
Νέο τέλος ανακύκλωσης 0,08 ευρώ 
στους καταναλωτές, από την 1η 
Ιουνίου, για τα πλαστικά με PVC

ΕΚΕ: Σωστό αραίωμα για να 
πετύχουμε καλή ποιότητα 
συμπύρηνου ροδάκινου

Βέροια «Μικρή Ιερουσαλήμ»… 
με κλειστές εκκλησίες!!!

Που πάρκαρες;;; 
Στο πεζοδρόμιο!!!

Κάτι άρχισε να αλλάζει στον 
παιδόδρομο της Κοντογεωργάκη, 

αλλά ας δοθεί λύση για την 
επόμενη σχολική χρονιά
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Κοσμάς Ρουζίντσης: Το μάθημα ζωής 
του παιδιού που ανέθρεψε η Βέροια 

από τα οκτώ του χρόνια
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Τι είναι η απάτη Καρουζέλ;;;
Η Ημαθία γίναμε για μια ακόμη φορά πρώτη «αρνη-

τική» είδηση στα κεντρικά δελτία. Όλη η Ελλάδα μιλά 
από χθες για τις ζωοτροφές Ημαθίας και το ημαθιώτικο 
κύκλωμα καρουζέλ, με απώλεια δεκάδων εκατομμυρίων 
ευρώ για το Δημόσιο. 

Τι είναι όμως αυτό το Καρουζέλ; 
Στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές ίσως η πιο συνη-

θισμένη πρακτική της απάτης «καρουζέλ» είναι εκείνη 
στην οποία η «εταιρεία-φάντασμα» διοχετεύει αγαθά 
που αγόρασε ενδοκοινοτικά σε άλλη εγχώρια επιχεί-
ρηση, χρησιμοποιώντας εταιρείες ως μεσολαβητές, με 
σκοπό την εξαγωγή των αγαθών (ενδοκοινοτική πα-
ράδοση) στη χώρα αρχικής προέλευσης και στον ίδιο 
αρχικό προμηθευτή. Έτσι, τα εμπορεύματα κινούνται 
«κυκλικά» και επαναλαμβανόμενα. Η Α πωλεί στην Β 
μετά στην Γ και πάλι πίσω στην Α. Το αποτέλεσμα είναι 
ότι η «εταιρεία-φάντασμα» εισπράττει μεν, αλλά δεν α-
ποδίδει τον ΦΠΑ, τον οποίο οι φορολογικές αρχές πρέ-
πει να καταβάλουν στην άλλη επιχείρηση. Σε πολλές 
περιπτώσεις, όπως και στην συγκεκριμένη, η διακίνηση 
των αγαθών δεν είναι πραγματική, δηλαδή πραγματο-
ποιείται εικονικά. Τα ίδια αγαθά και εμπορεύματα με την 
παραπάνω μεθοδολογία, μπορεί να κάνουν πολλούς 
κύκλους, γι’ αυτό και η απάτη ονομάζεται Καρουζέλ. 

Σ.Σ.: Θεώρησα απαραίτητο μιας μικρή περιγραφή 
της απάτης Καρουζέλ, γιατί παντού αναφέρεται και 
θεωρείται δεδομένη η γνώση της, ενώ φυσιολογικά ο 
πολύς κόσμος γνωρίζει μόνο το χριστουγεννιάτικο κα-
ρουζέλ.
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ΜΑΪΟΥ
Ιωάννου του Ρώσου,

Ελλαδίου ιερομάρτυρος

Κάτι άρχισε να αλλάζει στον παιδόδρομο
της Κοντογεωργάκη, αλλά ας δοθεί λύση

για την επόμενη σχολική χρονιά
Γράψε με πριν από καιρό 

για την δύσκολη κατάσταση 
στην οδό Κοντογεωργάκη, 
στον πεζόδρομο μπροστά α-
πό το 1ο Δημοτικό σχολείο 
Βέροιας και μπροστά ακρι-
βώς από την πόρτα της αί-
θουσας του νηπιαγωγείου. 
Ένας πεζόδρομος, που ου-
σιαστικά λειτουργεί σαν αυλή 
σχολείου, από τη στιγμή που 
εκατοντάδες παιδιά αλλά και 
γονείς, βρίσκονται απευθείας 
στο οδόστρωμα, είτε το πρωί 
που πηγαίνουν τα παιδιά στο 
σχολείο, είτε το μεσημέρι που σχολάνε σταδιακά από τις τάξεις τους. Εύλογες οι διαμαρτυρίες και η αγωνία των γο-
νιών… Το πρόβλημα εντοπίζεται στην παράλληλη κυκλοφορία αυτοκινήτων αλλά και δικύκλων, που περνούν ανάμεσα 
από τα παιδιά, αφού δεν υπάρχει σαφής και εμφανής προειδοποίηση.

Η αλήθεια είναι ότι με την προσπάθεια κάποιων γονέων η κατάσταση βελτιώθηκε κάπως και με την συμβολή της 
Δημοτικής Αστυνομίας και της Τροχαίας, κάτι άρχισε να αλλάζει, ενώ τοποθετείται τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων 
κι ένα σήμα στοπ στην κάτω πλευρά του πεζόδρομου, για τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών. Ό-
μως δεν αρκεί μόνο αυτό…

Κάποιοι οδηγοί άρχισαν να το κατανοούν και κάποιοι δεν γνωρίζουν τις συνθήκες και επιχειρώντας να περάσουν 
τον πεζόδρομο αυτές τις ώρες, από την επάνω κυρίως πλευρά, σταματούν για ευνόητους λόγους.

Σε λίγες μέρες η σχολική χρονιά τελειώνει. Την επομένη όμως, από Σεπτέμβρη, θα πρέπει να ληφθεί μία πιο στα-
θερή λύση για τις ώρες αιχμής του σχολείου, ( 8.00 - 8.30 το πρωί και 12.50 - 1.20 το μεσημέρι)  ίσως και με ένα απα-
γορευτικό διέλευσης οχημάτων στον παιδόδρομο.

Οι ειδικοί γνωρίζουν καλύτερα, αρκεί να μεριμνήσουν εγκαίρως για την ασφάλεια των παιδιών!

Πουπάρκαρες;;;Στοπεζοδρόμιο!!!

Το πρόβλημα στάθμευσης στη Βέροια συνεχώς επιδεινώνεται, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογη-
θεί η οδηγική συμπεριφορά του οδηγού του αυτοκινήτου της φωτογραφίας. Με περίσσιο θράσος και αναισθησία ο οδηγός 
πάρκαρε το μεσημέρι της Πέμπτης (26/5) κανονικά το όχημα του επάνω στο πεζοδρόμιο, καταλαμβάνοντας το, χωρίς να 
μένει ούτε εκατοστό για να περάσει πεζός. Όλα αυτά επί της οδού Αγίου Αντωνίου, λίγα μέτρα πιο κάτω από την εκκλη-
σία, στο κέντρο της Βέροιας. 

Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα έχουν πληθύνει τέτοια αψυχολόγητα παρκαρίσματα...

Από πολύ παλιά η Βέροια έχει χαρα-
κτηρισθεί «Βυζαντινήπόλη», ενώ της 
αποδόθηκε ο τίτλος «Μικρή Ιερουσα-
λήμ», επειδή υπάρχουν περίπου 50 βυ-
ζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες(το 
1912 υπήρχαν 72).

Στις παραπάνω προσωνυμίες θα ταί-
ριαζε και μία ακόμη, «πόλημετιςπολ-
λές, αλλά κλειστές εκκλησίες»!!! Και 
εξηγούμαι.

Χθες καθώς κατηφόριζα την οδό Κο-
ντογεωργάκη συνάντησα ένα γκρουπ 
τουριστών. Βλέπω να περιεργάζονται 
«εκ του μακρόθεν» την Εκκλησία του 
Χριστού. Αντιλαμβάνομαι ότι θέλουν να 
την επισκεφθούν. Κοιτάζουν την εκκλη-
σία, συμβουλεύονται τους τουριστικούς 
οδηγούς.

Αμ δε!!!
Και η καγκελόπορτα της περίφραξης 

και η πόρτα της εκκλησίας κλειστές. Μου 
δείχνουν χάρτες, την εκκλησία, κάτι μου 
λένε, κάτι με ρωτάνε, μάταια όμως αφού όταν έπρεπε 
δεν είχα την τύχη να μάθω κάποια ξένη γλώσσα. 

Συνέχισα να τους παρακολουθώ αμήχανος. Κατηφό-
ρισαν τον ίδιο δρόμο, αφού έψαχναν την άλλη ιστορική 
εκκλησία του Αγίου Κηρύκου και Ιουλίτας. Και εκεί όμως 
δυστυχώς η ίδια κατάσταση…

Πώς θα αναπτύξουμε τον τουρισμό; Πώς θα αναδεί-
ξουμε τον πολιτισμό μας; Όταν μάλιστα επανήλθα μετά 
από υπόδειξη φίλου μου στην Εκκλησία του Χριστού, 
είδα ότι στο πίσω μέρος τα χόρτα «έχουν γίνει δάσος» 
και είναι καταφύγιο για ερπετά και τρωκτικά. 

Πληροφορήθηκα ότι από όλες τις εκκλησίες της Βυ-
ζαντινής Βέροιας είναι επισκέψιμες μόνο δύο!!! Η Παλαιά 
Μητρόπολη και ο Άγιος Πατάπιος, στην οποία, όπως και 
στην Αγία Άννα -έστω και εξωτερικά- μπορεί ο πιστός να 
ανάψει ένα κεράκι. 

Δεν είναι δυνατό τουλάχιστον στην τουριστική περί-
οδο να είναι ανοιχτές κάποιες εκκλησίες που βρίσκονται 
στις παραδοσιακές βεροιώτικες γειτονιές;

Θρησκευτικός τουρισμός με κλειστές εκκλησίες δεν 
συμπορεύονται και δεν βοηθούν την ανάπτυξη της πό-
λης!

Βέροια «Μικρή Ιερουσαλήμ»… με κλειστές εκκλησίες!!! 



Κύκλωμα «καρουζέλ», ένα κύκλωμα που 
έστεινε επιχειρήσεις φαντάσματα, με πλαστά 
τιμολόγια και φορολογικά στοιχεία, μέσα από 
τις οποίες πουλούσαν στην Ελλάδα σιτηρά 
και ζωοτροφές σε χαμηλότερη τιμή χωρίς να 
αποδίδουν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος, εξαρ-
θρώθηκε από το ΣΔΟΕ με την συνδρομή της 
Ασφάλειας Αλεξάνδρειας και Βέροιας.

Ο έλεγχος ξεκίνησε από την  Αλεξάνδρεια Η-
μαθίας όπου είχε έδρα η επιχείρηση για την ο-
ποία καταρχάς βρέθηκε ότι δεν απέδωσε ΦΠΑ, 
ύψους 1,3 περίπου εκατομμυρίων ευρώ για το 
2020, 2021 και 2022 και η αρχική επιχείρηση 
οδήγησε σε μία δεύτερη, ένα προποτζίδικο στη 
Βέροια όπου βρέθηκαν σφραγίδες ελληνικών 
επιχειρήσεων, πλήθος φορολογικών στοιχείων 
των «εταιριών» που συνδέονται με τη δράση 
του κυκλώματος, κ.α. 

Στην ανακοίνωσή του, το ΣΔΟΕ αναφέρει 
τα εξής:

«Αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες διε-
νήργησε ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστη-
ριοποιούνται στην εισαγωγή – εμπορία σιτη-
ρών, καλαμποκιού και ζωοτροφών στην περιο-
χή της Κεντρικής Μακεδονίας.

Στις περιπτώσεις αυτές ερευνάται νομιμο-
ποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριό-
τητες, με χρήση εικονικών τιμολογίων, η υποτιμολόγηση στις πωλήσεις 
και η απάτη Φ.Π.Α. από φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται.

Από τον αρχικό έλεγχο που διενεργήθηκε σε επιχείρηση με αντικεί-
μενο χονδρικό εμπόριο δημητριακών, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση 
δεν ήταν σε λειτουργία, από μαρτυρίες δε περιοίκων δεν έχει παρατη-
ρηθεί η ύπαρξη δραστηριότητας τους τελευταίους μήνες, ενώ ο διαχει-
ριστής της επιχείρησης, που αναζητήθηκε στην διεύθυνση κατοικίας 
του, τυγχάνει άγνωστος.

Με τη συνδρομή του τμήματος Ασφαλείας Αλεξάνδρειας και με την 
παρουσία Δικαστικού λειτουργού, διενεργήθηκε έλεγχος στην έδρα 
της επιχείρησης, όπου κατασχέθηκε πλήθος φορολογικών στοιχείων 
και λοιπών σημειώσεων. Τα κατασχεμένα στοιχεία της επιχείρησης 
επεξεργάσθηκαν και διαπιστώθηκε μη απόδοση Φ.Π.Α. τουλάχιστον 
1.280.000 ευρώ για τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ συνεχίζεται η 
έρευνα στους προμηθευτές και πελάτες της ελεγχόμενης για την εικο-
νικότητα των φορολογικών στοιχείων που εξέδωσε και έλαβε η ελεγχό-
μενη.

Αξιολογώντας τα στοιχεία της έρευνας και τις σχετικές πληροφορί-
ες, διενεργήθηκαν έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους 

προσώπων που υποκρύπτονται των εμπλεκομένων εταιριών, με τη 
συνδρομή του Τμήματος Ασφαλείας Βέροιας και με την παρουσία Δικα-
στικού λειτουργού, και κατασχέθηκαν:

Σε επιχείρηση εκμετάλλευσης Πρακτορείου ΠΡΟΠΟ κατασχέθηκαν 
σφραγίδες επιχείρησης που συνδέεται με τη δράση του «κυκλώματος 
CAROUSEL».

Σε όχημα που κατασχέθηκε πλησίον της επιχείρησης εκμετάλλευσης 
Πρακτορείου ΠΡΟΠΟ κατασχέθηκαν πλήθος σφραγίδων επιχειρήσεων 
(12 ελληνικές επιχειρήσεις), πλήθος φορολογικών στοιχείων των εταιρι-
ών που συνδέονται με τη δράση του «κυκλώματος CAROUSEL», πλα-
στές εξουσιοδοτήσεις που έφεραν σφραγίδες Δημόσιας Αρχής, εκτυ-
πωτής για την έκδοση των φορολογικών στοιχείων εντός του οχήματος, 
κάρτες πιστωτικών ιδρυμάτων διαφόρων προσώπων (διαχειριστές των 
εταιριών), τρεις επιταγές συνολικής αξίας 100.000 ευρώ, Αστυνομική 
Ταυτότητα και άδεια οδήγησης ημεδαπού προσώπου, φωτογραφίες δι-
αβατηρίων των φερόμενων ως «εγκεφάλων» της εγκληματικής ομάδας 
και 13 κάρτες καρτοκινητής τηλεφωνίας.

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις έχουν εκδώσει φορολογικά στοιχεία πολ-
λών εκατομμυρίων ευρώ, έτσι το ποσό των φόρων που δεν έχουν απο-
δοθεί εκτιμάται ότι ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, διενεργήθηκε έρευνα σε 13 επιχειρή-
σεις, όπου διαπιστώθηκε ότι 9 εξ αυτών δεν ήταν σε 
λειτουργία και συστήθηκαν με μόνο σκοπό τη λήψη 
και έκδοση εικονικών τιμολογίων, απαραίτητος κρίκος 
στην απάτη Φ.Π.Α. και στη δημιουργία κυκλώματος 
CAROUSEL.

Σε 4 επιχειρήσεις κατασχέθηκε πλήθος φορολογι-
κών στοιχείων, τα οποία βρίσκονται υπό επεξεργασία 
για τον προσδιορισμό της ζημίας για το Ελληνικό Δη-
μόσιο.

