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Η νέα επενδυτική 
προσπάθεια στο Σέλι φέρνει 

αέρα ανάπτυξης;
Αν και τα τελευταία χρόνια ασχολούμαστε με το 

«ξεμπλοκάρισμα» των 3-5 Πηγαδιών στη Νάουσα, 
ήρθε ένας Ναουσαίος να μας θυμίσει ότι η κατάστα-
ση στο Σέλι είναι επίσης πολύ πίσω…Το αφεντικό 
της HELLIOS MARINE, Πέτρος Αραμπατζής, δείχνει 
διατεθειμένος να επενδύσει στο Σέλι, αφού έκλεισε μα-
κροχρόνια μίσθωση του καταφυγίου και σχεδιάζει την 
ανακαίνιση του ΞΕΝΙΑ. 

Η αλήθεια είναι ότι το παλαιότερο και πρώτο χιο-
νοδρομικό κέντρο της χώρας έχει δεχθεί ελάχιστες 
παρεμβάσεις και όπως λένε κάποιοι παλιοί, από την 
δεκαετία του ΄60 ελάχιστα έχουν αλλάξει…Λίγο η κακή 
νοοτροπία που απομάκρυνε στο παρελθόν επενδυτές, 
λίγο η σκέψη ότι και έτσι η δουλειά γίνεται, φτάσαμε 
στο σημείο ουσιαστικά να μην έχει «μπει καρφί» τις 
τελευταίες δεκαετίες. Θα παρακολουθούμε τη νέα προ-
σπάθεια και ελπίζουμε να αξιοποιήσει τις προοπτικές 
του Σελίου, ώστε να δώσει αναπτυξιακή ώθηση στην 
ευρύτερη περιοχή.

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Σε 5 νηπιαγωγεία της 
Ημαθίας, το αναβαθμισμένο 

πρόγραμμα ολοήμερου

Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσια Νη-
πιαγωγεία και Δημοτικά), τα οποία θα εφαρμόσουν πιλο-
τικά κατά το σχολικό έτος 2022-23 το νέο, αναβαθμισμένο 
πρόγραμμα ολοήμερου μέχρι τις 5:30 μμ (αντί 4.00 μμ που 
ίσχυε μέχρι σήμερα), ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Παι-
δείας και Θρησκευμάτων.

Το διευρυμένο ωράριο θα εφαρμοστεί στην Ημαθία σε 
επτά νηπιαγωγεία: Στο 5ο νηπιαγωγείο Βέροιας, στο 8ο 
Βέροιας, στο 9ο νηπιαγωγείο Βέροιας, στο 9ο νηπιαγωγείο 
Νάουσας και στο νηπιαγωγείο της Πατρίδας

Όπως αναφέρει το υπουργείο Παιδείας, «για την επι-
λογή των σχολικών μονάδων ελήφθησαν υπόψη κριτήρια 
όπως το μαθητικό δυναμικό του σχολείου, ο αριθμός των 
μαθητών που φοιτούν ήδη σε ολοήμερο και ο αριθμός των 
λειτουργούντων ολοήμερων τμημάτων.
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Ευσιγνίου μαρτ., Νόννης,

Ευγενίου οσ. του Αιτωλού

Τραγικός επίλογος:
Στο Μακροχώρι χθες η κηδεία

της 17χρονης Νικολέττας
Στη γενέτειρά της, το Μακροχώρι Ημαθίας, γράφτηκε χθες ο τραγικός επίλογος για 

την 17χρονη Νικολέττα, η οποία φέρεται να δολοφονήθηκε από τον 22χρονο Πακιστανό 
σύντροφό της στο σπίτι της στο Περιστέρι. Φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτησαν με δάκρυα 
στα μάτια το αδικοχαμένο κορίτσι. Τραγική φιγούρα, η μητέρα της, η οποία το βράδυ 
της Δευτέρας αντιλήφθηκε πως κάτι δεν πάει καλά με το κορίτσι, καθώς η 17χρονη δεν 
απαντούσε στο τηλέφωνο. Σύμφωνα με στοιχεία από το «Πρώτο Θέμα», σε άσχημη 
ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται και ο πατέρας της, που ζει στο Μακροχώρι, και αποκάλυψε ότι η κόρη του από μικρή 
ηλικία  βρέθηκε αντιμέτωπη με την σκληρή πλευρά της ζωής,  καθώς όπως είπε, «η 11χρονη τότε Νικολέτα και ο 8χρονος 
αδελφός της είχαν πέσει θύματα ασέλγειας από τρεις άνδρες, δύο Αλβανούς και έναν ηλικιωμένο». Μάλιστα, πρόσθεσε ό-
τι το κορίτσι δεχόταν συστηματικά bullying εξαιτίας αυτού του συμβάντος και ήταν ένας από τους λόγους που εγκατέλειψε 
μαζί με τη μητέρα της και τον αδελφό της το Μακροχώρι, για να πάνε στην Αθήνα. Άφαντος παραμένει ο σύντροφος της 
17χρονης που βρέθηκε δολοφονημένη στο σπίτι της, στο Περιστέρι, με εκδορές και μώλωπες σε πρόσωπο και χέρια. Ο 
νεαρός αγνοείται μετά το άγριο έγκλημα, ενώ το κινητό του τηλέφωνο είναι κλειστό. H φωτογραφία του έχει δοθεί σε όλα 
τα σημεία της χώρας, ενώ η Αστυνομία κάνει έρευνες σε σημεία που διέμεναν φίλοι και γνωστοί του. Τα πρώτα στοιχεία 
της ιατροδικαστικής έκθεσης έδειξαν εγκληματική ενέργεια με ασφυκτικό θάνατο. Τραγικές ιστορίες δίχως τέλος, που κά-
νουν όλο και πιο αναγκαία την ουσιαστική επικοινωνία της οικογένειας και των γονιών με τα παιδιά τους, στην βάση αμοι-
βαίας εμπιστοσύνης για όσα συμβαίνουν, μέσα αλλά και έξω από το σπίτι…Ας είναι το τελευταίο..

Τροχαίο και στην διασταύρωση στα Εβραίικα-Μήπως 
έπρεπε από εκεί να ξεκινούσαν οι παρεμβάσεις;;;

Ακόμη ένα ατύχημα με σύγκρουση μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου είχαμε χθες στη Βέροια(βλ. σελ. 5). Λίγο μετά τις 8 
το βράδυ της Πέμπτης (04/8) έγινε τρακάρισμα ακριβώς μπροστά στην διασταύρωση Ακροπόλεως και Θερμοπυλών(στα 
Εβραίικα). Σύμφωνα με πληροφορίες από διερχόμενο οδηγό, αυτοκίνητο Ι.Χ. που ανέβαινε την Ακροπόλεως και πήγε να 
στρίψει αριστερά στην Θερμοπυλών συγκρούστηκε με μηχανάκι που κατέβαινε την Ακροπόλεως. Δεν αναφέρθηκαν τραυ-
ματισμοί, ενώ στο σημείο συγκεντρώθηκε αμέσως πολύς κόσμος, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες. Δυστυχώς για μια 
ακόμη φορά θα αναφερθούμε στα σημεία «καρμανιόλες» που από εκεί θα έπρεπε να ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις(στη δια-
σταύρωση Ακροπόλεως και Θερμοπυλών προβλέπεται κυκλικός κόμβος, αλλά έπεται…) . Έχουμε επανειλημμένα γράψει 
ότι η συγκεκριμένη διασταύρωση, όπως και αυτή στην Λ. Στρατού που σημειώθηκε την ίδια ημέρα τροχαίο ατύχημα είναι 
μεγάλης επικινδυνότητας και θα πρέπει να υπάρξει άμεσα μέριμνα.  

Στον χθεσινό μου «παρατηρητικό» περίπατο πέρασα 
από την οδό Ξενοπούλου, τον φαρδύτερο δρόμο της 
παραδοσιακής συνοικίας της Κυριώτισσας. Πρόκειται για 
έναν δρόμο με αρκετή κίνηση όχι μόνο από περίοικους, 
αλλά και επισκέπτες, αφού βρίσκεται ανάμεσα σε δύο 
σημαντικές μεταβυζαντινές εκκλησίες, την Κυριώτισσα(Ά-
γιος Σάββας) και τον Άγιο Βλάσιο. Δυστυχώς παρατήρη-
σα σημάδια «εγκατάλειψης»…

 Παρά το γεγονός ότι πριν λίγους μήνες ο δή-
μος επιδιόρθωσε το πλακόστρωτο λίγα μέτρα παρακάτω 
στην είσοδο της Κυριώτισσας, δεν φρόντισαν να καλύ-
ψουν τις πλάκες που λείπουν από την οδό Ξενοπούλου. 
Κοντά στην εκκλησία του Αγ. Βλασίου υπάρχουν όμορφα 

διακοσμητικά «μωσαϊκά» από τα οποία έχουν αποκολλη-
θεί βότσαλα και καταστρέφονται. Χρειάζεται άμεση πα-
ρέμβαση γιατί θα διαλυθούν εντελώς. Και για να ολοκλη-
ρώσω την εικόνα στον ίδιο δρόμο και πίσω από το ιερό 
της Κυριώτισσας, όπως φαίνεται και στην φωτογραφία υ-
πάρχει εδώ και χρόνια μια χτιστή βρύση. Δεν εξυπηρετεί 
πλέον τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε! Δείχνει 
σημάδια «κακοποίησης», αφού δεν υπάρχει βάνα, σωλή-
νας και δεν είναι πια λειτουργική.

 Θέλω να πιστεύω ότι οι υπηρεσίες του δήμου 
Βέροιας θα επισκεφτούν άμεσα την οδό Ξενοπούλου και 
θα αποκαταστήσουν τις φθορές σε έναν όμορφο και του-
ριστικό δρόμο της πόλης μας.   

Η οδός Ξενοπούλου χρειάζεται άμεσα
την παρέμβαση του δήμου Βέροιας



 Μία συζήτηση που είχε με μια πα-
ρέα στην Αθήνα για τα χειμερινά θέ-
ρετρα της Ελλάδας, έγινε η αφορμή 
να ανοίξει το θέμα της ξενοδοχειακής 
υποδομής στο Σέλι, καθώς από εκείνη 
την παρεΐστικη κουβέντα, έλλειπε η 
αναφορά στο πρώτο χιονοδρομικό κέ-
ντρο της χώρας, αυτό του Σελίου.

Από την ώρα εκείνη, στο μυαλό 
του Πέτρου Αραμπατζή, ιδιοκτήτη της 
Ναυτιλιακής Εταιρίας «Hellios Marine» 
LTD, με έδρα την Αθήνα και υποκα-
τάστημα στο Λονδίνο, άρχισε να τρι-
γυρίζει η ιδέα ενός κινήτρου, για την 
αξιοποίηση του Σελίου και του Βερμίου 
γενικότερα ώστε να πάρει τη θέση που αξίζει να έχει στον χάρτη των 
τουριστικών προορισμών.  

Γιατί όμως ενοχλήθηκε που έλλειπε το Σέλι από την κουβέντα της Α-
θήνας; Διότι, όπως μας είπε ο κ. Αραμπατζής σε επικοινωνία που είχαμε 
μαζί του, είναι ναουσαίος, έχει πολλές και αγαπημένες παιδικές μνήμες 
από το βουνό του Βερμίου και του κακοφάνηκε που δεν είναι στις πρώ-
τες επιλογές των χειμερινών επισκεπτών η περιοχή μας. Τον τελευταίο 
καιρό μάλιστα, έχοντας χρηματοδοτήσει την ομάδα ΦΑΣ Νάουσα, της 
οποίας είναι και μέλος του Δ.Σ, έρχεται πιο συχνά στην Ημαθία. Έτσι, σε 
μια επίσκεψή του αποφάσισε να έρθει σε επαφή με τον Δήμο Βέροιας 
και να προτείνει ένα στρατηγικό πλάνο το οποίο ανέλαβε να αναπτύξει ο 
υπεύθυνος σχεδιασμού της τουριστικής εταιρίας της «Hellios Marine», κ. 
Μόρισσον, για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί και να δουλέψει το βουνό, 
όχι μόνο το χειμώνα αλλά όλο το χρόνο. «Ο κάθε τόπος έχει άπειρες 
δυνατότητες, αρκεί να ψάξει κανείς να τις βρει, να τις ανακαλύψει…»υπο-
στηρίζει ο κ. Αραμπατζής, ο οποίος, επιπροσθέτως, είναι και μέλος της 
παγκόσμιας αεροναυτικής ομοσπονδίας .

