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Ο τουρισμός καταργεί 
μάσκες και μέτρα

για κορωνοϊό
Όπως αναμενόταν μετά το Πάσχα με χθεσινές 

ανακοινώσεις ο υπουργός Υγείας Θ. Πλεύρης 
δίνει πράσινο φως στην απελευθέρωση από τα 
περιοριστικά μέτρα κατά του κορωνοϊού, ενώ τους 
καλοκαιρινούς μήνες θα υπάρχει απόλυτη ελευθε-
ρία, επιστρέφοντας σε δεδομένα προ του 2019. 

Τι κι αν τα κρούσματα επιμένουν σε υψηλά 
επίπεδα, ενώ χτύπησαν μέχρι και την πόρτα του 
Προεδρικού Μεγάρου και του Μαξίμου, το άνοιγμα 
της τουριστικής σεζόν «επιβάλει» όπως φαίνεται 
την απελευθέρωση για να μπορέσουμε να «που-
λήσουμε» το ελληνικό τουριστικό «προϊόν». Ποια 
υγειονομικά δεδομένα, ποια Βέροια και Έδεσσα, 
σημασία έχει να διευκολύνουμε τα εκατομμύρια 
τουρίστες με κύριους προορισμούς τα ελληνικά 
νησιά και να φέρουν φρέσκο συνάλλαγμα. Όσο 
για τον κορωνοϊό, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός 
θα επανεξετάσουν τα δεδομένα από τον Σεπτέμ-
βριο και βλέπουμε… 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Αριστάρχου, Δημητρίου του εν Τριπόλει

Εργασία από το σπίτι για την Πρόεδρο της Δημοκρατίας,  
που βρέθηκε θετική στην «Όμικρον 

Θετική στη νόσο Covid-19 διαγνώστηκε χθες η Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακκελαροπούλου, 
όπως η ίδια γνωστοποίησε με ανάρτησή της στο fb, όπου 
επισημαίνει ότι, λόγω του τριπλού εμβολιασμού της, τα 
συμπτώματα είναι ήπια. «Φυσικά απομονώθηκα στο σπί-
τι και για λίγες μέρες θα εργάζομαι από εκεί», τονίζει και 
προσθέτει: «Η πανδημία είναι ακόμη εδώ, η υψηλή μετα-
δοτικότητα της «Όμικρον» προκαλεί μεγάλο κύμα μολύν-
σεων. Ο ιός μπορεί να μας συναντήσει οπουδήποτε και 
να προσβάλει τον καθένα, με διαφορετικές όμως συνέ-
πειες, κάτι που καθιστά αναγκαίο τον εμβολιασμό όλων 
μας. Καθώς το Πάσχα πλησιάζει και ετοιμαζόμαστε να το 
γιορτάσουμε με οικείους και φίλους, είναι απαραίτητο να 
μην χαλαρώνουμε την προσοχή μας και να τηρούμε με 
ευλάβεια τα υγειονομικά μέτρα». 

Αυτό σημαίνει ότι η ΠτΔ θα έχει βγει από την «καρα-
ντίνα» που επιβάλλει το πρωτόκολλο, ώστε να μπορέσει να παραστεί στον επετειακό εορτασμό της Μάχης της Δοβρά, 
προς το τέλος της εβδομάδας, μετά το Πάσχα, αλλά και του ολοκαυτώματος της Νάουσας την Κυριακή του Θωμά, όπως 
προβλέπει το πρόγραμμα.

Μαθητέςκαιδασκάλεςέδωσαντοπαράδειγμα
καιτομήνυμα,γιαδρόμουςχωρίςσκουπίδια

Ένα φωτεινό πρωινό στο 1ο δημοτικό σχολείο της Βέροιας. Οι δασκάλες Καλλιόπη Καραϊσκάκη, Ελένη Καψάλη 
και Βικτώρια Παυλίδου ήθελαν να δείξουν στα παιδιά της πέμπτης δημοτικού τι σημαίνει προσωπική ευθύνη για τα 
σκουπίδια της πόλης τους, για τους καθαρούς δρόμους της για την φύση και πως όλα αυτά δεν είναι παρά συνέχεια 
του σπιτιού τους. Έτσι, ανέλαβαν δράση οι «Εθελοντές για την Καθαριότητα», που τους έδωσαν τσιμπίδες και  γιλέκα 
και όλοι μαζί  καθάρισαν τα στενά γύρω από το σχολείο. Μάλιστα, όπως διαβάζουμε σε ανάρτησή τους, ένας από τους 
εθελοντές υποδύθηκε τον προκλητικό πολίτη που πετάει τα σκουπίδια του δεξιά και αριστερά και αναγκαστικά, αφού 
οι πολίτες είναι αδιάφοροι, θα έπρεπε να τα μαζέψουν τα παιδιά. Και το έκαναν με πολύ κέφι σαν παιχνίδι. Μαζί με το 
μπράβο της ομάδας Εθελοντών στους δασκάλους και στα παιδιά, ένα μεγάλο μπράβο και από εμάς!

Μπήκαμε στην άνοιξη και στο άτυπο άνοιγμα της 
όποιας τουριστικής περιόδου για την Βέροια, υπάρχουν 
γειτονιές και σημεία της πόλης που «έλκουν» περισσό-
τερο εγχώριους και ξένους τουρίστες. Ανάμεσα σε αυτά 
τα σημεία με μεγάλη επισκεψιμότητα είναι και το «Βή-
μα» του Αποστόλου Παύλου.

Ως «Παρατηρητικός» κάνοντας την καθημερινή μου 
βόλτα επισκέφθηκα τον χώρο και διαπίστωσα ότι χρει-
άζεται:

• Ένα καλό καθάρισμα των μαρμάρων του δαπέ-
δου(όχι απλά ρίχνουμε λίγο νερό και…)

• Βάψιμο των τοιχίων και παρτεριών
• Περιποίηση του πράσινου και φύτεμα λουλουδιών
• Φροντίδα για την βρύση, ώστε να μπορεί κάποιος 

να ξεδιψάσει χωρίς να γίνει μούσκεμα
• Ευπρεπισμός και φροντίδα του χώρου(όχι μόνο 

μπροστά στο μνημείο) και καθαρισμός του αγάλματος
Η καθαριότητα και ομορφιά του συγκεκριμένου χώ-

ρου είναι πολιτισμός,  αποτελεί διαφήμιση για την Βέ-
ροια και σε τελική ανάλυση μπορεί να αποτελέσει και 
πηγή εσόδων. 

Το«Βήμα»χρειάζεταιένακαλόφρεσκάρισμα
ενόψειτουριστικήςπεριόδου
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Την χαλάρωση των μέτρων που ισχύουν για την αποτροπή διά-
δοσης του κορωνοϊού ανακοίνωσε χθες το πρωί ο υπουργός Υγείας, 
Θάνος Πλεύρης. Βασικά, ο υπουργός γνωστοποίησε ότι καταργείται 
από την 1η Μαΐου έως τις 31 Αυγούστου, η επίδειξη του πιστοποι-
ητικού εμβολιασμού και νόσησης  για την πρόσβαση σε όλους τους 
χώρους κλειστούς και ανοιχτούς, που σημαίνει ότι εκεί όπου υπήρχε 
και υποχρέωση διενέργειας τεστ δεν θα χρειάζεται να διενεργείται, είπε 
ο κ. Πλεύρης. Έτσι και οι ανεμβολίαστοι πολίτες, που μέχρι στιγμής 
δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν ορισμένες δραστηριότητες και να 
εισέλθουν σε καταστήματα εστίασης και διασκέδασης, θα μπορούν να 
το κάνουν από τον Μάιο και για όλη την καλοκαιρινή περίοδο. Το μέτρο 
θα επανεξεταστεί τον Σεπτέμβριο και σε κάθε περίπτωση, αναλόγως με 
την εικόνα της πανδημίας. 

Στο 100% η πληρότητα
Από 1 Μαΐου έως 31 Αυγούστου επανέρχεται η λειτουργία όλων των 

χώρων στο 100% και αίρεται κάθε μετρικός περιορισμός. 
Τι ισχύει με τη χρήση μάσκας 

Όσον αφορά στη χρήση μάσκας, ο Θάνος Πλεύρης ανακοίνωσε 
ότι παραμένει υποχρεωτική στους εσωτερικούς χώρους μέχρι και την 
31η Μαΐου, ενώ από την 1η Ιουνίου θα αρθεί η υποχρεωτικότητα της 
χρήσης μάσκας σε εσωτερικούς χώρους με εξαιρέσεις που θα διευκρινι-
στούν με επόμενες ΚΥΑ. 

Σύμφωνα με πληροφορίες η μάσκα αναμένεται να παραμείνει υπο-
χρεωτική σε ορισμένους χώρους, όπως για παράδειγμα στα νοσοκο-
μεία, ενώ δεν αποκλείεται να εξακολουθεί να είναι αναγκαία στα σούπερ 
μάρκετ και στα ΜΜΜ.

Χωρίς self test σε σχολεία, ένα rapid 
test εβδομαδιαίως για εργασία

Από την 1η Μαΐου καταργούνται τα τακτικά 
self test στα σχολεία  κι έτσι οι μαθητές και οι 
εκπαιδευτικοί θα επιστρέψουν στα σχολεία 
μετά τις διακοπές του Πάσχα στις 3 Μαΐου 
χωρίς να χρειάζεται να κάνουν τα μέχρι στιγ-
μής υποχρεωτικά self test. Επίσης, θα υπάρ-
ξουν διευκρινίσεις για το πρωτόκολλο που 
αφορά την επαφή με κρούσματα.

Αλλαγές και στο εργασιακό περιβάλλον 
καθώς μετά την Πρωτομαγιά, ορίζεται ένα 
rapid test την εβδομάδα για την πρόσβαση 
των ανεμβολίαστων στους χώρους εργασίας .

Τέλος, το πρόστιμο των 100 ευρώ
Από τις 15 Απριλίου αναστέλλεται το πρό-

στιμο των 100 ευρώ για τους ανεμβολίαστους 
άνω των 60 ετών και ήδη έχει υπογραφεί 
υπουργική απόφαση.

Πάσχα με όλες τις θρησκευτικές 
εκδηλώσεις

«Το Πάσχα θα γιορταστεί με τα υπάρχοντα μέτρα και θα υπάρχει 
σύσταση χρήσης μάσκας όπου υπάρχει συγχρωτισμός σε εξωτερικούς 
χώρους. Μετά από δυο χρόνια θα λάβουν χώρα όλες οι θρησκευτικές 
εκδηλώσεις και θα γιορτάσουμε το Ορθόδοξο Πάσχα κανονικά τηρώ-
ντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα» σημείωσε ο υπουργός.

Επίσης το επόμενο διάστημα θα εξεταστεί και το θέμα της άρσης 
επίδειξης του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού για την είσοδο 
στη χώρα, ενώ υπενθυμίζεται ότι χθες άνοιξε η πλατφόρμα για την 
τέταρτη (ή δεύτερη αναμνηστική) δόση για τους πολίτες ηλικίας 70-79 
χρόνων και αύριο, Παρασκευή 15 Απριλίου, για τους πολίτες ηλικίας 
60-69 χρόνων.

Από 1η Μαΐου έως 31 Αυγούστου
Καταργούνται πιστοποιητικά και τεστ σε όλους τους χώρους, Πάσχα 

με όλες τις θρησκευτικές εκδηλώσεις και σχολεία χωρίς self test 
-Τι προβλέπεται για τη χρήση μάσκας

Εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
Τουρισμού Med Pearls στο Δημαρχείο Βέροιας

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Med Pearls με αντικείμενο τον σχεδιασμό προϊόντων Ήπιου Τουρισμού στην περιοχή της Ημαθίας, διοργανώνει ανοιχτή 
εκδήλωση για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων φορέων και επιχειρήσεων σε θέματα Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, καθώς και για το περιεχόμε-
νο και τους στόχους του Προγράμματος.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Απριλίου και ώρα 18:00 στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.
Θα ακολουθήσουν Β2Β συναντήσεις με τουριστικούς πράκτορες του Προγράμματος για τη δημιουργία σχετικών τουριστικών διαδρομών και προϊό-

ντων.

Από την Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών Βέροιας 

Σύλληψη για κατοχή κάνναβης
Συνελήφθη στις 12 Απριλίου 2022 το πρωί σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς 

της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, με τη συνδρομή και των 
αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Αστυνο-
μίας Ημαθίας,  ημεδαπή γυναίκα, καθώς σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία της, με τη 
συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «ΑΚΥΛΑ» της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Χαλκιδικής, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης, βάρους 120,5 γραμ-
μαρίων και το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ. 

 Θανατηφόρα 
παράσυρση γυναίκας 

στο νέο δρόμο
Πατρίδας - Νάουσας

Τροχαίο δυστύχημα, με θανατηφόρα παράσυρση γυναίκας, σημειώ-
θηκε περί τις 5.30 τα ξημερώματα της Τετάρτης 13 Απριλίου 2022, στον 
δρόμο Βέροιας - Νάουσας (νέος οδικός άξονας από Πατρίδα προς 
Νάουσα). 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 44χρονος οδηγός κινούμενος στο 
δρόμο με κατεύθυνση προς Νάουσα παρέσυρε και σκότωσε τη γυναί-
κα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ αξιοπεριέργοι είναι οι λόγοι 
που η άτυχη θανούσα βρισκόταν στον ταχείας κυκλοφορίας δρόμο. 
Μέχρι και αυτή την ώρα (11 πμ) η ταυτότητα της γυναίκας δεν έχει γίνει 
γνωστή, σύμφωνα με την ενημέρωση του InVeria.gr από την Δ.Α. Ημα-
θίας. 

Ο 44χρονος οδηγός του οχήματος, κατά την τυπική διαδικασία, 
συνελήφθη και διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Βέ-
ροιας.

Aνασύρθηκε νεκρός από τις γραμμές 
του τρένου έξω από το Πλατύ

Θανατηφόρο 
δυστύχημα στις 
σιδηροδρομικές 
γραμμές λίγο έ-
ξω από το Πλα-
τύ σημειώθηκε 
χθες, μεσημέρι 
της Τετάρτης, με 
θύμα έναν άνδρα 
αγνώστων μέχρι 
στιγμής λοιπών 
στοιχείων. Το πε-
ριστατικό έγινε 
επί της γραμμής 
Αδένδρου – Πλα-
τέος στο ύψος 
της αερογέφυρας, με την εμπορική αμαξοστοιχία να κατευθύνεται προς Πλατύ.

