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«De ja vu» η συγκέντρωση 
στην Εληά

για την ΠΑΕ Βέροια
Βλέποντας την συγκέντρωση της Τετάρτης στην 

Εληά, μετά το προσκλητήριο της Ομάδας Πρωτο-
βουλίας για την στήριξη της ποδοσφαιρικής ομάδας 
της πόλης, σα να γύρισα λίγα χρόνια πριν όταν 
είχε γίνει στον ίδιο χώρο αντίστοιχη «μάζωξη» πριν 
αναλάβουν οι Αφοί Μπίκα. Περίπου τα ίδια πρόσω-
πα μπροστάρηδες και πάλι, με την ίδια αγωνία και 
πείσμα για την επιβίωση της «Βασίλισσας». De ja vu 
με την αίσθηση επανάληψης του ίδιου σκηνικού, το 
οποίο ελπίζω να έχει και πάλι ευτυχή κατάληξη για 
το καλό της ομάδας. Εκτός των μελών της Ομάδας 
Πρωτοβουλίας, δεκάδες εταιρείες και ιδιώτες έθεσαν 
το πορτοφόλι τους στην διάθεση της ομάδας για να 
στηριχθεί την δύσκολη αυτή στιγμή. Με αισιοδοξία 
και αγάπη, όπως ανέφερε και ο Στέφανος Αποστολί-
δης, η Βέροια θα συνεχίσει να κοιτάζει ψηλά!
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Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 120 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 60 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε τή σια Δήμων, Περιφερειών, Τρα-
πεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
350 ευρώ + ΦΠΑ
Ηλεκτρονική συνδρομή:
10 ευρώ + ΦΠΑ το μήνα

Δημοσιεύσειςανά
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Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συ-
νεννόησης
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15

ΙΟΥΛΙΟΥ
Κηρύκου και Ιουλίτης μαρτύρων,

Βλαδιμήρου ισαπ.

ΓήπεδογκολφστοκέντροτηςΒέροιας;;;

Αυτό το ευφάνταστο και χιουμοριστικό σχόλιο έκανε ο αναγνώστης που μας έστειλε και τις φωτογραφίες από το 
κέντρο της Βέροιας. Βρισκόμαστε στην συμβολή των οδών Μαλακούση και Οσίου Παταπίου, λίγο μετά την στοά των 
ΚΤΕΛ στην καρδιά της πόλης. Ακριβώς στην μέση του οδοστρώματος υπάρχει μια τρύπα περίπου στο μέγεθος αυτών 
στα γήπεδα γκολφ! 

Αφού μιλάμε για ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης, που διέρχονται καθημερινά εκατοντάδες αυτοκίνητα θα 
πρέπει να υπάρξει άμεσα μέριμνα για να «βουλώσουν» την τρύπα για να μην προκληθεί ζημία σε οχήματα ή ακόμη 
και να προκληθεί ατύχημα. 

Εκτός αν υπάρχει σχέδιο οι τρύπες να αυξηθούν και να επεκταθούν προς την οδό Ήρας, Τρεμπεσίνας και να φτιά-
ξουμε γήπεδο γκολφ στο κέντρο της Βέροιας!!!  

«Κένταυρος»:Hνέαυποπαραλλαγήτουκορωνοϊού
καιτασυμπτώματάτης

Η τελευταία υποπαραλλαγή της Όμικρον2 με το πα-
ρατσούκλι «Κένταυρος» και επιστημονική ονομασία 
BA.2.75 που πρωτοεντοπίστηκε στην Ινδία τον περα-
σμένο Μάιο φαίνεται να είναι πιο μεταδοτική από τις ήδη 
υπάρχουσες αλλά όχι το ίδιο θανατηφόρα όπως η Άλφα 
και η Δέλτα, ενώ προσομοιάζει προς την Όμικρον. 

Ποια είναι τα συμπτώματα;
Το τοπίο είναι ακόμη θολό σχετικά με την υποπα-

ραλλαγή «Κένταυρος», δεδομένης της πρόσφατης 
διασποράς της στον πληθυσμό και τα ελλιπή ακόμα 
στοιχεία και σύμφωνα με πρώιμες επιστημονικές παρα-
τηρήσεις τα συμπτώματα είναι παρόμοια με των άλλων 
υποπαραλλαγών της Oμικρον και περιλαμβάνουν: βή-
χα, πυρετό, κόπωση ή αδυναμία, πονοκέφαλο, ρινική 
συμφόρηση και/ή καταρροή, άλλες εκδηλώσεις από 
το αναπνευστικό που παραπέμπουν σε κρυολόγημα ή 
γρίπη.

Σύμφωνα με τον  Μαρκ Τζόνσον, καθηγητή μορια-
κής μικροβιολογίας και ανοσολογίας στην ιατρική σχολή 
του Πανεπιστημίου του Μιζούρι, τα εμβόλια για τον 
COVID-19 θα παρέχουν «ακόμη λιγότερη» προστασία 
έναντι της τελευταίας έκδοσης του ιού, αν και ο πλήρης 
εμβολιασμός και η ενίσχυση συνεχίζει να προστατεύει 
από σοβαρές περιπτώσεις που οδηγούν σε νοσηλεία, 
ακόμη και θάνατο. «Αυτή η μετάλλαξη μπορεί να αυ-
ξήσει τις μολύνσεις και να καταστεί κυρίαρχη, αλλά δεν 
είναι πιθανό να προκαλέσει ένα σαρωτικό κύμα όπως 
έκανε η Όμικρον», υποστήριξε ο καθηγητής.

Έκτακτη ανακοίνωση
της ΔΕΗ για απάτες
με το Power Pass

Με έκτακτη ανακοίνωσή της η ΔΕΗ, «χτυπάει καμπα-
νάκι» για την προφύλαξη των πολιτών σχετικά με τα πε-
ριστατικά εξαπάτησης που έχουν αναφερθεί τις τελευταίες 
μέρες σχετικά με το Power Pass.  Συγκεκριμένα αναφέρ-
θηκαν προσπάθειες εξαπάτησης με «αλίευση» στοιχείων 
μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων 
(phishing), τις τελευταίες ημέρες και η ΔΕΗ ενημερώνει 
τους πελάτες της ότι:

• δεν εμπλέκεται σε κανένα στάδιο της διαδικασίας για 
την πίστωση των ποσών των δικαιούχων του powerpass,

• δεν θα ζητήσει ποτέ από τους πελάτες τα στοιχεία e-
banking και το IBAN του λογαριασμού τους.

«Καλούμε τους πελάτες μας να ακολουθήσουν πιστά 
και προσεκτικά τις οδηγίες που προβλέπονται στη σελίδα 
→ https://vouchers.gov.gr/powerpass», αναφέρει σε ανα-
κοίνωσή της η ΔΕΗ.

Που βρίσκονται οι εργασίες στα δίδυμα Λουτρά;;;

Γκρινιάζουν οι διερχόμενοι, αλλά και οι περίοικοι της οδού Ελευθερίας για το «σιδερένιο τείχος» που έχει τοποθετήσει 
η Αρχαιολογική Υπηρεσία λόγω των συνεχιζόμενων έργων στα Δίδυμα Οθωμανικά Λουτρά. Η μικρή αλάνα που στάθμευ-
αν μερικά αυτοκίνητα έχει αποκλειστεί γι’αυτό και οι γκρίνιες…Το έργο αναστήλωσης των Δίδυμων Λουτρών είναι υψίστης 
σημασίας για την πόλη και σίγουρα θα αποτελέσει πόλο τουριστικής έλξης. 

Ωστόσο θα ήταν χρήσιμο η Υπηρεσία σε τακτά χρονικά διαστήματα να προβαίνει σε δημόσιες ανακοινώσεις για την 
πορεία των εργασιών, όπως το ίδιο μπορεί να κάνει για μια σειρά έργων που είναι σε εξέλιξη για να μην υπάρχουν ίσως 
άδικα σχόλια και γκρίνιες. Η ενημέρωση και η γνώση για την εξέλιξη των εργασιών σε τόσο σημαντικά μνημεία θα κάνει 
τους πολίτες υποστηρικτές και όχι επικριτές.  



Στην τροποποίηση της νομοθεσίας που αφορά στη 
δήλωση των πράξεων που σχετίζονται με την παροχή 
εξοπλισμού από τις εταιρείες μεταποίησης και εμπορί-
ας καφέ προς τις επιχειρήσεις εστίασης με τη μορφή 
του χρησιδανείου προέβη το Υπουργείο Οικονομικών, 
κατόπιν σύντομων ενεργειών του Υφυπουργού Οι-
κονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου. Η αλλαγή 
στη νομοθεσία ψηφίστηκε ως διάταξη του νόμου 
4955/2022 (ΦΕΚ Α 139/14-7-22) για την ενσωμάτω-
ση της οδηγίας 2020/262 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών 
φόρων κατανάλωσης και αποτυπώνεται στο άρθρο 
51 του νέου νόμου. Το θέμα είχε αναδείξει η Ελληνι-
κή Ένωση Καφέ στο Υπουργείο και η συγκεκριμένη 
εξέλιξη επιβεβαιώνει το κλίμα καλής συνεννόησης και 
συνεργασίας που προηγήθηκε, μεταξύ της διοίκησης 
της Ελληνικής Ένωσης Καφέ και του ίδιου του Υφυ-
πουργού.

Μέχρι πρότινος, η νομοθεσία προέβλεπε ότι για 
κάθε πράξη χορήγησης εξοπλισμού σε εταιρείες εστίασης, απαι-
τούνταν σχετική δήλωση σε διάστημα πέντε ημερών και κατα-

βολή τέλους χαρτοσήμου ίσου με ποσοστό 3,6% επί της αξίας 
της μηχανής καφέ. Ωστόσο το πλήθος των χρησιδανείων ήταν 
καθημερινά τέτοιο, που είχε ως αποτέλεσμα να καθίσταται δύ-
σκολη η τήρηση του χρονικού ορίου των πέντε ημερών, προκα-
λώντας δυσλειτουργίες στην τήρηση της διαδικασίας και έντονη 
γραφειοκρατία. Με τη νέα διάταξη που ψηφίστηκε, η υποχρέωση 
δήλωσης των πράξεων χρησιδανεισμού θα γίνεται πλέον συγκε-
ντρωτικά  σε μηνιαία βάση και όχι ανά πράξη όπως γινόταν μέχρι 
σήμερα. Θυμίζουμε ότι το πρόστιμο σε περίπτωση που κάποια 
επιχείρηση δεν δηλώσει μία από τις κινήσεις χρησιδανεισμού, 
ανέρχεται στα 500 ευρώ ανά παράληψη. Μέσα από τη νέα διά-
ταξη ουσιαστικά επιλύεται το ζήτημα της γραφειοκρατίας που είχε 
δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια, ενώ ταυτόχρονα διευκο-
λύνεται ο έλεγχος των φορολογικών αρχών στον διακινούμενο 
εξοπλισμό της αλυσίδας καφέ. 

Σε δήλωσή του ο Γεν. Γραμματέας της Ε.Ε.Κ. Τάσος Γιάγκο-
γλου, εκφράζοντας την ικανοποίηση εκ μέρους του Δ.Σ. έκανε 
ιδιαίτερη αναφορά στην σημαντική συνεισφορά του Ημαθιώτη 
Υφυπουργού ως προς την επίλυση χρόνιων στρεβλώσεων στο 
κλάδο του καφέ, όπως η επιστροφή του Φόρου Κατανάλωσης 
στον Καφέ σε περιπτώσεις εξαγωγών, η απαλλαγή των διπλών 
εγγυήσεων κατά την μεταφορά του καφέ σε και από φορολογική 
αποθήκη, προστασία των επιχειρήσεων του κλάδου από φαι-
νόμενα λαθρεμπορίου και παραεμπορίου και άλλε επιμέρους 
διατάξεις που εξορθολογίζουν, απλοποιούν και διασφαλίζουν την 
απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων του κλάδου.
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Συνεδρίαση του Συντονιστικού 
Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 

(Σ.Τ.Ο.Π.Π.) του Δήμου Νάουσας
Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής 

Προστασίας (Σ.Τ.Ο.Π.Π.) του Δήμου Νάουσας πραγματοποιήθηκε 
χθες Πέμπτη (14.07.2022), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 
Νάουσας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του δήμου, των συναρ-
μόδιων υπηρεσιών και φορέων για τον καλύτερο συντονισμό και 
την ενημέρωση των πολιτών για θέματα πολιτικής προστασίας. 

Συγκεκριμένα, στη σύσκεψη, με επικεφαλής τον Δήμαρχο Νά-
ουσας Νικόλα Καρανικόλα συζητήθηκαν τέσσερα σχέδια αντιμε-
τώπισης έκτακτων αναγκών για την αντιμετώπιση  κινδύνων από 
πυρκαγιές, πλημμύρες, χιονοπτώσεις και σεισμούς, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην πρόληψη δασικών πυρκαγιών, μεσούσης της αντι-
πυρικής περιόδου. 

Ειδικότερα για την πρόληψη των πυρκαγιών κατά τη σύσκεψη 
του Σ.Τ.Ο.Π.Π.  του Δήμου Νάουσας οι εκπρόσωποι των φορέων 
κατέθεσαν τις προτάσεις τους για την διάθεση οχημάτων, προσω-
πικού  κ.ά., ενώ επισημάνθηκε η προτεραιοποίηση που έχει ήδη 
γίνει σε ό,τι αφορά στις εργασίες συντήρησης του δασικού οδικού 
δικτύου, τις συντηρήσεις των σημείων υδροληψίας κ.ά. 

