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«Πιάνουν τόπο» οι «γκρίνιες» 
της εφημερίδας!!!

Δεν θα ανακαλύψω την Αμερική με το σημερινό 
μου άρθρο, αλλά μέσα στην ταχύτητα της καθημε-
ρινής ρουτίνας, πρέπει να φρενάρουμε λιγάκι για να 
συνειδητοποιούμε κάποιες αλήθειες. Μέσα από τα 
σχόλια και τις παρατηρήσεις της συγκεκριμένης σε-
λίδας τα «ΛΑΙΚΑ ΜΑΣ» θέτουμε πολλά ζητήματα και 
προβάλουμε προβλήματα που χρήζουν παρεμβάσε-
ων, όπως εξάλλου κάνουμε διαχρονικά. 

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, όχι από αυταρέσκεια 
και κομπασμό, συνειδητοποιώ ότι η παρέμβαση 
της εφημερίδας «πιάνει τόπο», αφού σε μεγάλο 
ποσοστό οι αρμόδιες υπηρεσίες ενεργοποιούνται 
από το «σκούντηγμα» και πράττουν. Με διάθεση 
συνεργατική, βοηθητική για την τοπική κοινωνία και 
όχι μηδενιστική του στυλ «σε περιμένω στην γωνία 
για να σου την πω», όχι μόνο ο ΛΑΟΣ, αλλά κάθε 
υγιής τοπική εφημερίδα ανά την Ελλάδα,  θα πρέπει 
να λειτουργεί κατ’ αυτό τον τρόπο για να είναι απλώς 
χρήσιμη. Όποιος το καταλαβαίνει έχει καλώς, όποιος 
βλέπει φαντάσματα συνωμοσιολογίας και πολιτικής 
καταδίωξης κάνει πρώτα κακό στον εαυτό του, αλλά 
και στην τοπική κοινωνία. 

Εμπιστοσύνη και δύναμη στις τοπικές εφημερίδες 
που είναι η φωνή και η έκφρασή σας! 

Ζήσης  Μιχ. Πατσίκας
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Θεοδώρου Εδέσσης

Μεεπιτυχίαηπρώτηφάσητηςεπιχείρησης
περισυλλογήςτωναδέσποτωνστοΣέλι

Πριν μια εβδομάδα(στις 12 Ιουλίου) είχαμε γράψει 
«Σεαπόγνωσηοι κάτοικοι τουΣελίουλόγωαδέσπο-
των!!!», αναφερόμενοι στις συνεχείς επιθέσεις μιας αγέ-
λης αδέσποτων σκύλων σε κατοίκους και επισκέπτες του 
Σελίου και στις αποτυχημένες προσπάθειες των υπαλλή-
λων του δήμου Βέροιας να περισυλλέξουν τα αδέσποτα 
χρησιμοποιώντας τροφικά δολώματα. Επιβεβαιώθηκαν οι 
πληροφορίες μας ότι ο δήμος θα προχωρούσε σε αίτημα 
προς την Εισαγγελία Βέροιας για χορήγηση αδείας χρήσης 
αναισθητικού βέλους για να μπορέσουν με ασφάλεια να 
περισυλλέξουν τα σκυλιά. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Κυριακή (17/7) ολο-
κληρώθηκε η πρώτη διήμερη φάση περισυλλογής των 
αδέσποτων  σκυλιών, σε μια επιχείρηση που συμμετείχε 
έμπειρος κτηνίατρος και εξειδικευμένος εξωτερικός συνερ-
γάτης του Αρκτούρου, τηρώντας όλες τις προδιαγραφές α-
σφάλειας για τα ζώα. Συνολικά έγινε περισυλλογή 6 ζώων, 
ενώ συνέδραμαν άνδρες της ομάδας Δίας, καθώς και  πολυπληθές συνεργείο από το Κυνοκομείο. Θα πρέπει να επιση-
μανθεί η σημαντική βοήθεια των Σελιωτών που βοήθησαν στο έργο του εντοπισμού των αδέσποτων είτε τηλεφωνικά, είτε 
με την συνδρομή δικών τους οχημάτων, αφού το χωριό έχει δαιδαλώδη στενά και δύσκολο ανάγλυφο. Την όλη επιχείρηση 
συντόνισε  εκ μέρους του Δήμου ο αρμόδιος  Αντιδήμαρχος Τσιφλιδης Ηλίας σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο των κα-
τοίκων Γιώργο Φαρσαρώτο, ενώ θα συνεχισθεί και τις επόμενες ημέρες για την διασφάλιση της υγείας τόσο των κατοίκων 
αλλά και φυσικά των ζώων.

Τα ζώα, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε, οδηγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Κυνοκομείου του δήμου Βέροιας 
για φροντίδα και περίθαλψη, ενώ θα αξιολογηθεί η επιθετική συμπεριφορά τους για το αν θα απελευθερωθούν στο φυσι-
κό περιβάλλον ή θα μείνουν περιορισμένα στο Κυνοκομείο.  

Μέχρι30Σεπτεμβρίου
ηειδικήασφαλιστικήεισφοράτουΕΛΓΑ

 Τρίμηνη παράταση, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022, δόθηκε για την πληρωμής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς 
στον ΕΛΓΑ για τους γεωργούς και κτηνοτρόφυς οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους για το έτος 2021.

Σημειώνεται ότι η ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ του ΕΛΓΑ καταβάλλεται μέχρι την 31 Μαρτίου του επόμενου έτους 
αναφοράς, ενώ είχε ήδη δοθεί μία αρχική παράταση μέχρι την 30/06/2022 με σχετική  υπουργική απόφαση, η οποία ανα-
νεώθηκε χθες από τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργο Στύλιο, κατόπιν συνεργασίας με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, 
κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο.

Πότε θα τοποθετηθούν νέα φωτιστικά στην Αντωνιάδη;

Μια ηλεκτρονική επιστολή από κατοίκους της οδού 
Αντωνιάδη της Βέροιας δεχθήκαμε στο «Λαό», με την 
οποία επισημαίνεται η κατάσταση των φωτιστικών και η 
αναγκαιότητα αλλαγής τους ή μιας ευπρεπούς συντήρη-
σης… αναφέρεται στην επιστολή:

«Πριν ένα χρόνο ενημερώθηκε ο Δήμος από κατοί-
κους της οδού Αντωνιάδη της Βέροιας, ότι δεν αντέχουν 
πλέον τα φωτιστικά του δρόμου. Και να που ήρθε και η 
διαμαρτυρία από τα ίδια! Ευτυχώς προτίμησε να πέσει 
ένα σε κενή θέση, χωρίς... θύμα άνθρωπο ή αυτοκίνητο. 
Ας μην περιμένουν λοιπόν εκεί στον Δήμο να... μαζέ-
ψουμε υπογραφές από τη γειτονιά και να υποβάλλουμε 
αίτημα για αντικατάσταση των φωτιστικών, διότι πλέον 
πρέπει να φανταστούν τί θα γίνει με την πτώση των επό-
μενων... αν θα είμαστε και πάλι τυχεροί να πέσουν Σαβ-
βατοκύριακο σε κενή θέση και όχι πάνω στο κεφάλι μας 
ή στο κεφάλι κάποιου «υψηλού προσκεκλημένου» στην 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών !  Ξέρουν οι υπηρεσίες 
του Δήμου ότι τα φωτιστικά που τοποθετήθηκαν εκεί τη δεκαετία ‘70 δεν έχουν συντηρηθεί, έχουν σκουριάσει, ούτε οι 
γλόμποι έχουν αντικατασταθεί παρά τις εκκλήσεις μας, αφού λόγω φθοράς δεν επιτρέπουν τον ορθό φωτισμό. Δηλαδή 
τί άλλο πρέπει να γίνει για να καταλάβουν ότι η κατάσταση από απόψεως ασφάλειας έχει πάει στο απροχώρητο, αλλά 
και ότι γινόμαστε ρεζίλι με τέτοια φωτιστικά στο δρόμο με το σπουδαιότερο κτήριο πολιτισμού της πόλης;»

Το μεταφέρουμε αρμοδίως!

Αλλοδαποίεργάτες,
ημεδαπάεπιδόματα…

«Μόλις το 1% των εργαζομένων είναι Έλληνες. Το σύ-
νολο είναι Αλβανοί και λίγοι Πακιστανοί», ήταν η απάντηση 
του Χρήστου Γιαννακάκη σε ερώτηση δημοσιογράφου κα-
τά την επίσκεψή του στο Βιετνάμ, σχετικά με την αναζήτη-
ση εργατικών χεριών για τις παραγωγές της Ημαθίας. Και 
να φανταστεί κανείς πως κάποια χρόνια πριν, μαθητές, 
φοιτητές και πόσα νέα παιδιά και οικογένειες, περίμεναν 
να ξεκινήσουν τα μαζέματα ή τα διαλογητήρια, να πάνε για 
μεροκάματο…Μάλιστα για τη νεολαία ήταν ο πιο σίγουρος 
τρόπος να μαζέψουν κάποια χρήματα για τις διακοπές ή 
για τα πρώτα έξοδα του χειμώνα…

Σήμερα ζούμε με «κοινωνικά» επιδόματα και δυστυχώς 
αρχίζουν να μας τα συνηθίζουν και να μεγαλώνουν με 
την «λογική» αυτή, οι νέες γενιές και οι πιο δημιουργικές 
ηλικίες…



Μέχρι και αύριο Τετάρτη 
20 Ιουλίου θα παραμείνουν 
κλειστά τα διαγνωστικά εργα-
στήρια, πολυϊατρεία και οι κλι-
νικοεργαστηριακοί γιατροί οι 
οποίοι εδώ και πολλούς μήνες 
ζητούν την  άμεση κατάργηση 
της προείσπραξης του claw 
back, ζητούν δηλαδή, όπως 
αναφέρουν, οξυγόνο για να 
μην πεθάνουν! 

Επανειλημμένα έχουν α-
πευθυνθεί στον υπουργό Υ-
γείας, πλην όμως, «δεν έχουν 
δει ανταπόκριση στα αιτήμα-
τά τους, παρά την κατάθεση 
προτάσεων και μέτρων διά-
σωσης των διαγνωστικών ερ-
γαστηρίων, που θα καθορί-
σουν την επιβίωση ή όχι ενός 
ολόκληρου κλάδου. Το σύνο-
λο του ιατρικού κόσμου και 
των ιατρικών εταιρειών έχουν 
τη δίκαιη πεποίθηση ότι ο χρόνος τελειώνει», όπως τονίζουν.

Οι γιατροί ζητούν την άμεση κατάργηση της προκαταβολής 
του 70% του claw back του 2022, ώστε να υπάρξει ανάσα ρευ-
στότητας προς τα εργαστήρια και  η όποια εξέταση εκτελείται, να 
αποζημιώνεται στο ακέραιο, χωρίς υποτιμολογήσεις. «Δεν ζητάμε 
να πληρώνουν οι ασθενείς τις εξετάσεις τους. 

Ζητάμε να τις πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ ως οφείλει και όχι εμείς!
Ζητάμε την επαρκή χρηματοδότηση της Πρωτοβάθμιας Φρο-

ντίδας Υγείας!
Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τον αφανισμό μας! Υγεία χω-

ρίς γιατρούς δεν γίνεται» αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.

Για φέτος, τα θέματα που είχαν τεθεί ήταν η έξτρα χρηματοδό-
τηση του προϋπολογισμού των διαγνωστικών εξετάσεων κατά 15 
εκατ. ευρώ η οποία θα προέλθει από ενίσχυση του υπουργείου 
Οικονομικών, η οφειλή των clawback του 2021 (το Α’ 4μηνο και 
το 30% clawback από 5ο-12ο/2022) να ενταχθεί στις 120 δόσεις, 
η τεκμηρίωση λόγω COVID-19 ώστε να καλυφθούν ξεχωριστά 
αυτές οι δαπάνες και η θεσμοθέτηση διαχειριστικής αμοιβής των 
παραπεμπτικών όπως έχει νομοθετηθεί και για τα ιδιωτικά φαρ-
μακεία, καθώς και κόστος δειγματοληψίας.

Τα διαγνωστικά κέντρα για το 2023 ζητούν επίσης: Κα-
θορισμό του μέγιστου ποσοστού clawback έως 10% (με 
προοπτική μηδενισμού του έως το 2025) που θα κληθούν να 
επιστρέψουν τα διαγνωστικά εργαστήρια, τα πολυϊατρεία και 
οι κλινικοεργαστηριακοί ιατροί, αποτίμηση της ιατρικής πρά-
ξης ως ξεχωριστή αμοιβή, εξορθολογισμό των διαγνωστικών 

εξετάσεων και των συμμετοχών και τέλος επανεξέταση συνταγο-
γραφικών οδηγιών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση ζητούν τη διαγραφή του 
χρέους των προηγούμενων ετών από rebate και clawback και 
την αναστολή της προείσπραξης του claw back από τις τρέχου-
σες πληρωμές, ώστε να αυξηθεί η ρευστότητά και το clawback 
του 2022 να ενταχθεί και αυτό στις 120 δόσεις.

