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Για λίγο όπως φαίνεται κράτησε η χαρά
του σιντριβανιού.   Μπορεί να μπήκε σε
λειτουργία, να αναβάθμισε λίγο την πλατεία, να το χάρηκαν μικροί και μεγάλοι τον
τελευταίο μήνα, όμως το καλό δεν κράτησε
πολύ… Ήδη στο σιντριβάνι της πλατείας
Ωρολογίου έχουν πρασινίσει τα νερά του και
μέσα είναι γεμάτο σκουπίδια και έντομα.
Μήπως στον σχεδιασμό θα πρέπει να
προβλεφθεί και η τακτική του συντήρηση;  
Παράλληλα ας το προσέξει και λίγο ο κόσμος   επιδεικνύοντας έστω τη στοιχειώδη
ευαισθησία για τη διατήρησή του…

Φανταστείτε
οι σκαλωσιές, να ήταν
μια φυσική σκίαση
από πράσινο

Άλλα έλεγαν οι Τράπεζες
όταν έπαιρναν τις
ανακεφαλαιοποιήσεις…
Είναι ηλίου φαεινότερον ότι η στρατηγική απόφαση των
τραπεζών να μειώσουν τα καταστήματα και το προσωπικό
τους, δημιουργεί προβλήματα, αφενός γιατί δημιουργεί
χιλιάδες νέους ανέργους, αφετέρου διότι το κοινό δεν μπορεί
να έχει την εξυπηρέτηση που χρειάζεται για την διεκπεραίωση
μιας σειράς τραπεζικών συναλλαγών. Περαιτέρω θα πρέπει
να σταθμίσουμε ότι η συγκεκριμένη στρατηγική δημιουργεί
ανισότητες και αδικίες, ιδίως σε βάρος του πληθυσμού
μικρών πόλεων και χωριών της χώρας, όπου μάλιστα δεν
είναι εξοικειωμένο με τις ψηφιακές ευκολίες. Συγκεκριμένα
κινητοποιήσεις είχαμε στην Σκύδρα, μετά την ανακοίνωση
λουκέτου του μοναδικού καταστήματος της Τράπεζας
Πειραιώς, το οποίο εξυπηρετεί μια μεγάλη περιοχή, με
πολλούς μάλιστα αγρότες, κτηνοτρόφους, επιχειρήσεις και
εργοστάσια. Το κλείσιμό του θα αναγκάσει τους κατοίκους
της περιοχής ακόμα και για τις πιο απλές συναλλαγές να
μεταβαίνουν σε όμορους Δήμους, σε απόσταση χιλιομέτρων.
Να μην λησμονούμε μετά την εξαγορά του υγιούς τμήματος
της Αγροτικής Τράπεζας τις διαβεβαιώσεις από τη Διοίκηση
της Τράπεζας Πειραιώς ότι «όλες οι συναλλαγές των πελατών
της Αγροτικής θα εξακολουθούν να πραγματοποιούνται
κανονικά, όπως μέχρι σήμερα, χωρίς καμία αλλαγή».
Φυσικά η ίδια τακτική εφαρμόζεται και από τις υπόλοιπες
τράπεζες, ακόμη και από την Εθνική, κάνοντας πλέον
αναγκαία την δημιουργία ενός κρατικού τραπεζικού πυλώνα,
όχι για να μοιράζει ασύστολα χρήματα, αλλά για να παρέχει
υγιείς τραπεζικές υπηρεσίες χωρίς να υπολογίζει το κέρδος
εις βάρος των υπηρεσιών προς τον συναλλασσόμενο πολίτη.
Γιατί άλλα έλεγαν οι τράπεζες όταν τις ανακεφαλαιοποιούσαμε
για να διασωθούν από τα δικά τους λάθη…
Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Αυτές τις ημέρες στη   γωνιακή οικοδομή των
οδών Βενιζέλου και Καρακωστή της Βέροιας έχουν
τοποθετηθεί σκαλωσιές για να βαφτεί εξωτερικά η
πολυκατοικία. Τα ικριώματα έχουν δημιουργήσει
κάτι σαν «αψίδα» στο πεζοδρόμιο   και δίνουν μία
αίσθηση σκιερού διαδρόμου. Αν φανταστείς λίγο, ότι
κάπως έτσι θα μπορούσε να είναι αρκετά πεζοδρόμια της πόλης αλλά αντί για σκαλωσιές, να υπήρχε
φυσική κάλυψη και σκίαση από δέντρα και φυλλωσιές που θα είχαν αναρριχηθεί με την κατάλληλη
στήριξη, δημιουργώντας μία τέντα πρασίνου σε διάφορα σημεία της πόλης, πόσο διαφορετική θα ήταν
η εικόνα στο αστικό κέντρο, κυρίως τις ημέρες του
καύσωνα…. Το χρονικό διάστημα των οποίων όλο
και πολλαπλασιάζεται, λόγω της κλιματικής αλλαγής.
Και ίσως αποτελεί πλέον το πιο δυνατό κίνητρο να
αυξήσουμε, έως και εμμονικά, το πράσινο μέσα στην
πόλη μας!

Ένα πρόβλημα της Πειραιώς έβγαλε «εκτός» χθες
τις συναλλαγές σε Τράπεζα, ΑΤΜ και POS

Πολλοί ήταν αυτοί που δεν μπόρεσαν να κάνουν τις συναλλαγές
τους με την Τράπεζα Πειραιώς για πολύ ώρα χθες, αφού αυτό ήταν
αδύνατον, λόγω τεχνικού προβλήματος. Δεν υπήρχε πρόσβαση
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της τράπεζας, ενώ και η ιστοσελίδα
της Πειραιώς εμφάνιζε μήνυμα αδυναμίας σύνδεσης χρήστη.
Παράλληλα καμία συναλλαγή δεν ήταν εφικτή στα φυσικά καταστήματα της τράπεζας,  ούτε στα ΑΤΜ, ούτε και μέσω των καρτών
της τράπεζας Πειραιώς με POS.
Καθησυχάζοντας την ανησυχία των πελατών τους, αναρτήθηκε
από την Τράπεζα σχετικό ενημερωτικό μήνυμα για την καθυστέρηση ζητώντας την  κατανόηση όλων.
Τελικά το πρόβλημα αποκαταστάθηκε μετά τη 1.00 το μεσημέρι.

Ανοίγει σήμερα το «μπόνους» των 150 ευρώ
στους νέους που θα εμβολιαστούν
Ανοίγει σήμερα, Τρίτη 20 Ιουλίου, η πλατφόρμα
freedom pass για την οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ
στους νέους 18-24 ετών που θα εμβολιαστούν, από την
πρώτη δόση του εμβολίου. Όπως δήλωσε o υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρρακάκης, στον
ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά Fm, «οι νέοι θα μπορούν να μπούνε στο gov.gr για να κάνουν την αίτησή τους
με τους κωδικούς taxitsnet. Σε περίπτωση που κάποιος
δεν έχει κωδικούς θα πρέπει να πάει στο ΚΕΠ. Από κει
και πέρα ο τραπεζικός φορέας θα επικοινωνεί απευθείας με τον πολίτη εντός δύο ημερών και θα του δίνει την
προπληρωμένη χρεωστική κάρτα, η οποία θα αφορά
συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, όπως τουρισμός και
πολιτισμός». Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των νέων 18-24 ετών που έκλεισαν
το ραντεβού έπειτα από την ανακοίνωση του συγκεκριμένου κινήτρου και πλέον φτάνουν τους 125.000, ενώ από τις 28 Ιουνίου -όταν ανακοινώθηκε η απόφαση για το freedom
pass- κλείστηκαν συνολικά από 542.000 πολίτες νέα ραντεβού.
Πάντως παρά τις ιδιαίτερα αρνητικές κριτικές που εισέπραξε η κυβέρνηση για το «προσβλητικό μπόνους-χαρτζιλίκι» όπως χαρακτηρίστηκε από κάποιους, οι αριθμοί δείχνουν ότι στους χαλεπούς οικονομικά καιρούς το 150αρι μέτρησε…

ΟΑΕΔ: 958 εκ. ευρώ στο Α΄ εξάμηνο του 2021 για τη
στήριξη εργατικού δυναμικού και αγοράς εργασίας

Στο πρώτο εξάμηνο του έτους, ο ΟΑΕΔ κατέβαλε συνολικά 958.185.281 ευρώ για τη στήριξη του εργατικού δυναμικού
και της αγοράς εργασίας. Συγκεκριμένα, καταβλήθηκαν 703.760.544 ευρώ για επιδόματα, παροχές και βοηθήματα σε
439.416 μοναδικούς δικαιούχους, 247.296.885 ευρώ για ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, καθώς και 7.127.852 ευρώ  
για την πρακτική άσκηση των μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας ΟΑΕΔ.
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Το Αρχαιολογικό Πάρκο της Νεκρόπολης των Αιγών στην Βεργίνα
εγκαινίασαν ο Περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας και η Υπουργός Πολιτισμού
Το Αρχαιολογικό Πάρκο της Νεκρόπολης των
Αιγών εγκαινίασαν το
Σάββατο 17 Ιουλίου 2021
η Υπουργός Πολιτισμού
και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη και ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας. Το έργο, ένα από τα
σημαντικότερα πολιτιστικά, αρχαιολογικά και ιστορικά έργα της Ελλάδας,
που αποτελεί επίκεντρο
της Μακεδονίας, αναδεικνύοντας τους Βασιλικούς
Τάφους στη Νεκρόπολη
των Αιγών, με τη δημιουργία του Αρχαιολογικού
Πάρκου της Νεκρόπολης,
χρηματοδότησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Τα αρχαία νεκροταφεία
της πρωτεύουσας των Μακεδόνων, η Νεκρόπολη των Αιγών, είναι ένα
συγκρότημα μοναδικό, που περιλαμβάνει τη βασική ταφική συστάδα
του Φιλίππου Β’, τη συστάδα των βασιλισσών, τη συστάδα των Τημενιδών, τη συστάδα Heuzey – Μπέλλα, το νεκροταφείο τύμβων, την Αρχαϊκή Νεκρόπολη και τη Νεκρόπολη των Κλασικών χρόνων. Πλέον, με τις
παρεμβάσεις που χρηματοδότησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
ο χώρος, που έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO, ενοποιείται και γίνεται αντάξιος της Ιστορίας του, της Ιστορίας της Μακεδονίας.
Καλωσόρισμα Κοτταρίδη
Στην τελετή των εγκαινίων καλωσόρισε τους παρισταμένους η προϊστάμενη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας κα Αγγελική Κοτταρίδη, η
οποία έκανε μια περιεκτική αναφορά στην ιστορία του χώρου, στα ευρήματα και το έργο που έγινε και ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές
και συνεργάτες της. Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις του Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα και της Υπουργού Λίνας
Μενδώνη.
Ο Περιφερειάρχης
« Η ανάδειξη και η σύνδεση του πολιτισμού μας με την ανάπτυξη
του τόπου μας, αποτελεί τον πυρήνα της πολιτικής της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας. Και ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται στην πράξη,
με την προβολή της Ιστορίας και του πολιτισμού μας σε όλο τον κόσμο,
αλλά και με τα έργα που χρηματοδοτούμε από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στις επτά Περιφερειακές Ενότητες της
Κεντρικής Μακεδονίας και τα οποία δεν σταμάτησαν να υλοποιούνται,
παρά τα τεράστια προβλήματα που δημιούργησε η πανδημία. Εδώ
στην Ημαθία, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτεί και
υλοποιεί σημαντικά έργα στον πολιτισμό και πέρα από το Αρχαιολογικό
Πάρκο του Νεκροταφείου των Αρχαίων Αιγών της Βασιλικής Συστάδας
των Τημενιδών, που ολοκληρώσαμε και εγκαινιάσαμε, σύντομα ολοκληρώνονται οι εργασίες για το Νέο Μουσείο Βεργίνας, που θα είναι εφάμιλλο του Μουσείου της Ακρόπολης, αλλά και οι εργασίες στο Ανάκτορο
του Φιλίππου. Όμως και πέρα από την Ημαθία, η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας χρηματοδοτεί τα έργα για την αποκατάσταση, συντήρηση
και ανάδειξη συνολικά 127 αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, όπως
μεταξύ πολλών άλλων, τις εργασίες στο Αρχαίο Ανάκτορο στην Πέλλα,
τον εκσυγχρονισμό των Μουσείων στη Θεσσαλονίκη και βέβαια, τα
έργα προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης του Τύμβου Καστά και της
ευρύτερης περιοχής της Αμφίπολης, ενός μακεδονικού μνημείου παγκόσμιου ενδιαφέροντος, που επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά, την ιστορικότητα και τη μοναδικότητα της Μακεδονίας» τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας,

προσθέτοντας οτι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συνεχίσει να
αξιοποιεί τους ευρωπαϊκούς πόρους, τόσο για την ιστορική και πολιτιστική μας κληρονομιά, όσο για τη σύγχρονη πολιτιστική και καλλιτεχνική
δημιουργία του τόπου μας. Ο κ. Τζιτζικώστας ευχαρίστησε τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και προσωπικά την κ. Μενδώνη για την
εξαιρετική συνεργασία που έχουν, την τοπική αρχαιολογική υπηρεσία
και τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Η Υπουργός Πολιτισμού
Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, παίρνοντας τον λόγο, στάθηκε στο ιστορικό παρελθόν της Μακεδονίας, στο μεγάλο απόθεμα μνημείων και τοποθεσιών της πολιτιστικής μας κληρονομιάς που συνιστά
ένα κεφάλαιο με εξαιρετικά μεγάλη κοινωνική, οικονομική και αναπτυξιακή δυναμική και αξία για την περιφέρεια της κεντρικής Μακεδονίας και
το σύνολο της χώρας.
Όπως είπε, την δεκαετία που πέρασε υλοποιήθηκε και συνεχίζει
να υλοποιείται μία σειρά έργων που έχουν ήδη δημιουργήσει ένα νέο
τοπίο και συμβάλλουν καθοριστικά στις τρέχουσες δυνατότητες, αλλά
κυρίως στις μελλοντικές προοπτικές της τοπικής κοινωνίας επιφέροντας
τόσο άμεση όσο και μακροπρόθεσμη τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης, δημιουργώντας νέους και ισχυρούς
πόλους έλξης επισκεπτών, ενίσχυσης του πολιτιστικού τουρισμού και
δημιουργώντας τις προϋποθέσεις σταθερής και βιώσιμης ανάπτυξης
για το μέλλον αυτών των περιοχών. «Μόνο μέσα από τις παρεμβάσεις
στον τομέα του πολιτισμού, το τουριστικό προϊόν μας καθίσταται ανταγωνιστικό. Στην Ημαθία αυτό είναι κάτι που το βλέπει εύκολα κάποιος,
διότι ενώ δεν έχει μεγάλο αστικό κέντρο, δεν είναι κόμβος, δεν έχει
θάλασσα, κατορθώνει να προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες διότι έχει ένα
τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα, όλων των ειδών και όλων των τύπων,
όλων των περιόδων.
Στον κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της
UNESCO βρίσκεται ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα, οι βασιλικοί
τάφοι της Βεργίνας, με επισκεψιμότητα που υπερβαίνει αυτή των μητροπολιτικών μουσείων της Θεσσαλονίκης και αυτό είναι ένα από τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής.
Όλα αυτά τα έργα λοιπόν γίνονται πρώτα-πρώτα γιατί οφείλουμε να
παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μέσα στο πλαίσιο των αρχών της
αειφορίας αυτά τα οποία παραλάβαμε, τα μνημεία μας, την πολιτιστική
μας κληρονομιά, άμεσα συνδεδεμένα με την εθνική μας ταυτότητα. Οφείλουμε να αναδείξουμε και όλο αυτό το απόθεμα και στο πλαίσιο αυτό

Πρόγραμμα δωρεάν Rapid Test, έως
την Κυριακή, στον Δήμο Βέροιας
Συνεχίζεται η διενέργεια των δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του νέου κορωνοϊού SARS CoV–2
στον Δήμο Βέροιας, από κλιμάκια της Κινητής Μονάδας του ΕΟΔΥ στην Ημαθία.
Η διαδικασία των δωρεάν rapid tests έχει προγραμματιστεί από την Δευτέρα 19.07.21 έως την Παρασκευή 23.07.21 στον εξωτερικό χώρο του ΚΑΠΗ (στον πεζόδρομο, Αριστοτέλους 3) από τις 9:30 έως τις 14:00. Επίσης από την Δευτέρα 19.07.21 έως την Κυριακή 25.07.21 δωρεάν δειγματοληπτικοί έλεγχοι θα γίνονται έξω από το ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας (Μαυρομιχάλη 14, έναντι Βήματος Απ.
Παύλου), από τις 9:00 έως τις 17:00.
Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19, ο Δήμος Βέροιας σε συνεργασία με την ΚΟΜΥ Ημαθίας συνεχίζει να υποστηρίζει τη διεξαγωγή των rapid tests σε άτομα κάθε ηλικίας.
Οι πολίτες θα πρέπει γνωρίζουν τo ΑΜΚΑ τους ή τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, καθώς και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου στον οποίο θα αποσταλεί το αποτέλεσμα του rapid test.

Δικογραφία για κλοπή τηλεόρασης
Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών ανδρών, καθώς όπως προέκυψε από
την έρευνα, ο ένας από αυτούς ενεργώντας με συνεργό του, τον Ιανουάριο του 2021, παραβίασαν αποθήκη ημεδαπού σε περιοχή
της Ημαθίας και αφαίρεσαν μία τηλεόραση αξίας 320 ευρώ, την οποία διέθεσαν στον άλλο ημεδαπό. Η κλεμμένη τηλεόραση εντοπίσθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της.