Το master plan για την ανάδειξη 
της Σχολής του Αριστοτέλη παρουσίασε 

στον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη, 
ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας

Το master plan 
για την ανάδειξη 
του αρχαιολογικού 
χώρου και του πο-
λιτιστικού κέντρου 
της Σχολής του Αρι-
στοτέλη, στη θέση 
Ισβόρια, στη Νάου-
σα παρουσίασε στον 
Υπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων Ά-
δωνι Γεωργιάδη,  ο 
Δήμαρχος Νάουσας 
Νικόλας Καρανικό-
λας σε συνάντηση 
που είχαν την Τετάρτη (14.07.2022) στο υπουργείο στην Αθήνα.

Όπως τόνισε στον Υπουργό ο κ. Καρανικόλας πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο που έχει σχεδιαστεί με τη συνεργασία του δήμου 
και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης και το οποίο θα παρουσιαστεί επίσημα το επόμενο διάστημα στους 
δημότες της Νάουσας. 

Με υπογραφή Απόστολου 
Βεσυρόπουλου αλλάζει με νόμο 
το καθεστώς χρησιδανεισμού 

εξοπλισμού στην αλυσίδα καφέ

Συνάντηση Δημάρχου Νάουσας 
Νικόλα Καρανικόλα με τον 
Υφυπουργό Οικονομικών, 

Φορολογικής Πολιτικής 
και Δημόσιας Περιουσίας 
Απόστολο Βεσυρόπουλο

Τρέχοντα ζητήματα του Δήμου Νάουσας που άπτονται του χαρτοφυ-
λακίου του Υπουργείου Οικονομικών  (εκκαθαρίσεις, παλαιότερες οφειλές 
σε δημόσια ταμεία κ.ά) βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε 
στην Αθήνα, την Τετάρτη (13.07.2021), με τον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Απόστολο Βεσυρόπου-
λο,  ο Δήμαρχος Νάουσας κ. Νικόλας Καρανικόλας, συνοδευόμενος από 
τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας Παύλο Αδαμίδη. 



«Η θυσία είναι μια υπόθεση καθημερινή. Συμ-
βαίνει αθόρυβα κάθε στιγμή. Σε κάθε εποχή. Η 
Ιφιγένεια αποχωρίζεται πρώτα την αθωότητα 
συνειδητοποιώντας την σκληρότητα του κόσμου 
αυτού, κι ύστερα τη ζωή της».

Την Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευριπίδη, ένα 
από τα κορυφαία κείμενα της αρχαίας ελληνικής 
γραμματείας, παρουσιάζει η ArsAeterna, σε σκη-
νοθεσία Θέμη Μουμουλίδη,την Τετάρτη 27 Ιου-
λίου, στην Βέροια, στο Θέατρο Άλσους «Μελίνα 
Μερκούρη». 

Στην παράσταση, η σκηνοθετική ανάγνωση 
επιχειρεί τη δημιουργία δυο διαφορετικών χρο-
νικών επιπέδων. Υπάρχει ο χρόνος του μέλλο-
ντος, όπου διαδραματίζεται για μια ακόμη φορά 
η ίδια ιστορία, με τους ήρωες να συγκρούονται 
ανελέητα, σαν τίποτε να μη διδάχθηκαν, και το 
σύγχρονο παρόν, όπου μια συντροφιά νέων γυ-
ναικών (χορός) συναντιούνται με την ιστορία που 
γνωρίζουν καλά, και που αυτή τη φορά έρχεται 
από το μέλλον, σαν εφιάλτης. Όσο προχωρά 
το έργο, τα δύο επίπεδα συγκλίνουν, καθώς οι 
νέες γυναίκες του χορού συνειδητοποιούν ότι 
ίσως παρακολουθούν σκηνές από το δικό τους 
μέλλον.

Η νέα μετάφραση του έργου, που υπογράφει η Παναγιώτα Πανταζή,  αποσκοπεί σ’ έναν σύγ-
χρονο λόγο, με έμφαση στην διαβρωτική ειρωνεία και αμφισημία, αλλά και στην ανάδειξη των  λυρι-
κών  στοιχείων.Ο συνθέτης Σταύρος Γασπαράτος, στοχεύει στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 
μουσικού έργου, βασισμένου στην Ιφιγένεια.

Τους ρόλους ερμηνεύει, ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. 
Στο ρόλο της Ιφιγένειας η Μαρία Πεταβή, μια από τις σημαντικότερες εκπροσώπους της νέας 

γενιάς ηθοποιών, Λάζαρος Γεωργακόπουλος (Αγαμέμνων), Παντελής Δεντάκης (Πρεσβύτης - Αγγε-
λιαφόρος), Ιωάννα Παππά ( Κλυταιμνήστρα ),  Άκης Σακελλαρίου (Μενέλαος), Γιώργος Χρυσοστό-
μου (Αχιλλέας), Ιουλία Γεωργίου, Σοφία Κουλέρα, Ειρήνη Λαφαζάνη, Ιωάννα Λέκκα, Λένα Μποζάκη, 
Αγγελική Νοέα, Δανάη Πολίτη, Βικτώρια Φώτα.

H προπώληση εισιτηρίων ξεκίνησε από την  viva.gr 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
Μετάφραση Παναγιώτα Πανταζή
ΣκηνοθεσίαΘέμης Μουμουλίδης
Σκηνικό Γιώργος Γαβαλάς
ΜουσικήΣταύρος Γασπαράτος
Κοστούμια Νίκη Ψυχογιού
Κίνηση Σεσίλ Μικρούτσικου
Φωτισμοί Νίκος Σωτηρόπουλος
α’ βοηθός σκηνοθέτη   Γεωργία Πιερρουτσάκου
β’ βοηθός σκηνοθέτη    Νικολέττα Μακρυνόρη
Βοηθός συνθέτη – μουσική 
διδασκαλία Αλεξάνδρα Κατερινοπούλου
Βοηθός σκηνογράφου  Μαριάννα Παπαγεωργίου 
Βοηθός ενδυματολόγουΜπαμπανιώτη Σοφία
Φωτογραφίες Ελίνα Γιουνανλή
Επικοινωνία περιοδείας Ρίτα Σίσιου
Διεύθυνση παραγωγής Σταμάτης Μουμουλίδης
Οργάνωση παραγωγής Χριστίνα Μπάλλα
Παραγωγή:
5η Εποχή Τέχνης
Εταιρεία Τέχνης ArsAeterna
Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΑγρινίουΦεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας
Ηλεκτρονική Προπώληση εισιτηρίων :viva.gr 
& ΤΑΜΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ
Τιμές εισιτηρίων     20 ευρώ [ κανονικό]
17 ευρώ [ φοιτητικό, ανέργων, 65+]
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και 
άνετη διασκέδαση.

• Απολύμανση πριν κάθε προ-
βολή,

• Μεγάλες αποστάσεις 
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα 

εισιτηρίων 
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο 

και έξοδο

THOR: LOVE AND THUNDER    
(Marvel)

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

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

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

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

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

σινεμά.

Προβολές στην Θερινή 
αίθουσα:   

Κάθε μέρα στις 21.00
Σκηνοθεσία: 

Philippe de Chauveron
Σενάριο: Guy Laurent & 

Philippe de Chauveron
Ηθοποιοί: 

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

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

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

 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-

γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδε-
σμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

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

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

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του 

Σπυρίδωνα και της Μαρίας, το γένος Μα-
κρίδου, που γεννήθηκε στο Παχτά Αράλ 
Καζαχστάν και κατοικεί στο Λουδία Θεσ/
νίκης και η ΜΑΥΡΑΓΓΕΛΗ ΝΑΤΑΣΣΑ 
του Οδυσσέα και της Κλεοπάτρας, το 
γένος Χριστιανίδου, που γεννήθηκε στο 

Σακίρε Ντμανίσι Γεωργίας και κατοικεί στο Μακροχώρι 
Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στο Μα-
κροχώρι Ημαθίας.

Την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022, οι θεατρικές 
παραγωγές Μέθεξις παρουσιάζουν την παρά-
σταση ΑΡΚΑΣ «Εκτός Ελέγχου» με τα κείμενα 
του Αρκά, στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νά-
ουσας. Η νούμερο ένα κωμωδία της χρονιάς, 
με ένα λαμπερό θίασο πρωταγωνιστών και 
καλλιτεχνικών συντελεστών, ύστερα από τα 
συνεχή sold out στο «Θέατρον» του Κέντρου 
Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» ταξιδεύει σε 
όλες τις γωνιές της Ελλάδας, προσφέροντας 
άφθονο γέλιο σε όλη την οικογένεια. 

Παλιοί και νέοι ήρωες του Αρκά παρουσιάζο-
νται με μοναδικό τρόπο επί σκηνής. O Σωτήρης 
Καλυβάτσης, ο Γιώργος Γαλίτης, η Κωνσταντία 
Χριστοφορίδου, ο Χρήστος Τριπόδης, ο Δη-
μήτρης Αγοράς, τα παιδιά: Αθηνά Τριπόδη και 
Μανώλης Γκίνης, από τα «Τα Καλύτερα μας 
Χρόνια» και ο Παντελής Καναράκης συνθέτουν 
έναν θίασο αξιώσεων και υπόσχονται μία μονα-
δική θεατρική εμπειρία.

Ο Αρκάς, ο σπουδαιότερος σκιτσογράφος 
και γελοιογράφος της εποχής μας, με την καυ-
στική του πένα χαρίζει αφ’ ενός στους ηθοποι-
ούς ολοκληρωμένους χαρακτήρες και εκπληκτι-
κές ατάκες, και αφ’ ετέρου στο κοινό ένα θέαμα 
αδιάκοπου γέλιου και ανατροπών. 

«Το κατόρθωμα του Αρκά είναι, όπως βέ-
βαια κάθε μεγάλου γελοιογράφου, να αφηγηθεί σε 
τρία σκίτσα

μια συνθήκη, μια σχέση, μια ανατροπή και ένα 
άχρηστο δίδαγμα.»                                                                                                             

Κ. Γεωργουσόπουλος
Συντελεστές:
Συγγραφέας: Αρκάς
 Σκηνοθεσία- Διασκευή: Δημήτρης Αγοράς                                                                                                                     
Βοηθός σκηνοθέτης: Χρήστος Τριπόδης                                                                                                   
Σκηνικά – Κοστούμια: Ματίνα Μέγκλα                                                                                                                     
Εικαστική επιμέλεια: Θανάσης Κόκκας
Creative Agency: Gridfox
Παραγωγή: Μέθεξις
Πρωταγωνιστούν: 
Σωτήρης Καλυβάτσης, Γιώργος Γαλίτης, Κων-

σταντία Χριστοφορίδου, Χρήστος Τριπόδης, Δημή-
τρης Αγοράς, τα παιδιά Αθηνά Τριπόδη και Μανώ-
λης Γκίνης 

και ο Παντελής Καναράκης
Διάρκεια Παράστασης: 100 λεπτά
Video trailer παράστασης: https://youtu.

be/1ETqdxfMSkU
Πληροφορίες: 
Τετάρτη 20/7, 21:15, Θερινό Δημοτικό Θέατρο 

Νάουσας
• Εισιτήρια: 
12€ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ
12€ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΦΟΙΤ. – ΠΑΙΔΙΚΟ
15€ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
Προπώληση εισιτηρίων:
• Ηλεκτρονική προπώληση: https://www.viva.gr/

tickets/theater/arkas-ektos-elenchou/ 
• GILLAN’S BAR ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 22, ΝΑ-

ΟΥΣΑ ΤΗΛ.2332503244
• Στο Τ.: 2107622034
Παραγωγή
Μέθεξις

Τετάρτη 20 Ιουλίου 
Μετά τη sold out επιτυχία του χειμώνα, 

η απόλυτη κωμωδία ΑΡΚΑΣ 
«Εκτός Ελέγχου» έρχεται στη Νάουσα!

Την Τετάρτη 27 Ιουλίου στο θέατρο Άλσους
ΕΥΡΙΠΙΔΗ 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ



Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ΚΑΛΕΙ τους δημότες που υπέστησαν ζημίες, 
από τη θεομηνία που έπληξε το Δήμο μας την 23η Ιουνίου 2022, να 
υποβάλλουν αιτήσεις δήλωσης ζημίας, ως εξής:

Α. Στα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας 
– Παιδείας και Πολιτισμού, που βρίσκονται στην πλατεία Ο.Σ.Ε. στην 
Αλεξάνδρεια:

ΜΟΝΟ για τις κύριες κατοικίες τους καθώς και στις οικοσκευές (εξο-
πλισμός κουζίνας χώρων υγιεινής, επίπλωση, ιματισμός κ.λ.π.) και όχι 
σε κτίρια άλλης χρήσης (π.χ. βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, καταστήμα-
τα κ.λ.π. σύμφωνα με την αρ. Πρωτ. 33862/06-05-2019 Κοινή Απόφα-
ση των Υπουργών Εσωτερικών, και Οικονομικών: “Διαδικασία χορήγη-
σης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές κατα-
στροφές”, (ΦΕΚ Β’ 1699/16-05-2019), να υποβάλλουν αίτηση μέχρι την 
29η ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 προσκομίζοντας και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).
2) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1) τελευταίου φορο-

λογικού έτους.
5) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος τελευταίου φορολογικού έτους.
6) Αντίγραφο Εντύπου Ε9.
7) Μισθωτήριο συμβόλαιο ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ (για 

ενοικιαζόμενη κατοικία).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέ-

φωνα 23330/53071 και 53072.
Β. Στα γραφεία της Διεύθυνσης ΥΔΟΜ, Περιβάλλοντος & Καθαρι-

ότητας (Πολεοδομία), που βρίσκονται στην οδό Ελ. Βενιζέλου 2 στην 
Αλεξάνδρεια (όπισθεν Κέντρου Υγείας):

για τους λοιπούς χώρους που υπέστησαν ζημία (αποθήκες, στέ-
γαστρα, κ.λ.π.) εντός των οικοπεδικών τους εκτάσεων, πλην επιχει-
ρήσεων (καταστήματα κ.λ.π.) να υποβάλλουν αίτηση μέχρι την 29η 
ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 προσκομίζοντας και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).
2) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
3) Αντίγραφο Εντύπου Ε9.
4) Φωτογραφίες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέ-

φωνα 2333 3 51307, 51308 και 51306.

