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Ανοικτό τουρνουά 
μπάσκετ 3Χ3, στη μνήμη
του Άλκη Καμπανού

Τι είπε ο υφ. Στ. Καλαφάτης  
στον πατέρα του

Σε κλίμα φορτισμένο συγκινησιακά δόθηκε η συνέντευξη 
Τύπου για το ανοικτό τουρνουά μπάσκετ 3Χ3, στη μνήμη 
του Άλκη Καμπανού, στην οποία συμμετείχε και ο Υφυ-
πουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας 
και Θράκης κ. Σταύρος Καλαφάτης.

Φανερά συγκινημένος, ο κ. Καλαφάτης στράφηκε στον 
πατέρα του δολοφονημένου 19χρονου βεροιώτη, που κα-
θόταν δίπλα του στο πάνελ και ανέφερε:

«Νιώθω ότι ο κ. Αριστείδης και η σύζυγός του λειτουρ-
γούν ως γονείς όλων των παιδιών του κόσμου. Είναι πα-
τέρας όλων των παιδιών μας. Κι έτσι αντιμετώπισε αυτή 
την τραγική απώλεια. Για αυτό θέλω να κάνω ειδική μνεία, 
όχι μόνο για την παρουσία του εδώ, αλλά για τον τρόπο 
αντίληψης ενός αδιανόητου γεγονότος που έτυχε να συμ-
βεί στην οικογένειά του. Γι’ αυτό και πιστεύω ότι ο Άλκης 
μπορεί να μην είναι ανάμεσά μας, αλλά είναι μαζί μας. Και 
μας δείχνει ένα δρόμο τον οποίο οφείλουμε όλοι να τον 
ακολουθήσουμε, Οφείλουμε στον Άλκη, αλλά και σε όλα τα 
θύματα της οπαδικής βίας, να διατηρούμε με δράσεις και 
πρωτοβουλίες, άσβεστη τη μνήμη τους…» 

Α ΔΕ ΣΜΕΥ ΤΗ ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΗ
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Στους μεγάλους νικητές των Βραβείων «Κάρολος Κουν»
η βεροιώτισσα σκηνοθέτης Σοφία Καραγιάννη

Η εξαιρετική παράσταση «Η Πανούκλα» 
του Αλμπέρ Καμύ από την βεροιώτισσα σκη-
νοθέτη Σοφία Καραγιάννη και την ομάδα Gaff,  
απέσπασε το Βραβείο Διεθνούς Θεατρικού 
Ρεπερτορίου, κατά την τελετή απονομής των 
Βραβείων «Κάρολος Κουν» 2020-2021, κα-
θώς και των Βραβείων Κριτικών Θεάτρου και 
Μουσικής. Η διοργάνωση έγινε την περασμένη 
Δευτέρα, 9 Μαΐου, στο εμβληματικό θέατρο 
Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία 
Κάλλας», ενώ ο θεσμός των βραβείων, φέτος 
συμπλήρωσε 26 χρόνια.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Σοφία Καραγιάννη 
θα διδάξει φέτος στο 3ο Σχολείο Σκηνοθεσί-
ας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, που ξεκινάει την 
προετοιμασία του για τον Ιούλιο, με στόχο την 
περαιτέρω διεύρυνσή του..

69 χρόνια ΣΤΑΡ, με έναρξη του θερινού
την ερχόμενη Πέμπτη, στη Βέροια 

Καλοκαιριάζει σιγά σιγά και έρχεται ο καιρός για τα θερινά σινεμά. Τυχερή η Βέροια που έχει κρατηθεί το ΣΤΑΡ για πα-
ντός καιρού προβολές, χρόνια τώρα… Σε ανάρτηση των αφων Βλαχογιάννη γίνεται μια αναφορά στα 70 σχεδόν χρόνια 
του σινεμά: 

«Ήταν Ιούνιος 1953 όταν ξεκίνησε επίσημα η λειτουργία του Θερινού κινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ Βέροιας, με την ταινία 
«Άννα πάρε την καραμπίνα”.

Οι εισπράξεις εκείνης της ημέρας εστάλησαν στον αγώνα της Κύπρου...». 
Σήμερα 69 χρόνια μετά το ΣΤΑΡ συνεχίζει  με το ίδιο πάθος και μεράκι και πιο ανανεωμένο, με νέα καθίσματα τύπου 

σκηνοθέτη, Dolby Digital 5.1, ανακαινισμένη αίθουσα, κ.λ.π.
Για το φετινό καλοκαίρι το θερινό σινεμά (ΣΤΑΡ 2022)  ετοιμάζεται να ανοίξει σε λίγες ημέρες και συγκεκριμένα την 

ερχόμενη Πέμπτη 19 Μαίου, με μια ταινία έκπληξη και ΔΩΡΕΑΝ προβολή για όλους, χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς πιστο-
ποιητικά, σκαναρίσματα και ελέγχους.

Στις φωτογραφίες το «ασπρόμαυρο» και το «έγχρωμο»  θερινό σινεμά σήμερα… 

Στη Βέροια την Κυριακή 
15 Μαΐου ο Κ. Βελόπουλος

Περιοδεία σε πόλεις της Ελλάδας, έχει ξεκινήσει ο 
Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, 
συνοδεία βουλευτών και στελεχών του κόμματος και 
ένας από τους σταθμούς των περιοδειών του, είναι και 
η Βέροια, την Κυριακή 15 Μαΐου.  Ο κ. Βελόπουλος θα 
έχει την δυνατότητα να συνομιλήσει με τους πολίτες για 
τα προβλήματα που τους απασχολούν και να αναπτύξει 
τις θέσεις του κόμματος για ζητήματα που απασχολούν 
όλους τους Έλληνες.

«Μικροί κηπουροί» από το 1ο Δημοτικό Σχολείο
στο Πάρκο της Ελιάς

Την ευκαιρία να φυτεύσουν καλλωπιστικά φυτά και να έρθουν ακόμα πιο κοντά στη φύση είχαν μαθητές της Α’ Τά-
ξης 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας που συμμετείχαν σε «Δράση Φύτευσης» στο Πάρκο της Ελιάς, με σύνθημα «Ό,τι 
φροντίζουμε με αγάπη ανθίζει…».

Οι 44 μαθητές, υπό την καθοδήγηση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος και Πο-
λιτικής Προστασίας, κ. Βασίλη Παπαδόπουλου και συνοδεία των εκπαιδευτικών Καλλιόπης Καραϊσκου, Αικατερίνης 
Θεοδωράκη, Ανθής Καρρά και Ειρήνης Χατζημητσιώρη πραγματοποίησαν τη δράση στο πλαίσιο των θεμάτων που 
συζήτησαν στα εργαστήρια δεξιοτήτων.

Σε αυτά, οι μικροί μαθητές διδάχθηκαν την αγάπη για τη φύση και την προστασία του περιβάλλοντος τα οποία έ-
καναν πράξη ως «μικροί κηπουροί» μαθαίνοντας για τη φροντίδα των φυτών με διαδραστικό και βιωματικό τρόπο στη 
δράση που πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο της Ελιάς.



Οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ σε Βέροια και Αθήνα, 
σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δέν-
δρων Νάουσας, τέθηκαν σε εγρήγορση προκει-
μένου να παρακολουθούν εμπεριστατωμένα την 
εξέλιξη του φαινομένου της καρπόπτωσης στις 
πρώιμες οπορωφόρες καλλιέργειες που παρα-
τηρήθηκε πρόσφατα και να πράξουν ανάλογα με 
γνώμονα την  προστασία το αγροτικού εισοδήμα-
τος και την άμεση ενημέρωση των καλλιεργητών.  
Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ευρείας σύσκεψης 
που πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη 12 Μαίου  
στη Βέροια, παρουσία του Προέδρου του ΕΛΓΑ, 
Ανδρέα Λυκουρέντζου και διοργανώθηκε μετά α-
πό πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας  
Κώστα Καλαϊτζίδη προκειμένου να εξεταστεί άμε-
σα και έγκαιρα το πρόβλημα που παρουσιάστηκε 
στην Ημαθία με την καρπόπτωση. 

Στην ίδια κατεύθυνση, ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ, 
Ανδρέας Λυκουρέντζος ανέφερε ότι έχουν ήδη 
δοθεί οι σχετικές οδηγίες για μεγιστοποίηση των 
ελέγχων προκειμένου να υπάρξει μια πλήρης 
εικόνα σε σχέση με το πρόβλημα, την εξέλιξη 
και την έκτασή του καθώς και τους τρόπους αντι-
μετώπισής του εφ’ όσον χρειαστεί. Ο Πρόεδρος 
του ΕΛΓΑ επανέλαβε μια ακόμη φορά ότι ο ίδιος 
και ο ΕΛΓΑ βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό του 
έλληνα αγρότη, έμπρακτα και έντιμα στο πλαίσιο 
του θεσμικού χαρακτήρα του, ως ασφαλιστικός 
οργανισμός.

Κ. Καλαϊτζίδης: «Ο Ανδρέας Λυκουρέντζος 
είναι πάντα ένα βήμα μπροστά»

Ο Κώστας Καλαϊτζίδης από την πλευρά του, 
καλωσορίζοντας τον Ανδρέα Λυκουρένζο στη 

Βέροια, τον ευχαρίστησε για την άμεση α-
νταπόκρισή του, στην πρόσκληση που του 
απηύθυνε να επισκεφθεί την Ημαθία λόγω 
του προβλήματος που εμφανίστηκε μετά την 
καρπόπτωση.  «Είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
που ο Ανδρέας Λυκουρέντζος  βρίσκεται πά-
ντα ένα βήμα μπροστά και αντιμετωπίζει τα 
προβλήματα αμέσως μόλις εμφανιστούν και 
πριν πάρουν έκταση» τόνισε ο Κώστας Κα-
λαϊτζίδης υπογραμμίζοντας ότι «επιτέλους ο 
ΕΛΓΑ έχει ένα πρόεδρο που βρίσκεται συνε-
χώς στο πλευρό της αγροτικής περιφέρειας 
πανελλαδικά όταν και όποτε χρειαστεί». 

Επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης υπογράμ-
μισε τη σπουδαιότητα που έχει η συνεχής 
παρουσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας στα ζητήματα των αγροτών της Ημα-
θίας, καλωσορίζοντας στη σύσκεψη τη συμ-
μετοχή και του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη 
Αγροτικής Οικονομίας , Γιώργου Κεφαλά, 
ενώ μετέφερε στον Ανδρέα Λυκουρέντζο τις 
ευχαριστίες του Περιφερειάρχη Απόστολου 
Τζιτζικώστα για το έργο που επιτελούν, ο 
ίδιος ως Πρόεδρος του ΕΛΓΑ καθώς και όλα 
τα στελέχη του Οργανισμού.

Στη σύσκεψη της ΠΕ Ημαθίας με τον 
Πρόεδρο του ΕΛΓΑ συμμετείχαν επίσης, οι Αντι-
δήμαρχοι, Ηλίας Τσιφλίδης (Βέροιας), Παύλος 
Αδαμίδης (Νάουσας) και Ιερεμίας Κιοσέογλου 
(Αλεξάνδρειας), η Τομεάρχης του Γραφείου του 
ΕΛΓΑ στη Βέροια, Βασιλική Παπαδοπούλου, η 
Διευθύντρια της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονο-
μίας της ΠΕ Ημαθίας, Δέσποινα Σπορέλα και το 

στέλεχος της Διεύθυνσης Κώστας Μπέης καθώς 
και συνεργάτες από το Γραφείο του Αντιπεριφε-
ρειάρχη Ημαθίας. 

Συνάντηση με εκπροσώπους 
αγροτικών συλλόγων

Με αφορμή την επίσκεψη του προέδρου του 
ΕΛΓΑ στη Βέροια και μέσω πρόσκληση του Α-
ντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, ο Ανδρέας Λυκουρέ-

ντζος συναντήθηκε με εκπροσώπους αγροτικών 
συλλόγων της Ημαθίας έχοντας συνεργασία μαζί 
τους για ζητήματα που τους απασχολούν. Στη 
συνάντηση εκπροσωπήθηκαν, ο Αγροτικός Σύλ-
λογος Ημαθίας, το Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών 
Βέροιας, ο Αγροτικός Σύλλογος Νάουσας «Μα-
ρίνος Αντύπας» και ο Ενιαίος Σύλλογος Αγροτών 
Νάουσας.
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Τα αποτελέσματα των εσωκομματικών εκλογών του ΚΙΝΑΛ Ημα-
θίας, για την ανάδειξη τοπικών οργάνων και αντιπροσώπων για το 
Συνέδριο ανακοινώθηκαν χθες και έχουν ως εξής: 

Στην Ημαθία ψήφισαν 2.308 μέλη και φίλοι. 
Για το όνομα της παράταξης το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 

:2233
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ :58 
Άκυρα – Λευκά: 17
Στη Συντονιστική Επιτροπή Βέροιας εκλέγονται 
με αλφαβητική σειρά οι:
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΧΟΧΛΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΙΣΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Στη Συντονιστική Επιτροπή Νάουσας εκλέγονται 
με αλφαβητική σειρά οι:
ΑΝΘΡΑΚΕΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΑ 
ΛΟΓΓΙΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 
ΜΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
Στη Συντονιστική Επιτροπή Αλεξάνδρειας εκλέγονται 
με αλφαβητική σειριά:
ΑΔΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΝΤΟΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΠΡΙΣΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Αντιπρόσωποι για το Συνέδριο από τη Βέροια εκλέγονται 
με αλφαβητική σειρά οι: 
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ  
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΤΣΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΒΑΛΔΗΡ ΙΩΑΝΝΑ  
ΔΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΖΙΩΡΗ ΕΛΕΝΗ 
ΚΑΖΕΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΚΑΖΕΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ   
ΚΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 
Αντιπρόσωποι για το Συνέδριο από τη Νάουσα εκλέγονται 
με αλφαβητική σειρά οι: 
ΑΝΘΡΑΚΕΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 
ΜΟΥΔΗΡΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ  
ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΕΝΤΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 
ΣΑΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ  
ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΤΟΡΟΡΗ ΜΑΡΙΑ 
ΤΡΑΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
Αντιπρόσωποι για το Συνέδριο από την Αλεξάνδρεια 
 εκλέγονται με αλφαβητική σειρά οι: 
ΓΙΑΝΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 
ΚΟΥΡΝΙΑΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΕΡΜΑΝΤΟΓΙΑΪ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΡΩΣΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΖΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Αναπληρωματικοί:
ΑΔΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΝΤΟΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Εσωκομματικές εκλογές ΚΙΝΑΛ στην Ημαθία: 
Ποιοι εκλέχθηκαν για Συντονιστικές Επιτροπές και Συνέδριο

-Με συντριπτική πλειοψηφία στο νομό, το όνομα ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΧΘΕΣ, ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Κ. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ
Σύσκεψη για την καρπόπτωση των ροδακίνων, παρουσία 

του προέδρου του ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκουρέντζου
-Σε εγρήγορση για την εξέταση και αντιμετώπιση του φαινομένου
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Πρόγραμμα Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ  12/5 – 18/5/22
Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέδαση.
• Συσκευές καθαρισμού αέρα (με φίλτρα ενεργού άνθρα-

κα και Hepa)
• Απολύμανση πριν κάθε προβολή,
• Μεγάλες αποστάσεις 
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων 
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο
• Είσοδος νωπού αέρα (φρέσκος)

100% ΛΥΚΟΣ (ΜΕΤΑΓΛ)  
Προβολές στην Αίθουσα 1:   
Σάββατο 14/5 - Κυριακή 15/5 στις 17.00
Σκηνοθεσία: Alexs Stadermann
Σενάριο: Fin Edquist
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, Θανάσης 

Δρακόπουλος, Χάρης Αριστείδου, Κούλης Νικολάου, Μαρία 
Κάνθερ, Μάρκος Δρουσιώτης, Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου, Ζωή 
Κυπριανού, Άρης Κυπριανού, Έφη Χαραλάμπους, Νάτια Χαρα-
λάμπους

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο Φρέντι Λούπιν θα ήταν ένας συνηθισμένος έφηβος, εάν δεν 

ήταν απόγονος μιας οικογένειας λυκανθρώπων! Αντί όμως για 
λύκο, μεταμορφώνεται σε ένα φουντωτό σκυλί κανίς! Θα καταφέ-
ρει να αποδείξει τελικά πως είναι 100% λύκος;

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=n8McllxojkE 
 
DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS
Προβολές στην Αίθουσα 1:   
Πέμπτη 12/5 – Δευτέρα 16/5 – Τρίτη 17/5 - Τετάρτη 18/5 στις 

20.30
Σάββατο 14/5 - Κυριακή 15/5 - στις 18.45 και 21.30 
Παρασκευή 13/5 στις 20.30 σε 3D (τρισδιάστατη)
Σκηνοθεσία: Sam Raimi
Σενάριο: Michael Waldron, Stan Lee & Steve Ditko
Ηθοποιοί: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, 

Patrick Stewart, Rachel McAdams, Michael Stuhlbarg, Xochitl 
Gomez, Bruce Campbell, Benedict Wong

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ταινία DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF 

MADNESS αποτελεί τη συνέχεια του DOCTOR STRANGE , 
AVENGERS: ENDGAME & SPIDER-MAN NO WAY HOME και εί-
ναι η 28η ταινία του MCU. Μετά τα γεγονότα που ακολούθησαν 
το AVENGERS: ENDGAME, o Dr. Stephen Strange συνεχίζει να 
αναζητά την Time Stone. H συνάντηση με ένα φίλο από τα παλιά 
- που όμως πλέον μετατράπηκε σε εχθρό - θα τον φέρει αντιμέ-
τωπο με το ανείπωτο κακό.

