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σε τουρνουά 
ITF για την 

βεροιώτισσα 
Λένη Λαζαρίδου!!!

Συνάντηση Δημάρχου Νάουσας 
Νικόλα Καρανικόλα με τον 
Υπουργό Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα

Ξεπεζέψτε....
Παύλος Παυλίδης 

Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης
«Συνδημότες»

Μήπως χρειάζονται λίγη καθαριότητα
 τα δημόσια καρτοτηλέφωνα 

στο κέντρο της Βέροιας;

Ολυμπία Αποστόλου: 
ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ 

αρνούνται να δώσουν 
οριστική λύση

-Οι ζημιές από τις 
βροχοπτώσεις πρέπει 
να αποζημιώνονται 

από τον ΕΛΓΑ

Απόστολος Βεσυρόπουλος: 
«Σημαντική αναμόρφωση του 

θεσμικού πλαισίου για την άσκηση 
τελωνειακής αντιπροσώπευσης»

CMYK

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 • Αρ. Φύλλου 12.954 • Τιμή 0,80 ευρώ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Σελ. 16

SPORTSPORT SPORT

Σελ.9

Σελ.5

Σελ.3

Σελ.2

Σελ.3



2 www.laosnews.gr ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Μπαίνει πλαφόν 
στην ακόρεστη απληστία

της αισχροκέρδειας;;;
Δεν μπορώ να μην σχολιάσω το φαινόμενο έκρη-

ξης των τιμών τις τελευταίες εβδομάδες σε συσκευές 
και υπηρεσίες που σχετίζονται με επιδοτούμενα προ-
γράμματα. Βγήκε το voucher των 200 ευρώ για αγορά 
υπολογιστών από τους εκπαιδευτικούς(ακόμη σε ισχύ), 
πήραν τον ανήφορο οι τιμές σε λάπτοπ και σταθερούς 
υπολογιστές. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα «Αλλάζω 
συσκευή» για αντικατάσταση κλιματιστικών και ψυγεί-
ων, στα ύψη μέσα σε λίγες ημέρες οι τιμές. Όσο για τις 
υπηρεσίες απεγκατάστασης και εγκατάστασης των κλι-
ματιστικών, στην ουσία ακυρώνουν σε μεγάλο βαθμό το 
ποσό της επιδότησης, αφού θα πρέπει να πληρώσεις 
«χρυσάφι» το βάλε-βγάλε. 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης το «μυρίστηκε» εγκαίρως 
και πέρασε τροπολογία που βάζει πλαφόν στο κέρδος 
και στην ουσία θέλει να τραβήξει χειρόφρενο στην αι-
σχροκέρδεια που παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες. 
Όσες δικαιολογίες κι αν προβάλουν οι εταιρείες για 
δικαιολογημένες αυξήσεις, υπάρχουν κραυγαλέες περι-
πτώσεις αισχροκέρδειας που «βγάζουν μάτι»! 

Και έρχομαι σε αυτό το σημείο να αναρωτηθώ…Σε 
τέτοιους χαλεπούς καιρούς πώς μπορούν κάποιοι να 
αισχροκερδούν; Μην μου πείτε ότι είμαι αιθεροβάμων 
ή ρομαντικός, γιατί δεν θα επικαλεστώ το ελληνικό 
φιλότιμο, αφού σε πολλές περιπτώσεις έχει εξανεμι-
στεί. Ωστόσο είναι «αποκρουστικό» μόλις υπάρξει μια 
«αναμπουμπούλα» να θελήσουν κάποιοι «λύκοι» να 
επωφεληθούν διπλά και τριπλά, γιατί το νορμάλ κέρδος 
δεν μπορεί να χορτάσει την ακόρεστη απληστία τους.

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 120 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 60 ευ ρώ + ΦΠΑ
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Σύναξις Αρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου

«Αρνητική πρεμιέρα» 
της νέας εβδομαδιαίας 
ενημέρωσης του ΕΟΔΥ

για τον κορονοϊό!
Αρνητικές αντιδράσεις και επικριτικά σχόλια προκάλεσε 

ο νέος τρόπος ενημέρωσης της πορείας του κορονοϊού 
στη χώρα μας, αφού όπως υποστηρίζουν δεν είναι ξεκά-
θαρη η εικόνα της πορείας του ιού. Δεκάδες τα ειρωνικά 
σχόλια στο Twitter μετά την πρώτη εβδομαδιαία έκθεση 
επιτήρησης κορονοϊού, που εξέδωσε χθες 12 Ιουλίου ο 
ΕΟΔΥ και αποτελεί την πρώτη ενημέρωση τέτοιου τύπου, 
καθώς σταματούν από εδώ και πέρα οι ημερήσιες.

Πιο συγκεκριμένα, στη σημερινή εβδομαδιαία έκθεση 
του ΕΟΔΥ αναφέρεται ότι καταγράφηκαν 13.623 κρούσμα-
τα κορονοϊού ανά εκατομμύριο πληθυσμού, με τα υπόλοι-
πα στοιχεία για τους θανάτους και τους διασωληνωμένους 
να αφορούν στην «εβδομάδα αναφοράς», όπως σημει-
ώνεται. Αυτό σημαίνει πως δεν είναι εύκολο για κάποιον 
να καταλάβει πόσα κρούσματα έχουν καταγραφεί στην 
Ελλάδα ανά ημέρα και πόσοι θάνατοι από κορονοϊό έχουν 
καταγραφεί την τελευταία εβδομάδα.

«Μάγεψαν» το κοινό της Νάουσας
ο Μάριος Φραγκούλης και η Deborah Myers!

Μια μαγική μουσική βραδιά με τον Μάριο Φραγκούλη και την Deborah Myers έζησαν όσοι βρέθηκαν στο κατάμεστο 
θερινό δημοτικό θέατρο το βράδυ της Δευτέρας στη Νάουσα! Το κοινό απόλαυσε μια βραδιά-υπερπαραγωγή αφιερω-
μένη στο ερωτικό τραγούδι, επιδοκιμάζοντας τους δύο αναγνωρισμένους παγκοσμίως καλλιτέχνες γι’ αυτό που τους 
πρόσφεραν.

Φραγκούλης και Myers παρουσίασαν ένα πρόγραμμα με μερικά από τα ωραιότερα ερωτικά τραγούδια από το ελ-
ληνικό και παγκόσμιο ρεπερτόριο, απρόσμενες διασκευές μα και αγαπημένα ελληνικά, ερμηνευμένα μοναδικά. Ήταν 
ένα μουσικό ταξίδι στον χρόνο και στον κόσμο. Μια μουσική περιπλάνηση στον ερωτικό λόγο μέσα από τραγούδια 
που έχουμε λατρέψει. 

Επικίνδυνοκάγκελο-«ξίφος»
στηνκατηφόρα

μετάτοΜπάσκετστηΒέροια
Ακόμη ένα «στραβό» που οφείλουμε όχι απλώς να το επισημά-

νουμε, αλλά να πιέσουμε για την άμεση αποκατάστασή του, λόγω 
της αυξημένης επικινδυνότητας. Βρισκόμαστε στην οδό Κουντουρι-
ώτη, στην απότομη κατηφόρα δεξιά αμέσως μετά το Μπάσκετ της Ε-
ληάς(Καραντουμανέικα). Ούτως η άλλως είναι ένα ιδιαίτερα επικίνδυ-
νο σημείο, αφού πρόκειται για ένα τρίστρατο(Κουντουριώτη, δρόμος 
για Μέση και παράδρομος που οδηγεί στην Λ. Στρατού) με αυξημένη 
κίνηση οχημάτων και πεζών, ειδικά μαθητών αφού στο σημείο υπάρ-
χει το 3ο και 4ο Γυμνάσιο. 

Σε αυτό ακριβώς το σημείο με τα ελάχιστα πεζοδρόμια, υπάρχει 
προστατευτικό σιδερένιο κάγκελο που έχει φύγει το κάθετο υποστή-
ριγμα και στην ουσία το οριζόντιο σίδερο αιωρείται και προβάλει ως 
«ξίφος», ενώ λείπουν και τα παράλληλα οριζόντια υποστηρίγματα με 
αποτέλεσμα αντί να προστατεύει τους πεζούς, μάλλον πρέπει να το 
αποφεύγουν!  

Τουλάχιστον πριν επανέλθουν οι μαθητές στο σχολείο θα πρέπει 
άμεσα να αποκατασταθεί πριν έχουμε κάτι δυσάρεστο και αναγκα-
στούν κατόπιν ατυχήματος… 

Μου καρφώθηκε στο 
μυαλό να τριγυρίσω το κέ-
ντρο της Βέροιας και να 
τσεκάρω τα δημόσια καρ-
τοτηλέφωνα(πρώην τηλε-
φωνικοί θάλαμοι). Αν και 
λειτουργικά(εκτός από αυ-
τό στον πεζόδρομο Ιππο-
κράτους και Προφ. Ηλία), 
δεν μπορώ να πω ότι είναι 
και στην καλύτερη δυνατή 
κατάσταση. Σε όλα σχεδόν 
εντόπισα υπολείμματα από 
διαφημιστικά αυτοκόλλητα, 
λερωμένα με μουντζούρες 
από μαρκαδόρους, σπα-
σμένα πλαϊνά και σίγουρα 
δεν ζυγώνεις εύκολα για να 
τα χρησιμοποιήσεις. 

Τώρα θα πείτε ποιος 
χρησιμοποιεί ακόμη τηλε-
κάρτα; Σαφέστατα είναι πε-
ριορισμένης χρήσης, αλλά 
εφόσον υπάρχουν θα πρέ-
πει να είναι καθαρά(εξαίρε-
ση το καρτοτηλέφωνο στην Μ. Αλε-
ξάνδρου στην Λαϊκή που είναι καθα-
ρό) και να μην σιχαίνεται κάποιος να 
τα πλησιάσει. Η ανάγκη αυτή είναι 
ακόμη πιο επιβεβλημένη ειδικά στις 

ημέρες μας, λόγω COVID, αφού θα 
έπρεπε να υπάρχουν ίσως και οδη-
γίες για την ασφαλή χρήση τους…ή 
μη χρήση τους! Αν υποθέσω ότι η 
τεχνική φροντίδα τους ανήκει στον 
COSMOTE(εξελιγμένος ΟΤΕ), το ί-

διο ισχύει και για την καθαριότητα 
και την αισθητική φροντίδα; Και από 
πότε έχουν άραγε να καθαριστούν;   

Συμπέρασμα: Καθαρίστε και φρο-
ντίστε τα δημόσια καρτοτηλέφωνα 
όσο υπάρχουν ακόμη…

Μήπωςχρειάζονταιλίγηκαθαριότηταταδημόσια
καρτοτηλέφωναστοκέντροτηςΒέροιας;



Ψηφίστηκε χθες Τρίτη(12/7) από 
την Ολομέλεια της Βουλής, η τρο-
πολογία του υπουργείου Ανάπτυ-
ξης&Επενδύσεων με την οποία επι-
βάλλεται πλαφόν στο μικτό κέρδος 
πώλησης ηλεκτρικών συσκευών. 
Συγκεκριμένα  με τις θετικές ψήφους 
της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ «πέ-
ρασε»η τροπολογία του υπουργείου 
Ανάπτυξης, με την οποία επιβάλλε-
ται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους 
σε κλιματιστικά, ψυγεία και κατα-
ψύκτες που συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα «Αλλάζω Συσκευή». «Πα-
ρών» δήλωσαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση ενώ καταψήφισε 
το ΜέΡΑ25.

Τι προβλέπει η τροπολογία
Σε ότι αφορά τις ηλεκτρικές συσκευές, η τροπολογία προβλέπει 

πως για το χρονικό διάστημα από την έναρξη έως την ολοκλήρωση 
του Προγράμματος «Αλλάζω Συσκευή», που προκηρύχθηκε με το υ-
πουργείο Ενέργειας απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από 

την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος που:
πωλείται από προμηθευτή που έχει συ-

μπεριληφθεί στο Μητρώο Εγκεκριμένων 
Προμηθευτών και από έμπορο λιανικής, 
που συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω 
Συσκευή» και

έχει ενταχθεί στο Ενιαίο Μητρώο Εγκε-
κριμένου Εξοπλισμού της ως άνω από-
φασης, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους 
ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περι-
θώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 
31ης.12.2021.

Σε όποιο παραβαίνει τις απαγορεύσεις, 
ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, 

σωρευτικά ή διαζευκτικά, επιβάλλεται είτε σύσταση με σκοπό την 
παύση της παράνομης πρακτικής και τη συμμόρφωση εντός οριζό-
μενης με την απόφαση αποκλειστικής προθεσμίας, καθώς και την 
παράλειψή της στο μέλλον, είτε πρόστιμο από 5.000 έως 1.000.000 
ευρώ.

Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αρχής ελέγχου, επιβάλ-
λονται σε βάρος του ελεγχόμενου προσώπου πρόστιμο έως 50.000 
ευρώ, εάν αυτό αποκρύψει, παραποιήσει ή δεν προσκομίσει τα 
στοιχεία που ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές ή παρεμποδίσει με 
οποιοδήποτε τρόπο την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της.

Ακόμη, με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να καθο-
ρίζονται η διαδικασία του ελέγχου και της επιβολής των κυρώσεων, 
η κλιμάκωση των προστίμων και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην 
εφαρμογή του παρόντος.

Επίσης με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης Επενδύσεων, 
δίδεται η δυνατότητα καθορισμού ανώτατης τιμής πώλησης στους 
καταναλωτές για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην 
τροπολογία.

Για τα συγκεκριμένα προϊόντα απαγορεύεται έως τις 31 Δεκεμβρί-
ου του 2022 η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιου-
δήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που να 
υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα 
προ της 1ης.9.2021.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΝ στόχος της ρύθμισης είναι η αποτροπή 
φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας στην αγορά των προϊόντων των 
οποίων η αγορά επιδοτείται από το πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή», 
η προστασία της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή αλλά και η 
μέγιστη αποτελεσματικότητα του προγράμματος επιδότησης μέσω 
της εξασφάλισης ότι το σύνολο του οφέλους της επιδότησης θα το 
καρπωθεί ο καταναλωτής, προκειμένου πράγματι να κινητοποιηθεί 
και να προμηθευθεί ηλεκτρικές συσκευές με χαμηλότερη κατανάλω-
ση ενέργειας.
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Ολυμπία Αποστόλου: 
ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ αρνούνται 
να δώσουν οριστική λύση

-Οι ζημιές από τις βροχοπτώσεις 
πρέπει να αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ

Το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα 
Αλλαγής έφερε στη Βου-
λή τις ζημίες από βροχο-
πτώσεις στα πυρηνόκαρ-
πα της Ημαθίας, κατα-
θέτοντας ερώτηση προς 
τον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης.

Τόσο η κυβέρνηση 
της ΝΔ σήμερα όσο και 
του ΣΥΡΙΖΑ προηγουμέ-
νως αρνούνται να δώ-
σουν οριστική λύση στο 
πρόβλημα και να ανα-
γνωρίσουν ότι οι ζημίες 
που προκαλούνται από έντονες και άκαιρες βροχοπτώσεις πρέπει 
να αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου οφείλει άμεσα να προσαρ-
μόσει τις οδηγίες προς τον ΕΛΓΑ ώστε να περιλαμβάνουν ξεκά-
θαρα τις ζημιές από τις βροχοπτώσεις σε αυτές που καλύπτονται.

Οι βουλευτές της ΝΔ ας σταματήσουν να κρύβονται πίσω από 
υπηρεσιακούς και ας αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Επιβάλλεται να υπάρξει αναγγελία ζημιάς ΣΗΜΕΡΑ, τόσο για 
τις πρόσφατες βροχοπτώσεις όσο και για αυτές που συνέβησαν 
στην αρχή του καλοκαιριού από την κακοκαιρία “Genesis”.

Ολυμπία Αποστόλου,
Μέλος Πολιτικού Συμβουλίου ΠαΣοΚ - Κίνημα Αλλαγής

Ταχύτατες εκτιμήσεις ζημιών από 
τις βροχοπτώσεις και αποζημιώσεις 
των παραγωγών μέσω κρατικών 

ενισχύσεων ζήτησε 
ο Λ. Τσαβδαρίδης από τον 
Υπουργό Αγρ. Ανάπτυξης

 και τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ
Οι εκτεταμένες ζημιές που 

προκάλεσε στην αγροτική πα-
ραγωγή και ειδικά στις δενδρο-
καλλιέργειες η συνεχής βροχό-
πτωση των τελευταίων ημερών, 
έχει φέρει σε απόγνωση τους 
παραγωγούς και δημιουργεί εκ 
νέου την ανάγκη να στηριχθούν 
με κάθε τρόπο, προκειμένου να 
περιοριστούν κατά το δυνατόν 
οι απώλειες του εισοδήματός 
τους, οι οποίες ήδη ήταν μεγά-
λες λόγω των έντονων βροχο-
πτώσεων του Ιουνίου.

Με αυτά τα δεδομένα, ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και 
Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης επικοινώνησε αμέ-
σως τόσο με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. 
Γιώργο Γεωργαντά όσο και με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέα 
Λυκουρέντζο από τους οποίους και ζήτησε αφενός να προχωρή-
σουν ταχύτατα οι εκτιμήσεις των ζημιών στα αγροτικά προϊόντα 
ανά ποικιλία και ποσοστά και εν συνεχεία να εξεταστεί κάθε 
δυνατότητα, προκειμένου να υπάρξουν ταχύτατες αποζημιώσεις 
των πληγέντων παραγωγών μέσω των κρατικών ενισχύσεων de 
minimis.

