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«Κατόρθωμα»
για την Ημαθία η κατάσταση 

των ξενοδοχείων σε Σέλι
και Αγ. Νικόλαο!!!

Ευχάριστη έκπληξη η είδηση που έφερε ο δήμαρχος 
Κώστας Βοργιαζίδης στην συνεδρίαση του χθεσινού δη-
μοτικού συμβουλίου, ότι υπάρχει ενδιαφέρον από ιδιωτική 
εταιρία να αξιοποιήσει το παλιό ξενοδοχείο στο Σέλι, που 
ρημάζει εδώ και δεκαετίες. Η λειτουργία μιας μεγάλης ξενο-
δοχειακής μονάδας στην καταπράσινη καρδιά του Βερμίου, 
μπορεί να αποτελέσει την εκκίνηση μιας νέας αναπτυξια-
κής πορείας για τον τουρισμό στον γνωστό χειμερινό κυρί-
ως προορισμό. ΄

Δυστυχώς είναι κατόρθωμα για την Ημαθία να διαθέτει 
το Σέλι το πρώτο χιονοδρομικό στην Ελλάδα με εύκολη 
πρόσβαση και να μην αξιοποιείται εδώ και τόσα χρόνια 
μια τέτοιας δυναμικότητας ξενοδοχειακή μονάδα. Αλλά κάτι 
ανάλογο δεν συμβαίνει και με το ξενοδοχείο Βέρμιο στον 
Άγιο Νικόλαο Νάουσας; Σε ειδυλλιακή τοποθεσία μέσα στο 
πράσινο και τα νερά του πάρκου το ξενοδοχείο-φάντασμα 
δεν θυμίζει σε τίποτα τις ένδοξες ημέρες του παρελθόντος 
που στέκει χωρίς ζωή αναμένοντας την «ανάστασή» του. 

Δύο βασικοί ξενοδοχειακοί άξονες που θα μπορούσαν 
από μόνοι τους να δώσουν άλλη ώθηση στο τουριστικό 
προϊόν που θέλουμε να προωθήσουμε στην Ημαθία. Ως 
πότε θα τα βλέπουμε να ρημάζουν;  
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Εκλογές Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας
Πρώτος«έκοψετονήμα»οΧατζόγλουπουθα

αναμετρηθείμετονΣουροβίκητηνεπόμενηΚυριακή

Στο δεύτερο γύρο των εκλογών για τον νέο πρό-
εδρο του δικηγορικού συλλόγου Βέροιας, μετά τον 
πρόωρο θάνατο του Φώτη Καραβασίλη, οδηγούνται 
ο Γιώργος Χατζόγλου και ο Στέργιος Σουροβίκης 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών της Κυ-
ριακής 19 Ιουνίου.

Στη χθεσινή διαδικασία συμμετείχαν τρεις υπο-
ψήφιοι, οι: Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος, Στέργιος 
Σουροβίκης και Γιώργος Χατζόγλου, με τους δύο τε-
λευταίους να διεκδικούν την προεδρία στην δεύτερη 
Κυριακή 26 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την καταμέτρηση της χθεσινής κάλ-
πης, στην οποία προσήλθαν και ψήφισαν 233 δικη-
γόροι, έλαβαν:

Γιώργος Χατζόγλου 97 ψήφους, Στέργιος Σουρο-
βίκης 87 ψ. και Κων/νος  Βλαχόπουλος 41 ψ. ενώ 
βρέθηκαν 6 λευκά και 2 άκυρα

ΕνδιαφέροναπόΕταιρία,γιαμίσθωσητου«Ξενία»
στοΣέλι,χειμώνα–καλοκαίρι!

Μία ακόμη καλή είδηση από την ενη-
μέρωση του δημάρχου προς το Σώμα, 
αφορά το ξενοδοχείο «Ξενία» στο Σέλι 
για το οποίο υπήρξε ενδιαφέρον από μία 
εταιρεία (ΗΛΙΟΣ MARIN) που έκανε ήδη 
τους σχετικούς ελέγχους στο κτίριο για 
την κατάστασή του και υπέβαλε πρότα-
ση μίσθωσης στον Δήμο. “Εφόσον αυτό 
γίνει, θα είναι μία ιδιαίτερα γόνιμη διαδι-
κασία, ένα ξεκίνημα για περαιτέρω ανά-
πτυξη του Σελίου, καθώς δεν υπάρχουν 
κλίνες στο χωριό», είπε ο δήμαρχος, 
ενημερώνοντας ότι η εταιρεία επιθυμεί 
να λειτουργήσει το ξενοδοχείο όχι μόνο 
το χειμώνα, αλλά και το καλοκαίρι!

Αρχές Σεπτεμβρίου το 5ο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών 
από τον Δήμο Βέροιας

Με κάποιες καλές ειδήσεις ξεκίνησε η χθεσινοβραδινή 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας. Όπως 
ενημέρωσε ο δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης, μετά α-
πό ερωτήματα που δέχεται, το φεστιβάλ παραδοσιακών 
χορών, η ιδιαίτερα επιτυχημένη εκδήλωση, όπως είπε, 
θα γίνει κανονικά φέτος στις 1, 2 και 3 Σεπτεμβρίου. Το 
αναλυτικό πρόγραμμα θα ακολουθήσει προσεχώς και με 
το φεστιβάλ ασχολούνται ο αντιδήμαρχος τουρισμού Λάζα-
ρος Ασλανίδης και ο πρόεδρος της ΚΕΠΑ, Κώστας Ρίζος. 
Συμπληρωματικά για το θέμα, ο κ. Ασλανίδης ανέφερε ότι 
η προετοιμασία για το 5ο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών 
ξεκινάει από αυτή τη βδομάδα και όπως εκτίμησε, θα υ-
πάρχει μεγάλη ανταπόκριση.

Στις 300.000 αιτήσεις με το άνοιγμα του Power Pass!!!
Ξεπέρασαν χθες τις 300.000, οι αιτή-

σεις στην πλατφόρμα του Power Pass, 
όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στον λο-
γαριασμό του στο Twitter ο υπουργός 
Ψηφιακής διακυβέρνησης, Κυριάκος Πι-
ερρακακης. Μιλούμε για το πρόγραμμα 
επιδότησης λογαριασμών ρεύματος πρώ-
της κατοικίας ή φοιτητικής στέγης εντός 
Ελλάδος, που εκδόθηκαν κατά το διάστη-
μα από 01-12-2021 έως και 31-05-2022. 
Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 
60% της αύξησης της τιμής ρεύματος της 

πρώτης κατοικίας και, ανάλογα με το ύψος των λογαριασμών, μπορεί να ανέλθει μέχρι και στο ποσό των 600 ευρώ. Η 
διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι και την 30ή Ιουνίου. Κατά τις πρώτες ημέρες της λειτουργίας της, η 
πλατφόρμα θα ανοίγει σταδιακά για τους δικαιούχους, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.

