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«Συν Αθηνά και χείρα κίνει» 
για τα μεγάλα έργα

στην Ημαθία…
Το πράσινο φως από την διυπουργική για την ανέγερση 

του Αστυνομικού Μεγάρου Ημαθίας όσο σίγουρο και να το 
θεωρούσαμε είναι μια επιτυχία, αφού ένα σημαντικό έργο 
για το νομό μας «κλείδωσε». Τώρα θα μου πείτε σιγουρέ-
ψαμε το σίγουρο; Μεταξύ μας τίποτα δεν είναι σίγουρο και 
μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες μου μεγάλος αριθμός 
αντίστοιχων «σίγουρων» έργων ανά την Ελλάδα δεν ε-
γκρίθηκαν, ενώ το Αστυνομικό Μέγαρο Ημαθίας είναι μόλις 
ανάμεσα σε 5 που πήραν πράσινο φως.

Και όλα αυτά τα αναφέρω όχι για να «λιβανίσω» τον υ-
φυπουργό Οικονομικών Αποστόλη Βεσυρόπουλο, αφού οι 
ενέργειες και παρεμβάσεις του φαίνονται και κρίνονται(ίσως 
και πολύ σύντομα), αλλά για να υπογραμμίσω ότι είναι α-
παραίτητο το ενδιαφέρον και η άσκηση πολιτικής πίεσης για 
να προχωρήσουν κάποια θέματα. Η συγκυρία να κρατά το 
«πορτοφόλι» της κυβέρνησης ένας ημαθιώτης υπουργός δί-
νει ισχύ που θα πρέπει να αξιοποιηθεί με θεμιτό τρόπο για να 
προχωρήσουν έργα και να λυθούν ζητήματα που χρονίζουν.

«Συν Αθηνά και χείρα κίνει» για τα μεγάλα έργα στην Ημα-
θία, με την κατάθεση προτάσεων και ώριμων μελετών που θα 
πρέπει να λάβουν και την απαραίτητη πολιτική βοήθεια. 

Να περιμένουμε και συνέχεια;;;
Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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“Έπιασετόπο”
τοσημείωματου
“Παρατηρητικού”

γιατον
Άγ.Ανδρέα

στηνΚυριώτισσα
Στις 5 Ιουλίου ο «Παρατηρητικός» με 

το σημείωμά του «ΟΆγιοςΑνδρέαςστην
Κυριώτισσαζητάτακεραμίδια του!!!» 
είχε επισημάνει σε έναν από τους περιπά-
τους του την «ξεσκέπαστη» εκκλησία του 
Αγίου Ανδρέα εδώ και μήνες. Με ικανοποί-
ηση μας ενημέρωσαν αναγνώστες ότι συ-
νεργείο της αρμόδιας υπηρεσίας ξεκίνησε 
τις εργασίες μετά το δημοσίευμα, άρχισαν 
ήδη να τοποθετούνται τα κεραμίδια και 
να αποκαθίσταται η πρόσοψη του ναού, 
όπως φαίνεται και στην φωτογραφία.

 «Έπιασε τόπο» και βρήκε ευήκοα ώ-
τα το σημείωμα του «Παρατηρητικού»!!!  

Νέοπολυλειτουργικό
UNIMOGστονστόλο
τουδήμουΝάουσας

Με ένα νέο σύγχρονο πολυμορφικό-πολυλειτουργικό 
όχημα UNIMOG ενισχύθηκε ο στόλος των μηχανημάτων 
του δήμου Νάουσας, ενδυναμώνοντας και εκσυγχρονί-
ζοντας τον εξοπλισμό του στον τομέα περιβάλλοντος και 
καθαριότητας.

Η προμήθεια του νέου οχήματος (που φέρει υδραυλικό 
επεκτεινόμενο βραχίονα με μία κεφαλή κλαδέματος και μία 
κεφαλή χορτοκοπής) έγινε με σύμβαση ύψους 320.000 ευ-
ρώ και φορέα χρηματοδότησης την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας.

Ήδη αυτές τις ημέρες το νέο σύγχρονο πολυμορφικό 
μηχάνημα χρησιμοποιείται από τα αρμόδια συνεργεία του 
δήμου για την χορτοκοπή και το κλάδεμα δέντρων στην 
ευρύτερη περιοχή της Νάουσας, με την εποπτεία της αντι-
δημαρχίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας και Πολιτικής 
Προστασίας, ενώ το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν 
αντίστοιχες εργασίες στις τοπικές κοινότητες.

Επανεξελέγη
ο Κ. Σαμανίδης πρόεδρος

στο ΣΙΚΚΕΔ
Ο Κώστας Σαμανίδης συνεχίζει στη θέση του προέδρου 

του Σωματείου Ιδιοκτητών Καφετεριών, Κέντρων Διασκέδα-
σης και Ψυχαγωγίας –ΣΙΚΚΕΔ- Βέροιας, μετά τις αρχαιρεσίες 
και την κατανομή των αξιωμάτων. Ο δραστήριος επιχειρημα-
τίας ανανέωσε την εμπιστοσύνη των συναδέλφων στο πρό-
σωπό του και μάλιστα μετά από μια δύσκολη περίοδο καρα-
ντίνας, περιορισμών και κλειστών καταστημάτων. Σε ανακοί-
νωσή του το νέο Δ.Σ. δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει για την 
σημαντική συνεισφορά τους, δύο αποχωρήσαντα μέλη του, 
τηνΙφιγένειαΒλαχογιάννη και τον ΒαγγέληΒασιλειάδη.

Το νέο Δ.Σ.: 
1.ΣΑΜΑΝΙΔΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ,Πρόεδρος
2.ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,Αντιπρόεδρος
3.ΣΑΡΡΑΣΑΧΙΛΛΕΑΣ,Ταμίας
4.ΜΠΟΥΝΤΖΩΛΑΙΦΙΓΕΝΕΙΑ,Γραμματέας
5.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,Μέλος

Στον χθεσινό «παρατηρητικό» περίπατό μου ζεστά-
θηκα και αναζήτησα λίγη δροσιά στον ίσκιο της Μουριάς 
στον Αγ. Αντώνιο και στις βρύσες που βρίσκονται στο 
προαύλιο της εκκλησίας. Σε μεγάλη μου απογοήτευση 
οι 2 από τις 3 βρύσες μπροστά στο ναό, όπως και η 
μοναδική στην ανατολική πλευρά(από την πλευρά της 
Βενιζέλου) ήταν χαλασμένες και δεν έτρεχαν νερό, ενώ η 
κατάσταση στην μουριά με στεναχώρησε. Αγριόχορτα και 
γαϊδουράγκαθα έχουν «πνίξει» το ιστορικό δέντρο και τον 
τάφο του Αγίου Αντωνίου του Βεροιέως, παρά το γεγονός 
ότι είναι σημείο θρησκευτικού και τουριστικού ενδιαφέρο-
ντος, είναι παραμελημένο. 

Την απογοητευτική εικόνα συμπληρώνουν τα άδεια 
πλαστικά κεσεδάκια και κουταλάκια με υπολείμματα 
από κόλλυβα, που από την Κυριακή προφανώς μέχρι 
και χθες Τετάρτη ήταν παρατημένα στο πέτρινο πεζούλι 
γύρω από την Μουριά, στον τάφο του πολιούχου της Βέ-
ροιας. Ας φροντίσει τουλάχιστον ο κατά τ’ άλλα εργατικός 
νεωκόρος να ρίχνει μια ματιά μετά την Λειτουργία γύρω 
από την Μουριά.   

Δεν βρέθηκε κάποιος Χριστιανός να πετάξει τα σκου-
πίδια σε έναν κάδο;;; Πόσο δύσκολο ήταν για τους πι-

στούς που εκκλησιάστηκαν την Κυριακή και πήραν μετά 
την Θ. Λειτουργία τα κόλλυβα να πετάξουν τα πλαστικά 
σε έναν κάδο και να μην τα αφήσουν όπου τους βόλε-
ψε;;; Που πήγε ο σεβασμός στον χώρο, αλλά και στον 
Άγιο Πολιούχο;;; 

Ντροπή και κρίμα…     

Αγριόχορτα και πλαστικά πνίγουν και λερώνουν
την ιστορική Μουριά του πολιούχου Αγ. Αντωνίου



Χθες το πρωί υπήρξε μία ιδιαί-
τερα θετική εξέλιξη για την Ημαθία 
καθώς η Διυπουργική Επιτροπή Συ-
μπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού 
Τομέα (ΣΔΙΤ) έδωσε το πράσινο φως 
για την κατασκευή του νέου Αστυ-
νομικού Μεγάρου Ημαθίας. Σύμφω-
να με πληροφορίες, αυτό σημαίνει 
ότι περνάμε πλέον στην φάση της 
προκήρυξης διαγωνισμού για την 
υλοποίηση του έργου, ενώ η εγκε-
κριμένη χρηματοδότηση προφανώς 
θα προσελκύσει το ενδιαφέρον των 
αναδόχων για την ανάληψη του έρ-
γου. Όπως είχε δηλώσει στο παρελ-
θόν, ο πρόεδρος των Αστυνομικών 
Ημαθίας Απόστολος Μούρτης, το 
νέο Αστυνομικό Μέγαρο θα λύσει υ-
φιστάμενα κτιριακά προβλήματα της 
υπηρεσίας, ενώ θα υπάρξουν και 
σημαντικά οικονομικά οφέλη για το 
Δημόσιο από τα μισθώματα.   

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί προϊόν 
διαδοχικών συναντήσεων του Υφυ-
πουργού Οικονομικών και Βουλευτή 
Ημαθίας κ. Απόστολου Βεσυρόπου-
λου με τον Υπουργό Προστασίας 
του Πολίτη κ. Θεοδωρικάκο και τον 
Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων κ. Παπαθανάση. 

Σε δήλωση του ο Υφυπουργός 
Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλος το-
νίζει:

«Η κατασκευή του νέου Αστυνο-
μικού Μεγάρου Ημαθίας αποτελεί 
ένα κορυφαίο έργο υποδομής για 
την Ημαθία. Οι υπηρεσίες της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας της Ημαθίας θα 
στεγαστούν σε ένα νέο, σύγχρονο 
και λειτουργικό κτίριο ενώ ταυτόχρο-
να θα αναβαθμιστεί και το επίπεδο 
εξυπηρέτησης των πολιτών.

Η δρομολόγηση ενός ακόμη ση-
μαντικού έργου από την Κυβέρνηση 
του Κυριάκου Μητσοτάκη για την 
Ημαθία αποτελεί ηθική δικαίωση των 
προσπαθειών μου για την υλοποίη-
ση ενός ακόμη έργου πνοής για την 
ευρύτερη περιοχή.»
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Προκειμένου να προωθηθεί ο χωρικός σχεδιασμός και να ολοκληρωθεί 
η εφαρμογή του σχεδίου πόλης και η απόκτηση των χαρακτηρισμένων 
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, οι δήμοι καταρτίζουν Επιχειρησιακό 
Σχέδιο εντός των διοικητικών ορίων τους, στο οποίο καταγράφονται, ανά 
δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα, οι χαρακτηρισμένοι από το 
σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι.

Οι χώροι για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση, ιεραρ-
χούνται βάσει κριτηρίων ως προς την αναγκαιότητα απόκτησής τους για 
τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη και 
το χρόνο που έχει παρέλθει από την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρί-
ωσης.

Στα πλαίσια αυτά, ο Δήμος Αλεξάνδρειας υπέβαλε σχετική πρόταση 
χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δρά-
σεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», προκειμένου να εκπονήσει το δικό του 
Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών 
χώρων.

Απόστολος Βεσυρόπουλος: 
«Εγκρίθηκε το έργο ΣΔΙΤ για το νέο 

Αστυνομικό Μέγαρο Ημαθίας»

Συνάντηση Δημάρχου Νάουσας
 με την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

Βιβλιοθήκης της Βουλής για την 
διοργάνωση επετειακών 

εκδηλώσεων για τα 200 έτη 
από το Ολοκαύτωμα της πόλης

Με την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης της Βουλής των 
Ελλήνων, Μαρία Καμηλάκη συναντήθηκε την Τρίτη (12.07.2022), στην 
Αθήνα, ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας.

Στη συνάντηση, συζητήθηκαν διαδικαστικά θέματα σχετικά με την διορ-
γάνωση εκδήλωσης και έκθεσης, που αναμένεται να πραγματοποιηθούν 
το φθινόπωρο στο κτίριο της Βουλής, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 
ετών από το Ολοκαύτωμα της Νάουσας. 

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω εγχείρημα προετοιμάζεται με τη συνεργα-
σία του Δήμου Νάουσας και της Διεύθυνσης της Βιβλιοθήκης της Βουλής, 
ύστερα από την αποδοχή - από τον Προέδρο της Βουλής των Ελλήνων 
Κωνσταντίνο Τασούλα - της πρόσφατης πρότασης  που του έθεσε ο 
Βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υφυπουργός Άγγελος Τόλκας, 
σχετικά με την διοργάνωση επετειακής εκδήλωσης και έκθεσης στο κτίριο 
του Ελληνικού Κοινοβουλίου, με αφορμή τα 200 χρόνια από το Ολοκαύ-
τωμα της Νάουσας, με στόχο την ανάδειξη των ιστορικών γεγονότων σε 
κεντρικό επίπεδο και τη μέγιστη πολιτειακή αναγνώριση της θυσίας των 
Ναουσαίων.

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την 
εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών 

χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) 
στο Δήμο Αλεξάνδρειας



Οι Θεσμοφοριάζουσες του Αριστο-
φάνη, σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου, 
παρουσιάζονται σε μεγάλη καλοκαιρι-
νή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.