Η απάντηση του υπουργείου Υγείας
Με τροπολογία που κατατέθηκε στις 15 Ιουλίου και ψηφίζεται 

την Τρίτη ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης όπως είχε ανα-
κοινώσει στις 30 Ιουνίου στους εκπροσώπους των κλινικοεργα-
στηριακών και διαγνωστικών κέντρων προσθέτει άλλα 15 εκατ. 
ευρώ στον κλειστό προϋπολογισμό και η συνολική αύξηση αυτού 
θα φθάσει τα 55 εκατ. ευρώ μαζί με την ανακατανομή.

Επιπλέον η είσπραξη του clawback και για το έτος 2021 προ-
βλέπεται να πληρωθεί αντί σε 12 σε 120 δόσεις και αφορά το 
σύνολο των ιδιωτών παρόχων.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη με αυτόν τον 
τρόπο στηρίζεται έμπρακτα ο προϋπολογισμός και η ρευστότητα 
του συγκεκριμένου κλάδου για το 2022 ενώ αντίστοιχα θα υπάρ-
ξουν επόμενες παρεμβάσεις και για το 2023.
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Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Εγνατίας 
Οδού, για τη μεταφορά ανεμογεννητριών

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής 
κυκλοφορίας, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέ-
τηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διέλευση συρμού υπερμε-
γεθών φορτηγών μεταφοράς υπέρβαρων και ογκωδών φορτίων 
(τμήματα ανεμογεννήτριας), διαμέσου τμήματος της Εγνατίας 
Οδού, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας αποφάσισε τον αποκλει-
σμό της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων κατά τις ημέρες, 
Τρίτη 19- 07-2022, Πέμπτη 21-07-2022 και Τρίτη 26-07-2022 στο 
οδικό τμήμα της Εγνατίας Οδού από τον Α/Κ Βέροιας έως τον 
Α/Κ Πολυμύλου, με έναρξη αποκλεισμού της κυκλοφορίας, από 
την χρονική στιγμή διέλευσης του εν λόγω συρμού από τον Α/Κ 
Βέροιας (πιθανολογούμενη ώρα από 07:30΄ έως 07:45΄), έως την 
χρονική στιγμή διέλευσης και του τελευταίου οχήματος του συρμού, 
από τον Α/Κ Πολυμύλου (πιθανολογούμενη ώρα από 08:30΄ έως 
08:45΄). Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, τα οχήματα που θα 
εξέλθουν της Εγνατίας Οδού στον Α/Κ Βέροιας, θα συνεχίσουν τον 
προορισμό τους προς Κοζάνη διαμέσου της Ν.Π.Ο. ΒέροιαςΝά-
ουσας και της Ε.Ο. Βέροιας-Έδεσσας-Δρεπάνου και επανείσοδος 
αυτών στην Εγνατία Οδό μέσω του Α/Κ Κοίλων Κοζάνης. Άρθρο 
2ο Α. Κατά την διέλευση του ανωτέρω συρμού, στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από Α/Κ Κλειδίου έως τον Α/Κ Βέροιας, τα εν λόγω φορτηγά θα 
κινούνται στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και θα καταλαμβάνουν μέρος της Λ.Ε.Α.. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει συνεχώς διαθέσιμη για την 
κυκλοφορία των λοιπών οχημάτων μία λωρίδα κυκλοφορίας και σε καμία περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί του εν 
λόγω τμήματος του αυτοκινητόδρομου.

Συνέχεια κινητοποιήσεων…
Κλειστά μέχρι και αύριο, 

μικροβιολογικά 
και διαγνωστικά κέντρα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκε 
η διαδικασία υποβολής

 Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 
στο ΟΣΔΕ μέσω του gov.gr

- Υποβλήθηκαν 638.130 αιτήσεις 
μέσω της νέας πλατφόρμας

 Με επιτυχία ολοκληρώθηκε, στις 14/7/2022, η υποβολή της Ενιαίας 
Αίτησης Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) των παραγωγών στο Ολοκληρωμένο Σύστη-
μα Διαχείρισης και Ελέγχου 2022 (Ο.Σ.Δ.Ε.) μέσω της νέας πλατφόρμας 
υποβολής αιτήσεων, https://eae.opekepe.gov.gr/ που για πρώτη φορά 
τέθηκε σε λειτουργία στο Κυβερνητικό Νέφος.

Ο αριθμός των αιτήσεων που υπεβλήθησαν και οριστικοποιήθηκαν, με 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τις εμπρόθεσμες αιτήσεις, έως 14/7 
ήταν 638.130 Σημειώνουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων 
εκπρόθεσμα, από σήμερα 15/7/2022 και για 25 ημέρες, με την επιβολή 
της προβλεπόμενης ποινής 1% για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέ-
ρησης.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας έρχεται ως αποτέλεσμα συ-
στηματικής δουλειάς των εργαζομένων και στελεχών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
και επιστέγασμα των συντονισμένων ενεργειών της Διοίκησης του Ορ-
γανισμού και της ηγεσίας του ΥΠ.Α.Α.Τ. και του υπ. Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, σειρά αποφάσεων των οποίων, οδήγησαν στην επιχειρησιακή 
αναβάθμιση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στην ισχυροποίηση του στον κεντρικό 
του ρόλο ως συντονιστής του Ο.Σ.Δ.Ε., υλοποιώντας παράλληλα σε συ-
νεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημό-
σιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), την κυβερνητική βούληση για τη μεταφορά 
των εφαρμογών των Δημοσίων Φορέων, στο ενιαίο Κυβερνητικό Νέφος.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργος Γεωργα-
ντάς, σε δηλώσεις του τόνισε ότι «μέσα σε τρεις μήνες υλοποιήθηκε με 
επιτυχία ένα εγχείρημα που συζητείτο για πολλά χρόνια. Πρόκειται για μια 
αναγκαία καινοτομία που ενισχύει την αξιοπιστία του ΟΠΕΚΕΠΕ, υλοποιεί 
με μεγαλύτερη ταχύτητα τη διαδικασία υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενί-
σχυσης και καταδεικνύει τη μεγάλη σημασία που δίνει η κυβέρνηση στη 
στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής».

Νέος αεροψεκασμός 
σήμερα το πρωί 
σε ορυζώνες και 

υγροτοπικά συστήματα 
του Αρδευτικού Κλειδίου

Ανακοινώνεται από το Δήμο Αλεξάνδρειας το προβλεπόμενο Πρό-
γραμμα Εναέριων Δράσεων Ακμαιοκτονίας σε Ορυζώνες και Υγροτοπικά 
συστήματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θα πραγματοποιηθεί αεροψεκασμός μεταξύ άλλων και στο Αρδευτικό 
Κλειδίου, σήμερα Τρίτη 19 Ιουλίου με ώρα έναρξης 05:30 το πρωί. Θα 
χρησιμοποιηθεί το σκεύασμα (δραστική ουσία) B.T.I. και η προβλεπόμενη 
έκταση του αεροψεκασμού θα φτάσει τα 15.000 στρέμματα (για το αρδευ-
τικό Κλειδίου).

Οι αεροψεκασμοί θα εκτελεσθούν από 3 ελικόπτερα. 
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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

Τα «ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ» 
από τον θίασο 

του Άρη Αρμάου απόψε
 στο θέατρο Άλσους της Βέροιας

Η Κ.Ε.Π.Α Δήμου Βέροιας στο πλαίσιο των παραστάσεων ‘Αλσος ’22 «Το καλο-
καίρι αλλάζει» φιλοξενεί την παιδική παράσταση «Τα μαγικά παραμύθια» στο θέα-
τρο άλσους «Μελίνα Μερκούρη» σήμερα Τρίτη 19 Ιουλίου 2022, ώρα 9μ.μ. 

Μια παράσταση για όλη την οικογένεια. Ενα ταξίδι στο όνειρο και στα παραμύ-
θια.

Η ART MUPPETS PRODUCTION και ο θίασος ΆΡΗ ΑΡΜΆΟΥ θα παρουσιάσουν 
στο Ανοιχτό Θέατρο Άλσους «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» Βέροιας μια θεατρική παρά-
σταση γεμάτη γέλιο, μουσική και διασκέδαση για τους μικρούς και μεγάλους φίλους 
του θεάτρου.

Σκηνοθεσία: Άρης Αρμάος 
Κείμενα: Μάριος Ελευθερίου 
Κοστούμια - σκηνικά: Πάρις Πέτρου 
Χορογραφίες: Μαρία Αντωνοπουλου
Μάσκες: Αrt Muppets
Ημερομηνία παράστασης: Τρίτη 19 Ιουλίου 
Ώρα έναρξης: 21:00
Προπώληση 8€ Viva. gr  και Βιβλιοπωλείο ΕΠΙΚΑΙΡΟ 
23310-24612
Ταμείο 10€
Τηλεφωνικές κρατήσεις  6949160175

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΛΙΑΤΣΗΣ
“Τα λέμε στα θερινά…!”

Ο αγαπημένος κωμικός έρχεται στο θερινό σινεμά της πό-
λης σας, για να σας προσφέρει την πιο ξεκαρδιστική καλοκαι-
ρινή παράσταση της ζωής σας!

 Πόλη: Βέροια
Ημερομηνία: Παρασκευή 22 Ιουλίου  2022.
Θερινό Σινεμά ΣΤΑΡ (Μητροπόλεως 57).
Τηλέφωνο κρατήσεων: 2331022373 Ώρα έναρξης: 21.30
Εισιτήρια προπωλούνται μέσω του viva.gr, στα Public και στο ταμείο του ΣΤΑΡ καθημερινά μετά τις 18.00
   Ο Κώστας Μαλιάτσης δεν διάλεξε τυχαία να παρουσιάσει την καινούργια του παράσταση σε θερινά σινεμά 

όλης της περιφέρειας.
Είναι το τρίτο καλοκαίρι στη σκιά της πανδημίας και το πρώτο, που απολαμβάνουμε την έξοδο μας χωρίς τη 

σκιά της υποχρεωτικότητας και των μέτρων. Το πρώτο που μπορούμε να γελάσουμε, να περάσουμε όμορφα και 
να αγκαλιαστούμε κάτω από τον καλοκαιρινό έναστρο ουρανό.

Αυτή τη συνάντηση συμβολίζουν και οι καλοκαιρινοί κινηματογράφοι, με την απλότητα, την αμεσότητα και το 
θετικό κλίμα που τους διακρίνει. Πόσο μάλλον, αν παρακολουθείς ένα τόσο αγαπημένο κωμικό, όπως ο Κώστας 
Μαλιάτσης, όπου μέσα από τα κείμενα του, θα γελάσεις με την ψυχή σου.

Παράλογες σκέψεις του εγκλεισμού, φοβίες και σκέψεις που μόνο εμείς νομίζουμε ότι έχουμε, ο αυτοσαρκα-
στικός μονόλογος που κάνεις στον εαυτό σου όταν μπαίνεις ή βγαίνεις από τα -άντα, κατοικίδια και σχέσεις με 
το αντίθετο φύλο, συνομωσίες που κάνει το λεμόνι με το πλυντήριο πιάτων στη κουζίνα σου και χίλια δύο άλλα 
καθημερινά σουρεαλιστικά μικρά γεγονότα μιας κατά τα άλλα φυσιολογικής ζωής, θα σας κάνουν να φύγετε με…
κοιλιακούς από τα γέλια!

Σας περιμενουμε! 
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Συνεχίζονται 
τα δωρεάν 
Rapid tests 
στο ΚΑΠΗ 

Αλεξάνδρειας
 
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ενημερώνει τους 

Δημότες ότι κινητό κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα 
βρίσκεται καθημερινά την επόμενη εβδο-
μάδα (εκτός της Τετάρτης 20 Ιουλίου) στο 
ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας, όπου θα διενεργη-
θούν Rapid tests με ωράριο από 09:00 έως 
14:30 (μόνο την Παρασκευή 22 Ιουλίου: 
10:00 – 13:30).

Οι πολίτες, έχοντας μαζί τους ταυτότητα, 
ΑΜΚΑ και αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, 
μπορούν να προσέρχονται καθημερινά για 
να πραγματοποιήσουν rapid test χωρίς κα-
μία οικονομική επιβάρυνση.

Την προηγούμενη εβδομάδα διενεργή-
θηκαν 316 Rapid Tests στο ΚΑΠΗ Αλεξάν-
δρειας, εκ των οποίων 65 ανιχνεύθηκαν 
θετικά (20,57%).

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

Ο Γκουτέρες ήλθε στην Αθήνα 
για να προωθήσει όσα 

περιέλαβε στις εκθέσεις του 
προς το Συμβούλιο 

Ασφαλείας για το Κυπριακό;
Στις πρόσφατες δύο εκθέσεις του, προς το 

Συμβούλιο Ασφάλειας για το Κυπριακό, ο Γενι-
κός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, 
προσπάθησε να εξισώσει την Κυπριακή Δημο-
κρατία, με το ψευδοκράτος, με το πρόσχημα 
της περιβόητης πολιτικής ισότητας, που έγινε 
δεκτή ως αρχή για τη διεξαγωγή των διακοινο-
τικών συνομιλιών. 