 Β. Στα γραφεία της Διεύθυνσης ΥΔΟΜ, Περιβάλλοντος & Καθαρι-
ότητας (Πολεοδομία), που βρίσκονται στην οδό Ελ. Βενιζέλου 2 στην 
Αλεξάνδρεια (όπισθεν Κέντρου Υγείας) για τις επιχειρήσεις που υπέ-
στησαν ζημία σύμφωνα με τον Ν. 4797/2021:

“…«βα) «Επιχειρήσεις»: βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, 
εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, επιχειρήσεις που 
ασκούν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη μορφή 
τους, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων και των 
ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και των επιχειρήσεων που δρα-
στηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση ή εμπορία προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Στις επιχειρήσεις του προηγούμενου 
εδαφίου συμπεριλαμβάνονται και οι δημόσιες επιχειρήσεις, δημοτικές 
ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες των οργανι-
σμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)»,

Στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις ανήκουν οι γεωργικές και κτηνοτροφι-
κές μονάδες, οι οποίες ανήκουν σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσω-
πα ή και σε νομικά πρόσωπα.

ββ) «Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς»: τα νομικά πρόσωπα 
και νομικές οντότητες ιδιωτικού δικαίου, τα οποία επιδιώκουν κοινω-
φελείς ή άλλους σκοπούς που ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο και 
δεν επιδιώκουν κέρδος, όπως φιλανθρωπικά σωματεία, κοινωφελή 
ιδρύματα και αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.” να υπο-
βάλλουν αίτηση μέχρι την 29η ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 προσκομίζοντας και τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
2. Σύντομο ιστορικό συμβάντος
3. Άδεια λειτουργίας ή λοιπές άδειες (αδεια/γνωστοποίηση λειτουρ-

γίας,ΓΕΜΗ,κ.λ.π.)
4. Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή 

μισθωτήριο συμβόλαιο
5. Φορολογικές δηλώσεις επιχείρησης (Ε1 και Ε3 προηγούμενου 

έτους θεομηνίας) Δηλώσεις Φ.Π.Α. (έτους θεομηνίας)
6. Απογραφή προηγούμενου έτους (όπου είναι υποχρεωτική από 

το νόμο)
7. Αναλυτική κατάσταση ζημιών με αξία και αντιστοίχιση σε φωτο-

γραφίες και παραστατικά
8. Φωτογραφίες
9. Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών,εμπορευμάτων, μηχανολογικού 

εξοπλισμού και λοιπά
παραστατικά (σε περίπτωση μη ύπαρξης να αναζητούνται από 

τους προμηθευτές)
10. Κατάσταση κατεστραμμένου μηχανολογικού εξοπλισμού με 

αποσβέσεις
11. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή Υπεύθυνη Δήλωση (με θεωρημένο 

το γνήσιο της υπογραφής) περί μη ασφάλισης της μονάδας
12. ΚΑΔ λειτουργίας της επιχείρησης
13. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου και αντίγραφο άδειας 

κυκλοφορίας (σε περίπτωση ζημιών σε αυτοκίνητο επαγγελματικής 
χρήσης)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2333 3 51307, 51308 
και 51306 καθώς και 2331 3 50114 (Αυτοτελές 
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ημαθίας).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
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Κύριε Μηταράκη, διοικείτε 
υπουργείο, όχι ΜΚΟ

Διαβάσαμε στον επίσημο λο-
γαριασμό του Υπουργού Μετα-
ναστεύσεως και Ασύλου, κ. Μη-
ταράκη, στο Twitter, ότι «η Ευρώ-
πη πρέπει να ανοίξει τα σύνορά 
της» και ότι «η Ευρώπη πρέπει 
να είναι πιο ανοιχτή».

Να θυμίσουμε στον κύριο υ-
πουργό ότι κάποιες αντίστοιχες 
δηλώσεις της Άνγκελα Μέρκελ το 
2015 οδήγησαν στο να πλημμυ-

ρίσει η Ευρώπη από λαθρομετανάστες και να πνιγεί  πολύ σύντομα 
στο αίμα από πολλαπλές τρομοκρατικές επιθέσεις.

Να του θυμίσουμε επίσης ότι διοικεί υπουργείο και όχι κάποια 
«Μη Κυβερνητική Οργάνωση».

Από την άλλη βέβαια, είναι εναρμονισμένος με την προαναγγελία 
αντικαταστάσεως των Ελλήνων από μουσουλμάνους λαθρομετανά-
στες, που έκανε ο πρωθυπουργός μας. Να τα λέμε κι αυτά...

Ο Εκπρόσωπος Τύπου
Παναγιώτης Δούμας

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

Ευχαριστήριο
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Κου-

μαριάς «Η ΝΤΟΛΙΑΝΗ» ευχαριστεί θερμά 
τον κ. Ιωάννη Τζήμα του Κωνσταντίνου για 
την αγορά – δωρεά 29 λογοτεχνικών βιβλί-
ων στην βιβλιοθήκη του συλλόγου μας. Η 
προσφορά αυτή συμβάλλει στην προσπά-
θεια εμπλουτισμού της Βιβλιοθήκης μας 
προκειμένου να λειτουργήσει ως δανειστική 
για τους θερινούς μήνες. 

Να παραταθεί εκ νέου η 
προθεσμία για υποβολή 

φορολογικών δηλώσεων 
ζητά από τον Υπουργό 

Οικονομικών ο 
Λάζαρος Τσαβδαρίδης

Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών 
δηλώσεων για το έτος 2021, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Αυγούστου 
του 2022, ζητάει με Ερώτησή του από τον Υπουργό Οικονομικών ο 
Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος 
Τσαβδαρίδης.

Όπως τονίζει, η νέα παράταση κρίνεται ως απολύτως αναγκαία 
καθώς, με δεκαπέντε μέρες να απομένουν για την λήξη της ήδη 
δοθείσας παράτασης της προθεσμίας για την υποβολή των φορο-
λογικών δηλώσεων  του έτους 2021, οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί 
αδυνατούν να διεκπεραιώσουν τον τεράστιο όγκο της εργασίας τους. 
Καθώς πέραν από τις Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών 
Προσώπων, έχουν επωμιστεί και μεγάλο φόρτο επιπρόσθετης εργα-
σίας λόγω του ανοίγματος πολλών νέων πλατφορμών για την εξυ-
πηρέτηση ή την οικονομική ανακούφιση των πολιτών (Power Pass, 
Fuel Pass, αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών, Τουρισμός για 
όλους, υποβολή καινούργιων πινάκων με τροποποιημένες αποδοχές 
των υπαλλήλων επιχειρήσεων λόγω της αύξησης του κατώτατου 
μισθού από την Κυβέρνηση) τη συμπλήρωση των στοιχείων των 
ενδιαφερομένων στις οποίες επωμίζονται κυρίως οι ίδιοι οι λογιστές 
και οι φοροτεχνικοί.

Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις που απορρέουν από το αντικεί-
μενο εργασίας των λογιστών και των φοροτεχνικών, υπογραμμίζει 
ο κ. Τσαβδαρίδης, όχι μόνο έχουν επιφέρει κατακόρυφη αύξηση της 
εντατικοποίησης της εργασίας τους καθιστώντας σχεδόν απαγορευ-
τική την ολοκλήρωσή της μέχρι την καταληκτική ημέρα της δοθείσας 
παράτασης στις 29 Ιουλίου αλλά παράλληλα δυσχεραίνουν και τη 
δυνατότητα των ίδιων των φορολογουμένων να μπορέσουν να αντα-
ποκριθούν εμπρόθεσμα στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Υποβολή αιτήσεων δήλωσης ζημίας
 από τη θεομηνία της 23ης Ιουνίου 2022 

στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αλεξάνδρειας, 
έως και την Παρασκευή 22 Ιουλίου



Ελλείψει ειδικής, έως 
τώρα, ποινικής διάταξης 
στην ελληνική έννομη τά-
ξη, για τη μη συναινετική 
πορνογραφία και με σκο-
πό την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση αυτής της 
μορφής έμφυλης βίας μέ-
σω των τεχνολογιών πλη-
ροφοριών και επικοινωνι-
ών, προστέθηκε με το άρ-
θρο 38 του ν. 4947/2022 
(ΦΕΚ 124/Α/23-6-2022) 
στον Ποινικό Κώδικα το άρθρο 346, το 
οποίο εντάσσεται στα εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας, ως έγκλημα που 
προσβάλλει το έννομο αγαθό της σεξουα-
λικής αυτοδιάθεσης.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 1, 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τρι-
ών (3) ετών και χρηματική ποινή, όποιος 
χωρίς δικαίωμα κοινολογεί σε τρίτο πρό-
σωπο ή αναρτά σε κοινή θέα, πραγματική, 
αλλοιωμένη ή σχεδιασμένη εικόνα ή κάθε 
είδους οπτικό ή οπτικοακουστικό υλικό 
(φωτογραφίες, εικόνες ή video) στο οποίο 
αποτυπώνεται μη δημόσια πράξη άλλου 
που αφορά στη γενετήσια ζωή του. 

Για να ενισχυθεί η προστασία των 
θυμάτων τέτοιων συμπεριφορών, τιμω-
ρούνται, επίσης, στην παρ. 2, οι απειλές 
πραγματοποίησης τέτοιων πράξεων, με 
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έ-
τους. Αν ο υπαίτιος της πράξης εξαναγκά-
ζει άλλον σε πράξη ή παράλειψη ή ανοχή 
για την οποία αυτός δεν έχει υποχρέωση, 
τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχι-
στον δύο (2) ετών.

Στην παρ. 3 προβλέπονται  κακουρ-
γηματικές μορφές του εγκλήματος που 
τιμωρούνται με ποινή κάθειρξης έως οκτώ 
(8) ετών και χρηματική ποινή, αν η πράξη 
τελείται: α) με ανάρτηση στο διαδίκτυο ή 
σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης με αόρι-
στο αριθμό αποδεκτών, β) από ενήλικο 
και αφορά σε ανήλικο, γ) σε βάρος νυν ή 
πρώην συζύγου 
ή  συν τρόφου 
του υπαιτίου ή 
σε βάρος προ-
σώπου που συ-
νοικεί με αυτόν 
ή έχει μαζί του 
σχέση εργασί-
ας ή υπηρεσίας 
ή βρίσκεται υπό 
την επιμέλεια ή 
την προστασία 
του ή δεν μπορεί 
να υπερασπίσει 
τον εαυτό του, 
δ) με σκοπό να 
προσπορίσει ο 
υπαίτ ιος στον 
εαυτό του ή σε 
άλλον περιουσι-
ακό όφελος.

Τέλος, σύμ-
φωνα με  την 
παρ. 4, αν κά-
ποια  από τ ις 
πράξεις οδήγησε 
το θύμα σε από-
πειρα αυτοκτο-
νίας επιβάλλε-
ται κάθειρξη και 
χρηματική ποινή, 
ενώ αν οδήγησε 
σε αυτοκτονία 

επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα 
(10) ετών και χρηματική ποινή.

Σύμφωνα με την Πρόταση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση Οδηγί-
ας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την καταπολέμηση της 
βίας κατά των γυναικών και της εξ οικεί-
ων βίας [(COM (2022) 105 final της 8ης 
Μαρτίου 2022], η κυβερνοβία επηρεάζει 
δυσανάλογα τις  γυναίκες και τα κορίτσια 
και η χρήση των νέων τεχνολογιών ενέχει 
τον κίνδυνο εύκολης, ταχείας και ευρείας 
έντασης ορισμένων μορφών της, με απο-
τέλεσμα να προκαλείται ή να εντείνεται 
η σοβαρή και μακροχρόνια βλάβη των 
θυμάτων. 

Συμπερασματικά, κρίνουμε ως θετική 
την προσθήκη του άρθρου 346 ΠΚ, επι-
σημαίνοντας πως προϋπόθεση για την 
ουσιαστική και άμεση προστασία των θυ-
μάτων είναι η ορθή εφαρμογή της νέας 
διάταξης και η λήψη πρόσθετων μέτρων, 
όπως μέτρα για την αφαίρεση του παρά-
νομου υλικού ή την απενεργοποίηση της 
πρόσβασης σε αυτό. 