Ένα από τα τρία έργα γυναικών 
του ποιητή, μαζί με τις Εκκλησιάζου-
σες και τη Λυσιστράτη.  Μία προσπά-
θεια του Αριστοφάνη να παρωδήσει 
τον μεγάλο Ευριπίδη, με βάση την 
συμπεριφορά των Αθηναίων γυναι-
κών στην διάρκεια μιας μεγάλης μυ-
στικιστικής γιορτής αποκλειστικά γυ-
ναικείας, τα Θεσμοφόρια. 

Κατάθεση πολιτική και άκρως κω-
μική ταυτόχρονα.

Ο Αριστοφανικός λόγος, πάντα ε-
πίκαιρος και ηθογραφικός, μας θυ-
μίζει ότι, ενώ έχουμε προοδεύσει σε 
διάφορους τομείς της επιστήμης και 
της τεχνολογίας, ως κοινωνικά και 
πολιτικά όντα υστερούμε ακόμα και 
σήμερα και αναγνωρίζουμε τους εαυ-
τούς μας στο σημαντικό κείμενο του. 

Διανομή:
Μνησίλοχος:Γιάννης Μπέζος Ευρι-

πίδης: Βλαδίμηρος Κυριακίδης
Κρίτυλλα: Φωτεινή Μπαξεβάνη Α-

γάθωνας/Τοξότης: Λαέρτης Μαλκότσης
Χορός: Νίκη Σερέτη  Χορός: Γιάννα Παπαγεωργίου
Κλεισθένης: Παναγιώτης Κατσώλης Χορός: Αρετή Πασχάλη
Χορός: Λήδα Καπνά Υπηρέτης: Αλέξης Βιδαλάκης
Πρύτανης: Σταύρος Μαρκάλας
Χορός: Ντένια Στασινοπούλου Χορός: ΚωνσταντίναΝταντάμη
Χορός: Αγγελική Γρηγοροπούλου Χορός: Eλένη Ζαχοπούλου Χορός: ΜανταλέναΚαραβάτου
Συντελεστές: 
Μετάφραση:Μύρης (Κ. Γεωργουσόπουλος) Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος 
Πρωτότυπη μουσική – σύνθεση: Φοίβος Δεληβοριάς
Ενορχήστρωση:Σταμάτης Σταματάκης  Σκηνικά: Γιώργος Γαβαλάς
Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα Κίνηση:Σεσίλ Μικρούτσικου
Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας Διαφήμιση - Social Media: RenegadeMedia/Βασίλης Ζαρκαδούλας
Φωτογραφίες, βίντεο: Δημήτρης Μακρής
Μουσική διδασκαλία:Νεφέλη Φασουλή
Βοηθός σκηνοθέτη: Σταύρος Μαρκάλας
Βοηθός ενδυματολόγου: Κωνσταντίνα Δακτυλίδη
Οργάνωση παραγωγής: Ντόρα Βαλσαμάκη 
Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη
Ώρα έναρξης : 9.30 μμ Τιμή προπώλησης : 15 €
Προπώληση : ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ, ΚΑΦΕ ΜΠΡΙΚΙ, ΒΙΒΛΙΟΠΩ-

ΛΕΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ, Ταμείο Θεάτρου & Viva.gr
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και 
άνετη διασκέδαση.

• Απολύμανση πριν κάθε προ-
βολή,

• Μεγάλες αποστάσεις 
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα 

εισιτηρίων 
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο 

και έξοδο

THOR: LOVE AND THUNDER    
(Marvel)

Προβολές στην αίθουσα 1:   
Πέμπτη 14/7 – Παρασκευή 15/7 

- Σάββατο 16/7 –Κυριακή 17/7 – 
Δευτέρα 18/7 – Τρίτη 19/7 – Τετάρτη 20/7 στις 20.30

Σκηνοθεσία: Taika Waititi
Σενάριο: Taika Waititi
Ηθοποιοί: Natalie Portman, Karen Gillan, Christian 

Bale, Chris Hemsworth, Bradley Cooper, Matt Damon, Pom 
Klementieff, Jaimie Alexander, Vin Diesel, Tessa Thompson, 
Russell Crowe, Melissa McCarthy, Dave Bautista, Sean 
Gunn, Chris Pratt, Sam Neill, Taika Waititi

ΘΕΕ ΜΟΥ ΤΙ ΣΟΥ ΚΑΝΑΜΕ; 3
QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU?
Η καλύτερη Γαλλική κωμωδία του καλοκαιριού στο Θερινό 

σινεμά.

Προβολές στην Θερινή 
αίθουσα:   

Κάθε μέρα στις 21.00
Σκηνοθεσία: 

Philippe de Chauveron
Σενάριο: Guy Laurent & 

Philippe de Chauveron
Ηθοποιοί: 

Christian Clavier, Chantal 
Lauby, Medi Sadoun, Ary 
Abittan, Noom Diawara, 
Frederic Chau, Frederique 
Bel, Alice David, Jules 
Sadoughi

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

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

 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-

γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδε-
σμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     14/7/22 - 20/7/22

Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα ε-
πιτυχημένη εκδήλωση είχαν την 
ευκαιρία να βιώσουν όσοι παρευ-
ρέθηκαν το απόγευμα της Δευτέ-
ρας 11 Ιουλίου  στον πολυχώρο 
SALA Ελιάς, όπου πραγματοποιή-
θηκε  η παρουσίαση της ποιητικής 
συλλογής της Άννας Βασιάδη με 
τίτλο «Τριάντα τρία αντι - κείμενα» 
που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
«Συρτάρι».

Την εκδήλωση διοργάνωσε το 
Βιβλιοπωλείο «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ»   
της Τασούλας Χριστοδούλου

Στην παρουσίαση συμμετείχαν 
ως ομιλητές  ο Αλέκος Χατζηκώ-
στας, συγγραφέας, εκδότης και ο 
Αναστάσιος Βασιάδης, ιατρός, συγγραφέας και θεί-
ος της ποιήτριας.

Την παρουσίαση συντόνισε ο Αλέκος Χατζη-
κώστας ο οποίος στην εναρκτήρια ομιλία του, εξέ-
φρασε τις σκέψεις του για το βιβλίο επισημαίνοντας 
ότι  «πρόκειται για μια καλαίσθητη συλλογή με ένα 
υπέροχο εξώφυλλο, που αποτελείται από τριάντα 
τρία ποιήματα μικρής ή λίγο μεγαλύτερης έκτασης. 
Η συγγραφέας είναι ένα ευαίσθητο άτομο. Στην 
ποιητική της συλλογή καταθέτει τις δικές τις από-
ψεις για τη μοναξιά, τον φόβο, το κενό που νιώθει ο 
σύγχρονος άνθρωπος. Δίνει δηλαδή τροφή για σκέ-
ψη και δημιουργεί στον αναγνώστη την ανάγκη για 
ενδοσκόπηση. Οι αριθμοί δεν είναι παρόντες μόνο 
στον τίτλο της συλλογής, αλλά τους συναντάμε και 
μέσα στα ποιήματά της και στον πρόλογό της». Ο 
Αλέκος Χατζηκώστας έκλεισε την ομιλία του λέγο-
ντας ότι, «η ποιητική συλλογή  του άρεσε πολύ και 
τη συνιστά ανεπιφύλακτα, με την παρότρυνση προς 
τη συγγραφέα να συνεχίσει να βαδίζει σε σωστά 
ποιητικά μονοπάτια».

Στην συνέχεια  τον λόγο πήρε ο Αναστάσιος 
Βασιάδης ο οποίος αρχικά αναφέρθηκε στο βιο-
γραφικό της ποιήτριας, στη γεωγραφική συσχέτιση 
των τόπων καταγωγής της, την Ηγουμενίτσα και την 
Αλεξανδρούπολη, με την Αθήνα τον τόπο γέννησής 
της   και  την Βέροια με την οποία την συνδέουν πα-
λιές οικογενειακές και φιλικές σχέσεις.

 Ο Α. Βασιάδης επισήμανε ότι «ο ποιητικός λό-
γος της ποιήτριας διακατέχεται από την μαθηματική 
φιλοσοφία του Λεονάρντο Φιμπονάτσι». Έκανε μία 

αναλυτική αναφορά στο εξώφυλλο και τα κεφάλαια 
του βιβλίου, στους τίτλους των ποιημάτων και στα 
στοιχεία που κυριαρχούν σε αυτά και πως εμπνεύ-
στηκε η ποιήτρια για να τα γράψει.

Η γλαφυρή και λεπτομερής ανάλυση της ποι-
ητικής συλλογής από τον Αναστάσιο Βασιάδη, με 
τις συχνές αναφορές στην μαθηματική επιστήμη, 
στην φιλοσοφία, στην γεωγραφία, στην ψυχολογία, 
στην ιστορία της τέχνης, στις εικαστικές δημιουρ-
γίες, στην συγγραφική πλαισίωση, στο θέατρο και  
στον κινηματογράφο, σε συνδυασμό με το πλούσιο 
φωτογραφικό υλικό που προβάλλονταν κατά την δι-
άρκεια της ομιλίας, καθήλωσε κυριολεκτικά το κοινό  
που ανακάλυψε μια άλλη διάσταση της ποιητικής 
παρουσίασης. Ο Αναστάσιος Βασιάδης έκλεισε την 
παρουσίαση του με την απαγγελία ενός από τα ποι-
ήματα της συλλογής.

Τέλος τον λόγο πήρε η ποιήτρια Άννα Βασιάδη 
η οποία ευχαριστώντας για την εκδήλωση και τη 
συμμετοχή αναφέρθηκε γενικότερα στην ποίηση το-
νίζοντας ότι  «η ποίηση χρειάζεται υποστήριξη. Στην 
Ελλάδα συνεχίζεται να γράφεται καλή ποίηση, αλλά 
σε ότι αφορά την αναγνωσιμότητα  είναι σαν κά-
ποιος να πάτησε το κουμπί «pause»… Δεν γίνεται 
να εξελίσσονται όλα και η ποίηση να μένει πίσω. Τα 
θέματα όπως  η διαχείριση του χρόνου, ο έρωτας, 
η απώλεια, είναι αέναα υπαρξιακά ζητήματα που 
ταλανίζουν τον άνθρωπο κάθε εποχής. Αυτό που 
αλλάζει είναι ο τρόπος…».

Με την ολοκλήρωση των ομιλιών η Άννα Βασι-
άδη συνομίλησε με το κοινό  και υπέγραψε βιβλία 
στους παρευρεθέντες.

Σήμερα στο θέατρο Άλσους
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ 

ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥΣΕΣ 

Η παρουσίαση της ποιητικής 
συλλογής «ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ 

ΑΝΤΙ-ΚΕΙΜΕΝΑ» της Άννας Βασιάδη



Υπέρμαχος του Ακραίου 
Δικαιωματισμού ο Αρχιεπίσκοπος 

Αμερικής Ελπιδοφόρος
Σκανδαλώδης Παρέμβαση 

στην Εκκλησία της Ελλάδος
Με πρόσχημα τη βάπτιση δυο 

παιδιών, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής 
Ελπιδοφόρος προέβη σε μια κίνηση 
αναγνωρίσεως του γάμου των ομο-
φυλοφίλων και της υιοθεσίας τέκνων, 
παρεμβαίνοντας στη δικαιοδοσία της 
Εκκλησίας της Ελλάδος και επιδιώ-
κοντας να επιβάλει σ’ αυτήν την ίδια 
αναγνώριση.

Συγκεκριμένα, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής 
Ελπιδοφόρος ετέλεσε, σε ναό της  Βουλιαγ-
μένης, στις 9 Ιουλίου, βάπτιση δυο παιδιών, 
που φέρονται ως τέκνα ομόφυλου ζεύγους, 
παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι η Ελληνική 
Ορθόδοξη Εκκλησία δεν αναγνωρίζει ούτε 
γάμο ομοφυλοφίλων ούτε υιοθεσία τέκνων 
από αυτούς.

Η Πατριωτική Ένωση καταγγέλλει τη σκαν-
δαλώδη αυτή παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου 
Αμερικής Ελπιδοφόρου και σημειώνει ότι δεν 
είναι η πρώτη φορά που ο ίδιος έρχεται σε 
κατάφωρη αντίθεση με τα εθνικά και θρη-
σκευτικά αισθήματα του ποιμνίου του στην 
Αμερική, αλλά και όλων των Ελλήνων.

Η παρέμβασή του στην Εκκλησία της Ελ-
λάδος είναι ακόμη πιο απαράδεκτη, γιατί πα-
ραβιάζει την αυτονομία και το αυτοδιοίκητο 
της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ο Αρχιεπίσκοπος και η Ιερά Σύνοδος της 
Εκκλησίας της Ελλάδος οφείλουν να κατα-
στήσουν σαφές προς κάθε κατεύθυνση και 
κατά πρώτο λόγο προς την Κυβέρνηση, που 
προωθεί απροκάλυπτα τη νομιμοποίηση ενός 
σκανδαλώδους δικαιωματισμού, ότι η Ελλη-
νική Ορθοδοξία αγκαλιάζει κάθε άνθρωπο 
που προστρέχει σ’ αυτήν, αλλά δεν παύει να 
καθορίζει τα όρια του αποδεκτού και του απα-
ράδεκτου και να στηρίζει τις διαχρονικές της 
αρχές και αξίες.