αποδίδεται αυτό το πάρκο», τόνισε και ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη
Απόστολο Τζιτζικώστα για την εξαιρετική σε όλα τα επίπεδα.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων, ο
Υφυπουργός Απόστολος Βεσυρόπουλος, οι βουλευτές Τάσος Μπαρτζώκας, Λάζαρος Τσαβδαρίδης και Άγγελος Τόλκας, ο Αντιπεριφερειάρχης
Κώστας Καλαϊτζίδης, ο δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας, αντιδήμαρχοι, τοπικοί παράγοντες και σύμβουλοι, κ.α.
Εργασίες σε δυο φάσεις
Οι εργασίες στο Αρχαιολογικό Πάρκο του Νεκροταφείου των Αρχαίων Αιγών εξελίχθηκαν σε δυο φάσεις και χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Σε πρώτη φάση υλοποιήθηκαν εργασίες για την προστασία και ανάδειξη ολόκληρου του χώρου, έκτασης 540 στρεμμάτων, που περιλάμβαναν μεταξύ άλλων:
-Την κατασκευή περίφραξης και στεγάστρων προστασίας των ταφικών μνημείων.
-Τον καθαρισμό και τη συντήρηση των τύμβων και των κινητών ευρημάτων.
-Τη δημιουργία μονοπατιών και σημείων ενδιαφέροντος για τους
περιηγητές.
-Την τοποθέτηση συστήματος αυτόματης ψηφιακής ξενάγησης.
Σε δεύτερη φάση ολοκληρώθηκαν οι εργασίες που μεταξύ άλλων
περιλάμβαναν:
-Τα χωματουργικά έργα, καθώς και τα έργα πρασίνου και αποστράγγισης.
-Τις τοπογραφήσεις, τις μελέτες, τις εργαστηριακές αναλύσεις και τις
σχεδιαστικές αποτυπώσεις.
-Τις συντηρήσεις δαπέδων και ψηφιδωτών δαπέδων.
-Τη δημιουργία της δίγλωσσης ιστοσελίδας aigai.gr.
Στη συνέχεια ακολούθησε ξενάγηση από την Αγγελική Κοτταρίδη
και στο υπό κατασκευή νέο Μουσείο της Βεργίνας, που χρηματοδοτεί η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί και θα
είναι επισκέψιμο εντός του 2022.
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Μνημόνιο συνεργασίας
μεταξύ «ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ»
και «Πρωτοβουλίας
για το Παιδί»

Την Τρίτη 13 Ιουλίου 2021, η κα Νίκη Καρατζιούλα Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ημαθίας «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» και ο
κ. Αριστοτέλης Σιδηρόπουλος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου Κοινωνικής Πρωτοβουλίας Βεροίας «Πρωτοβουλία για το Παιδί» υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας επισφραγίζοντας την πολύ καλή
υπάρχουσα συνεργασία τους.
Οι δύο φορείς συμφώνησαν να συνεργαστούν, χρησιμοποιώντας προς
τούτο όλα τα διαθέσιμα μέσα τους με σκοπό να πολλαπλασιάσουν τις
δυνατότητες επίτευξης του κοινού τους στόχου, που είναι η φροντίδα και
η προστασία παιδιών, εφήβων και νέων που βρίσκονται σε ανάγκη ή και
σε κίνδυνο, καθώς και η μεγαλύτερη δυνατή συμβολή στην ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της κοινότητας σε θέματα που αφορούν την πρόληψη
των εξαρτήσεων και την προαγωγή της υγείας στην περιοχή του νομού
Ημαθίας.
Οι δύο φορείς συμφώνησαν να αναπτύξουν σταθερούς διαύλους επικοινωνίας, με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε τομείς του έργου τους, κάνοντας χρήση των δικτύων που έχουν αναπτύξει και συμμετέχοντας αμοιβαία στις εκδηλώσεις και δράσεις τους. Συμφωνούν επίσης
να αναπτύξουν διαδικασίες προαγωγής της επιστημονικής έρευνας και
γνώσης, με σκοπό την εμβάθυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών τους.
Οι δύο φορείς αποδίδουν μεγάλη σημασία στην ανάδειξη από την συνεργασία αυτήν, της λειτουργίας προωθημένων και εναλλακτικών δομών
παιδικής προστασίας και της χρήσης νεωτερικών και πρωτοπόρων επιστημονικά μεθόδων και εργαλείων δουλειάς.
Επίσης, οι δύο φορείς αποδίδουν μεγάλη σημασία σε δράσεις πρόληψης, ιδίως σε τομείς και προβλήματα μεγάλης έντασης, όπως η χρήση
ουσιών, η κακή χρήση του διαδικτύου κλπ. τις οποίες θα αναπτύξουν από
κοινού και συστηματικά.
Τέλος, οι δύο φορείς θα αναλαμβάνουν ιδιαίτερες και κοινές δράσεις
προώθησης του εθελοντισμού.
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Νέος κύκλος
Βιωματικών Σεμιναρίων
του «Έρασμου»
σε Βέροια, Νάουσα
και Αλεξάνδρεια
Μετά από μια τριετή
πορεία επιτυχούς δραστηριότητας και σημαντικής αποδοχής από
τους συμπολίτες μας,
τα Βιωματικά Σεμινάρια του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης
«Έρασμος» συνεχίζουν
δυναμικά με νέο κύκλο
συναντήσεων και την απαιτούμενη τήρηση όλων
των μέτρων ασφαλείας κατά της διασποράς του
κορωνοϊού.
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 πειραματιστούν, 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)

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»

Την Τετάρτη 28 Ιουλίου στη Νάουσα
Ένα μεγάλο μουσικό ταξίδι
στον παγκόσμιο και
ελληνικό κινηματογράφο
Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας διοργανώνει την εκδήλωση-μουσικό αφιέρωμα με τίτλο «Ένα μεγάλο μουσικό ταξίδι στον παγκόσμιο
και ελληνικό κινηματογράφο», την
Τετάρτη 28 Ιουλίου και ώρα 21:00
στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη».
Οι αστέρες της έβδομης τέχνης
και οι διασημότεροι μουσικοί όλων
των εποχών, οι κορυφαίες μουσικές
στιγμές του κινηματογράφου, τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από
πολλές γενιές, αποτυπώνονται σε
ένα πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό
από τις καλύτερες στιγμές του παγκόσμιου, αλλά και του ελληνικού
κινηματογράφου, με την επιμέλεια του βιντεοθέτη Δημήτρη Δημητριάδη,
(VJ Dimitri Dim).
Ο Δημήτρης Δημητριάδης γεννήθηκε στη Νάουσα. Από νεαρή ηλικία,
ασχολήθηκε με τη μουσική ως DJ και ραδιοφωνικός παραγωγός. Στη
συνέχεια ακολούθησε επαγγελματική καριέρα μουσικού παραγωγού και
DJ στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο, γνωρίζοντας κορυφαίες προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής και αποσπώντας πολλές διακρίσεις.
Δραστηριοποιείται επαγγελματικά την Κύπρο, όπου και κατοικεί.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Ισχύουν όλα τα μέτρα προστασίας για τη νόσο Covid-19, καθώς και το πλαίσιο λειτουργίας που
εφαρμόζεται για τους χώρους εκδηλώσεων σύμφωνα με τη σχετική
νομοθεσία των αρμόδιων Υπουργείων. Η προβολή της ταινίας «Αυτοί
που εύχονται τον θάνατό μου» για την Τετάρτη 28/7 δεν θα πραγματοποιηθεί.

Ευχαριστήριο
Ο Φιλανθρωπικός Μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων Με Αναπηρία Νομού Ημαθίας «Τα Παιδιά της Άνοιξης»
θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά τον πρόεδρο
του ΚΕΔ Αλεξάνδρειας κύριο Εμμανουήλ Σταυρή,
καθώς και τον αντιδήμαρχο τεχνικών έργων του
Δήμου Αλεξάνδρειας κύριο Ιερεμία Κιοσέογλου
για τις υπηρεσίες που παρείχαν στον Σύλλογο.
Συγκεκριμένα, η προθυμία και ο ζήλος που επέδειξαν έμπρακτα
ακόμη μια φορά απέναντι τόσο στον Σύλλογο όσο και στους ωφελούμενους αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα για τη εύρυθμη και ασφαλή
λειτουργία του Κέντρου.
Το Δ.Σ., οι ωφελούμενοι και το προσωπικό

15/7/21 - 21/7/21

Θερινό Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέδαση.
--> απολύμανση πριν κάθε προβολή,
--> μεγάλες αποστάσεις
--> περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων
--> αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο
Λούκα - Luca (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην Θερινή αίθουσα: Παρασκευή 16/7 και
Δευτέρα 19/7 στις 21.00
Σκηνοθεσία: Ενρίκο Κασαρόζα
Σενάριο: Τζέσε Αντριους, Μάικ Τζόουνς
Trailer:
https://www.youtube.com/
watch?v=uj2S89ADDOg&feature=emb_logo
Ο Πατέρας - The Father
-ΌSCAR Α΄ Ανδρικού Ρόλου -OSCAR Καλύτερου διασκευασμένο σεναρίου
Σκηνοθεσία: Φλόριαν Ζέλερ
Σενάριο: Φλόριαν Ζέλερ, Κρίστοφερ Χάμπτον
Πρωταγωνιστούν: Αντονι Χόπκινς, Ολίβια Κόλμαν,
Μαρκ Γκάτις, Ιμοτζεν Πουτς, Ρούφους Σίγουελ, Ολίβια Γουίλιαμς
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=4TZb7YfKJI&feature=emb_logo

Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η πρόσβαση
στο θερινο κινηματογράφο είναι ελεύθερη σε όλους, χωρίς
να απαιτείται καμιά
επίδειξη αποτελέσματος τεστ ή βεβαίωσης εμβολιασμού
(αυτά ισχύουν για τους κλειστούς-χειμερινούς κινηματογράφους). Απλά, έχετε τη μάσκα σας μαζί και έρχεστε !!
Προβολές στην Θερινή αίθουσα: (μόνο χρήση μάσκας)
Πέμπτη 15/7- Σάββατο 17/7- Κυριακή 18/7 – Τρίτη 20/7 –
Τετάρτη 21/7 στις 21.00
Προβολές στην Κλειστή Αιθ1 αίθουσα:
Παρασκευή 16/7 – Δευτέρα 19/7 στις 21.00
Μόνο για την κλειστή Αιθ1 :
(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΔΙΕΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ) - Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.cinestar.gr http://www.facebook.com/
cinestarveria

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Αρχιερατική Θεία
Λειτουργία στην
Παναγία Σουμελά
παρουσία νέων
ποντιακής καταγωγής
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Μήνυμα για τη θλιβερή επέτειο
της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο
Η 20η Ιουλίου είναι για τους Έλληνες ημέρα τιμής και μνήμης για
τη μεγαλύτερη εθνική τραγωδία που έλαβε χώρα στη νεότερη ελληνική
ιστορία.
Είναι ημέρα απόδοσης φόρου τιμής προς τους ηρωικώς πεσόντες
υπέρ της ελευθερίας και της δημοκρατίας και τους αγνοούμενους της
εισβολής του «Αττίλα».
47 χρόνια έχουν περάσει από την παράνομη τουρκική εισβολή
στην Κύπρο, την 20η Ιουλίου του 1974, που βύθισε στο πένθος τους
συγγενείς των πεσόντων και μετέτρεψε από τη μια μέρα στην άλλη σε
πρόσφυγες χιλιάδες οικογένειες, στην ίδια την πατρίδα τους.
Η θλιβερή αυτή επέτειος αποτελεί ημέρα χρέους του οικουμενικού
ελληνισμού, αλλά και του πολιτισμένου κόσμου απέναντι στη μαρτυρική
Μεγαλόνησο.
47 χρόνια μετά, δεν ξεχνάμε τη βαρβαρότητα της τουρκικής εισβολής, τον ξεριζωμό και την προσφυγιά, το συνεχιζόμενο δράμα των
οικογενειών των αγνοουμένων, τους βανδαλισμούς σε εκκλησίες και
πολιτιστικά μνημεία.
Οι Έλληνες είμαστε πάντα στο πλευρό των αδελφών μας Κυπρίων
στους αγώνες τους για την επανένωση της Κύπρου και στηρίζουμε την
διεκδίκηση μιας βιώσιμης και δημοκρατικής λύσης, μια λύση που θα
βάζει τέλος στην κατοχή και θα επανενώνει τη Μεγαλόνησο, στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.
Νικόλας Καρανικόλας
Δήμαρχος  Νάουσας

Την Κυριακή 18 Ιουλίου το πρωί ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο
λόγο στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο.
Στην Θεία Λειτουργία συμμετείχαν νέες και νέοι ποντιακής καταγωγής από όλη την Ελλάδα με την ευκαιρία του 23ου Συναπαντήματος Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων που πραγματοποιήθηκε στις
εγκαταστάσεις του Ιερού Προσκυνήματος τηρουμένων των σχετικών
μέτρων υγειονομικής προφύλαξης.

Έως και την Παρασκευή
δωρεάν rapid tests στη Νάουσα
Δωρεάν rapid tests θα πραγματοποιηθούν και αυτήν την εβδομάδα στη Νάουσα έως και την Παρασκευή 23.07.2021, στην πλατεία
Καρατάσου, καθημερινά από τις 09:30 έως τις 14:00, σε συνεργασία
του δήμου με τον ΕΟΔΥ, με στόχο την πρόληψη και τον περιορισμό
της εξάπλωσης της νόσου COVID-19.
Οι πολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία θα
πρέπει να έχουν μαζί τους τον προσωπικό αριθμό υγείας ΑΜΚΑ, ενώ
θα πρέπει να δίνουν και τον αριθμό του κινητού τους, ώστε να ενημερώνονται για το αποτέλεσμα από τον ΕΟΔΥ.

Συνεδριάζει την Πέμπτη η Κοινότητα Βέροιας
Τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Βέροιας, θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.
epresence.gov.gr) για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, την 22-7-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 μ.μ. , με θέμα της
ημερήσιας διάταξης το εξής:
Γνωμάτευση για χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου σε εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Βέροιας, στο οποίο θα ιδρυθεί κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.»

Μέλλων Γάμος

Μέλλων Γάμος

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρ
θρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Γεωργίου και της Σταματίας, το γένος Δουβλαντώνη, που γεννήθηκε στο Χάγκεν
Γερμανίας και κατοικεί στη Βέροια και η
ΠΙΛΑΒΙΔΟΥ ΕΛΙΝΑ του Άρτσιλ και της
Ζαΐρας, το γένος Χαριτίδου, που γεννήθηκε Πουϊτσάλα Γκαρντομπάνι Γεωργίας
και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με
πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρ
θρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΤΣΙΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του
Γεωργίου και της Σοφίας, το γένος Τουτουντζίδου, που γεννήθηκε και κατοικεί
στη Βέροια και η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥ
ΛΟΥ ΟΛΓΑ του Ανδρέα και της Ζωής, το
γένος Καρανάσιου, που γεννήθηκε και
κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο
Βέροιας.
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 25
Ιουλίου 2021 στον Ιερό Ναό
Αγίου Αντωνίου Βέροιας
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της
ψυχής του πολυαγαπημένου
μας συζύγου, πατέρα και
παππού

Τελούμε την Κυριακή 25
Ιουλίου 2021 στον Ιερό Ναό
Αγίου Αντωνίου Βέροιας
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της
ψυχής του πολυαγαπημένου
μας συντρόφου, πατέρα,
παππού και θείου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΟΤΣΥΦΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΦΙΛΙΜΕΓΚΑ

και καλούμε όσους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς
το Θεό.
Η σύζυγος
Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στο καφέ «Le monde», Κεντρικής 129

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή
25 Ιουλίου 2021 στον Ιερό
Ναό Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την
ανάπαυση της ψυχής του
πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και
αδελφού

ΘΩΜΑ ΔΗΜ.
ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
(συνταξιούχος δάσκαλος)
και καλούμε όσους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς
το Θεό.
Η σύζυγος, Τα παιδιά,
Τα εγγόνια, Τα αδέλφια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε την Δευτέρα 19
Ιουλίου 2021 στις 11.00 π.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα
Κυριωτίσσης Βέροιας η Παρέσα Μιχ. Λουκίδου σε ηλικία
85 ετών .
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

και καλούμε όσους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς
το Θεό.
Η σύντροφος
Τα παιδιά,
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα
Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε την Κυριακή 18
Ιουλίου 2021 στις 10.45 π.μ.
από τον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Βέροιας ο Θεοφάνης Ηλ.
Αζίζογλου σε ηλικία 78 ετών.
Ο «Λαός» εκφράζει στους
οικείους του ειλικρινή συλλυπητήρια
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε το Σάββατο 17 Ιουλίου 2021 στις 4.30 μ.μ. από
τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Πατρίδας Βέροιας ο Ιωάννης Θεοχ. Σιδηρόπουλος σε
ηλικία 60 ετών .
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε την Κυριακή 18
Ιουλίου 2021 στις 12.00 π.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας
η Κυριακή Νικ. Κουμπατή σε
ηλικία 78 ετών .