Σταυρούλα Λυμούση
Νομική Σύμβουλος

Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήρι-
ξης Γυναικών Δήμου Βέροιας

Καπετάν Άγρα 3Α
2331065304

isotita@veria.gr
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Revenge porn: 
Νέα διάταξη στον 

Ποινικό Κώδικα για την 
εκδικητική πορνογραφία  

Νέος κύκλος Βιωματικών Σεμιναρίων 
του «Έρασμου»  στη Νάουσα

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

Η θεματολογία των σεμιναρίων πραγματεύεται μεταξύ άλλων: 
- Την αυτογνωσία
- Τον καθορισμό ορίων
- Την αναγνώριση αναγκών
- Τη διαχείριση συναισθημάτων
- Την αναγνώριση και αντιμετώπιση τοξικών σχέσεων

- Τη διαχείριση πένθους, άγχους, φοβιών κλπ.
Η δράση αποσκοπεί στην προσφορά ερεθισμάτων στους συμμετέχοντες, ώστε  να εκφραστούν ελεύθερα, να πειρα-

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

του «Έρασμου» Μ. Αλεξάνδρου 17, στη Βέροια
Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00. Στο τηλ. 23310 74073 ή στο Email: erasmos.veria@gmail.com
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Άλλη μια φορά οι συμβασιούχοι στο ίδιο έργο θεατές. 
Όπως παλιότερα με τα παράβολα στις διαδικασίες των 
αιτήσεων για τις προσλήψεις στις αιτήσεις του ΑΣΕΠ για 
τους διορισμούς σε Ειδική και Γενική Αγωγή, σημειώθη-
καν τεράστιες αδικίες που οδήγησαν σε λάθος μοριοδό-
τηση, ακόμα και σε απολύσεις, έτσι και τώρα. Σε πολλούς 
συναδέλφους εμφανίζονται λιγότερα επικαιροποιημένα 
στοιχεία στον φάκελο του ΟΠΣΥΔ, απ’ όσα κατέθεσαν την 
περίοδο των αιτήσεων πριν λίγους μήνες, με αποτέλεσμα 
να χάνουν μόρια στη διαδικασία της κατάρτισης των πι-
νάκων. 

Υπάρχουν παραδείγματα συναδέλφων που, ενώ έ-
χουν κατακτήσει και καταθέσει Μεταπτυχιακό στην Σχο-
λική Ψυχολογία, δεν αναγνωρίζεται ως συναφές με-
ταπτυχιακό για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους 
Κύριους πίνακες της Ειδικής Αγωγής, ενώ έχουν αυτό 
το δικαίωμα. Σε άλλες περιπτώσεις, ενώ έχουν κατατεθεί 
πιστοποιητικά γέννησης και όλα τα απαραίτητα έγγραφα 
που πιστοποιούν ότι οι συνάδελφοι έχουν φέρει στη ζωή 
παιδιά, αυτά δεν έχουν περαστεί στο φάκελο με αποτέ-
λεσμα να χάνεται η μοριοδότηση με βάση τη νομοθεσία.

 Τα παραδείγματα είναι πολλά και διαφόρων ειδών. 
Η απάντηση από τον ΟΠΣΥΔ και τις διευθύνσεις είναι οι 
συνάδελφοι να καταθέσουν ένσταση επί των προσωρι-
νών πινάκων του ΑΣΕΠ όταν αυτοί αναρτηθούν, αφού 
δε μπορεί να γίνει παρέμβαση από τις Διευθύνσεις λόγω 
«κλειδώματος» της πλατφόρμας.  Αυτόματα αυτό ση-
μαίνει για άλλη μια φορά αδικία και ανασφάλεια για τους 

συναδέλφους και τις συναδέλφισσες, καθώς θα πρέπει 
να περιμένουν την περίοδο των ενστάσεων και πότε αυ-
τές θα γίνουν δεκτές, ώστε να βγούνε οι οριστικοί πίνακες 
της Ειδικής Αγωγής. Μέχρι τότε οι κόποι και οι θυσίες 
τους θα έχουν πάει χαμένοι, αφού ενώ έχουν κατακτήσει 
και καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα, αυτά δε θα μετα-
τραπούν στην αντίστοιχη μοριοδότηση.

Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι! Με το κυνήγι των 
προσόντων σε συνδυασμό με την ακρίβεια να έχει ρημά-
ξει το εισόδημα των συναδέλφων, την απόλυση του κα-
λοκαιριού να τους οδηγεί σε άλλους κλάδους για να βγει 
το μεροκάματο και τις διακοπές να αποτελούν απαγορευ-
μένη λέξη, έρχονται να προστεθούν και τέτοια γραφειο-
κρατικά εμπόδια που κάποιους θα τους αδικήσει στους 
πίνακες, αλλάζοντάς τους ολόκληρο τον προϋπολογισμό 
και  την οικογενειακή ζωή.

Η Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ημα-
θίας απαιτεί εδώ και τώρα το Υπουργείο να κάνει όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες ώστε να μπορέσουν οι Διευθύν-
σεις να διορθώσουν τα λάθη που έχουν γίνει στους φακέ-
λους του ΟΠΣΥΔ σε όλους τους συναδέλφους.

Καλούμε το διοικητικό συμβούλιο της ΔΟΕ να οργανώ-
σει άμεσα παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο για 
το ζήτημα.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόγραμμα Rapid Test στον Δήμο Βέροιας
Συνεχίζεται η διενέργεια των δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του νέου κορωνοϊού 

SARS CoV–2 στον Δήμο Βέροιας, από κλιμάκια της Κινητής Μονάδας του ΕΟΔΥ στην Ημαθία.
Η διαδικασία των δωρεάν rapid tests έχει προγραμματιστεί τις παρακάτω μέρες και ώρες στο ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας 

(Μαυρομιχάλη 14, έναντι Βήματος Απ. Παύλου):
Δευτέρα 18.07.22 έως Παρασκευή 22.07.22 από 8:30 έως 15:00.
Οι πολίτες θα πρέπει γνωρίζουν τo ΑΜΚΑ τους, τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, καθώς και τον αριθμό του κινητού 

τους τηλεφώνου.
*Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η ώρα προσέλευσης κοινού είναι αυστηρά έως τις 14:30 γιατί οι δράσεις ολοκληρώνονται 

τις καθημερινές στις 15:00.

ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ 

ΤΑ ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 

ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΣΥΔ!



Με μεστό και στιβαρό λόγο τοποθετήθηκε 
ο Τάσος Μπαρτζώκας, για τις θετικές αλλαγές 
που επιφέρει το νομοσχέδιο του Υπουργείου 
Παιδείας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο Βουλευτής ανέφερε ότι οι ρυθμίσεις 
του νομοσχεδίου, παρά τις αντιδράσεις της 
Αντιπολίτευσης του «όχι σε όλα, για το όχι», 
έχουν την στήριξη της κοινωνίας και, μάλιστα 
διακομματικά, διότι ξεδιπλώνουν ένα «όραμα 
για το μέλλον που η κοινωνία χρειάζεται. Ένα 
όραμα εμπιστοσύνης στην παιδεία και στα 
Πανεπιστήμια μας».

Μεταξύ των ρυθμίσεων που λειτουργούν 
ως γέφυρα για το καλύτερο αύριο της νέας 
γενιάς, συμπεριλαμβάνονται:

◦ Νέα συμβούλια διοίκησης
◦ Αυτονομία των ΑΕΙ για ίδρυση παραρτη-

μάτων
◦ Αναβαθμισμένα προγράμματα σπουδών 
◦ Κέντρα ψυχολογικής υποστήριξης των 

φοιτητών
◦ Δυνατότητα για διπλά πτυχία 
◦ Νέο πειθαρχικό δίκαιο των καθηγητών
◦ Ενισχυμένα κίνητρα για έρευνα και διά-

χυση των αποτελεσμάτων της στην κοινωνία
◦ Ελληνικό σύστημα κινητικότητας «Ερά-

σμους»
◦ Ίδρυση Νέων σχολών Επιστημών και 

Τεχνολογίας
◦ Ενίσχυση της πρακτικής άσκησης των 

φοιτητών
Ο Τάσος Μπαρτζώκας επεσήμανε ότι η 

παιδεία είναι ζήτημα εθνικής σημασίας, ανα-
φέροντας επίσης ότι η ευθύνη του καθενός, 
για τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη Βου-
λή, είναι πολύ μεγάλη. Χαρακτηριστικά δήλω-

σε «δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι ως πολιτικοί 
βάζουμε τα χέρια μας στις αξίνες της ιστορίας 
αλλά και στην αξίνα της προσωπικής ιστορίας 
του κάθε πολίτη, του κάθε νέου. Καλώ τον 
καθένα να αναλογιστεί το βάρος της ευθύνης. 
Ας συμπορευτούμε έστω, στα ζητήματα εθνι-
κής σημασίας, όπως η εκπαίδευση.»

Ο σύνδεσμος για την ομιλία του Βουλευτή: 
https://youtu.be/RdnmklKReBs

  Το Δασαρχείο Νάουσας 
επισκέφθηκε την Τετάρ-
τη  13 Ιουλίου η κ. Φρόσω 
Καρασαρλίδου και συνα-
ντήθηκε με τον  Δασάρχη κ. 
Παπαγεωργίου Γεώργιο και 
τον δασολόγο κ. Μπιτέρνα 
Δημήτριο .

  Ενημερώθηκε για τα 
προβλήματα της υπηρεσίας 
που αφορούν κυρίως την 
έλλειψη   μονίμου επιστη-
μονικού προσωπικού , κα-
θώς από τις 30 οργανικές 
θέσεις καλύπτονται μόνο οι 
10, ενώ ο όγκος δουλειάς 
έχει πολλαπλασιαστεί, αφού 
στην αρμοδιότητα του Δα-
σαρχείου εντάχθηκε ο έλεγ-
χος των περιβαλλοντικών 
μελετών για τις ανεμογεν-
νήτριες στο Βέρμιο , καθώς 
επίσης και  η  αγροφυλακή. 
Εξίσου μεγάλη είναι και η έλλειψη εποχιακών εργαζομέ-
νων για την δασοπροστασία, αφού από 35 εργαζόμενους 
δεν έχει προσληφθεί κανείς,  με αποτέλεσμα τη δυσκολία 
λειτουργίας του εκτροφείου . Σημαντικό επίσης πρόβλημα 
αποτελεί η έλλειψη μεταφορικών μέσων , αφού το μόνο 
αυτοκίνητο που διαθέτει το Δασαρχείο είναι αυτό που προ-
μηθεύτηκε η υπηρεσία με παρέμβαση της κ. Καρασαρλί-

δου κατά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Στο κλείσιμο της συνάντησης ζητήθηκε η αποφασιστική 

παρέμβαση της πολιτείας για την μείωση του πληθυσμού 
των αγριόχοιρων, καθώς πέρα από την πιθανότητα πρό-
κλησης τροχαίων ατυχημάτων , όπως πρόσφατα συνέβη 
στο Κιλκίς, το Δασαρχείο δέχεται μεγάλη πίεση από τους 
αγρότες της Νάουσας για την ζημιά που υφίστανται από 
τον μεγάλο πληθυσμό των ημίαιμων αγριόχοιρων. 

Στις 08/07/2022 συνεδρίασε το διευρυμένο Συντονι-
στικό Όργανο των φορέων Π.Φ.Υ. για να εκτιμήσει την 
κατάσταση, μετά και την επιστολή που είχαμε στείλει στον 
Υπουργό Υγείας κ. Αθ. Πλεύρη την 01/07/2022 (επισυνά-
πτεται) με συγκεκριμένα αιτήματα.

Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει καμία δέσμευση για 
περαιτέρω ενέργειες από την πλευρά του Υπουργού, ε-
ξαγγέλλουμε την έναρξη απεργιακών κινητοποιήσεων από 
την πλευρά των διαγνωστικών εργαστηρίων, των πολυϊα-
τρείων και τον κλινικοεργαστηριακών γιατρών από 18 έως 
20 Ιουλίου 2022.   

Προχωρούμε σε κινητοποιήσεις για την διεκδίκηση της 
βιωσιμότητας των εργαστηρίων μας καθώς και του προ-
σωπικού που απασχολείται σε αυτά.

Ζητούμε την άμεση κατάργηση της προκαταβολής του 
70% του claw back του 
2022, ώστε να υπάρξει 
ανάσα ρευστότητας προς 
τα εργαστήρια μας, δια-
φορετικά αδυνατούμε να 
πληρώσουμε ακόμα και 
το προσωπικό μας τους 
προσεχείς μήνες και άμε-
σο επακόλουθο, το βέβαιο 
κλείσιμο των εργαστηρίων 
μας.

Ζητούμε όποια εξέτα-
ση εκτελείται, να αποζημι-
ώνεται στο ακέραιο, χωρίς 
υποτιμολογήσεις!

Ανακοινώνουμε εκ των 
προτέρων ότι οποιαδή-
ποτε κινητοποίηση που 
αφορά το κλείσιμο των 
εργαστήριων εξαγγελθεί 
από περιφερειακούς συλ-
λόγους, το Συντονιστικό 
Όργανο φορέων Π.Φ.Υ. 
θα δώσει την πλήρη στή-
ριξη και κάλυψή τους.

Δεν ζητάμε να πληρώ-
νουν οι ασθενείς τις εξετά-
σεις τους. 