H λειτουργία της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα απλή, καθώς χρειάζονται μόνο οι κωδικοί του πολίτη στο Taxisnet 
και το IBAN του λογαριασμού στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί η επιδότηση. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία αντλούνται 
αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης.



Κάθε χρόνο όλο και περισσότερο διαπιστώνουμε τις συνέπειες 
της κλιματικής αλλαγής, κυρίως στον πρωτογενή τομέα, εκεί που 
οι αγρότες δεν έχουν στέγη στα «μαγαζιά» τους, στις καλλιέργειες 
της γης, που χτυπήθηκαν και πάλι από την κακοκαιρία στα μέσα 
Ιουνίου .Η χαλαζόπτωση της περασμένης Παρασκευής σε περιο-
χές της Ημαθίας είχε ως αποτέλεσμα την ολική σχεδόν καταστρο-
φή στο βαμβάκι της περιοχής αλλά και ζημιές σε καλαμπόκια και 
δεντροκαλλιέργειες.

Για μεγάλη καταστροφή, έκανε λόγο, μιλώντας χθες στο ΛΑΟ, 
ο πρόεδρος των τευτλοπαραγωγών Κεντρικής Μακεδονίας Α-
θανάσιος Πίππας, που ενημέρωσε για την επιτόπια επίσκεψη 
πολιτικών εκπροσώπων στις πληγείσες καλλιέργειες, όπως ο 
Αρχάγγελος Ημαθίας, όπου «το χαλάζι που έπεφτε  το βράδυ της 
Παρασκευής, για 15 λεπτά συνέχεια σε μέγεθος καρυδιού, ισοπέ-
δωσε καλλιέργειες και προκάλεσε μεγάλες ζημιές στην ευρύτερη 
περιοχή της Ειρηνούπολης».

Αγρότες: «Αποζημιώσεις αναλόγως
 του υψηλού μας κοστολογίου»

Στα χωράφια που χτυπήθηκαν, βρέθηκε το Σάββατο και ο 
υφ. Απ. Βεσυρόπουλος και όπως μας ενημέρωσαν αγρότες της 
περιοχής που ήταν παρόντες, χθες Δευτέρα, το πρωί, τους επι-
σκέφθηκαν επίσης, ο δήμαρχος  Νάουσας Ν. Καρανικόλας και ο 
βουλευτής Λ. Τσαβδαρίδης, ο οποίος υποσχέθηκε ότι θα επικοι-
νωνήσει με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για να του θέσει 
κάποια νέα αιτήματα των αγροτών σχετικά με τον τρόπο των απο-
ζημιώσεων. ¨Ήτοι, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος: Οι παραγωγοί, 
ζήτησαν αυτή τη φορά κάποιες δεσμεύσεις που προκύπτουν από 
τα νέα δεδομένα της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης. Ζήτη-
σαν δηλαδή από τον υφυπουργό κ. Βεσυρόπουλο και τους βου-
λευτές, να θέσουν θέμα αλλαγής της τιμής με την οποία πληρώνει  
μέχρι σήμερα ο ΕΛΓΑ τις αποζημιώσεις, καθώς οι τιμές που 
αγοράζουν τα γεωργικά τους εφόδια έχουν ακριβύνει στο 100%,  
τα κοστολόγια έχουν διπλασιαστεί και ως εκ τούτου θα πρέπει να 
αποζημιωθούν με βάση  τις διπλάσιες πλέον δαπάνες τους.

Ζητούν επίσης να γίνουν πιο σύντομα οι εκτιμήσεις αφού από 
την Παρασκευή πέρασαν τρεις ημέρες και ούτε χθες, όπως τόνισε 
ο πρόεδρος, δεν είχαν πάει γεωπόνοι στην περιοχή. «Τα βαμβάκια για 
να τα συνεφέρουμε θα χάσουμε το 30 με 40% της παραγωγής και εκτός 
τούτου θα επιβαρυνθούμε και με δυσβάσταχτα κοστολόγια στο εξής…», 

εκτιμάει ο κ. Πίππας, επαναλαμβάνοντας την επιτακτική ανάγκη προ-
σαρμογής των αποζημιώσεων στα δυσβάσταχτα πλέον, έξοδα των 
καλλιεργειών, όπως είπε.

Κινητικότητα πολιτικών
Κινητικότητα για τις ζημιές στις καλλιέργειες του νομού παρατηρήθηκε το 

Σαββατοκύριακο από όλους τους βουλευτές, αλλά και από πολιτευτές της 
Ημαθίας. Μάλιστα με αναρτήσεις τους ενημερώνουν ότι είναι σε επικοινωνία 
με τον ΕΛΓΑ και την πολιτική ηγεσία, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις 
στην εκτίμηση της ζημιάς σε όλες τις περιοχές που έχουν χαλαζοκτυπηθεί.

Γιαννακάκης για Κανονισμό
Την ανάγκη να συμπεριλάβει ο ΕΛΓΑ το συντομότερο δυνατό στον 

κανονισμό του το φαινόμενο των ζημιών από τα καιρικά φαινόμενα που 
παρατηρείται όλο και πιο έντονα τα τελευταία χρόνια λόγω της κλιματι-
κής αλλαγής,  θέτει επανειλημμένα  και ο πρόεδρος της «Κοινοπραξί-
ας» Ημαθίας κ. Χρήστος Γιαννακάκης.

Σοφία Γκαγκούση
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Μεγάλες ζημιές σε βαμβάκια και καλλιέργειες 
της Ημαθίας από το χαλάζι της Παρασκευής

- «Ζητούμε αποζημιώσεις ανάλογες με τα διπλάσια αγροτικά έξοδα» τονίζουν οι παραγωγοί  

Παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 
2022, με απόφαση του υφ. Οικονομι-
κών Απ. Βεσυρόπουλου, η προθεσμία 
υποβολής αιτήσεων στήριξης αγροτι-
κών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών 
που επλήγησαν λόγω της πανδημίας 
και παράλληλα υπέστησαν μεγάλες οι-
κονομικές απώλειες από τους παγετούς 
του προηγούμενου έτους (2021) στους 
νομούς  Ημαθίας και Πέλλας, Κοζάνης, 
Καστοριάς, Φλώρινας και Λάρισας.

