5) Λογαριασμός ΔΕΗ  
6) Αντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας (Επικυρωμένο από τον Ιατρι-

κό 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 κα-

λοκαιρινή σεζόν) είτε για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση παρακαλώ 
επικοινωνήστε στο Τηλ. 2331022774καΑγάπηΜπαλάτσα



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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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ 30 τ.μ. επιπλωμένο, 160 €
ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. επιπλωμένο 210 €
ΡΟΛΟΙ 40 τ.μ. ανακαινισμένο  270 €
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 85 τ.μ. γωνιακό με πυ-
λωτή 250 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. 15ετίας, αντλία θερμότητας, 
350 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ.  ανακαινισμένο, αντλία θερμό-
τητας, 350 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 100 τ.μ. , 15ετίας, 480 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 125 τ.μ. πολύ καλό 3δωμ ατομική θέρ-
μανση, 450 €
ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. πλήρες επιπλωμένο,  ατομ. 
θέρμανση, ηλιακό 400 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  90 τ.μ. 2δωμ. ατομική θερμ.  350 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ  90 τ.μ. 2δωμ. επιπλωμένο πλήρες 
ατομ. θέρμανση 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 70 ΤΜ 15 ετών 2δωμ.  θέα,  300 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 100 τμ 3δωμ ανακαινισμένο αντλία 
θερμότητος, τζάκι κλίμα  450 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τμ  ανακαινισμένο, θέα 
ατομ. θέρμ.  θωρακισμένη 400 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 35 τ.μ. καινούργιο  32000 €
ΕΛΙΑ 65 τ.μ. 10ετίας  62.000  €
ΠΑΠΑΚΙΑ 65  τ.μ. 35.000  €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 67 τ.μ. 15ετίας τζακι θεα 68.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 69 τ.μ. τζάκι, αποθήκη, 55.000 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70  τ.μ. τζάκι ατομ θερμ   43.000 €
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ  2δωμ. κόπλαμ ατομ.θέρμανση 
47000 €
ΕΛΙΑ 80 τ.μ. πολύ 15 ετών καλό 85.000 € 

ΠΙΕΡΙΩΝ 84  τ.μ. με ατομικό λέβητα, 79.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. με θέση στάθμευσης, 
85.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. ρετιρέ 70.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 86 τ.μ. 15ετίας 67.000 €    
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. αντλία θερμότητος, ανακαινι-
σμένο, 85.000  €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 93 τ.μ. 30.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 104 τμ ανακαινισμένο θέα αποθή-
κη 68.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 120 τ.μ. 15 ετών αποθήκη, γκα-
ράζ,  127.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. υπερλούξ, 135.000€
ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ. πάρκιν 120.000 €
ΕΛΙΑ 120 τ.μ. 130.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 15 ετών 4 δωμάτια, με απο-
θήκη, γκαράζ, 108.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €
ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €
 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέ-
τρων, 15.000 €
ΜΕΛΙΚΗ 35 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων, 
18.000
ΚΕΝΤΡΟ 80 τ.μ.  30.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων, 

105.000 €
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων, 
22.000 €
ΣΕΛΙ 40 τ.μ.   πολύ καλό με τζάκι 65.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα 
200.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. παραδοσιακή κατοικία 55.000 €
ΑΣΩΜΑΤΑ 175 τ.μ. μεζονέτα σε 3 επίπεδα 
150.000
ΚΑΒΑΣΙΛΑ μονοκατοικία σε 2 επίπεδα 55.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων, 
λουξ, 220.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 70 τ.μ. σε 280τ.μ. οικόπεδο 
48.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο 
210.000 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 200 τ.μ. διαμέρισμα με 2 γκαρσονιέ-
ρες 15ετίας  165.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. έτοιμο για καφέ – αρτοποιείο, 260 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40 τ.μ. καλό, 380 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό,450 €
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 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. ( κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ) 550 €
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 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ€ 
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 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
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

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  ο δ η -
γός-διανομέας, κάτο-
χος διπλώμαος Γ΄ κα-
τηγορίας, με προϋπη-
ρεσία.

Τηλ.:2331074443.

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρία «TASTY FRUIT»

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦ.-ΝΙΚΟ-
ΛΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣ.Ο.Ε.με έδρα 
Τ. Ρωσοπροσφύγων Β΄ Βέροια, 
ενόψει της νέας σεζόν 2022 
δέχεται δηλώσεις παραγωγών 
στις καλλιέργειες κερασιών, βε-
ρίκοκων, νεκταρινιών και ροδα-
κίνων. Υπεύθυνος επικοινωνίας 
Αποστολίδης Στέφανος, τηλ.: 
6945 105091 - 23310 72700 
(9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία σε Μίνι Μάρκετ. Πληρο-
φορίες τηλ.: 6972 289915 κ. Κώστας ή βιογραφικό αυτο-
προσώπως στο κατάστημα Μητροπόλεως 23, Βέροια.
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P Κάνω λάθος ή 
στη Ν.Δ. είναι πλέον κι 
αυτοί μια ωραία ατμό-
σφαιρα…

P Μικραίνει η διαφο-
ρά μεταξύ Ν.Δ. και ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Μόνη λύση ο πυρηνι-
κός όλεθρος.