Σκοπός του ανωτέρω κυκλώματος ήταν να πραγ-
ματοποιούν εισαγωγές μέσω ενδιάμεσων ανύπαρκτων 
εταιριών και εν συνεχεία να πραγματοποιούν υποτιμο-
λογημένες πωλήσεις στους τελικούς παραλήπτες των 
εμπορευμάτων χωρίς να αποδίδουν τους φόρους που 
αναλογούν (Φ.Π.Α. – Εισόδημα).

Επιπλέον, με τη δράση τους οι ελεγχόμενες επιχει-
ρήσεις επέφεραν στρέβλωση και συνθήκες αθέμιτου 
ανταγωνισμού έναντι λοιπών νόμιμων επιχειρήσεων 
του κλάδου εμπορίας σιτηρών, καλαμποκιού και ζω-
οτροφών, καθώς παρατηρήθηκε ότι οι ελεγχόμενες 
επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα πώλησης των εμπο-
ρευμάτων σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή.

Από τα ευρήματα και την επεξεργασία των στοι-
χείων που κατασχέθηκαν, έχουν συνδεθεί με την πα-
ράνομη δράση του κυκλώματος επιχειρήσεις που εκ-
προσωπούνται από 7 ημεδαπούς και 9 αλλοδαπούς 

εκπροσώπους των εταιριών ή υποκρυπτόμενα πρόσωπα.
Η έρευνα συνεχίζεται σχετικά με τη συμμετοχή και λοιπών επιχει-

ρήσεων που έλαβαν τιμολόγια από τις ανύπαρκτες επιχειρήσεις που 
εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια, καθώς και τις χρηματικές ροές για τον εντο-
πισμό όλων των εμπλεκόμενων προσώπων.

Ελήφθησαν άμεσα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων του 
Δημοσίου (δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών), ενημερώνοντας άμε-
σα την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών (Γραφείο Οικονομικού Εισαγγελέα).

Η Υπηρεσία μας θα ενημερώσει τις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για τον 
καταλογισμό των φόρων που διέφυγαν της καταβολής.

Η έρευνα επεκτείνεται και στη δράση νομικών και φυσικών προσώ-
πων σε άλλα κράτη-μέλη, με σκοπό τη συλλογή ικανών στοιχείων για 
την εξάρθρωση του εγκληματικού δικτύου.

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, με όπλα της τον 
επαγγελματισμό και τον ζήλο του προσωπικού της, την πλούσια εμπει-
ρία και τεχνογνωσία, θα συνεχίσει, με μεγαλύτερη ένταση και αποφασι-
στικότητα, τη μάχη για την προστασία και τη διασφάλιση των δημοσίων 
εσόδων».
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ΕΚΕ: Σωστό αραίωμα για να πετύχουμε 
καλή ποιότητα συμπύρηνου ροδάκινου

Από την Ένωση Κονσερβοποι-
ών Ελλάδος γνωστοποιούνται τα 
εξής:

“Οι δύσκολες συνθήκες στο πα-
γκόσμιο εμπορικό περιβάλλον απαι-
τούν φέτος αυξημένες προσπάθειες 
από όλους μας. Αυτό γιατί στόχος δεν 
μπορεί να είναι άλλος από την απορ-
ρόφηση του συνόλου της παραγω-
γής συμπύρηνου ροδάκινου και την 
επιτυχή διάθεση στην διεθνή αγορά. 
Έχουμε μπροστά μας μια παραγωγή 
που από άποψη ποσότητας φαίνεται 
να είναι κανονική τουλάχιστον με τα 
σημερινά δεδομένα. Έχουμε επίσης 
εκτιμήσεις επιπέδου τιμής που είναι 
γνωστές εδώ και καιρό. Αυτό που μέ-
νει να προσπαθήσουμε είναι η ποιο-
τική αναβάθμιση των ροδάκινων που 
θα παραδοθούν για μεταποίηση.

 Αυτές τις μέρες γίνεται το αραίωμα 
των καρπών. Το σωστό αραίωμα είναι 
ίσως ο κρισιμότερος παράγοντας για 
να πετύχουμε καλή ποιότητα, η οποία 
ορίζεται ως εξής: 1. Ροδάκινα σωστά 
ωριμασμένα, δηλαδή κίτρινα και όχι πράσινα 2. Ροδάκινα υγιή, χωρίς προσβολές από μύκητες και ασθένειες και 3. Ροδάκινα σωστού μεγέ-
θους με ελάχιστο βάρος τα 130gr. Στο χέρι μας είναι να διατηρήσουμε την κυριαρχία της ελληνικής κομπόστας στην παγκόσμια αγορά και να 
διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη διάθεση του προϊόντος”.

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα «καρουζέλ» από το ΣΔΟΕ στην Ημαθία

Επιχειρήσεις φαντάσματα «πουλούσαν» 
ζωοτροφές, με «μαϊμού» φορολογικά στοιχεία

-Σε δεκάδες εκατ. ευρώ, ανέρχονται ΦΠΑ και φόροι που δεν έχουν αποδοθεί



Την Δευτέρα 30 Μαΐου στη Στέγη
Έργα για πιάνο από μαθητές 

του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας
Οι μαθητές των τάξεων πιάνου του Θανάση Ρεπάνη και Πέτρου Φάκα του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας, στο 

πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της σχολικής χρονιάς 2021-2022 θα παρουσιάσουν την Δευτέρα 30 
Μαΐου στις 8 μ.μ. στην Αντωνιαδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών πρόγραμμα με έργα για πιάνο.

Στο πρώτο μέρος της συναυλίας θα ακούσουμε παιδικά κομμάτια από την Συλλογή « Hal Leonard Student 
Piano Library» που απευθύνονται σε αρχάριους μαθητές, που έρχονται σε επαφή με τον κόσμο της μουσικής στα 
πρώτα χρόνια των σπουδών τους. 

Στο δεύτερο μέρος θα ερμηνευθούν έργα τόσο του κλασικού, όσο 
και του σύγχρονου πιανιστικού ρεπερτορίου.

Είσοδος ελεύθερη. Υποχρεωτική χρήση μάσκας. 

Η Ποντικίνα Πικασίνα είναι η κεντρι-
κή ηρωίδα μιας ιστορίας που εξυμνεί 
την εσωτερική δύναμη που κρύβουμε 
όλοι μέσα μας. Μια μέρα η Πικασίνα 
αποφασίζει να εγκαταλείψει την ποντι-
κογειτονιά της για να ακολουθήσει το 
όνειρό της. Θέλει να γίνει η βασίλισσα 
της παλέτας! Έρχεται αντιμέτωπη με 
κινδύνους, φόβους και αγωνίες. Έ-
χοντας, ωστόσο, ως κινητήριο δύνα-
μη την αγάπη, την αισιοδοξία και την 
προσήλωση στον στόχο, η Ποντικίνα 
οδεύει προς το Παρύζι για να γίνει δι-
άσημη ζωγράφος...  Το παραμύθι της 
Ευδοξίας Αδαμίδου, «Η Ποντικίνα Πικασίνα» που γρά-
φτηκε με σκοπό την προώθηση και την οικονομική ενί-
σχυση του Αθλητικού Σωματείου Ατόμων με Αναπηρίες 
Νομού Ημαθίας <<ΑΙΓΕΣ ΒΕΡΓΙΝΑ>>, ήταν η αφορμή 
για την 3η φετινή συνεργασία ανάμεσα σε εργαστηρι-
ακά τμήματα του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας. Αυτή τη φορά τα 
Αστεράκια της Μαρίας Κυροπούλου και οι Επί Σκηνής 
του Πέτρου Μαλιάρα, ενώνουν τις δυνάμεις τους και 
σας παρουσιάζουν το πρωτότυπο παραμύθι αλλά.. 
και τη συνέχειά του! Τα Αστεράκια αναλαμβάνουν να 
μας παρουσιάσουν το παραμύθι της κ. Αδαμίδου και 
οι Επί Σκηνής να μας ταξιδέψουν σε ένα δύσκολο αλλά 
και γνώριμο παρελθόν, γεμάτο ζωγραφική, πόλεμο κι 
ελπίδα! Η παράσταση παρουσιάζεται την Κυριακή 29 
Μαΐου στη Στέγη

2022 στις 20:00 στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμά-
των και Τεχνών.

Είσοδος: 3 ευρώ.

Συντελεστές 
Διασκευή Κειμένου: Πέτρος Μαλι-

άρας
Σκηνοθεσία: Μαρία Κυροπούλου, 

Πέτρος Μαλιάρας
Σκηνογραφία/Ενδυματολογία:  Δη-

μήτρης Γεωργόπουλος  
Επιμέλεια Μουσικής: Μαρία Κυρο-

πούλου, Πέτρος Μαλιάρας 
Ζωντανή μουσική (κλαρίνο) Αστέ-

ρης Πάππος 
Ηχοληψία: Αλέξανδρος Καροτσέρης
Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος 
Οργάνωση Παραγωγής-Προβολή: 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας
Στην αφήγηση ακούγεται η Δήμητρα Σταματίου
Τους ρόλους ερμηνεύουν (αλφαβητικά):  
Αστεράκια
Μαρία Κυροπούλου, Κωνσταντίνος Μαρκόπου-

λος, Αλέξης Μωυσίδης, Αλέξανδρος-Μιχαήλ Ντίνου, 
Δημήτρης Ξενίδης, Ελένη Ξενίδου, Άλκης Παλπάνας, 
Αστέρης Πάππος, Δημήτρης Πέτσας, Αποστόλης Που-
λιόπουλος, Αγνή Φίγκατ

Επί Σκηνής
Παναγιώτα Αντωνιάδου, Στέλλα Επαμεινωτίδου, 

Ελένη –Μυρτώ Θεοχαροπούλου, Δέσποινα Καλτσή, 
Αρετή Καραβασίλη, Γεώργιος Κοπαλίδης, Φωτεινή Κο-
ρυφίδου, Βασίλειος Κωνσταντινίδης, Μάρθα Μαϊόβη, 
Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, Ουρανία Μιχαλοπούλου, 
Νικολέτα Μούρτη, Χρυσούλα Μπουσμαλή, Μαρίζα 
Ορφανίδου, Απόστολος Πέτρου, Χρυσάνθη Σταμούλη, 
Καλλιόπη Φύκατα
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέδαση.
• Απολύμανση πριν κάθε προβολή,
• Μεγάλες αποστάσεις 
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων 
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο

TOP GUN: MAVERICK 
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:   
Πέμπτη 26/5 – Παρασκευή 27/5 – Σάββατο 28/5 – Τρίτη 31/5 

στις 21.00
Κυριακή 29/5 – Δευτέρα 30/5 – Τετάρτη 1/6 στις 20.45
Σκηνοθεσία: Joseph Kosinski
Σενάριο: Ehren Kruger
Ηθοποιοί: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller, 

Val Kilmer, Monica Barbaro, Jon Hamm, Ed Harris

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με περισσότερα από τριάντα χρόνια υπηρεσίας ως ένας από 

τους καλύτερους πιλότους της αεροπορίας, ο Πιτ «Μάβερικ» 
Μίτσελ (Τομ Κρουζ) βρίσκεται εκεί όπου ανήκει, δουλεύοντας ως 
εκπαιδευτής πιλότων κι αποφεύγοντας την προαγωγή σε βαθμό 
που θα τον «προσγείωνε». Όταν αναλάβει την εκπαίδευση μιας 
διμοιρίας αποφοίτων για μία εξιδεικευμένη αποστολή, όμοια 
της οποίας κανένας πιλότος δεν έχει συναντήσει, ο Μάβερικ 
συναντά τον Υποσμηναγό Μπράντλεϊ Μπράντσο (Μάιλς Τέλερ,«-
Χωρίς Μέτρο»), γιο του εκλιπόντα φίλου του Μάβερικ, Υποσμη-
ναγού Νικ Μπράντσο. Απέναντι σε ένα αβέβαιο μέλλον, αλλά και 
φαντάσματα του παρελθόντος, ο Μάβερικ έρχεται αντιμέτωπος 
με τους βαθύτερους φόβους του, που αποκρυσταλλώνονται σε 
μια αποστολή η οποία απαιτεί την απόλυτη θυσία από όσους 

συμμετάσχουν σε αυτήν.

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

Σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβολή θα πραγματοποιηθεί 
ταυτόχρονα και στην αίθουσα 1

 
Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η πρόσβαση στο 

Θερινό κινηματογράφο είναι ελεύθερη σε όλους, χωρίς να απαι-
τείται καμιά επίδειξη αποτελέσματος τεστ ή βεβαίωσης εμβολια-
σμού .

Απλά, έχετε μαζί σας, τη μάσκα σας και μια ζακέτα και έρχε-
στε !!

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     26/5/22 - 1/6/22

Το Σάββατο 28 Μαΐου
Το βιβλίο του Χρήστου Τούβε 

«Σκέψου το, η ιστορία 
ενός ημερολογίου» παρουσιάζεται 

στο Σταρ της Βέροιας
Το βιβλίο του Χρήστου Τούβε «Σκέψου το, η ιστορία ενός 

ημερολογίου» παρουσιάζεται το Σάββατο 28 Μαΐου στις 7:00 
το βράδυ στο κινηματοθέατρο Σταρ της Βέροιας. Πρόκειται για 
ένα μυθιστόρημα που πραγματεύεται το θέμα της υιοθεσίας. 
Την εκδήλωση συντονίζει η Ιφιγένεια Βλαχογιάννη σύμβουλος 
επιχειρήσεων, και θα μιλήσουν η φιλόλογος – συγγραφέ-
ας Βάλια Μπαμπέτσα, ο πρόεδρος του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας 
Γιώργος Σαλιάγκας και η δικηγόρος μέλος του «Έρασμου» 
Φωτεινή Κύρτσιου. Χαιρετισμό θα απευθύνει η πρόεδρος του 
συλλόγου κοινωνικής παρέβασης «Έρασμος», Γιούλη Φω-
στηροπούλου.

Χαρακτηριστικό το κείμενο στο εξώφυλλο του βιβλίου:
 «Η “Προσωρινή Οικογένεια” σας καλοσωρίζει. Εδώ θα 

βρείτε το σπιτικό που δεν είχατε ποτέ. Επιγραφή μέσα σε κά-
δρο. Πόσο θα ήθελα να μην το είχα δει ποτέ. Πόσο θα ήθελα 
να βρω τους πραγματικούς μου γονείς, να τους τιμωρήσω, 
που με άφησαν σε μία έρημο χωρίς όαση.  Τι θα πει “Προσω-
ρινή Οικογένεια”; Τι θα πει Προσωρινό Σπιτικό; Πόσο καιρό 
διαρκεί αυτό το προσωρινό; 

Γιατί από τότε που με θυμάμαι προσωρινά ζω εδώ μέσα, 
προσωρινά κλαίω και προσωρινά ελπίζω. Και μετά σιωπή. 
Και μετά φωνές. Όλα προσωρινά. Τόσα προσωρινά που έ-
χουν γίνει μόνιμα. Καθημερινοί εφιάλτες της καθημερινότητάς 
μου. Και περνάνε τα χρόνια και δε νιώθω πόνο. Μόνο μίσος… 
Η “Προσωρινή Οικογένεια” σας καλοσωρίζει.

Επιγραφή που σου δίνει την εντύπωση ότι η ευτυχία δε 
διαρκεί…»

Ο Χρήστος Τούβε είναι συγγραφέας, εκδότης και Life 
Coach με εξειδίκευση από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών. Κάνει Pesonal & Business Coaching. 
Πρόσφατα ξεκίνησε συνεργασία με το Κοινωνικό Πανεπιστή-
μιο Ενεργών Πολιτών ως Εισηγητής για θέματα Συγγραφής 
και Coaching. 

Κάτοχος πτυχίων Λογιστικής, Management και Μεταπτυχι-
ακού Διπλώματος MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ξεκίνησε 

τη Συγγραφική πορεία του, το Δεκέμβριο του 2014 και έκτοτε τα βιβλία του αριθμούν χιλιάδες αντίτυ-
πα. Ο τρόπος γραφής του είναι αισθαντικός με πολλά στοιχεία ψυχολογίας.