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε την Δευτέρα 19
Ιουλίου 2021 στις 11.00 π.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο
Ιωάννης Αντ. Τσαμήτρος σε
ηλικία 75 ετών .
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε την Δευτέρα 19
Ιουλίου 2021 στις 12.00 π.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας
ο Ιωάννης Στεργ. Λιάπης σε
ηλικία 91 ετών .
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε την Κυριακή 18 Ιουλίου 2021
στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης Βέροιας ο Κωνσταντίνος
Υγρόπουλος.
Ο «Λαός» εκφράζει στους οικείους του ειλικρινή συλλυπητήρια

Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας - Ημαθίας
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ»

Συμμετοχή μελών
στην κατασκήνωση
της Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής
Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι ο Σύλλογός μας εξασφάλισε θέσεις και
συμμετέχει στην κατασκήνωση της Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής.
Η χρονική περίοδος για τα μέλη μας είναι από 29/8/ έως 6/9/2021 και
απαραίτητη προϋπόθεση όλοι οι συμμετέχοντες να είναι εμβολιασμένοι
και με τις δύο δόσεις του εμβολίου και επίσης να έχουν περάσει 15 ημέρες
από την τελευταία δόση εμβολίου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τηρούν πιστά τα μέτρα της κατασκήνωσης κατά covid-19 και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των υπευθύνων.
Στην είσοδο της κατασκήνωσης θα γίνεται έλεγχος θερμομέτρησης και
εγγράφων .
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ:
1. Πιστοποιητικό εμβολιασμού
2. Βεβαίωση γιατρού ότι δεν πάσχω από μεταδιδόμενο νόσημα και ότι
η κατάσταση της υγείας μου, μου επιτρέπει την συμμετοχή μου σε κατασκήνωση
3. Βιβλιάριο υγείας και λίστα φαρμάκων που τυχόν παίρνει ο συμμετέχων
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ 2331067411 ώρες λειτουργίας γραφείου και στο 6936168754 (Έφη) ή 6951678833 (κ. Μαρίνα)
Δηλώσεις συμμετοχής έως και 30 Ιουλίου 2021
Το Δ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
του ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``,
ευχαριστούν θερμά :
-Την Οικ.κ.Μαρίας Άτσαλου , για την δωρεά του ποσού των 200 Ε , εις
μνήμη του συζύγου και πατέρα τους Γεωργίου Άτσαλου, με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό του.
-Τους κ.Χαράλαμπο Σιαμίδη και κ.Θεογνωσία Σιαμίδου, για την δωρεά
του ποσού των 100 Ε και προσφορά εδεσμάτων , εις μνήμη της μητέρας
τους Παρθένας Σιαμίδου , με την συμπλήρωση 1 έτους από τον θάνατό
της.
-Ανώνυμη Οικογένεια, για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος , εις μνήμη της γιαγιάς τους Σταυρούλας , με την συμπλήρωση 1
έτους από τον θάνατό της.
-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος ,
εις μνήμη προσφιλών προσώπων.
-Ανώνυμο Κύριο , για την ευγενική προσφορά 1 κλ.κεράσια , για τις
ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.
-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος ,
εις μνήμη προσφιλών προσώπων.
-Ανώνυμο Κύριο , για την ευγενική προσφορά 50 κεσ. γιαουρτάκια , εις
μνήμη προσφιλών προσώπων.
Εκ της Δ/νσεως

Η κίνηση
του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων:
Την Τρίτη 20 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό
του Προφήτου Ηλιού στο Άνω Ζερβοχώρι.
Την Τρίτη 20 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό και
στην Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού, στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό
του στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολουθία θα μεταδοθεί
απευθείας μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη
σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».
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Διεπαγγελματική
Οργάνωση Βάμβακος: Ζητά
άμεση επέμβαση του ΕΛΓΑ
για τις περιοχές επλήγησαν
από τη χθεσινή κακοκαιρία
Την άμεση επέμβαση του ΕΛΓΑ ώστε να εκτιμηθούν οι ζημιές
και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την αποζημίωση των παραγωγών ζητά η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος ύστερα
από τις εκτεταμένες καταστροφές που προκλήθηκαν λόγω της
χθεσινής κακοκαιρίας στις Π.Ε. Λάρισας και Καρδίτσας, με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική καταστροφή καλλιεργειών, μεταξύ των
οποίων και του βαμβακιού.
Ο Πρόεδρος της ΔΟΒ κ. Ευθύμης Φωτεινός δηλώνει πως
«ακόμα μια φορά, ύστερα από τον ΙΑΝΟ αλλά και της προηγούμενης κακοκαιρίας, η καλλιέργεια του βαμβακιού δοκιμάζεται
έντονα. Παρ’ όλο που ο μέχρι στιγμής καιρός είχε βοηθήσει και
αναμενόταν μια παραγωγή περίπου στα ίδια επίπεδα σε σχέση
με πέρσι και διαφαινόταν μία καλή χρονιά για την τιμή του παραγωγού, η νέα δυστυχώς καταστροφή ήρθε να ανατρέψει τις
προσδοκίες αυτές».
Η Διοίκηση της ΔΟΒ καλεί την Πολιτεία να σταθεί αρωγός στη
νέα αυτή «λαίλαπα» συνεισφέροντας με όλους τους εμπλεκόμενους μηχανισμούς που διαθέτει προκειμένου να υπάρξει άμεση
καταγραφή και αποζημίωση στους πληγέντες.
Υπενθυμίζεται ότι οι παραγωγοί βάμβακος δεν έλαβαν καμία
ενίσχυση λόγω της υγειονομικής κρίσης covid-19 παρ’ όλο που
υπήρξε καθολικό αίτημα της ΔΟΒ προς το ΥΠΑΑΤ, οπότε μία
ακόμα τέτοια καιρική ανατροπή έχει δυσχερή αντίκτυπο στη μελλοντική παραγωγή, στην κοινωνική και οικονομική συνοχή των
αγροτικών περιφερειών που καλλιεργείται.
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Τα θλιβερά πανηγύρια Ερντογάν
να λειτουργήσουν αφυπνιστικά…
Του Μάξιμου Χαρακόπουλου*

η διατήρηση αρραγούς εσωτερικού μετώπου,
εθνικής ενότητας, και αγαστής συνεργασίας
Αθήνας-Λευκωσίας, για να υπερνικηθούν όλες
οι τουρκικές επιβουλές. Όλοι πρέπει να στοιχηθούμε πίσω από τις «κόκκινες γραμμές» που
είναι οι προϋποθέσεις μιας βιώσιμης λύσης:
εφαρμογή των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ,
αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και
απάλειψη κάθε ξένης στρατιωτικής παρουσίας
στο νησί, κατάργηση του αναχρονιστικού θεσμού των εγγυήσεων, απόλυτη ισχύ σε όλη την
επικράτεια της Δημοκρατίας του ευρωπαϊκού
κεκτημένου, χωρίς ρατσιστικές διακρίσεις και
σκανδαλώδη προνόμια, εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου από την ίδια την Κυπριακή Δημοκρατία, προς το συμφέρον όλων των Κυπρίων.
Ας ελπίσουμε ότι, τα θλιβερά πανηγύρια
Ερντογάν για την επέτειο του Αττίλα στην Κύπρο, μπορούν, εντέλει, να λειτουργήσουν αφυπνιστικά για την διεθνή κοινότητα για το τι πραγματικά επιδιώκει
η Τουρκία στην Κύπρο, και τι μπορεί να σημαίνει μια «κακή λύση»
του Κυπριακού για την Ανατολική Μεσόγειο και την ίδια την ΕΕ.

Η φετινή τραγική επέτειος της 20ης Ιουλίου,
της ημέρας που πριν από 47 έτη, ο τουρκικός
στρατός εισέβαλε στην Κύπρο, βοηθούντων
των προδοτικών ενεργειών εκ μέρους της χούντας, καταλαμβάνοντας το 40% του εδάφους
της Μεγαλονήσου, έχει πάρει μια νέα, δραματικότερη, διάσταση. Ο Ερντογάν και η ισλαμιστική πολιτική ηγεσία της Τουρκίας μετατρέπουν
το γεγονός αυτό σε αφορμή για την εμπέδωση
στο εσωτερικό της χώρας και στη διεθνή κοινότητα, της εικόνας της υπό συγκρότηση νέας
οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Η Άγκυρα, χωρίς ενδοιασμούς και αδιαφορώντας παντελώς για το διεθνές δίκαιο, ζητά
επιτακτικά την ανακήρυξη δύο κρατών στο μαρτυρικό νησί. Το αίτημα αυτό συνοδεύεται από
προκλητικές ενέργειες που δεν αφήνουν αμφιβολία για τις τουρκικές προθέσεις.
Οι Τούρκοι ανοίγουν την περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου
με στόχο τον παράνομο εποικισμό της. Ταυτόχρονα, πέραν του
υφιστάμενου κατοχικού στρατού, η Άγκυρα δημιουργεί νέες στρατιωτικές δομές, οι οποίες δεν θα απειλούν μόνον την Κυπριακή
*Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι Γενικός Γραμματέας της
Δημοκρατία αλλά, ουσιαστικά ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, βουλευτής Λασυμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ. Ο Τούρκος πρόεδρος θα ρίσης της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός.
εγκαινιάσει, κατά την παράνομη επίσκεψή του στα κατεχόμενα,
την πολεμική ναυτική βάση στο Μπογάζι και ένα αεροδρόμιο στην
περιοχή του κατεχόμενου Λευκόνοικου για τα περιβόητα τουρκικά
drones, τα οποία έδρασαν στη Συρία, στη Λιβύη και στο Ναγκόρνο
Καραμπάχ.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
θεί για το Κυπριακό είναι ιδιαίτερα βαριά. Η απροκάλυπτη τουρκική επιθετικότητα δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν μπορεί να «αυτοκτονήσει» συζητώντας
Άλλη μια απώλεια δυστυχώς συνταξιούχου συναδέλφου
τη λύση των δύο κρατών, νομιμοποιώντας την εισβολή, κατοχή
και διχοτόμηση του νησιού. Η αντίδραση απέναντι στις ενέργειες
μας. Ο Θεοφάνης Αζίζογλου έφυγε από τη ζωή στις 17
του νέου Αττίλα πρέπει να είναι τέτοια που να προκαλέσει διπλωΙουλίου 2021. Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συλλυπείται τους
ματικό κόστος στην Άγκυρα. Κι αυτό να γίνει αντιληπτό και σε
δικούς του ανθρώπους και τιμώντας τη μνήμη του θα καταόσους παράγοντες της διεθνούς κοινότητας ανέχονται την τουρθέσει χρηματικό ποσό για τα «Παιδιά της Άνοιξης».
κική προκλητικότητα. Γιατί, δυστυχώς, κάποιες πλευρές φαίνεται
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
να κρατούν «ίσες αποστάσεις» μεταξύ του θύτη και του θύματος,
ΦΩΤΗΣ
Α. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ
προσφέροντας φύλλο συκής στην Τουρκία.
Η
ΓΕΝ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Η λογική, του «λύση να ‘ναι κι ό,τι να ‘ναι» οδηγεί μόνον σε
ΦΩΤΕΙΝΗ
Μ. ΚΥΡΤΣΙΟΥ
καταστροφικές συνέπειες, και στην ουσία στον έλεγχο ολόκληρης
της Κύπρου από την Άγκυρα, μέσα από τα συνομοσπονδιακά
σχήματα που προωθούνται, στο όνομα της
αποτροπής της οριστικής διχοτόμησης.
Είναι αλήθεια ότι στο παρελθόν, υπό τη
σκιά του ανεκπλήρωτου πόθου της Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα, πράγματι,
χάθηκαν ευκαιρίες για μια ευνοϊκότερη λύση
του προβλήματος, που θα εξασφάλιζε τη
δυνατότητα συνύπαρξης Ελληνοκυπρίων
και Τουρκοκυπρίων σε ένα κράτος, με ποΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ
λιτική ισότητα και ευημερία για όλους τους
κατοίκους. Τώρα, όμως, δεν μιλούμε για το
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
παρελθόν. Μιλούμε για το παρόν, στο οποίο
ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
η Τουρκία έχει ξεδιπλώσει μια πρωτοφανή
επιθετική ατζέντα σε όλα τα μέτωπα, και εκΑ) Εργατών Παραγωγής
δηλώνει φιλοδοξίες που ξεπερνούν το μπόι
Β) Αδειούχων και βοηθών χειριστών κλαρκ
της. Πρόκειται για χώρα που δεν σέβεται στο
ελάχιστο το διεθνές δίκαιο, και έχει αναγάΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ (ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ):
γει το δίκαιο της ισχύος σε υπέρτατη αξία,
μετατρεπόμενη σε ταραξία του διεθνούς συ1. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας,
στήματος. Το θράσος με
2. Α.Φ.Μ. (σε εκκαθαριστικό της εφορίας η της βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ.),
3. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ
το οποίο, όμως, κινείται
4. Α.Μ.Κ.Α.
συνιστά ταυτόχρονα και
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού υγείας
την μεγάλη της αδυνα6. Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς (πρώτος δικαιούχος ο εργαζόμενος),
μία. Γιατί αυτό εντέλει
7. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (από λογαριασμό ΔΕΗ ή τηλεφωνίας)
οδηγεί σε ισχυρές αντιΕΠΙΠΛΕΟΝ:
συσπειρώσεις εναντίον
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ:
της, λόγω της απειλής
που ενσαρκώνει. Ως εκ
- Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ
τούτου, ο ελληνισμός,
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
Ελλάδα και Κύπρος μα- ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας και
ζί, δεν είναι μόνος του.
- ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
Έχει συμμάχους, έχει
στηρίγματα στον διεθνή
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ:
παράγοντα, και μπορεί
- Άδεια χειριστή ή βοηθού χειριστή
να διεκδικήσει τα δίκαιά
του απέναντι σε όσους
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 23310 23311, 23310 70663 εσωτερικό 144 ή 141 ή 146
τα αμφισβητούν. ΠροMail: venus@venusgrowers.gr
ϋπόθεση γι’ αυτό είναι

Συλλυπητήρια
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Ο Χριστόφορος Κουρουζίδης
αναλαμβάνει την τεχνική
ηγεσία της ομάδας μπάσκετ
του Φιλίππου

Η ΔΕ του τμήματος καλαθοσφαίρισης του ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ανακοινώνει ότι τη θέση του πρώτου προπονητή της ομάδας
για την αγωνιστική περίοδο 2021-22 αναλαμβάνει ο Χριστόφορος
Κουρουζίδης.  
Ο Χριστόφορος γεννήθηκε στη Βέροια το 1983 και είναι πτυχιούχος της σχολής προπονητών του ΣΕΠΚ.  Ως αθλητής αγωνίστηκε
στο ΦΙΛΙΠΠΟ από το 1992 έως το 2000, συμμετέχοντας σε όλα τα
ηλιακά πρωταθλήματα.  Από το 2001 έως το 2013 έπαιξε σε αρκετές ομάδες της Κρήτης, κατακτώντας 4 παγκρήτια πρωταθλήματα,
ενώ το 2010 αγωνίστηκε στη Γ´ Εθνική κατηγορία με τον Εργοτέλη.
Ξεκίνησε να δουλεύει σαν προπονητής στην Κρήτη και τον
Εργοτέλη (2010) κι εν συνεχεία δούλεψε στο Ηράκλειο ΟΑΑ (20132017).   Έκτοτε, επέστρεψε στη γενέτειρά του κι εργάζεται ως προπονητής στο ΦΙΛΙΠΠΟ ΒΕΡΟΙΑΣ.
Στη μέχρι τώρα καριέρα του έχει προπονήσει αγόρια και κορίτσια
όλων των ηλικιών, ενώ τη σαιζόν 2019-20 οδήγησε ως πρώτος
προπονητής το γυναικείο τμήμα της ομάδας μας στην άνοδο στην
Α2.  Τη χρονιά που μας πέρασε ο Χριστόφορος διετέλεσε βοηθός
προπονητή στο πλευρό του Χρήστου Μπλατσιώτη.
Ο Χρήστος Μπλατσιώτης, ψυχή της ομάδας για περισσότερα
από 30 χρόνια είτε ως παίκτης, είτε ως προπονητής, προάγεται σε
Τεχνικό Διευθυντή του τμήματος καλαθοσφαίρισης, αποτελώντας
ουσιαστικά το συνδετικό κρίκο μεταξύ του αγωνιστικού τμήματος και
της διοικούσας επιτροπής.   Επίσης, ενόψει της αποχώρησης του
μέχρι πρότινος Υπεύθυνου Ακαδημιών Στέργιου Καπράρα για προσωπικούς λόγους, ο Χρήστος αναλαμβάνει και πάλι την εν λόγω
θέση, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του Αθλητικού Κολλεγίου
και των παρεχόμενων υπηρεσιών του.
Σε αμφότερους ευχόμαστε να είναι δημιουργικοί, να επιτελέσουν
το έργο τους με τη δέουσα προσήλωση και αποτελεσματικότητα και
να γευτούν πολλές επιτυχίες με όλα τα ηλικιακά τμήματα και το ανδρικό τμήμα της ομάδας μας.
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Επέστρεψαν από χθες Δευτέρα οι φίλαθλοι
στα κλειστά και ανοικτά στάδια
Από χθες Δευτέρα 19 Ιουλίου
2021 επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις, η παρουσία θεατών σε αγώνες που διεξάγονται σε ανοικτές
και κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα.
«Με συντεταγμένα και σταθερά
βήματα επιστρέφουμε στην πλήρη κανονικότητα και στον αθλητισμό» επισήμανε ο Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, υπογραμμίζοντας ότι «έπειτα από 17 μήνες οι
εξέδρες στα ανοικτά και κλειστά
γήπεδα θα αποκτήσουν ξανά ζωή
και παλμό, κάτι εντελώς αναγκαίο
για την ολοκληρωμένη διεξαγωγή
των αγώνων, για την προσπάθεια
και τον κόπο των αθλητών» και
τόνισε:
«Η στενή συνεργασία με τις
αρμόδιες Αρχές της αθλητικής
οικογένειας, που έχει αποδείξει
πόσο καλά ξέρει να προσπαθεί
και να πειθαρχεί για την επίτευξη
κάθε στόχου, είμαι βέβαιος ότι θα
βοηθήσει στην πιστή εφαρμογή
των πρωτοκόλλων, που είναι κρισιμότατος παράγοντας επιτυχίας
του εγχειρήματος. Δεν έχουμε απαλλαγεί από την πανδημία, αλλά καθημερινά κερδίζουμε και μια
επιπλέον μάχη εναντίον της. Κι
είναι ακόμα μία νίκη η επιστροφή των εμβολιασμένων φιλάθλων
στα γήπεδα, εφόσον τηρηθούν
στο ακέραιο όλα τα προβλεπόμενα μέτρα».
Στη σημερινή, λοιπόν, Κοινή
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’
3117, 16/07/2021) για τα «έκτακτα
μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας» προβλέπονται, μεταξύ
άλλων, τα εξής:
«Από τις 19 Ιουλίου 2021 επιτρέπεται η παρουσία θεατών σε
αγώνες ατομικών και ομαδικών
αθλημάτων, σε ανοικτές και κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, με
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
> Για ανοικτές εγκαταστάσεις
με ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων: πληρότητα έως 80% της
χωρητικότητας και όχι πάνω από
25.000 θεατές.
> Για ανοικτές εγκαταστάσεις
χωρίς ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων: πληρότητα έως 60% της
χωρητικότητας και όχι πάνω από
10.000 θεατές.
> Για κλειστές εγκαταστάσεις
με ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων: πληρότητα έως 80% της
χωρητικότητας και όχι πάνω από
8.000 θεατές.
> Για κλειστές εγκαταστάσεις
χωρίς ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων: πληρότητα έως 60% της
χωρητικότητας και όχι πάνω από
3.000 θεατές.
* Η δυνατότητα παρουσίας θεατών υφίσταται αποκλειστικά για
πλήρως εμβολιασμένους θεατές
ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο και έως 5% του μέγιστου επιτρεπτού αριθμού θεατών για μη
εμβολιασμένους ανήλικους έως
δεκαπέντε (15) ετών.
> Οι ανήλικοι άνω των δώδεκα (12) και έως δεκαπέντε (15)
ετών προσκομίζουν PCR Test εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών ή
Rapid Test εντός σαράντα οκτώ
(48) ωρών προ της διεξαγωγής
του αγώνα.
> Οι ανήλικοι έως και δώδεκα
(12) ετών επιτρέπεται να εισέρχονται και με αρνητικό Self Test
που έχει διενεργηθεί την ημέρα