P Από το οβάλ γρα-
φείο το περιμέναμε, α-
πό το μακρύ θα την πά-
θουμε.

P Να δείτε που η σχέ-
ση μας με την αγάπη δεν 
γεφυρώνεται επειδή δεν 
κάνουμε δημοσκοπήσεις.

P Η καλή μέρα φαι-
νόταν από το πρωί. Ε-
γώ ήμουν που χάραζα 
το όνομά της στα δέ-
ντρα. Δείγμα του ότι εί-
χα πάντα μαζί μου μαχαίρι.

P Τη Δευτέρα φακή η αγάπη, την Τρίτη μπάμι-
ες, την Τετάρτη αρακάς. Αν είχα μπροστά το κου-
μπί για τα πυρηνικά, κι εγώ θα το πατούσα.

P Κι αυτές οι κυβερνήσεις, καμία συνέπεια: 
υπόσχονται λαχταριστή φασολάδα και σου 
σερβίρουν κακώς καθαρισμένα φασολάκια.

P Επιτέλους να προκύψει κάποτε κι ένας Πό-

ντιος πρωθυπουργός, μήπως φάμε λάχανα με τα 
φασούλια.

P By the way, τρία πράγματα δεν έχω 
καταλάβει μέχρι σήμερα: πώς κάποιοι χορταί-
νουν με σαλάτα, πώς οι περικοπές φέρνουν 
ανάπτυξη και πώς από το ‘Δημήτρης’ βγαίνει 
το ‘Μήτσος’.

P Για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν γράφω τίποτε μέχρι 
την Κυριακή. Οι άνθρωποι έχουν δικαιολογημένη 
αγωνία για το ποιος θα βγει νέος πρόεδρος.

P Δεν είναι ο Αριστοφάνης πάντα επίκαι-
ρος. Εμείς είμαστε εδώ και 2.500 χρόνια πά-
ντα για τα σίδερα.

P Έρχονται τα πρώτα τριαντάρια το Σαββατο-
κύριακο. Τα παράπονα αλλιώς.

P Και δεν σας κρύβω ότι πεθύμησα να τσα-
κωθώ για μια ξαπλώστρα.

P Και:
Ένας Κινέζος πάει σε ένα Εβραίο για να α-

γοράσει μαύρα σουτιέν μέγεθος 38. Ο Εβραίος, 
γνωστός για την ικανότητα του ως έμπορος, λέει 
ότι τα μαύρα σουτιέν είναι σπάνια και ότι βρίσκει 
μεγάλη δυσκολία να τα προμηθευτεί. Γι’ αυτό και 

τα πουλά ακριβά 50 ευρώ το ένα. Ο Κινέζος αγο-
ράζει 25.

Σε μερικές μέρες ο Κινέζος επιστρέφει και πα-
ραγγέλνει άλλα 50 σουτιέν 38. Ο Εβραίος του λέει 
ότι έχουν γίνει πολύ δυσεύρετα και τα πουλά 60 
ευρώ το ένα.

Ο Κινέζος επιστρέφει σε έναν μήνα και αγορά-
ζει όλο το απόθεμα του Εβραίου και αυτή τη φορά 
για 75 ευρώ το ένα! Ο Εβραίος περίεργος και πα-
ραξενευμένος, ρωτά τον Κινέζο:

-Πες μου σε παρακαλώ, πού τα πουλάς όλα 
αυτά τα μαύρα σουτιέν 38 μέγεθος που αγοράζεις 
από μένα;

Ο Κινέζος απαντά:
-Τα κόβω στη μέση και τα πουλάω για καπελά-

κια σε εσάς τους Εβραίους για 200 ευρώ το ένα!
Κ.Π.

Την Κυριακή η ανάδειξη Προέδρου και νέας Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Να στείλουν καθαρό μήνυμα πολιτικής αλλαγής, 
καλεί τους πολίτες, ο Αλέξης Τσίπρας

 Που θα στηθούν οι κάλπες στην Ημαθία
Κάλεσμα στους «δημοκρατικούς και στους προ-

οδευτικούς πολίτες» να πάνε στις κάλπες του 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την Κυριακή, ανεξάρτητα αν είναι εγ-
γεγραμμένοι στο κόμμα ή όχι, και να «στείλουν 
καθαρό μήνυμα πολιτικής αλλαγής, για το αύριο 
του τόπου», απηύθυνε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, εν 
όψει των εσωκομματικών εκλογών της ερχόμενης 
Κυριακής 15 Μαΐου, για την ανάδειξη του Προέ-
δρου και της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙ-
ΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του κόμματος, οι 
κάλπες της Κυριακής θα στείλουν ηχηρό, διπλό 
μήνυμα, καθώς πέραν από το «μήνυμα ισχυροποί-
ησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», το τελικό αποτέλεσμα της 
ψηφοφορίας θα αποτελέσει «ταυτόχρονα μήνυμα 
πολιτικής αλλαγής», που θα στείλει, όπως είπε, 
«τον λογαριασμό στον κ. Μητσοτάκη».