Στον σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας Αλεξάνδρειας. Τα αίτια και οι συνθήκες του 
δυστυχήματος διερευνώνται από το ΤΑ Αλεξάνδρειας

Πηγή: ΕΜΒΟΛΟΣ
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SONIC: Η ΤΑΙΝΙΑ 2 (ΜΕ-
ΤΑΓΛ)

Προβολές στην Αίθουσα 
1:   

Σάββατο 16/4 - Κυριακή 
17/4 στις 17.30

(Πιστοποιητικό εμβολια-
σμού-νόσησης- από 18 ε-
τών και πάνω, Self test από 
4 ετών έως 17 (24 ωρών, 
δηλωμένο στο gov.gr, OXI 
EDUPASS), Έγγραφο ταυ-
τοποίησης πχ, ταυτότητα, 
δείτε αναλυτικά στην σελίδα 
www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: Jeff Fowler
Σενάριο: Pat Casey
Ηθοποιοί: Jim Carrey,  James Marsden, 

Natasha Rothwell
 
ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ ΖΩΑ: ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΤΑ-

ΜΠΛΝΤΟΡ
FANTASTIC BEASTS: THE SECRETS OF 

DUMBLEDORE
Προβολές στην Αίθουσα 1:   
Από Πέμπτη 14/4 έως Μ.Τετάρτη 20/4 κάθε μέρα 

στις 20.30  
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ε-

τών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, 
δηλωμένο στο gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο 
ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, δείτε αναλυτικά στην 
σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: David Yates
Σενάριο: Steve Kloves
Ηθοποιοί: Jude Law, Ezra Mil ler,  Mads 

Mikkelsen, Katherine Waterston, Eddie Redmayne, 
Alison Sudol, Valerie Pachner, Dan Fogler, Callum 
Turner, Jessica Williams, Victoria Yeates, Poppy 
Corby-Tuech

«Αδάμ, πού ει;»  ή «Πού είσαι, Αδάμ;»
Προβολές στην Αίθουσα 2:   
Από Πέμπτη 14/4 έως Μ.Τετάρτη 20/4 κάθε μέρα 

στις 20.30  
 (Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ε-

τών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, 
δηλωμένο στο gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο 
ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, δείτε αναλυτικά στην 
σελίδα www.cinestar.gr)

Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1 και Αίθουσα 2 
επισκεφθείτε την σελίδα μας: www.cinestar.gr 

 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 

πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρα-
κάτω σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     14/4/22 - 20/4/22
Καθημερινά μέχρι και την  Παρασκευή 

15 Απριλίου στη Βέροια
Σύλλογος Καρκινοπαθών:  
Δωρεάν εξέταση για την 

πρόληψη καρκίνου και άλλων 
παθήσεων του ήπατος 

-Εκστρατεία του Συλλόγου Ασθενών 
Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας»

Στο πλαίσιο της δράσης του Συλλόγου Καρκινοπαθών Βέροιας – Ημαθίας «Α-
ΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ», για την πρόληψη καρκίνου και άλλων παθήσεων του ήπα-
τος, που ξεκίνησε χθες Δευτέρα και θα λήξη την  Παρασκευή 15 Απριλίου, καλού-
νται τα μέλη του συλλόγου αλλά και όλοι οι πολίτες του Νομού Ημαθίας που ενδια-
φέρονται για την δωρεάν εξέταση Ήπατος (Ελαστογραφία ήπατος) να καλούν στο 
τηλέφωνο 211 0122102 στην κ. Ιωάννα να κλείσουν το ραντεβού τους. Οι δωρεάν 
εξετάσεις ελαστογραφίας ήπατος, γίνονται  στα γραφεία του Συλλόγου, στην οδό 
Μερκουρίου Καρακωστή 9 Βέροια, όλη την εβδομάδα κατά τις 10:00 - 17:00 

Επίσης, στην πλατεία Δημαρχείου από τις 18:00 - 20:00, θα μπορείτε να ενη-
μερωθείτε για τον καρκίνο του ήπατος, μέσα από τα ενημερωτικά φυλλάδια της 
καμπάνιας «Δουλεύει για Σένα!», καθώς και να λάβετε μέρος σε σύντομο & αυ-
στηρά ανώνυμο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης κινδύνου για τη νόσο. 

Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» ιδρύθηκε και δραστη-
ριοποιείται από το 2012 και είναι ο πρώτος σύλλογος ασθενών με νόσους του 
ήπατος, που παρέχει τεκμηριωμένη πληροφόρηση σε θέματα ηπατιτίδων, αλλά 
και καθημερινή υποστήριξη στους ανθρώπους που ζουν με ηπατικές νόσους. Ο 
«Προμηθέας» έχει ως στόχο την εξασφάλιση καλύτερων πρακτικών πρόληψης και 
ενημέρωσης, καθώς και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών περίθαλψης 
και κοινωνικής μέριμνας για ανθρώπους που ζουν με ηπατικά νοσήματα στο γενι-
κό πληθυσμό και σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Στα πλαίσια αυτά, ο Σύλλογος πραγματοποιεί από τον Οκτώβριο του 2020, 
ολιστική εκστρατεία ευαισθητοποίησης ασθενών με χρόνια ηπατικά νοσήματα, 
καθώς και γενικού πληθυσμού, γύρω από τους παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης 
καρκίνου του ήπατος, ενός καρκίνου με θανατηφόρες συνέπειες (830.000 θάνατοι 
ανά έτος παγκοσμίως), αλλά με σαφώς ελλιπή πληροφόρηση. 

Αύριο Παρασκευή  στη «Στέγη»

Συναυλία 
κλασικής 

μουσικής από 
σπουδαστές 

του Δημοτικού 
Ωδείου Βέροιας

Την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022, στις 19.30, 
στην Αντωνειάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών οι 
σπουδαστές του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας θα δώ-
σουν συναυλία με έργα Bach, Mozart , Mendelssohn, 
Faurai και άλλα έργα . 

Συμμετέχουν μαθητές από τα τμήματα του Ω-
δείου: πιάνου, κλαρινέτου, βιολοντσέλου, κιθάρας, 
φλάουτου. 

Τα τελευταία μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του 
κορωνοϊού επιτρέπουν την είσοδο σε κλειστούς συ-
ναυλιακούς χώρους μόνο σε εμβολιασμένους ή νο-
σήσαντες. Για τους ανήλικους σελφ τεστ.  Υποχρεω-
τική χρήση μάσκα σε όλη τη διάρκεια της συναυλίας. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

Κορυφαία διάκριση 
για το Σχολείο Ειδικής Αγωγής 

Βέροιας σε Πανελλήνιο 
Μαθητικό Διαγωνισμό

Ο  Σ ύ λ λ ο γ ο ς 
Διδασκόντων του 
Σχολείου Ειδικής 
Αγωγής Βέροιας,  
συγχαίρει τον μα-
θητή της ΣΤ’ Τάξης 
Παπουτσόγλου Ε-
λευθέριο, που με 
τη ζωγραφιά του έ-
λαβε το 2ο Βραβείο 
στον 8ο Πανελλή-
νιο Μαθητικό Δια-
γωνισμό με θέμα:

«Η νέα γενιά έρ-
χεται το κάπνισμα 
φεύγει»

 ο οποίος δι-
εξήχθη από το ί-
δρυμα Μπεχράκη 
στο πλαίσιο του  
11ου Πανελληνίου 
Συνεδρίου για τον 
Έλεγχο του Καπνί-
σματος.

  Η διάκριση 
αυτή εκτός από 
το υψηλό επίπε-
δο της παρεχόμε-
νης  εκπαίδευσης 
του Σχολείου μας, 
αναδεικνύει τις θεμελιώδεις αρετές της στοχοπροσήλωσης, της 
φιλομάθειας και της ενασχόλησης με κοινωνικά θέματα που άοκνα 
καλλιεργούνται σε όλους τους μαθητές μας, αρετές που θα τους 
στηρίζουν δια βίου στον αγώνα για την κατάκτηση των στόχων τους 
και τη δημιουργική ένταξή τους στην κοινωνία. Καλή πρόοδο και 
πάντα επιτυχίες!

(Η φωτογραφία του μαθητή δημοσιεύεται με τη συγκατάθεση 
των γονέων του)

Στη Νάουσα 
η προκριματική διαδικασία 

του Πανελλήνιου 
Διαγωνισμού συγγραφής 

και ερμηνείας πρωτότυπου 
μονολόγου επί σκηνής

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας σε συνεργασία με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας  
συμμετέχουν στη διεξαγωγή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού συγγραφής και ερμη-
νείας πρωτότυπου μονολόγου επί σκηνής της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος, 
διοργανώνοντας προκριματική διαδικασία στη Νάουσα. 

Συγκεκριμένα, θα διαγωνιστούν οι μονόλογοι:
- Γράφω για να παίξω, Παγώνα Αλεξάνδρα Γκίκα, Βέροια 
- Τα  ρούχα  στην ντουλάπα, Γιώργος Δουλγέρογλου, Βέροια
- Κάτι από έρωτα, Θωμαή Ελευθεριάδου, Βέροια 
- Δεύτερη πάντα, Γεώργιος Κασαπίδης, Νάουσα 
- Ο Λυκάνθρωπος, Αναστάσιος Κουτζάμπασης, Βέροια 
 - Απογραφή 2021, Μαρία Παπαθωμίδου, Νάουσα 
- Τοξικοί Μονόλογοι. Ωδή στην πατριαρχία και στα αδιέξοδά της, Δημήτρης 

Ταχματζίδης, Βέροια 
- Η κλεμμένη πλάτη, Πηνελόπη Φιρτινίδου, Βέροια
Για τις ανάγκες των προκριματικών, συστήθηκε κριτική επιτροπή που απαρ-

τίζεται από τους: Κώστα Αποστολίδη - σκηνοθέτη, Γιώργο Δάμτσιο - συγγραφέα, 
Μάγδα Πένσου -  ηθοποιό. Οι προκριματικοί θα λάβουν χώρα στον Πολυχώρο 
Πολιτισμού «Χρήστος Λαναράς» (αίθουσα Βέτλανς), την Κυριακή 17 Απριλίου 
2022. Ο μονόλογος μπορεί να ερμηνευθεί είτε από τον ίδιο τον συγγραφέα είτε 
από ηθοποιό που θα ερμηνεύσει τον μονόλογο επί σκηνής, παρουσία του συγ-
γραφέα. Οι διακριθέντες από την παραπάνω διαδικασία θα προκριθούν στον ημι-
τελικό που θα διεξαχθεί στην Αθήνα μετά το Πάσχα του 2022.



Στην υπουρ-
γική τροπολογία 
για το θέμα των 
ιδιοκτησιών στα 
Ριζώματα ανα-
φέρθηκε στην 
ομιλία του στην 
Ολομέλεια της 
Βουλής ο Άγγε-
λος Τόλκας κατά 
τη συζήτηση του 
Ν ο μ ο σ χ ε δ ί ο υ 
του Υπουργείου 
Ο ι κονομ ι κών . 
Όπως αναφέρει 
το πολιτικό του 
Γραφείο,  ο βου-
λευτής Ημαθίας 
του ΣΥΡΙΖΑ, α-
φού περιέγραψε 
το ιστορικό των 
ιδιοκτησιών των 
κατοίκων των 
Ριζωμάτων και πώς φτάσαμε έως σήμερα να διεκ-
δικείται το 24% των περιουσιών τους, αναφέρθηκε 
στο περιεχόμενο της τροπολογίας.

Η νέα νομοθετική πρωτοβουλία επαναλαμβάνει 
όσα είχαν προβλέψει και προηγούμενες υπουργικές 
αποφάσεις, δηλαδή παραχωρεί το ποσοστό του Δη-
μοσίου στους δικαιούχους. Αλλά αυτό έχει ήδη γίνει 
από το 1954 κιόλας. Ενώ η ολοκλήρω-
ση της όποιας διαδικασίας παραπέ-
μπεται σε άγνωστο μελλοντικό χρόνο.

Επίσης στην τροπολογία δεν γίνε-
ται καμία αναφορά στην Διεύθυνση 
Δασών Ημαθίας που ενέγραψε τις δι-
εκδικήσεις υπέρ του Δημοσίου. 

Ακόμη, ο Άγγελος Τόλκας προειδο-
ποίησε ότι η τροπολογία πάσχει από 
αντισυνταγματικότητα και θα καταπέ-
σει εάν οποιοσδήποτε προσφύγει ενα-
ντίον της στα διοικητικά δικαστήρια και 
θα δημιουργηθεί ακόμη μεγαλύτερη 
ταλαιπωρία για όλους. Ενώ, όπως δή-
λωσε, το πιο θλιβερό είναι ότι μπορεί 
να γίνει πεδίο ψηφοθηρικής δράσης 
με την ικανοποίηση όποιων επιθυμιών 
«βολεύουν» και «συμφέρουν».

Ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε 
ότι η τροπολογία εισάγεται μετά από 
την πίεση που ασκήθηκε μέσα από 
τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τις 
κοινωνικές αντιδράσεις. Επανέφερε, 
μάλιστα, την πρόταση που κατέθεσε 
από τον Ιανουάριο του 2022 στον κο 
Βεσυρόπουλο να ακολουθήσει τη δι-
αδικασία που ήδη προβλέφθηκε για 
ανάλογη περίπτωση στη Μαλεσίνα 
Φθιώτιδας από τον κο Σταϊκούρα και 
να προβλέπεται ρητά ότι το Δημόσιο 
δεν προβάλει διεκδικήσεις για τις 
συγκεκριμένες εκτάσεις, κάτι που 

δεν προβλέπει η τροπολογία για τα Ριζώματα. 
Απευθυνόμενος στον κο Βεσυρόπουλο ο κος 

Τόλκας δήλωσε : «Δεν δίνετε λύση αλλά παράταση 
της εκκρεμότητας. Θα σας φέρουμε και τα υπόλοι-
πα θέματα της Ημαθίας που δεν αγγίξατε 3 χρόνια 
και μάλλον ούτε θα προλάβετε γιατί η θητεία σας 
τελειώνει». 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΦΟΥΤΣΙΤΖΟΓΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

του Ιωάννη και της Ελένης, το γένος 
Αράπη, που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στην Πατρίδα Ημαθίας και η 
ENCHEVA EKATERINA του Gancho 
και της Nina, το γένος Katsarska, που 

γεννήθηκε στη Στάρα Ζαγόρα Βουλγαρίας και κατοικεί 
στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο 
που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

Μετά από μια καταστροφική τριετία, τα α-
ποτελέσματα της πολιτικής Μητσοτάκη έχουν 
οδηγήσει την κοινωνία σε απόγνωση, οργή και 
την κυβέρνησή του στην αρχή του τέλους. Για-
τί παρέλαβε μια χώρα απελευθερωμένη από 
τα μνημόνια, με γεμάτα ταμεία, που μετά από 
καιρό έβλεπε προοπτική για το μέλλον και με 
τις επιλογές του κατάφερε να τη γυρίσει πολλά 
χρόνια πίσω. 

Εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται σήμερα σε 
καθεστώς γενικευμένης ανασφάλειας και από-
γνωσης από την έκταση και τις εκατόμβες της 
πανδημίας, αλλά και από την πρωτοφανή α-
κρίβεια, την έκρηξη του ενεργειακού κόστους 
από τις επιλογές Μητσοτάκη, την καθήλωση 
των μισθών, την κυβερνητική ψευδολογία και 
εξαπάτηση. Η ζωή τους χειροτερεύει κάθε μέρα, 
ενώ ο κ. Μητσοτάκης αυτοθαυμάζεται μπροστά 
στον καθρέφτη των συστημικών ΜΜΕ, για να 
μη μείνει καμιά αμφιβολία ακόμα και σε όσους 
τον ψήφισαν ότι διαθέτει όχι μόνο πλεόνασμα 
αδιαφορίας για τους πολλούς και φροντίδας για 
τους λίγους, αλλά και πλεόνασμα πριγκιπικής 
υπεροψίας. 

Στις συνθήκες αυτές η κοινωνία έχει το λόγο. 
Και ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει ό, τι μπορεί για να γίνει 
αυτός ο λόγος αίτημα πολιτικής αλλαγής και 
απαίτηση για μια προοδευτική κυβέρνηση, που 
θα γκρεμίσει το φαύλο καθεστώς Μητσοτάκη και 
θα βάλει τα θεμέλια για μια Ελλάδα της κοινωνι-
κής δικαιοσύνης. 

Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να έρ-
θει το συντομότερο η μέρα των εκλογών και της 
πολιτικής αλλαγής. Για μία Νέα Αρχή. Δεν πρό-
κειται για μια εκδήλωση κομματικού εγωισμού, 
αλλά για μια εκδήλωση αγωνίας για το αύριο. 
Γιατί, όσο περισσότερο παραμένει η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη, τόσο περισσότερα δεινά θα συσσω-
ρεύονται στην κοινωνία και τη χώρα. 

Στην προσπάθεια αυτή, όπως και στην προ-
σπάθεια της προοδευτικής κυβέρνησης να α-
νατάξει τη χώρα, έχουν θέση όλες οι δυνάμεις 
της κοινωνικής πλειοψηφίας. Οι εργαζόμενοι 

που δεν θα βγάζουν πέρα, οι μικροί και μεσαί-
οι επιχειρηματίες που πνίγονται στα χρέη, οι 
νέοι άνθρωποι που τους κλέβουν το μέλλον, 
οι συνταξιούχοι που εξαπατήθηκαν. Αλλά και 
όλες οι πολιτικές δυνάμεις της δημοκρατικής 
πλειοψηφίας που κατανοούν, ή θα πρέπει να 
κατανοήσουν, ότι η προγραμματική σύγκλιση 
και η συνεννόηση αποτελούν σήμερα καθήκον 
απέναντι σε μία κοινωνία που στενάζει.  

Το Συνέδριο μας έρχεται να επεξεργαστεί και 
να επιβεβαιώσει το χάρτη της διαδρομής προς 
την ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, την ανά-
δειξη του ΣΥΡΙΖΑ  σε πρώτο κόμμα στις εκλογές 
με απλή αναλογική και το σχηματισμό προοδευ-
τικής κυβέρνησης. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία είναι μια 
πολιτική δύναμη εγνωσμένης αξιοπιστίας. Ένα 
κόμμα που απολαμβάνει για πάνω από μια δε-
καετία τη στήριξη και την εμπιστοσύνη όλων ό-
σων βάζει στο σημάδι η ασυδοσία της πολιτικής 
και οικονομικής ελίτ της χώρας. Ένα κόμμα που 
κατάφερε, όταν οι πολίτες του εμπιστεύθηκαν 
την κυβέρνηση του τόπου, να βγάλει τη χώρα 
από τα μνημόνια και να δώσει ξανά στις Ελλη-
νίδες και τους Έλληνες την ελευθερία να απο-
φασίζουν για το μέλλον τους χωρίς εξωτερικούς 
καταναγκασμούς, εκβιασμούς και τη δαμόκλειο 
σπάθη της λιτότητας.

Η μέχρι σήμερα διαδρομή μας απαντά στο 
ερώτημα αν μπορούμε να φέρουμε σε πέρας τα 
δύσκολα καθήκοντα μιας προοδευτικής κυβέρ-
νησης. Το συνέδριό μας θα καθορίσει αυτά τα 
καθήκοντα που απορρέουν από την κοινωνική 
και πολιτική πραγματικότητα. 

Σε κάθε περίπτωση είμαστε έτοιμοι να ανα-
λάβουμε τις ευθύνες μας. Να επουλώσουμε τις 
πληγές μιας κοινωνίας που υπέφερε πολλαπλά 
αυτή την τριετία και να δώσουμε νόημα και πε-
ριεχόμενο σε μια νέα αρχή για την κοινωνία, με 
την κοινωνία. 

Η αντίστροφή μέτρηση για τη μεγάλη πολιτι-
κή αλλαγή έχει ήδη αρχίσει..

Η αντίστροφη μέτρηση 
για την πολιτική αλλαγή 

έχει ήδη αρχίσει
 Του Αλέξη Τσίπρα, προέδρου ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Τόλκας προς Βεσυρόπουλο: Με
την τροπολογία για τις ιδιοκτησίες 

στα Ριζώματα δεν δίνετε λύση 
αλλά παράταση της εκκρεμότητας  
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Δήμος Νάουσας: Προσλήψεις 
τεσσάρων εργατών φροντίδας 

αδέσποτων ζώων με δίμηνες συμβάσεις
Στην πρόσληψη τεσσάρων εργατών φροντίδας αδέσποτων ζώων ΥΕ, με δίμηνες 

συμβάσεις εργασίας, θα προχωρήσει ο Δήμος Νάουσας. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκ-

παίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν 
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ) ή ισοδύναμο απο-
λυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Ερ-
γαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του 
Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλο τίτλο της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Αιτήσεις θα υποβάλ-
λονται από 12/04/2022 έως και 18/04/2022 στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου 
Δυναμικού  του Δήμου Νάουσας (Δ/νση  Δημαρχίας 30, Νάουσα, Τ.Κ. 59200) κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:9ΨΛΓΩΨΠ-ΘΗΟ            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                               Αλεξάνδρεια,  07-04-2022
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ               Αριθ. Πρωτ. 5999
 ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ      Αριθ. Απόφασης :152                        
Ταχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 42
593 00 Αλεξάνδρεια  
Πληροφορίες: Γιαννάκης Νικόλαος  
Τηλέφωνο: 23333 50.121 Fax: 23330 23.625
Email: giannakis@alexandria.gr  
Θέμα : «Ανάκληση ορισμού Αντιδημάρχου(παρ.4 άρθρο 59 

Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 
68 του Ν.4555/18 και από την περίπτ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 5 
του Ν.4623/19 )»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτε-

κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρό-
γραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 
του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, 
αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση 
του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134)  και από 
το άρθρο 47 του Ν.4647/19 (Α’ 204) αναφορικά με τους άμισθους 
Αντιδημάρχους .

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος 
B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, 
όπως ισχύει.»

4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρό-
γραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 
(Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής 
έτους 2011, για τον Δήμο Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με τα οποία ο πλη-
θυσμός του ανέρχεται στους  41.570 κατοίκους.

6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αλεξάνδρειας έχει τέσσερις (4) Δημοτι-
κές Ενότητες.

7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν πέντε (5)  έμμι-
σθοι Αντιδήμαρχοι και δύο (2) άμισθοι Αντιδήμαρχοι.

8. την εγκύκλιο  του ΥΠ.ΕΣ., περί Ορισμού Αντιδημάρχων.
9. Το υπ’ αριθ. 16599/7-9-2021 πρακτικό για την παροχή έγκρι-

σης της πλειοψηφίας των συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης “ΔΥ-
ΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ” για τον ορισμό των συμβούλων, 
α) Αθανάσιο Κούγκα και β) Κιοσέογλου Ιερεμίας, ως Αντιδήμαρχοι 
για ένα έτος.

10. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάν-
δρειας. (ΦΕΚ 1866/Β΄/26-5-2017 και 87/Β΄/24-1-2019), όπως ισχύει 
και έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

11. Τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου θητείας (εξαμήνου) 
των Αντιδημάρχων σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 59 παρ. 4 
του Ν.3852/2010 

12. Την υποχρέωση του Δημάρχου να διασφαλίζει την ενότητα της 
τοπικής κοινωνίας (άρθρο 58 παρ. 1 Ν 3852/2010), η οποία τίθεται 
σε κίνδυνο, όταν τα πρόσωπα που κατέχουν δημοτικά αξιώματα συ-
γκρούονται για ζητήματα ιδιαιτέρως σοβαρά για τα συμφέροντά της. 

13. Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών Δήμου 
και της εξυπηρέτησης των πολιτών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ανακαλεί από σήμερα, τον ορισμό και απαλλάσσει τον Αθα-

νάσιο Κούγκα του Στεφάνου, Δημοτικό Σύμβουλο, της Δημοτικής 
παράταξης “ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ”, από την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων του ως Αντιδημάρχου, στα Θέματα Πολιτικής 
Προστασίας, Κτηματολογίου και Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου,  
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 227/16630/2021 απόφαση 
Δημάρχου Αλεξάνδρειας, για τους κάτωθι σημαντικούς λόγους:  

α. κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ενεργεί αυτοβούλως 
χωρίς να συνεργάζεται με τον Δήμαρχο, τον οποίο πρέπει να επικου-
ρεί και δεν τον ενημερώνει για πολλές από τις κινήσεις του σχετικές 
με τα θέματα της αρμοδιότητάς του.

β. με σκοπό τη συνεχή αυτοπροβολή του  εμπλέκεται και ενεργεί 
σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του Δημάρχου ή των λοι-
πών Αντιδημάρχων.

γ. της συχνής αντιπαράθεσης με φανερή την διάθεση αντιπο-
λιτευτικής σκοπιμότητας, παρότι είναι Αντιδήμαρχος, σε σοβαρές 
λειτουργικές αρμοδιότητες, ενέργειες οι οποίες δεν συνάδουν με το 
αξίωμα που έφερε και τη φιλοσοφία του άρθρου 59 παρ. 1 του ν. 
3852/2010. 

δ. διαπιστώνεται σοβαρότατο θέμα παντελούς έλλειψης διάθεσης 
συνεργασίας με το Δήμαρχο, που αναιρεί την εμπιστοσύνη και την 
αρχή της επικουρικότητας στα καθήκοντα του Δημάρχου από πλευ-
ράς Αντιδημάρχων. 

ε. το ύφος της επικοινωνίας με το  προσωπικό του Δήμου, δεν 
συνάδει στο ελάχιστο με την ηθική δεοντολογία που εφαρμόζει η 
δημοτική αρχή στην άσκηση των καθηκόντων της και προκάλεσε 
ζητήματα δυσλειτουργίας στην υπηρεσία. 

στ. επιδεικνύει μια ανάρμοστη, προσβλητική και προκλητική  συ-
μπεριφορά  και το δηλώνει δημόσια  προς το πρόσωπο του Δημάρ-
χου  αμφισβητώντας έμπρακτα το θεσμικό του ρόλο.

ζ. αν και του ζητήθηκε από το Δήμαρχο να υποβάλει την παραί-
τησή του δεδομένου ότι έχει καταστεί αδύνατη πλέον η όποια συ-
νεργασία μαζί του, μέχρι σήμερα δεν το έχει πράξει, με αποτέλεσμα 
να παρουσιάζονται συχνά φαινόμενα δυσλειτουργίας στο έργο της 
Δημοτικής Αρχής.

Λόγω των ανωτέρω διαταράσσεται η συνοχή και η καλή λει-
τουργία των μελών,    με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται το έργο 
της Δημοτικής Αρχής.

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει  η με αριθμό 227/16630/7-9-2021,  από-
φαση  του Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων σε αυτούς.

Γ. Μέχρι τον ορισμό νέου Αντιδημάρχου, οι αρμοδιότητες θα α-
σκούνται από τον Δήμαρχο.

Δ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφη-
μερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρω-
τεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Αλεξάνδρειας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΔΑ: Ω8ΡΨΩ9Ο-Ι6Α 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛ:82/2022
CPV: 45000000-7             ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ – Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ
 ΣΟΥΜΕΛΑ, ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 

ΜΕ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Χ:340338, Ψ:4474745»
1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό 

διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  «Α-
ντιμετώπιση κατολισθήσεων της Δημοτικής Οδού Καστανιάς 
– Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά, πέριξ του σημείου με συντεταγμένες 
χ:340338, ψ:4474745» προϋπολογισμού  494.870,44 ευρώ (συ-
μπεριλαμβανομένου 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες 
κατηγορίας Έργων  Οδοποιίας

2. Ταξινόμηση έργου κατά  CPV: 45000000-7
3. Κωδικός NUTS: EL 521
4. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέ-
σω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με αναζήτηση στον 
αρ συστήματος 188037

5. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με 
ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016,  με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών την 17.05.22 ημέρα Τρίτη και  ώρα 
λήξης της υποβολής των προσφορών 08:00πμ Την ίδια ημέρα και 
ώρα 09:00 θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, 
από την  Επιτροπή Διαγωνισμού. 

6. Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύστημα υποβολής της  
προσφοράς είναι  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό  
για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης  
σε  έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 
2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης  είναι 
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βά-
σει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

7. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
-Α. Εγγεγραμμένες  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

(Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον είναι 
1ης ΤΑΞΗΣ και άνω Οδοποιίας

- Β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που 
έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)  
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους 
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν 
τηρούνται επίσημοι  κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με τα δη-
μοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγ-
γυητικής επιστολής συμμετοχής  ύψους επτά χιλιάδων εννιακοσί-
ων ογδόντα ενός ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (7.981,78 
€). και θα απευθύνεται στον Δήμο Βέροιας και θα έχει χρόνο ισχύος 
μεγαλύτερο των δεκατριών (13) μηνών και τριάντα (30) ημερών, α-
πό την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφο-
ρών  (άρθρο 97 παρ. 3 και άρθρο72 παρ. 1α  του Ν. 4412/2016, 
δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 17-07-2023.

9. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 
02.64.7333.007 του προϋπολογισμού του έτους 2022 του Δήμου και 
προέρχεται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλεσης 
του έργου είναι εννέα (9) μήνες.

11. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» 
δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακολουθεί τις προβλέψεις 
της υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/16).

