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Υποχρεούστε να 
αξιοποιήσετε το «κουφάρι» 

της Κουλούρας!!!
Η χθεσινή απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 

Βέροιας για εξαγορά μετοχών της ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ και αύ-
ξηση του συνολικού ποσοστού συμμετοχής του δήμου  
φέρνει ξανά στο προσκήνιο την αξιοποίηση του «φαντά-
σματος» στην Κουλούρα. Χωρίς ορατό «προορισμό», 
χωρίς υπαρκτό σχεδιασμό, η άλλοτε οραματιζόμενη 
κεντρική λαχαναγορά, που μετατράπηκε σε μελλοντικό 
Τελωνείο, εξακολουθεί να είναι μια δύσκολη υπόθεση. 
Οπωσδήποτε η παρουσία του ημαθιώτη Αποστόλη 
Βεσυρόπουλου στο Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να 
λύσει τον «γόρδιο δεσμό» της γραφειοκρατίας για να ξε-
μπλοκάρει, ωστόσο με ρεαλισμό θα πρέπει να αντικρύ-
σουμε το κουφάρι της Κουλούρας και να αναλογιστούμε 
το πώς άραγε μπορεί να αξιοποιηθεί. Ακόμη κι αν δεν 
μπορεί να ακολουθηθούν παλαιότεροι σχεδιασμοί που 
«υπολόγιζαν» τις κτιριακές εγκαταστάσεις, που έχουν 
πλέον λεηλατηθεί και απογυμνωθεί, το σημείο παραμέ-
νει κομβικό και θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να αξιοποι-
ηθεί με την συνεργασία Περιφέρειας, Δήμου Βέροιας και 
Επιμελητηρίου. Τώρα μάλιστα που ο δήμος αποφάσισε 
να μπει ακόμη πιο βαθιά με την αύξηση του ποσοστού 
του, είναι υποχρέωση τους…  

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Ακούστηκαν,μεταξύάλλων,
στο…καλοκαιρινόδημοτικόσυμβούλιοΒέροιας

-Στην καρδιά του καλοκαιριού η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας την  Τετάρτη και φάνηκε από τις απου-
σίες των συμβούλων, προφανώς λόγω διακοπών. Η επόμενη συνεδρίαση πάντως θα γίνει μετά τις 20 Αυγούστου.

-Ωστόσο, μεταξύ άλλων, για τις κλειστές παιδικές χαρές ρωτήθηκε ο αντιδήμαρχος ΒασίληςΠαπαδόπουλος, ο οποί-
ος απάντησε πως όταν γίνεται ένας βανδαλισμός σε μια παιδική χαρά, αυτή κλείνει, ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές  
και να εξασφαλιστεί εκ νέου πιστοποίηση.

Ενημέρωσε επίσης ότι παραδόθηκαν 6 παιδικές χαρές, ακολούθησαν άλλες 11 και είναι σε αναμονή προς  έγκριση 
ακόμα 15 παιδικές χαρές του Δήμου.

-Στον αύλειο χώρο του Αγ. Αντωνίου Βέροιας, όπου, όταν βραδιάζει κλείνει η πόρτα, αναφέρθηκε ο ΚυριάκοςΘε-
οδωρίδης και ρώτησε με ποιο δικαίωμα η εκκλησία κλείνει έναν δημοτικό χώρο. Ακολούθησε διευκρίνιση ότι  ο χώρος 
δεν είναι δημοτικός αλλά ανήκει στην Εκκλησία. Επίσης, έκανε λόγο για μια επιστολή κατοίκων της οδού Περγάμου της 
Βέροιας, όπου έγιναν παρεμβάσεις για την διάνοιξη του δρόμου, αλλά έμειναν ημιτελείς, μεταφέροντας τις διαμαρτυρίες 
των πολιτών που ταλαιπωρούνται εξ αιτίας της κατάστασης του δρόμου. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αλ.Τσαχουρίδης 
απάντησε ότι τις επόμενες μέρες το έργο θα ξεκινήσει και πάλι.

-Ο κ. Τσαχουρίδης δέχτηκε κριτική από τον Π.Παυλίδη για απρεπή συμπεριφορά απέναντι σε γυναίκα, μέλος Δ.Σ 
της ΚΕΠΑ σε πρόσφατη συνεδρίαση και απαντώντας είπε ότι την επόμενη ημέρα συναντήθηκε μαζί της, έδωσε εξηγήσεις 
και το θέμα έληξε.

-Σε φαινόμενα αφισσορύπανσης που παρατηρούνται τελευταία αναφέρθηκε ο ΘόδωροςΘεοδωρίδης και ο κ. Παπα-
δόπουλος είπε ότι όσες παραβάσεις βεβαιώνονται κινείται η διαδικασία για πρόστιμο, χαρακτηρίζοντας και ο ίδιος κάκι-
στο το φαινόμενο για το οποίο ο Δήμος παρεμβαίνει σχετικά.

-Για το φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών ενημέρωσε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού ΛάζαροςΑσλανίδης υπενθυμίζοντας 
ότι  θα πραγματοποιηθεί από 1-3 Σεπτεμβρίου 2022 στη Βέροια και στον Τρίλοφο. Μάλιστα σε παρατήρηση-παράπονο 
της πρώην δημοτικής συμβούλου ΠετρούλαςΠαπαδήνα, που μετέφερε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο 
Κυριάκος Θεοδωρίδης, σχετικά με την απουσία της απο την οργανωτική επιτροπή, ο αντιδήμαρχος δεσμεύτηκε να επικοι-
νωνήσει μαζί της και να αποκαταστήσει την συμμετοχή της.

-Ο πρόεδρος της ΚΕΠΑ ΚώσταςΡίζος ενημέρωσε για τις προσεχείς εκδηλώσεις για το Φεστιβάλ Αιγών με δυο συ-
ναυλίες σε Μίεζα και Αιγές, το Κινητό Μουσικό Περίπτερο και την εβδομάδα θερινού σινεμά σε συνεργασία με το ΣΤΑΡ.

ΣυνέταιροιμετοκράτοςοιΈλληνεςφορολογούμενοι!
Έναν «απρόσωπο» συνεταίρο 

στη ζωή μας έχουμε όλοι οι Έλλη-
νες, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες, συνταξιούχοι, επιχειρημα-
τίες που λέγεται ελληνικό κράτος, 
αφού, σύμφωνα με την έκθεση του 
Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών 
– Μάρκος Δραγούμης (ΚΕΦίΜ), 
σχεδόν τον μισό χρόνο οι Έλλη-
νες δουλεύουν για να συντηρούν 
το κράτος.

Συγκεκριμένα, οι Έλληνες δου-
λέψαν φέτος 181 ημέρες τον χρόνο 
για να πληρώσουν τις υποχρεώσεις 
τους σε φόρους και εισφορές, ενώ 
εάν συνυπολογιστεί και το δημοσιο-
νομικό έλλειμμα του 2022, το οποίο 
θα κληθούν να πληρώσουν μελλο-
ντικές γενιές, τότε θα έπρεπε να ερ-
γαστούμε μέχρι την 20η Ιουλίου για 
να πληρώσουμε φόρους, εισφορές 
και ελλείμματα. Βάσει των κυριότερων κατηγοριών των κρατικών εσόδων από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, το 
2022 δουλέψαμε 76 ημέρες για την πληρωμή έμμεσων φόρων, 62 ημέρες για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών, 
42 ημέρες για την πληρωμή άμεσων φόρων και 1 ημέρα για την πληρωμή των φόρων κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, τα 
76,2 δισ. κατανέμονται ως εξής: – €32 δισ. από έμμεσους φόρους (το 42% των συνολικών εσόδων από φόρους και 
ασφαλιστικές εισφορές), – €17,8 δισ. από άμεσους φόρους (το 23,4% των συνολικών εσόδων από φόρους και ασφα-
λιστικές εισφορές), – €26,1 δισ. από ασφαλιστικές εισφορές (το 34,3% των συνολικών εσόδων από φόρους και ασφα-
λιστικές εισφορές), και – €170 εκατ. από φόρους επί του κεφαλαίου (το 0,2% των συνολικών εσόδων από φόρους και 
ασφαλιστικές εισφορές). Κι όπως λέει ο πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ Αλέξανδρος Σκούρας, «παρά τις μειώσεις σε φόρους 
και εισφορές που έχει εφαρμόσει η Κυβέρνηση είναι σαφές ότι το πρόβλημα της υπερφορολόγησης παραμένει. Έτσι, 
οι Έλληνες φορολογούμενοι συνεχίζουν να πληρώνουν κάθε χρόνο έναν πολύ ακριβό λογαριασμό στο κράτος, και πα-
ραμένουν απογοητευμένοι από την ποιότητα των υπηρεσιών που αυτό τους επιστρέφει.

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά 
αποτελέσματα

για την επιδότηση 
ηλεκτρικών συσκευών

Το μεσημέρι της Πέμπτης(21/7)  αναρτήθηκαν τα 
προσωρινά αποτελέσματα στο πρόγραμμα επιδότησης 
ηλεκτρικών συσκευών. Είχε προηγηθεί ένα πρόβλημα 
στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, που τελικά 
επιλύθηκε, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μέχρι το τελικό voucher βέβαια, 
μένει ακόμα δρόμος αφού πρέπει να προηγηθούν οι 
ενστάσεις και έπειτα να εκδοθούν οι οριστικοί πίνακες.

Εξαιρετικά μεγάλη ήταν η συμμετοχή των πολιτών 
στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή», 
με συνολικό προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ, που 
χρηματοδοτείται με πόρους από το ΕΣΠΑ 2014-2020. 
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δράση ανακύκλωσης και 
αντικατάστασης ηλεκτρικών συσκευών στην ιστορία 
της χώρας μας. Συνολικά σε όλη την επικράτεια υπο-
βλήθηκαν 879.026 ολοκληρωμένες αιτήσεις, από τις 
οποίες 149.948 κατατάσσονται στις «καταρχήν επιλέ-
ξιμες».

Δείτε τα αποτελέσματα στο:
https: / /a l lazosyskevi .gov.gr/apotelesmata-

axiologisis/



Ένα σημαντικό θέμα για τον Δήμο, συζητήθηκε το από-
γευμα της Τετάρτης στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβου-
λίου Βέροιας. Το θέμα αφορούσε στην αγορά από τον Δήμο, 
ποσοστού μετοχών της υπό εκκαθάριση Ένωσης Αγροτικών 
Συνεταιρισμών Βέροιας στην «Αμάλθεια ΑΕ», στην εταιρία 
που διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις της παλιάς Περιφερει-
ακής Αγοράς της Κουλούρας. Το θέμα εισηγήθηκε ο δή-
μαρχος Κ. Βοργιαζίδης, ο οποίος υπενθύμισε ότι ο δήμος 
έχει το 25% στην ΑΜΑΛΘΕΙΑ και οτι  με αυτό το ποσοστό 
πρωτοστάτησε στο να γίνουν κάποια πράγματα στον χώρο 
της παλιάς Αγοράς στην Κουλούρα, εννοώντας το Τελωνείο. 
Αλλά, όπως τόνισε, «δεν έγινε τίποτα δυστυχώς κι αυτό, όχι 
με ευθύνη του δήμου. Πραγματικά δεν έχουμε να πούμε κάτι, 
γιατί δεν έγινε κάτι», είπε και έθεσε το θέμα της αγοράς ενός 
επιπλέον ποσοστού 8% από τις μετοχές της πρώην ΕΑΣ, 
αντί του ποσού των 8.000 ευρώ, ανεβάζοντας έτσι το ποσο-
στό συμμετοχής του στην εταιρία στο 33%. Θύμισε επίσης 
οτι η περιουσία της Αμάλθεια ΑΕ είναι 270 στρέμματα γης, 
συν τα όποια κτίρια υπάρχουν εκεί, και ότι ο Δήμος παραχώρησε 
20 στρέμματα, 750 τετραγωνικά γραφείων και 1.400 τετραγωνικά 
αποθηκευτικού χώρου στο Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου 
να εγκαταστήσει εκεί το Τελωνείο. «Και έκτοτε περιμένουμε…. Αυτή 
είναι η εξέλιξη… Θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολ-
λά πράγματα, θα μπορούσε να γίνει ένας πόλος όπου πολλά επαγ-
γέλματα θα έβρισκαν στέγη εκεί αλλά και γύρω από το τελωνείο… 
Πραγματικά κι εμείς περιμένουμε…», κατέληξε ο κ. Βοργιαζίδης. 