Το πρώτο πόνημά του με τίτλο ‘Της ζωής τα παράξενα παιχνίδια’, έγινε best seller. Στην ίδια τρο-
χιά κινούνται και τα 2 επόμενα που ακολούθησαν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν οι βιβλιοπαρουσιάσεις του, ενώ μία από τις πιο σημαντικές στιγ-
μές στη συγγραφική του διαδρομή είναι η βράβευσή του, το Δεκέμβριο του 2017, από τη Μεγάλη του 
Γένους Σχολή στην Κωνσταντινούπολη.

Την Κυριακή 29 Μαΐου στη Στέγη
«Η Ποντικίνα Πικασίνα και «Tο Τελευταίο 
πορτραίτο» από τις Ομάδες «Αστεράκια» 

& «Επί Σκηνής» του ΔΗΠΕΘΕ



Πόπη Φιρτινίδου και Παναγιώτα Κασιμιάδου 
από τη Βέροια, στον τελικό του Πανελλήνιου 

Διαγωνισμού συγγραφής και ερμηνείας 
πρωτότυπου μονολόγου επί σκηνής 

Την Κυριακή 22 Ιουνίου 2022 ολοκληρώθηκε η δεύτερη 
προκριματική φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού συγγρα-
φής και ερμηνείας πρωτότυπου μονολόγου επί σκηνής και 
επιλέχθηκαν 9 υποψήφιοι για τον τελικό, που θα διεξαχθεί 
στην Αθήνα στις 26 Ιουνίου. 

Από τον Δήμο Νάουσας και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας  που 
διοργάνωσαν τους προκριματικούς αγώνες στις διάφορες πό-
λεις ανά την Ελλάδα, η κριτική επιτροπή είχε προκρίνει τους:

 Βέροια: «Η κλεμμένη πλάτη»  Συγγραφέας: Πηνελόπη 
Φιρτινίδου, Ηθοποιός: Παναγιώτα Κασιμιάδου

Νάουσα: «Δεύτερη πάντα»  Συγγραφέας: Γεώργιος Κασα-
πίδης,   Ηθοποιός: Όλγα Παπαδοπούλου

Το επίπεδο των δημιουργών και ερμηνευτών που συμμετείχαν στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μο-
νολόγου επί Σκηνής ήταν εξαιρετικά υψηλό, γεγονός που δυσκόλεψε την κριτική επιτροπή της ημιτελικής 
φάσης στο έργο της και την υποχρέωσε να συσκεφθεί κατ’ επανάληψη προκειμένου να καταλήξει στους 
9 που επελέγησαν ώστε να μετάσχουν στον τελικό.

Από την Βέροια η μία από τις 6 συμμετοχές που προκρίθηκαν για τον τελικό: Η κλεμμένη πλάτη (Βέ-
ροια) Συγγραφέας: Πηνελόπη Φιρτινίδου / Ερμηνεύτρια: Παναγιώτα Κασιμιάδου. 

Συγχαρητήρια Πόπη Φιρτινίδου, συγχαρητήρια Παναγιώτα Κοσμίδου και καλή επιτυχία στον τελικό!
 ΟΙ ΠΡΟΚΡΙΘΕΝΤΕΣ  ΣΤΗΝ  ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ
(αλφαβητικά βάσει τίτλου έργου)
-Γυμνός χωρίς κινητό (Καστοριά) Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Μυλωνάς / Ερμηνευτής: Γεώργιος Παυ-

λόπουλος -Ιφιγένεια έξοδος (Καλαμάτα) Συγγραφέας/Ερμηνεύτρια: Βασιλική Βασιλειάδη
-Το κέρασμα (Καβάλα) Συγγραφέας: Γιούλη Αποκατανίδου / Ερμηνεύτρια: Νεφέλη Λαδά
-Η κλεμμένη πλάτη (Βέροια) Συγγραφέας: Πηνελόπη Φιρτινίδου / Ερμηνεύτρια: Παναγιώτα Κασιμιά-

δου  -Ουρανία (Αθήνα) Συγγραφέας: Δήμητρα Νικολαίδου / Ερμηνεύτρια: Δέσποινα Καρδογέρου
-Το πλέγμα (Αλεξανδρούπολη) Συγγραφέας/Ερμηνεύτρια: Ευαγγελία Σγουρομάλλη 
-Σώπα, μη μιλάς (Σάμος) Συγγραφέας: Έλενα Χουσνή / Ερμηνεύτρια: Παρθενόπη Αρμενάκη
-Τετρακόσια ογδόντα πέντε γραμμάρια (Πάτρα) Συγγραφέας: Ιωάννης Κοψίνης / Ερμηνεύτρια: Μαρί-

να Παντελάκη -Φοβίες (Καρδίτσα) Συγγραφέας/Ερμηνεύτρια: Μαρία Tσικριτσάκη
Σε περίπτωση που κάποιος/κάποιοι από τους ανωτέρω συντελεστές δηλώσει αδυναμία προσέλευ-

σης το έργο θα αντικατασταθεί από άλλο έργο Η Ένωση Σεναριογράφων ευχαριστεί τους 250 περίπου, 
δημιουργούς/ερμηνευτές από όλη την Ελλάδα που συμμετείχαν στον 1ο 
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μονολόγου επί Σκηνής, χάρις στους οποίους η 
προσπάθεια αυτή απέδωσε εξαιρετικά πολύτιμα δημιουργικά ψήγματα, 
που πιστεύει ότι θα φανούν, εντονότερα, στο εγγύς μέλλον.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΤΕΝΙΔΗΣΣΩΤΗΡΙΟΣ του Στεργί-

ου και της Αναστασίας, το γένος Αλια-
τίδου, που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στο Στενήμαχο Νάουσας και η 
ΠΑΡΤΑΛΙΔΟΥΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του Γεωρ-
γίου και της Άννας, το γένος Καρδάκου, 

που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αντωνίου Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
ΟΛΑΜΠΡΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γε-

ωργίου και της Ελένης, το γένος Παύ-
λου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΒΟΥΖΑΑΘΑΝΑΣΙΑ του 
Αναστασίου και της Αικατερίνης, το γέ-
νος Χατσιαποστολίδου, που γεννήθηκε 

και κατοικεί στην Κοζάνη, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ.Κων/
νου και Ελένης στη Βέροια.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του 

Δημητρίου και της Ευριδίκης, το γένος 
Τραούδα, που γεννήθηκε και κατοι-
κεί στη Φρανκφούρτη Γερμανίας και η 
ΣΤΕΡΓΙΟΥΑΘΑΝΑΣΙΑ του Χρήστου 
και της Μαριάνθης, το γένος Διαμαντή, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Φραν-

κφούρτη Γερμανίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρη-
σκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύ-
ρων Βέροιας.

Νέο τέλος ανακύκλωσης 0,08 ευρώ 
στους καταναλωτές, από την 1η 
Ιουνίου, για τα πλαστικά με PVC

 
Ένας νέος φόρος ανακύκλωσης αναμένεται να 

επιβληθεί από την 1η Ιουνίου, με βάση το σχεδιο 
νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος  ύψους 
8 λεπτών ανά τεμάχιο πλαστικής συσκευασίας  
προϊόντων που περιέχουν PVC (πολυβινυλοχλω-
ρίδιο) με σκοπό την αποθάρρυνση της χρήσης 
τους, αφού δεν είναι τεχνικά δυνατός ο διαχωρι-
σμός τις ετικέτας αυτής και επομένως η ανακύ-
κλωσή τους. 

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα 
βλέπουν στις αποδείξεις έναν επιπλέον φόρο 0,08 
ευρώ, ο οποίος θα έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα 
και τα έσοδα από αυτό αποτελούν δημόσια έσοδα, 
τα οποία θα εισπράττονται από την Α.Α.Δ.Ε. και 
θα  αποδίδονται στον Ε.Ο.ΑΝ. με αποκλειστικό 
σκοπό τη χρηματοδότηση δράσεων ανακύκλω-
σης.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο για την απόδοση του τέλους υποβάλλεται σχετική δήλωση απόδοσης, από τις 
επιχειρήσεις που πωλούν τα προϊόντα, στη φορολογική διοίκηση κάθε τρίμηνο, έως την τελευταία ημέρα του 
μήνα που ακολουθεί την περίοδο στην οποία αφορά.

Το ποσό του τέλους, αναγράφεται με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης προ του 
Φ.Π.Α. και αποτυπώνεται στα λογιστικά αρχεία που υποχρεούνται να τηρούν οι επιχειρήσεις που πωλούν τα εν 
λόγω προϊόντα.

Υποχρεούνται δηλαδή οι επιχειρήσεις  να αναγράφουν στα σημεία πώλησης των προϊόντων, σε εμφανές 
σημείο για τον καταναλωτή, ότι τα προϊόντα αυτά υπόκεινται σε τέλος, με αναγραφή του ποσού του τέλους.

 Ως εκ τούτου, από την 1η Ιουνίου 2022, οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς συσκευασιών προϊόντων, μέρος 
της συσκευασίας των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), απαγορεύεται να θέτουν είτε επί της ίδιας 
της συσκευασίας είτε στην ετικέτα αυτής, σήμανση περί δυνατότητας ανακύκλωσης της συσκευασίας.

Ωστόσο, σε συνέχεια της νέας Νομοθετικής διάταξης, ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμφιαλώσεως Ελληνικού Φυ-
σικού Μεταλλικού Νερού ενημερώνει τους καταναλωτές, ότι κανένα προϊόν του κλάδου του εμφιαλωμένου νε-
ρού στην Ελλάδα και ειδικότερα των Εταιριών Μελών του ΣΕΦΥΜΕΝ, δεν περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), 
σε κανένα υλικό συσκευασίας, φιάλη, ετικέτα, πώμα. Συνεπώς, δεν επιβαρύνεται με το τέλος ανακύκλωσης.

Επίσης, ο ΣΕΦΥΜΕΝ επισημαίνει ότι το σύνολο των υλικών συσκευασίας που χρησιμοποιούν οι Εταιρίες 
Μέλη του, στο εμφιαλωμένο νερό, είναι πλήρως ανακυκλώσιμα.
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ΑΡ. ΠΡΩΤ. : ΥΠΠΟΑ/239847/25-05-2022
ΑΔΑΜ: 22PROC010618755

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛEΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

«Μελέτη για την Ενεργειακή
 αναβάθμιση του Μουσείου 

Βασιλικών Τάφων Αιγών (Βεργίνα) 
του Αρχαιολογικού Μουσείου Πέλλας 

και του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Καβάλας»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: (Π.Δ.Ε)
(κωδικός: 2020ΣΜ91400004)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-
βάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) με κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης τιμής

•  Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – 

Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων 
και Τεχνικών Έργων-Διεύθυνση Μελετών και 
Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών 
Κτιρίων

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Πλ. Καρύτση 12
Τ.Κ. 10561
Αθήνα- Ελλάδα
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ
Τηλέφωνο : 2103313460 – 210 3313464
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : dmeempk@

culture.gr
Διεύθυνση (-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση : www.yppo.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.

yppo.gr
Ι.2) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέ-

σιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και 
δωρεάν πρόσβαση στην διεύθυνση : www.
promitheus.gov.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες 
από άλλη διεύθυνση:

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – 
Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων 
Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων

Πλ. Καρύτση 12 – Τ.Κ. 10561 – Αθήνα
Αρμόδιος για πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ
Τηλέφωνο : 2103313460 – 210 3313464
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : dmeempk@

culture.gr
Κωδικός NUTS: EL303
Διεύθυνση (-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση : www.yppo.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής 

πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη δι-
εύθυνση: www.promitheus.gov.gr

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής 
πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθεί-
σα διεύθυνση

Ι.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή 

αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερει-
ακών ή τοπικών τους παραρτημάτων

Ι.4) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Τμήμα ΙΙ: Αντικείμενο
ΙΙ.1) Εύρος της σύμβασης
ΙΙ.1.1) Τίτλος:
«Μελέτη για την Ενεργειακή αναβάθμιση 

του Μουσείου Βασιλικών Τάφων Αιγών (Βεργί-
να), του Αρχαιολογικού Μουσείου Πέλλας και 
του Αρχαιολογικού Μουσείου Καβάλας»

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών 

μελετών
ΙΙ.2 Περιγραφή
ΙΙ.2.1) Σύντομη περιγραφή:
Η μελέτη αφορά στην ενεργειακή αναβάθ-

μιση των εξής Μουσείων:
α) ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΑΙΓΩΝ 

(ΒΕΡΓΙΝΑ)
β) ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
γ) ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΒΑ-

ΛΑΣ
Αντικείμενο της προς ανάθεση μελέτης 

είναι η εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης 
των αναφερόμενων τριών (3) Μουσείων, η 
επιλογή των κατάλληλων παρεμβάσεων και η 
μελέτη τους, σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής 
και τευχών δημοπράτησης, με στόχο την ε-

νεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων , σύμφωνα 
με τους ισχύοντες κανονισμούς. Περιλαμβάνει 
την έκδοση και εκπόνηση ΠΕΑ, ΜΕΑ, Αρχιτε-
κτονική, Στατική και Η/Μ μελέτη Εφαρμογής, 
τεύχη δημοπράτησης ΣΑΥ και ΦΑΥ.

II.3.2) Πληροφορίες σχετικά με τα Τα-
μεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρό-
γραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της 
Ευρωπαϊκής

Ένωσης: ΟΧΙ
Ταυτότητα του έργου:
Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων και η σύμβαση θα 
χρηματοδοτηθεί από (Π.Δ.Ε) και κωδικό ενά-
ριθμου 2020ΣΜ91400004.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρημα-
τοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1) Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκε-

κριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η συμμετοχή περιορίζεται σε συγκεκριμένη 

επαγγελματική κατηγορία: ναι
Δηλώστε την επαγγελματική κατηγορία:
Για την κατηγορία μελέτης 06 - Aρχιτεκτονι-

κές μελέτες (Γ΄ τάξης) και άνω.
Για την κατηγορία μελέτης 08 - Στατικές 

μελέτες (Β΄ τάξης) και άνω.
Για την κατηγορία μελέτης 09 - Μελέτες 

Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονι-
κές (Γ΄ τάξης) και άνω

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή
IV.1.2) Είδος διαγωνισμού
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3) Κριτήρια αξιολόγησης των με-

λετών:
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή.

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες
IV.1.2) Προθεσμία για την παραλαβή 

σχεδίων ή αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 08/07/2022
Τοπική ώρα: 14:00 μ.μ.
IV.1.3) Γλώσσες στις οποίες μπορούν 

να συνταχθούν τα σχέδια ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής:

Ελληνικά
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Διαδικασίες προσφυγής
VI.1.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδι-

κασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΕΠΠ
Ταχ. διεύθυνση: ΘΗΒΩΝ 196-198 - ΑΓ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-

eprocurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-

eprocurement.gr
VI.1.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδι-

κασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕ-

ΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ταχ. διεύθυνση: ΠΛ. ΚΑΡΥΤΣΗ 12
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 10561
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dmeempk@

culture.gr
Τηλέφωνο: +30 2103313460
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.yppo.gr
VI.1.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) 

προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Άρθρο 6 της Διακήρυξης: Προδικαστικές 

Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική δικαστι-
κή προστασία

VI.1.4) Υπηρεσία από την οποία πα-
ρέχονται πληροφορίες για την υποβολή 
προσφυγών

Επίσημη επωνυμία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕ-
ΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ταχ. διεύθυνση: ΠΛ. ΚΑΡΥΤΣΗ 12
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 10561
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dmeempk@

culture.gr
Τηλέφωνο: +30 2103313460
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.yppo.gr

Ο Προϊστάμενος της ΔΜΕΕΜΠΚ
Κωνσταντίνος Φρισήρας

5ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΩΡΑΕΙ ΟΛΟΥΣ

Την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 
έπεσε η αυλαία του σχεδίου δρά-
σης «Ένα σχολείο που μας χω-
ράει όλους», το οποίο υλοποίησε 
κατά τη διάρκεια του σχολικού 
έτους το 5ο ΓΕΛ Βέροιας.