Στη φάση δημοπρασίας
Η επικοινωνία με τον δήμαρχο είχε θετική εξέλιξη, ολοκληρώθηκε 

και ο έλεγχος των στοιχείων του ξενοδοχείου και προχωράει στο δια-
δικαστικό μέρος με την δημοπρασία, μετά τις 20 Αυγούστου.

Μακρόχρονη ενοικίαση του Καταφυγίου του Χ.Κ.Σ.
Μέχρι τότε όμως, η «Hellios Marine» ήρθε σε συμφωνία και με 

τον Σύλλογο Χιονοδρόμων Ορειβατών Βέροιας για μακρόχρονη 
ενοικίαση του Καταφυγίου στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου. 
Το Καταφύγιο έχει συνολική επιφάνεια 1.500 τετραγωνικά μέτρα 
και διαθέτει 126 κλίνες, αίθουσα εστιατορίου, καφετέρια, γυμναστή-
ριο, σάουνα, αίθουσα εκδηλώσεων και αποθήκες υλικών. «Με τη 
συμφωνία αυτή θα υπάρξει πολλαπλό όφελος, αφού δεν υπάρχουν 
πολλά σημεία ανά τον κόσμο με τη δυνατότητα να φοράς τα σκι και 
να βρίσκεσαι στην πίστα (ski in-out). Ωστόσο, το στρατηγικό πλάνο 

της εταιρείας μας δεν εστιάζει μόνο στην περίοδο χιονοκάλυψης. Η 
ομορφιά του βουνού είναι εξαιρετική και θα δώσει την ευκαιρία να 
αναπτυχθεί το τουριστικό προϊόν όλο τον χρόνο, με δράσεις πέραν 
της χιονοδρομίας, όπως πεζοπορίες, ποδηλασία βουνού, trekking, 
προπονήσεις ομάδων σε υψόμετρο κ.ά.», αναφέρει ο κ. Αραμπατζής 
σε σχετικό ενημερωτικό δελτίο.

Ο σχεδιασμός για το πρώην «Ξενία»
Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει τον σχεδιασμό της ως προς την 

απόκτηση και του πρώην ‘Ξενία’ στο Σέλι, μια επένδυση 3,2 εκατ. 
ευρώ. Η δυναμική του περιλαμβάνει 28 δίκλινα δωμάτια, 3 μικρές 
σουίτες και 18 ιγκλού με πέτρα και ξύλο, θα περιλαμβάνει επίσης 
συνεδριακό κέντρο, εστιατόρια, καφέ, πιάνο μπαρ, σύγχρονο ΣΠΑ, 
αίθουσα ομορφιάς, κ.ά. ενώ προβλέπεται και χώρος λειτουργίας ιππι-
κού ομίλου, καθώς και κατασκευή ελικοδρομίου.

Από τον σχεδιασμό δεν λείπουν και δράσεις που θα αφορούν 
σε σπορ του βουνού όπως ποδηλασία, πεζοπορία στα μονοπάτια, 
μηχανοκίνητος τουρισμός, αεροπτερισμός κ.ά. καθώς και φιλοξενία 
ομάδων για προπονήσεις.

Από Σεπτέμβριο οι πρώτες εξωτερικές εργασίες
Όπως σημείωσε ο κ. Αραμπατζής, από τη στιγμή που θα υπογρα-

φεί η σύμβαση, θα χρειαστούν 14 μήνες για να ολοκληρωθούν οι ερ-
γασίες, οι οποίες θα ξεκινήσουν, καλώς εχόντων των πραγμάτων, τον 
Σεπτέμβριο, από τη στέγη και τις εξωτερικές όψεις του κτιρίου, όσο 
είναι καλός ο καιρός, ώστε τους χειμερινούς μήνες να επικεντρωθούν 
στη ριζική ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων.

Σοφία Γκαγκούση
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Πέτρος Αραμπατζής: Από την Ναυτιλιακή 
της Αθήνας στο Σέλι του Βερμίου

-Ο Ναουσαίος ιδιοκτήτης της «Hellios Marine», σχεδιάζει την ανακαίνιση του «Ξενία» 
και έκλεισε μακρόχρονη μίσθωση του Καταφυγίου στο Χιονοδρομικό Κέντρο

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ψήφισμα διαμαρτυρίας 

Το τελευταίο διάστημα και βρισκόμενοι στην καρδιά της παραγωγής, πέραν των 
πολλών προβλημάτων (έλλειψη εργατικών χεριών, αύξηση κόστους παραγωγής 
κ.α.) που ταλανίζουν τους ροδακινοπαραγωγούς τη φετινή σεζόν, βλέπουμε να δι-
αδραματίζεται ένα απαράδεκτο σκηνικό, με τη βιομηχανία να δρα ανενόχλητη χω-
ρίς καμία παρέμβαση της πολιτείας, εις βάρος των παραγωγών, διακόπτοντας για 
όσο διάστημα θέλει και όποτε επιθυμεί, τις παραλαβές συμπύρηνων ροδάκινων, 
έχοντας ως σκοπό τη μείωση της τιμής των 0,33 – 0,35 ευρώ/κιλό που ήταν εκτί-
μηση του Προέδρου της ΕΚΕ , μάλιστα από το χειμώνα και σε καμία περίπτωση δε 
μπορεί να χαρακτηριστεί ΔΙΚΑΙΗ.

Η σκληρή στάση της βιομηχανίας απέναντι στους ροδακινοπαραγωγούς , εί-
ναι αδικαιολόγητη και διόλου ηθική, καθώς καθ’  όλη την καλλιεργητική περίοδο 
προέτρεπε του παραγωγούς να εφαρμόσουν τις οδηγίες της και σήμερα διακόπτει 
τις παραλαβές συμπύρηνων ροδάκινων ανά τακτά διαστήματα, οδηγώντας τους 
ροδακινοπαραγωγούς σε απόγνωση, καθώς βλέπουν μεγάλος μέρος της παραγω-
γής τους, να πηγαίνει στο χυμό ή ακόμη και να χάνεται.

Καταγγέλουμε 
Τον εμπαιγμό της βιομηχανίας εις βάρος μας , και επιθυμούμε την αποτροπή 

των όποιων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών δημιουργούνται.
Την κυβέρνηση και το ΥΠΑΑΤ για την έως τώρα αδιάφορη στάση τους. 
Αιτούμαστε 
Την απορρόφηση όλων των ποσοτήτων συμπύρηνων ροδάκινων. 
Τιμή τουλάχιστον των 0,33 – 0,35 ευρώ/κιλό που ήταν και εκτίμηση του προέ-

δρου της ΕΚΕ.
Ενίσχυση των ροδακινοπαραγωγών, όπως γίνεται με την ζάχαρη, τα κουτιά κ.α. 

και δίνονται ενισχύσεις στη βιομηχανία, κατά τον ίδιο τρόπο, τώρα, σε μια περίοδο 
κρίσης, όπου έχουν χαθεί ποσότητες ροδάκινων και το κόστος παραγωγής έχει 
εκτοξευτεί στα ύψη.

Επίσης, όσον αφορά τις μεγάλες ζημιές που προκάλεσαν οι άκαιρες και έντονες βροχοπτώσεις(Ιούνιο και Ιούλιο) σε νεκταρίνια, επιτραπέζια 
ροδάκινα και βερίκοκα και αρνείται ο ΕΛΓΑ να τις αποζημιώσει, ζητούμε να δοθούν άμεσα , ΔΙΚΑΙΕΣ ενισχύσεις μέσω χρηματοδοτικού εργαλείου ή 
να υπάρξει τροποποιητική του κανονισμού του ΕΛΓΑ όπως συνέβη στο παρελθόν(Ασθένεια κλαδοσπόριο) αλλά και σε άλλες καλλιέργειες (Προαν-
θικό στάδιο).

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ 
του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας

Δήμαρχος Βέροιας: 
«Επιβάλλεται λύση 
στα προβλήματα 

διάθεσης και τιμής 
του συμπύρηνου 

ροδάκινου»
Εν όψει των προβλημά-

των με την απορρόφηση 
της παραγωγής και την τι-
μή του συμπύρηνου, ο δή-
μαρχος Βέροιας, Κώστας 
Βοργιαζίδης, δήλωσε τα 
εξής:

«Η στήριξη του πρωτο-
γενούς τομέα, βασικού πυ-
λώνα ανάπτυξης της τοπι-
κής οικονομίας, επιβάλλε-
ται να αποτελεί προτεραιό-
τητα για κάθε εμπλεκόμενο 
φορέα. Κοινή συνισταμένη 
πρέπει να είναι ο αγρότης 
και η ενίσχυση του εισοδή-
ματός του, ως απαρχή της 
οικονομικής αλυσίδας στην 
περιοχή μας.

Τα προβλήματα στην α-
πορρόφηση του προϊόντος 
από τις βιομηχανίες -κι ενώ 
η πρώτη ύλη φέτος είναι 
εξαιρετική σε ποιότητα- αλ-
λά και το ζήτημα στην τιμή 
πώλησης των συμπύρηνων ροδάκινων, χαμηλότερη των συμφωνηθέ-
ντων, εξαντλεί τις αντοχές των παραγωγών, οι οποίοι καλούνται να ξεπε-
ράσουν έναν νέο σκόπελο, πέρα από την αλματώδη αύξηση του κόστους 
παραγωγής, την έλλειψη εργατών γης και τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής.

Θεωρείται επιτακτική η ανάγκη της πολιτείας να λάβει άμεσα μέτρα 
στήριξης των αγροτών και οι βιομηχανίες να απορροφήσουν τη διαθέσιμη 
ποσότητα με την τιμή που εξήγγειλαν (0,33-0,35€ το κιλό), αφού μάλιστα 
οι προϋποθέσεις που έθεσαν για τους καρπούς (βάρος, ποιότητα) έχουν 
τηρηθεί ευλαβικά από τους παραγωγούς.

Ο Δήμος Βέροιας στέκεται αρωγός σε κάθε πρόταση λύσης που 
μπορεί να εξασφαλίσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης για τον 
συγκεκριμένο τομέα προκειμένου να στηριχθούν και να βοηθηθούν οι 
ροδακινοπαραγωγοί».



Η Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας απευθύνε-
ται σε παιδιά 8-12 ετών.

Οι ώρες υλοποίησης των δράσεων είναι 10.00-12.00 π.μ.
Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 23310-24879
Οργάνωση, υλοποίηση εργαστηρίων – εμψυχώτρια Βούλα 

Κοτσάλου
 Το Πρόγραμμα του Αυγούστου  περιλαμβάνει:
Παρασκευή 5 Αυγούστου :
Παραδοσιακές διαδρομές
Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την παραδοσιακή τέχνη της 

υφαντικής, δημιουργούν τα δικά τους υφαντά και εξασκούν την 
τεχνική «Κumihimo» φτιάχνοντας αναμνηστικά βραχιολάκια.

 Τετάρτη 10 Αυγούστου: 
Χνουδωτές διαδρομές
Τα παιδιά καλλιεργούν την αγάπη και τον σεβασμό για τα 

ζώα και φτιάχνουν πολύχρωμα, αυτοσχέδια γατόσπιτα για 
τους αδέσποτους φίλους της βιβλιοθήκης, της γειτονιάς, της 
πόλης τους! 

Παρασκευή 12 Αυγούστου: 
Θαλασσινές διαδρομές
Τα παιδιά φτιάχνουν χάρτινα καράβια, ταξιδεύουν μαζί τους 

σε μακρινές θάλασσες και αφηγούνται τις θαλασσινές τους δια-
δρομές χαράσσοντας πορείες πάνω σε χάρτες.

 Τετάρτη 24 Αυγούστου: 
Διαδρομές στη φύση
Τα παιδιά γνωρίσουν τη φύση μέσα από μυρωδιές, μαθαί-

νουν για τους σπόρους “ταξιδευτές”, και αφηγούνται τις ιστορί-
ες αυτών των διαδρομών.