Λαζαρίδης: Τραγικό, ο χώρος ρημάζει
Επιτακτική χαρακτήρισε την ανάγκη να γίνει κάτι, ο πρόεδρος 

του Σώματος, Άρης Λαζαρίδης εξιστορώντας μια προσωπική του 

μαρτυρία όταν είδε στο χώρο της «Κουλούρας» ένα μηχάνημα να 
σκάβει στον αύλειο χώρο. Σε ερώτησή του, ο χειριστής απάντησε 
ότι  χρειαζόταν λίγο 3 Α και πήγε να το πάρει από εκεί… «Είχα α-
κούσει για βρύσες και μπιντέδες, αλλά αυτό πρώτη φορά. Το κτίριο 
έχει ήδη ρημάξει, αλλά τώρα άρχισε και ο περιβάλλον χώρος, είναι 
τραγικό…», σχολίασε ο κ. Λαζαρίδης.

Κατά την ψηφοφορία όλοι οι παρόντες σύμβουλοι ψήφισαν υ-
πέρ, πλην του κ. Τσαναξίδη της ΛΑΣ που ψήφισε κατά.

Τα ποσοστά των μετόχων μετά τον πλειστηριασμό 
μετοχών της ΕΑΣ

Για την ιστορία να θυμίσουμε ότι η εταιρεία «Αμάλθεια Α.Ε.» 
που συστάθηκε για την αξιοποίηση της Αγοράς της Κουλούρας είχε 

τρεις βασικούς μετόχους. Την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας με 
ποσοστό 51%, τον Δήμο Βέροιας με 25% και την Ένωση Αγροτικών 
Συνεταιρισμών Βέροιας με 24% η οποία ωστόσο τελούσε υπο κα-
θεστώς εκκαθάρισης λόγω χρεών και ήδη οι μετοχές που κατείχε η 
πρώην ΕΑΣ Βέροιας, εκπλειστηριάστηκαν.

Να σημειωθεί οτι η Π. Ε. Ημαθίας παραχώρησε ένα ποσοστό 
0,5%  των μετοχών της στο Επιμελητήριο Ημαθίας, ώστε αυτό, 
να έχει  δικαίωμα συμμετοχής ως Ν.Π.Δ.Δ. στον πλειστηριασμό και 
έτσι το Επιμελητήριο με την απόκτηση και του 16%  από τις μετοχές 
της  ΕΑΣ, ανέβασε πλέον το ποσοστό του στην ΑΜΑΛΘΕΙΑ,  στο 
16,5%.

Ο Δήμος Βέροιας από την πλευρά του, με την χθεσινή απόφα-
ση του δημοτικού συμβουλίου, ολοκλήρωσε και το  δικό του δικαί-
ωμα συμμετοχής στον πλειστηριασμό και προσθέτει στο ποσοστό 
του, το υπόλοιπο 8%,  των μετοχών της ΕΑΣ, αυξάνοντας έτσι το 
μερίδιό του, από το 25%, στο 33%. Έτσι, η κατάσταση και τα ποσο-
στά συμμετοχής των μετόχων στην εταιρία έχουν ξεκαθαρίσει.

Ανακινείται η εν γένει αξιοποίηση της «Κουλούρας»
Πάντως, όπως όλα δείχνουν, το ενδιαφέρον για την «Κουλούρα» 

αναθερμαίνεται με εκ νέου πολιτικές επαφές και συναντήσεις και 
μάλιστα ανακινείται η γενικότερη αξιοποίηση  του χώρου και όχι 
μόνο το θέμα του Τελωνείου, το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται σε 
εκκρεμότητα και η εξέλιξή του είναι ακόμα ασαφής.

Σοφία Γκαγκούση
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Έως τις 30 Αυγούστου 2022
Απ. Βεσυρόπουλος : «Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής 
των φορολογικών δηλώσεων έως τις 30 Αυγούστου 2022»

Με νομοθετική διάταξη του Υπουργείου Οικονομικών, παρατείνεται η προθεσμία υπο-
βολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 30 Αυγούστου 2022.

Παρά το γεγονός ότι φέτος η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των δηλώσεων φο-
ρολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ξεκίνησε να λειτουργεί από τις 30 Μαρτίου 
2022 και μέχρι χθες είχε υποβληθεί το 81% των φορολογικών δηλώσεων, η χρονική αυτή 
παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν, για να 
διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι πολίτες, οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί, εξαντλώντας 
κάθε χρονικό περιθώριο παράτασης.

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας και ο Υφυπουργός Φορολογικής 
Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος έκαναν την ακόλουθη 
δήλωση:

«Η Κυβέρνηση, έχοντας πλήρη συναίσθηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι 
πολίτες αλλά και του αυξημένου φόρτου εργασίας των λογιστών και φοροτεχνικών το τε-
λευταίο διάστημα, λόγω της ενεργειακής κρίσης που απαιτεί την υποβολή αιτήσεων σε ποι-
κίλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες ενισχύσεων, αλλά και λόγω της πανδημίας που οδηγεί σε 
καθυστερήσεις των εργασιών πολιτών και λογιστών που νοσούν, προχωρά σε παράταση 

της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 30 Αυγούστου. Πρόκειται για την τελευταία παράταση που δίνεται, ώστε να 
μπορέσουν όλοι να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων και να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους».

Επισημαίνεται ότι οι δύο πρώτες μηνιαίες δόσεις (Ιουλίου και Αυγούστου) του οφειλόμενου φόρου θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι τις 31 
Αυγούστου 2022.

Μονοκατοικία 
κάηκε χθες 

στην Αγκαθιά 
Ημαθίας

Πυρκαγιά σε μονοκατοικία σημειώθηκε στις 9.00 χθες  
το πρωί στην Αγκαθιά Ημαθίας. Στο σημείο έσπευσαν 
οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Οι ένοικοι 
βγήκαν εγκαίρως από το σπίτι και δεν υπήρξαν τραυμα-
τισμοί. Για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε στο νοσο-
κομείο Βέροιας ηλικιωμένη γυναίκα κάτοικος του σπιτιού, 
λόγω αδιαθεσίας. Το σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς. Τα 
αίτια της φωτιάς ερευνώνται.

Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας: Εγκρίθηκε η αγορά του 8% 
από τις μετοχές της πρώην ΕΑΣ - Στο 33% ανεβάζει  
το ποσοστό του στην ΑΜΑΛΘΕΙΑ ο Δήμος Βέροιας

-Αναθερμαίνεται το ενδιαφέρον για την Περιφερειακή Αγορά της Κουλούρας



Η  Κ . Ε . Π . Α 
Δήμου Βέροιας 
στο πλαίσιο των 
παραστάσεων 
‘Αλσος ’22 «Το 
καλοκαίρι αλλά-
ζει» φιλοξενεί την 
παιδική παρά-
σταση «ΤΟ ΚΥ-
ΝΗΓΙ ΤΟΥ ΘΗ-
ΣΑΥΡΟΥ» στο 
θέατρο άλσους 
«Μελίνα Μερκού-
ρη» την Κυριακή 
24  Ιουλίου 2022, 
ώρα 9μ.μ. Είναι 
ένα παραμύθι για 
τα παιδιά, που 
διαπλέκει τους 
σημαντικότερους 
ήρωες γνωστών 
παραμυθιών που 
συναντιούνται σε 
μία κοινή περιπέ-
τεια και προσπα-
θούν να βρουν 
ένα μεγάλο θη-
σαυρό και μ’ αυ-
τόν να εκπληρώ-
σουν τα όνειρά τους (να σταματήσουν τους 
πολέμους, να προστατεύσουν τα ζώα και 
να κάνουν τη γη μας καταπράσινη).

Ένα χαρούμενο ξεφάντωμα με τους α-
γαπημένους ήρωες των παραμυθιών στην 
ποιο ωραία περιπέτεια τους, προσπαθώ-
ντας να προβάλλουν μέσα από τη δρά-
ση, τις διάφορες κωμικές καταστάσεις, τη 
μουσική και τα τραγούδια, όλη εκείνη την 
ομορφιά των αισθημάτων που γεννάει ένα 
παραμύθι.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
ΣΚΗΝΙΚΑ: Ελένη  Ζελίνου

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: Τζένη Αρκούδη  
ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ: Νίκος  Λαμπρόπουλος
ΜΟΥΣΙΚΗ:Γιώργος Γαβρόπουλος 
ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ :Ζωή  Φωκά
ΗΧΟΣ/ΦΩΤΙΣΜΟΙ: Γιώργος  Ζελίνης
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:  Γιώργος  Γρηγοριάδης
ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ:
Βασιλική Βλασσοπούλου 
Γιώργος Γρηγοριάδης
Ευδοκία Μπούρα 
Βαγγέλης Ξημεράκης
Νεκταρία Παναγιωτοπούλου
Πάτρικ Τοχουμίδης 
Τιμή εισιτηρίου : 8€
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη 
διασκέδαση.

• Απολύμανση πριν κάθε προβολή,
• Μεγάλες αποστάσεις 
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισι-

τηρίων 
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και 

έξοδο

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ (ΜΕΤΑΓΛ)
BIGFOOT FAMILY 
Προβολές στην αίθουσα 1:   
Πέμπτη 21/7 – Παρασκευή 22/7 - Σάββατο 23/7 –Κυριακή 

24/7 – Δευτέρα 25/7 στις 18.30
Σκηνοθεσία: Jeremy Degruson & Ben Stassen
Σενάριο: Ben Stassen
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, Θα-

νάσης Δρακόπουλος, Μαρία Κάνθερ, Μάρκος Δρουσιώτης, 
Ζωή Κυπριανού, Άρης Κυπριανού, Έφη Χαραλάμπους, Χρή-
στος Γρηγοριάδης

ΝΕΚΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ - THE BLACK PHONE
Προβολές στην αίθουσα 1:   
Πέμπτη 21/7 – Σάββατο 23/7 –Κυριακή 24/7 – Δευτέρα 25/7 

– Τρίτη 26/7 – Τετάρτη 27/7 στις 20.30
Παρασκευή 22/7 στις 20.15
Σκηνοθεσία Σκοτ Ντέρικσον 
Σενάριο Σκοτ Ντέρικσον & C. Ρόμπερτ Κάργκιλ
Βασισμένο στην ιστορία του Τζο Χιλ 

Πρωταγωνιστούν Μέισον Τέιμς, Μά-
ντελεν ΜακΓκρο, Τζέρεμι Ντέιβις, Τζέ-
ιμς Ράνσον και ο Ίθαν Χοκ

ΘΕΕ ΜΟΥ ΤΙ ΣΟΥ ΚΑΝΑΜΕ; 3
QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU 

BON DIEU?
Η καλύτερη Γαλλική κωμωδία του 

καλοκαιριού στο Θερινό σινεμά.
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:   
Πέμπτη 21/7 – Σάββατο 23/7 –Κυριακή 24/7 – Δευτέρα 25/7 

– Τρίτη 26/7 – Τετάρτη 27/7 στις 21.00
Σκηνοθεσία: Philippe de Chauveron
Σενάριο: Guy Laurent & Philippe de Chauveron
Ηθοποιοί: Christian Clavier, Chantal Lauby, Medi 

Sadoun, Ary Abittan, Noom Diawara, Frederic Chau, 
Frederique Bel, Alice David, Jules Sadoughi

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

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

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-
γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδε-
σμο:  http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     21/7/22 - 27/7/22

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΛΙΑΤΣΗΣ
“Τα λέμε στα θερινά…!”