Tr a i l e r :  h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? t i m e _
continue=2&v=l0ar5LhC8kY 

Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1, Αίθουσα 2 και Θερινή 
επισκεφθείτε την σελίδα μας: www.cinestar.gr 

 
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»     12/5/22 - 18/5/22

ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ: 
Βραδιά - αφιέρωμα από το 

φεστιβάλ Visioni Italiane της 
Ταινιοθήκης της Μπολόνια
Η Λέσχη Κι -

ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο υ 
κα ι  Πολ ι τ ισμού 
Αλεξάνδρειας ΚΙ-
ΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ 
διοργανώνει μία 
ακόμη κινηματο-
γραφική βραδιά 
στο χώρο της , 
στην οδό Σοφοκλή 
Βενιζέλου 9,  το 
Σάββατο 14 Μαΐου 
στις 21:00 για τους 
λάτρεις της 7ης τέ-
χνης σε ένα ειδικό 
αφιέρωμα από το 
φεστιβάλ Visioni 
Italiane της Ταινι-
οθήκης της Μπο-
λόνια.

Οι θεατές θα έ-
χουν την ευκαιρία 
να απολαύσουν το 
κινηματογραφικό αφιέρωμα Visioni Sarde_2021 (Οπτικές της 
Σαρδηνίας_2021) μέσα από 8 ταινίες μικρού μήκους με Ελληνι-
κούς υπότιτλους ενώ στην συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση 
για όποιον/α το επιθυμεί.

Η προβολή πραγματοποιείται στα πλαίσια του ολοκληρωμέ-
νου προγράμματος προώθησης του Ιταλικού κινηματογράφου 
της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Ελλάδα και του Ιταλικού Μορ-
φωτικού Ινστιτούτου Αθηνών σε συνεργασία με το Πολιτιστικό 
Σωματείο AIAL.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με απαραίτητη την χρήση 
μάσκας προστασίας σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα 
για τον covid 19.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                  
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ 

 Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών-τριών χθες 12 Μαΐου, και οι 
νοσηλεύτριες/ες του Κέντρου Υγείας Βέροιας μας θύμισαν ότι 
οι νοσηλευτές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του συστήματος 
υγείας, για τη θεραπεία και τη φροντίδα του ανθρώπου που 
ασθενεί, με συμπόνια, αντοχή και δημιουργικότητα. Και μαζί, 
στέλνουν τις ευχές του για χρόνια πολλά σε όλους τους συνα-
δέλφους τους.

24η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πρόσκληση συμμετοχής

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρει-
ας σας προσκαλεί στην 24η Συνάντηση Χορωδιών το 
Σάββατο 14 Μαΐου 2022 και ώρα 19.00 στο Πνευματικό 
Πολιτιστικό Κέντρο Αλεξάνδρειας.

Είσοδος Ελεύθερη

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ 
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Νεφροπαθών Νομού Ημαθίας 

καλεί τα μέλη του σε τακτική γενική συνέλευση που θα 
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15/05/2022 και ώρα 
10.30 π.μ. στην αίθουσα του Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης 
με θέματα:

-Διοικητικός απολογισμός 2019-2021
-Οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός
-Έκθεση εποπτικού συμβουλίου – ελεγκτικής επι-

τροπής
-Ερωτήσεις και τοποθετήσεις μελών
-Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
-Εκλογές για Δ.Σ., εποπτικό συμβούλιο, αντιπρόσω-

ποι για την ΠΟΝ και την ΕΣΑΜΕΑ.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα πραγ-

ματοποιηθεί την Κυριακή 22 Μαΐου του 2022 στον ίδιο 
χώρο με τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη.

Το Δ.Σ.

Μ.Α.μ.Α: Συμφωνία συνεργασίας 
μεταξύ του Συλλόγου και του 

Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας

Τη Δευτέρα 9 Μαΐου,στα πλαίσια συνεργασίας Φορέων Υποστήριξης των 
Πολιτών, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της κας Γεωργίας Μπατσαρά, Αντι-
δήμαρχος θεμάτων Kοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας του Δήμου Βέροιας, 
στο Σύλλογο ΜαΜΑ, μαζί με την ομάδα του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου 
Βέροιας και τις κυρίες Αγγελή Παρασκευή (Προϊσταμένη Κοιν. Υπηρεσίας),-
Πανάγου Κατερίνα, Σπανίδου Ζηνοβία,Χουρσουζίδου Ιωάννα και εκπροσώ-
πους του Συλλόγου Μ.Α.μ.Α., συγκεκριμένα την Αντιπρόεδρο κα. Ακρίβου 
Ευδοξία, την Εθελόντρια Επιστημονική Σύμβουλο κα. Αναγνώστου Ειρήνη 
και τη Διευθύντρια του ΚΔΑΠ- ΑΜΕΑ  Μ.Α.μ.Α κα. Λαγοπούλου Ολυμπία.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα ζεστό και φιλικό κλίμα,ό-
που συζητήθηκαν μια σειρά από θέματα που αφορούν στα προγράμματα 
εκπαίδευσης- υποστήριξής προς τα Άτομα στο Φάσμα του Αυτισμού. Ένα 
από τα σημαντικά αποτελέσματα της αναλυτικής συζήτησης,ήταν η θερμή 
συμφωνία για συνεργασία μεταξύ του Συλλόγου Μ.Α.μ.Α. και του Κέντρου 
Κοινότητας του Δήμου Βέροιας,σε μια σειρά από σημαντικούς τομείς. 

Επίσης, η Κυρία Λαγοπούλου, παρέδωσε ένα φάκελο με ζωγραφιές των 
ωφελούμενων του ΚΔΑΠ, τις οποίες έφτιαξαν με πολλή αγάπη για τη μαμά, 
με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας και οι οποίες θα κοσμήσουν το χώρο 
του κέντρου κοινότητας.

Είναι σημαντικό οι φορείς μια πόλης να έχουν ανοιχτές τις πόρτες της 
συνεργασίας,διότι μόνο έτσι μπορούμε να πιστέψουμε ότι θα υπηρετήσουμε 
τις πολλαπλές ανάγκες των πολιτών οι οποίοι αδυνατούν να διεκδικήσουν 
μόνοι τα δικαιώματά τους.

Με εκτίμηση 
Το ΔΣ του συλλόγου



Γρηγόρης Μαρκοβίτης: Ανακοίνωσε επίσημα 
την υποψηφιότητά του για τον Δήμο Νάουσας

 Το πρώτο στίγμα της πρότασής του για τον δήμο Νάουσας έδωσε ο Γρηγόρης Μαρκοβίτης το από-
γευμα της περασμένης Τετάρτης στο ‘Κιόσκι’, καταθέτοντας και επίσημα την υποψηφιότητά του για τη 
θέση του δημάρχου Νάουσας. Μίλησε για αδιέξοδο και τέλμα για την πόλη και τον δήμο, για κατήφορο 
και κατρακύλα, για θολό και θλιβερό τοπίο, για έλλειψη σχεδιασμού και προχειρότητα, προτείνοντας αντί 
αυτών σχέδιο και δουλειά σε βάθος πενταετίας και στη συνέχεια δεκαετίας για να αλλάξουν τα πράγμα-
τα, με ένα άλμα προόδου και ανάπτυξης.

«Για να νιώσουμε όπως νιώθαμε παλιά, να αρχίσουν να μην φεύγουν τα παιδιά μας, αλλά να επι-
στρέφουν στην πόλη, στον δήμο τους…» τόνισε.

Ο κ. Μαρκοβίτης μίλησε για διοίκηση του δήμου με ποιοτικά χαρακτηριστικά, ενεργοποίηση των 
νέων, σχέδιο και ανιδιοτέλεια, πείρα και όραμα, συνεργασίες και πολλή δουλειά, χωρίς εσωστρέφεια, 
ανούσιες αντιδικίες και αντιπαλότητες που κούρασαν τους πάντες.

«Είναι ένα προσκλητήριο μάχης, για να έχουμε δικαίωμα στο αύριο. Δεν μπορούσα να δηλώσω α-
πών στο κάλεσμα των συμπολιτών μου. Πρέπει να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά, με στόχους και στρατη-
γική, αλλιώς ο τόπος μας θα σβήσει…» υπογράμμισε και τόνισε ότι οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις του 
σχεδιασμού θα γίνουν στο άμεσο μέλλον, όπως και το όνομα του συνδυασμού που ήδη υπάρχει.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε το

άρθρο 1369 τουΑστικού Κώδικα
ότι:

Ο ΜΠΟΥΡΔΑΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του Νικολάου και της Περιστέρας, το 
γένος Κύρου, που γεννήθηκε και κα-
τοικεί στη Βέροια και η ΤΣΙΜΟΓΙΑΝ-
ΝΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Γρη-
γορίου και της Φωτεινής, το γένος 

Καλύβα, που γεννήθηκε στη Λαμία και κατοικεί στη 
Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου στο Άλασος Αγ. 
Νικολάου Νάουσας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε το

άρθρο 1369 τουΑστικού Κώδικα
ότι:

Ο ΒΟΥΡΔΟΥΡΛΟΓΛΟΥΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ του Θεοδώρου και της Μα-
ρίας, το γένος Μαραντίδου, που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΤΑΤΑΡΙΔΟΥΜΑΡΙΑ του Πέτρου και 

της Αλεξίας, το γένος Ζιάκου, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Γεννήσεως Θεοτόκου 
Κουμαριάς Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΚΟΥΤΙΔΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γε-

ωργίου και της Αγγελικής, το γένος Αγ-
γελάκη, που γεννήθηκε στο Ντόρτμουντ 
Γερμανίας και κατοικεί στο Stadt Waltrop 
Γερμανίας και η ΜΠΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΑ του 
Κων/νου και της Ζαμπέτας, το γένος 

Κουτσουβέλη, που γεννήθηκε στο Γκραϊφσβαλντ Γερμα-
νίας και κατοικεί  Stadt Waltrop Γερμανίας, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρ-
χείο Stadt Waltrop Γερμανίας.

Σήμερα Παρασκευή 13 Μαΐου
Ομιλία του 
Πρόδρομου 

Εμφιετζόγλου 
στη Νάουσα 

- Ανοιχτή πρόσκληση
Από την Πανελλήνια ΠΑ-

ΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, γνωστο-
ποιούνται τα εξής:

«Ομιλία στη Νάουσα στα 
πλαίσια του 10ου Κύκλου 
Περιοδείας του Πρόδρομου 
Εμφιετζόγλου, σε Κεντρική 
και Δυτική Μακεδονία.

Στα πλαίσια του 10ου κύ-
κλου περιοδείας που πραγ-

ματοποιεί στην Ελλάδα ο 
πρόεδρος της Πανελλήνιας 
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πρό-
δρομος Εμφιετζόγλου σε Κε-
ντρική και Δυτική Μακεδονία, 
και των ήδη ανακοινωθέντων 
ομιλιών σε Έδεσσα και Πτολε-
μαΐδα, την Παρασκευή 13 Μα-
ΐου θα παραχωρήσει ομιλία 
– συνέντευξη τύπου και στη 
Νάουσα, στις 12.00 στη Δη-
μοτική Αίθουσα «ΒΕΤΛΑΝΣ».

Σας καλούμε να παρευρε-
θείτε.

Στη συγκέντρωση θα τηρη-
θούν τα προβλεπόμενα μέτρα 

με βάση το πρωτόκολλο covid19.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε καλέστε στο 

τηλέφωνο 210 8097382»

Νεκρός 25χρονος σε 
τροχαίο με μοτοσυκλέτα, 
στην είσοδο της Νάουσας

Την ζωή του έχασε 25χρονος, την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 στις  
22.45 περίπου, σε τροχαίο που σημειώθηκε στην είσοδο της Νάου-
σας, όταν  η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε, εξετράπη της πορείας της 
και προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο 
τραυματισμό του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, διενεργεί το 
Αστυνομικό Τμήμα Νάουσας.

2η ολομέλεια του 
Προσκοπικού έτους 2021-2022

Η Ένωση Παλαιών Προσκόπων Βέροιας καλεί τα μέλη της 
στην 2η ολομέλεια του Προσκοπικού έτους 2021-2022 με θέμα 
τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων με προσκεκλημένους 
όπως πάντα και τους αρχηγούς των Προσκοπικών Συστημάτων 
της πόλης μας.

Η ολομέλεια θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαΐου στις 
7 το απόγευμα στην βεράντα του βενζινάδικου shell στην οδό 
Σταδίου 188.

Η χαλάρωση των μέτρων της πανδημίας, ο καλός καιρός, η 
προσμονή της αντάμωσης, και η καλή μας διάθεση, προδιαθέ-
τουν την δημιουργία ενός μεστού και αποτελεσματικού  προ-
γράμματος δραστηριοτήτων με την συμμετοχή όλων.

Οι καφέδες είναι κερασμένοι από τον οικοδεσπότη.
ΑπότηνΟμάδαΣυντονισμούτηςΕΠΠΒ



Εργασίες κατασκευής διαβάσεων 
στο Άνω Ζερβοχώρι

Ξεκίνησαν από χθες  Πέ-
μπτη (12.05.2022) οι εργασίες 
στο πέμπτο τμήμα του έργου 
κατασκευής διαβάσεων στην 
Τοπική Κοινότητα Άνω Ζερβο-
χωρίου, με ανάδοχο την «ΤΟ-
ΜΗ Α.Τ.Ε» και φορέα υλοποί-
ησης τον Δήμο Νάουσας. 