 Παρασκευή 26 Αυγούστου: 
Πειρατικές διαδρομές
Τα παιδιά προσεγγίζουν το θέμα της πειρατείας και παίρ-

νουν μέρος σ΄ένα ξεχωριστό κυνήγι θησαυρού ακολουθώντας 
μυστικές διαδρομές μέσα στη βιβλιοθήκη.

 Τετάρτη 31 Αυγούστου :  
Φτερωτές διαδρομές
 Τα παιδιά ακολουθούν τις μεταναστευτικές διαδρομές των 

αποδημητικών πουλιών, μαθαίνουν για τα διάφορα είδη και 
γίνονται παρατηρητές αυτού του ταξιδιού μέχρι τη στιγμή που 
φτιάχνουν τη φωλιά τους. Στο τέλος, τα παιδιά κατασκευάζουν 
με φυσικά υλικά χελιδονοφωλιές και ταΐστρες.

 Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου : 
Διαδρομές αναμνήσεων – Η επιστροφή
Οι φίλοι της βιβλιοθήκης, μικροί και μεγάλοι, θυμούνται 

τις διαδρομές του καλοκαιριού μέσα από τις δημιουργίες των 
παιδιών στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία, μοιράζονται καλοκαι-
ρινές αναμνήσεις, συζητούν για τα δικά τους Ψηλά Βουνά και 
αποχαιρετούν το καλοκαίρι.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΤΖΙΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 

Θωμά και της Ειρήνης, το γένος Τσι-
ρογιάννη, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΜΟΥΤΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
του Ιωάννη και της Πασχαλιάς, το γένος 

Γαργάνη, που γεννήθηκε στη Φλώρινα και κατοικεί στη 
Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που 
θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέδαση.
• Απολύμανση πριν κάθε προβολή,
• Μεγάλες αποστάσεις 
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων 
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο

BULLET TRAIN  (Brad Pitt)
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:   
Κάθε μέρα στις 21.00
Σκηνοθεσία: David Leitch
Σενάριο: Zak Olkewicz
Ηθοποιοί: Joey King, Johanna Watts, 

Karen Fukuhara, Andrew Koji, Aaron Taylor
Johnson, Logan Lerman, Michael Shannon, Zazie 
Beetz, Sandra Bullock, Brad Pitt

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην ταινία Bullet Train, ο Brad Pitt υποδύεται τον Ladybug, 

έναν κάπως κακότυχο δολοφόνο που είναι αποφασισμένος αυ
τή τη φορά να κάνει τη δουλειά του με την ησυχία του μετά από 
σειρά αποτυχιών. Η μοίρα, όμως, έχει τα δικά της σχέδια και έτσι 
η τελευταία αποστολή του Ladybug τον φέρνει σε μια ξέφρενη 
πορεία σύγκρουσης με φονικούς αντιπάλους από όλη την υφή
λιοόλοι με σχετικούς, αλλά αντικρουόμενους σκοπούς πάνω 
στο πιο γρήγορο τρένο του κόσμου, με ένα βασικό σκοπό. Να 
βρει έναν τρόπο να κατέβει από αυτό το τρένο.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=LOyRB_FA0qU 

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

Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η πρόσβαση στο 
ΚινηματοΘέατρο ΣΤΑΡ είναι ελεύθερη σε όλους, χωρίς να απαι
τείται καμιά επίδειξη αποτελέσματος τεστ ή βεβαίωσης εμβολια
σμού .

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρόγραμμα 
του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     4/8/22 - 10/8/22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022 ώρα 10.30 το πρωί, 

θα χτυπήσει το κουδούνι στην αυλή του σχολείου μας 
(νυν Δημαρχείου) για εμάς τους Απόφοιτους του 1962, 
που συναντιόμαστε 60 χρόνια μετά, με την καρδιά μας 
γεμάτη νοσταλγία.

Τηλ. Επικοινωνίας: 6936430842, 6979210694, 
6974872782

Η οργανωτική επιτροπή

Η μικρή Παράκληση
της Θεοτόκου 

στο Άνω Ζερβοχώρι

 Την Τετάρτη 3 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων 
χοροστάτησε στον Εσπερινό και στην Παράκληση της Υπεραγίας 
Θεοτόκου και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό του Προφήτου 
Ηλιού στο Άνω Ζερβοχώρι. 

Σέλι: Πεζοπορία προς το 
Δασοφυλάκειο στα Πριόνια
Την Κυριακή 7 Αυγού-

στου 2022, ο Πολιτιστικός 
Τουριστικός Όμιλος Σελίου 
διοργανώνει πεζοπορία-η-
μερήσια εκδρομή από το 
Σέλι προς το Δασοφυλά-
κειο στα Πριόνια όπου ο 
Α.Σ.Δ.Δ. «Μεγάλος Μεράς» 
θα υποδεχθεί τους πεζοπό-
ρους με κέρασμα και μου-
σική.

Ώρα έναρξης πεζοπο-
ρίας: 9 π.μ. από τη θέση 
«Μπάρα», στο Σέλι.

Η επιστροφή θα γίνει με 
οχήματα.

Το Δ.Σ. του ΠΤΟΣ

Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης 
και Δημιουργικότητας στη Δημοτική 

Βιβλιοθήκη «Θ. Ζωγιοπούλου»



Συνάντηση Ομάδας Δράσης 
για την Υποστήριξη της Κοινωνικής 

Ένταξης και Ενδυνάμωσης
 των Ρομά Κ. Μακεδονίας 

 Στο πλαίσιο 
της δικτύωσης και 
της δημιουργίας 
νέων συνεργασι-
ών πραγματοποι-
ήθηκε την Τετάρτη 
03/08/2022 συνά-
ντηση με την Ο-
μάδα Δράσης για 
την Υποστήριξη 
της Κοινωνικής 
Ένταξης και Ενδυ-
νάμωσης των Ρο-
μά Κεντρικής Μα-
κεδονίας μαζί με 
εκπροσώπους του 
Δήμου Βέροιας 
και του Κέντρου 
Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε αρχικά ενημέρωση για τις αρμοδιότητες τόσο 
της Ομάδας Δράσης της ΠΚΜ, όσο και του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά 
Βέροιας. Στη συνέχεια συζητήθηκαν καλές πρακτικές που αφορούν την ένταξη και εν-
δυνάμωση των Ρομα και προγραμματισμός για διοργάνωση μελλοντικών δράσεων με 
σκοπό την ομαλότερη ένταξη και ενσωμάτωση του εν λόγω πληθυσμού. 

Την Ομάδα Δράσης της ΠΚΜ εκπροσώπησαν η κα Ιφιγένεια Αναστασιάδη, η κα Ελέ-
νη-Ακριβή Κάππου και ο κ. Γεώργιος Τσιαλώλος. Τον Δήμο Βέροιας εκπροσώπησαν η 
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, κα Γεωργία Μπατσαρά, η Διευθύντρια Κοινωνικής 
Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού, κα Αναστασία Δούκα, η Συντονίστρια του Κέντρου 
Κοινότητας Παράρτημα Ρομά, κα Αικατερίνη Πανάγου, ο ψυχολόγος του Παραρτήματος 
Ρομά, κ. Ευάγγελος Παπουτσίδης, η  επισκέπτρια υγείας, κα Ηλιάνα Φυντανάκη, η ειδι-
κή παιδαγωγός, κα Ζηνοβία Σπανίδου και η διαμεσολαβήτρια, κα Αικατερίνη Μίχα.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΜΑΛΑΞΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασι-

λείου και της Ελένης, το γένος Δερβίση, 
που γεννήθηκε στο Πανόραμα Θεσ/νίκης 
και κατοικεί στην Πυλαία Θεσ/νίκης και 
η ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥΖΩΗ του Γεωργίου και 
της Στεφανίας, το γένος Περνικόνε, που 

γεννήθηκε στην Μπολωνία Ιταλίας και κατοικεί στο Δια-
βατό Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροι-
ας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΜΠΑΤΣΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του 

Δημητρίου και της Σοφίας, το γένος Σι-
δηροπούλου, που γεννήθηκε στη Βέροια 
και κατοικεί στο Κρεββατά Βέροιας και 
η ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑ του Νικο-
λάου και της Χριστίνας, το γένος Ιωαννί-

δου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρ-
χείο Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

του Αλεξάνδρου και της Σοφίας, το γένος 
Τασιάνα, που γεννήθηκε  και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΔΡΑΝΙΔΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
του Λαζάρου και της Ελισσάβετ, το γένος 
Κοϊμτζίδη, που γεννήθηκε και κατοικεί 

στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροι-
ας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΔΟΜΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου 

και της Κωνσταντούλας, το γένος Τσε-
λιοπούλου, που γεννήθηκε στη Βέροια  
και κατοικεί στα Ριζώματα Ημαθίας και η 
ΜΠΑΓΓΕΑΟΛΥΜΠΙΑ του Αθανασίου και 
της Ρεβέκκας, το γένος Μπαγγέα, που 

γεννήθηκε στην Κατερίνη Πιερίας και κατοικεί στο Ελατο-
χώρι Πιερίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ριζω-
μάτων Ημαθίας.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Συγχαίρουμε τον αγαπημένο μας εγγονό και ανηψιό 

ΜΑΞΙΜΟ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ που πέρασε στη Σχολή 
Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού και Υπαξιωματικών 
Ναυτικού και του ευχόμαστε να έχει καλές σπουδές και 
πάντα επιτυχίες στη ζωή του.

Οιπαππούδες
ΓιάννηςΦιλιώΠαπαφωτίου

Οθείος
ΧρήστοςΠαπαφωτίου

Σύγκρουση πολυτελούς τζιπ 
με μηχανάκι delivery 

στην Λ. Στρατού στη Βέροια
-Τραυματισμένος νοσηλεύεται 

στο νοσοκομείο Βέροιας ο οδηγός της μοτοσυκλέτας
Ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες γύρω 

στις 12.30 το μεσημέρι(Πέμπτη 04/8) στην Λεωφόρο 
Στρατού στη Βέροια, λίγο πιο πάνω από την «Ψαρο-
πούλα». Μηχανάκι που οδηγούσε 34χρονος και έκανε 
διανομή(delivery) την ώρα του ατυχήματος, έπεσε πάνω 
σε πολυτελές τζιπ μάρκας VOLVO, με αποτέλεσμα να 
τραυματιστεί ο νεαρός οδηγός της μοτοσυκλέτας και να 
διακομισθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Βέροιας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες από ανθρώπους που κα-
τέφθασαν στο συμβάν, φαίνεται πως το πολυτελές τζιπ 
κινούνταν επί την Λ. Στρατού με κατεύθυνση προς το 
Μπάσκετ Ελιάς και αφού πέρασε την «Ψαροπούλα» στο 
ύψος του σούπερ-μάρκετ επιχείρησε αναστροφή στον 
δρόμο για να γυρίσει αντίθετα και κινήθηκε κάθετα στον 
δρόμο με αποτέλεσμα να κλείσει το ρεύμα και να πέσει 
επάνω του το μηχανάκι. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα 
σφοδρή, αφού ο νεαρός οδηγός τραυματίστηκε, ενώ 
άνοιξαν και οι αερόσακοι του τζιπ. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες από το περιβάλλον εργασίας του νεαρού, υπέστη 
συντριπτικό κάταγμα στο χέρι, ενώ τραυματίστηκε και στο 
πόδι. Ο νεαρός νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Βέροιας και 
ίσως χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση 
στο χέρι του.

Για το συμβάν διενεργεί προανάκριση η Τροχαία Βέ-
ροιας.

ΖήσηςΜιχ.Πατσίκας



Το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου σε συνεργασία 
με το εργαστήριο των Νέων Μέσων στις Εικαστικές Τέχνες 
του Α.Π.Θ., φιλοξενεί και παρουσιάζει σε υψόμετρο 1450μ 
μέρος των βίντεο Ελλήνων και ξένων δημιουργών που 
προβλήθηκαν στο 1ο  φεστιβάλ Video Art Projects.