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

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

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

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

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

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

Σας περιμενουμε! 

Την Κυριακή 24  Ιουλίου
«Το κυνήγι του 

θησαυρού» στο θέατρο 
Άλσους της Βέροιας



Συγχαρητήριο 
στους νέους Διευθυντές 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ημαθίας

Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους νέους Διευθυντές Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, την συντοπίτισσα Νηπιαγω-
γό μας, κα Ευθυμία Γώτη – Δούμα, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και τον κο 
Αθανάσιο Αλατζόγλου, στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Τους εύχομαι να έχουν μια θητεία γόνιμη και αποτελεσματική στο δύσκολο 
τομέα της εκπαίδευσης για την πρόοδο των παιδιών μας, έχοντας εμάς αρω-
γούς και συμπαραστάτες.

Καλή επιτυχία και Καλή Δύναμη στα νέα σας 
καθήκοντα.

Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους απερχόμε-
νους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, τον κο Δημήτρη Πυρινό και τον 
κο Αθανάσιο Παπαδόπουλο αντίστοιχα, για την 
άριστη συνεργασία που είχαμε σε όλα τα θέματα 
της εκπαίδευσης.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
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Χωρίς Rapid test 
σήμερα στα ΚΑΠΗ 

Αλεξάνδρειας
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι εκτά-

κτως δε θα διενεργηθούν σήμερα Παρασκευή 
22 Ιουλίου οι δωρεάν δειγματοληπτικοί έλεγ-
χοι (rapid tests), που πραγματοποιούνται στο 
πλαίσιο της επιδημιολογικής επιτήρησης του 
COVID-19, στο ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας.

Το πρόγραμμα των δωρεάν ελέγχων θα συνε-
χιστεί την επόμενη εβδομάδα.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Την Τρίτη 26 Ιου-
λίου 2022 εορτή της 
Αγίας ενδόξου Με-
γαλομάρτυρος Πα-
ρασκευής της αθλη-
φόρου πανηγυρίζει 
ο Ιερός Ναός Αγίας 
Παρασκευής Βέροιας.

Οι ακολουθίες έ-
χουν ως εξής:

Δευτέρα 25 Ιουλί-
ου 2022

7.00 μ.μ. Μέγας 
Πανηγυρικός Εσπερι-
νός μετ’ αρτοκλασίας 

8.00 μ.μ. Λιτανεία
Τρίτη 26 Ιουλίου 2022
7.00 π.μ. Ορθρος – Πανηγυρική θεία λειτουργία
7.00 μ.μ. Μεθεόρτιος εσπερινός
7.30 μ.μ. Παράκληση Αγίας Παρασκευής

Επίσκεψη του Προέδρου 
του ΟΚΑΝΑ 

στο Κέντρο Πρόληψης 
Ημαθίας «Πρόσβαση»

O Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ κ. Αθ. Θεοχάρη, επισκέφτηκε, χθες Πέμπτη 
21/07/2022, το Κέντρο Πρόληψης Ημαθίας «Πρόσβαση» όπου συναντήθηκε με 
την Πρόεδρο, κα Καρατζιούλα και τη διεπιστημονική ομάδα, στο νέο χώρο του 
κέντρου. 

Πραγματοποιήθηκε συζήτηση εφ’ όλης της ύλης, όπως η εύρυθμη λειτουργία 
του Κέντρου, οι παρεμβάσεις που υλοποιεί στην κοινότητα και η κάλυψη των τοπι-
κών αναγκών που επιτυγχάνονται μέσω των δράσεών του.  

Η συζήτηση συμπεριλάμβανε ανατροφοδότηση σχετικά με το Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα  και στον τρόπο με τον οποίο έχει, έως σήμερα, αξιοποιη-
θεί από τα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης . 

Τέλος, από πλευράς του, ο Πρόεδρος του Ο.ΚΑ.ΝΑ., κ. Θεοχάρης τόνισε τη ση-
μασία του νέου Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας, ο οποίος έχει ήδη διαμορφωθεί 
και στην παρούσα φάση βρίσκεται στο τελικό στάδιο εγκρίσεων.

Δημοτική Παράταξη «Συνδημότες»

 …Συνέχεια των απευθείας 
αναθέσεων

Δυστυχώς δεν πρόκειται για «αστοχία», αλλά για συ-
νειδητή επιλογή. Την ώρα που ο εμπορικός κόσμος του 
Δήμου μας βιώνει την οικονομική κρίση με τραγικές συ-
νέπειες, ο Δήμος μας συνεχίζει την απαράδεκτη τακτική 
της εξυπηρέτησης «ημετέρων», με την διαδικασία της 
κατάτμησης και των απευθείας αναθέσεων. 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η προμήθεια ηλεκτρο-
νικού εξοπλισμού, ανατίθεται στην ίδια εταιρεία, που μό-
λις προ έτους είχε και πάλι επιλεγεί και μάλιστα με προ-
φανή προκλητική υπερκοστολόγηση των «προϊόντων». 

Έφτασε  η πολιτική αναισθησία στο σημείο ο Δήμαρ-
χος να αποδέχεται  δήθεν ενημέρωση μόλις προχτές, 
από ομάδα επιχειρηματιών του κλάδου, για το ποιες επι-
χειρήσεις υπάρχουν στον Δήμο μας!!! Οποία ντροπή, να 
μην γνωρίζει ο Δήμαρχος ενός τόπου τις επιχειρήσεις του 
και να ενημερώνεται στον έβδομο χρόνο λειτουργίας για 
την ύπαρξή τους!

Δύο τινά. Αν μεν ειλικρινώς δεν γνωρίζει τις επιχειρή-
σεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ηλεκτρονι-
κών του Δήμου μας, θα είναι ομολογία ανικανότητας! Αν 
γνωρίζει, θα είναι ομολογία υποκρισίας και υπεκφυγής 
ανάληψης της ευθύνης.

Είναι προφανές ότι ξέρει... Απλά θέλοντας να δικαιολο-
γήσει τα αδικαιολόγητα, υποκρίνεται τον ανήξερο... Κατώ-
τερος των περιστάσεων.

Αποχωρίσαμε από την συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, διότι δεν θέλουμε πλέον να γινόμαστε έστω 
και κατ΄ελάχιστο συνένοχοι στην γελοιοποίηση των θε-
σμών και στην νομιμοποίηση της αυθαιρεσίας. 

Έπεται συνέχεια...
Παύλος Παυλίδης

Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «Συνδημότες»



ΤΟΠΟΛΑΤΡΕΙΑ
Μια ιστορία αγάπης για τον τόπο μου

-Διαγωνισμός φωτογραφίας 
από την Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος 

Εάν πιστεύετε ότι μπορείτε με τρεις φωτογραφίες, ακόμα και του κινητού σας, να πείσετε 
μια επιτροπή δημιουργών ότι η δική σας αγάπη προβάλλει πειστικότερα, καλλίτερα και ε-
ντυπωσιακότερα τον τόπο σας τότε έχετε πολλές πιθανότητες να είσθε εκείνος ή εκείνη που 
θα κληθεί να δημιουργήσει, δηλαδή να γράψει το πλήρες σενάριο και να σκηνοθετήσει ένα 
promo (διαφημιστικό 3΄λεπτης διάρκειας) σε παραγωγή της Ένωσης Σεναριογράφων Ελ-
λάδος, με τίτλο ΤΟΠΟΛΑΤΡΕΙΑ ώστε να αναδειχθεί η ιδιαιτερότητα του τόπου και η μεγάλη 
αγάπη για αυτόν.

Στόχος σας πρέπει να είναι να κινήσετε το ενδιαφέρον τόσο των συμπατριωτών μας, όσο 
και των αλλοδαπών ώστε να επισκεφθούν τον τόπο σας ή να θελήσουν να μάθουν την ιστο-
ρία του.

Εάν λοιπόν πιστεύετε ότι αγαπάτε τον τόπο σας και μπορείτε να προβάλλετε την αγάπη 
σας αυτή σε ένα φιλμάκι διάρκειας 3’, τότε κακώς δεν έχετε ήδη βγει στους δρόμους και τις 
πλατείες, στα βουνά και τα λαγκάδια, στη θάλασσα και τα ποτάμια να γυρέψετε τα ιδιαίτερα 
εκείνα στιγμιότυπα, τις υπέροχες εκείνες εικόνες που κατά τη γνώμη σας καθιστούν τον τόπο 
σας μοναδικό.

Θέματα πρωτότυπα, ιδιαίτερα, που θα παρουσιάσετε ως ιστορία (από 1 έως 3 σελίδες το 
πολύ) και θα συνοδεύετε με τρεις, το πολύ, όμορφες και ξεχωριστές φωτογραφίες του τόπου 
σας (της προσωπικότητας ή της ιστορίας) τον οποίον και θα αναφέρετε, καθώς επίσης και την 
χρονολογία λήψης των φωτογραφιών, εάν δεν είναι σύγχρονες. Του τόπου όπου γεννηθήκατε 
και περάσατε τα παιδικά σας ή εφηβικά σας χρόνια,  του τόπου όπου ζείτε σήμερα και έχετε 
δημιουργήσει την οικογένειά σας, ακόμα και του τόπου των προγόνων σας.

Η πρότασή σας θα εξετασθεί από διαφορετικές επιτροπές, καθώς μία επιτροπή θα κρίνει 
την ιστορία σας και  μια άλλη θα κρίνει το περιεχόμενο των φωτογραφιών σας (προσοχή στην 
εικαστική και αισθητική προσέγγιση σας, θα επηρεάσει τις αποφάσεις).

Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων, της 
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, Περιφερειακών Ενοτήτων και Δήμων, μεταξύ αυτών και της 
Βέροιας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν συμμετοχή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.
Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς 

π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  γ ι α 
τον διαγωνισμό στο: 
senariografoi.gr 
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Νέος κύκλος Βιωματικών Σεμιναρίων 
του «Έρασμου»  στη Νάουσα

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

Η θεματολογία των σεμιναρίων πραγματεύεται μεταξύ άλλων: 
- Την αυτογνωσία
- Τον καθορισμό ορίων
- Την αναγνώριση αναγκών
- Τη διαχείριση συναισθημάτων
- Την αναγνώριση και αντιμετώπιση τοξικών σχέσεων
- Τη διαχείριση πένθους, άγχους, φοβιών κλπ.
Η δράση αποσκοπεί στην προσφορά ερεθισμάτων στους συμμετέχοντες, ώστε  να εκφραστούν ελεύθερα, να πειραματιστούν, να επεξεργα-

στούν 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. Αλε-

ξάνδρου 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)

Στη  δ ι εθνή  έκθε -
ση τουρισμού «Global 
Birdfair» που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Λέστερ 
του Ηνωμένου Βασιλείου 
συμμετείχε η  Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας.