Όταν η Τουρκική πλευρά δηλώνει απροκά-
λυπτα ότι δεν συζητά πλέον, για ομοσπονδία, 
αλλά για δύο ισότιμα κράτη, δηλώσεις του εί-
δους αυτού, εκ μέρους του Γ. Γραμματέα του Ο-
ΗΕ, έρχονται να συνηγορήσουν για την αλλαγή 
της μέχρι τώρα βάσεως των συνομιλιών και την 
αποδοχή συνομιλιών που οδηγούν στην ανα-
γνώριση δύο κρατών.

Η νέα αυτή βάση συνομιλιών, που ζητά η 
Τούρκικη πλευρά και υποστηρίζεται παρασκη-
νιακά από τη Βρετανική διπλωματία, παρου-
σιάζεται μάλιστα ως δήθεν ‘‘συμβιβαστική’’ για 
ν΄ αποφευχθεί η προσάρτηση των κατεχομέ-
νων, που απειλεί να κάνει ο Τούρκος πρόεδρος 
Ερντογάν, με την ευκαιρία της 48ης επετείου 
της Τουρκικής εισβολής στις 20 Ιουλίου.

Προφανώς, η άτυπη επίσκεψη Γκουτέρες στην Αθήνα έχει ως στόχο την εξα-
σφάλιση της υποστηρίξεως του Έλληνα Πρωθυπουργού σε σχέδια του είδους 
αυτού για δήθεν ‘‘λύση’’ του Κυπριακού. Η Ελληνική Κυβέρνηση και ο Έλληνας 
Πρωθυπουργός όφειλαν να καταγγείλουν τη σκανδαλώδη συμπεριφορά του 
Αντόνιο Γκουτέρες και του εκπροσώπου του στην Κύπρο Κόλιν Στιούαρτ, όπως 
αυτή εκφράστηκε στις τελευταίες εκθέσεις Γκουτέρες, προς το Συμβούλιο Ασφα-
λείας και σε δηλώσεις του Κόλιν Στιούαρτ στη Λευκωσία, και όχι να δίνουν την 
εντύπωση ότι ανέχονται ή συμπλέουν με τη νέα Βρετανικής Εμπνεύσεως πολιτική 
Γκουτέρες.

Η πολιτική των συνεχών υποχωρήσεων για να επιτευχθεί δήθεν συμβιβαστική 
‘‘λύση’’, οδήγησε τον Κυριάκο σε πλήρες αδιέξοδο και σε κλιμάκωση της Τούρκι-
κης αδιαλλαξίας, που απαιτεί ουσιαστικά σήμερα αποαναγνώριση, μέσω ΟΗΕ, 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και εξίσωση της με το ψευδοκράτος.

Σε ό,τι αφορά την επαπειλούμενη προσάρτηση, η Άγκυρα  την προωθεί ουσια-
στικά, ντε φάκτο, μέσα από την επιβολή του πλήρους ελέγχου της σε όλους τους 
τομείς και την υπαγωγή ακόμη και του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου στις 
Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας της Άγκυρας.

Η Ελλάδα δεν μπορεί να ακολουθεί στο Κυπριακό συμπληρωματική πολιτική 
προς τη στρατηγική της Άγκυρας, με ενδοτισμούς, μάταιες ελπίδες και αυταπάτες. 
Οφείλει να προασπίσει ανυποχώρητα τη διεθνή υπόστασή της Κυπριακής Δημο-
κρατίας και να επαναφέρει το κυπριακό στη σωστή του βάση, που είναι η ουσία 
του προβλήματος, η Τουρκική δηλαδή εισβολή και κατοχή.

Η Βρετανική διπλωματία, πάντα, δυστυχώς συνεργός και επίκουρος της Τουρ-
κικής πολιτικής στο Κυπριακό, προσπαθεί, υπό την επίφαση του ΟΗΕ, να αλλάξει 
τη βάση των συνομιλιών, να δρομολογήσει μέσω ΟΗΕ την αποαναγνώριση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και να προωθήσει ‘‘λύση’’ δύο και ‘‘ίσων’’ κρατών. Η Ελ-
λάδα δεν έχει κανένα λόγο για να συμπράξει προς αυτή την κατεύθυνση και για 
να επισπεύσει για δήθεν ‘‘λύση’’ του Κυπριακού, πριν από τις προσεχείς Προεδρι-
κές Εκλογές στην Κύπρο, το Φεβρουάριο του 2023.

Ο Πρόεδρος
Δρ. Πρόδρομος Εμφιετζόγλου

Αγροτικός Σύλλογος Ημαθίας 
για ζημιές από τις βροχοπτώσεις: 
«Κύριε Γεωργαντά εθελοτυφλείτε 

και επιλέγετε τη σιωπή»   
Από τον πρό-

εδρο και τα μέλη 
του ΔΣ του Αγρο-
τικού Συλλόγου 
Ημαθίας, γνωστο-
ποιούνται τα εξής:

«Στο ίδιο έργο 
θεατές για ακό-
μη μια χρονιά οι 
ροδακ ινοπαρα -
γωγοί, καθώς οι 
άκαιρες και έντο-
νες βροχοπτώσεις 
έκαναν και τη φε-
τινή παραγωγική 
σεζόν την εμφάνι-
ση τους  - οι βρο-
χοπτώσεις έπλη-
ξαν τη ροδακινο-
παραγωγή και τα 
έτη 2017, 2018, 
2019 και 2020 - 
χωρίς ίχνος ντρο-
πής από τους 
κυβερνώντες που 
αντί να έχει ήδη 
βγει δημόσια και 
να ανακοινώσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων δια στόματος ΥπΑΑΤ κ. Γεωργαντά, την άμεση 
στήριξη των παραγωγών με ενισχύσεις ΔΙΚΑΙΕΣ και όχι 
μετά βίας στο 20% των πραγματικών ζημιών, δηλαδή ψί-
χουλα, η κυβέρνηση αδιαφορεί και φαίνεται για ακόμη μια 
φορά ότι εμπαίζει τους παραγωγούς.

Πέραν των συναντήσεων του κ. Γεωργαντά με κυβερ-
νητικούς βουλευτές και των δελτίων τύπου ,να είχαμε να 
λέγαμε, λες και είναι βουλευτές της αντιπολίτευσης, ο Υ-
πουργός επιλέγει να σιωπά. 

Αποφεύγει, όχι μόνο να πάρει θέση δημόσια με ένα 
δελτίο τύπου που θα «καθησυχάσει» κατά κάποιο τρόπο 
τους παραγωγούς, αναφέροντας με ποιο τρόπο, ποια 
ποσά, αλλά και πότε θα αποζημιωθούν οι παραγωγοί, όχι 
μόνο να κάνει μια δήλωση, αλλά τηρεί σιγή ιχθύος και δεν 
απαντά τουλάχιστον δημόσια, ούτε στους συναδέλφους 
κυβερνητικούς βουλευτές που τον επισκέπτονται και αυτό 

φαίνεται μέσα από τις ανακοινώσεις των βουλευτών.
Επειδή κύριοι βουλευτές, κύριε υπουργέ Αγροτικής Α-

νάπτυξης και Τροφίμων αλλά απευθυνόμενοι και σε εσάς 
κύριε Πρωθυπουργέ , οι απώλειες που έχουν υποστεί οι 
ροδακινοπαραγωγοί είναι μεγάλες και αναλογιζόμενοι τις 
αυξήσεις του κόστους παραγωγής(Ενέργεια, πετρέλαιο, 
φυτοφάρμακα, λιπάσματα, ημερομίσθια κ.α.) γίνονται ακό-
μη μεγαλύτερες, οδηγώντας τους στην οικονομική εξαθλί-
ωση και τον αφανισμό τους, 

Σας καλούμε να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων 
και να αποζημιώσετε ΑΜΕΣΑ και ΔΙΚΑΙΑ τους παραγω-
γούς, είτε επιλέγοντας να περάσετε τροπολογία(το κάνατε 
σε άλλες καλλιέργειες πρόσφατα) παραμερίζοντας τον 
κανονισμό, είτε επιλέγοντας μέσα από χρηματοδοτικό 
εργαλείο να δώσετε αποζημιώσεις που θα καλύπτουν το 
μέγεθος των ζημιών και όχι ψιχουλάκια όπως τα προηγού-
μενα έτη»



Η Περ ιφέρε ια 
Κεντρικής Μακε-
δονίας και το Πε-
ριφερειακό Ταμείο 
Αν ά π τ υ ξ η ς  τ η ς 
Περιφέρειας συμ-
μετείχαν στην εκ-
δήλωση «Αλλαγή 
Συμπεριφοράς και 
Συμμετοχικές Δια-
δικασίες για τη Βι-
ώσιμη Κινητικότητα 
(Behaviour change 
and participatory 
p r o c e s s e s  f o r 
sustainable mobility)» που διοργανώθη-
κε στη Θεσσαλονίκη, από την Πλατφόρ-
μα Εκμάθησης Πολιτικής (Policy Learning 
Platform) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg 

Europe.
Την πρώτη ημέρα της εκδήλωσης δι-

οργανώθηκε θεματικό εργαστήριο με τίτλο 
«Αλλαγή Συμπεριφοράς και Συμμετοχικές 
Διαδικασίες για τη Βιώσιμη Κινητικότητα». 

Η Δρ. Κωνσταντίνα Μπέσσα. 
Εκπροσωπώντας την Αντιπε-
ριφέρεια Θεσσαλονίκης και 
την Αντιπεριφερειάρχη Βούλα 
Πατουλίδου, παρουσίασε το 
όραμα κινητικότητας στην Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονί-
ας. Κατά τη διάρκεια του ερ-
γαστηρίου οι συμμετέχοντες 
είχαν την ευκαιρία να παρα-
κολουθήσουν ενδιαφέρουσες 
παρουσιάσεις και να συμμε-
τέχουν στις δύο διαδραστικές 
συνεδρίες με θεματικές:

1.Αλλαγή Συμπεριφοράς 
(Behaviour Change).

2.Συμμετοχικές Διαδι -
κασίες και Συν-Σχεδιασμός 
Κινητικότητας (Participatory 
Processes and Mobility Co-
Planning).

Στο πλαίσιο της πρώτης 
ενότητας για την αλλαγή συ-
μπεριφοράς παρουσιάστηκε 
η καλή πρακτική «Διαχείρι-
ση ζήτησης μεταφορών για 
βιώσιμες παρεμβάσεις κι-
νητικότητας σε μεγάλες εκ-
δηλώσεις / Travel demand 
management for sustainable 
travel interventions for major 
events» που αναδείχθηκε α-
πό τον εταίρο Transport for 
Greater Manchester του έρ-
γου REFORM, στο οποίο 
συμμετέχει ως εταίρος το Πε-
ριφερειακό Ταμείο Ανάπτυ-
ξης Κεντρικής Μακεδονίας.

Στη διάρκεια της δεύ-
τερης ενότητας, το Εθνικό 
Κέντρο Έρευνας και Τε-
χνολογίας (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ), 
ως επικεφαλής εταίρος 
του έργου e-smartec, στο 
οποίο επίσης συμμετέχει 
το Περιφερειακό Ταμείο Α-
νάπτυξης, παρουσίασε τη 
θεωρητική βάση της διαδρα-
στικής συνεδρίας σχετικά 
με τις τεχνικές μάρκετινγκ 
και τις συμμετοχικές πρα-
κτικές, όπως αναπτύχθηκε 
στο έργο e-smartec. Ο Αντι-
περιφερειάρχης Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος, Κώστας 
Γιουτίκας, παρουσίασε την 
καλή πρακτική «Voltάρω» 
που επίσης αναδείχθηκε 
στο πλαίσιο του ίδιου έργου.

Τη δεύτερη μέρα της εκ-
δήλωσης, υλοποιήθηκαν 

δυο εκδηλώσεις δικτύωσης (matchmaking 
events), με θεματικές:

-Εμπλέκοντας τους νέους στον σχεδι-
ασμό της κινητικότητας (Involving young 
people in mobility planning).

-Συν-δημιουργία σχεδίων κινητικότη-
τας (Co-creation of mobility plans (MaaS-
bundles)).

Οι εκδηλώσεις δικτύωσης σχεδιάστηκαν 
με βάση τις ανάγκες και τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες, και συ-
ντονίστηκαν από ειδικούς θεματικούς εμπει-
ρογνώμονες της Πλατφόρμας Εκμάθησης 
Πολιτικής του Interreg Europe.