Ζητάμε να τις πληρώ-
νει ο ΕΟΠΥΥ ως οφείλει 
και όχι εμείς! 

Ζητάμε την επαρκή 
χρηματοδότηση της Πρω-

τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας!
Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τον αφανισμό μας!
Υγεία χωρίς γιατρούς δεν γίνεται!
Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα για την Υγεία!

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΚΕ     
 Φ.Ν.ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ                                                                 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΙΠΥ
Θ.ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΣΙΔΙΚ            

Ι.ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΙΔΙ    

Δ. ΦΑΣΙΤΣΑΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ

Α. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
 «VENUS GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

1) Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού   
     Μηχανικού   εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας
2)  Αρχιτεχνίτη Μηχανικού  εγκαταστάσεων 4ης ειδικότητας- (Θερμαστή)
3)  Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ: 
Email: hr@venusgrowers.gr

Fax: 2331024204
Διεύθυνση: Α.Σ. Βέροιας VENUS GROWERS, 
Σιδηροδρομικός Σταθμός Βέροιας, ΤΚ 59131, Τ.Θ. 3, Βέροια.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331023311 
με εσωτερικό αρ. 141 ή 144 ή 123.

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
«VENUS GROWERS» 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

Α) Εργατών Παραγωγής
Β) Αδειούχων και βοηθών χειριστών κλαρκ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ: 
- Μεταφορά των εργαζομένων από και προς τις εγκαταστάσεις των εργοστασίων
- Κλιματιζόμενους χώρους εργασίας
- Πλήρη εξοπλισμό εργασίας
ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ (ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ):
1. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας,
2. Α.Φ.Μ. (σε εκκαθαριστικό της εφορίας  η της βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ.),
3. Αριθμό  Μητρώου ΙΚΑ 
4. Α.Μ.Κ.Α. 
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού  υγείας 
6. Βιβλιάριο  καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς (πρώτος δικαιούχος ο εργαζόμενος),
7. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (από λογαριασμό ΔΕΗ ή  τηλεφωνίας)
ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ:
- Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
- ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας και
- ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ:
- Άδεια χειριστή  ή βοηθού χειριστή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 23310 23311, 
23310 70663 εσωτερικό 144 ή 141 ή 123

Mail: hr@venusgrowers.gr

Τάσος Μπαρτζώκας για τους 
Νέους Ορίζοντες στα ΑΕΙ: 

Συνδέουμε τα πανεπιστήμια 
με το μέλλον!

Ενημέρωση της Φρόσως Καρασαρλίδου 
στο Δασαρχείο Νάουσας για την έλλειψη 

προσωπικού και μεταφορικών μέσων

Συντονιστικό Όργανο Φορέων Π.Φ.Υ. 
Κήρυξη κινητοποιήσεων από 18  έως 20 Ιουλίου 2022  

Ζητάμε άμεση κατάργηση της προείσπραξης του claw back
Ζητάμε οξυγόνο για να μην πεθάνουμε!



Κυριακή17Ιουλίου2022
ο10oςδρόμοςΞηρολιβάδου

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

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

Άνεμος
αισιοδοξίας
καισχέδια

στονΦΑΣΝάουσα
Ποιοι εκλέγονται στο νέο δ.σ.

Με πολύ μεγάλη συμμετοχή και σε κλίμα 

αισιοδοξίας και ελπίδας πραγματο-

ποιήθηκε με την πρώτη πρόσκληση η 

έκτακτη γενική συνέλευση του ΦΑΣ Νάουσα, το 

απόγευμα της Τετάρτης στο γήπεδο. Το νέο δ.σ. 

είναι –αλφαβητικά- το εξής: 

Αραμπατζής Πέτρος, Δίντσης Σωτήρης, Θεοδωρίδης Μά-
κης, Καζίλης Νίκος, Κερμανίδης Χρήστος, Νούσης Αντώνης, 
Παπουτσής Χάρης, Παρούτης Βασίλης, Τάνος Νίκος, Τεληγιαν-
νίδης Θεόφιλος, Χρυσανθίδης Γιώργος.

Η κατανομή των αξιωμάτων θα γίνει σε εύθετο χρόνο.

Τεχνικός διευθυντής της ομάδας θα είναι ο Μιχάλης Αλεξιά-
δης.

Μετά την παραίτηση του Γιάννη Αμανατίδη 
από την προεδρία του Απόλλωνα Λυκογιάννης, 
την ομάδα της γενέτειράς του ανέλαβε ο Πόλυς  
Χουρσουζίδης και φέτος θα αγωνίζεται στην 
Β’ κατηγορία της ΕΠΣ Ημαθίας .Ο επιτυχημέ-
νος παράγοντας που «τρέχει» παράλληλα και 
τον Αστέρα Αλεξάνδρειας, όπως μας τόνισε θα 
στηριχτεί σε νέα παιδιά, γι’ αυτό καλεί όσους 
παίκτες επιθυμούν ηλικίας από 15 έως 20 ετών, 
να ενταχθούν στο δυναμικό του Απόλλωνα, να 
επικοινωνήσουν μαζί του στο τηλ. 6937295972. 
Είναι μία ομάδα με προοπτικές για τους νεα-
ρούς που θα αγωνιστούν με τα χρώματα του 
Απόλλωνα που καλλιεργεί όλα τα ταλέντα που 
θα φορέσουν την φανέλα της ομάδας.
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CMYK

Η Εκτελεστική Επι-
τροπή της ΕΠΟ 
θα αποφασίσει 

τι μέλλει γενέσθαι με 
τα εισιτήρια ανόδου 
στη μεγάλη κατηγορία, 
καθώς για μία ακόμα 
σεζόν η Super League 
πρότεινε να υποβιβάζε-
ται ο τελευταίος απευ-
θείας και ο 13ος να 
δίνει μπαράζ. Η Super 
League 2 θα προτείνει 
στη δική της προκήρυξη 
2+2 εισιτήρια ανόδου 
σε μία προσπάθεια να 
αποκατασταθεί η μεγά-
λη αδικία που υφίστα-
ται, με τον πρόεδρο της 
ΕΠΟ Τάκη Μπαλτάκο να 
δηλώνει ανοικτά υπέρ 
της δεύτερης τη τάξει 
κατηγορίας.

Σε δηλώσεις του στον Over Fm 
Πάτρας ο Μπαλτάκος ανέφερε ότι 

η πρότασή του θα είναι για 2+1 
εισιτήρια ανόδου και τόνισε:

«Ο μόνος που μπορεί να κάνει 

αναδιάρθρωση στο ποδόσφαιρο 
είναι η ΕΠΟ. Όταν παρεμβαίνει ο 
υπουργός, όπως πέρυσι και κάνει 
αναδιάρθρωση βλέπετε τι γίνεται. 
Δεν μπορεί να ξέρει κανένας υ-
πουργός ούτε οι επιτελείς του αυ-
τά τα οποία γνωρίζει η ΕΠΟ.

Θα συζητήσουμε το θέμα και 
θα προσπαθήσουμε να κάνουμε 
αναδιάρθρωση της κατηγορίας. 
Δεν είναι δυνατόν να παίζουν 34 
ομάδες και ν’ ανεβαίνει ένας. Είναι 
κάτι που θα συζητηθεί, δεν είμαι 
μόνο εγώ εκεί. Εμένα η άποψή 
μου είναι πάρα πολύ απλή. Θα 
πρέπει από κάθε όμιλο της κατη-
γορίας αυτής ν’ ανεβαίνει σίγουρα 
ο πρωταθλητής και να παίζει μπα-
ράζ ο δεύτερος.

Εγώ θα ήθελα ν’ ανεβαίνουν 
2+2, αλλά επειδή βλέπω ότι αυ-
τό μπορεί να προκαλέσει κάποιες 
δυσχέρειες, η δική μου πρόταση 
θα είναι ν’ ανεβαίνουν οι δύο πρω-
ταθλητές και ο 2ος να παίζει να 
μπαράζ».

Παναγιώτης Μπαλτάκος: «2+1 εισιτήρια ανόδου»
προτείνει ο πρόεδρος της ΕΠΟ

ΟΠόλυςΧουρσουζίδης
ανέλαβετονΑπόλλωνΝ.Λυκογιάννης



Στην κατάμε-
στη από κόσμο 
«Sala» του 

πολυχώρου «ΕΛΗΑ» 
πραγματοποιήθηκε το 
απόγευμα της Τετάρ-
της(13/7)  η συγκέντρω-
ση για το σήμερα και το 
αύριο της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ, 
μετά το προσκλητήριο 
της ομάδας πρωτοβου-
λίας για την στήριξη της 
ομάδας.

Σε αυτήν παραβρέθηκαν, ε-
κτός από την ομάδα πρωτοβουλί-
ας,  με επικεφαλής τους Στέφανο 
Αποστολίδη και Στέργιο Διαμάντη, 
ένας εκ των ιδιοκτητών της ομά-
δας, ο Χρήστος Μπίκας, ο Δήμαρ-
χος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης, 
ο αντιπεριφεριάρχης Κώστας Κα-
λαϊτζίδης, ο αντιδήμαρχος Βασί-
λης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος 
της ΕΠΣΗ Στέργιος Μουρτζίλας, 
ο εμπορικός σύλλογος, το Επι-
μελητήριο Ημαθίας, τοπικοί επι-
χειρηματίες, φορείς, ο σύλλογος 
παλαιμάχων της ομάδας και φυ-
σικά πολλοί φίλαθλοι της «Βασί-
λισσας».

Όλοι όσοι μίλησαν, ευχαρίστη-
σαν την οικογένεια Μπίκα για τα 
4 χρόνια παρουσίας της και προ-
σφοράς στην ομάδα και συγχρό-
νως ευχήθηκαν κάποια στιγμή, 
αφού ο χρόνος τα γιατρεύει όλα, 
να επιστρέψουν με τις ίδιες φιλο-
δοξίες που είχαν, στην ομάδα.

Κύριοι ομιλητές ήταν ο επικε-
φαλής της ομάδας πρωτοβουλίας 
και πρώην πρόεδρος, Στέφανος 
Αποστολίδης και ο συνοδοιπό-
ρος του σε αυτή την προσπάθεια, 
πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ Στέργιος 
Διαμάντης, οι οποίοι αναφέρθη-
καν στην επόμενη μέρα της «Βα-
σίλισσας», εξήγησαν το σκεπτι-
κό της προσπάθειάς τους και το 

πλάνο λειτουργίας, ενώ τόνισαν 
ότι στόχος τους είναι να κρατή-
σουν την ομάδα στην SL2 και να 
αξιοποιήσουν τοπικό έμψυχο δυ-
ναμικό. Χαρακτηριστικά μάλιστα 

ο Στέφανος Αποστολίδης είπε: «η 
ΒΕΡΟΙΑ θα συνεχίσει να κοιτάει 
ψηλά».

Την συμπαράστασή τους ε-
ξέφρασαν ο αντιπεριφερειάρχης 

Κώστας Καλαϊτζίδης, ο Δήμαρχος 
Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης και 
ο πρόεδρος της ΕΠΣΗ Στέργιος 
Μουρτζίλας.

Επίσης, έγινε αναφορά σε ε-

ταιρείες και ιδιώτες που μέχρι 
τώρα δήλωσαν πρόθυμοι να βο-
ηθήσουν οικονομικά την ομάδα, 
για να πετύχει τους στόχους της. 
Αυτοί είναι οι εξής:

Venus, Α. Παπαδόπουλος & 
ΣΙΑ, Αγγελακόπουλος Σαράντης, 
Ανθουλάκης Μιχάλης, Αξιώτης Νί-
κος, Αποστολίδης Στέφανος, Απο-
στολίδης Χρήστος, Αφοι Κουτόβα, 
ΒΑΚΩ Α.Ε., Βούλης Γεδεών, Γε-
ρασίμου Παντελής Α/Σ Μέλισσα, 
ΕΚΤΕ Κατασκευαστική, Εμμανου-
ηλίδης Απόστολος, Εμπορικός 
Σύλλογος Βέροιας, Ζερβός Σπύ-
ρος, Ζιώγας Νίκος Delicius Fruit, 
Θεοχαρόπουλος Κώστας, Καλαϊ-
τζίδης Κώστας, Καράμπελας Δη-
μήτρης S/M Family, Καρολίδης Δι-
ονύσης, Κουτσιώνης Γιώργος, Λα-
ζαρίδης Άρης, Λύκας Κυριακίδης, 
Μακαρονάς Δημήτρης, Μεϊμαρί-
δης Στέλιος, Μουρτζίλας Νίκος, 
Μουρτζίλας Στέργιος / Μουχτάρης 
Χρήστος, Μπαλτζής Γιώργος, Φι-
λιππίδης Νάκης, Νικολόπουλος 
Βασίλης, Νούλας Νίκος, Νούσι-
ος Αντώνης, Πάσχος Αναστάσης, 
Πατρίκας Δημήτρης, Πιστοφίδης 
Χρήστος, Πίτος, Πλωμαρίτης 
Σταύρος, Σακαλής Αργύρης, Σα-
ρηγιαννίδης Στάθης, Σισμανίδης 
Γιάννης, Σισμανίδης Κώστας, 
ΣΟΥΛΗΣ Α.Ε., Τόπης Βασίλης, 
Τσιγκογιάννης Γιώργος, Φύκατας 
Παύλος του Πέτρου, Φωτόπουλος 
Κώστας, Μπουτζιώνας Αχιλλέας, 
Παπαοικονόμου Κώστας, Πήγα-
σος Α.Ε. μεταφορική, Κεχαγιάς 
Δημήτρης, Ιορδανίδης Παναγιώ-
της, Παπαδόπουλος Ευγένης, Α-
λιγιζάκης Στέλιος, Τσανακτσίδης 
Χρήστος, PANINI AΕ, Ταβδαρίδη 
Γιάννη, Μεζέ Θανάση, Πλωμαρί-
τη Κώστα και «Μακεδών» Μετ/κη 
(Αγγέλου-Γκανάρας). 

