
Τον έμπειρο 
αμυντικό 

της Καβάλας 
Απόστολο Στίκα 
κλείνει η Βέροια 
με πρόταση του 

Ανυφαντάκη

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ: 
«Συμφωνία της σιωπής» για την τιμή

 του συμπύρινου από την ΕΚΕ  

To Κινητό Μουσικό Περίπτερο 
της ΚΕΠΑ παίρνει τους δρόμους 

και τις γειτονιές

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ: 

«Ιδιαίτερα επισφαλής η πρόταση Τόλκα 
για επαναλειτουργία της Σχολής 

Αστυφυλάκων Νάουσας»

Στη διεθνή έκθεση «FRUIT 
ATTRACΤION 2022» της Μαδρίτης 

η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
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Πως κινήθηκαν οι φετινές 
βάσεις, κατά σχολές;

Ακόμα πιο νωρίς ανακοινώθηκαν οι βάσεις και από 
χθες οι υποψήφιοι γνωρίζουν για πιο ΑΕΙ και ΤΕΙ θα ετοι-
μάσουν βαλίτσες. Ποιες είναι όμως οι εκτιμήσεις για φέτος;  
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, σημαντική πτώση κατα-
γράφηκε στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών, ενώ 
στις ιατρικές σχολές δεν έπεσαν οι βάσεις στον βαθμό που 
προβλεπόταν. Η αγωνία των υποψηφίων έλαβε τέλος με το 
μήνυμα που έλαβαν στο κινητό τους, ενώ μπορούσαν και 
διαδικτυακά, στη σχετική ιστοσελίδα του υπουργείου Παι-
δείας, να δουν τα αποτελέσματα.   

Ο αριθμός των εισαχθέντων στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση φθάνει στους 61.682, ενώ μεγάλη πτώση κατα-
γράφηκε στη Νομική Αθήνας, η οποία έπεσε κάτω από τα 
18.000 μόρια.

Κάτω από τα 18.000 μόρια έπεσε και η Οδοντιατρική 
Αθήνας. Μικρότερη πτώση από αυτή που αναμενόταν 
καταγράφηκε στην Ιατρική Αθήνα, ενώ μικρή πτώση παρα-
τηρήθηκε και στο Μαθηματικό Αθήνας.

Από τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, 
προκύπτει ότι φέτος αυξήθηκε ο συνολικός αριθμός των ει-
σαχθέντων σε ΑΕΙ και Δημόσια ΙΕΚ σε 75.154 φέτος έναντι 
71.833 το 2021.

Κατά την ίδια πηγή, το 93% των επιτυχόντων εισάγεται 
σε Σχολή-Τμήμα μέσα στις πρώτες 10 προτιμήσεις του. 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το ποσοστό εισαγωγής 
στα ΑΕΙ αυξήθηκε στο 62,1%, έναντι 61,1% το 2021. Ο 
απόλυτος αριθμός εισαχθέντων 2022 σε ΑΕΙ ανέρχεται σε 
61.682.

Να ευχηθούμε καλές σπουδές και οικονομικά κουράγια 
στους γονείς!

Με γεμάτο θερινό σινεμά 
ξεκίνησε το 7ήμερο των 

προβολών από ΚΕΠΑ και Σταρ

Με καλούς οιωνούς, τόσο από τον καιρό, όσο και από 
την συμμετοχή του κόσμου, ξεκίνησε χθες βράδυ η πρώτη 
από το επταήμερο των προβολών, του θερινού σινεμά που 
διοργανώνει η ΚΕΠΑ δήμου Βέροιας σε συνεργασία με τον 
κινηματογράφο σταρ και με πρώτη ταινία το βραβευμένη 
belfast. Η ταράτσα του Σταρ γέμισε από κόσμο, ενώ το 
7ημερο συνεχίζεται σήμερα με την ταινία «Άσπρο πάτο» 
που βραβεύτηκε με Όσκαρ καλύτερης ταινίας διεθνώς και 
στην Ευρώπη και καλύτερης ξενόγλωσσης και ακολουθούν 
επίσης βραβευμένες ταινίες, κάθε βράδυ στις 9:00 μέχρι 
και την Τετάρτη 3 Αυγούστου. Η είσοδος είναι ελεύθερη, 
αλλά απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν ατομικές 
ονομαστικές κάρτες.

Α ΔΕ ΣΜΕΥ ΤΗ ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΗ
Ε ΦΗ ΜΕ ΡΙ ΔΑ ΝΟ ΜΟΥ Η ΜΑ ΘΙ ΑΣ
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Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 120 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 60 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε τή σια Δήμων, Περιφερειών, Τρα-
πεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
350 ευρώ + ΦΠΑ
Ηλεκτρονική συνδρομή:
10 ευρώ + ΦΠΑ το μήνα

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλει στη ρι α σμών και 
Δι α κη ρύ ξε ων             5,00 ευ ρώ.
Ι σο λο γι σμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευ ρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συ-
νεννόησης
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Καλλινίκου, Θεοδότης και τέκνων αυτής

«Έκλεισαν»καιταγυρίσματαστηΒέροια
γιατοΚόκκινοΠοτάμι

Ολοκληρώθηκαν οι σκηνές που γυρίστηκαν στη Βέροια για τις ανάγκες του δεύτερου κύκλου της τηλεοπτικής σειράς 
του OPEN «Το Κόκκινο Ποτάμι», που θα δούμε στις οθόνες μας από το Φθινόπωρο του 2022.

Επτά σκηνές γύρισαν στην περιοχή της παλιάς γειτονιάς της Μπαρμπούτας, ο Μανούσος Μανουσάκης και οι συνερ-
γάτες του, με τη συμμετοχή αρκετών βεροιωτών και ημαθιωτών (50 περίπου) που εμφανίζονται σ΄ αυτά τα επεισόδια. 
Γνωστοί συμπολίτες μας, φίλοι, αλλά και συνάδελφοι παίζουν στη σειρά και μεταξύ αυτών και ο συνεργάτης μας Νίκος 
Βουδούρης, (φωτο με Κων/νο Καζάκο).

Οι σκηνές που γυρίστηκαν στη Βέροια θα προβληθούν στο 6ο αλλά κυρίως στο 11ο - 12ο επεισόδιο.
Το περιμένουμε!

Έβγαλεσεπώληση,ακόμακαιδιαδικτυακά,
αρχαίανομίσματακαικειμήλια

Αργυρά και χρυσά νο-
μίσματα, καθώς και θρη-
σκευτικά κειμήλια επιχεί-
ρησε να πουλήσει αλλο-
δαπός άνδρας και συνελή-
φθη σε περιοχή των Σερ-
ρών, από αστυνομικούς 
του Τμήματος Ασφάλειας 
Έδεσσας. Μάλιστα, μετά 
από συντονισμένη επιχεί-
ρηση των αστυνομικών, 
εντοπίστηκε να προσπα-
θεί να πουλήσει: 5 αργυ-
ρά και 2 χρυσά νομίσματα, 
2 επιστήθιους σταυρούς, 
4 επιστήθια εγκόλπια και 
1 φωτοστέφανο,τα οποία 
σύμφωνα με την πρώτη ε-
κτίμηση των αρχαιολόγων 
εμπίπτουν στις προστα-
στευτικές διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επίσης επιχείρησε να πουλήσει και μία θρησκευτική εικόνα, που αποτελεί πολιτιστικό αγαθό με ιστορική αξία και χρή-
ζει περαιτέρω εκτίμησης. πολιτιστικής κληρονομιάς.

Και η δράση του καλά κρατούσε…  Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι σε προγενέστερο χρόνο είχε α-
ναρτήσει διαδικτυακή αγγελία πώλησης των παραπάνω αντικειμένων, επιδιώκοντας να βρει υποψήφιους αγοραστές.

Σύμφωνα με την διαδικασία, τα κατασχεμένα νομίσματα και θρησκευτικά κειμήλια θα σταλούν στην αρμόδια Εφορεία 
Αρχαιοτήτων για περαιτέρω αρχαιολογική εκτίμησή τους και ο επίδοξος πωλητής πολιτιστικής κληρονομιάς,  με τη δικο-
γραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

Τιμή για τον «Ευστάθιο Χωραφά» η παρουσία
του καρδιολόγου Γιώργου Παρχαρίδη στις εκδηλώσεις 

της Πατρίδας
Τιμάει με την παρου-

σία του κάθε φορά τον 
σύλλογο «Ευστάθιο Χω-
ραφά» ο καταξιωμένος 
στον ιατρικό και πολιτι-
σμικό χώρο, καθηγητής 
καρδιολογίας του ΑΧΕΠΑ 
και  πρόεδρος των καρδι-
ολόγων Ελλάδας Γιώργος 
Παρχαρίδης, που είναι 
παράλληλα και ο ιδρυτής 
της Παμποντιακής Ομο-
σπονδίας Ελλάδας, το 
2004, με μεγάλο αγώνα 
παγκοσμίως για την ανα-
γνώριση της Γενοκτονίας 
των ποντίων.

Ιδιαίτερα τον ευχα-
ρίστησε ο πρόεδρος Α-
ντώνης Καγκελίδης, για 
την παρουσία του στην 

τελευταία για φέτος εκδήλωση του συλλόγου στο γήπεδο της Πατρίδας, το βράδυ της Τετάρτης.
Ο Κοζανίτης γιατρός έχει ετοιμάσει κι ένα βιβλίο για τη ζωή και το έργο του, το οποίο θα παρουσιάσει σύντομα και 

στο χωριό του «Χωραφά».



Ανακοινώθηκαν χθες 
το απόγευμα, από το 
υπουργείο Παιδείας τα 
αποτελέσματα για την 
εισαγωγή υποψηφίων 
στην Τριτοβάθμια Εκ-
παίδευση, μέσω πα-
νελλαδικών εξετάσεων 
ΓΕΛ - ΕΠΑΛ και μέσω 
της ειδικής κατηγορίας 
υποψηφίων με σοβαρές 
παθήσεις, καθώς και τα 
αποτελέσματα για την 
εισαγωγή υποψηφίων 
στα Δημόσια ΙΕΚ, μέσω 
του παράλληλου μηχα-
νογραφικού δελτίου.

Οι ενδιαφερόμενοι 
πληροφορήθηκαν τα 
αποτελέσματα και με-
τά την ανακοίνωση των 
βάσεων που δίνει τέλος 
στην αγωνία τόσο  των 
υποψηφίων, όσο και 
των γονιών, για τη σχο-
λή στην οποία τελικά 
περνούν, ξεκινάει το σα-
φάρι της φοιτητικής στέ-
γης. Αυτό που απασχο-
λεί την πλειοψηφία των 
οικογενειών, δεδομένου 
ότι η οικονομική κατάσταση στα νοικοκυριά δεν είναι πλέον αν-
θηρή. Ειδικά, με την ακρίβεια που βιώνουμε στα είδη πρώτης 
ανάγκης και όχι μόνο, αλλά και την ενεργειακή κρίση, το εισόδη-
μα είναι μετρημένο για τα απαραίτητα της κάθε ημέρας και για 
τους λογαριασμούς. Εννοείται πως η αύξηση του κόστους ζωής 
έχει παρασύρει προς τα πάνω - παράλογα ενίοτε – και τις τιμές 
των ενοικίων στα φοιτητικά σπίτια, κυρίως σε Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη, αλλά, αναλογικά, και σε άλλες πόλεις όπου λειτουργούν 
πανεπιστημιακά τμήματα και ΤΕΙ.

Τα ενοίκια έχουν φτάσει στο Θεό, λένε οι γονείς που ψάχνουν  
να βρουν σπίτι εκτιμώντας ότι ακόμα και σε σχέση με πέρυσι, οι 
τιμές έχουν ανέβει «κατακόρυφα» στις περιοχές με μεγάλη ζήτη-
ση. Έτσι, οι οικογένειες καλούνται να πληρώσουν ποσά που 
δεν διαθέτουν, για λίγα μόλις τετραγωνικά, για σπίτια που να 
μπορεί να διαβιώσει κάποιος… Μάλιστα, όσο πιο κοντά στα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα βρίσκονται, τόσο «μακρά» ακριβό-
τερα ενοικιάζονται, ενώ ιδιαίτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν 
και οι φοιτητές στην περιφέρεια, όπου εκτός από το οικονο-
μικό, έχουν και το πρόβλημα της έλλειψη κατοικιών.

400 με 500 ευρώ το μήνα για φοιτητικό σπίτι
Αρκετοί είναι οι γονείς και στη Βέροια, που καλούνται να 

βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, για ένα δωμάτιο (στού-
ντιο), με ένα μπάνιο που ίσα –ίσα χωράει να κινηθεί ένα 
άτομο. Οι τιμές που «διαπραγματεύονται» σκληρά  στην Α-
θήνα είναι γύρω στα 400 με 500 ευρώ κι όποιος προλάβει, 
και κάπου εκεί στα 350 ευρώ για στούντιο και 400 -450 ευρώ 
το μήνα για γκαρσονιέρα, κυμαίνονται τα ενοίκια στην Θεσ-
σαλονίκη.

Αν υπολογίσει κανείς και το κόστος ζωής ενός φοιτητή, 
γίνεται αντιληπτό ότι  η τσέπη των γονιών θα πρέπει να αιμορ-
ραγήσει για να σπουδάσει ένα παιδί, με αμφίβολη μάλιστα την 
σύντομη επαγγελματική του αποκατάσταση μετά τις σπουδές, 
με τα σημερινά δεδομένα στη χώρα μας.

Δυστυχώς η έννοια «λογικό μίσθωμα» δεν υπάρχει πλέον, 
μας λένε οι γονείς που τρέχουν και δεν προλαβαίνουν, που όσο 
κι αν το ζυγίζουν ξέρουν καλά που γέρνει η πλάστιγγα. «Θα 
στερηθούμε εμείς αλλά το παιδί δεν μπορούμε να μην το στεί-
λουμε να σπουδάσει», απαντούν, ως γνωστόν οι περισσότεροι, 
απέναντι στα όποια ερωτήματα και διλήμματα μπαίνουν στο 
οικογενειακό τραπέζι!

Σοφία Γκαγκούση
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«Έφυγε» και κηδεύεται 
σήμερα ο Εμμανουήλ 

Μπουλασίκης
Ένας από τους παλαιότε-

ρους φαρμακοποιούς της Βέ-
ροιας έφυγε από τη ζωή σε η-
λικία 86 ετών. Ο Εμμανουήλ 
Μπουλασίκης, επι σειρά ετών 
πρόεδρος των Φαρμακοποιών 
κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 
29 Ιουλίου, στις 6.30μμ, στον  
Ι. Ναό Αγίου Αθανασίου (κοιμη-
τήρια) Βέροιας. 

Ο ΛΑΟΣ εκφράζει ειλικρινή 
συλλυπητήρια στους οικείους 
του.