Ευχαριστήριο του Δημάρχου Αλεξάνδρειας Παναγιώτη Γκυρίνη 
προς τον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο

Ευχαριστήριο του Δημάρχου Αλεξάνδρειας Παναγιώτη Γκυρίνη προς τον Υ-
φυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο για την συνεισφορά του στην 
έγκριση του έργου: “Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της εγκατάστασης επεξεργα-
σίας Λυμάτων (ΕΕΛ) ΔΕ Αλεξάνδρειας”

Ευχαριστώ δημόσια, τον Υφυπουργό Οικονομικών και Βουλευτή Ημαθίας κ. 
Απόστολο Βεσυρόπουλο, για την αμέριστη συμπαράσταση και την άμεση ενεργο-
ποίησή του, στην προσπάθεια εξασφάλισης της χρηματοδότησης ενός σημαντι-
κού έργου για τη ΔΕ Αλεξάνδρειας, με αντικείμενο την «Αναβάθμιση και εκσυγχρο-
νισμό της εγκατάστασης επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) ΔΕ Αλεξάνδρειας», ύψους 
3.961.067,25 ευρώ.

Η άριστη συνεργασία μας, επιβεβαιώνεται καθημερινά με τη διεκπεραίωση 
όλων των τοπικών υποθέσεων του Δήμου μας και ελπίζουμε στη συνέχιση της 
ουσιαστικής στήριξής μας, στη συνεχή προσπάθειά μας.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Συνάντηση Δημάρχου 
Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα 

με τον Υπουργό Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα

Με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα 
συναντήθηκε την Δευτέρα (11.07.2022), στην Αθήνα, ο Δήμαρχος 
Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας. 

Στο επίκεντρο της συνάντησης του Δημάρχου Νάουσας με τον 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρέθηκαν ζητήματα που 
αφορούν στην δραματική αύξηση του ενεργειακού κόστους στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς επίσης συζητήθηκαν δυνατότητες 
που δίνει το ΥΠΕΝ προς τους ΟΤΑ για τη χρήση εναλλακτικών 
πηγών ενέργειας, χρηματοδοτήσεις έργων (“Πράσινο Ταμείο” κ.ά.) 

Επίσης επί τάπητος τέθηκαν θέματα περιβαλλοντικής προστα-
σίας, όπως και ζητήματα δασικών χαρτών, ενίσχυσης της ανακύ-
κλωσης κ.ά. 

Ψηφίστηκε η τροπολογία 
για πλαφόν στο περιθώριο κέρδους 

για το «Αλλάζω Συσκευή»



Μοναδική επιτυχία σημείωσαν οι θερινές εκδηλώσεις της  Ευξεί-
νου Λέσχης Βέροιας με εκατοντάδες κόσμου να γεμίζει ασφυκτικά τον 
προαύλιο χώρο του σχολείου στο Κομνήνιο Βεροίας. Η αναβολή των 
προγραμματισμένων διήμερων εκδηλώσεων που ήταν να γίνουν στις 
8 και 9 Ιουλίου μεταφέρθηκαν λόγω κακών καιρικών συνθηκών σε μία 
ημέρα ,στις 11 Ιουλίου 2022.Την  παρουσίαση της εκδήλωσης έκανε 
η κ. Αναστασία Μαχαιρίδου ενώ  χαιρέτησε τους  παρευρισκόμενους  
εκ μέρους του Δ.Σ. ο πρόεδρος της Λέσχης  κ. Νίκος  Τουμπουλίδης,  
ευχαριστώντας τα μέλη και τους παρευρισκόμενους φίλους για την πα-
ρουσία τους, τονίζοντας την ανάγκη για  ομοψυχία  και  ενότητα  καθώς  
οι  μεγάλες  ιδέες  και αξίες  που  μας  ενώνουν  είναι  διαχρονικές  και  
αποτελούν για  όλους  μας   παρακαταθήκη  των  προγόνων  μας.

Η βραδιά ξεκίνησε με  τα χορευτικά τμήματα της Λέσχης που  έδω-
σαν και πάλι το βροντερό παρόν. Η διαδοχική εμφάνιση των τμημάτων 
παιδικού, εφηβικού, καθώς και του τμήματος ενηλίκων εντυπωσίασαν 
τους παρευρισκόμενους  θεατές.Οι χορευτές έδωσαν τον καλύτερό 
τους εαυτό και πλημμύρισαν το χώρο της εκδήλωσης με κέφι, ζωντάνια 
και ενθουσιασμό, ενώ το φινάλε ήταν για άλλη μια φορά εντυπωσιακό 
με την απόδοση από το ανδρικό τμήμα των χορών μαχαίρια(πιτσάκ) 
και του Πυρρίχιου χορού(Σέρα).Ο χοροδιδάσκαλος Βαγγέλης Ιντζεβί-
δης  μαζί με τους συνεργάτες του έδειξαν για άλλη μια φορά ότι η συ-
νεργασία και η σύμπνοια αποδίδει ζηλευτά αποτελέσματα.  

Η βραδιά συνεχίστηκε με πλούσιο παραδοσιακό ποντιακό πρό-
γραμμα, με τους  Γιώργο Σιαμλίδη , Χρήστο Καλιοτζίδη και Τάσο 
Παρχαρίδη στο τραγούδι, το Χρήστο Καλιοτζίδη και το Βασίλη Φολίνα 
στη λύρα, τους Ανδρέα Νικηφορίδη και Άκη Στολτίδη στο νταούλι, τον 
Βασίλη Φολίνα στο αγγείο, τον Νίκο Ματζηρίδη στο κλαρίνο  και τον 
Παναγιώτη Γεωργιάδη στα πλήκτρα.

Ευχαριστούμε θερμά όλα τα μέλη των τμημάτων, τον χοροδιδάσκα-
λο κ. Βαγγέλη Ιντζεβίδη, τον χοροδιδάσκαλο του τμήματος αρχαρίων 
ενηλίκων κ. Κυριάκο Παλασίδη, τους  υπεύθυνους των τμημάτων κ. 
Ζωή Κουρούκα και Ελπίδα Κιατικίδου, τους εφόρους τμημάτων και  
εκδηλώσεων  κ. Γιάννη Κοτίδη και Τριαντάφυλλο Στεργιάδη αντίστοιχα, 
την υπεύθυνη ιματιοθήκης κ. Όλγα Παπαδοπούλου και ιδιαίτερα τους 
γονείς των παιδιών που είναι πάντα αρωγοί στην προσπάθεια της Λέ-
σχης για την διάσωση και διάδοση της  παράδοσης  και του πολιτισμού 
μας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο πατέρας Νεκτά-
ριος Σαββίδης εκπρόσωπος του μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεήμωνος, ο υφυπουργός οικονομικών κ. Βεσυ-
ρόπουλος Απόστολος, οι βουλευτές Ημαθίας Μπαρτζώκας Αναστάσιος 
και Τόλκας Άγγελος, ο Δήμαρχος Βέροιας κ. Βοργιαζίδης Κων/νος, ο 
συνταγματάρχης Νίκος Παπαδόπουλος εκπρόσωπος του διοικητού 
της  Ιης Μεραρχίας Πεζικού, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών και πρώην πρό-
εδρος της λέσχης  κ. Τσαχουρίδης Αλέξανδρος, ο Αντιδήμαρχος καθα-
ριότητας-περιβάλλοντος κ. Παπαδόπουλος Βασίλης, ο  Αντιδήμαρχος  
οικονομικών  κ. Ασλάνογλου  Στέλιος,  ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. 
Ασλανίδης Λάζαρος, η Αντιδήμαρχος παιδείας κ. Τζίμα Συρμούλα,ο 
αντιδήμαρχος ψηφιακής τεχνολογίας κ. Γρηγοριάδης Καλλίστρατος  ο 
Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πατρίδας «Ευστάθιος Χωρα-
φάς» και μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε. κ. Καγκελίδης Αντώνης, το μέλος 
του Δ.Σ της Π.Ο.Ε και πρώην πρόεδρος της λέσχης  κ. Καπουρτίδης 

Χαράλαμπος, το μέλος του Δ.Σ του Σωματείου Αγίου Γεωργίου Περι-
στερεώτα και πρώην πρόεδρος της λέσχης κ. Ζευγαρόπουλος  Λάζα-
ρος  καθώς και οι εκπρόσωποι των Συλλόγων: Ποντίων Μακροχωρίου, 
Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς»,ΜΑΣ Καλλιθέας Βέροιας, Ευξείνου 
Λέσχης ΄΄Τσάκωνα΄΄, Ευξείνου Λέσχης Αλμωπίας, Ευξείνου Λέσχης 
Φλώρινας, Ευξείνου Λέσχης Μαρίνας και  Ευξείνου Λέσχης Επισκο-
πής. Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς της εκδήλωσης και ιδιαίτερα 
το συν διοργανωτή δήμο Βέροιας καθώς και όλα  τα ηλεκτρονικά μέσα 
του Νομού, όπως και τις εφημερίδες Εύξεινος Πόντος, Ημερήσια,  
Λαός και Βέροια, για την προβολή της εκδήλωσης. 

Το Δ.Σ. της Λέσχης επιθυμεί να ευχαριστήσει όλους τους συντελε-
στές που συνέβαλαν στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση της 
εκδήλωσης αλλά κυρίως να ευχαριστήσει όλους τους φίλους και τα 
μέλη  της Λέσχης  που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, 
χόρεψαν και διασκέδασαν,  διατηρώντας το κέφι αμείωτο μέχρι τις 
πρώτες πρωινές ώρες. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε λαχειοφόρος 

αγορά. Οι αριθμός που κέρδισε  ένα πλήρες σετ μπάνιου προσφορά 
των Ειδών Υγιεινής Αντώνη Λυμούση είναι ο αριθμός:289

Με τιμή Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας

Τουμπουλίδης Νικόλαος Τογκουσίδου Ευαγγελία
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και 
άνετη διασκέδαση.

• Απολύμανση πριν κάθε προ-
βολή,

• Μεγάλες αποστάσεις 
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα 

εισιτηρίων 
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο 

και έξοδο

THOR: LOVE AND THUNDER    
(Marvel)

Προβολές στην αίθουσα 1:   
Πέμπτη 14/7 – Παρασκευή 15/7 

- Σάββατο 16/7 –Κυριακή 17/7 – 
Δευτέρα 18/7 – Τρίτη 19/7 – Τετάρτη 20/7 στις 20.30

Σκηνοθεσία: Taika Waititi
Σενάριο: Taika Waititi
Ηθοποιοί: Natalie Portman, Karen Gillan, Christian 

Bale, Chris Hemsworth, Bradley Cooper, Matt Damon, Pom 
Klementieff, Jaimie Alexander, Vin Diesel, Tessa Thompson, 
Russell Crowe, Melissa McCarthy, Dave Bautista, Sean 
Gunn, Chris Pratt, Sam Neill, Taika Waititi

ΘΕΕ ΜΟΥ ΤΙ ΣΟΥ ΚΑΝΑΜΕ; 3
QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU?
Η καλύτερη Γαλλική κωμωδία του καλοκαιριού στο Θερινό 

σινεμά.

Προβολές στην Θερινή 
αίθουσα:   

Κάθε μέρα στις 21.00
Σκηνοθεσία: 

Philippe de Chauveron
Σενάριο: Guy Laurent & 

Philippe de Chauveron
Ηθοποιοί: 

Christian Clavier, Chantal 
Lauby, Medi Sadoun, Ary 
Abittan, Noom Diawara, 
Frederic Chau, Frederique 
Bel, Alice David, Jules 
Sadoughi

Η Θερινή αίθουσα διαθέτει μεγάλο υπόστεγο, κυλικείο και 
ήχο Dolby Digital 5.1

Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η πρόσβαση στο 
ΚινηματοΘέατρο ΣΤΑΡ είναι ελεύθερη σε όλους, χωρίς να 
απαιτείται καμιά επίδειξη αποτελέσματος τεστ ή βεβαίωσης 
εμβολιασμού .

 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-

γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδε-
σμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     14/7/22 - 20/7/22

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

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Λαζάρου και της Κυρια-
κούλας, το γένος Δήμου, που γεννήθηκε 
στην Κομοτηνή και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΚΑΡΡΑ ΑΝΘΙΑ του Φωτίου και της 
Ιωάννας, το γένος Αλεξοπούλου, που 

γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευ-
τούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Αναλήψεως Αγ. Νεκταρίου Παπάγου Βέροιας.

ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
...δεν έπεφτε καρφίτσα...

Πρόσκληση των Παλαιών Προσκόπων για 
την οργάνωση επετειακού διήμερου 
για τα 50 χρόνια από την ίδρυσή της

Την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 στις 19:00 η Ένωση Παλαιών 
Προσκόπων Βέροιας, καλεί μέλη και φίλους στην εστία της, Μάρ-
κου Μπότσαρη 77, σε ολομέλεια με θέμα την οργάνωση ανοιχτού 
επετειακού διήμερου τον Σεπτέμβριο του 2022 στο Προσκοπικό 
Κέντρο Καστανιάς για τα 50 χρόνια από την ίδρυσή της.

Συμμετέχουμε στην οργανωτική ομάδα για την ανάμνηση και 
την τιμή Προσκοπικών στιγμών φιλίας, δράσης και περιπέτειας 
που ζήσαμε, για να τις ζήσουμε ξανά παρέα με τους φίλους μας 
και για να οργανώσουμε μια δραστηριότητα γιορτή, αντάξια της 
Προσκοπικής ιστορίας της πόλης μας.

Από την Ομάδα Συντονισμού της ΕΠΠΒ

Μια φωτογραφία…χίλιες 
λέξεις και χίλιες απαντήσεις

 Δεκέμβριος 2004.
 Διεθνής Διαγωνισμός Πιάνου «Δημήτριος Βικέλας», με την συ-

νεργασία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και τηλεοπτική 
κάλυψη από την ΕΡΤ.

Στη φωτογραφία διακρίνονται:
Α) ο αείμνηστος αρχιμουσικός, συνθέτης και καθηγητής σύνθεσης 

στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, Θόδωρος Αντωνίου (1935-2018)
Β) ο αείμνηστος πιανίστας, μαέστρος και παιδαγωγός Γ. Χατζη-

νίκος (1923-2015)
Γ) ο συνθέτης και καθηγητής σύνθεσης στο ΑΠΘ Χρήστος Σαμαράς
Δ) η διάσημη πιανίστα Ελεονώρα Μπέκοβα
Ε) η πασίγνωστη Ελληνίδα πιανίστα Άννα Τσίτσα Κούνιο (δα-

σκάλα μου!)
Ζ) ο μαέστρος Παναγιώτης Διαμαντής
Η) η π. Διευθύντρια του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, πιανί-

στα Β. Βικτωράτου
Θ) ο διάσημος Ρώσος πιανίστας, Yuri Didenko, κ.α
Ανάμεσά τους η αφεντιά μου ως Πρόεδρος του Ενιαίου Φορέα 

Πολιτισμού Δήμου Βέροιας.
 Ακόμη και σήμερα βλέποντας αυτή την φωτογραφία νιώθω 

μεγάλη υπερηφάνεια και προσωπικά αλλά και για την πόλη μου 
γενικότερα, που είχαμε την τύχη να βρεθούμε με τέτοιες μεγάλες 
μουσικές προσωπικότητες στο Χώρο Τεχνών, ήταν στιγμές ανεπα-
νάληπτες.

 Και ο νοών νοείτω.
 Γ.Ξ. ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ



Είδαμε να δημοσιεύεται μια επιστολή 
ως απάντηση στην συνέντευξη τύπου που 
έδωσε ο συνδυασμός μας δια εμού, για τον 
Δήμο μας.

Δυστυχώς στις απαντήσεις, για ακόμα 
μια φορά εμφανίστηκε η ειρωνεία και η επι-
χείρηση απαξίωσης των άλλων παρατάξε-
ων, δείχνοντας τον πραγματικό εαυτό ενός 
καλού παιδιού που μετατράπηκε σε παιδί 
του θρόνου και της εξουσίας κι βγάζει προς 
τα έξω όλα τα αρνητικά χαρακτηριστικά που 
τον ακολουθουν.

Δεν επιθυμώ να απαντήσω σε ψευδείς 
και διαστρεβλωμένους ισχυρισμούς. Σε α-
παντήσεις που προκαλούν τον κοινό νου. 
Πλέον μετά από τόσα χρόνια ο κόσμος βλέ-
πει και ξέρει και την αλήθεια και το ψέμα. 

Τόσα χρόνια προσπάθησα συνεργαζόμε-
νος μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να σας πω να δημιουργήσου-
με, να ασχοληθούμε με τον δημότη. Θέλατε παιχνίδια εξουσίας και 
παλάτια σε άμμο. Κι ιδού το αποτέλεσμα!

Όμως θέλω να θυμάστε και να μην ξεχνάτε ότι ήσασταν Αντι-
δήμαρχος Πολεοδομίας την περίοδο 2010-2014 πριν γίνετε Δή-
μαρχος. Και μάλιστα Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, δηλαδή οι 
Αντιδήμαρχοι που αποφασίζουν για ΟΛΑ! Κι ότι εδώ και 12 χρόνια 
αποφασίζετε για την πορεία του τόπου. Κι ακόμα σας φταίνε όλοι 
οι άλλοι……!!!!

Να ξέρετε ότι είστε από αυτούς που δεν μπορούν να κλείσουν 
λακκούβα, περιμένοντας να έρθει το φυσικό αέριο και να ξανασκά-
ψει και ταυτόχρονα μιλάτε για τουρισμό!!!

Ότι είστε από αυτούς που κάνουν έργο για το δίκτυο ύδρευσης 
στο Μακροχώρι ποσού 2.730.000€ και τους κάνετε συχνότατες δι-
ακοπές νερού αγανακτώντας τον οικισμό. Για να μην μιλήσουμε για 
την κατάσταση που εγκαταλείφτηκαν οι δρόμοι!

Ότι πέρασαν τόσα χρόνια κι ακόμα μια γέφυρα Κούσιου με έ-
τοιμα τα χρήματα δεν ολοκληρώσατε και θέλετε να κάνετε κι αλλα 
έργα!!! Έναν κόμβο κάνατε κι αυτόν εκεί που δεν χρειάζεται! 