 Κατά τη διάρκεια της πρώτης εκδήλω-
σης δικτύωσης για την εμπλοκή των νέ-
ων στον σχεδιασμό της κινητικότητας, το 
στέλεχος του Περιφερειακού Ταμείου Ανά-
πτυξης, Λαμπρινή Τσώλη, παρουσίασε την 
συμμετοχή των νέων σε πέντε έργα Interreg 
που υλοποιεί το Περιφερειακό Ταμείο. Ανα-
φέρθηκε στις δυνατότητες εκμάθησης από 
άλλους τομείς όπως ο τουρισμός, ο πολιτι-
σμός, η αγροδιατροφή κ.ά., αλλά και στην 
ανάγκη ένταξης των νέων στις διαδικασίες 
σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων. Μεγάλη 
απήχηση στους συμμετέχοντες και στους 
υπευθύνους του Προγράμματος Interreg 
Europe είχε η πρωτοβουλία του Περιφερει-
ακού Ταμείου να εμπλέξει στα έργα SinCE-
AFC και EuroP@St & future δύο εθελοντές 
του προγράμματος Interreg Volunteer Youth 
(IVY), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ERDF) και την Ένωση Ευρωπαϊκών Πα-
ραμεθόριων Περιφερειών (Association of 
European Border Regions, AEBR), με στόχο 
την διάχυση των δράσεων και των αποτελε-
σμάτων των έργων στους νέους της Περι-
φέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και 
της Ευρώπης.
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Νέος κύκλος Βιωματικών Σεμιναρίων 
του «Έρασμου»  στη Βέροια

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 Βέροιας.

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)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ        

Ευχαριστήριο
Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Ποντίων Μαχρο-

χωρίου αισθάνονται την ανάγκη και ταυτόχρονα νιώθει την 
υποχρέωση να ευχαριστήσει από καρδιά όλους όσους συ-
νετέλεσαν στο πραγματοποιηθεί και να στεφθεί με μεγάλη 
επιτυχία ο καλοκαιρινός μας χορός στο 2ο Δημοτικό Σχολείου 
του Μακροχωρίου.

Αρχικά ευχαριστούμε θερμά την Αντιδήμαρχο κ.α Τζήμα 
Συρμούλα και τον Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου κ. 
Αναστάσιο  Παπαχαρίτων για την παραχώρηση του σχολικού 
χώρου.

Την χορευτική ομάδα του συλλόγου μας, μικρούς - μεγά-
λους και τον χοροδιδάσκαλο μας κ. Κυριάκο Παλασίδη για την 
άψογη εμφάνιση – παράσταση και απόδοση των ποντιακών 
χορών.

Τον Δήμο Βέροιας για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης 
και ιδιαιτέρως τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Βοριαζίδη για την 
συνεχόμενη και έμπρακτη στήριξη των πολιτιστικών συλλό-
γων της περιοχής μας.

Τους εθελοντές, που ενώσαμε τις δυνάμεις για να φέρουμε 
εις πέρας την εκδήλωσή μας, και να υποδεχθούμε τον κόσμο 
με ασφάλεια.

Τους εκπροσώπους πολιτιστικών συλλόγων στην κοινή 
προσπάθεια και αγαστή συνεργασία για τη διατήρηση του 
ελληνικού πολιτισμού και πολιτιστικών δρώμενων.

Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στα τοπικά μέσα ενημέρω-
σης, που κάλυψαν την εκδήλωση.

Τους μουσικούς μας, Ανθή και Χριστίνα Καλαϊτζίδη που με 
τον ”κεμεντζέ” και το ”ταούλ” με τους χαρακτηριστικούς τους 
ήχους, συνόδευσαν τα χορευτικά μας και έδωσαν το δικό τους 
στίγμα και χρώμα στην εκδήλωση.

Το μουσικό σχήμα με τους Γ. Σοφιανίδη, Π. Θεοδωρίδη, 
Ν. Κοκκινίδη,  Ε. Σαχταρίδου Γιώτη και Παύλο Ευθυμιάδη για 
την λαμπερή βραδιά που μας χάρισαν γεμάτη τραγούδι και 
χορό!

Κλείνοντας να ευχαριστήσουμε τον Τάκη Βαμβακίδη, ο 
οποίος όχι μόνο υπηρετεί με ήθος και συνέπεια το ελληνικό 
θέατρο, αλλά στηρίζει ενεργά την ποντιακή μας παράδοση, 
την ποντιακή μας κληρονομιά!

Η μαζική προσέλευση του κόσμου, περί των 1000 ατόμων, 
στην εκδήλωσή μας, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, ξεπέρασε 
κάθε υπεραισιόδοξη προσδοκία, δημιουργώντας δυσλειτουρ-
γία στην εξυπηρέτηση στην ώρα αιχμής! 

Ζητούμε την συγνώμη και την κατανόησή σας!
Από την άλλη, η μαζική προσέλευση αυτή, μας γεμίζει αι-

σιοδοξία και χαρά! 
Μας δίνει κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε πλέον με 

μεγαλύτερη ένταση, μεγαλύτερο πάθος, ανεβάζοντας τον πή-
χη πιο ψηλά.

Ολοκληρώνοντας, ευχαριστούμε θερμά όλες και όλους 
που μας τιμήσατε με την παρουσία σας, ανανεώνοντας το 
ραντεβού στην επόμενη εκδήλωσή  μας στις 

27 Αυγούστου 2022 στο Ετήσιο Πανηγύρι της εκκλησίας 
του Τιμίου Προδρόμου στο Μακροχώρι .

Στο επανιδείν και μην ξεχνάμε ότι, Λαός που την παρά-
δοση, χάνει και δεν θυμάται, στον λήθαργο του μαρασμού, 
παντοτινά κοιμάται. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 
Το Δ.Σ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΓΩΓΗΣ
Με την αρ. 420/15-7-2022 έκθεση επίδοσης της δικ. επι-

μελήτριας του Πρωτοδικείου Βέροιας Δέσποινας Χατζησάβ-
βα, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του δικηγόρου Βέροιας 
Θεόφιλου Παπαδόπουλου ως πληρεξούσιου δικηγόρου της 
Σοφίας χήρας Μαυρομιχάλη κατοίκου Βέροιας 16ης Οκτω-
βρίου 46 με ΑΦΜ 111427667, κοινοποιήθηκε στην Εισαγγε-
λέα Πρωτοδικών Βέροιας, για τον κάτοικο Σύδνεϋ Αυστρα-
λίας και ήδη αγνώστου διαμονής Μιχαήλ Μαυρομιχάλη 
του Ιωάννη  πιστό αντίγραφο της από 10-7-2022 αγωγής 
ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας-τακτική 
διαδικασία, με αντικείμενο την ανάκληση, λόγω αχαριστίας, 
δωρεάς που αφορά το με αρ. 16351/12-3-2018 συμβόλαιο 
γονικής παροχής του συμβολ/φου Βέροιας Γ. Μανωλίδη, 
νόμιμα μεταγεγραμμένο στον τόμο 1452 και με αρ. 97 (ως 
γονική παροχή ψιλής κυριότητας) και 98 (ως επικαρπία) 
μεταγραφών του Υποθ/κείου Βέροιας και καταχωρισμένη 
(υπό κτηματογράφηση) στο Κτηματολογικό Γραφείο Αλεξαν-
δρείας [ακίνητα α) με αρ. 299 & 300 οικόπεδα, κατά ποσο-
στό 100 % ψιλής κυριότητας, στον οικισμό Κεφαλοχωρίου 
και β) με αρ. 170 αγροτεμάχιο, κατά ποσοστό 20,594% εξ 
αδιαιρέτουψιλής κυριότητας, που αντιστοιχεί σε 5στρ. εξ 
αδιαιρέτου, επί συνολικής εκτάσεως24,279στρ.].Στο τέλος 
του εγγράφου υπάρχει η από 13/7/2022 πράξη κατάθεσης 
της κας Γραμματέα του παραπάνω δικαστηρίου με αρ. 38/
ΤΠ/2022 με ταυτόχρονη πράξη της κας Γραμματέα του 
παραπάνω δικαστηρίου με την οποία ορίζεται η τήρηση της 
διαδικασίας του αρ. 237 Κ.Πολ.Δ.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην εκδήλωση 
της Πλατφόρμας Εκμάθησης Πολιτικής 

του Προγράμματος Interreg Europe, με θέμα
 “Αλλαγή Συμπεριφοράς και Συμμετοχικές 
Πρακτικές για τη Βιώσιμη Κινητικότητα”



Του Γιάννη
Μαγκριώτη

Οι  υποστη -
ρικτές του Πρω-
θυπουργού, οι 
ίδιοι, που πριν 
την τελευταία του 
ομιλία στην βου-
λή, έδιναν και την 
ημερομηνία των 
εκλογών, τον ερ-
χόμενο Σεπτέμ-
βρη, χρησιμοποι-

ώντας φράσεις από τις δηλώσεις του ιδίου, 
τώρα αναλύουν, χρησιμοποιώντας φράσεις 
πάλι, από τις τελευταίες δημόσιες παρεμβάσεις 
του Πρωθυπουργού, για το θέμα των εκλογών, 
προσπαθώντας, να στηρίξουν την άποψη ότι: 
Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. 

Οι βασικοί λόγοι που χρησιμοποιούν, πέ-
ραν αυτών που προβάλλει ο Πρωθυπουργός, 
είναι κυρίως τρεις:

1. Ο κ. Μητσοτάκης είναι θεσμικός Πρωθυ-
πουργός, τηρεί τις δεσμεύσεις του. Αυτό είναι 
που τον ξεχωρίζει από τους άλλους και υπάρ-
χει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, πέρα από 
το στενό σώμα των ψηφοφόρων της ΝΔ, που 
θα το εκτιμήσει και θα τον ψηφίσει, εάν εξα-
ντλήσει την τετραετία. 

2. Η καταστροφική απλή αναλογική, θα 
δημιουργήσει αστάθεια και επικίνδυνο κενό 
έμπειρης εξουσίας, που δεν θα μπορέσει να 
διαχειριστεί μια κρίση, που θα σπεύσει να 
δημιουργήσει ο Ερντογάν, το Φθινόπωρο, με 
κίνδυνο για τα εθνικά μας συμφέροντα. 

3. Το «αργοκίνητο καράβι», κατά την προ-
σφιλή έκφραση του Πρωθυπουργού, σκεφτεί-
τε, πως θα πρέπει να το ονομάσει την ΕΕ, 
για την στάση της στο ξέσπασμα της μεγάλης 
και πολύπλευρης κρίσης το 2009, μπορεί το 
Χειμώνα, κάτω και από την ένταση της ενερ-
γειακής κρίσης, να αποφασίσει να δώσει εγ-
γυημένους Κοινοτικούς πόρους, όπως τους 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας, για την αντιμετώπιση της ύφεσης από 
τα lockdown, για την αντιμετώπιση της πανδη-
μίας. 

Δυστυχώς, και τα τρία βασικά επιχειρήματα, 
όχι μόνο καταρρίπτονται, αλλά εύκολα αντι-
στρέφονται.

Το πρώτο επιχείρημα, της θεσμικής προσή-
λωσης του Πρωθυπουργού, δεν υποστηρίζεται 
από πολλές βασικές επιλογές του, μέχρι τώρα:

α). Άλλαξε τον εκλογικό νόμο, επειδή δεν 
τον εξυπηρετεί εκλογικά και πολιτικά η απλή α-
ναλογική, βαπτίζοντας αυθαίρετα το κομματικό 
και προσωπικό συμφέρον, εθνικό συμφέρον. 
Μάλιστα προανήγγειλε, ότι οι εκλογές με την 
απλή αναλογική, θα γίνουν, για να «καεί», η 
απλή αναλογική. Δεν ξέρω ποια θεσμική πίστη 
το λέει αυτό. 

Όμως, οι κυβερνήσεις συνεργασίας, από το 
2012-2019, ετερόκλητες πολιτικά και οι δύο, 
σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες από τις ση-
μερινές, εκτός και αν πιστεύει και δεν το λέει, 
ότι μπροστά μας είναι τα δυσκολότερα, που 
προέκυψαν από πλειοψηφικά εκλογικά συστή-
ματα, απέδειξαν το αντίθετο. Εκτός και, αν πά-
λι πιστεύει ότι, η κυβέρνηση, στην οποία ήταν 
ο πρώτος στην τάξη υπουργός, ήταν και αυτή 
αποτυχημένη. 

β). Άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, το λανθασμένο θεσμικό πλαί-
σιο που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση Σύριζα-Α-
νελ, με ένα χειρότερο, το οποίο, το αρμόδιο 
τμήμα του ΣτΕ, το έκρινε αντισυνταγματικό.

γ). Επιχείρησε να αλλάξει τον νόμο για την 
ψήφο των Ομογενών, που αυτός διαμόρφω-
σε και ψήφισε, με τα άλλα κόμματα, για να 
συγκεντρώσει τους 200 ψήφους, που απαιτεί 
το Σύνταγμα για την ψήφιση του σχετικού ε-
κλογικού νόμου, όταν στην προβολή του στην 

πραγματικότητα διαπίστωσε, ότι δεν θα έχει τα 
κομματικά οφέλη που προσδοκούσε. Άλλαξε 
και τον αρμόδιο υπουργό, χωρίς να εξηγηθεί 
ο λόγος, τον οποίο σύντομα επανάφερε στην 
κυβέρνηση, σε επίσης σημαντικό υπουργείο 
για την κυβερνητική του ατζέντα. 