Να θυμίσουμε ότι η απόφαση, περι-
λαμβάνει τους παρακάτω  ΚΑΔ και την 
Ημαθία:

10.32.00.00 / Παραγωγή χυμών 
φρούτων και λαχανικών

10.32.10.00 / Παραγωγή χυμών 
φρούτων και λαχανικών

10.39.00.00 / Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και 
λαχανικών

10.39.17.00 / Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και 
λαχανικών

10.39.22.00 / Παραγωγή μαρμελάδων, ζελέδων και πουρέ και 
πολτών φρούτων ή καρπών με κέλυφος

10.39.22.01 / Παραγωγή κομπόστας φρούτων
10.39.22.02 / Παραγωγή μαρμελάδας, κομπόστας, γλυκών 

κουταλιού και παρόμοιων ειδών, από φρούτα και άλλους καρ-
πούς

16.24.10.00 / Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων
16.24.11.00 / Κατασκευή πλαισίων στοιβασίας υλικών (πα-

λετών), κιβωτιοειδών πλαισίων στοιβασίας και άλλων σανίδων 
μεταφοράς φορτίων, από ξύλο

16.24.13.00 / Κατασκευή άλλων ξύλινων εμπορευματοκιβωτί-
ων και μερών τους

17.21.14.00 / Κατασκευή πτυσσόμενων 
χαρτοκιβώτιων, κουτιών και κιβωτίων από 
μη κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι

22.22.19.00 / Κατασκευή άλλων πλαστι-
κών ειδών συσκευασίας

22.22.13.00 / Κατασκευή κουτιών, θη-
κών, κιβωτίων και παρόμοιων ειδών από 
πλαστικές ύλες

46.21.19.00 / Χονδρικό εμπόριο άλλων 
ακατέργαστων αγροτικών πρώτων υλών 
π.δ.κ.α.

46.31.00.00 / Χονδρικό εμπόριο φρού-
των και λαχανικών

46.31.10.00 / Χονδρικό εμπόριο νωπών 
φρούτων και λαχανικών

46.31.11.00 / Χονδρικό εμπόριο νωπών 
φρούτων και λαχανικών

46.31.11.01 / Εξαγωγή εγχώριων νωπών αγροτικών προϊό-
ντων

46.31.11.11 / Χονδρικό εμπόριο οπωροκηπευτικών
46.31.12.00 / Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων φρούτων 

και λαχανικών
46.69.20.02 / Χονδρικό εμπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων 

συσκευασίας επαγγελματικής χρήσης
49.41.19.02 / Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με 

φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη
49.41.19.04 / Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με 

φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό μη ιδιοκτή-
τη

49.41.11 / Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με 
οχήματα-ψυγεία

52.10.11.00 / Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη
52.10.19.01 / Υπηρεσίες προετοιμασίας (συσκευασία, συντή-

ρηση κλπ), προς αποθήκευση αγροτικών προϊόντων.

Απ. Βεσυρόπουλος: Παράταση 
έως τέλος Ιουνίου, για αιτήσεις 

στήριξης αγροτικών επιχειρήσεων



Το 5ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας επισκέφτηκε η 
Αντιδήμαρχος Παιδείας Τζήμα Συρμούλα και συνομί-
λησε με μαθητές που συμμετέχουν στη δράση «Ρο-
μποτική και STEAM στα σχολεία». 

Την Κα Αντιδήμαρχο υποδέχτηκαν ο Διευθυντής 
του Σχολείου, Κος Χαιριστανίδης Λευτέρης καθώς και 
μέλη του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Η δράση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των 
Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και με την στήριξη 
της Αντιδημαρχίας Παιδείας και του 5ου Δημοτικού 
σχολείου Βέροιας. Υλοποιείται από την Ακαδημία 
Τεχνολογίας και Ρομποτικής της ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ σε συ-
νεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό HERO 
(Hellenic Educational Robotics Organization). Σκοπό 
έχει να φέρει την εκπαιδευτική Ρομποτική στα σχολεία 
και να δώσει την ευκαιρία σε όσο περισσότερους μα-
θητές να γνωρίσουν τα οφέλη του STEAM μέσα από την εκπαιδευτική 
ρομποτική, να κινητοποιήσει τη δημιουργικότητα των μαθητών και να 
αναπτύξει σε αυτούς ψηφιακές δεξιότητες του μέλλοντος.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 8 δίωρα εργαστήρια και υλοποιείται 
εκτός σχολικού ωραρίου.
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη 
διασκέδαση.

• Απολύμανση πριν κάθε προβολή,
• Μεγάλες αποστάσεις 
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτη-

ρίων 
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο
LIGHTYEAR (ΜΕΤΑΓΛ) 
Προβολές στην αίθουσα1:   
Πέμπτη 23/6 – Παρασκευή 24/6 – Σάβ-

βατο 25/6 –Κυριακή 26/6 – Δευτέρα 27/6 
στις 19.00

Σκηνοθεσία:Angus MacLane Σενάριο:Jason Headley
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, Ανδρέας Ρήγας, 

Ορφέας Αυγουστίδης, Ξένια Ντάνια, Τέτα Κωνσταντά, Μαρία 
Πλακίδη, Jerome Kaluta, Βασίλης Παπαστάθης, Άγγελος Λιά-
γκος, Κωνσταντίνος Κλαυδιανός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το διαστημικό ταξίδι του θρυλικού αστροναύτη Μπαζ Λάιτ-

γιαρ με το πολυπληθές πλήρωμά του καταλήγει, από δικό του 
σφάλμα, με το διαστημόπλοιό τους καθηλωμένο σε έναν αφι-
λόξενο πλανήτη. Όσο τα χρόνια περνάνε, ο Μπαζ αναζητά έναν 
τρόπο να διορθώσει το λάθος του. Όμως, ο χρόνος περνάει για 
τον καθένα διαφορετικά…

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=xUzyK8LTJ90

Elvis  (του Μπαζ Λούρμαν με τον Τομ Χανκς)
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:   
Πέμπτη 23/6 στις 21.30
Παρασκευή 24/6 – Σάββατο 25/6 –Κυριακή 26/6 – Δευτέρα 