Ότι τόσα χρόνια ψηφίσαμε να κάνετε παιδικές χαρές με τόσα 
χρήματα κι ακόμα κλειδωμένες τις έχετε! Για δε την παιδική χαρά 
των παιδιών με ειδικές δεξιότητες, όποτε θέλετε να σας στείλω 
την επιστολή της μητέρας που προ δύο ετών περίπου, εκθέτει το 
θέμα στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας (με ευθύνη και στις παιδι-
κές χαρές) κ. Παπαδόπουλο και αναφέρεται στην επιστολή αυτή 
στην ισχυρή βούληση του Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Καλαϊτζίδη να 
συνδράμει άμεσα, αρκεί να του σταλεί «αίτημα» από τον Δήμο!!! 
Ακόμη περιμένουν το «αίτημα».... Δεν στείλατε δύο χρόνια τώρα το 
αίτημα!!! Δεν ντρέπεστε να μιλάτε για προτεραιότητα ότι έχετε στην 
κοινωνική πρόνοια;

Ότι όταν μιλάτε 
για τον βιολογικό κι 
αναφέρεστε στα τρία 
τελευταία χρόνια, εί-
ναι σαν να θέλετε να 
ξεχάσετε ότι και τα 
προηγούμενα χρόνια 
ήσασταν εσείς πά-
λι Δήμαρχος! Εσείς 
δεν είστε αυτός που 
επιτρέψατε να έρ-
θουν στον Δήμο μας 
λύματα από όλη την 
Ελλάδα κάνοντας τον 

αποθήκη λυμάτων από βιομηχανίες και ια-
τρικά κέντρα προς επεξεργασία; Και ξαφνι-
κά μετά την κατακραυγή και τους ελέγχους 
σταματήσατε; Θα μας πείτε που βρίσκετε 
το υπόλοιπο 30% του υπολείμματος ή θα 
«στρίβετε δια του αρραβώνας»; Θα μας το 
πείτε πριν το βρει η δικαιοσύνη; Ο ίδιος ο 
εργολάβος-επιστήμονας της επιλογής σας 
δεν ομολόγησε όταν γελοιοποιηθήκατε με 
την δήθεν «πιστοποίηση», ότι ένα ποσοστό 
30% το ελάχιστο μένει ως υπόλειμμα; Που 
είναι; 

Τέλος να θυμάστε, ότι ο κατασταλτικός 
έλεγχος που κράτησε έως το 2020, έγινε 
για την οικονομική χρήση 2017 που εσείς 
ήσασταν Δήμαρχος. Και δεν είναι πρέπον να 
αμφισβητούνται τέτοιοι έλεγχοι, που είναι και 
δημόσια έγγραφα. Γιατί η υποκρισία ενιοτε 

προκαλεί χειρότερα αποτελέσματα. Λυπάμαι που επιβεβαιωθήκα-
με τόσο εμφαντικά κι επεσε ο μανδύας της χρηστής οικονομικής 
διαχείρισης σας κι εμφανίστηκε η πραγματικότητα. Τώρα πλέον 
πρέπει να βρείτε άλλα ψέματα, άλλες ιστορίες, αφού δεν μπορείτε 
να ξεγελάσετε πιά τον κόσμο. Οι ελεγκτές έκαναν έλεγχο, εμάς δια-
ψεύδεται! Ελεος! Σε ποιον κόσμο ζείτε; 

Τα ψεύτικα όνειρα που ζείτε, τελείωσαν. 
Οι εκπλήξεις πλέον δεν είναι για τον δημότη. Είναι για εσάς. 

Ξεπεζέψτε …
Παύλος Παυλίδης 

Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης
«Συνδημότες»
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΣΚΑΠΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑ

ΣΙΛΕΙΟΣ του Ηλία και της Ευαγγελής, 
το γένος Οικονόμου, που γεννήθηκε στα 
Τρίκαλα Θεσσαλίας και κατοικεί στην 
Καβάλα και η ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΤΕ
ΖΝΤΑ του Γεωργίου και της Σοφίας, το 
γένος Παπαδοπούλου, που γεννήθηκε 

στο Παυλονταρ Καζακσταν και κατοικεί στην Καβάλα, 
πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα 
γίνει στον Ιερό Ναό Γεννήσεως Θεοτόκου στην Κουμαριά 
Ημαθίας.

Ξεπεζέψτε....ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΗΜ 8072022
ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ    Αρ. Πρωτ 587837
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2022

Για  την πρόσληψη  προσωπικού  με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  για την κάλυψη των   ε-
ποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών  σταθμών  
της  Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α.
Ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ο-
ρισμένου χρόνου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβα-
σης και όχι πέραν της 31-07-2023, συνολικά εκατόν δέκα πέντε 
(115) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών  αναγκών 
των βρεφονηπιακών  σταθμών της Δ.ΥΠ.Α. εντός  του Νομού 
Αττικής(36)  και των Νομών Αιτωλ/νίας(7), Άρτας(2), Αχαϊας(6), 
Δράμας(2), Ευρυτανίας(2), Ημαθίας(5), Θεσσαλονίκης(4), Θε-
σπρωτίας(5), Ιωαννίνων(4), Καβάλας(10), Καρδίτσας(8), Λάρι-
σας(5), Μεσσηνίας(2), Ξάνθης(7), Ροδόπης( 4), Σερρών(3 ) και  
Τρικάλων( 3) .

 *Η επί μέρους κατανομή των ατόμων, εντός εκάστου Νο-
μού, αναγράφεται στην οικεία ανακοίνωση (ΣΟΧ 2/2022) που 
είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη της Δ.ΥΠ.Α. : www.
dypa.gov.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) 
ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)  αρχίζει από την ε-
πόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε 
τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της που  θα γίνει στο 
κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα καταστήματα των 
βρεφονηπιακών  σταθμών αυτής, όπου προκηρύσσονται οι 
ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των 
δημοτικών καταστημάτων  των δήμων,  στους οποίους αυτά 
εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της 
δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με 
την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή 
είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  
τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα. 

• Υποβολή αιτήσεως  μετά την καταληκτική ημερομηνία που 
θα ορισθεί με Ανακοίνωση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α (www.
dypa.gov.gr)   δεν είναι δυνατή. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α.
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:  
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 
– ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ  ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ   ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : αναγράφονται στην 
οικεία ανακοίνωση (ΣΟΧ 2/2022) που είναι αναρτημένη στη 
διαδικτυακή πύλη της Δ.ΥΠ.Α:  www.dypa.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την με αριθμό 22/2022 Διάταξη του Ειρηνοδικείου 
Βέροιας τροποποιήθηκε το καταστατικό του σωματείου με 
επωνυμία «Αθλητικός Σύλλογος «Ο ΒΕΡΗΣ» με έδρα την 
Βέροια και εναρμονίστηκε με το Ν. 2725/1999, ως ισχύει 
όπωςαναφέρει το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό του

Βέροια, 23 Ιουνίου 2022
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΥΛΒ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ευχαριστήρια
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων 

και Κηδεμόνων ΑμεΑ Νομού Ημαθίας, το Μικτό Κέντρο 
Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και 
Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα παιδιά της Άνοιξης», οι ωφελούμενοι 
και το προσωπικό, ευχαριστούν θερμά για δωρεά προς τον 
σύλλογό μας εις μνήμην της Κυριακής Γιάγκογλου.

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. Διακοπή νερού, 

λόγω τελικών 
συνδέσεων στο νέο 

δίκτυο ύδρευσης 
στο Μακροχώρι του 

Δήμου Βέροιας
Από τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Α-

ποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) γίνεται γνωστό 
ότι: την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 θα γίνει ολι-
γόωρη διακοπή νερού από την ώρα 09:00 έως 
14:30, στην δεξιά μεριά (με κατεύθυνση Βέροια 
προς Μακροχώρι) της  Κοινότητας Μακροχωρί-
ου του Δήμου Βέροιας, λόγω τελικών συνδέσε-
ων στο νέο δικτύου ύδρευσης και ακύρωση του 
παλαιού.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν 
για την συγκέντρωση των απαραίτητων πο-
σοτήτων νερού, προκειμένου να μη δημιουρ-
γηθούν προβλήματα λειψυδρίας το χρονικό 
διάστημα των εργασιών. Παράλληλα με την α-
νακοίνωση στα ΜΜΕ, πάγια τακτική της ΔΕΥΑΒ 
είναι, οι συμπολίτες μας να ενημερώνονται έ-
γκαιρα με σχετική μεγαφώνιση. 

Τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης θα 
καταβάλλουν προσπάθειες ώστε οι εργασίες 
να αποκατασταθούν το γρηγορότερο δυνατόν.  
Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλω-
τών-πελατών της για την ολιγόωρη αναστάτω-
ση που θα υποστούν.  



Το Σάββατο 18 
Ιουνίου και ώρα 7 
μ.μ.  στο Μητρο -
πολ ι τ ι κό  Κέντρο 
«ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» 
στο πλαίσιο των 
ΚΗ΄  ΠΑΥΛΕΙΩΝ, 
πραγματοποιήθηκε 
Μαθητική Επίδειξη 
των τμημάτων  Βυ-
ζαντινής Μουσικής, 
(τάξη Γεωργίου Ορ-
δουλίδη και Νέστορα Σαράντη), Πιάνου, (τά-
ξη Μαρίας Πέτκου, και Μάτας Ανδρεάδου), 
Μονωδίας, (τάξη Μαρίας Πέτκου), Κιθάρας, 
(τάξη Γεωργίου Πέκα), Βιολιού, (τάξη Σοφίας 
Μάιου) και Κανονάκι τάξη (Βασιλείου Γου-
δώνη). Συμμετείχαν οι σπουδαστές: 

Σταυρούλα Μπαλτά, Βασίλης Ορδουλί-
δης, Κωνσταντίνος Διάκογλου, Φιλώτας Πα-
παδημητρίου, Ραφαήλ Ζαρκάδας, Αργύρης 
Μπογδάνος, Λουκάς Μπαλάσης, Αλεξία & 
Γιώργος Παπαθεοδώρου, Απόστολος Τσιά-
μης, Σοφία Μωυσιάδου, Πρόδρομος Νίκου, 
Λουκία Μπιλιούρη, Κατερίνα Μπαχάνου, 
Άρτεμις  Ρακιτζή, Στεφανία Μαζίνη, 

Εβίτα Τσιαμούλου, Εύα Τζήτζα, Αργύρης 
Μπογδάνος, Ιωάννης Μπαμπάτσης, Σταυρί-
λια Σωτηροπούλου, Μαρκέλλα Καραγιάννη, 
Γιώργος Τζήτζας, Γιώργος Μπαμπάτσης , 
Βασιλική Αλδάκου, Αλέξανδρος Καραμπέλ-
κος, Χρυσή Δεληχρήστου,

Εξάλλου την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022, 
και ώρα 8 μ.μ., στο κατάμεστο Μητροπο-
λιτικό Κέντρο «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» Νάουσας, 
στο πλαίσιο των ΚΗ΄ ΠΑΥΛΕΙΩΝ, και της 
σειράς επετειακών εκδηλώσεων μνήμης, 
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση – αφιέρωμα 
για τα 100 χρόνια 
από την μικρασια-
τική Καταστροφή, 
από τους Καθη-
γητές του Ωδεί-
ου μας, με τίτλο: 
«Τραγουδώντας 
για τις αλησμόνη-
τες πατρίδες» με 
τη συμμετοχή και 
του Συλλόγου Μι-
κρασιατών Νομού 
Ημαθίας. 

Συμμετείχαν οι 
Καθηγητές:

Παζαρέντσης 
Σταύρος: Κλαρίνο

Παζαρέντσης 
Τρύφων: Κλαρίνο 
- Νέι

Δούτσης Δη-
μήτριος: Ούτι

Γουδώνης Βα-
σίλης: Κανονάκι

Κ ο υ τ σ ι μ α ν ή 
Άννα: Λαούτο

Τσανακλίδης 
Θεόδωρος: Πο-
ντιακή λύρα, Τρα-
γούδι Ζερδαλής 
Σωτήρης: Κρου-
στά,  Τραγούδι 
Πέτκου Μαρία: 
Τραγούδι

Σπετσιώτου Δώρα: Τραγούδι
Ζερδαλής Ιορδάνης: Τραγούδι
Σαράντης Νέστορας: Τραγούδι
Ορδουλίδης Γεώργιος: Τραγούδι

«Με τα φτερά της 
Ελληνικής Μουσικής»

Τέλος η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της 
Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης & 
Καμπανίας, «Κοσμάς ο Μαδυτινός» στο 
πλαίσιο των ΚΗ΄ ΠΑΥΛΕΙΩΝ, και της σει-
ράς επετειακών εκδηλώσεων μνήμης, διορ-
γάνωσε εκδήλωση – αφιέρωμα για τα 100 
χρόνια από την μικρασιατική Καταστροφή, 
με τίτλο: «Με τα φτερά της Ελληνικής Μου-
σικής», που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 
22 Ιουνίου 2022 και ώρα 20:00 στο Παύλειο 
Πολιτιστικό Κέντρο Βέροιας, της Ιεράς Μη-
τροπόλεως μας. Η εκδήλωση περιελάμβανε 
ύμνους από τους Καθηγητές της Σχολής, 
υπό τη διεύθυνση του κ. Ιορδάνη Ζερδαλή, 
Σολίστες Κλασικών Μουσικών Οργάνων κα-
θώς Ορχήστρα και Χορωδία Παραδοσιακών 
Τραγουδιών υπό την διεύθυνση και επιμέ-
λεια του κ. Σωτήρη Ζερδαλή.

Στην εκδήλωση μίλησε η Δρ. Τζωρτζίνα 
Αθανασίου με θέμα: «Η συμβολή της μουσι-
κής σε περιόδους κρίσης».
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                       Βέροια,   12-7-2022
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                        Αρ. Πρωτ.: 34131
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ                                                          
Ταχ. Δ/νση    : Μητροπόλεως 46                                            
Πληροφορίες : Κ. Καλιάνη Τηλέφωνο : 2331350629                                   
Ηλ. Ταχυδρ.  : kkaliani@veria.gr

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  2/ 2022

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδι-
ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, με σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 
ένα (1) άτομο για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών 
των υπηρεσιών του Δήμου Βεροίας, που εδρεύει στη Βέροια 
και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και 
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα α-
ντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με 

κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ  και να την υποβάλουν, μαζί 
με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, 
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυν-
ση: Δήμος Βέροιας, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Δι-
οικητικό, Γραφείου Προσωπικού, Μητροπόλεως 46, Τ.Κ. 59132 
Βέροια, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη 
κας Κυριακής Καλιάνη (τηλ. επικοινωνίας: 23313 50629). 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομη-
νία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγι-
σή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και 
η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της είναι αποκλειστικά του 
υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) 
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της 
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατά-
στημα του Δήμου Βεροίας, καθώς και στο δικτυακό τόπο του Δήμου 
Βεροίας (www.veria.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγε-
νέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία 
λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν 
αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τό-
τε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτή-
σεων: α) Στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση ή στο δικτυ-
ακό τόπο του Δήμου Βεροίας (www.veria.gr.), β) στο δικτυακό τόπο 
του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την 
κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα - Διαδικασίες  
Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους 
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους 
διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδε-
σμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην 
κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν 
πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες Έντυπα –Δι-
αδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Πρόσληψη 
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση 
των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των 
πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ 
που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υπο-
χρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν 
δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι 
λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή 
τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίω-
ση από την αιτία αυτή. 

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της 
σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμέ-
νους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη 
σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε 
κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντι-
κατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το 
υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συ-
μπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας 
ορισμένου χρόνου.

Υποψήφιοι που επιλέγονται για πρόσληψη, προκειμένου να 
ελεγχθεί, εκ νέου, το κώλυμα της οκτάμηνης απασχόλησης,  πρέ-
πει κατά την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους να υποβάλουν 
στο φορέα υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 
στην οποία να δηλώνουν ότι από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία έως και την ημερομηνία 
πρόσληψης δεν έχουν απασχοληθεί ή έχουν απασχοληθεί 
(δηλώνεται το χρονικό διάστημα και ο φορέας απασχόλησης) με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση επο-
χιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε φορέα 
του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 2 του 
Ν. 4765/2021. Σε περίπτωση μη υποβολής της ανωτέρω υπεύθυ-
νης δήλωσης, η σχετική απόφαση πρόσληψης ανακαλείται. Εάν 
η δήλωση είναι ψευδής ή ανακριβής, η σύμβαση εργασίας είναι 
αυτοδικαίως άκυρη και η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά. Στις 
ανωτέρω περιπτώσεις, οι επιλεγέντες ή προσληφθέντες υποψήφιοι 
αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσι-
μους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής 
τους σε αυτόν. 

Η ανωτέρω ανακοίνωση έχει αναρτηθεί ολόκληρη στη ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΩΞΞΩ9Ο-ΚΘΦ), στο www.veria.gr  καθώς και  στον 
πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας μαζί με το «Παράρτημα 
Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)  
με σήμανση έκδοσης «10-6-2021», από όπου οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να πληροφορούνται για τα κατά νόμο τυπικά προσόντα 
κατάληψης των θέσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που 
πρέπει να υποβάλουν.                             