δ). Στο όνομα της πανδημίας, διατηρεί α-
κόμη την χώρα, παρά τις παρατηρήσεις της 
Κομισιόν, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η 
μοναδική χώρα στην ΕΕ, για να έχει την δυνα-
τότητα η κυβέρνηση και κάθε ΝΠΔΔ, να κάνει 
απευθείας αναθέσεις έργων και προμηθειών, 
με ότι σημαίνει αυτό. 

ε). Δεν πραγματοποίησε, με την προεδρία 
της Προέδρου της Δημοκρατίας, ούτε μια σύ-
σκεψη αρχηγών κομμάτων, στην πιο ταραγ-
μένη περίοδο των τελευταίων χρόνων, στις 
Ελληνοτουρκικές σχέσεις, δηλώνοντας, ότι: 
Δεν πιστεύω στις συσκέψεις αυτές. 

Στο δεύτερο επιχείρημα, ότι, το Φθινόπωρο 
δεν μπορεί να μείνει η χώρα, για σαράντα πε-
ρίπου ημέρες, χωρίς έμπειρη, εννοείται, χωρίς 
την δική του κυβέρνηση, γιατί θα το εκμεταλ-
λευτεί, για προεκλογικούς λόγους ο Ερντογάν. 
Φυσικά ο Ερντογάν, από το 2018, εφαρμόζει 
και στο πεδίο, την επιθετική αναθεωρητική 
του πολιτική, και δεν είχε εκλογές. Όμως, αν 
το Φθινόπωρο, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, την 
Άνοιξη, που θα είμαστε στην κορύφωση της 
προεκλογικής περιόδου στην Τουρκία, δεν θα 
είναι πιο μεγάλος ο κίνδυνος αυτός;

Όσο για το τρίτο επιχείρημα, τους πρόσθε-
τους Κοινοτικούς πόρους, αν αποφασίσει η 
ΕΕ τον βαρύ Χειμώνα, δεν θα τα πάρει η χώρα 
μας, με νεοεκλεγέντα τον ίδιο, όπως πιστεύει 
για το αποτέλεσμα των εκλογών του Φθινο-
πώρου;

Η πραγματικότητα είναι πιο απλή.
Σε όλη την Μεταπολίτευση, μακράν την κα-

λύτερη περίοδο της χώρας παρόλες τις τρα-
γικές παθογένειές της, σε όλα τα επίπεδα, 
ειδικά στην σταθερότητα της δημοκρατίας, πο-
τέ εκλεγμένος Πρωθυπουργός, που πίστευε, 
ότι θα κερδίσει τις εκλογές, δεν εξάντλησε την 
τετραετία. Και πάντα κέρδιζε, εκτός από τις 
πρόωρες εκλογές του 1993 και του 2012, που 
προκλήθηκαν, λόγω εσωκομματικών προβλη-
μάτων των Πρωθυπουργών.

Πρώτος το έκανε ο Κωνσταντίνος Καρα-
μανλής, το 1977, και ας είχε πάρει 54%, στις 
προηγούμενες εκλογές. 

Αντιθέτως, οι Πρωθυπουργοί, που είχαν χά-
σει την ευκαιρία του αιφνιδιασμού, για να προ-
λάβουν την ήττα, το πάλευαν, μέχρι το τέλος 
της τετραετίας, μήπως κάτι αλλάξει, δυστυχώς 
για αυτούς και τα κόμματά τους, πάντα έχαναν. 

Ο Πρωθυπουργός, σε μια περίπτωση δεν 
θα προσφύγει σε εκλογές στις αρχές του Φθι-
νοπώρου: Μόνο, αν διαπιστώσει, από τις δη-
μοσκοπήσεις, αμέσως μετά το δεκαπενταύγου-
στο, ότι η διαφορά του από το δεύτερο κόμμα, 
δεν θα είναι τέτοια, που να του διασφαλίζει, την 
εκλογική νίκη στις δεύτερες εκλογές με το δικό 
του πλειοψηφικό σύστημα ή έστω σημαντικό 
προβάδισμα, για να μπορεί να πιέσει αποφασι-
στικά το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, να υποστη-
ρίξει μια δική του κυβέρνηση. 

Διαφορετικά, θα φθάσει μέχρι την Άνοιξη, 
προσπαθώντας να αλλάξει τους πολιτικούς 
συσχετισμούς, νομίζω όμως ότι ξέρει, ότι αυτό 
δεν πρόκειται να συμβεί. Αντιθέτως, μπορεί 
να κινδυνέψει και η πρωτιά του κόμματός του, 
που σίγουρα θα τον οδηγήσει και στην απώ-
λεια της ηγεσίας της ΝΔ. 

Δύσκολα τα πράγματα για την χώρα, την 
οικονομία και την κοινωνία, δύσκολα και για τα 
κόμματα της αντιπολίτευσης, ακόμη πιο δύσκο-
λα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σχετικά με τα 
σημερινά κεκτημένα. 

Χωρίς ψυχολογία, πάει να χτυπήσει το πέ-
ναλτι, στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Μάλλον 
θα αστοχήσει, και θα παίξει την παράταση, με 
πολύ βαριά πόδια.
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Η αιολική ενέργεια 
είναι ένα θέμα που συ-
ζητείται πολύ τον τε-
λευταίο καιρό και δεν 
μας προκαλεί έκπληξη 
δεδομένου ότι θα μπο-
ρούσε να αντιπροσω-
πεύει το 1/3 του πα-
γκόσμιου ενεργειακού 
εφοδιασμού έως το 
2050. Σε αντίθεση με 
τα ορυκτά καύσιμα, η 
αιολική ενέργεια είναι 
μια βιώσιμη, ανανεώ-
σιμη πηγή ενέργειας 
που προέρχεται από 
τον άνεμο. Ειδικά σή-
μερα με την ενεργει-
ακή κρίση, τον πόλε-
μο και την άνοδο των 
τιμών των ορυκτών 
καυσίμων, η ανάγκη 
για αιολική ενέργεια 
είναι πιο επίκαιρη. Το 
όνομά της προέρχεται 
από την ελληνική μυ-
θολογία και τον Αίολο 
που ήταν ο ταμίας ή 
φύλακας των ανέμων. 
Πρόκειται για μια από 
τις παλαιότερες πηγές 
ενέργειας που εκμε-
ταλλεύεται ο άνθρω-
πος και σήμερα είναι 
η πιο καθιερωμένη και 
αποδοτική φιλοπερι-
βαλλοντική δραστηρι-
ότητα που συμβάλλει 
στην αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής και 
στη μείωση των εκπο-
μπών.

Τα ολοένα και πιο συχνά έντονα καιρικά φαινόμενα 
που εντοπίζονται παγκοσμίως είναι ένδειξη ότι πλα-
νήτης έχει ανάγκη από ένα πιο καθαρό ενεργειακό 
σύστημα - αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αποτε-
λεσματικά την κλιματική αλλαγή. Ο συνδυασμός της 
αιολικής ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα με όλες τις 
υπόλοιπες Α.Π.Ε., τα σύγχρονα ηλεκτρικά δίκτυα, τα 
συστήματα αποθήκευσης, την εξοικονόμηση ενέργειας 
και τη διαχείριση της ζήτησης εξασφαλίζει ένα πράσινο 
και βιώσιμο μέλλον.

Τα αιολικά πάρκα αποτελούν ανθρώπινη δραστη-
ριότητα που έχει ασφαλώς επιπτώσεις, οι οποίες 
όμως μπορούν να μειωθούν με ορθή χωροθέτηση, 
εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών και πιστή τήρηση 
της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Κατά καιρούς 
θα έχεις διαβάσει ή ακούσει διάφορες πληροφορίες 
για τις ανεμογεννήτριες, κάποιες μπορεί να ισχύουν 
και κάποιες όχι. Οπότε ας δούμε μερικά πράγματα 
που ίσως δεν γνώριζες για τις ανεμογεννήτριες και τα 
αιολικά πάρκα.

Υπάρχουν τριών ειδών ανεμογεννήτριες. Οι μι-
κρές (Distributed/ Small Wind) είναι μεμονωμένες 
κατασκευές, μικρής εγκατεστημένης ισχύος έως 
60kW (κιλοβάτ), που χρησιμοποιούνται κυρίως για 
την τροφοδοσία αγροκτημάτων, κατοικιών και μικρών 
επιχειρήσεων και μπορεί να μην είναι συνδεδεμένες 
στο ηλεκτρικό δίκτυο. Οι υπεράκτιες ανεμογεννήτριες 
(Offshore Wind) βρίσκονται στη θάλασσα, πακτωμένες 
στον πυθμένα ή πλωτές, και παράγουν περισσότερη 
θαλάσσια αιολική ενέργεια. Εκείνες που εμείς έχουμε 
συνηθίσει να βλέπουμε στην Ελλάδα είναι οι χερσαί-
ες εμπορικές ανεμογεννήτριες (utility-scale Onshore 
Wind) με εγκατεστημένη ισχύ από 800 κιλοβάτ έως 
5-6 μεγαβάτ που διοχετεύουν την ενέργειά τους στο 
ηλεκτρικό δίκτυο που με τη σειρά του στέλνει το ρεύμα 
στους τελικούς χρήστες.

Οι ανεμογεννήτριες έχουν θετικό ενεργειακό και 
περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Κατά τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής της, μια ανεμογεννήτρια παράγει έως και 50 
φορές περισσότερη ενέργεια από αυτήν που κατανα-
λώνεται κατά την κατασκευή, λειτουργία και απεγκατά-

στασή της. Λαμβάνοντας υπόψη και την ανακύκλωση 
των υλικών της όταν αποσυρθεί, το ποσοστό αυτό 
αυξάνεται σημαντικά.

Το 10% του ηλεκτρικού ρεύματος παγκοσμίως 
προέρχεται από ηλιακή και αιολική ενέργεια
Η αιολική τεχνολογία είναι πλέον πιο φιλική προς 

τα πτηνά. Σαφώς κάθε ανθρώπινη παρέμβαση στο 
περιβάλλον έχει αντίκτυπο στην χλωρίδα και την πανί-
δα όμως οι πραγματικές επιπτώσεις στην ορνιθοπανί-
δα απέχουν πολύ από αυτές που φημολογούνται. Στα 
αιολικά πάρκα εγκαθίστανται, αν απαιτείται, ορνιθολο-
γικά ραντάρ, συστήματα βιντεοπαρακολούθησης και 
θερμικές κάμερες ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση 
της βιοποικιλότητας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, έρευνα 
έδειξε ότι κατά μέσο όρο οι γάτες (με 2400 εκ/χρό-
νο) αποτελούν την πρώτη και βασική αιτία θανάτου 
πτηνών, ενώ ακολουθούν τα γυάλινα κτίρια (599 εκ/
χρόνο), τα αυτοκίνητα (214 εκ/χρόνο) και τα ηλεκτρι-
κά καλώδια (25 εκ/χρόνο), ενώ οι ανεμογεννήτριες 
αγγίζουν μετά βίας το 0,2 εκ/χρόνο. Ακόμα όμως και 
αν εξεταστούν αποκλειστικά τα αρπακτικά, μεγάλη 
παγκόσμια έρευνα σε 557 είδη που δημοσιεύθηκε το 
2018, έδειξε ότι οι σημαντικότερες απειλές για αυτά 
είναι η γεωργία, η υλοτομία και το κυνήγι. Κάθε μια 
από αυτές προκαλούν έως και 4 φορές περισσότερες 
θανατώσεις από το σύνολο του ενεργειακού τομέα και 
των εξορύξεων, πολύ μικρό μέρος του οποίου είναι η 
αιολική ενέργεια.

Πριν την κατασκευή του αιολικού πάρκου στην Κα-
λιάκρα της Βουλγαρίας ακουγόταν ότι θα υπάρξουν ε-
κατοντάδες θανατώσεις προστατευόμενων πτηνών και 
τελικά δεν έχει παρατηρηθεί καμία θανάτωση μετά α-
πό οκτώ έτη λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση, με ορθή 
χωροθέτηση, τα αιολικά πάρκα δεν θίγουν το επίπεδο 
διατήρησης των ειδών. Στο παρακάτω διάγραμμα 
φαίνονται οι τομείς που επηρεάζουν τον μεγαλύτερο 
αριθμό απειλούμενων πτηνών στον κόσμο, που προ-
έκυψαν έπειτα από παρακολούθηση των Σημαντικών 
Περιοχών για τα Πουλιά και τη Βιοποικιλότητα (IBA) 
και λήφθηκαν υπόψη μόνο απειλές μεσαίου ή υψηλού 
επιπέδου.