του αγώνα.
* Ο έλεγχος γίνεται στις εισόδους των αθλητικών εγκαταστάσεων με τη χρήση ψηφιακής πλατφόρμας αναγνώρισης για πιστοποιητικά εμβολιασμού, PCR και
Rapid Tests και, όπου υπάρχει η
δυνατότητα, διενεργείται αντίστοιχος έλεγχος και κατά την έκδοση
του ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
* Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στο γήπεδο.
* Οι εργαζόμενοι στους αθλητικούς χώρους κατά τη διεξαγωγή
των αγώνων, που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι, προσκομίζουν PCR Test εντός εβδομήντα
δύο (72) ωρών ή Rapid Test εντός
σαράντα οκτώ (48) ωρών προ της
διεξαγωγής του αγώνα.
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Εάν πριν ή κατά τη διάρκεια
διεξαγωγής αθλητικού αγώνα, ο
αλυτάρχης ή ο παρατηρητής ή ο
κομισάριος του αγώνα διαπιστώσει ότι παραβιάζεται το υγειονομικό αγωνιστικό πρωτόκολλο ως
προς τον αριθμό των παρευρισκόμενων στις κερκίδες ή στον
περιβάλλοντα χώρο, υποχρεούται
να μην επιτρέψει την έναρξη ή,
αν έχει ξεκινήσει, να διακόψει τον
αγώνα.
Για την εφαρμογή του συγκεκριμένου εδαφίου, προηγείται ειδοποίηση από τα μεγάφωνα και εφόσον δεν υπάρξει συμμόρφωση
εντός δεκαπέντε (15) λεπτών, ο αγώνας αναβάλλεται ή διακόπτεται.
Τα περιστατικά αυτά αναγράφονται στο φύλλο αγώνα ή σε ειδική έκθεση και αποστέλλονται
στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εντός δέκα (10) ημερών.
Ειδικά για τις περιπτώσεις
παράβασης των κανόνων της
παρούσας ως προς τον μέγιστο
επιτρεπόμενο αριθμό θεατών ή
την ιδιότητα αυτών (εμβολιασμένοι, ανήλικοι, νοσήσαντες κ.λπ.),
ισχύουν οι κάτωθι διοικητικές κυρώσεις:
* Ανοικτές εγκαταστάσεις με ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων:
> Επιβάλλεται διοικητικό
πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδων
(15.000) ευρώ στη γηπεδούχο ομάδα και απαγόρευση εισόδου θεατών στη θύρα ή στις θύρες όπου
διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις για
μία (1) αγωνιστική.
Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο
τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ
στη γηπεδούχο ομάδα και γενική
απαγόρευση εισόδου θεατών για
μία (1) αγωνιστική.
Σε τρίτη παράβαση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο εξήντα
χιλιάδων (60.000) ευρώ και γενική
απαγόρευση εισόδου θεατών για
δύο (2) αγωνιστικές.
* Ανοικτές εγκαταστάσεις χωρίς ηλεκτρονικό σύστημα εισιτη-

ρίων:
> Επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στη γηπεδούχο ομάδα ή στη
διοργανώτρια αρχή και απαγόρευση εισόδου θεατών στη θύρα
ή στις θύρες που διαπιστώθηκαν
οι παραβάσεις για μία (1) αγωνιστική.
Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο
δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ στη
γηπεδούχο ομάδα ή στη διοργανώτρια αρχή και γενική απαγόρευση εισόδου θεατών για μία (1)
αγωνιστική.
Σε τρίτη παράβαση επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο είκοσι
χιλιάδων (20.000) ευρώ στη γηπεδούχο ομάδα ή στη διοργανώτρια αρχή και γενική απαγόρευση
εισόδου θεατών για δύο (2) αγωνιστικές.
* Κλειστές εγκαταστάσεις με
ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων:
> Επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο επτάμισι χιλιάδων (7.500)
ευρώ στη γηπεδούχο ομάδα και
μείωση του μέγιστου επιτρεπόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 1
αριθμού θεατών κατά το ήμισυ για
μία (1) αγωνιστική.
Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο
δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευ-

ρώ στη γηπεδούχο ομάδα και γενική απαγόρευση εισόδου θεατών
για μία (1) αγωνιστική.
Σε τρίτη παράβαση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριάντα
χιλιάδων (30.000) ευρώ και γενική
απαγόρευση εισόδου θεατών για
δύο (2) αγωνιστικές.
* Κλειστές εγκαταστάσεις χωρίς ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων:
> Επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ στη γηπεδούχο ομάδα ή στη
διοργανώτρια αρχή και μείωση
του μέγιστου επιτρεπόμενου σύμφωνα με το άρθρο 1 αριθμού θεατών κατά το ήμισυ για μία (1)
αγωνιστική.
Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο
τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ
στη γηπεδούχο ομάδα ή στη διοργανώτρια αρχή και γενική απαγόρευση εισόδου θεατών για μία (1)
αγωνιστική.
Σε τρίτη παράβαση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο οκτώ
χιλιάδων (8.000) ευρώ στη γηπεδούχο ομάδα ή στη διοργανώτρια
αρχή και γενική απαγόρευση εισόδου θεατών για δύο (2) αγωνιστικές.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις:
* για κάθε επόμενη πέραν της
τρίτης παράβαση τα προβλεπόμενα για την τρίτη παράβαση πρόστιμα και ποινές διπλασιάζονται
και
* στα φυσικά πρόσωπα που
εισέρχονται ως θεατές σε αθλητικές εγκαταστάσεις χωρίς τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά επιβάλλεται διοικητικό
πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.
Η παρεμπόδιση ή η άρνηση
υποβολής σε έλεγχο συνεπάγεται αυτοδικαίως την επιβολή του
διπλάσιου κατά περίπτωση προβλεπόμενου προστίμου ή ποινής».
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Δραματική μείωση των σωματείων
και στην ΕΠΣ Ημαθίας
Το 80% των ποδοσφαιρικών ερασιτεχνικών σωματείων εκτός γηπέδων
από 31 Αυγούστου.
Το «κώδωνα του κινδύνου» έκρουσε ο Νίκος Τζώρτζογλου (πρόεδρος
της ΕΠΣ Ηρακλείου και στέλεχος της
Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας), καθώς τα σωματεία που έχουν
ολοκληρώσει την εγγραφή του στο
«Μητρώο Ερασιτεχνικών Σωματείων»
(Νόμος 4714/2020) σε ότι αφορά το
ποδόσφαιρο δεν ξεπερνούν το 20%
του συνόλου αυτών.
Έτσι σύμφωνα με το «τελεσίγραφο» (όπως το χαρακτήρισε) του Λευτέρη Αυγενάκη, πάνω από το 80% των
σωματείων θα βρίσκονται εκτός δημοτικών εγκαταστάσεων και γηπέδων
ΓΓΑ από τις 31 Αυγούστου 2021.
Σε ενάμιση μήνα δηλαδή χιλιάδες
μικροί και μεγάλοι αθλητές και χιλιάδες ερασιτεχνικά σωματεία στο οποίο
ανήκουν αυτοί θα «πεταχτούν» στην
κυριολεξία έξω από τα γήπεδα.
Ο Ν. Τζώρτζογλου (στέλεχος και
υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κατά το παρελθόν) επίσης
χαρακτήρισε «τραγέλαφο» τις γενικές
συνελεύσεις και της εκλογές που γίνονται σε Ενώσεις Ποδοσφαιρικών
Σωματείων, καθώς σε αυτές παίρνουν
μέρος ελάχιστα σωματεία.
ΕΠΣ Ημαθίας
Πριν ελάχιστα χρόνια τα ενεργά
σωματεία που έπαιρναν μέρος στα

πρωταθλήματα της ΕΠΣΗ, ξεπερνούσαν τα 80. Αυτός ο αριθμός μειώθηκε
δραματικά, με αποτέλεσμα την περσινή περίοδο να έχουμε σε δράση μόλις
42 (12 στην Α΄, 22 στην Β΄, 8 στην Γ΄).
Το λυπηρό είναι, ότι αυτή τη στιγμή
αυτός ο αριθμός σωματείων μειώνεται
δραματικά λόγω του μητρώου, αφού
μόνο τα 30 (με βάση αυτά που ψήφισαν στις εκλογές της 17/5/21), από
τον παραπάνω αριθμό σωματείων έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους
σε αυτό.   Έτσι τα υπόλοιπα, από 31
Αυγούστου 2021 δε θα έχουν δικαί-
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Στο «τιμόνι’ του Ζαφειράκη Νάουσας
ο παλαίμαχος αθλητής Κ. Ιωάννου
Η νέα εκλεγμένη διοίκηση

ωμα χρήσης δημοτικών και λοιπών
κρατικών γηπέδων.
Κουρελόχαρτο κατάντησε
το Σύνταγμα της χώρας
Κάτι τέτοιο είναι καραμπινάτη καταστρατήγηση του Συντάγματος της
χώρας, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα στην άθληση. Ενός Συντάγματος
που ήδη έχει καταντήσει κουρελόχαρτο καθώς λόγω της περίφημης «πανδημίας» κατοχυρωμένες ελευθερίες
και δικαιώματα, πλέον δεν υπάρχουν.
kerkidasport.gr

Α’ ΕΠΣ Ημαθίας
Τέσσερις ανανεώσεις ο Φίλιππος Μελίκης
Την παραμονή των Μαμουτόπουλου, Βενιόπουλου, Παρσόπουλου και Μελιόπουλου ανακοίνωσε ο Φίλιππος Μελίκης. Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δ.Σ  «Οι τέσσερις αρχηγοί 
παραμένουν και τη φετινή περίοδο στο Φίλιππο Μελίκης.
Ο Φίλιππος Μαμουτόπουλος θα συμπληρώσει φέτος μια
δεκαετία με την φανέλα του Φιλίππου, αν και μόλις 24 ετών.
Ο Φίλιππος αναμένεται να ολοκληρώσει τη στρατιωτική  του
θητεία τον Οκτώβριο και θα είναι και φέτος από  τους βασικούς πυλώνες της ομάδας. Ο Παναγιώτης Βενιόπουλος δεν
θα μπορούσε να λείψει από τη φετινή προσπάθεια και με το
πάθος και την ενέργεια του θα παρασύρει και φέτος τους συμπαίκτες του. Ο Βαγγέλης Παρσόπουλος (Ζάζα) παραμένει
στην ομάδα για 9η σεζόν και θα διακριθεί για τη μαχητικότητα
του στο χώρο της άμυνας. Ο Πασχάλης Μελιόπουλος αναγεννήθηκε στο Φίλιππο και θα συμβάλλει τα μέγιστα με την
εμπειρία του. Ευχόμαστε και στους τέσσερις ποδοσφαιριστές
μας μια επιτυχημένη χρόνια με υγεία.»

Σ

υγκροτήθηκε σε σώμα την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών του συλλόγου από το Πρωτοδικείο
Βέροιας, η νέα διοίκηση του Ε.Γ.Σ. Νάουσας Ζαφειράκης. Η νέα διοίκηση, με επικεφαλής τον παλαίμαχο αθλητή του τμήματος χάντμπολ κ. Ιωάννου
αναλαμβάνει τη διαχείριση των τριών τμημάτων του συλλόγου (χάντμπολ,
μπάσκετ, βόλεϊ) σε μια δύσκολη περίοδο, μέσα στην πανδημία, με ιδιαίτερα
αυξημένα τα μέτρα προστασίας στον αθλητισμό.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι η νέα διοίκηση παραλαμβάνει τον «Ζαφειράκη»   από
την προηγούμενη διοίκηση της κ. Ράλλη, με μηδενικά χρέη, νόμιμο και λειτουργικό. Η απερχόμενη πρόεδρος κ. Δέσποινα Ράλλη, διοίκησε τον σύλλογο, επί μια δεκαετία και σε αυτήν
οφείλεται το νοικοκύρεμα του, καθώς πέραν όλων των άλλων δυσκολιών, ηγήθηκε του ιστορικού σωματείου μέσα στην οικονομική κρίση.
Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Γ.Σ. Νάουσας Ζαφειράκης είναι:
Πρόεδρος: Ιωάννου Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος: Ρέντης Απόστολος
Γενικός Γραμματέας: Ρότζιος Γεώργιος
Ταμίας: Σμέρνος Γρηγόριος
Έφορος τμ. Χειροσφαίρισης: Κασάπης Θεολόγος
Έφορος τμ. Πετοσφαίρισης: Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος
Έφορος τμ. Καλαθοσφαίρισης: Πουρλίδας Αθανάσιος
Έφορος Δημ. Σχέσεων/ Επικοινωνίας: Τέσσας Δημήτριος
Έφορος Πολιτισμού: Τραντούδης Αθανάσιος

Ανανέωσε και ο Στ. Μαυροδουλάκης με την
ομάδα χαντ μπολ του Ζαφειράκη Νάουσας
Ο έμπειρος περιφερειακός
παίκτης θα αγωνιστεί για μια
ακόμη χρονιά με τη φανέλα
της ομάδας και σίγουρη θεωρείται η σημαντική συμβολή
του για την επίτευξη των στόχων της! Στο παρελθόν έχει
αγωνιστεί επί συναπτά έτη
στην ομάδα του Αερωπού της
Έδεσσας.

Σχετικά με την ανανέωση του
στον Ζαφειράκη ο Σταύρος δήλωσε
τα εξής:
«Είμαι πολύ ικανοποιημένος που
δώσαμε τα χέρια με τον «Ζαφειράκη»
για μια ακόμη χρονιά! Ευχαριστώ τον
προπονητή κ .Δεληγιάννη για την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο μου.
Εύχομαι η ερχόμενη αγωνιστική περίοδος να βρει την ομάδα μας κι όλο
τον κόσμο υγιείς ώστε να παλέψουμε
για τους στόχους της!»

Σας ενημερώνουμε ότι η Ακαδημία μας Αετός Λαζοχωρίου
θα επαναλειτουργήσει την Δευτέρα 17 Μαΐου όπως ορίζει το
υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού- Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού. Θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες ασφαλείας για την
ομαλή και ασφαλή συμμετοχή των παιδιών στις προπονήσεις.
Τα μέλη μας υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους φωτοτυπία
της δισεβδομαδιαίας «Σχολικής Βεβαίωσης».
Ώρα έναρξης 16.00
Ώρα συνάντησης 15.45
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Φινάλε στο EURO Beach Handball

Στην 9η θέση οι γυναίκες στην 16η οι άνδρες

Ο

ι Εθνικές μας
ομάδες έδειξαν
ανταγωνιστικό πρόσωπο σε ένα
τουρνουά υψηλού
επιπέδου και παρά την
εξαιρετικά δύσκολη
σεζόν λόγω covid που
ανάγκασε τους αθλητές
και τις αθλήτριες σε
πολύμηνη απραξία.

Η Εθνική Γυναικών νίκησε 2-0
την Τουρκία και κατέλαβε την 9η
θέση, ενώ η Εθνική Ανδρών ηττήθηκε από τους γείτονες με 2-1
και πήρε την 16η θέση.
Σημαντική διάκριση για τον
Γιώργο Ελευθεριάδη που με 127
γκολ βρέθηκε μέσα στην πεντάδα των πρώτων σκόρερ της διοργάνωσης.
Πρόγραμμα- Αποτελέσματα
Τρίτη 13 Ιουλίου
Γυναίκες
Ρωσία- Ελλάδα 0-2 (9-16, 14-16)
Πολωνία- Ελλάδα 2-0 (17-16,
21-20)
Άνδρες
Ουκρανία- Ελλάδα 2-1 (2021, 20-16, 5-4)

Ιταλία- Ελλάδα 2-0 (23-20,
19-18)
Τετάρτη 14 Ιουλίου
Γυναίκες
Ελλάδα- Γαλλία 2-1 (17-16,
18-19, 8-2)
Ελλάδα- Ουγγαρία 0-2 (1827, 13-18)
Ελλάδα- Γαλλία 0-2 (15-30,

Αναβολή της Έκτακτης
ΓΣ της ΕΠΟ

Την αναβολή της ψήφισης προτάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. για τροποποίηση του Καταστατικού και του
Κανονισμού που διέπει την εφαρμογή του Καταστατικού και κωδικοποίηση των διατάξεών του, αποφάσισε το σώμα της Γ.Σ. της
Ομοσπονδίας με ψήφους 62 ναι, 3 «παρών», 1 λευκό.
Το σώμα προχώρησε στην απόφαση αναβολής, ώστε να υπάρξει το περιθώριο ευρύτερης και διεξοδικής συζήτησης στις τάξεις
της ποδοσφαιρικής οικογένειας αναφορικά με τις Καταστατικές
αλλαγές τις οποίες έχουν προτείνει οι διεθνείς συνομοσπονδίες, με
σκοπό στην επόμενη Γενική Συνέλευση των Ενώσεων Μελών της
Ομοσπονδίας, η οποία ορίστηκε για τις 27 Αυγούστου 2021, να
παρθεί οριστική απόφαση.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κ.
Θεόδωρος Ζαγοράκης, κήρυξε την έναρξη των εργασιών της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Ενώσεων Μελών, τονίζοντας τα
ακόλουθα αναφορικά με το θέμα των προτάσεων για καταστατικές
τροποποιήσεις που έχουν υποβληθεί από τη FIFA και την UEFA.

16-24)

18-19, 6-7)

Βαθμολογίες Α’ φάσης
Άνδρες
Γαλλία ............................... 8
Ουγγαρία .......................... 6
Ουκρανία .......................... 4
Ιταλία ................................ 2
Ελλάδα ............................. 0
Γυναίκες
Πολωνία . .......................... 4
Γαλλία ............................... 4
Ελλάδα ............................. 4
Ρωσία ............................... 0
Βαθμολογία Β’ φάσης
Γυναικών
2ο γκρουπ
Γερμανία ......................... 10
Ολλανδία .......................... 6
Πορτογαλία ....................... 6
Πολωνία . .......................... 4
Ελλάδα ............................. 2
Γαλλία ............................... 2
Πέμπτη 15 Ιουλίου
Ελλάδα- Τουρκία 2-1 (20-19,
14-21, 10-8)
Ελλάδα- Ολλανδία 1-2 (22-20,

είναι το εξής: Αυτό
ματος τηλεφωνη

Κυριακή 18 Ιουλίου
Ελλάδα- Τουρκία 1-2 (17-19,
17-14, 4-7)
Ελλάδα- Τουρκία 2-0 (18-22,
13-18)

ΠΑΡΗ Χ. ΟΛΥΜΠΙΑ
ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 4 (Πλ.
Αγ. Αντωνίου) 2331067420
16:00-21:00 ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΙΜΩΝΟΣ 1-3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα τα-

επιφυλακής της

25-07-2021 θα

Γυναίκες
Κροατία- Ελλάδα 0-2 (9-23,
20-23)

16:00-21:00 ΠΑ-

Το συνεργείο

07-2021 μέχρι

Σάββατο 17 Ιουλίου
Άνδρες
Σουηδία- Ελλάδα 2-1 (22-23,
22-20, 7-6)
Ολλανδία- Ελλάδα 2-1 (26-20,
24-25, 10-8)

Τρίτη 20-07-2021

Ιούνιος-Ιούλιος 2021

διάστημα από 19-

Γυναίκες
Ελλάδα- Γερμανία 2-0 (11-16,
20-22)
Ελλάδα- Πορτογαλία 2-0 (289, 18-14)

Φαρμακεία

Συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ

ΔΕΥΑΒ κατά το

Παρασκευή 16 Ιουλίου
Άνδρες
Ελλάδα- Βουλγαρία 2-0 (2014, 22-17)

ξί) 23310-72677
19:00-21:00 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 2331023200
21:00-08:00 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

τής βλαβών: τηλ.

ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 23310-

2331021814.

23200

Η προκήρυξη
του Κυπέλλου Ελλάδας

Η Προκήρυξη του Κυπέλλου Ελλάδας
2021-22. Η πρώτη φάση θα διεξαχθεί στις
29 Αυγούστου με ομάδες της Γ’ Εθνικής.

Δήλωση Συμμετοχής:
1.Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να
υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο. δήλωση Συμμετοχής για την αγωνιστική περίοδο 2021 –
2022 ως ακολούθως:
α) έως 30 Ιουλίου οι ομάδες της Γ΄ Εθνικής
β) έως 10 Αυγούστου οι ομάδες της
Super League 2
γ) έως 20 Αυγούστου οι ομάδες της Super League
Η υποβολή των δηλώσεων στις ανωτέρω ημερομηνίες θα πραγματοποιείται έως και ώρα 14:00.
Στην περίπτωση μη υποβολής δήλωσης συμμετοχής από τις ομάδες
της Super League και Super League 2 ,επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου
39 παρ. 2 του Κ.Α.Π. Στην περίπτωση μη υποβολής δήλωσης συμμετοχής
από τις ομάδες της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας επιβάλλεται η ποινή των τριακοσίων (300) ευρώ.
Η Δήλωση πρέπει να συνοδεύεται:
α) από το σχετικό παράβολο που καθορίσθηκε ως εξής:
Για τις ομάδες της Super League: 5.000 €
Για τις ομάδες της Super League 2: 3.000 €
Για τις ομάδες της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας : 300 €.
Πρόγραμμα και Ώρες αγώνων Οι αγώνες ορίζονται και διεξάγονται
σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κληρώσεων. Η διεξαγωγή των αγώνων
δύναται να πραγματοποιούνται κατά τις ημέρες Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Σάββατο και Κυριακή. Οι ώρες έναρξης των αγώνων θα καθορίζονται από
τη Διοργανώτρια. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων της κάθε Φάσης
έχουν ως ακολούθως:
ΦΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1Η ΦΑΣΗ 29.08.2021 Συμμετοχή Ομάδων Γ΄ Εθνικής
2Η ΦΑΣΗ 12.09.2021
3Η ΦΑΣΗ 22.09.2021 Συμμετοχή ομάδων Super League 2
4Η ΦΑΣΗ 06.10.2021
5Η ΦΑΣΗ 26-27-28 /10.2021 Συμμετοχή των 10 ομάδων Super League
6Η ΦΑΣΗ 1Η Αγωνιστική 30/11 & 01 - 02/12.2021 Συμμετοχή των ομάδων ΑΕΚ-ΑΡΗΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ
6Η ΦΑΣΗ 2Η Αγωνιστική 21-22-23 /12.2021
7Η ΦΑΣΗ 1Η Αγωνιστική 18-19-20 /01.2022
7Η ΦΑΣΗ 2Η Αγωνιστική 25-26-27/01.2022
8Η ΦΑΣΗ 1Η Αγωνιστική 08-09-10/02.2022
8Η ΦΑΣΗ 2Η Αγωνιστική 01-02-03/03.2022
ΤΕΛΙΚΟΣ 21.05.2022
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων από την 6η φάση και εντεύθεν
δύναται να τροποποιηθούν λόγω διευκόλυνσης των ομάδων που συμμετέχουν στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
19/07/2021 έως 23/07/2021
Στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Βέροιας  προσφέρονται Υπηρεσίες
Πρωτοβάθμιας   Φροντίδας Υγείας σε ανασφάλιστους και άπορους πολίτες του Δήμου Βέροιας, από εθελοντέςεπαγγελματίες υγείας. Για πληροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να τηλεφωνούν στο τηλεφωνικό νούμερο 23313-53821 και 53809. Για
να επισκέπτονται  το Δημοτικό Ιατρείο οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει  
πρώτα να κλείνουν ραντεβού,   λόγω των περιοριστικών μέτρων
κατά του κορωνοϊού (Covid-19).

16-1720
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ
ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
2021
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Αναμένεται να κλείσουν δεκάδες ακόμα καταστήματα Τραπεζών
– Στη Βουλή το θέμα με Ερωτήσεις βουλευτών

Η στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών να προχωρούν σε συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων και μείωση των εργαζομένων μέσα από
προγράμματα εθελουσίας εξόδου, προκαλεί τις αντιδράσεις των συλλόγων
εργαζομένων, ενώ το θέμα θα έρθει και στη Βουλή μετά από ερώτηση που
κατέθεσαν βουλευτές του ΚΙΝΑΛ προς τον Υπουργό Οικονομικών Χ. Σταϊκούρα και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κ. Χατζηδάκη
με θέμα «Η συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων των τραπεζών και η
επίπτωση της στην ελληνική οικονομία και κοινωνία». Είχε προηγηθεί τις
προηγούμενες ημέρες ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς που ανέφερε τις παρεμβάσεις του συλλόγου στους Ο.Τ.Α για
το θέμα, ενώ παρέθεσαν και αναλυτικά στοιχεία.
Ερώτηση του ΚΙΝΑΛ για την συρρίκνωση
του δικτύου καταστημάτων των Τραπεζών
Με τις υπογραφές της επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ Φώφης Γεννηματά και ακόμη 21 βουλευτών κατατέθηκε η ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς
και συγκεκριμένα σημειώνουν:
«Η συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων των τραπεζών αναδεικνύεται
πλέον σε ένα ζωτικής σημασίας θέμα, τόσο για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, όσο και για την οικονομική λειτουργία των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών ειδικά στην οικονομική
ζωή της περιφέρειας και τελικά για την ίδια την αναπτυξιακή προοπτική της
χώρας.
Ταυτόχρονα, η ίδια πολιτική των τραπεζών προκαλεί εργασιακή ανασφάλεια σε εκατοντάδες εργαζόμενους τραπεζοϋπαλλήλους, καθώς οι ακολουθούμενες -απαράδεκτες σε πολλές περιπτώσεις- πρακτικές των εργοδοτών,
τους οδηγούν εκτός αγοράς εργασίας, παρά τη θέλησή τους.
Ειδικότερα, οι Τράπεζες την τελευταία δεκαετία έπαυσαν τη λειτουργία
2.300 καταστημάτων (μείωση 57%) και τον αριθμό των ΑΤΜ κατά 25%. Στο
ίδιο διάστημα, ο μέσος όρος μείωσης των καταστημάτων των τραπεζών
στην Ευρωζώνη ήταν 36,3% και της μείωσης των ΑΤΜ κατά μόλις 4,8%.
Μόνο το 2020, οι τράπεζες έκλεισαν 180 καταστήματα σε όλη τη χώρα
(-10%), ενώ ο συνολικός σχεδιασμός τους προβλέπει άμεσα μια αναλογική
μείωση για το 2021.
Για παράδειγμα, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έχει ανακοινώσει
την παύση λειτουργίας 25 καταστημάτων ή το 7% του δικτύου της, ενώ η
Τράπεζα Αττικής διακόπτει τη λειτουργία σε 12 καταστήματα ή το 20% του
δικτύου της.
Η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς μέχρι τις αρχές Αυγούστου κλείνει
ακόμα 64 καταστήματα ή το 15% του δικτύου της, εκ των οποίων τα 25 από
αυτά λειτουργούν στην περιφέρεια, ενώ υλοποιείται πρόγραμμα εθελούσιας
εξόδου με ειδικά κίνητρα για τους εργαζόμενους των καταστημάτων που
κλείνουν. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Τράπεζα Πειραιώς, της οποίας η
πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση κόστισε στο ελληνικό δημόσιο τουλάχιστον
2,3 δισ. ευρώ, από το 2013 ως και το 2020 διέκοψε τη λειτουργία σε 796
καταστήματα ή στο 62% του δικτύου της και μείωσε τον αριθμό των υπαλλήλων της από 18.591 το 2013 σε 9.866 στο πρώτο τρίμηνο του 2021 (μείωση
47%).
Οι παραπάνω μεταβολές, συνολικά, είχαν ανάλογη επίδραση και στον
αριθμό των εργαζόμενων τραπεζοϋπαλλήλων, που κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας μειώθηκαν κατά 33 χιλιάδες (ή 50%).
Η μείωση αυτή διαμόρφωσε την αναλογία του αριθμού κατοίκων ανά
τραπεζοϋπάλληλο στην Ελλάδα σε 324 προς 1, τη στιγμή που στην Ευρωζώνη αντιστοιχεί ένας υπάλληλος σε 186 κατοίκους. Επιπρόσθετα τα κλεισίματα των καταστημάτων διαμόρφωσαν το δείκτη τραπεζικών καταστημάτων
στο επίπεδο που αναλογούν 19 καταστήματα ανά 100 χιλιάδες κατοίκους,
ενώ στην Ιταλία αναλογούν 38, στην Ισπανία 49, στην Πορτογαλία 38 και
στη Γαλλία 34, αριθμός που αποτελεί και το μέσο όρο των τραπεζών στην
ευρωζώνη.
Οι δείκτες αυτοί αναδεικνύουν το στοιχείο της σχετικής δυσκολίας πρόσβασης του πληθυσμού σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
Επιπλέον επισημαίνεται ότι η πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και προϊόντα συνιστά για κάθε κάθε οικονομική μονάδα βασικό στοιχείο
της ομαλής κοινωνικοοικονομικής ένταξης της, ενώ θεωρείται κρίσιμος
παράγοντας και για την εμπέδωση της κοινωνικής δικαιοσύνης, δεδομένου
ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέταξε πρόσφατα (αρ. 36 Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) την πρόσβαση στην αγορά
χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα
Κοινωνικών Δικαιωμάτων.
Είναι αυτονόητο ότι η μείωση των τραπεζικών καταστημάτων έχει σημαντική επίδραση στην εξυπηρέτηση του πληθυσμού, ειδικά των ακριτικών ή
απομακρυσμένων από τα αστικά κέντρα αγροτικών και νησιωτικών περιοχών, καθώς δημιουργούνται συνθήκες τραπεζικού αποκλεισμού στην τοπική
οικονομία.
Αυτό συνεπάγεται μειωμένη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά μέσα, μείωση
της οικονομικής δραστηριότητας των τοπικών επιχειρήσεων, των εισοδημάτων και της απασχόλησης στην τοπική κοινωνία, στοιχεία που καθιστούν
τους στόχους της περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας έωλους. Ενώ είναι
προφανές ότι θα πρέπει να δωθεί ιδιαίτερη προσοχή σε περιφέρειες με παραγωγική, εμπορική, μεταποιητική, τουριστική, εξαγωγική δραστηριότητα ή
και εθνική σημασία.
Και ενώ οι νέες εφαρμογές ψηφιακής τραπεζικής θα αναμενόταν να λειτουργήσουν διορθωτικά ως προς τα παραπάνω, επιταχυνόμενες και από τις
ειδικές συνθήκες που επικράτησαν λόγω της πανδημίας, καμία μέριμνα δεν
υπάρχει ακόμα από τις τράπεζες για εκείνους που δεν έχουν εξοικείωση ή
και πρόσβαση στις ψηφιακές πλατφόρμες συναλλαγών ή στο διαδίκτυο . Σε
αυτό συνηγορεί ότι η χώρα μας κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις με βάση
τα ευρωπαϊκά συγκριτικά δεδομένα του 2020 και κριτήριο τον ευρωπαϊκό
δείκτη μέτρησης για την πρόοδο της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας
(δείκτης D.E.S.I.) αλλά και ειδικότερα τον κάτω του μέσου όρου στην ΕΕ του
ποσοστού του πληθυσμού που χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική τραπεζική.
Έτσι, με βάση τα παραπάνω, η πολιτική μείωσης των τραπεζικών καταστημάτων προβλέπεται ότι θα εντείνει και την απομόνωση των ευάλωτων
κοινωνικών και οικονομικών ομάδων, μεταξύ των οποίων τα φτωχά νοικοκυριά και οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ η παράλληλη πολιτική
διαχωρισμού των πελατών σε προνομιούχους και μη, που ακολουθούν οι

τράπεζες, θα λειτουργήσει ενισχυτικά προς την ίδια, λάθος κατεύθυνση.
Με όλα τα παραπάνω, οι Τράπεζες αυτή τη στιγμή, μετά από τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις (επιπλέον της τέταρτης της Τράπεζας Πειραιώς), αλλά και
την πρόσφατη στήριξη μέσω του σχεδίου «ΗΡΑΚΛΗΣ», μοιάζουν να αγνοούν επιδεικτικά τον αναπτυξιακό ρόλο τους και την ανάγκη της οικονομίας
για βιώσιμη, μακροπρόθεσμη περιφερειακή ανάπτυξη, που θα εξαρτηθεί
και από την αποτελεσματική και γρήγορη εισροή και διοχέτευση των σημαντικών επενδυτικών πόρων για την ελληνική οικονομία του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Ανάκαμψης και των λοιπών χρηματοδοτικών εργαλείων που προβλέπονται για την περίοδο 2021-2027.
Τέλος, η ίδια πολιτική συρρίκνωσης θέτει πλέον ανοικτά σοβαρούς
προβληματισμούς για τη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά
χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, λόγω και πιθανών εναρμονισμένων πρακτικών από τις Τράπεζες, σε σχέση με τις περιφέρειες που
επιλέγουν να παύσουν ή να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.
Από την άλλη πλευρά, οι πρακτικές που ακολουθούν ορισμένες τράπεζες, με μοναδικό σκοπό την αποχώρηση των εργαζόμενων μέσω προγραμμάτων εθελουσιών εξόδων και τη μείωση του εργασιακού κόστους από τα
καταστήματα που κλείνουν, περιλαμβάνουν πλέον τακτικές και έντονες οχλήσεις, ψυχολογική πίεση, απειλή, ηθική παρενόχληση και mobbing ακόμα
και εργαζομένων που ανήκουν σε ευαίσθητες ή ευπαθείς ομάδες.
Αυτή η επιχειρηματική κι αντεργατική πρακτική που ακολουθείται από τις
Διοικήσεις των Τραπεζών με την Κυβέρνηση να μένει αδρανής και αμέτοχη,
θέλει να αξιοποιήσει μια αυθαίρετη και αόριστη επίκληση περί πλεονάζοντος
προσωπικού, στις περιπτώσεις που κλείνουν καταστήματα, υποστηρίζοντας
αβάσιμα ότι δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη εργασίας για τους εργαζόμενους
στην κάθε τράπεζα.
Οι πρακτικές αυτές ιδιαίτερα στην Τράπεζα Πειραιώς, είναι σε πλήρη
αντίθεση με τις εργοδοτικές υποχρεώσεις, όπως αυτές προκύπτουν από
την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, τις κλαδικές και επιχειρησιακές
συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπου σαφώς προβλέπεται η υποχρέωση
των εργοδοτών να αξιοποιήσουν τους εργαζόμενους που υπηρετούν σε
καταστήματα που κλείνουν, λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση τους για
επανακατάρτιση του προσωπικού ενόψει των επιχειρηματικών τους σχεδίων, αλλά κυρίως τη ρήτρα για την προστασία της απασχόλησης στον κλάδο,
όπως προβλέπει η σε ισχύ κλαδική ΣΣΕ.
Ταυτόχρονα, αυξάνεται δραματικά η ένταση εργασίας για τους εργαζόμενους στα καταστήματα που λειτουργούν και επιφορτίζονται με τις εργασίες
των καταστημάτων που κλείνουν, ενώ δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερες δυσχέρειες πρόσβασης και ποιοτικής εξυπηρέτησης για την πελατεία.
Στα παραπάνω θέματα έχουν αναφερθεί με ανακοινώσεις τόσο οι σύλλογοι των εργαζομένων όσο και οι τοπικοί φορείς που έχουν εκφράσει έντονες
διαμαρτυρίες για το κλείσιμο
καταστημάτων.
Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός Οικονομικών ποια είναι η στρατηγική
και οι ενέργειες που θα ακολουθήσει:
1. Για την εξάλειψη των
φαινομένων τραπεζικού αποκλεισμού που δημιουργούνται
στον πληθυσμό από τη συνεχιζόμενη μείωση του δικτύου
καταστημάτων;
2. Για την διαφαινόμενη εναρμονισμένη πρακτική των
διοικήσεων των τραπεζών που
νοθεύουν τον υγιή ανταγωνισμό και δημιουργούν μονοπωλιακές συνθήκες;
3. Για την προστασία των
θέσεων στον τραπεζικό κλάδο;
Παρεμβάσεις
του συλλόγου
εργαζομένων σε φορείς
της τοπικής
αυτοδιοίκησης για την
επικείμενη συρρίκνωση του
δικτύου καταστημάτων
της τράπεζας Πειραιώς
Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς αναφέρει ότι οι
τράπεζες οφείλουν να αναδείξουν τον κοινωνικό και οικονομικό τους ρόλο στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και
να αποτρέψουν τις συνθήκες
τραπεζικού αποκλεισμού του
πληθυσμού.
Ο Σύλλογος έχει ξεκινήσει
ένα διαρκή αγώνα αποτροπής
του σχεδίου Sunrise από την
λεπτομερή ανακοίνωση του
στις αρχές Απριλίου, στο οποίο
πέραν των άλλων προβλέψεων
του, η Διοίκηση της Τράπεζας
έχει στοχοθετήσει για την περίοδο 2021-2024 τη διακοπή
λειτουργίας 75 καταστημάτων
σε ολόκληρη τη χώρα και την
παράλληλη μείωση του προσωπικού άνω των 2.000 εργαζόμενων στην Τράπεζα.