Και μετά τις βάσεις, αρχίζει το κυνήγι 
της πανάκριβης φοιτητικής στέγης

-«Τα ενοίκια έχουν φτάσει στο Θεό», λένε οι γονείς, που αιμορραγούν 
για να βρουν τα 400 - 500 ευρώ για μια γκαρσονιέρα

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ: 

«Συμφωνία της σιωπής» για την 
τιμή του συμπύρινου από την ΕΚΕ  
Από τον Σύλλογο Γεωργών Βέροιας εκφράζει την ανησυχία του για 

τις φετινές τιμές του συμπύρινου και την «σιωπή» από την πλευρά της 
Ένωσης Κονσερβοποιών και δηλώνει ότι παραμένει σε εγρήγορση διεκδι-
κώντας την αξιοπρεπή διαβίωση των αγροτών.

 Σε ανακοίνωσή του αναφέρει:  
«Παρότι βρισκόμαστε στο μέσο περίπου της συγκομιδής του συμπύ-

ρινου ροδακίνου,  με μεγάλες  δυσκολίες για τους αγρότες  εξ αιτίας μιας 
σειράς παραγόντων (βροχοπτώσεις , έλλειψη εργατικών χεριών, αυξημέ-
να κόστη παραγωγής και διαβίωσης κλπ)    βιώνουμε παράλληλα  από 
την άλλη πλευρά ( πλευρά ΕΚΕ) και την «συμφωνία της σιωπής» αναφο-
ρικά με την τιμή.    

Δυστυχώς κανείς μας δεν ξέρει  αν θα ισχύσουν οι  χειμερινές εξαγγε-
λίες της  Ε.Κ.Ε. σε ποιόν βαθμό και σε ποιο ύψος τιμής.

Σε κάθε περίπτωση κάνουμε γνωστό προς  όποια  κατεύθυνση  ότι  το 
(33-35) έχει ξεπεραστεί  από άποψη κόστους παραγωγής.    Επομένως 
θα πρέπει να αναθεωρηθεί  (προς τα πάνω)  και εδώ θα πρέπει να πα-
ρέμβει το ΥΠΑΑΤ  και η πολιτεία γενικότερα .     

Οι αγρότες παραμένουμε σε εγρήγορση, και διεκδικούμε τιμές που να 
καλύπτουν το κόστος μας  και να αφήνουν και ένα περιθώριο αξιοπρε-
πούς διαβίωσης» .                                            

Δήλωση Λάζαρου 
Τσαβδαρίδη μετά την

 ανακοίνωση των βάσεων 
εισαγωγής στα πανεπιστήμια

«Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης 
των βάσεων για την εισαγωγή στην Τρι-
τοβάθμια Εκπαίδευση, θα ήθελα να συγ-
χαρώ ολόψυχα όλους εσάς, τις επιτυχού-
σες και τους επιτυχόντες μαθήτριες και 
μαθητές μας για την επιβράβευση των 
πολυετών κόπων σας, για τη δικαίωση 
των εκπαιδευτικών στόχων σας και για 
την πραγματοποίηση των ονείρων σας.

Η νέα φοιτητική ζωή που απλώνεται 
μπροστά σας, εύχομαι να αποτελέσει την 
αφετηρία τόσο για την απόκτηση πλούσι-
ας επιστημονικής γνώσης όσο και για τη 
διεύρυνση των εμπειριών ζωής και της 
κοινωνικής σας καλλιέργειας, όλα, πολύ-
τιμα εφόδια για το μέλλον σας.

Θερμά συγχαρητήρια απευθύνω επίσης στους καθηγητές σας, που με 
διδακτική επάρκεια και ποιότητα στάθηκαν άοκνοι αρωγοί στην προσπάθειά 
σας αλλά και στους γονείς, στους κηδεμόνες και στις οικογένειες σας για 
την συνεχή στήριξη που σας παρείχαν σε όλη την απαιτητική αυτή σχολική 
διαδρομή.

Για όλες και όλους εσάς που τη φετινή χρονιά δεν επιτύχατε στις Πανελ-
λαδικές εξετάσεις, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να χαμογελάτε γιατί στην 
καρδιά σας δεν πρέπει να χωράει ούτε απογοήτευση ούτε ασφαλώς παραί-
τηση. Η ζωή εξάλλου προχωράει και σε κάθε βήμα είναι γεμάτη ευκαιρίες 
και νέες προσκλήσεις που απαιτούν την αγωνιστικότητά μας, την αποφασι-
στικότητά μας, την εστίασή μας και της υπομονή μας. 

Εύχομαι από καρδιάς 
καλή επιτυχία,
χαρά και δημιουργικότητα στις διαδρομές και στις ζωές όλων σας. 
Το αύριο σάς ανήκει!

Συλλυπητήριο του Φαρμακευτικού 
Συλλόγου Ημαθίας

«Η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Φαρμακευτικού 
Συλλόγου Ημαθίας αποχαιρετούμε τον αγαπητό συντα-
ξιούχο συνάδελφο, ο οποίος διετέλεσε για σειρά ετών 
πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας, Μπου-
λασίκη Εμμανουήλ που έφυγε από τη ζωή.

Οι φαρμακοποιοί του νομού Ημαθίας εκφράζουν τα 
συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους δικούς του 
ανθρώπους. Η κατάθεση στεφάνου είναι το ελάχιστο 
προς τιμή της μνήμης του.

Στην εξόδιο ακολουθία θα παραστεί η Πρόεδρος του 
συλλόγου».

 
Η Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας

Κατή Σοφία  Οικονομοπούλου Αικατερίνη
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Μια κινητή σκηνή ευέλικτη, που φιλοξενεί μουσικά ντουέτα ή 
τρίο, είναι το κινητό μουσικό περίπτερο, που αποτελεί μια πρωτο-
βουλία  της Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας με σκοπό να   προβάλλει νέα 
μουσικά  ταλέντα και σχήματα. Το πρόγραμμα του φετινού καλοκαι-
ριού έχει ως εξής:

4 Αυγούστου/ Poet’s Laurel 
Pop μουσική με jazz latin αποχρώσεις.
«Ένα μουσικό ταξίδι οφείλει να σε μεταμορφώνει στην καλύτερη 

εκδοχή του εαυτού σου. Στο τελευταίο τραγούδι αυτής της διαδρο-
μής, η ψυχή πρέπει να μπορεί να πετάξει ελεύθερη σαν «πεταλού-
δα».

Οι Poet’s Laurel δημιουργούν τις ιδανικές μουσικές συνθήκες, με 
μουσικές επιλογές που θα αγγίξουν την ψυχή σας και θα σας πλημ-
μυρίσουν χρώματα, μελωδίες και λουλούδια.»

Μέλη Σχήματος 
Αστέρης Τσαλίκης: Πιάνο 
Δανάη Παπαδημητρίου: Φωνή 
Τόπος συναυλίας: πεζόδρομος Ιπποκράτους
16 Αυγούστου / Τσιρώνηδες  
Η κομπανία του Γιώργου Τσιρώνη - Λαϊκές παραδοσιακές μου-

σικές από την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. 
Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Μικρά Ασία.

Μέλη Σχήματος 
Κλαρίνο: Γιώργος Τσιρώνης
τρομπέτα: Πασχάλης Καρβουνάρης,
πλήκτρα: Γιάννης Γκαντίδης,
κρουστά: Αποστόλης Τσιρώνης.
Τόπος συναυλίας:  Μακροχώρι, Δημαρχείο
18 Αυγούστου / Σερσέ Λα Φαμ  
Γυναικείο ρεμπέτικο μουσικό σχήμα
Οι «Σερσέ λα φαμ» είναι ένα γυναικείο μουσικό σχήμα που δη-

μιουργήθηκε την άνοιξη του 2018 στη Θεσσαλονίκη. Το ρεπερτόριό 
τους εστιάζεται στο ρεμπέτικο και σμυρνέικο τραγούδι. Με οδηγό τις 
πρώτες εκτελέσεις των τραγουδιών, το νοσταλγικό χρώμα, τον ατό-
φιο και φυσικό ήχο των οργάνων και την αγάπη τους στο απλό και 
καθαρό ύφος του ρεμπέτικου, εμφανίζονται σε μουσικά στέκια εντός 
και εκτός της πόλης, καταφέρνοντας να δημιουργούν μια ζεστή και 
παρεΐστικη ατμόσφαιρα…

Μέλη Σχήματος 
Όλγα Παπαδοπούλου: Μπουζούκι
Νάντια Παυλίδου: Κιθάρα - φωνή
Αντελίνα Παπαδοπούλου: Κρουστά – φωνή
Τόπος συναυλίας : Δημοτική Αγορά 
22 Αυγούστου / Χίλιες Φωνές 
Μουσικές εγχώριες και του κόσμου, από το χθες στο σήμερα και 

το αντίθετο, πάντα με στόχο αυτήν την ιδιαίτερη αγάπη για τη μου-
σική και την αλήθεια που αυτή επιβάλλεται να αναδεικνύει .

Χίλιες Φωνές 
«Όταν ο Γιάννης συνάντησε τη Νατάσα δημιουργήθηκαν οι 

«Χίλιες φωνές». Και πώς γίνεται δύο να είναι ισάξιοι χιλίων; Αυτό 
λέγεται μαγεία της μουσικής... Είναι αυτή που κυκλοφορεί γρήγορα 
στο αίμα και πάει κατευθείαν στην καρδιά, είναι αυτή που δίνει στις 
αναμνήσεις σάρκα και οστά...» ΧΙΛΙΕΣ ΦΩΝΕΣ Νατάσα Καραγιάν-
νη, Γιάννης Παπαευαγγέλου «Δύο άνθρωποι... Δύο ξεχωριστά ταλέ-
ντα... Ένας κοινός γνώμονας... Η αγάπη για τη μουσική!» 

Μέλη Σχήματος 
Παπαευαγγέλου Ιωάννης: πιάνο 
Καραγιάννη Αναστασία: μελόντικα, τραγούδι (Χίλιες Φωνές) 
Μπαχαρίδης Βασίλειος: τύμπανα 
Σύντομο Βιογραφικό * 
Οι ΧΙΛΙΕΣ ΦΩΝΕΣ είναι ένα δίδυμο που βασίζεται στο πιάνο και 

στη φωνή. Δημιουργήθηκε το 2015 από τον Γιάννη Παπαευαγγέλου 
και τη Νατάσα Καραγιάννη όταν οι δυο τους αποφάσισαν να έχουν 
στόχο να τραγουδούν για να συνυπάρχουν με τις φωνές του κοινού 
τους και να τις πολλαπλασιάζουν, πάντα με γνώμονα την αγάπη 
για τη μουσική! Τραγούδια που έχουν στόχο τη διασκέδαση και τα 
έντονα συναισθήματα που μόνο η αληθινή μουσική μπορεί να δημι-
ουργήσει! Μουσικές εγχώριες και του κόσμου, από το χθες στο σή-
μερα και το αντίθετο, πάντα με στόχο αυτή την ιδιαίτερη αγάπη για 
τη μουσική και την αλήθεια που αυτή επιβάλλεται να αναδεικνύει! Η 
πενταετής πορεία των «Χιλίων Φωνών» τούς έφερε σε σύμπραξη 
με σημαντικούς μουσικούς της πόλης και όχι μόνο με στόχο δεκά-
δες εμφανίσεις σε μουσικούς χώρους και χώρους πολιτισμού, αλλά 
και συναυλίες του δήμου Θεσσαλονίκης με κοινωνικό χαρακτήρα. 
Επίσης συμμετείχαν σε διάφορα μουσικά φεστιβάλ της χώρας ό-
πως το River Party 2019,το Φεστιβάλ Δελφών 2020 και το διεθνές 
Φεστιβάλ Καρδίτσας 2018,2019 και 2020. Οι «Χίλιες Φωνές», σε δι-
κή τους μουσική και στίχους, έχουν στα χέρια τους την πρώτη τους 
δισκογραφική δουλειά με τίτλο «ΧΗΜΕΙΑ», η οποία κυκλοφορεί 
πανελλαδικά από την MLK records.

Τόπος συναυλίας : πεζόδρομος Τσούπελη

27 Αυγούστου / Λαϊκή τετράς
Μια βραδιά με έντεχνο – λαικό τραγούδι με μουσικούς από την 

πόλη της Βέροιας. Με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί και στοχεύ-
ουν σε μια  βραδιά διασκέδασης, που όλοι οι παρευρισκόμενοι θα 
γίνουμε παρέα. 

Μέλη Σχήματος 
Γιάννης Κασσερόπουλος: κιθάρα, τραγούδι
Κώστας Θεοδωρίδης: μπουζούκι, τραγούδι
Μαρία Θεοχαροπούλου: τραγούδι
Μάκης Πατόπουλος: ηλ. πιάνο
Τόπος συναυλίας : Τριπόταμος, προαύλιο  Κοινότητας
28 Αυγούστου / ΜΕΤatropia ensemble 
Μουσικές από τη Δύση ως την Ανατολή και συνθέσεις των Α-

ντώνη Απέργη, Haig Yazdjian, Γιώργου Καζαντζή, Ara Dinkjian, 
Χρήστου Τσιαμούλη, Θανάση Παπακωνσταντίνου, Ορφέα Περίδη 
κ.ά σπουδαίων καλλιτεχνών μέσα από τη δική μας ξεχωριστή προ-
σέγγιση. 

Μέλη Σχήματος 
Χατζηβασιλείου Αγγελική: τραγούδι - κιθάρα 
Σάκκουλας Παναγιώτης: λαούτο 
Σύντομο Βιογραφικό * 
Η «ΜΕΤατροπία» είναι ένα μουσικό σχήμα που εδρεύει στην 

Θεσσαλονίκη και τα ιδρυτικά του μέλη είναι η Αγγελική Χατζηβασι-
λείου και ο Παναγιώτης Σάκκουλας. Η γνωριμία των δύο μουσικών 
συνέβη κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Τμήμα Μουσικής 
Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Αφορμή για 
τη δημιουργία του συγκροτήματος ήταν η κοινή αισθητική, τα ακού-
σματα, η έκφραση και η ανάγκη για τη συγκρότηση ενός σχήματος 
με μουσικές από τη Δύση ως την Ανατολή και συνθέσεις αγαπημέ-
νων τους καλλιτεχνών. 

Τόπος συναυλίας : πεζόδρομος Προφήτη Ηλία
29 Αυγούστου/ Τrumpiano  Duo πιάνου – τρομπέτας
Trumpiano ¨βραδιά λάτιν και salsa¨ 
Μια βραδιά σε ζωηρούς λάτιν ρυθμούς με το duo τρομπέτας πιά-

νου Trumpiano, ένα νεοσύστατο μουσικό δίδυμο που αποτελείται 
από δύο εγχώριους  μουσικούς, που μας υπόσχονται ένα μοναδικό 
πρόγραμμα σε ρυθμούς salsa, bachata, chacha, bolero ενώ από τη 
βραδιά δεν θα λείψουν οι εκπλήξεις . 