Σε μια ημέρα επιλεγμένη 
σκόπιμα, καθώς είναι αναγνω-
ρισμένη ως Ημέρα Μνήμης της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων του 
Πόντου, το Σχολείο δήλωσε έ-
μπρακτα στους πρόσφυγες μα-
θητές ότι τιμώντας τη μνήμη των 
Ποντίων προσφύγων ανοίγει την 
αγκαλιά του για να τους χωρέ-
σει όλους στο πλαίσιο του έρ-
γου: «Σχολεία για όλους – Συ-
μπερίληψη παιδιών προσφύ-
γων στα ελληνικά σχολεία». Το 
συγκεκριμένο έργο υλοποιείται 
στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος «Τοπική Ανάπτυξη και Μεί-
ωση της Φτώχειας», των ΕΕΑ 
Grants, με φορέα υλοποίησης το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Wergeland 
(EWC) και τελεί υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευμάτων, με 
την υποστήριξη του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). 
Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να 
συμβάλει στην ενίσχυση της κοι-
νωνικής συνοχής και τη μείωση 
των οικονομικών και κοινωνικών 
ανισοτήτων. Ο Διαχειριστής Ε-
πιχορήγησης για το πρόγραμμα 
«Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση 
της Φτώχειας» στην Ελλάδα είναι 
η ΣΟΛ Crowe σε συνεργασία με 
την HumanRights360.

Η εκδήλωση ήταν διπλή. Η 
πρώτη, σύμφωνα με το σχέδιο 
δράσης του προγράμματος,  αφορούσε στην υποδοχή στο 
σχολείο των μαθητών προσφύγων από τα Γυμνάσια της 
περιοχής μας. Συγκεκριμένα, η Ομάδα Σχολικής Διαμε-
σολάβησης, μετά το καλωσόρισμα από τον Διευθυντή και 
τους εκπαιδευτικούς, ενημέρωσε τους προσφυγόπαιδες 
από το Κογκό, τη Σομαλία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ και την 
Ουκρανία για το πρόγραμμα σπουδών του Λυκείου και τους 
ξενάγησε στις αίθουσες και τα εργαστήριά του. Τα παιδιά 
συνοδεύονταν καθ’ όλη την επίσκεψη από τις συντονίστριες 
εκπαίδευσης προσφύγων Βέροιας, κ. Πατρίκα Αθηνά, και 
Αλεξάνδρειας, κ. Σερενίδου Χρυσή, από τις εκπαιδευτι-
κούς-συνοδούς από τα Γυμνάσια φοίτησής τους και από 
τους διερμηνείς της ΜΕΤΑδρασης, του προγράμματος πα-
ροχής διερμηνείας στα σχολεία, που συνετέλεσαν ο καθένας 
από την πλευρά του στην επιτυχή έκβαση της υποδοχής.

Ακολούθησε στη Βιβλιοθήκη του σχολείου η τελετή λήξης 
του προγράμματος, την οποία τίμησαν με την παρουσία 
τους ο Δήμαρχος Βέροιας, Βοργιαζίδης Κωνσταντίνος, η Α-
ντιδήμαρχος Παιδείας και Ισότητας των Φύλων, Τζήμα-Τόπη 
Συρμούλα, ο πατήρ Νεκτάριος Σαββίδης ως εκπρόσωπος 
της Μητρόπολης, ο Διευθυντής ΔΔΕ Ημαθίας, Παπαδόπου-
λος Αθανάσιος, η Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων της 
ΔΔΕ, Δημητριάδου Λένα, ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτρο-
πής Α/θμιας Εκπ/σης και μέλος του Σχολικού Συμβουλίου 
του 5ου ΓΕΛ, Δέλλας Αθανάσιος, γονείς, εκπαιδευτικοί και 
αντιπροσωπεία μαθητών. Χαιρετισμό απηύθυνε μέσω τη-
λεδιάσκεψης και η επιμορφώτρια του προγράμματος, Γάτση 
Παναγιώτα, υπό την καθοδήγηση της οποίας σχεδιάστηκε 
και υλοποιήθηκε το πρόγραμμα. Στο μήνυμά τους όλοι τό-
νισαν πως η Βέροια είναι μια πόλη πολυπολιτισμική, που 
υποδέχεται φιλόξενα όσους αναζητούν καταφύγιο στους 
κόλπους της, και συνεχάρησαν τους εκπαιδευτικούς και τους 
μαθητές γιατί έκαναν το σχολείο τους «ένα σχολείο που τους 
χωράει όλους».

Προχωρώντας στην αποτίμηση του προγράμματος ο 
Διευθυντής του σχολείου, Χρυσής Σταμάτιος, παρουσίασε 
αναλυτικά τις δράσεις που υλοποιήθηκαν από τη σχολική 
κοινότητα του 5ου ΓΕΛ, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με 
άλλους φορείς:

• επιμόρφωση της Ομάδας Δράσης (Χρυσής Στα-
μάτιος, Διευθυντής του σχολείου, Αξούριστου Χαρίκλεια, 
εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών, και Σιούτη Καλλιόπη, εκ-
πρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων) από την 
Ακαδημία «Σχολεία για όλους»

• επιμόρφωση του συνόλου των εκπαιδευτικών του 
σχολείου αλλά και εκπροσώπων των όμορων σχολείων, του 
Επαγγελματικού Λυκείου και του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελ-
ματικού Γυμνασίου Λυκείου, και του Γυμνασίου Βεργίνας, 
που κι αυτό υποδέχεται μαθητές πρόσφυγες

• ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Γονέων και 
των Κηδεμόνων των μαθητών του σχολείου

• ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της μαθητικής 
κοινότητας, αρχικά σε συνεργασία με τη ΜΚΟ DataWo και 
στη συνέχεια με τη ΔΔΕ Ημαθίας και το Κέντρο Συμβουλευ-
τικής του Δήμου Βέροιας

• δημιουργία γκράφιτι κατά την Παγκόσμια Ημέρα 
Μητρικής Γλώσσας, αφιερωμένου στη μνήμη του αδικοχα-
μένου Άλκη Καμπανού, με μήνυμα πολυγλωσσικής μορφής 
ενάντια στη βία

• δημιουργική γραφή των μαθητών κατά την Παγκό-
σμια Ημέρα Ποίησης και Ημέρα κατά του Ρατσισμού, που 
απέδωσε εξαιρετικές γραπτές και καλλιτεχνικές δημιουργίες

• σχετική αρθρογραφία στο 24σελιδο ένθετο του 
ΒΗΜΑΤΟΣ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ που επιμελήθηκε η σχολική κοι-
νότητα του 5ου ΓΕΛ

• παρακολούθηση σχετικών ταινιών και συζητήσεις 
κριτικού αναστοχασμού από την Ομάδα Σχολικής Διαμεσο-
λάβησης

• δράσεις πολυγλωσσικής ενσυναίσθησης από την 
ίδια ομάδα, με μηνύματα υποδοχής και ενσωμάτωσης των 
μαθητών προσφύγων στην οικογένεια του 5ου ΓΕΛ

• υποδοχή των μαθητών προσφύγων από τα γυ-
μνάσια της περιοχής

Τέλος, έκανε ειδική μνεία στο έργο των δύο οικογενειών 
που φιλοξενούν μαθητές πρόσφυγες από την Ουκρανία, 
που δυστυχώς δοκιμάζεται σήμερα από τη βαρβαρότητα 
του πολέμου και απευθυνόμενος στους μαθητές πρόσφυγες 
έδωσε το μήνυμα της ημέρας: «Είστε ένα με μας! Είμαστε 
εδώ για σας!»

Η τελετή λήξης ολοκληρώθηκε με ένα δεύτερο μέρος 
αφιερωμένο στα παιδιά. Από τη μια η Ομάδα Σχολικής Δι-
αμεσολάβησης παρουσίασε δείγματα από τη δημιουργική 
γραφή των μαθητών του σχολείου: έργα ζωγραφικής, ποιή-
ματα, αποσπάσματα ημερολογίων και άλλα, προκαλώντας 
δάκρυα συγκίνησης και θαυμασμού στους παρευρισκόμε-
νους για την ποιότητα της δουλειάς τους∙ από την άλλη οι 
μαθητές πρόσφυγές τους αφιέρωσαν δικές τους δημιουργίες 
με πολυτροπικά κείμενα, δείχνοντας πόσο κοντά βρίσκονται 
οι καρδιές των παιδιών όλου του κόσμου.

Για το 5ο Λύκειο ήταν μια μέρα ξεχωριστή!
Ευχαριστούμε όλους όσοι συνετέλεσαν στην ολοκλήρω-

ση του προγράμματός μας!
Την τελική εκδήλωση οργάνωσαν και συντόνισαν οι 

μαθητές της Σχολικής Διαμεσολάβησης: Γκαϊτατζή Στυλια-
νή-Θεοδώρα, Δεμερτζή Σοφία, Ζαχοπούλου Αικατερίνη, 
Καλαϊτζίδου Κωνσταντίνα, Νικόλοβ Νικόλαος, Φανδινάκη Γε-
ωργία, οι εκπαιδευτικοί: Αξούριστου Χαρίκλεια, Λιακοπούλου 
Ευσταθία, Μοσχόπουλος Αναστάσιος, Τότσκα Αικατερίνη, 
και ο Διευθυντής Χρυσής Σταμάτιος.



Πρόγραμμα Rapid Test 
στον Δήμο Βέροιας

Συνεχίζεται η διενέργεια των δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων τα-
χείας ανίχνευσης αντιγό-
νου του νέου κορωνοϊού 
SARS CoV–2 στον Δήμο 
Βέροιας, από κλιμάκια της 
Κινητής Μονάδας του ΕΟ-
ΔΥ στην Ημαθία.

Η  δ ιαδ ικασ ία  των 
δωρεάν rapid tests έχει 
προγραμματιστεί τις πα-
ρακάτω μέρες και ώρες 
στο ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας 
(Μαυρομιχάλη 14, έναντι 
Βήματος Απ. Παύλου):

Δευτέρα 30.05.22 έως 
Παρασκευή 03.06.22 από 
8:30 έως 15:00

Κυριακή 05.06.22 από 
8:30 έως 14:30.

Οι πολίτες θα πρέπει 
γνωρίζουν τo ΑΜΚΑ τους, 
τον Αριθμό Δελτίου Ταυ-
τότητας, 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 καθη-
μερινές στις 15:00.
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
 «VENUS GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

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

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ: 
Email: hr@venusgrowers.gr

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

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
«VENUS GROWERS» 

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

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

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

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

Mail: hr@venusgrowers.gr

Πρόγραμμα δωρεάν rapid tests στη Νάουσα
Στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid tests την ερχόμενη 

εβδομάδα (Δευτέρα 30.05.2022 έως και Παρασκευή 3.06.2022) από τον Εθνικό Οργανισμό 
Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με τον δήμο.

Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι θα γίνονται από τις 9 το πρωί  έως τις 3 το μεσημέρι.
 Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία θα πρέ-

πει να έχουν μαζί τους τον προσωπικό αριθμό υγείας ΑΜΚΑ και να δίνουν τον αριθμό του 
κινητού τους, ώστε να ενημερώνονται για το αποτέλεσμα από τον ΕΟΔΥ.

Δήμος Νάουσας: 
Αιτήσεις για εφάπαξ ειδικό 
βοήθημα επανασύνδεσης 

παροχών 
ηλεκτρικού ρεύματος

Ο Δήμος Η.Π Νάουσας - έπειτα από την 
έκδοση της σχετικής ΚΥΑ - αναφορικά με τη 
χορήγηση του ειδικού βοηθήματος για την 
επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύ-
ματος, ενημερώνει ότι δίνεται η δυνατότητα 
επανασύνδεσης σε καταναλωτές με χαμηλά 
εισοδήματα, οι οποίοι έχουν ληξιπρόθεσμες 
οφειλές από λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύ-
ματος και έχουν αποσυνδεθεί ή θα αποσυν-
δεθούν από το δίκτυο μέχρι τις 30-6-2022 
και εξακολουθούν να παραμένουν αποσυν-
δεδεμένοι. 

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Γραφείο 
Πρόνοιας του Δήμου Νάουσας (κτίριο Λόγ-
γου Τουρπάλη). Περισσότερες πληροφορίες 
στο τηλ. 2332024210.

Σεμινάρια digital marketing 
από το Επιμελητήριο Ημαθίας 

και το ΚΕΒΙΔΙΜ του ΑΠΘ
Η Αναπτυ -

ξιακή Εταιρεία 
του Επιμελητη-
ρίου Ημαθίας 
(ΕΤΕΠΑ) ,  σε 
συνεργασία με 
το Κέντρο Ε-
π ι μ ό ρ φ ω σ η ς 
κα ι  Δ ια Βίου 
Μάθησης του 
Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης 
(ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ) 
και με την υποστήριξη του Veria Tech Lab της Δημόσιας Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης Βέροιας διοργανώνουν εξειδικευμένα επιμορφωτικά 
προγράμματα για τα μέλη του Επιμελητηρίου Ημαθίας και τους εργα-
ζόμενους σε αυτά.

Τα σεμινάρια έχουν την εξής θεματολογία: 
1) Παγκόσμιες Ηλεκτρονικές αγορές: Συμμετοχή Ελληνικών Επι-

χειρήσεων και προώθηση των πωλήσεων τους.
2) Ηλεκτρονική ασφάλεια και προστασία για επιχειρήσεις ηλε-

κτρονικού εμπορίου.
Και τα δύο προγράμματα θα είναι διάρκειας 16 ωρών με μέγιστο 

όριο συμμετεχόντων 30 άτομα.
ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑ-

ΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ ΕΔΩ: https://forms.gle/
juyp7cnUzGEbkKFB9

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Η μέθοδος διδασκαλίας είναι εξ αποστάσεως μέσω της εκπαιδευ-

τικής πλατφόρμας του ΑΠΘ είτε με ZOOM.
Στους συμμετέχοντες θα απονέμεται πιστοποιητικό επιμόρφωσης 

ή βεβαίωση παρακολούθησης από το ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ. Για την απονο-
μή του πιστοποιητικού οι συμμετέχοντες θα υποβληθούν σε γραπτή 
εξέταση/αξιολόγηση. Ενώ το ποσοστό απουσιών δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 10% του συνόλου των διδακτικών ωρών.

Επιστημονικός Υπεύθυνος/Διδάσκων: Δρ. Σταμάτιος Τζελέπης, 
Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο Δρ. Σταμάτιος Τζε-
λέπης είναι Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, κάτοχος Διδακτορικού 
Διπλώματος στην επιστήμη της Πληροφορικής και κάτοχος Διπλώ-
ματος στη Διοίκηση επιχειρήσεων. Έχει 30 έτη επαγγελματικής 
εμπειρίας ως Μηχανικός Λογισμικού. Υλοποίησε έργα πληροφορικής 
και ανάπτυξης λογισμικού σε τράπεζες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και 
σε οργανισμούς του Δημοσίου. Συμμετείχε, επίσης, σε 4 ερευνητικά 
έργα Ελλάδος και Ευρώπης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια  μπορείτε 
να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2331029774, κ. Δαληγγάρος Βασί-
λης, vd@icci.gr

Μαθητές του 2ου Δημοτικού Βέροιας 
επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις 

της ΔΕΥΑ Βέροιας 
Τις πηγές και τις Δεξαμε-

νές της Δημοτικής Επιχείρη-
σης Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) επισκέφθη-
καν οι 40 μαθητές της Δ΄και 
Ε1 τάξης του 2ου Δημοτικού 
Σχολείου Βέροιας, με τις δα-
σκάλες τους κ. Μαρία Παπα-
δοπούλου και κ. Χριστίνας 
Κάσσου. Η επίσκεψη ήταν 
ενταγμένη σε μάθημα σχετικό 
με το νερό. 

Στην εγκατάσταση τους υ-
ποδέχθηκε και τους ξενάγησε 
ο Προϊστάμενος του Τμήμα-
τος Δημοσίων Σχέσεων κ. Γε-
ώργιος Μαυρίδης.