Ο Σύλλογος έχει
δρομολογήσει μέχρι
σήμερα ένα αρχικό κύκλο παρεμβάσεων του
σε Δήμους και Περιφερειακές Αρχές της χώρας σε συνέχεια των
προηγούμενων παρεμβάσεων προς τα
πολιτικά κόμματα στο
τέλος του 2020, ώστε
αφενός να ενημερώσει τις τοπικές κοινωνίες για τις επικείμενες εξελίξεις και
αφετέρου να θέσει το θέμα σε όσο το δυνατό υψηλότερο θεσμικό επίπεδο,
επιζητώντας τις ανάλογες πρωτοβουλίες από την πλευρά των οργάνων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ώστε να αποτραπούν με κάθε μέσο και τρόπο η
περαιτέρω συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.
Πιο αναλυτικά οι παρεμβάσεις, έχουν λάβει χώρα, με την κατάθεση σχετικού και αναλυτικού Υπομνήματος έκθεσης της κατάστασης στο τραπεζικό
σύστημα και του αιτήματός μας για έκδοση σχετικών ψηφισμάτων από τις
δημοτικές και περιφερειακές αρχές με την δέουσα δημοσιοποίηση του θέματος. Ενδεικτικά για την περιοχή μας:
1. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στις 28 Μαΐου και με την εξ αποστάσεως παρουσία του Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου σε συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου στις 4 Ιουνίου 2021.
2. Στο Δήμο Βέροιας στις 29 Απριλίου και την έκδοση σχετικού ψηφίσματος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 4 Ιουνίου 2021. Έκδοση ψηφίσματος για τους εργαζόμενους της Τράπεζας Πειραιώς (veria.gr).
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας συμπαραστέκεται στους εργαζομένους της
Τράπεζας Πειραιώς για την συρρίκνωση των καταστημάτων πανελλαδικά Εφημερίδα ΛΑΟΣ Βέροια Ημαθίας (laosnews.gr)
3. Στο Δήμο Σκύδρας του Ν. Πέλλας στις 4 Ιουνίου και την έκδοση σχετικού ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου στις 14 Ιουνίου. https://www.
skydra.gr/e-dimosio/deltia-typou/item/2565-psifisma-pireos
Όπως αναφέρουν και στο Υπόμνημα, συνολικότερα οι Τράπεζες συνεχίζουν να μένουν προσδεδεμένες σε αδιέξοδες λογικές συρρίκνωσης, εξαντλούνται στο βραχυπρόθεσμο «κυνήγι» δεικτών κόστους (αν και κατέχουν
την ανταγωνιστικότερη θέση σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες) αντί να
επενδύσουν σε σχέδια και λογικές ανάπτυξης, που είναι προϋπόθεση για να
τιμήσουν την εμπιστοσύνη της πελατείας τους και να συμμετέχουν υπεύθυνα στον ρόλο τους για την απαραίτητη στήριξη της χειμαζόμενης οικονομίας
και στη χρηματοδότηση της ανάκαμψης της χώρας, μετά από μια δεκαετή
οικονομική κρίση και μια πρωτοφανή συνθήκη πανδημίας.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 200 τμ, στη Φυτειά με
πανοραμική θέα, σε οικόπεδο 1.500 τ.μ. Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 23310 93389
κος Χρήστος.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
2ου ορόφου, άριστο, 85
τ.μ., χ. ασανσέρ, στην
Μητρόπολη, σε τιμή ευκαιρίας 38.000 ευρώ.
Τηλ.: 6945 122583.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
κοντά στο Μουσείο, 90
τ.μ., 34.000 ευρώ. Τηλ.:
6934 888738 Μεσιτιοκό

Ακίνητα Ημαθίας.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
700 τ.μ. στην Αγ. Βαρβάρα σε πλαγιά, με θέα τον
Αλιάκμονα, στην πλατεία
του χωριού. Πληρ. Τηλ.
6981058526.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός χέρσος 11.000 τ.μ. στον Άγιο
Γεώργιο, θέση «ΣΥΚΙΕΣ». Τηλ.: 6945 122583,
Euromesitiki.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα όρια
Αγγελοχωριου-Αρχαγγέλου
2 χωράφια κολλητά, 25 και
11 στρέμματα, περιφραγ-

μένα, παλμέττα βερύκοκα
6 ετών σε φούλ παραγωγή, άριστης κατάστασης,
4 εξαιρετικές ποικιλίες, με
μπεκάκια. Παρακαλώ μόνο
σοβαρές προτάσεις. Κινητό: 6945769920.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωροπωλείο
επί της οδού Μητροπόλεως
στη Βέροια. Πληροφορίες
τηλ. 6976 063527.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 10ης
Μεραρχίας κοντά στη

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
Το Αστικό ΚΤΕΛ Βεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως στο πλαίσιο του νέου
lockdown τροποποιούνται τα δρομολόγια όλων των συγκοινωνιακών γραμμών. Τα δρομολόγια των λεωφορείων από την 17 Νοεμβρίου 2020 διαμορφώνονται ως εξής:

Λέσχη Αξιωματικών,
γκαρσονιέρα, ισόγειο, ανακαινισμένη. Τηλ.: 6949
408554 & 6948 726845.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στον 3ο όροφο,
κεντρικότατο, κατά προτίμηση σε κοπέλα ή ζευγάρι. Άνετο, φωτεινό, μεγάλο
σαλόνι, μεγάλο δωμάτιο,
χωλ, κουζίνα, μπάνιο με
μπανιέρα, μεγάλο μπαλκόνι, μεγάλη ντουλάπα, καλοριφέρ, αιρ κοντίσιον. Τιμή
ενοικίου 250 ευρώ. Πληρ.
τηλ.: 23310 62163, 23310
60305, 6936 597771, 6936
597770, 6936 577772.
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικιάζεται   γκαρσονιέρα, 1ος

όροφος, σε πολύ καλή
κατάσταση. Πληρ. τηλ.:
6945 852826.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητροπόλεως 35, χώρος 90
τ.μ. περίπου, με 3 χώρους
και κουζινα, W.C., για επαγγελματική χρήση ή για διαμέρισμα, 3ος όρ. Τηλ.: 6932
471705 & 23310 21100.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ZHTEITAI οικιακή βοηθός για τετράωρη πρωινή
απασχόληση δύο φορές

την εβδομάδα σε περιοχή της Βέροιας, κάτοχος
διπλώματος αυτοκινήτου.
Τηλ 6944 324320.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ΤΑΧΙ
με ειδική άδεια και κοπέλα
για γραφείο με γνώσεις Η/Υ.
Πληρ. τηλ.: 23310 71553.
ΕΤΑΙΡΙΑ, μέλος του
δικτύου Coffee Berry, ζητά να προσλάβει άμεσα
για στελέχωση του καταστήματος στη Βέροια,
Barista και πωλητές λιανικής. Απαραίτητη προϋπόθεση η προηγούμενη
εμπειρία σε αντίστοιχη
θέση. Μόνιμη εργασία και
μισθός βάση εμπειρίας.
Αποστολή βιογραφικών

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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 ο χ ώ 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
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
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
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής: 	
2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.643
Γραμματεία: 	
2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:	 2331076650
Ταυτότητες:
2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής: 	
2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.653
Γραμματεία: 	
2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: 	
2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
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
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ.23898 ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται κομπλέ
επιπλωμένη γκαρσονιέρα 29 τ.μ., μικτά κατασκευή 1978, 1 υ/δ σαλοκουζίνα και μπάνιο ,
1 ος όροφος , με ανεξάρτητη θέρμανση , A/C
και ελάχιστα κοινόχρηστα μόνο 210€.Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΚΩΔ.116300 ΚΕΝΤΡΟ Ενοικιάζεται αποκλειστικά από το γραφείο μας σπάνιο μεγάλο
Studio - γκαρσονιέρα  39 τ.μ., 1ος όρ. ψηλός  
οικοδομή του 1999, σε πολύ καλή κατάσταση,
θέρμανση με ένα κλιματιστικό. Πρόκειται για ένα
πολύ φωτεινό και γωνιακό ακίνητο στο κέντρο
της πόλης , Τιμή 220€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ
και ΥΠΟΔΕΙΞΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106972 ΚΕΝΤΡΟ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 45τ.μ.
, στον 2ο όροφο με 1υ/δ, σαλόνι, κουζίνα,
μπάνιο, καινούργια συνθετικά κουφώματα με
διπλά τζάμια, ανακαινισμένο μερικώς, σε πολύ
καλή γειτονιά, η θέρμανση του με κλιματιστικό και ένα θερμοπομπό, με μηναίο μίσθωμα
220€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από
τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106232 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Κωδ:
106972 ΚΕΝΤΡΟ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 45τ.μ. , στον
2ο όροφο με 1υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο,
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά
τζάμια, ανακαινισμένο μερικώς, σε πολύ καλή
γειτονιά, η θέρμανση του με κλιματιστικό και
ένα θερμοπομπό, με μηναίο μίσθωμα 220€.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από τη
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 115434 - ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 55
τ.μ. στον 2ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 1982 και θα τοποθετηθούν
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά
τζάμια, με Ηλ. Συσκευές, Τέντες, Μπαλκόνια 10
τ.μ. - η θέρμανση με κλιματιστικό Τιμή: 220 €.
ΚΩΔ: 106992 ΕΛΙΑ, Ενοικιάζεται Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90τ.μ., σε 1ο όροφο
υπερυψωμένο, με 2υ/δ, σαλόνι, καθιστικό,
κουζίνα και μπάνιο, διαθέτει κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια, η θέρμανση του με
θερμοσυσσωρευτές και 2 κλιματιστικά, με δυο
ντουλάπες, ηλιακό θερμοσίφωνα, διαμπερές,
σε πολύ καλή τοποθεσία, βλέπει σε ανοιχτωσιά , με μηνιαίο μίσθωμα 350€. Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 13175 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ περιοχή ΔΕΗ-ΓΗΠΕΔΟ , κομπλέ επιπλωμένο 108 τ.μ.
3ος ορ. του 1985 με 2 υ/δ,  , η θέα του καλή
και η  κατάσταση του επίσης  , διαθέτει  ξύλινα
πατώματα, και θέρμανση με σόμπα πετρελαίου και θερμοπομπούς, με 2 κλιματιστικά, για  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άνδρας ή
γυναίκα να γνωρίζει πολύ
καλά Αγγλικά και Ιταλικά
ή και Δικηγόρος με αντικείμενο Δημόσιες Σχέσεις
εξωτερικού. Πληρ. τηλ.:
6970 463054.

σοβαρούς μισθωτές , Αποκλειστική ανάθεση
στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ζητούμενο μίσθωμα 260€.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη και με ηλεκτρικές συσκευές , συνολικής
επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα . Αποτελείται από 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο
και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1998 και
διαθέτει θέρμανση ατομική - Πετρέλαιο. Έχει
απεριόριστη θέα, τα κουφώματα της συνθετικά, με διπλά τζάμια  , διαθέτει τζάκι , αποθήκη
και μεγάλη αυλή .   Τιμή: 320 € .
Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. , με
ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο 40
τ.μ. ,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2 σαλόνια 5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, και
δύο μπάνια  , χωρίς θέρμανση, με δυνατότητα
τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει καμινάδα), επιπλωμένη , με αποθήκη και με δύο
ντουλάπες , έχει ηλεκτρικές συσκευές αλλά και
ηλιακό θερμοσίφωνα , προσφέρεται σε τιμή
πραγματικής ευκαιρίας , 350€. Πληροφορίες
μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.   
  
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867   Ενοικιάζεται κάτω από τον
περιφερειακό αποθήκη 250 τ.μ. με οικόπεδο
6.000 τ.μ. περιφραγμένο και περιποιημένο ,
μηνιαίο μίσθωμα μόνο 600€. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22769 - Στο Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος
ορ. . Αποτελείται από 2 Χώρους,  Είναι κατασκευασμένο το 1980 και διαθέτει Κουφώματα
Αλουμινίου συρόμενα  με διπλά τζάμια και μία
αποθήκη - Τιμή: 150 € .
ΚΩΔ: 105942 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται
γραφείο συνολικής επιφάνειας 40τ.μ.,   1ος
όροφος υπερυψωμένος, σε σημείο μεγάλης
εμπορικότητας και προβολής, ενιαίος χώρος,
με WC, σε πολύ καλή κατάσταση, η θέρμανση
του με κλιματιστικό inverter, ηλιόλουστοι χώροι,
σε τιμή προσφοράς μόνο: 200€, διατίθεται και
πλήρως επιπλωμένο όπως τις φωτογραφίες
στα 250€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
μόνο από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 24647 ΚΕΝΤΡΟ κοντά στη Μητρόπολη γραφείο 47 τ.μ. στον 3ο όροφο, κατάλληλο για κάθε χρήση, 2 χώροι με κοινό wc
ενοίκιο 140€.
Κωδ. 14025 Ενοικιάζεται στον πεζόδρομο
της Βέροιας μεγάλη Επαγγελματική Στέγη 213
τ.μ. αποτελούμενη από 7 χώρους ανεξάρτη-

στο Coffeeberry.veroia@
gmail.com.
Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι ε ρ γ ά τ η ς
αρτοποιείου για μόνιμη
απασχόληση σε φούρνο
στην Πατρίδα. Απόφοιτος
σχολής ή προϋπηρεσία
απαραίτητη. Τηλ.: 6944
271012.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή για λογιστικό γραφείο
στη Βέροια. Θέση εργασίας πλήρης απασχόληση.
Προσόντα απαραίτητα: γνώσεις λογιστικής-μισθοδοσίας. Γνώση προγραμμάτων λογιστικής μισθοδοσίας (θα προτιμηθούν όσοι γνωρίζουν προγράμματα
EPSILONET). Επιθυμητή κάρτα ανεργίας. Τηλ. επικοινωνίας: 2331063666  ΚΑΙ 6944771766.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
τους , φωτεινούς σε εξαιρετικά καλή κατάσταση με 2 WC και ασανσέρ, με μηνιαίο μίσθωμα
700€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.24368 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο
κατάστημα 72 τ.μ., με πατάρι 20τ.μ. περ. ανακαινισμένο όλο εκ βάθρων, σε υπεράριστη
κατάσταση, καινούργια αλουμινίου κουφώματα  
και με ρολά ασφαλείας με τηλεχειριστήριο ,
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ενοίκιο 350 €.
Κωδ: 24448 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατάστημα συνολικής επιφάνειας 78
τ.μ.  Διαθέτει μεγάλη πολύ βιτρίνα και WC . Tο
μίσθωμα του είναι πολύ προσιτό μόνο 250 €.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24669 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα ανακαινισμένο Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 97 τ.μ. ισόγειο λίγο
υπερυψωμένο από το έδαφος . Αποτελείται από 2 Χώρους και ένα WC μεγάλο. Τιμή: 350 €.
Κωδ: 24675 - ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  
νεόδμητο Κατάστημα στεγασμένης συνολικής
επιφάνειας 850 τ.μ. σιδηροκατασκευή  ,  ισόγειο  για πολύ απαιτητικούς μισθωτές, σίγουρα
εκπληκτικό και ξεχωριστό ακίνητο, με άριστη
προβολή και σε οικόπεδο 4.000 τ.μ. Μηνιαίο
μίσθωμα  2.500 €.   
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 14498 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΘΕΣΕΙΣ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ  στην
καρδιά της πόλης με ράμπα εισόδου , με τηλεχειριστήριο εισόδου , σε πλήρη λειτουργία  ,  
Βενιζέλου/Μ. Αλεξάνδρου τιμή από 70€ /μήνα.
ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ 13609 Στη Ράχη Βέροιας πωλείται