Μέλη Σχήματος 
Κώστας Μπατσίλας: τρομπέτα 
Βασίλης Αγγελινός: πιάνο 
Τόπος συναυλίας:  Εληάς
13 Σεπτεμβρίου / «Όταν οι κλασικοί συνάντησαν 
τον Κινηματογράφο»
Από το μπαρόκ στο σήμερα…ζεστή συναυλία μουσικής δωμα-

τίου
Περιγραφή Project * 
- Τι κάνει ένα φλάουτο όταν συναντήσει ένα βιολί; 
Μουσική…………
- Αυτό κάπου το ξέρω..
- Τι μου θυμίζει αυτό το κομμάτι??
- Κλασικό είναι αποκλείεται..
- Α ναι, στη διαφήμιση ήταν!!!
Και ο ΗΧΟΣ συνάντησε την ΕΙΚΟΝΑ… Και η ΕΙΚΟΝΑ του έδωσε 

λίγο από την λάμψη της …Μα ο ΗΧΟΣ λίγο από τη φωνή του..
Από το Μπαρόκ στο σήμερα, από τον βουβό κινηματογράφο 

στον έγχρωμο και τη σύγχρονη διαφήμιση, ΗΧΟΣ και ΕΙΚΟΝΑ έ-
χουν συνυπάρξει κι έχουν μαγέψει. Σίγουρα το ξέρεις, σίγουρα το 
έχεις ακούσει, αλλά και το έχεις δει…

Σαν απαύγασμα της σύγχρονης εποχής, η μουσική παίζει σημα-
ντικό πια ρόλο στον κινηματογράφο και η σύνδεση των τεχνών απο-
τυπώνεται σαν αποκύημα της φαντασίας και ονειρική συνύπαρξη. 

Μέσα από τον ιδιαίτερο ηχοχρωματικό συνδυασμό φλάου-
του-βιολιού παρουσιάζεται ένα ποτ-πουρί σε μια ζεστή συναυλία 

μουσικής δωματίου που μάλλον «κάπου» το ξέρουμε!
Μέλη Σχήματος 
Βιολί: Νάντια Μοχάμετ
Φλάουτο: Σίσσυ Γεωργοπούλου 
Τόπος συναυλίας:  Πεζόδρομος Κάππου 
15 Σεπτεμβρίου /  ΦΛΕΡΤ 
 «8η Λεωφόρος», ρετρό  δεκαετιών ‘30, ‘40 και ’50.
Μελίνα Μαβίδου / 8η λεωφόρος 
Περιγραφή Project * 
Ένας δρόμος της Νέας Υόρκης όπου το ούτι έσμιγε με το σαξό-

φωνο, με το μπουζούκι, το κλαρίνο, την ηλεκτρική κιθάρα, το βιολί, 
το κανονάκι, τα κρουστά της Δύσης και της Ανατολής, δημιουργώ-
ντας μια μουσική , χωρίς σύνορα, που δανείζονταν στοιχεία από 
άλλες παραδόσεις. Παλιά και σύγχρονα κομμάτια με κοινό άξονά 
τους την ευαισθησία της εποχής και ένα μέλλον γεμάτο αισιοδοξία, 
ελπίδα και εξέλιξη. Έτσι κι εμείς αποφασίσαμε να επισκεφτούμε τον 
κόσμο τους, όχι μόνο εκείνων της 8ης λεωφόρου, αλλά και όλων 
αυτών που βλέπουν την ομορφιά του κόσμου που ζούμε μέχρι 
σήμερα. Ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε με πολύ αγάπη το 2018, 
με μαέστρο τον Αστέρη Τσαλίκη και λόγω της ανάγκης μας να διε-
ρευνήσουμε την εποχή εκείνη. Συνεχίσαμε με δικές μας διασκευές 
σε Latin και Swing ρυθμούς φέρνοντας πιο κοντά στην εποχή τα α-
κούσματα αυτά. Την εποχή της ποτοαπαγόρευσης όπου οι Έλληνες 
σέρβιραν στα μαγαζιά της 8ης λεωφόρου αλκοόλ στα φλιτζανάκια 
του ελληνικού, βρισκόμαστε σχεδόν 100 χρόνια μπροστά, πόσο 
έχουν αλλάξει οι ανάγκες μας; 

Μέλη Σχήματος 
Αστέρης Τσαλίκης: Πιάνο 
Nίκος Κύρτσος : Κιθάρα 
Μελινα Μαβίδου: Φωνή 
Σύντομο Βιογραφικό * 
Η Μελίνα Μαβίδου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 25 Αυγού-

στου του 1997. Είναι φοιτήτρια του τμήματος Θεάτρου, Σχολής 
Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Το 2012 ξεκίνησε μαθήματα τραγουδιού, φωνητικής αγωγής, δί-
πλα στην καθηγήτρια Μέλα Γεροφώτη και συνεχίζει ως σήμερα. 
Είναι τραγουδίστρια του μουσικού σχήματος 8 η λεωφόρος και έχει 
εμφανιστεί σε μουσικές σκηνές της πόλης αλλά και εκτός Θεσσα-
λονίκης (French Keys Jazz Club, Ταξίδι, Βατρακούκος κ.α). Στις 21 
Δεκεμβρίου 2018 συμμετείχε στη συναυλία των The Speakeasies 
Swing Band στο Principal Club Theatre. Είναι τραγουδίστρια του 
μουσικοχορευτικού Disco show της Blue Sky Disco Club. Έχει 
τραγουδήσει σε συναυλία στο οινοποιείο La tour Melas Lodges. 
Το 2016 συμμετείχε στη μουσικοθεατρική παράσταση, Broadway 
Nights στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης ενώ το 2020 συμμε-
τείχε στο δισκογραφημένο παιδικό παραμύθι το «Βάλς της Μαγίας» 
της Μαρίας Παπαδάτου σε μουσική του Μιχάλη Γούτη και εκδόσεις 
Παπαγρηγορείου – Νάκα.

Τόπος συναυλίας : Πεζόδρομος, Π. Τσαλδάρη 
22 Σεπτεμβρίου / Αυθαίρεση
Το πληθωρικό στοιχείο της Παράδοσης συναντά τον λιτό κόσμο 

της Ampient…
Περιγραφή Project * 
Α Υ Θ Α Ι Ρ Ε Σ Η Music Project - Α Υ Θ Α Ι Ρ Ε Σ Η Το Νέο 

Μουσικό Project του Βασίλη Φλώρου ...λίγα λόγια για το έργο... 
Α Υ Θ Α Ι Ρ Ε Σ Η... το φέρον μέσο, ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα 
στην δημιουργική αφετηρία της Αυθαιρεσίας και στην κατάκτηση 
του δημιουργικού προορισμού της Αφαίρεσης. O τραγουδοποιός 
Βασίλης Φλώρος φορτώνει την δημιουργική του Αλμαγέστη στους 
ώμους του χαμάλη της μουσικής Αυθαιρεσίας. Με αφετηρία το 
ρίγος της ψυχής των φορεμάτων που γεννά τον Λόγο επιλέγει τον 
δύσκολο δρόμο, μη διστάζοντας να “άρει εαυτόν” στα “ως είθισται”, 
στοχεύοντας, μέσω της αλληλεπίδρασης με το κοινό, στην κατά-
κτηση του δημιουργικού προορισμού της Αφαίρεσης. Στην μουσική 
παραστατική ολοκλήρωση της Α Υ Θ Α Ι Ρ Ε Σ Η Σ όπου το πληθω-
ρικό στοιχείο της Παράδοσης συναντά τον λιτό κόσμο της ambient, 
καταλυτικό ρόλο συντελούν η ιδιαίτερη αισθητική οπτική του μουσι-
κού Γιώργου Κελεσίδη (κιθάρες, προγραμματισμός, λούπες) και το 
ξεχωριστό φωνητικό ιδίωμα της Μαρίας Ευλαβή, που συμπράττουν 
“πειράζοντας” και εξελίσσοντας δημιουργικά το μουσικό σύμπαν του 
Φλώρου. 

 Μέλη Σχήματος  
Γιώργος Κελεσίδης κιθάρες, programming, samples, loops 
Μαρία Ευλαβή τραγούδι, φωνητικά 
Βασίλης Φλώρος στεριανό λαούτο, ακουστική κιθάρα, κείμενα, 

τραγούδι
Κείμενα, Επιμέλεια Παραγωγής Βασίλης Φλώρος 
Δημιουργικό - Σχεδιασμός Αφίσας Aganda Design Lab
 Παραγωγή Αγάντα Μουσικές Παραγωγές - Aganda Music 

Productions
Τόπος συναυλίας : Πεζόδρομος - Ιπποκράτους & Προφήτου Ηλία 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022
To Κινητό Μουσικό Περίπτερο της ΚΕΠΑ 

παίρνει τους δρόμους και τις γειτονιές
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του 

Ευάγγελου και της Διαμαντένιας, το γέ-
νος Τσουρή, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥΜΕ
ΤΑΞΙΑ του Χρήστου και της Κυριακής, 

το γένος Λαμπριανίδου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που 
θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο RITRIME PIETRO του Τζουζέπε 

και της Μαρίας, το γένος D’ amisa, που 
γεννήθηκε στη Madica Ιταλίας και κατοι-
κεί στο Ράντεφορμβαλντ Γερμανίας και η 
HAGEBOECKERΛΕΥΚΟΘΕΑ του Κων/
νου και της Ερασμίας, το γένος Καραμη-

τσιοπούλου, που γεννήθηκε στο Λεβερκούζεν Γερμανίας 
και κατοικεί στο Ραντεφορμβαλντ Γερμανίας, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρ-
χείο Ραντεφορμβαλντ Γερμανίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΧΑΜΧΟΥΓΙΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Α-

ντωνίου και της Χριστίνας, το γένος Μου-
τσώκου, που γεννήθηκε στη Λαμία και 
κατοικεί στο Αγγελοχώρι Ημαθίας και η 
ΚΟΥΤΣΙΩΦΤΗΟΛΥΜΠΙΑ του Δημητρίου 
και της Ελπίδας, το γένος Σιδηροπού-

λου, που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στον Αρχάγ-
γελο Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Βέροιας.

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
Δαδιά – Ανεμογεννήτριες – Μητσοτάκης – Siemens

Μήπως είναι πολλές οι συμπτώσεις κε Πρωθυπουργέ;

Το σημερινό πρωτοσέλιδο 
άρθρο της εφημερίδας «Δημο-
κρατία» που αποκαλύπτει ό-
τι μόλις λίγες ημέρες προ της 
πυρκαγιάς στο προστατευόμενο 
δάσος της Δαδιάς, εκχωρήθηκε 
στη γνωστή εταιρεία SIEMENS 
«άδεια για την κατασκευή και τη λειτουργία αιολικού σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή ανεμογεννητριών δί-
πλα στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς», γεννά εύλογους συνειρμούς, οι 
οποίοι δεν μπορεί να μείνουν αναπάντητοι από την κυβέρνηση.

Ο φάκελος της SIEMENS έχει μπει στο αρχείο, όμως ουδείς 
έχει ξεχάσει ποιων πολιτικών προσώπων τα ονόματα είχαν ακου-
στεί ότι ενεπλέκοντο στο σύστημα διαπλοκής και διαφθοράς που 

ο γερμανικός κολοσσός είχε δημιουργήσει στη χώρα μας, όπως 
και σ’ όλο τον υπόλοιπο κόσμο.

Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε παρά να επισημάνουμε 
ότι η «πράσινη ενέργεια και ανάπτυξη» του κ. Μητσοτάκη μόνον 
πράσινη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Είναι μαύρη σαν τα απο-
καΐδια του εθνικού μας περιβάλλοντος. Ελπίζουμε ειλικρινά να 
μην είναι και μαύρη σαν το χρώμα του χρήματος που εταιρείες 
σαν την SIEMENS διακινούν σε Μπανανίες σαν την Ελλάδα για 
να κάνουν ανενόχλητες ό,τι τους αρέσει με το ελάχιστο δυνατό 
κόστος.

Τέλος, δεδομένου ότι κατά τον κ. Μητσοτάκη και το επιτελείο 
του οι πυρκαγιές είναι έργο εμπρηστών, ερωτούμε, αν έχουν 
πιάσει ποτέ κάποιον εμπρηστή, αν τον έχουν καταδικάσει και 
αν σήμερα εξακολουθεί να είναι στη φυλακή. Απεκαλύφθη ποτέ 
κάποιος ηθικός αυτουργός αυτών των ενεργειών; Μήπως είναι 
ώρα για την άμεση αυστηροποίηση των ποινών για τους εμπρη-
σμούς, όπως επανειλημμένως έχουμε ζητήσει; Η Πατριωτική 
Ένωση και ο ελληνικός λαός απαιτούν άμεσες απαντήσεις και ε-
νέργειες, που θα άρουν τους συνειρμούς και τις επιφυλάξεις που 
γεννούν οι ως άνω συμπτώσεις!

ΟΕκπρόσωποςΤύπου
ΠαναγιώτηςΔούμας



Δήμος Νάουσας: Μέχρι τις 8 Αυγούστου 
οι αιτήσεις για την πρόσληψη 38 ατόμων ΥΕ 

για την καθαριότητα σχολικών μονάδων 
Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολι-

κά 38 ατόμων ΥΕ για την καθαριότητα σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2022 – 2023.  
Από τις προκηρυσσόμενες θέσεις, οι 18 αφορούν θέσεις μερικής απασχόλησης και οι 20 θέσεις πλήρους απασχόλησης. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση για την με  αριθμό 10634/28-7-2022  ανακοί-

νωση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη  διεύθυνση: sxol.katharistries@naoussa.gr 
Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική 

υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των 

λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επι-
πλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία 
επιλογής. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 εργάσιμες ημέρες και ξεκινά από αύριο 29 Ιουλίου και θα διαρκέσει μέχρι 
τις 8 Αυγούστου.  

Περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία των προσλήψεων δημοσιεύονται στον ακόλουθο σύνδεσμο 
https://www.naoussa.gr/news/calls/proslipsi-synolika-trianta-okto-(38)-atomon-gia-tin-kathariotita-scholikon-

monadon-5128

Χαριστική βολή 
στην προστασία 

του Περιβάλλοντος
Μας αφορά όλους: Χαριστική βολή 

στην προστασία του περιβάλλοντος, με 
καταστροφικές ρυθμίσεις για τις προ-
στατευόμενες περιοχές, μεταξύ των 
οποίων Βέρμιο και στενά Αλιάκμονα.

Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έ-
χει καταφέρει τα χειρότερα νομοθετικά 
πλήγματα στην προστασία των φυσι-
κών πυρήνων ζωής της χώρας μας. 
Με ν/σ που τέθηκε σε ασφυκτικά μικρή 
διαβούλευση συνεχίζει την περιβαλλο-
ντική απορρύθμιση προς όφελος λίγων 
και επιχειρεί ακόμα μεγαλύτερη αποξή-
λωση δικλείδων ασφαλείας από εκείνη 
που κατάφερε ο πρώτος νόμος της 
κυβέρνησης ΝΔ (4685/2020). 

Εκεί όπου θα έπρεπε να επιτρέπεται μόνο η οικολογική διαχείριση, η 
κυβέρνηση επιθυμεί να επιτρέψει δραστηριότητες όπως η διάνοιξη δρό-
μων, η κατασκευή δικτύων αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας, η 
κατασκευή τουριστικών υποδομών και μια σειρά από άλλες χρήσεις που 
πουθενά στην Ευρώπη δεν προβλέπονται σε ευαίσθητες ζώνες. 

Για μια χώρα που έχει από το 2020 καταδικαστεί για ανεπαρκή προ-
στασία των περιοχών του δικτύου Natura, το ΥΠΕΝ δίνει ακόμα ένα βα-
ρύ πλήγμα, προκαλώντας πιθανότατα νέο πρόστιμο για τη χώρα.

Το ν/σ εισάγει και μια ακόμα διάταξη που ευνοεί την περιβαλλοντική 
διαφθορά: υποβαθμίζει περαιτέρω τον θεσμό των μελετών περιβαλλο-
ντικών επιπτώσεων, προβλέποντας απευθείας αμοιβή των αξιολογητών 
από τους ίδιους τους φορείς των έργων που καλούνται να ελέγξουν.

Στην εποχή αναμφισβήτητης κλιματικής και οικολογικής κρίσης, τα 
κατά συρροή νομοθετήματα κατάρρευσης του θεσμικού πλαισίου προ-
στασίας της φύσης μεταθέτουν πλέον την κύρια πολιτική ευθύνη σε 
ανώτατο επίπεδο, στον ίδιο τον πρωθυπουργό.

ΦρόσωΚαρασαρλίδου
πρ.βουλευτήςΣΥΡΙΖΑΗμαθίας

Πρόγραμμα Rapid Test στον Δήμο Βέροιας
Συνεχίζεται η διενέργεια των δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του νέου κορωνοϊού SARS CoV–2 

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

14, έναντι Βήματος Απ. Παύλου):
Δευτέρα 01.08.22 έως Παρασκευή 05.08.22 από 8:30 έως 15:00.
Οι πολίτες θα πρέπει γνωρίζουν τo ΑΜΚΑ τους, τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, καθώς και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου.
*Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η ώρα προσέλευσης κοινού είναι αυστηρά έως τις 14:30 γιατί οι δράσεις ολοκληρώνονται τις καθημερινές 

στις 15:00.



Διευρυμένο συνήλθε την Τετάρτη 27 Ιουλίου 
2022, το Διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδί-
ας Εμπορικών Συλλόγων Δυτικής & Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

Η συνεδρίαση έλαβε χώρα στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Φλώρινας, 
με προσκεκλημένους τους Προέδρους και τους 
Γενικούς Γραμματείς όλων των Εμπορικών Συλ-
λόγων της δύναμης της Ομοσπονδίας, τα μέ-
λη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού 
Συλλόγου Φλώρινας και επίτιμο προσκεκλημένο 
τον Πρόεδρο της ΕΣΕΕ, κ. Γεώργιο Καρανίκα.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κ. Ελμαλό-
γλου Νεκτάριος, ύστερα από το σύντομο χαιρε-
τισμό του, ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο του 
Επιμελητηρίου Φλώρινας, κ. Σαπαλίδη Σάββα 
για την φιλοξενία του Συμβουλίου στο Επιμελη-
τήριο, όπως επίσης και τους παρευρισκόμενους 
για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Έπειτα, 
έδωσε το λόγο στον κ. Καρανίκα.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Καρανίκας, ευχα-
ρίστησε με τη σειρά του τον κ. Σαπαλίδη για την 
εξαιρετική του κίνηση και συνεργασία με την Ο-
μοσπονδία, καθώς και τους παρευρισκόμενους, 
που παρά τον καύσωνα κατάφεραν αρκετοί να 
τιμήσουν τη συνεδρίαση.

Ο κ. Καρανίκας μεταξύ άλλων ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης των 
Εμπορικών Συλλόγων, καθώς αυτοί είναι ο θεμέλιος λίθος για την 
ύπαρξη και δράση της ΕΣΕΕ και των Ομοσπονδιών. Σημείωσε πως 
η επικοινωνία μεταξύ όλων των Εμπορικών Συλλόγων και των μελών 
τους με το συμβούλιο της Ομοσπονδίας είναι ιδιαίτερα σημαντική για 
την ανάδειξη των προβληματισμών των εμπόρων. Τόνισε, πως όσο 
πιο δυνατός και δραστήριος είναι ο Εμπορικός Σύλλογος, τόσο πιο 
δυνατή είναι η «φωνή» της Ομοσπονδίας και κατ’ επέκταση της ΕΣΕΕ 
προς τους αρμόδιους. 

Για την ενδυνάμωση των Εμπορικών Συλλόγων, ακολούθησε από 
τον κ. Καρανίκα μια εκτενής παρουσίαση προτάσεων και μηχανισμών 
που θα μπορούσαν να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν οι σύλλογοι 

για την ενίσχυση και προώθησή τους.   
Ο κ. Ελμαλόγλου πάνω σε αυτό σημείωσε πως η Ομοσπονδία 

ξεκίνησε ένα μοτίβο συνεδριάσεων με κυκλικό χαρακτήρα. Να πραγμα-
τοποιούνται δηλαδή κάθε φορά σε διαφορετικό νομό και πόλη, με οικο-
δεσπότη τον εκάστοτε Εμπορικό Σύλλογο και προσκεκλημένους τους 
λοιπούς Προέδρους Συλλόγων και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Σκοπός των διευρυμένων αυτών συνεδριάσεων είναι η πιο άμεση επι-
κοινωνία της Ομοσπονδίας με τους Συλλόγους και η παροχή βοήθειας 
για την ενίσχυσή τους.     

Τέλος, στη συνεδρίαση κατατέθηκαν απόψεις και ερωτήσεις προς 
τον κύριο Καρανίκα για τα διάφορα ζητήματα που απασχολούν τον ε-
μπορικό κόσμο το παρόν διάστημα. 
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Τροποποίηση (2η) Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στα υποέργα 

Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών και Γενετική Βελτίωση 
Ζώων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, ως φορέας υλοποίησης της δράσης Οικονομικός Με-
τασχηματισμός Αγροτικού Τομέα, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους ότι 
λόγω τροποποίησης των προσκλήσεων μετατίθενται οι ημερομηνίες έναρξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στα υποέργα 
Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών και Γενετική Βελτίωση Ζώων, που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο χρηματοδότησης από το 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του ΥΠΑΑΤ, ως έξης:

Για το υποέργο Γενετική Βελτίωση Ζώων η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας ξεκινά 
στις 27/09/2022, ώρα 12:00 μ.μ. και ολοκληρώνεται στις 08/11/2022, ώρα 12:00 μ.μ..

Για το υποέργο Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότη-
τας ξεκινά στις 20/09/2022, ώρα 12:00 μ.μ και ολοκληρώνεται την 01/11/2022, ώρα 12:00 μ.μ.

Οι Αποφάσεις αναρτήθηκαν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ https://diavgeia.gov.gr/f/YAAT, και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ www.
minagric.gr.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
1. Τον διοικητή του νοσοκομείου Βέροιας και θερμό υποστηρικτή του έργου μας κ. Η-

λία Πλιόγκα για το ενδιαφέρον και την βοήθεια του προκειμένου για εξετάσεις μαθήτριας 
του ΚΕΜΑΕΔ.

2. Τον αντιδήμαρχο Βέροιας κ. Βασίλη Παπαδόπουλο για την προθυμία του να εξυπη-
ρετήσει πάντα τις ανάγκες του ΚΕΜΑΕΔ.

3. Την δερματολόγο ιατρό κ. Έλενα Μήτσιου για την επιστημονική διάγνωση μαθήτρι-
ας του ΚΕΜΑΕΔ.

4. Τον ορθοπεδικό ιατρό κ. Σωτήρη Αγγελή για την επιστημονική διάγνωση μαθήτριας 
του ΚΕΜΑΕΔ.

5. Την μικροβιολόγο ιατρό κ. Χαρά Κοντού για τις δωρεάν μικροβιολογικές εξετάσεις 
μαθήτριας του ΚΕΜΑΕΔ.

6. Τα ξενοδοχεία : « ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», «ΛΟΖΙΤΣΙ», «ΦΑΡΜΑ ΚΑΨΑΛΗ» για την 
διάθεση έργων παιδιών των εργαστήριων της Μέριμνας. 

7. Τον καλό μας φίλο εργοθεραπευτή και Διδάσκων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονί-
ας κ. Κώστα Γεωργίου για την φιλική εξυπηρέτηση και την άψογη συμπεριφορά του.  

8. Τον κ. Σάββα Αλεξίου και το coffee island της οδού Βενιζέλου για την στήριξη του 
έργου μας. 

Με βαθιά εκτίμηση
Η εθελόντρια Διευθύντρια Μιχαηλίδου Δαμιανίδου Μελίνα.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ν.  ΗΜΑΘΙΑΣ: 

«Ιδιαίτερα επισφαλής 
η πρόταση Τόλκα για 
επαναλειτουργία της 

Σχολής Αστυφυλάκων 
Νάουσας»

Την έκπληξή τους απέναντι στην πρόταση του βου-
λευτή Άγγελου Τόλκα για επαναλειτουργία της Σχολής 
Αστυφυλάκων Νάουσας, εκφράζει με ανοιχτή επιστολή η 
διοίκηση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού 
Ημαθίας, δια του προέδρου της Απόστολου Μούρτη και 
του  γραμματέα Νίκου Τσιλώνη, εξηγώντας και τους λό-
γους της αντίδρασής τους. 

Στην επιστολή το Δ.Σ. αναφέρει τα εξής:
«Με ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε την ομιλία του 

Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας κ. ΤΟΛΚΑ στην ολομέλεια της 
Βουλής.

Και ενώ στα θέματα της εκπαίδευσης που αναπτύ-
χθηκαν, εμείς ως βάση του σώματος, είμαστε πάντα 
υπέρμαχοι, ακούσαμε με έκπληξη τον πρώην υπουργό 
να αιτείται την επαναλειτουργία της Σχολής Αστυφυλάκων 
Νάουσας. 

Η συγκεκριμένη πρόταση μπορεί να ακούγεται όμορ-
φη και ωραία για πλείστους λόγους για την τοπική κοινω-
νία, όμως κρίνεται ιδιαίτερα επισφαλής με τον τρόπο που 
γίνεται.

Εάν δεν εξασφαλίσετε, ταυτόχρονα με την επαναλει-
τουργία της Σχολής Αστυφυλάκων Νάουσας, τη στελέ-
χωση της με αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί εκτός 
Νομού Ημαθίας, τότε η τοπική ανάπτυξη θα μετατραπεί 
σε ωρολογιακή βόμβα για την ασφάλεια των πολιτών! Θα 
φτάσουμε να ψάχνουμε τον αστυνομικό με το κιάλι.

Η σχολή θα χρειαστεί τουλάχιστον 30 στελέχη για την 
ομαλή λειτουργία της.

Ένα ολόκληρο αστυνομικό τμήμα λοιπόν…
Ελπίζω να μην εισακουστείτε και αποδυναμώσετε την 

τοπική αστυνόμευση της Ηρωικής Πόλης Νάουσας και 
ακόμα περαιτέρω ολόκληρης της Ημαθίας. 

Ελλοχεύει ο κίνδυνος να προκαλέσετε ζημία στην 
τοπική κοινωνία και όχι μόνο ανάπτυξη όπως αυτή που 
επιδιώξατε με την πρόταση σας.

Αναρωτιόμαστε, είστε έτοιμος να βρεθείτε αντιμέτω-
πος με το κλείσιμο μιας αστυνομικής Υπηρεσίας, την 
οποία εσείς θα έχετε προκαλέσει; Απ’ όσο γνωρίζουμε, ο 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α., η παράταξη μέσα από την οποία εκφράζεστε, 
ήταν αντίθετη στην τελευταία αναδιάρθρωση Υπηρεσιών.

Ήδη η Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας «αιμοδοτεί», 
κάθε χρόνο, με αστυνομικό προσωπικό την Αστυνομική 
Ακαδημία. Δεν θέλουμε άλλο…

ΥΓ: Καλό θα ήταν κ. Βουλευτά, πριν κάνετε επίσημα 
προτάσεις να συμβουλεύεστε όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς.

Συμβουλευτείτε τη βάση για να εκφράσετε το λαό. Ει-
δάλλως εκφράζετε προσωπικές και μόνο απόψεις.

Με απόλυτη ικανοποίηση θα χαρούμε να εξασφαλίσε-
τε δημόσια τοποθέτηση του Υφυπουργού Προστασίας του 
Πολίτη, πως η πρόταση σας, αν λάβει σάρκα και οστά, θα 
υλοποιηθεί με τις ανωτέρω προϋποθέσεις».

3η Διευρυμένη συνεδρίαση της Ομοσπονδίας 
Εμπορικών Συλλόγων Δυτικής 

& Κεντρικής Μακεδονίας στη Φλώρινα



Την Τετάρτη 31 Αυγούστου
Συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στη Νάουσα

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ένας από τους πιο εμπνευσμένους και επιτυχημένους δημιουργούς και ερμηνευτές της γενιάς του συνεχίζει την καλοκαιρινή περιο-
δεία του όπως κάθε χρόνο. 

Την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022  έρχεται στη Νάουσα!
Στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» και ώρα 21:00 με τραγούδια που έχουν χαραχθεί βαθιά στην ψυχή μας , θα μας γεμίσει με όμορφα συναι-

σθήματα, μοναδικές μελωδίες και καλή διάθεση!
Για φέτος, το πρόγραμμα που έχει ετοιμάσει μαζί με την ομάδα των εξαιρετικών μουσικών και συνεργατών του, μας ταξιδεύει από τα διαχρονικά «Άγγιγμα 

Ψυχής» και «Πάρτι»,  μέχρι  τα  απόλυτα αγαπημένα «Δεν Φεύγω» και «Βυθός» και από τα ξεσηκωτικά «Για Σένα», «Χωρίς Αναπνοή» και  «Χέρια Ψηλά» μέχρι 
το «Όλα ή Τίποτα», «το Καλοκαίρι μου» και το «Κομμένα τα  πρέπει».  Την υπέροχη «Σαϊτιά» και τη  μοναδική  «Εκδρομή» μέχρι και τα άλλα πρόσφατα αγαπη-
μένα τραγούδια  «Χορεύω», «Μην αργείς» και «Κανένας μόνος»!