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ –
 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

Να εξετάσουν τα συναρμόδια Υπουργεία τη δυνατότητα αναγνώ-
ρισης της πλασματικής πενταετίας ως συντάξιμου χρόνου για τους 
Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης καθώς και καταβολής και σε 
αυτούς του επιδόματος που λαμβάνουν όσοι μόνιμοι υπάλληλοι του 
Πυροσβεστικού Σώματος μετατέθηκαν σε υπηρεσία γραφείου λόγω 
τραυματισμού κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας, ζητάει ο 
Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

Με Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υ-
ποθέσεων καθώς και Κλιματικής Αλλαγής και Κοινωνικής Προστασίας 
που συνυπέγραψε, ο κ. Τσαβδαρίδης μαζί με τους συναδέλφους του 
Βουλευτές της ΝΔ σημειώνουν ότι με τον ν.4387/2016, τα μόνιμα στε-
λέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος υπά-
γονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς 
του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και παράλληλα, 
συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις συνταξιοδότησης του ν.3865/2010 
και να υποβάλλονται για αυτούς κανονικά οι αιτήσεις αναγνώρισης πλα-
σματικών ετών.

Την ίδια στιγμή όμως, όπως υπογραμμίζουν, για τους πυροσβέστες 
πενταετούς απασχόλησης δεν έχει ακόμα διευκρινισθεί αν θα γίνει η 
αναγνώριση της πλασματικής πενταετίας και σε ποιο ασφαλιστικό κα-
θεστώς θα υπαχθούν, με κίνδυνο να μη γίνει υπολογισμός του χρόνου 
αυτού ως συντάξιμου.

Επιπροσθέτως, επισημαίνουν ότι ενώ σύμφωνα με τον ν.3938/2011 
ορίζεται χορήγηση μηνιαίου επιδόματος 300€ στους υπαλλήλους των 
Σωμάτων Ασφαλείας και τους μόνιμους υπαλλήλους του Πυροσβε-
στικού Σώματος που μετατέθηκαν σε υπηρεσία γραφείου συνεπεία 
τραυματισμού κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα 
αυτής, για τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, σε αντίστοιχη 
περίπτωση, δεν προβλέπεται καταβολή του εν λόγω επιδόματος.
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Την αναγνώριση 
πλασματικής πενταετίας και 
την καταβολή επιδόματος 

στους Πυροσβέστες 
Πενταετούς 

Υποχρέωσης ζητάει 
ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης

Πρωτοφανές πλιάτσικο 
στην περιουσία του ΑΠΘ!

Του Αντώνη 
Μαρκούλη

Με ένα άρθρο της τελευταίας στιγ-
μής στο νομοσχέδιο Κεραμέως για τα 
ΑΕΙ, χωρίς καν να μπει σε δημόσια 
διαβούλευση, η κυβέρνηση καταργεί 
τα Νομικά Πρόσωπα που διαχειρί-
ζονταν επί χρόνια πανεπιστημιακές 
εκτάσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για 
το πέρασμά τους σε ιδιωτικά συμφέ-
ροντα. Με τον τρόπο αυτό, χιλιάδες 
στρέμματα ρίχνονται βορά σ’ αυτούς 
που εδώ και χρόνια τα λυμαίνονται. 
Εν κρυπτώ από την πανεπιστημιακή 
κοινότητα και ολόκληρη την κοινωνία.

Πρώτο θύμα αυτού του νέου πλιά-
τσικου, το ιστορικό ΑΠΘ. Το Πανε-

πιστήμιο για το οποίο όλοι είμαστε υπερήφανοι, αλλά τα τελευταία χρόνια 
βγαίνει στις ειδήσεις μόνο ως αρνητικός πρωταγωνιστής. Διά χειρών 
Μητσοτάκη-Κεραμέως, «φιλέτα» του Αγροκτήματος του ΑΠΘ δίπλα στη θά-
λασσα και το αεροδρόμιο, θα μπορούν να μισθωθούν σε όποιον θέλει για 
99 χρόνια από Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης, για να γίνουν ξενοδοχεία, 
κλινικές και ό,τι άλλο επιθυμούν οι έχοντες και οι κατέχοντες.

Η κυβέρνηση πλέον καταργεί και τα προσχήματα. Ξεπούλημα των 
πάντων στους ιδιώτες. Ακόμη και αυτών που δεν τόλμησαν ούτε καν να 
σκεφτούν οι δανειστές και τα μνημόνια!

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενόψει του σκληρού τέλους που πλησιάζει, 
ξεπερνά τον εαυτό του και τις οικογενειακές παραδόσεις. Ο ελληνικός λαός 
θα του δώσει την απάντηση που του αξίζει.

Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης του 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική Συμμαχία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
(Κήρυξης σε αφάνεια)

Με την υπ’αριθ. 67/ΕΜ/26-04-2022 απόφαση του Μο-
νομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας έγινε δεκτή η με α.α. κα-
τάθεσης111/ΕΜ/16-6-2020 αίτηση  της Ελένης συζ. Ζήση 
Μίγγα, το γένος Κων/νου Χρυσομάλλου, κατοίκου Νάουσας 
Ημαθίας (οδός Αν. Παππή 6),κατόχου του υπ’αρ.Ε.445455 
ΔΑΤ και με ΑΦΜ 149879757, και με την οποία απόφαση  
κηρύχθηκε άφαντος ο σύζυγός της Ζήσης  Μίγγας (ή Μί-
γκας) του Ιωάννη και της Στεργιανής, που γεννήθηκε  στη 
Νάουσα στις 20-05-1939, με  ΑΔΤ. ΑΗ 831794  και  με  
ΑΦΜ  016687752, συνταξιούχος ΙΚΑ, καθορίστηκε  ως χρό-
νος έναρξης της αφάνειάς του  η 11-6-2015. 

Νάουσα  12-06-2022              
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος 

   Κων/νος Αν. Καραμπατζός (ΑΜ  577)

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το ΔΣ του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας ευχαριστεί θερμά 

την κα. Συρμούλα Μανέκα (Πέτκου) για την δωρεά, προς 
τον Σύλλογο, του ποσού των 300 ευρώ εις μνήμην του συ-
ζύγου της Γεωργίου Μανέκα.

Γιο το ΔΣ
Ο πρόεδρος  Ο γενικός γραμματέας
Πίσκος Δημήτριος Τσίρης Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ   ΗΜΑΘΙΑΣ                          Βέροια  13-7-2022                                                           
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                           Αριθ.Πρωτ.: 34412 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ    :   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ                                                        
ΓΡΑΦΕΙΟ  :    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ.Δ/νση     : Μητροπόλεως 46                                                  
Πληροφορίες:  Χ.Παλαμούτη Τηλέφωνο     : 2331350533

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για  την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 
Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβα-

ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκαοκτώ 
(18) άτομα για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας 
των υπηρεσιών του, ύστερα από την αρ. 304/2022 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας  και σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-
6-07), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και των αριθ. 31575/13-
9-99, 2447/15-1-2003 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για τις εξής 
ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την 
αντίστοιχη χρονική διάρκεια:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 
ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του 
ν.3584/07.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα 
γραφεία της υπηρεσίας μας, στην οδό Μητροπόλεως 46 και ει-
δικότερα στο Γραφείο Προσωπικού  (αριθ. Γραφείου: 11) εντός 
προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη 
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές 
εφημερίδες (δηλ. από 15-7-2022 έως 19-7-2022).

Η ανωτέρω ανακοίνωση έχει αναρτηθεί ολόκληρη στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 940ΝΩ9Ο-ΒΡΜ) και στον πίνακα ανακοι-
νώσεων του Δήμου Βέροιας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να πληροφορούνται για τα κατά νόμο τυπικά 
προσόντα κατάληψης των θέσεων και τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν.                             

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ



Την Τρίτη 12 Ιουλίου το βράδυ ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελεήμων μετέβη στην 
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας και ε-
πισκέφθηκε τα κορίτσια του Δημοτικού που 
φιλοξενούνται στη Β’ περίοδο του προγράμ-
ματος «Φιλοξενία Δοβρά 2022», το οποίο 
προσφέρει εντελώς δωρεάν η Ιερά μας Μή-
τρόπολη στα παιδιά και τους νέους της.

 Στη δεύτερη περίοδο πνευματικός υπεύ-
θυνος είναι ο Αρχιμ. Πρόδρομος Γκιρτζα-
λιώτης, Υπεύθυνος του Γραφείου Γάμων, 
Βαπτίσεων και Διαζυγίων της Ιεράς Μητρο-
πόλεως μας, αρχηγός η κ. Ευθυμία Χατζη-
κυριακίδου και υπαρχηγός η κ. Δέσποινα 
Δερμεντζόγλου.

 Τα παιδιά παρουσίασαν ένα πλούσιο 
πρόγραμμα με θεατρικά, χορούς και τραγού-
δια αφιερωμένα 
στην επέτειο των 
100 ετών από τη 
Μικρασιατική κα-
ταστροφή, στην 
οποία είναι αφι-
ερωμένη η «Φι-
λοξεν ία Δοβρά 
2022», και έχει 
ως τίτλο της: «Γη 
της Μικρασίας, Γη 
Ελληνική». 

Ο Μικρασιάτης 
στην καταγωγή 
Σεβασμιώτατος 
Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς 
μας κ. Παντελεή-
μων ευλόγησε την 
τράπεζα και μίλη-
σε συγκινημένος 
στα παιδιά για 
τη Μικρασιατική 
καταστροφή, α-
ναφερόμενος στα 
βιώματα και τις 
αναμνήσεις των 
μακαριστών γονέ-
ων του, οι οποίοι 
έζησαν ως παιδιά 
τον βίαιο ξεριζω-
μό. 

Ο Σεβασμιώ-
τατος τόνισε τη 
σημασία που έχει 
η ευκαιρία που 

δίδει η τοπική μας Εκκλησία με τη «Φιλοξε-
νία Δοβρά 2022» στους νέους και στις νέες 
της Μητροπόλεως μας να γνωρίσουν τις 
αλήθειες της πίστεως μας, να αποκτήσουν ε-
μπειρία κοινής ζωής και φιλίες, να ασκηθούν 
σωματικά και να ωφεληθούν πνευματικά 
κάτω από τη σκέπη της Παναγίας Δοβρά, 
ενώ δεν παρέλειψε να εκφράσει τις θερ-
μές του ευχαριστίες προς τον Υπεύθυνο της 
«Φιλοξενίας Δοβρά 2022» Αρχιμ. Εφραίμ 
Παπαμανώλη και προς όσους κοπίασαν για 
την άρτια διοργάνωση και προετοιμασία των 
εγκαταστάσεων, καθώς και προς τα στελέχη 
και τις ομαδάρχισες που συμμετέχουν στη 
δεύτερη περίοδο.

 Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν 
και άλλες περίοδοι φιλοξενίας για νέους και 
νέες του Γυμνασίου και του Λυκείου.
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“3ο Σχολείο Σκηνοθεσίας στη 
Σχολή του Αριστοτέλη  – 2500 χρό-
νια μετά”

Το 3ο Σχολείο Σκηνοθεσίας του 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας ολοκληρώνει 
τις εργασίες του. 

Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την 
Παρασκευή θα γίνουν ανοιχτές πα-
ρουσιάσεις, οι οποίες θα έχουν την 
μορφή ανοιχτού μαθήματος. 

Εκεί, μαθητές και οι δάσκαλοι θα 
επικοινωνήσουνε με το κοινό την 
σπουδή τους πάνω στον Άμλετ του 
Σαίξπηρ.

50 μαθητές από την Ελλάδα 
Και την Κύπρο εργάστηκαν για δύο 
βδομάδες στην Ημαθία έχοντας 
σαν αντικείμενό τους το εμβληματι-
κό έργο του Σαίξπηρ. 

Στοχεύοντας στο να ανιχνεύ-
σουν μία καινούργια σκηνική γλώσ-
σα και να εντάξουν το σκηνικό τους θέαμα στον εξωτε-
ρικό χώρο, περνάνε στην φάση της επικοινωνίας του 
δρώμενου με τους θεατές. 

Παρουσιάσεις
--------------------------------------------------------
Τοποθεσία: Αρχαίο Θέατρο Μίεζας
Τετάρτη 13/07/2022 | Ώρα: 19:30
Σκηνοθετική ομάδα Γεωργίας Μαυραγάνη
Οι άριστοι είναι οι τελευταίοι
--------------------------------------------------------
Τοποθεσία: Άγιος Νικόλας Νάουσας
Πέμπτη 14/07/2022 | Ώρα: 19:30
Σκηνοθετική ομάδα Ελεάνας Τσίχλη
Στα ίχνη του Άμλετ
--------------------------------------------------------

Τοποθεσία: Παρόχθιο μονοπάτι στο Φράγμα Αλιάκ-
μονα

Παρασκευή 15/07/2022 | Ώρα: 19:30
Σκηνοθετική ομάδα Σοφίας Καραγιάννη
Στο φράγμα χάνεται η λογική
Φωτογραφίες
Τις στιγμές της δεύτερης εβδομάδας αποτύπωσαν 

φωτογραφικά και τους ευχαριστούμε πολύ οι: Σοφία 
Δαμιανίδου, Ευαγγελία Ιωαννίδου, Κατερίνα Στριάκα, 
Μιχάλης Χασιώτης, Στράτος Χατζόπουλος, μαθητές 
των ομάδων φωτογραφίας θεάτρου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
ΒΕΡΟΙΑΣ. 

Διοργάνωση: Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βέροι-
ας  - Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με το Δήμο 
Νάουσας, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας.

«Συ εισ’ η πρώτη μου 
αγάπη Μικρά Ασία, 

Ελληνική». B’ περίοδος 
«Φιλοξενία Δοβρά 2022» 
για κορίτσια Δημοτικού

Νέος κύκλος Βιωματικών Σεμιναρίων 
του «Έρασμου»  στην Αλεξάνδρεια

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

Η θεματολογία των σεμιναρίων πραγματεύεται μεταξύ άλλων: 
- Την αυτογνωσία
- Τον καθορισμό ορίων
- Την αναγνώριση αναγκών
- Τη διαχείριση συναισθημάτων
- Την αναγνώριση και αντιμετώπιση τοξικών σχέσεων
- Τη διαχείριση πένθους, άγχους, φοβιών κλπ.