ημιτελές διαμ/μα 1ου ορόφου 103 τ.μ. με 2δσκλ και επιπλέον μία αποθήκη   50 τ.μ. σε
οικόπεδο 1236 τ.μ. τιμή 20.000€. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΥΠΟΔΕΙΞΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ; 12970 ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!   ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ πωλείται διαμέρισμα 63 τ.μ. καθαρά στο
Ισόγειο, με 2υ/δ, σαλονοκουζίνα, μπάνιο και
αποθήκη, σε πολύ καλή κατάσταση, ανακαινισμένο κομπλέ, με λίγα κοινόχρηστα χωρίς
θέρμανση, μαζί με κλειστό γκαράζ 21,50τ.μ.
σε τιμή ευκαιρίας όλα μαζί μόνο 37.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΚΩΔ: 106990 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, Πωλείται Διαμέρισμα Ισόγειο 91τ.μ. καθ. με 2υ/δ, σαλόνι,
κουζίνα, μπάνιο και αποθήκη, κατασκευής του
1988, σε πολύ καλή κατάσταση, με ατομική
θέρμανση πετρελαίου, ηλιόλουστους χώρους,
μερικώς ανακαινισμένο, σε τιμή προσφοράς
μόνο: 55.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 14298 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο οροφοδιαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 119 τ.μ. σε δυόροφη οικοδομή 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται
από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και δύο
Μπάνια . Είναι κατασκευασμένο το 2005 και
διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρελαίου , έχει
Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, Κλειστό Πάρκινγκ μεγάλο με τηλεχειριστήριο , κήπο
κοινόχρηστο και Τζάκι.  Διαθέτει ηλιακό θερμοσίφωνα, BBQ , είναι γωνιακό  και με δύο πολύ
μεγάλες βεράντες - Τιμή μόνο 120.000€ τελική.
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106881 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, Πωλείται
Μονοκατοικία 50τ.μ. Ισόγειο, σε οικόπεδο
470τ.μ., αποτελείται από 1υ/δ, σαλόνι, καθιστικό, κουζίνα και μπάνιο,  επάνω στον κεντρικό
δρόμο, με ατομική θέρμανση πετρελαίου, ηλιακό θερμοσίφωνα, σε πολύ καλή τοποθεσία,
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Πωλείται οδοντιατρείο
ως επιχείρηση, πλήρως εξοπλισμένο,
με συνεχή 40ετή λειτουργία,
λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης
Βρίσκεται σε προνομιακό σημείο της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, στην πλατεία Ελευθερίας. Ιδιόκτητος χώρος με άμεση
πρόσβαση από κεντρικό δρόμο, σε υπερυψωμένο ισόγειο
με εύκολη στάθμευση. Μεγάλη λίστα ενεργών πελατών.
Το ακίνητο 100 τ.μ. αποτελείται από 3 κύριους, άνετους,
λειτουργικούς χώρους και 2 W.C. Ο χώρος αναμονής των
ασθενών είναι πλήρως εξοπλισμένος με έπιπλα άριστης κατάστασης και θέση Γραμματείας. Ο κύριος χώρος των ιατρικών επεμβάσεων διαθέτει όλο τον αναγκαίο οδοντιατρικό εξοπλισμό, όλα τα αναλώσιμα υλικά και εργαλεία, μεγάλο πάγκο εργασιών, γραφείο γιατρού, βοηθητικό γραφείο Γραμματείας-βοηθού οδοντιάτρου. Υπάρχει και δεύτερη ανενεργή
έδρα σε ξεχωριστό χώρο. Ο τρίτος χώρος λειτουργεί κυρίως
ως βοηθητικός, απολυμαντικός, αποθηκευτικός με νιπτήρα
και ντουλάπια. Το ακίνητο έχει ατομικό καυστήρα θέρμανσης και πολύ καλή μόνωση, που το καθιστά πολύ ζεστό το
χειμώνα και πολύ δροσερό το καλοκαίρι. Φυσικός φωτισμός
καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στην τιμή παραχωρούνται
δερμάτινο σαλόνι, γραφεία, τραπεζάκι μέσης, βιβλιοθήκες,
κάμερα παρακολούθησης, ψυγείο, 2 air-conditions, τηλεοράσεις κτλ.Οι όποιοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν
SMS με τα στοιχεία τους στο 6930788695 και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί τους.
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ιδανικό για ιδιοκατοίκηση, με πολύ ωραίο κήπο, σε τιμή προσφοράς μόνο: 50.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13262 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητη μονοκατοικία
συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. σε 2 επίπεδα .
Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη
το 2001 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, έχει απεριόριστη Θέα, τα κουφώματα
αλουμινίου και μία  αποθήκη. Έχει κήπο , Τζάκι
, BBQ, και ηλ. Συσκευές, Μπαλκόνια 24 τ.μ. Τιμή: 200.000 € .
Κωδ. 13275 ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΛΑ στη Ράχη της
Βέροιας με αποκλειστική και ανεμπόδιστη θέα
σε όλον τον κάμπο συνολικής επιφάνειας 120
τ.μ. κτίσμα, σε 4.250 τ.μ. οικόπεδο με κήπο
φανταστικό , με ιδιωτική πισίνα  στο καλύτερο
σημείο της περιοχής και μέσα στην καταπράσινη φύση. Για πολύ σοβαρούς ενδιαφερόμενους , θα υπάρξει υπόδειξη κατόπιν ραντεβού.  
Τιμή 290.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη
συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο.
Αποτελείται από 6 Χώρους, και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12741 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο
συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1978 και διαθέτει θέρμανση
Ατομική - Ηλεκτρικό, - Τιμή: 27.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106842 ΚΕΝΤΡΟ, Πωλείται Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. ισόγειο
και 15 τ.μ. πατάρι, αποτελείται από έναν ενιαίο
χώρο με WC, σε καλή κατάσταση, προσόψεως, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις, σε τιμή
προσφοράς 47.000€. Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 22887 - Επί της κεντρικής ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 105085 ΠΑΛΙΑ ΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ ,
πωλείται αγροτεμάχιο 11 στρ., ελεύθερο με
μικρή αποθήκη μέσα και με άδεια νόμιμη , τιμή
κομπλέ μόνο 26.000 €.
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Κωδ: 115745 - ΣΤΟ ΣΑΑΚ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριν του Μπονάνου πωλείται ωραιότατο αγροτεμάχιο σε σχήμα ορθογώνιο με σύνδεση στο
δίκτυο υψηλής πίεσης , συνολικής επιφάνειας
26.100 τ.μ. άδειο η και μισθωμένο , με δική του
βάνα , Τιμή: 58.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13295 - Ξηρολίβαδο ΠΩΛΕΙΤΑΙ πολύ πολύ σπάνιο οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 237 τ.μ. και σε μοναδικό σημείο του χωριού
. Τιμή μόνο 18.000 €.
Κωδ: 12904 - Άγιος Γεώργιος ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 863 τ.μ. εντός
σχεδίου , με σ/δ 0,8 σε τιμή ευκαιρίας μόνο  
14.000 € .
κωδ. 12952 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, σε μοναδικό
σημείο και με θέα τον κάμπο της Βέροιας πωλείται οικόπεδο 1.090 τ.μ., με Σ.Δ. 0,8 , τιμή
90.000€. Μπορεί να πουληθεί και το μισό.
Κωδ: 12917 - Πατρίδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1336 τ.μ. εντός
σχεδίου πόλεως τιμή: 60.000 €.
Κωδ 13147 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ , στο κάτω μέρος του προς τη Βέροια πωλείται ένα οικόπεδο
1600 τ.μ. , εξαιρετικό , άρτιο και οικοδομήσιμο
2ο από την άσφαλτο , κατάλληλο για ανέγερση
πολυτελούς βίλας , τιμή 21.000€.
Κωδ. 13010 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ πωλείται οικόπεδο στην είσοδο του χωριού από την πλευρά
της Βέροιας με 1965 τ.μ. , άρτιο και οικοδομήσιμο , σε τιμή εξαιρετικά χαμηλή μόνο 25.000€.
Κωδ. 12878 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,  κοντά στην
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου , πωλείται μεγάλο χωραφοοικόπεδο 6.850 τ.μ., το οποίο ευρίσκεται στην επέκταση του σχεδίου και μάλιστα
στο 2ο στάδιο , μετατρέπεται σε δύο οικοδομικά τετράγωνα εξαιρετικό για επένδυση, ευρίσκεται σε δύο δρόμους και πάνω σε άσφαλτο
, τιμή όλο από 85.000€, τώρα μόνο 18.000€.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕΔΟ κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κέντρο Αποκατάστασης , Κλινική η Οίκο Ευγηρίας και όχι
μόνο  στη θέση  Καβάκια δίπλα στο λόφο  Μαγούλα πάνω στο δρόμο για τη Ράχη  12.000
τ.μ.  αμφιθεατρικό με θέα όλον τον κάμπο της
Ημαθίας και ορατότητα μέχρι την Θεσ/νίκη .
Πρόκειται για οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο
από κάθε άποψη , αναφέρεται μόνο σε πολύ
σοβαρό επενδυτή , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία,
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο,  
τιμή 450.000€.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα για κουζίνα να εργασθεί σε ταβέρνα για
Σάββατο και Κυριακή. Τηλ.: 6972
012622 κος Χρήστος.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόροι για να
εργασθούν σε ταβέρνα για Σάββα-

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β. ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 40000€
ΑΣΤΙΚΑ 88 Τ.Μ 2ΔΣ-Κ Κοπλαμ,χωρις ασανσερ 50000€
ΩΡΟΛΟΙ 67 τ.μ προσοψης1ΔΣΚ ΚΑΛΟ 43000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85+50 τ.μ   3ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο Μονοκατοικια 75+75 τ.μ
Οικ.200 τ.μ 50000€
ΚΕΝΤΡΟ 94 τ.μ. 2ος με Θεα Α.Θ. ασανσερ,κοπλαμ 2-3 ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 85 τ.μ 2ος χ.ασανσερ.Αυτ.Θ. κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚ Α.Θ 38000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 106 τ.μ διαμπερες,κοπλαμ,Θεα,Α.Θ. 81500€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ 67τ.μ 2ΔΣΚ ΛΟΥΞ με θεα,αποθηκη ,θεση 62000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ισογεια υπερυψ. γκαρσονιερα 35 τ.μ 1ΔΣΚ αποθ.18000€
ΠΑΣΤΕΡ Υμιυπ. Διαμερισμα 111 τ.μ 3ΔΣΚ  Α.Θ  27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 87 τ.μ 2ΔΣΚ  ΑC Ημ/γειο με μπαλκονι 23000€
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ισογεια Γκαρσονιερα 35 τ.μ 10000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  8 διατηρητεο 1ος 54 τ.μ-ισογειο 27τ.μ 45000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ πανω από Πιεριων με οικοπ.300 τ.μ 90000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ στουντιο ΛΟΥΞ επιπλωμενο 200€
ΠΡΟΣ ΑΣΩΜΑΤΑ 1ΔΣΚ 70 τ.μ επιπλωμενο με ΔΕΗ κτλπ 350€                                             
ΠΡΟΣ ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ κτημα με καστανιες και αγροικια εξοχικη
1200Ε ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
ΚΟΝΙΤΣΗΣ επιπλωμενο με ολες τις συσκευες 1ΔΣΚ Α/C 250€
ΕΛΗΑ 2ΔΣΚ Τζακι,Ωρ/ση παρκιγκ.αποθηκηκοπλαμ 400€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,ΚουμαριαΝ.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ οικοπεδο 450 τ.μ χτιζει 50 τ.μ,με Θεα Θαλασσα
με αδεια 15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 22000 τ.μ  για Φωτοβολταικά 35000€
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 στρ. Θεση Συκιες για φωτοβολταικα η
καλλιεργειες 17000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ κοντα Κτισμα βιομηχανικο 700 τ.μ με οικοπεδο
2στρ.130000€

ΚΡΕΒΑΤΑΣ 15 στρ.με ακτινιδια,πομωνα,περιφραξη 75000€
ΒΕΡΟΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 160τ.μ,155,190τ.μ 30000,26000,22000€
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ 1100 τ.μ οικοπεδο 0,8 σ.δ μονο 8000€
ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  οικοπεδο πανοραμικο 4000τ.μ 200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 4 στρ σε  ασφαλτο με κτισματα σοβαρες προτασεις
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ στην ασφαλτο 7500 τ.μΒιομηχανικο
μόνο 23000€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝΕΠ. ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ
ΑΓΟΡΑ 85 τ.μ για Ιατρειο,Ινστιντουτο κτλπ.70000€
ΕΜ. ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖ Κλειστο 18 τ.μ στα παπακια 7000€
ΚΕΝΤΡΟ στον Αγ.Παταπιο καταστημα 18 τ.μ καταλληλο για
παρκιγκ 28000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ επαγ.χωρος -270 τ.μ για φροντιστηριο-δια βιου μαθηση κτλπ 700€
ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΨΗ 180+180+40
παταρι 3500€
ΠΡΩΗΝ ΦΟΥΡΝΟΣ κοντα στα Αστικα 100τ.μ+υπογ120 με πελατεια αξιολογη 500€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στην Βεροια 4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΠΑΡΚΙΓΚ κλειστο 25 τ.μ Εργοχωρι  50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 85 τ.μ Εργοχωρι καινουριο 300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ .καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα   καταστημα   42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€
Σοβαρες προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

το και Κυριακή. Τηλ.: 6972 012622
κος Χρήστος.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος για να εργασθει Σαββατοκύριακο στην ταβέρνα του «Χαρατσή» στη Βεργίνα.
Πληρ. τηλ.: 6906 404964.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μαραγκός να εργασθεί σε βιοτεχνία, πλήρες ωράριο,
μόνο πρωϊνά, ασφάλιση. Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία. Τηλ.: 6951
226409.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας με δικό του
μηχανάκι. Για πληροφορίες στο τηλ.
6986885352
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για το σέρβις,
άνω των 20 ετών, για την κουζινα
βοηθητικό προσωπικό και για τη λάντζα, από ταβέρνα στη Βέροια. Τηλ.:
23310 70846, ώρες επικοινωνίας από τις 12μ. και μετά.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο έμπειρο για
το κυλικείο στο Νοσοκομείο Βέροιας. Ώρες επικοινωνίας για ενημέρωση 6.00 μ.μ. έως 8.00 μ.μ. στο
τηλ. 6944577645.
ZHTEITAI βοηθός λογιστή για
εργασία σε λογιστικό γραφείο. Απαραίτητη, τριετής τουλάχιστον προϋπηρεσία. Τηλέφωνο: 2331021106. Α-

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στη
Βέροια ΖΗΤΑ φαρμακοποιό ή βοηθό φαρμακείου για πλήρη α-

ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

πασχοληση. Αποστολή

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

βιογραφικών στο: info.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση κατασκευής κορνιζών, πώλησης πινάκων, ειδών ζωγραφικής, υλικών για κόσμημα
κ.ά. Παρέχεται το πελατολόγειο και τεχνική υποστήριξη. Πληρ. στο τηλ.: 6977
205016.

Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα κέντρο
2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όροφος 90 τ.μ.,
55.000 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμένα διαμερίσματα κέντρο με 2 και Σ,
Κ 80 τ.μ. και 110 τ.μ. 280 ευρώ και
400 ευρώ και 200 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα
κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και με 2Δ,
Σ, Κ, WC από 180 ευρώ και 220
ευρώ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μητροπόλεως δύο διαμερίσματα 90, 100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώ και 70.000 ευρώ

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντί-

δα γερόντων για κάποιες ώρες ή
και για 24ωρη βάση, καθαριότητα
σπιτιών, γραφείων και σκάλες. Τηλ.:
6940 998054.

Η νηματουργεία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε με έδρα την Νάουσα Ημαθίας ζητάει να προσλάβει άμεσα :
·ανειδίκευτους εργάτες- εργάτριες.
·τεχνικό προσωπικό, απόφοιτους ΤΕΙ – ΕΠ.Α.Λ. : Μηχανολογίας – Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικών – Αυτοματισμών και βιομηχανικής παραγωγής.
Οι θέσεις εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης.
Περισσότερες πληροφορίες κα Όλγα Ρούσσου στο
email rolga@varvaressos.eu , ή στα τηλ.της εταιρίας
2332052650-60

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ (Κωδ. Αγγ. ΥΠΒΛ_2)
Η εταιρία Alexander
S.A, που εδρεύει στη
Βέροια, ανακοινώνει το
άνοιγμα νέας θέσης εργασίας ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ,
στο τμήμα του λογιστηρίου της.
Απαραίτητα Προσόντα
•Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ
ή ΤΕΙ Οικονομικών Σπουδών
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση λογιστηρίου
•Γνώση Η/Υ και προγραμμάτων ERP
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας
Παροχές Εταιρίας
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα σύγχρονο και ευχάριστο
περιβάλλον
•Μόνιμη απασχόληση
•Προοπτικές εξέλιξης
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραδώσουν μέχρι τις   15 Ιουλίου
2021 βιογραφικό ώστε να περάσουν από προσωπική συνέντευξη
και να γίνει άμεσα η πρόσληψή τους. Κατάθεση βιογραφικών στην
έδρα της εταιρίας, είτε σε ηλεκτρονική μορφή στο email hr@aqf.gr,
και στις 2 περιπτώσεις επιβάλλεται φωτογραφία υποψηφίου.
Στο βιογραφικό να αναγράφεται ο Κωδικός της αγγελίας ΥΠΒΛ_2.
Πληροφορίες
Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού 2331023774

pharmacywork@gmail.
com.
Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ζητά Μηχανικό αυτοκινήτων για πλήρη
απασχόληση. Τηλ.: 23310
62780 & 6978 770066.

Από την εταιρία
διανομών ΚΟΡΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, με έδρα
τη Βέροια, ζητείται
για μόνιμη εργασία,
οδηγός, με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας και
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), ηλικίας
25-35 ετών. Παρακαλώ αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email:
STEFANOSGIT@yahoo.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310 62211.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 τμ.
με κτίσμα δυόροφο σε τιμή ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδομή και κατάστημα με υπόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ. περιοχή Παπάγου
στα μπετά 100 τ.μ. ο κάθε όροφος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα Πιερίων καινούργια 90 τ.μ.
και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/ΝΑ με
κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 85.000
ευρώ και 110.000 ευρώ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστικό
11 στρέμματα στη Μελίκη (περιοχή

ποστολή βιογραφικών στο ygronat@
hotmail.com.