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

 

Σελίδα 1 από 4 

        

                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                      Βέροια,   12-7-2022 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                        Αρ. Πρωτ.: 34131 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                              
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ                                                           
Ταχ. Δ/νση    : Μητροπόλεως 46                                             
Πληροφορίες : Κ. Καλιάνη                                                        
Τηλέφωνο     : 2331350629                                    
Ηλ. Ταχυδρ.  : kkaliani@veria.gr     
        

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2/ 2022 
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

 
Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του 
Δήμου Βεροίας, που εδρεύει στη Βέροια και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα 
και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και 
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία Έδρα 

υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 
Αριθμός 

ατόμων 

101 

Δήμος Βέροιας 

 

Δ/νση Τοπικής 
Οικονομικής 

Ανάπτυξης-Τουρισμού 

Βέροια ΠΕ  ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 8 μήνες 1 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 

101 

 

 

 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο 
κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  

β) Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού 
Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος 

 

Σελίδα 2 από 4 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ειδικότητας Κτηνίατρου 

 
Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  
1α.  ΧΡΟΝΟΣ  ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 60 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 18  
μήνες) 
μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 και άνω 
μονάδες 0 0 0 200 260 320 380 440 500 560 620 1040 
1β.  ΧΡΟΝΟΣ  ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ18 ΜΗΝΕΣ (40 μονάδες ανά μήνα ανεργίας , με ανώτατο όριο τους 9 μήνες) 
μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 και άνω 

 
 

1040 
 

  
μονάδες 40 80 120 160 200 240 280 320             360    

 2.   ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (300 μονάδες) 

 3.   ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (200 μονάδες) 

 4.   ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (100 μονάδες ) 

 5.   ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ( 50 μονάδες για καθένα με ανώτατο όριο τα 6 τέκνα) 
αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 6 

μονάδες 50 100 150 200 250 300 
 6.   ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20) 

κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 
κατηγορία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 
μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 

 

7.    ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ 150 μονάδες) * 

8.    ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος 70 μονάδες) * 

9.   ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ integrated master 35 μονάδες) * 

10.  ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  * 
  α. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για  τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ,  της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 30 μονάδες) 
  β. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για την κατηγορία ΔΕ, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 25 μονάδες) 
 
11. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 84 μήνες) 

μήνες εμπειρίας  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
… 

 
57 

 
58 

 
59 

 
84 και άνω 

μονάδες  
7 

 
14 

 
21 

 
28 

 
35 

 
42 

 
49 

 
56 

 
63 

 
70 

 
77 

 
84 

 
91 

 
98 

 
… 

 
399 

 
406 

 
413 

 
588 

 

12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (200 μονάδες) 

13. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ  (130 μονάδες) 

*Τα κριτήρια 7, 8, 9, και 10 υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου 
σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (intergrated master) και δεύτερου τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών 
διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), ή/και δεύτερου τίτλου 
σπουδών, βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των τίτλων και εάν πρόκειται για μη ομοιόβαθμους τίτλους, βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ αυτών, 
λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών. 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας Ανακοίνωσης απο-
τελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας 
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021», 
το οποίο περιλαμβάνει: i) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για 
την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής 
και ii) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης- υπεύθυνης δή-
λωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ, σε συνδυασμό με 
επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα 
κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες 
κανονιστικές ρυθμίσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν 
πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του 
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρο-
μής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της 
αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα  Πολίτες  Έντυπα – Διαδι-
κασίες  Διαγωνισμών φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.   

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

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΣΚΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Α-

θανασίου και της Αναστασίας, το γένος 
Μυξάκη, που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη 
και κατοικεί στην Κατερίνη Πιερίας και 
η ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Γεωρ-
γίου και της Βάϊας, το γένος Βέϊου, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρό-

κειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Κατερίνης Πιερίας.

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

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΠΙΣΣΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του Ιωάννη 

και της Ευανθίας, το γένος Αλματζή, που 
γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στην 
Πατρίδα Ημαθίας και η ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ 
ΜΑΡΘΑ του Χρήστου και της Μαρίας, 
το γένος Πορλίδα, που γεννήθηκε στη 
Βέροια και κατοικεί στον Αγ. Γεώργιο 
Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με 

θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως 
Θεοτόκου Αγ. Γεωργίου Ημαθίας.

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

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ του 

Σταύρου και της Σταυρούλας, το γένος 
Τραντίδη, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙ-
ΝΑ του Ιωάννη και της Αρετής, το γένος 
Γκουντώνη, που γεννήθηκε στο Μπορός 

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

Εκδηλώσεις του Ωδείου και της 
Σχολής Βυζαντινής Μουσικής
της Ιεράς Μητροπόλεως μας



Τροχαίο δυστύχημα λόγω αγριογούρουνων, με την 
εμπλοκή και περιπολικού της αστυνομίας, σημειώθηκε 
στις 23.30 το βράδυ της Δευτέρας (11/7/2022) στην 
Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης-Νέου Πετριτσίου, στην 
περιοχή της Δοϊράνης Κιλκίς, με τραγικό απολογισμό 
δύο νεκρούς εθνοφύλακες και τέσσερις τραυματίες, εκ 
των οποίων τρεις αστυνομικοί. Όλα ξεκίνησαν όταν το 
περιπολικό που οδηγούσε 42χρονος αστυνομικός και 
στο οποίο επέβαιναν άλλοι δύο αστυνομικοί, 44 και 36 
ετών, συγκρούστηκε με αγέλη αγριογούρουνων στο 62ο 
χλμ Θεσσαλονίκης Νέου Πετριτσίου, γύρω στις 
23:30 το βράδυ.

Την ίδια στιγμή, ένα άλλο όχημα στο οποίο 
επέβαινε ένας 56χρονος και μία 50χρονη, υ-
πήκοοι Βόρειας Μακεδονίας, συγκρούστηκε 
επίσης με αγριογούρουνο και εξετράπη της 
πορείας του και ανετράπη με αποτέλεσμα να 
βρεθεί σε παρακείμενο χωράφι.

Πίσω από το όχημα των αλλοδαπών που 
εξετράπη της πορείας του κινούνταν ένα ΙΧ 
στο οποίο επέβαιναν ένας 53χρονος και ένας 
48χρονος, εθνοφύλακες. Το όχημα τελικά συ-
γκρούστηκε με το περιπολικό που είχε λίγο 
πριν ακινητοποιηθεί και από τη σύγκρουση 
έχασαν τη ζωή τους και οι δύο επιβαίνοντες.

Οι τρεις αστυνομικοί αλλά και η 50χρονη 
υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας τραυματίστηκαν 
και μεταφέρθηκαν στο γενικό νοσοκομείο Κιλ-
κίς με ασθενοφόρο.

Προανάκριση για τα 
ακριβή αίτια του δυστυ-
χήματος διενεργεί το 
τμήμα Τροχαίας Κιλκίς.

Η επίσημη ανακοίνω-
ση της ΕΛ.ΑΣ.:

Χθες (11 Ιουλ ίου 
2022) και ώρα περίπου 
23.30΄στο 62ο χιλιόμε-
τρο της νέας εθνικής 
οδού Θεσσαλον ίκης 
–  Νέου Πετριτσίου υπη-
ρεσιακό όχημα που οδη-
γούσε 42χρονος αστυ-
νομικός και στο οποίο 
επέβαιναν 44χρονος και 
36χρονος, αστυνομικοί, 
συγκρούστηκε με διερ-
χόμενη αγέλη άγριων 
ζώων και εξετράπη της 
πορείας του, έπειτα ό-
χημα το οποίο οδηγούσε 
56χρονος αλλοδαπός 
και επέβαινε 50χρονη 
αλλοδαπή συγκρούστη-
κε επίσης με άγριο ζώο, 
εξετράπη της πορείας 
του ανετράπη σε παρα-
κείμενο αγροτεμάχιο και 
στη συνέχεια όχημα που 

οδηγούσε 53χρονος ημεδαπός και επέβαινε 48χρονος 
ημεδαπός συγκρούστηκε με το υπηρεσιακό όχημα. Απο-
τέλεσμα των συγκρούσεων ήταν ο θανάσιμος τραυμα-
τισμός του 53χρονου οδηγού και του 48χρονου συνεπι-
βάτη, καθώς και ο τραυματισμός των τριών αστυνομικών 
και της 50χρονης αλλοδαπής. Προανάκριση για τα ακρι-
βή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας 
Κιλκίς. 

Πληροφορίες eidisis.gr - voria.gr

7www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

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

«Θανατηφόρα καραμπόλα» 
με σύγκρουση περιπολικού 

με αγριογούρουνα στο Κιλκίς!

Η λύση στο βαμβάκι: 
Nutri ΒS – 95

Το BS-95 είναι ένας βιοδιεγέρτης υψηλής τεχνολογίας φυ-
τικής προέλευσης με μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία, ειδικά 
σχεδιασμένος για να αυξήσει την ποιότητα της παραγωγής 
και την ποσότητα αυτής, με την επίτευξη γρήγορης κυτταρο-
διαίρεσης και κατ’επέκταση καρποφορίας. 

Δεδομένης της άριστης αναλογίας των θρεπτικών που 
περιέχει, ανταποκρίνεται πολύ καλά στις απαιτήσεις του άν-
θους και του καρπιδίου. 

Στόχος του προϊόντος είναι η ισορροπημένη ανάπτυξη 
του φυτού προωθώντας την αύξηση των καρποφόρων ορ-
γάνων, την ομοιομορφία τους, το μέγεθος τους και το βάρος 
αυτών.

Ειδικότερα, η επίδραση του BS 95 στο βαμβάκι κατά την 
έναρξη της ανθοφορίας είναι ευεργετική. Επιδρά στην ελεγ-
χόμενη ανάπτυξη του, προάγοντας την δημιουργία περισ-
σότερων νέων καρποφόρων οργάνων αυξάνοντας τόσο την 
συγκράτηση τους όσο και το βάρος αυτών. 

Η πρωιμιση της καλλιέργειας αλλά και η αύξηση της παραγωγής είναι το τελικό α-
ποτέλεσμα με τη χρήση του BS 95.

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

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΓΙΑΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Βασι-

λείου και της Ευας, το γένος Πετρίδου, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΛΟΓΓΙΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Ιωάννη 
και της Ελένης, το γένος Παναγιωτίδου, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Νάουσα, 
πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτι-

κό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Νάου-
σας.



Ο Αστέρας Αλεξάνδρειας
βάζει τις βάσεις για τη νέα 
χρονιά σε όλα τα τμήματα

Ξεκίνησε και επίσημα ο προγραμματισμός 
της ποδοσφαιρικής ακαδημίας του Αστέρα 
Αλεξάνδρειας, για την επόμενη ποδοσφαι-

ρική περίοδο. Όπως πάντα ο Πόλυς Χουρσουζί-
δης με εμπειρίες μεγάλες στον τομέα των ακα-
δημιών και των τμημάτων υποδομής  (γι αυτό 
υπάρχουν κάθε χρόνο προτάσεις από μεγάλες 
ομάδες από πόλη την Ελλάδα)  έχει απόκτηση 
την απόλυτη εμπιστοσύνη παικτών και γονέων 
σε όλη την Ημαθία.

Μετά από μία επιτυχημένη σεζόν, στην οποία η ομάδα που 
αγωνίστηκε στην Γ κατηγορία, κέρδισε την άνοδο της, την κατάκτη-
ση του πρωταθλήματος από το τμήμα κ14, καθώς και την δεύτερη 
θέση της ομάδας κ12, οι διοικούντες έβαλαν πλώρη για να στεφθεί 
με επιτυχία και η επόμενη αγωνιστική περίοδος.

Στόχος της ομάδας παραμένει ο ίδιος, που είναι πέρα από την 
αξιοποίηση του ποδοσφαιρικού ταλέντου των παιδιών, η διάπλαση 
του σωστού χαρακτήρα και το ήθος που θα πρέπει να διακατέχει 
όλους τους αθλητές.

Οι εγγραφές για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν ξεκίνησαν και 
όσοι ενδιαφέρονται για να ενταχθούν στην Ακαδημία του Αστέρα 
Αλεξάνδρειας, μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6937 29 
59 72.
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Μετά από δύο χρόνια απου-
σίας επιδείξεων, λόγω του covid, 
ο ΑΟΡΓ ΒΕΡΟΙΑΣ επανήθλε ε-
ντυπωσιακά και παρουσίασε σ΄ 
ένα κατάμεστο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ τα α-

ναπτυξιακά τμήματα του, της Βέ-
ροιας ,της Αλεξάνδρειας, της Ε-
πισκοπής, της Νάουσας (πρώτη 
χρονιά), τα προ αγωνιστικά του, 
τις αγωνιστικές χορευτικές του 
ομάδες & φυσικά τις αθλήτριες 
Ρυθμικής Γυμναστικής που έφε-
ραν πολλές επιτυχίες στην πόλη 
μας!!

Ο πρόεδρος του συλλόγου κ 
Ευθύμιος Χωματάς καλωσόρισε 
όλους τους παρευρισκόμενους, 
ευχαρίστησε τους γονείς που ε-
μπιστεύονται τα παιδιά τους στις 
προπονήτριες του συλλόγου, κα-
λωσόρισε ιδιαίτερα τα παιδιά και 
τους γονείς από το καινούργιο 
τμήμα της Νάουσας , αναφέρ-
θηκε πολύ σύντομα στις πολύ 
μεγάλες φετινές επιτυχίες με 38 
μετάλλια από τις αθλήτριες της 
Ρυθμικής Γυμναστικής & με ένα 
χρυσό και ένα ασημένιο μετάλλιο 
από τις αθλήτριες της χορευτικής 
ομάδας του συλλόγου στη μόνη 
διοργάνωση που πήρε μέρος φέ-
τος , του ΚΑΒΑΛΑ OPEN.

Τόνισε χαρακτηριστικά:
« Ήταν απίστευτες οι φετινές 

επιτυχίες που φέραμε στο νομό 
μας, αφού η Ρυθμική Γυμναστι-
κή αναπτύσσεται όχι μόνο στη 
Βέροια, αλλά και σε όλη την Η-
μαθία. Τα αποτελέσματα έρχο-
νται και μπορεί να γίνουν ακόμη 
καλύτερα, αν οι υπεύθυνοι απο-
φασίσουν να βοηθήσουν το υπέ-
ροχο αυτό ολυμπιακό άθλημα. Ο 
δήμαρχος άλλωστε, αντιλήφθηκε 
τη σπουδαιότητα και τις επιτυχίες 
της Ρ.Γ και ανακοίνωσε στο χορό 
του συλλόγου μας , του 2019, 

την πρόθεση για το 
« σπίτι της Γυμναστι-
κής».

Κατόπιν έκανε ένα 
σύντομο χαιρετισμό 
ο αντιδήμαρχος κ. 
Αλέξανδρος Τσαχου-
ρίδης, ως εκπρόσω-
πος του δημάρχου, 
τονίζοντας στους γο-
νείς των παιδιών ότι 
η ενασχόληση με τη 
γυμναστική είναι η 
καλύτερη επένδυση 
για το μέλλον τους.

Κατόπιν τιμήθηκε 
η αθλήτρια του συλ-
λόγου Μαρία – Στυ-
λιανή Παυλίδου για 
την αποχώρησή της 
σαν αθλήτρια της Ρ.Γ 
με μεγάλη προσφορά 
όλα αυτά τα χρόνια 
και ιδιαίτερα για τις 
δύο μεγάλες της επι-
τυχίες. Την επιλογή & 
συμμετοχή της στην 

Εθνική ομάδα ανσάμπλ νεανίδων 
της χώρας μας & το ασημένιο με-
τάλλιο που κατάκτησε φέτος στους 
πανελλήνιους αγώνες γυναικών 

στο πρόγραμμα με κορίνες και της 
εξασφάλισε μόρια για την τριτο-
βάθμια εκπαίδευση.

Η δεύτερη απονομή ήταν έκ-
πληξη. Οι άνθρωποι του ΑΟΡΓ 
ΒΕΡΟΙΑΣ, μετά από ένα πρόσφα-
το δημοσίευμα του δημοσιογρά-
φου κ. Τζιμόπουλου, βράβευσαν 
τον πρόεδρό τους κ. Ευθύμιο 
Χωματά, ως έναν από τους μι-
κρότερους ποδοσφαιριστές που 
αγωνίστηκε στη Α΄ Εθνική κατη-
γορία. Ήταν ο αγώνας Ολυμπια-
κός – Βέροια 1-0 το 1977. Μετά 
από απεργία των επαγγελματιών, 
κατέβηκε να αγωνιστεί η ερασι-
τεχνική ομάδα της Βέροιας. Ο κ. 
Χωματάς ήταν τότε 15,5 ετών.

Τις απονομές έκανε ο κ. Τσα-
χουρίδης.

Κατόπιν πήρε το λόγο η τεχνι-
κή διευθύντρια του συλλόγου, που 
ξεκίνησε τη Ρυθμική Γυμναστική 
στη Βέροια, το 1989 Μαρία Μυ-
λωνά.

Παρουσίαζε τα χορευτικά προ-
γράμματα των

Α) αναπτυξιακών τμημάτων , 
που εντυπωσίασαν τον κόσμο με 
τις ιδέες των προπονητριών , τα ό-
μορφα κουστούμια & την εκτέλεση 
των παιδιών.

Β) των προαγωνιστικών τμη-
μάτων που είναι ένα «σκαλοπάτι» 
πριν την ένταξή τους στο αγωνι-
στικό

Γ) τις αγωνιστικές ομάδες χο-
ρού χιπ – χοπ , μοντέρνου & σύγ-
χρονου, αναφέροντας τις επιτυχίες 
τους

Δ) τις αθλήτριες της Ρυθμικής 
Γυμναστικής με τις προσωπικές 

επιτυχίες της κάθε 
μίας.

Από αυτές τις με-
γάλες επιτυχίες δεν 
μπορούμε να μην 
τονίσουμε τις επιτυχί-
ες της αθλήτριας της 
Κικής Χωματά, Κων-
σταντίνα Καλοϊδου.

Α) Επιλογή της 
στην Εθνική ομάδα 
νεανίδων

Β) Συμμετοχή με 
τα χρώματα της Εθνι-
κής ομάδας στον διε-
θνή αγώνα Aphrodite 
cup.

Γ) Χάλκινο μετάλ-
λιο στους πανελλήνι-
ους αγώνες νεανίδων 
στον τελικό οργάνων, 
στο πρόγραμμα με 
κορίνες. Η διάκριση 
αυτή της εξασφάλισε 
μόρια για την τριτο-
βάθμια εκπαίδευση.

Την επιτυχία της 
παγκορασίδας αθλήτριας της Κι-
κής Χωμάτα, Τσιφτσή Ιωάννας, 
στον προκριματικό αγώνα Β. Ελ-
λάδας, κατακτώντας το χάλκινο 
μετάλλιο στο Σύνθετο Ατομικό & 
τη δεύτερη θέση στο στεφάνι.

Της επιτυχία της παγκορασί-
δας αθλήτριας, κι αυτή της Κικής 
Χωματά, Μπόφτση Μαρίνας, που 
πήρε την δεύτερη θέση στο πρό-
γραμμα χωρίς όργανο & την Τρίτη 
στο στεφάνι, στον ίδιο αγώνα.