Οι μαθητές ενημερώθηκαν 
για τη λειτουργία της ΔΕΥΑΒ, 
για τις εγκαταστάσεις της, για 
τα δίκτυα του πόσιμου νερού, 
των λυμάτων και των νερών 
της βροχής, για τον τρόπο 
που θα πρέπει να τα χρησιμοποιούμε και την οικονομία του νερού. 

Η ΔΕΥΑΒ εφαρμόζει χρόνια τώρα, πρόγραμμα επισκέψεων – ενημερώσεων σχολείων και φορέων στις εγκαταστάσεις της. 
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Δερμιτζάκης:«Ελεγα
πωςείχαμεπιάσειπάτο,
μπορούμεκαιάλλο»

Ο τεχνικός της Βέροιας μίλησε για την αβεβαιότητα που υπάρχει 
γύρω από το πότε θα δώσει η «βασίλισσα» το διπλό μπαράζ της 
ανόδου.

Εν αναμονή του ορισμού των μπαράζ βρίσκεται η Βέροια και 
μάλιστα προσέφυγε στο Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ με σκοπό η 
Super League να επικυρώσει τη βαθμολογία της και να παίξει άμεσα 
με τη Λαμία. Ο τεχνικός της Παύλος Δερμιτζάκης μίλησε στην ΕΡΑ 
ΣΠΟΡ για την αβεβαιότητα που υπάρχει και μεταξύ άλλων σχολίασε 
ότι «είμαι 35 χρόνια στο χώρο. Τελευταία έλεγα ότι έχουμε πιάσει 
πάτο, αλλά διαπιστώνω ότι μπορούμε να δούμε κι άλλα. Πάντα μας 
εκπλήσσουν με γεγονότα που συμβαίνουν. Δεν υπάρχει σχέδιο, πλά-
νο προς τη σωστή κατεύθυνση για το ποδόσφαιρο. Εμείς στη Βέροια 
προσπαθούμε μέχρι την τελευταία στιγμή να είμαστε επαγγελματίες, 
να λειτουργούμε όπως αρμόζει στην ομάδα και στους εαυτούς μας. 
Δεν θέλουμε να ακυρώσουμε τη χρονιά».

Μετά ο έμπειρος κόουτς σχολίασε ότι «παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, 
βγήκαμε πρώτοι στον όμιλο, παρόλα αυτά σήμερα που μιλάμε βλέ-
πουμε ότι μας τιμωρούν δύο φορές. Δεν αναγνωρίζουν ότι παίξαμε 
32 ματς και μας έβαλαν να βγει ο υπερπρωταθλητής. Μας τιμωρούν 
διπλά με το να μην γνωρίζουμε με ποιον θα παίξουμε από την ομά-
δα της πρώτης κατηγορίας. Σαν ομάδα δεν μπορούμε να κάνουμε 
κανέναν προγραμματισμό. Λόγω ότι εκκρεμεί η απόφαση για τον Πα-
ναιτωλικό δεν έγινε η επικύρωση για τη βαθμολογία. Πρέπει να τελε-
σιδικήσει η υπόθεση. Από το 2018, αντί να φτιάξουν το ποδόσφαιρο 
όλο και το δυσκολεύουν. Δυσκολεύουν αυτούς που έχουν διάθεση να 
επενδύσουν. Τους διώχνουν από τον χώρο και ανοίγουν τις πόρτες 
σε περίεργους ανθρώπους να μπουν και να κινηθούν». Ο Κοσμάς Ρουζί-

ντσης δεν είχε 
κανέναν στη 

ζωή σε ηλικία 8 ετών. 
Από τότε μέχρι σήμερα, 
επί 17 χρόνια, δουλεύ-
ει στην ποδοσφαιρική 
ομάδα της Βέροιας, 
έφτασε να τελειώσει 
το Λύκειο και σήμερα 
παρακολουθεί τεχνική 
σχολή υδραυλικών. Το 
Gazzetta παρουσιάσει 
την ιστορία της ζωής 
του, που είναι παρά-
δειγμα προς μίμηση.

Το πρωί της Τετάρτης (25/5) 
η ΠΑΕ Βέροια έσπευσε να ευχη-
θεί χρόνια πολλά στον φροντιστή 
της ομάδας, τον 25χρονο Κοσμά 
Ρουζίντση, αναφέροντας τα εξής: 
«Η ιστορία του φροντιστή της ο-
μάδας μας, Κοσμά, είναι για... βι-
βλίο. Χρόνια πολλά στο καλύτερο 
παιδί, τον συνεπή επαγγελματία 
και την ψυχή των αποδυτηρίων 
μας». Ποια είναι όμως αυτή η ι-
στορία που κάνει ξεχωριστό τον 
Κοσμά; Κατ’ αρχήν μιλάμε για έ-
να παιδί ορφανό, ο οποίος ζούσε 
με τον παππού του και τη γιαγιά 
του. Στην ηλικία των οκτώ ετών, 
όμως, τους έχασε και τους δύο. 
Ο Σάκης Βούλγαρης, επί σειρά 
ετών φροντιστής στη Βασίλισσα 
του Βορρά, είχε δει κάτι στον μι-
κρό Κοσμά. Σε σχέση με τα άλλα 

παιδιά που μάζευαν τις μπάλες 
στο γήπεδο των «κυανέρυθρων», 
ο Κοσμάς ήταν ο πιο φιλότιμος. 
Ξέροντας ότι ο μικρός δεν έχει 
κανέναν πια στη ζωή, αποφάσισε 
να τον έχει από κοντά.

Στην αρχή, επί Αρβανιτίδη α-
κόμα, ο πιτσιρίκος έπαιρνε χαρ-
τζιλίκι και καθάριζε τα παπούτσια 
των ποδοσφαιριστών. Όσο περ-
νούσε ο καιρός, τόσο περισσότε-
ρο δενόταν με την ομάδα. Έχουν 
περάσει 17 χρόνια από τότε και ο 
Κοσμάς Ρουζίντσης εξακολουθεί 
να αποτελεί μέλος της Βέροιας, 
ως φροντιστής πια. Η προσω-

πικότητά του και η θέλησή του 
να μάθει, να καλλιεργηθεί και να 
πατήσει μόνος στα πόδια του τον 
οδήγησαν στο σημείο που βρί-
σκεται σήμερα. Ένα παιδί που 
ζούσε μέσα στη φτώχεια, κατά-
φερε να πάει στο Δημοτικό, στο 
Γυμνάσιο, εν τέλει να ολοκληρώ-
σει και το Λύκειο και σήμερα να 
παρακολουθεί τεχνική σχολή υ-
δραυλικών.

Μένει στο προπονητικό κέντρο 
της Βέροιας, η οποία σαφέστατα 
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να 
φτάσει ο Κοσμάς σ’ αυτό το ση-

μείο. Στα 25 του σήμερα, αγαπάει 
την ομάδα, τη θεωρεί κομμάτι της 
ζωής του και σύμφωνα μ’ αυτούς 
που τον γνωρίζουν καλά, είναι 
παιδί - διαμάντι. Ένα παιδί που 
από το μηδέν, χάρη στο χαρακτή-
ρα του και στη θέλησή του, είναι 
σήμερα ένας επαγγελματίας για 
τον οποίο όλοι μιλούν με τα καλύ-
τερα λόγια. Ο Σάκης Βούλγαρης 
είναι βέβαιο πως αισθάνεται υ-
περήφανος. Το ίδιο και ο Στέλιος 
Μαραγκός, ο Νίκος Καλτσάς και 
Αλέξανδρος Βεργώνης, οι οποίοι 
ήταν πάντα δίπλα του.

Κοσμάς Ρουζίντσης: Το μάθημα ζωής του παιδιού
που ανέθρεψε η Βέροια από τα οκτώ του χρόνια
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Με 77 αθλητές 
και αθλήτριες 
από 14 αθλητι-

κά σωματεία θα διεξα-
χθεί το φετινό Πανελ-
λήνιο Πρωτάθλημα Επι-
τραπέζιας Αντισφαίρι-
σης ΑμεΑ, το ερχόμενο 
τριήμερο 27-29 Μαΐου 
2022 στην Αίθουσα 
STAG του Σταδίου 
Ειρήνης & Φιλίας. Διορ-
γανωτής είναι η Εθνική 
Αθλητική Ομοσπονδία 
ΑμεΑ με την βοήθεια 
της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Στους 
αγώνες θα διεξαχθούν 
για πρώτη φορά σε 
εθνικό επίπεδο αγώνες 
Διπλών και Διπλών 
Μικτών, μετά τις πρό-
σφατες αλλαγές της 
Παγκόσμιας Ομοσπον-
δίας. 

Οι συμμετοχές του «Εν Σώμα-
τι Υγιεί» ΑΣ ΑμεΑ ΒέροιαςΜε τρεις 
αθλητές θα συμμετέχει το «Εν 
Σώματι Υγιεί» οι οποίο θα αγω-
νιστούν στο ατομικό της κατηγο-
ρίας τους και στο Διπλό Ανδρών:

1. Μαύρης Ελευθέριος (ΤΤ6)
2. Δημητρακόπουλος Ιωάννης 

(ΤΤ8)
3. Πετρόπουλος Ευστράτιος 

(ΤΤ10)
και Μαύρης/Δημητρακόπου-

λος (MS14-18)
Μαύρης Λευτέρης (ΤΤ6)
Τους αθλητές θα συνοδέψει 

ο Τεχνικός Διευθυντής του «Εν 
Σώματι Υγιεί» και Τεχνικός Σύμ-
βουλος της Εθνικής Ομάδας κ. 
Καραϊωσήφ Αλέξανδρος.

Το «Εν Σώματι Υγιεί» συμμε-
τέχει στα Πανελλήνια Πρωταθλή-

ματα Επιτρ. Αντισφαίρισης ΑμεΑ 
από το 2016 με 31 συμμετοχές 

και έχει κατακτήσει συνολικά 27 
πανελλήνιες νίκες (1-12-14).

Με3αθλητέςτο«ΕνΣώματιΥγιεί»στοΠανελλήνιο
ΠρωτάθλημαΕπιρ.ΑντισφαίρισηςΑμεΑ2022

ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ Κ12 /
ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Οι μικροί μάγοι της Κ12 κατέκτησαν το πρωτάθλημα της Κ12 
και έδειξαν ότι τα τμήματα υποδομής του ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ έχουν πολύ 
μέλλον και με την συνεχομένη αρτια εκπαίδευση θα φέρει καρπούς 
στη μεγάλη ομάδα της πόλης μας. Αυτό που προσδοκούμε όλοι στο 
τεχνικό επιτελείο των τμημάτων υποδομής. Να δώσουμε συγχαρητή-
ρια στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ημαθίας για την πρώτη 
διεξαγωγή του πρωταθλήματος Κ12 και την άρτια διεξαγωγή του 
πρωταθλήματος, καθώς και την Ακαδημία Βέροιας για την άψογη φι-
λοξενία και οργάνωση του final 4 στο γήπεδο των Γεωργιανών.

ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ: Βασιλειάδης, Τσιλώνης, Συμεωνίδης, Ιωαννίδης, 
Χαλκίδης, Οικονομίδης, Τσαχουρίδης, Ευθυμιάδης, Δελαντώνης, 
Κουτσίδης, Κούλα. Επίσης έπαιξαν οι Μούρνος Καραγκιοζόπουλος, 
Κατσαβός, Στογιάννης, Γιάτσας, Ιωσηφίδης. 

-ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
-ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΟ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ
-ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

-ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ!

Μετά την εντός 
έδρας νίκη επί 
του ΑΟ Χανιώτης 

με 3-0, που «σφράγι-
σε» και την άνοδο στη 
Γ’ Εθνική κατηγορία, ο 
προπονητής του Αστέρα 
Τριποτάμου, Τάσος Χουρ-
σουζίδης δήλωσε στο 
kerkidasport.gr τα εξής:

«Συγχαρητήρια σε όλους ό-
σους συνετέλεσαν σε αυτή τη 
μαγική χρόνια για την ομάδα του 
Τριποτάμου. Θέλω να ευχαρι-
στήσω τους συνεργάτες μου στο 
προπονητικό τιμ τον Διονύση 
Γρηγορόπουλο και Θανάση Αϊ-
δαρινη, την διοίκηση που ήταν 
δίπλα μας, όλους τους ποδο-
σφαιριστές για την άψογη συνερ-
γασία κατά τη διάρκεια της σε-
ζόν, αλλά πάνω απ όλα τον πρό-
εδρο της ομάδας κ. Τσαχουρίδη 
Γιώργο για την αμέριστη στήριξη 
του προς το πρόσωπο μου καθ’ 
όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Σήμερα καταφέραμε να κερ-
δίσουμε μια ομάδα η οποία ή-
ταν αήττητη στη διαδικασία των 

μπαράζ. Πετύχαμε το πρώτο 
τέρμα λίγο πριν την λήξη του η-
μιχρόνου, γκολ που μας έδιωξε 
το άγχος με αποτέλεσμα να δια-
χειριστούμε πιο εύκολα το ματς 
μέχρι τη λήξη του. Πιστεύω πως 
η Χανιώτη θα είναι μια απ τις 
τρεις ομάδες που θα κερδίσουν 
ένα απ’ τα εισιτήρια για την επό-
μενη κατηγορία, βάσει ποιότητας 
και προγράμματος.

Έχουμε ακόμα δυο δύσκο-
λα παιχνίδια μπροστά μας, με 
στόχο πέρα απ’ το αήττητο να 
πετύχουμε και το απόλυτο νικών 
στα μπαράζ. Πρώτος στόχος 
την Κυριακή η νίκη εναντίον του 
Σβορώνου. Στην αρχή της διαδι-
κασίας των μπαράζ αρκετοί δεν 
μας πίστεψαν αλλά δώσαμε τα 
διαπιστευτήρια μας στο γήπεδο.

Είμαι προπονητής στην καλύ-
τερη ομάδα και στα επόμενα δυο 
παιχνίδια θα το αποδείξουμε ξα-
νά. Θα ξεκουραστούμε αύριο και 
την Παρασκευή θα δουλέψουμε 
για το ματς της Κυριακής. Εύ-
χομαι ο κόσμος της Ημαθίας να 
ανταποκριθεί στο κάλεσμα μας 
και να μας στηρίξει στο τελευταίο 
εντός έδρας του Αστέρα Τριπο-
τάμου στο Μακροχώρι».

Τάσος Χουρσουζίδης: «Είμαι προπονητής
στην καλύτερη ομάδα»



Η αντίστροφη 
μέτρηση για τη 
στέψη των πρω-

ταθλητριών ξεκινά! Το 
Σάββατο 4/6 και ώρα 
18.00 οι Veria Ladies 
θα αντιμετωπίσουν σε 
φιλική αναμέτρηση τον 
Π.Α.Ο.Κ., που συνεχίζει 
το σερί κατακτήσεων 
στην Α’ Εθνική, πρωτά-
θλημα που εξασφάλισε 
και φέτος λίγο πριν το 
τέλος των play off.

Ο αγώνας κόντρα στον «δι-
κέφαλο» αλλά και απονομή του 
τίτλου αποκτούν ξεχωριστή αίγλη 
για τα κορίτσια της Βεροιώτικης 
ομάδας, καθώς θα λάβουν χώρα 
στο Δημοτικό Στάδιο Βέροιας, εκεί 

όπου μεγαλούργησε φέτος μια 
ακόμη ομάδα του νομού, η «Βα-
σίλισσα του Βορρά».