Μαζί του μια σταθερή τα τελευταία χρόνια συνεργάτης και εξαιρετική τραγουδίστρια Μελίνα Μακρή. Η Μελίνα Μακρή έγινε γνωστή με το συγκρότημά της, 
τους Vegas  και που ακολουθεί πια την προσωπική της πορεία στο χώρο του τραγουδιού. Μετά από ένα διάστημα αποχής από τα μουσικά πράγματα, αφού 
αυτή τη στιγμή βιώνει την πιο τρυφερή φάση στη ζωή της ως 
νέα μητέρα,  κυκλοφορεί το νέο single “Anoush” σε συνεργασία 
με τον Guy Manoukian, τον διεθνούς φήμης μουσικοσυνθέτη και 
πιανίστα. 

Αυτό το καλοκαίρι επιστρέφει σιγά σιγά στην μουσική σκηνή 
πλάι στον Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Τους συνοδεύουν οι 5 υπέροχοι συνεργάτες, φίλοι και μου-
σικοί.

Σόλωνας Αποστολάκης:  πλήκτρα , ενορχηστρώσεις
Ιάσων Μαυρογεώργος: κιθάρες
Σπύρος Μάζης: μπάσο
Τσόλης Δημήτριος: τύμπανα 
Κυριάκος Πέτρου: βιολί
Τιμή εισιτηρίου: 15€ τα πρώτα 500, 17€ προπώληση και 20€ 

στην είσοδο
Η προπώληση έχει ξεκινήσει στο viva.gr και τις προσεχείς 

ημέρες θα είναι διαθέσιμη στο Γρ. Πολιτισμού του Δήμου Νάου-
σας (Δημαρχείο, 2ος όροφος), στο café Nέον (Μ. Αλεξάνδρου 
22)
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Ο Δήμος Νάου-
σας διοργανώνει ένα 
όμορφο καλλιτεχνικό 
τριήμερο (29-31 Ιου-
λίου 2022) που υπό-
σχεται στους δημότες 
και τους επισκέπτες 
ένα αξέχαστο μουσι-
κό «ταξίδι» δίπλα στα 
κρυστάλλινα νερά του 
ποταμού της Αράπι-
τσας, στο ειδυλλιακό 
άλσος του Αγίου Νικο-
λάου. 

Το Φεστιβάλ «Γιορ-
τές Νερού», που αποτελεί μια πρωτοβουλία του Δήμου Νάουσας 
και την  πολιτιστική του πρόταση για το φετινό καλοκαίρι, τελεί σε 
συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας. 

Οι «Γιορτές Νερού» θα φιλοξενήσουν καταξιωμένους καλλι-
τέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής και διακεκριμένα μουσικά 
σύνολα, που υπόσχονται στο κοινό όμορφες καλοκαιρινές βραδιές 
αλλά και μεσημεριανό πικ νικ ..μετά μουσικής, σε ένα απαράμιλλης 
φυσικής ομορφιάς σκηνικό, καθώς οι δράσεις θα πραγματοποι-
ηθούν κάτω από τα υπεραιωνόβια  πλατάνια του πανέμορφου 
άλσους του Αγίου Νικολάου και δίπλα στα τρεχούμενα νερά του 
ποταμού. 

Επισημαίνεται ότι η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθε-
ρη με την επίδειξη καρτών ελεύθερης εισόδου μέσω του www.
ticketservices.gr, ενώ θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολ-
λα που θα είναι σε ισχύ κατά τη χρονική περίοδο των εκδηλώσε-
ων.

Ειδικότερα, η  διάθεση των καρτών ελεύθερης εισόδου ξεκινά 
την Τετάρτη  20 Ιουλίου, μέσω του site www.ticketservices.gr.

Παράλληλα, κάρτες ελεύθερης εισόδου θα διατίθενται από το 
Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Νάουσας, το ΚΕΠ Κοπανού και το 
ΚΕΠ Αγγελοχωρίου. 

Το πρόγραμμα του τριήμερου καλλιτεχνικού φεστιβάλ έχει ως 
εξής:  

-Παρασκευή 29 Ιουλίου, 21:00
ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΡΤ
Συμφωνικό Ρεμπέτικο
Απ’ την Σμύρνη και την Πόλη στον Πειραιά 
Επιμέλεια – ενορχήστρωση Γιάννης Μπελώνης
100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή, η Ορχήστρα 

Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υ-
πό τη διεύθυνση του μαέστρου της 
Γιώργου Αραβίδη, συναντά τους 
πρόσφυγες συνθέτες του ρεμπέτι-
κου σε μια μουσική διαδρομή από 
την Πόλη και τα παράλια της Μι-
κράς Ασίας στον Πειραιά με ήχο 
συμφωνικό. Την προσαρμογή και 
την επεξεργασία έκανε  μουσικο-
λόγος και ενορχηστρωτής  Γιάννης  
Μπελώνης.  

Το Συμφωνικό Ρεμπέτικο είναι 
η πρώτη απόπειρα για συμφωνική 
επεξεργασία του Ρεμπέτικου με 
πίστη στην παράδοση. Τα Κίτρινα 

Ποδήλατα, η Μπέττυ Χαρλαύτη και ο  Σπύρος 
Κλείσσας δίνουν μια νέα πνοή με σεβασμό στις 
πρωτότυπες εκτελέσεις σε αγαπημένα τραγού-
δια των Τούντα, Γιοβάν Τσαούς, Νταλγκά, Περι-
στέρη, Παπάζογλου, Σκαρβέλη, Μπαγιαντέρα, 
Ρουμπάνη.

Τραγουδούν:
Κίτρινα Ποδήλατα
Νικολέτα Κίτσιου 
Μαίρη Δούτση
Σπύρος Κλείσσας
Επιμέλεια, ενορχήστρωση: Γιάννης Μπελώνης
Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής ΕΡΤ  Μουσική Διεύθυνση: 

Γιώργος Αραβίδης

-Σάββατο 30 Ιουλίου,  21:00 
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΛΚΙΝΟΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ
Εντός τόπου και χρόνου
«Πέρασαν πάνω από είκοσι χρόνια από τη συναυλία στο Λυ-

καβηττό. Ο ζωντανός δίσκος που ηχογραφήθηκε εκείνο το βράδυ, 
εξακολουθεί να μας ταξιδεύει. 

Φέτος, παίζουμε ξανά μαζί για να γιορτάσουμε το εδώ και τώρα! 
Δεν νοσταλγούμε το παρελθόν, ζητούμε το παρόν!
Παίζουμε ξανά μαζί για να ευχαριστήσουμε τη ζωή, που τραγου-

δώντας μάς φέρνει σήμερα εδώ. 
Για να μοιραστούμε όσα ζήσαμε στο χρόνο που πέρασε κι όσα 

ονειρευόμαστε για τον χρόνο που έρχεται. Αλλά, κυρίως, για να 
συναντηθούμε στην παρούσα στιγμή!»

Σταύρος Λάντσιας: πιάνο, πλήκτρα, μελόντικα, μεταλλόφωνο, 
ενορχήστρωση

Μιλτιάδης Παπαστάμου: ηλεκτρικό και ακουστικό βιολί, μαντολί-
νο, φυσαρμόνικα

Γιώτης Κιουρτσόγλου: ηλεκτρικό μπάσο, άταστο ηλεκτρικό μπά-
σο

Μιχάλης Καπηλίδης: τύμπανα
Αλκίνοος Ιωαννίδης: ακουστική και ηλεκτρική κιθάρα, λαούτο
Ηχοληψία: Βαγγέλης Λάππας - Βασίλης Δρούγκας
Σχεδιασμός φωτισμών: Κωνσταντίνος Αλεξίου
Φροντίδα σκηνής και οργάνων: Δημήτρης Κατέβας
Παραγωγή: ROLLOUTVISIONSERVICES\
Επιμέλεια παραγωγής: ΑΘΥΡ

-Κυριακή 31 Ιουλίου, 12:00 
Mουσικό Πικ Νικ «Μουσικά και εορταστικά!»
Το μεσημέρι της Κυριακής, δίνουμε ραντεβού στο άλσος του 

Αγίου Νικολάου κάτω απ’ τα πλατάνια.  Εκεί θα συμπράξουν μικρά 
μουσικά σύνολα με εναλλαγές ..

Φέρτε μαζί σας κουβέρτα για να καθίσετε, κάτι να πιείτε, κάτι να 
φάτε και μην ξεχάσετε το μουσικό σας όργανο. 

Η εκδήλωση απευθύνεται σε  όλες τις ηλικίες και θα κορυφωθεί 
με ελεύθερη συμμετοχή μουσικών και αυτοσχέδιο μουσικό πρό-
γραμμα.

Δήμος Νάουσας: Ξεκινάει απόψε το Φεστιβάλ «Γιορτές Νερού», 
στο άλσος του Αγίου Νικολάου Νάουσας

-Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής ΕΡΤ  με συμφωνικό ρεμπέτικο, Αλκίνοος Ιωαννίδης και μουσικό πικ νικ



Στις1/8η«πρώτη»της
ΒΕΡΟΙΑΣστοΤαγαροχώρι

Συνάντηση της Επιτροπής Πρωτοβουλίας με 
τον προπονητή Κώστα Ανυφαντάκη και το 
επιτελείο του, που αποτελείται από τους 

Γιάννη Ματζιαρίδη (άμεσος συνεργάτης), Χρή-
στο Βοργιαζίδη (γυμναστής) και Θόδωρο Γκίτκο 
(προπονητης τερματοφυλακων), πραγματοποιή-
θηκε σήμερα το απόγευμα στα γραφεία της ΠΑΕ 
ΒΕΡΟΙΑ.
Αποφασίστηκε η «πρώτη» της ομάδας να γίνει στο αθλητικό κέ-

ντρο Ταγαροχωρίου την Δευτερα 1/8 στις 19:00.
Το παρών σε αυτήν θα δώσουν περισσότεροι από 15 παίκτες, 6 

από το περσινό ρόστερ και 10 που έχουν συμφωνήσει και μένει το 
τυπικό των υπογραφών.

Σύμφωνα με 
την εκπο-
μπή “Primo 

Secondo” στο “City 
of Primo 106.1”, η 
Βέροια βρίσκεται 
πολύ κοντά στην από-
κτηση του Απόστολου 
Στίκα.

Ο 26χρονος Πατρινός στό-
περ, που έπαιξε φέτος στην 
Καβάλα, έχει συνεργαστεί 

στον ΑΟΚ με το νέο τεχνικό 
της “Βασίλισσας” του Βορρά, 
Κώστα Ανυφαντάκη και όλα 
δείχνουν οτι άμεσα σμίγουν 
εκ νέου στην Ημαθία (αποτε-
λεί προσωπική επιλογή του 
Ρεθυμνιώτη κόουτς).

Στις ιδιαιτερότητες το οτι 
ο Στίκας σκόραρε μέσα στη 
Βέροια, για το 0-1 των “Αργο-
ναυτών” στο τελευταίο ματς 
της κανονικής περιόδου, με 
το σκορ να γυρνά και τους 

“γαλάζιους” να υποβιβάζονται 
με τη συγκεκριμένη ήττα.

Ο Απόστολος Στίκας, που 
θα δώσει συνέχεια στον κύ-
κλο ενίσχυσης, θωρακίζοντας 
και άλλο τα μετόπισθεν μετά 
την έλευση των Παπατζίκου 
και Ντουμάνη, έχει αγωνιστεί 
ακόμα σε Χανιά, Παναιγιά-
λειο, αλλά και στην Ιταλία, έ-
χοντας αρκετές συμμετοχές 
στη Β΄ Εθνική.
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Σε κυκλοφορία 
τέθηκαν τα εισιτή-
ρια διαρκείας της 

«Βασίλισσας του βορρά» 
για τη νέα αγωνιστική 
σεζόν 2022-2023, με τις 
τιμές να είναι προσιτές 
για τους φιλάθλους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτη-

ρίων διαρκείας της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ 
για την αγωνιστική περίοδο 2022-
2023. Είναι χρέος ΟΛΩΝ μας να 
ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ την προσπάθεια 
που κάνει η ομάδα της πόλης μας 
σε αυτή την κρίσιμη χρονιά, για να 

συνεχίσει να παίζει πρωταγωνιστι-
κό ρόλο στην Superleague 2.

Αναλυτικά οι τιμές:
ΘΥΡΕΣ 1 & 3 (σκεπαστή): 150€
ΘΥΡΑ 4 (απέναντι από επίση-

μα): 100€
ΜΑΘΗΤΙΚΑ (έως 17 ετών): ΔΩ-

ΡΕΑΝ

Ελάτε να αγκαλιάσουμε την ο-
μάδα μας, να δημιουργήσουμε ένα 
φίλαθλο πνεύμα στο γήπεδο και να 
συνεχίσουμε να γράφουμε ένδοξες 
σελίδες στην Ιστορία της Βασίλισ-
σας του Βορρά!

Διευκρινίσεις
Οι κάρτες διαρκείας ΠΕΡΙ-

ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΛΟΥΣ τους εντός 

έδρας αγώνες πρωταθλήματος 
SUPER LEAGUE 2, αγώνες Κυ-
πέλλου Ελλάδος, play-off, μπαράζ, 
φιλικούς κλπ. για την σεζόν 2022-
2023.

Οι κάτοχοι διαρκείας VIP της 
περσινής περιόδου 2021-2022, θα 
μπορούν μέχρι την 31/7/22 να ανα-
νεώσουν τις θέσεις τους. Πληροφο-
ρίες στα γραφεία της ΠΑΕ (23310 
27432).

Σημεία πώλησης
Γραφεία ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ, Δημοτι-

κό Στάδιο Βέροιας
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 

10:00 – 13:00 και 19:00 – 21:00
Για περισσότερες πληροφορίες: 

23310 27432

Σε προσιτές τιμές τα εισιτήρια
διαρκείας της «Βασίλισσας»

ΤονέμπειροαμυντικότηςΚαβάλας
ΑπόστολοΣτίκακλείνειηΒέροια
μεπρότασητουΑνυφαντάκη



Δύο ανανεώσεις στον ΦΑΣ 
Κυκλοφόρησαν τα διαρκείας
Ομαδικήασφάλισητουςπαίκτες

Ανανέωσαν τη συνεργασία τους με τον ΦΑΣ Νάουσα ο αμυντι-
κός Νίκος Παπαδόπουλος και ο επιθετικός Αντώνης Γιαμαλίδης.