Συγκινητική στιγμή της εκδή-
λωσης, το τέλος της αγωνιστικής 
καριέρας της Μαρίας – Στυλιανής 
Παυλίδου. Λόγια μέσα από την 
καρδιά της έβγαλε η προπονήτριά 
της, Κική Χωματά, με τρεμάμενη 
φωνή και συγκίνησε όλο το γυμνα-
στήριο, αφού η Μαρία ήταν από 
τις πρώτες της αθλήτριες.

Η Μαρία Μυλωνά ευχαρίστησε 
στο τέλος της εκδήλωσης και όλες 
τις προπονήτριες για την υπέροχη 

χρονιά του συλλόγου, Κική Χω-
ματά, Βασιλική Δίντση, Βασούλα 
Τηλιοπούλου, τη δασκάλα χορού 
Μάτα Αφεντούλη , την βοηθό ό-
που υπήρχε ανάγκη, Ελισάβετ 
Χωματά.

Ιδιαίτερο ευχαρηστήριο απεύ-
θυνε στη Γ. Γραμματέα του συλλό-
γου Μόρφω Σούμπουρου για την 
πολύτιμη προσφορά της στο σύλ-
λογο, στις μαμάδες της Κων/νας 
Καλοϊδου & Μαρίας Παυλίδου για 
την προσφορά τους στον ήχο και 
την παρουσίαση των προγραμμά-
των της εκδήλωσης.

Η εκδήλωση έκλεισε με την πα-
ρουσίαση όλων των τμημάτων, 
ενώ συγχρόνως οι προπονήτριες 
έδιναν σε κάθε παιδί από ένα δί-
πλωμα και ένα μετάλλιο.

Ο πρόεδρος κ Ευθύμιος Χω-
ματάς και η σύζυγό του τεχνική 
διευθύντρια Μαρία Μυλωνά ευχή-
θηκαν καλό καλοκαίρι και έδωσαν 
ραντεβού για τα αναπτυξιακά τμή-
ματα, στις αρχές Σεπτεμβρίου

Φανταστικόθέαμαστοκλείσιμοακόμη
μιαςμαγικήςχρονιάςτουΑΟΡΓΒέροιας



ΜΕΤΡΕΙΣΑΘΛΗΤΕΣΟΟΚΑ
ΒΙΚΕΛΑΣΒΕΡΟΙΑΣΣΤΟ
ΠΑΝ/ΝΙΟΣΤΙΒΟΥΚ-20

Πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο  9,10 Ιουλίου  στο ανα-
καινισμένο στάδιο των Σερρών το Παν/νιο πρωτάθλημα στίβου της 
κατηγορίας Κ-20.  Ο  ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ συμμετείχε με τρείς 
αθλητές.

Ο  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ συμμετείχε στα 800 μ. Στον 
πρωινό προκριματικό του αγωνίσματος έτρεξε την απόσταση σε 
1’58’’23  και πέρασε  στον τελικό με την τρίτη καλύτερη επίδοση. 
Στον απογευματινό τελικό έτρεξε την απόσταση  σε 1’56’’86 και 
τερμάτισε στην 6η θέση  Ο Αθανασάκης αγωνίζεται στην κατηγο-
ρία Κ-18 αφού είναι 17 χρονος, και θα αγωνισθεί με την εθνική 
ομάδα  παίδων στην διεθνή συνάντηση ΕΛΛΑΣ-ΚΥΠΡΟΣ στις 20 
Ιουλίου.

Η 17χρονη επίσης αθλήτρια του συλλόγου ΤΑΝΙΑ ΠΙΣΚΟΥ   
έκανε ατομικό ρεκόρ στον τελικό του ακοντισμού κοριτσιών  ρί-
χνοντας το ακόντιο στα 34.25 μ. και κατέλαβε στην 8η θέση στον 
τελικό του αγωνίσματος.

Ο τρίτος αθλητής  ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΥΡΟΣ που συμμετείχε για 
πρώτη φορά σε παν/νιους αγώνες έτρεξε τα 100 μ. σε 11’’52 και 
τερμάτισε στην 29η θέση, και τα 200μ, σε 24’’02 και τερμάτισε 
στην 36η θέση
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CMYK

Τον 4ο διε-
θνή τίτλο σε 
τουρνουά 

ITF (International 
Tennis 
Federation) κατά-
φερε να κατακτή-
σει η βεροιώτισσα 
τενίστρια Λένη 
Λαζαρίδου αυτή 
την φορά στα 
διπλά, στο J4 των 
Ιωαννίνων, που 
διοργανώθηκε 
την προηγούμενη 
εβδομάδα. 

Η Λένη Λαζαρίδου με 
την παρτενέρ της Αθη-
νά Πήττα κατάφεραν να 
νικήσουν στον τελικό τις 

Άρτεμη Ασλανισβίλι και 
Νικολέτα Παρετζόγλου 
με σκορ 6-3, 6-3 και κα-
τέκτησαν τον τίτλο στο 
διεθνές τουρνουά που 
φιλοξενείται στα χωμάτι-
να γήπεδα του Πάρκου 
Πυρσινέλλα στον Ο.Α. 
Ιωαννίνων. Αυτός ήταν 
ο 2ος τίτλος σε διοργά-
νωση της ITF που κέρ-
δισαν μαζί Λαζαρίδου και 
Πήττα, οι οποίες είχαν 
κερδίσει επίσης το J5 
τουρνουά στο Παραλίμνι 
της Κύπρου το 2021. Η 
Λαζαρίδου είχε κερδίσει 
άλλον έναν τίτλο το 2021 
στην Κύπρο, στο J4 της 
Λάρνακας μαζί με τη Lea 
Bathellier, ενώ έχει κερδί-

σει έναν τίτλο στα μονά, 
στο J5 της Βηρυτού, το 
2021.

Η βεροιώτισσα αθλή-
τρια ταυτόχρονα κλήθηκε 
για 2η συνεχόμενη χρο-
νιά στην Εθνική Ομάδα 
κάτω των 18 ετών, για 
συμμετοχή στο τουρ-
νουά ‘Girls U18 Reina/
Soisbault Cup’ στη Γαλ-
λία.

Η Λένη με τις μεγάλες 
διεθνείς επιτυχίες συγκα-
ταλέγεται στις κορυφαί-
ες Ελληνίδες τενίστριες 
στην ηλικία της και μας 
κάνει όλους περήφα-
νους, αφού θα φορέσει 
το εθνόσημο. 

Συγχαρητήρια Λένη!!!

ΤΕΝΙΣ
4ος διεθνής τίτλος σε τουρνουά ITF

για την βεροιώτισσα Λένη Λαζαρίδου!!!

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου ΑμεΑ 
της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας ΑμεΑ 
ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία στις 9 
και 10 Ιουλίου στο Καυτατζόγλειο Στάδιο στη 
Θεσσαλονίκη. Το σωματείο μας συμμετείχε 
στη διοργάνωση με 4 αθλητές και 3 αθλήτριες 
και κατέκτησε 5 μετάλλια.

Συγκεκριμένα οι διακρίσεις των αθλητών 
και αθλητριών ήταν: Τουλίκας Νικόλαος 
χρυσό μετάλλιο στα 10.000 μέτρα (10χλμ) και 
χάλκινο μετάλλιο στα 1.500μ κατ Τ20

Παπαδόπουλος Ραφαήλ χρυσό μετάλλιο 
στα 100μ κατ Τ12

Παπαναστασίου Αγγελική ασημένιο 
μετάλλιο στο μήκος κατ. Τ20 και Μπίτζιου 
Χριστίνα χάλκινο μετάλλιο στο μήκος κατ. Τ20

Οι αθλητές Θεοχαρόπουλος Νικόλαος 
και Πορφύρης Νεόφυτος αγωνίστηκαν 
στη σφαίρα και στα 100μ και η αθλήτρια 
Τσουλτζίδου Κων/να στη σφαίρα στην κατ 
Τ20 σημειώνοντας όλοι τους νέα ατομικά 
ρεκόρ.

Ευχαριστούμε τους προπονητές του 
σωματε ίου Πάνο Σιστάκο και  Θωμά 
Μαυρόπουλο και Αγγελική Παπαδοπούλου 
για την άψογη συνεργασία καθώς επίσης 
τους Αντώνη Στόικο και Βαγγέλη Ντόγκα 
προπονητές των αθλητών Τουλίκα Νικόλαου 
και Παπαδόπουλου Ραφαήλ αντίστοιχα για 
την πολύτιμη στήριξη τους.

Συγχαρητήρια στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  
για την άψογη διοργάνωση και  σε όλη 
την αποστολή μας για την πολύ αξιόλογη 
εμφάνιση !

Αιγές Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες Ν.Ημαθίας
5μετάλλιαστοΠανελλήνιοΠρωτάθλημαΣτίβου



Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ κ20

Ικανοποιητική  ήταν  η εμφάνιση των αθλητών και αθλητριών 
της Γ.Ε. Νάουσας στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κ20 που έγινε στην 
Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο 3,4/7 ,οι αθλητές του συλλόγου 
που αποτελούν την νέα γενιά του στίβου της πόλης έφεραν  αναλυ-
τικά τα παρακάτω αποτελέσματα : 

Ράγκας Χρήστος: 6ος 10.000μ.βάδην(58΄31΄΄53) 
Νίκος Γατάλος:  7ος στο μήκος (6.78) & 10ος στο τριπλούν 

(13.55),
Μπακαλίος Κων/νος: 15ος στο τριπλούν (12.80) &18ος στο μή-

κος (6.27) 
Έλλη Πίπιλα: 15η στο ύψος(1.55)
Επόμενη αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητών της Γ.Ε. Νά-

ουσας είναι  στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα συνθέτων αγωνισμάτων 
που θα γίνει στην Πάτρα 23,24/7/22
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Σχετικά με τις μετα-
γραφές των αθλη-
τών – τριών της 

θερινής περιόδου 2022, 
για τις οποίες αναρτή-
θηκε στην ιστοσελίδα 
της Ο.Χ.Ε. η υπ’ αριθμ. 
Πρωτοκόλλου 25094/ 
08-07-2022 εγκύκλιος 
της Ομοσπονδίας, προς 
ενημέρωση των σωμα-
τείων και των αθλητών, 
η Ο.Χ.Ε. θέτει υπόψη 
τους τα εξής:

Ο κανονισμός εγγραφών - με-
ταγραφών, που ψηφίστηκε στη 
Γ.Σ. της 27ης/03/ 2022, έχει υ-
ποβληθεί προς έγκριση στον Υ-
φυπουργό Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού και αναμένεται η έκδοση 
σχετικής απόφασης από αυτόν.

Ως εκ τούτου, όσον αφορά 
τους λόγους μεταγραφής αθλη-
τών – τριών, έχει εφαρμογή ο ι-
σχύων κανονισμός της Ο.Χ.Ε., 
με την προσθήκη του λόγου της 
ελεύθερης μεταγραφής αθλητών 
ηλικίας 19 ετών και άνω, ο οποί-

ος προβλέπεται απευθείας από 
την παράγραφο 3A του άρθρου 
33 του Ν. 2725/1999, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 
του Ν.4809/2021. Όσον αφορά τις 
αιτήσεις αθλητών για σπουδαίο 
λόγο, αυτές θα εξεταστούν από 
την επιτροπή μεταγραφών, όπως, 
ως γνωστό, εξετάζονται σε κάθε 
μεταγραφική περίοδο.

Ως προς τις ημερομηνίες υ-
ποβολής των αιτήσεων μεταγρα-
φής, το Δ.Σ. της Ο.Χ.Ε., έχοντας 
τη δυνατότητα, βάσει του άρθρου 
7 παράγραφος 6 του ισχύοντος 
κανονισμού, όρισε τις αναφερό-
μενες στην πιο πάνω εγκύκλιο 
ημερομηνίες υποβολής των αιτή-
σεων μεταγραφής και οι οποίες 
συμπίπτουν με αυτές που ορίζο-
νται στον υπό έγκριση από τον 
Υφυπουργό κανονισμό.

Ευθύς ως εγκριθεί ο κανονι-
σμός από τον Υφυπουργό, θα 
ισχύσουν άμεσα και θα εφαρμο-
στούν οι διατάξεις αυτού, οι οποί-
ες θα αναρτηθούν στην ιστοσελί-
δα της Ο.Χ.Ε.

Τέλος, όσον αφορά τα επι-
πλέον δικαιολογητικά για την εγ-
γραφή αθλητών χωρίς ελληνική 

υπηκοότητα σε σωματεία και τα 
οποία αναφέρονται στην εγκύκλιο, 
αυτά προβλέπονται από την πα-
ράγραφο 7 του άρθρου 33 του 
Ν.2725/1999, όπως αυτή τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 35 του 
Ν.4603/2019.

Οιτελευταίεςπινελιές
πριντοΕυρωπαϊκό

Η Εθνική Νέων ολοκληρώνει 
την προετοιμασία της στη Θεσ-
σαλονίκη

Στο «Σπίτι του Χάντμπολ», στη 
Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε το τελικό 
στάδιο προετοιμασίας της Εθνικής 
Νέων, ενόψει του ευρωπαϊκού 
πρωταθλήματος Β΄ κατηγορίας, 
που θα διεξαχθεί στη Βάρνα της 
Βουλγαρίας, από τις 16 έως τις 24 
Ιουλίου.

Το αντιπροσωπευτικό συ-
γκρότημα, μετά την εμπειρία της 
συμμετοχής στους Μεσογειακούς 
Αγώνες της Αλγερίας, παίρνει μέ-
ρος με αξιώσεις στο ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα, ενώ στον ορίζοντα 
πάντα υπάρχει το Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Νέων του 2023, που 
συνδιοργανώνουν Ελλάδα και 
Γερμανία.

Οι προπονήσεις της Εθνικής 
θα διαρκέσουν έως την Πέμπτη, 
ενώ η αναχώρηση της ομάδας 
είναι προγραμματισμένη για την 
Παρασκευή (15/7).

Από τον ομοσπονδιακό προ-
πονητή Νίκο Γεωργιάδη, κλήθη-
καν στην προετοιμασία οι Δικαι-
ούλιας, Κοτσιώνης (ΑΕΚ), Δάιος 
(Αερωπός Έδεσσας), Αλεξανδρί-
δης, Μπαμπατζανίδης (ΑΕΣΧ Πυ-
λαίας), Σκούφας (Αρχέλαος Κατε-
ρίνης), Αναγνωστόπουλος (Διομή-
δης Άργους), Αναστασίου, Ασλής, 
Γερουλάνος, Μπατής, Παγιάτης, 
Παναγιώτου, Στεφανίτσης, Νικολί-
ντας (ΑΣΕ Δούκα), Σίνα, Τόσκας 
(Δράμα ’86), Κουτουλογένης (Ο-
λυμπιακός), Παπάζογλου, Τζωρ-
τζίνης (ΠΑΟΚ), Παπαγιάννης, Κυ-
ριακίδης (Φίλιππος Βέροιας).

Στην προπόνηση μίλησε στους 
αθλητές και ευχήθηκε «καλή επι-
τυχία», το μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου της ΟΧΕ, Κώστας 
Βιολιτζής. Κοντά στο τεχνικό επι-
τελείο ήταν ο τεχνικός συντονι-
στής των Εθνικών ομάδων, Νίκος 
Μάντζος και ο Γιώργος Μαστορο-
γιάννης από το τεχνικό επιτελείο 
της Εθνικής ανδρών.

Την απόκτηση του Βεροιώ-
τη αθλητή Διογένη Αποστολίδη, 
ανακοίνωσε η ομάδα χάντμπολ 
του Ζαφειράκη Νάουσας.

Αναλυτικά:
Κομμάτι της ανδρικής ομάδας 

χάντμπολ του συλλόγου μας α-
ποτελεί πλέον ο Διογένης Απο-
στολίδης από τη Βέροια. Έπειτα 
από έντονο ενδιαφέρον της ο-
μάδας, ο Διογένης ο οποίος α-
γωνιζόταν πέρσι στην ομάδα του 
Δούκα συμφώνησε τη νέα χρονιά 
να αγωνίζεται με τη φανέλα του 
Ζαφειράκη.

Ο Διογένης ξεκίνησε την πο-
ρεία του στο άθλημα από τις α-
καδημίες και έπειτα την ανδρική 
ομάδα του Φιλίππου Βέροιας, με 
την οποία κατέκτησε το double το 
2016. Έπειτα πήγε στην ομάδα 
του Αερωπού Έδεσσας και τα 
τελευταία δύο χρόνια αγωνίστηκε 
με την ομάδα των Εκπαιδευτηρί-
ων Δούκα στο Μαρούσι.

Αναφορικά με την μεταγραφή 
του στην ομάδα μας ο Διογένης 

δήλωσε:
Είμαι ευγνώμων που θα βρί-

σκομαι στην υγιή οικογένεια του 
Ζαφειράκη Νάουσας. Στη Νά-
ουσα θα συναντήσω όμορφες 

προσωπικότητες με αγνή αγά-
πη για το άθλημα και την ομάδα. 
Προσωπικός μου στόχος είναι να 
συμβάλλω ώστε ο Ζαφειράκης 
να γίνει μια ομάδα η οποία μέσα 

από την αγωνιστική της ποιότητα 
και τις ηθικές της αξίες θα αποτε-
λεί παράδειγμα για τους νεαρο-
τερους αθλητές εντός και εκτός 
αγωνιστικών χώρων.

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

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

11-07-2022 μέχρι 

17-07-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Τετάρτη 13-07-2022

14:30-21:00 ΠΑ-

ΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑ-

ΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΟΥ 

2 & ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 

- ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗ-

ΘΕΑ 23310-66812

14:30-21:00 Α-

ΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑ-

ΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΕΡΙ-

ΩΝ 53 23310-26789

19:00-21:00ΠΑΠΑΡΗ-ΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑ Λ.ΣΤΡΑ-

ΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 23310-23360

21:00-08:00ΠΑΠΑΡΗ-ΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑ Λ.ΣΤΡΑ-

ΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 23310-23360

Φαρμακεία

Εντυπωσιακή εξέλι-
ξη και θεαματική 
ανατροπή σκη-

νικού για την υπόθε-
ση της συγχώνευσης 
Φίλιππου Βέροιας και 
Βέροιας 2017, σύμφω-
να με το ρεπορτάζ του 
greekhandball.com !