12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών –Περιουσίας 

Τσαχουρίδης Αλέξανδρος 

Ρίψεις εμβολίων – δολωμάτων 
κατά της λύσσας σε περιοχές της Ημαθίας 

Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος της ‘Ανοιξιάτικης ρίψης - διανομής εμβολίων - δολωμάτων κατά της λύσσας, για την από του στό-
ματος ανοσοποίηση των άγριων ζώων στις 11/04/2022 έως 16/04/2022, θα  πραγματοποιηθούν  ρίψεις εμβολίων – δολωμάτων από το αεροδρόμιο της 
Έδεσσας στις κάτωθι περιοχές (με κάθε επιφύλαξη αλλαγής σχεδίων τελευταίας στιγμής λόγω απρόβλεπτων συνθηκών π.χ. καιρικές συνθήκες)Q:  

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ →  ΦΥΤΕΙΑ, ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΝ, ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ, ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ, ΝΑΟΥΣΑ, ΚΟΠΑΝΟΣ, ΧΑΡΙΕΣΣΑ, ΛΕΥΚΑΔΙΑ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΝ, 
ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΝ, ΕΠΙΣΚΟΠΗ, ΜΑΡΙΝΑ, ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΝ, ΣΑΝΤΑ, ΠΟΛΛΑ ΝΕΡΑ, ΆΝΩ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΝ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΝ 
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΝ, ΆΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ, ΆΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΡΟΔΑΚΙΝΕΑ, ΣΤΑΘΜΟΣ,

Όσον αφορά την διαχείριση των εμβολιακών δολωμάτων, γνωρίζουμε στους πολίτες τα εξής, προκειμένου να τα διαχειριστούν με ασφάλεια για  να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού της λύσσας : -Τα εμβολιακά δολώματα περιέχουν ζωντανό ιό λύσσας και σε περίπτωση επαφής με αυτό, 
πρέπει να επισκεφθούμε άμεσα το γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τα χέρια πλένουμε  αμέσως σχολαστικά τα χέρια μας με σαπούνι και επισκεπτόμα-
στε αμέσως το γιατρό(ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ). -Σε περίπτωση εύρεσης τέτοιων εμβολιακών δολωμάτων (μικροί κύβοι χρώματος λαδί-καφέ 
με οσμή ψαριού), σε αγροτικές, δασώδεις ή κατοικημένες περιοχές ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΑΚΟΥΜΠΑΜΕ Ή ΝΑ ΤΑ ΠΑΤΟΥΜΕ Ή ΝΑ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΜΕ 
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΥΤΑ. -Σε κάθε περίπτωση εύρεσης τέτοιων εμβολιακών δολωμάτων ενημερώνουμε άμεσα την τοπική κτηνι-
ατρική αρχή (Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ-Μητροπόλεως 44 – Βέροια, τηλ. 23313 
50193, 50135), προκειμένου να τα διαχειριστεί με ασφάλεια.

- Η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Π.Ε. Ημαθίας, θα επανέλθει για να γνωστοποιήσει κάθε νεότερο.

Π.Ε. Ημαθίας: 
Απαγόρευση αλιείας 
στα εσωτερικά ύδατα 

του νομού, 
έως τις 3 Ιουνίου 2022

Ανακοινώνεται ότι, με αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονο-
μίας Π.Κ.Μ. κου Γεώργιου Κεφαλά (αριθ. 237417(1815)/04.04.2022 με ΑΔΑ: 
ΨΟ2Φ7ΛΛ-99Β) και του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας κου Κωνσταντίνου Κα-
λαϊτζίδη  (αριθ. 261934(9085) με ΑΔΑ: Ω3Χ87ΛΛ-ΞΚΖ) και για την προστασία της 
αναπαραγωγής των ιχθύων και λοιπών υδροβίων ζώων, αποφασίζεται ότι:

Απαγορεύεται η αλιεία (επαγγελματική και ερασιτεχνική) με κάθε μέσο και εργαλείο: 
· στους Ποταμούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Αξιό, Αλιάκμονα, 

Λουδία, Γαλλικό, Εδεσσαίο, Στρυμόνα και Αγγίτη),
· στις τεχνητές λίμνες του ποταμού Αλιάκμονα :Σφηκιάς, Ασωμάτων και Αγίας 

Βαρβάρας, στις φραγμαλίμνες και τις λιμνοδεξαμενές της Περιφερειακής Ενότητας 
Ημαθίας, καθώς και

· σε όλα τα ρέοντα ύδατα δηλαδή ρυάκια, ποτάμια, χείμαρροι, που καταλήγουν 
άμεσα στις τεχνητές λίμνες και σε απόσταση 1000 μέτρων από το σημείο εκβολής 
τους (η απόσταση αυτή μετρείται κατά μήκος της κοίτης των ανωτέρω)

Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει από την 20η Απριλίου 2022, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 12η μεσημβρινή μέχρι και την 3η Ιουνίου 2022 ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 12η μεσημβρινή

Οι παραβάτες αυτής της απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που 
ισχύουν ( Ν. 2040/1992 άρθρο 9 παρ 2&3, ΦΕΚ70/Α΄1992)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στην κα Σπορέλα, στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, στα 
τηλέφωνα 23313-50123 & 6930-077041.



Του Βασίλη 
Κωνσταντινόπουλου*

Όπως όλοι γνωρίζουν το 
μεγαλύτερο πρόβλημα της 
Ελληνικής κοινωνίας το τε-
λευταίο διάστημα είναι η  «ε-
ξοντωτική» ακρίβεια, αφού το 
ζουν στο «πετσί» τους. Αυ-
τό φαίνεται  παραστατικά και 
στις τελευταίες δημοσκοπή-
σεις, όπου το πρώτο πρόβλη-
μα που αναφέρουν οι πολίτες 
ότι τους απασχολεί  σε ποσο-
στό 60-75%  είναι η ακρίβεια  

στο ηλεκτρικό ρεύμα,  στα καύσιμα, στη θέρμανση  και στο 
καλάθι της νοικοκυράς. Οι υπέρογκες αυξήσεις στο ηλεκτρικό 
ρεύμα που στην καλύτερη περίπτωση είναι διπλάσιο και σε 
αρκετές περιπτώσεις τριπλάσιο- τετραπλάσιο σε συνδυα-
σμό με τις εκρηκτική αύξηση στα καύσιμα  και στα τρόφιμα, 
δημιουργούν   ένα εκρηκτικό μίγμα, που όμοιο του δεν έχει 
ξαναζήσει η Ελλάδα. Καθημερινά ακούμε και διαβάζουμε για 
τραγελαφικές καταστάσεις, όπως άνθρωποι που κινδυνεύουν 
να πάθουν καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό ανοίγοντας 
τους λογαριασμούς των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας. Οι 
νοικοκυραίοι  ξοδεύουν δυστυχώς   κάποιες αποταμιεύσεις για 
να πληρώσουν το ρεύμα στην καλύτερη περίπτωση ή στην 
χειρότερη δανείζονται για να πληρώσουν για να μην τους το 
κόψουν. 

Όσον αφορά το θέμα των καυσίμων η βενζίνη έχει σκαρφα-
λώσει  στα επίπεδα των 2,00 ευρώ μια τιμή από τις υψηλότε-
ρες στην  Ευρώπη κάτι ανάλογο συμβαίνει  και με το υγραέριο 
κίνησης, το  πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης τα οποία  βρί-
σκονται  σε τιμές που δυσκολεύονται να  πληρώσουν και αυτοί 
που έχουν μια σχετική οικονομική άνεση. Ακόμη  τεράστια 
προβλήματα δημιουργούνται και στους αγρότες, διότι τα γε-
ωργικά εφόδια, λιπάσματα φάρμακα και συναφή έχουν ανέβει 
τουλάχιστον κατά 50% και με τέτοιες τιμές στο πετρέλαιο κίνη-
σης δυσκολεύονται πάρα πολύ να καλλιεργήσουν. 

Τον Μάρτιο ο Πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο 8,9%  και 
συνεχίζει να ανεβαίνει.  Χθες στην Βουλή ο Υπουργός  Οικο-
νομικών κ. Σκυλακάκης, είπε ότι ακρίβεια ήρθε για να μείνει, 
οι τιμές στο καλάθι της νοικοκυράς βρίσκονται σε δυσθεώρητα 
ύψη και παρατηρούνται φαινόμενα κερδοσκοπίας. Σύμφωνα 
δε με δημοσιεύματα στον πανελλαδικό και τοπικό τύπο, το κό-
στος του πασχαλινού τραπεζιού θα 
είναι φέτος κατά 35% ακριβότερο.

Ενώ λοιπόν συμβαίνουν καθη-
μερινά όλα αυτά και ο κόσμος έχει 
σχεδόν ξεχάσει την πανδημία α-
φού κοιτάει πως θα μπορέσει να 
τα «βγάλει πέρα» και δεν το κα-
ταφέρνει, η κυβέρνηση του κ. Μη-
τσοτάκη παρακολουθεί αμήχανα τις 
εξελίξεις. Συγκεκριμένα ψελλίζει ότι 

φταίει η ρήτρα, αναπροσαρμογής, φταίει ο πόλεμος, φταίει ο 
ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Έτσι δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο για να 
ανακουφιστεί ο λαός, έδωσε κάποια ελάχιστα σε πολύ λίγους 
στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης ούτε καν  ψίχουλα και 
εν τέλει  δεν μειώνει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης που είναι 
ουσιαστικό μέτρο ανακούφισης, κάτι  που το εφάρμοσαν 18 
χώρες στην Ευρώπη με άμεσα θετικά αποτελέσματα. Για την 
μείωση του ΕΦΚ ειδικότερα  μας λένε ότι, θα χάσει έσοδα 
το δημόσιο περίπου στο 1,5 δις. και δεν γίνεται να εφαρμο-
στεί γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια στον προϋπολογισμό. 
Δυστυχώς λένε ψέματα αφού και ο πρωτοετής φοιτητής των 
οικονομικών γνωρίζει ότι, εάν μειωθούν οι φόροι θα αυξηθεί η 
κατανάλωση και θα εισπράξει το κράτος περισσότερα.

 Όσον αφορά το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, ανα-
γνωρίζοντας το τεράστιο λάθος που έκανε ο πρωθυπουργός 
με τον λιγνίτη αφού άκουσε και τις παραινέσεις μας, έβαλε 
άρον-άρον να λειτουργήσουν τα εργοστάσια λιγνίτη κάτι που 
είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Βέβαια για να λειτουργήσουν 
σωστά τα εργοστάσια και να ρθούμε στην πρότερα κατάστα-
ση, θα χρειαστεί χρόνος αφού δεν μελετήθηκε καλά η κατά-
σταση και δημιουργήθηκαν ζημίες. Στην ηλεκτρική ενέργεια η 
κυβέρνηση παρακολουθεί αμήχανα τις εξελίξεις σαν θεατής, 
ενώ  παρατηρούνται πολλά φαινόμενα αισχροκέρδειας από 
πολλές εταιρείες, διότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός 
έλεγχος από την πολιτεία. Σε αυτό το φαινόμενο δε το επό-
μενο διάστημα θα ασχοληθεί και η δικαιοσύνη, αφού δεν είναι 
λίγες οι περιπτώσεις καταναλωτών που ήδη προσέφυγαν στα 
δικαστήρια. Κύριοι που έχετε την ευθύνη διακυβέρνησης της 
χώρας πάρτε άμεσα μέτρα, να σταματήσει αυτή η «ληστεία» 
εις βάρος του Ελληνικού Λαού και να επανέλθει το κόστος του 
ρεύματος στα φυσιολογικά επίπεδα.

Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά η κυβέρνηση του κ. 
Μητσοτάκη, δείχνει την αναλγησία της απέναντι στον Λαό και 
δεν εφαρμόζει κανένα ουσιαστικό μέτρο ελέγχου της αισχρο-
κέρδειας και ελάφρυνσης της «τσέπης» του, αντίθετα  κουνάει 
και το δάχτυλο στον Λαό, λέγοντας δια στόματος υπουργών 
…. να μην ανάβουν το θερμοσίφωνο, η ακρίβεια ήρθε και θα 
μείνει , οι φτωχοί δεν έχουν αυτοκίνητο, για την ακρίβεια φταίει 
ο ΣΥΡΙΖΑ. 

Το χειρότερο  όμως από όλα αυτά, ενώ είναι ανίκανοι και 
ανάλγητοι να δώσουν λύσεις και ανακούφιση στον ΛΑΟ, είναι 
ότι μας κουνάνε  και το «δάχτυλο». Κύριοι της κυβέρνησης ε-
σείς  κουνάτε το δάχτυλο  στον κόσμο και αυτός  μα σε λίγο μα 
σε πολύ θα σας κουνήσει το μαντήλι!!!

    * Μέλος Νομαρχιακής ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας 
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Μουσικό σχολείο 
Βέροιας:  Βιωματικό 

Εργαστήριο για το άγχος
Μετά από πρόσκληση του 

Μουσικού σχολείου, πραγματο-
ποιήθηκε στους/στις μαθητές/
τριες της Α΄ Λυκείου του Μουσι-
κού σχολείου Βέροιας βιωματικό 
εργαστήριο για το άγχος στις 12 
Απριλίου 2022. 

Το εργαστήριο υλοποιήθηκε 
από τις Ψυχολόγους της Κοινωνι-
κής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροι-
ας, Παρασκευή Αγγελή και Ελισ-
σάβετ Θωμαΐδη. 

Oι μαθητές/τριες μέσα από ο-
μαδοσυνεργατικές δραστηριότη-
τες είχαν την ευκαιρία να αναγνω-
ρίσουν τα συμπτώματα του άγ-
χους και να διδαχθούν τρόπους 
αντιμετώπισής του.  

Η υπηρεσία  ευχαριστεί τον Δι-
ευθυντή του Μουσικού σχολείου 
Βέροιας, κ. Ιωάννη Γεωργουδά-
κη, για την πρόσκληση καθώς και τις καθηγήτριες, Παυλίνα Παπαδοπούλου, 
Ελένη Φλαμπουλίδου και Χριστίνα Ζαχαριάδου για τη συνεργασία τους και 
είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε παρόμοια πρόσκληση, με στόχο τη συστημα-
τική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών.

«Χτίζοντας Υγιείς Σχέσεις»: 
Βιωματική παρέμβαση σε μαθητές

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η βιωματική παρέμβαση στις 11-12/04/2022 
από τις εργαζόμενες του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Βέ-
ροιας, που απαρτίζεται από τις Κοινωνικούς Λειτουργούς, Πανάγου Αικατερίνη 
και Τσαλαμπάνα Χρυσούλα και την Ειδική Παιδαγωγό, Σπανίδου Ζηνοβία. Η 
βιωματική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε σε όλους τους, που ήταν χωρισμέ-
νοι σε τρία τμήματα, στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Βέροι-
ας (ΕΝΕΕΓΥ-Λ) με θέμα: «Χτίζοντας Υγιείς Σχέσεις». 

Μέσα από παιχνίδι ρόλων οι έφηβοι εξοικειώθηκαν με τα χαρακτηριστικά 
των υγιών και μη υγιών σχέσεων, καθώς και τρόπους επικοινωνίας και δια-
χείρισης προβλημάτων βίας. Επιπλέον έγινε ειδική αναφορά στον σχολικό 
εκφοβισμό μέσα από τις 
κοινωνικές ιστορίες. 