Οι επαφές του τεχνικού τιμ με παίκτες συνεχίζονται, προκειμέ-
νου το ρόστερ της ομάδας να είναι πλήρες και αξιόμαχο κατά την 
έναρξη της προετοιμασίας στις 8 Αυγούστου.

Με απόφαση της διοίκησης, όλοι οι παίκτες της ομάδας θα είναι 
υπό τη συνεχή επίβλεψη του γιατρού Χρύσανθου Χρυσάνθου στο 
Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, και όπως πάντα του Αλέξαν-
δρου Ελευθερόπουλου, στο νοσοκομείο Νάουσας.

Επίσης, θα γίνει για όλους τους ποδοσφαιριστές του ΦΑΣ 
Νάουσα πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης, για να είναι πλήρως 
κατοχυρωμένοι σε κάθε περίπτωση τραυματισμού ή ατυχήματος.

Τέλος, έχουν εκδοθεί οι κάρτες διαρκείας του ΦΑΣ Νάουσα για 
τη νέα αγωνιστική περίοδο και διατίθενται από τα μέλη της διοίκη-
σης.

Κοντάστηδιάλυση
οΑστέραςΤριποτάμου

Κοντά στη διάλυση βρίσκεται η ομάδα του Αστέρα Τριποταμου 
που εξέπληξε με την πορεία του κατακτώντας πρωτάθλημα και κύ-
πελλο της ΕΠΣ Ημαθίας και ανέβηκε για πρώτη φορά στην Γ εθνι-
κή. Η αποχωρηση του κ. Τσαχουριδη ήταν το κύκνειο άσμα για την 
ομάδα. Πάρα τις προσπάθειες δεν φαίνεται να βρεθεί λύση.. Εντός 
των ημερών η ΕΠΟ θα ανακοινώσει την οριστική αποχώρηση.. 
Εμείς ευχόμαστε να μην συμβεί αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν 
ελπίδες..

Πραγματοποιήθηκε η κλή-
ρωση για το νέο πρωτά-
θλημα της Super League, 

με τους «μεγάλους» να ξεκινούν 
στο γήπεδό τους την πρώτη αγω-
νιστική, πλην της ΑΕΚ η οποία 
είχε καταθέσει σχετικό αίτημα. 
Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον 
ΠΑΣ, ο Παναθηναϊκός τον Ιωνι-
κό, ο ΠΑΟΚ τον Παναιτωλικό και 
ο Αρης τον Λεβαδειακό, ενώ τα 
ζευγάρια που «κλείνουν» την 1η 
αγωνιστική είναι Ατρόμητος-Ο-
ΦΗ, Βόλος-Αστέρας Τρίπολης και 
Λαμία-ΑΕΚ.

Τοπρόγραμματηςπρεμιέρας
Αρης-Λεβαδειακός
Ατρόμητος-ΟΦΗ
Βόλος-Αστέρας Τρίπολης
Ολυμπιακός-ΠΑΣ Γιάννινα
ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός
Παναθηναϊκός-Ιωνικός
Λαμία-ΑΕΚ

Όσον αφορά στα ντέρμπι, την 3η αγω-
νιστική, στις 3-4/9 θα αναμετρηθούν Άρης 

- ΠΑΟΚ. Μία εβδομάδα αργότερα θα ανα-
μετρηθούν ΑΕΚ - Παναθηναϊκός και την 7η 
στις 8-9/10 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός.

Aναλυτικά:
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: 24η αγω-

νιστική (25-26/02)
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: 11η αγω-

νιστική (05-06/11)
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: 8η αγωνιστική 

(15-16/10)
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: 21η αγωνιστική 

(04-05/02)
Ολυμπιακός - ΑΕΚ: 13η αγωνιστική (12-

13/11)
ΑΕΚ - Ολυμπιακός: 26η αγωνιστική (11-

12/03)
Ολυμπιακός - Άρης: 18η αγωνιστική 

(14-15/01)
Άρης - Ολυμπιακός: 5η αγωνιστική
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: 23η αγωνιστική
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: 10η αγωνιστική
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: 6η αγωνιστική
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: 19η αγωνιστική
ΠΑΟΚ - Άρης: 16η αγωνιστική:
Άρης - ΠΑΟΚ: 3η αγωνιστική
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: 4η αγωνιστική

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: 17η αγωνιστική
ΑΕΚ - Άρης: 20η αγωνιστική
Άρης - ΑΕΚ: 7η αγωνιστική
Παναθηναϊκός - Άρης: 9η αγωνιστική
Άρης - Παναθηναϊκός: 22η αγωνιστική

Η σεζόν, σύμφωνα με τις ημερομηνίες 
που ανακοίνωσε τη Δευτέρα 25/7 η Λίγκα, 
θα ξεκινήσει το διήμερο 20-21 Αυγούστου 
και θα διακοπεί στις 13 Νοεμβρίου με την 
τελευταία αγωνιστική του α’ γύρου, μέχρι 
τις 21-22/12 (14η αγωνιστική) λόγω του 
Μουντιάλ στο Κατάρ.

Πριν από τη διακοπή για το Παγκόσμιο 
Κύπελλο, υπάρχει ακόμα μια στα τέλη Σε-
πτεμβρίου λόγω υποχρεώσεων των Εθνι-
κών ομάδων για το Nations League και 
συγκεκριμένα από 17-18/9 (5η αγωνιστική) 
μέχρι 1-2/10 (6η).

Φέτος έχει προγραμματιστεί αγωνιστική 
και για το διήμερο 28-29/12 (15η) ενώ η 
πρώτη αγωνιστική του 2023 θα διεξαχθεί 
το διήμερο 4-5/1 (16η). Η κανονική διάρ-
κεια θα τελειώσει στις 12 Μαρτίου. Τα play 
off και play out αρχίζουν στις 18/3 και οι 
αγώνες κατάταξης ολοκληρώνονται στις 
14/5.
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Τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο της ΕΠΟ κ. 
Μπαλτάκο και τον εκτελεστικό γραμματέα της 
Ομοσπονδίας κ. Φιλιππούση, είχε σήμερα η 
Επιτροπή της SL2, αποτελούμενη από τους 
κ.κ. Λεουτσάκο, Σταμούλη, Πρίτσα, Ροκάκη, 
Παπακωνσταντίνου, Νικολιδάκη, Παπαδημη-
τρίου και Παλτόγλου. Η Επιτροπή ενημέρωσε 
για τα σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας και 
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΠΑΕ, τα 
οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αδυ-
ναμία διεξαγωγής του πρωταθλήματος SL2, 
2022-2023.

Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ άκουσε με μεγάλη 
προσοχή, κατανοώντας τα προβλήματα. Οι 
δυο πλευρές θα πραγματοποιήσουν νέα συνά-
ντηση τις προσεχείς ημέρες.

Επιπροσθέτως πραγματοποιήθηκε τηλεδι-
άσκεψη με τους εκπροσώπους του ΠΣΑΠΠ, οι 
οποίοι ενημερώθηκαν για όλα τα τεκταινόμενα. 
Συντάχθηκαν στο πλευρό της SL2 ενώ απο-
δέχτηκαν την πρόσκληση της Επιτροπής να 
συμμετάσχουν σε όλες τις συναντήσεις που θα 
ακολουθήσουν τις προσεχείς ημέρες με τους 
αρμόδιους φορείς.

Υπενθυμίζουμε ότι η επιτροπή έχει ζητήσει 
ήδη συνάντηση με τον Υφυπουργό κ. Αυγενά-
κη και αναμένει την απάντησή του.

SuperLeague2:
TηλεδιάσκεψημεΕΠΟκαιΠΣΑΠΠ

SL1: Το πρόγραμμα της πρεμιέρας
και τα ντέρμπι



Σύμφωνα με σε 
σχετική ενη-
μέρωσή της η 

ΓΓΑ έκανε γνωστό ότι 
δόθηκε νέα παράταση 
μέχρι τις 17 Αυγούστου 
ώστε να εγγραφούν οι 
ομάδες στο Μητρώο και 
να λάβουν μέρος στα 
πρωταθλήματα της νέας 
σεζόν.

Αναλυτικά:
Με τροπολογία του Υφυ-

πουργού Αθλητισμού δόθηκε 
παράταση στα ερασιτεχνικά σω-
ματεία, έως τις 17 Αυγούστου, 
για την επικαιροποίηση εγγρα-
φής τους στο Μητρώο, μειώθη-
κε σε 1% το ποσοστό της ΕΠΟ 
από τα ραδιοτηλεοπτικά συμβό-
λαια των ΠΑΕ και αναβαθμίστη-
κε το «Ινστιτούτο Επιμόρφωσης 
Αθλητικών Στελεχών», με έδρα 
την Αρχαία Ολυμπία.

Με τροπολογία που κατέθεσε 
στη Βουλή ο Υφυπουργός Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέ-
ρης Αυγενάκης:

Μειώθηκε σε 1% από 5%, το 

ποσοστό που εισπράττει η ΕΠΟ 
τόσο από τις συμβάσεις ραδι-
οτηλεοπτικής μετάδοσης των 
αγώνων των ΠΑΕ της Super 
League 1 όσο και από την κε-
ντρική διαχείριση των ραδιο-
τηλεοπτικών δικαιωμάτων της 
Super League 2.

Μετατράπηκε σε ΝΠΙΔ, για 
την αναβάθμιση και ενίσχυση 
της λειτουργίας του, το «Ινστι-
τούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών 
Στελεχών» με έδρα την Αρχαία 
Ολυμπία.

Παραμένε ι  έως κα ι  τ ις 
20/09/2022 η προϋπόθεση 
«συμμετοχής αθλητή σε του-
λάχιστον μισούς αγώνες της 
διοργάνωσης», για την ανα-
γνώριση διάκρισης σε Πανελ-
λήνιους αγώνες όλων των κα-
τηγοριών, για τα ομαδικά αθλή-
ματα. Η πρόβλεψη του νόμου 
4908/2022 περί «συμμετοχής 
σε  περισσότερους από τους μι-
σούς αγώνες» θα ισχύει για δι-
οργανώσεις που διεξάγονται και 
διακρίσεις που επιτυγχάνονται 
μετά τις 20 Σεπτεμβρίου 2022.

Επιπλέον, με άλλη τροπο-
λογία που συνυπέγραψαν 38 
βουλευτές της ΝΔ, αλλά και 

σχετικού γραπτού αιτήματος του 
προέδρου της Ελληνικής Πο-
δοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Τά-
κη Μπαλτάκου, προς τον Υφυ-
πουργό Αθλητισμού, το οποίο 
έγινε δεκτό, δόθηκε ολιγοήμερη 
παράταση, ως τις 17 Αυγούστου 
2022, στην καταληκτική ημερο-
μηνία της 31ης Ιουλίου 2022 για 
την προθεσμία εγγραφής στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών 
Σωματείων της ΓΓΑ, μετά την 
πάροδο της οποίας τα μη εγγε-
γραμμένα ερασιτεχνικά σωμα-
τεία δεν θα έχουν πλέον δικαίω-
μα συμμετοχής σε αγωνιστικές 
δραστηριότητες.

Η συγκεκριμένη τροπολογία 
έως ως εξής:

«Μεταβατική δυνατότητα 
συμμετοχής σε αθλητικές διορ-
γανώσεις σωματείων τα οποία 
στερούνται ειδικής αθλητικής α-
ναγνώρισης και εγγραφής στο 
ηλεκτρονικό μητρώο –  Τροπο-
ποίηση παρ. 2 άρθρου 30 ν. 
4726/2020

Αθλητικό σωματείο, το ο-
ποίο κατά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος είναι ήδη εγγε-
γραμμένο σε αθλητική ένωση 
ή ομοσπονδία, χωρίς να έχει 
λάβει την ειδική αθλητική ανα-
γνώριση, μετέχει στην αγωνι-
στική δραστηριότητα της οικείας 
ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην 
των πανελλήνιων αγώνων και 
πρωταθλημάτων ή των τελικών 
φάσεων πανελλήνιων αγώνων 
και πρωταθλημάτων, έχοντας 
τη δυνατότητα να λάβει την ειδι-
κή αθλητική αναγνώριση και να 
εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μη-
τρώο αθλητικών σωματείων του 
άρθρου 142 του ν. 4714/2020 
(Α’ 148), το αργότερο έως την 
17.8.2022. 

Αθλητικό σωματείο που δεν 
λαμβάνει την ειδική αθλητική α-
ναγνώριση και δεν εγγράφεται 
στο ανωτέρω ηλεκτρονικό μη-
τρώο εντός του χρονικού δια-
στήματος του πρώτου εδαφίου 
δεν δύναται να συμμετέχει εφε-
ξής στις αγωνιστικές υποχρεώ-
σεις της αντίστοιχης αθλητικής 
ένωσης ή ομοσπονδίας και επι-

πλέον διαγράφεται αυτοδικαίως 
από το μητρώο μελών της α-
ντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή 
ομοσπονδίας αν δεν λάβει την 
ειδική αθλητική αναγνώριση και 
δεν εγγραφεί στο ανωτέρω η-
λεκτρονικό μητρώο έως την 
31η.7.2023».

Όλες οι τροπολογίες συμπε-
ριλαμβάνονται στο σχέδιο νό-
μου του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας «Διατάξεις 
για την απλοποίηση της περι-
βαλλοντικής αδειοδότησης, θέ-
σπιση πλαισίου για την ανάπτυ-
ξη των Υπεράκτιων Αιολικών 
Πάρκων, την αντιμετώπιση της 
ενεργειακής κρίσης, την προ-
στασία του περιβάλλοντος και 
λοιπές διατάξεις».

Στην τοποθέτησή του στην 
Ολομέλεια, ο κ. Αυγενάκης τό-
νισε:

«Με την 1η τροπολογία ενι-
σχύουμε το Ινστιτούτο Επιμόρ-
φωσης Αθλητικών Στελεχών. Να 
σας θυμίσω ότι το Ινστιτούτο το 
συστήσαμε, ως συλλογικό όρ-
γανο, με τον νόμο 4809/2021 
και αποτελεί ένα από τα μέτρα 
που είχαμε ανακοινώσει για την 
αντιμετώπιση της κακοδιοίκη-
σης και των φαινομένων κατά-
χρησης εξουσίας στον αθλητι-
σμό.

 Με την προτεινόμενη ρύθμι-
ση, αντικαθιστούμε το άρθρο 58 
του ν. 4809/2021 και μετατρέ-
πουμε το «Ινστιτούτο Επιμόρ-
φωσης Αθλητικών Στελεχών» 
σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
Δικαίου. Ουσιαστικά ενισχύουμε 
το Ινστιτούτο, ρυθμίζουμε βα-
σικά θέματα συγκρότησης και 
εσωτερικής λειτουργίας, διευρύ-
νουμε τις αρμοδιότητες, το σκο-
πό και το πεδίο δράσης του, και 
προβλέπουμε τη σύσταση θέ-
σης «Εκτελεστικού Διευθυντή», 
ο οποίος είναι υπεύθυνος για 
την οργανωτική και επιχειρησι-
ακή λειτουργία του Ινστιτούτου, 
καθώς και για την συνέχεια και 
την ομαλή λειτουργία του. 