Το εργαστήριο των Νέων Μέσων στις Εικαστικές Τέ-
χνες αποτελεί το νεότερο ιδρυθέν Εργαστήριο στο Τμήμα 
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών 
Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Σκοπός αυτής της κατεύθυνσης σπουδών είναι να καλύψει 
τις σύγχρονες ανάγκες των καλλιτεχνών να εκφραστούν με 
εργαλεία την σύγχρονη τεχνολογία και τα παράγωγά της. 
Η δημιουργία ενός έργου τέχνης ακολουθεί την εξέλιξη της 
ανθρώπινης σκέψης και των επιτευγμάτων της. Αυτό που 
παραμένει πάντα ως μια παγκόσμια σταθερά είναι η συ-
νεχής αναζήτηση απαντήσεων σε κοινωνικές και ατομικές 
προκλήσεις και αδιέξοδα. Το μέσο με το οποίο εκφράζεται 
ο καλλιτέχνης είναι αναμφισβήτητα σημαντικό γιατί συμ-
βάλλει στην διαμόρφωση του καλλιτεχνικού αποτελέσμα-
τος. Οι προκλήσεις της σημερινής μας εποχής στην οποία 
οι γνώσεις πολλαπλασιάζονται με πρωτόγνωρους ρυθμούς 
για την ιστορία της ανθρωπότητας είναι πολλές. Η video 
art που πρωτοεμφανίζεται δειλά την δεκαετία του 60 αποκτά αναγνωρισι-
μότητα από το ευρύ κοινό την δεκαετία του 90 υπηρετεί σήμερα ένα ευρύ 
φάσμα καλλιτεχνικών εγχειρημάτων. Η ανάπτυξη των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης καθιστούν την video art μέσο επικοινωνία αλλά και έκφρασης 
πολλών ανθρώπων σε καθημερινή βάση. Οι ψηφιακές τέχνες εξελίσσονται 

σε αχαρτογράφητα νερά και παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον κυρίως 
για τις εκπλήξεις που μας επιφυλάσσουν. Άλλωστε το μη αναμενόμενο 
αποτελεί βασικό στοιχείο της μυθοπλασίας αλλά και της τέχνης γενικότερα.

 Το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου σε συνεργασία με το εργα-
στήριο των Νέων Μέσων στις Εικαστικές Τέχνες του Α.Π.Θ., φιλοξενεί και 
παρουσιάζει σε υψόμετρο 1450μ μέρος των βίντεο Ελλήνων και ξένων 
δημιουργών που προβλήθηκαν στο 1ο φεστιβάλ Video Art Projects που 
διοργανώθηκε τον Μάιο του 2022 από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και Τμήμα 
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την συμβολή του Video Art  
Μηδέν που συνεισέφερε στην επιμέλεια του Project.

Το project επιμελείται ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Φωτογραφίας και 
Νέων Μέσων του ΑΠΘ Καθηγητής Γ. Κατσάγγελος

Το Video Art Projects θα πραγματοποιηθεί στον αύλιο χώρο του Σαλέ 
ΒΕΡΜΙΟ την Τετάρτη 10 και την Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022 (ώρα έναρξης 
8:30μμ, με αφορμή τον εορτασμό του 15Αύγουστου στο Σέλι. Το πρόγραμ-
μα θα διαρθρώνεται σε 1 οθόνη στο χώρο με διαφορετικές ενότητες προβο-
λών ανά ημέρα. Επιμέλεια διοργάνωσης – συντονισμός:  Βίκυ Παπατζίκου, 
γκαλερίστα – μέλος του ΔΣ του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου.

Στην εκδήλωση θα παραστεί ο καθηγητής του τμήματος φωτογραφίας 
και νέων μέσων της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. Γεώργιος Κατσάγ-

γελος.
Θα ακολουθήσει συ-

ζήτηση

6 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 

Νέος κύκλος Βιωματικών Σεμιναρίων 
του «Έρασμου»  στη Βέροια

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

Η θεματολογία των σεμιναρίων πραγματεύεται μεταξύ άλλων: 
- Την αυτογνωσία - Τον καθορισμό ορίων - Την αναγνώριση αναγκών

- Τη διαχείριση συναισθημάτων - Την αναγνώριση και αντιμετώπιση τοξικών σχέσεων
- Τη διαχείριση πένθους, άγχους, φοβιών κλπ.
Η δράση αποσκοπεί στην προσφορά ερεθισμάτων στους συμμετέχοντες, ώστε  να εκφραστούν ελεύθερα, να πειραματι-

στούν, να επεξεργαστούν τις εμπειρίες τους και να αναπτύξουν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περεταίρω πληροφόρηση και δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία 

του «Έρασμου» Μ. Αλεξάνδρου 17, στη Βέροια Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00. Στο τηλ. 23310 74073 ή στο Email: 
erasmos.veria@gmail.com Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). Το έργο συγχρη-
ματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Ευχαριστήριο της 
Πρωτοβουλίας για το Παιδί
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαρι-

στεί θερμά:
1. Την κυρία Ράνια Χατζηγεωργίου για τη δωρεά ποσού 300€ 

στη μνήμη Αλίκης Στογιάννου.
2. Την κυρία Κυριακή για τη δωρεά ποσού 200€.
3. Τον κύριο Μιλτιάδη Ασλάνογλου για τη δωρεά ποσού 100€ 

στη μνήμη Αλίκης Στογιάννου.
4. Την κυρία Ράνια Παϊπέτη  για τη δωρεά ποσού 100€ στη μνή-

μη της Αλίκης Στογιάννου.
5. Ανώνυμο/η κύριο/α για τη δωρεά ποσού 60€ στη μνήμη Αλί-

κης Στογιάννου και του Κώστα Μπραβάκη.
6. Την κυρία Μαρία Κινικλή για τη δωρεά ποσού 50€ αντί στεφά-

νου στη μνήμη του θείου της Αριστομένη Σιδηρόπουλου.
7. Την οικογένεια του Ευθύμη Μουρατίδη για τη δωρεά ποσού 

30€ στη μνήμη Νικολάου Λαζού.
8. Ανώνυμο/η κύριο/α για την οικονομική ενίσχυση με ποσό 10€.
9. Το ιχθυοπωλείο του κυρίου Γρηγόρη Κοτζαχρήστου για την 

κάλυψη των αναγκών των Δομών μας σε ψαρικά.
10. Το κατάστημα «Βig time» για την παραχώρηση παιχνιδιών 

εικονικής πραγματικότητας στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα για 
την ψυχαγωγία των παιδιών του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας.

11. Το «Bowling City Club Βέροιας» για την δωρεάν χρήση των 
χώρων, των παιχνιδιών αλλά και της προσφοράς χυμών για τα παι-
διά του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας.

ΑΠΟ ΤΟ  Δ.Σ.

Δωρεάν rapid tests 
στη Νάουσα

Σύμφωνα με τον προγραμμα-
τισμό του ΕΟΔΥ δωρεάν rapid 
tests θα πραγματοποιούνται την 
ερχόμενη Δευτέρα 08.08.2022 
(από τις 10:00 έως τις 13:30), 
την Τρίτη 09.08.2022 (από τις 
09:00 έως τις 14:30) και την Τε-
τάρτη 10.08.2022 (από τις 10:00 
έως τις 14:30) στο Δημοτικό Θέ-
ατρο Νάουσας. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΑΔΑ: ΨΩΗΒΩΨΠ-ΗΟΡ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Αλεξάνδρεια,01/08/2022
Αριθ. Πρωτ. 13830

Αριθ. Απόφασης:286 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
------------------------------------- 
Ταχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 42 
Τ.Κ.: 593 00 Αλεξάνδρεια  
Πληροφορίες: Θεοδωρίδου Β.  
Τηλέφωνο: 23333 50144 Fax: 23330 23625 
Email: theodoridou@alexandria.gr  
Θέμα: «Ανάκληση της αριθμ. Πρωτ. 732/12-01-2022 (ΑΔΑ: 

621ΠΩΨΠ-6ΧΙ) Προκήρυξης για την πλήρωση μιας (1) θέσης 
Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, με σχέση έμμισθης εντολής στο 
Δήμο Αλεξάνδρειας»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/10-06-2010)

2) Τις διατάξεις των άρθρων 42-45 του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ 
208/τ. Α’/27-09-2013) «Κώδικας Δικηγόρων», όπως έχουν τροπο-
ποιηθεί και ισχύουν 

3) Τις διατάξεις του άρθρου ένατου παρ.20 του Ν.4057/2012 
(ΦΕΚ 54/τ. Α’/14-03-2012) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δη-
μοσίου Δικαίου», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, περί προ-
ηγούμενης έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 για την κίνηση διαδικασιών 
πρόσληψης των έμμισθων δικηγόρων

4) Τις διατάξεις των άρθρων 165-167 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 
143/τ. Α’/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων» 

5) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ. 
Α’/09-03-1999)«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις”

6) Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄/26-3-2014) 
«Διοικητικές Απλουστεύσεις -Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α΄ 161 και λοιπές ρυθμίσεις»

7) Την Αριθμ. Πρωτ. 732/12-01-2022 (ΑΔΑ: 621ΠΩΨΠ-6ΧΙ) 
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου παρ’ Αρείω 
Πάγω, με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Αλεξάνδρειας

8) Το υπ΄αριθ 1ο Πρακτικό –Απόφαση της Επιτροπής του άρ. 
43 του Ν. 4194/2013 για την πρόσληψη ενός Δικηγόρου με έμμισθη 
εντολή στο Δήμο Αλεξάνδρειας 

9) Το γεγονός ότι με την ανωτέρω προκήρυξη και σύμφωνα με 
το 1ο Πρακτικό-Απόφαση της ως άνω Επιτροπής καθορίσθηκε ως 
κριτήριο αξιολόγησης μεταξύ άλλων και η εντοπιότητα με συντελε-
στή βαρύτητας 20% και δεν προβλέφθηκε ως επικουρικό κριτήριο 
και δεν αποδόθηκε συντελεστής βαρύτητας στην οικογενειακή κατά-
σταση των υποψηφίων

10) Το γεγονός ότι σύμφωνα με το σκεπτικό του ανωτέρω πρα-
κτικού η ως άνω Επιτροπή αποφάσισε να επιστρέψει την προκή-
ρυξη του διαγωνισμού στο Δήμο Αλεξάνδρειας  για τις δικές του ως 
φορέας νόμιμες ενέργειες

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την ανάκληση της αριθμ. πρωτ. 732/12-01-2022 (ΑΔΑ: 621ΠΩ-

ΨΠ-6ΧΙ) Προκήρυξης για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου 
παρ’ Αρείω Πάγω, με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Αλεξάν-
δρειας , για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρού-
σας. 

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί και να αναρτηθεί με επι-
μέλεια του Δήμου Αλεξάνδρειας:

 1. Στον/Στην Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
2. Στην Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας 

(olomeleia@dsa.gr, proedros@dsa.gr) για την κοινοποίηση της 
απόφασης ανάκλησης της προκήρυξης σε όλους τους Δικηγορικούς 
Συλλόγους της Ελλάδας. 

3. Στην Πρόεδρο της Πενταμελούς Επιτροπής. 
4. Στον/Στην Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας 
5. Στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Βέροιας, καθώς και στο 

Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας με το αντίστοιχο αποδεικτικό τοιχο-
κόλλησης. 

6. Στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
7. Στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας (www.alexandria.gr) 
8. Στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος 

του Δήμου Αλεξάνδρειας 
9. Στους υποψήφιους Δικηγόρους που κατέθεσαν δικαιολογητι-

κά στο πλαίσιο της ανωτέρω Προκήρυξης. 
Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα που 

εκδίδεται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τετάρτη 10 και την Πέμπτη 11 Αυγούστου

Φεστιβάλ βιντεοτέχνης από όλο 
τον κόσμο, στο Σέλι Ημαθίας
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Άγγελος Τόλκας από τη συγκέντρωση 
αγροτών στο Μακροχώρι: «Πλέον είναι 
ξεκάθαρο ποιοι ανέχονται την ασυδοσία 
των καρτέλ και ποιοι είναι με τον λαό»

Ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας Άγγελος Τόλκας συμμετείχε στη συγκέντρωση αγροτών 
στο Μακροχώρι την Τετάρτη όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα απορρόφησης, διακίνησης 
και εμπορίας του βιομηχανικού ροδάκινου. 