Σε ό,τι αφορά στη σήμαν-
ση και τις κυκλοφοριακές ρυθ-
μίσεις, κατά την κατασκευή 
του πέμπτου τμήματος του 
έργου, ισχύουν τα ακόλουθα: 

-Σήμανση –κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις κατά την κατασκευή 
του έργου

Οι ώρες εργασίας θα είναι 
8.00-16.00. Το έργο κατα-
σκευάζεται τμηματικά. Πρόκει-
ται για οδό διπλής κυκλοφο-
ρίας, με διαχωριστική νησίδα 
από το ύψος της κεντρικής 
πλατείας ως και την έξοδο του χωριού προς Άγιο Γεώργιο, η οποία διακόπτεται στις συμβολές της οδού με όλες τις κάθε-
τες προς αυτή. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν και κατά τις νυχτερινές ώρες. 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε αυτή τη φάση στο τμήμα 5 (από την οδό Ολύμπου έως και την οδό Κ. Κανάρη) . Πρό-
κειται για τμήμα της οδού διπλής κατεύθυνσης, πλάτους 10μ και μήκους περίπου 60μ.  Στο τμήμα αυτό πρόκειται να γίνει 
αποκλεισμός της οδού, ο οποίος αναμένεται να διαρκέσει 30 ημέρες.  

Ο κυκλοφοριακός φόρτος προς τις  εξόδους του χωριού προς Άγιο Γεώργιο και Αγγελοχώρι θα διοχετευτεί στις οδούς  
Κ. Δαβάκη  και Καπ. Άγρα μέσω των οδών Αδ. Κοραή και Κ. Κανάρη αντίστοιχα, και στη συνέχεια μέσω των κάθετων ο-
δών τα οχήματα θα επιστρέφουν στη Λεωφόρο Ειρήνης. 

Τα μεγάλα οχήματα (άνω των 3 τόνων), που κατευθύνονται από το  Αγγελοχώρι προς τον  Άγιο Γεώργιο, θα διοχετεύ-
ονται  στην οδό Κ. Δαβάκη μέσω της ανώνυμης ασφαλτοστρωμένης οδού, και θα επιστρέφουν στη Λεωφόρο Ειρήνης 
μέσω της κάθετης ασφαλτοστρωμένης οδού που βρίσκεται παράλληλα  με την αρδευτική διώρυγα. Τα οχήματα άνω των 3 

τόνων, που κατευθύνονται από τον Άγιο Γεώργιο προς το 
Αγγελοχώρι, θα διοχετεύονται στην οδό Κ. Δαβάκη μέσω 
της ασφαλτοστρωμένης οδού που βρίσκεται παράλληλα 
με την αρδευτική διώρυγα και θα επιστέφουν στη Λεωφόρο 
Ειρήνης μέσω της κάθετης ανώνυμης ασφαλτοστρωμένης 
οδού.
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Πρόεδρος του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Διαχειρί-

σεως Δασοκτήματος Σελίου, διακηρύττει δημόσιο ανοικτό 
πλειοδοτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προ-
σφορές, για την μίσθωση του δικαιώματος υλοτομίας και 
απολήψεως Δασικών προϊόντων Μ. Πεύκης – Δρυός – Φ.Π 
από τις Δασικές συστάδες λήμματος Δασοκτήματος Συνε-
ταιρισμού 2022 :

1.Δ.Σ:   4Β , Είδος ξυλείας : Μ.Πεύκη :
Τεχν.Ξυλεία  220 κμ & Καυσόξυλα 330 κμ.
Είδος ξυλείας : Δρυς – Φ.Π: -Καυσόξυλα 200 κμ.
2.Δ.Σ:   4Δ ,  Είδος ξυλείας :Μ. Πεύκη :
Τεχν.Ξυλεία 420 κμ & Καυσόξυλα 400 κμ.
Είδος ξυλείας : Δρυς :Τεχν. Ξυλεία- κμ & Καυσόξυλα 180 κμ.
3.Δ.Σ:   6Δ ,  Είδος ξυλείας :Μ. Πεύκη :
Τεχν.Ξυλεία 300 κμ & Καυσόξυλα 430 κμ.
Είδος ξυλείας : Δρυς :Τεχν. Ξυλεία - κμ & Καυσόξυλα   90 κμ.
4.Δ.Σ:   6Ε ,  Είδος ξυλείας :Μ. Πεύκη :Τεχν.Ξυλεία 
330 κμ & Καυσόξυλα 320 κμ.
Είδος ξυλείας : Δρυς :Τεχν. Ξυλεία - κμ & Καυσόξυλα   80 κμ.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Δημοπρασία 

καλούνται να παραλάβουν τους Όρους Διακήρυξης από τα 
γραφεία του Συνεταιρισμού επί της οδού 25ης Μαρτίου 37 
Βέροια. Η προθεσμία υποβολής των σχετικών προσφορών 
εκκινεί από την Δευτέρα 16.05.2022 και λήγει την Παρα-
σκευή 20.05.2022 και ώρα 14:00 μμ. στο γραφείο του 
Συνεταιρισμού επί της οδού 25ης Μαρτίου 37 Βέροια.

Άπαντες οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να προσκομί-
σουν ενώπιον του Συνεταιρισμού κατά την ημέρα κατάθεσης 
της γραπτής τους προσφοράς τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

Α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης τελευ-
ταίου τριμήνου.

Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599//86 με την οποία δη-
λώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανε-
πιφυλάκτως όλους τους Όρους Διακήρυξης Δημοπρασίας.

Γ) Υπεύθυνη δήλωση για την προστασία των προσωπι-
κών δεδομένων. 

Δ) Βεβαίωση από τον Συνεταιρισμό ότι δεν έχουν ληξι-
πρόθεσμες οφειλές προς αυτόν.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα επικοινωνίας του 
γραφείου (εργάσιμες ημέρες & ώρες)

Βέροια ,  12.05.2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ
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ΕΔΡΑ ΒΕΡΟΙΑ
25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ 37
ΒΕΡΟΙΑ Τ.Κ 59131      
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 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Πρόεδρος του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Διαχειρί-

σεως Δασοκτήματος Σελίου, διακηρύττει δημόσιο ανοικτό 
πλειοδοτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προ-
σφορές , για την πώληση Δασικών προϊόντων Μ. Πεύκης  : 
α) Στύλων ΔΕΗ , Βουβών M. Πεύκης, Στρογγυλίων Μ. Πεύ-
κης, Ξύλων Θρυμματισμού Μ. Πεύκης & Καυσόξυλων Μ. 
Πεύκης, όσα αυτά παραχθούν από τις δασικές συστάδες: 
8B (Μ. Πεύκη : 150 κμ.), 9B (Μ. Πεύκη : 350 κμ.) & 9Γ (Μ. 
Πεύκη : 200 κμ.)  συνολικού ξυλώδες όγκου : 700 κμ. λήμ-
ματος δασοκτήματος Συνεταιρισμού έτους 2022 που πρό-
κειται να υλοτομηθούν με την μέθοδο της αυτεπιστασίας.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Δημοπρασία 
καλούνται να παραλάβουν τους Όρους Διακήρυξης της δη-
μοπρασίας από τα γραφεία του Συνεταιρισμού επί της οδού 
25ης Μαρτίου 37 Βέροια. 

Η προθεσμία υποβολής των γραπτών κλειστών προ-
σφορών εκκινεί από την 16η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα 
και λήγει την  20η Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώ-
ρα 14:00 μμ στην Βέροια, στα γραφεία του Συνεταιρισμού 
επί της οδού 25ης Μαρτίου 37 (ώρες γραφείου).

Στον φάκελο προσφοράς οι συμμετέχοντες υποχρεού-
νται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

Α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης τελευ-
ταίου τριμήνου.

Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599//86 με την οποία δη-
λώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανε-
πιφυλάκτως όλους τους Όρους Διακήρυξης Δημοπρασίας.

Γ) Υπεύθυνη δήλωση για την προστασία των προσωπι-
κών δεδομένων. 

Δ) Βεβαίωση από τον Συνεταιρισμό ότι δεν έχουν ληξι-
πρόθεσμες οφειλές προς αυτόν.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα επικοινωνίας του 
γραφείου (εργάσιμες ημέρες & ώρες).

Βέροια , 12.05.2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ
Με θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια της ΠΑΛΛΑ ΜΑΡΙΑΣ του Αλέξαν-

δρου. 
Η εκλεκτή συνάδελφος, συνέδραμε με τις υπηρεσίες της ως νοσηλεύτρια 

επί σειρά ετών στο νοσοκομείο της Νάουσας.
Η εκλιπούσα θα παραμένει πάντα στη μνήμη μας ως ένα αξιόλογο και αξιέ-

παινο μέλος της νοσηλευτικής κοινότητας. 
Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήρια μας στην οικογένεια της εκλιπού-

σης.
Εκ μέρους της Διοίκησης και της Διεύθυνσης της Νοσηλευτικής, 
Ιατρικής, και Διοικητικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου
Ο Αναπλ. Διοικητής
Γ.Ν.Ημαθίας – Υγ. Μον. Νάουσας
Δρ. ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Οι Διευθυντές Υπηρεσιών του Νοσοκομείου
Λέττας Αθανάσιος
Δ/ντής Ιατρικής Υπηρεσίας
 Χατζηστυλλή Ελένη
Αν. Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
 Παπαδοπούλου Στέλλα
Αν. Δ/ντρια Διοικητικής Υπηρεσίας

Δήλωση του απερχόμενου 
Γραμματέα της Ν.Ε. ΚΙΝΑΛ 

Ημαθίας Κώστα Ασλάνογλου
Μετά τα αποτελέσματα των εκλογών 

του Κινήματος Αλλαγής στην Ημαθία, ο 
απερχόμενος Γραμματέας της Νομαρχι-
ακής Επιτροπής, Κώστας Ασλάνογλου, 
έκανε την παρακάτω δήλωση:

« Σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα με 
την τραγική απώλεια του Φώτη Καραβασίλη, 
ενός σπουδαίου συντρόφου, συνοδοιπόρου 
και αγαπημένου παιδικού φίλου θα ήθελα να 
καταθέσω δημοσίως ορισμένες σκέψεις για 
τη νέα σελίδα που αρχίζει να διαμορφώνεται 
στον πολιτικό χώρο, που μέχρι τώρα, εκ-
προσωπούσα σε τοπικό επίπεδο.

Οι εσωκομματικές εκλογές στην Ημαθία 
ανέδειξαν τα νέα τοπικά όργανα του Κινήμα-
τος καθώς και τους συνέδρους που θα συμ-
μετέχουν στο 3ο Συνέδριο μας. Η συμμετοχή 

των μελών και των φίλων που προσήλθαν σε αυτή είναι ενθαρρυντική και δη-
μιουργεί προσδοκίες, αρκεί βεβαίως να αξιοποιηθεί με σύγχρονους πολιτικούς 
όρους, απαλλαγμένη από τα γνωστά παρακμιακά φαινόμενα, που δυστυχώς 
ενδημούν σε όλους τους πολιτικούς χώρους και έχουν απαξιώσει την πολιτική, 
ως στάση ζωής, στην συνείδηση της πλειοψηφίας των πολιτών. 

Πριν από περίπου 8 χρόνια όταν ο πολιτικός μου χώρος, που σήμερα 
φαίνεται να «ζωντανεύει», ήταν συνώνυμο βρισιάς και καθολικής απαξίωσης, 
προσφέρθηκα εθελοντικά να συμβάλλω για να παραμείνει, τουλάχιστον το-
πικά, ζωντανός και αξιόμαχος. Με την πολύτιμη συμπαράσταση ενός πολύ 
μικρού αριθμού συντρόφων, ανάμεσα στους οποίους εμβληματική θέση είχε 
ο Φώτης που χθες αποχαιρετήσαμε, καταφέραμε και πετύχαμε να έχουμε μια 
αξιοπρεπή παρουσία. 

Όλα αυτά τα «πέτρινα» χρόνια ήρθα πολλές φορές σε σύγκρουση με νοο-
τροπίες και συμπεριφορές εκείνων των προσώπων που τις εκπροσωπούσαν 
οδηγώντας τον πολιτικό φορέα μας στα όρια της ανυπαρξίας. Ενδεχομένως 
αυτή η στάση εκ μέρους μου να δημιούργησε εντάσεις ή ακόμη και αντιπαλό-
τητες, που ωστόσο, όταν υπήρξαν, προσπάθησα να τις διαχειριστώ με όρους 
πολιτικής και όχι προσωπικής αντιπαράθεσης. Αν πάλι αδίκησα, άθελα μου σί-
γουρα, κάποιους ανθρώπους τους οφείλω μια δημόσια συγνώμη που σε αυτή 
χωρούν όσοι αισθάνονται έτσι. 

Η νέα σελίδα που αρχίζει να γράφεται στο χώρο μας είναι φυσικό να μη 
περιλαμβάνει κάποια πρόσωπα, ανάμεσα τους και το δικό μου, σε «μάχιμες» 
θέσεις. Προσωπικά δηλώνω και θα είμαι, όπως πάντα πιστεύω ότι ήμουν, 
στρατιώτης της παράταξης. Θα είμαι όμως, όπως και πολλοί άλλοι, αυστηρός 
αλλά δίκαιος κριτής των όσων εξελίσσονται στο χώρο μας. 

Οι προσδοκίες για τα νέα πρόσωπα που αναλαμβάνουν να οδηγήσουν το 
Κίνημα μας στη μεγάλη προσπάθεια να εκφράσει τις κοινωνικές δυνάμεις της 
σοβαρότητας και της ευθύνης είναι τεράστιες. Ελπίζω και εύχομαι να το αντι-
λαμβάνονται και να τα καταφέρουν. 

Θα ήθελα  τέλος να κλείσω αυτή τη δήλωση με μια καθαρά προσωπική 
ομολογία για να αποτρέψω (που δεν νομίζω, αλλά τουλάχιστον θα προσπα-
θήσω) στους γνωστούς «τυφλοπόντικες» τις αυθαίρετες κρίσεις για την στάση 
μου. Αισθήματα ανακούφισης για την «απαλλαγή» μου από τα καθήκοντα μου 
είναι αυτά που με διακατέχουν. Η πίκρα και ο θυμός ανήκουν σε όσους δεν 
αντιλαμβάνονται ότι η ενασχόληση με τα κοινά είναι ή πρέπει να είναι συνυφα-
σμένη με τη διάθεση  προσφοράς και όχι προσωπικής καταξίωσης. Για αυτήν 
υπάρχει  η συνείδηση και εγώ είμαι εντάξει με τη δική μου, γιατί πιστεύω ότι 
έκανα ότι μπορούσα. 

Φυσικά ξέρω ότι  η ηθική έχει κακή σχέση με την πολιτική, ιδιαίτερα στη πα-
τρίδα μας, αλλά (και) αυτό πρέπει κάποτε να αλλάξει…» 
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
 «VENUS GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

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

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ: 
Email: hr@venusgrowers.gr

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

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
«VENUS GROWERS» 

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

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

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

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

Mail: hr@venusgrowers.gr

Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/46773/2406
Ημ/νια: 11/05/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
& ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΕ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 115 26 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Γιαννέτσου
Τηλ. : 213-15.13.751
Fax : 213-15.13.448
Ε-mail : giannetsoum@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ: Περίληψη άδειας εγκατάστασης για παραγω-
γή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΑΙΟ-
ΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΕ», εγκατεστημένης ισχύος 40,5MW 
και μέγιστης ισχύος παραγωγής 39,6 MW, στη θέση 
«Κρυονέρι» (Βέρμιο ΙΙ), Δημοτικής Ενότητας Αγίας Πα-
ρασκευής, του Δήμου Εορδαίας, της Περιφερειακής 
Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
και Δημοτικών Ενοτήτων Βέροιας και Νάουσας, των 
Δήμων Βέροιας και Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Ημαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας

Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος και  Ενέργειας με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕ-
ΕΚ/125155/5166/05.05.2022, που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 8 του ν.3468/2006 (Α΄129) όπως ισχύει και 
της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.13310/18.06.2007 απόφασης 
του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασία έκδοσης 
αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄1153), χορηγήθηκε στην εταιρεία με 
την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» όπως αυτή εκπροσωπείται νό-
μιμα, άδεια εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής η-
λεκτρικής ενέργειας (αρ. μητρώου σταθμού 20101122011), 
εγκατεστημένης ισχύος 40,5MW και μέγιστης ισχύος παρα-
γωγής 39,6 MW.