Η δράση αποσκοπεί στην προσφορά ερεθισμάτων στους συμμετέχοντες, ώστε  να εκφραστούν ελεύθερα, να πειρα-
ματιστούν, να επεξεργαστούν τις εμπειρίες τους και να αναπτύξουν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περεταίρω πληροφόρηση και δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία 
του «Έρασμου» Μ. Αλεξάνδρου 17, στη Βέροια

Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00. Στο τηλ. 23310 74073 ή στο Email: erasmos.veria@gmail.com
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

«Έκλεισε» με επιτυχία το έργο 
«Closing the Gaps» από το ΛΕΒ

Το Λύκειο των Ελληνίδων παράρτημα Βέροιας (ΛΕΒ), συντονιστής του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτ-
λο «Closing the Gaps - Enhancing Women’s Economic Empowerment Through Digital Improvement», πραγματοποίησε 
στη Βέροια το τελευταίο εκπαιδευτικό σεμινάριο «WOMEN IN ACTION», κλείνοντας έτσι τον κύκλο των σεμιναρίων - ερ-
γαστηρίων και ολοκληρώνοντας με επιτυχία το εν λόγω έργο.

Στα πλαίσια της τελικής πενθήμερης δράσης που διήρκησε από τις 27-6 έως την 1/7/2022, παρουσιάστηκαν έρευνες 
σχετικές με την δυσκολία των γυναικών στην εύρεση εργασίας, την σημαντικότητα γνώσης νέων τεχνολογιών προς αυ-
τήν την κατεύθυνση, την υποεκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια μεγάλων εταιριών και ακόμη περισ-
σότερο την ανάληψη ηγετικών θέσεων από ελάχιστο ποσοστό γυναικών. Επιπλεόν, γυναίκες της Βέροιας διακεκριμένες 
στον επαγγελματικό τους τομέα, μίλησαν για της δυσκολίες και τις προκλήσεις στο χώρο της γυναικείας επιχειρηματι-
κότητας αλλά και την αναγκαιότητα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στα πλαίσια της εργασίας τους. Στη συνέχεια, 
γυναίκες ευάλωτων ομάδων είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε σχετικά διαμορ-
φωμένο χώρο εντός της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας και να εκπαιδευτούν στα πρώτα βήματα χρήσης τους. Εκτός 
από τα διαδραστικά σεμινάρια, το ΛΕΒ μαζί με τους συμμετέχοντες του προγράμματος επισκέφτηκαν «κυρίες εν δρά-
σει», στο χώρο εργασίας τους, μεταξύ των οποίων αναπτύχθηκαν ενδιαφέρουσες συζητήσεις επί του θέματος. Τέλος, το 
ΛΕΒ «άνοιξε» την πλούσια ιματιοθήκη του στους συμμετέχοντες του έργου, επιδεικνύοντας τις πολύτιμες φορεσιές, ενώ 
η ξενάγηση στην ιστορία της πόλης συνεχίστηκε με οργανωμένη περιήγηση στα σοκάκια της Μπαρμπούτας και της Κυ-
ριωτισσας αλλά και σε άλλα σημεία της παλιάς Βέροιας.

3ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ



Το Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα και το Σωματείο «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕ-
ΛΑ», με τις ευλογίες του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Βεροίας Ναούσης 
& Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμονα, θα πραγματοποιήσει φέτος το 24ο Συνα-
πάντημα Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων, της τρίτης και τέταρτης προσφυ-
γικής γενιάς των Ποντίων, στους χώρους του Ιερού Προσκυνήματος, της 
Παναγίας Σουμελά στην Καστανιά Ημαθίας 15 έως 17 Ιουλίου 2022. 

Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στοχεύουν στην αλληλογνωριμία 
των νέων, καθώς και στη διατήρηση των παραδόσεων, των ηθών και εθί-
μων, το δέσιμο με τις ιστορικές ρίζες και στην προοπτική της παρουσίας των 
νέων Ποντιακής καταγωγής στις προκλήσεις του σήμερα.

Το 24ο Συναπάντημα Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων, με απόφαση της 
Οργανωτικής Επιτροπής είναι αφιερωμένο στα εκατό (100) χρόνια από την 
Μικρασιατική καταστροφή, τον ξεριζωμό και την έξοδο των Ελλήνων της Μι-
κράς Ασίας και του Πόντου από τις πατρογονικές τους εστίες.

Το φετινό συναπάντημα θα το παρακολουθήσουν νέοι και νέες, εκπρό-
σωποι ποντιακών σωματείων και ομοσπονδιών από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό με ιδιαίτερη χαρά και αποφασιστικότητα δίνοντας έμφαση στον 
Πανελλήνιο Στόχο της Διεθνοποίησης της Αναγνώρισης της Γενοκτονίας του 
Ποντιακού Ελληνισμού.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
• «Οι συνθήκες των Σεβρών και της Λωζάνης» από τον κ. Ιωάννη Βιό-

πουλο, Μηχανολόγο Μηχανικό, Πολιτικό Επιστήμονα, Γενικό Γραμματέα του 
Σωματείου «Παναγία Σουμελά» 

• Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Παναγία Σουμελά: Μία εικόνα, χιλιάδες 
ιστορίες» από την κ. Χριστίνα Πούτογλου , Μουσειολόγο

• Ξενάγηση στους χώρους του Πανελλήνιου Ιερού Προσκυνήματος 
«Παναγία Σουμελά» από τον κ. Ιωάννη Βιόπουλο,   Μηχανολόγο Μηχανικό, 
Πολιτικό Επιστήμονα, Γενικό Γραμματέα του Σωματείου «Παναγία Σουμελά»

• «Η προσφορά του Μακαριστού Μητροπολίτου Δράμας, κυρού Παύλου 
Αποστολίδη» από τον κ. Γεώργιο Τανιμανίδη, Πρόεδρο του Σωματείου «Πα-
ναγία Σουμελά».

• Εργαστήρια/Workshops με ομάδες νεολαίων με θέμα τα παιχνίδια στον 
Πόντο από τον κ. Ασβεστά, την μαγειρική από μέλη της Ευξείνου Λέσχης 
Νάουσας, την ποντιακή διάλεκτο από την κ. Αρχοντούλα Κωνσταντινίδου και 
ενδυμασίας από την κ. Λένα Καλαμαρινού.

Ένας σημαντικός λόγος που οι νέοι και νέες του συναπαντήματος με 
χαρά προσμένουν κάθε χρόνο το  Συναπάντημα νεολαίας, είναι ότι και φέτος  
θα υπάρξουν συναντήσεις όλων των  επικεφαλείς των αποστόλων   με την 
Οργανωτική Επιτροπή του Συναπαντήματος, με κοινά θέματα συζητήσεων  
που αφορούν τα Ποντιακά Σωματεία που εκπροσωπούν, τις κοινές εκδηλώ-
σεις, τις κατά καιρούς επικοινωνίες ανάμεσα στα μέλη των Σωματείων, τα 
τοπικά προβλήματα των  περιοχών που εκπροσωπούν τα  Ποντιακά Σωμα-
τεία και  γενικά θέματα  που αφορούν το παρών και το αύριο της Ελληνικής 
νεολαίας συνολικά, αδιάσπαστο μέρος της οποίας είναι και η νέοι Έλληνες 
Ποντιακής καταγωγής.  

Κοινός παρονομαστής πάντοτε στις συναντήσεις του Συναπαντήματος 
ήταν και είναι η ενότητα, η 
διαφάνεια, η απουσία δια-
χωριστικών γραμμών ανά-
μεσα στα Σωματεία και  η 
αγάπη και η υποστήριξη ό-
λων προς το Συντελούμενο 
έργο της Σουμελιώτισσας, 
σε αρίστη συνεργασία  με 
τα Διοικητικά Συμβούλια του 
Σωματείου και του Πανελ-
λήνιου Ιερού Προσκυνήμα-
τος  «Παναγία Σουμελά».

Όπως κάθε χρόνο έτσι 
και φέτος, σε όλη την διάρ-
κεια του Συναπαντήματος 
Νεολαίας Ποντιακών Σω-
ματείων θα είναι παρούσα 
η Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών 
Αποστολών (ΕΠΟΜΕΑ) με 
ομάδα ειδικών γιατρών, νο-
σηλευτών, με ασθενοφόρα, 
φαρμακευτικό υλικό, καλύ-
πτοντας έτσι κάθε έκτακτη 
ανάγκη που μπορεί να προ-
κύψει πάντοτε με επικεφα-
λής τον γιατρό και πρόεδρο 
της ΕΠΟΜΕΑ, κ.Μωυσίδη 
Γρηγόρη.

Το βράδυ της Παρα-
σκευής 15 Ιουλίου 2022 
θα παρουσιαστεί συναυλία 
ποντιακής και μικρασιάτικης 
μουσικής  με τίτλο «Ενώνο-
τας τις Μνήμες», κατά την 

οποία 11μελής ορχήστρα θα μας ταξιδέψει με τις μουσικές της στις Αλησμό-
νητες Πατρίδες. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι νέοι διοργανώνουν πλούσιες παρα-
δοσιακές ποντιακές βραδιές όπως συνέβαινε στον Πόντο. Λυράρηδες και 
τραγουδιστές είναι παιδιά του Συναπαντήματος. Με τον τρόπο αυτό δίνεται 
η ευκαιρία να παρουσιαστούν τα νέα ταλέντα της Παραδοσιακής μουσικής 
και να εκτιμηθεί, για πολλοστή φορά, το σημαντικό έργο που συντελείται στα 
Ποντιακά Σωματεία τα οποία αγκαλιάζουν τους νέους.

Η Οργανωτική Επιτροπή του 24ου Συναπαντήματος Νεολαίας  Ποντια-
κών Σωματείων

Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα και Σωματείο «Παναγία Σουμελά» 
Για πληροφορίες κ. Βασιλική Ταξίδου τηλ. 6972176682, κ. Χαράλαμπος 

Φανιάδης τηλ. 6988621149
2310-271812, 271336 fax: 2310-285343, e-mail: info@panagisoumela.gr 
Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022
12:00 | Άφιξη αποστολών και τακτοποίηση των εκπροσώπων των Σω-

ματείων
14:30 | Γεύμα Τελετή Έναρξης
18:00 | Καλωσόρισμα των νέων από το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βε-

ροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμονα
18:15 | Χαιρετισμοί επισήμων
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η
19:00 | Εισήγηση από τον κ. Ιωάννη Βιόπουλο, Μηχανολόγο Μηχανικό, 

Πολιτικό Επιστήμονα, Γενικό Γραμματέα του Σωματείου  «Παναγία Σουμε-
λά», με θέμα: «Οι συνθήκες των Σεβρών και της Λωζάνης» 

20:00 | Δείπνο
21:30 | Συναυλία «Ενώνοντας τις Μνήμες»
Συμμετέχουν οι μουσικοί: 
Αντώνης Πηλαλίδης, Τραγούδι // Μελίνα Χατζη-

καμάνου, Τραγούδι // Παναγιώτης Τουρνάς, Τραγού-
δι // Βαγγέλης Παραδεισόπουλος, Λύρα, Τραγούδι 
// Γιώργος Αμπερίδης, Λύρα // Θανάσης Γκραίκος, 
Ούτι // Νίκος Σιδηρόπουλος, Λαούτο // Χριστόφορος 
Ορφανίδης, Πιάνο // Νίκος Ξενίδης, Ηλεκτρικό μπά-
σο // Κωνσταντίνος Τσολάκης, Κρουστά // Γιάννης 
Γκραίκος, Κρουστά, Νταούλι

Καλλιτεχνική Επιμέλεια και ενορχήστρωση: Βαγ-
γέλης Παραδεισόπουλος, Μέλος Οργανωτικής Επι-
τροπής

Σάββατο 16 Ιουλίου 2022
09:30 | Πρωινό
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η
10:00 | Ξενάγηση στους χώρους του Πανελλήνι-

ου Ιερού Προσκυνήματος από τον 
11:30 | κ. Ιωάννη Βιόπουλο, Μηχανολόγο Μηχα-

νικό, Πολιτικό Επιστήμονα, Γενικό Γραμματέα του 

Σωματείου  «Παναγία Σουμελά»
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα από την μουσειολόγο κα. Χριστίνα Πλούτο-

γλου 11:30 | με τίτλο: «Παναγία Σουμελά: μια εικόνα, χιλιάδες ιστορίες» 
12:30 | Εισήγηση από τον κ. Γεώργιο Τανιμανίδη, Πρόεδρο του Σωματεί-

ου «Παναγία Σουμελά», με θέμα: «Η προσφορά του Μακαριστού Μητροπο-
λίτου κυρού Παύλου Αποστολίδη»

13:15 | Συνάντηση αρχηγών αποστολών
14:00 | Γεύμα
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η
18:00 | Workshops - Εργαστήρια 
• Παιχνιδιού, με τον χοροδιδάσκαλο κ. Βασίλη Ασβεστά
• Ενδυμασίας, με την κατασκευάστρια κα. Λένα Καλαμαρινού
• Διαλέκτου, με την φιλόλογο κα. Αρχοντούλα Κωνσταντινίδου
• Γαστρονομίας, με την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας
21:00 | Δείπνο
Κυριακή 17 Ιουλίου 2022
08:00 | Θεία Λειτουργία και Επιμνημόσυνη Δέηση για τα θύματα της 

Μικρασιατικής Καταστροφής και της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς 
Ασίας και του Πόντου 

10:45 | Κατάθεση στεφάνων
11:00 | Πρωινό
11:30 | Συγκέντρωση στην Αίθουσα Συνεδριάσεων
Έγκριση ψηφίσματος και επίδοση τιμητικών διακρίσεων και αναμνηστι-

κών Αναμνηστική φωτογραφία και αποχαιρετιστήριος χορός
13:00 | Γεύμα
14:00 | 1η Συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής του 25ου Συναπα-

ντήματος  (Αναχώρηση αποστολών)
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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

24ο ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
  15 έως 17 Ιουλίου 2022



Κυριακή17Ιουλίου2022
ο10oςδρόμοςΞηρολιβάδου

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 συνεργα-
σία με τον Σύλλογο Δρομέων Βέροιας ορίζουν ως ημερομηνία διεξα-
γωγής του 10ου Αγώνα ορεινού τρεξίματος Ξηρολιδάδου 14χλμ , την 
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022.
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Τις δεκατέσσερις 
αθλήτριες (14), 
τον Πρόεδρο, 

τον προπονητή και τον 
έφορο της Γυναικείας 
Ομάδας Χαντμπολ του 
Φιλίππου Βέροιας που 
κατέκτησε την πρώτη 
(1η) θέση στο Πανελ-
λήνιο Πρωτάθλημα 
Χαντμπολ Κορασίδων, 
υποδέχθηκε στο Δημαρ-
χείο Βέροιας, ο Δήμαρ-
χος κ. Κωνσταντίνος 
Βοργιαζίδης.