 Οι μαθητές ανταπο-
κρίθηκαν θετικά και στο 
τέλος αξιολόγησαν το εν 
λόγω πρόγραμμα ως α-
παραίτητο και βοηθητικό 
για να πραγματοποιείται 
στα σχολεία, έτσι ώστε 
να μάθουν όλοι να ανα-
γνωρίζουν τις προειδο-
ποιητικές ενδείξεις βίας 
και συνεπώς να την προ-
λαμβάνουν.   

Η υπηρεσία ευχαρι-
στεί τον Διευθυντή του 
σχολείου, κ. Παπαγε-
ωργίου Κυριάκο και  την 
υπεύθυνη Κοινωνική Λει-
τουργό για την συγκεκρι-
μένη δράση, κα. Μανω-
λοπούλου Ελένη από το 
ΕΝΕΕΓΥ-Λ Βέροιας, για 
την πρόσκληση και τη 
συνεργασία της, καθώς 
και τους μαθητές για την 
ενεργό συμμετοχή του 
και είναι διαθέσιμη σε 
οποιαδήποτε παρόμοια 
πρόσκληση, με στόχο τη 
συστηματική ενημέρωση 
των μαθητών.

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
«VENUS GROWERS» 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ- ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 

Απαραίτητα προσόντα:
• Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ
• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας με αντίστοιχη πιστοποίηση. 
  Επιθυμητή η γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας
• Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
• Επικοινωνιακός, οργανωτικός και με ευχάριστη προσωπικότητα
• Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών εκτός Ελλάδος
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Κύριες αρμοδιότητες:
• Ανάπτυξη αγορών
• Διαχείριση του πελατολογίου και οργάνωση παραγγελιών
• Προγραμματισμός και συντονισμός εξαγωγών

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

 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.

 Η τεράστια ακρίβεια και η αναλγησία 
της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη
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ΓυναικείοποδόσφαιροVeriaLadies

Θρίαμβος με 1-5
επί του Κεραυνού 

Θεσπρωτού

Η ομάδα του Γιώργου Μυλωνά ήταν επιβλητι-
κή στο εκτός έδρας  αγώνα  με τον Κεραυνό 
Θεσπρωτικού και με σκορ 5-1, έφτασε τις 8 

νίκες σε 9 παιχνίδια πρωταθλήματος. Η εμφάνιση 
ήταν μιας εστεμμένης πρωταθλήτριας, που από το 
πρώτο λεπτό έδειξε τις διαθέσεις της και έφτασε 
γρήγορα στα γκολ που «ξεκλείδωσαν» την αντίπα-
λη άμυνα.

Η Μουρατίδου στο 5ο λεπτό άνοιξε το σκορ για τη Veria Ladies 
και δέκα λεπτά μετά, η Μπουντάνι διπλασίασε τα τέρματα της ομά-
δας.

Στο 37’ η Μουρατίδου πέτυχε το δεύτερο προσωπικό της γκολ και 
το 0-3 ήταν το σκορ ημιχρόνου.

Με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, ο Κεραυνός μείωσε, όμως 
η ομάδα της Ημαθίας πέτυχε γρήγορα το τέταρτο γκολ με σκόρερ την 
Πετράκη.

Το τελικό 1-5 διαμόρφωσε στο 79’ η Γεύση Σταφυλίδου.
Η σύνθεση της Βεροιώτικης ομάδας: Χαραλαμπίδου, Σταφυλίδου 

Π., Μανωλοπούλου, Αραμπατζή, Σεϊτανίδου, Μουρατίδου, Σταφυλί-
δου Γ., Μίλη, Πετράκη, Μπουντάνι (60’ Ελευθεριάδου), Μαργαρίτη 
(85’ Κανδύλα)

Απομένει ένα παιχνίδι για τη Veria Ladies, το εξ αναβολής της 7ης 
αγωνιστικής με τον ΠΑΟ Κοίλων.Την συνεχή άνοδο 

και την αγωνι-
στική της φόρμα 

επιβεβαίωσε η Κάτια 
Πατσίκα στην Αριδαία 
Πέλλας, που διοργα-
νώθηκε το σαββατο-
κύριακο 3-4 Απριλίου 
το τουρνουά Ε3 της Γ’ 
Ένωσης Κεντροδυτικής 
Μακεδονίας για κορί-
τσια 16 ετών.

 Η βεροιώτισσα τενίστρια 
Νο2 στο ταμπλό του τουρνουά, 
κέρδισε στον πρώτο γύρο την 
Αργυροπούλου(Λιτόχωρο) με 
4-0 4-1 και στη συνέχεια την 
Τζήμα(Καστοριά) με 4-0 4-0. 
Στον ημιτελικό αντιμετώπισε την 
Τσούγκα(Λιτόχωρο) και ενώ πή-
ρε το πρώτο σετ εύκολα με 6-1, 
στη συνέχεια έχασε το δεύτερο 
με 4-6 και το ματς οδηγήθηκε 
στο super tie break στο οποίο 
επικράτησε με 10-6 και πήρε το 
εισιτήριο για τον τελικό. 

Στον τελικό αναμετρήθηκε με 
το φαβορί και Νο1 του ταμπλό 
Τατιάνα Γιτοπούλου σε έναν 
βεροιώτικο και ενδοσυλλογικό 
«εμφύλιο» αφού και οι δύο είναι 

αθλήτριες του ΕΡΜΗ. Η Κάτια 
με την Τατιάνα είχαν αναμετρη-
θεί πριν λίγες ημέρες και στο 
Ε2 του Αγρινίου, όπου είχε επι-
κρατήσει η Τατιάνα(σε μονά και 
διπλά) και αυτή την φορά ήταν 
η σειρά της Κάτιας να πάρει την 
ρεβάνς αφού κατάφερε μετά α-
πό ένα ματς για γερά νεύρα να 

κάνει την ανατροπή. Έχασε το 
πρώτο σετ με 4-6, στο δεύτερο 
μπήκε αποφασισμένη  και το 
πήρε με 6-3 και οδήγησε τον τε-
λικό στην «ρουλέτα» του super 
tie break, που επικράτησε με 
10-4 και κέρδισε το τουρνουά. 

Η Κάτια Πατσίκα, όπως και η 
Τατιάνα Γιτοπούλου προπονού-

νται εντατικά αφού συμμετέχουν 
στην κορυφαία διοργάνωση της 
χρονιάς, το Πανελλήνιο Πρω-
τάθλημα που ξεκινά την Πα-
ρασκευή 15/4(κυρίως ταμπλό) 
και θα διεξαχθεί στην Ραφήνα 
Αττικής, εκπροσωπώντας και 
την πόλη μας. Τους ευχόμαστε 
ολόψυχα καλή επιτυχία!

ΤΕΝΙΣ-ΤΟΥΡΝΟΥΑ Ε3 

Με ανατροπή κέρδισε στον τελικό
η Κάτια Πατσίκα την Γιτοπούλου

στην Αριδαία
Οι αθλήτριες αναχωρούν για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

στη Ραφήνα Αττικής



Την ήττα γνώρισε στην Κατε-
ρίνη από τον ψυχωμένο Πιερικό 
η ομάδα της Βέροιας με 2-1 και  
μπορεί η διαφορά να παρέμεινε  
στους 6 βαθμούς αφού η 2η της 
βαθμολογίας ΑΕΛ θα παίξει στον 
Βόλο με την φορμαρισμένη Νίκη. 
την Πέμπτη. 

Το όποιο αποτέλεσμα από αυ-
τόν τον αγώνα θα δώσει διαφο-
ρετική εικόνα  και  σασπένς μέχρι 
την λήξη του πρωταθλήματος με 
τις τρεις αγωνιστικές που απομέ-
νουν.  

Όπως και να γίνει πάντως  η 
΄΄ήττα  αυτή στην Κατερίνη  από 
τον Πιερικό θα μπορούσε να α-
ποφευχθεί, αφού η ομάδα προη-
γήθηκε στο σκορ, ήταν καλύτερη 
στο α ΄ημίχρονο κυρίως από τους 
γηπεδούχους με ευκαιρίες και κα-
τοχή της μπάλας.

Λίγο η ατυχία περισσότερο η 
υποτίμηση του αντιπάλους ήρ-
θε αυτό το αποτέλεσμα , που θα 
πρέπει να πεισμώσει και να φα-
νατίσει ακόμη περισσότερο όλους 
τους παίκτες  , να συνεχίσουν αυ-
τή την λαμπρή πορεία που έχει η 
ομάδα μέχρι τώρα και στο τέλος 
να κόψει πρώτη το νήμα. 

Όχι πανικός και πτώση του η-
θικού, ψηλά το κεφάλι η Βέροια 
είναι η καλύτερη ομάδα στο πρω-
τάθλημα και δεν θα την εγκαταλεί-
ψει κανείς  

Η εικόνα της ομάδας δεν ήταν 
τόσο καλή ιδιαίτερα στο β’ ημί-
χρονο  όπου οι γηπεδούχοι με 
δύο στημένες φάσεις πέτυχαν δύο 
γκολ και πήραν την νίκη και τους 
τρεις βαθμούς που μπορεί να 
τους δώσει την παραμονή στην 
κατηγορία.

Η Βέροια που προηγήθηκε στο 
23’ λεπτό με  γκολ του Γαβριηλίδη 
αφού  σε  σέντρα του Μούργου  
το σουτ του Μαρινάκη αποκρού-

στηκε από το δοκάρι και στην ε-
πιστροφή ο σκόρερ την έστειλε 
στα δίκτυα. 

Στο 34’ λεπτό ο Πιερικός έφθα-
σε κοντά στην ισοφαρίσει όταν η 
κεφαλία του Σάκη Κανούλα απο-
κρούστηκε από το οριζόντιο δοκά-
ρι  της Βέροιας.  

Την ευκαιρία να πετύχει το 0-2 
στην λήξη του α’ ημιχρόνου έχασε 
και πάλι η Βέροια όταν μετά το 
σουτ του Μούργου και την από-
κρουση του τερματοφύλακα του 
Πιερικού ο Καπνίδης από ευνοϊκή 
θέση έστειλε την μπάλα αουτ. . 

Και ο νόμος του ποδοσφαίρου 
επαληθεύτηκε μιά και οι γηπεδού-
χοι με την έναρξη του β’ ημιχρό-
νου  έφθασαν στην ισοφάριση ό-
ταν μετά από κτύπημα φάουλ του 
Κριμιτζά ο   Κανούλας με κεφαλιά 

έστειλε την μπάλα στα δίκτυα της 
Βέροιας για να γίνει έτσι το 1-1.

Μετά το 1-1 η Βέροια μπορεί 
να είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού 
δεν είχε όμως πολλές επιλογές 
και καλές ευκαιρίες να φθάσει στο 
δευτερά γκολ που θα της έδινε 
την νίκη. 

Δυστυχώς όμως στο 76’ λε-
πτό έγινε η ολική ανατροπή 
με τον Πιερικό να πετυχαίνει 
το 2-1 όπου και πάλι η άμυνα 
πιάστηκε στον ύπνο αφού με-
τά το φάουλ του Σουντάρ που 
αποκρούστηκε από το δοκάρι 
στην επαναφορά της μπάλας 
δεν βρέθηκε ένας αμυντικός της 
Βέροιας να διώξει την μπάλα 
που έφθασε στον Δεμηρτζόγλου 
ο οποίος εύκολα την έστειλε στα 
δίκτυα του Βελίδη. 

Μία καλή φάση  θα μπορούσε 
να είχε καλύτερη τύχη αλλά το α-
νάποδο ψαλίδι του Κάτσε ΄ έφυγε 
άουτ. 

Ψηλά το κεφάλι αφήστε τις 
γκρίνιες

Οι παίκτες της Βέροιας πρέπει 
να συνεχίσουν με ψηλά το κεφάλι 

και οι φίλαθλοι να σταματήσουν 
τις γκρίνιες  και την αυστηρή κριτι-
κή. Σε αυτή την κρίσιμη καμπή Ο-
ΛΟΙ πρέπει να γίνουν μιά γροθιά 
για να  πετύχει η ομάδα τον στόχο 
της και οι φίλαθλοι να ξαναζήσουν 
όμορφες στιγμές όπως παλιά. 

 Η Ομάδα αυτή δεν θα χάσει 
με τίποτα την πρώτη θέση και οι 
παίκτες είναι έτοιμοι να πετύχουν 
3χ3 γιατί μπορούν και πρέπει να 
το κα νουν.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κουτσιαύτης (Πα-
γουρτζής, Μιδριώτης)

ΠΙΕΡΙΚΟΣ: Τζήμας (46’ Γα-
λάνης), Τοπαλίδης, Χαρτσιάς, 
Ζούρκος (68’ Τόσκας), Κουκόλης. 
Γιαλαμίδης, Κριμιτζάς, Ίτσιος (75’ 
Σουντάρ), Παπαδόπουλος, Κα-
νούλας (75’ Μπουόλι), Εμπουέλε 
(61’ Δεμηρτζόγλου).

ΒΕΡΟΙΑ: Βελλίδης, Μπουκου-
βάλας, Πεταυράκης, Σκόνδρας, 
Δημόπουλος, Οικονόμου (80’ 
Κάτσε), Μούργος (66’ Κουάτεγκ), 
Γαβριηλίδης, Γιακουμάκης, Φοφα-
νά (46’ Πόζογλου), Καπνίδης (66’ 
Ορφανίδης).

Αποτελέσματα
31ηςαγωνιστικής

Αλμωπός Αρ-Απόλλων Λ:  2-2 
Αναγέννηση Κ-Απόλλων Π:  2-1 
Θεσπρώτος-Πανσερραικός:  3-0 
Καβάλα-Ολυμπιακός Β’:  0-0
Ξάνθη-Ηρακλής:  ............ 3-3 
Ολ. Βόλου-Τρίκαλα:  ....... 2-0 
Πιερικός-Βέροια:  ............ 2-1 
-Πέμπτη 14/4 Νίκη Βόλου- ΑΕΛ

Παύλος Δερμιτζάκης: 
«Δεν είμασταν αυτοί που έ-
πρεπε για αυτό το παιχνίδι»

Ο προπονητής της Βέροιας 
Παύλος Δερμιτζάκης δήλωσε με-
τά την λήξη του αγώνα τα εξής.

Ξέραμε οτι θα ήταν ένα δύ-
σκολο παιχνίδι αναμεσά σε δύο 
ομάδες που έχουν τους δικούς 
στόχους και χρειάζονται την νίκη. 
Εμείς για να κρατηθούμε στην 
πρώτη θέση του βαθμολογικού 
πίνακα και να διατηρήσουμε και 
την διαφορά την οποία έχουμε 
από την ΑΕΛ και ο Πιερικός  να 
πα΄ρει βαθμούς και να παραμεί-
νει στην κατηγορία

Άρα ξέραμε οτι και οι δύο ο-

μάδες θα μπούνε  με μεγαλύτερο 
ζήλο , διάθεση και οτι άλλο χρει-
άζεται για ένα παιχνίδι που έχει 
μεγάλο βαθμό δυσκολίας. 