Και προτείνουμε, έδρα του 
Ινστιτούτου να είναι η Αρχαία 
Ολυμπία, για συμβολικούς και 

ουσιαστικούς λόγους. 
Στόχος μας η επίτευξη απο-

τελεσματικής λειτουργίας του Ιν-
στιτούτου και η πλήρωση  όλων 
των  προϋποθέσεων, ώστε να 
αναδειχθεί ως βασικός θεσμός 
εκσυγχρονισμού και εκπαίδευ-
σης των αθλητικών στελεχών 
προς όφελος της αθλητικής οι-
κογένειας και γενικότερα του ελ-
ληνικού αθλητισμού.

Με την 2η τροπολογία προ-
βλέπεται ότι για τα ομαδικά α-
θλήματα, η προϋπόθεση της 
συμμετοχής του αθλητή σε πε-
ρισσότερους από τους μισούς 
αγώνες της διοργάνωσης, για 
την αναγνώριση διάκρισης σε 
Πανελλήνιους αγώνες όλων των 
κατηγοριών, εφαρμόζεται για δι-
οργανώσεις που διεξάγονται και 
διακρίσεις που επιτυγχάνονται 
μετά τις 20 Σεπτεμβρίου 2022.

Να διευκρινίσω τι συμβαίνει: 
Με τον ν. 2725/1999 υπήρ-

χε η εξής αντινομία στο άρθρο 
34: στην παρ. 10 αναφέρεται 
ότι για την αναγνώριση των δι-
ακρίσεων σε ομαδικά αθλήμα-
τα, απαιτείται η συμμετοχή του 
αθλητή σε περισσότερους από 
τους μισούς αγώνες της διοργά-
νωσης. Ενώ, στην παρ. 8 ανα-
φερόταν ότι για την αναγνώριση 
της διάκρισης σε Πανελλήνιους 
αγώνες όλων των κατηγοριών 
ήταν απαραίτητη η συμμετοχή 
του αθλητή σε τουλάχιστον 50% 
των αγώνων της διοργάνωσης.

Ήρθαμε, λοιπόν, με τον ν. 
4908/2022 να διορθώσουμε 
αυτή την αντινομία. Και κρατή-
σαμε την ρύθμιση της παρ. 10, 
δηλαδή συμμετοχή του αθλητή 
σε περισσότερους από τους μι-
σούς αγώνες της διοργάνωσης. 

Επειδή, όμως, ο νόμος 
4908/2022 τέθηκε σε ισχύ τον 
περασμένο Μάρτιο, δηλαδή στη 
μέση της αγωνιστικής περιόδου 
2021-2022, δημιουργήθηκε μια 
αναστάτωση. 

Οπότε, δίνουμε αυτή τη με-
ταβατική περίοδο για να μην 
αιφνιδιαστούν και επηρεασθούν 
με δυσμενή τρόπο, αθλητές και 
αθλήτριες που συμμετείχαν σε 
διοργανώσεις την τρέχουσα α-

γωνιστική περίοδο.  
Στόχος μας η αποφυγή αιφ-

νιδιασμών των αθλητών που 
συμμετείχαν σε διοργανώσεις 
της τρέχουσας αγωνιστικής πε-
ριόδου (2021-2022), καθώς και 
των αθλητών που είχαν επιτύχει 
αγωνιστικές διακρίσεις κατά τις 
δύο προηγούμενες αγωνιστικές 
περιόδους και είχαν αποκτήσει 
δικαίωμα μοριοδότησης πριν α-
πό την ισχύ του ν. 4908/2022. 

Με την 3η τροπολογία τρο-
ποποιούνται τα ποσοστά που 
εισπράττει μέχρι σήμερα η Ε-
ΠΟ, από τα κέρδη από την ηλε-
κτρονική μετάδοση των αγώνων 
των ΠΑΕ, που συμμετέχουν 
στα πρωταθλήματα της Super 
League 1 και Super League 2, 
από 5% σε 1%. 

Την τελευταία τριετία οι πα-
ρεμβάσεις μας αποσκοπούν 
στην αναγκαία ανάκαμψη του 
δημοφιλέστερου αθλήματος της 
χώρας μας, του ποδοσφαίρου, 
κάτι που ελπίζουμε ότι θα αρ-
χίσει να αποδίδει από τη νέα 
αγωνιστική σεζόν:

χωρίς τα μεγάλα εμπόδια 
που έθεσε η πανδημία τα τελευ-
ταία 2,5 χρόνια, 

με την εφαρμογή της Ολιστι-
κής Μελέτης για το ποδόσφαιρο 
που θα θέλαμε να έχει εφαρμο-
στεί πλήρως και κατά γράμμα, 
σύμφωνα με το πνεύμα της Ολι-
στικής Μελέτης. Μάλιστα, θα ή-
μουν ακόμα πιο αισιόδοξος εάν 
όλα όσα αναφέρει η Ολιστική 
Μελέτη είχαν ενσωματωθεί και 
στο Καταστατικό της ΕΠΟ, 

με την επαγγελματική διαι-
τησία, την οποία θυμίζω νομο-
θετήσαμε πρόσφατα και αναμέ-
νουμε άμεσα τις εξειδικευμένες 
προτάσεις των καθ’ ύλην αρμο-
δίων φορέων στο επαγγελματι-
κό ποδόσφαιρο προκειμένου να 
οριστούν, με Υπουργική Απόφα-
ση, οι παράμετροι και οι λεπτο-
μέρειες της άμεσης εφαρμογής. 

Να θυμίζω για τον περιορι-
σμό των ποσοστών της ΕΠΟ 
λάβαμε αίτημα από το επαγγελ-
ματικό ποδόσφαιρο, συμφωνού-
με και το υιοθετούμε με τη συ-
γκεκριμένη διάταξη. 

Συν τοις άλλοις, έλαβα αίτη-
μα χθες αργά το απόγευμα και 
από την ΕΠΟ, ενώ έχει κατατε-
θεί και σχετική τροπολογία από 
38 βουλευτές της ΝΔ, για ολιγο-
ήμερη παράταση της καταληκτι-
κής ημερομηνίας της 31ης Ιου-
λίου ως προθεσμίας εγγραφής 
των ερασιτεχνικών σωματείων 
στο Μητρώο Αθλητικών Σωμα-
τείων, προτού εφαρμοστούν οι 
συνέπειες μη εγγραφής τους για 
την αγωνιστική περίοδο ’22-23. 

Γίνεται δεκτή και δίδεται πα-
ράταση έως τις 17 Αυγούστου 
στους εκπροσώπους των Α-
θλητικών Σωματείων που δεν 
πρόλαβαν να υποβάλλουν τα 
έγγραφά τους και να είναι πλή-
ρως τακτοποιημένοι και νόμιμοι, 
όπως είναι πλέον το 94% των 
ενεργών αθλητικών σωματείων 
της χώρας μας».
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιούλιος 2022

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

25-07-2022 μέχρι 

31-07-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Καινούργια παράταση για το Μητρώο

Παρασκευή 29-07-2022

16:00-21:00 ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑ
Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέ-
ναντι από βενζινάδικο 
Γαλάνη) 23310-73324

16:00-21:00 ΒΕ-
ΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙ 
ΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ) 
23310-64102

19:00-21:00ΦΥΤΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 3 (απέναντι από μάρκετ Γαλαξίας) 23310-75180
21:00-08:00ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 3 

(απέναντι από μάρκετ Γαλαξίας) 23310-75180

Φαρμακεία

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

ΤΙΣΥΠΟΛΟΙΠΕΣΩΡΕΣΟΙΠΟΛΙΤΕΣΘΑΕΞΥ-
ΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙΑΠΟΤΑΦΑΡΜΑΚΕΙΑΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες 

μας έχουν φάρμακα 
που δεν χρειάζο-
νται  και θέλουν   να 
τα  προσφέρουν στο  
Γηροκομείο Βέροιας  
, το τηλέφωνο του 
Γηροκομείου Βέροι-
ας είναι 2331024891.

Κάλεσμα καθηγητών 
για δωρεάν ενισχυτική 

διδασκαλία στο Κοινωνικό 
Φροντιστήριο Βέροιας

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

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

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

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

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

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

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων 
Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Βέροιας

Γιώργος Μπιλέκας 

Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Δήμου Αλεξάνδρειας: 

Διανομή τροφίμων Ιουλίου 
στους ωφελούμενους 

 
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 
Πολιτισμού, θα πραγματοποιήσει διανομή τροφίμων και ειδών 
πρώτης ανάγκης στις ωφελούμενες οικογένειες – μέλη του Κοι-
νωνικού Παντοπωλείου, για τον μήνα Ιούλιο, από σήμερα Τετάρ-
τη 27/07/2022 έως και την Παρασκευή 29/07/2022 από 10:00 
π.μ. έως 15:00 μ.μ., στο κτίριο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, 
τηρώντας με υπευθυνότητα το υγειονομικό πρωτόκολλο.

Οι ωφελούμενοι της Δομής θα ενημερωθούν και με προσω-
πικό μήνυμα (sms) για την ημερομηνία διεξαγωγής της διανο-
μής, με εξαίρεση δικαιούχους που δεν έχουν τη δυνατότητα να 
λάβουν sms, οι οποίοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αλεξάνδρειας στεγά-
ζεται στην Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, τηλ. 23330-53071 
& 2.

Έως το τέλος Αυγούστου
Πρωινό ωράριο 

λειτουργίας στα ΚΕΠ 
Αλεξάνδρειας και Πλατέος 

 Σύμφωνα με 
την υπ’ αρίθμ. 
31769 /19-07-
2022 εγκύκλιο 
της Γενικής Δι-
εύθυνσης Διοι-
κητικών Διαδι-
κασιών, το ΚΕΠ 
(0936) Δ/Ε Αλε-
ξάνδρειας και το 
ΚΕΠ (0764) Δ/Ε 
Πλατέος θα λει-
τουργούν από 
σήμερα Δευτέρα 
25 Ιουλίου έως 
και την Τετάρτη, 
31 Αυγούστου μόνο κατά την πρωινή βάρδια για την εξυπηρέτηση 
του κοινού.

Νέο ωράριο λειτουργίας
Δευτέρα – Παρασκευή
07:45 π.μ.  – 15:00 μ.μ.
Διαθέσιμη είναι και η ψηφιακή πλατφόρμα επισκέψεων (https://

rantevou.kep.gov.gr/), προκειμένου οι πολίτες να κλείνουν ραντε-
βού για να επισκεφτούν το ΚΕΠ που τους εξυπηρετεί.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
 ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΡΟΙΕΩΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Την Δευτέραν 1 Αυγούστου 2022 πανηγυρίζει ο Ιερός Ναό 

Οσίου ΑΝτωνίου του Βεροιέως.
Οι Ιερές Ακολουθίες θα τελεσθούν ως εξής:
ΚΥΡΙΑΚΗ 31-7-2022
-7.00 μ.μ. υποδοχή Τιμίου Σταυρού. Μέγας Αρχιερατικός 

Εσπερινός – Λιτανεία
-11.00 μ.μ. Ιερά Αγρυπνία
ΔΕΥΤΕΡΑ 1-8-2022
-7.00 π.μ. Όρθρος – Αρχιερ. Θεία Λειτουργία. Πρόοδος 

Τιμίου Σταυρού – Αγιασμός
-7.μ.μ. Εσπερινός – Παράκλησις

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 30 Ι-

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

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚ.
ΤΖΙΟΥΡΤΖΙΑ

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

Τα αδέλφια, Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» δίπλα στη ΔΕΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 30 Ι-

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

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡ.
ΧΑΤΖΗΣΑΛΑΤΑ

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
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

Η κίνηση
 του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:

Το Σάββατο 30 Ιουλίου 
το πρωί θα ιερουργήσει 
στην Ιερά Μονή των Αγίων 
Πάντων Βεργίνης και θα τε-
λέσει Κουρά Μοναχής.

 Την Κυριακή 31 Ιουλί-
ου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό του Τιμίου 
Προδρόμου Καστανιάς.

 Την Κυριακή 31 Ιου-
λίου στις 7:00 μ.μ. στον 
προαύλιο χώρο του πανη-
γυρίζοντος Ιερού Ναού του 
Οσίου Αντωνίου Πολιού-
χου Βεροίας θα υποδεχτεί 
τον Τίμιο Σταυρό από το 
Πανελλήνιο Ιερό Προσκύ-
νημα της Παναγίας Σουμελά Βερμίου. Στη συνέχεια θα χοροστατή-
σει στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό και στην Ιερά Λιτανεία.

 Τη Δευτέρα 1 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανη-
γυρίζοντα Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας και θα 
τελέσει τον καθιερωμένο Αγιασμό.
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  ο ι κ ό -

πεδο 2 στρέμ. στους 

Γεωργ ιανούς ,  άρτ ιο 

και οικοδομήσιμο, πε-

ριφραγμένο,  ρεύμα. 

Μεγάλη ευκαιρία. Τι-

μή 22.000 ευρώ. Τηλ.: 

6983 277527.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  γ ι α  α -

γορά στο κέντρο της 

Βέρο ιας  γκαρσον ιέ -

ρα μέχρι  50 τ .μ.  με 

ασανσέρ. Τηλ.: 6945 

122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διαμέρι-

σμα από 120 τ.μ. και 

πάνω (3 ή 4 δωμάτια) 

για ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ, πε-

ριοχή Βέροιας. Τηλ.: 

6947 606674.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ενοικιά-

ζεται γκαρσονιέρα 35 

τ.μ. ,  γ΄  όροφος, κέ -

ντρο, Πρ. Ηλία 5 (πά-

νω από την εκκλησία 

του Αγ.  Δημητρίου), 

ατομική θέρμανση αέ-

ριο, επιπλωμένο, κα-

τάλληλο για φοιτητές. 

Τηλ.: 6955 181888.

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι 

προνομιούχο καινούρ-

γιο οροφοδιαμέρισμα 

10ετίας σε ιδιόκτητη 

ο ικοδομή,  100 τ .μ . , 

2  υ π ν ο δ ω μ ά τ ι α ,  2 

μπάν ια ,  σαλοκουζ ί -

να, ατομική θέρμαν-

σ η ,  A / C ,  ε λά χ ι σ τα 

κοινόχρηστα, μεγάλα 

μπαλκόν ια ,  θέα κά -

μπο. Περιοχή Καλλι-

θέα, 450 ευρώ. Τηλ.: 

6992 760556 & 6974 

142507.