 Πηγή: BirdLife International 

Οι δημοσκοπήσεις, 
μετά το δεκαπενταύγουστο, 

θα δείξουν τον χρόνο 
των εκλογών; 

Αιολικά πάρκα: Πράγματα 
που ίσως δεν γνώριζες 
για τις ανεμογεννήτριες 
και την αιολική ενέργεια



Συνεχίζειμετηνεταιρεία
ΤσαλουχίδηηΠΑΕΒΕΡΟΙΑ

Μία συνεργασία η οποία ξεκίνησε πριν τρία 
χρόνια, μεταξύ της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ και της 
λογιστικής εταιρείας Τσαλουχίδη, θα συνε-

χιστεί και μετά την Μπίκα εποχή.
«Στην προσπάθεια του Στέφανου Αποστολίδη και των συνεργα-

τών του, για μία ΒΕΡΟΙΑ αντάξια των προηγούμενων χρόνων, δεν 
περισσεύει κανείς Βεροιώτης και όλοι θα πρέπει να συμβάλουμε, ο 
καθένας με τις δικές του δυνάμεις, στο στήσιμο μιας νέας ομάδας», 
τόνισε ο Κυριάκος Τσαλουχίδης.

Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας απο τη μεριά της, χαιρετίζει την συνέ-
χεια της συνεργασίας και ευχαριστεί για αυτό την εταιρεία Τσαλουχί-
δη.

Εκατόν είκοσι 
παιδιά συμμετεί-
χαν στον φετινό 

Αγώνα Ξηρολιβάδου 
που πραγματοποιήθη-
κε το πρωί της Κυρια-
κής. Αφετηρία και 
τερματισμός ήταν η 
πλατεία Ξηρολιβάδου 
και σε αυτόν συμμε-
τείχαν παιδιά όλων 
των ηλικιακών κατη-
γοριών, από παιδάκι 
ενός έτους έως παιδιά 
γυμνασίου.

Τον αγώνα διοργάνωσε ο 
Σύλλογος Δρομέων Βέροιας σε 
συνεργασία με το ΚΑΠΑ Δήμου 
Βέροιας και την Αντιπεριφέρεια 
Ημαθίας.

Ποιοι διακρίθηκαν:
ΔημοτικάΑ,Β,Γ
Αγόρια
Μπορντένας Αργύρης
Βεργώνης Γιώργος

Βουρδούνης Γιώργος

Κορίτσια
Καρακώστα Κατερίνα
Νοβάκη Αρχοντούλα
Σανίκη Ευγενία
Δημοτικά Δ, Ε, Στ

Αγόρια
Καρακίτσιος Αντώνης
Σιαφαρίκας Ιωάννης
Νοβάκης Θάνος

Κορίτσια
Βεργώνη Δέσποινα
Καραγεωργίου Νιόβη
Μπουρτένη Άννα
Γυμνασίου

Αγόρια
Καραγιάννης Αλέξανδρος
Καραγιάννης Μάνος
Καρακίτσιος Γιάννης

Κορίτσια
Μπατσαλά Ευγενία
Καραμπίντση Νικολέτα
Λιάκου Ελισάβετ
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Με οργανωτική 
και αγωνιστική 
επιτυχία ολο-

κληρώθηκε το Σάββατο 
16/7/22 το Πανελλαδικό 
Πρωτάθλημα τένις  για 
Αγόρια και Κορίτσια 
κάτω των 14 ετών, από 
τον ΟΜΙΛΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙ-
ΡΙΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ στις 
εγκαταστάσεις του στο 
Δ.Α.Κ  στο Μακροχώρι.

Οι αγώνες ξεκίνησαν την Τε-
τάρτη 13 Ιουλίου 2022 το από-
γευμα με τα προκριματικά των 
αγοριών και συμμετείχαν  εξήντα 
αθλητές και  αθλήτριες , από ό-
λη την Ελλάδα και συγκεκριμένα 
από την Αθήνα, Κρήτη, Κεφαλο-
νιά, Λέσβο, Ιωάννινα, Πρέβεζα,  
Αγρίνιο, Λάρισα, Φιλιππιάδα, Λα-
γκαδά, Σέρρες, Καβάλα, Θεσσα-
λονίκη, και από τα σωματεία της 
Κ.Δ. Μακεδονίας Οι αθλητές/τριες 
του Ομίλου που αγωνίσθηκαν στο 
κυρίως ταμπλό των κοριτσιών ή-
ταν οι, ΑΝΑΣΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, Α-
ΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΝΑ  και   
ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΝΑ  με πολύ καλές 
εμφανίσεις .

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Μονά ΑΚ14
1ος Νικητής Αγοριών
ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ  Ε.  ( ΠΟ.ΗΡΑ-

ΚΛΕΙΟΥ)

2ος Νικητής  
ΖΑΒΟΥΡΓΙΑΝΟΣ Α.  (ΗΡΑ-

ΚΛΕΙΟΟΑΑ)

1η Νικήτρια Κοριτσιών
 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥΔ.  (ΑΓΟ

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ)

2η Νικήτρια
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ Λ. ( ΟΑ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Στα Διπλά
1οι Νικητές
ΑΥΓΕΡΗΣΑ. (ΑΟΑΑΜΠΕΛ.

ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ)
ΡΟΒΑΣΙ.(ΑΟΤΑΤΟΙΟΥ)

2οι
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  Γ.  ( ΑΟΑ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ)
ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣΣ.(ΓΕ.ΠΡΕ-

ΒΕΖΑΣ)

1ες νικήτριες
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ Λ.  ( ΟΑ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΑΝΔΡΑΜ.  (ΑΟΑ.ΑΣΤΕΡΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

2ες
ΤΣΑΚΙΡΗΑ.(ΟΑ.ΛΕΣΒΟΥ)
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ. ( ΑΟΓ.

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ)

Το Δ.Σ του Ομίλου  συγχαίρει 

όλους τους αθλητές/τριες  για το 
ήθος τους και τους συναρπαστι-
κούς  και υψηλού επιπέδου αγώ-
νες  που έδωσαν.

 Τους ευχαριστεί όλους και ιδι-
αίτερα τον Αντ/ρχο κ. Τσαχουρίδη 
Αλέξανδρο , εκπρόσωπο του Δή-
μου Βέροιας , τον προϊστάμενο 
του ΔΑΚ  κ. Σανίκη Γρηγόρη , την 
επιδιαιτητή των αγώνων κ. Παλαι-
στή  και όλους όσους συνέβαλαν 
για ακόμη  μια χρονιά , να στεφθεί  
με επιτυχία μια ακόμη σημαντική  
διοργάνωση για την πόλη μας

Ολοκληρώθηκε το Πανελλαδικό Πρωτάθλημα
τένις για Αγόρια και Κορίτσια

από τον ΟΜΙΛΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Μεμεγάληεπιτυχίαδιεξήχθη
ο10οςΟρεινόςΑγώνας
ΤρεξίματοςΞηρολιβάδου



Ακόμα τέσσερις ανανεώσεις 
στην Α.Ε. Αλεξάνδρειας

Την συμφωνία με τέσσερις ακόμη παίκτες του περσινού ρό-
στερ, ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική ομάδα της Αλεξάνδρειας.

Αναλυτικά:
Η Α.Ε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανα-

κοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας με τέσσερεις ποδοσφαι-
ριστές. Πρόκειται για τους ΜΑΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΟ (ΜΕΣΟΣ), ΜΑΤΡΑΚΑ 
ΣΩΤΗΡΙΟ (ΑΜΥΝΤΙΚΟ), ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗ (ΜΕΣΟΣ), 
ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΜΕΣΟΣ)

Τους ευχόμαστε υγεία και μόνο επιτυχίες με τα χρώματα της 
ομάδας.

Με τιμή το Δ.Σ ΤΗΣ Α.Ε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ο Δημήτρης Βοτάρης 
είναι ο νέος προ-
πονητής του ΦΑΣ 

Νάουσα. Ο 37χρονος 
κόουτς είναι απόφοιτος 
των ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής 
με ειδικότητα στο ποδό-
σφαιρο. Έχει εργαστεί 
ως προπονητής και 
βοηθός προπονητή στην 
Κρύα Βρύση, στην Ανα-
γέννηση Γιαννιτσών και 
στη μικτή Πέλλας.

Η σύνθεση του τεχνικού 
team της ομάδας συμπληρώνε-
ται ως εξής:

Χρήστος Υφαντίδης, υπεύθυ-
νος αθλητικού τμήματος

Διονύσης Γρηγορόπουλος, 
προπονητής τερματοφυλάκων

Δημήτρης Χατζηγεωργίου, 
φυσιοθεραπευτής

Αλέξης Αλεξιάδης, μασέρ

Πρώτεςμεταγραφές
Στις δύο πρώτες μεταγραφικές 

κινήσεις προχώρησε η ομάδα του 
ΦΑΣ.

Κύρου και το Τοπάλης
Απέκτησε τον 29χρονο τερ-

ματοφύλακα Γιώργο Κύρου από 
τον Αστέρα Τριποτάμου και τον 
22χρονο κεντρικό Ευθύμη Τοπά-
λη από τον Εθνικό Γιαννιτσών.

Ανανέωσαν τη συνεργασία 
τους με την ομάδα οι Γρηγόρης 
Αργυρίου και Σωκράτης Κερμα-
νίδης.

Η επαφή με παίκτες για την 
ενίσχυση της ομάδας συνεχίζεται.

Την συνεργασία για μία ακό-
μη χρονιά με τον ΦΑΣ Νάουσα 
ανανέωσαν οι νεαροί Μπιγκάνος 
και Πίτος, όπως ανακοίνωσαν και 
επίσημα οι «κυανόλευκοι».

Αναλυτικά:
Ανανέωσαν τη συνεργασία 

τους με την ομάδα του ΦΑΣ Νά-
ουσα.

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός 
Γιάννης Μπιγκάνος,

Ο 20χρονος αμυντικός Κώ-
στας Πίτος.

Η επαφή με παίκτες για την 
ενίσχυση της ομάδας συνεχίζεται.

ΜετηνεθνικήΚ-18
στηνΑθήναοΝίκοςΓατάλος

τηςΓ.Ε.Νάουσας
Με την εθνική ομάδα 

στίβου κ18 θα συμμετά-
σχει ο αθλητής μήκους 
της Γ.Ε. Νάουσας, Νίκος 
Γατάλος, στη συνάντη-
ση στίβου Ελλάδας-Κύ-
πρου που θα γίνει στην 
Αθήνα την Τετάρτη 20 και 
Πέμπτη 21 Ιουλίου. Στη 
πρώτη του αυτή συμμε-
τοχή με την εθνική Ελλά-
δος, ο αθλητής της ΓΕΝ 
θα συνοδεύεται από τον 
προπονητή του Αντώνη 
Μπόλα.
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Την παραπομπή 
των 12 κατηγο-
ρουμένων για 

την ανθρωποκτονία 
του Άλκη Καμπανού, 
τα ξημερώματα της 1ης 
Φεβρουαρίου, στην 
περιοχή Χαριλάου Θεσ-
σαλονίκης, προτείνει 
η εισαγγελέας προς το 
αρμόδιο δικαστικό συμ-
βούλιο, όπως έγραψε το 
NEWS 24/7.

Για τη θανατηφόρα επίθε-
ση με οπαδικά κίνητρα κατά του 
19χρονου, Άλκη Καμπανού, που 
συγκλόνισε την ελληνική κοινω-
νία κατηγορούνται 12 άτομα που 
προφυλακίστηκαν μετά τις απολο-
γίες τους.

Όπως γράφει το grtimes, εις 
βάρος τους ασκήθηκε ποινική δί-
ωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, 
τετελεσμένη και σε απόπειρα και 
για άλλα αδικήματα.

Η 7η τακτική ανακρίτρια Θεσ-
σαλονίκης, τέσσερις μήνες μετά 
το περιστατικό, ολοκλήρωσε την 
έρευνα. Δεν ασκήθηκαν συμπλη-
ρωματικές διώξεις και δεν προέ-
κυψε η εμπλοκή νέων προσώπων 
στην υπόθεση.

Η ογκώδης δικογραφία διαβι-

βάστηκε στην αρμόδια εισαγγελέα 
στις αρχές Ιουνίου και η σχετική 
πρόταση έγινε προς το Συμβούλιο 
Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, 
για την παραπομπή των 12 κατη-
γορουμένων σε δίκη.

Η δικογραφία περιλαμβάνει 
μαρτυρικές καταθέσεις, εξετάσεις 
DNA, άρσεις επικοινωνιών, οπτι-

κοακουστικό υλικό από κάμερες, 
ψηφιακή πραγματογνωμοσύνη κι 
άλλα αποδεικτικά στοιχεία.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστι-
κή έκθεση ο 19χρονος Άλκης Κα-
μπανός έχασε τη ζωή του από τα 
τραύματα που έφερε στα πόδια 
και στο κεφάλι.

Η εισαγγελέας προτείνει την 

παραπομπή ενός από τους κατη-
γορουμένους και για απόπειρα αν-
θρωποκτονίας σε βάρος ενός από 
την παρέα του Άλκη, ενώ για τους 
υπόλοιπους κατηγορούμενους ζη-
τάει να παραπεμφθούν για συνέρ-
γεια στο παραπάνω αδίκημα.