27/6 – Τρίτη 28/6 - Τετάρτη 29/6 στις 21.00
του Μπαζ Λούρμαν
Ο Μπαζ Λούρμαν σκηνοθετεί τη βιογρα-

φία της ανόδου του Ελβις Πρίσλεϊ. Από τον 
υποψήφιο για Όσκαρ οραματιστή σκηνοθέ-
τη Μπαζ Λούρμαν (Romeo + Juliet, Moulin 
Rouge!, The Great Gatsby) Η ιστορία του 
Ελβις Πρίσλεϊ μέσα από το πρίσμα της πο-
λύπλοκης σχέσης του με τον αινιγματικό 
μάνατζερ του, «Συνταγματάρχη» Τομ Πάρκερ. 
Ειπωμένη από την οπτική του Πάρκερ, η 

ταινία βυθίζεται στη σύνθετη δυναμική ανάμεσα στους δύο μέ-
σα σε 20 χρόνια με φόντο μια Αμερική που χάνει την αθωότητα 
της. Κεντρική φιγούρα σε αυτή τη διαδρομή είναι η σύζυγος του 
Ελβις, η Πρισίλα. με πρωταγωνιστές τον Όστιν Μπάτλερ και τον 
βραβευμένο με Όσκαρ Τομ Χανκς Σκηνοθεσία: Μπαζ Λούρμαν

Σενάριο: Μπαζ Λούρμαν, Σαμ Μπόμελ, Κρεγκ Πιρς, Τζέ-
ρεμι Ντόνερ Πρωταγωνιστούν: Οστιν Μπάτλερ, Τομ Χανκς, 
Ολίβια ΝτεΤζόνζι, Ελεν Τόμσον, Ρίτσαρντ Ρόξμπουργκ, Ντέ-
ιβιντ Γουένχαμ,Κέλβιν Χάρισον Τζούνιορ, Χαβιέρ Σάμιου-
ελ, Κόντι Σμιτ-ΜακΦι Trailer: https://www.youtube.com/
watch?v=kGBWPU0E2N4&feature=emb_logo 

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 βεβαί-
ωσης εμβολιασμού .

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     23/6/22 - 29/6/22

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη 
σήμερα στη Βέροια!

Η Κ.Ε.Π.Α Δήμου Βέροιας φιλοξενεί την 
Άλκηστις Πρωτοψάλτη στο  Πρόγραμμα 
μουσικών εκδηλώσεων και θεατρικών πα-
ραστάσεων το καλοκαίρι του 2022!

Θέατρο Άλσους «Μελίνα Μερκούρη»
 Τρίτη 21 Ιουνίου στις 21:30
«ΚΑΙ ΜΕΙΝΑΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ»

Οι συναυλίες της ‘Αλκηστις Πρωτοψάλ-
τη είναι πάντα ένα σπουδαίο μουσικό γεγο-
νός που κανείς δεν θέλει να χάσει!

Έτσι και φέτος, «μοναδική» καλλιτέχνης  
με την ξεχωριστή καλλιτεχνική ποιότητα 
που την διακρίνει θα μας απογειώσει με 
ένα  εντελώς ανανεωμένο ουράνιο μουσικό 
τόξο  !!

Η δημιουργική της ανησυχία μας υπό-
σχεται όπως πάντα κάτι ξεχωριστό, ένα 
πρόγραμμα που περιέχει σημαντικές  στιγ-
μές της Ελληνικής δισκογραφίας , τρα-
γούδια που αγαπήσαμε  από το λαμπερό 
ηχόχρωμα της φωνής τηςκαι όχι μόνο!

Από το τόσο πλούσιο ρεπερτόριό της η  σημαντική ερμηνεύτρια ξεχώρισε α-
γαπημένα τραγούδια δίνοντάς τους αυτή την φορά  άλλη διάσταση με τις ενορχη-
στρώσεις του σπουδαίου μουσικού Θωμά Κοντογεώργη .

Το μοναδικό αυτό πρόγραμμα που μας ετοίμασεμαζί με τους 5 διακεκριμένους 
μουσικούς της είναι εμπλουτισμένο και με τα καινούργια της τραγούδια ΝΙΚΗΤΕΣ 
ΧΑΜΕΝΟΙ , ΦΩΣ, και ΜΕΙΝΑΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.

γιατί όπως λέει και η ίδια : θέλουμε να πιάσουμε την ζωή μας από εκεί που την 
αφήσαμε,  θέλουμε να τραγουδήσουμε  , να ξεχαστούμε, να αναπολήσουμε , να 
ονειρευτούμε.....

ΘΩΜΑΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ  πιάνο
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΤΖΙΑΛΑΣ : κιθάρες
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΡΘΑΚΟΥΡΗΣ`: μπάσσο
ΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: drums/κρουστά
ΣΟΦΙΑ ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ : τσέλο
Ενορχηστρώσεις : Θωμάς Κοντογεώργης
Ηχοληψία : Zαχαρίας Σταμούλος
Φωτισμοί : Δημήτρης Λάιος
Οργάνωση παραγωγής: Tώνια Δραγούνη
Παραγωγή: Ιωάννης Τρουλλινός - LifeWorks Productions
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Τα Πρώτα Εισιτήρια: 14 ευρώ (περιορισμένος αριθμός) μέσω viva.gr
Προπώληση: 15 ευρώ
Την ημέρα της συναυλίας: 17 ευρώ
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ
Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας – Π.Μελά και Μπιζανίου, τηλ. 2331078100
Βιβλιοπωλείο Επίκαιρο, Βενιζέλου,  τηλ.  2331024612
Καφέ Μπρίκι,  Μητροπόλεως, τηλ. 2331020201
Ουζερί Στάσου Μύγδαλα, Μητροπόλεως, τηλ.2331120327
Viva.gr
https://www.viva.gr/tickets/music/alkistis-protopsalti-veroia/

Επίσκεψη της Αντιδημάρχου 
στο 5ο Δημοτικό για τη δράση 

«Ρομποτική στα σχολεία»



Τάσος Μπαρτζώκας: 
Ετοιμότητα απ’ όλους 
για να μην αφήσουμε

 τους αγρότες μας στη δίνη 
της κακοκαιρίας!