Οπως μαθαίνουμε, χάρη στις 
επίμονες προσπάθειες και τον προ-
σωπικό αγώνα του Προέδρου του 
Φίλιππου Γιώργου Φύκατα και το 
πνεύμα συνεργασίας των ηγετι-
κών στελεχών της Βέροιας 2017, 
επήλθε πλήρης συμφωνία για τη 

συγχώνευση των δύο ομάδων και 
μέσα στις επόμενες ημέρες θα γίνει 
αγώνας δρόμου ώστε να ολοκλη-
ρωθούν και οι τυπικές διαδικασίες, 
προκειμένου να είναι όλα έτοιμα την 
καταληκτική ημερομηνία της 15ης 
Ιουλίου.

Στην Α1 Εθνική Γυναικών θα 
παίζει στη νέα σεζόν ο Φίλιππος 
Βέροιας, που θα διοικείται τόσο α-
πό άτομα που ήταν κοντά του έ-
ως τώρα όσο και από πρόσωπα 
τα οποία υπηρετούσαν την Βέροια 
2017.

Η τύχη της Βέροιας 2017, προς 
το παρόν, είναι άδηλη, καθώς, μένει 
να πληροφορηθούμε εάν θα διατη-
ρηθεί με όποια μορφή το όνομα της 
ή αν θα ‘’σβήσει’’ με την συγχώνευ- ση, για την οποία σημειώνεται ότι 

δεν ήταν ομόθυμη η στάση όλων 
όσοι ασχολούντο με την Βέροια 
2017.

ΣτηνΑ1ΓυναικώνοΦίλιπποςΒέροιας!

Παίκτης του Ζαφειράκη
ο Βεροιώτης Διογένης Αποστολίδης

ΟΧΕ
Διευκρινίσειςγιατηνεγκύκλιομεταγραφών



11www.laosnews.gr16-17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 

13 Ιουλίου 2022 στις 6.30 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Επισκοπής Ημαθίας ο 
Κωνσταντίνος Μπαντώλας σε 
ηλικία 79 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 13 

Ιουλίου 2022 στις 11.00 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Αχιλλέας 
Αξιώτης σε ηλικία 88 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 13 

Ιουλίου 2022 στις 5.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Αικατε-
ρίνη Δημητριάδου σε ηλικία 91 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Κάλεσμα καθηγητών 
για δωρεάν ενισχυτική 

διδασκαλία στο Κοινωνικό 
Φροντιστήριο Βέροιας

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο Βέροιας που λειτουργεί υπό την αι-
γίδα της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας θα λειτουργήσει 
για ακόμη μία χρονιά παρέχοντας δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία σε  
μαθητές/τριες Β΄& Γ΄ Λυκείου. 

 Σκοπός του είναι η δημιουργία και παροχή ίσων ευκαιριών σε 
μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οικογένειες των οποίων  
αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις της πρό-
σθετης διδακτικής στήριξης.

Στην προσπάθεια αυτή σημαντική στήριξη αποτελεί και η συν-
δρομή Εθελοντών Εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, που με την 
προσφορά τους δείχνουν έμπρακτα την κοινωνική τους ευαισθησία 
και αλληλεγγύη, η δε προσφορά είναι πολύτιμη και καθοριστική για 
τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Βέροιας.

 Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Βέ-
ροιας προσκαλεί όσους εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν να 
προσφέρουν εθελοντική εργασία στο Κοινωνικό Φροντιστήριο 
για το σχολικό έτος 2022-2023 να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 
2331350538 του Δήμου Βέροιας (κ. Γραμματικοπούλου, Γραφείο 4, 
Δημαρχείο).

Με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη και τιμή ευχαριστούμε του Εθελοντές 
Καθηγητές της περσινής χρονιάς οι οποίοι με την ουσιαστική προ-
σφορά ήταν κοντά σ’ αυτή την δραστηριότητα και τους καλούμε εφό-
σον επιθυμούν να συνεχίσουν την προσφορά και συνεργασία τους 
με το Κοινωνικό Φροντιστήριο.

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

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων 
Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Βέροιας

Γιώργος Μπιλέκας 

Τα λείψανα των Αγ. Ραφαήλ, 
Νικολάου και Ειρήνης 
στην Πατρίδα Βέροιας

Την Πέμπτη 21/7/2022 απόγευμα 19:00 στα προπύλαια του 
Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής & Ταξιάρχη Μιχαήλ στην Πατρίδα Βέροιας 
θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή των Ιερών Λειψάνων των Αγίων 
Νεοφανών μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου & Ειρήνης των εν Θερ-
μή της Λέσβου αθλησάντων. Μετά την υποδοχή θα ακολουθήσει 
Εσπερινός.

Τα Ιερά Λείψανα θα παραμείνουν στην Πατρίδα μέχρι και την 
Τετάρτη 27/7/2020 στις 21:00.

Καθημερινά θα τελούνται:
 07:30 Όρθρος - Θ. Λειτουργία 
19:00 Εσπερινός -Παράκληση στους Αγίους.
Ο Ναός θα παραμένει ανοικτός καθημερινά από 07:00-23:00.

Οι Φαρασιώτες του Πλατέος 
τίμησαν τον Άγιο τους

 Την Τρίτη 12 Ιουλίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο 
λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Οσίου Αρσενίου του Καππαδό-
κου και του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στο Πλατύ.

 Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: Ἑορτάζου-
με καί πανηγυρίζουμε  σήμερα ἕναν ἀπό τούς νεωτέρους ἀλλά καί πιό 
λαοφιλεῖς ὁσίους τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἑορτάζουμε τόν ὅσιο Παΐσιο, στόν 
ὁποῖο ἀπό ἐτῶν ἔχουμε ἀφιερώσει τόν περικαλλῆ αὐτόν ναό, κτισμένο 
μάλιστα καί μέ πέτρες πού μεταφέραμε ἀπό τήν πατρίδα του, τά Φάρα-
σα, τήν πατρίδα πολλῶν ἀπό σᾶς. 

Καί ἄν ὅλοι οἱ πιστοί εἴμεθα, κατά τόν πρωτοκορυφαῖο ἀπόστολο 
Παῦλο, «συμπολῖται τῶν ἁγίων», αὐτό ἰσχύει καί γιά σᾶς, πού ἔχετε μάλι-
στα τήν ἰδιαίτερη τιμή καί εὐλογία νά κατάγεστε πολλοί ἀπό σᾶς ἀπό τόν 
τόπο ἐκεῖνο, ὁ ὁποῖος ἔδωσε δύο μεγάλους ἁγίους στήν Ἐκκλησία μας, 
τόν ἅγιο Ἀρσένιο τόν Καππαδόκη καί τόν ἅγιο Παΐσιο, νά κατάγεστε ἀπό 
τά Φάρασα.Ὅμως ἡ τιμή αὐτή, νά εἴμεθα δηλαδή συμπολίτες τῶν ἁγίων, 
ἔχει νόημα μόνο ἐάν προσπαθοῦμε νά ὁμοιάσουμε καί ἐμεῖς τούς ἁγί-
ους πού τιμοῦμε, ἐάν προσπαθοῦμε νά ὁμοιάσουμε στή συγκεκριμένη 
περίπτωση στόν ὅσιο Παΐσιο, τοῦ ὁποίου τή μνήμη ἑορτάζουμε σήμερα.
Βεβαίως, ὁ ὅσιος εἶχε πολλά καί ποικίλα χαρίσματα, μέ τά ὁποῖα τόν εἶχε 
πλουτίσει ὁ Θεός, χάρη στήν ἀγάπη καί τήν ἀπόλυτη ἀφοσίωσή του σέ 
Ἐκεῖνον, χαρίσματα, ὅπως νά γνωρίζει τούς ἀνθρώπους καί τίς σκέψεις 
τους, χωρίς νά τούς ἔχει δεῖ ποτέ στή ζωή του καί νά προλέγει τί θά συμ-
βεῖ σέ αὐτούς στό μέλλον, ἀλλά καί νά θεραπεύει ἀσθενεῖς καί νά καθο-
δηγεῖ ψυχές στή σωτηρία. Καί ὅλα αὐτά τά ὁποῖα εἶχε ὄχι γιά τόν ἑαυτό 
του, ὄχι γιά νά προβάλλεται καί νά τιμᾶται ἀπό τούς ἀνθρώπους, ἀλλά 
γιά νά τούς βοηθᾶ καί νά τούς διακονεῖ, δέν εἶναι χαρίσματα πού ὁ Θεός 
δίδει σέ κάθε ἄνθρωπο, γιατί προϋποθέτουν τήν καθαρότητα τῆς ψυχῆς 
καί τοῦ σώματος, τήν ὁποία διέθετε ὁ ἑορταζόμενος ὅσιος. 

Ὅμως ὁ Θεός δίδει καί σέ μᾶς χαρίσματα, τά ὁποῖα, ὅπως ἀκούσαμε 
στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα, εἶναι καρποί τοῦ ἁγίου Πνεύμα-
τος. «Ὁ καρπός τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία 
… πίστις, πραότης, ἐγκράτεια», λέγει ὁ ἀπόστολος, καί τά προσφέρει τό 
ἅγιο Πνεῦμα σέ ὅσους ζοῦν «ἐν Πνεύματι».

Τί σημαίνει ὅμως αὐτό; Σημαίνει ὅτι, ἐφόσον εἴμεθα μέλη τῆς Ἐκ-
κλησίας, στήν ὁποία τό ἅγιο Πνεῦμα εἶναι διαρκῶς παρόν, ἐφόσον με-
τέχουμε στά ἱερά μυστήριά της, διά τῶν ὁποίων μεταδίδεται ἡ χάρη τοῦ 
Παναγίου Πνεύματος, ἐφόσον ἀγωνιζόμεθα νά ζοῦμε τήν ἐν Χριστῷ ζωή, 
νά ζοῦμε δηλαδή σύμφωνα μέ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, τότε ὁ σπόρος τοῦ 
λόγου τοῦ Θεοῦ, πού πέφτει στήν ψυχή μας, βλαστάνει καί αὐξάνεται καί 
δίδει καρπούς. Δίδει καρπούς καλῶν ἔργων καί ἀρετῶν, καρπούς ἀγά-
πης, χαρᾶς, εἰρήνης, μακροθυμίας, χρηστότητος, πίστεως, πραότητος, 
ἐγκρατείας. 

Ἔτσι, ἐάν προσπαθοῦμε καί ἐμεῖς νά ζοῦμε ὡς συνειδητά μέλη τῆς 
Ἐκκλησίας μας, ἐάν ἀγωνιζόμεθα καί μετέχουμε στά ἱερά μυστήρια, ἐάν 
παρακαλοῦμε τόν Θεό νά μᾶς δώσει τή χάρη του, τότε θά μποροῦμε 
νά δοῦμε καί ἐμεῖς τά χαρίσματα τοῦ ἁγίου Πνεύματος στήν ψυχή μας. 
Καί ἐάν διακρίνουμε κάποια χαρίσματα, ἐάν βλέπουμε κάποιες ἀρε¬τές, 
δέν θά πρέπει νά νομίζουμε ὅτι εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν δικῶν μας προ-
σπαθειῶν, δέν θά πρέπει νά πιστεύουμε ὅτι εἶναι δικό μας κατόρθωμα, 
ἀλλά θά πρέπει νά ἀποδίδουμε ὅ,τι ἔχουμε στόν Θεό καί στή χάρη του, 
γιατί ὅ,τι ἔχουμε εἶναι ὄντως δική του δωρεά, γιά τήν ὁποία ἀφενός 
ἔχουμε χρέος νά τόν εὐχαριστοῦμε καί ἀφετέρου ἔχουμε χρέος νά τήν 
ἀξιοποιοῦμε πρός ὠφέλεια τῶν ἀδελφῶν μας, ὅπως ἀκριβῶς ἔκανε καί ὁ 
ἑορταζόμενος ὅσιος Παΐσιος. 

Ὅπως εἶναι ἄλλωστε γνωστό, ὁ ὅσιος Παΐσιος, παρά τίς ἀσθένειες 
πού εἶχε καί παρά τόν κόπο τῆς αὐστηρῆς ἀσκήσεώς του, δεχόταν πά-
ντοτε μέ πολλή ἀγάπη ὅσους τόν ἐπεσκέπτοντο, καί συζητοῦσε μαζί 
τους τά προβήματα καί τά θέματα πού τούς ἀπασχολοῦσαν, καί πολλές 
φορές μάλιστα θεράπευε καί τίς ἀσθένειές τους τόσο τίς σωματικές ὅσο 
καί τίς ψυχικές.Τιμώντας, λοιπόν, καί ἐμεῖς τόν μεγάλο αὐτόν ὅσιο τῆς 
Ἐκκλησίας μας, τόν σύγχρονο ὅσιο, τόν δικό μας ὅσιο Παΐσιο τόν Ἁγιο-
ρείτη, τόν Φαρασθώτη, ἄς προσπαθήσουμε νά μιμηθοῦμε τή ζωή του. 
Ἄς προσπαθοῦμε νά ζοῦμε καί ἐμεῖς «ἐν Πνεύματι», γιά νά ἔχουμε τή 
χάρη του. Καί ἄς ἀξιοποιοῦμε τά χαρίσματα πού μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός μέ 
ταπεινοφροσύνη καί μέ συναίσθηση ὅτι δέν εἶναι δικά μας, ἀλλά εἶναι χα-
ρίσματα τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ὥστε νά μήν τά σπαταλοῦμε χωρίς λόγο 
ἤ τά ἀφήνουμε νά ἀνεκμετάλλευτα, διότι ὁ Θεός θά μᾶς ζητήσει λόγο γιά 
αὐτά ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως. Ἄς ζητοῦμε, λοιπόν, τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἄς 
καταβάλλουμε τήν ἀπαιτούμενη προσπάθεια, γιά νά τά αὐξάνουμε, ὥστε 
νά ἀξιωθοῦμε νά ἀπολαύσουμε τόν μισθό τῶν ἐκλεκτῶν δούλων τοῦ Θε-
οῦ, διά πρεσβειῶν καί τοῦ ὁσίου Παϊσίου.

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

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

Την Πέμπτη 14 Ιουλίου 
στις 7:00 μ.μ. θα ομιλή-
σει στη σειρά των ομιλιών 
«Επισκοπικός Λόγος» με 
θέμα: «Τήρησον ἑαυτόν 
ἐν ἁγνείᾳ» μέσα από την 
ιστοσελίδα της Ιεράς Μη-
τροπόλεως, την αντίστοιχη 
σελίδα στο Facebook και 
τον ραδιοφωνικό σταθμό 

«Παύλειος Λόγος 90,2 FM».
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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:

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο δια-

μερίσματα 80 τ.μ. και 85 

τ.μ. στο Κάτω Μακροχώ-

ρι και τα δύο μαζί 45.000 

ευρώ. Τηλ.: 6987 239560 

& 6987 234784.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα  

ρετιρέ 80 τ.μ., Μυτιλέκα 

10, μπροστά στον Ι.Ν. 

Κυριώτισσας, 3ος όρ., α-

νακαινισμένο. Τηλ.: 6973 

021410.

ΛEΠTOKAPYA Πιε-

ρίας ευκαιρία πωλούνται 

οικόπεδα 350 τ.μ. με νε-

ρό κοντά στη θάλασσα 

25.000 ευρώ και οικόπε-

δα με άδεια. Τηλ.: 6983 

936729.

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

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

Κωδ: 107383  ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 45 
τ.μ. 1ος όροφος υπερυψωμένος, αποτελείται 
από 1 υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο 
. Είναι κατασκευασμένη το 1979 και διαθέ-
τει θέρμανση ατομική πετρελαίου, γωνιακό, 
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά 
τζάμια, χωρίς ανελκυστήρα, θα γίνουν κάποιες 
επισκευές στο μπάνιο, με μηνιαίο μίσθωμα: 
200 €. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ Α-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ: 105160 ΚΕΝΤΡΟ Ενοικιάζεται Δια-
μέρισμα συνολικής επιφάνειας 71 τ.μ. μικτά και 
61τ.μ. καθ., στον 3ο όροφο, με 2υ/δ, σαλόνι, 
κουζίνα, μπάνιο, σε κεντρικότατο σημείο, με 
απεριόριστη θέα, προσόψεως, ηλιόλουστοι 
χώροι, χωρίς θέρμανση, καλοδιατηρημένο, με 
ανελκυστήρα, τέντες, σε τιμή προσφοράς μό-
νο 250€. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.115569 ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βέροιας  
, Ενοικιάζεται κομπλέ ανακαινισμένο  διαμέρι-
σμα 106 τ.μ., μικτά και 95 τ.μ. καθ. αποτελείται 
από 3 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, είναι σε 
άριστη κατάσταση, από το οικόπεδο ισόγειο , 
από την είσοδο της οικοδομής υπόγειο  , έχει 
καινούργια συνθετικά κουφώματα , καινούρ-
γιες εσωτερικές πόρτες , καινούργια κουζίνα , 
είναι επιμελημένης κατασκευής , με σαλονο-
κουζίνα άνετη ,  ατομική θέρμανση πετρελαίου 
, τιμή 250€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδει-
ξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.116191 Ενοικιάζεται ένα πολύ ωραίο 
διαμ/μα στο κέντρο της πόλης 110 τ.μ. 3δσκλ, 
1ος υπερυψωμένος όροφος, σε κεντρικότατο 
σημείο, με ευχάριστη θέα, σε πολυκατοικία 
αξιώσεων, η θέρμανση του με θερμοσυσσω-
ρευτές με μπάνιο και WC, με ένα πολύ ωραίο 
τζάκι, διαμπερές, ηλιόλουστοι χώροι, δάπεδα 
από μάρμαρο και ξύλο, σε τιμή προσφοράς 
340 €. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ Α-

ΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλω-
μένη και με ηλεκτρικές συσκευές , συνολικής 
επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα . Αποτε-
λείται από 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο 
και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1998 και 
διαθέτει θέρμανση ατομική - Πετρέλαιο. Έχει 
απεριόριστη θέα, τα κουφώματα της συνθετι-
κά, με διπλά τζάμια  , διαθέτει τζάκι , αποθήκη 
και μεγάλη αυλή.  Τιμή: 320 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
24653 ΜΑΥΡΟΔΕΝΡΙ Ενοικιάζεται ΑΠΟ-

ΘΗΚΗ  880τ.μ. , στεγανή καμία υγρασία , με 
δική της είσοδο, σε καλή κατάσταση, με πολύ 
καλή πρόσβαση και για φορτηγό, σε οικόπεδο 
2252τ.μ. με μηνιαίο μίσθωμα 1000€.  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 107153 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται 

σπάνια επαγγελματική στέγη 45 τ.μ. με δύο 
ανεξάρτητους γραφειακούς χώρους, μια μεγά-
λη αναμονή και WC, βρίσκεται στον 5ο όροφο 
ρετιρέ, προσόψεως, με πολύ καλή διαρρύθ-
μιση, ηλιόλουστοι χώροι, με ανελκυστήρα, σε 
κεντρικότατο σημείο της πόλης, ζητούμενο 
μηνιαίο μίσθωμα 350€. Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 24647 ΚΕΝΤΡΟ κοντά στη Μητρό-
πολη γραφείο 47 τ.μ. στον 3ο όροφο, κατάλ-
ληλο για κάθε χρήση, 2 χώροι με κοινό wc 
ενοίκιο 140€.