Πιστεύω οτι σήμερα δεν είμα-
σταν αυτοί που έπρεπε  για ένα 

τέτοιο παιχνίδι και αυτό φάνηκε 
και στο α’ ημίχρονο παρότι προη-
γηθήκαμε , ενώ είμασταν τυχεροί 
που ο αντίπαλος είχε δοκα΄ρι ενώ 
και εμείς θα μπορούσαμε να τε-
λειώσουμε το παιχνίδι στο τέλος 
του ημιχρόνου με τον Μούργο και 
τον Καπνίδη, . Δεν έμεινα ευχαρι-
στημένος και το είπα στα παιδιά 
από το ημίχρονο. Αμυντικά είχα-
με  αποστάσεις στις ζώνες μας  ο 
αντίπαλος πήρε μπάλες άλ΄λαζε 
πλευρές, και επιθετικά δεν είχαμε 
την ηρεμία , να πάμε  συνδιαστικά 
και να πάτήσουμε περιοχή και να 
διεκδικήσουμε πράγματα 

Το ίδιο και στο β’ ημίχρονο συ-
νεχίσαμε τον ίδιο ρυθμό φαινόταν 
οτι ο αντίπαλος ιδιαίτερα μετά την 
ισοφάριση το ήθελε περισσοτέρου 
και πήρε το παιχνίδι. 

Δεν μπορώ να πώ οτι έχω πα-
ράπονα από τα παιδιά , απενα-
ντίας  έχουν κα΄νει μία τεράστια 
προσπάθεια και ε΄χουν φέρει την 
ομάδα ψηλά, 

Αλλά από την άλλη ειδικά για 
αυτό το παιχνίδι υπήρχαν παιδιά 
που δεν πιάσανε την απόδοση 
που επιβάλλεται για αυτό το παι-
χνίδι. Γιατί σήμερα αν κερδίζαμε 
θα είμασταν ακόμη πιό κοντά 
στον στόχο μας. 

Αυτά συμβαίνουν αυτή είναι 
η υγεία του ποδοσφαίρου γιατί 
όταν χάνεις ένα παιχνίδι όταν υ-
πάρχουν διαφορές δυναμικής ά-
σχετα αν σήμερα δεν φάνηκε  Γι 
μας αυτές οι ήττες πρέπει να μας 
προβληματίζουν , να γίνουμε κα-
λύτεροι ώστε στα επόμενα τρία 
παιχνίδια να κα΄νουμε το απόλυτο 
και να πετύχουμε τον στόχο.  

Συγχαρητήρια στον Πιερικό 
που είναι μία καλή ομα΄δα , δίκαια 
κέρδισε το παιχνίδι και σίγουρα 
θα τον βοηθήσει να παραμείνει 
στην κατηγορία. 

Ήταν λάθος  που κα ποιοι όρι-
σαν τον αγώνα του βασικού μας 
αντίπαλου μία μέρα αργότερα ώ-
στε να ξέρει το αποτελέσμα το 
δικό μας  . Πιστεύω όμως οτι το 
παιχνίδι αυτό είναι απέναντι σε 
μία ομάδα όπως είναι η Νίκη Βό-
λου
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Απρίλιος 2022

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

11-04-2022 μέχρι 

17-04-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος τη-

λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Απρόσμενη ήττα Πιερικός - ΝΠΣ Βέροια 2-1

Πέμπτη 14-04-2022

13:30-17:30ΦΥΤΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 3 (απέ-
ναντι από μάρκετ Γα-
λαξίας) 23310-75180

21:00-08:00ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ &
ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 7 
(απέναντι από βενζι-
νάδικο Γαλάνη) 23310-
73324

Φαρμακεία

SL2: Οι εναπομείναντες
αγωνιστικές της Βέροιας

και της ΑΕΛ
Έχουμε μπει ήδη στην τελική ευθεία για το τέλος της κανονικής περιόδου και 

μόνο δύο ομάδες στο βόρειο όμιλο έχουν βαθμολογικές ελπίδες για την πρώτη 
θέση που οδηγεί στα μπαράζ για την άνοδο στην Super League, με την Βέροια 
να έχει πλεονέκτημα έξι βαθμών. Οι ομάδες της Super League 2 βρίσκονται 
στο τελικό σπριντ, με όλους τους συλλόγους να επιθυμούν να τερματίσουν την 
σεζόν όσο καλύτερα γίνεται και με την υψηλότερη δυνατή συγκομιδή. 

Για την πρώτη θέση στο Βόρειο Όμιλο, που δίνει την δυνατότητα για τα μπα-
ράζ ανόδου, η Βέροια έχει πλεονέκτημα έξι πόντων σε σχέση με την ΑΕΛ, με 
τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν. Οι δύο ομάδες έχουν δείξει πώς παίζουν 
ωραίο ποδόσφαιρο, έχουν ποιότητα και ως γνωστόν, σε αυτό το άθλημα όλα 
είναι δυνατά, εφόσον υπάρχουν πιθανότητες.

Αναλυτικά τοπρόγραμμα των εναπομείναντωναγωνιστικώνγιαΑΕΛ
(2ηθέση,62πόντους):

Νίκη Βόλου-ΑΕΛ (14/4)
ΑΕΛ-Ολυμπιακός Βόλου (17/4)
ΠΑΟΚ Β’-ΑΕΛ (27/4)
ΑΕΛ-Τρίκαλα (1/5)

Αναλυτικά τοπρόγραμμα των εναπομείναντωναγωνιστικώνγιαΒέ-
ροια(1ηθέση,68πόντους):

Πιερικός-Βέροια (13/4)
Βέροια-Ξάνθη (17/4)
Θεσπρωτός-Βέροια (27/4)
Βέροια-Καβάλα (1/5)

ΗΑποστολή
τουΝΠΣΒέροια

γιατοναγώναμετον
ΠιερικόστηνΚατερίνη

Ο προπονητής της ομάδας   Παύλος Δερμιτζάκης θα 
στερηθεί τις υπηρεσίες του πρώτου σκόρερ της ομάδας 
Γιάννη Πασά, ο οποίος είναι τιμωρημένος. Εκτός έμειναν 
και οι Παπαδόπουλος, Αντέμ, Περδίκης, Τασιόπουλος 
(Κ19), Ισαακίδης (Κ19), Μυστακίδης και Μπαϊντού.

Όμως και στις τελευταίες του δηλώσεις ο προπονητής 
της βασίλισσας του βορρά τόνισε ξεκάθαρα οτι υπολογίζει 
όλους τους παίκτες σε κάθε αγώνα και είναι σίγουρο οτι 
αυτό θα γίνει και στον αγώνα με τον Πιερικό ΄όσοι αγωνι-
στούν. θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους ώστε η ομά-
δα να πάρει την νίκη και τους τρεις βαθμούς. 

Αναλυτικά οι ποδοσφαιριστές που συμπεριέλαβε στην 
αποστολή, είναι οι εξής:

ΜΑΡΚΟΣ ΒΕΛΛΙΔΗΣ,  ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΑΣΤΕΡΗΣ ΜΟΥΧΑΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ, 
ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, Α-
ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΑΥΡΑΚΗΣ, 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ,ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ,  ERGYS 
KACE,  ΠΕΤΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, ΣΑΒΒΑΣ ΜΟΥΡΓΟΣ, 
ΜANSSOUR FOFANA, ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΟΖΟΓΛΟΥ, ΑΝΤΩ-
ΝΗΣ ΚΑΠΝΙΔΗΣ, CHARLES KWATENG, ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑ-
ΚΟΥΜΑΚΗΣ
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 13 

Απριλίου 2022 στις 6.30 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθα-
νασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο 
Γεώργιος Βασ. Βλαχόπουλος 
σε ηλικία 71 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειά-

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

Η Φιλόπτωχος Βέροιας συνεχίζει 
να συγκεντρώνει τρόφιμα 
για ευάλωτες οικογένειες

Οι γιορτές πλησιάζουν και  η Φιλόπτωχος συνεχίζει την προετοιμασία των δε-
μάτων για πάνω από 130 οικογένειες που είναι καταγεγραμμένες από εμάς,  και 
όπως κάθε χρόνο ετοιμάζει γι’ αυτές τις οικογένειες, δέματα με τρόφιμα. Έχουμε  
περισσότερο από ποτέ,  ανάγκη  από τρόφιμα μακράς διάρκειας, κυρίως ό-
σπρια,  λάδια ενός λίτρου, γάλα, ζυμαρικά, σάλτσες.  Παρακαλούμε τους φίλους 
και τις φίλες μας και όσους γνωρίζουν το έργο μας να μας βοηθήσουν. 

Με την ευκαιρία θα θέλουμε να ευχαριστήσουμε το φίλο μας που διατηρεί την 
ανωνυμία του, και ανταποκρινόμενος  στην έκκλισή μας, μας έφερε εκατό κιλά 
αρνί.

Η Φιλόπτωχος είναι ανοικτά Δευτέρα-Σάββατο, στην οδό Κωτουνίου 10Α  α-
πό   8.00΄-12.00   π.μ

Για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τα δέματα, θα μπορούσαν να μας 
ενισχύσουν με ένα χρηματικό ποσό στους εξής λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR6101103250000032529606215
Eurobank:     GR6002606830000020102708563

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Οι Τρόφιμοι , το Προσωπικό και τα Διοικητικά Συμβούλια 

του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας και της Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙ-
ΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``, εκφράζουν τα θερμά συλλυ-
πητήρια στην οικογένεια του Αντωνίου Μίνδη , για τον αδόκητο 
θάνατό του και κουράγιο στον Κώστα Μίνδη , άξιο διάδοχο του.

Η Πρόεδρος του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας      
Μούρτζιου - Χατζηευστρατιάδου Ευδοξία.                                                

 Η Πρόεδρος της Μ.Φ.Η.
``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας`` 

Κάτσιου Μαρία.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΉΡΙΑ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Οι Τρόφιμοι και τα Διοικητικά Συμβούλια του Αδελφάτου Γη-
ροκομείου Βέροιας και της Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 
ΒΕΡΟΙΑΣ`` , εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους , για την 
ευγενική και γλυκιά προσφορά του Συλλόγου Ζαχαροπλαστών 
Βέροιας  στο Γηροκομείο Βέροιας , στην μνήμη του Αντωνίου 
Μίνδη.

Η Πρόεδρος του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας      
Μούρτζιου - Χατζηευστρατιάδου Ευδοξία.                                                

 Η Πρόεδρος της Μ.Φ.Η.
``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας`` 

Κάτσιου Μαρία.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων  

Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας 
ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους : 

1. Την επιχείρηση Coffee Island στην Βενιζέλου και τον κύ-
ριο Σάββα Αλεξίου για την οικονομική δωρεά τους από οικονο-
μική ενίσχυση των πελατών τους. 

2. Τον κύριο Κώστα Σαμανίδη και τα μέλη του σωματείου 
καταστηματαρχών υγειονομικού ενδιαφέροντος για την αγορά 
λαμπάδων προκειμένου για την ενίσχυση του πασχαλινού πα-
ζαριού μας. Υγειά και δημιουργικότητα σε όλους. 

3. Την επιχείρηση ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΜΕΛΙΚΙΩΤΗΣ για την προ-
σφορά ενός πλήρους γεύματος στα παιδιά του κέντρου. 

4. Την επιχείρηση ΓΑΛΙΚΑ για την προσφορά κρέατος για τις 
ανάγκες του κέντρου. 

5. Την κυρία Μαρία Ζεμπερίδου για την προσφορά ενός 
πρωινού γεύματος υπέρ αναπαύσεως του αγαπημένου Αντωνί-
ου Μίδη. Ο θεός ας τον αναπαύσει.

6. Την κυρία Μαρίνα Ρωσσάκη για την προσφορά ενός 
πλήρους γεύματος στα παιδιά του κέντρου, υπέρ υγείας της 
οικογενείας της. 

Η Πρόεδρος του Συλλόγου και Εθελόντρια Διευθύντρια
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Ευχαριστήριο του Συλλόγου Κοινωνικής 
Παρέμβασης «Έρασμος»

Ο Συλλόγος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» 
ευχαριστεί θερμά την κ. Μαργαρίτα Παπαδοπούλου 
και την Ομάδα Κοινωνικής Πλεκτικής Ωραιοκάστρου 
Θεσσαλονίκης,  για τη γενναιόδωρη χορηγία ειδών 
ρουχισμού, καλλωπισμού και γυναικείων αξεσουάρ, 
προς κάλυψη καθημερινών αναγκών των φιλοξενού-
μενων γυναικών του Ξενώνα Βραχείας Διαμονής της 
δομής μας.  

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά κοινωνικής αναφοράς προς τον «ΕΡΑΣΜΟ» 
συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση του έργου μας, με την αναβάθμιση του 
μέσου όρου της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων της δομής μας και πολλών 
άλλων ευάλωτων ανθρώπων που συνδράμουμε. 

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

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

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

Γεωργία Φωστηροπούλου Μαργαρίτα Δαμιανίδου

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροί-

ας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεή-
μων:

Την Πέμπτη 14 Απριλίου στις 12:30 το 
μεσημέρι στο Μητροπολιτικό Μέγαρο Βεροί-
ας θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στα 
Μ.Μ.Ε. και θα ανακοινώσει το πρόγραμμα 
του εορτασμού των 200 ετών από την ιστο-
ρική μάχη της Δοβρά και το ολοκαύτωμα της 
ηρωικής Νάουσας.

Την Πέμπτη 14 Απριλίου στις 7:00 μ.μ. θα 
ομιλήσει στη σειρά των ομιλιών «Επισκοπικός 
Λόγος» και θα αναπτύξει το θέμα: «Μετάνοια: 
το αντίδοτο της αμαρτίας» στην ιστοσελίδα 
της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σε-
λίδα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM». 

Την Παρασκευή 15 Απριλίου το πρωί θα 
τελέσει Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στο 
Καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά 
Βεροίας, με αφορμή την επέτειο των εγκαι-

νίων της Ιεράς Μονής. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί η 
ενθρόνιση της εφεστίου και θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας Δοβρά.

Την Παρασκευή 15 Απριλίου στις 11:00 π.μ. θα ομιλήσει στην Ιερατική Σύναξη 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

Την Παρασκευή 15 Απριλίου στις 5:30 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Πανηγυρι-
κό Εσπερινό στον κοιμητηριακό πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Λαζάρου της 
Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας. 