Όπως ενημερώνει το πολιτικό του Γραφείο, κατήγγειλε την Κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας και τους πολιτικούς εκπροσώπους της στην Ημαθία για πλήρη απουσία πολιτικής 
βούλησης για στήριξη των αγροτών, για αδυναμία να ακουστούν ακόμη και στον ίδιο τον 
Υπουργό, για την απόδρασή τους από τα προβλήματα του τόπου ήδη πριν τις κάλπες. Στη-
λίτευσε μάλιστα το γεγονός ότι ενώ βρίσκονται και φωτογραφίζονται με τους εκπροσώπους 
της Βιομηχανίας πάντα απουσιάζουν όταν τους καλούν οι αγρότες σε κρίσιμες στιγμές. 

Για τα προβλήματα του ελέγχου των τιμών του βιομηχανικού ροδακίνου όσο και του 
ελέγχου των ποσοτήτων παραλαβής ο Άγγελος Τόλκας τα χαρακτήρισε πρακτικές αθέμιτου 
ανταγωνισμού, παρακώλυσης του ελεύθερου ανταγωνισμού και ζήτησε να επιληφθεί άμεσα 
η Επιτροπή Ανταγωνισμού που θα ελέγξει όλες τις βιομηχανίες και την ΕΚΕ. 

Ακόμη πρότεινε να καθορισθεί νέος τρόπος διαμόρφωσης της τιμής του προϊόντος με 
βάση δείκτες κόστους όπως έγινε πρόσφατα στην Ισπανία, να λειτουργήσει σωστά η αναδι-
άρθρωση καλλιέργειας και να δοθούν τα απαιτούμενα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης 
καθώς τα χρήματα που δίνονται τώρα είναι στραγάλια μπρος στις ανάγκες που υπάρχουν, 
να υπάρξουν κρατικές ενισχύσεις που δίνονται ως αποζημιώσεις για covid, να γίνει ειδική 
κλαδική έρευνα για το ροδάκινο και τις παραγωγές της περιοχής μας, όπως έχει γίνει για 
τον κλάδο των super markets.

Ο Άγγελος Τόλκας έκλεισε την ομιλία του ως εξής:
«Ελπίζω να μη ζούμε σήμερα στην Ημαθία ό,τι ζήσαμε σε όλη την Ελλάδα με το θέμα 

τις ενέργειας όπου επί μακρόν άφησαν τις εταιρίες ενέργειας δίχως έλεγχο ώστε να πλουτί-
σουν μέσα σε λίγους μήνες. 

Δεν μπορούμε να ανεχθούμε άλλο την αυθαιρεσία. Και δυστυχώς υπάρχουν αυτοί που 
ανέχονται την ασυδοσία των καρτέλ που προστατεύει η σημερινή Κυβέρνηση. Μας βρί-
σκουν απέναντί τους, κοντά στο λαό, στον κόσμο που υποφέρει από την ακρίβεια και από 
τους σχεδιασμούς αισχροκέρδειας που στήνει η ίδια η Κυβέρνηση. Η συγκέντρωση πλού-
του σε λίγους είναι τεράστια.  

Το πάρτι τους κρατάει λίγο ακόμη και θα τελειώσει με τις εκλογές».

Πρόγραμμα Rapid Test στον Δήμο Βέροιας
Συνεχίζεται η διενέργεια των δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του νέου κορωνο-

ϊού 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 Βέροι-

ας (Μαυρομιχάλη 14, έναντι Βήματος Απ. Παύλου):
Δευτέρα 08.08.22 έως Παρασκευή 12.08.22 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.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Εκδηλώσεις στο Σέλι, στο πλαίσιο 
του Βλάχικου Ανταμώματος 2022
• Μεγάλη συναυλία της Ματούλας Ζαμάνη, στο χώρο του 

Χιονοδρομικού Κέντρου το Σάββατο 13 Αυγούστου 
Φέτος για πρώτη φορά, η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθί-

ας, ενέταξε στο πρόγραμμά των δράσεών της, εκδηλώσεις 
στα πλαίσια του Βλάχικου Ανταμώματος που πραγματοποι-
ούνται στο Σέλι, την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου.

Έτσι, στο χώρο του Χιονοδρομικού Κέντρου, το Σάββατο 
13 Αυγούστου 2022

θα πραγματοποιηθεί   η μεγάλη συναυλία της διάσημης 
ερμηνεύτριας Ματούλας Ζαμάνη, βλάχα επίσης στην κατα-
γωγή, η οποία θα ερμηνεύσει  παραδοσιακά τραγούδια, η-
πειρώτικα, βλάχικα αλλά και όχι μόνο. Μια μοναδική μουσική 
βραδιά, ένα αξέχαστο αντάμωμα, στη φιλόξενη αγκαλιά του 
Βερμίου.

Μαζί της εμφανίζονται:
Γιάννης Κονταράτος: Βιολί, Microkorg
Nίκος Αγγούσης: Κλαρίνο
Κυριάκος Ταπάκης: Λαούτο, Ούτι
Διονύσης Μακρής: Acoustic bass
Σωτήρης Μαυρονάσιος: Pads, Loops, Τύμπανα

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
– ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

Να καταργηθεί 
το υπουργείο 

Μεταναστεύσεως και 
Ασύλου και ο κ. Μηταράκης 

να αναλάβει μία ΜΚΟ
Με χαρά πληρο-

φορηθήκαμε από τον 
Υπουργό Μετανα -
στεύσεως και Ασύλου, 
κ. Μηταράκη, ότι έχει 
πλέον φέρει εις πέρας 
την αποστολή του και 
ότι οι Έλληνες δεν εν-
διαφέρονται πια για 
το μεταναστευτικό, 
καθώς αυτό δεν τους 

απασχολεί - προφανώς διότι αυτό δεν υφίσταται ως πρόβλημα.
Υποθέτουμε βέβαια, ότι ο κ. Μηταράκης έχει παρανοήσει 

την αποστολή του και θεωρεί ότι ως Υπουργός Μεταναστεύσε-
ως και Ασύλου έχει ως στόχο να μεταναστεύουν στη χώρα μας 
όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι και να τους μοιράζει 
«άσυλο» αφειδώς. Κατά τον ίδιο τρόπο δηλαδή, που ένας Υ-
πουργός Αναπτύξεως έχει ως στόχο την Ανάπτυξη.

Υποθέτουμε επίσης, ότι ο κ. Μηταράκης πιστεύει ότι το με-
ταναστευτικό δεν απασχολεί τους Έλληνες πια, καθώς η επιθυ-
μητή γι’ αυτούς συνθήκη, τη στιγμή που τα λέει όλα αυτά, είναι 
να «πετσοκόβεται» μία νεαρή Ελληνίδα από έναν Πακιστανό, 
να αποβάλλει μία έγκυος γυναίκα, κακοποιούμενη από επίσης 
Πακιστανό λαθροδιακινητή και δύο ακόμη αλλοδαποί να συλ-
λαμβάνονται στη Σέριφο για τον βιασμό μίας νεαρής κοπέλας.

Προτείνουμε στον κ. Μητσοτάκη, εφόσον το εν λόγω Υ-
πουργείο έφερε εις πέρας την αποστολή του, εν όψει του 
επομένου ανασχηματισμού, να το καταργήσει. Όσο για τον κ. 
Μηταράκη, θα μπορέσει επιτέλους να εκπληρώσει το διαφαι-
νόμενο όνειρό του, να αναλάβει και επισήμως τη διοίκηση μίας 
φιλομεταναστευτικής ΜΚΟ με την προβλεπόμενη υψηλότατη 
αμοιβή.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου
Παναγιώτης Δούμας

Κάδρο 
καταστροφής 

από Μητσοτάκη 
και Σία

Του Αντώνη Μαρκούλη*

Συντρ ιπτ ικά τα 
στοιχεία των «επιτυχι-
ών» της διακυβέρνη-
σης Μητσοτάκη, τρία 
χρόνια μετά την ανά-
ληψη της εξουσίας 
και της αλλαγής της 
κυβερνητικής ατζέ-
ντας υπέρ των λίγων 
και κατά των πολλών. 
Θαυμάστε:

• Στα 2,2 δις. ευρώ τα υπερκέρδη στην ε-
νέργεια

• Σχεδόν 5 εκατ. ευρώ έκαναν φτερά από 
τις τσέπες των καταναλωτών για τα ταμεία της 
αισχροκέρδειας

• Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων βρί-
σκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης, με 
συνεχείς τις αυξήσεις στις τιμές

• Η χώρα μας είναι πλέον πρωταθλήτρια 
στην ανεργία των νέων με 38%

•Οι απολύσεις εργαζομένων είναι τέσσερις 
φορές περισσότερες από τις κερδισμένες θέ-
σεις εργασίας

•Όλο και περισσότεροι παλιοί εργαζόμενοι 
αντικαθίστανται με νέους και φθηνότερους

Τα παραπάνω, είναι ένα μικρό αλλά ενδει-
κτικό τμήμα του κάδρου των όσων επέφερε 
ο Μητσοτάκης και η παρέα του στον λαό της 
χώρας μας. Ολική καταστροφή! 

Πρέπει να τους σταματήσουμε. Και να είστε 
βέβαιοι ότι αυτό θα κάνουμε. Η ώρα του λαού 
πλησιάζει.

*Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής 
Ανασυγκρότησης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

-Προοδευτική Συμμαχία



Συλλυπητήρια του ΦΑΣ 
Νάουσα στον Δήμαρχο 

Ν. Καρανικόλα

Η διοίκηση του ΦΑΣ Νάουσα εκφράζει τα θερμά της συλλυπη-
τήρια στον Δήμαρχο Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα για τον χαμό 
του πατέρα του Μιχάλη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον 
σκεπάσει.

ΟΠρόεδρος
ΘεόφιλοςΤεληγιαννίδης

Τρεις νέες 
μεταγραφές 

ετοιμάζει η Βέροια

Την ενίσχυση του 
έμψυχου δυναμικού 
έχουν ως πρωταρχι-
κό στόχο οι ιθύνο-
ντες της «Βασίλισ-
σας του βορρά» ενό-
ψει της νέας αγω-
νιστικής σεζόν και 
πολύ σύντομα θα 
υπάρξουν εξελίξεις. 
Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, οι Βεροιώτες 
βρίσκονται κοντά 
σε τρεις παίκτες για 
την μεσοεπιθετική 
γραμμή της ομάδας, η οποία παρουσιάζεται αυτή 
τη στιγμή αισθητά αποδυναμωμένη σε σχέση με 
πέρσι.

Πρόκειται για τον 28χρονο ακραίο μεσοεπιθετικό Κώστα Δεμηρ-
τζόγλου (στο κέντρο της φωτο) που αγωνιζόταν στον Πιερικό, τον 
25χρονο επιθετικό Θανάση Καρτσαμπά (δεξιά) που έμεινε ελεύ-
θερος από τον Ηρακλή και τον 22χρονο επίσης επιθετικό Χρίστο 
Σέχου (αριστερά) που έπαιζε στο Αιγάλεω.

Με τους τρεις προαναφερθέντες ποδοσφαιριστές υπάρχει κατ’ 
αρχήν συμφωνία και εντός των ημερών αναμένεται να ενταχθούν 
και επίσημα στο  δυναμικό της Βασίλισσας του βορά. 