Ο άνω σταθμός θα εγκατασταθεί στη θέση «Κρυονέρι» 
(Βέρμιο ΙΙ), Δημοτικής Ενότητας Αγίας Παρασκευής, του 
Δήμου Εορδαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Δημοτικών Ενοτήτων 
Βέροιας και Νάουσας, των Δήμων Βέροιας και Ηρωικής 
Πόλεως Νάουσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η διάρκεια ισχύος της παρούσας άδειας ορίζεται σε δύο 
(2) έτη και μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις του άρθ. 8 του ν. 3468/2006 όπως 
ισχύει.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Δ. Αντωνόπουλος

Η «αριστεία» 
που έφερε το 

«άριστα 10» στον 
πληθωρισμό!

Του Αντώνη Μαρκούλη*

Τι άλλο παρά άριστα 10, για 
την ακρίβεια 10,2, θα έπαιρνε η 
οικονομική πολιτική των «αρί-
στων» του Μητσοτάκη, με τον 
πληθωρισμό σε διψήφια τρι-
τοκοσμικά νούμερα και τάσεις 
συνεχούς ανόδου. Μπανανία!

Θαυμάστε τις αυξήσεις της 
περιόδου Μητσοτάκη που θα 

μείνει στην ιστορία ως ο πιο ανίκανος πρωθυπουρ-
γός: φυσικό αέριο 122%, ηλεκτρισμός 89%, πετρέλαιο 
θέρμανσης 65%, καύσιμα λιπαντικά 29%, έλαια και 
λίπη 22%, κρέατα 14%, κινηματογράφοι και θέατρα 
14%, λαχανικά 14%, γαλακτοκομικά και αυγά 12%, 
ψωμί και δημητριακά 10%, νωπά φρούτα 9%, καφές 
7%, κ.ο.κ. Μακρύς και βαρύς ο κατάλογος στην τσέπη 
του καταναλωτή. Και έπεται συνέχεια.

Τα μόνα νούμερα που βρίσκονται σε πτώση αυ-
τόν τον καιρό είναι τα χρήματα των πολιτών που δεν 
φτάνουν για να καλύψουν πια ούτε τον μισό μήνα, και 
φυσικά τα ποσοστά αξιοπιστίας του Κυριάκου Μητσο-
τάκη, που εν μέσω μιας πρωτοφανούς ενεργειακής 
κρίσης, παραμένει προκλητικά ανενεργός προς τους 
πολλούς και δραστικά αυτενεργός προς τους εκλε-
κτούς του, δέσμιος των συμφερόντων του φιλικού και 
«επενδυτικού» του περιβάλλοντος.

Ευτυχώς, τα νούμερα των ερχόμενων εκλογών 
θα είναι αυτά που θα λυτρώσουν τους πολίτες και θα 
τιμωρήσουν τον Μητσοτάκη και τους συν αυτώ. Λίγη 
ακόμη υπομονή. 

Επί του παρόντος, στις 15 Μάη εκλέγουμε Πρόε-
δρο και τους στέλνουμε πίσω τον λογαριασμό. 

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

.-Προοδευτική Συμμαχία

Με εκπρόσωπους του εμπορικού 
κόσμου, της Εστίασης  

και του Τουρισμού συναντήθηκε 
ο Δήμαρχος Νάουσας

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δημάρχου της Η.Π. Νάουσας με τους εκπρόσω-
πους του εμπορικού κόσμου, των κλάδου της καφεστίασης και του κλάδου της φιλοξενίας 
καθώς και επενδυτή του ορεινού θερέτρου των 3-5 πηγαδιών. Αναλύθηκε ένα πλάνο για 
δωδεκάμηνη λειτουργία του κέντρου με δράσεις προσέλκυσης επισκεπτών, το οποίο θεω-
ρούσαμε ρεαλιστικό, κινείται σε χαμηλούς τόνους και είναι δυνατόν να υλοποιηθεί με τις υ-
πάρχουσες υποδομές. Σαφέστατα οι δράσεις αυτές θα επηρεάσουν την κίνηση τόσο στην 
πόλη όσο και στα παρακείμενες μανάδες φιλοξενίας και εστίασης της Κουτσούφλιανης και 
της Μεταμόρφωσης. Αναγνωρίστηκε από όλους η προβληματική κατάσταση του οδικού 
δικτύου ζητήθηκε από τη δημοτική αρχή άμεση βελτίωση του, η εκπόνηση μελέτης και 
ένταξη της σε χρηματοδοτικό εργαλείο. Παράλληλα συζητήθηκαν αναπτυξιακές δυνατότη-
τες με δημιουργία εκδηλώσεων πανελλήνιου και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος από το Δήμο 
που θα επηρεάσουν άμεσα και ανταποδοτικά την τοπική μας οικονομία. Επίσης ζητήθηκε 
η δημιουργία «camper stop» στον αστικό ιστό, για την επισκεψιμότητα των συνεχώς αυξα-
νόμενων ευρωπαίων campers. Υπήρξε ανταπόκριση σε όλα τα ζητήματα από τη δημοτική 
αρχή και δόθηκαν υποσχέσεις για την άμεση αντιμετώπιση τους 

Για την Ένωση Ξενοδόχων Δημητρης Μάντσιος
 Για τον Εμπορικό Σύλλογο Άγγελος Κάλλης
 Για το Σύλλογο Εστίασης Άγγελος Χατζηστυλλής

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Σχολείο Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης Βέροι-

ας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στους:
- Γκεκόπουλο Νικόλαο
- Γκεκόπουλο Βισσαρίωνα 
- Βαϊνά Αγγελική 
- Φωτιάδου Λαμπρινή και
- Σαβάογλου Γιαννούλα
για την αγορά και δωρεά απαραίτητου αθλητικού 

και ηλεκτρονικού υλικού για τους μαθητές, ύψους 
300,00 Ευρώ, στη μνήμη της αδερφής τους Γκεκο-
πούλου Χαρίκλειας, Δασκάλας Ειδικής Αγωγής, η 
οποία υπηρέτησε με αφοσίωση επί σειρά ετών το 
χώρο της Ειδικής Εκπαίδευσης.   

Την Κυριακή 
15 Μαΐου
Εθελοντική 
Αιμοδοσία 

στην 
Μελίκη 

 Την Κυριακή 15 
Μαΐου 2022, ο Σύλ-
λογος Εθελοντών 
Αιμοδοτών Μελίκης 
διοργανώνει Εθελο-
ντική αιμοδοσία στο 
Περιφερειακό Ιατρείο 
Μελίκης,  από τ ις 
9:00 το πρωί έως τις 
13:00 το μεσημέρι.

Από το Δ.Σ. του 
συλλόγου, παρακα-
λούνται οι φίλοι και 
τα μέλη του Συλλό-
γου (αλλά και λοιποί 
Δημότες) να ενισχύ-
σουν την προσπά-
θεια.
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CMYK

Σύλλογος Δρομέων Βέροιας 
. 10ος Αγώνας ορεινού 

τρεξίματος Ξηρολιβάδου 14χλμ 
– Κυριακή 17 Ιουλίου 2022

Έπειτα από 2 χρόνια απουσίας από τις διοργανώσεις αγώνων ο 
Σύλλογος Δρομέων Βέροιας , επανέρχεται με την ανακοίνωση της η-
μερομηνίας του 10ου Αγώνα ορεινού τρεξίματος Ξηρολιβάδου 14χλμ.

Ο Δήμος Βέροιας με το Νομικό πρόσωπο Κ.Α.Π.Α. σε συνεργασία 
με τον Σύλλογο Δρομέων Βέροιας ορίζουν ως ημερομηνία διεξαγω-
γής του 10ου Αγώνα ορεινού τρεξίματος Ξηρολιβάδου 14χλμ , την 
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022.

Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί και η προκήρυξη του αγώνα 
με λεπτομέρειες και οδηγίες εγγραφών

Συνέχεια στις επιτυχίες έδω-
σαν οι αθλητές και αθλήτριες του 
ομίλου στο τουρνουά Ε3 που δι-
εξήχθη στο περασμένο Σαββατο-
κύριακο στο Λιτόχωρο.

Στην κατηγορία Κ12 αγωνί-
στηκε η ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΑΤΗ ΤΑΝΙΑ 
η οποία έφθασε στο τελικό κατα-
κτώντας την 1η θέση.

Στην κατηγορία Α12 αγωνί-
στηκαν οι ΕΚΜΕΚΤΣΟΓΛΟΥ ΚΩ-
ΣΤΗΣ ο οποίος έφθασε στην ημι-
τελικό κατακτώντας την 3η θέση,  
ο ΤΣΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ επανήλ-
θε στις καλές εμφανίσεις μπαί-
νοντας σους 8 και με λίγο περισ-
σότερο προσοχή στους 4 καθώς 
έχασε στο σούπερ ΤΑΙ ΜΠΡΕΙΚ.

Επίσης αγωνίστηκαν, αφή-
νοντας πολύ καλές εντυπώσεις, 
οι αθλητές ΣΙΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, 
ΔΑΜΤΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΚΟΥ-
ΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ.

Την Κυριακή 8 Μαΐου επίσης 
αγωνίστηκαν και μικροί αθλητές 
του ομίλου στο Προπαιδικο τουρ-
νουά που διοργάνωσε ο Όμιλος 
Αντισφαίρισης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

Βέροιας στο Δακ Μακροχωριου. 
Όλοι οι αθλητές και αθλήτριες της 
Ακαδημίας του ομίλου έδωσαν το 
καλύτερο τους εαυτό αφήνοντας 
πλήρως ικανοποιημένους τους 

προπονητές ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΑΤΗ 
ΣΤΑΥΡΟ και ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΟΡΙΝΑ.

Ο Πρόεδρος  του Ομίλου 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ 

συγχαίρει όλα τα παιδιά για τις 
προσπάθειες και τις επιτυχίες 
τους και ευχαριστεί τους γονείς 
για την εμπιστοσύνη και την στή-
ριξη τους.

ΤΕΝΙΣ - Συνέχεια επιτυχιών για τον Όμιλο Αντισφαίρισης 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Βέροιας στο τουρνουά Ε3 στο Λιτόχωρο

Την Δευτέρα 9 Μαΐου ο Δήμαρχος Βέροι-
ας κ.Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης υποδέχτη-
κε τις αθλήτριες, τις προπονήτριες κα. Έλσα 
Παπαδοπούλου και κα. Ολυμπία Σαλασίδου 
καθώς και τον έφορο της ΒΕΡΟΗΣ κ.Μιχαήλ 
Τζαφερόπουλο και τους συνεχάρη για μια 
ακόμα φορά για τις σημαντικές διακρίσεις και 
τα μετάλλια που κατέκτησαν στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Ακροβατικής Γυμναστικής που 
διεξήχθη στις 16-17 Απριλίου στην Πρέβεζα.

Γνώρισε από κοντά τις 16 αθλήτριες Ακρο-
βατικής Γυμναστικής με ηλικίες από 8 έως 
17 ετών εκ των οποίων οι 7 αγωνιζόντουσαν 
για πρώτη φορά και ύστερα από την  δύ-
σκολη περίοδο του Covid-19 που βιώσαμε 
όλοι, κατάφεραν να εκτελέσουν με ακρίβεια τα 
προγράμματα τους και να συγκεντρώσουν τις 
μεγαλύτερες βαθμολογίες στις κατηγορίες που 
συμμετείχαν κατακτώντας 8 χρυσά και 5 αρ-
γυρά μετάλλια. Συζήτησαν για τα κίνητρα, την 
εμπειρία τους στους Πανελλήνιους Αγώνες 
αλλά και τους μετέπειτα στόχους της ομάδας. 

Το ΔΣ ΒΕΡΟΗΣ και οι προπονήτριες ευχα-
ριστούν θερμά τον Δήμαρχο για την συνεχή 
και έμπρακτη στήριξη του στο έργο μας κα-

θώς και την αμέριστη βοήθεια του στις προ-
πονητικές και αγωνιστικές δράσεις του σωμα-
τείου μας.

«ΑΠΣ ΒΕΡΟΗ ΒΕΡΟΙΑΣ» Ευχαριστεί τον Δήμαρχο Βέροιας 
κ.Κωνστατίνο Βοργιαζίδη για την συνεχή και έμπρακτη 

στήριξή του στο έργο του συλλόγου

Συνεχίστηκαν  οι αγώνες μπαράζ των 
πρωταθλητριών ομάδων ΕΠΣ για άνοδο στην 
Γ’ εθνική. Τα παιχνίδια του 2ου ομίλου έληξαν 
ισόπαλα προς όφελος του Αστέρα Τριποτά-
μου που είχε το ρεπό του και ελπίζει ακόμη 
περισσότερο στην κατάκτηση της μίας από τις 
τρείς θέσεις που οδηγούν στην Γ’ Εθνική. Την 
Κυριακή ο Αστέρας υποδέχεται τον Μελιτέα 
Μελίτης στο Μακροχώρι.

Τααποτελέσματα
Επανομή – ΠΑΟΚ Κρηστώνης ..........  2-2
Μελιτέας – Εθνικός Γιαννιτσών  .......... 1-1
Χανιώτη – Σβορώνος ......................... 1-1

Βαθμολογία
1 Σβορώνος  .......................................... 4
2 Επανομή  ............................................ 4
3 Τριπόταμος  ........................................ 3
4 Εθνικός Γιαννιτσών  ............................ 1
5 Μελιτέας  ............................................ 1
6 Χανιώτη  ............................................. 1
7 ΠΑΟΚ Κρηστώνης  ............................. 1

Τα αποτελέσματα των μπαράζ ανόδου
στη Γ’ Εθνική στην εμβόλιμη αγωνιστική
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CMYK

Στο Final Four κοριτσιών Κ16 ο 
Ποσειδώνας Βέροιας στο Αιγίνιο

Το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Μαΐου 2022 θα διεξαχθεί το 
Final Four του πρωταθλήματος Κοριτσιών Κ16 της Ε.Σ.ΠΕ.Μ. στο 
Κλειστό Γυμναστήριο Αιγινίου, όπου θα συμμετέχει και ο Ποσειδώνας 
Βέροιας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Σάββατο 14 Μαΐου 2022
17:00 ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ - ΦΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  (1)
19:30 ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ - ΑΣ ΠOΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ (2)

Κυριακή 15 Μαΐου 2022
16:00 Ηττημένος 1 - Ηττημένος 2

Τελικός
18:30 Νικητής 1 - Νικητής 2

Οι αγώνες του FINAL FOUR θα διεξαχθούν σύμφωνα με το υγειο-
νομικό πρωτόκολλο της ΓΓΑ που είναι σε ισχύ. 

Οι αγώνες θα μεταδοθούν με Live Streaming από το κανάλι της 
Ένωσης στο YouTube.