Πρόκειται για τη με-
γαλύτερη έκθεση στην 
κόσμο για την ορνιθοπα-
ρατήρηση (birdwatching), 
στην οποία έλαβαν μέ-
ρος 250 εκθέτες από 40 
χώρες. Ανάμεσά τους και 
η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, η οποία 
στο περίπτερο του νεο-
σύστατου Οργανισμού 
Φυσικού Περιβάλλοντος 
και Κλιματικής Αλλαγής 
(ΟΦΥΠΕΚΑ) παρουσία-
σε τα Εθνικά Πάρκα της 
Κερκίνης, του Αξιού-Α-
λιάκμονα-Λουδία και της 
Κορώνειας-Βόλβης.

Οι επισκέπτες της 
έκθεσης ξεπέρασαν φέ-
τος τις 12.000, ενώ το 
περίπτερο με τα Εθνικά 
Πάρκα της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας 
δέχτηκε εκατοντάδες ε-
πισκέπτες από πολλές 
χώρες. Ιδιαίτερα οι επι-
σκέπτες από το Ηνωμένο 
Βασίλειο απέδειξαν καθ’ 
όλη τη διάρκεια της έκθε-
σης τη διαχρονική προτί-
μηση που έχουν στη λίμνη Κερκίνη, την οποία επι-
σκέπτονται επαναλαμβανόμενα, συμβάλλοντας έτσι 
ακόμη περισσότερο στα θετικά προγνωστικά για την 
αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή για την 
επόμενη χρονιά.

Τέλος, τα τοπικά προϊόντα της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας,  όπως ο ακανές Σερρών, η 
παραδοσιακή ελληνική φέτα και τα προϊόντα από 
βουβαλινό κρέας Κερκίνης που προσφέρονταν στο 
περίπτερο, προσέλκυσαν ακόμη περισσότερους 
επισκέπτες, οι οποίοι εντυπωσιάστηκαν από τις 
γεύσεις και εξέφρασαν την πρόθεσή τους να επισκε-
φθούν το συντομότερο δυνατόν τους υδροβιότοπους 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που ξεχωρί-
ζουν για τον σπάνιο πλούτο και τη φυσική ομορφιά 

όλες τις εποχές του χρόνου.
«Η λίμνη Κερκίνη, το πάρκο Αξιού-Αλιάκμο-

να-Λουδία και όλα τα υδάτινα οικοσυστήματα της 
Κεντρικής Μακεδονίας είναι προορισμοί με μοναδικά 
χαρακτηριστικά που προσφέρουν στον επισκέπτη 
την ευκαιρία να απολαύσει ιδιαίτερες υπαίθριες δρα-
στηριότητες. Κάθε χρονιά η επισκεψιμότητα στην 
περιοχή αυξάνεται, συμβάλλοντας έτσι στην επιμή-
κυνση της τουριστικής περιόδου, αφού οι παρατη-
ρητές πουλιών και οι λάτρεις της φύσης ταξιδεύουν 
όλο τον χρόνο. Επίσης παρατηρείται το ευχάριστο 
φαινόμενο οι τουρίστες να έρχονται ξανά και ξανά 
στην περιοχή για να ζήσουν αυθεντικές εμπειρίες», 
τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Αλέξανδρος 
Θάνος.

Στη διεθνή έκθεση τουρισμού 
«Global Birdfair» 

του Λέστερ η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονία



Πρόγραμμα Rapid Test 
στον Δήμο Βέροιας

Συνεχίζεται η διενέργεια των δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων ταχείας ανί-
χνευσης αντιγόνου του νέου κορωνοϊού SARS CoV–2 στον Δήμο Βέροιας, από 
κλιμάκια της Κινητής Μονάδας του ΕΟΔΥ στην Ημαθία.

Η διαδικασία των δωρεάν rapid tests έχει προγραμματιστεί τις παρακάτω μέρες 
και ώρες στο ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας (Μαυρομιχάλη 14, έναντι Βήματος Απ. Παύ-
λου):

Δευτέρα 25.07.22 έως Παρασκευή 29.07.22 από 8:30 έως 15:00.
Οι πολίτες θα πρέπει γνωρίζουν τo ΑΜΚΑ τους, τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότη-

τας, καθώς και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου.
*Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η ώρα προσέλευσης κοινού είναι αυστηρά έως τις 

14:30 γιατί οι δράσεις ολοκληρώνονται τις καθημερινές στις 15:00.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Οι μαθητές/-τριες και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 

Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Ειδικού Νηπιαγω-
γείου Νάουσας ευχαριστούμε, μέσα από την καρδιά 
μας, τον ακαδημαϊκό κ. Μαγγανάρη Γεώργιο για την 
προσφορά 1000 ευρώ στο Σύλλογο Γονέων και Κη-
δεμόνων των σχολείων μας από το πλεόνασμα του 
10ου ISHS Peach Conference, το οποίο διεξήχθη 
στην πόλη μας. 

Η ανάδειξη της πόλης μας και του ροδάκινου Νάουσας μέσα από ένα παγκόσμιο 
επιστημονικό συνέδριο και η ανταπόδοση σε φορείς και συλλόγους σε Ελλάδα και Κύ-
προ, αποτελούν αξιέπαινο κομμάτι του έργου που προσφέρετε και ανοίγουν δρόμους, 
προσφέροντας όραμα για μελλοντικές δράσεις. 

Το ποσό αυτό θα διατεθεί για την αγορά εκπαιδευτικού-υποστηρικτικού υλικού για 
τους μαθητές/-τριές μας, καθώς και/ή για την αγορά εξοπλισμού που θα ενισχύσει το 
έργο μας. 

Σας ευχαριστούμε, γιατί συμβάλλετε ενεργά στην υλοποίηση των στόχων μας!

Δήλωση για την νέα παράταση 
στις φορολογικές δηλώσεις

Με ικανοποίηση χαιρετίζω την νέα πα-
ράταση - μέχρι και τις 30 Αυγούστου - της 
προθεσμίας υποβολής των φορολογικών 
δηλώσεων του έτους 2021 που δόθηκε από 
τον Υπουργό Οικονομικών, κάτι που ΕΙΧΑ 
ΖΗΤΗΣΕΙ με σχετική ΕΡΩΤΗΣΗ μου ήδη 
από τις 14 Ιουλίου.

Όπως τόνιζα, η νέα παράταση:
• όχι μόνο θα διευκολύνει τους λογιστές 

και τους φοροτεχνικούς να διεκπεραιώσουν 
εγκαίρως τον τεράστιο όγκο της εργασίας 
τους εξ αιτίας του μεγάλου φόρτου επιπρό-
σθετων υποχρεώσεων που έχουν επωμι-
στεί (Power Pass, Fuel Pass, αντικατάστα-
ση ηλεκτρικών συσκευών, Τουρισμός για 
όλους, υποβολή καινούργιων πινάκων με 
τροποποιημένες αποδοχές των υπαλλήλων 
επιχειρήσεων λόγω της αύξησης του κατώ-
τατου μισθού από την Κυβέρνηση)

• αλλά και θα δώσει τη δυνατότητα στους ίδιους τους φορολογούμενους να μπορέ-
σουν να ανταποκριθούν εμπρόθεσμα στις φορολογικές τους υποχρεώσεις

Λάζαρος  Τσαβδαρίδη
Βουλευτής Ν.Δ. Ημαθίας

Αναρτήθηκαν χθες Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022, οι ορι-
στικοί πίνακες Δικαιούχων - Ωφελουμένων, Παρόχων 
Τουριστικών Καταλυμάτων και Ακτοπλοϊκών Εισιτη-
ρίων, καθώς και Αποκλειομένων του Προγράμματος 
Κοινωνικού Τουρισμού 2022-2023 της Δημόσιας Υ-
πηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση:

h t t p s : / / w w w . d y p a . g o v . g r / k o i n o n i k o s -
toyrismos?tab=koinonikos-toyrismos-2022-2023

Οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων αφορούν σε 
300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού. Σημειώνεται 
ότι φέτος υποβλήθηκαν περισσότερες από 532.000 
αιτήσεις για σχεδόν 1 εκατ. επιταγές, σημειώνοντας 
ρεκόρ εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενώ περισσότερα 
από 1.500 τουριστικά καταλύματα έχουν δηλώσει 
συμμετοχή.

Η διαδικασία συμμετοχής γίνεται με τη χρήση της 
Επιταγής, που είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε 
δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο ξεχωριστά. Οι δικαι-
ούχοι-ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν 
έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που 
επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ  
κατόπιν  απευθείας συνεννόησής τους με τον πάροχο.  
Ειδικά για καταλύματα σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και 
στον νομό Έβρου μπορούν να πραγματοποιηθούν 
έως 10 διανυκτερεύσεις με μηδενική ιδιωτική συμμετο-
χή, ενώ στα καταλύματα των Δήμων Ιστιαίας- Αιδηψού 
και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας της Β. Εύβοιας και 
της Σάμου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 
διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν.

Απαγορεύεται η κράτηση μέσω άλλων επιχειρήσε-
ων, γραφείων τουρισμού κ.λπ. Κατά την άφιξή τους 
στο τουριστικό κατάλυμα, οι πάροχοι ενεργοποιούν 
ηλεκτρονικά τις Επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού μέσω 
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e- services) της ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού θα «τρέξει» 
κατά την περίοδο 1η Αυγούστου 2022 – 31 Ιουλίου 
2023. Ο προϋπολογισμός του είναι ύψους 35 εκατ. 
ευρώ – ποσό αυξημένο κατά 5 εκ. ευρώ σε σχέση με 
το πρόγραμμα της περιόδου 2021-2022. Πρόκειται για 
ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα ενισχυμένο και ελκυστικό 
φέτος, τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τους 
παρόχους, καθώς χαρακτηρίζεται από μειωμένη έως 
μηδενική ιδιωτική συμμετοχή για τους δικαιούχους στο 
κόστος της διανυκτέρευσης στα τουριστικά καταλύμα-
τα και αυξημένες τιμές επιδότησης στους παρόχους. 

Οι φετινές αυξημένες τιμές επιδότησης αφορούν σε 
όλες τις κατηγορίες καταλυμάτων (5%-12% σε ξενο-
δοχεία και 3% - 8% σε ενοικιαζόμενα δωμάτια), ώστε 
να καλυφθεί το αυξημένο κόστος και να εξασφαλιστεί 
μεγάλη συμμετοχή. Επιπλέον, για τον μήνα αιχμής 

Αύγουστο προβλέπεται αύξηση της επιδότησης κατά 
20%, όπως και πέρυσι ώστε να υπάρξει μεγαλύ-
τερη συμμετοχή των τουριστικών επιχειρήσεων τη 
συγκεκριμένη περίοδο. Η  αύξηση θα ισχύει για όλο 
τον χρόνο για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας 
και της Σάμου. Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά 
καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η 
συμμετοχή της γενικής κατηγορίας των δικαιούχων 
ανέρχεται σε 25%, των πολυτέκνων σε 20%. Για  ΑμεΑ  
τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Για τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, οι δικαιούχοι-ω-
φελούμενοι εκτυπώνουν από τις ηλεκτρονικές υπηρε-
σίες (e-services) της ΔΥΠΑ την Επιταγή Κοινωνικού 
Τουρισμού και προσέρχονται στα ταξιδιωτικά γραφεία 
ή πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων ή εκδοτήρια ηλε-
κτρονικών εισιτηρίων των παρόχων, επιδεικνύουν την 
εκτυπωμένη Επιταγή τους και ζητούν την έκδοση Ει-
σιτηρίου Κοινωνικού Τουρισμού της κατηγορίας στην 
οποία εντάσσονται. Επισημαίνεται πως για καμία κα-
τηγορία δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, 
εξαιρουμένης της κατηγορίας πολυτέκνων. Η ΔΥΠΑ 
δεν εμπλέκεται στη διαδικασία έκδοσης ακτοπλοϊκού 
Εισιτηρίου Κοινωνικού Τουρισμού. Μέσω διαδικτυ-
ακής υπηρεσίας (web service) εκδίδεται το εισιτήριο 
και ενεργοποιείται η Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού 
Ακτοπλοϊκής Μετακίνησης για τη μετάβαση και την 
επιστροφή. Η ακτοπλοϊκή μετακίνηση επιτρέπεται 
μόνο για τη μετάβαση/επιστροφή στον/από τόπο του 
επιλεγμένου τουριστικού καταλύματος.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι του περσινού προ-
γράμματος που δεν έχουν ενεργοποιήσει ακόμα τις 
επιταγές μπορούν να κάνουν διακοπές μέχρι τις 31 
Ιουλίου 2022.