Επισκέψεις στις πληγείσες καλλιέργειες από την χθεσινή χα-
λαζόπτωση, πραγματοποίησε ο βουλευτής Ημαθίας Ν.Δ. Τάσος 
Μπαρτζώκας, προκειμένου να μπορεί και ο ίδιος να εκτιμήσει την 
πραγματική κατάσταση.

Ο βουλευτής ήρθε σε εκ νέου επικοινωνία με τον ΕΛΓΑ, μετα-
φέροντας την αγωνία και το αίτημα των αγροτών για ετοιμότητα 
του εκτιμητικού μηχανισμού, ζητώντας να μην υπάρξει καμία κα-
θυστέρηση στις σχετικές διαδικασίες.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε «δεν μας επιτρέπεται να αφή-
σουμε τους αγρότες μας και τον πρωτογενή τομέα στη δίνη της 
κακοκαιρίας και της αγωνίας που αυτή προκαλεί. Πρέπει όλοι να 
κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να ολοκληρωθούν οι εκτιμήσεις και 
να πληρωθούν οι αγρότες μας, έγκαιρα και δίκαια!».

Στην υπογραφή 
της σύμβασης για την 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙ-
ΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙ-
ΧΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕ-
ΔΟΥ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ-
ΟΥ» προχώρησαν ο 
Δήμαρχος Βέροιας, 
κ .  Κω ν σ τα ν τ ί ν ο ς 
Βοργιαζίδης και ο Α-
ντιδήμαρχος Τεχνι-
κών, κ. Αλέξανδρος 
Τσαχουρίδης, με τον 
κ. Αριστείδη Πασίδη, 
εκπρόσωπο της εται-
ρίας ΠΑΣΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ε.Ε. που εδρεύει 
στη Βέροια.

Οι εργασίες που 
θα πραγματοποιη-
θούν περιλαμβάνουν: 

- Αντικατάσταση 
ηλεκτροφωτ ισμού 
στους έξι ιστούς προβολέων, 

-Αντικατάσταση καλωδίων και γενικού πίνακα και 
-Χρωματισμός των ιστών.
Σε κάθε ιστό θα εγκατασταθεί μία νέα βάση προβολέων, 

ικανότητας ανάρτησης 4 σωμάτων. Για κάθε ιστό προβλέ-
πονται 4 προβολείς τεχνολογίας LED.

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδια έσοδα και από το 
πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης 
«Αντώνης Τρίτσης».
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Υπογραφή σύμβασης 
για τοποθέτηση Ηλεκτροφωτισμού 

στο Γήπεδο Μακροχωρίου

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΤΟΠΚΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣτου Ιωάννη 

και της Μαρίας, το γένος Τσιακίρη, που 
γεννήθηκε στα Γιαννιτσά Πέλλας και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΠΑΡΑΣΚΕΥ-
ΑΪΔΟΥΧΡΥΣΟΥΛΑ του Παναγιώτη και 
της Ιωάννας, το γένος Σεβαστίδου, που 
γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στην 

Πατρίδα Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρη-
σκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου 
στο Άλσος Αγ. Νικολάου Νάουσας.

Εκδρομή του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας 
στο κατασκηνωτικό προσκοπικό 

κέντρο της Καστανιάς

Την Κυριακή 19 Ιουνίου πραγματοποιήσαμε 
την εκδρομή μας στο κατασκηνωτικό Κέντρο 
της Καστανιάς.

Ο καιρός ήταν με το μέρος μας!!! Μια υπέ-
ροχη μέρα στη φύση με πολλά χαμόγελα και 
μια υπόσχεση ότι θα το ξανακάνουμε!!! Το παι-
χνίδι μας άνοιξε την όρεξη και οι ψήστες μας 
αποζημίωσαν με το παραπάνω!!! Ένα μεγάλο 
ευχαριστώ σε όλους που βοήθησαν κυρίως με 
την παρουσία τους δίνοντας νόημα σ’ αυτή την 
εκδρομή μας!!! Ευχαριστούμε το Προσκοπικό 
Κατασκηνωτικό κέντρο της Καστανιας για την 
φιλοξενία! Το Βεργίνα Travel για την ασφαλή 
διαδρομή και τους φούρνους «Ταραμονλή», 
«Κόγια» και τον κ. Νούσιο «mr. Tony» για τα 
κεράσματα τους!!! 

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣΣΠΥΡΟΣ του Ευ-

άγγελου και της Ουρανίας, το γένος 
Σταματέλου, που γεννήθηκε στη Βέροια 
και κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας 
και η ΟΡΦΑΝΙΔΟΥΣΟΦΙΑ του Παύλου 
και της Ελένης, το γένος Παπαδοπού-
λου, που γεννήθηκε στη Βέροια και 

κατοικεί στον Αγ. Γεώργιο Ημαθίας, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Βέροιας



«Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για 
σχοινί, αναφέρει μια λαϊκή ρήση.

Παρόλο αυτά η δημοτική παράταξη που 
ακούει στο όνομα «Κοινός Τόπος» και ο υπεύ-
θυνος αρχηγός της, μου επιτίθενται προσωπι-
κά, και μάλιστα με μεγάλη συχνότητα. 

-Θυμάμαι προεκλογικά ότι με κατηγορού-
σαν για ξένο. Για «φυτευτό». Προφανώς δεν 
έπεισαν ούτε τον καθρέφτη του σπιτιού τους, 
όταν με το επιχείρημα αυτό προσπάθησαν να 
πείσουν την κοινωνία της Νάουσας, ότι απα-
γορεύεται σε κάποιον που έχτισε την καριέρα 
του εκτός Δήμου, όπως εγώ στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, να ζητήσει την 
ψήφο των συμπολιτών του. 

 -Στην αρχή της περιόδου διατυμπανούσαν 
με σφοδρότητα σε όλα τα καφενεία και τις 
καφετέριες, ότι θα διοικώ τον Δήμο από την 
Θεσσαλονίκη. Και πάλι όμως διαψεύστηκαν, 
αφού αφιερώνουμε, τόσο εγώ, αλλά και όλη η 
διοίκηση του Δήμου, 24 ώρες την ημέρα και τις 
7 ημέρες την εβδομάδα, όλες μας τις δυνάμεις 
για την πρόοδο και την ανάπτυξη του Δήμου 
μας. 

 -Τώρα  γράφουν ότι χτίζω την πολιτική μου 
καριέρα αδιαφορώντας για τον τόπο. 

Ε φτάνει πια! Αρκετά Κύριοι του «Κοινού 
Τόπου». 