Την Παρασκευή 15 Απριλίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά ομιλιών 
«Αγιολογία και ζωή» με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Λεωνίδου και της συ-
νοδείας του, μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη 
σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

Το Σάββατο του Λαζάρου 16 Απριλίου το πρωί θα ιερουργήσει στην Ιερά 
Μονή Αγίας Κυριακής Λουτρού, όπου θα τελέσει Κουρές Μοναχών παρουσία 
του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους Γέροντος 
Ελισσαίου Σιμονωπετρίτου. 

Την Κυριακή των Βαΐων 17 Απριλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
των Αγίων Αναργύρων Βεροίας. Την Κυριακή των Βαΐων 17 Απριλίου στις 12 το 
μεσημέρι θα ομιλήσει στη σειρά ομιλιών «Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα», 
μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM». 

ΑΔΑ: ΩΥΠΒΩ9Ο-Α7Χ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛ:81/2022
CPV: 45000000-7

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙ-

ΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ   ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ

«ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ»
1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοι-

κτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  
«Αντιστηρίξεις οδών» προϋπολογισμού  324.940,60 ευρώ (συ-
μπεριλαμβανομένου 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες 
κατηγορίας Έργων  Οδοποιίας

2. Ταξινόμηση έργου κατά  CPV: 45000000-7
3. Κωδικός NUTS: EL 521
4. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέ-
σω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με αναζήτηση στον 
αρ συστήματος 188048

5. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με 
ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016,  με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών την 18.05.22 ημέρα Τετάρτη και  ώρα 
λήξης της υποβολής των προσφορών 08:00πμ Την ίδια ημέρα και 
ώρα 09:00 θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, 
από την  Επιτροπή Διαγωνισμού. 

6. Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύστημα υποβολής της  
προσφοράς είναι  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό  
για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης  
σε  έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 
2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης  είναι 
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βά-
σει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

7. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
-Α. Εγγεγραμμένες  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

(Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον είναι 
Α2 και άνω Οδοποιίας

.- Β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένω-
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη 
που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις 
(Σ.Δ.Σ.)  του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση 
του αρμόδιου οργάνου, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό-
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες 
του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν 
τηρούνται επίσημοι  κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με τα δη-
μοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  ύψους πέντε χιλιάδων δια-
κοσίων σαράντα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (5.240,98€)
και θα απευθύνεται στον Δήμο Βέροιας και θα έχει χρόνο ισχύος 
μεγαλύτερο των δέκα (10) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  
(άρθρο 97 παρ. 3 και άρθρο72 παρ. 1α  του Ν. 4412/2016, δηλαδή 
πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 17-04-2023.

9.  Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει  τον ΚΑ 
02.64.7323.002 του προϋπολογισμού του έτους 2022 του Δήμου 
και προέρχεται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑ Ε-
ΣΟΔΑ

10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλεσης 
του έργου είναι εννέα (9) μήνες

11. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» 
δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακολουθεί τις προβλέψεις 
της υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/16).

12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών –Περιουσίας 

Τσαχουρίδης Αλέξανδρος 
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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
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστη-
μα 186 τ.μ. με υπόγειο 

168 τ.μ., στα πρώην 
Σφαγεία Βέροιας. Τηλ.: 
6944 644220.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΠΑΤΡ ΙΔΑ ,  π ε ρ ι οχ ή 

Μαυροσι, ενοικιάζεται χω-

ράφι 10 στρέμματα, χέρσο, 

αρδευτικό, πάνω στην ά-

σφαλτο. Πληρ. τηλ.: 6945 

152085, κος Νίκος.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ,  ενοι-

κιάζεται γκαρσονιέρα, 1ος 

όροφος. Πληρ. τηλ.: 6945 

852856.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-

νιέρα 38 τ.μ. στη Βέροια, 

Κωττουνίου 14 (περιοχή Ε-

ληάς), 4ος όρ., ασανσέρ, 

ημιαυτόνομη θέρμανση, Δ, 

Σ, Κ, WC, μπάνιο, εντοι-

χισμένη ντουλάπα, φωτει-

νό, τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 

6931 929530, ιδιώτης.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜ/ΤΩΝ
Κωδ: 105360  Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

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

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

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

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

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

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

ΚΩΔ.116191 Ενοικιάζεται ένα πολύ ωραίο 
διαμ/μα στο κέντρο της πόλης 110 τ.μ. 3δσκλ, 

1ος υπερυψωμένος όροφος, σε κεντρικότατο 
σημείο, με ευχάριστη θέα, σε πολυκατοικία 
αξιώσεων, η θέρμανση του με θερμοσυσσω-
ρευτές με μπάνιο και WC, με ένα πολύ ωραίο 
τζάκι, διαμπερές, ηλιόλουστοι χώροι, δάπεδα 
από μάρμαρο και ξύλο, σε τιμή προσφοράς 
360 €. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ Α-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867  Ενοικιάζεται κάτω από τον πε-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γρα-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ. 14501 ΚΕΝΤΡΟ , κοντά στα ΚΤΕΛ 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 117335 ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ Πωλείται 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 23756 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ πωλείται 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ. 117036 ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον πεζόδρομο 

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23559 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατάστη-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
Κωδ. 13780 ΠΩΛΕΙΤΑΙ  στην Πυλαία περι-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120 

τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς επικλινές , 
σε απίστευτα χαμηλή τιμή, Αποκλειστική διάθε-
ση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία 
χωρίς αμφιβολία, μόνο 15.000 €.

Κωδ: 12745 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικό-
πεδο συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε πολύ 
καλή τοποθεσία, κοντά στα ΚΤΕΛ κατάλληλο για 

ανέγερση οικοδομής, σ.δ 2,2 κτίζει 440 τ.μ. Τιμή: 
150.000 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 105350 ΚΟΥΛΟΥΡΑ , Διατίθεται προς 

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1.200 τ.μ. εντός του χωριού Λαζο-

χώρι, οικοδομήσιμο, περιφραγμένο με αποθήκη δύο 
δωματίων

ΧΩΡΑΦΙ 3 στρέμματα, πριν την είσοδο του Λαζο-
χωρίου

Πληροφορίεςστοτηλ.:6996436044
&2331062812

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

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



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητροπό-

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άνδρας για κου-
ζίνα εστιατορίου. Πληρ. τηλ.: 
6979 808608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  γυνα ίκα γ ια 
κουζίνα σε εστιατόριο-ταβέρ-
να για καθημερινή εργασία. 
Μισθός πολύ καλος. Υπάρχει 
και σπίτι για να μένει αν θέ-
λει. Τηλ.: 6972 012622 κος 
Χρήστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος σε ε-
στιατόριο-ταβέρνα για καθημερι-
νή εργασία. Μισθός πολύ καλός. 
Υπάρχει και σπίτι για να μένει 
αν θέλει. Τηλ.: 6972 012622 κος 
Χρήστος.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ  Speci foods 
MON.IKE ζητά  εργάτριες & 
εργάτες παραγωγής, για ερ-
γασία στο υποκατάστημά 
της στην περιοχή Κουλού-
ρα.  Τηλέφωνα επικο ινω -

νίας: 23310 97588-97555, 
Κιν:6949748888.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πλύντης αυτοκι-
νήτων για πρατήριο καυσίμων 
στη Βέροια. Πληρ. τηλ.: 23310 
24242.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πλανόδιοι μι-
κροπωλητές για νησί. Απαραί-
τηττο μεταφορικό μέσο. Απο-
δοχές από 80 ευρώ ημερησί-
ως. Πληρ. τηλ.: 6945 003564.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ SPECIFOODS
ζητά οδηγό Γ΄ κατηγορίας και 
ΠΕΙ για εργασία στο υποκα-
τάστημά της στην περιοχή 

Κουλούρα. Πλήρης απασχόλη-
ση. Πληρ. τηλ.: 23310 97588, 
2310 758887, 6940 792792.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή 
για λογιστικό γραφείο στη Βέ-
ροια. Πληροφορίες στο τηλέ-
φωνο: 2331021106.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-

λαξη και περιποίηση ηλικιω-
μένων. Τηλ.: 6945 738276 κα 
Βέτα.

ΚΥΡΙΑ με συστάσεις απο 
τη Γεωργία, αναλαμβάνει πε-
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ διανο-
μείς από την ROMA 
PIZZA. Τηλ.: 6951
930122κ.Κώστας.

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

ΕΤΑΙΡΙΑ εγκατάστασης 
ανελκυστήρων με έδρα τη 
Βέροια ζητεί εργατιτεχνίτη:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Εμπειρία στο μονάρισμα
-Εμπειρία στη χρήση η-

λεκτρικών εργαλείων κοπής 
και διάτρηησης

Θα ληφθεί υπόψη αντί-
στοιχη προϋπηρεσία.

Πληρ.τηλ.:6974
427498,κοςΓιώργος

Πωλούνται στην Λεπτοκαρυά – 
Σκοτίνα – Λιτόχωρο

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

- Οικόπεδα ενός στρέμματος με οικοδομική άδεια
- Διαμερίσματα και μεζονέτες

Τ.6989888769&6937207760&6947812304

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

•ΡΟΛΟΙ 105τμ 1ου ορόφου διαμπερές, 2δωμάτια, μεγάλο 
σαλόνι,κουζίνα, μπάνιο,αποθήκη,δυνατότητα και 3ου δωμα-
τίου  70.000ευρώ.
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100τμ 3ουορόφ.3δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπά-
νιο,μπαλκόνι με μπάρμπεκιου  112.000ευρώ.
•ΑΚΡΟΠΟΛΗ πολυτελές 130τμ 2δωμάτια,σαλόνοκουζίνα με 
τζάκι,2μπανια,ντουλάπες,θερμοσυσσωρευτές, μεγάλα μπαλ-
κόνια με θέα,κλειστό   parking  160.000ευρώ.
•ΚΕΝΤΡΟ 75τμ 1οςόροφ. 2δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπά-
νιο,ατομική θέρμανση 45.000ευρώ.
• ΡΟΛΟΙ 105τμ 2οςοροφ. 3δωμάτια, σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο 
και αποθήκη. Χρειάζεται ανακαίνιση  55.000€ 
- ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ 2διαμερίσματα 100τμ το καθένα 2δωμά-
τια,σαλόνι,κουζίνα μπάνιο και δυνατότητα 3ουδωματίου 
75.000ευρώ το καθένα.
- ΡΟΛΟΙ 75τμ 2ος οροφ.2δωμάτια,κουζίνα με καθιστικό,σα-
λόνι,χωλ,μπάνιο  δυνατότητα 3ουδωμ. 42.000ευρώ.
-ΡΟΛΟΙ 68τμ 1ουοροφου, 2δωμάτια, σαλονοκουζίνα,μπάνιο  
69.000ευρώ.
-ΚΕΝΤΡΟ 94τμ, 2δωμάτια,σαλοκουζίνα μπάνιο 55.000ευρώ.

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

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

ΠωλούνταιΚαταστήματα
Στον ΠΡΟΜΗΘΕΑ 80τμ γωνιακό πάνω σε κεντρικό δρόμο 
70.000ευρώ.  
Στο ΚΕΝΤΡΟ 40τμ 22.000ευρώ.
Στο ΚΕΝΤΡΟ 110τμ ισόγειο και 100τμ υπόγειο.Τιμή συζητήσιμη.
Στην ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ επαγγελματικός χώρος 
500τμ σε οικόπεδο 4στρεμ. ψηλοτάβανο με πατάρι για διά-
φορες χρήσεις 900.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 107τμ με 4 γραφεία,μπάνιο 
70.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 100τμ στον 1οόροφο 
135.000ευρώ.
Στα ΑΣΩΜΑΤΑ ταβέρνα 120τμ πλήρως εξοπλισμένη μαζί με 
διαμέρισμα 130τμ 1ου ορόφου 2Δ,ΣΚ,WC  270.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

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

ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
ΚΕΝΤΡΟ 1δωμάτιο με ντουλάπα,κουζίνα,μπάνιο,μπαλκόνι 
με θέα 200ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ επιπλωμένη,1δωμάτιο,κουζίνα με ηλ.συσκευές,-
μπάνιο 300ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 1δωμάτιο,σαλοκουζίνα,μπάνιο,θερμοσυσσωρευτές 
200ευρώ.
ΡΟΛΟΙ επιπλωμένη,λουξ,1δωμάτιο,σαλονοκουζίνα,ηλεκτρι-
κές συσκευές, θερμοπομπούς,air-condition,ατομική θέρμαν-
ση 350ευρώ.Στην τιμή περιλαμβανεται το wifi και ο λογαρια-
σμός ύδρευσης.
ΚΕΝΤΡΟ πρόσφατα ανακαινισμένη με ένα δωμάτιο,ντουλά-
πα,κουζίνα,ηλεκτρικές συσκευές,μπαλκόνι 200ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 6 γκαρσονιέρες πρόσφατα ανακαινισμένες 
300-350ευρώ

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

ΕνοικιάζονταιΚαταστήματα:
• Στην οδό Θεσ/κης 60τμ. 300€ 
• Στο ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 900τμ(300τμ ισόγει-
ο+300τμ υπόγειο+300τμ 1ο όροφο)  3000€ .
• Στο ΚΕΝΤΡΟ 83τμ με υπόγειο 800€ 
• Στο ΚΕΝΤΡΟ γωνιακό 180τμ με υπόγειο και πατάρι,με εί-
σοδο από δυο πλευρές και βιτρίνες 1200€ 
• Στο ΚΕΝΤΡΟ 130τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα πάνω 
σε κεντρικό δρόμο 1600ευρώ. 
• Στο ΚΕΝΤΡΟ σε πεζόδρομο 180τμ με πατάρι 650ευρώ.
-Στο ΚΕΝΤΡO 200τμ πλήρως  εξοπλισμένο για SPORT 
CAFE και με αντλία θερμότητας 1000ευρώ.
-Στο ΡΟΛΟΙ 180τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα 800ευρώ.
-Σε χωριό πολύ κοντά στην πόλη 64τμ πλήρως εξοπλισμένο 
για κρεοπωλείο  350ευρώ
-Στην ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ επαγγελματικός χώρος 
650τμ με  πατάρι 1500ευρώ. . 

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στον1οόροφο

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

Ζητούνταιακίνηταπροςπώληση-ενοικίαση

Ζητούνται από εταιρεία 
κατασκευής κουφωμάτων 
στο Προάστιο Έδεσσας 
Εργάτες – Τεχνίτες.

Τηλέφωνο επικοινω-
νίας:2381029920

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

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο6956604088



ριποίηση ηλικιωμένης κυρίας 
για 24 ώρες. Πληρ. τηλ.: 6995 
345766.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει  τη 
φροντίδα και περιποίηση ηλι-
κιωμένων για 24 ώρες. Πληρ. 

τηλ.: 6993 678697.