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό για τους 
παρόχους τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊ-
κών εισιτηρίων που θέλουν να υποβάλουν αιτήσεις 
συμμετοχής από αύριο, Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022. 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της Ε-
νιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.
gr, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet (εφόσον 
ο πάροχος έχει μόνο έδρα) ή με τους κωδικούς πρό-
σβασης πιστοποιημένων χρηστών Δ.ΥΠ.Α (εφόσον ο 
πάροχος έχει και υποκαταστήματα) στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/
apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou 

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Ενιαία Ψηφιακή 
Πύλη gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Αποζημιώ-
σεις και Παροχές → Πάροχοι κοινωνικού τουρισμού 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos 

Αναρτήθηκαν 
οι Οριστικοί Πίνακες 

του Προγράμματος Κοινωνικού 
Τουρισμού 2022-23 

- Συνεχίζονται οι αιτήσεις παρόχων για συμμετοχή στο πρόγραμμα



ΤομήνυματουΒεργώνη
γιατηναποχώρησήτου

απότηΒΕΡΟΙΑ
Με μήνυμα που 

ανεβασε στα social 
media ο Αλέξανδρος 
Βεργώνης αποχαιρέ-
τα την Βασίλισσα του 
Βορρά.

Αναλυτικά:
Αισθάνομαι υπερή-

φανος που συμμετείχα 
επί μια τετραετία στο 
όραμα της οικογένειας 
Μπίκα για την αναγέν-
νηση της ομάδας μας 
της Βέροιας, κατακτώ-
ντας σε αυτό το διάστη-
μα τρία πρωταθλήματα.

Το ταξίδι ήταν υπέ-
ροχο. Ευχαριστώ από 
καρδιάς όλους όσοι το 
μοιραστήκαμε:

• τους ποδοσφαιριστές και όλο το προσωπικό για την άψογη συ-
νεργασία.

• τους προπονητές και ιδιαίτερα τον κ. Δερμιτζάκη Παύλο που με 
βοήθησε τα μέγιστα στο ξεκίνημα μου στην προπονητική.

• τη διοίκηση και ιδιαίτερα τον κ. Μπίκα Αχιλλέα για τη στήριξη 
όλα αυτά τα χρόνια.

Αποχωρώντας, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλά-
θλους της ομάδας για την αγάπη που μου έδειξαν και τους προτρέ-
πω να στηρίξουν τη νέα διοίκηση στην προσπάθεια για νέες επιτυχί-
ες της Βασίλισσας.

Με δήλωσή 
τους, που 
λάβαμε μέσω 

email, οι Βεροιώτες 
επιχειρηματίες Ιωάν-
νης Γαλίκας και Νικό-
λαος Νέγκας, κάνουν 
γνωστό ότι διαθέτουν 
χωρίς καμία αξίωση 
στη νέα διοίκηση 
τις μετοχές (0.33% 
ο καθένας) που 
κατέχουν στην ΠΑΕ 
ΒΕΡΟΙΑ.

Αναλυτικά η δήλωσή τους 
αναφέρει:

Στο κατώφλι μιας νέας μέ-
ρας για τη Βασίλισσα του Βορ-
ρά και εν όψει των αλλαγών 
στη μετοχική σύνθεση της 
ΠΑΕ, δηλώνουμε την αμέριστη 
στήριξη στη νέα διοίκηση στην 
οποία και διαθέτουμε τις μετο-
χές που κατέχουμε χωρίς καμία 
αξίωση. Ευχή όλων, η αγαπη-
μένη μας Βέροια να ξαναβρεθεί 
εκεί που της αξίζει.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΙΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΓΚΑΣ

Ηεπιτροπήπρωτοβουλί-
αςαπαντάειστουςδύο

πιχειρηματίες
«Η επιτροπή πρωτοβουλί-

ας της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ δεν έχει 
καμία αρμοδιότητα να πάρει 
μετοχές. Τους δύο Βεροιώτες 
επιχειρηματίες που προσφέρ-
θηκαν για κάτι τέτοιο τους ευ-
χαριστούμε πολύ γι’ αυτή την 
ανιδιοτελή προσφορά τους, ό-
μως καλό είναι τις μετοχές που 
κατέχουν, οι οποίες δεν έχουν 
καμία αξία, να τις βάλουν στο 
συρτάρι τους ως ενθύμιο.

Εμείς χρειαζόμαστε τουλάχι-
στον την ηθική τους συμπαρά-
σταση, μιας και την οικονομική 
τους ακόμη την περιμένουμε».
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Ορίστηκε ο κ. Ανυφα-
ντάκης να είναι ο νέος 
προπονητής της βασίλισ-
σας του βορρά έχοντας 
δίπλα του και τους Γιω-
τη Τσαλουχίδη και Θωμά 
Τρούπκο. Όπως επίσης 
βοηθός θα είναι ο Γιάν-
νης Μαντζιαρίδης με υ-
πεύθυνο γυμναστή και 
φυσικής κατάστασης τον 
Χρήστο Βοργιαζίδη, ενώ 
προπονητής τερματο-
φυλάκων θα είναι πάλι ο 
Θόδωρος Γκίτκος. Τέλος 
σκάουτερ και αναλυτής 
θα είναι ο Αλέξης Δέλιος.

Συμφώνησε με την Επιτροπή
Πρωτοβουλίας ο Κώστας Ανυφαντάκης

Οιίδιοισυνεργάτες

Ποιοιεπιχειρηματίεςδιαθέτουν
δωρεάντιςμετοχέςτους
στηνΠΑΕΒΕΡΟΙΑ



Το 34ο Πανελ-
λήνιο Πρωτά-
θλημα Ελλήνων 

Βετεράνων Αθλητών 
Στίβου, οργανώθηκε 
στο Πανθεσσαλικό 
Στάδιο Βόλου 16 και 
17 Ιουλίου, από την 
ΟΕΒΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, τον ΔΗΜΟ 
ΒΟΛΟΥ, τον ΣΕΒΑΣ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ και την 
ΟΕΒΑΣ.

Συμμετοχή είχαμε από τους 
βετεράνους αθλητές Νάουσας, 
που αποκόμισαν τις εξής διακρί-
σεις: ο κ. Αποστολίδης Δημήτρι-
ος (δύο χρυσά 100 μ. και στο 
μήκος), ο κ. Ιγνατιάδης Δαμια-
νός (3 χρυσά σφαίρα, δισκοβο-
λία, σφυροβολία και αργυρό στον 

ακοντισμό) και η κ. Παπατάρκα 
Ευθυμία (ένα χρυσό στα 1500 μ.)

Επίσης ο δήμος Βέροιας με 
το Νομικό πρόσωπο Κ.Α.Π.Α. 
σε συνεργασία με τον Σύλλογο 
Δρομέων Βέροιας έπειτα από 2 

χρόνια απουσίας από τις διοργα-
νώσεις αγώνων, επανήλθε με τον 
10ου Αγώνα ορεινού τρεξίματος 
Ξηρολιβάδου 14χλμ . την Κυρια-
κή 17 Ιουλίου 2022.

Με τον σύλλογο του ΣΕΒΑΣ 

ΝΑΟΥΣΑΣ έλαβαν μέρος οι Δη-
μητρίου Κώστας, Μακαρατζής 
Ζαφείρης και Παπουτσής Χαρί-
λαος.

Τελικός... α λα ΝΒΑ 
τον Άγιο Νικόλαο!
ΝικητέςοιBlueSharks

Σε έναν τελικό που θύμιζε αγώνα πρωταθλήματος από άποψη 
οργάνωσης, ποιότητας παιχνιδιού και συμμετοχής του κόσμου, οι 
Blue Sharks κατάκτησαν το απόγευμα της Τετάρτης το 9ο θερινό 
τουρνουά μπάσκετ Αγίου Νικολάου, νικώντας τους πεισματάρηδες 
Mamba με 101-98 (ημίχρονο 56-39)!

Και μόνο το γεγονός ότι οι Mamba επέστρεψαν από τους 20 
πόντους της διαφοράς στα 3/4 του ματς και στο τέλος διεκδίκησαν 
ακόμη και τη νίκη, είναι αρκετό για να περιγράψει το πόσο συναρ-
παστικός ήταν ο αγώνας.

Χάλκινο μετάλλιο για τον Βε-
ροιώτη αθλητή του ΠΑΟΚ, Γιώργο 
Φύκατα, στο Εθνικό Πρωτάθλημα 
Κολύμβησης που γίνεται 19-22 
Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. Ο νεαρός α-
θλητής σημείωσε χρόνο 1:52.45. 
Είναι το πρώτο του μετάλλιο στην 
κατηγορία ανδρών.

Επίσης, ο Μιχάλης Φύκατας 
του Ηρακλή πήρε την 1η θέση 
στον μικρό τελικό των 400 μέ-
τρων, με χρόνο 4.38΄΄56.
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Από πέρσι έδειξαν 
ότι θα είναι πρω-
ταγωνίστριες οι 

παγκορασίδες αθλήτρι-
ες της Κικής Χωματά, 
Τσιφτσή Ιωάννα & 
Μπόφτση Μαρίνα.

ΧΑΛΚΙΝΟΜΕΤΑΛΛΙΟΣΤΟ
ΣΥΝΘΕΤΟΑΤΟΜΙΚΟΗΤΣΙΦΤΣΗ

ΙΩΑΝΝΑ
Θαυμάσια εμφάνιση από την 

Ιωάννα στον προκριματικό αγώνα 
που διεξήχθη στη Θες/νίκη. Κα-
τέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο 
Σύνθετο Ατομικό και την 2η θέση 
στο πρόγραμμα με στεφάνι και 
μπάλα, 5η θέση στο ελεύθερο και 
4η στο σχοινάκι.

ΘΑΥΜΑΣΙΑΕΜΦΑΝΙΣΗΚΑΙ
ΑΠΟΤΗΝΜΠΟΦΤΣΗΜΑΡΙΝΑ

Πραγματοποιώντας θαυμάσιες 
εμφανίσεις στα τρία από τα τέσσε-
ρα όργανα, 2η στο ελεύθερο, 3η 
στο στεφάνι και 5η στο σχοινάκι. 
Βρισκόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή 
στην 3η θέση, διεκδικώντας ακό-
μη και την πρωτιά. Ήρθε όμως το 
άτυχο πρόγραμμα με την μπάλα 

δίνοντάς την μικρή βαθμολογία και 
κατατάσσοντάς την αρκετά χαμη-
λά στην κατάταξη του Σύνθετου 
Ατομικού.

Πιστεύουμε και ευχόμαστε οι 
δύο αθλήτριες του ΑΟΡΓ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ να πραγματοποιήσουν , τα 
δύσκολα προγράμματά τους με 

επιτυχία , στους τελικούς αγώνες 
της Θες/νίκης και να βρεθούν και 
οι δύο μέσα στα μετάλλια.