Καυστική ανακοίνωση για την απίστευτη 
απόφαση της ΕΠΟ που υποβιβαζει τον Μ. Αλέ-
ξανδρο Τρικάλων, εξέδωσε η διοίκηση της Ημα-
θιώτικης ομάδας. Αναλυτικά τα όσα αναφέρει:

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ Α.Ο ΜΕΓΆΛΟΥ 
ΑΛΕΞΆΝΔΡΟΥ ΤΡΙΚΆΛΩΝ ΗΜΑΘΊΑΣ

ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ για την απαράδε-
κτη απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της 
ΕΠΟ και του προέδρου της κ.Μπαλτάκου. 
Γράψατε μαύρη ιστορία με την οποία θα γε-
λάει όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος, όταν στο 
ίδιο παιχνίδι δόθηκαν 3 βαθμοί στο νικητή και 
3 στον ηττημένο!!! Πρόκειται για μια απόφαση 
που πάρθηκε με πολιτικά κριτήρια (επικράτησε 
ο δυνατός έναντι του ποδοσφαίρου). Μια «εύ-
κολη» απόφαση από το CAS, σύμφωνα με την 
οποία η βαθμολογία έπρεπε να μείνει ως έχει, 

εσείς την ακυρώσατε, την αγνοήσατε για να 
«βολέψετε» τις ομάδες που θέλατε ολοφάνερα 
να βοηθήσετε. ΝΤΡΟΠΉ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ για 
άλλη μια φορά και σε σας κ. Μπαλτακο ,που σε 
μένα προσωπικά (Παπαδόπουλο Δημήτριο) σε 
τηλεφωνική μας επικοινωνία με διαβεβαιωσατε 
πως η βαθμολογία δεν αλλάζει μετά τη διευκρι-
νιστική απάντηση που δόθηκε από το CAS.

-Τι άλλαξε, κύριε Πρόεδρε, από την Παρα-
σκευή ως την Τρίτη;

Μετά από όλα αυτά, αποχωρούμε σαν σύλ-
λογος κι εγώ προσωπικά από το ποδόσφαιρο. 
Τολμώ να πω πως σας απεχθάνομαι...53 χρό-
νια μετά την παρουσία μου στο ποδόσφαιρο 
νιώθω πως ίσως γλιτώσω ηθικά, ψυχολογικά 
και οικονομικά με την απομάκρυνσή μου.

Θέλω, καταλήγοντας ,να ευχαριστήσω ό-

λους τους φιλάθλους, ποδοσφαιριστές και 
προπονητές για τη στήριξη και τη συνεργασία 
μας όλα αυτά τα χρόνια.

Υ.Γ :1) Είστε οι μόνοι που καταφέρατε να 
τετραγωνίσετε τον κύκλο, καθώς σώθηκε η 
Λευκίμμη, ανέβηκε ο Μακεδονικός και αναμέ-
νουμε και την άνοδο της Κοζάνης!!!!

Υ.Γ: 2) Δυστυχώς για σας, στις 15:43 ήρθε 
e-mail από το CAS με μια ξεκάθαρη διευκρί-
νηση που ουσιαστικά ανατρέπει την πράξη 
σας ΓΙΑ ΑΚΌΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ.

Υ.Γ: 3) Συγχαρητήρια για το σεβασμό που 
δείξατε στην απόφαση του CAS , αψηφώντας την!

Υ.Γ: 4) Αποχωρούμε , αλλά θα το φτάσου-
με μέχρι τέλους!

Με εκτίμηση,
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ
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Την πρόσληψη του έ-
μπειρου προπονητή Φώ-
τη Παπαδόπουλου ανα-
κοίνωσε η ΑΕΠ Βέροιας. 

Αναλυτικά:
Η Α.Ε.Π. Βέροιας, με 

ιδιαίτερη χαρά, ανακοινώ-
νει την πρόσληψη του έ-
μπειρου προπονητή Φώτη 
Παπαδόπουλου, κατόχου 
διπλώματος UEFA B, στη 
θέση του προπονητή του 
αντρικού τμήματος της 
Α.Ε.Π. και του τμήματος 
Κ16 της Σχολής Ποδο-
σφαίρου Α.Ε.Π. Βέροια – 
«Στέφανος Γαϊτάνος».

Ευχές για υγεία και επι-
τυχία στο έργο του!

Α.Ε.Π.Βέροιας

Στην ΑΕΠ Βέροιας
ο Φώτης Παπαδόπουλος

Έναρξη προπονήσεων στην σχολή

Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων:
«Αποχωρούμε αλλά θα το φτάσουμε μέχρι τέλους»



Απρόσμενη εξέλιξη υπάρχει 
στην συγχώνευση των γυναικεί-
ων ομάδων χαντμπολ μεταξύ Βέ-
ροιας 2017 και Φίλιππου Βέροιας 
που έγινε πριν από λίγες ημέρες.

Η συγχώνευση φαίνεται να 
μήν γίνεται! Δυο από τα μέλη της 
Βέροιας 2017 που μετείχαν στην 
συγχώνευση και ήταν αρμόδια 
για το νέο γυναικείο τμήμα, ο Α-
ντώνης Τσαχαλίδης και ο Στα-
μάτης Θωμάς, με επιστολή τους 
που λάβαμε, ενημερώνουν τους 
φιλάθλους και φίλους των δύο 
συλλόγων πως δεν συμμετέχουν 
πλέον στην νέα προσπάθεια του 
Φίλιππου Βέροιας μετά την συγ-
χώνευση με την Βέροια 2017 και 
αποχωρούν.

Ο λόγος είναι απλός. Όπως 
λένε δεν είχαν καμία βοήθεια μέ-
χρι τωρα απο την πλευρά του 
Φίλιππου Βέροιας.

Μπήκαν σε ‘’ολα’’ μπροστά α-
κόμη και στα οικονομικά θέματα, 
αλλά μέχρι εδώ μας είπαν.

Εύχονται στον Φίλιππο Βέροι-
ας επιτυχίες και να εκπληρώσει 
τους στόχους του με τους ανθρώ-
πους που θα αναλάβουν το τμή-
μα χαντμπολ.

Τα μέλη της Βέροιας 2017 
στοχεύουν στην δημιουργία Α-
καδημιών απο τον Σεπτέμβρη 
προκειμένου να μπούν οι σωστές 
βάσεις για το μέλλον και φυσικά 
θα κρατήσουν τον σύλλογο με το 
ΑΦΜ τους.
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Με πολλή διάθε-
ση και ευχές 
για καλή αγω-

νιστική χρονιά χωρίς 
τραυματισμούς ξεκί-
νησε η προετοιμασία 
της ανδρικής ομάδας 
χάντμπολ του Ζαφειρά-
κη Νάουσας, στο ανοι-
κτό γήπεδο ποδοσφαί-
ρου της πόλης, ενόψει 
της νέας αγωνιστικής 
σεζόν που ξεκινάει τον 
Σεπτέμβριο.

 Προηγήθηκε της προπόνη-
σης, στα γραφεία του συλλό-
γου, η παρουσίαση των στόχων 
και του πλάνου της προετοιμα-
σίας από τον προπονητή της 
ομάδας κ. Κώστα Δεληγιάννη.

Στο γήπεδο το παρόν έδω-
σε και ο Αντιδήμαρχος Αθλητι-
σμού, Παιδείας, Νεολαίας και 
Υγείας του Δήμος Ηρωϊκής Πό-
λης Νάουσας  κ. Βασιλης Τζου-
βάρας ο οποίος ευχήθηκε καλή 
αγωνιστική χρονιά χωρίς τραυ-
ματισμούς και ενημέρωσε τους 
αθλητές και τη διοίκηση του 
«Ζαφειράκη» για την πορεία 
των έργων στο Κλειστό Γυμνα-
στήριο του ΔΑΚ Νάουσας, που 
αναμένεται να είναι έτοιμο για 
τους αγώνες της ομάδας στην 
Handball Premier. 

Θυμίζουμε ότι στο κλειστό 
γήπεδο της Νάουσας εκτε-
λούνται εργασίες ενεργειακής 
αναβάθμισης και η τεχνική υ-
πηρεσία του Δήμου προχωρά 
σε παρεμβάσεις ανακαίνισης 
του αγωνιστικού χώρου και των 
αποδυτηρίων, ικανοποιώντας 
ένα χρόνιο αίτημα του σωματεί-
ου μας.

Χάντμπολ

Με παρουσίαση των στόχων της ομάδας
ξεκίνησε η προετοιμασία του Ζαφειράκη

Nαυάγησε η συγχώνευση
στις γυναίκες μεταξύ 

Βέροιας 2017
και Φίλιππου Βέροιας



Ο ΠΑΟΚ προσπα-
θεί να βρει τη 
«χρυσή τομή» 

στην υπόθεση του Ντά-
γκλας Αουγκούστο, 
τον οποίο αξιολογήσει 
στα 2.000.000 ευρώ, 
περιμένοντας προτάσεις 
από τις ενδιαφερόμενες 
ομάδες.

Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ύστερα 
από τον αποκλεισμό από τη Λέφσκι 
Σόφιας στον 2ο προκριματικό γύρο 
του Conference League, έθεσαν ξα-
νά επί τάπητος όλα τα αγωνιστικά 
ζητήματα. Μάλιστα, όπως αναλύσα-
με τις προηγούμενες ημέρες, είναι 
ειλημμένη η απόφαση των διοικού-
ντων την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να 
αποχωρήσουν οι Γιασμίν Κούρτιτς 
και Ντάγκλας Αουγκούστο.

Οιαπαιτήσειςκαιτοενδια-
φέροναπόΑραβία

Για τον Βραζιλιάνο μέσο τα 
πράγματα είναι ξεκάθαρα, καθώς 
ο ΠΑΟΚ ζητάει 2.000.000 ευρώ 
για την παραχώρησή του. Οι ιθύ-
νοντες του συλλόγου αξιολογούν 
τον 25χρονο χαφ σε αυτά τα χρή-
ματα και αυτό έχουν καταστήσει 
σαφές προς όλες τις ενδιαφερό-
μενες ομάδες. Το προηγούμενο 
διάστημα υπήρξαν δημοσιεύματα 
για ενδιαφέρον της Φενέρμπα-
χτσε για την απόκτησή του, ενώ 
μέσα στην περσινή σεζόν η Σπόρ-
τινγκ κοίταξε την περίπτωσή του. 
Παρ’ όλα αυτά, τη δεδομένη στιγ-
μή ο εκπρόσωπός του κοιτάζει 
να φέρει πρόταση από ομάδα της 
Αραβίας, η οποία έχει και την οι-
κονομική ευχέρεια να καλύψει τις 
απαιτήσεις του ΠΑΟΚ.

Απότηνανανέωσηστην....
πώληση

Η αλήθεια είναι πως στόχος 
των ανθρώπων του Δικεφάλου 
στην αρχή του καλοκαιριού ήταν 
η ανανέωση του συμβολαίου του 
Αουγκούστο, το οποίο ολοκληρώ-
νεται τον Ιούνιο του 2023. Ωστό-
σο, η εικόνα του Βραζιλιάνου στα 
παιχνίδια με τη Λέφσκι, σε συνδυ-
ασμό με τον αποκλεισμό και κατ’ 
επέκταση την οικονομική ζημιά, 
ανάγκασε τους διοικούντες την 
«ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να πάνε σε 
ένα διαφορετικό πλάνο.

Θυμίζουμε πως ο Αουγκούστο 
αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ από το 
καλοκαίρι του 2019, όταν κι απο-
κτήθηκε αντί 3.000.000 ευρώ α-
πό την Κορίνθιανς. Συνολικά, στα 
3,5 χρόνια που φοράει τη φανέλα 
του Δικεφάλου, έχει επτά γκολ και 
ισάριθμες ασίστ σε 89 αναμετρή-
σεις, ενώ έχει κατακτήσει κι ένα 
Κύπελλο τη σεζόν 2020/21.

Νάσμπεργκ: «Όταν 
είδα τους φιλάθλους 

του ΠΑΟΚ είπα γι’ αυτό 
το κοινό θέλω

να παίξω»
Ο Ίβαν Νάσμπεργκ στις πρώ-

τες του δηλώσεις αφού υπέγρα-
ψε στον ΠΑΟΚ δήλωσε ενθου-
σιασμένος με τους οπαδούς του 
Δικεφάλου, τόνισε ότι για εκείνον 
το ελληνικό πρωτάθλημα είναι 
πρόκληση και εξέφρασε την ανυ-
πομονησία του να αγωνιστεί με 
τους ασπρόμαυρους.

Ο 26χρονος στόπερ Ίβαν Νά-
σμπεργκ είναι επίσημα παίκτης 
του ΠΑΟΚ και στις πρώτες του 
δηλώσεις στο επίσημο κανάλι της 
ομάδας στο YouTube αναφέρθηκε 

στην απόφασή του να μετακομίσει 
στον Δικέφαλο.