ΔολοφονίαΆλκη:Δώδεκαάτομαθακαθίσουν
στοεδώλιογιαανθρωποκτονίαμεδόλο

Ο Δημήτρης Βοτάρης
νέος προπονητής στον ΦΑΣ Νάουσα

ΠρώτεςμεταγραφέςκαιδύοανανεώσειςοΦΑΣΝάουσα
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Ο Κωστής Ριζος
στον Ζαφειράκη Νάουσας

Με μεγάλη χαρά ανακοι-
νώνουμε την έλευση του, Βε-
ροιώτη αθλητή,  Κωστή Ρίζου 
από την ιστορική ομάδα του 
Φιλίππου Βέροιας στην αν-
δρική ομάδα του συλλόγου 
μας! Ο Κωστής αγωνίζεται 
στη θέση του playmaker και 
αποτελεί μια προσθήκη στην 
ομάδα που θα δώσει κι άλ-
λες επιλογές κινήσεων στον 
προπονητή μας Κώστα Δε-
ληγιάννη.

Δεν αναφέρουμε πολλά 
πράγματα για το βιογραφικού 
του αθλητή, καθώς ο ίδιος 
στις δηλώσεις που μας απέ-

στειλε, μας συστήνεται και σχολιάζει την έλευση του στον Ζαφειράκη 
Νάουσας!

Κωστής Ρίζος Καλώς Όρισες στην οικογένεια του Ζαφειράκη!

Ακολουθούν οι δηλώσεις του αθλητή:
«Ξεκίνησα απ τα ηλικιακά τμήματα του Φιλίππου Βέροιας το 2009 

και ήμουν σε αυτά μέχρι το 2018 που μετά από αρκετές διακρίσεις 
σε αυτά τα χρόνια και με συμμετοχή στην εθνική ομάδα (μέχρι τα 18 
μου χρόνια) ανδρώθηκα στην ομάδα του Φιλίππου . Έπειτα όντας 
φοιτητής στο ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης πήρα μεταγραφή στην ομάδα 
της ΧΑΝΘ και επαιξα εκεί το 2019 (Α1) και το 2020 (Α2). Στη συνέ-
χεια επέστρεψα στην ομάδα του Φιλίππου και επαιξα εκεί το 2021 
και 2022 (Α1) . Έχοντας θετικό πρόσημο από τη μέχρι τώρα πορεία 
μου στο άθλημα είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να συνεργαστώ φέ-
τος με την ομάδα του Ζαφειράκη που γνωρίζω όλα αυτά τα χρόνια, 
αν και όντας αντίπαλος την εκτιμούσα πάντα και είμαι διατεθειμένος 
να βοηθήσω να επιτευχθούν οι στόχοι της όσο περνάει απ το χέρι 
μου. Εύχομαι καλή αγωνιστική σεζόν σε όλες τις ομάδες με όσο το 
δυνατόν λιγότερους τραυματισμούς!»

Την απόκτηση του Μπάμπη 
Παυλίδη ανακοίνωσε η Προο-
δευτική. 

Αναλυτικά:
Αναλυτικά η ανακοίνωση
Η Προοδευτική με μεγάλη χα-

ρά ανακοινώνει την απόκτηση 
του Μπαμπη Παυλιδη. Ο 31χρο-
νος κεντρικός χάφ έχει επιδείξει 
πολυ σπουδαία καριέρα. Ξεκί-
νησε από την γενέτειρα του Σκύ-
δρα και τον τοπικό Αετό ενώ έχει 
παίξει με πολύ μεγάλη επιτυχία 
στον Άρη, τη Βέροια και τον Α-

πόλλωνα Σμύρνης. Τα τελευταία 
δυο χρονια αποτέλεσε βασικό-
τατο στέλεχος της Καλαμάτας. 
Τον καλωσορίζουμε στην ομά-
δα μας και του ευχόμαστε υγεία 
και πολλες νίκες.Τις επόμενες 
μέρες θα ακολουθήσουν και άλ-
λες ανακοινώσεις εξίσου σημα-
ντικών ποδοσφαιριστών που θα 
πλαισιώσουν το σύλλογο μας 
στην απαιτητική κατηγορία της 
supeleague 2. Υποσχόμαστε να 
δημιουργηθεί μια ομάδα αντάξια 
της ιστορίας της Προοδευτικής.

Με την εθνική 
ομάδα στίβου  
Κ-18  και στο 

αγώνισμα των 800 
μέτρων θα αγωνιστεί  ο 
νεαρός δρομέας του ΟΚΑ 
ΒΙΚΕΛΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Πανα-
γιώτης Αθανασάκης.

Στην διεθνή συνάντηση στί-
βου μεταξύ των ομάδων Ελλάδας 
-Κύπρου  που θα πραγματοποιη-
θεί στην Αθήνα στις 20-21 Ιουλίου 
στο στάδιο του Αγίου Κοσμά,  ο 
Παναγιώτης θα προσπαθήσει να 
σημειώσει ένα καινούργιο ατομικό 
ρεκόρ και να προσθέσει μία ακό-
μη πετυχημένη εμφάνιση στην 
φετινή αγωνιστική χρονιά.. 

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

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

18-07-2022 μέχρι 

24-07-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

H κλήρωση του 
Πρωταθλή-
ματος Super 

League 2 2022-2023 
θα πραγματοποιηθεί 
στις 31 Αυγούστου 
2022 ενώ ημερομηνία 
έναρξης παραμένει 
η 11η Σεπτεμβρίου 
2022. Στην προκήρυξη 
του πρωταθλήματος 
της, η SL2 αποφάσισε 
ομόφωνα να συμπερι-
ληφθεί η άνοδος 2+1 
ΠΑΕ και ο υποβιβασμός 
τεσσάρων (4) ΠΑΕ από 
κάθε όμιλο.

Αναλυτικά:
«Ολοκληρώθηκε το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Super League 2, 
στο οποίο λήφθηκαν οι εξής απο-
φάσεις:

1. Β Αντιπρόεδρος εκλέχθη-
κε ομόφωνα ο Χρήστος Πρίτσας 
(ΠΑΕ Κηφισιά).

2. Η κλήρωση του Πρωτα-
θλήματος Super League 2 2022-

2023 θα πραγματοποιηθεί στις 31 
Αυγούστου 2022 ενώ ημερομηνία 
έναρξης παραμένει η 11η Σεπτεμ-
βρίου 2022

3. Στην προκήρυξη του πρω-
ταθλήματος της, η SL2 αποφάσι-
σε ομόφωνα να συμπεριληφθεί 
η άνοδος 2+1 ΠΑΕ και ο υποβι-
βασμός τεσσάρων (4) ΠΑΕ από 

κάθε όμιλο.
4. Ορίστηκε επιτροπή που θα 

ολοκληρώσει το θέμα της σύμβα-
σης με την ΕΡΤ, αποτελούμενη 
από το Προεδρείο του Δ.Σ.(κ.κ. 
Λεουτσάκο, Σταμούλη και Πρίτσα) 
και τους κ.κ. Καζία (ΠΑΕ Πανσερ-
ραϊκός), Παπαδημητρίου (ΠΑΕ 
Αναγέννηση Καρδίτσας), Ροκάκη 

(ΠΑΕ Χανιά).
5. Ομόφωνα αποφασίστηκε 

να στηριχθεί το θέμα της Επαγ-
γελματικής Διαιτησίας λόγω της 
ολιστικής μελέτης αλλά οι ΠΑΕ θα 
ζητήσουν περαιτέρω διευκρινή-
σεις που αφορούν σε οικονομικό 
σκέλος κ.ά».

Ηκλήρωση,ηέναρξη
καιτα2+1εισιτήριαανόδου

Όλες οι αποφάσεις του ΔΣ της Super League 2

Τρίτη 19-07-2022
16:00-21:00 ΠΟΤΑ-

ΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙ-
ΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ 44 23310-
26914

16:00-21:00 ΚΟΥ-
ΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑ ΒΙ-
ΚΕΛΑ 10 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΓΩΝΙΑ 23310-28491

19:00-21:00 ΚΟΥΡ-
ΚΟΥΤΑ Ν ΙΚΟΛΕΤΑ 
ΠΙΝΔΟΥ 15 ΚΑΙ ΚΑΡΑ-
ΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-
65931

21:00-08:00ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝΔΟΥ 15 ΚΑΙ ΚΑ-
ΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-65931

Φαρμακεία

ΑΠΟ18/7ΕΩΣ19/8ΤΟΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΝΑΙΣΥΝΕΧΕΣ08:00-16:00

ΤΙΣΥΠΟΛΟΙΠΕΣΩΡΕΣΟΙΠΟΛΙΤΕΣΘΑΕΞΥ-
ΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙΑΠΟΤΑΦΑΡΜΑΚΕΙΑΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Στην Προοδευτική
ο Παυλίδης

ΟΠαναγιώτηςΑθανασάκηςμετηνΕθνική
ΟμάδαΣτίβουΚ18στηνσυνάντηση

Ελλάς-Κύπρος
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 18 Ιου-

λίου 2022 στις 11.00 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στην 
Ραχιά Ημαθίας η Πολυξένη Παπα-
δοπούλου σε ηλικία 86 ετών.

Ο «ΛΑΟΣ» εκφράζει στους οι-
κείους της ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 17 Ι-

ουλίου 2022 στις 12.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
Βέροιας η Ευαγγελία Πραπαβέ-
ση σε ηλικία 91 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Κάλεσμα καθηγητών 
για δωρεάν ενισχυτική 

διδασκαλία στο Κοινωνικό 
Φροντιστήριο Βέροιας

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

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

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

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

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

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

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων 
Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Βέροιας

Γιώργος Μπιλέκας 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

                                                    
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροι-

ας``,  ευχαριστούν θερμά:
-Την κ.Μαίρη Κουτόβα-Χασιώτη , για την ευγενική προσφορά ενός 

πλήρους γεύματος , εις μνήμη του συζύγου της , Παύλου Χασιώτη.
-Τους φίλους της Οικογένειας Παρμενίωνα Κωνσταντινίδη , για την 

δωρεά του ποσού των 100 Ε αντί στεφάνου , εις μνήμη του αγαπη-
μένου τους φίλου , Παρμενίωνα Κωνσταντινίδη.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά  ενός πλήρους 
γεύματος , εις μνήμη του συζύγου της, Γεωργίου και προσφιλών 
προσώπων.

-Την κ.Χειμωνίδου Ελένη , για την ευγενική προσφορά 2 πίτες εις 
μνήμη Δόμνας Τζιμόγλου.

-Ανώνυμη Οικογένεια , για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους 
γεύματος , εις μνήμη συζύγου , πατέρα και προσφιλών προσώπων.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά τροφίμων , εις μνή-
μη προσφιλών προσώπων.

-Τον κ.Σιαμίδη Μπάμπη , για την ευγενική προσφορά κουλουρά-
κια  στους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου , με την συμπλήρωση 2 
ετών από τον θάνατο της μητέρας του Παρθένας Σιαμίδου.

-Το Μανάβικο ``Με την Οκά και την Σέσουλα`` και την κ.Βύζα Καλ-
λιόπη , για την ευγενική προσφορά ζαρζαβατικών και φρούτων

 , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.
-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη , για την ευγενική προ-

σφορά 15 Kgr γαλέο , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.
 

                                          Εκ της Δ/νσεως 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων 

Κέντρου Μέριμνας ΑμΕΑ Βέροιας ευχαριστεί θερμά  τους 
κάτωθι για τις δωρεές τους : 

1. Την κυρία Γεωργία Στιόκα για την οικονομική δωρεά 
της, εις μνήμην της πεθεράς της Μαρίας Στιόκα. Ο θεός ας 
την αναπαύσει.

2.Το εστιατόριο «ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ» στην Βέροια και τον 
ιδιοκτήτη κύριο Λάκη Θυμιόπουλο για την προσφορά ενός 
πλήρους γεύματος στα παιδιά και το προσωπικό του κέ-
ντρου. 

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια
 και Πρόεδρος του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

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.

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων: 

Την Τρίτη 19 Ιου-
λίου στις 7:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει 
στον Εσπερινό στον 
πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό του Προφήτου 
Ηλιού στο Ξηρολίβα-
δο.  

Την Τετάρτη 20 
Ιουλίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον 
πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό του Προφήτου 
Ηλιού στο Άνω Ζερ-
βοχώρι.

Την Πέμπτη 21 Ι-
ουλίου στις 7:00 μ.μ. 
θα ομιλήσει στη σει-
ρά των ομιλιών «Ε-
πισκοπικός Λόγος» 
με θέμα: «Παρθενία 
και αγνότητα έναντι 

του γάμου» μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, 
την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό 
«Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

Την Παρασκευή 22 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανη-
γυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου και της Αγίας Μαρκέλλης 
της Χιοπολίτιδος στη Νέα Λυκογιάννη.

Πρόγραμμα δωρεάν rapid tests στη 
Νάουσα από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ

Την Τρίτη (19.07.2022) από τις 10:00 έως και τις 13:30, καθώς και την 
Τετάρτη (20.07.2022) και την Παρασκευή (22.07.2022) από τις 09:00 έως 
τις 14:30 θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid tests στο Δημοτικό Θέατρο 
Νάουσας σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΕΟΔΥ. 