Δύο«αστεράκια»ανατέλλουν
στονΑΟΡΓΒέροιας

Συμμετοχή του ΣΕΒΑΣ Νάουσας
σε αθλητικές διοργανώσεις

ΧάλκινογιατονΓιώργοΦύκατα
στοεθνικόπρωτάθλημακολύμβησης
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Την έναρξη της συνεργασίας με τον τεχνικό 
διευθυντή Φώτη Παπαδόπουλο, όπως και με τον 
συνεργάτη του, Δημήτρη Γιαννόπουλο ανακοίνωσε 
ο Φίλιππος Μελίκης. Αναλυτικά:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλίππου Μελίκης 
βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την 
έναρξη της συνεργασίας με τον έμπειρο τεχνικό, 
προπονητή Ακαδημιών, Φώτη Παπαδόπουλο ως 
τεχνικό διευθυντή της Ακαδημίας μας και παράλ-
ληλα προπονητή του τμήματος Κ14. Ο Φώτης 
Παπαδόπουλος είναι γνωστός σε όλους για την 
προσφορά του στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και 
ειδικά στο χώρο των Ακαδημιών. Είναι κάτοχος δι-
πλώματος UEFA B και μεταξύ άλλων ήταν ο ιδρυ-
τής του Μακεδόνα Βέροιας και είναι πρόεδρος του 
Ανεξάρτητου Συνδέσμου Ακαδημιών Ποδοσφαίρου 
Ημαθίας και διοργανώνει με μεγάλη επιτυχία το 
πρωτάθλημα Ακαδημιών Κ6-Κ12. Έχει εργαστεί 
με επιτυχία σε πλήθος ερασιτεχνικών ομάδων και 
Ακαδημιών. Επίσης, ανακοινώνουμε την έναρξη 
της συνεργασίας με τον Γιαννόπουλο Δημήτρη 

ως συνεργάτη 
του νέου τεχνι-
κού διευθυντή 
και παράλληλα 
προπονητή του 
τμήματος Κ16. 
Ο  Δ η μ ή τ ρ η ς 
τ η ν  π ε ρ σ ι ν ή 
περίοδο κατέ-
κτησε το πρω-
τάθλημα Κ14 
με τον Αστέρα 
Αλεξάνδρειας, 
ενω διετέλεσε 
και προπονητής 

στα τμήματα υποδομής του Μακροχωρίου.
Καλωσορίζουμε τους δύο προπονητές στην οι-

κογένεια του Φιλίππου Μελίκης, έχοντας στόχο τη 
μακροχρόνια συνεργασία και την ακόμη καλύτερη 
λειτουργία των τμημάτων της Ακαδημίας. Θα ακο-
λουθήσει ανακοίνωση για τη στελέχωση των τμημά-
των με προπονητές και για τις ημερομηνίες έναρξης 
των προπονήσεων.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣΕΛΥΜΟΥΣΗ
Ο Φίλιππος Μελίκης αισθάνεται την ανάγκη 

να ευχαριστήσει τον κύριο Αντώνη Λυμούσης για 
την άριστη συνεργασία και την προσφορά του στο 
σύλλογο ως τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας 
και προπονητής τμημάτων της. Ο κόουτς Λυμού-
σης προσέφερε τα μέγιστα στο να οργανωθεί και 
να μεγαλώσει η Ακαδημία. Τον ευχαριστούμε για 
την αφοσίωση και την αγάπη του στα παιδιά μας 
και ελπίζουμε στο μέλλον να ξανασυναντηθουν οι 
δρόμοι μας.

Με το απόλυτο των νικών (4 στα 4) ολο-
κλήρωσε την Α’ φάση του ΕURO K20 η Εθνική 
Νέων νικώντας και το Λουξεμβούργο με 29-
16 στη Βάρνα. Το παιχνίδι δεν είχε βαθμολογι-
κό ενδιαφέρον, μιας και το αντιπροσωπευτικό 
μας συγκρότημα είχε εξασφαλίσει από χθες την 
πρωτιά του Α’ ομίλου με τη μεγάλη του νίκη επί 
του Ισραήλ. Έτσι το τεχνικό επιτελείο είχε την ευ-
καιρία να χρησιμοποιήσει αθλητές που δεν είχαν 
πολύ χρόνο συμμετοχής στα προηγούμενα παι-
χνίδια, αλλά και να δοκιμάσει διάφορα σχήματα. 
Η Ελλάδα χρειάστηκε ουσιαστικά μερικά λεπτά 
συγκέντρωσης για να γυρίσει το παιχνίδι, μετα-
τρέποντας το 8-10 (18΄) και το 10-11 (21’) σε 16-
11 (33’) και 21-13 (43’) με σερί 6-0 και επιμέρους 
σκορ 13-3! Αύριο στις 10:00 θα διεξαχθεί το 
Respect Your Talent Programme, στο οποίο από 
ελληνικής πλευράς θα συμμετέχουν οι Kοτσιώ-
νης, Δικαιούλιας, Παγιάτης και Παπάζογλου που 
αναδείχθηκαν από τους διοργανωτές MVP κατά 
σειρά στα τέσσερα ματς του ομίλου. Όλοι πλέον 
στην Εθνική ομάδα στρέφουν την προσοχή τους 
στον ημιτελικό του Σαββάτου (20:00) απέναντι 
στη Ρουμανία που θα κρίνει την πρόκριση στον 
τελικό της διοργάνωσης.

Τα πεντάλεπτα: 2-0, 4-5, 7-8, 9-10, 12-11, 
14-11 (ημχ.), 16-12, 19-12, 22-14, 25-14, 27-
16, 29-16.

Διαιτήτευσαν Γιερλέτσκι- Λάμπουν (Πολωνία),
ΕΛΛΑΔΑ (Γεωργιάδης): Στεφανίτσης 5, Σί-

να, Παγιάτης 1, Παπαγιάννης 4, Τζωρτζίνης, 
Παπάζογλου 6, Δικαιούλιας 4, Μπαμπατζανί-
δης, Αλεξανδρίδης 2, Κυριακίδης, Αναστασί-
ου 2, Παναγιώτου, Κοτσιώνης 1, Γερουλάνος 
1, Μπατής 1, Ασλής

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (Κάισεν): Νέουμπεργκ, 
Χότζιτς 1, Γκέργκεν, Τριρβέλερ 3, Σέινς 3, 
Κρέμερ 3, Στέφεν 1, Σ. Μάιερς, Πέτερς 2, 
Βένερ, Κόλερ, Κ. Μέιερς, Φίλιπαρτ, Μπρίτνερ 
1, Γιούνγκ 2

 Δίλεπτα: 5-4, Πέναλτι: 1/1-3/4
ΟΙΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Α’ όμιλος
1.ΕΛΛΑΔΑ...........................................8
2. Ισραήλ  ..............................................4
 ................................................................  

3. Μεγάλη Βρετανία  ..............................2
4. Λιθουανία  ..........................................2
5. Λουξεμβούργο  ..................................2

Β’ όμιλος 
1. Ελβετία  .............................................8
2. Ρουμανία  ..........................................6
 ................................................................
4. Βόρεια Μακεδονία  ............................3
3. Ουκρανία  ..........................................3 
5. Κόσοβο  .............................................0

Πρόγραμμα-Αποτελέσματα
Σάββατο 16 Ιουλίου
Ισραήλ- Λουξεμβούργο  ..................32-26
Ελλάδα–Μ.Βρετανία.................37-26
Βόρεια Μακεδονία- Ουκρανία  ........23-23
Ρουμανία- Κόσσοβο  ......................39-26
Κυριακή 17 Ιουλίου
Λουξεμβούργο- Λιθουανία  .............22-26
Μεγάλη Βρετανία- Ισραήλ  ..............21-33
Ουκρανία- Ελβετία  .........................24-34
Κόσσοβο- Βόρεια Μακεδονία ........ 29-51
Δευτέρα 18 Ιουλίου
Λιθουανία–Ελλάδα....................28-35
Λουξεμβούργο- Μεγάλη Βρετανία  .27-21
Ελβετία- Ρουμανία ......................... 33-27

Ουκρανία- Κόσσοβο  ......................36-22
Τρίτη 19 Ιουλίου (ρεπό)
Τετάρτη 20 Ιουλίου
Ελβετία- Κόσσοβο  .........................39-16
Ρουμανία- Βόρεια Μακεδονία  ........31-21
Λιθουανία- Μεγάλη Βρετανία  .........24-31
Ελλάδα–Ισραήλ.........................27-19
Πέμπτη 21 Ιουλίου
Ρουμανία- Ουκρανία ...................... 33-25
Βόρεια Μακεδονία- Ελβετία  ...........14-31
Ελλάδα–Λουξεμβούργο.............29-16
Ισραήλ- Λιθουανία
Παρασκευή 22 Ιουλίου (ρεπό)
Σάββατο 23 Ιουλίου
10:00 Θέσεις 9-10 (5Α-5Β)
12:30 Θέσεις 5-8 (3Α-4Β)
15:00 Θέσεις 5-8 (4Α-3Β)
17:30 1ος ημιτελικός: Ισραήλ- Ελβετία
20:00 2ος ημιτελικός: Ελλάδα- Ρουμανία
Κυριακή 24 Ιουλίου
10:30 Θέσεις 7-8
13:00 Θέσεις 5-6
15:30 Μικρός Τελικός
18:00 Μεγάλος Τελικός
*Όλοι οι αγώνες μεταδίδονται σε live 

streaming από το κανάλι της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας Χάντμπολ (ehftv.com)

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

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

18-07-2022 μέχρι 

24-07-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Ο πρόεδρος της Αναγέννησης 
Καρδίτσας, Δ. Παπαδημητρίου, 
μίλησε στην ΕΡΑ Σπορ και στο 
Θ. Μπλούνα για τη χθεσινή συ-
νεδρίαση του ΔΣ της SL2.Mετα-
ξύ άλλων είπε:Για την απόφαση 
ν’ ανέβουν σπευθείας στην SL1 
οι δύο πρώτες ομάδες από τους 
δύο ομίλους και τρίτη ομάδα, που 
θα προκύψει από αγώνες μπα-
ράζ ανάμεσα στις δύο δεύτερες, 
να δώσει αγώνες μπαράζ με την 
ομάδα που θα τερματίσει 12η 
στην SL1: Είναι εντελώς άδικο 
και δεν είναι λογικό σε πρωτά-
θλημα με 34 ομάδες να ανεβαίνει 
μία. Δεν έχει ουσία ν’ αγωνίζεσαι 
και να μην μπορείς ν’ ανέβεις. Για 
πιο λόγο να γίνεται το πρωτάθλη-
μα; T’ αποτελέσματα τα είδατε. 
Αποχώρησε από τη Βέροια η οι-
κογένεια Μπίκα. Aυτή τη χρονιά 
θ’ ανέβουν δύο ομάδες. Αυτό θα 
είναι το αποτέλεσμα της ψηφοφο-
ρίας της Παρασκευής (σ.σ. στην 
Επιτροπή Επαγγελματικού Πο-
δοσφαίρου της ΕΠΟ). Η SL1 δεν 
το θέλει.Για το αν η SL2 δεχθεί 
να ανέβουν άνω των τεσσάρων 
ομάδων από τη Γ’ Εθνική σε πε-

ρίπτωση που το ζητήσει η ΕΠΟ 
λόγω των εκκρεμοτήτων που υ-
πάρχουν: Δεν θα δεχθούμε ν’ α-
νέβουν περίσσότερες ομάδες. Το 
πρωτάθλημα φέτος θα γίνει με 30 
και όχι με 32. Μόνο με υπουργική 
απόφαση μπορεί να γίνει. Αν το 
προσπαθήσουμε θα προσφύγου-
με σα λίγκα. Θέλουμε να πάμε σε 
πρωτάθλημα με έναν όμιλο. Αν 
κάποια ομάδα δε δηλώσει συμμε-
τοχή μπορεί να αντικατασταθεί.Για 
την επαγγελματική διαιτησία και 
την παραμονή ή όχι του Κλάτεν-

μπεργκ: Το μόνο που συζητήσαμε 
για τη διαιτησία είναι να μειωθεί 
το εξοδολόγιο των διαιτητών. Αν 
μας στείλουν διαιτητή από τον 
Πύργο και παρατηρητή από την 
Πάτρα το εξοδολόγιο θα φτάσει 
στις 5.000 ευρώ.Επίσης είπε ότι 
στόχος της Αναγέννησης Καρδί-
τσας είναι η άνοδος στη SL1 και 
ως αναταγωνίστριες ομάδες βλέ-
πει, αν και είναι νωρίς, τον Παμ-
σερραϊκό, τη Νίκη Βόλου και ίσως 
τη Λάρισα.