Ο κ. Βοργιαζίδης υποδέχθη-
κε τα μέλη της ομάδας και τους 
συνεχάρη για τη μεγάλη νίκη 
και το χρυσό μετάλλιο που α-
πέσπασαν κατά τη διάρκεια των 
αγώνων χαντμπολ μεταξύ έξι 
(6) ομάδων το διάστημα από 8 
έως 10 Ιουλίου στο κλειστό της 
Νέας Ιωνίας στην Αθήνα.

Τόσο ο Δήμαρχος Βέροιας ό-
σο και ο Πρόεδρος του Γυναικεί-
ου Τμήματος Χαντμπολ του Φι-
λίππου Βέροιας, κ. Ιωάννης Δη-
μητρίου, ο προπονητής, κ. Κων-
σταντίνος Χαραλαμπίδης και ο 

έφορος της ομάδας, κ. Χρήστος 
Βακαλφώτης, υπογράμμισαν τη 
σημασία μιας τέτοιας διάκρισης 
για την πόλη και τον αθλητισμό, 
ενώ ο Πρόεδρος της ομάδας 
δώρισε στον κ. Βοργιαζίδη ένα 
εκ των μεταλλίων.

Οι πρωταθλήτριες του Χά-
ντμπολ Κορασίδων, ηλικίας από 
15 έως 16 ετών είναι οι:

-Ειρήνη Δημητρίου
-Αντιγόνη Βακαλφώτη
-Εμμανουέλα Παπά
-Αναστασία Σιαραψή
-Παναγιώτα Γιαννοπούλου
-Δάφνη Σιώπη

-Ειρήνη Παναγιωτίδου
-Ιωάννα Χαραλαμπίδου
-Σοφία Τσαγκαρού
-Ελένη Καπετανάκη
-Μαρία-Ελένη Σαρρηγιαννί-

δου
-Ξανθή Κακαφίκα
-Άννα-Μαρία Θεοδωρίδου
-Αναστασία Τάκη

Επόμενος στόχος της ομά-
δας για την καινούργια σεζόν 
είναι το Πρωτάθλημα Νεανίδων 
και Κορασίδων καθώς και η 
συμμετοχή σε διεθνές τουρνουά 
στο Βουκουρέστι.

Οι Πρωταθλήτριες της Ομάδας Χάντμπολ
του Φιλίππου Βέροιας στον Δήμαρχο



ΤονέοΔιοικητικόΣυμβούλιο
τηςΑ.Ε.Αλεξάνδρειας
Πρόεδρος ο Παναγιώτης 

Συμεωνίδης

Μετά τις απαραίτητες ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν το 
διοικητικό συμβούλιο της Α.Ε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ συγκροτήθηκε σε 
σώμα με την εξής σύνθεση 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΝΤΗ ΕΦΗ

ΓΕΝΙΚΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΟΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ
ΤΟΛΙΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣΑΡΧΗΓΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΕΦΟΡΟΣΓΗΠΕΔΟΥ
ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΜΕΛΗ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΛΑΜΠΟΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Η διοίκηση των 
Αετών Βέροιας 
δεν…σπάει ούτε 

φέτος την παράδοση 
και ανακοινώνει την 
παραμονή των δύο 
αρχηγών της ομάδας.

Οι Μάκης Ιωσηφίδης και Αργύ-
ρης Γαβριηλίδης, οι…παλιοσειρές 
αλλά και αρχηγοί των «ασπρό-
μαυρων», θα συνεχίσουν να προ-
σφέρουν τις υπηρεσίες τους τη 
νέα σεζόν στη Γ Εθνική.

Για τον πρώτο, έχουμε γράψει 
ολόκληρη…εγκυκλοπαίδεια για τις 
διακρίσεις του, σε μια καριέρα που 
μετρά πάνω από 25 χρόνια στα 
παρκέ. Βρίσκεται στην ομάδα από 
την ίδρυση της και αποτελεί (εκ 
των πραγμάτων) έναν από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της πορείας 

στις εθνικές κατηγορίες.
Ο έμπειρος guard είναι ο πρώ-

τος σκόρερ των Αετών αλλά και 
από τους ανθρώπους που βοηθά 
σημαντικά με την εμπειρία του στα 
τμήματα υποδομής, στον ρόλο του 

ως προπονητής από την πρώτη 
λειτουργίας της Ακαδημίας.

Ο Αργύρης  Γαβρ ιηλ ίδης 
(04/10/2001, guard) δηλώνει για 
μια ακόμη φορά παρών, συνεχίζο-
ντας την παράδοση που «χτίζει» 

μαζί με τον Ιωσηφίδη, ως οι αθλη-
τές που δεν έχουν βγάλει ποτέ την 
ασπρόμαυρη φανέλα.

Ευχόμαστε και στους δύο, κα-
λή δύναμη για την επόμενη σεζόν, 
πολλές επιτυχίες και ατομικές δι-
ακρίσεις!

Για 4η χρονιά στους Αετούς Βέροιας
οι Μάκης Ιωσηφίδης και Αργύρης Γαβριηλίδης

Τέσσερις είναι οι βασικές 
αλλαγές κανονισμών που ι-
σχύουν από 1ης Ιουλίου 2022 
σύμφωνα με την IHF [Παγκό-
σμια Ομοσπονδία χαντ μπολ. 
Κάθε εβδομάδα, μία φορά θα 
δημοσιεύω τους νέους κανο-
νισμούς για να ενημερωθούν 
μικροί και μεγάλοι.

Οι νέοι κανονισμοί έχουν 
σοβαρές αλλαγές. Προσπάθη-
σα με την υποστήριξη και την 
έγκριση του Προέδρου της ΚΕΔ 
Κωνσταντίνου Κατσίκη να τις α-
πλουστεύσω και να τις κοινοποι-
ήσω στην απλή μας ‘’γλώσσα’’. 
Ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο 
της ΚΕΔ και πιστεύω ότι είναι κα-
τανοητά όσα γράφω. Μεταξύ αυ-
τών των νέων κανονισμών είναι 
η νέα μπάλα χωρίς κόλλα, μικρό-
τερων διαστάσεων και ελαφρύ-
τερη! Ακόμη οι 4 απο 6 οι πάσες 
στο παθητικό παιχνίδι κλπ. Όλες 
οι αλλαγές στους κανονισμούς 
τείνουν να κάνουν το χαντμπολ 
πιό γρήγορο και με περισσότερα 
γκολ! Διαβάστε και ξαναδιαβάστε 
με προσοχή!!

ΗΜΠΑΛΑΧΩΡΙΣΚΟΛΛΑ
Η μπάλα των αγώνων χωρίς 

κόλλα είναι μικρότερη σε βάρος 
και διάμετρο απο την μπάλα με 
κόλλα.

Συγκεκριμένα η νέα μπάλα 
χωρίς κόλλα είναι 2,5αρα, 55,5 
εκατοστά και βάρος 425 γραμμά-
ρια ενώ η μπάλα με κόλλα είναι 
τριάρα, 58,5 cm και 475 γραμ-
μάρια. Στις διοργανώσεις υπό 
την αιγίδα της IHF όλοι οι αγώνες 
απο 1ης Ιουλίου γίνονται με μπά-
λες χωρίς κόλα. Η IHFέχει αφήσει 
στις Εθνικές Ομοσπονδίες να α-
ποφασίσουν για τις μπάλες που 
θα παιχτούν τα πρωταθληματα 
τους, αλλά στις διοργανώσεις της 
IHF οι Εθνικές ομάδες θα αγωνι-
στούν με μπάλα χωρίς κόλλα.

ΠΑΘΗΤΙΚΟΠΑΙΧΝΙΔΙ
Στο παθητικό παιχνίδι ισχύουν 

όλα, με μόνη αλλαγή τον αριθμό 
των πασών απο 6 πάσες σε 4 
πάσες. Δύο λιγότερες απο την 
στιγμή που οι διαιτητές θα δω-
σουν το σήμα για το παθητικό 
παιχνίδι.

ΧΤΥΠΗΜΑΣΤΟΚΕΦΑΛΙ-ΟΧΙ
ΣΤΟΠΡΌΣΩΠΟ

Μετά απο σουτ στο κεφάλι 
του τερματοφύλακα δίνεται δίλε-

πτη αποβολή. Ο κανονισμός ι-
σχύει όταν:

- δεν υπάρχει αμυντικός μετα-
ξύ ρίπτη και ΤΦ

- το κεφάλι του ΤΦ, να είναι 
το πρώτο σημείο, επαφης. Αν η 
μπάλα χτυπήσει πρώτα στο δο-
κάρι, στο έδαφος, η σε άλλο ση-
μείο του σώματος και μετά στο 
κεφάλι ο κανονισμός δεν ισχύει 
Επίσης ο κανονισμός δεν ισχύει 
αν στον ρίπτη έχει γίνει φάουλ

Όλα αυτά άσχετα αν κινείται η 
όχι ο ΤΦ. Δεν μετράει ο κανόνας 
άν ο ΤΦ πάει να αποκρούσει με το 
κεφάλι [ειδικά απο έξοδο η σε πλα-
σέ σουτ]. Αν πάει ο ΤΦ να προ-
σποιηθεί ότι η μπάλα χτύπησε στο 
κεφάλι του τιμωρείται με δίλεπτο:

- στο πέναλτι και σε ρίψη
- απο τα 9 μέτρα με τειχος
- αν χτυπήσει κεφάλι αμυντι-

κού στο τοίχος η του Τ/Φ, ο ρί-
πτης τιμωρείται με κόκκινη κάρτα.

Όλα αυτά άσχετα αν κινηθεί η 
όχι ο ΤΦ, η ο παίκτης του τείχους

ΗΣΕΝΤΡΑ
Στην σέντρα του γηπέδου 

πρέπει να υπάρχει κύκλος με δι-
άμετρο 4 μέτρα.

Μέσα σε αυτόν το κύκλο θα 
γίνει η σέντρα αφού ο παίκτης 
που την κρατάει πρέπει ένα μέ-
ρος του σώματός του και η μπά-
λα να είναι μέσα στον κύκλο ώ-
στε ο διαιτητής να σφυρίξει την 
έναρξη της σέντρας. Όλοι οι 
συμπαίκτες του πρέπει να βρί-
σκονται πίσω από την γραμμή 
της σέντρας εκτός αν είναι μέσα 
στον κύκλο. Μπορεί να δώσει την 
μπάλα σε συμπαίκτη του μέσα 
στον κύκλο. Επιτρέπεται μέσα 
στον κύκλο να κάνει όσα βήματα 
θέλει. Κανένας αμυντικός παίκτης 
δεν μπορεί να μπεί μέσα στον 
κύκλο μέχρι να εκτελεστεί η σέ-
ντρα. Οποιαδήποτε παράβαση 
αμυντικού μέσα στον κύκλο τιμω-
ρείται με δίλεπτο αποκλεισμό.

Αν βρισκόμαστε στα 30’’ 
τελευταία δευτερόλεπτα η ποι-
νή είναι πέναλτι και κόκκινη 
κάρτα.

Δεν επιτρέπεται στον παί-
κτη που κάνει την σέντρα να 
κάνει ντρίπλα και σουτ με άλ-
μα.

Επίσης δεν επιτρέπεται 
κάνοντας την σέντρα ο ρίπτης 
να βγει έξω από τον κύκλο

Σε οποιαδήποτε παραβίαση 
των προαναφερομένων, δίνεται η 
μπάλα στην αντίπαλη ομάδα.

Γιώργος Μπεμπέτσος 
Οι κανονισμοί ισχύουν από 01 

Ιουλ στις διεθνείς διοργανώσεις· 
η ΟΧΕ δεν έχει ανακοινώσει, α-
κόμη, τι θα ισχύσει και από πότε

Ελεύθερεςκαιμευποσχετική
μεταγραφέςαπό10/31/72022

Σύμφωνα με τον κανονισμό με-
ταγραφών-εγγραφών της ΟΧΕ για 
τις μεταγραφές της θερινής περι-
όδου 2022 ο οποίος στάλθηκε σε 
όλα τα σωματεία ισχύουν τα εξής:

Η περίοδος των μεταγραφών 
για περιπτώσεις: άρθρο 4 [Ελεύ-
θερες και με Υποσχετική] και άρ-
θρο 5 [άνευ συναίνεσης], καθο-
ρίζεται το χρονικό διάστημα απο 
10-31 Ιουλίου 2022.