Κωδ: 104786 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 1 
ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει 
Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, και με  Α-
νελκυστήρα - Τιμή: 160 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23165 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται στον 

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

Κωδ: 22955 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κα-
τά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 69 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από 
έναν ενιαίο χώρο. Είναι κατασκευασμένο το 
1975 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου με  
Διπλά τζάμια - Τιμή: 300 €. Το γραφείο μας 
διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 23650  ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Ε-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατ  ́αποκλειστικότητα ένα ανε-
ξάρτητο κατάστημα συνολικής επιφάνειας 300 

τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο, 
. Είναι κατασκευασμένο το 1992 και διαθέτει 
Κουφώματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ μεγάλο έξω 
, εξαιρετικής προβολής , μίσθωμα  3.000 €.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105256 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 78 τ.μ. α-
ποτελείται από 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, 
είναι κατασκευασμένη το 1960, έχει γίνει ολική 
ανακαίνιση το 2015, με εξαιρετική διαρρύθμι-
ση, ηλιόλουστοι χώροι, βλέπει σε ανοιχτωσιά, 
διαθέτει εξωτερική σκάλα  , σε τιμή προσφο-
ράς:  57.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπό-
δειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24141 - Στο Αγγελοχώρι Νάουσας 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολόκληρο κτίσμα αποτελούμενο 
από ένα διαμέρισμα 1ου ορ. 85 τ.μ. 2δσκλ 
και τρία καταστήματα 72 και 24 και 24  τ.μ. 
περίπου  ισόγεια.. Ευρίσκεται επί του κεντρικού 
δρόμου και αποτελεί  μια σπάνια ευκαιρία αγο-
ράς. Τιμή όλα μαζί μόνο 45.000€ . Αποκλειστι-
κή ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 105276 ΠΑΤΡΙΔΑ Πωλείται Διαμέρι-
σμα συνολικής επιφάνεια 138τ.μ. μικτά και 120 
τ.μ. καθ. 1ου ορόφου, αποτελείται από 3υ/δ, 
σαλόνι, κουζίνα και δύο πολυτελέστατα μπάνια 
, ευρίσκεται σε οικόπεδο 635τ.μ., σε γαλήνιο 
περιβάλλον, διαθέτει ατομική θέρμανση πε-
τρελαίου, με ένα ωραιότατο τζάκι στο σαλόνι, 
με δρύινα δάπεδα, αποθήκη, άνετους και η-
λιόλουστους χώρους. Στην ίδια οικοδομή θα 
δοθούν μαζί στην τιμή και 2 γκαρσονιέρες, μια 
στο Ισόγειο με 44,81τ.μ., με 1υ/δ, σαλονοκουζί-
να και μπάνιο, και μια στον Ημιόροφο με 33τ.μ. 
μικτά και 28τ.μ. καθ. με 1υ/δ, σαλονοκουζίνα 
και μπάνιο και οι δύο βρίσκονται σε στάδιο 
αποπεράτωσης τα οποία θα ολοκληρωθούν 
από τον αγοραστή. Τιμή πώλησης για όλα μαζί 
115.000€. Θα γίνει υπόδειξη μόνο σε σοβαρό 
ενδιαφερόμενο. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ: 105456 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, Πωλείται 

Μονοκατοικία 81τ.μ. με 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα 
και 2 μπάνια, σε οικόπεδο 700τ.μ. Είναι σε πο-
λύ καλή κατάσταση, ανακαινίστηκε εκ βάθρων 
το 2011, με πολύ ωραίο κήπο, με BBQ μεγάλο 
σε κιόσκι στεγασμένο και με μεγάλη αποθή-
κη 60τ.μ. σε τιμή προσφοράς όλο μαζί μόνο 
110.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 13681 ΒΙΛΑ , σπάνια σε απόσταση 
12 χιλ. από τη Βέροια σε στυλ Μεζονέτας με 
170 τ.μ., κατοικήσιμος χώρο και με λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους συνολικά 250 τ.μ. ανο-
δομή , διατίθεται προς πώληση. Πρόκειται 
για μία μοναδική περίπτωση κατοικίας με 
εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , με ύφος 
απέριττης πολυτέλειας που διαχέεται στον 
χώρο, διαθέτει παραδοσιακά ξύλινα κουφώ-
ματα με διπλά τζάμια, κτίστηκε με πολύ μερά-
κι και με υλικά ανώτερης ποιότητας, οι χώροι 
της λειτουργικοί και με ατομική θέρμανση 
πετρελαίου, διαθέτει τζάκι, 3υ/δ και δύο υ-
περπολυτελή μπάνια, αναφέρεται μόνο σε 
πολύ απαιτητικούς αγοραστές , ευρισκόμενη 
σε ήσυχο περιβάλλον και σε οικόπεδο 1680 
τ.μ. διαθέτοντας έναν πολύ ωραίο κήπο με 
δένδρα , γκαζόν και λαχανόκηπο , Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 160.000€. Στην 
παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνεται ολόκλη-
ρος ο εξοπλισμός και η επίπλωση της. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις δεκτές.

Κωδ. 13971 ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπάνια μονοκα-
τοικία στο Λοζίτσι  συνολικά σε δύο επίπεδα 
220 τ.μ., σε  3.850τ.μ  οικόπεδο  , η κατασκευή 
της έγινε το 2005, 2 υ/δ στο ισόγειο και 3 δσκλ 
στον πρώτο όροφο , ανοιχτωσιά, εξαιρετικής 
κατασκευής, γεωμετρικά δομημένο , ηλιόλου-
στοι χώροι, έχει τζάκι, με δύο μπάνια , σε πολύ 
καλή τιμή από 340.000€ μόνο 270.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε 
υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο  χώρο 
με εύκολη πρόσβαση.   Τιμή: 30.000 € .

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

κατάλληλο για επαγγελματική χρήση  , 1 ος 
όροφος υπερυψωμένος, ανακαινισμένο εκ 
βάθρων και  πολυτελώς , άψογα συντηρημέ-
νο, με σύγχρονες προδιαγραφές , καινούργια 
αλουμινίου κουφώματα  με διπλά τζάμια, α-
τομική θέρμανση με κλιματιστικά inverter και 
ατομική θέρμανση πετρελαίου, μεγάλη πρόσο-
ψη σε κεντρικό δρόμο, με ανελκυστήρα, είναι 
επιβλητικό και σε άριστο σημείο, με Ρεύμα 
Τριφασικό  , έχει δύο υπερπολυτελή μπάνια, 
χωρίς σκαλιά στην είσοδο, για απαιτητικούς 
αγοραστές , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία , τιμή 
75.000€ . Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 116929 - Επί της κεντρικής ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙ συνολικής επιφάνειας 57 τ.μ. Ισόγειο 
κατάστημα το οποίο αποτελείται από έναν 
ενιαίο χώρο και WC. Είναι κατασκευασμένο 
το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, 
Διπλά τζάμια . σε τιμή προσφοράς: 30.000€ 
.  Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
Κωδ: 106441 - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12902 Οικόπεδο στην Μεγάλη 

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

Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ: 12745 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικό-
πεδο συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε πολύ 
καλή τοποθεσία, κοντά στα ΚΤΕΛ κατάλληλο 
για ανέγερση οικοδομής, σ.δ 2,2 κτίζει 440 
τ.μ. Τιμή: 150.000 €. Αποκλειστική διάθεση και 
υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12763  Στο Πανόραμα Βέροιας πω-
λείται  οικόπεδο 464τ.μ., εντός σχεδίου  , άρτιο 
και οικοδομήσιμο , διαθέτει θέα απρόσκοπτη 
προς τη Βέροια, για απαιτητικούς αγοραστές 
, σε άριστο σημείο και σε τιμή προσφοράς , 
μόνο 60.000€. ¨Έχει και ισχύουσα άδεια ανέ-
γερσης για δύο Μεζονέτες έτοιμη η οποία και  
είναι εκτός τιμής.

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

Κωδ.12784  Νέα Καλλικράτεια ΧΑΛΚΙ-
ΔΙΚΗΣ πριν το χωριό δεξιά , δίπλα στο 1ο 
Δημοτικό σχολείο οδός Καραϊσκάκη κοντά στη 
Θάλασσά 690 μ από το κύμα με 1.890 τ.μ. 
εντός σχεδίου πόλεως με σ/δ 0,35 και 40%  
κάλυψη , ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο 
πάνω σε τέσσερεις δρόμους και πάνω σε πλα-
τεία   κατάλληλο και για εργολάβο , πωλείται 
στην εκπληκτική τιμή των 95.00€. Αποκλειστι-
κή ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

12883  Περιοχή Νέα Καλλικράτεια στην 
περιοχή κάμπος εντός σχεδίου πόλεως 2960  
τ.μ. κατάλληλο για επένδυση με άμεση δόμη-
ση  , διαθέτει θέα απρόσκοπτη, η θέση του 
σίγουρα προνομιακή και η απόσταση από 
τη Θάλασσά είναι μία ευθεία στα 680 μ.  τιμή 
μόνο 150.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 13740 - Στην Νέα Καλλικράτεια 

Χαλκιδικής πρώτο στη θάλασσα  με εξαι-
ρετική θέα διαμέρισμα συνολικής επιφά-
νειας 54 τ.μ. ευρισκόμενο στον 2,5 όροφο. 
Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, 
Κουζίνα ξεχωριστή και Μπάνιο . Είναι κα-
τασκευασμένο το 1974 και  έχει κουφώματα 
αλουμινίου και χωρίς ανελκυστήρα  ,  σπά-
νια περίπτωση ακινήτου σε σπάνια τιμή  , 
μόνο 81.000 €.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

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

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

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

ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
(Κωδ. Αγγελίας ΥΠSE)

Η εταιρία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡΑ.Ε. η οποία εδρεύει στη 
Βέροια, ενδιαφέρεται να προσλάβει υπάλληλο φύλαξης.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
•Συνέπεια, Υπευθυνότητα και Εχεμύθεια
Η εταιρία προσφέρει πλήρη απασχόληση, μισθό και 

ασφάλιση.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν βιογραφικό, 

σε ηλεκτρονική μορφή στο email hr@aqf.gr. 
Επιβάλλεται φωτογραφία υποψηφίου.
Στο βιογραφικό να αναγράφεται ο Κωδικός της αγγε-

λίας ΥΠSE.
Πληροφορίες:ΤμήμαΑνθρωπίνουΔυναμικού

τηλ:2331026974

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

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-
ταθέτουν αιτήσεις στη μονάδα παραγωγής που βρίσκεται 
στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης. Η αίτηση θα 
πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατη φωτογραφία και 
φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου (με την 
άδεια εργασίας).

Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στο email 
info@almifoods.gr

Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 7800



ΛEΠTOKAPYA  Π ι ερ ί -

ας πωλούνται αυτόνομα νε-

όδμητα διαμερίσματα 40 τ.μ. 

και 60 τ.μ. 300 μέτρα από τη 

θάλασσα με σαλόνι, κουζίνα, 
1-2 υπνοδωμάτια και μπάνιο 
και μεγάλα μπαλκόνια με θέα 
τη θάλασσα και τον Όλυμπο. 

Τηλ.: 6983 936729.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ φανταστική ι-

σόγεια μονοκατοικία, 70 τ.μ. 
στη Βεργίνα, στο κέντρο του 

χωριού, κατασκευής 2003, σε 
οικόπεδο 500 τ.μ. πλήρως ε-
πιπλωμένη, ξύλινα σύγχρονα 
κουφώματα μέσα στο πράσι-
νο. Τηλ.: 6948 041985.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 2 
στρέμ. στους Γεωργιανούς, 
άρτιο και οικοδομήσιμο, πε-
ριφραγμένο, ρεύμα. Μεγάλη 
ευκαιρία. Τιμή 22.000 ευρώ. 
Τηλ.: 6983 277527.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-ΓΚΑ-
ΡΑΖ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-

σμα πλήρως ανακαινισμένο, 
στην Τριανδρία Θεσ/νίκης, 2 
δωμάτια, σαλόνι, χωλ, κου-
ζίνα, W.C., φυσικό αέριο, air 
condition, πολύ κοντά στα Πα-
νεπιστήμια. Πληρ. κιν.: 6978 
008441.

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται 
μονοκατοικία 115 τ.μ., μεγάλα 
μπαλκόνια, ατομική θέρμαν-
ση, ηλεκτρικές συσκευές στην 
κουζίνα και κρεβατοκάμαρα. 
Τηλ.: 6979 008978.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέ-
ρα 30 τ.μ., πλήρως επιπλω-
μένη, Εμμ. Παππά 30, 1ος ό-
ροφος, air condition inverter, 
θωρακισμένη πόρτα, με 2 
μπαλκόνια. Τηλ.: 6979 343636.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέ-
ρα 50 τ.μ., επί της Κονίτσης 
29 (δίπλα στα Αστικά), 1 υπνο-
δωμάτιο, 1 σαλοκουζίνα, W.C., 
1ος όροφος, με ελάχιστα κοινό-
χρηστα (μερικώς επιπλωμένη). 
Πληρ. τηλ.: 6946 740621.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα στη Σκύδρα 90 τ.μ., 1ος 
όροφος, ανακαινισμένο, χωρίς 
θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα, 
250 ευρώ. Τηλ.: 6951 831687.

ΠΑΤΡΙΔΑ, περιοχή Μαυ-
ροσι, ενοικιάζεται χωράφι 10 
στρέμματα, χέρσο, αρδευτικό, 
πάνω στην άσφαλτο. Πληρ. 
τηλ.: 6945 152085, κος Νίκος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώνας με 

καφέ-εστιατόριο, στο Σέλι (Κά-
τω Βέρμιο), στην πλατεία του 
χωριού. Δεκτές, μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ. 6945931427.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ συνεργείο 

αυτοικινήτων, πλήρως εξο-
πλισμένο και σε λειτουργία, 
με σταθερή πελατεία, Σταδίου 
130. Πληρ. τηλ.: 6944 860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για ενοικι-
αζόμενα δωμάτια στον Μαρ-
μαρά Χαλκιδικής. Παρέχεται: 
διατροφή, διαμονή, πλήρης 
ασφάλιση και ικανοποιητι-
κός μισθός. Πληρ. τηλ.: 6973 
341640.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με 
ειδική άδεια από επιχείρηση 
στη Βέροια γία πλήρη απασχό-
ληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός & 
Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων α-
πό επιχείρηση στη Βέροια για 
πλήρη απασχόληση. ΖΗΤΕΙ-
ΤΑΙ βοηθός συνεργείου από ε-
πιχείρηση στη Βέροια για πλή-
ρη απασχόληση. Τηλέφωνα 
επικοινωνίας: 2331071553 & 
2331062900 Ώρες επικοινωνί-
ας: 9:30 με 18:30.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρος τε-
χνίτης επίπλων καθώς και 
λο ιυστραδόρος επίπλων 
με εμπειία. Πληρ. τηλ.: 6987 
501595.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης κρέατος 
από την εταιρία ΘΑΝΟΣ ΕΠΕ 
- Στενήμαχος Ναούσης. Πλη-
ροφορίες στο τηλέφωνο 6973-
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

•ΚΕΝΤΡΟ 77τμ.1ου ορόφου,2δωμάτια σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο 
45000ευρώ.
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100τμ 3ουορόφ.3δωμ σαλοκουζίνα,μπάνιο 
112000ευρώ.
•ΑΚΡΟΠΟΛΗ πολυτελές 130τμ 2δωμ σαλόνοκουζίνα, τζάκι, 
2μπανια, θερμοσυσσωρευτές, υπέροχη θέα, κλειστό parking 
190.000ευρώ.
•ΡΟΛΟΙ 105τμ 2οςοροφ. 3δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο 
και αποθήκη. Χρειάζεται ανακαίνιση 55.000€ 
- ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ 2διαμερίσματα 100τμ το καθένα 2δωμάτια,σα-
λόνι,κουζίνα μπάνιο και δυνατότητα 3ουδωματίου 75.000ευρώ 
το καθένα.
- ΚΕΝΤΡΟ 94τμ,2Δ.ΣΚ,55000ευρώ.
-ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 3ου ορόφου 163τμ 3δωμ,σαλονοκουζίνα,-
1μπάνιο,1WC, Parking 220.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 107τμ 3Δ,Σ,K,WC 70.000E  
KENTΡΟ 95τμ 2Δ,Σ,Κ,WC 67000ευρώ

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

ΠωλούνταιΜονοκατοικίες:
ΑΣΩΜΑΤΑ σε οικόπεδο 490τμ με 2διαμερίσματα(100τμ ισόγειο 
και 115τμ 1ου ορόφου),λουξ .165.000 ευρώ.
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ 80τμ.2Δ,Σ,Κ,αυλή με Θέα 55.000ευρώ.
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ 100τμ.4Δ,Σ,Κ,38.000Ε
ΠΑΝΟΡΑΜΑ λουξ μεζονέτα 300τμ 5Δ, ΣΚ, WC,τζάκι,ενδοδα-
πέδια θέρμανση και ισόγειο διαμέρισμα 2Δ,ΣΚ,WC,γκαράζ 
360.000ευρώ.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ μεζονέτα 300τμ πολυτελείας,4Δ,Σ,Κ,3WC,σάου-
να,ενδοδαπέδια θέρμ,τζάκι,γκαράζ,μεγάλη αυλή με μπάρμπε-
κιου 350.000ευρώ.
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 65τμ σε οικόπεδο 850τμ 40.000ευρώ.