“Η απόφαση της ΕΠΟ θα είναι
ν’ ανέβουν δύο ομάδες

Δενθαδεχθούμεανέβουνπερισσότερεςομάδες
απότηΓ’Εθνική”

ΟΦώτηςΠαπαδόπουλοςνέοςτεχνικός
διευθυντήςστονΦίλιπποΜελίκης

ΗΕθνικήΝέωνμε4Χ4στονημιτελικό
τουΕυρωπαϊκούΠρωταθλήματιςΚ20

Το Σάββατο με την Ρουμανία
Παρασκευή 22-07-2022

16:00-21:00ΜΟΥΡ-
ΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 

23310-27355

16:00-21:00ΧΕΙΜΩ-
ΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡ-

ΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-

31 (πλατεία Τσερμένι) 

23310-65770

19:00-21:00 ΜΠΑ-
ΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑ-

ΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-29759

21:00-08:00ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-29759

Φαρμακεία

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

ΤΙΣΥΠΟΛΟΙΠΕΣΩΡΕΣΟΙΠΟΛΙΤΕΣΘΑΕΞΥ-
ΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙΑΠΟΤΑΦΑΡΜΑΚΕΙΑΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 22 Ιουλί-

ου 2022 στις 11.15 π.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίων Αποστόλων στον Τριπόταμο Βέροιας 
η Ανθούλα Ντόντου σε ηλικία 83 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 22 Ιου-

λίου 2022 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου Άμμου ο Ανδρούτσος 
Βασ. Κοπαρανίδης σε ηλικία 86 ετών.

Ο «ΛΑΟΣ» εκφράζει στους οικείους του 
ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας 

έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται  και θέλουν   
να τα  προσφέρουν στο  
Γηροκομείο Βέροιας  , 
το τηλέφωνο του Γηρο-
κομείου Βέροιας είναι 
2331024891.Κάλεσμα καθηγητών 

για δωρεάν ενισχυτική 
διδασκαλία στο Κοινωνικό 

Φροντιστήριο Βέροιας
Το Κοινωνικό Φροντιστήριο Βέροιας που λειτουργεί υπό την αι-

γίδα της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας θα λειτουργήσει 
για ακόμη μία χρονιά παρέχοντας δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία σε  
μαθητές/τριες Β΄& Γ΄ Λυκείου. 

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

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

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

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

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

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων 
Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Βέροιας

Γιώργος Μπιλέκας 

Ευχαριστήριο της 
Πρωτοβουλίας για το Παιδί

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχα-
ριστεί θερμά:

1. Τον κύριο Ηλία Μέρμηγκα για τη δωρεά ποσού 300€.
2. Την οικογένεια Πυθαγόρα Ιερόπουλου για τη δωρεά ποσού 

150€ στη μνήμη Αλίκης Στογιάννου.
3. Την οικογένεια Σολεμετζίδη για τη δωρεά ποσού 150€ στη 

μνήμη Αλίκης Στογιάννου.
4. Τον κύριο Μιχαήλ Χανδρινό και την κυρία Παπαδοπούλου 

για τη δωρεά ποσού 100€ στη μνήμη Αλίκης Στογιάννου.
5. Την κυρία Αναστασία Καραστεργίου για τη δωρεά ποσού 

100€ στη μνήμη Αλίκης Στογιάννου.
6. Τον κύριο Παναγιώτη Καπάζογλου για τη δωρεά ποσού 

100€ στη μνήμη Αλίκης Στογιάννου.
7. Τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο για τη δωρεά ποσού 100€ 

στη μνήμη Αλίκης Στογιάννου.
8. Τον κύριο Δήμο Αρχοντίδη για τη δωρεά ποσού 50€ στη 

μνήμη Αλίκης Στογιάννου.
9. Την κυρία Έφη Σταμούλη και τον κύριο Νικηφόρο Παπαν-

δρέου για τη δωρεά ποσού 50€ στη μνήμη Αλίκης Στογιάννου.
10. Την κυρία Αρετή Πεντεδέκα για τη δωρεά ποσού 50€ στη 

μνήμη Αλίκης Στογιάννου.
11. Την κυρία Μαρία Εμμανουηλίδου τη δωρεά ποσού στη 

μνήμη Αλίκης Στογιάννου. 
12. Την Τοπική Κοινότητα Συκιάς Δ. Βέροιας και ιδιαίτερα τον 

πρόεδρό της κύριο Ηλία Καραμήτσο για την προσφορά μεγάλης 
ποσότητας απορρυπαντικού πλυντηρίου ρούχων.

13. Το κατάστημα Di Calvo για την προσφορά εσωρούχων για 
τα παιδιά στο Σπίτι της Βεργίνας.

14. Τις κυρίες Μαρία και Ελευθερία Τέτου για την προσφορά 
τροφίμων στη μνήμη Απόστολου Τέτου.

15. Τον Φούρνο Καβάκη για την κάλυψη των καθημερινών α-
ναγκών της Στέγης ημιαυτόνομης διαβίωσης νέων σε ψωμί.

ΑΠΟ ΤΟ  Δ.Σ.

Στην  Αγ. Παρασκευή Πατρίδας 
απο χθες τα λείψανα των Αγίων 
Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης

Με την έναρξη των εκδηλώσεων του «Ευστάθιου Χωραφά», 
χθες βράδυ, έγινε και η υποδοχή των Λειψάνων Αγίων Ραφαήλ 
Νικολάου και Ειρήνης στην Αγ. Παρασκευή στην Πατρίδα Βέ-
ροιας. Τα ιερά λείψανα θα παραμείνουν στην Πατρίδα για μια 
εβδομάδα, μέχρι και το βράδυ της  Τετάρτης 27 Ιουλίου, μετά 
την γιορτή της πολιούχου Αγίας της Πατρίδας.

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

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 24 

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

ΦΩΤΙΟΥ
ΚΑΛΙΑΝΗ

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

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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 23 Ι-

ουλίου 2022 στον Ιερό Ναό 
Μεταμορφώσεως του Σωτή-
ρος Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του αγαπημένου 
μας πατέρα και  παππού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΥΤΙΛΕΚΑ

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

Τα τέκνα, Ο εγγονός 
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Το πρόγραμμα των ονομαστηρίων
του Μητροπολίτη Παντελεήμονα

 Τήν 27η Ἰουλίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου 
Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος τοῦ ἰα-
ματικοῦ, ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Ποι-
μενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας 
κ. Παντελεήμων. 

 Τήν Τρίτη 26 Ἰουλίου στίς 7:00 μ.μ. 
θά τελεστεῖ στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου 
Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ (Ἱερά Μονή Παναγίας 
Δοβρᾶ Βεροίας) ὁ πανηγυρικός Ἀρχιερα-
τικός Ἑσπερινός τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου 
Παντελεήμονος. 

 Τήν Τετάρτη 27 Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων 
θα ἱερουργήσει στόν παλαιό Ἱερό Μη-
τροπολιτικό Ναό τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυ-

φαίων Ἀποστόλων Παύλου καί Πέτρου Βεροίας καί θά τελέσει χειροτονία 
διακόνου. 

 Ὁ Σεβασμιώτατος θά δεχθεῖ εὐχές μόνο στό τέλος τῶν ἀνωτέρω 
ἱερῶν Ἀκολουθιῶν. 



12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022www.laosnews.gr

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο δι-

αμερίσματα 80 τ.μ. και 

85 τ.μ. στο Κάτω Μα-

κροχώρι και τα δύο μα-

ζί 45.000 ευρώ. Τηλ.: 

6987 239560 & 6987 

234784.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

2 στρέμ. στους Γεωργια-

νούς, άρτιο και οικοδο-

μήσιμο, περιφραγμένο, 

ρεύμα. Μεγάλη ευκαιρία. 

Τιμή 22.000 ευρώ. Τηλ.: 

6983 277527.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά 

στο κέντρο της Βέροιας 

γκαρσονιέρα μέχρι 50 

τ.μ. με ασανσέρ. Τηλ.: 

6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-

μέρισμα πλήρως ανα-

καινισμένο, στην Τρι-

ανδρία Θεσ/νίκης, 2 

δωμάτια, σαλόνι, χωλ, 

κουζίνα, W.C., φυσικό 

αέριο, air condit ion, 

πολύ κοντά στα Πανε-

πιστήμια. Πληρ. κιν.: 

6978 008441.

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι 

γκαρσονιέρα 50 τ.μ., επί 

της Κονίτσης 29 (δίπλα 

στα Αστικά), 1 υπνοδω-

μάτιο, 1 σαλοκουζίνα, 

W.C., 1ος όροφος, με 

ελάχιστα κοινόχρηστα 

(μερικώς επιπλωμέ-

νη). Πληρ. τηλ.: 6946 

740621.

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι 

γκαρσονιέρα, 1ος όρο-

φος, Ανοίξεως 52. Πληρ. 

τηλ.: 6945 852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-

αμέρισμα στη Σκύδρα 

90 τ.μ., 1ος όροφος, 

ανακαινισμένο, χωρίς 

θέρμανση, χωρίς κοινό-

χρηστα, 250 ευρώ. Τηλ.: 

6951 831687.

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

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

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

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

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

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

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

ΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
24653 ΜΑΥΡΟΔΕΝΡΙ Ενοικιάζεται ΑΠΟ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 107153 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται 

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23165 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται στον 

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105256 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ: 105456 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, Πωλείται 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 116929 - Επί της κεντρικής ΠΩ-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
Κωδ: 106441 - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12902 Οικόπεδο στην Μεγάλη 

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

Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 13740 - Στην Νέα Καλλικράτεια 

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

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

Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με έδρα την Αλεξάν-
δρεια Ημαθίας και παρουσία 26 ετών στον τομέα της 
μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – παραγωγής ει-
δών διατροφής, ZHΤΟΥΝΤΑΙχειριστέςανυψωτικών
μηχανημάτων (κλαρκ).

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

Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στο 
email info@almifoods.gr

Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 
7800



ΠΑΤΡΙΔΑ, περιοχή Μαυ-

ροσι, ενοικιάζεται χωράφι 10 

στρέμματα, χέρσο, αρδευ-

τικό, πάνω στην άσφαλτο. 

Πληρ. τηλ.: 6945 152085, 

κος Νίκος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώνας 

με καφέ-εστιατόριο, στο Σέλι 

(Κάτω Βέρμιο), στην πλα-

τεία του χωριού. Δεκτές, μό-

νο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 

6945931427.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για ε-

νοικιαζόμενα δωμάτια στον 

Μαρμαρά Χαλκιδικής. Πα-

ρέχεται: διατροφή, διαμονή, 

πλήρης ασφάλιση και ικα-

νοποιητικός μισθός. Πληρ. 