Ορίστηκαν οι 4 πρώτες επιτρο-
πές που θα «τρέξουν» τα θέματα 
της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ

Ορίστηκαν οι τέσσερις πρώτες 
επιτροπές που θα τρέξουν τα θέ-
ματα της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ, μετά την 
προχθεσινή συγκέντρωση που 
πραγματοποιήθηκε στην «Ελιά».

Αυτές είναι οι εξής:
Οικονομική Επιτροπή
Αράβας Βασίλης (πρόεδρος)
Ραχαβέλιας Κώστας 
Γκαμπέτης Διονύσης 

Επιτροπή Μεταγραφών
Αποστολίδης Στέφανος 
Διαμάντης Στέργιος 
Νούλας Νίκος 
Προπονητής 

Επιτροπή Διαιτησίας - Πα-
ρατηρητών

Καρολίδης Διονύσης 
Μήνας Γιάννης 

Επιτροπή Επικοινωνίας 
και Προβολής

Γαλανομάτης Βύλλης
Βόλκος Βασίλης
Τσιμόπουλος Κώστας
Χατζηκυριακίδης Αντώνης
Καρολίδης Δημήτρης
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Μετά την συγκέντρωση στην «ΕΛΗΑ» της ομάδας πρωτοβουλίας

Στεφ. Αποστολίδης: «Η ΒΕΡΟΙΑ θα συνεχίσει
να κοιτάει ψηλά...» 

Παρουσιάστηκε το πλάνο λειτουργίας, οι στόχοι και οι οικονομικοί «υποστηρικτές» της ομάδας
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28 Ιουλίου - 3 Αυγούστου 2022
Κ.Ε.Π.Α: σαν ΣΤΑΡ του 

θερινού σινεμά – 7 βραδιές 
με βραβευμένες ταινίες

 
Η Κ.Ε.Π.Α Δήμου Βέ-

ροιας σε συνεργασία με 
τον κινηματογράφο ΣΤΑΡ 
της πόλης, διοργανώνουν 
7 βραδιές θερινού σινεμά, 
με 7 αξιόλογες, σύγχρονες, 
βραβευμένες ταινίες της 7ης 
τέχνης, από την Πέμπτη 28 
Ιουλίου μέχρι και την Τετάρ-
τη 3 Αυγούστου. 

Οι προβολές που είναι 
ελεύθερες για το κοινό με α-
παραίτητη όμως κάρτα εισό-
δου, θα ξεκινούν στις 9.00 
μ.μ. στην ανθισμένη, δροσε-
ρή  ταράτσα του «Σταρ». 

(Για τις κάρτες ελευθέ-
ρας, αυστηρά προσωπικές, 
πληροφορίες στη γραμμα-
τεία της Κ.Ε.Π.Α., 3ος όρο-
φος Χώρου Τεχνών, στο τη-
λέφωνο 2331078100).

B e l f a s t ,  Π έ -
μπτη28.7.2022, ώρα 9μ.μ.

Η Αυλαία για τις φετινές 
προβολές θα ανοίξει την 
Πέμπτη 28.7.2022 με την 
ημιαυτοβιογραφική δραμε-
ντί του Κένεθ Μπράνα, ο 
οποίος σκηνοθετεί με παι-
χνιδιάρικη νοσταλγία και υ-
περβολικό συναίσθημα μια 
οσκαρικής συνταγής ιστορία ενηλικίωσης.

Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου σεναρίου σε ταινία 2022 • Κένεθ Μπράνα
Όσκαρ Καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου 2022 • Κένεθ Μπράνα
Κινηματογραφικό Βραβείο BAFTA Καλύτερης βρετανικής ταινίας 2022 • Κένεθ Μπρά-

να, Ταμάρ Τόμας, Λάουρα Μπέργουικ, ...
Κινηματογραφικό Βραβείο Critics’ Choice Καλύτερου νεαρού ηθοποιού 2022 • Τζουντ 

Χιλλ
Κινηματογραφικό Βραβείο Critics’ Choice Καλύτερης ομαδικής ερμηνείας 2022
Διεθνές Βραβείο της Αυστραλιανής Ακαδημίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Κα-

λύτερου Β’ γυναικείου ρόλου 2022 • Τζούντι Ντεντς
Κινηματογραφικό Βραβείο Critics’ Choice Καλύτερου σεναρίου 2022 • Κένεθ Μπράνα
Βραβείο Νταβίντ ντι Ντονατέλο Καλύτερης ξένης ταινίας 2022 • Κένεθ Μπράνα
AFI Special Award 2022
Βραβείο Satellite Καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου 2022 • Κένεθ Μπράνα
Βραβείο Satellite Καλύτερης δραματικής ταινίας 2022
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Πέμπτη 28.7 : Belfast, του Κένεθ Μπράνα /2022
Παρασκευή 29.7 : Άσπρο Πάτο,  του Τόμας Βίντερμπεργκ/ 2020
Σάββατο 30.7 : Nomadland, της Κλόι Τζάο/ 2020
Κυριακή 31.7 : West side story, του Στίβεν Σπίλμπεργκ/ 2021
Δευτέρα 01.8 : 1917, του Σαμ Μέντες / 2019
Τρίτη 02.8 : Ραντεβού στο Belle Epoque, του Νικολά Μπεντός / 2019
Τετάρτη 03.8 : Ο οίκος Gucci, του Ρίντλεϊ Σκοτ /2021

Ευχαριστήριο για τη Δωρεά του Φιλοπρόοδου 
Φιλόπτωχου Συλλόγου Γυναικών Αλεξάνδρειας 

στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος του 

Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού 
κος Στέφανος Δριστάς και τα στελέ-
χη του Κοινωνικού Φαρμακείου του 
Δήμου Αλεξάνδρειας, ευχαριστούν 
θερμά το σύλλογο ”Φιλοπρόοδος Φι-
λόπτωχος Γυναικών Αλεξανδρείας” 
για την ευγενική χορηγία αντιπυρε-
τικών – αναλγητικών στο Κοινωνικό 
Φαρμακείο.

Ο σύλλογος ”Φιλοπρόοδος Φι-
λόπτωχος Γυναικών Αλεξάνδρειας” 
κλήθηκε από τα στελέχη του Κοινωνικού Φαρμακείου να βοηθήσει στην συγκέντρωση 
αντιπυρετικών – αναλγητικών. Η ανταπόκριση των μελών του συλλόγου ήταν άμεση με 
αποτέλεσμα να δωθεί στη Δομή ποσότητα Depon tabs και Algofren tabs.

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στο έργο του Κοινωνικού Φαρμακείου του 
Δήμου μας. Με την συνεχή στήριξη σας, μπορούμε να καλύπτουμε όλο και περισσότερες 
ανάγκες ωφελουμένων δημοτών.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΙΣΤΑΣ

Συνεδρίασε στη Λάρισα 
η Πανελλαδική 

Επιτροπή Μπλόκων  
Συνεδρ ίασε  η 

Γραμματεία της Πα-
νελλαδικής Επιτρο-
πής Μπλόκων στην 
Λάρισα την Τρίτη 12 
Ιουλίου για να εκτι-
μήσει την κατάστα-
ση που διαμορφώ-
νεται στον αγροτικό 
και κτηνοτροφικό 
τομέα με την τερά-
στια αύξηση του 
κόστους παραγω-
γής, τις χαμηλές 
τιμές πώλησης των 
προϊόντων, τις κα-
ταστροφικές ζημιές 
στην παραγωγή σε 
πολλές περιοχές 
της χώρας. Την συ-
νεδρίαση απασχό-
λησε επίσης η ανά-
γκη για δυνάμωμα 
της παρέμβασης 
αλλά και της ουσια-
στικής λειτουργίας του οργανωμένου αγροτικού κινήματος, 
και μια σειρά πρωτοβουλίες που θα πάρουμε το επόμενο 
διάστημα. 

Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων είναι ο μο-
ναδικός οργανωμένος αγροτικός φορέας με πανελλαδική 
έκφραση από τον Έβρο ως την Κρήτη με συνεχή λει-
τουργία, παρέμβαση και πρωτοβουλίες. Προβάλλει και 
διεκδικεί αιτήματα επιβίωσης που είναι δίκαια και αφορούν 
στην συντριπτική πλειοψηφία αγροτών και κτηνοτρόφων. 
Αυτό που συζητήθηκε και ομόφωνα συμφωνήθηκε είναι 
η ένταση των προσπαθειών μας για το δυνάμωμα του 
αγροτικού κινήματος, την ουσιαστική λειτουργία και δράση 
των πρωτοβάθμιων αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλό-
γων, των Ομοσπονδιών. Στόχος μας είναι η συσπείρωση 
της συντριπτικής πλειοψηφίας των αγροτών στο οργανω-
μένο αγροτικό κίνημα, η μαζικοποίηση του ώστε να γίνει 
πιο αποτελεσματικό στην παρέμβαση και τις αγωνιστικές 
πρωτοβουλίες για να μπορούμε να αποσπάμε λύσεις και 
κατακτήσεις με την πίεση των αγώνων μας. Καταλήξαμε σε 
σχεδιασμό και χρονοδιάγραμμα συγκρότησης νέων Ομο-
σπονδιών στην Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησο, Κεντρική 
Μακεδονία ως τέλος του χρόνου καθώς και σε συγκρότηση 
νέων αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων.  Για μας εί-
ναι καθαρό ότι η οργάνωση των αγροτών και κτηνοτρόφων 
είναι υπόθεση του ίδιου του κινήματος με τους όρους και 
τον τρόπο που αυτό θα συμβαίνει. 

Στα θετικά του απολογισμού μετά τα μπλόκα και το 
συλλαλητήριο στην Αθήνα είναι το γεγονός ότι συνεχίζονται 
οι πολύπλευρες παρεμβάσεις κυρίως για ζημιές από τα 
καιρικά φαινόμενα και παρά τις δυσκολίες της περιόδου 
γίνονται μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και διεκδίκη-
σης. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι όπου γίνονται εκλο-
γές σε αγροτικούς συλλόγους παρατηρείται διπλασιασμός 
των ψηφισάντων που αναγνωρίζουν την συνέπεια και την 
αγωνιστική στάση των συλλόγων το προηγούμενο διάστη-
μα. Θα διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού την ενότητα που 
έχουμε κατακτήσει στα μπλόκα, στους συλλόγους και στις 
Ομοσπονδίες και θα συνεχίσουμε να είμαστε διεκδικητικό 
κίνημα απέναντι στις κυβερνήσεις και τοπικούς παράγοντες 
και όχι «κίνημα» δημοσίων σχέσεων ή συναλλαγής.

Η αύξηση του κόστους παραγωγής και οι χαμηλές τιμές 
πώλησης των προϊόντων δεν οφείλονται μόνο στον πόλεμο 
και τις αρνητικές επιπτώσεις από αυτόν. Ήταν και είναι 
πολιτική επιλογή όλων των Κυβερνήσεων να στηρίζουν 
τους βιομηχάνους, τους εφοπλιστές, τους εμπόρους, τους 
τραπεζίτες κλπ σε βάρος των αγροτών και κτηνοτρόφων, 
συνολικά του λαού.  Για αυτό επικαλούνται το δημοσιονο-
μικό κόστος για να πετάξουν κάποια ψίχουλα στους αγρό-
τες, την ίδια στιγμή που μπουκώνουν με δισεκατομμύρια 
ευρώ το μεγάλο κεφάλαιο. Μόλις πρόσφατα στην Βουλή 
ψήφισαν αύξηση των ναύλων για τα πλοία 10%, έδωσαν 
ζεστό χρήμα 80 εκατομμυρίων ευρώ στους εφοπλιστές και 
άλλες παροχές, τους δίνουν αφορολόγητο πετρέλαιο ενώ 
οι αγρότες το πληρώνουν 2 ευρώ το λίτρο για να καλλιερ-
γήσουν. 

Προσπαθούν με επιδόματα να ρίξουν στάχτη στα μάτια 
του κόσμου αλλά εμείς θέλουμε και παλεύουμε για μια ζωή 
με ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας εν έτη 2022, 
να έχουμε ουσιαστικό εισόδημα να καλλιεργούμε και να 

ζούμε με αξιοπρέπεια τις οικογένειες μας και όχι επιδόματα 
ελεημοσύνης. 

Εξήγγειλαν αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής και 
μας κοροιδεύουν κατάμουτρα αφού με τις ευλογίες τους οι 
πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας αύξησαν την τιμή πώλησης 
του ρεύματος  άρα και το κόστος ενέργειας. Ζητάμε κατάρ-
γηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, μείωση της τιμής του 
ρεύματος, κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας και 
του προστίμου περί ρύπων, επαναλειτουργία με λιγνίτη 
ώστε να μειωθεί η τιμή. 