Για τους αθλητές χωρίς Ελ-
ληνική υπηκοότητα η περίοδος 
μεταγραφών ορίζεται απο 15 Ιου-
λίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι Έλληνες που αγωνίζονται 
στο εξωτερικό μπορούν να μετα-
γραφούν σε Ελληνικά σωματεία 
απο 15/7-15/9 2022.

ΥΠΟΒΟΛΗΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΑ-
ΘΛΟΥΜΕΝΩΝ-ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Απο 1 Αυγούστου μέχρι και 
10 Αυγούστου 2022 θα πρέπει 
να υποβληθούν στην ΟΧΕ οι 
καταστάσεις αθλουμένων μελών 
στις οποίες πρέπει να αναφέρο-
νται οι αθλητές που έχουν απο-
δεσμευτεί και δεν θα συμπεριλη-
φθούν στην κατάσταση αθλητών 
2022-23. Οι καταστάσεις αυτές 
είναι οριστικές και αμετάβλητες.

Οι αθλητές-τριες που έχουν 
αποδεσμευτεί μπορούν να με-
ταγραφούν σε όποιο σωματείο 
θέλουν απο 20/8-10/9-2022.

ΜΕΤΟΙΚΗΣΕΙΣ
Κάθε σωματείο μπορεί να α-

ποκτήσει απεριόριστο αριθμό α-
θλητών λόγω μετοίκησης,[πάντα 

με την επιφύλαξη της παρ.4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού εγγρα-
φών-μεταγραφών].

Απαραίτητο να έχουν πρό-
σφατη βεβαίωση φοίτησης σχο-
λής η βεβαίωση εργασίας το 
αργότερο μέχρι 15 Οκτωβρίου 
2022.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣΓΙΑΤΗΝΕ-
ΓΚΥΚΛΙΟΤΩΝΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

Σχετικά με τις μεταγραφές των 
αθλητών – τριών της θερινής πε-
ριόδου 2022, για τις οποίες α-
ναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της 
Ο.Χ.Ε. η υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλ-
λου 25094/ 08-07-2022 εγκύκλι-
ος της Ομοσπονδίας, προς ενη-
μέρωση των σωματείων και των 
αθλητών, η Ο.Χ.Ε. θέτει υπόψη 
τους τα εξής: Ο κανονισμός εγ-
γραφών - μεταγραφών, που ψη-
φίστηκε στη Γ.Σ. της 27ης/03/ 
2022, έχει υποβληθεί προς έγκρι-
ση στον Υφυπουργό Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και αναμένεται η 
έκδοση σχετικής απόφασης α-
πό αυτόν. Ως εκ τούτου, όσον 
αφορά τους λόγους μεταγραφής 
αθλητών – τριών, έχει εφαρμογή 
ο ισχύων κανονισμός της Ο.Χ.Ε., 
με την προσθήκη του λόγου της 
ελεύθερης μεταγραφής αθλητών 
ηλικίας 19 ετών και άνω, ο οποί-
ος προβλέπεται απευθείας από 
την παράγραφο 3A του άρθρου 
33 του Ν. 2725/1999, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 
του Ν.4809/2021. Όσον αφορά 
τις αιτήσεις αθλητών για σπου-
δαίο λόγο, αυτές θα εξεταστούν 
από την επιτροπή μεταγραφών, 
όπως, ως γνωστό, εξετάζονται σε 
κάθε μεταγραφική περίοδο.

Ως προς τις ημερομηνίες υπο-
βολής των αιτήσεων μεταγραφής, 
το Δ.Σ. της Ο.Χ.Ε., έχοντας τη 
δυνατότητα, βάσει του άρθρου 
7 παράγραφος 6 του ισχύοντος 
κανονισμού, όρισε τις αναφερό-
μενες στην πιο πάνω εγκύκλιο 
ημερομηνίες υποβολής των αιτή-
σεων μεταγραφής και οι οποίες 
συμπίπτουν με αυτές που ορίζο-
νται στον υπό έγκριση από τον 
Υφυπουργό κανονισμό.

Ευθύς ως εγκριθεί ο κανονι-
σμός από τον Υφυπουργό, θα 
ισχύσουν άμεσα και θα εφαρμο-
στούν οι διατάξεις αυτού, οι οποί-
ες θα αναρτηθούν στην ιστοσελί-
δα της Ο.Χ.Ε.

ΟΧΕ:Οινέοικανονισμοίκαιτιισχύειαπό1ηςΙΟΥΛΙΟΥ2022



Δεν αλλάζει η προκήρυξη
της Super League 1 !!

Ύστερα από ομόφωνη απόφαση, οι 14 
ομάδες της Super League 1  ψήφισαν 
να παραμείνει ως έχει η προκήρυξη του 

πρωταθλήματος. Αυτό σημαίνει ότι οι 6 πρώτοι 
της κανονικής διάρκειας θα πάνε στα play off, ο 
τελευταίος θα πέσει απευθείας κι ο προτελευταί-
ος θα δώσει μπαράζ με τον δεύτερο της Super 
League 2.

Πάντως, ο ΠΑΟΚ πρότεινε να υπάρξει στο μέλλον συζήτηση για 
διαφοροποίηση ως τα προς τα play off και τα play out.

Ακόμη μία ομόφωνη απόφαση ταφόπλακα στο Ελληνικό πο-
δόσφαιρο και δεν αποκλείεται τις επόμενες μέρες να αποχωρί-
σουν από την SL2  και άλλοι επενδυτές  που δεν έχουν σκοπό να 
σκορπίσουν τα χρήματα τους και μάλιστα σε δύσκολες εποχές που 
έρχονται. 

Άς παίξουν μόνοι  με 11άδες μόνο ξένους παίκτες και μετά πε-
ριμένουμε καλά αποτελέσματα για την εθνική μας ομάδα. Μπράβο 
τους. 
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Γιάννης Αβραμίδης. Φέτος κερκίδα,
του χρόνου στον στίβο!

Ξανά στα γήπεδα που αγάπησε βρέθηκε την Κυριακή ο Γιάννης 
Αβραμίδης μαζί με την οικογένειά του, μετά από 3,5 χρόνια αποχής 
από τα αθλητικά δρώμενα. Στη φωτογραφία, στο πανελλήνιο πρωτά-
θλημα στίβου για αθλητές με αναπηρία, στο Καυτανζόγλειο. 

«Φέτος ήλθε ως θεατής, ελπίζουμε του χρόνου αν θέλει ο Θεός να 
συμμετέχει ενεργά!» σημειώνει ο πατέρας του Μιχάλης.

Η Super League 
αποφάσισε 
κατά πλειοψη-

φία την πρόσληψη του 
Μαρκ Κλάτενμπεργκ 
προκειμένου να εφαρ-
μόσει τη δομή της 
επαγγελματικής διαιτη-
σίας.

Η Super League, στη σημε-
ρινή (12/7) της συνεδρίαση, α-
ποφάσισε κατά πλειοψηφία (10 
ΠΑΕ υπέρ, ΑΕΚ και Βόλος κατά, 
ΠΑΟΚ και Λαμία επιφυλάχθηκαν) 
την πρόσληψη του Μαρκ Κλάτεν-
μπεργκ ως Τεχνικού Συμβούλου 
και Εκπαιδευτή Διαιτησίας προ-
κειμένου να εφαρμόσει τη δομή 
της επαγγελματικής διαιτησίας.

Μάλιστα, στην ανακοίνωση 
του συνεταιρισμού τονίζεται πως 
θα διατηρήσει τις αρμοδιότητές 
του για λογαριασμό της Super 
League, εφόσον δεν παραμείνει 
ως επικεφαλής της ΚΕΔ, θέση 
την οποία στηρίζει η πλειοψηφία 
του Δ.Σ. της Super League.

Επιπλέον, όπως αναφέρει 
η διοργανώτρια αρχή του πρω-
ταθλήματος, ομάδα εργασίας 
αποτελούμενη από την αναπλη-
ρώτρια πρόεδρο του Δ.Σ. και 

στελέχη ΠΑΕ-Μελών της Super 
League θα επεξεργαστεί το 
στρατηγικό σχεδιασμό για την 
αλλαγή του υφιστάμενου πλαι-
σίου λειτουργίας της διαιτησίας, 

την εγκαθίδρυση συστήματος ε-
παγγελματικής διαιτησίας και την 
εν γένει θεσμική ενίσχυση του 
ρόλου και των αρμοδιοτήτων του 
επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

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

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

11-07-2022 μέχρι 

17-07-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Πέμπτη 14-07-2022

13:30-17:30 ΜΑ-

ΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙ-

ΚΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 18 

(μπροστά από πιάτσα 

ταξί) 23310-63102

21:00-08:00ΘΕΟ-

ΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-

ΝΟΣ ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 

1 (πρώην Κεντρικής 

69) 23310-24534

Φαρμακεία

Ο Μάρκος Βελλί-
δης αποτελεί 
το νέο μετα-

γραφικό απόκτημα του 
Ηρακλή. Την τελευ-
ταία διετία αποτέλεσε 
βασικό στέλεχος της 
Βέροιας, με την οποία 
κατέγραψε 51 συμμε-
τοχές σε Super League 
2, Football League και 
Κύπελλο Ελλάδας. Ο 
πολύπειρος τερματοφύ-
λακας, εκτός από την 
Βέροια, έχει αγωνιστεί 
σε Άρη, ΠΑΟΚ, Πανα-
θηναϊκό, ΠΑΣ Γιάννινα, 
Λαμία, Κορωπί, Διαγό-
ρα Ρόδου και Ολυμπια-
κό Λευκωσίας.

Αναλυτικά:
«Η ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής ανα-

κοινώνει την συνεργασία της για 
τα επόμενα δυο χρόνια με τον 
Μάρκο Βελλίδη.

Γεννήθηκε στις 4 Απριλίου του 
1987, έχει ύψος 1.85 είναι 77 κιλά 
και αγωνίζεται στην θέση του τερ-
ματοφύλακα

Ο Μάρκος Βελλίδης, γεννήθη-
κε στην Κορησό Καστοριάς, στις 
4 Απριλίου 1987. Ξεκίνησε την 

καριέρα του υπογράφοντας στον 
Παναθηναϊκό τον Αύγουστο του 
2005.

Την περίοδο 2006-07 παραχω-
ρήθηκε ως δανεικός στο Κορωπί 
και την επόμενη επίσης ως δανει-
κός στον Διαγόρα Ρόδου.

Επόμενος σταθμός του ο Άρης 
όπου παρέμεινε τρία συνολικά 
χρόνια.

Το καλοκαίρι του 2013 συμφώ-

νησε να συνεχίσει την καριέρα του 
στον ΠΑΣ Γιάννινα και τον Ιανου-
άριο του 2016 μεταγράφηκε στον 
ΠΑΟΚ, όπου αποχώρησε έναν 
χρόνο αργότερα. Τον Ιούνιο του 
2017 επέστρεψε στον ΠΑΣ Γιάν-
νινα και την περίοδο 2019 - 2020 
ξεκίνησε την σεζόν στην Λαμία 
και ολοκλήρωσε την χρονιά στον 
Ολυμπιακό Λευκωσίας.

Στην περσινή σεζόν βρέθηκε 

στην Βέροια όπου ήταν βασικό 
στέλεχος της ομάδας

Την περίοδο 2006-2008 είχε 
κληθεί στην εθνική Ελπίδων, ενώ 
τον Μάρτιο του 2015 κλήθηκε από 
τον Σέρχιο Μαρκαριάν στην Αν-
δρών. Το ντεμπούτο του πραγμα-
τοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2015 
στην εκτός έδρας φιλική αναμέ-
τρηση εναντίον της Πολωνίας (0-
0)».

ΜάρκοςΒελλίδηςγιαδύοχρόνια
στονΗρακλή

 Η Super League αποφάσισε ότι ο Κλάτενμπεργκ
θα οργανώνει την δομή της επαγγελματικής διαιτησίας
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες 

μας έχουν φάρμακα 
που δεν χρειάζονται  
και θέλουν   να τα  
προσφέρουν στο  Γη-
ροκομείο Βέροιας  , το 
τηλέφωνο του Γηρο-
κομείου Βέροιας είναι 
2331024891.

Κάλεσμα καθηγητών 
για δωρεάν ενισχυτική 

διδασκαλία στο Κοινωνικό 
Φροντιστήριο Βέροιας

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

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

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

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

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

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

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων 
Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Βέροιας

Γιώργος Μπιλέκας 

Τα λείψανα των Αγ. Ραφαήλ, 
Νικολάου και Ειρήνης 
στην Πατρίδα Βέροιας

Την Πέμπτη 21/7/2022 απόγευμα 19:00 στα προπύλαια του 
Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής & Ταξιάρχη Μιχαήλ στην Πατρίδα Βέροιας 
θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή των Ιερών Λειψάνων των Αγίων 
Νεοφανών μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου & Ειρήνης των εν Θερ-
μή της Λέσβου αθλησάντων. Μετά την υποδοχή θα ακολουθήσει 
Εσπερινός.

Τα Ιερά Λείψανα θα παραμείνουν στην Πατρίδα μέχρι και την 
Τετάρτη 27/7/2020 στις 21:00.

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

Pontus memory- 
Μνήμη Πόντου

 

Το εκπαιδευτικό βιντεοπαιχνίδι Μνήμη Πόντου – Pontus 
memory – που  ήδη εδώ και ένα τρίμηνο είναι στη διάθεση ό-
λων μας,  μας περιμένει να το επισκεφθούμε.