Άπαντες στην ομάδα περιμέ-
νουν όλο τον κόσμο για να απο-
λαύσουν μαζί το πιο γλυκό φινάλε 

της σεζόν και να πανηγυρίσουν 
τον τίτλο του πρωταθλητή όπως 
αρμόζει στα κορίτσια της Βέροιας!
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ΓΕΝάουσας
Αποτελέσματα αγώνων 

ρίψεων “Γ. ΦΡΑΓΓΟΓΛΟΥ 
2022” Σέρρες

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν σήμερα Τετάρτη 25/5 οι 1οι αγώ-
νες ρίψεων “Γιάννης Φράγγογλου 2022” που έγιναν στις Σέρρες, 
μία διοργάνωση που τιμά την μνήμη του Γιάννη Φράγγογλου που 
έφυγε από τη ζωή το 2022 από κορωνοϊό , προπονητής των ρίψεων 
με πολλούς από τους αθλητές του να είναι πρωταθλητές Ελλάδος. 
Στους αγώνες μετείχαν κορυφαίοι Έλληνες και Ελληνίδες αθλητές 
των ρίψεων και ανάμεσά τους και οι 2 αθλητές της Γ. Ε. Νάουσας 
Γιώργος Στεφανής που ήταν  1ος νικητής στον ακοντισμό των Αν-
δρών με επίδοση 59.29 και την Ιωάννα Στεφανή που ήταν 6η στην 
σφαιροβολία των Γυναικών με επίδοση 10.32

Επίσης στο ίδιο αγώνισμα συμμετείχε και η πρώην αθλήτρια 
της ΓΕΝ η Ναουσαία αθλήτρια Σοφία Καϊσίδου που ήταν 2η στο 
αγώνισμα της σφαιροβολίας γυναικών(13.94) που αγωνίζεται με τον 
σύλλογοΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας.

Επόμενη αγωνιστική δραστηριότητα της ΓΕΝ το Σάββατο 28/5 
στη Θεσσαλονίκη στους αγώνες «Ζαχαριάδεια 2022» και την Κυρια-
κή 29/5 στα Γρεβενά στους τοπικούς αγώνες «Αχίλλεια 2022»

Συγχαρητήρια 
στα κορίτσια 
των ΠΑΓΚΟΡΑ-

ΣΙΔΩΝ Α, του Κώστα 
Χαραλαμπίδη,που μετά 
το νικηφόρο φιλικό 
του Σαββάτου στην 
Κέρκυρα με αντίπαλο 

τον ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟ,-
συνέχισαν το αήτητο 
στο πρωτάθλημα της 
ΕΣΧΚΜ, επικρατώντας 
στο γήπεδο των Γιαν-
νιτσών την ομάδα του 
Μέγα Αλέξανδρου με 
σκορ 23-31!

Σ Υ Ν Θ Ε Σ Η : Κ Α Κ Α Φ Ι Κ Α 
19,ΛΟΥΠΟΥ 1,ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ 
3,ΝΟΥΛΑ 1,ΠΑΥΛΙΔΟΥ 2,ΜΠΟ-
ΓΙΑΤΖΗ(Τ),ΤΑΚΗ 2,ΚΑΠΕΤΑ-
ΝΑΚΗ ΕΛ 3,ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 
ΝΙΚ.,ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ,ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΑΔΟΥ 1,ΚΙΚΕΡΙΤΣΑ,ΓΚΛΑΒΙ-
ΝΑ(Τ).

ΤηνΚυριακήτοτελευταίο
παιχνίδι

Τελευταία αγωνιστική του ηλι-
κιακού πρωταθλήματος ΠΑΓΚΟ-
ΡΑΣΙΔΩΝ Ά της ΕΣΧΚΜ,όπου 
τα κορίτσια μας κατέκτησαν την 
1η θέση!!Σας περιμένουμε να τα 
χειροκροτήσουμε για την προ-
σπάθεια που κατέβαλαν όλη τη 
χρονιά!!

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

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

23-05-2022 μέχρι 

29-05-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Παρασκευή 27-05-2022

13:30-17:30 ΠΑ-

ΠΑΡΗΧΡ.ΟΛΥΜΠΙΑ 

ΕΛΗΑΣ 4 23310-

60064

21:00-08:00 ΝΕ-

ΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ)

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΡΑ-

ΒΑ 1 (δίπλα στο ΙΚΑ) 

23310-66649

Φαρμακεία

Γυναικείο ποδόσφαιρο

ΦιλικόμετονΠ.Α.Ο.Κ.
η«στέψη»τωνVeriaLadies!

Χαντμπολπαγκορασίδων
Κυριακή στις 12.00 Φίλιππος- Μ. Α. Γιαννιτσών

Ο ΠΑΟΚ προχωρά τον προγραμματισμό 
του με βάση τις εισηγήσεις του Ραζβάν Λου-
τσέσκου και ο Ζοζέ Μπότο μετά την απόκτηση 
γκολκίπερ - πιθανότατα του Κοτάρσκι- θα ψά-
ξει άμεση ενίσχυση στα άκρα της άμυνας του.

Οι επιτελείς του ΠΑΟΚ μπορεί να έχουν 
αποχωρήσει, οι περισσότεροι από την Θεσ-
σαλονίκη, ωστόσο οι προεργασία για τον 
προγραμματισμό της επόμενης αγωνιστικής 
περιόδου βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Είναι 
χαρακτηριστικό το γεγονός ότι Ραζβάν Λου-
τσέσκου και Ζοζέ Μπότο είχαν πολύωρη συ-
νεργασία τις προηγούμενες ημέρες, μέσω 
τηλεδιάσκεψης με βασικό θέμα συζήτησης τα 
μεταγραφικά.

ΤελειώνειτουΚοτάρσκι
Σε αυτή συζητήθηκε για μια ακόμη φορά 

το θέμα της απόκτησης τερματοφύλακα που 

μοιάζει να είναι πιεστικό μετά από την απο-
χώρηση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη αλλά και 
την δεδομένη απόφαση για την μη ανανέωση 
του συμβολαίου του Ζίβκο Ζίβκοβιτς.

Ο αθλητικός διευθυντής του Δικεφάλου 
έχει προχωρήσει την περίπτωση του Ντομινίκ 
Κοτάρσκι και ο 22χρονος Κροάτης φαίνεται 
ότι θα είναι η μια από τις κινήσεις που θα 
γίνουν πριν την έναρξη της προετοιμασίας. 
Ο Μπότο έχει καλή επαφή και με την πλευρά 
του νεαρού τερματοφύλακα αλλά και όσους 
επηρεάζουν το μέλλον και εκτός απροόπτου 
η συγκεκριμένη μεταγραφή οδεύει προς την 
ολοκλήρωση της. Ο Κοτάρσκι αγωνίζεται ως 
δανεικός από τον Άγιαξ στην Γκόριτσα, που 
μπορεί να αποκτήσει τα δικαιώματα του από 
τον Αίαντα. Κάτι που δεν επηρεάζει, αν δεν 
ευνοεί τα σχέδια του Δικεφάλου για την από-
κτηση του.

ΠΑΟΚ:ΠλησιάζεισεΚοτάρσκι
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 29 

Μαϊου 2022 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας Ε-
ΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα και παππού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΚΟΤΣΥΦΑ

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 παιδιά, Τα εγγόνια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Θα δοθεί δεξίωση στο «Le monde» 
(παλιό «Κεντρικό») Κεντρικής 129

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρει-
άζονται  και θέλουν   να τα  προσφέρουν στο  Γηροκο-
μείο Βέροιας  , το τηλέφωνο του Γηροκομείου Βέροιας 
είναι 2331024891.

Ειδικές Ακολουθίες 
για τους μαθητές που 
θα διαγωνισθούν στις 
Πανελλήνιες εξετάσεις

 Από την Ι. Μητρόπολη ανακοινώνονται τα εξής: 
«Σε λίγες ημέρες οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου της πατρίδος 

μας θα διαγωνιστούν για την είσοδο τους στα Ανώτατα Εκ-
παιδευτικά Ιδρύματα.

 Όλοι συμμεριζόμαστε την αγωνία, το άγχος και τους κό-
πους των μαθητών. Για το λόγο αυτό, ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Παντελεήμων προσκαλεί τους μαθητές και 
τις μαθήτριες που θα διαγωνισθούν στις Πανελλήνιες εξετά-
σεις, καθώς και τους συγγενείς τους, στις ειδικές ακολουθίες 
για τα παιδιά μας προκειμένου όλοι μαζί, μαθητές, γονείς και 
φίλοι, να ενώσουμε τις προσευχές μας για την επιτυχία τους. 

 Στη Βέροια, θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία 
προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. 
Παντελεήμονος την Τρίτη 31 Μαΐου στις 7:00 μ.μ. στον Ιερό 
Ναό του Οσίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας, όπου και θα 
ψαλλεί η Ακολουθία της Αποδόσεως του Πάσχα. 

 Στη Νάουσα, θα τελεστεί Παράκληση την Τρίτη 31 Μαΐ-
ου στις 7:00 μ.μ. στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Μεταμορφώ-
σεως του Σωτήρος Ναούσης.

 Στην Αλεξάνδρεια, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία την Τε-
τάρτη 1 Ιουνίου στις 8:30 μ.μ. στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας.

Το Σαββατοκύριακο 
28-29 Μαΐου

Πανηγυρίζει ο Ιερός 
Ναός του Αγίου Λουκά 
του Ιατρού στη Δοβρά

Το Σαββατοκύριακο 28-29 Μαΐου εορτάζει και πανηγυρίζει 
ο Ιερός Ναός του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά Βεροίας, την εορτή της μετακομιδής του 
Ιερού Λειψάνου του Θαυματουργού Αγίου από τη Συμφερού-
πολη της Κριμαίας στη Βέροια.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
 Σάββατο 28 Μαΐου, 7:00 μ.μ.
Πολυαρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός & Αρτοκλασία
 Κυριακή 29 Μαΐου, 7:00 π.μ.
Όρθρος, Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο & Ιερά Λιτανεία
 Κυριακή 29 Μαΐου, 7:00 μ.μ.
Μεθεόρτιος Εσπερινός και Ιερά Παράκληση
 Ο Ιερός Ναός την Κυριακή 29 Μαΐου θα παραμείνει ανοι-

χτός από τις 7:00 π.μ. έως τις 9:00 μ.μ., όπου θα τίθεται σε 
προσκύνηση το χαριτόβρυτο Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά 
του Ιατρού, που αποθησαυρίζεται στην Ιερά Μονή.

 Οι Ιερές Ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας στην ιστο-
σελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως μας www.imverias.gr, στην 
αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθ-
μό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

 Μέχρι τις 2 Ιουνίου 
οι δηλώσεις παραγωγών για 
ζημιές σε πρώιμες ποικιλίες 
κερασιών στα Πολλά Νερά

Ο Δήμος Νάουσας γνωστοποιεί - σύμφωνα με ενημέρω-
ση και από τον ΕΛΓΑ -  ότι για τις ζημιές που σημειώθηκαν 
από ανεμοθύελλα (στις 18-05-2022), σε πρώιμες ποικιλίες 
κερασιών, στα Πολλά Νερά, οι δηλώσεις των παραγωγών θα 
υποβάλλονται μέχρι τις 2 Ιουνίου, τις απογευματινές ώρες, 
μετά από τηλεφωνικό ραντεβού στο τηλ. 2332350518 (αρμό-
δια ανταποκρίτρια του ΕΛΓΑ Φωτεινή Τηλκερίδου)

Συγχαρητήριο 
Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Καθηγητών του 1ου Γενικού Λυκείου Νάουσας 

συγχαίρει θερμά τον μαθητή της Γ΄Λυκείου ΜΗΤΣΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  του 
Σωτηρίου για την διάκριση του στην  19η Παγκόσμια Γυμνασιάδα, που έγινε 
στην πόλη Deauville της Γαλλίας στις 14-22 Μαΐου 2022. 

Την ελληνική αποστολή αποτελούσαν 70  μαθητές/τριες-αθλητές/τριες που 
κατέκτησαν την 1η θέση των  αθλημάτων του κλασσικού αθλητισμού, κολύμ-
βησης, ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής, των πανελληνίων σχολικών αγώ-
νων ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Ελλάδας και Κύπρου σχολικού  έτους 2021-22  και που διορ-
γανώθηκαν από το Υ.ΠΑΙ.Θ. μέσω της αρμόδιας  Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής. 

Η ελληνική αποστολή επέστρεψε με τριάντα τέσσερα 34 μετάλλια (3 χρυσά, 
19 ασημένια, και 12 χάλκινα).

Ο μαθητής συμμετείχε στην Κολύμβηση- Σκυταλοδρομία 4×100 με  μικτή 
ομαδική μαθητών  Κωνσταντίνο Μητσιάνη (1ο ΓΕΛ Νάουσας), Θεόδωρο Κυ-
πριανίδη(3ο ΓΕΛ Σταυρούπολης),  Άγγελο Αθανάσιο Βαγδατζόγλου (2ο  ΓΕΛ 
Θερμαϊκού, Ορέστη Τσακτσίρα (5ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης) με επίδοση 3.48.68 και 
κατέκτησαν χάλκινο μετάλιο.

Ευχαριστήριο

Οι μαθητές/τριες και ο σύλλογος διδασκόντων του ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας 
ευχαριστούμε θερμά τη διεύθυνση και το προσωπικό του κτήματος «Πράσινος 
Κήπος - Fun Park» που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια για την αφιλοκερδή προσφο-
ρά τους και την άψογη φιλοξενία και περιποίηση, στον ιδιαιτέρως φροντισμένο 
και ασφαλή πολυθεματικό χώρο παιχνιδιού και ψυχαγωγίας. Αναμένουμε με 
χαρά την επόμενη συνάντησή μας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Ειδικό Νηπιαγωγείο, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Ε.Ε.Ε.ΕΚ.  Νάουσας 

ευχαριστούν την Τουριστική Επιχείρηση Οδικών Μεταφορών ιδιοκτησίας Ράλλη 
Κων. Εμμανουήλ, για τη συνεργασία και τις υπηρεσίες που προσέφερε στους 
μαθητές/-τριες των σχολείων, αναλαμβάνοντας τη δωρεάν μεταφορά τους σε 
εκπαιδευτικές δράσεις εκτός σχολείου (εντός Νάουσας, Άγιο Νικόλαο Νάουσας, 
ΔΑΚ Μακροχωρίου, Κοπανός, Αλεξάνδρεια Ημαθίας). 

Επίσης ευχαριστούν, ιδιαίτερα, τον οδηγό κ. Δήμο Αγγελίδη και τη συνοδό 
του λεωφορείου κ. Γιώτα Κώστα για τη συνεργασία, τον επαγγελματισμό, την 
ευγένεια και την αγάπη με την οποία αγκαλιάζουν τους μαθητές/-τριες των σχο-
λείων τους.

Επιτυχημένος και ο 18ος Δρόμος θυσίας Νάουσας
Με επιτυχία στέφθηκε ο  18ος Δρόμος Θυσίας το  Σάββατο 

22 Mαιου 2022 .Η εκκίνηση δόθηκε από τον Αντιδήμαρχο κ. 
Tζουβάρα Βασίλη στις 9.30 πμ. μπροστά από το Δημοτικό 
Πάρκο . Διεξήχθηκαν δύο διαδρομές  των 6.000 και 9.000 μέ-
τρων  αντίστοιχα, Οι δρομείς  ακολούθησαν τη νέα διαδρομή 
η οποία είναι κατά το 50% παραποτάμια  περνώντας από τον 
ιστορικό  χώρο θυσίας όπου τον Απρίλιο του 1822  οι Ναου-
σαίες έπεσαν στο βάραθρο της αράπιτσας.  Επισημαίνεται ότι 
υπήρχε και φέτος ηλεκτρονική χρονομέτρηση των αθλητών 
που συμμετείχαν στον φετινό αγώνα.

Στους  συμμετέχοντες της κλασικής διαδρομής των 6.000μ. 
και της μεγάλης διαδρομής (9.000μ.) δόθηκαν μετάλλια συμ-
μετοχής. Στους τρεις πρώτους των γενικών κατηγοριών α-
πονεμήθηκαν  κύπελλα και στις ηλικιακές κατηγορίες απονε-
μήθηκαν χρυσό ,αργυρό και χάλκινο μετάλιο.  Σε όλους τους 
συμμετέχοντες της παιδικής διαδρομής δόθηκαν  μετάλλια 
συμμετοχής.