Μιλάνε για επισιτιστική κρίση εξαιτίας του πολέμου αλλά 
αποκρύβουν την πραγματικότητα ότι οι μισθοί και οι συντά-
ξεις είναι εξευτελιστικοί, δεν φτάνουν για να καλύψουν τις 
ανάγκες των νοικοκυριών σε ενοίκια, ρεύμα, βενζίνη, είδη 
πρώτης ανάγκης και έτσι δεν φτάνουν και τα χρήματα για 
να αγοράσουν τα προϊόντα που εμείς παράγουμε. Η επι-
σιτιστική κρίση είναι η ακρίβεια ως αποτέλεσμα των πολι-
τικών των κυβερνήσεων να στηρίζουν τους επιχειρηματίες 
για να κερδοσκοπούν σε βάρος του λαού. 

Έχουμε φυσικές καταστροφές μεγάλης κλίμακας σε 
πολλές περιοχές της χώρας. Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ ό-
ταν δίνονται με καθυστέρηση μηνών ή χρόνου είναι ψίχου-
λα σε σχέση με την απώλεια εισοδήματος. Ο κανονισμός 
του ΕΛΓΑ είναι έκτρωμα, αντιαγροτικός και αναχρονιστικός. 
Παλεύουμε και διεκδικούμε ΕΛΓΑ που εκτός από τις ασφα-
λιστικές εισφορές αγροτών και κτηνοτρόφων θα χρηματο-
δοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό ώστε να ασφαλί-
ζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 
100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους. Η 
ΠΕΜ το Φθινόπωρο θα οργανώσει μεγάλη πανελλαδική 
εκδήλωση για τον ΕΛΓΑ, προβολής της πρότασης και του 
αιτήματος μας καθώς και την αντιχαλαζική,  αντιπλημμυρι-
κή, αντιπαγετική θωράκιση και προστασία ώστε η παραγω-
γή μας να μην είναι έρμαιο των φυσικών φαινομένων. 

Η κατάσταση ειδικά στην κτηνοτροφία είναι δραματική 
με την τεράστια και ανεξέλεγκτη αύξηση της τιμής των ζω-
οτροφών, τις χαμηλές τιμές πώλησης του γάλατος και του 
κρέατος. Από όλη την χώρα έρχεται εικόνα καταστροφής 
και απόγνωσης από τους κτηνοτρόφους. Συνέπεια αυτών 
των πολιτικών είναι να ξεκληρίζονται ολόκληρα κοπάδια κα-
θώς δεν υπάρχει η δυνατότητα να τα ταΐσουν με  τις τιμές 
για ζωοτροφές να έχουν φτάσει στον ουρανό. Χρειάζονται 
ουσιαστικά μέτρα προστασίας των κτηνοτρόφων και των 
κοπαδιών. Επιδότηση των ζωοτροφών εδώ και τώρα, να 
δοθεί ενίσχυση στο κεφάλι ζώου, να αυξηθεί η τιμή των 
προϊόντων ώστε να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και 
να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα στους κτηνοτρόφους. 

Η Γραμματεία της ΠΕΜ καλεί τους αγρότες και κτηνο-
τρόφους να βγάλουν συμπεράσματα από την δική τους ε-
μπειρία. Οι αγώνες μας έφεραν αποτελέσματα και κατακτή-
σεις. Μπορούμε με την οργάνωση, το δυνάμωμα και την 
λειτουργία των Συλλόγων, των Ομοσπονδιών και της ΠΕΜ, 
να βγούμε πιο δυνατά και μαζικά στο προσκήνιο, στους 
νέους αγώνες για την επιβίωση μας. Να πιστέψουμε στην 
δύναμη μας, να ενισχύσουμε την ενότητα μας, να συνειδη-
τοποιήσουμε ότι την λύση δεν θα την φέρουν «σωτήρες» ή 
«φωστήρες» αλλά η συμμετοχή και η δράση όλων μας. 

Καλούς αγώνες! Συνεχίζουμε – θα νικήσουμε!
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ της ΠΕΜ
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 14 Ι-

ουλίου 2022 στις 12.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτό-
κου στο Δάσκιο Ημαθίας ο Χρή-
στος Ευθ. Πουλιόπουλος σε ηλι-
κία 67 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 14 Ιουλίου 

2022 στις 5.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
η Ευαγγελία Στεφ. Τσίλη σε ηλικία 82 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 14 Ιουλίου 

2022 στις 7.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο 
Ευστάθιος Ιωαν. Μαραντίδης σε ηλικία 
82 ετών. Η ταφή έγινε στα Κοιμητήρια 
Διαβατού.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022 στις 6.15 μ.μ. 

από τον Ιερό Ναό Υπαπαντής Βέροιας ο Ηλίας Κουκουτέγος 
σε ηλικία 64 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΥΡΑΝΟΣ

Κάλεσμα καθηγητών 
για δωρεάν ενισχυτική 

διδασκαλία στο Κοινωνικό 
Φροντιστήριο Βέροιας

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

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

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

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

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

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

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων 
Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Βέροιας

Γιώργος Μπιλέκας 

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

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

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

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

Υποτροφία 
«Χαραλάμπου Κιαγχίδη»

Το Σωματείο του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα, ακολουθώντας την 
ευαισθησία του ιδρυτή του για τη σπουδάζουσα νεολαία, αείμνηστου 
Χαράλαμπου Κιαγχίδη, και συναισθανόμενο τις δυσκολίες των οικο-
γενειών να ανταπεξέλθουν στα έξοδα των σπουδών, αποφάσισε να 
προκηρύξει επίσημα κατ’ έτος υποτροφία με την επωνυμία: Υποτροφία 
Χαράλαμπου Κιαγχίδη. Η υποτροφία αφορά τη δωρεάν διαμονή σε 
διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (οικία Χαράλαμπου Κιαγχί-
δη) σε δυο φοιτήτριες ή δυο φοιτητές που έχουν εισέλθει επιτυχώς σε 
πανεπιστήμιο ή ιδιωτικές σχολές της Θεσσαλονίκης. Απόλυτη προτε-
ραιότητα δίνεται στους φοιτητές ή φοιτήτριες με καταγωγή από το Ρο-
δοχώρι και μόνο ελλείψει υποψηφίων με τη συγκεκριμένη καταγωγή η 
υποτροφία θα αφορά φοιτητές από την ευρύτερη περιοχή της Ημαθίας 
ή την υπόλοιπη Ελλάδα. Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την καταγωγή, την 
οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των φοιτητών.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 η μια θέση έχει ήδη καλυφθεί 
από προηγούμενη υπότροφο η οποία συνεχίζει τις σπουδές της. Συνε-
πώς η προκήρυξη αφορά μια θέση για μια φοιτήτρια με καταγωγή από 
το Ροδοχώρι. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επιτυχούσα σε σχολές 
της Θεσσαλονίκης από το Ροδοχώρι η θέση αφορά τον Νομό Ημαθίας.

Οι υποψήφιοι  υποβάλλουν στο e-mai l  του Σωματείου 
peristereota752@gmail.com τα εξής δικαιολογητικά:

1) Ταυτότητα ή άλλο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η κα-
ταγωγή των υποψηφίων από το Ροδοχώρι Ναούσης ή την ευρύτερη 
περιοχή της Ημαθίας.

2) Βεβαίωση εγγραφής στα ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ή άλλη σχολή
3) Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έλαβαν, ή δεν λαμβάνουν άλλη 

υποτροφία από το ίδιο ή άλλο Κληρ/μα, Δωρεά ή Κληρονομία και ότι 
δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα άλλη υποτροφία.

4) Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας για το φορολογητέο εισό-
δημα των υποψηφίων και της οικογενείας τους

5) Σε περίπτωση πολυτεκνίας Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Για τη συνέχιση της υποτροφίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται κάθε χρό-

νο να προσκομίζουν πιστοποιητικό προόδου με ικανοποιητική βαθμολογία.
Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα των υποτρόφων ή εάν 

οι υπότροφοι δε λάβουν το πτυχίο τους μέσα σε ένα έτος από τη λήξη 
της κανονικής διάρκειας των σπουδών τους, χάνουν την υποτροφία.

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδήποτε σοβαρό 
λόγο το κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαί-
ωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία.

Ποιος ήταν ο Χαράλαμπος Κιαγχίδης;
Ο δικηγόρος Χαράλαμπος Κιαγχίδης γεννήθηκε το 1908 στα Λει-

βάδια της Γαλίανας και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στα κοινά των 
Ποντίων, καθώς υπήρξε για 16 χρόνια πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης 
Θεσσαλονίκης και ο εμπνευστής της ανιδρύσεως της I. Μονής Αγ. 
Γεωργίου Περιστερεώτα της Γαλίανας του Πόντου. Θερμός συμπαρα-
στάτης του υπήρξε η γυναίκα του Αικατερίνη, το γένος Ευμοιρίδου. Ως 
πρόεδρος του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα έθεσε τα θεμέλια και ολο-
κλήρωσε την κατασκευή του ιερού Ναού και των παρακείμενων κτιρια-
κών εγκαταστάσεων της Μονής του Αγίου Γεωργίου στο Ροδοχώρι Νά-
ουσας. Με δικές του ενέργειες συγκεντρώθηκαν τα ιερά Λείψανα των 
Αγίων και τα ιερά κειμήλια που φυλάσσονταν στην παλιά Μονή του 
Πόντου, καθώς και τα ιερά οστά των Ιερομονάχων της παλιάς Μονής 
του Πόντου. Ως πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης, πέρα 
από την απόκτηση του σημερινού εντευκτηρίου στη Λεωφόρο Νίκης, 
κατόρθωσε να φέρει σε πέρας την ανέγερση οκταώροφης οικοδομής 
στη Θεσσαλονίκη, για τη στέγαση του Οίκου Ακρίτα Φοιτητή (Οικοτρο-
φείο-Εστιατόριο-Βιβλιοθήκη-Αναγνωστήριο). Με διαθήκη του άφησε, 
μετά το θάνατο του (1983), όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του 
στο Σωματείο και στην I. Μονή Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 16 Ι-

ουλίου 2022 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας γιου, αδελφού και θείου

ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΒΡΟΝΤΖΟΥ

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

Οι γονείς, 
Τα αδέλφια, 
Τα ανήψια

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 17 

Ιουλίου 2022 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Γεωργίου στο Μακροχώρι 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα και παππού

ΗΛΙΑ
ΑΪΔΙΝΙΔΗ

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

Η σύζυγος
Τα τέκνα

Τα εγγόνια
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο δια-

μερίσματα 80 τ.μ. και 85 

τ.μ. στο Κάτω Μακροχώ-

ρι και τα δύο μαζί 45.000 

ευρώ. Τηλ.: 6987 239560 

& 6987 234784.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα  

ρετιρέ 80 τ.μ., Μυτιλέκα 

10, μπροστά στον Ι.Ν. 

Κυριώτισσας, 3ος όρ., α-

νακαινισμένο. Τηλ.: 6973 

021410.

ΛEΠTOKAPYA Πιε-

ρίας ευκαιρία πωλούνται 

οικόπεδα 350 τ.μ. με νε-

ρό κοντά στη θάλασσα 

25.000 ευρώ και οικόπε-

δα με άδεια. Τηλ.: 6983 

936729.

ΛEΠTOKAPYA Πιερί-

ας πωλούνται αυτόνομα 

νεόδμητα διαμερίσματα 40 

τ.μ. και 60 τ.μ. 300 μέτρα 

από τη θάλασσα με σαλό-

νι, κουζίνα, 1-2 υπνοδω-

μάτια και μπάνιο και με-

γάλα μπαλκόνια με θέα τη 

θάλασσα και τον Όλυμπο. 

Τηλ.: 6983 936729.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φανταστι-

κή ισόγεια μονοκατοικία, 

70 τ.μ. στη Βεργίνα, στο 

κέντρο του χωριού, κα-

τασκευής 2003, σε οικό-

πεδο 500 τ.μ. πλήρως 

επιπλωμένη, ξύλινα σύγ-

χρονα κουφώματα μέσα 

στο πράσινο. Τηλ.: 6948 

041985.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

2 στρέμ. στους Γεωργια-

νούς, άρτιο και οικοδομή-

σιμο, περιφραγμένο, ρεύ-

μα. Μεγάλη ευκαιρία. Τιμή 

22.000 ευρώ. Τηλ.: 6983 

277527.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά 

στο κέντρο της Βέροιας 

γκαρσονιέρα μέχρι 50 τ.μ. 

με ασανσέρ. Τηλ.: 6945 

122583.

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

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

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

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

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

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

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

ΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
24653 ΜΑΥΡΟΔΕΝΡΙ Ενοικιάζεται ΑΠΟ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 107153 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται 

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23165 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται στον 

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105256 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ: 105456 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, Πωλείται 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 116929 - Επί της κεντρικής ΠΩ-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
Κωδ: 106441 - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12902 Οικόπεδο στην Μεγάλη 

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

Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 13740 - Στην Νέα Καλλικράτεια 

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

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

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

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

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

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

Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στο email 
info@almifoods.gr

Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 7800



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-ΓΚΑΡΑΖ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-

σμα πλήρως ανακαινισμένο, 

στην Τριανδρία Θεσ/νίκης, 2 

δωμάτια, σαλόνι, χωλ, κου-

ζίνα, W.C., φυσικό αέριο, air 

condition, πολύ κοντά στα Πα-

νεπιστήμια. Πληρ. κιν.: 6978 

008441.