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. έτοιμο για καφέ – αρτοποιείο, 260 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40 τ.μ. καλό, 380 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό,450 €
ΚΤΕΛ 50 τ.μ., με πατάρι και υπόγειο, 270 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 80 τ.μ. με πατάρι, καλό, 200 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. ( κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ με υπόγειο 100τ.μ. 14ετί-
ας, καλό, 480 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 170 τ.μ. με πατάρι, πολύ καλό, 700 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ€ 
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 600 μέτρα, καλό, 16.000 €
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού, 
24.000 €
ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 700 τ.μ. επάνω στον δρόμο 28.000 €
ΛΟΖΙΤΖΙ  5.000 τ.μ. μεγάλη ευκαιρία 32.000 €
ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ 520 τ.μ. δίπλα στο σχολείο 35.000 €
ΕΛΙΑ 220 τ.μ. ευκαιρία τιμή 39.000 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ  35–50–60 τ.μ.  προς 1.000 € το τετρα-
γωνικό
ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 
29.000 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

Τηλ.:2331074443.

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

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

Ηκαθημερινότη-
τασουθαπεριλαμ-
βάνει:

• Καθημερινή επι-
κοινωνία με νέους & 
υφιστάμενους πελάτες

• Διερεύνηση των 
αναγκών τους και παράθεση επαγγελματικών & καινοτόμων λύσεων

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

ΑΠΟΣΤΟΛΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ:vasileios.nikolaou1@vodafone.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρία «TASTY FRUIT»

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



Με τον πόλεμο στην Ουκρανία, η απεξάρτηση 
από τα ορυκτά καύσιμα και ιδίως το εισαγόμενο 
φυσικό αέριο, ανέβηκε ακόμα πιο ψηλά στην α-
τζέντα της Ευρώπης 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και άλλοι οργανι-
σμοί όπως ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA), 
περιγράφουν τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση για να ξεπεράσει με τις μικρότερες δυνατές απώ-
λειες και σε μόνιμη βάση τη σημερινή μεγάλη κρίση. 
Η επιτάχυνση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργει-
ας κατέχει την πρώτη  θέση στις προτάσεις αυτές. 
Όμως, μια περιπλάνηση στο ελληνικό διαδίκτυο είναι 
αποκαλυπτική. Περιθωριακές απόψεις συνδέονται 
με ψεκασμένες θεωρίες συνωμοσίας ενάντια στα 
αιολικά πάρκα. 

Οι πιο «ανώδυνες» επιθέσεις θεωρούν ότι οι 
ανεμογεννήτριες καταστρέφουν τα βουνά και το το-
πίο, εκπέμπουν περισσότερους ρύπους από όσους 
εξοικονομούν, κατακρεουργούν τα πουλιά και προ-
καλούν ψυχικές ασθένειες.

 Οι απόψεις αυτές, αν και γραφικές, ανεδαφικές 
και μειοψηφικές, κατορθώνουν και προκαλούν θό-
ρυβο και συμπλέκονται με την τάση για «αντίδραση 
σε όλα». Πρόκειται για την ίδια μαγιά που έθρεψε 
τον αντιεμβολιασμό. Μπροστά σε τόσο θόρυβο, 

οι περισσότεροι τοπικοί πολιτι-
κοί και εκλεγμένοι το μόνο που 
κάνουν είναι να στρατεύονται 
άβουλα με αυτόν που φωνάζει 
πιο πολύ. Δημοτικά συμβού-
λια αλλάζουν τις θετικές τους 
αποφάσεις με τις οποίες είχαν 
εγκρίνει αιολικά πάρκα, περι-
φερειακά συμβούλια συντάσ-
σονται με τις μειοψηφίες που 
φωνασκούν και αρνούνται πο-
λύτιμες επενδύσεις. Κρύβονται 
πίσω από την πρόφαση ότι την 
τελική απόφαση για το εάν θα 
γίνει ή όχι ένα αιολικό πάρκο 
θα τη λάβει το κεντρικό κράτος. 

Το «όχι σε όλα» καταστέλλει 
κάθε ψύχραιμη φωνή στις τοπι-
κές κοινωνίες που θέλει να ασκήσει λογική κριτική σε 
μια επένδυση, ή να προτείνει βελτιώσεις ή να συζη-
τήσει τον τρόπο υλοποίησης της επένδυσης ώστε να 
αφήσει ακόμα περισσότερο οφέλη στον τόπο. Έτσι, 
η «αντίδραση για την αντίδραση» στρέφεται ενάντια 
σε αυτούς που υποτίθεται ότι υπερασπίζεται δηλαδή 
ενάντια στο περιβάλλον και την τοπική κοινωνία. 

Αυτό το νοσηρό κλίμα του ανορθολογι-
σμού συνοδεύεται με την απίθανη γραφειο-
κρατία που αντιμετωπίζουν όσοι θέλουν να 
επενδύσουν σε αιολικά πάρκα. Ο χρόνος 
της αδειοδότησης ενός αιολικού πάρκου 
στην Ελλάδα, διαρκεί πάνω από 10 έτη. 
Εξωφρενικά μεγάλο διάστημα που είναι 
πολλαπλάσιο από αυτό που επιβάλει η 
ευρωπαϊκή νομοθεσία που είναι δύο χρό-
νια, τα οποία υπό προϋποθέσεις μπορεί να 
παραταθούν σε τρία. Απέναντι σε αυτό το 
μέτωπο του παραλόγου, δηλαδή το μέτωπο 
της αντίδρασης και της γραφειοκρατίας, 
μόνο ο ορθολογισμός μπορεί να σταθεί: 
αντίδραση και γραφειοκρατία κοστίζουν πά-
ρα πολύ. Πάντα κόστιζαν αφού προκαλού-
σαν ανεργία, επιβράδυνση της ανάπτυξης, 
αύξηση του κόστους. Πλέον όμως, από 
το καλοκαίρι και μετά το κόστος αυτό έχει 
αυξηθεί και το πληρώνουμε στους λογαρια-
σμούς μας. 

Η ενεργειακή κρίση έχει εκτοξεύσει τις 
τιμές των ορυκτών καυσίμων και ειδικά του 
φυσικού αερίου. Ο πόλεμος στην Ουκρανία 
οδήγησε σε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των 
τιμών ενέργειας και έδειξε ότι η εξάρτηση 
από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα είναι 
καταστροφική και άρα η μετάβαση στη κα-
θαρή ενέργεια είναι επιτακτική. Ο στόχος 

πρέπει να είναι απλός: πρέπει να εγκαθιστούμε πιο 
γρήγορα, πιο πολλούς σταθμούς από τις πιο φθηνές 
μορφές ηλεκτροπαραγωγής. Και αυτές είναι οι ανα-
νεώσιμες. Περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργει-
ας, όπως αιολικά και τα φωτοβολταϊκά,  σημαίνουν 
χαμηλότερο και πιο σταθερό κόστος ρεύματος για 
τους καταναλωτές. Σημαίνουν ενεργειακή ανεξαρ-
τησία. Τα νέα αιολικά πάρκα παράγουν πολύ πιο 
φθηνό ηλεκτρισμό, περίπου 3-4 φορές πιο 
φθηνό, από τα ορυκτά καύσιμα. 

Αυτό αποδεικνύεται και με απτά στοι-
χεία: 

Τον Οκτώβριο 2021, τα αιολικά πάρκα 
που λειτουργούν στην χώρα επιδότησαν 
με 114 εκατομμύρια ευρώ τους λογαρια-
σμούς ρεύματος. Αυτή είναι η διαφορά 
του κόστους τους από την τιμή του ρεύ-
ματος που διαμορφώθηκε στην αγορά η-
λεκτρικής ενέργειας που διαχειρίζεται το 
Χρηματιστήριο Ενέργειας. Αλλά και αυτή 
την τιμή της αγοράς, την κουρεύουν οι 
ανανεώσιμες. 

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες που 
είδαν το φως της δημοσιότητας, η μελέτη 
του ΑΠΘ για το ΥΠΕΝ και της iWind για 
την ΕΛΕΤΑΕΝ, το 2021 τα αιολικά και τα 
φωτοβολταϊκά μείωσαν την τιμή στην α-
γορά κατά 40% μ.ο. Για όλο το 2021, η 
συνολική εξοικονόμηση που εξασφάλισαν 
οι ανανεώσιμες στους καταναλωτές λόγω 
του κουρέματος της τιμής στην αγορά, 
ήταν 2,5 δις ευρώ. Το οικονομικό όφελος 
που προκύπτει από το χαμηλό κόστος των 
αιολικών σε σχέση με την τιμή στην αγορά 
του Χρηματιστηρίου Ενέργειας επιτρέπει 
στην Κυβέρνηση να μεταφέρει πόρους στο 
Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (ΤΕΜ) και 

έτσι να επιδοτεί τους λογαριασμούς ρεύματος, προ-
σφέροντας μια ανακούφιση στους καταναλωτές. Δη-
λαδή, τα λεφτά των επιδοτήσεων που αναφέρονται 
ως «Πίστωση ΤΕΜ» στο έντυπο του λογαριασμού, 
είναι λεφτά που μας επιστρέφονται επειδή έχουμε τα 
αιολικά πάρκα που έχουμε. Αν είχαμε περισσότερα 
αιολικά πάρκα, το όφελος θα ήταν μεγαλύτερο. Αντί 
όμως για αυτό, η συζήτηση σχεδόν μονοπωλείται 
από το πώς ΔΕΝ θα γίνουν πολλά αιολικά πάρκα: 
πρόκειται για την άλλη όψη της ενεργειακής κρίσης. 
Θέλουμε αιολικά, αλλά μακριά από εμάς. Πρόκειται 
για το γνωστό σύνδρομο «NIMBY – Not In My Back 
Yard – όχι στην πίσω αυλή μου» ή το σύνδρομο 
«BANANA – Build Absolutely Nothing Anywhere 
Near Anybody – Μη χτίσεις τίποτα, πουθενά, κοντά 
σε οποιονδήποτε». 

Αυτοί που αντιδρούν χωρίς πραγματικό λόγο, θα 
πρέπει να εξηγήσουν ποιος θα πληρώσει το λογα-
ριασμό της ακριβής ενέργειας. Ειδικά τώρα, με τον 
πόλεμο στην Ουκρανία, πρέπει να είμαστε υποψια-
σμένοι για τις προθέσεις και τους στόχους όσων α-
ντιδρούν στα αιολικά πάρκα. Να ξεχωρίσουμε όσους 
έχουν ειλικρινείς ανησυχίες. Αυτοί είναι συνήθως οι 
πιο ψύχραιμοι. Οι άλλοι όμως; 
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P Και να που μετά τη Μέση 
Ανατολή θα έχουμε σύντομα και 
Μέση Δύση…

P Ξεκινούν λέει έρευνες για 
φυσικό αέριο στην Ελλάδα. 
Κοιτάσματα, που ποτέ δεν κοι-
τάξαμε.

P Κάτι σαν εσπευσμένη αλλα-
γή του προπονητή στο 89’, κι ενώ 
χάνουμε 3-0.

P  Το ενεργειακό ματς δεν 
γυρίζει πρόεδρε. Το εκλογικό ίσως.

P Μ’ αυτές τις ‘αλλαγές’ Κυριάκο όλοι λένε 
μπράβο στον προπονητή για τον παίκτη που έβα-
λε, αλλά κανείς δεν λέει τίποτε για το παλτό που 
είχε μέσα μέχρι τότε.

P Αν και μ’ αυτές τις τιμές στο πετρέλαιο 
θέρμανσης, τα παντός είδους παλτό είναι μια 
κάποια λύση.

P Κάποιοι 19 χρόνια μετά δεν σταμάτησαν 
να κλαίνε τα παιδιά τους. Και κάποιοι άλλοι κά-
νουν αριστίνδην εγγραφή στη σόου μπιζ.

P Μας γλεντάνε εντός, εκτός και επί τα 
αυτιά!

P Το άλλο άκρο όμως είναι να τους χρεώνου-
με και όλα τα δικά μας αμαρτήματα ε;

P Κανίβαλοι ante portas!

P Διότι αν μαζέψεις 100 κόκκινα μυρμήγκια και 
100 μαύρα μυρμήγκια, τα βάλεις σε ένα γυάλινο 
βάζο και το κουνήσεις βίαια, τα μυρμήγκια θα αρ-
χίσουν να επιτίθενται και να σκοτώνονται  μεταξύ 
τους. Τα μαύρα θα πιστεύουν ότι τα κόκκινα είναι 
εχθροί και τα κόκκινα ότι τα μαύροι είναι εχθροί, 
ενώ ο πραγματικός εχθρός είναι αυτός που κου-
νάει το βάζο.

P Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στην κοι-
νωνία μας. Άνδρες εναντίον γυναικών. Αριστε-
ρά εναντίον Δεξιάς. Πλούσιος εναντίον φτω-
χού. Πίστη εναντίον Επιστήμης. Νέος εναντίον 

ηλικιωμένου. Εμβολιασμένοι εναντίον ανεμ-
βολίαστων. Η λίστα είναι μεγάλη. Πριν λοιπόν 
συνεχίσουμε να μαλώνουμε μεταξύ μας, θα 
πρέπει να αναρωτηθούμε: ΠΟΙΟΣ ΚΟΥΝΑΕΙ 
ΤΟ ΒΑΖΟ;

P Και:
Πάει ο άντρας στο σπίτι και βλέπει τη γυναίκα 

του να πλένει πιάτα.
– Γυναίκα παράτα τα όλα και έλα να κάνουμε 

σεξ!
Παρατάει η γυναίκα το πλύσιμο των πιάτων κι 

αρχίζει με χαρά να ξεντύνεται!
– Όχι εδώ μωρό μου, σήμερα λέω να πάμε για 

πρώτη φορά στο απέναντι παρκάκι να κάνουμε κι 
εμείς μια φορά κάτι τρελό ε, θέλεις;

Η γυναίκα ενθουσιάζεται και χωρίς δεύτερη 
κουβέντα ανοίγει την πόρτα και πάνε στο απένα-
ντι παρκάκι! Αρχίζει το μπαλαμούτι και τα σχετικά 
ώσπου ξαφνικά εμφανίζεται ένας αστυνομικός και 
τους πιάνει:

– Επ! Τι γίνεται εδώ; Σα δεν ντρέπεστε! Θα 
σας κόψω πρόστιμο για προσβολή δημοσίας 
αιδούς!

Αντιδράει ο άντρας, αλλά ο αστυνομικός δεν 
δέχεται τίποτε και αρχίζει να τους κόβει κλήσεις.

– Λοιπόν για τον κύριο 50 ευρώ πρόστιμο και 
για την κυρία 100!

– Καλά κύριε αστυνόμε, ρωτάει ο άνδρας. Γιατί 
εγώ 50 και η γυναίκα μου 100;

– Κύριε μου, η γυναίκα σας ήταν εδώ και χθες!
Κ.Π.

Αιολικά πάρκα: Η χωρίς λόγο αντίδραση κοστίζει πολύ
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