Το  Δ.Σ. του  ΣΕΒΑΣ Νάουσας  ευχαριστεί τα μέλη του για 
την βοήθεια και την συμμετοχή.

Οι  Αθλητές  του συνδέσμου αποκόμισαν  τα παρακάτω  
μετάλλια στις κατηγορίες τους.  Στον αγώνα των 9km ο Παπουτσής Χαρίλαος το αργυρό μετάλλιο , ο Λυκοκώστας Παναγιώτης το χάλκινο μετάλλιο 
.Στον αγώνα των 6km η Παπατάρκα Ευθυμία το χρυσό μετάλλιο ,η Χατζηκώστα  Ελένη  το αργυρό μετάλλιο, η Ζλατάνη Μαρία το αργυρό μετάλλιο 
,ο Γκαντός Θωμάς και ο Μακαρατζής Ζαφείρης την 4η θέση στις κατηγορίες τους .
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας



13ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2022 www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
2 στρέμ. στους Γεωργια-
νούς, άρτιο και οικοδομή-
σιμο, περιφραγμένο, ρεύ-
μα. Μεγάλη ευκαιρία. Τιμή 

22.000 ευρώ. Τηλ.: 6983 
277527.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 
188 τ.μ. με υπόγειο 168 
τ.μ. στα πρώην Σφαγεία 
Βέροιας. Μεγάλη ευκαιρία. 
τιμή 188.000 ευρώ. Τηλ.: 
6944 644220.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά 
στο κέντρο της Βέροιας 

γκαρσονιέρα μέχρι 50 τ.μ. 
με ασανσέρ. Τηλ.: 6945 
122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 
ισόγειο 91 τ.μ., Ηρακλέ-
ους 6, περιοχή Ακροπό-
λεως. Τηλ.: 6944 910329.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέρα 50 τ.μ., επί της 
Κονίτσης 29 (δίπλα στα 
Αστικά), 1 υπνοδωμάτιο, 
1 σαλοκουζίνα, W.C., 
1ος όροφος, με ελάχιστα 
κοινόχρηστα (μερικώς ε-
πιπλωμένη). Πληρ. τηλ.: 
6946 740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέρα, 1ος όροφος, Α-
νοίξεως 52. Πληρ. τηλ.: 

6945 852826.
ΠΑΤΡΙΔΑ ,  περιοχή 

Μαυροσι, ενοικιάζεται χω-
ράφι 10 στρέμματα, χέρ-
σο, αρδευτικό, πάνω στην 
άσφαλτο. Πληρ. τηλ.: 
6945 152085, κος Νίκος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώ-

νας με καφέ-εστιατόριο, 
στο Σέλι (Κάτω Βέρμιο), 
στην πλατεία του χω-
ριού. Δεκτές, μόνο σο-
βαρές προτάσεις. Τηλ. 
6945931427.

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

Κωδ.23420 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Διαμέρισμα 108 
τ.μ., καθ. κατασκευή 1998, 2 υ/δ, 1 ος όροφος , 
πολύ φωτεινό , διαθέτει τζάκι και θέα μοναδική 
στον κάμπο , ξεχωριστή κουζίνα και ένα πολύ 
μεγάλο και με γωνιακή μπανιέρα μπάνιο , ά-
ψογα συντηρημένο, άνετο από κάθε άποψη 
, καταπληκτικό και σπάνιο , με πολυτέλεια και 
ζεστασιά, αυτόνομη θέρμανση με pellets και με 
πολύ χαμηλό κόστος θέρμανσης , κοινόχρηστα 
καθόλου , σίγουρα για σοβαρούς ενοικιαστές , 
ενοίκιο 350€. Από 1/6/22 ελεύθερο.

ΚΩΔ.116191 Ενοικιάζεται ένα πολύ ωραίο 
διαμ/μα στο κέντρο της πόλης 110 τ.μ. 3δσκλ, 
1ος υπερυψωμένος όροφος, σε κεντρικότατο 
σημείο, με ευχάριστη θέα, σε πολυκατοικία 
αξιώσεων, η θέρμανση του με θερμοσυσσω-
ρευτές με μπάνιο και WC, με ένα πολύ ωραίο 
τζάκι, διαμπερές, ηλιόλουστοι χώροι, δάπεδα 
από μάρμαρο και ξύλο, σε τιμή προσφοράς 
360 €. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ Α-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24291 - Στον Κοπανό Νάουσας   , 

ενοικιάζεται αποθήκη συνολικής επιφάνειας 
650 τ.μ. σε ισόγειο χώρο με αυλή μπροστά . 
Αποτελείται από έναν ενιαίο  Χώρο, και WC. . 
Μίσθωμα  650 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23850 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κατά αποκλειστικότητα ένα πολύ μικρό γρα-
φείο συνολικής επιφάνειας 8 τ.μ. 1ος Υπερυ-
ψωμένος κατάλληλο και για έδρα επιχείρη-
σης. Μηνιαίο μίσθωμα 80 €.

Κωδ. 24647 ΚΕΝΤΡΟ κοντά στη Μη-
τρόπολη γραφείο 47 τ.μ. στον 3ο όροφο, 
κατάλληλο για κάθε χρήση, 2 χώροι με κοινό 
wc ενοίκιο 140€.

ΚΩΔ. 24004 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, Επί 
της Βενιζέλου ενοικιάζεται γραφείο 60 τ.μ., 
κατάλληλο για ιατρείο και όχι μόνο  2 χώροι 
με δικό του WC , 3 ος όροφος , σε καλή κα-
τάσταση, ατομική θέρμανση με κλιματιστικά 
και με ανελκυστήρα καινούργιο, ευρίσκεται 
σε προνομιακή τοποθεσία και το μίσθωμα 
του στα 250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14612 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κα-

τάστημα συνολικής επιφάνειας 68 τ.μ. Ισόγειο. 
Αποτελείται από 1 Χώρο, Κουζίνα, και WC. 
Είναι ανακαινισμένο μερικώς, με καινούργια 
κουφώματα αλουμινίου, ρολά ασφαλείας, σε 
καλή κατάσταση, με μεγάλη βιτρίνα, οι χώροι 
του λειτουργικοί, κατάλληλο για πολλαπλές 
χρήσεις. Διατίθεται σε πολύ καλή τιμή: 250 €. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22887 - Επί της κεντρικής ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ 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 . Ενοίκιο  150 € .  Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ Α-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22786  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ 
ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ,  μεγάλης προβολής ισόγειο 
κατάστημα 300 τ.μ., με 1500 τ.μ. οικόπεδο για 
υπαίθριο πάρκινγκ , πάνω στο δρόμο προς 
Μακροχώρι . Προσφέρεται σε τιμή εξαιρετικά 
συμφέρουσα , μόνο  900€. Υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρά ενδιαφέρον αγοραστή. Αποκλειστική 
ανάθεση στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13740 - Στην Νέα Καλλικράτεια Χαλ-

κιδικής πρώτο στη θάλασσα  με εξαιρετική 
θέα διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 54 τ.μ. 
ευρισκόμενο στον 2ο όροφο. Αποτελείται από 
1 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα ξεχωριστή 
και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1974 
και  έχει κουφώματα αλουμινίου και χωρίς α-
νελκυστήρα  ,  σπάνια περίπτωση ακινήτου σε 

σπάνια τιμή  , μόνο 82.000 €.
Κωδ: 14298 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο οροφοδιαμέ-
ρισμα συνολικής επιφάνειας 119 τ.μ. σε δυό-
ροφη οικοδομή 1ος Υπερυψωμένος. Αποτε-
λείται 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 119.000€ 
τελική.

Κωδ.13086 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!! 
πωλείται μεγάλο ισόγειο οροφοδιαμέρισμα 
135τ.μ. , καθαρό με εκπληκτική και ανεμπό-
διστη θέα, διαθέτει 3 υ/δ, σαλόνι, καθιστικό , 
κουζίνα , αποθήκη και δύο μπάνια, είναι οι χώ-
ροι του  ηλιόλουστοι , χρήζει συνολικής ανακαί-
νισης . Διαθέτει  ατομική θέρμανση με σόμπα , 
έχει σωληνώσεις καλοριφέρ και μπορεί να γίνει 
ατομική μονάδα με πετρέλαιο , σε τιμή μοναδι-
κής προσφοράς μόνο 48.000€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 14444  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  ημιτελής 

στο Μακροχώρι αποτελούμενη  από τρία επί-
πεδα ισόγειο 60 τ.μ. ,1ος ορ. 90 τ.μ. και 2ος 
ορ. 90 τ.μ. και με στέγη , με άδεια δόμησης το 
1994 σε οικόπεδο 1000 τ.μ. πωλείται συνολικά  
ως έχει , τιμή 120.000€ . Αποκλειστική διά-
θεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105242 ΠΑΤΡΙΔΑ, Πωλείται Μο-
νοκατοικία 170τ.μ. σε οικόπεδο 6,000τ.μ., η 
οποία επεκτείνεται σε δύο επίπεδα, στο Ισό-
γειο υπάρχει σαλόνι, κουζίνα, 2υ/δ και ένα 

μπάνιο, στον 1ο όροφο υπάρχει σαλόνι, 2υ/δ 
και ένα μπάνιο μεγάλο, βρίσκεται σε γαλήνιο 
περιβάλλον, για κάποιον που επιθυμεί πραγ-
ματική ησυχία, χρήζει μερικής ανακαίνισης, με 
πολύ μεγάλη αυλή, σε τιμή προσφοράς όλο 
μαζί μόνο: 95.000€. Αποκλειστική διάθεση και 
υπόδειξη από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.24116 ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 
πωλείται πολυτελέστατη μονοκατοικία η οποία 
εκτείνεται σε 4 επίπεδα , συνολικά 407 τ.μ. στε-
γασμένος χώρος σε οικόπεδο 350 τ.μ. με έτος 
κατασκευής το 2000 τ.μ.,  διαθέτει ουσιαστικά 
δύο διαμερίσματα   , σε ειδυλλιακό τοπίο και με 
θέα όλον τον κάμπο και την πόλη της Βέροιας 
, τιμή  470.000€. 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 κα-
τασκευασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ. 13186  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ , πωλούνται 

Γραφειακοί χώροι 1ου ορ. με 243 τ.μ. μικτά 
και 212 τ.μ. καθαρά συνολικά 7 χώροι όλοι 
νοικιασμένοι με συνολικό μίσθωμα τα 900€ 
με ωραία διαρρύθμιση και προσφέρονται  σε 
τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα, μόνο 190.000€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106842 ΚΕΝΤΡΟ, Πωλείται Κατά-

στημα συνολικής επιφάνειας 40τ.μ. Ισόγειο 
και 15 τ.μ.πατάρι, αποτελείται από έναν ενιαίο 
χώρο με WC, σε καλή κατάσταση, προσόψε-
ως, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις, σε τιμή 

προσφοράς 44.000€. Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105264 ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ  
ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ , πωλείται μεγάλης 
προβολής ισόγειο κατάστημα 300 τ.μ., με 1500 
τ.μ. οικόπεδο για υπαίθριο πάρκινγκ , πάνω 
στο δρόμο προς Μακροχώρι . Προσφέρεται σε 
τιμή εξαιρετικά συμφέρουσα , μόνο 200000€. 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφέρον αγο-
ραστή. Αποκλειστική ανάθεση στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
κωδ 14217 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Πωλείται Χωράφι 

220 τ.μ., σε προνομιακή τοποθεσία , ευκαιρία 
για μεγάλη υπεραξία, σχεδόν χαρίζεται, σε τιμή 
πράγματι χαμηλή μόνο από 10.000€ τώρα μό-
νο 5.000€.Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105085 ΠΑΛΙΑ ΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ , 
πωλείται αγροτεμάχιο 11 στρ., ελεύθερο με 
μικρή αποθήκη μέσα και με άδεια νόμιμη , τιμή 
κομπλέ μόνο 26.000 €.

Κωδ.22847  Αγροτεμάχιο στην Παλιά Λυ-
κογιάννη 15,250 τ.μ. το μισό με ροδάκινα  12 
ετών και το μισό άδειο , με δική του Πομώνα 
και μπεκάκια πωλείται στην τιμή των 27.000€ 
ευκαιρία πρώτη.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 105258 ΚΕΝΤΡΟ, Πωλείται Οικό-

πεδο συνολικής επιφάνειας 120τ.μ. γωνιακό, 
σε μοναδικό σημείο, με Σ.Δ. 2.2 , ιδανικό για 
ανέγερση οικοδομής ή και μονοκατοικίας με 
πάρκινγκ, στην καρδιά της πόλης, μαζί με κτί-
σμα το οποίο αποτελείται από Υπόγειο χώ-
ρο 100τ.μ., Ισόγειο  Κατάστημα 100τ.μ. και 
1ο όροφο 100τ.μ. σε τιμή προσφοράς μόνο 
160.000€ όλο μαζί. Αποκλειστική διάθεση και 
υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ.

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

35.000€.
Κωδ. 12763  Στο Πανόραμα Βέροιας πω-

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

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

Κωδ: 105687 - Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-
ποκλειστικότητα σε σπάνιο σημείο κοντά στα 
γήπεδα οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1063 
τ.μ. εντός ζώνης οικισμού άρτιο και οικοδο-
μήσιμο, σε πολύ καλή τοποθεσία, ιδανικό για 
ανέγερση κατοικίας. Τιμή: 20.000 €.

Κωδ 105574. ΤΡΙΛΟΦΟΣ πωλείται οικό-
πεδο 1500 τ.μ. μέσα στο χωριό στην περιοχή 
Αυλαγάς, άρτιο και οικοδομήσιμο, με μεγάλη 
φάτσα, σε τιμή ευκαιρίας μόνο 20.000€. Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106548 - ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικό-
πεδο συνολικής επιφάνειας 1508 τ.μ. μέσα 
στο χωριό, άρτιο και οικοδομήσιμο, σε πολύ 
καλή τοποθεσία, Τιμή: 25.000€. Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ Α-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 105350 ΚΟΥΛΟΥΡΑ , Διατίθε-

ται προς πώληση ένα μοναδικό Αγροτεμά-
χιο 30.400 τ.μ., ενιαίο κομμάτι, σε εξαιρετικό 
σημείο, μεγάλης προβολής, πρώτο από την 
Εγνατία οδό, σε απόσταση περίπου 1,5χλμ 
από τον κόμβο, περιφραγμένο με μπετό, κα-
τάλληλο για πολλαπλές χρήσεις, ζητούμενο 
τίμημα 165.000€ όλο μαζί. Αποκλειστική διά-
θεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο 7,5 στρέμματα 
στο δρόμο προς Νοσοκομείο αριστερά (φρύ-
δι) απέναντι από το «Άρωμα Πόλης» (προς 
ένταξη στο Σχέδιο Πόλης). Πληρ. τηλ.: 6944
422644.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο 800 τ.μ. στο 
Σταυρό Ημαθίας ε-
πάνω στον κεντρικό 
δρόμο. Πληρ. τηλ.: 
6973 616847.