  Όσοι ασχολήθηκαν με το παιχνίδι διαπίστωσαν ότι  εξε-
ρευνώντας τη γεωγραφική  περιοχή  του Ελληνικού Πόντου 
εμπλουτίζουν συνεχώς τις γνώσεις τους αλλά και κάποιοι είναι 
ακόμη πιο τυχεροί αφού από  τους 35 πρώτους νικητές αναδεί-
χθηκαν οι τρεις πρώτοι τυχεροί για το έτος  2022.

Η ποντιακή ιστορία, πολιτισμός  και παράδοση αναδεικνύ-
εται παίζοντας  το παιχνίδι ΄΄Μνήμη Πόντου΄΄ συνδέοντας την  
αιώνια μνήμη των ποντίων προγόνων μας με το παρόν και κυ-
ρίως με το μέλλον. Ένα ταξίδι επιστροφής στις ρίζες μας χρησι-
μοποιώντας την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 

Αυτός ο πρώτος κύκλος του οδοιπορικού προσκυνήματος 
στον Πόντο, ξεναγεί τον επισκέπτη σε ιστορικές πόλεις του 
Πόντου και  γίνεται κοινωνός των γεωγραφικών, ιστορικών και 
πολιτιστικών δρώμενων των ποντίων προγόνων μας. 

Ο παίκτης επισκέπτεται από τον ηλεκτρονικό του υπολογι-
στή διάφορες πόλεις του Πόντου και καλείται να συλλέξει αντι-
κείμενα (ιστορικές πληροφορίες) συγκεντρώνοντας πόντους. 
Όταν συγκεντρώσει  όλα τα αντικείμενα αυτόματα μπαίνει  
στους νικητές που θα διεκδικούν μέσω κλήρωσης, που θα γί-
νεται  κάθε χρόνο μαζί με τις θερινές εκδηλώσεις της λέσχης, 
σπάνια δώρα.

Για το έτος 2022 οι νικητές είναι:
α.  Φλώρος Παναγιώτης που κερδίζει ένα τριήμερο ταξίδι 

εντός Ελλάδος προσφορά του Γραφείου Ταξιδιών  ΄΄Achilleas 
Tours΄΄ της κ. Αλατσίδου  Έλενας & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

β. Μυρτώ Σταματάκη  που κερδίζει μία  διανυκτέρευση για 
δύο(2) άτομα με πρωϊνό  σε  δίκλινο δωμάτιο του ξενοδοχείου 
΄΄ΛΟΖΙΤΣΙ¨¨ στη Βέροια ,προσφορά των αδελφών Λαζαρίδη.

γ. Μπιτζέκου Φιορέλα  που κερδίζει ένα πλήρες σετ α-
ντιηλιακών μεμβρανών αυτοκινήτου προσφορά της εταιρείας  
΄΄ΒΛΟΥΧΟΣ  GLASS΄΄,  στη Λάρισα.

Θα ακολουθήσουν και επόμενοι κύκλοι οδοιπορικών για να 
ολοκληρωθεί η πλήρης χαρτογράφηση – απεικόνιση των προ-
γονικών μας εστιών.

Όλες οι λεπτομέρειες του πρωτοποριακού  παιχνιδιού  είναι 
στη διάθεση σας στη δνση: https://game.elverias.gr όπου παί-
ζοντας  πλουτίζεται τις γνώσεις σας για τον Πόντο και κερδίζετε 
πλούσια δώρα.

Επίσης η σελίδα του παιχνιδιού  στο facebook:              
https://facebook.com/pontusmemory    και  το προφίλ του 
παιχνιδιού  στο instagram :  https://www.instagram.com/
pontusmemory/   σας περιμένουν.

Για το Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας

Τουμπουλίδης Νικόλαος    Τογκουσίδου Ευαγγελία 

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων: 

Την Πέμπτη 14 Ι-
ουλίου στις 7:00 μ.μ. 
θα ομιλήσει στη σει-
ρά των ομιλιών «Επι-
σκοπικός Λόγος» με 
θέμα: «Τήρησον ἑαυ-
τόν ἐν ἁγνείᾳ» μέσα 
από την ιστοσελίδα 
της Ιεράς Μητροπό-
λεως, την αντίστοιχη 
σελίδα στο Facebook 

και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».
Από τις 15 έως τις 18 Ιουλίου θα βρίσκεται στην Κύ-

προ, όπου θα μεταφέρει το χαριτόβρυτο Ιερό Λείψανο 
του Αγίου Λουκά του Ιατρού από την Ιερά Μονή Παναγίας 
Δοβρά Βεροίας. 

Την Τρίτη 19 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Προφή-
του Ηλιού στο Ξηρολίβαδο.  

Την Τετάρτη 20 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Προφήτου Ηλιού στο Άνω 
Ζερβοχώρι.

Την Πέμπτη 21 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει 
στη σειρά των ομιλιών «Επισκοπικός Λόγος» με θέμα: 
«Παρθενία και αγνότητα έναντι του γάμου» μέσα από την 
ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελί-
δα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος 
Λόγος 90,2 FM».

Την Παρασκευή 22 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου και 
της Αγίας Μαρκέλλης της Χιοπολίτιδος στη Νέα Λυκογιάν-
νη.
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο δια-
μερίσματα 80 τ.μ. και 85 
τ.μ. στο Κάτω Μακροχώρι 
και τα δύο μαζί 45.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6987 239560 & 
6987 234784.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα  
ρετιρέ 80 τ.μ., Μυτιλέκα 10, 

μπροστά στον Ι.Ν. Κυριώ-
τισσας, 3ος όρ., ανακαινι-
σμένο. Τηλ.: 6973 021410.

ΛEΠTOKAPYA Πιερίας 
ευκαιρία πωλούνται οικό-
πεδα 350 τ.μ. με νερό κο-
ντά στη θάλασσα 25.000 
ευρώ και οικόπεδα με ά-
δεια. Τηλ.: 6983 936729.

ΛEΠTOKAPYA Πιερίας 
πωλούνται αυτόνομα νεό-
δμητα διαμερίσματα 40 τ.μ. 
και 60 τ.μ. 300 μέτρα από τη 

θάλασσα με σαλόνι, κουζίνα, 
1-2 υπνοδωμάτια και μπά-
νιο και μεγάλα μπαλκόνια με 
θέα τη θάλασσα και τον Όλυ-
μπο. Τηλ.: 6983 936729.

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

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

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

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

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

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

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

ΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
24653 ΜΑΥΡΟΔΕΝΡΙ Ενοικιάζεται ΑΠΟ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 107153 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται 

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23165 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται στον 

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105256 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ: 105456 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, Πωλείται 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 116929 - Επί της κεντρικής ΠΩ-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
Κωδ: 106441 - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12902 Οικόπεδο στην Μεγάλη 

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

Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 13740 - Στην Νέα Καλλικράτεια 

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

Στην ΓρίτσαΛιτο-
χώρουΠιερίας σε α-
πόσταση 50 μέτρων 
από την θάλασσα, σε 
καταπράσινο περι -
βάλλον, ενοικιάζονται 
για την θερινή περίο-
δο  δύο διαμερίσματα 
πλήρως επιπλωμένα 
και εξοπλισμένα  45 
τ.μ. και  63  τ.μ. (τηλ. 
6977241877 ) 

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

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

ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
(Κωδ. Αγγελίας ΥΠSE)

Η εταιρία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡΑ.Ε. η οποία εδρεύει στη 
Βέροια, ενδιαφέρεται να προσλάβει υπάλληλο φύλαξης.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
•Συνέπεια, Υπευθυνότητα και Εχεμύθεια
Η εταιρία προσφέρει πλήρη απασχόληση, μισθό και 

ασφάλιση.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν βιογραφικό, 

σε ηλεκτρονική μορφή στο email hr@aqf.gr. 
Επιβάλλεται φωτογραφία υποψηφίου.
Στο βιογραφικό να αναγράφεται ο Κωδικός της αγγε-

λίας ΥΠSE.
Πληροφορίες:ΤμήμαΑνθρωπίνουΔυναμικού

τηλ:2331026974

Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με έδρα την Αλεξάν-
δρεια Ημαθίας και παρουσία 26 ετών στον τομέα της 
μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – παραγωγής ειδών 
διατροφής, ZHΤΟΥΝΤΑΙ χειριστέςανυψωτικώνμηχα-
νημάτων (κλαρκ).

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

Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στο email 
info@almifoods.gr

Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 7800



ΠΩΛΕΙΤΑΙ φανταστική ισό-
γεια μονοκατοικία, 70 τ.μ. στη 
Βεργίνα, στο κέντρο του χωριού, 
κατασκευής 2003, σε οικόπεδο 

500 τ.μ. πλήρως επιπλωμένη, 
ξύλινα σύγχρονα κουφώματα 
μέσα στο πράσινο. Τηλ.: 6948 
041985.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 2 στρέμ. 
στους Γεωργιανούς, άρτιο και 
οικοδομήσιμο, περιφραγμέ-
νο, ρεύμα. Μεγάλη ευκαιρία. 

Τιμή 22.000 ευρώ. Τηλ.: 6983 
277527.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά στο κέ-
ντρο της Βέροιας γκαρσονιέρα 
μέχρι 50 τ.μ. με ασανσέρ. Τηλ.: 
6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-ΓΚΑΡΑΖ-
ΟΙΚΟΠΕΔΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 
πλήρως ανακαινισμένο, στην 
Τριανδρία Θεσ/νίκης, 2 δωμά-
τια, σαλόνι, χωλ, κουζίνα, W.C., 
φυσικό αέριο, air condition, 
πολύ κοντά στα Πανεπιστήμια. 
Πληρ. κιν.: 6978 008441.

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται 
μονοκατοικία 115 τ.μ., μεγάλα 
μπαλκόνια, ατομική θέρμανση, 
ηλεκτρικές συσκευές στην κου-
ζίνα και κρεβατοκάμαρα. Τηλ.: 
6979 008978.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέ-
ρα 30 τ.μ., πλήρως επιπλωμέ-
νη, Εμμ. Παππά 30, 1ος όρο-
φος, air condition inverter, θω-
ρακισμένη πόρτα, με 2 μπαλ-
κόνια. Τηλ.: 6979 343636.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα 50 τ.μ., επί της Κονίτσης 
29 (δίπλα στα Αστικά), 1 υπνο-
δωμάτιο, 1 σαλοκουζίνα, W.C., 
1ος όροφος, με ελάχιστα κοινό-
χρηστα (μερικώς επιπλωμένη). 

Πληρ. τηλ.: 6946 740621.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα, 

1ος όροφος, Ανοίξεως 52. Πληρ. 
τηλ.: 6945 852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 
στη Σκύδρα 90 τ.μ., 1ος όροφος, 
ανακαινισμένο, χωρίς θέρμανση, 
χωρίς κοινόχρηστα, 250 ευρώ. 
Τηλ.: 6951 831687.

ΠΑΤΡΙΔΑ, περιοχή Μαυροσι, 
ενοικιάζεται χωράφι 10 στρέμ-
ματα, χέρσο, αρδευτικό, πάνω 
στην άσφαλτο. Πληρ. τηλ.: 6945 
152085, κος Νίκος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώνας με 

καφέ-εστιατόριο, στο Σέλι (Κάτω 
Βέρμιο), στην πλατεία του χω-
ριού. Δεκτές, μόνο σοβαρές προ-
τάσεις. Τηλ. 6945931427.

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για ενοικια-
ζόμενα δωμάτια στον Μαρμαρά 
Χαλκιδικής. Παρέχεται: διατρο-
φή, διαμονή, πλήρης ασφάλιση 
και ικανοποιητικός μισθός. Πληρ. 
τηλ.: 6973 341640.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με 
ειδική άδεια από επιχείρηση 
στη Βέροια γία πλήρη απασχό-
ληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός & 
Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων α-
πό επιχείρηση στη Βέροια για 
πλήρη απασχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
βοηθός συνεργείου από επι-
χείρηση στη Βέροια για πλή-
ρη απασχόληση. Τηλέφωνα 
επικοινωνίας: 2331071553 & 
2331062900 Ώρες επικοινωνί-
ας: 9:30 με 18:30.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρος τε-
χνίτης επίπλων καθώς και λοιυ-
στραδόρος επίπλων με εμπειία. 
Πληρ. τηλ.: 6987 501595.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης κρέατος 
από την εταιρία ΘΑΝΟΣ ΕΠΕ 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση 

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

Γιανακάνετεαίτησημπορείτεναστείλετεταδικαιολογητικάστο
email:hr@aqf.grήναταπροσκομίσετεστοεργοστάσιοστηΒέροια
(δίπλαστοΣιδηροδρομικόΣταθμό).

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

ας (Γιααλλοδαπούς)
2) Πρόσφατο εκκαθαριστικό Εφορίας  ή  Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ
3) ΑΜΑΙΚΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου) - από επίσημο έγγραφο
4) ΑΜΚΑ - από επίσημο έγγραφο
5) Λογαριασμός ΔΕΗ  
6) Αντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας (Επικυρωμένο από τον Ιατρικό 

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 καλοκαιρι-

νή σεζόν) είτε για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνή-
στε στο Τηλ. 2331022774καΑγάπηΜπαλάτσα

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

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

Απαραίτηταπροσόντα:
Πολύ καλή γνώση της Αγγλι-

κής γλώσσας
Γνώση χειρισμού Η/Υ και Μs 

office
Αποστολή βιογραφικών στο 

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

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

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

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

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ δυάρι στη Μπότσαρη μό-
λις ανακαινισμένο, 68 τ.μ., α-
νατολικο όλα πρόσοψη, θερ-
μομονωμένο, με αντλία θερ-
μότητας, 3ος όροφος, κοντά 
σε αγορά, στάσεις, Μετρό.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρά υπάλληλος 
φαρμακείου.

Τηλ.:6956483486.