Η διοίκηση μας είναι αυτή που προσπαθεί 
να βάλει σε τάξη στον οικονομικό όλεθρο που 
αφήσατε πίσω σας! 

Η διοίκηση μας είναι αυτή που προσπάθη-
σε και κατάφερε να ανοίξει σε στέρεες βάσεις 
το Χιονοδρομικό Κέντρο των 3-5 Πηγαδιών, 
παρά τις αβυσσαλέες αντιδράσεις που προ-
βάλατε επί 2,5 έτη, αλλά και την προσπάθεια 
που καταβάλατε για να ξανακλείσει.

Έτσι αντιλαμβάνεστε λοιπόν το καλό της 
πόλης και του Δήμου μας; Αλήθεια! 

Είναι η διοίκηση μας, υπεύθυνη, αυτή που 
αναγκάζεται τώρα να λύσει τον «γόρδιο δε-
σμό» του ξενοδοχείου του Αγίου Νικολάου, για 
τις κινήσεις σας που το οδήγησαν στο κλείσι-
μο και για την εγκληματική παράλειψη και αδι-
αφορία σας, να προβάλετε έγκαιρα τις νόμιμες 
αντιρρήσεις σας, όταν αναρτήθηκαν οι δασικοί 
χάρτες, και χαρακτηρίστηκε όλος σχεδόν ο αύ-
λειος χώρος του Ξενοδοχείου, δασική έκταση; 

Τι κάνατε όσα χρόνια ήσασταν στην διοίκη-
ση του Δήμου;

Η διοίκηση μας είναι αυτή που προσπα-
θεί να βάλει τάξη στα οικονομικά του Δήμου 

πράγμα που δεν κάνατε εσείς, με προφανείς 
πολιτικές σκοπιμότητες, αφήνοντας επί πέντε 
έτη να διογκώνονται απαιτήσεις και οφειλές, 
με την έκδοση δικαστικών αποφάσεων, ερή-
μην του Δήμου. 

Αυτά όλα όμως θα τα πούμε αναλυτικά ό-
ταν έρθει η ώρα. 

Ας πάμε τώρα στο προκείμενο και συγκε-
κριμένα στα Αιολικά του Βερμίου. 

Δύο ήταν οι αιτήσεις για χωροθέτηση αιολι-
κών πάρκων στο Βέρμιο. Η μία από την «Αιο-
λική Βερμίου» που κρατά εδώ και μια δεκαετία 
και η δεύτερη από την εταιρεία «ΤΕΡΝΑ». 
Είναι δύο εντελώς διαφορετικές 
περιπτώσεις.

-Πείτε μας λοιπόν αφού έχετε 
τόσο ξεκάθαρη θέση για το ζήτη-
μα αυτό, τι κάνατε εσείς, όσο ή-
σασταν στην διοίκηση του Δήμου;

ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ!
 -Τι κάνατε όταν συζητιόταν η 

άδεια της «Αιολικής Βερμίου» στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας κατά 
την διάρκεια της θητεία σας;

 ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ! 
-Τι προσπάθειες κάνατε στ’α-

λήθεια, όταν δόθηκαν όλες οι ά-
δειες και ωρίμασε το έργο;

 ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ! 
-Τι έγινε με το αιολικό της εται-

ρείας «ΤΕΡΝΑ» που 
ήταν μάλιστα πολύ 
κοντά στο Χιονοδρο-
μικό Κέντρο των 3-5 
Πηγαδιών σε αντίθε-
ση με το αιολικό της 
«Αιολικής Βερμίου» 
και συζητήθηκε επί 
θητείας μας; 

ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΜΑΣ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ 
Η ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕ-

ΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΣ. 
Είναι ανώφελο, λοιπόν, να ασχολείται κά-

ποιος μαζί σας, αφού ο πολιτικός σας αμο-
ραλισμός, ο λαϊκισμός, η ανυπαρξία και η 
καταστροφική σας ασυνέπεια σας καθιστά τον 
πλέον αναξιόπιστο συνομιλητή. 

Η κοινωνία σας έχει ήδη ξεπεράσει. Δεν 
πείθετε κανέναν πια.

Ως επίλογο να επισημάνω κάτι ακόμη στον 
επικεφαλής του «Κοινού Τόπου». 

Σταματήστε να αναρωτιέστε για τα βήματα 
της δικής μου καριέρας. Εγώ διέθετα ισχυρή 
ταυτότητα και πριν την εκλογή μου ως δημάρ-
χου του Δήμου μας και θα συνεχίσω να διαθέ-
τω και μετά. Και αυτό γιατί έχω μάθει στην ζωή 
μου πως ό,τι κάνω, το κάνω με όλη μου την 
καρδιά, με όλες μου τις δυνάμεις αλλά και ακο-
λουθώντας τις αρχές που έμαθα από την οικο-
γένειά μου και την πορεία της προσωπικής και 
επαγγελματικής μου ζωής. 

Ίσως θα πρέπει να ασχοληθείτε λίγο παρα-
πάνω με την δική σας καριέρα ιδιαίτερα τώρα 
που ως μέλος διοικητικού συμβουλίου εταιρεί-
ας που ασχολείται με το πανάκριβο φυσικό α-
έριο και φυσικά αντιτίθεστε, στις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας, για πολιτικά οφέλη και μόνο. 

Όσο για την πολιτική σας σταδιοδρομία, 
αρκεστείτε στον ρόλο του πολιτικού κομπάρ-
σου της φαρσοκωμωδίας που συνεχώς στή-
νετε. 

Αξίζετε κάθε θαυμασμό λοιπόν και σε αυ-
τόν σας τον ρόλο…»
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ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ
Πρόσκληση 

σε καλοκαιρινή εκδήλωση
Η Εύξεινος Λέσχη Ειρηνούπολης σας προσκαλεί στην καλοκαιρινή εκδήλωση για 

το 2022 «Ιούνιος ο Κερασινός – Εμπόδια Λήθης – Ποντιακό Πανουρ» που θα λάβει 
χώρα στο Δημοτικό Σχολείο Αγγελοχωρίου την Tρίτη 21 Ιουνίου και ώρα έναρξης 
21.30.  Η παρουσία σας θα μας τιμούσε ιδιαίτερα.

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα: 
Αλέξης Παρχαρίδης τραγούδι, Φάνης Κουρουκλίδης λύρα, Δημήτρης Τριανταφυλ-

λίδης Λύρα τραγούδι, Χάρης Συμεωνίδης νταούλι, Νίκος Ματζηρίδης κλαρίνο, Πόλυς 
Συμεωνίδης τύμπανα, Δημήτρης Φουντουκίδης πλήκτρα ήχος.