ΠωλούνταιΚαταστήματα:
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 80τμ γωνιακό πάνω σε κεντρικό δρόμο 
70.000ευρώ.
ΣΤΑΔΙΟΥ 150τμ.σε οικόπεδο 800τμ 150.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 40τμ 22.000ευρώ. ΚΕΝΤΡΟ110τμ ισόγειο και 100τμ  
υπόγειο.Τιμή συζητήσιμη.
ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 500τμ σε οικόπεδο 4στρεμ.με 
πατάρι για διάφορες χρήσεις 900.000ευρώ.
ΑΣΩΜΑΤΑ ταβέρνα 120τμ πλήρως εξοπλισμένη μαζί με διαμέ-
ρισμα 130τμ 1ου ορόφου 2Δ,ΣΚ,WC  270.000ευρώ

Πωλούνταιχωραφοοικοπεδα
Οικόπεδο 850τμ  οικοδομήσιμο σε περιοχή κατω από την Ανοί-
ξεως  250.000ευρώ.
Οικόπεδο 1437τμ οικοδομήσιμο, αγροτεμάχιο5355τμ(και με 
άδεια αθλητικών εγκαταστάσεων),χωραφοοικόπεδο 4500τμ.
Τιμές συζητήσιμες.
Κουλούρα 844τμ οικοδομήσιμο 25.000ευρώ.
Εργατικές κατοικίες οικόπεδο 3,5 στρεμ.οικοδομήσιμο 
56.000ευρώ.
Κοντά στον Γαλαξία οικόπεδο οικοδομήσιμο 240τμ. 35.000ευ-
ρώ.
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 2στρεμ.οικοδομήσιμα  110.000ευρώ.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

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

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

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

ΕνοικιάζονταιΚαταστήματα:
Οδός Θεσ/κης 60τμ. 300€ 
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 60τμ 350 ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 900τμ(300τμ ι ισόγειο 300τμ υπόγειο 300 
1ος)3000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ 83τμ με υπόγειο 800€ 
ΚΕΝΤΡΟ γωνιακό 180τμ με υπόγειο  πατάρι, είσοδο από δυο 
πλευρές και βιτρίνες 1200€ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 130τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα 
1600ευρώ. 
ΚΕΝΤΡΟ σε πεζόδρομο 180τμ με πατάρι 650ευρώ.
ΡΟΛΟΙ 180τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα 800ευρώ.
Σε χωριό πολύ κοντά στην πόλη 64τμ πλήρως εξοπλισμένο για 
κρεοπωλείο  350ευρώ
-ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ 650τμ με  πατάρι 1900ευρώ. 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 80τμ σε κεντρικό δρόμο 400 ευρώ.

Το γραφείο μας βρίσκεται: Αγίου Αντωνίου 1 
στον 1ο όροφο

Site: www.stoxosrealestate.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331068080, 6947606674

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση 

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

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

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

ας (Γιααλλοδαπούς)
2) Πρόσφατο εκκαθαριστικό Εφορίας  ή  Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ
3) ΑΜΑΙΚΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου) - από επίσημο έγγραφο
4) ΑΜΚΑ - από επίσημο έγγραφο
5) Λογαριασμός ΔΕΗ  
6) Αντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας (Επικυρωμένο από τον Ιατρικό 

Σύλλογο αν είναι από Ιδιώτη Ιατρό)
7) Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας – 1η σελίδα (1ος Δικαιούχος)
ΕΠΙΠΛΕΟΝγιατους:
ΧειριστέςΚλαρκ: Άδεια χειριστή μηχανημάτων Έργου 
ΒοηθούςΧειριστέςΚλαρκ: Βεβαίωση Αναγγελίας

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

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

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

Η εταιρία TASTYFRUIT ανα-
κοινώνει πως αναζητά Γεωπόνο 
(για μόνιμη απασχόληση) από-
φοιτο ΑΕΙ-ΤΕΙ. 

Απαραίτηταπροσόντα:
Πολύ καλή γνώση της Αγγλι-

κής γλώσσας
Γνώση χειρισμού Η/Υ και Μs 

office
Αποστολή βιογραφικών στο 

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

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

Η  εταιρία ΣΟΥΛΗΣΑΒΕΕ με έδρα το 2ο χλμ Σκύδρας-Βέροι-
ας αναζητά προσωπικό με τις παρακάτω ειδικότητες :

-Μηχανικούς
-Ηλεκτρολόγους εγκαταστάσεων
-Ηλεκτρονικούς
-Πωλητές
-Οδηγούς φορτηγών κατηγορίας Ε
-Τεχνικούς με εμπειρία σε βιομηχανία πλαστικών
-Χειριστές extruder
-Χειριστές φορμαριστικών μηχανημάτων
E-mailsoulis@soulis.grΤηλ.Επικοινωνίας23810-82400

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

Τηλ.:6956483486.



736711
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ψήστη 

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΩ εργασία ως ε-

ξωτερικός πωλητής για το Νο-
μό Ημαθίας. Πληρ. τηλ.: 6980 
715197 κος Δημήτρης.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-
λαξη και περιποίηση ηλικιω-
μένων. Τηλ.: 6945 738276 κα 
Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 
φροντίδα και περιποίηση ηλι-

κιωμένων για 24 ώρες. Πληρ. 
τηλ.: 6993 678697.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, με 

πείρα, παραδίδει μαθήματα 
ΑΟΘ σε μαθητές των ΓΕΛ, 
καθώς και μαθήματα ΑΟΘ και 
ΑΟΔΕ σε μαθητές των ΕΠΑΛ. 
Μετάβαση κατ’ οίκον σε χω-
ριά. Τηλ. επικοινωνίας: 6984 
678728.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνω-

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

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

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

www.mesitikoveria.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180  €

ΚΤΕΛ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 30 τ.μ.  θέα  270 €

ΕΛΙΑ  40 τ.μ. 2 χώρους  επιπλωμένο 230 €

ΡΟΛΟΙ 40 τ.μ. καινούργιο 2 χώρους  230 €

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 60 τ.μ. καλό θέα , 240 €

ΕΛΙΑ 50 τ.μ. καινούργιο , 240 €

ΤΣΕΡΜΕΝΙ  55 τ.μ. 2 χώρους, ατομική θέρμαν-

ση, θέα ,τέντες  260 €

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

νισμένο, 300 €

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60 τ.μ. super lux, ανακαινισμέ-

νο, επιπλωμένο, ατομική θέρμανση, 380 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 2ΔΣΚΛ ατομική θέρμανση, 

400 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. ατομική θέρμανση πολύ καλό 

420 €

ΚΤΕΛ 100 τ.μ. τζάκι, θέα, ανακαινισμένο, 420 €

ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καινούργιο, 3 ΔΣΚΛ, ατο-

μική θέρμανση, 370 €

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

ατομική θέρμανση, 600 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. 1ΔΣΚΛ ευκαιρεία 15.000 €

ΡΟΛΟΙ 34 τ.μ. 1ος  ανακαινισμένο 50.000  €

ΡΟΛΟΙ 38τ.μ. 2ος  ανακαινισμένο 37.000  €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 42τ.μ. 1ΔΣΚΛ νεόδμητο 31.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 45 τ.μ. 1ος καινούργιο 37.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 60  τ.μ. 1ος  καλό 81.500 €

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

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

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

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

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

ΕΛΙΑ 80 τ.μ. ανακαινισμένο, 85.000 €    

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

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

47.000 €

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

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

48.000 €

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

ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ.3ΔΣΚΛ  πάρκιν 120.000 €

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

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

πάρκιν, αποθήκη 108.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

τρων, 14.000 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 49 τ.μ. 1ΔΣΚΛ, 48.000

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

ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων, 

105.000 €

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

ΣΚΛ 63.000 €

ΣΕΛΙ 70 τ.μ. 2ΔΣΚΛ πέτρινο  65.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα 

200.000 €

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

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων, 

λουξ, 220.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο 

210.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 200 τ.μ. κεντρικό κτίριο, 700 €

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

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 60 τ.μ. κεντρικό, 1200 €

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

ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €

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

ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €

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

ας, καλό, 480 €

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΕΣ 600 μέτρα, καλό, 16.000 €

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€

ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού, 

24.000 €

ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 700 τ.μ. επάνω στον δρόμο 28.000 €

ΛΟΖΙΤΖΙ  5.000 τ.μ. μεγάλη ευκαιρία 32.000 €

ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ 520 τ.μ. δίπλα στο σχολείο 35.000 €

ΕΛΙΑ 220 τ.μ. ευκαιρία τιμή 39.000 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΓΡΑΦΕΙΩΝ

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

γωνικό

ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

29.000 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

Ηκαθημερινότη-
τασουθαπεριλαμ-
βάνει:

• Καθημερινή επι-
κοινωνία με νέους & 
υφιστάμενους πελάτες

• Διερεύνηση των 
αναγκών τους και παράθεση επαγγελματικών & καινοτόμων λύσεων

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

ΑΠΟΣΤΟΛΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ:vasileios.nikolaou1@vodafone.com

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

Πωλούνται στην Λεπτοκαρυά – 
Σκοτίνα – Λιτόχωρο

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

- Οικόπεδα ενός στρέμματος με οικοδομική άδεια
- Διαμερίσματα και μεζονέτες

Τ.6989888769&6937207760&6947812304

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 
(PANINIBAKERY) ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΖΩΡΙ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΧΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

•ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΠΕΛΑΤΩΝ)

•ΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
•ΓΝΩΣΗ ΚΑΦΕ (BARISTA)
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: dimitris_voulgaris@yahoo.gr
ΤΗΛ ΕΠΙΚ: 2331044302



Με την ευρεία στήρι-
ξη της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ 
και του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 
ψηφίστηκε σήμερα στην 
Ολομέλεια της Βουλής 
το νομοσχέδιο που ανα-
μορφώνει σημαντικά το 
θεσμικό πλαίσιο για την 
άσκηση της τελωνειακής 
αντιπροσώπευσης (εκτε-
λωνιστές). 

Η συναίνεση που εκ-
φράστηκε στο Κοινοβού-
λιο αποτυπώθηκε και στη 
διάρκεια της διαβούλευ-
σης αλλά και στη διαδι-
κασία της διαμόρφωσης 
του νομοσχεδίου,  που έγινε από κοινή ομάδα εργασίας στην οποία 
συμμετείχαν και εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Εκτελωνιστών Ελ-
λάδος.

Ο Υφυπουργός Οικονομικών κ.Βεσυρόπουλος, μιλώντας στην 
Ολομέλεια της Βουλής, αναφέρθηκε στα βασικά στοιχεία της θεσμι-

κής παρέμβασης με την οποία  αναμορ-
φώνεται το θεσμικό πλαίσιο άσκησης της 
τελωνειακής αντιπροσώπευσης (εκτελωνι-
στές), όπως:

1ον) Η αναμόρφωση των όρων και 
των προϋποθέσεων για την τελωνειακή 
αντιπροσώπευση και η ρύθμιση των όρων 
άσκησης του επαγγέλματος του τελωνει-
ακού αντιπροσώπου, δηλαδή του εκτε-
λωνιστή, σύμφωνα και με τα ισχύοντα σε 
ενωσιακό επίπεδο. 

Με αυτό το νομοσχέδιο ουσιαστικά α-
ντικαθίστανται ο νόμος 718/1977 «Περί 
Εκτελωνιστών» στον οποίο περιλαμβά-
νονταν απαρχαιωμένες και ξεπερασμένες 
διατάξεις με αναχρονιστικές προβλέψεις 
που δεν κάλυπταν πλήρως το πλαίσιο 

άσκησης της τελωνειακής αντιπροσώπευσης.
«Μέσω των ουσιαστικών παρεμβάσεων μας, οι εκτελωνιστές θα 

πιστοποιούνται πλέον μέσα από ειδικά και σύγχρονα προγράμματα 
από ειδικά διαπιστευμένους φορείς και προβλέπεται μια διαρκής 
διαδικασία επιμόρφωσης καθόλη τη διάρκεια του επαγγελματικού 

τους βίου ενώ 
παράλληλα κα-
θορίζεται πλέον 
με σαφήνεια το 
είδος της ευθύ-
νης που απορ-
ρέει αναλόγως 
του είδους της 
τελωνειακής αντι-
προσώπευσης» 
τόνισε σχετικά ο 
Υφυπουργός Οι-
κονομικών, κ. Α-
πόστολος Βεσυ-
ρόπουλος.

2ον) Η απο-
σαφήνιση των 
προϋποθέσεων 
που πρέπει να 
πληρούνται για 
την εγγραφή στο 
Μητρώο Επαγ-
γελματ ιών Τε -
λωνειακών Αντι-
προσώπων και 
τη λήψη αδείας, 
προκειμένου να 

έχουν τη δυνατότητα  να ασκήσουν το επάγγελμα του Τελωνειακού 
Αντιπροσώπου.

3ον) Η εναρμόνιση με την ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία, του 
θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου για ζητήματα που αφορούν 
στην αναστολή, ανάκληση και ακύρωση της άδειας επαγγελματία 
τελωνειακού αντιπροσώπου.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Υφυπουργός Οικονομι-
κών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος τόνισε: «Η κυβέρνηση συνεχίζει 
να υλοποιεί τη μεταρρυθμιστική της ατζέντα μέσα από θεσμικές 
παρεμβάσεις, όπως αυτές που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο 
που συζητάμε σήμερα, το περιεχόμενο του οποίου ήδη έτυχε ευ-
ρείας αποδοχής στη διαδικασία της διαβούλευσης. Η κυβέρνηση 
του Κυριάκου Μητσοτάκη συνεχίζει να μιλάει με έργα, υλοποιώντας 
μεταρρυθμίσεις προς όφελος της κοινωνίας, με παράλληλο στόχο 
την ισχυροποίηση και την ανάπτυξη της οικονομίας.»

P Μετά τον Τραμπ, ο Τζόνσον. Ξεμπλέ-
κουμε σιγά-σιγά…

P Αλλά σωστή Λερναία Ύδρα αυτοί οι αθεόφο-
βοι οι πατριωτικοί.

P Κι εγώ που νόμιζα ότι μόνο στην Ελλά-
δα έχουμε σοβαρό έλλειμμα παιδείας.

P  Πρώτη ‘στραβή’ του Brexit η κατάσταση 
με τον Τζόνσον. Είδαν το φως τους μέχρι και οι 
στραβοί.

P Και να φανταστείς ότι το παλικάρι είχε 
κάνει το μονοδοσικό της Johnson & Johnson.

P Το απόλυτο της αναξιοπρέπειας ο τύπος. 
Τον φτύνουν κι εκείνος ανοίγει ομπρέλα.

P ‘Η καλύτερη δουλειά στον κόσμο’, είπε 
για τη θέση του πρωθυπουργού ο Μπόρις. Εν-
συναίσθηση μηδέν.

P Νέο δημοσιονομικό χώρο ανακάλυψε ο 

Σταϊκούρας και υπόσχε-
ται νέες επιδοτήσεις και 
ενισχύσεις. Μεταξύ μας, 
αλλιώς δεν βγαίνει ο χει-
μώνας.

P Για πολίτες και 
πολιτικούς μιλάμε.

P Κιθαρίστας ή ντρά-
μερ; λέγαμε παλιά. Τώρα: 
Τσιτσιπάς ή Κύργιος;

P Άμα ο Ύψιστος δει 
πόσο κακομαθημένα 
παιδιά μεγαλώνουμε, 
αυτή τη φορά θα μας κά-
ψει.

P Διότι την προηγούμε-
νη μάς έπνιξε, αν θυμάμαι 
καλά.

P Αυτά παθαίνει κά-
ποιος όταν τα παιδιά 
του έχουν πρότυπα κάτι 
κούφιους τενεκέδες των 
ριάλιτι.

P Και:
Πάει μια ξανθιά σε ένα μαγαζί και λέει πόσο 

κάνει μια μικρή τηλεόραση.
– Κυρία μου, δεν πουλάμε πράγματα σε ξαν-

θιές! της απαντάει ο καταστηματάρχης.
Πάει την επόμενη μέρα η ξανθιά με μία κόκκινη 

περούκα και ξανακάνει την ίδια ερώτηση.
– Μα κυρία μου, σας είπα ότι δεν πουλάμε σε 

ξανθιές! ο καταστηματάρχης.
Ξαναπάει η ξανθιά με μια μαύρη περούκα 

αυτή τη φορά, δείχνει την τηλεόραση και ρωτάει 
πόσο κάνει.

– Κυρία μου δεν πουλάμε σε ξανθιές…
Τότε η ξανθιά τον ρωτάει:
– Μα καλά κύριέ μου, πώς καταλαβαίνετε ότι 

είμαι ξανθιά;
Κι ο καταστηματάρχης:
– Μα κυρία μου, αυτό που ζητάτε δεν είναι τη-

λεόραση αλλά φούρνος μικροκυμάτων!
K.Π.
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Απόστολος Βεσυρόπουλος: «Σημαντική αναμόρφωση του θεσμικού 
πλαισίου για την άσκηση τελωνειακής αντιπροσώπευσης»
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