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

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

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



- Στενήμαχος Ναούσης. Πλη-
ροφορίες στο τηλέφωνο 6973-
736711

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ψήστη σε 
εστιατόριο για πλήρη απασχό-
ληση. Πληρ. τηλ.: 6979 808608.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΩ εργασία ως ε-

ξωτερικός πωλητής για το Νο-
μό Ημαθίας. Πληρ. τηλ.: 6980 
715197 κος Δημήτρης.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-
λαξη και περιποίηση ηλικιω-
μένων. Τηλ.: 6945 738276 κα 
Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φρο-

ντίδα και περιποίηση ηλικιωμέ-
νων για 24 ώρες. Πληρ. τηλ.: 
6993 678697.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, με πεί-

ρα, παραδίδει μαθήματα ΑΟΘ 
σε μαθητές των ΓΕΛ, καθώς και 
μαθήματα ΑΟΘ και ΑΟΔΕ σε 
μαθητές των ΕΠΑΛ. Μετάβαση 
κατ’ οίκον σε χωριά. Τηλ. επι-
κοινωνίας: 6984 678728.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνωρι-

μία κυρία έως 55 ετών. Πληρ. 
τηλ.: 6984 040769.

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

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

www.mesitikoveria.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180  €

ΚΤΕΛ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 30 τ.μ.  θέα  270 €

ΕΛΙΑ  40 τ.μ. 2 χώρους  επιπλωμένο 230 €

ΡΟΛΟΙ 40 τ.μ. καινούργιο 2 χώρους  230 €

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 60 τ.μ. καλό θέα , 240 €

ΕΛΙΑ 50 τ.μ. καινούργιο , 240 €

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

ση, θέα ,τέντες  260 €

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

νισμένο, 300 €

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60 τ.μ. super lux, ανακαινισμέ-

νο, επιπλωμένο, ατομική θέρμανση, 380 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 2ΔΣΚΛ ατομική θέρμανση, 

400 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. ατομική θέρμανση πολύ καλό 

420 €

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

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

μική θέρμανση, 370 €

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

ατομική θέρμανση, 600 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. 1ΔΣΚΛ ευκαιρεία 15.000 €

ΡΟΛΟΙ 34 τ.μ. 1ος  ανακαινισμένο 50.000  €

ΡΟΛΟΙ 38τ.μ. 2ος  ανακαινισμένο 37.000  €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 42τ.μ. 1ΔΣΚΛ νεόδμητο 31.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 45 τ.μ. 1ος καινούργιο 37.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 60  τ.μ. 1ος  καλό 81.500 €

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

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

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

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

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

ΕΛΙΑ 80 τ.μ. ανακαινισμένο, 85.000 €    

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

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

47.000 €

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

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

48.000 €

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

ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ.3ΔΣΚΛ  πάρκιν 120.000 €

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

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

πάρκιν, αποθήκη 108.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

τρων, 14.000 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 49 τ.μ. 1ΔΣΚΛ, 48.000

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

ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων, 

105.000 €

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

ΣΚΛ 63.000 €

ΣΕΛΙ 70 τ.μ. 2ΔΣΚΛ πέτρινο  65.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα 

200.000 €

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

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων, 

λουξ, 220.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο 

210.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 200 τ.μ. κεντρικό κτίριο, 700 €

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

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 60 τ.μ. κεντρικό, 1200 €

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

ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €

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

ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €

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

ας, καλό, 480 €

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΕΣ 600 μέτρα, καλό, 16.000 €

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€

ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού, 

24.000 €

ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 700 τ.μ. επάνω στον δρόμο 28.000 €

ΛΟΖΙΤΖΙ  5.000 τ.μ. μεγάλη ευκαιρία 32.000 €

ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ 520 τ.μ. δίπλα στο σχολείο 35.000 €

ΕΛΙΑ 220 τ.μ. ευκαιρία τιμή 39.000 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΓΡΑΦΕΙΩΝ

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

γωνικό

ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

29.000 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

Ηκαθημερινότη-
τασουθαπεριλαμ-
βάνει:

• Καθημερινή επι-
κοινωνία με νέους & 
υφιστάμενους πελάτες

• Διερεύνηση των 
αναγκών τους και παράθεση επαγγελματικών & καινοτόμων λύσεων

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

ΑΠΟΣΤΟΛΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ:vasileios.nikolaou1@vodafone.com

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

Πωλούνται στην Λεπτοκαρυά – 
Σκοτίνα – Λιτόχωρο

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

- Οικόπεδα ενός στρέμματος με οικοδομική άδεια
- Διαμερίσματα και μεζονέτες

Τ.6989888769&6937207760&6947812304

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

•ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΠΕΛΑΤΩΝ)

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



Έργα υποδομών που ολοκληρώθηκαν και 
είναι σε εξέλιξη στην Πέλλα από την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας επισκέφτηκε ο Περιφε-
ρειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο κ. Τζιτζικώστας παραβρέθηκε στην ολοκλή-
ρωση του σημαντικού έργου του ηλεκτροφωτι-
σμού κόμβων και γεφυρών του οδικού δικτύου 
της Πέλλας, με το οποίο πλέον 11 γέφυρες και 
επτά οδικοί κόμβοι της Πέλλας είναι πλήρως 
ηλεκτροφωτισμένοι και μάλιστα με σύγχρονες 
λάμπες τύπου Led.

“Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βελτιώ-
νει και εκσυγχρονίζει όλες τις εθνικές και επαρ-
χιακές οδούς ευθύνης της, με στόχο να εξασφα-
λίσει καλύτερες και πιο ασφαλείς συνθήκες μετα-
κίνησης στην καθημερινότητα των πολιτών, σε όλες τις Περιφερειακές 
Ενότητες. Στην Πέλλα φωτίζουμε πλέον και τα πιο δύσκολα σημεία του 
οδικού δικτύου, μειώνοντας αποφασιστικά την επικινδυνότητα των δρό-
μων. Επίσης, με τις λάμπες τύπου Led έχουμε υψηλότερη ενεργειακή 
απόδοση, χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και βέλτιστο φωτισμό, 
ενώ τοποθετήσαμε και πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων, 
αλλά και στηθαία ασφαλείας κατά μήκος των οδών στις οποίες έχουμε 
νέο ηλεκτροφωτισμό, προκειμένου η παρέμβασή μας να είναι ολοκλη-
ρωμένη. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις έχουν και σημαντικό αναπτυξι-

ακό χαρακτήρα, καθώς βελτιώνουμε και τις 
συνθήκες μετακίνησης των επισκεπτών της 
περιοχής, ενώ διευκολύνουμε αποφασιστικά 
και το μεταφορικό έργο, δεδομένου ότι η πε-
ριοχή αποτελεί σημαντικό μεταφορικό κόμβο 
για όλη την Κεντρική Μακεδονία”, επισήμα-
νε ο κ. Τζιτζικώστας.

Οι 11 γέφυρες και οι επτά κόμβοι όπου 
έγιναν οι παρεμβάσεις ηλεκτροφωτισμού και 
ασφάλειας είναι οι εξής:

-Γέφυρες: Λιποχώρι (Τ66), Σκύδρα (Ε-
δεσσαίος), Προφήτης Ηλίας (2), Άψαλος (2), 
Μεγαπλάτανος, Λουτράκι, Όρμα, Αριδαία 
και Χρυσή.

-Κόμβοι: εθνικής οδού Έδεσσας – Φλώ-
ρινας (κόμβος Κερασιάς, Κεδρώνας, Άρνισσας- ΟΣΕ, Κάτω Γραμμα-
τικού , Άρνισσας- Ξανθογείων) και των επαρχιακών οδών Αραβησσού 
– Γιαννιτσών και Εξαπλατάνου – Αραβησσού.

Ο Περιφερειάρχης συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη 
Πέλλας Ιορδάνη Τζαμτζή, τους Περιφερειακούς Συμβούλους Λάκη 
Βασιλειάδη και Πέτρο Ζέρζη, καθώς και τους Δημάρχους Έδεσσας και 
Πέλλας, πραγματοποίησε επίσης αυτοψία στο ολοκληρωμένο έργο της 
συντήρησης της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, που 
ασφαλτοστρώθηκε σε μήκος άνω των 4 χλμ. στο τμήμα μεταξύ Μαυρο-

βουνίου, Σκύδρας, 
Λιποχωρίου, Κα-
λυβίων και Αγίου 
Γεωργίου, αλλά 
και το επίσης ολο-
κληρωμένο έργο 
της συντήρησης 
της επαρχιακής 
οδού Λιποχωρίου 
– Κρύας Βρύσης, 
όπου τοποθετή-
θηκαν στηθαία α-
σφαλείας και έγινε 
ασφαλτόστρωση 
σε μήκος περίπου 
2,5 χλμ. και σε 
σημεία, τα οποία 
χαρακτηρίζονταν 
επικίνδυνα.

Επίσης, ο κ. 
Τζιτζικώστας επέ-
βλεψε την πορεία 
των εργασιών σε 
σημαντικά έργα 
υποδομής, που 
υλοποιεί η Περι-
φέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας στην 

Πέλλα, μεταξύ των οποίων τα εξής:
-Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε επικίνδυνα σημεία του εθνικού 

και επαρχιακού οδικού δικτύου της Πέλλας.
-Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στο Ριζό, μήκους 2 χλμ.
-Παρεμβάσεις για τη διατήρηση της διοχευτευτικότητας και συντήρη-

ση αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Λουδία και Τάφρου 66.
-Καθαρισμός κοίτης Τάφρου 66.
Μετά το πέρας της επίσκεψης στην Πέλλα, ο κ. Τζιτζικώστας επισή-

μανε: “Προτεραιότητά μας είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των 
συμπολιτών μας σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Μετατρέπουμε καθη-
μερινά τους απρόσωπους πόρους που διαθέτουμε ως Περιφερειακή Δι-
οίκηση σε μετρήσιμο έργο για όλους τους συμπολίτες μας. Το έργο που 
γίνεται ειδικά στον τομέα των υποδομών είναι τεράστιο και στις επτά 
Περιφερειακές Ενότητες και θεωρώ ότι με μεθοδικότητα, με προγραμ-
ματισμό, με σκληρή δουλειά, με διαφάνεια και με σεβασμό στους πολί-
τες και στους διαθέσιμους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, θα κατα-
φέρουμε να κάνουμε πράξη το όραμά μας για την Κεντρική Μακεδονία 
του 2030, μια Περιφέρεια σύγχρονη, έξυπνη, πράσινη και ανθρώπινη”.

P Big data, η νέα κατηγορία εργαζομένων 
που ζητά παγκοσμίως η αγορά. Τελικά το μέ-
γεθος μετράει…

P Σε έναν κόσμο με πολλά και μεγάλα δεδομέ-
να, αλλά τίποτε δεδομένο.

P Οι παλιοί λέγανε ότι δεν ξέρουν τι θα 
τους ξημερώσει. Οι νέοι, τι θα τους ξενερώσει.

P ‘Κένταυρος’ το όνομα της νέας παραλλα-

γής του κορωνοϊού. Τώρα και υβριδικό στέλεχος.
P Και να φανταστεί κανείς ότι στη μυθο-

λογία ο Κένταυρος Χείρων αντιπροσωπεύει 
την αφθονία και την ευλογία του φυσικού κό-
σμου.

P Στην ιατρική, όμως, το μη χείρον βέλτιστον.

P Εν τω μεταξύ όσο μεγαλώνω αρέσω και 
περισσότερο. Ένας χαμός αναμένεται να γίνει 
στο γηροκομείο.

P Οι γείτονες έστειλαν α-
στυνομία στο σπίτι επειδή λέει 
κάθε πρωί ακούν συνεχώς βογ-
γητά. ‘Πού πήγε το μυαλό σας;’ 
τους είπα. ‘Τις κάλτσες μου βά-
ζω’.

P  Κάποτε ήταν πρόθυμο 
τουλάχιστον το πνεύμα.

P Τώρα μόνο το μάτι δίνει 
κάποια σημεία ζωής.

P Αν πάντως στοιχημά-
τιζα σ’ αυτό το ζευγάρι ποιος 
θα σήκωνε χέρι σε ποιον, θα 
πόνταρα στη Μανωλίδου. Δεν 
αντέχεται ο Άδωνις.

P Απορίας άξιο πώς τον 
αντέχει ακόμη ο έτερος σύντρο-
φος, ο Μητσοτάκης.

P Όπως και πώς αντέχω 
ακόμη εγώ την αγάπη. Για να 
μην περιαυτολογώ.

P Και:
Δύο γειτόνισσες συζητούν πίνοντας το πρωινό 

τους καφέ και λένε τα παράπονά τους.
– Εγώ, λέει η μια, όποτε απλώσω τα ρούχα 

που πλένω, βρέχει και δεν στεγνώνουν.
– Εγώ, λέει η άλλη, όταν πλένω και τα απλώ-

νω στεγνώνουν, επειδή ο καιρός είναι πάντα 
καλός.

– Καλά, τη ρωτά η πρώτη, πώς το καταλαβαί-
νεις ότι ο καιρός θα είναι καλός;

– Μα είναι απλό, της απαντά η δεύτερη. Τη 

νύχτα που πάμε για ύπνο με τον άντρα μου, του 
πιάνω το μόριο και το σηκώνω πάνω. Αν πέσει 
αριστερά, η μέρα δε θα είναι καλή και δεν πλένω. 
Αν πέσει δεξιά θα είναι καλός ο καιρός και βάζω 
πλύσιμο!

– Καλά, ρωτά η άλλη, αν μείνει στητό το μόριο 
τι κάνεις;

– Έλα μωρή χαζή! Άμα μείνει στητό το πλύσιμο 
θα σκέφτομαι;

Κ.Π.
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