Ο Νορβηγός αμυντικός μεταξύ 
άλλων δήλωσε πως είναι ενθου-
σιασμένος με τους οπαδούς της 
ομάδας, ενώ εξέφρασε και την α-
νυπομονησία του να αγωνιστεί με 
τους ασπρόμαυρους και να κερδί-
σει τίτλους.

Αναλυτικά οι πρώτες του δη-
λώσεις ως παίκτης του ΠΑΟΚ:

«Αρχικά, είμαι πολύ περήφα-
νος που βρίσκομαι εδώ. Ήταν 
δύο δύσκολοι μήνες αναμονής και 

είναι καλό που εν τέλει είμαι εδώ. 
Θέλω να προσπαθήσω με τα παι-
διά και να προχωρήσουμε μαζί. 
Ανυπομονώ.

Είμαι ένας παίκτης που κάνει 
τα πάντα για την ομάδα, προκει-
μένου να πετύχει να κερδίσει παι-
χνίδια και να παλέψει για το πρω-
τάθλημα. Βασικά όμως έχω να 
πω: θα δείτε στο γήπεδο. Νομίζω 
πως είναι πολύ καλό για μένα που 
βρίσκεται εδώ ο Ίνγκασον.

Θα μου δώσει τις κατάλληλες 

συμβουλές για να εγκατασταθώ 
εδώ, τόσο εντός, όσο κι εκτός γη-
πέδου. Θα είναι μία σημαντική 
βοήθεια για μένα. Όταν άκουσα 
για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ έκα-
να την έρευνά μου στο YouTube 
και είδα αυτούς τους τρελούς 
φιλάθλους στο γήπεδο της Τού-
μπας, με τα... πώς τα λέτε;

Ναι, πυροτεχνήματα. Είπα α-
μέσως πως αυτό είναι ένα κοινό 
για το οποίο θέλω να παίξω. Θέ-
λω να το ζήσω όλο αυτό. Είμαι 
έτοιμος, είμαι εδώ και θα δώσω 

ό,τι έχω.
Μίλησα με τον Ζοσέ Μπότο, 

μου ανέλυσε το πλάνο και τους 
στόχους της ομάδας και σκέφτη-
κα πως είναι ένα καλό βήμα για 
μένα. Πιστεύω πως μπορώ να 
εξελιχθώ εδώ και να βοηθήσω να 
κερδίσουμε τίτλους. Μου ταιριάζει 
η ομάδα. Νομίζω πως το πρω-
τάθλημα στην Ελλάδα είναι πιο 
σκληρό και με μεγαλύτερη ποιό-
τητα.

Θα είναι μία μεγάλη πρόκλη-

ση για μένα σε σχέση με τη Νορ-
βηγία, αλλά όπως σας είπα, πι-
στεύω πως είναι ένα καλό βήμα 
για την καριέρα μου και μία ευκαι-
ρία να δείξω πόσο καλός ποδο-
σφαιριστής είμαι.

Αρχικά, θέλω να ενταχθώ στην 
ομάδα και μετά να βοηθήσω ό-
σο μπορώ. Θέλω να ξεκινήσου-
με όσο πιο γρήγορα τα παιχνίδια 
και να αρχίσουμε να κερδίζουμε. 
Επιτέλους βρίσκομαι εδώ και εί-
μαι έτοιμος να δώσω τα πάντα! 
Πάμε!».

ΕΕΑ: Χορηγήθηκαν 
πιστοποιητικά σε ΠΑΟΚ 

και Ιωνικό

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού γνωστοποίησε ότι 
έδωσε πιστοποιητικό συμμετοχής στο νέο πρωτάθλημα της Super 
League στον ΠΑΟΚ και τον Ιωνικό. Πιστοποιητικό συμμετοχής στο 
νέο πρωτάθλημα της Super League χορήγησε η Επιτροπή Επαγ-
γελματικού Αθλητισμού στον ΠΑΟΚ και τον Ιωνικό.

Την ίδια ώρα πιστοποιητικό δόθηκε και σε τρεις ομάδες της 
Super League 2 και συγκεκριμένα στις Παναθηναϊκός Β’, ΠΑΟΚ Β’ 
και Αλμωπός Αριδαίας.

Συγκεκριμένα η ενημέρωση αναφέρει:
«1. Η Επιτροπή χορήγησε πιστοποιητικό στις κάτωθι ΠΑΕ της 

SUPER LEAGUE 1.
ΠΑΕ ΠΑΟΚ
ΠΑΕ ΙΩΝΙΚΟΣ
Η Επιτροπή χορήγησε πιστοποιητικό στις κάτωθι ΠΑΕ της 

SUPER LEAGUE 2.
ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β ΟΜΑΔΑ
ΠΑΕ ΠΑΟΚ Β ΟΜΑΔΑ
ΠΑΕ ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»

10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022www.laosnews.gr

ΠΑΟΚ: Ζητάει 2 εκατ. ευρώ για
την παραχώρηση του Αουγκούστο

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

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

01-08-2022 μέχρι 

07-08-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Παρασκευή 05-08-2022

16:00-21:00ΝΙΚΟ-
ΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 19 (κοντά 

στο 6ο Δημοτικό σχο-

λείο) 23310-66755

16:00-21:00 ΠΑ-
ΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΙ.ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟ-

ΛΕΩΣ 38 23310-29551

19:00-21:00ΖΑΜΑ-
ΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕ-

ΝΙΖΕΛΟΥ 26 23310-24123

21:00-08:00 ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26 

23310-24123

Φαρμακεία

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

ΤΙΣΥΠΟΛΟΙΠΕΣΩΡΕΣΟΙΠΟΛΙΤΕΣΘΑΕΞΥ-
ΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙΑΠΟΤΑΦΑΡΜΑΚΕΙΑΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 

5 Αυγούστου 2022 στις 12.00 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Α-
θανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο 
Δημήτριος Στεργ. Σούμπουρος 
σε ηλικία 82 ετών.

Ο «ΛΑΟΣ» εκφράζει στους 
οικείους του ειλικρινή συλλυπη-
τήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Αιφνίδιος θάνατος 
40χρονου δημοτικού 

υπαλλήλου 
στο Μακροχώρι

 Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Λάζαρος Καραπορ-
ναλίδης μετά από ανακοπή καρδιάς που υπέστη, σε 
ηλικία 40 ετών. Ο εκλιπών ήταν υπάλληλος του Δή-
μου Βέροιας και εργαζόταν στο Μακροχώρι.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.

Έως το τέλος Αυγούστου
Πρωινό ωράριο 

λειτουργίας στα ΚΕΠ 
Αλεξάνδρειας και Πλατέος 

 Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 31769/19-07-2022 εγκύκλιο της Γε-
νικής Διεύθυνσης Διοικητικών Διαδικασιών, το ΚΕΠ (0936) Δ/Ε Αλε-
ξάνδρειας και το ΚΕΠ (0764) Δ/Ε Πλατέος θα λειτουργούν από την 
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.

Το Σάββατο 6 Αυγούστου
Πανηγυρίζει η εκκλησία της 

Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στη Βέροια
Το Σάββατο 6 Αυγούστου στο πλαίσιο του 

εορτασμού της Δεσποτικής εορτής της Μεταμορ-
φώσεως του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει στη 
Βέροια το ομώνυμο παρεκκλήσι της ενορίας που 
βρίσκεται την οδό Μ. Αλεξάνδρου.

Οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν σύμφωνα 
με το παρακάτω πρόγραμμα:

Παρασκευή  5 Αυγούστου
7:00 μ.μ. Πανηγυρικός Εσπερινός – Αρ-

τοκλασίες – Λιτανεία
9:30 μ.μ. Αγρυπνία (Όρθρος – Θ. Λει-

τουργιά – Ευλογία Σταφυλίων)
Σάββατο 6 Αυγούστου
7:30 π.μ. Όρθρος – Θ. Λειτουργία – Ευ-

λογία και διανομή σταφυλιών
7:00 μ.μ. Αναστάσιμος Εσπερινός

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 7 

Αυγούστου 2022 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Γεωργίου Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού και θείου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡ.
ΨΙΨΙΚΑ

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 ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς

Η κίνηση
 του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεήμων:

Την Παρασκευή 5 Αυγούστου στις 7:30 μ.μ. θα χοροστατή-
σει στον Εσπερινό στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή της Μετα-
μορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Μουτσιάλης.

Το Σάββατο 6 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργήσει στον πα-
νηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος Χριστού Ναούσης.
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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:

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

2 στρέμ. στους Γεωρ-

γιανούς, άρτιο και οικο-

δομήσιμο, περιφραγμέ-

νο, ρεύμα. Μεγάλη ευ-

καιρία. Τιμή 22.000 ευ-

ρώ. Τηλ.: 6983 277527.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά στο 

κέντρο της Βέροιας γκαρσο-

νιέρα μέχρι 50 τ.μ. με ασαν-

σέρ. Τηλ.: 6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-

σονιέρα 40 τ.μ. στη Βέ-

ροια, στην οδό Κωτου-

νίου 14, σε πολυκατοι-

κία με ασανσέρ στον 4ο 

όροφο, με ημιαυτόνομη 

θέρμανση, με 1 υπνο-

δωμάτιο με ενοιχισμένη 

ντουλάπα, σαλόνι, κου-

ζίνα και μπάνιο. Το δι-

αμέρισμα είναι φωτεινό 

και ήσυχο. Τιμή συζητή-

σιμη. Τηλ. επικοινωνίας: 

6931 929530.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  δ ιαμέρι -

σμα από 120 τ.μ. και 

πάνω (3 ή 4 δωμάτια) 

για ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ, περιο-

χή Βέροιας. Τηλ.: 6947 

606674.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ενοικ ιά-

ζεται γκαρσονιέρα 35 

τ .μ . ,  γ ΄  όροφος ,  κέ -

ντρο, Πρ. Ηλία 5 (πά-

νω από την εκκλησία 

του  Αγ .  Δημητρ ίου ) , 

ατομική θέρμανση αέ-

ριο,  επιπλωμένο, κα-

τάλληλο για φοιτητές. 

Τηλ.: 6955 181888.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ προ-

νομιούχο καινούργιο ο-

ροφοδιαμέρισμα 10ετίας 

σε ιδιόκτητη οικοδομή, 

100 τ.μ., 2 υπνοδωμά-

τια, 2 μπάνια, σαλοκου-

ζίνα, ατομική θέρμανση, 

A/C, ελάχιστα κοινόχρη-

στα, μεγάλα μπαλκόνια, 

θέα κάμπο.  Περ ιοχή 

Καλλιθέα, 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 ανακαινισμένο, 

στην Τριανδρία Θεσ/νίκης, 2 

δωμάτια, σαλόνι, χωλ, κου-

ζίνα, W.C., φυσικό αέριο, air 

condition, πολύ κοντά στα 

Πανεπιστήμια. Πληρ. κιν.: 

6978 008441.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-

νιέρα, 1ος όροφος, Ανοίξε-

ως 52. Πληρ. τηλ.: 6945 

852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαμέ-

ρισμα στη Σκύδρα 90 τ.μ., 

1ος όροφος, ανακαινισμένο, 

χωρίς θέρμανση, χωρίς κοι-

νόχρηστα, 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 πλα-

τεία του χωριού. Δεκτές, μό-

νο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 

6945931427.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα για 

λάντζα σε εστιατόριο για κα-

θημερινή εργασια Παρέχε-

ται οικία για διαμονή. Πληρ. 

τηλ.: 6972 012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φρο-

ντίδα ηλικιωμένης για πρωι-

νή εργασία. Τηλ. επικ.: 6932 

317083.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για ενοικι-

αζόμενα δωμάτια στον Μαρ-

μαρά Χαλκιδικής. Παρέχεται: 

διατροφή, διαμονή, πλήρης 

ασφάλιση και ικανοποιητι-

κός μισθός. Πληρ. τηλ.: 6973 

341640.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με 

ειδική άδεια από επιχείρηση 

στη Βέροια γία πλήρη απα-

σχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχα-

νικός & Ηλεκτρολόγος αυτο-

κινήτων από επιχείρηση στη 

Βέροια για πλήρη απασχό-

ληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός συ-

νεργείου από επιχείρηση στη 

Βέροια για πλήρη απασχόλη-

ση. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

2331071553 & 2331062900 

Ώρες επικοινωνίας: 9:30 με 

18:30.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει τη 

φύλαξη και περιποίηση ηλικι-

ωμένων. Τηλ.: 6945 738276 

κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει τη 

φροντίδα και περιποίηση η-

λικιωμένων για 24 ώρες. 