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

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

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

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

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

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

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

ΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
24653 ΜΑΥΡΟΔΕΝΡΙ Ενοικιάζεται ΑΠΟ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 107153 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται 

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23165 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται στον 

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105256 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ: 105456 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, Πωλείται 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 116929 - Επί της κεντρικής ΠΩ-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
Κωδ: 106441 - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12902 Οικόπεδο στην Μεγάλη 

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

Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 13740 - Στην Νέα Καλλικράτεια 

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

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

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

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

Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στο 
email info@almifoods.gr

Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 
7800



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-

σμα πλήρως ανακαινισμέ-

νο, στην Τριανδρία Θεσ/

νίκης, 2 δωμάτια, σαλόνι, 

χωλ, κουζίνα, W.C., φυσικό 

αέριο, air condition, πολύ 

κοντά στα Πανεπιστήμια. 

Πληρ. κιν.: 6978 008441.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέ-

ρα, 1ος όροφος, Ανοίξεως 52. 

Πληρ. τηλ.: 6945 852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  δ ια -

μέρισμα στη Σκύδρα 90 

τ.μ., 1ος όροφος, ανακαι-

νισμένο, χωρίς θέρμανση, 

χωρίς κοινόχρηστα, 250 

ευρώ. Τηλ.: 6951 831687.

ΠΑΤΡΙΔΑ, περιοχή Μαυ-

ροσι, ενοικιάζεται χωρά-

φι 10 στρέμματα, χέρσο, 

αρδευτικό, πάνω στην ά-

σφαλτο. Πληρ. τηλ.: 6945 

152085, κος Νίκος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώνας 

με καφέ-εστιατόριο, στο 

Σέλι (Κάτω Βέρμιο), στην 

πλατεία του χωριού. Δε-

κτές, μόνο σοβαρές προτά-

σεις. Τηλ. 6945931427.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φρο-

ντίδα ηλικιωμένης για πρωι-

νή εργασία. Τηλ. επικ.: 6932 

317083.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για ε-

νοικιαζόμενα δωμάτια στον 

Μαρμαρά Χαλκιδικής. Πα-

ρέχεται: διατροφή, διαμονή, 

πλήρης ασφάλιση και ικα-

νοποιητικός μισθός. Πληρ. 

τηλ.: 6973 341640.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με 

ειδική άδεια από επιχείρηση 

στη Βέροια γία πλήρη απα-

σχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχα-

νικός & Ηλεκτρολόγος αυ-

τοκινήτων από επιχείρηση 

στη Βέροια για πλήρη απα-

σχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός 

συνεργείου από επιχείρη-

ση στη Βέροια για πλήρη 

απασχόληση. Τηλέφωνα 

επικοινωνίας: 2331071553 

& 2331062900 Ώρες επικοι-

νωνίας: 9:30 με 18:30.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φύλαξη και περιποίηση η-

λικιωμένων. Τηλ.:  6945 

738276 κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φροντίδα και περιποίηση 

ηλικιωμένων για 24 ώρες. 

Πληρ. τηλ.: 6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ  αναζητά γ ια 

γνωριμία κυρία έως 55 ε-

τών.  Πληρ.  τηλ. :  6984 

040769.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση 

Πωλούνται στην Λεπτοκαρυά – 
Σκοτίνα – Λιτόχωρο

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

- Οικόπεδα ενός στρέμματος με οικοδομική άδεια
- Διαμερίσματα και μεζονέτες

Τ.6989888769&6937207760&6947812304
Η εταιρία TASTYFRUIT ανα-

κοινώνει πως αναζητά Γεωπόνο 
(για μόνιμη απασχόληση) από-
φοιτο ΑΕΙ-ΤΕΙ. 

Απαραίτηταπροσόντα:
Πολύ καλή γνώση της Αγγλι-

κής γλώσσας
Γνώση χειρισμού Η/Υ και Μs 

office
Αποστολή βιογραφικών στο 

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

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

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

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

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

Τηλ.:6956483486.

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

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



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

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

www.mesitikoveria.gr

15ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 www.laosnews.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180  €

ΚΤΕΛ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 30 τ.μ.  θέα  270 €

ΕΛΙΑ  40 τ.μ. 2 χώρους  επιπλωμένο 230 €

ΡΟΛΟΙ 40 τ.μ. καινούργιο 2 χώρους  230 €

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 60 τ.μ. καλό θέα , 240 €

ΕΛΙΑ 50 τ.μ. καινούργιο , 240 €

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

ση, θέα ,τέντες  260 €

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

νισμένο, 300 €

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60 τ.μ. super lux, ανακαινισμέ-

νο, επιπλωμένο, ατομική θέρμανση, 380 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 2ΔΣΚΛ ατομική θέρμανση, 

400 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. ατομική θέρμανση πολύ καλό 

420 €

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

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

μική θέρμανση, 370 €

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

ατομική θέρμανση, 600 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. 1ΔΣΚΛ ευκαιρεία 15.000 €

ΡΟΛΟΙ 34 τ.μ. 1ος  ανακαινισμένο 50.000  €

ΡΟΛΟΙ 38τ.μ. 2ος  ανακαινισμένο 37.000  €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 42τ.μ. 1ΔΣΚΛ νεόδμητο 31.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 45 τ.μ. 1ος καινούργιο 37.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 60  τ.μ. 1ος  καλό 81.500 €

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

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

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

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

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

ΕΛΙΑ 80 τ.μ. ανακαινισμένο, 85.000 €    

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

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

47.000 €

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

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

48.000 €

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

ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ.3ΔΣΚΛ  πάρκιν 120.000 €

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

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

πάρκιν, αποθήκη 108.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

τρων, 14.000 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 49 τ.μ. 1ΔΣΚΛ, 48.000

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

ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων, 

105.000 €

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

ΣΚΛ 63.000 €

ΣΕΛΙ 70 τ.μ. 2ΔΣΚΛ πέτρινο  65.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα 

200.000 €

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

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων, 

λουξ, 220.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο 

210.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 200 τ.μ. κεντρικό κτίριο, 700 €

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

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 60 τ.μ. κεντρικό, 1200 €

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

ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €

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

ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €

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

ας, καλό, 480 €

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΕΣ 600 μέτρα, καλό, 16.000 €

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€

ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού, 

24.000 €

ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 700 τ.μ. επάνω στον δρόμο 28.000 €

ΛΟΖΙΤΖΙ  5.000 τ.μ. μεγάλη ευκαιρία 32.000 €

ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ 520 τ.μ. δίπλα στο σχολείο 35.000 €

ΕΛΙΑ 220 τ.μ. ευκαιρία τιμή 39.000 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΓΡΑΦΕΙΩΝ

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

γωνικό

ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

29.000 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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



 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της προσπά-
θειας για την προβολή και την προώθηση των προϊόντων της πε-
ριοχής, θα συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση «FRUIT ATTRACTION 
2022», που θα πραγματοποιηθεί από 4 έως 6 Οκτωβρίου 2022 στο 
Εκθεσιακό Κέντρο IFEMA- Feria de Madrid στη Μαδρίτη.

 Η «FRUIT ATTRACTION» αποτελεί ένα από τα κορυφαία γεγονό-
τα του παγκόσμιου τομέα των οπωροκηπευτικών Η έκθεση καλύπτει 
κάθε τμήμα των επιχειρήσεων που παρέχουν φρέσκα προϊόντα 
(φρούτα και λαχανικά), οι συμμετέχοντες είναι από όλες τις αγορές 
του κόσμου και προσφέρει μια πλήρη επισκόπηση της αγοράς για 
όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του κλάδου σε κάθε επίπεδο. Η 
διοργάνωση του 2021 φιλοξένησε 1.800 εκθέτες από 130 χώρες και 
την επισκέφτηκαν 90.000 επισκέπτες.

 Η έκθεση αναπτύσσεται σε 8 περίπτερα και καταλαμβάνει 55.000 
τ.μ., όπου συμμετέχουν προμηθευτές φρούτων και λαχανικών, εται-
ρείες με υλικά συσκευασίας και ετικέτας, μεταφορές, logistics, λιπά-
σματα και παροχή υπηρεσιών.

 Είναι η τρίτη φορά που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα 
συμμετέχει στη μεγάλη αυτή έκθεση για τα φρέσκα φρούτα και τα λα-

χανικά στην Ισπανία, δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους αλλά σημαντι-
κούς και ποιοτικούς παραγωγούς του τόπου μας να παρουσιάσουν 
τα μοναδικά τους προϊόντα, να κάνουν ουσιαστικές επαφές και να 
συνάψουν εμπορικές συμφωνίες.

 Στόχος είναι η προώθηση προς τη διεθνή αγορά των ποιοτικών 
αγροτικών προϊόντων που παράγονται στην εδαφική επικράτεια της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η ανάπτυξη της επιχειρηματικό-
τητας στο συγκεκριμένο κλάδο, η εξωστρέφεια της παραγωγής και 
η τόνωση του πρωτογενούς τομέα που παίζει καταλυτικό ρόλο στην 
ελληνική οικονομία εν γένει.

 Η φετινή διοργάνωση θα φιλοξενήσει το Innovation Hub, όπου 
συγκεντρώνονται όλες οι σύγχρονες υπηρεσίες, προϊόντα και ποικι-
λίες φρούτων και λαχανικών που «πρωταγωνιστούν» στις μεγαλύ-
τερες ξένες αγορές, το Enorganic Market, που είναι αφιερωμένο στα 
βιολογικά φρούτα και λαχανικά, την ενότητα Smart Agro με επίκεντρο 
την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και τη συνδε-
σιμότητα, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγι-
κότητας των εξαγωγών φρούτων και λαχανικών, 
την ενότητα Nuts Hub, το Biotech Attraction, 
που αφορά στην έρευνα και στην τεχνολογική 
ανάπτυξη στη γονιδιωματική των φυτών και το 
Startup’s Hub, που αναδεικνύει τις νεοσύστατες 
εταιρείες, που αποτελούν τα κυρίαρχα στοιχεία 
της ποικιλομορφίας του περιεχομένου της έκ-
θεσης.

Το project «FRESKON GREECE» αποτελεί 
μια πρωτοβουλία της διεθνούς έκθεσης φρού-
των και λαχανικών Freskon, που διοργανώνει 
αποκλειστικά η HELEXPO στη Θεσσαλονίκη. 
Στόχος του project είναι η ομαδική οργάνωση 
και ομαδική παρουσίαση ελληνικών εταιριών 
του κλάδου σε εκθέσεις του εξωτερικού, στη-
ρίζοντας τη διεθνή εικόνα της Ελλάδας και την 
προώθηση των φρέσκων ελληνικών προϊόντων.

          Προκειμένου να επιτευχθεί ο καλύτε-
ρος δυνατός συντονισμός, η οργάνωση και η 
συμμετοχή της Περιφέρειας στη συγκεκριμένη 
έκθεση, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες ε-
πιχειρήσεις που θα επιθυμούσαν να συμμε-
τάσχουν για να προβάλλουν τα προϊόντα τους 
μέσα από το περίπτερο της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας, να δηλώσουν το ενδιαφέρον 
τους μέσω του συνημμένου Έντυπου Εκδήλω-
σης Ενδιαφέροντος και στα e-mail: g.karali@
pkm.gov.gr ή dao@pkm.gov.gr το συντομότερο 
δυνατό και όχι αργότερα από την Τρίτη 02 Αυ-
γούστου 2022.

          Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληρο-
φορία ή διευκρίνιση για την πρωτοβουλία της 
Περιφέρειας καθώς και για άλλες δράσεις εξω-
στρέφειας και υποστήριξης του Τμήματος Προ-
βολής Αγροτικών Προϊόντων οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313330350 (Γλυκερία Κα-
ραλή), 2313330391 (Τσιαμπαλή  Χαρίκλεια) και 2313330052 (Μαρία 
Ελευθεριάδου).

P Να είχαμε ένα πα-
γωτάκι τώρα και δύο ε-
κατομμύρια ευρώ…

P  Βγήκαν τα παγωτά 
με στέβια, αποενοχοποιή-
θηκε η αγάπη και τα τρώει 
σε εξάδα.

P Φως φανάρι: η στέ-
βια κοστίζει.

P  Αυτό συμβαίνει και 
στον γάμο. Στην αρχή εί-
σαι στη ζάχαρη. Μετά αρ-
χίζουν τα υποκατάστατα.

P Το θέλετε αλλιώς; Στην αρχή είσαι στα 
μέλια, μετά σε κυνηγάνε οι σφήκες.

P Τυχαία νομίζετε έγραψε ο ποιητής «αγάπη 
μου επικίνδυνη»;

P Τον σώγαμπρο επί τριαντακονταετία, τον 
λες και κασκαντέρ.

P Τον δε σώγαμπρο με τη σύζυγο στην κλιμα-
κτήριο, τον λες και νεκρό εν υπνώσει.

P Κλιμακτήριος είναι η περίοδος της γυ-
ναίκας όπου εκτός από μαγείρεμα, πλύσιμο 
πιάτων, μπουγάδα και σφουγγάρισμα ο ά-
ντρας παίρνει επ’ ώμου και το σιδέρωμα.

P Κατά τα λοιπά, με την απόπειρα υποκλοπής 
απέκτησε νόημα η αρχηγία του Ανδρουλάκη.

P Ο Νίκος, μια ακόμη απόπειρα προεδρίας 
στο κίνημα.

P Εν τω μεταξύ, να παρακολουθείς τις συνομι-
λίες Ανδρουλάκη πρέπει να είναι πολύ δυσμενής 

μετάθεση στις μυστικές υ-
πηρεσίες.

P Εγώ θα προτιμού-
σα Βελόπουλο. Πολύ γέ-
λιο.

P Μπαίνει από βδομά-
δα και ο Αύγουστος. Με τις 
παχιές μύγες και τις ολό-
παχες τιμές στα τουριστικά 
καταλύματα.

P  Πάλι με τις μύγες 
θα την περάσουμε εμείς 
με την αγάπη. Παρότι 
την ψάχνουν κυρίως τα 
κουνούπια.

P Και:
Δύο φίλοι, ο Πέτρος και 

ο Κώστας, πάνε σε έναν 
οίκο ανοχής. Μπαίνει ο 
Κώστας μέσα, βγαίνει σε 5 
λεπτά και λέει με ύφος α-
πογοήτευσης στον Πέτρο:

-Μπα… μάπα η τύπισ-
σα! Η γυναίκα μου είναι 
καλύτερη!

Μπαίνει και ο Πέτρος 
μέσα, βγαίνει κι αυτός σε 
5 λεπτά και λέει στον Κώ-
στα:

-Δίκιο έχεις Κώστα μου. 
Η γυναίκα σου είναι καλύ-
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Στη διεθνή έκθεση «FRUIT ATTRACΤION 2022» 
της Μαδρίτης η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
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