Οι εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου και 
της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ θα πραγμα-
τοποιηθούν σε περίπου 990 εκλογικά τμήματα σε 
όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Την ευθύνη για την διεξαγωγή της διαδικασίας 
θα έχει η 11μελης Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 
που εκλέχθηκε από το 3ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ 
με πρόεδρο τον εκλογολόγο Ηλία Νικολακόπουλο, 
ομότιμο καθηγητή του ΕΚΠΑ.

Η εκλογική διαδικασία θα ξεκινήσει στις 8.00 το πρωί και οι 
κάλπες θα κλείσουν στις 8.00 το βράδυ. Η Κεντρική Εφορευτική 
Επιτροπή έχει δικαίωμα να παρατείνει την διαδικασία εφόσον αυτό 
κριθεί απαραίτητο.

Σε κάθε εκλογικό τμήμα θα υπάρχουν δύο κάλπες: Μία για την ε-
κλογή προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και μία για την εκλογή των 300 μελών 
της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Τι προβλέπει η εκλογική διαδικασία
-Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από το εκάστοτε μέλος 
(νέο ή παλιό) θα καταχωρείται επί τόπου στο τάμπλετ του εκλογικού 
τμήματος (θα διατεθούν 1.000 τάμπλετ για ισάριθμα εκλογικά τμή-
ματα) και θα τσεκάρεται η άπαξ ψήφος του στο σύστημα, ώστε να 

αποφευχθούν τυχόν περιπτώσεις διπλοεγγραφών.
Για τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ: Δικαίωμα ψήφου έχει κάθε πολίτης 

που από 15 ετών και άνω. Με την προϋπόθεση είτε να είναι ήδη μέ-
λος του ΣΥΡΙΖΑ, είτε να εγγραφεί ακόμη και την ίδια ημέρα.

Όσοι εγγραφούν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ την ίδια ημέρα μπορούν να 
ψηφίσουν σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα της χώρας ενώ το ίδιο 
ισχύει και για όσα μέλη έχουν εγγραφεί μετά τις 21 Μαρτίου του 
2022. Δηλαδή ένας κάτοικος Αθηνών μπορεί να ψηφίσει σε εκλογικό 
τμήμα της Κρήτης η της Μακεδονίας.

Όσοι είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ έως τις 21/3/2022 μπορούν να ψη-
φίσουν τόσο για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και για την εκλογή 
της Κ.Ε σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα είναι εντός των ορίων της 
περιφέρειάς τους. Σε περίπτωση που βρίσκονται εκτός της περιφέ-

ρειάς τους μπορούν να ψηφίσουν μόνον για τον 
πρόεδρο του κόμματος σε οποιοδήποτε εκλογικό 
τμήμα της χώρας.

Έντυπες αιτήσεις εγγραφής νέου μέλους θα υ-
πάρχουν σε όλα τα εκλογικά τμήματα, ενώ η σχετι-
κή αίτηση μπορεί να υποβληθεί νωρίτερα και μέσω 
διαδικτύου.

Για την Κ.Ε του ΣΥΡΙΖΑ: Δικαίωμα ψήφου έχουν 
τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν εγγραφεί έως και 
τις 23/3/2022.

Όπως προαναφέρθηκε μπορούν να ψηφίσουν 
σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα της περιφέρειας 
τους (π.χ κάτοικος στο Περιστέρι μπορεί να ψηφί-
σει στο Μαρούσι ή τον Πειραιά, κάτοικος στη Θεσ-
σαλονίκη μπορεί να ψηφίσει στη Βέροια).

Τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ έως τις 21/3/2022 αν τύχει 
να βρίσκονται εκτός της περιφέρειας θα μπορούν 
να ψηφίσουν μόνον για τον πρόεδρο του κόμματος.

Οι σταυροί επιλογής έχουν οριστεί ανά περιφέ-
ρεια.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμε-
τοχή στην εκλογική διαδικασία είναι η στυνομική 
ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης ή 
βιβλιάριο Υγείας ή άδεια διαμονής ή visa ή μπλε 
βεβαίωση.

Επίσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε 
ο ΣΥΡΙΖΑ «για τη συμμετοχή κάθε μέλους στην εκλογική διαδικασία 
ορίζεται καταβολή εκλογικής συνδρομής 3 ευρώ. Από την καταβολή 
αυτή απαλλάσσονται οι άνεργοι και οι νέοι έως 30 ετών».

Οι κάλπες στην Ημαθία
Στην Ημαθία οι κάλπες θα στηθούν:
ΒΕΡΟΙΑ: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ)
ΝΑΟΥΣΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΑΟΥΣΑΣ (ΦΟΥΑΓΕ)
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΡΙΖΩΜΑΤΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ
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