Πλημμύρησε από παιδιά το 
πρωί της Τετάρτης το ΔΑΚ Δ. Βι-
κέλας κατά την διεξαγωγή των 
2ων αγώνων Φιλίας που διορ-
γάνωσε το Αθλητικό Σωματείο Α-
μεΑ Ν. Ημαθίας  Αιγές Βεργίνα  
με την θεσμική συνεργασία του 
ΚΑΠΑ του Δήμου Βέροιας και υ-
πό την αιγίδα της ΕΑΟΜ ΑμεΑ 
και εντάσσονται στο Αναπτυξιακό 
πρόγραμμα της ομοσπονδίας.

Πρόκειται για μία διοργάνωση 
που είναι πολύ σημαντική τόσο 
για άτομα με αναπηρίες όσο και 
τους τυπικούς μαθητές γιατί σαν 
στόχο ε΄χει την ένταξη την απο-
δοχή και την κοινωνικοποίηση με-
ταξύ τους.

Στους «2ους Αγώνες Φιλίας»   
συμμετείχαν  335 αθλητές, μα-
θητές και άτομα με αναπηρίες οι 
οποίοι έζησαν  μία ανεπανάληπτη 
στιβική εμπειρία και παράλληλα 
θα ανέδειξαν  την Ημαθία ως κοι-
τίδα αθλητισμού και κοινωνικής 
ευαισθησίας.

Το πρόγραμμα των αγώνων 
περιλάμβανε  τα εξής αγωνίσμα-
τα 50μ, 100μ , 200μ, 400μ, 800μ, 
1500μ, Μήκος, Σφαίρα, Σκυταλο-
δρομίες και Μπαλάκι.

Ξεχωριστό μήνυμα έστειλαν , 
μέσα από την προσπάθεια τους, 
πρωταθλητές ΑμεΑ και πρωτα-
θλητές αθλητικών συλλόγων που  
αγωνίστηκαν  μαζί στηρίζοντας με 
την συμμετοχή τους τον ιδιαίτερα 
σημαντικό σκοπό της διοργάνω-
σης, της ένταξης, της συνύπαρ-
ξης και της αποδοχής.

Για πρώτη χρονιά, μάλιστα, α-
ναδείχθηκαν  ξεχωριστές τριάδες 
νικητών για κάθε ηλικιακή κατη-
γορία ανά φύλο, σε όλα τα αγω-
νίσματα Η μεγάλη στιβική γιορτή 
κορυφώθηκε  με επιδείξεις τοξο-
βολίας, Ακόντιο και Μοντέρνου 
Πεντάθλου Laser run.

Η πλήρης λίστα των τμημάτων 
σχολείων, αθλητικών συλλόγων 
και φορέων που πήραν μέρος  
στην στιβική γιορτή έχει ως εξής:

1ο Γυμνάσιο & 1ο Λύκειο Αλε-
ξάνδρειας,

2ο Γυμνάσιο & 2ο Λύκειο Αλε-
ξάνδρειας,

Γυμνάσιο Καβάσιλας,
Γυμνάσιο & Λύκειο Μακροχω-

ρίου,
Δημοτικό Σχολείο Βεργίνας,
Γ.Ε.Νάουσας,
ΒΙΚΕΛΑΣ Βέροιας,
ΣΑΠΚ Νεάπολης,
Ήφαιστος Τυφλών,
Πανσερραϊκός ΑμεΑ,
Α.Σ ΑμεΑ Ν. Ημαθίας «ΑΙΓΕΣ 

ΒΕΡΓΙΝΑ»,
Εν Σώματι Υγιεί,
Ειδικό Νηπιαγωγείο Νάουσας,
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αλε-

ξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας,
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Αλεξάνδρειας, Βέ-

ροιας και Νάουσας,
ΚΔΑΠ μεΑ «ΒΗΜΑΤΑ ΜΑΖΙ»,
ΚΔΑΠ μεΑ Νάουσας,
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ 

DOWN Β. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΔΗΦ ¨Τα Παιδιά της Άνοι-

ξης» και
ΚΔΗΦ «Μέριμνα»
Υφάδι Νάουσας

Παράλληλα υποστηρίζεται α-
πό Θεσμικούς και Εθελοντικούς 
Φορείς, όπως αυτοί φαίνονται 
παρακάτω:

Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Ημαθίας

Γραφείο Φυσικής Αγωγής Η-
μαθίας

Σύλλογος Δρομέων Βέροιας 
ως τεχνικός υποστηρικτής

Νευρολόγος κ Τσαλέρας Γιώρ-
γος ως ιατρός των αγώνων

Εθελοντές, Γονείς , Φίλοι και 
Προπονητές Αθλητικών Συλλό-
γων.

Χορηγοί της διοργάνωσης ή-
ταν  οι:

-ΚΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
-ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟ-

ΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗ-
ΡΙΕΣ

-VENUS GROWERS - Χρή-
στος Γιαννακάκης

-Μπανάνες DOLE,

-Νερά ZAGORI,
-Χοιροτροφική Μονάδα ΓΚΑ-

ΣΝΑΚΗΣ- Ολυμπία Σουγιουλτζή,
-Εταιρία Τροφοδότης - ΜΕ-

ΒΓΑΛ (Σταμπουλή Πετρούλα)
-PrintLab ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ - Ε-

ΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ- Τά-
τσης Βασίλης

-SPOT TEAM -Τέλης Ευθυ-
μιάδης

-Σύλλογος Ψηφιδωτό Μακρο-
χωρίου - Βασίλης Ελευθεριάδης

ΚΑΙΤΗ ΓΑΛΙΚΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ SECURITY - 

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Μπράβο σε όλους όσους συμ-
μετείχαν ,  αγωνίστηκαν  και βρα-
βευτήκαν με δίπλωμα και μετάλ-
λιο, αφού το νόημα των αγώνων 
είχε το απόφθεγμά του Πιερ ντε 
Κουμπερτεν «σημασία δεν έχει η 
νίκη αλλά η συμμετοχή. 

Η πρόεδρος του αθλητικού 
συλλόγου ΑΜΕΑ Αιγές Βεργίνα κ. 
Εφη Καραφιάννη πήρε ΑΡΙΣΤΑ, 
και φυσικά την στήριξαν πολλοί 
φορείς και φίλοι του συλλόγου. 

Πέτυχε μία ακόμη διοργάνωση 
που μπορεί να γίνει θεσμός στην 
Βέροια με συμμετοχές από όλη 
την Ελλάδα. 

Μεγάλη  στήριξη και η παρου-
σία των τοπικών αρχήν όπως του 

αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κ. 
Κώστα Καλαιτζίδη, του Δημάρ-
χου Βέροιας Κώστα Βοργιατζίδη, 
του προέδρου του ΚΑΠΑ κ. Α-
κριβόπουλου , του αντιδημάρχου 
Τεχνικών υπηρεσιών Α. Τσαχου-
ρίδη της αντιδημάρχου παιδείας 
κ. Συρμούλα Τζήμα- Τόπη, της 
προέδρου του Δημοτικού Συμ-
βουλίου  Αλεξάνδρειας κ. Ολγας 
Μοσχοπούλου, του πρόεδρου  
της Εθνικής ομοσπονδίας ατό-
μων με αναπηρία κ. Παναγιώ-
τη Καδδά, του  αντιπρόεδρου  κ. 
Στέφανου Φασιά, του μέλους της 
ομοσπονδίας κ. Θωμαή Θεοδω-
ρίδου  και η κ. Χρυσούλα Ορφα-
νού ομοσπονδιακή προπονήτρια. 
Στόχος όπως είπε ο πρόεδρος 
της ομοσπονδίας είναι να καθιε-
ρώσουν τέτοιους αγώνες σε κάθε 
πρωτεύουσα Νομού σε όλη την 
Ελλάδα., ενώ εντυπωσιάστηκαν 
από την μεγάλη συμμετοχή στην 
Βέροια που στέφθηκε από από-
λυτη επιτυχία. 

Επίσης στους αγώνες παρα-
βρέθηκαν η πρόεδρος και ο διευ-
θυντής των παιδιών της Άνοιξης 
κ. Νόρα Σαρκατζή και Βαλάντης 
Καραγιάννης,  και ο Διευθυντής 
ΑΒαθμιας εκπαίδευσης κ, Δημή-
τρης Πυρινός

Πολύ μεγάλη επιτυχία σημείωσαν
οι 2οι αγώνες Φιλίας στο ΔΑΚ Δ. Βικέλας
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ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Μάϊος 2022

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

09-05-2022μέχρι

15-05-2022θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος τη-

λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Παρασκευή13-05-2022

13:30-17:30 ΠΑ-

ΠΑΓΕΩΡΓ ΙΟΥ  Ι .

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗ-

ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 

23310-29551

21:00-08:00 ΧΑ-

ΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕ-

ΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ 6, ΚΤΕΛ - ΑΣΤΙ-

ΚΑ 23310-63620

Φαρμακεία

Με ήττα στην Ελευθερούπολη (70-60) ο-
λοκλήρωσε τους αγώνες του στην κανονική 
διάρκεια της Α2 ο Φίλιππος. Η ομάδα της 
Βέροιας βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 10′ με 
21-14. Παρά της προσπάθειές των παικτών 
του Καλαμπάκου οι γηπεδούχοι ανέβασαν τον 
ρυθμό τους (60-48 στο 30′) και την διαφορά, 
την οποία συντήρησαν μέχρι το τέλος του 
παιχνιδιού.

Πρώτο σκόρερ για την ομάδα του Φιλίπ-
που Βέροιας ο Ιατρίδης με 16 πόντους και 2 
τρίποντα.

Η ομάδα του Φιλίππου θα συμμετάσχει στα 
playouts με αντίπαλο το Αγρίνιο (1-1 νίκες) 
που ξεκινάνε το Σάββατο 

Διαιτητές: Ταρενίδης Κ.-Κατωτικίδης-Δέλ-
λας (Μπρίγκος)

Δεκάλεπτα: 21-14, 45-31, 60-48, 70-60
Ελευθερούπολη (Παπαδόπουλος): Τουντζι-

αράκης 14 (2), Ναούμης 16 (4), Γοργόνης 7 
(1), Στάθης 3 (1), Σκουλίδας 17 (3), Σταμπου-
λής 4, Π. Ερμείδης, Πάτρας 8, Τζόρτζεβιτς-Μα-
ρίνκοβιτς 1.

Φίλιππος Βέροιας (Καλαμπάκος): Ντόβας 
6 (2), Ελευθεριάδης 9, Πουλιανίτης 9 (1), Κο-
θράς 2, Παραπούρας 6 (2), Σουτζόπουλος 4, 
Ντρεκάλοβιτς 2, Ιατρίδης 16 (2), Πιλκούδης 6.

ΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΗΣ30ΗΣΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Κόροιβος - Καρδίτσα  ......................61-60
Αμύντας - Αγρίνιο  .........................115-72
Ψυχικό - Πανερυθραϊκός  ................76-59
Καβάλα - Παγκράτι  .........89-96 (2η παρ.)
Ελευθερούπολη - Φίλιππος Βέρ  .....70-60
Χαρίλαος Τρικς - Δάφνη Δαφνίου  .105-57
Οίακας - Μαρούσι ......................... 69-135
Ρεπό: Τρίτωνας

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Καρδίτσα 23-4 (2297-1803)  .............50

 .................................................................
2. Ψυχικό 21-7 (2227-1915)  ................49
3. Τρίτωνας 20-8 (2364-1959)  .............48
4. Χαρίλαος Τρικ 20-8 (2200-1911) ......48
5. Ελευθερούπολη 19-9 (2252-2059) ..  47
 .................................................................
6. Κόροιβος 17-11 (2123-1957)  ...........45
7. Πανερυθραϊκός 16-12 (2170-2010)  .44
8. Αμύντας 15-13 (2067-1977) ............  43
9. Μαρούσι 14-14 (2336-2096) ............  42
 .................................................................
10. Καβάλα 13-15 (2100-2030) ...........  41
11. Αγρίνιο 11-17 (1940-2093)  .............39
12. Φίλιππος Βέρ 10-18 (1916-2048) ..  38
13. Παγκράτι 8-20 (2104-2253) ...........  36
 .................................................................
14. Οίακας 1-27 (1662-2787)  ..............29
15. Δάφνη Δαφνίου 1-26 (1659-2518) 28
* Εκκρεμεί ο αγώνας Καρδίτσα - Δάφνη 

Δαφνίου (21η αγωνιστική, 14/5, 15:00)

** Η πρώτη ομάδα της κανονικής περιόδου 
προβιβάζεται απευθείας στην Basket League. 
Οι επόμενες τέσσερις (θέσεις 2-5) θα συμμε-
τάσχουν στα playoffs, απ’ τα οποία θα προκύ-
ψει η δεύτερη ομάδα που θα προβιβαστεί.

*** Οι τελευταίες δύο ομάδες της κανονικής 
περιόδου υποβιβάζονται απευθείας στη Β’ 
Εθνική. Οι ομάδες που θα καταταγούν στις 
θέσεις 10-13, θα συμμετάσχουν στα playouts, 
μέσω των οποίων θα υποβιβαστούν άλλες 
δύο στη Β’ Εθνική.

ΤΑΖΕΥΓΑΡΙΑΤΩΝPLAYOFFS
Ψυχικό - Ελευθερούπολη (1-1 νίκες)
Τρίτωνας - Χαρίλαος Τρικούπης (1-1 νίκες)

ΤΑΖΕΥΓΑΡΙΑΤΩΝPLAYOUTS
Καβάλα - Παγκράτι (1-1 νίκες)
Αγρίνιο - Φίλιππος Βέροιας (1-1 νίκες)

Αστέρας Τριποτάμου- 
Μελιτέας Μελίτης διαιτητής

ο κ. Χαψάς (ΣΕΡΡΏΝ)

ΑπότηνΚΕΔανακοινώθηκανοιδιαιτητέςκαι
βοηθοίπουθαδιευθύνουνταπαιχνίδιατωνμπα-
ράζγιατηνάνοδοστηνΓ’Εθνικήσταπλαίσιατης
3ηςαγωνιστικήςΟπρωταθλητήςτηςΕΠΣΗμαθίας
ΑστέραςΤριποτάμουπουξεκίνησεμεσπουδαία
εκτόςέδραςνίκηεπίτουΠΑΟΚΚρηστώνηςστο
Κιλκίς,υποδέχεταιτηνΚυριακήστις16.00στο
γήπεδοΜακροχωρίουτονΜελιτέαΜελίτηςμε
στόχοτην2ηνίκηπουθαδώσειακόμηπερισσό-
τερεςελπίδεςναπα΄ρειένααπότατρίατηςανό-
δουστηνΓ’Εθνική.

Η ομάδα του Δήμου μας χρειάζεται την στήριξη του κόσμου και 
...όσοι δεν πάνε στην Λιβαδειά να πάνε στο γήπεδο Μακροχωρίου , 

Τον αγώνα θα διευθύνει ο κ. Χαψάς από τον σύνδεσμο των Σερ-
ρών με βοηθούς τους κ.κ  Βακουφτσή και Κρυωνά 

Αναλυτικά οι διαιτητές του 2ου ομίλου 
2ος όμιλος:
16.00: Εθνικός Γιαννιτσών-Σβορώνος Τζάμος (Σιδερίδης, Τσά-

γκας) Καστοριάς, 16.00 Μακροχώρι: Αστέρας Τριποτάμου-Μελιτέας 
Μελίτης Χαψας (Βακουφτσής, Κρυωνάς) Σερρών, 16.00 Τρίγλια: 
ΑΟ Χανιώτης- ΠΑΟΚ Κρηστώνης Μυλοπούλου (Δεδονάκης, Γεωρ-
γαντέλης) Καβάλας,

Α2 μπάσκετ
Έχασε από την Ελευθερούπολη ο Φίλιππος Βέροιας

(70-60)

Άμεσα αρχίζουν τα Playoffs και 
τα Playouts της Α2. Το προσε-
χές Σάββατο (12/5) για την ακρί-
βεια, καθώς τότε θα διεξαχθούν οι 
πρώτοι αγώνες και στις τέσσερις 
σειρές best of 5 σειρές, με όλες 
να αρχίζουν με το ίδιο σκορ: 1-1.