Ζητείται οδηγός πωλητής σε
εταιρία τροφίμων στην Βέροια,
απαραίτητα χαρακτηριστικά:
·Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρίας σε παρόμοια
θέση στον χώρο των τρόφιμων (FMCG)
·Πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
·Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
·Γνώση Η / Υ (MS Office, Erp)
·Δίπλωμα Γ κατηγορίας
Παρέχονται
·Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα
·Άριστο περιβάλλον
Είδος Εργασίας: Πλήρης και μόνιμη απασχόληση,
Αποστολή Βιογραφικών: info@panini-foods.gr

Η εταιρία Paini Α.Ε. επιθυμεί
να προσλάβει μηχανολόγο –
μηχανικό παραγωγής
Απαραίτητα Προσόντα
•Γνωση λογισμικών προγραμμάτων ERP
•Τουλάχιστον 3 χρονιά προϋπηρεσία σε
ανάλογη θέση
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
•Εξαιρετικά επικοινωνιακά χαρακτηριστικά
Παρέχονται
•Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα
•Άριστο περιβάλλον
•Προοπτική εξέλιξης
Αποστολή Βιογραφικού: info@panini-foods.gr

Η εταιρία Panini Α.Ε. επιθυμεί
να προσλάβει εργάτες /
εργάτριες παραγωγής
Απαραίτητα Προσόντα
•Γενική προϋπηρεσία σε βιοτεχνική - βιομηχανική παραγωγή  
•Επικοινωνιακά χαρακτηριστικά
Παρέχονται
•Πλήρη Απασχόληση
•Άριστο περιβάλλον
•Προοπτική εξέλιξης
Αποστολή Βιογραφικού: info@panini-foods.gr
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τική, 120.000 €

ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. επιπλωμένο, 160 €

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων,

ΠΑΠΑΚΙΑ 30 τ.μ. επιπλωμένο,140 €

λουξ, 220.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 22 τ.μ.   150 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΡΟΛΟΙ 30 τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο πλήρες,
220 €

ΚΤΕΛ 25 τ.μ. καλό, 250 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 30  τ.μ. επιπλωμένο,  160 €
ΡΟΛΟΙ 30 τ.μ.  επιπλωμένο, 160 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 30  τ.μ. καινούργιο 180 €
ΚΕΝΤΡΟ 40  τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, 240 €
ΚΕΝΤΡΟ 50  τ.μ. ανακαινισμένο,ατομ. λέβητας, 280 €
ΚΕΝΤΡΟ 60 τ.μ.  ανακαινισμένο ατομ.λεβητας, 280 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 65 τ.μ. νεόδμητο, τζάκι, 330 €
ΚΕΝΤΡΟ 80 τ.μ.  15ετίας , 320 €
ΕΛΙΑ 110 τ.μ. καλό 420 €
ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, 400 €
ΕΛΙΑ 110 τ.μ. κεντρική θέρμανση 260 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 200 τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 350 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 180 τ.μ. τζάκι,ατομ.
λέβητας,κλίμα 600 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 35 τ.μ. καινούργιο 34.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 40 τ.μ. ανακαινισμένο, 18.000 €
ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 65+65 τ.μ , σε 2 ορόφους 35.000  €
ΕΛΙΑ 65 τ.μ. 10ετίας  62.000  €
ΠΑΠΑΚΙΑ 65  τ.μ. 33.000  €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 67 τ.μ. 15ετίας 65.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 69 τ.μ. τζάκι, αποθήκη, 55.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 70 τ.μ. 48.000 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70  τ.μ. καλό, 62.000 €
ΕΛΙΑ 80 τ.μ. με αποθήκη 75.000  €

ΜΕΛΙΚΗ 35 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων, 18.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 86 τ.μ. 15ετίας 67.000 €

ΦΑΝ ΚΥΠΡΟΥ 65 τ.μ. σε οικόπεδο 250 μέτρων,

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 87 τ.μ. διαμπερές 55.000 €

30.000 €

ΚΤΕΛ 90 τ.μ. καλό ευκαιρία 25.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 80 τ.μ.  30.000 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. καινούργιο 85.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 100 τ.μ. 40.000 €

ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90τ.μ. με βεράντα 37.000 €

ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 90 τ.μ. 55.000 €

105.000 €

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 93 τ.μ. 28.000 €

ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων,

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. 15ετίας 68.000 €

22.000 €

ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 100 τ.μ. 28.000 €

ΣΕΛΙ 40 τ.μ.    45.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. με θέα 50.000 €

ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 90 τ.μ. 2οροφη σε οικόπεδο 850 μέ-

ΓΗΠΕΔΟ 95 τ.μ. 7ετίας 95.000 €

τρων 60.000 €

ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 107 τ.μ. καινούργιο 130.000 €

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 107 τ.μ. ανακαινισμενη σε 14 στρεμ.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 120 τ.μ. αποθήκη, γκαράζ,  127.000 €

75.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. υπερλούξ, 130.000 €

ΚΟΡΥΦΗ 120τ.μ. παλαιά σε οικόπεδο 1.000 μέ-

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 115 τ.μ. 57.000 €

τρων 20.000 €

ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ. πάρκιν 120.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. σε 2 επίπεδα, καινούργια

ΕΛΙΑ 120 τ.μ. 140.000 €

200.000 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 130 τ.μ. καινούργιο 120.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων

ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. με αποθήκη, γκαράζ, 108.000 €

20.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 210 τ.μ. 2 μονοκατοικίες  65.000 €

ΠΑΠΑΚΙΑ 140 τ.μ. 5ετίας 100.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. παραδοσιακή κατοικία 55.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 145 τ.μ. 10ετίας με 2wc γκαράζ,

ΑΣΩΜΑΤΑ 175 τ.μ. μεζονέτα σε 3 επίπεδα 150.000 €

185.000 €

ΦΥΤΕΙΑ 70+70 τ.μ. σε οικόπεδο 450 μέτρων

ΠΑΠΑΚΙΑ 150 τ.μ. καινούργιο 150.000 €

150.000 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 84  τ.μ. με ατομικό λέβητα, 79.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. με θέση στάθμευσης, 85.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 35 τ.μ. πάνω στην Αριστοτέλους, 150 €
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. έτοιμο για καφέ – αρτοποιείο, 260 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40 τ.μ. καλό, 380 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό,450 €
ΚΤΕΛ 50 τ.μ., με πατάρι και υπόγειο, 270 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 80 τ.μ. με πατάρι, καλό, 200 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. ( κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. 14ετίας, καλό, 480 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 170 τ.μ. με πατάρι, πολύ καλό, 800 €
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟ 400 τ.μ. Ξενοδοχείο εξαιρετικό,
16.500 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 156 μέτρα, πολύ καλό, 29.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 400 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 €
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:

ΑΣΩΜΑΤΑ σε οικόπεδο 350 μέτρων 70.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΕΛΙΑ 80 τ.μ. πολύ καλό 85.000 €

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ,
απόφοιτος κλασικού τμήματιος,
με πολύχρονη διδακτική πείρα,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου. Ειδικές τιμές σε αδέλφια και σε γκρουπ 2-3 ατόμων.
Θερινά μαθήματα   κάλυψης κενών που δημιουργήθηκαν λόγω
πανδημίας. Τμές προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6973 387996 & 2331
304510.

ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. ρετιρέ 70.000 €

Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 50 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέτρων,

ΚΑΒΑΣΙΛΑ μονοκατοικία σε 2 επίπεδα 55.000 €

16.000 €

ΝΑΟΥΣΑ 150 τ.μ. σε οικόπεδο 280 μέτρων, εξαιρε-

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ ζητεί για γνωριμία σοβαρή κυρία   έως 55 ετών. Πληρ.
τηλ.: 6984 040769.
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη
της CICU: καροτσάκι (χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό), καλαθούνα με
βάση, τραπεζάκι φαγητού, κάθισμα αυτοκινήτου και 2 ποδήλατα παιδικά σε πολύ κατάσταση,
400 ευρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310
62621.

Αφοι Χατζησυμεώνογλου ΟΕ

Η εταιρία
,
εξουσιοδοτημένος επισκευαστής οχημάτων ΜΑΝ προσφέρει θέσεις
εργασίας πλήρους απασχόλησης σε:
1. Μηχανικό φορτηγών λεωφορείων
Κύρια Καθήκοντα:
• Εκτέλεση μηχανικών, μηχανολογικών διαγνώσεων και εργασιών σε φορτηγά και λεωφορεία
Απαραίτητα προσόντα:
• Απόφοιτος (-η) ΤΕΙ ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ειδικότητας Μηχανικού Οχημάτων.
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση στον τομέα των Φορτηγών - Λεωφορείων.
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους).
• Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης μέσα σε άριστο περιβάλλον
εργασίας.
2. Βοηθό μηχανικού
3. Ηλεκτρολόγο οχημάτων
Υπεύθυνοι επικοινωνίας
Κος Χρήστος Χατζησυμεωνογλου 2331 041353
Κος Γιώργος Χατζησυμεωνογλου 2331 041629
Τα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: chatzibr@otenet.gr

www.akinita-hmathias.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ημιτελής οικοδομή 125.000 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

Από την επιχείρηση «ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ» ΖΗΤΕΙΤΑΙ  βοηθός ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ.
Απαραίτητα προσόντα όρεξη ,κέφι για δουλειά και δημιουργία.
Πλήρες ωράριο, Ασφάλιση. Μισθός ικανοποιητικός. Μόνιμη
θέση εργασίας. Η εμπειρία θα ληφθεί υπ όψιν. Πληροφορίες
και βιογραφικά στο mail bakeryfrantzis@gmail.com ή αυτοπροσώπως στο κεντρικό κατάστημα ΜΙΑΟΥΛΗ 17 στη Βέροια  
(8.00-11.00π.μ.)

Ζητούνται διανομείς και barista
με προϋπηρεσία για το νέο
κατάστημα coffee island
Από το νέο κατάστημα coffee island στην πλατεία ωρολογίου ζητούνται διανομείς και Barista με προϋπηρεσία
στον χώρο του καφέ.
Επικοινωνία: 6942456600,
civeroiaraktivan@gmail.com

www.mesitikoveria.gr
1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

μ2   1ος όροφος   4ΔΣΚΧΛΚ

30.000€

WC ΑΠ διαμπερές 110.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 90

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ

50.000€

θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

σμα εντός οικοπέδου 900 μ2

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ

40.000€

48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68

μ2 με θέα 40.000€

μ2   2ος όροφος λούξ τζάκι

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110

ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ.

μ2 κέντρο 75.000€

65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85

118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

μ2   4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ.

140.000€

κέντρο 55.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία

1444 μ2 Γιοτζαλίκια

90 μ2  εντός οικοπέδου 800 μ2

14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409

σούπερ λούξ 80.000€

μ2 Γιοτζαλίκια

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
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τησιά το κόμμα. Δεν περπατάει
η Φώφη.

P Κύμα αγανάκτησης στην
Κούβα για ελλείψεις σε τρόφιμα και
φάρμακα. Κι εμάς που μας περισσεύουν στη Μύκονο, τι καταλάβαμε;
P Ποιος να μας το
έλεγε ότι η επανάσταση
τελικά θα ξεκινήσει από
τη Μύκονο…

P Καταστολή των διαδηλώσεων από την πλευρά του κράτους. Κι εγώ που νόμιζα ότι δεν
είχε αστυνομία ο Κάστρο.

P Μ’ αυτά και μ’ αυτά
μάς στέλνουν αναγκαστικά
Μαλδίβες και Κανάρια νησιά.

P Στη χώρα μας μόνο 6 στους
10 δεν έχουν υποβάλει φορολογικές
δηλώσεις. Εντέλει πράγματι είσαι
ό,τι δηλώσεις.

P Να δείτε που κάνανε εκκλησία τη Μύκονο
για να πάει ο Τσιόδρας να
ψέλνει τις αγρυπνίες.

P Χώρισε και η Δέσποινα
Βανδή. Εμείς θα χωρίσουμε με
την τακτική του Τίτου. Και άμα.

P

Επίκαιρος διάλογος:
-Πού έκλεισες για Δεκαπενταύγουστο;
-Κάπου ήσυχα.
-Πάτμο;
-Μύκονο!

P

Χαμηλά τα ποσοστά εμβολιασμού στην
Κρήτη. Πονάν τα παλικάρια.

P

Με απόφαση της κυβέρνησης και των λοιμω-

ξιολόγων, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα δροσίζει μόνο για εμβολιασμένους.

P Προνόμιο για εμβολιασμένους να μπαίνουν στα μπουζούκια. Γλυκά πονούσε το μαχαίρι.
P Να δείτε που στο τέλος για να μπούμε στις
ταβέρνες θα μας ζητήσουν και εξετάσεις αίματος.
P Υποψήφιος για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ ο
Νίκος Ανδρουλάκης, για να αλλάξει λέει περπα-

P Και:
Η ξανθιά μιλάει με μια φίλη της:
«Δεν καταλαβαίνω» λέει. «Πριν
μια βδομάδα ήρθε ένας νεαρός και
μου χτύπησε την πόρτα. Όταν του άνοιξα, με ρώτησε αν είναι ο άντρας μου σπίτι, κι όταν του είπα πως
δεν είναι, με πέταξε στο πάτωμα και μου πέταξε τα
μάτια έξω! Μετά από δύο μέρες ξανάρθε, με ξαναρώτησε αν είναι ο άντρας μου σπίτι κι όταν του είπα
όχι, με ξαναπέταξε στο πάτωμα και μου πέταξε τα
μάτια έξω. Σήμερα το πρωί ξανάρθε, με ρώτησε πάλι

αν είναι ο άντρας μου σπίτι κι όταν του είπα πως δεν
είναι, με ξαναπέταξε στο πάτωμα και μου πέταξε τα
μάτια έξω! Δεν μπορώ να καταλάβω…»
«Είναι απίστευτο!» λέει η φίλη της. «Αλλά τι είναι
αυτό που δεν μπορείς να καταλάβεις;»
«Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς θέλει τον
άντρα μου!»
Κ.Π.

Πραγματοποιήθηκε το 23ο Συναπάντημα Νεολαίας Ποντιακών
Σωματείων στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο
Το Σάββατο 17 Ιουλίου το απόγευμα στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο πραγματοποιήθηκε, τηρουμένων των σχετικών
μέτρων υγειονομικής προφύλαξης, η έναρξη του 23ου Συναπαντήματος
Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων.
Το Συναπάντημα Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων, το οποίο έχει πλέον καταστεί θεσμός, αποτελεί την ετήσια συνάντηση στην Ιερά Μονή της
Παναγίας Σουμελά νέων ποντιακής καταγωγής από όλη την Ελλάδα και τη
Διασπορά. Η Οργανωτική Επιτροπή σε συνεργασία με το Σωματείο και το
Ιερό Προσκύνημα «Παναγία Σουμελά» ετοιμάζουν κάθε χρόνο ένα πλούσιο
πρόγραμμα και επιλέγουν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις για επίκαιρα κοινωνικά, πολιτιστικά και ιστορικά θέματα του Ποντιακού Ελληνισμού.
Κατά την έναρξη χαιρετισμό απηύθυναν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο εκπρόσωπος του αρχηγού της
αξιωματικής αντιπολίτευσης Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννης Αμανατίδης, ο Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης κ. Λεωνίδας Στολτίδης, ο Βουλευτής
Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο Δήμαρχος Ναούσης κ. Νικόλαος Καρανικόλας, ο εκπρόσωπος του Δημάρχου Βεροίας Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Ψηφιακής Πολιτικής και Καινοτομίας κ. Καλλίστρατος Γρηγοριάδης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ημαθίας κ. Γεώργιος Αδαμίδης και ο
Πρόεδρος του Σωματείου Παναγία Σουμελά κ. Γεώργιος Τανιμανίδης.
Ακολούθησε εισήγηση με θέμα: «Νάουσα: Η ηρωική πόλη και η συμβολή της στην εθνική παλιγγενεσία» από τον κ. Χαράλαμπο Φανιάδη και την
κ. Στεφανία Τανιμανίδου, ενώ το βράδυ στον αύλειο χώρο του Ιερού Προσκυνήματος πραγματοποιήθηκε συναυλία από την ομάδα του κ. Γεωργίου
Πουλασιχίδη.
Την Κυριακή 18 Ιουλίου το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε η λήξη του
23ου Συναπαντήματος Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων, κατά την οποία ο

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων
ομίλησε και απένειμε αναμνηστικά, ενώ στο τέλος
αναγνώστηκε και εγκρίθηκε από το σώμα το Ψήφισμα του 23ου Συναπαντήματος Νεολαίας Ποντιακών
Σωματείων.
Το ψήφισμα
Το ψήφισμα του 23ου συναπαντήματος νεολαίας
ποντιακών σωματείων «Παναγια Σουμελά», αναφέρει:
«Εμείς οι νέοι και νέες, Έλληνες ποντιακής καταγωγής, εκπρόσωποι Ποντιακών σωματείων από
όλη την ελληνική επικράτεια, ανταμώσαμε εδώ στα
υψώματα του Βερμίου στο ανιστορημένο σύμβολο
του Ποντιακού Ελληνισμού, το Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά, για 23η χρονιά στα
πλαίσια του Συναπαντήματος Νεολαίας Ποντιακών
Σωματείων. Με την παρουσία φέτος -συνειδητά- μειωμένου αριθμού εκπροσώπων σωματείων, λόγω του
κορονοϊού, συμμετείχαμε στις εργασίες και αυτού του
Συναπαντήματος στις 17 και 18 Ιουλίου 2021, υπό
τη σκέπη της μητέρας των Ποντίων, της παντάνασσας Σουμελιώτισσας.
Ανταλλάξαμε απόψεις και προβληματισμούς, παρακολουθήσαμε εισηγήσεις
σχετικές με την επικαιρότητα και τον Ελληνισμό, αναπτύξαμε στοιχεία της
παράδοσής μας, ταξιδέψαμε νοητά μέσα από μουσικά δρώμενα και συζητήσαμε για τις προκλήσεις του παρόντος. Με απερίφραστη στήριξη στο συντελούμενο έργο της Σουμελά, καταλήξαμε ομόφωνα στα παρακάτω:
Αφιερώνουμε το 23ο Συναπάντημα, στα 200 χρόνια από την έναρξη
της Ελληνικής επανάστασης. Τιμούμε και μνημονεύουμε όσους πολέμησαν και θυσιάστηκαν για
την Ελευθερία της πατρίδας μας, μέσα από τους
συνεχείς αγώνες τους για την Ελλάδα και το πνεύμα της. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 υπήρξε
ομολογουμένως, γενέθλιος στιγμή του δημοκρατικού ελληνικού κράτους. Οι κοινές μας ρίζες με
τον ποντιακής καταγωγής Αλέξανδρο Υψηλάντη,
αρχηγό της Φιλικής Εταιρίας, βασικό πρωτεργάτη
και βαρυσήμαντο πρόσωπο του επαναστατικού
κινήματος, αλλά και με τους Μαυροθαλασσίτες και
Τραπεζούντιους που πήραν μέρος στην Ελληνική
επανάσταση, μας συνδέουν άρρηκτα με τα γεγονότα της περιόδου και τονίζουν την ανάγκη για
ανάπτυξη ιστορικής μνήμης. Οι μεγάλες αξίες της
δημοκρατίας και της εθνικής μας ανεξαρτησίας, σε
επίπεδο ηθικό και πολιτικό, αποτελούν απαίτηση
της κοινωνίας του σήμερα και οφείλουμε να τις διαφυλάσσουμε.
Αποτιμούμε θετικά τις έως σήμερα αναγνωρίσεις της Γενοκτονίας από κοινοβούλια, κυβερνήσεις κρατών και πολιτειών σε όλη την υφήλιο.
Την οδό για την διεθνοποίηση της Γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου δείχνουν ενέργειες όπως
η κατάθεση στεφάνου στη μνήμη των 353.000
θυμάτων από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας την
19η Μαΐου 2021, αλλά και τα μηνύματα της Κυβέρνησης, της Αξιωματικής αντιπολίτευσης και των άλλων κομμάτων του ελληνικού κοινοβουλίου, καθώς
από την Παναγία Σουμελά στέλνουμε το μήνυμα
πως δεν ξεχνάμε και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.
Σε αυτή την προσπάθεια της διεθνοποίησης,
εμείς ως νεολαίοι, θα αγωνιστούμε σε όλα τα επίπεδα ώστε το ειδεχθές αυτό έγκλημα να αναγνωριστεί
από όλες τις χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς,

μέσα από τη συμπερίληψή του στην ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής της
χώρας. Για ένα ιστορικά ορθότερο μέλλον θα πρέπει να διασφαλισθούν οι
απαιτούμενες σχέσεις φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Με σύνθημά
μας στο 23ο, «Με μάσκες, γάντια, selftest και αντισηπτικά εμάς τίποτα δεν
μας σταματά» και λαμβάνοντας κάθε απαιτούμενο μέτρο που η πολιτεία
και οι ειδικοί επιτάσσουν, πραγματοποιήσαμε ακόμα ένα συναπάντημα. Σε
αυτή την ιδιαίτερη εποχή, δρούμε υπεύθυνα και συμμετέχουμε, ώστε να