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν μαζί τους τον προσωπι-
κό αριθμό υγείας ΑΜΚΑ και να δίνουν τον αριθμό του κινητού τους, ώστε να 
ενημερώνονται για το αποτέλεσμα από τον ΕΟΔΥ.

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 24 

Ιουλίου 2022 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Παρασκευής Κορυφής Η-
μαθίας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του αγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, παπ-
πού, αδελφού και θείου

ΦΩΤΕΙΟΥ
ΚΑΛΙΑΝΗ

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα, Τα εγγόνια 
Τα αδέλφια, Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς



12 ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022www.laosnews.gr

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



13ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο δι-

αμερίσματα 80 τ.μ. και 

85 τ.μ. στο Κάτω Μα-

κροχώρι και τα δύο μα-

ζί 45.000 ευρώ. Τηλ.: 

6987 239560 & 6987 

234784.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

2 στρέμ. στους Γεωργια-

νούς, άρτιο και οικοδο-

μήσιμο, περιφραγμένο, 

ρεύμα. 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.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-

μέρισμα πλήρως ανα-

καινισμένο, στην Τρι-

ανδρία Θεσ/νίκης, 2 

δωμάτια, σαλόνι, χωλ, 

κουζίνα, W.C., φυσικό 

αέριο, air condit ion, 

πολύ κοντά στα Πανε-

πιστήμια. Πληρ. κιν.: 

6978 008441.

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι 

γκαρσονιέρα 50 τ.μ., επί 

της Κονίτσης 29 (δίπλα 

στα Αστικά), 1 υπνοδω-

μάτιο, 1 σαλοκουζίνα, 

W.C., 1ος όροφος, με 

ελάχιστα κοινόχρηστα 

(μερικώς επιπλωμέ-

νη). Πληρ. τηλ.: 6946 

740621.

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι 

γκαρσονιέρα, 1ος όρο-

φος, Ανοίξεως 52. Πληρ. 

τηλ.: 6945 852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-

αμέρισμα στη Σκύδρα 

90 τ.μ., 1ος όροφος, 

ανακαινισμένο, χωρίς 

θέρμανση, χωρίς κοινό-

χρηστα, 250 ευρώ. Τηλ.: 

6951 831687.

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.

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 ει-
δών διατροφής, ZHΤΟΥΝΤΑΙχειριστέςανυψωτικών
μηχανημάτων (κλαρκ).

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να 
καταθέτουν 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



ΠΑΤΡΙΔΑ, περιοχή Μαυ-

ροσι, ενοικιάζεται χωράφι 10 

στρέμματα, χέρσο, αρδευ-

τικό, πάνω στην άσφαλτο. 

Πληρ. τηλ.: 6945 152085, 

κος Νίκος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώνας 

με καφέ-εστιατόριο, στο Σέλι 

(Κάτω Βέρμιο), στην πλα-

τεία του χωριού. Δεκτές, μό-

νο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 

6945931427.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για ε-

νοικιαζόμενα δωμάτια στον 

Μαρμαρά Χαλκιδικής. Πα-

ρέχεται: διατροφή, διαμονή, 

πλήρης ασφάλιση και ικα-

νοποιητικός μισθός. Πληρ. 

τηλ.: 6973 341640.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με 

ειδική άδεια από επιχείρη-

ση στη Βέροια γία πλήρη 

απασχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ 

Μηχανικός & Ηλεκτρολό-

γος αυτοκινήτων από ε-

πιχείρηση στη Βέροια για 

πλήρη απασχόληση. ΖΗ-

ΤΕΙΤΑΙ βοηθός συνεργείου 

από επιχείρηση στη Βέροια 

για πλήρη απασχόληση. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

2331071553 & 2331062900 

Ώρες επικοινωνίας: 9:30 με 

18:30.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-

λαξη και περιποίηση ηλικιω-

μένων. Τηλ.: 6945 738276 κα 

Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φροντίδα και περιποίηση 

ηλικιωμένων για 24 ώρες. 

Πληρ. τηλ.: 6993 678697.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, με 

πείρα, παραδίδει μαθήματα 

ΑΟΘ σε μαθητές των ΓΕΛ, 

καθώς και μαθήματα ΑΟΘ 

και ΑΟΔΕ σε μαθητές των 

ΕΠΑΛ. Μετάβαση κατ’ οίκον 

σε χωριά. 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 

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/ΝΙΚΗΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ δυάρι στη Μπότσαρη 
μόλις ανακαινισμένο, 68 τ.μ., 
ανατολικο όλα πρόσοψη, 
θερμομονωμένο, με αντλία 
θερμότητας, 3ος όροφος, 
κοντά σε αγορά, στάσεις, 
Μετρό.ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρά υ-
πάλληλος 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

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

Η ΔάιοςΠλαστικάΑΒΕΕ, εταιρεία με περισσότερα από 40 
χρόνια παρουσίας στο χώρο της παραγωγής και διάθεσης εξει-
δικευμένων πλαστικών φύλλων για την κάλυψη των πιο απαιτητι-
κών γεωργικών καλλιεργειών, επιθυμεί να προσλάβει:

1 Ηλεκτρολόγο – συντηρητή και
1 Αυτοματιστή
Απαραίτητη η βιομηχανική εμπειρία.
Αποστολή βιογραφικών:
ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ
12ο χλμ. Βέροιας – Νάουσας, 59200 Νάουσα
Τηλ.: 23320 42412
E-mail: hr@daiosplastics.com



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



Καμπανάκι χτυπάει η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πυρηνό-
καρπων προς αγρότες και εργοδότες, για ανανέωση της άδειας παρα-
μονής αλλοδαπών εργατών γης στην Ημαθία, μετά και την παράταση 
90 ημερών στις μετακλήσεις τους.

Όπως ορίζει η τροπολογία του Κώδικα Μετανάστευσης, η προσω-
ρινή απασχόληση για την παροχή αγροτικών εργασιών από πολίτη 
τρίτης χώρας δύναται να παραταθεί  με χορήγηση υπηρεσιακού σημει-
ώματος που εκδίδεται από την κατά τόπον Διεύ-
θυνση Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας, 
έως και 10 ημέρες πριν από τη λήξη της αρχικής 
περιόδου ισχύος της επιτρεπόμενης διάρκειας 
διαμονής, ενώ η παράταση δεν δύναται να υ-
περβαίνει τις 90 ημέρες.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
-Αίτηση του εργοδότη θεωρημένη για το γνή-

σιο της υπογραφής και υπεύθυνη δήλωση του 
εργοδότη-επίσης θεωρημένη για το γνήσιο της 
υπογραφής- ο οποίος δηλώνει υπευθύνως ότι: 
-υπάρχουν λόγοι που σχετίζονται με την ολοκλή-
ρωση αγροτικών εργασιών, οι οποίοι καθιστούν 
αναγκαία την παράταση παραμονής του αλλο-
δαπού στη Χώρα, προκειμένου να τον απασχο-
λήσει για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει 
τις ενενήντα (90) ακόμη ημέρες, - θα αναλάβει 
τις προβλεπόμενες δαπάνες, εφόσον συντρέ-
χουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 
του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α’ 12), - θα 
παρέχει επαρκές κατάλυμα, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, το οποίο πληροί τις απαιτού-
μενες από τις κείμενες διατάξεις προδιαγραφές 
υγείας και ασφάλειας,

-Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτό-
τητας ή διαβατηρίου του εργοδότη σε ισχύ

- Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής 
κατάστασης του αλλοδαπού όπως κατατέθηκε 
στη διαδικασία μετάκλησης

- Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του 
διαβατηρίου του αλλοδαπού, καθώς και των 
σελίδων με τις σφραγίδες εισόδου/εξόδου που 
σχετίζονται με την χρονική περίοδο παραμονής 
του στη χώρα για απασχόληση σε αγροτικές 
εργασίες, σύμφωνα με το παρόν. Ιδιαίτερη προ-
σοχή πρέπει να δοθεί στον υπολογισμό των η-
μερών διαμονής του αλλοδαπού, σε αυτές προ-
σμετρούνται όλες οι μέρες που ο αλλοδαπός 
διέμεινε στη χώρα μας ή σε άλλη ευρωπαϊκή 

χώρα έστω και με τουριστική visa! Οι ημέρες αυτές αφαιρούνται από 
τις ημέρες της μετάκλησης!

- Έγχρωμη φωτογραφία του πολίτη τρίτης χώρας.
Για οποιεσδήποτε απορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-

νονται γραπτά στο email της Διεπαγγελματικής Πυρηνοκάρπων : edop.
greece@gmail.com

P Άνοιξε η πλατφόρμα για τα Ζάναξ...

P Αν και θα μπλοκάρει το σύστημα δηλαδή.

P Αυτόν τον καιρό πάσχουμε από διατάραξη 
κοινής ανησυχίας.

P Φανταστείτε ότι χαιρόμαστε για λεφτά 
που παίρνουμε πίσω παρότι δεν έπρεπε να 
τα είχαμε πληρώσει εξαρχής.

P Το long covid προκαλεί λέει κόπωση. Εξαι-
ρούνται οι εκ γενετής κουρασμένοι, που έχουμε 
ανοσία.

P Τώρα ψάχνουμε τις επιπτώσεις του 

long ρήτρα αναπροσαρμογής.

P Έτσι ήταν μωρέ η καθημερινότητα που θέλα-
με να επιστρέψουμε;

P Να δείτε που κατά την επιστροφή χάσαμε 
τον δρόμο.

P 6% μείωση της παραγωγικότητας των Ελ-
λήνων εργαζομένων θα φέρει το 2080 η αύξηση 
της θερμοκρασίας του πλανήτη. Ναι, αυτήν περι-
μέναμε.

P Μπόνους λέει σε όσους τακτοποιούν τα 
χρέη τους και τηρούν τις ρυθμίσεις της εφορί-
ας. Α! Τον κ. Δημήτρη!

P Έρχονται και 
ιπτάμενα ταξί στην 
Ελλάδα. Το «πού 
να σε πετάξω;» 
στην πράξη.

P  Σκόνη είμα-
στε. Γι’ αυτό δεν 
ξεσκονίζει σπίτι η 
αγάπη. Φοβάται 
μην είναι κάνας 
γνωστός της.

P Τη γυναίκα 
άλλωστε την έχου-
με για να μας λέει 
ποτέ να παίρνουμε 
το χάπι.

P  Φωτογρα-
φήθηκε λέει από 
ειδική κάμερα το 
βαθύ σύμπαν. Για το βαθύ ΠαΣοΚ κάηκε το 
φιλμ.

P Και:
Ένας τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών 

κλήθηκε να επισκευάσει ένα μεγάλο και πολυσύν-
θετο κομπιούτερ. Ένα κομπιούτερ που άξιζε πά-
νω από 12 εκατομμύρια ευρώ. Ο τεχνικός, κάθισε 
μπροστά στην οθόνη, πάτησε 1-2 πλήκτρα, κού-
νησε το κεφάλι του, μουρμούρισε κάτι στον εαυτό 
του και έσβησε τον υπολογιστή. Μετά έβγαλε ένα 
μικρό κατσαβίδι από την τσέπη του και γύρισε 
κατά μιάμιση στροφή μία μικροσκοπική βίδα. Ύ-
στερα, άνοιξε τον υπολογιστή και διαπίστωσε ότι 
λειτουργούσε τέλεια.

Ο πρόεδρος της εταιρίας ικανοποιημένος α-
πόλυτα προσφέρεται να πληρώσει τον τεχνικό 
άμεσα.

«Πόσα σας χρωστάω;» ρώτησε.
«Είναι 1.000 ευρώ» απάντησε ο τεχνικός.
«1.000 ευρώ; 1.000 ευρώ για λίγα λεπτά δου-

λειάς; 1.000 ευρώ για να γυρίσετε μια βίδα; Κα-
ταλαβαίνω πως ο υπολογιστής αξίζει 12.000.000 
ευρώ, όμως 1.000 ευρώ μού φαίνονται πάρα 
πολλά. Θα τα πληρώσω μόνο όταν μου στείλετε 
αναλυτικό λογαριασμό που να δικαιολογεί αυτό το 
ποσό» λέει.

Ο τεχνικός συμφώνησε και έφυγε. Το επόμε-
νο πρωί, ο πρόεδρος λαμβάνει το τιμολόγιο, το 
διαβάζει προσεκτικά, κουνάει το κεφάλι του και το 
εξοφλεί αμέσως, χωρίς διαμαρτυρίες.

Το τιμολόγιο έγραφε: ‘Παροχές υπηρεσιών:
– Στρίψιμο βίδας: 1 ευρώ
– Γνώση του ποια βίδα ήθελε στρίψιμο: 999 

ευρώ’!
Κ.Π.
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Προειδοποίηση της Διεπαγγελματικής Πυρηνοκάρπων: 
Παράταση 90 ημερών για τους μετακλητούς εργάτες γης

-Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν οι αγρότες - εργοδότες
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