τηλ.: 6973 341640.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με 

ειδική άδεια από επιχείρη-

ση στη Βέροια γία πλήρη 

απασχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ 

Μηχανικός & Ηλεκτρολό-

γος αυτοκινήτων από ε-

πιχείρηση στη Βέροια για 

πλήρη απασχόληση. ΖΗ-

ΤΕΙΤΑΙ βοηθός συνεργείου 

από επιχείρηση στη Βέροια 

για πλήρη απασχόληση. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

2331071553 & 2331062900 

Ώρες επικοινωνίας: 9:30 με 

18:30.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-

λαξη και περιποίηση ηλικιω-

μένων. Τηλ.: 6945 738276 κα 

Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φροντίδα και περιποίηση 

ηλικιωμένων για 24 ώρες. 

Πληρ. τηλ.: 6993 678697.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, με 

πείρα, παραδίδει μαθήματα 

ΑΟΘ σε μαθητές των ΓΕΛ, 

καθώς και μαθήματα ΑΟΘ 

και ΑΟΔΕ σε μαθητές των 

ΕΠΑΛ. Μετάβαση κατ’ οίκον 

σε χωριά. Τηλ. επικοινωνίας: 

6984 678728.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνω-

ριμία κυρία έως 55 ετών. 

Πληρ. τηλ.: 6984 040769.

14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση 

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

Απαραίτηταπροσόντα:
Πολύ καλή γνώση της Αγγλι-

κής γλώσσας
Γνώση χειρισμού Η/Υ και Μs 

office
Αποστολή βιογραφικών στο 

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

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

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

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

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

Τηλ.:6956483486.

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

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

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

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

•ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΠΕΛΑΤΩΝ)

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

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

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



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

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

www.mesitikoveria.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180  €

ΚΤΕΛ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 30 τ.μ.  θέα  270 €

ΕΛΙΑ  40 τ.μ. 2 χώρους  επιπλωμένο 230 €

ΡΟΛΟΙ 40 τ.μ. καινούργιο 2 χώρους  230 €

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 60 τ.μ. καλό θέα , 240 €

ΕΛΙΑ 50 τ.μ. καινούργιο , 240 €

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

ση, θέα ,τέντες  260 €

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

νισμένο, 300 €

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60 τ.μ. super lux, ανακαινισμέ-

νο, επιπλωμένο, ατομική θέρμανση, 380 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 2ΔΣΚΛ ατομική θέρμανση, 

400 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. ατομική θέρμανση πολύ καλό 

420 €

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

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

μική θέρμανση, 370 €

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

ατομική θέρμανση, 600 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. 1ΔΣΚΛ ευκαιρεία 15.000 €

ΡΟΛΟΙ 34 τ.μ. 1ος  ανακαινισμένο 50.000  €

ΡΟΛΟΙ 38τ.μ. 2ος  ανακαινισμένο 37.000  €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 42τ.μ. 1ΔΣΚΛ νεόδμητο 31.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 45 τ.μ. 1ος καινούργιο 37.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 60  τ.μ. 1ος  καλό 81.500 €

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

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

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

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

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

ΕΛΙΑ 80 τ.μ. ανακαινισμένο, 85.000 €    

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

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

47.000 €

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

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

48.000 €

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

ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ.3ΔΣΚΛ  πάρκιν 120.000 €

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

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

πάρκιν, αποθήκη 108.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

τρων, 14.000 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 49 τ.μ. 1ΔΣΚΛ, 48.000

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

ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων, 

105.000 €

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

ΣΚΛ 63.000 €

ΣΕΛΙ 70 τ.μ. 2ΔΣΚΛ πέτρινο  65.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα 

200.000 €

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

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων, 

λουξ, 220.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο 

210.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 200 τ.μ. κεντρικό κτίριο, 700 €

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

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 60 τ.μ. κεντρικό, 1200 €

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

ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €

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

ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €

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

ας, καλό, 480 €

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΕΣ 600 μέτρα, καλό, 16.000 €

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€

ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού, 

24.000 €

ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 700 τ.μ. επάνω στον δρόμο 28.000 €

ΛΟΖΙΤΖΙ  5.000 τ.μ. μεγάλη ευκαιρία 32.000 €

ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ 520 τ.μ. δίπλα στο σχολείο 35.000 €

ΕΛΙΑ 220 τ.μ. ευκαιρία τιμή 39.000 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΓΡΑΦΕΙΩΝ

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

γωνικό

ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

29.000 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

Ηκαθημερινότη-
τασουθαπεριλαμ-
βάνει:

• Καθημερινή επι-
κοινωνία με νέους & 
υφιστάμενους πελάτες

• Διερεύνηση των 
αναγκών τους και παράθεση επαγγελματικών & καινοτόμων λύσεων

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

ΑΠΟΣΤΟΛΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ:vasileios.nikolaou1@vodafone.com

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

Πωλούνται στην Λεπτοκαρυά – 
Σκοτίνα – Λιτόχωρο

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

- Οικόπεδα ενός στρέμματος με οικοδομική άδεια
- Διαμερίσματα και μεζονέτες

Τ.6989888769&6937207760&6947812304



Από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής – Τμήμα Υγείας Ζώων 
και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής:

“Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της εφαρμογής του προ-
γράμματος της ενεργητικής επιτήρησης της λύσσας με σκο-
πό τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού 

και της επιτυχούς ανοσοποίησης των ζώ-
ων-στόχων, μετά την εαρινή εμβολιακή 
εκστρατεία του έτους 2022, παρατείνε-
ται η συλλογή δειγμάτων θανατωμένων 
κόκκινων αλεπούδων, η οποία θα ολο-
κληρωθεί την 30η Σεπτεμβρίου 2022 σε 
όλες τις περιοχές εμβολιασμού της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του εν 
λόγω προγράμματος καθορίζονται στην 
υπ’ αριθ. 488/68659/15.03.2022 Από-
φαση του Υφυπουργού του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – 
ΥΠ.Α.Α.Τ. (ΑΔΑ: ΨΚ2Τ4653ΠΓ-ΥΛΒ). 
Υπενθυμίζεται ότι ο ελάχιστος αριθμός 
αλεπούδων ανά Περιφερειακή Ενότητα 
(Π.Ε.) που πρέπει να εξετασθούν μετά 
τους εμβολιασμούς της άνοιξης 2022 
είναι: Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλο-
νίκης: 40, Π.Ε. Ημαθίας: 14, Π.Ε. Κιλκίς: 
99, Π.Ε. Πέλλας: 84, Π.Ε. Σερρών: 118.                                                              

Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο  υ π ’  α ρ ι θ . 
1066/193557/07.07.2022 έγγραφο του 
ΥΠ.Α.Α.Τ. «… και για το έτος 2022 προ-
βλέπεται οι δικαιούχοι (κυνηγοί και φύ-
λακες θήρας) να επιχορηγηθούν με το 
ποσό των 50€ (ευρώ) για κάθε αλεπού 
που θανατώνεται ή έχει θανατωθεί μέσα 
στο 2022, στις περιοχές εφαρμογής του 
Προγράμματος Εμβολιασμού της άγριας 
πανίδας για τη Λύσσα και προσκομίζεται 
στις κατά τόπους κτηνιατρικές αρχές”.

 

P Επιτέ-
λους, όχι άλ-
λες καμένες 
πατρίδες…

P Οι πρόγο-
νοι μας φύτευ-
αν περιμετρικά 
των  πόλεων 
τα άκαυστα η 
βραδύκαυστα 
κ υ π α ρ ί σ σ ι α . 
Πιο σοφοί πε-
θαίνεις.

P  Ενώ οι 
Ρωμαίοι κατα-
κτητές, φύτευ-
αν παντού και περιμετρικά στις πόλεις πεύ-
κα. Γιατί; Αν εκδηλώνονταν εξέγερση έβα-
ζαν φωτιά και έκαιγαν τόπο κι ανθρώπους.

P Ήταν τρελοί αυτοί οι Ρωμαίοι.

P Ενώ οι Ρωμιοί πέφτουν πάντα θύμα 
της δήθεν οξυδέρκειάς τους.

P Κι έχεις και τον Στυλιανίδη να λέει κάθε 
χρόνο ότι η πολιτική προστασία μαθαίνει από 
τα λάθη της.

P Κόλλησαν εσχάτως ελληνική οξυδέρ-
κεια και οι Ευρωπαίοι. Βάζουν κυρώσεις 
στους Ρώσους για τον πόλεμο, με αποτέλε-
σμα να πλουτίζουν οι Ρώσοι και να φτωχαί-

νουν οι Ευρωπαίοι.

P Το λες και αλληλεγγύη από απύθμενη 
βλακεία.

P Τώρα αναμένουμε το νέο αυτογκόλ με 
την ιταλική περίπτωση Ντράγκι.

 P Τελικά θα μας ρίξουν όλους στα Ντράγκι.

P  Τελικά τελείωσε η απογραφή, αλλά 
προσωρινά. Πλέον σηκώνει δημιουργική 
λογιστική και στον πληθυσμό της χώρας.

P Να δεις που η υπογεννητικότητα θα προ-
σλάβει δικηγόρο τον Κούγια.

P  Σύμφω -
ν α  μ ε  Μ Μ Ε 
του Ισραήλ, η 
αστυνομία κα-
τάφερε να ταυ-
τοποιήσει έναν 
22χρονο και 
έναν 15χρονο 
για τις ρίψεις 
αντικειμένων 
στο ματς με 
τον Ολυμπια-
κό. Α, εκεί τους 
βρίσκουν και 
τους πιάνουν.

P Και:
Ε ίνα ι  ένας 

τύπος ,  ε ν τ ε -
λώς μαμάκιας, 
κολλημένος με 
τη μάνα του. 
Κάποια στιγμή 
αποφασίζει να 
παντρευτεί. Η 
γυναίκα του τού 
μαγειρεύει, και 
όταν αυτός γυ-
ρίζει από το γραφείο και δοκιμάζει το φαγητό 
λέει:

-Καλό το φαγητό που μαγείρεψες γυναίκα, 
αλλά της μαμάς είναι καλύτερο!

Η γυναίκα του σιδερώνει, αλλά όταν αυτός 
γυρίζει από το γραφείο λέει:

-Καλά σιδερώνεις γυναίκα αλλά η μαμά μου 
τα ρούχα τα κολλάριζε!

Η γυναίκα του συγυρίζει το σπίτι αλλά όταν 
αυτός γυρίζει από το γραφείο λέει:

-Ωραία έχεις τακτοποιήσει το σπίτι αλλά η 
μαμά μου όταν συγύριζε το διακοσμούσε κιό-
λας…!

Τα παίρνει στο κρανίο η γυναίκα του μια 
μέρα, και πάει σε ένα μαγαζί και αγοράζει κάτι 
σέξι μαύρα εσώρουχα, ζαρτιέρες, στρινγκ κ.λπ. 
Σκέφτεται: ‘Θα τα φορέσω, θα ανάψω κεριά, θα 
βάλω απαλή μουσική και θα τον περιμένω. Τι 
στο καλό, θα την ξεχάσει τουλάχιστον για από-
ψε τη μάνα του…’

Με το που γυρίζει ο τύπος από το γραφείο 
βλέπει τα φώτα στο σπίτι κλειστά και τη γυναί-
κα του με τα μαύρα εσώρουχα και τρελαίνεται.

-Γιατί φοράς μαύρα; ρωτάει με αγωνία. Έπα-
θε τίποτα η μάνα μου;

K.Π.
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Παράταση και ολοκλήρωση 
του προγράμματος ενεργητικής 

επιτήρησης της λύσσας μετά την 
εαρινή εμβολιακή εκστρατεία 2022
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