Πρόγραμμα δωρεάν rapid 
tests στη Νάουσα 

Δωρεάν rapid tests θα πραγματοποιηθούν και την επό-
μενη εβδομάδα (Δευτέρα 20.06.2022 έως και Παρασκευή 
24.06.2022) στη Νάουσα από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, σε συνερ-
γασία με τον δήμο.  Συγκεκριμένα, οι δωρεάν δειγματολη-
πτικοί έλεγχοι θα πραγματοποιούνται στο Δημοτικό Θέατρο 
Νάουσας από τις 09:00 έως τις 14:30 και οι πολίτες που 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία θα πρέπει να 
έχουν μαζί τους τον προσωπικό αριθμό υγείας ΑΜΚΑ, καθώς 
και να δίνουν τον αριθμό του κινητού τους, ώστε να ενημερώ-
νονται για το αποτέλεσμα από τον ΕΟΔΥ.

ΑΔΑ: ΨΜ82469074-0ΓΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

Νάουσα,17/06/2022
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αφών Λαναρά & Φ.Πεχλιβάνου 3
Τ.Κ. 592 00 ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Η.Θεοδοσιάδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2332 3 50232/ 50255
E-Mail : promithies@gnnaousas.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 3/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Η Υγ. Μονάδα Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας κατόπιν της αριθ. 

6/08-06-2022 (θέμα 4 0 ο) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας,
Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί

Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κ ά τ ω των ορίων, για την 
για την προμήθεια Χειρουργικών Γαντιών , (CPV 33141420-
0), για τια ανάγκες του Γ.Ν.Ημαθίας (Υγ.Μον.Βέροιας και Νά-
ουσας) συνολικού προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδων και 
οχτακόσια δεκαέξι ευρώ και σαράντα λεπτών (50.816,40€) με 
Φ.Π.Α.,(24.592,00€ Νάουσα και 26.224,40€ Βέροια ) για χρο-
νικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα: 20/06/2022 και ώρα 08:00π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα:05/07/2022 και ώρα 14:30μ.μ.

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 12/07/2022 και 
ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής Μο-
νάδας Νάουσας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της 
διακήρυξης είναι: 163148. Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατά-
ξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νο-
μικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί 
που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση 
προμήθειας.

Οι προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να κα-
ταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το 
ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας των 
προσφερόμενων τμημάτων, εκτός ΦΠΑ.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες 
εξήντα (360) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη 
της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών της Υγ. Μ. Νά-
ουσας του Γ.Ν. Ημαθίας , Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3 
Νάουσα,Τ.Κ. 59200, αρμόδια υπάλληλος: Ησαΐα Θεοδοσιάδου, 
Τηλ.2332350232.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονι-
κή μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.
gnanaousas.gr).

 Ο ΑΝΑΠΛ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ-ΥΓ.Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ

 Δρ.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ

Απόσπασμα Περίληψης Κατασχετήριας 
Έκθεσης. Αρ. 3868/20-6-2022   

Με επίσπευση Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία  
«doValue Greece Α.Ε.Δ.Α.ΔΠ»  η οποία εδρεύει στο Μοσχάτο 
Απικής, επί της οδού .Κύπρου αρ. 27 και Αρχιμήδους, με ΑΦΜ 
099755919 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, όπως εκ/ται νόμιμα, ως μη 
δικαιούχου διαδίκου και ως διαχειρίστριας των απαιτήσεων 
της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία 
«MEXICO FINANCE DAC», που εδρεύει στο Δουβλίνο της 
Ιρλανδίας ( οδός George’s Dock αρ. 3, 4ος όροφος, IFSC, 
Δουβλίνο 1) με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της 
Ιρλανδίας (Irish Companies Registry Office) 675767, όπως εκ/
ται νόμιμα επιδόθηκε στις 20-6-2022 στην κ. Φωτεινή Χλοπτσί-
δου Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας για λογαριασμό του 
Αλέξανδρου Καϊμάκη του Βασιλείου και της Μαργαρίτας , 
με ΑΦΜ 037398955 ΚΑΤΟΊΚΟΥ Στενημάχου Νάουσας και 
ηδη αγνώστου διαμονής   πιστό αντίγραφο της με αριθμο 
3868/20-6-2022 ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετεί-
ου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Βέροιας κ. Χαράλα-
μπου Δ. Τσορμπατζίδη, όπως προκύπτει από την με αρ. 6005 
Δ’/20-6-2022 εκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του 
Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Βέροιας Χαρά-
λαμπου Δ.Τσορμπατζίδη

Αφορά κατάσχεση ακινήτου, διαμέρισμα πρώτου ορόφου 
εμβαδού μικτού 137 τ.μ. σε οικοδομή που βρίσκεται στον 
Στενήμαχο Νάουσας Ημαθίας στο 247 τεμάχιο. Τιμή πρώτης 
προσφοράς 60.083,00 €, Συμβολαιογράφος Νάουσας Ιωάννης 
Ταμπάρης, Ημέρα πλειστηριασμού 1-2-2023  

Βέροια 20-6-2022
Ο Δικαστικός Επιμελητής

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ.ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 17/08-06-2022 διάταξη του Ειρηνοδι-
κείου Βέροιας εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού 
του σωματείου με την επωνυμία «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗ-
ΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ - «ΕΡΜΗΣ ” », που εδρεύει 
στη Βέροια και εκπροσωπείται νόμιμα και ειδικότερα: α) η 
τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 
18, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35 και 38 του παλαιού καταστα-
τικού, β) η κατάργηση των άρθρων 11, 13, 19, 21, 23, 24, 
36 και 39 γ) η νέα αρίθμηση των άρθρων 12, 14, 15, 16, 
17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 
και 38 που λαμβάνουν αντίστοιχα νέα αρίθμηση 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
32 και 33, δ) η προσθήκη των νέων άρθρων 30 και 31 και 
η εν γένει κωδικοποίηση του νέου καταστατικού και η εναρ-
μόνισή του με το Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.4726/2020. 