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται 

μονοκατοικία 115 τ.μ., μεγά-

λα μπαλκόνια, ατομική θέρ-

μανση, ηλεκτρικές συσκευές 

στην κουζίνα και κρεβατοκά-

μαρα. Τηλ.: 6979 008978.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέ-

ρα 30 τ.μ., πλήρως επιπλωμέ-

νη, Εμμ. Παππά 30, 1ος όρο-

φος, air condition inverter, θω-

ρακισμένη πόρτα, με 2 μπαλ-

κόνια. Τηλ.: 6979 343636.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-

νιέρα 50 τ.μ., επί της Κονί-

τσης 29 (δίπλα στα Αστικά), 

1 υπνοδωμάτιο, 1 σαλοκου-

ζίνα, W.C., 1ος όροφος, με 

ελάχιστα κοινόχρηστα (με-

ρικώς επιπλωμένη). Πληρ. 

τηλ.: 6946 740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-

νιέρα, 1ος όροφος, Ανοίξεως 

52. Πληρ. τηλ.: 6945 852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαμέ-

ρισμα στη Σκύδρα 90 τ.μ., 

1ος όροφος, ανακαινισμένο, 

χωρίς θέρμανση, χωρίς κοι-

νόχρηστα, 250 ευρώ. Τηλ.: 

6951 831687.

ΠΑΤΡΙΔΑ, περιοχή Μαυ-

ροσι, ενοικιάζεται χωράφι 10 

στρέμματα, χέρσο, αρδευτικό, 

πάνω στην άσφαλτο. Πληρ. 

τηλ.: 6945 152085, κος Νίκος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώνας με 

καφέ-εστιατόριο, στο Σέλι (Κά-

τω Βέρμιο), στην πλατεία του 

χωριού. Δεκτές, μόνο σοβαρές 

προτάσεις. Τηλ. 6945931427.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ συνεργείο 

αυτοικινήτων, πλήρως εξο-

πλισμένο και σε λειτουργία, 

με σταθερή πελατεία, Σταδίου 

130. Πληρ. τηλ.: 6944 860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για ενοικι-

αζόμενα δωμάτια στον Μαρ-

μαρά Χαλκιδικής. Παρέχεται: 

διατροφή, διαμονή, πλήρης 

ασφάλιση και ικανοποιητι-

κός μισθός. Πληρ. τηλ.: 6973 

341640.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με 

ειδική άδεια από επιχείρηση 

στη Βέροια γία πλήρη απα-

σχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχα-

νικός & Ηλεκτρολόγος αυτο-

κινήτων από επιχείρηση στη 

Βέροια για πλήρη απασχό-

ληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός συ-

νεργείου από επιχείρηση στη 

Βέροια για πλήρη απασχόλη-

ση. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

2331071553 & 2331062900 

Ώρες επικοινωνίας: 9:30 με 

18:30.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρος τε-

χνίτης επίπλων καθώς και 

λοιυστραδόρος επίπλων με 

εμπειία. Πληρ. τηλ.: 6987 

501595.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης κρέατος 

από την εταιρία ΘΑΝΟΣ Ε-

ΠΕ - Στενήμαχος Ναούσης. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 

6973-736711

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ψήστη 

σε εστιατόριο για πλήρη απα-

σχόληση. Πληρ. τηλ.: 6979 

808608.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΑΖΗΤΩ εργασία ως ε-

ξωτερικός πωλητής για το Νο-

μό Ημαθίας. Πληρ. τηλ.: 6980 

715197 κος Δημήτρης.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλα-

ξη και περιποίηση ηλικιωμένων. 

Τηλ.: 6945 738276 κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φροντίδα και περιποίηση ηλι-

κιωμένων για 24 ώρες. Πληρ. 

τηλ.: 6993 678697.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ,  με 

πείρα, παραδίδει μαθήματα 

ΑΟΘ σε μαθητές των ΓΕΛ, κα-

θώς και μαθήματα ΑΟΘ και 

ΑΟΔΕ σε μαθητές των ΕΠΑΛ. 

Μετάβαση κατ’ οίκον σε χω-

ριά. Τηλ. επικοινωνίας: 6984 

678728.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνω-

ριμία κυρία έως 55 ετών. 

Πληρ. τηλ.: 6984 040769.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση 

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

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

Απαραίτηταπροσόντα:
Πολύ καλή γνώση της Αγγλι-

κής γλώσσας
Γνώση χειρισμού Η/Υ και Μs 

office
Αποστολή βιογραφικών στο 

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

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

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

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

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

Τηλ.:6956483486.

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

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

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



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

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

www.mesitikoveria.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180  €

ΚΤΕΛ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 30 τ.μ.  θέα  270 €

ΕΛΙΑ  40 τ.μ. 2 χώρους  επιπλωμένο 230 €

ΡΟΛΟΙ 40 τ.μ. καινούργιο 2 χώρους  230 €

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 60 τ.μ. καλό θέα , 240 €

ΕΛΙΑ 50 τ.μ. καινούργιο , 240 €

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

ση, θέα ,τέντες  260 €

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

νισμένο, 300 €

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60 τ.μ. super lux, ανακαινισμέ-

νο, επιπλωμένο, ατομική θέρμανση, 380 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 2ΔΣΚΛ ατομική θέρμανση, 

400 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. ατομική θέρμανση πολύ καλό 

420 €

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

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

μική θέρμανση, 370 €

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

ατομική θέρμανση, 600 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. 1ΔΣΚΛ ευκαιρεία 15.000 €

ΡΟΛΟΙ 34 τ.μ. 1ος  ανακαινισμένο 50.000  €

ΡΟΛΟΙ 38τ.μ. 2ος  ανακαινισμένο 37.000  €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 42τ.μ. 1ΔΣΚΛ νεόδμητο 31.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 45 τ.μ. 1ος καινούργιο 37.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 60  τ.μ. 1ος  καλό 81.500 €

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

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

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

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

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

ΕΛΙΑ 80 τ.μ. ανακαινισμένο, 85.000 €    

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

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

47.000 €

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

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

48.000 €

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

ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ.3ΔΣΚΛ  πάρκιν 120.000 €

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

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

πάρκιν, αποθήκη 108.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

τρων, 14.000 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 49 τ.μ. 1ΔΣΚΛ, 48.000

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

ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων, 

105.000 €

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

ΣΚΛ 63.000 €

ΣΕΛΙ 70 τ.μ. 2ΔΣΚΛ πέτρινο  65.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα 

200.000 €

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

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων, 

λουξ, 220.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο 

210.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 200 τ.μ. κεντρικό κτίριο, 700 €

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

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 60 τ.μ. κεντρικό, 1200 €

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

ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €

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

ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €

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

ας, καλό, 480 €

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΕΣ 600 μέτρα, καλό, 16.000 €

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€

ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού, 

24.000 €

ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 700 τ.μ. επάνω στον δρόμο 28.000 €

ΛΟΖΙΤΖΙ  5.000 τ.μ. μεγάλη ευκαιρία 32.000 €

ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ 520 τ.μ. δίπλα στο σχολείο 35.000 €

ΕΛΙΑ 220 τ.μ. ευκαιρία τιμή 39.000 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΓΡΑΦΕΙΩΝ

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

γωνικό

ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

29.000 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

Ηκαθημερινότη-
τασουθαπεριλαμ-
βάνει:

• Καθημερινή επι-
κοινωνία με νέους & 
υφιστάμενους πελάτες

• Διερεύνηση των 
αναγκών τους και παράθεση επαγγελματικών & καινοτόμων λύσεων

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

ΑΠΟΣΤΟΛΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ:vasileios.nikolaou1@vodafone.com

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

Πωλούνται στην Λεπτοκαρυά – 
Σκοτίνα – Λιτόχωρο

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

- Οικόπεδα ενός στρέμματος με οικοδομική άδεια
- Διαμερίσματα και μεζονέτες

Τ.6989888769&6937207760&6947812304

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

•ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΠΕΛΑΤΩΝ)

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



Από τον Εμπορικό Σύλλογο  Βέροιας ανακοι-
νώθηκε,  σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 
4177/2013, οι θερινές εκπτώσεις άρχισαν τη Δευτέ-
ρα 11 Ιούλιου και θα λήξουν την Τετάρτη 31 Αυγού-
στου 2022.

Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από 
την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης 
τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται 
με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπο-
ρική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. 

Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότε-
ρα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ει-
δών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτω-
σης επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται 
στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδή-
ποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, ενώ στην περίπτωση που υπάρχουν 
διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει 
να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως 
…. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις α-
φορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τι-
μή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να μην είναι ανακριβής. 
Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε 
θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην 
πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Κατά την διενέργεια των τακτικών εκ-
πτώσεων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή 
από τους συναδέλφους, γιατί οι κυρώ-
σεις είναι αυστηρές και δεν επιτρέπεται 
να επιβάλλονται λόγω λάθους.  

Γενικά, στους παραβάτες των δια-
τάξεων περί εκπτώσεων επιβάλλεται 
πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του 
ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι 
κατώτερο των 5.000 €.   Σε περίπτωση 
που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρό-
στιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε 
διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται 
στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών 
της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Ειδικότερα για την περίπτωση που οι εκπτώ-
σεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς 
το ποσοστό τους, ως προς την ακρίβεια των 
αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα 
των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή 
όταν ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη 
ή παραπλάνηση, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού 
ίσο με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και 
πάντως όχι κατώτερο από 10.000 €, ανάλογα με 
τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.  

Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια 
παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% 
του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Αρμόδια αρχή για την επιβολή των προστίμων είναι ο Γενικός Γραμ-
ματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης («κρατικός περιφερειάρχης»), 
όπου διαπιστώνεται η παράβαση.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 16 ν. 
4177/2013, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την 
πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου των εκπτώσε-
ων, ήτοι την Κυριακή 17 Ιουλίου  2022 με προτεινόμενο ωράριο από τις 
11:00 έως 16:00

Ευχόμαστε σε όλους σας καλές δουλειές.
Το Δ.Σ 

 του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας

P Τελικά, πρέπει να 
είσαι και στη σωστή πλευ-
ρά της δικαιοσύνης…

P Ελλάδα. Τι πρέπει 
να κάνει κανείς για να μπει 
φυλακή;

P 1ον) Να ψήνει και να 
πουλάει κάστανα στην Α-
ριστοτέλους χωρίς άδεια.

2ον) Να πουλάει καλ-
τσάκια στο παζάρι χωρίς 
αδεία.

3ον) Να κλέψει μια σο-
κολάτα ή τυρόπιτα από 
μάρκετ.

4ον) Να είναι καθαρί-
στρια και για να βρει δου-
λειά να αλλάξει τον βαθμό 
της στο απολυτήριο δημο-
τικού.

P Τώρα, άμα βιάζεις δύο ανήλικους –χωρίς 
άδεια, καταδικάζεσαι, ασκείς έφεση και κυκλοφο-
ρείς ελεύθερος.

P Τι δεν καταλαβαίνετε; Έχει εξάλλου τό-
σους άλλους ανήλικους έξω η κοινωνία.

P  Μέγα θέμα ο καλός λογιστής στην χώρα 
μας. Ο καλός δικηγόρος μέγιστο.

P Δικαιοσύνη. Τυφλή, με εξάρσεις ηδονο-
βλεψίας.

P Ξέρετε τι είναι τα εμπόδια για αυτούς που 
δεν νοιάζονται; ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ!

P Προσωπικά, θα περίμενα και παρέμβαση 

της Προέδρου της Δημο-
κρατίας. Διότι έχει απο-
δείξει ότι διαθέτει ‘προσό-
ντα’.

P Και αντί ανεκδότου –
για ανέκδοτα είμαστε τώρα;

P Κάπου το διάβασα. 
Είναι ωραίο γιατί είναι 
σαφές, χωρίς κραυγές και 
αφορισμούς. Ίδιον των 
πολυγραφότατων στα 
μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης.

P «Όχι δεν είναι σύνη-
θες. Δράστες που έχουν δι-
απράξει εγκλήματα γενετή-
σιας ελευθερίας εκτίουν την 
ποινή τους χωρίς αναστολή.

Ο εισαγγελέας το επισή-
μανε, όπως και το γεγονός 
ότι δεν έχει δείξει μεταμέ-
λεια. Ακριβώς το αντίθετο. 
Είναι ένας άνθρωπος που 
θεωρεί ότι μπορεί ατιμώ-
ρητος να διαπράττει εγκλή-
ματα. Διέπραξε εγκλήματα 
κατά συρροή. Είναι αντικειμενικά επικίνδυνος να 
διαπράξει εκ νέου.

Η δικαιοσύνη έχει και παιδευτικό χαρακτήρα. 
Στην προκειμένη περίπτωση ο χαρακτήρας αυτός 
είναι έντονος. Πρόκειται για δημόσιο πρόσωπο 
που χρησιμοποιούσε την εκάστοτε θέση του για 
να εκφοβίζει τα θύματα του και να μην τον καταγ-
γείλουν. Θύματα του φοβήθηκαν να παραστούν 

στο δικαστήριο.
Ορθά ο κόσμος αντιδρά γιατί έχει κοινό περί 

δικαίου αίσθημα και οφείλει το δικαστικό σύστημα 
της χώρας να αντιδράσει άμεσα επίσης. Τώρα!

Οι καταδικασμένοι βιαστές ανήκουν στη φυλα-
κή.»

Κ.Π.

www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
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