Η Ελληνική Ομοσπονδία ανα-
κοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα 
για όλους τους αγώνες, οι οποί-
οι έχουν κοινή ώρα έναρξης, τις 
17:00.

Ο Φίλιππος Βέροιας θα δώσει 
τον α’ αγώνα στο Αγρίνιο το Σάβ-
βατο 14 Μαίου 2022 

Αναλυτικά:
PLAYOFFS
1η αγωνιστική (14/5)
Ψυχικού 17:00 Ψυχικό - Ελευ-

θερούπολη
Στρέφη 17:00 Τρίτωνας - Χαρί-

λαος Τρικούπης

2η αγωνιστική (18/5)
Ελευθερούπολης 17:00 Ελευ-

θερούπολη - Ψυχικό
Μεσολογγίου 17:00 Χαρίλαος 

Τρικούπης - Τρίτωνας

3η αγωνιστική (21/5)
Ψυχικού 17:00 Ψυχικό - Ελευ-

θερούπολη (αν χρειαστεί)
Στρέφη 17:00 Τρίτωνας - Χαρί-

λαος Τρικούπης (αν χρειαστεί)

PLAYOUTS
1η αγωνιστική (14/5)

Αλ. Δημόγλου 17:00 Καβάλα - 
Παγκράτι

Αγρινίου 17:00 Αγρίνιο - Φίλιπ-
πος Βέροιας

2η αγωνιστική (18/5)
Μετς 17:00 Παγκράτι - Καβάλα
ΔΑΚ Δ. Βικέλας 17:00 Φίλιπ-

πος Βέροιας - Αγρίνιο

3η αγωνιστική (21/5)
Αλ. Δημόγλου 17:00 Καβάλα - 

Παγκράτι (αν χρειαστεί)
Αγρινίου 17:00 Αγρίνιο - Φίλιπ-

πος Βέροιας (αν χρειαστεί)

Α2: Μπάσκετ
Το αναλυτικό πρόγραμμα των Playoffs και των Playouts

Σάββατο 14/5 Αγρίνιο - Φίλιππος
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 14 Μα-

ΐου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίων 
Αναργύρων Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του αγα-
πημένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού και θείου

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜ.
ΑΣΙΚΙΔΗ

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

Η σύζυγος,
Τα τέκνα, Τα εγγόνια, 

Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 15 Μα-

ΐου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυ-
ση της ψυχής του αγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, παππού , 
αδελφού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦ.
ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

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

Η σύζυγος,
Τα τέκνα, Τα εγγόνια, 

Ο αδελφός, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 15 Μα-

ΐου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της αγα-
πημένης μας μητέρας, γιαγιάς, 
αδελφής και θείας

ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

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

Τα τέκνα, 
Τα εγγόνια, 

Τα αδέλφια, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Παρασκευή 13 Μαΐου 2022 

στις 5.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
Ραχιάς Ημαθίας ο Κωνσταντίνος Χριστοφ. Πο-
ταμόπουλος σε ηλικία 67 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Παρασκευή 13 Μαΐου 2022 

στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αντωνίου 
Βέροιας η Άννα Δημ. Σαρηγιαννίδου σε ηλικία 
81 ετών. Η ταφή θα γίνει στα Κοιμητήρια Τριπο-
τάμου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου 

Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου  Βέροιας ευχαριστεί 
θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους :

1. Την οικογένεια Μαρίας και Γιάννη Ποταμόπουλου για την οι-
κονομική δωρεά τους : α) αντί στεφάνου για τον αγαπημένο εξάδελφο 
μακαριστό Δεσπότη Δράμας Παύλο και β) αντί στεφάνου για τον αγα-
πημένο εξάδελφο Κώστα Ποταμόπουλο. Ο θεός ας τους αναπαύσει. 

2. Τους Μελίνα και Μάκη Δαμιανίδη για την δωρεά τους αντί 
στεφάνου εις μνήμην του αγαπημένου εξάδελφου Κώστα Ποταμόπου-
λου. Ο θεός ας τον αναπαύσει.  

3. Την κυριά Μαρία Ζεϊμπερίδου για την προσφορά ενός γεύ-
ματος στα παιδιά του κέντρου με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 
σαράντα ημέρων από τον θάνατο του αγαπημένου Αντώνη Μίνδη. Ο 
θεός ας τον αναπαύσει. 

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Με 23 θέματα στην ημερή-
σια διάταξη συνεδριάζει την 
Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 στις 
6.00 το απόγευμα, το Δημοτικό 
Συμβούλιο Βέροιας, με φυσική 
παρουσία όλων των δημοτικών 
συμβούλων και εκπροσώπων 
των ΜΜΕ, στην αίθουσα του δη-
μοτικού συμβουλίου. Με τα πα-
ρακάτω θέματα:

-Έγκριση ή μη της αριθ. 
12/2022 απόφασης Δ/κού Συμ-
βουλίου της Κοινωφελούς Δη-
μοτικής Επιχείρησης «Δημοτικό 
Περιφερειακό Θέατρο  Δήμου 
Βέροιας», περί τροποποίησης 
προϋπολογισμού της δράσης 
«3ο Σχολείο Σκηνοθεσίας», 2ης 
αναμόρφωσης του προϋπολογι-
σμού του και εγγραφής των συμμετεχόντων μαθητών στην παραπάνω 
δράση.

-Έγκριση ή μη έκδοσης ψηφίσματος για την υπογραφή και επικύρω-
ση της συνθήκης απαγόρευσης των πυρηνικών όπλων.

-Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (4η) προϋπολογισμού 
και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βέροιας, έτους 2022.

-Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (5η) προϋπολογισμού 
και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βέροιας, έτους 2022.

-Έγκριση ή μη μετατόπισης διάβασης πεζών στην οδό Πιερίων.
-Έγκριση ή μη καθορισμού θέσεων για την πρακτική άσκηση σπου-

δαστών στον Δ.Βέροιας
-Έγκριση ή μη καθορισμού θέσεων και ειδικοτήτων μαθητευόμενων 

Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ κατά την περίοδο 2022-
2023

-Έγκριση ή μη καθορισμού θέσεων και ειδικοτήτων μαθητευομένων 
ΕΠΑ.Σ. της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης- Δ.ΥΠ.Α

-Έγκριση ή μη παραλαβής της μελέτης «Κτηματογράφηση, Πολεο-
δόμηση, μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας και πράξη εφαρμογής στην 
Π.Ε 23 και σε τμήματα των Π.Ε.24, Π.Ε. 14 της πόλης Βέροιας».

-Έγκριση ή μη α) πρακτικών δημοπρασίας γα την εκμίσθωση του υπ’ 
αριθ. 17 αγροτεμαχίου της Δημοτικής Κοινότητας Μακροχωρίου του κλη-
ροδοτήματος Τσαρούχη και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

-Έγκριση ή μη εξόφλησης 
οφειλής των κληρονόμων του 
Κ.Δήμου σε δόσεις

-Έγκριση ή μη α) ανάκλη-
σης της υπ’ αριθ. 401/2015 α-
πόφασης του Δ.Σ. β) δωρεάν 
παραχώρησης της χρήσης του 
γραφείου 11 της Δημοτικής Αγο-
ράς και γ) εξουσιοδότησης του 
Δημάρχου.

-Έγκριση ή μη θέσης σε κυ-
κλοφορία οχημάτων του Δήμου.

-Έγκριση ή μη εισόδου-ε-
ξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 
284 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο 
του αγροκτήματος Βέροιας.

-Έγκριση ή μη εισόδου-ε-
ξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 
516α εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο 

του αγροκτήματος Κουλούρας.
-Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου οχημάτων στα υπ’ αριθ. 1211, 1212, 

1213 εκτός σχεδίου γεωτεμάχια του αγροκτήματος Τριλόφου.
-Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια της μελέτης 

«Μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και διαρρύθμισης κυκλοφορίας του 
έργου εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών σε  περιοχή του Δήμου Βέροι-
ας».

-Αποδοχή ή μη προτεινόμενων συμβιβασμών μεταξύ Δήμου και φο-
ρολογουμένων πολιτών.

-Έγκριση ή μη τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 302/2016 
απόφασης του Δ.Σ., περί επικύρωσης του Μητρώου Εθελοντών Κοινω-
νικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας

-Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου και μετάβασης επίσημης αντι-
προσωπείας στον Δήμο Καζανλάκ Βουλγαρίας, στα πλαίσια των εορτα-
στικών εκδηλώσεων του «Φεστιβάλ των Ρόδων».

-Επί αιτήματος της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας για την  παρα-
χώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.

-Επί αιτήματος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Μικρασιατών Ν.Ημαθίας 
για την παραχώρηση της χρήσης του ισογείου χώρου του Δημαρχείου 
και της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 

-Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύ-
ναμη δημότισσα.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Συλλυπητήριο
Σήμερα γιορτή της Νοσηλεύτριας αντί να πούμε χρό-

νια πολλά, αποχαιρετούμε την αγαπημένη μας συνά-
δελφο. Μια συνάδελφο που έδωσε ψυχή και σώμα τόσα 
χρόνια στο νοσοκομείο Νάουσας, το αγάπησε και υπη-
ρέτησε με ήθος και αυταπάρνηση . Συλλυπητήρια στην 
οικογένεια της Μαρίας Πάλλα.

Σήμερα το νοσοκομείο Νάουσας πενθεί για την τραγι-
κή απώλεια της Μαρίας μας.

Μαρία μας, θα μας λείψεις. Καλό Παράδεισο!
Οι συνάδελφοί σου

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

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

Το Σάββατο 14 Μαΐου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Γενεσίου 
της Θεοτόκου Μαλγάρων, όπου θα τελέσει το τεσσαρακονθήμερο μνημό-
συνο του μακαριστού π. Ιωάννου Τσιτσία.  

Το Σάββατο 14 Μαΐου στις 7:00 μ.μ. θα λάβει μέρος στον Πολυαρ-
χιερατικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλλίου 
Γρεβενών, επί τη εορτή του πολιούχου και προστάτου της πόλεως Αγίου 
Αχιλλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης και θα συμμετάσχει στην Ιερά Λιτανεία. 

Την Κυριακή 15 Μαΐου το πρωί θα προεξάρχει στο Πολυαρχιερατικό 
Συλλείτουργο στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
Γρεβενών, με την ευκαιρία της εορτής του πολιούχου και προστάτου της 
πόλεως Αγίου Αχιλλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης. 

Συνεδριάζει τη Δευτέρα, δια ζώσης, 
το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας  
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ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

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

ΔήμοςΒέροιαςΔημοτικήΕνότηταΒέροιας
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

ΔήμοςΝάουσαςΔημοτικήΕνότηταΝάουσας
Δημαρχείο:  2332 3 50300
Fax:  2332 0 24260
ΚΕΠ:  2332 3 50000 , 2332 3 50011 , 
2332 3 50015 , 2332 3 50016 

ΔήμοςΑλεξάνδρειας
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
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά στο 
κέντρο της Βέροιας γκαρσο-
νιέρα μέχρι 50 τ.μ. με ασαν-
σέρ. Τηλ.: 6945 122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

ισόγειο 91 τ.μ., Ηρακλέους 
6, περιοχή Ακροπόλεως. 
Τηλ.: 6944 910329.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέρα, 1ος όροφος, Ανοί-
ξεως 52. Πληρ. τηλ.: 6945 
852826.

ΠΑΤΡ ΙΔΑ ,  π ε ρ ι οχ ή 
Μαυροσ ι ,  ενο ικ ιάζετα ι 

χωράφι  10 στρέμματα, 
χέρσο, αρδευτικό, πάνω 
στην  άσφαλτο .  Πληρ . 
τηλ.: 6945 152085, κος 
Νίκος.

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε Τ Α Ι 
γ κ α ρ σ ο ν ι έ ρ α  3 8  τ . μ . 
στη Βέροια,  Κωττουν ί -
ου 14 (περιοχή Εληάς), 
4ος  όρ . ,  ασανσέρ ,  η -
μιαυτόνομη θέρμανση, 
Δ ,  Σ ,  Κ ,  WC,  μπάν ιο , 

ε ν τ ο ι χ ι σ μ έ ν η  ν τ ο υ λά -
πα,  φωτε ινό ,  τ ιμή  συ -
ζη τ ή σ ι μ η .  Τη λ . :  6 9 3 1 
929530, ιδιώτης.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜ/ΤΩΝ
Κωδ: 105360  Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 
3ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Σα-
λόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη 
το 1975,  έχει Κουφώματα Συνθετικά με Διπλά 
τζάμια, κομπλέ ανακαινισμένη, χωρίς θέρμανση, 
με ανελκυστήρα, Τιμή: 220 €. Διαθέσιμο από 
1/05/2022.

Κωδ: 107114 ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ενοικιάζεται 
Γκαρσονιέρα 60τ.μ. στον 2ο όροφο, αποτελείται 
από 1υ/δ, σαλόνι, κουζίνα και μπάνιο, βλέπει 
σε ανοιχτωσιά, αρκετά φωτεινό και καλοδιατη-
ρημένο, χωρίς θέρμανση και χωρίς τα έπιπλα, 
σε τιμή προσφοράς μόνο: 200€. Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη μόνο από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Θα είναι διαθέσιμο από 1/3/2022.

Κωδ: 22940 ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ ενοικιάζεται 
ισόγειο διαμέρισμα 70 τ.μ. μικτά και 63 τ.μ. καθ. 
με 2υ/δ, σαλονοκουζίνα, μπάνιο και αποθή-
κη, σε πολύ καλή κατάσταση , ανακαινισμένο 
κομπλέ , χωρίς κοινόχρηστα , ανεξάρτητο και 
χωρίς θέρμανση , τιμή μόνο 220€ . Αποκλειστι-
κή διάθεση και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 

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

Κωδ. 24103 ΕΛΗΑ , επί της Εληάς ενοικιά-
ζεται διαμέρισμα 80 τ.μ., κατασκευή 1976, 2 υ/δ 
, σαλόνι, με καινούργια κουζίνα, 2 ος όροφος, 
ανακαινισμένο μερικώς , σε καλή κατάσταση, σε 
οικοδομή πολυτελούς κατασκευής , καινούργια 
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, διαθέτει 
, κεντρική θέρμανση πετρελαίου που λειτουργεί , 
με ανελκυστήρα καινούργιο, 280€, Αποκλειστική 
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .

ΚΩΔ. 13914 ΩΡΟΛΟΙ διαμ/μα σαν Μονο-
κατοικία με 96 τ.μ., καθ.  με 2 - , 3 υ/δ,  1ος όρο-
φος, διαμπερές , παλαιά κατασκευή αλλά πολύ 
καλά συντηρημένο και φροντισμένο , διαθέτει 
ατομική θέρμανση πετρελαίου  , κλιματιστικό και 
ηλιακό θερμοσίφωνα  , με βεράντα εμπρός και 
πίσω αλλά και με θωρακισμένη πόρτα , χωρίς 
κοινόχρηστα ,ενοίκιο 350€. υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρό ενδιαφερόμενο..