Πληρ. τηλ.: 6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνω-

ριμία κυρία έως 55 ετών. 

Πληρ. τηλ.: 6984 040769.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση 

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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με 
γνώσεις Λογιστικής και 
Μισθοδοσίας. Πληρ. τηλ.: 
6932 245383.

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

Η εταιρία PaniniΑ.Ε. επιθυμεί να 
προσλάβει εργάτες / εργάτριες παρα-
γωγής

ΑπαραίτηταΠροσόντα
Γενική προϋπηρεσία σε βιοτεχνική - 

βιομηχανική παραγωγή 
Επικοινωνιακά χαρακτηριστικά
Παρέχονται
Πλήρη Απασχόληση
Άριστο περιβάλλον
Προοπτική εξέλιξης
Αποστολή Βιογραφικού: info@panini-foods.gr

Η εταιρία PainiΑ.Ε.επιθυμεί να προ-
σλάβει μηχανολόγο – μηχανικό παραγωγής  

ΑπαραίτηταΠροσόντα
•Γνωση λογισμικών προγραμμάτων 

ERP
•Τουλάχιστον 3 χρονιά προϋπηρεσία σε 

ανάλογη θέση 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
•Εξαιρετικά επικοινωνιακά χαρακτηρι-

στικά
Παρέχονται
•Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα
•Άριστο περιβάλλον
•Προοπτική εξέλιξης
Αποστολή Βιογραφικού: info@panini-foods.gr

Τεχνολόγος Τροφίμων
Η εταιρία PainiΑ.Ε.επιθυμεί να προσλάβει τεχνολόγο τροφίμων
ΑπαραίτηταΠροσόντα
•Γνωση λογισμικών προγραμμάτων ERP
•Τουλάχιστον 5 χρονιά προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση στο τομέα των 

τροφίμων
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
•Εξαιρετικά επικοινωνιακά χαρακτηριστικά
Παρέχονται
•Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα
•Άριστο περιβάλλον
•Προοπτική εξέλιξης
Αποστολή Βιογραφικού: info@panini-foods.gr



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

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

www.mesitikoveria.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180  €

ΚΤΕΛ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 30 τ.μ.  θέα  270 €

ΕΛΙΑ  40 τ.μ. 2 χώρους  επιπλωμένο 230 €

ΡΟΛΟΙ 40 τ.μ. καινούργιο 2 χώρους  230 €

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 60 τ.μ. καλό θέα , 240 €

ΕΛΙΑ 50 τ.μ. καινούργιο , 240 €

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

ση, θέα ,τέντες  260 €

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

νισμένο, 300 €

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60 τ.μ. super lux, ανακαινισμέ-

νο, επιπλωμένο, ατομική θέρμανση, 380 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 2ΔΣΚΛ ατομική θέρμανση, 

400 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. ατομική θέρμανση πολύ καλό 

420 €

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

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

μική θέρμανση, 370 €

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

ατομική θέρμανση, 600 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. 1ΔΣΚΛ ευκαιρεία 15.000 €

ΡΟΛΟΙ 34 τ.μ. 1ος  ανακαινισμένο 50.000  €

ΡΟΛΟΙ 38τ.μ. 2ος  ανακαινισμένο 37.000  €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 42τ.μ. 1ΔΣΚΛ νεόδμητο 31.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 45 τ.μ. 1ος καινούργιο 37.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 60  τ.μ. 1ος  καλό 81.500 €

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

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

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

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

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

ΕΛΙΑ 80 τ.μ. ανακαινισμένο, 85.000 €    

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

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

47.000 €

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

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

48.000 €

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

ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ.3ΔΣΚΛ  πάρκιν 120.000 €

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

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

πάρκιν, αποθήκη 108.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

τρων, 14.000 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 49 τ.μ. 1ΔΣΚΛ, 48.000

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

ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων, 

105.000 €

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

ΣΚΛ 63.000 €

ΣΕΛΙ 70 τ.μ. 2ΔΣΚΛ πέτρινο  65.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα 

200.000 €

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

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων, 

λουξ, 220.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο 

210.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 200 τ.μ. κεντρικό κτίριο, 700 €

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

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 60 τ.μ. κεντρικό, 1200 €

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

ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €

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

ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €

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

ας, καλό, 480 €

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΕΣ 600 μέτρα, καλό, 16.000 €

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€

ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού, 

24.000 €

ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 700 τ.μ. επάνω στον δρόμο 28.000 €

ΛΟΖΙΤΖΙ  5.000 τ.μ. μεγάλη ευκαιρία 32.000 €

ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ 520 τ.μ. δίπλα στο σχολείο 35.000 €

ΕΛΙΑ 220 τ.μ. ευκαιρία τιμή 39.000 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΓΡΑΦΕΙΩΝ

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

γωνικό

ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

29.000 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ 
ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ 

ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ
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



Ξεπέρασαν τις 42.000 οι αιτήσεις ανέργων που υποβλήθη-
καν σε μια εβδομάδα για συμμετοχή στη νέα δράση της ΔΥΠΑ 
για την αναβάθμιση δεξιοτήτων σε ψηφιακές και πράσινες δεξι-
ότητες. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη συμπλή-
ρωση των προβλεπόμενων θέσεων.

Το πρόγραμμα «νέας γενιάς», με συνολικό προϋπολογισμό 
100 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην επαγγελματική κατάρτιση 80.000 
ανέργων και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανά-

καμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης NextGenerationEU. 

Από τα 100 εκατ. ευρώ, τα 50 εκατ. ευρώ – που θα καλύ-
ψουν 40.000 ανέργους – διατίθενται για τα Κέντρα Εκπαίδευσης 
και δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) των 14 
ΑΕΙ που έχουν δηλώσει συμμετοχή, ενώ 
τα υπόλοιπα 50 εκατ. ευρώ θα διατεθούν 
σε 181 ειδικώς αδειοδοτημένα Κέντρα Δια 
Βίου Μάθησης που ανήκουν είτε σε ιδιώτες, 
είτε σε κοινωνικούς εταίρους, μέσα από τα 
προγράμματα των οποίων θα καλυφθούν οι 
υπόλοιποι 40.000 άνεργοι.

Στόχος είναι η ποιοτική αναβάθμιση των 
γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων μέ-
σω προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγ-
γελματικής κατάρτισης που ανταποκρίνο-
νται στις ανάγκες της οικονομίας, ώστε να 
ενισχυθεί η απασχολησιμότητά τους και να 
επιτευχθεί ταχύτερα η εργασιακή επανέντα-
ξή τους.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής 
για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων 
Ανέργων, Α΄ φάσης, έχουν όσοι πληρούν 
τουλάχιστον τις εξής προϋποθέσεις:

• Είναι εγγεγραμμένοι στο  Μητρώο Ανέρ-
γων της ΔΥΠΑ

• Είναι άνω των 18 ετών
• Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεω-

τικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκε-

φτείτε τις διευθύνσεις:
Ιστότοπος ΔΥΠΑ
h t t p s : / / w w w . d y p a . g o v . g r /

proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-
a n a k a m p s i s ? t a b = p r o g h r a m m a t a -
anavathmisis-deksiotiton-ghia-80000-anerg
hoys&tab2=ofeloumenoi&tab3=

Ιστοσελίδα Επιταγής Κατάρτισης – 

voucher.gov
https://www.voucher.gov.gr/project/view-dypa 

P Οι μπα-
γάσηδες οι Αμε-
ρικάνοι θέλουν 
να κάνουν την 
Άπω… ΗΠΑ Α-
νατολή!

P  Οι Κινέζοι 
τα έχουν πάρει 
κρανίο. Κι οι Ρώ-
σοι τρικυμία.

P  Αυτοί ρε 
θα μας ζητή -
σουν πίσω και 
τις Φιλιππινέζες 
επάνω που τις 
βάλαμε στο ΙΚΑ.

P  Αναμένου-
με λέει σκληρή 
αντ ίδραση της 
Κίνας λόγω του 
συνεδρίου του 
κομμουνιστικού 
κόμματος. Προ-
λεταριάτο στην 
πηγή.

P Μα παντού πια έχει παρεισφρήσει αυτός 
ο λαϊκισμός;

P Συνέδριο κομμουνιστικού κόμματος. Εκεί 
όπου απλώς κάνουν μια επανάληψη.

P Και το όνομα αυτού Σι Τζινπίνγκ. Για να 
ξέρετε ποιος θα τους σπάσει τον τσαμπουκά 
τους Αμερικάνους.

P Με δημοτικότητα εφάμιλλη του Μάο ο Κινέ-
ζος πρόεδρος. Κόλλησε Αλέξη.

P Και που ξύπνησε μέσα του το Βιετνάμ.

P Στα επιστημονικά μας. Η Γη λέει περιστρέ-
φεται γρηγορότερα από ό,τι πριν από μισό αιώνα, 
με αποτέλεσμα οι μέρες να έχουν μικρότερη διάρ-

κεια. Ευτυχώς, ε-
πάνω που είχα αρ-
χίσει να βαριέμαι.

P Οι επιστήμο-
νες προειδοποι-
ούν ότι αν ο ρυθ-
μός περιστροφής 
της Γης συνεχίσει 
να επιταχύνεται, 
ίσως χρειαστεί 
να αφαιρέσουμε 
ένα δευτερόλεπτο 
από τα ρολόγια 
μας. Το λες και 
σχολαστικότητα 
ε;

P Και:
O Κυριάκος ή-

ταν ένας Έλληνας 
μετανάστης που 
είχε δουλέψει όλη 
τη ζωή του. Ό,τι 
έβγαζε, το έκανε 
κομπόδεμα αλλά 
ήταν απίστευτα 
τσιγκούνης και δεν 
χαιρόταν τα χρήμα-
τά του. Κάποτε αρ-
ρώστησε σοβαρά 
και λίγο πριν πεθά-
νει λέει στη σύζυγό του.

– Κούλα, όταν πεθάνω, θέλω να μαζέψεις 
όλα μου τα χρήματα και να τα βάλεις στην κάσα. 
Θέλω να πάρω τα λεφτά μαζί μου στην επόμενη 
ζωή…

Όταν λοιπόν κάποια στιγμή πέθανε, ο Κυριά-
κος ήταν ξαπλωμένος στο φέρετρο, η γυναίκα του 
καθόταν εκεί δίπλα μαυροντυμένη φωνάζοντας 
«Κυριάκο, αγάπη μου, πού πας;» και η κολλητή 
της φίλη Λίτσα καθόταν δίπλα της.

Όταν τελείωσε η τελετή και την ώρα που ο πα-
πάς ετοιμαζόταν να κλείσει το φέρετρο, η σύζυγος 

φωνάζει: «Μια στιγμή!» Σηκώνεται και βάζει έναν 
φάκελο στο φέρετρο. Αμέσως μετά ο παπάς έκλει-
σε το φέρετρο και άρχισαν να το κατεβάζουν.

Λέει λοιπόν η Λίτσα:
– Κούλα, ξέρω ότι δε θα ήσουν τόσο χαζή ώ-

στε να βάλεις όλα τα λεφτά του μέσα στο φέρετρο 
μαζί του…

– Άκου Λίτσα μου, απαντά εκείνη. Δεν μπορώ 
να αθετήσω τον λόγο μου. Υποσχέθηκα στον Κυ-
ριάκο ότι θα του έβαζα όλα τα χρήματα στην κάσα 
του. Απλώς τα έβαλα στον λογαριασμό μου και 
του έκοψα μια επιταγή!

Κ.Π.
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Πάνω από 42.000 αιτήσεις ανέργων 
σε μία εβδομάδα για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα 

κατάρτισης σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες
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