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



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ συνεργείο 
αυτοικινήτων, πλήρως εξο-
πλισμένο και σε λειτουργία, 
με σταθερή πελατεία, Σταδίου 
130. Πληρ. τηλ.: 6944 860080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  αποθη-
κευτικός χώρος δύο ορόφων 
150 τ.μ. έκαστος, Βρίσκεται 

σε οικόπεδο 700 τ.μ., πα-
ραπλεύρως πάρκιγκ νεκρο-
ταφείου. Τηλ.: 6932 230921.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Ιερισ-
σό Χαλκιδικής αναζητεί καμα-
ριέρες / καθαρίστριες για την 
καλοκαιρινή σεζόν 2022 για 
οχτάωρη απασχόληση. Ικανο-
ποιητικό πακέτο αποδοχών. 
Δωρεάν διαμονή. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 6977079426, 
2377041191 υπεύθυνος Χρή-
στος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  έμπειρος 
τεχνίτης επίπλων καθώς και 
λοιυστραδόρος επίπλων 
με εμπειία. Πληρ. τηλ.: 6987 
501595.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης κρέα-
τος από την εταιρία ΘΑΝΟΣ 
ΕΠΕ - Στενήμαχος Ναούσης. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 
6973-736711

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο γυναί-
κες για εργασία στη «Φίνα 
Κότα» για σέρβις και κου-
ζίνα. Για πληροφορίες στο 
τηλ.: 23310 43222 μεά τις 
6.00 μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  υπάλληλος 
φαρμακείου με εμπειρία, για 
ημιαπασχόληση. Πληρ. τηλ.: 

23310 27507.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ψήστη 
σε εστιατόριο για πλήρη απα-
σχόληση. Πληρ. τηλ.: 6979 
808608.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-

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

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 
φροντίδα και περιποίηση ηλι-
κιωμένων για 24 ώρες. Πληρ. 
τηλ.: 6993 678697.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

•ΡΟΛΟΙ 105τμ 1ου ορόφου διαμπερές, 2δωμάτια, μεγάλο σα-
λόνι,κουζίνα, μπάνιο,αποθήκη,δυνατότητα και 3ου δωματίου  
70.000ευρώ.
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100τμ 3ουορόφ.3δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπά-
νιο,μπαλκόνι με μπάρμπεκιου  112.000ευρώ.
•ΑΚΡΟΠΟΛΗ πολυτελές 130τμ 2δωμάτια,σαλόνοκουζίνα με 
τζάκι,2μπανια,ντουλάπες,θερμοσυσσωρευτές, μεγάλα μπαλκό-
νια με 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,2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιο 55.000ευρώ
-ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 3ου ορόφου 163τμ 3δωμ,σαλονοκουζίνα,-
1μπάνιο,1WC,  Parking 220.000ευρώ.

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

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

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

Πωλούνταιχωραφοοικοπεδα
Εργατικές κατοικίες οικόπεδο 3,5 στρεμ.οικοδομήσιμο 

56.000ευρώ.
Κοντά στον Γαλαξία οικόπεδο οικοδομήσιμο 240τμ. 35.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2δωμ.σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,ατομική θερμ. πετρε-
λαίου250ευρώ
ΡΟΛΟΙ επιπλωμένο.2δωμ,σαλονοκουζίνα,μπάνιο,κλιματιστι-
κό,ατομική θέρμανση,με θέα και ασανσέρ 350ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 220τμ 5δωμ,σαλόνι, τζάκι,κουζίνα με ηλ.
συσκευές,2μπάνια ηλιακό θερμοσίφωνα,ντουλάπες,ατομ. θέρ-
μανση-θερμοπομπούς 480ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
ΚΕΝΤΡΟ 1δωμάτιο με ντουλάπα,κουζίνα,μπάνιο,μπαλκόνι με 
θέα 200ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 1δωμάτιο,σαλοκουζίνα,μπάνιο,θερμοσυσσωρευτές 
200ευρώ.
ΡΟΛΟΙ επιπλωμένη,λουξ,1δωμάτιο,σαλονοκουζίνα,ηλεκτρικές 
συσκευές, θερμοπομπούς,air-condition,ατομική θέρμανση 
350ευρώ.Στην τιμή περιλαμβανεται το wifi και ο λογαριασμός
ύδρευσης.Χωρίς κοινόχρηστα.
ΚΕΝΤΡΟ 6 γκαρσονιέρες πρόσφατα ανακαινισμένες 
300-350ευρώ. 

ΕνοικιάζονταιΓραφεία:
Στο ΚΕΝΤΡΟ της πόλης 24τμ.  200€ 
Στο ΡΟΛΟΙ 80τμ στον 1οορ.450ευρώ.
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ 75τμ.πλήρως ανακαινισμένο,1ου ορόφου γω-
νιακό 400ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΚαταστήματα:
•Στην οδό Θεσ/κης 60τμ. 300€ 
•Στο ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 900τμ(300τμ ισόγει-
ο+300τμ υπόγειο+300τμ 1ο όροφο)  3000€ .
•Στο ΚΕΝΤΡΟ 83τμ με υπόγειο 800€ 
•Στο ΚΕΝΤΡΟ γωνιακό 180τμ με υπόγειο και πατάρι,με είσοδο 
από δυο πλευρές και βιτρίνες 1200€ 
•Στο ΚΕΝΤΡΟ 130τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα πάνω σε 
κεντρικό δρόμο 1600ευρώ. 
•Στο ΚΕΝΤΡΟ σε πεζόδρομο 180τμ με πατάρι 650ευρώ.
-Στο ΚΕΝΤΡO 200τμ πλήρως  εξοπλισμένο για SPORT CAFE 
και με αντλία θερμότητας 1000ευρώ.
-Στο ΡΟΛΟΙ 180τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα 800ευρώ.
-Σε χωριό πολύ κοντά στην πόλη 64τμ πλήρως εξοπλισμένο 
για κρεοπωλείο  350ευρώ
-Στην ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ επαγγελματικός χώρος 650τμ 
με πατάρι 1900ευρώ. 

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στον1οόροφο

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

Ζητούνταιακίνηταπροςπώληση-ενοικίαση

ΖΗΤΕΙΤΑΙΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για πρατήριο υγρών καυσίμων στην 
Βεροια (BP ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ), στον εισοδο της πολης.

Ατομα απο 18-40 ετων 
Πληρης Απασχοληση
Προυπηρεσια δεν ειναι απαραιτητη 
Οιενδιαφερόμενοιμπορούνναστείλουντοβιογραφικο
τουςστοπαρακατωemail:bpsidiropoulou@gmail.com

Τηλ.επικοινωνιας:2331071120

Το κονσερβοποιείο – χυμοποιείο «ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ» στη Βέροια ανα-
κοινώνει πως δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη εποχιακού προσωπικού 
Εργάτες/ΕργάτριεςκαιΧειριστέςΚλαρκ/ΒοηθοίΧειριστέςΚλαρκ  
για τη θερινή περίοδο 2022.

Γιανακάνετεαίτησημπορείτεναστείλετεταδικαιολογητικά
στοemail:hr@aqf.grήναταπροσκομίσετεστοεργοστάσιοστη
Βέροια(δίπλαστοΣιδηροδρομικόΣταθμό).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ/ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ:
1) Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο- Άδεια παραμονής και ερ-

γασίας (Γιααλλοδαπούς)
2) Πρόσφατο εκκαθαριστικό Εφορίας  ή  Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ
3) ΑΜΑ ΙΚΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου) - από επίσημο 

έγγραφο
4) ΑΜΚΑ - από επίσημο έγγραφο
5) Λογαριασμός ΔΕΗ  
6) Αντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας (Επικυρωμένο από τον Ιατρι-

κό Σύλλογο αν είναι από Ιδιώτη Ιατρό)
7) Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας – 1η σελίδα (1ος Δικαιούχος)

ΕΠΙΠΛΕΟΝγιατους:
ΧειριστέςΚλαρκ: Άδεια χειριστή μηχανημάτων Έργου 
ΒοηθούςΧειριστέςΚλαρκ: Βεβαίωση Αναγγελίας

Ημεταφοράθαγίνεταιμελεωφορείατηςεταιρείας
Για περισσότερες πληροφορίες για την μεταφορά σας (την κα-

λοκαιρινή σεζόν) είτε για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση παρακαλώ 
επικοινωνήστε στο Τηλ. 2331022774καΑγάπηΜπαλάτσα

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

CITRUSBILL
MON.IKE
Η εταιρία επεξερ-

γασίας και συσκευα-
σίας φρούτων και λαχανικών CITRUSBILL MON.IKE με έδρα την Ημαθία 
(7,5 χλμ. Βέροιας- Νάουσας)  σας ενημερώνει ότι δέχεται αιτήσεις για 
πρόσληψη :

-Εργάτες – Εργάτριες για το συσκευαστήριο
-Επιστάτη – Υπεύθυνο Παραγωγής 
-Μηχανικό – Μηχανοτεχνίτη
-Χειριστή Μηχανημάτων Συσκευασίας
Οι αιτήσεις θα γίνονται στα γραφεία μας  από Δευτέρα εώς Σάββατο ,
 από τις 10:00-17:00.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΓΙΑΤΗΝΠΡΟΣΛΗΨΗ
•ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
•ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ)
•ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΦΜ – ΑΜΚΑ – ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
•ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ
•ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
•ΑΡΙΘΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ALPHA 

BANK / ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΙΑΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΟΓΑΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ:
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΟΓΑ
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ
•ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
•ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΑΜΟY
Οι θέσεις αφορούν πλήρη απασχόληση. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε 

αντίστοιχες θέσεις.
Για πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας:2318501685,6974020056
Για αποστολή βιογραφικών να αναγράφεται η θέση εργασίας στο:
 e-mail: info@citrusbill.gr



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

15ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2022 www.laosnews.gr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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 άτομο για εργασία σε Μίνι Μάρκετ. Πληρο-
φορίες τηλ.: 6972 289915 κ. Κώστας ή βιογραφικό αυτο-
προσώπως στο κατάστημα Μητροπόλεως 23, Βέροια.

ΗεταιρείαVERITAFRUIT με έδρα την Βέροια, υποκατάστημα 
Ζερβοχώρι και αντικείμενο την συσκευασία, διαλογή και εμπορία α-
γροτικών προϊόντων ζητάει εποχικό προσωπικο:

1. Διαλογήτριες -συσκευάστριες
2. Χειριστές κλαρκ
3. Υπεύθυνο συσκευαστηρίου
4. Γεωπόνο
5. Λογιστή

Αποστολήβιογραφικών:info@veritafruit.gr,
Τηλέφωναεπικοινωνία:6972396712

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



Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ 
ΚΜ) σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολι-
κής Θεσσαλονίκης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.» προσκαλούν τους εν-
διαφερόμενους να συμμετέχουν στην 6η Συνάντηση της Τοπι-
κής Ομάδας Υποστήριξης του έργου SinCE-AFC, “Enhancing 
the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-
Food Chain” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
INTERREG EUROPE, την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 στις 10.00 π.μ. 
διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ 
ΚΜ) για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) 
αποτελεί μέλος του εταιρικού σχήματος του έργου SinCE- AFC, το 
οποίο στο σύνολο του περιλαμβάνει 9 φορείς από 7 διαφορετικές 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα τις Ελλάδα, Ιτα-
λία, Ιρλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Βουλγαρία.

Το έργο SinCE-AFC στοχεύει στη συμμετοχή των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων της αλυσίδας προϊόντων αγροδιατροφής (παραγωγή, 
μεταποίηση, συσκευασία, διανομή και τελική κατανάλωση) στην 
κυκλική οικονομία μέσω της προώθησης κατάλληλων οριζόντιων 
μηχανισμών διαχείρισης και χρηματοδότησης.

Οι δράσεις που προβλέπονται να υλοποιηθούν αφορούν, πα-
ράλληλα με το συνεχιζόμενο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την κυκλική οικονομία, τα αντίστοιχα εθνικά σχέδια 
κυκλικής οικονομίας σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια της 6ης Συνάντησης με τα μέλη της Τοπικής 
Ομάδας Υποστήριξης, πρόκειται να παρουσιαστεί το Περιφερεια-
κό Σχέδιο Δράσης για την Κεντρική Μακεδονία. Θα ακολουθήσει 
παρουσίαση του επικαιροποιημένου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για 
την Κυκλική Οικονομία, το οποίο εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 84 Α’/3-
5-2022, σε συνέχεια του νέου Σχεδίου Δράσης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την κυκλική οικονομία αλλά 
και της αρχικής έκδοσης της Εθνικής 
Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία 
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (Δεκέμβριος 2018) και του Ε-
θνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης 
2018-2019. Επίσης, θα παρουσιαστούν 
τα αποτελέσματα της 6ης συνάντησης 
των εταίρων του έργου, η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε υβριδικά στο Debrecen 
της Ουγγαρίας, στις 11-12 Μαΐου 2022. 
Το τελευταίο μέρος της συνάντησης εί-
ναι αφιερωμένο σε ανοιχτή συζήτηση 
μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, όπου 
θα μπορέσουν να εκφράσουν ελεύθερα 
τις απόψεις τους αναφορικά με την υλο-
ποίηση τόσο του Περιφερειακού Σχεδίου 
Δράσης όσο και συνολικά του έργου 
SinCE-AFC.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί 
την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρα 10.00 
π.μ. στην on-line πλατφόρμα ZOOM.

 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία:
- Λαμπρινή Τσώλη, τηλ 2310 403008, email: l.tsoli@rdfcm.gr
- Αστερία Μπούρα, τηλ 2310 403056, email: Since-AFC@rdfcm.
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P Έλα. Τι κολλάμε σήμερα;

P Μ’ αρέσει που στην Ελλάδα φοβόμαστε 
τις ασθένειες, αλλά αφήνουμε να περνάνε 
αβρόχοις ποσί όλες μας οι παθογένειες.

P  Π.χ.: η κατάσταση στο τμήμα θετικών 
επιστημών του ΑΠΘ, που αιώνιοι φοιτητές δεν 
αφήνουν να γίνει βιβλιοθήκη σε πρώην μόνιμο 
χώρο κατάληψης, είναι ασθένεια ή παθογένεια;

P Οι αιώνιοι φοιτητές, όπως ο 48χρονος 
που συνελήφθη προ ημερών; Ασθένεια ή 
παθογένεια;

P Η κατάληψη 30 και πλέον χρόνων στο ίδιο 
πανεπιστήμιο; Ασθένεια ή παθογένεια;

P Η άρνηση στην αστυνόμευση στο 
όνομα του ασύλου; Ασθένεια ή παθογένεια;

P Το ίδιο το άσυλο και οι αυθαίρετες κατά 
παραγγελία ‘μεταφράσεις’ του; Ασθένεια ή πα-
θογένεια;

P Λέει ο λαός, πως όταν κλείνει ένα σχο-
λείο ανοίγει μια φυλακή. Πόσες φυλακές 
ανοίγουν όταν παραμένει κλειστό ολόκληρο 
πανεπιστήμιο;

P Γι’ αυτό και τα ερωτήματα: πόσο ασφαλείς 
νιώθουμε απέναντι στις παθογένειες;

P Και εντέλει. Πόσο πιο επικίνδυνες είναι 
οι νόσοι των δίποδων πιθήκων;

P Να έχεις αδελφό και παιδιά στα πανεπι-
στήμια και να τρέμει η καρδιά σου μην πάθουν 
τίποτα, αντί να νιώθεις μόνο υπέροχα που βρί-
σκονται σε οίκο παιδείας, όπως έγραψε φίλη.

P Λοιπόν; Ποια είναι πιο επικίνδυνη; Η 
ασθένεια ή η παθογένεια της φυλής;

P Ή μήπως η παθογένεια είναι η χειρότερή 
μας ασθένεια; Σάματις ε;

P Κι άντε να βρεις τρόπους να αντα-
πεξέλθεις σ’ αυτήν την άτυπη μόνιμη παν-
δημία. Ως άλλη πολυετής κατάληψη στην 
ψυχή μας.

P Και:
Μόλις έχουν φέρει στο θάλαμο τον ασθενή 

από το χειρουργείο και στο προσκεφάλι του 
κάθεται η γυναίκα του. Σε κάποια στιγμή, εκεί-
νος ανοίγει τα μάτια του και μουρμουρίζει:

- Είσαι πανέμορφη...
Η γυναίκα, κολακευμένη, συνεχίζει να κά-

θεται δίπλα του. Μετά από κανένα μισάωρο, ο 
ασθενής ξανανοίγει τα μάτια του και λέει:

- Συμπαθητική είσαι...
- Συμπαθητική; Πριν από λίγο μου έλεγες 

ότι είμαι πανέμορφη!
- Ε, τι θες  βρε γυναίκα; Σιγά σιγά περνάει η 

επήρεια της νάρκωσης!

Κ.Π.

Κυκλική Οικονομία στον κλάδο της Αγροδιατροφής

6η Συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου 
INTERREG EUROPE “SinCE-AFC” την Τρίτη 31 Μαΐου
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