Κωδ.105742 ΚΕΝΤΡΟ, στην Εληά κοντά 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα 110τ.μ., με 3υ/δ, 
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, και WC, δίνεται και 
κομπλέ επιπλωμένο με ηλεκτρικές συσκευές και 
πλυντήριο ρούχων , διαθέτει κεντρική θέρμανση 
πετρελαίου και 2 κλιματιστικά , σε πολύ τοποθε-
σία , μίσθωμα 300€.

ΚΩΔ.116191 Ενοικιάζεται ένα πολύ ωραίο 
διαμ/μα στο κέντρο της πόλης 110 τ.μ. 3δσκλ, 

1ος υπερυψωμένος όροφος, σε κεντρικότατο 
σημείο, με ευχάριστη θέα, σε πολυκατοικία 
αξιώσεων, η θέρμανση του με θερμοσυσσω-
ρευτές με μπάνιο και WC, με ένα πολύ ωραίο 
τζάκι, διαμπερές, ηλιόλουστοι χώροι, δάπεδα 
από μάρμαρο και ξύλο, σε τιμή προσφοράς 
360 €. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ Α-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
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 συνθετικά, 
με διπλά τζάμια  , διαθέτει τζάκι , αποθήκη και 
μεγάλη αυλή .   Τιμή: 320 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867  Ενοικιάζεται κάτω από τον πε-

ριφερειακό αποθήκη 250 τ.μ. με οικόπεδο 6.000 
τ.μ. περιφραγμένο και περιποιημένο , μηνιαίο 
μίσθωμα μόνο 600€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γρα-

φείο συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. στον 2 ο 
όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Α-
λουμινίου συρόμενα, Ανελκυστήρα - Τιμή: 100 €.

Κωδ: 23753 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα Γραφείο συνολικής επιφάνει-
ας 35 τ.μ. 1ος όροφος Υπερυψωμένος. Απο-
τελείται από 1 ενιαίο χώρο και WC και διαθέτει 
θέρμανση με Κλιματιστικό, χωρίς κοινόχρηστα, 
Τιμή: 130 €.

Κωδ: 23706 - Κέντρο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται 
από 3 χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 1970 
και διαθέτει ανοιχτωσιά , έχει Κουφώματα Συν-
θετικά, Ανελκυστήρα και A/C - Μίσθωμα 300 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ. 14501 ΚΕΝΤΡΟ , κοντά στα ΚΤΕΛ 

κατάστημα 30 τ.μ., ισόγειο , καλής εμπορικό-
τητας και σε κεντρικό σημείο , κατάλληλο για 
κάθε εμπορική δραστηριότητα και χρήση , τιμή 
μόνο 200€ ,

κωδ. 14035 Κατάστημα με ωραία βιτρίνα 
σε καλό εμπορικό σημείο , πάροδο της Μη-
τροπόλεως 36 τ.μ., ισόγειο και με 26 τ.μ. πα-
τάρι , διατίθεται προς ενοικίαση  , ενοίκιο 400€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13964 πωλείται κοντά στα ΚΤΕΛ 
σπάνιο ισόγειο κατάστημα 70 τ.μ., τετραγω-
νισμένο και με πολύ μεγάλη φάτσα , ακίνητο 
ευκαιρίας , τιμή έκπληξη,  Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ, Μόνο σοβαρές προτάσεις , τιμή πώλησης  
80.000€ τώρα 50.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 117335 ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ Πωλείται 

ισόγειο διαμέρισμα 70 τ.μ. μικτά και 63 τ.μ. καθ. 
με 2υ/δ, σαλονοκουζίνα, μπάνιο και αποθήκη, 
σε πολύ καλή κατάσταση , ανακαινισμένο κο-
μπλέ , μαζί με ένα Ισόγειο γκαράζ 16τ.μ., χωρίς 
κοινόχρηστα , ανεξάρτητο και χωρίς θέρμανση 
, τιμή μόνο 38.000€ . Αποκλειστική διάθεση και 
διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 117191 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Διατίθεται ένα 
διαμέρισμα των 100 τ.μ., κατασκευής 1983, με 3 
υ/δ, 1 ος όροφος, θέα με φόντο τον κάμπο, είναι 
μερικώς ανακαινισμένο, έχει ατομική θέρμανση 
πετρελαίου,  υπάρχει και δυνατότητα στάθμευ-
σης του αυτ/του , σε τιμή προσφοράς 90.000€.  
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.12865 ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποκλειστικά από 
το γραφείο μας σπάνιο διαμέρισμα επί της Λ. 
Ανοίξεως, 110τ.μ. μικτά και 101τ.μ. καθαρά, 
3ου ορόφου, με 3υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο 
και αποθήκη, κατασκευής του 1972.Πρόκειται 
για ένα πολύ φωτεινό διαμέρισμα με μοναδική 
ανοιχτωσιά μπροστά του , απεριόριστη θέα 
στον κάμπο της Βέροιας, προσόψεως-γωνιακό, 
χωρίς θέρμανση, με ανελκυστήρα, σε μοναδική 
τοποθεσία, άριστη διαρρύθμιση, σε τιμή προ-
σφοράς: 130.000€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά 
ενδιαφερόμενο αγοραστή.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 23756 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ πωλείται 

καινούργια Μονοκατοικία -Μεζονέτα ημιτελής 
στο κέντρο της πόλης η οποία εκτίνετε σε 5 
επίπεδα σε εξαιρετικά καλό σημείο της πόλης , 
σίγουρα άκλειστη , βλέπει πάνω σε πάρκο 280 
τ.μ.. Κατασκευή το 2017 , πρόκειται για σπάνιο 
ακίνητο , με άριστα ποιοτικά κατασκευαστικά 
κριτήρια με αντλία θερμότητας και δυνατότητα 
στάθμευσης 2-4 αυτοκινήτων ,τιμή πώλησης ως 
έχει 350.000€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδι-
αφερόμενο πελάτη .  Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14674 Στη  ΡΑΧΗ ,Βέροιας πωλείται 
σπάνια Βίλα η οποία εκτίνετε σε τρία  επίπε-
δα  με συνολική αναδομή 352 τ.μ., κατασκευής 
1992, αποτελείται από τρία επίπεδα  ημιυπόγειο 
, ισόγειο και 1 ο όροφο. Πρόκειται για μία εξαιρε-
τική ευκαιρία , με σπάνιο φυσικό περιβάλλον , 
η δε κατασκευή τόσο εσωτερικά όσο και εξωτε-
ρικά είναι με υψηλής ποιότητας υλικά και η γε-
νικότερη  κατάσταση του εκπληκτική.  Οι χώροι 
της μέσα πολύ καλά σχεδιασμένοι , λειτουργικοί 
, με πολλούς αποθηκευτικούς χώρους  , διαθέτει 
επίσης και  δύο πάρκινγκ στεγασμένα δίπλα , 
πωλείται σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας μόνο 
325.000€, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Υπόδειξη 
μόνο σε πραγματικό ενδιαφέρον.

ΚΩΔ. 23569 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ημιτελής οικο-
δομή αποτελούμενη από οικόπεδο 388 τ.μ. και 
αναδρομή  355 τ.μ. η οποία κατανέμεται σε α) 
ένα διαμ/μα  ισόγειο 59 τ.μ. β) δεύτερο διαμ/μα 
ισόγειο 124 τ.μ. γ) τρίτο διαμ/μα ισόγειο 56 τ.μ. 
και  δ)τέταρτο  διαμ/μα 1ος ορ. με 116 τ.μ. τιμή 
ευκαιρίας όλα μαζί μόνο 110.000€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ. 117036 ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον πεζόδρομο 

της Βέροιας μεγάλη Επαγγελματική Στέγη 213 
τ.μ. αποτελούμενη από 7 χώρους ανεξάρτητους 
, φωτεινούς σε εξαιρετικά καλή κατάσταση με 
2 WC και ασανσέρ, σε εξαιρετικά συμφέρουσα 
τιμή 150.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπό-
δειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23559 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατάστη-

μα συνολικής επιφάνειας 28 τ.μ. Ισόγειο και 
28τ.μ. Υπόγειο. Αποτελείται από 2 Χώρους, 
Είναι κατασκευασμένο το 1980 και διαθέτει Κου-
φώματα Αλουμινίου, Γωνιακό-Προσόψεως, σε 
τιμή προσφοράς 20.000€.

Κωδ: 13964 πωλείται κοντά στα ΚΤΕΛ 
σπάνιο ισόγειο κατάστημα 70 τ.μ., τετραγω-
νισμένο και με πολύ μεγάλη φάτσα , ακίνητο 
ευκαιρίας , τιμή έκπληξη,  Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ, Μόνο σοβαρές προτάσεις , τιμή πώλησης  
80.000€ τώρα 50.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΩΝ
Κωδ. 13780 ΠΩΛΕΙΤΑΙ  στην Πυλαία περι-

οχή Ελαιώνας κοντά στο Πρότυπο σχολείο,  χω-
ραφοοικόπεδο εκτός σχεδίου  1040 τ.μ., γωνια-
κό , διαθέτει θέα εκπληκτική , απρόσκοπτη και 
ανεμπόδιστη , με πολύ καλό  προσανατολισμό ,  
σε προνομιακή τοποθεσία , πάνω στον κεντρικό 
δρόμο , σίγουρα για απαιτητικούς αγοραστές ,  
τιμή έκπληξη , μόνο 105.000€.

Κωδ.14002 Στο δρόμο για Τρίλοφο  πωλεί-
ται ακίνητο σπάνιο  επί του κεντρικού δρόμου  
και αφορά  έκταση από 8.000 τ.μ.,  τιμή πώλη-
σης 40.000€. Πολύ αξιόλογο ακίνητο και σε τιμή 
πραγματικής ευκαιρίας,

Κωδ. 14069 ΒΕΡΟΙΑ -  ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, επί 
της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ.-ΜΑ-
ΚΡΟΧΩΡΙΟΥ  σπάνιο Χωραφοοικόπεδο 8930 
τ.μ.,  άρτιο οικοδομήσιμο με κόμβο δικό του , 
διαθέτει άνετη πρόσβαση και αφορά μόνο μία 
πολύ σοβαρή επιχείρηση που θα κατασκευ-
άσει κάτι εξαιρετικά σπουδαίο , πρώτη τιμή 
1.800.000€ . ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μόνο στην ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία χωρίς αμφιβολία.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120 

τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς επικλινές , 
σε απίστευτα χαμηλή τιμή, Αποκλειστική διάθε-
ση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία 
χωρίς αμφιβολία, μόνο 15.000 €.

Κωδ: 12745 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικό-
πεδο συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε πολύ 
καλή τοποθεσία, κοντά στα ΚΤΕΛ κατάλληλο για 

ανέγερση οικοδομής, σ.δ 2,2 κτίζει 440 τ.μ. Τιμή: 
150.000 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106843 ΓΗΠΕΔΟ Πωλείται σπάνιο 
Οικόπεδο 233 τ.μ. γωνιακό, τρίφατσο, πολύ 
προνομιούχο, άρτιο και οικοδομήσιμο, κατάλ-
ληλο για ανέγερση μονοκατοικίας ή μεζονέτας, 
σε πολύ καλή γειτονιά, τιμή προσφοράς μόνο 
35.000€.

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

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

Κωδ: 106548 - ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπε-
δο συνολικής επιφάνειας 1.508 τ.μ. μέσα στο 
χωριό, άρτιο και οικοδομήσιμο, σε πολύ καλή 
τοποθεσία, Τιμή: 25.000€. Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ:106668 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ Πωλείται Χωραφοοικόπεδο α-
πό την κάτω πλευρά του δρόμου συνολικής 
επιφάνειας 6.750τ.μ., κατάλληλο για πολλαπλές 
χρήσεις, με πολύ μεγάλη φάτσα στο δρόμο, 
σε τιμή προσφοράς μόνο 80.000€  ολόκληρο. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 105350 ΚΟΥΛΟΥΡΑ , Διατίθεται προς 

πώληση ένα μοναδικό Αγροτεμάχιο 30.400 τ.μ., 
ενιαίο κομμάτι, σε εξαιρετικό σημείο, μεγάλης 
προβολής, πρώτο από την Εγνατία οδό, σε 
απόσταση περίπου 1,5χλμ από τον κόμβο, 
περιφραγμένο με μπετό, κατάλληλο για πολλα-
πλές χρήσεις, ζητούμενο τίμημα 165.000€ όλο 
μαζί. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΚΟΠΑΝΟΣ ενοικιάζονται δύο επαγγελματι-
κοί χώροι από 350 τ.μ. ο καθένας με δυνατό-
τητα να γίνει ένας χώρος, στον περιφερειακό 
δρόμο Κοπανού, δίπλα στο βενζινάδικο Σαρ-
δέλη, με 5μ. καθαρό ύψος, χωρίς εσωτερικές 
κολώνες και περιφραγμένη αυλή 600 τ.μ. Τιμή 
1,00 ευρώ το τετραγωνικό. Τηλ.: 6944 687267 
& 23320 41088.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο 7,5 στρέμ-
ματα στο δρόμο προς Νοσοκομείο αρι-
στερά (φρύδι) απέναντι από το «Άρωμα 
Πόλης» (προς ένταξη στο Σχέδιο Πόλης). 
Πληρ.τηλ.:6944422644.

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



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αποθηκευ-

τικός χώρος δύο ορόφων 150 
τ.μ. έκαστος, Βρίσκεται σε οι-
κόπεδο 700 τ.μ., παραπλεύρως 

πάρκιγκ νεκροταφείου. Τηλ.: 
6932 230921.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητροπό-
λεως 35, χώρος 90 τ.μ. περί-
που, με 3 χώρους και κουζινα, 
W.C., για επαγγελματική χρήση 
ή για διαμέρισμα, 3ος όρ. Τηλ.: 
6932 471705 & 23310 21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός Ταξί με ε-
δική άδεια από επιχείρηση στη 
Βέροια για πλήρη απασχόλησης. 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός αυτοκινή-
των από επιχείρηση στη Βέροια 
για πλήρη απασχόληση. Τηλέφω-
να επικοινωνίας: 2331071553 & 
2331062900 Ώρες επικοινωνίας: 
9:30 ΜΕ 18:30.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο γυναίκες 
για εργασία στη «Φίνα Κότα» 
για σέρβις και κουζίνα. Για 
πληροφορίες στο τηλ.: 23310 
43222 μεά τις 6.00 μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος φαρ-
μακείου με εμπειρία, για η-
μιαπασχόληση. Πληρ. τηλ.: 
23310 27507.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για 24ωρη 
φροντίδα ηλικιωμένης. Πληρ. 
τηλ.: 6972 913887.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα για κου-
ζίνα σε εστιατόριο-ταβέρνα για 
καθημερινή εργασία. Μισθός 
πολύ καλος. Υπάρχει και σπί-
τι για να μένει αν θέλει. Τηλ.: 
6972 012622 κος Χρήστος.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος σε 

εστιατόριο-ταβέρνα για καθη-
μερινή εργασία. Μισθός πολύ 
καλός. Υπάρχει και σπίτι για 
να μένει αν θέλει. Τηλ.: 6972 
012622 κος Χρήστος.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ  Spec i foods 

MON.IKE ζητά  εργάτριες & ερ-
γάτες παραγωγής, για εργασία 
στο υποκατάστημά της στην 
περιοχή Κουλούρα. Τηλέφωνα 
επικοινωνίας: 23310 97588-
97555, Κιν:6949748888.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πλανόδιοι μι-
κροπωλητές για νησί. Απαραί-
τηττο μεταφορικό μέσο. Απο-
δοχές από 80 ευρώ ημερησί-

ως. Πληρ. τηλ.: 6945 003564.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλα-

ξη και περιποίηση ηλικιωμένων. 
Τηλ.: 6945 738276 κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φρο-
ντίδα και περιποίηση ηλικιωμέ-
νων για 24 ώρες. Πληρ. τηλ.: 
6993 678697.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

•ΡΟΛΟΙ 105τμ 1ου ορόφου διαμπερές, 2δωμάτια, μεγάλο σα-
λόνι,κουζίνα, μπάνιο,αποθήκη,δυνατότητα και 3ου δωματίου  
70.000ευρώ.
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100τμ 3ουορόφ.3δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπά-
νιο,μπαλκόνι με μπάρμπεκιου  112.000ευρώ.
•ΑΚΡΟΠΟΛΗ πολυτελές 130τμ 2δωμάτια,σαλόνοκουζίνα με 
τζάκι,2μπανια,ντουλάπες,θερμοσυσσωρευτές, μεγάλα μπαλκό-
νια με θέα,κλειστό parking  160.000ευρώ.
•ΡΟΛΟΙ 105τμ 2οςοροφ. 3δωμάτια, σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο και 
αποθήκη. Χρειάζεται ανακαίνιση  55.000€ 
- ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ 2διαμερίσματα 100τμ το καθένα 2δωμάτια,σα-
λόνι,κουζίνα μπάνιο και δυνατότητα 3ουδωματίου 75.000ευρώ 
το καθένα.
- ΚΕΝΤΡΟ 94τμ,2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιο 55.000ευρώ.
   

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

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

ΠωλούνταιΚαταστήματα
Στον ΠΡΟΜΗΘΕΑ 80τμ γωνιακό πάνω σε κεντρικό δρόμο 
70.000ευρώ.  
Στο ΚΕΝΤΡΟ 40τμ 22.000ευρώ.
Στο ΚΕΝΤΡΟ 110τμ ισόγειο και 100τμ υπόγειο.Τιμή συζητή-
σιμη.
Στην ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ επαγγελματικός χώρος 
500τμ σε οικόπεδο 4στρεμ. ψηλοτάβανο με πατάρι για διάφο-
ρες χρήσεις 900.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 107τμ με 4 γραφεία,μπάνιο 
70.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 100τμ στον 1οόροφο 
135.000ευρώ.
Στα ΑΣΩΜΑΤΑ ταβέρνα 120τμ πλήρως εξοπλισμένη μαζί με 
διαμέρισμα 130τμ 1ου ορόφου 2Δ,ΣΚ,WC  270.000ευρώ.
Πωλούνται χωραφοοικοπεδα
Εργατικές κατοικίες οικόπεδο 3,5 στρεμ.οικοδομήσιμο 
56.000ευρώ.
Κοντά στον Γαλαξία οικόπεδο οικοδομήσιμο 240τμ. 35.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

ΚΕΝΤΡΟ 90τμ 2δωμ,σαλόνι,κουζίνα, μπάνιο,χωρίς θέρμανση 
300ευρώ.
ΡΟΛΟΙ 130τμ 3δωμ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,χωλ,ατομ.θέρμαν-
ση 350ευρώ.
ΣΤΑΔΙΟΥ 2δωμάτια,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο 250ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 220τμ 5δωμ,σαλόνι, τζάκι,κουζίνα με ηλ.
συσκευές,2μπάνια ηλιακό θερμοσίφωνα,ντουλάπες,ατομ. θέρ-
μανση-θερμοπομπούς 480ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
ΚΕΝΤΡΟ 1δωμάτιο με ντουλάπα,κουζίνα,μπάνιο,μπαλκόνι με 
θέα 200ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ επιπλωμένη,1δωμάτιο,κουζίνα με ηλ.συσκευές,μπά-
νιο 300ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 1δωμάτιο,σαλοκουζίνα,μπάνιο,θερμοσυσσωρευτές 
200ευρώ.
ΡΟΛΟΙ επιπλωμένη,λουξ,1δωμάτιο,σαλονοκουζίνα,ηλεκτρικές 
συσκευές, θερμοπομπούς,air-condition,ατομική θέρμανση 
350ευρώ.Στην τιμή περιλαμβανεται το wifi και ο λογαριασμός
ύδρευσης.
ΚΕΝΤΡΟ 6 γκαρσονιέρες πρόσφατα ανακαινισμένες 
300-350ευρώ. 
ΤΣΕΡΜΕΝΙ λουξ 3ος όροφος 1δωμάΤιο,κουζίνα,κλιματιστικό 
220ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΓραφεία:
Στο ΚΕΝΤΡΟ της πόλης 24τμ.  200€ 
Στο ΡΟΛΟΙ 80τμ στον 1οορ.450ευρώ.

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στον1οόροφο

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

Ζητούνταιακίνηταπροςπώληση-ενοικίαση

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση εμπορίας καλλυντικών, ορθοπεδικών 
ειδών και υποδημάτων. Λειτουργεί σε κεντρικότατο  μισθωμένο 
κατάστημα στη Βέροια, εμβ 448 τ.μ. σε 5 επίπεδα (ισόγειο, πα-
τάρι, υπόγειο και δυο ορόφους). Είχε διαμορφωθεί για ΦΑΡΜΑ-
ΚΕΙΟ με όλες τις προδιαγραφές, διαθέτει κουζίνα, 3 WC και ε-
σωτερικό ασανσέρ. Διατίθεται με το εμπόρευμα ή χωρίς αυτό, με 
το e-shop ή χωρίς αυτό, με τον πάγιο εξοπλισμό ή χωρίς αυτόν.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο6956604088

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

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

Αποστολήβιογραφικών:info@veritafruit.gr,
Τηλέφωναεπικοινωνία:6972396712

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

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

Τηλ.επικοινωνιας:2331071120

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  ο δ η -
γός-διανομέας, κάτο-
χος διπλώμαος Γ΄ κα-
τηγορίας, με προϋπη-
ρεσία.

Τηλ.:2331074443.

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

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

Ηκαθημερινότη-
τασουθαπεριλαμ-
βάνει:

• Καθημερινή επι-
κοινωνία με νέους & 
υφιστάμενους πελάτες

• Διερεύνηση των 
αναγκών τους και παράθεση επαγγελματικών & καινοτόμων λύσεων

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

ΑΠΟΣΤΟΛΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ:vasileios.nikolaou1@vodafone.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρία «TASTY FRUIT»

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦ.-ΝΙΚΟ-
ΛΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣ.Ο.Ε.με έδρα 
Τ. Ρωσοπροσφύγων Β΄ Βέροια, 
ενόψει της νέας σεζόν 2022 
δέχεται δηλώσεις παραγωγών 
στις καλλιέργειες κερασιών, βε-
ρίκοκων, νεκταρινιών και ροδα-
κίνων. Υπεύθυνος επικοινωνίας 
Αποστολίδης Στέφανος, τηλ.: 
6945 105091 - 23310 72700 
(9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία σε Μίνι Μάρκετ. Πληρο-
φορίες τηλ.: 6972 289915 κ. Κώστας ή βιογραφικό αυτο-
προσώπως στο κατάστημα Μητροπόλεως 23, Βέροια.
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P Στο 1,10 
σήμερα η βενζίνη. 
Το μισό λίτρο…

P Μεγαλωμένος 
με τη δημιουργική 
λογιστική γαρ.

 
P Η νέα ε-

βδομάδα της νέας 
κρίσης: Σάββατα 
χωρίς ρεύμα. Κυ-
ριακές χωρίς αυ-
τοκίνητο. Δευτέ-
ρες-Τρίτες χωρίς 
φαγητό. Τετάρτες 
χωρίς θέρμανση. 
Πέμπτες χωρίς 
νερό. Παρασκευές 
όλη μέρα ειδήσεις 
στην TV και φτου 
κι απ’ την αρχή.

P Ζητείται κό-
ρη βενζινά για σοβαρή σχέση.

P Αυτοί ρε όπως πάνε θα βάλουν ειδικό 
φόρο και στις ορθοπεταλιές.

P Επειδή είχαν τόσα χρόνια το προνόμιο να 
μας κάνουν τη ζωή ποδήλατο.

P Αιφνίδιο αίτημα ένταξης της Φιλανδίας 
στο ΝΑΤΟ. Και πέστε τώρα ότι φταίει και γι’ 
αυτό ο Πούτιν.

P Τελικά ομελέτα δεν γίνεται χωρίς να σπά-
σεις τσαμπουκά, όχι αβγά.

P Μια φορά έκλεισα κι εγώ διακοπές από 
νωρίς και θα γίνει πυρηνικός πόλεμος.

P Τελικά πρέπει να ψηφίζουμε πολιτικούς που 
δεν παίρνουν χάπια. Λήγουν.

P Πάντα έτσι γίνεται. Ξαφνικά μαλώνουν, 
σκοτώνεται τσάμπα ο κόσμος και μετά γίνο-
νται ξανά κώλος και βρακί.

P Πολιτικές του κώλου, σόρι κιόλας.

P Από κάπου μπάζει ανεύθυνους ο πλανή-
της ε;

P Και:
Είναι ένα ζευγάρι αρραβωνιασμένο για δύο 

χρόνια περίπου. Τελικά αποφασίζουν να παντρευ-
τούν. Κάθονται λοιπόν να συζητήσουν για τον 
γάμο. Ο άντρας -βαρύς κι ασήκωτος- λέει στη 
γυναίκα:

– Κοίταξε γυναίκα, για να παντρευτούμε, εγώ 
θέτω τρεις απαραίτητους όρους.

Πρώτον, θέλω κάθε πρωί μόλις ξυπνάω, να 
βρίσκω το καφεδάκι μου έτοιμο, ζεστό πάνω στο 

τραπέζι, είσαι δεν είσαι στο σπίτι.
Δεύτερον, θέλω κάθε μεσημέρι που θα γυρίζω 

από τη δουλειά να βρίσκω έτοιμο και ζεστό το φαΐ 
μου, είσαι δεν είσαι σπίτι.

Τρίτον, θέλω κάθε βράδυ που θα γυρίζω από 
το καφενείο να βρίσκω έτοιμες τις παντόφλες μου 
μπροστά στο καναπέ με την τηλεόραση ανοιχτή, 
είσαι δεν είσαι σπίτι!

– Εντάξει, λέει η γυναίκα. Δέχομαι τους όρους 
σου. Εγώ μόνο έναν μικρό όρο βάζω…

– Ωραία, λέει ο άνδρας, πες τον.
– Το σεξ αρχίζει κάθε βράδυ στις 11, είσαι δεν 

είσαι σπίτι!
Κ.Π.

Στην τουριστική έκθεση 
«Arabian Travel Market» 
του Ντουμπάι συμμετείχε 

η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
    Το μεγάλο ενδιαφέρον των ε-

πισκεπτών από τις χώρες της Μέ-
σης Ανατολής για την Ελλάδα και τον 
τουρισμό πολυτελείας επιβεβαιώθηκε 
κατά τη διάρκεια της «Arabian Travel 
Market», που πραγματοποιήθηκε 
στο Ντουμπάι από τις 9 έως τις 12 
Μαΐου 2022 με τη συμμετοχή της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι επισκέπτες της έκθεσης, που 
είναι η μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού 
στη Μέση Ανατολή, έδειξαν μεγάλο 
ενδιαφέρον για να επισκεφτούν τη 
χώρα μας ύστερα από μια περίοδο 
δύο ετών. Ταυτόχρονα η Ελλάδα α-
ποτελεί έναν από τους πιο ελκυστι-
κούς και αγαπητούς  προορισμούς 
για τους κατοίκους των χωρών αυ-
τών.

Στρατηγικός στόχος της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι η 
διεκδίκηση ενός μεγαλύτερου μεριδί-
ου από τη συγκεκριμένη τουριστική αγορά, κάτι που μπορεί 
να υλοποιηθεί με τον εκσυγχρονισμό του αεροδρομίου της 
Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει πλέον τις κατάλληλες υποδομές 
και μπορεί να υποδεχτεί όλους τους τύπους αεροσκαφών από 
μακρινές αγορές.

Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
είχαν εκτεταμένες συζητήσεις με εκπροσώπους αεροπο-
ρικών εταιρειών της Μέσης Ανατολής και συγκεκριμένα με 
τους κ. Abdulilah Suliman Aleadi, αντιπρόεδρο της «flynas», 
κ. Jeyhun Efendi, chief sales officer της «Fly Dubai», κ. 
Johannes Rieche, Product Manager και την κα. Roula Obeid, 
senior manager της «Qatar Airways», καθώς και τον κ. Con 
Korfiati, CEO της «flyadeal».

Kατά τη διάρκεια της έκθεσης οι εκπρόσωποι της Πε-
ριφέρειας συνομίλησαν με tour operators, στους οποίους 
παρουσίασαν τον προορισμό και ειδικά τις υποδομές του 
τουρισμού πολυτελείας της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και 

της Πιερίας. Από τις συζητήσεις αυτές  διαφάνηκε το έντονο 
ενδιαφέρον των τουριστικών εκπροσώπων της περιοχής για 
συγκεκριμένα τουριστικά πακέτα.

«Οι επισκέπτες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δα-
πανούν αρκετά μεγάλα ποσά στις διακοπές τους και έχουν 
μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στους προορισμούς που 
επιλέγουν σε σχέση με τους παραδοσιακούς μας επισκέπτες. 
Επιλέγουν προορισμούς City-Break, γεγονός που μπορεί 
να βοηθήσει την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ακόμη επιλέγουν 
πακέτα περιηγητικού τουρισμού και διακοπών ψυχαγωγίας 
ενώ χαμηλά στις προτιμήσεις τους βρίσκονται οι διακοπές 
Ήλιου-Θάλασσας. Η προσέγγιση μιας τέτοιας αγοράς είναι 
πολύ σημαντική για την περιοχή μας για την επιμήκυνση της 
τουριστικής περιόδου, καθώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα α-
ποτελούν μια από τις πιο αναπτυγμένες οικονομίες στη Μέση 
Ανατολή», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Αλέξαν-
δρος Θάνος.

Ενεργοποίηση 
της αναβαθμισμένης 

εφαρμογής myΔΥΠΑapp 
για κινητές συσκευές

Μετά την ολοκλήρωση εργασιών αναβάθμισης, ενεργοποιείται η εφαρμο-
γή myΔΥΠΑapp της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για κινητές 
συσκευές. Με την βελτιωμένη εφαρμογή, που πλέον ενσωματώνει το νέο 
ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και 
επαγγελμάτων (ESCO), περισσότερες από 40 ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι 
πλέον στα χέρια του κάθε πολίτη, εύκολα, άμεσα και με ταχύτητα.

Συγκεκριμένα, παρέχονται υπηρεσίες όπως:
• Εγγραφή στο μητρώο ανέργων και ανανέωση του δελτίου ανεργίας
• Αίτηση έκδοσης βεβαίωσης χρόνου ανεργίας, που εκδίδεται άμεσα
• Αίτηση για επιδοματικές και άλλες κοινωνικές παροχές όπως το επίδομα 

ανεργίας, παροχές μητρότητας κτλ.
• Διαχείριση και άμεση αποστολή βιογραφικού
• Αναζήτηση σε διαδραστικό χάρτη πληροφοριών για δομές της ΔΥΠΑ 

καθώς και οδηγίες καθοδήγησης
• Χρήσιμες πληροφορίες που συνδέονται με την ιδιότητα του ανέργου
• Ενημερώσεις για περισσότερες από 80 διαφορετικές υπηρεσίες, συ-

μπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών ανανέωσης του δελτίου ανεργίας σε 
συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για κινητές συσκευές Android και IOS.
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