Βέροια, 15/06/2022
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος

Ελισάβετ Αλ. Σαββίδου

Απάντηση Δημάρχου Νάουσας 
Νικόλα Καρανικόλα στην παράταξη 

του «Κοινού Τόπου»



Άγγελος Τόλκας: 
-Υπεύθυνη η ΝΔ για την αισχροκέρδεια 

και την πολιτική για λίγους
 εκλεκτούς στην ύπαιθρο

-Προτάσεις για τον αγροτικό κόσμο
-Άμεσες και αποτελεσματικές αποζημιώσεις

Με δήλωσή του ο Άγγε-
λος Τόλκας αναφέρεται στην 
ολοκληρωτική ζημία από 
χαλάζι με επίκεντρο τον Αρ-
χάγγελο Νάουσας την περα-
σμένη Παρασκευή. Μάλιστα, 
ειδική αναφορά στο γεγονός 
και στις ενέργειες του Βου-
λευτή κάνει και η Εφημερίδα 
των Συντακτών. 

Ο Βουλευτής Ημαθίας 
ΣΥΡΙΖΑ, μετά και από την 
επίσκεψή του στην περιοχή, 

ζητά άμεση και ολική αποζημίωση για τους πληγέντες αγρότες του Νο-
μού. Καταθέτει τις προτάσεις του και κατηγορεί τη ΝΔ, την οποία καταγ-
γέλλει όχι μόνο για ανοχή στην αισχροκέρδεια έναντι των αγροτών αλλά 
και για προνομιακές σχέσεις με λίγους μόνο και εκλεκτούς της.

Θέτει ως προτεραιότητες τις αλλαγές στον ΕΛΓΑ που δεν έχουν γίνει 
τόσο καιρό, την κατάλληλη αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την 
εθνική στρατηγική ενόψει ΚΑΠ, την προετοιμασία για πιθανή επισιτιστική 
κρίση. 

Ολόκληρη η ανάρτηση με τις προτάσεις έχει ως εξής:
«Το Σάββατο βρέθηκα στον Αρχάγγελο Νάουσας, που ήταν στο επί-

κεντρο ακραίων καιρικών φαινομένων και η ζημία ήταν ολοκληρωτική σε 
όλες τις καλλιέργειες. Μάλιστα, αυτό αφορά πολλές ακόμη περιοχές της 
Ημαθίας που επλήγησαν είτε την περασμένη Παρασκευή είτε προηγού-
μενες ημέρες. Ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη σκληρή και πρωτόγνωρη 
πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης και αυτό θα συνεχιστεί. 

Η άμεση, ολική και αποτελεσματική αποκατάσταση των ζημιών είναι το 
ζητούμενο ΣΗΜΕΡΑ.

Αλλά η λύση δεν βρίσκεται εκεί. 
Η λύση βρίσκεται:
- στην στήριξη του αγροτικού κόσμου, που βλέπει τα κέρδη του να 

εξανεμίζονται λόγω της ανοχής της κυβέρνησης στην αισχροκέρδεια στην 
ενέργεια, στα αγροεφόδια, στα καύσιμα. Φέτος για την μεγάλη πλειοψη-
φία των αγροτών θα υπάρχουν αρνητικές εκπλήξεις όταν θα γίνει ταμείο 
στο τέλος

- στην άμεση αξιολόγηση των αναγκών και των συνεπειών της κλιματι-
κής αλλαγής στην αγροτική παραγωγή 

- στο σχεδιασμό σύγχρονων εργαλείων για την πρόλη-
ψη και την προσαρμογή του αγροδιατροφικού τομέα στις 
επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης

- στον αναπροσανατολισμό της νέας ΚΑΠ με διαβού-
λευση και συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων 
του αγροτικού κόσμου, και όχι όπως μας έχει συνηθίσει η 
κυβέρνηση με την υιοθέτηση απόψεων των λίγων προνο-
μιούχων εκλεκτών της

- στον εκσυγχρονισμό του ΕΛΓΑ, ο οποίος καλείται να 
αποζημιώνει πολλαπλάσιες ζημιές λόγω των επιπτώσεων 
της κλιματικής αλλαγής. Ούτε για αυτό  στα τρία χρόνια 
διακυβέρνησης η ΝΔ δεν έκανε τίποτα

- στην προετοιμασία της αγροδιατροφικής αλυσίδας 
και του κόσμου της υπαίθρου για ενδεχόμενη επισιτιστική 
κρίση.»

Εκδήλωση στις 
«Φλαμουριές» 

από την Πρωτοβουλία 
για το Παιδί

 Η Πρωτοβουλία για το Παιδί, μετά τους περιορισμούς 
των τελευταίων χρόνων λόγω της πανδημίας, διοργανώνει 
φέτος την τακτική ψυχα-
γωγική της εκδήλωση 
στο Κέντρο «Φλαμου-
ριές», τη Δευτέρα 27 
Ιουνίου 2022, με ώρα 
έναρξης 8:00 μμ. 

Την εκδήλωση θα 
καλύψουν μουσικά με έ-
να ποικίλο και πλούσιο 
ρεπερτόριο εθελοντές 
- καλλιτέχνες  του Ορ-
γανισμού, σε ένα πρό-
γραμμα με παραδοσιακά 
και λαϊκά τραγούδια με 
συνοδεία κρύου πιάτου, 
κρασιού-αναψυκτικού 
και γλυκού.

 Σας καλούμε να 
προσέλθετε και να συ-
ναντηθούμε όλοι μαζί 
μετά από αρκετό και-
ρό, διασκεδάζοντας στο 
δροσερό και φιλόξενο 
περιβάλλον των «Φλα-
μουριών»!

    Για την καλύτερη 
οργάνωση της εκδήλω-
σης παρακαλούμε να 
προμηθευτείτε την πρό-
σκλησή σας από τα γρα-
φεία Διοίκησης, Ανοίξε-
ως 19 τηλ. 2331029571.

 ΤΟ Δ.Σ.
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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

Διακοπή νερού, λόγω 
τελικών συνδέσεων στο 

νέο δίκτυο ύδρευσης 
στο Μακροχώρι 

του Δήμου Βέροιας
Από τη Δη-

μοτική επιχεί-
ρηση Ύδρευ-
σης Αποχέτευ-
σης Βέροιας 
(ΔΕΥΑΒ) γίνε-
ται γνωστό ότι: 
την Τρίτη 21 
Ιουνίου 2022 
θα γίνει ολιγό-
ωρη διακοπή 
νερού από την 
ώρα 09:30 έως 
14:30, στην α-
ριστερή μεριά 
(με κατεύθυνση Βέροια προς Μακροχώρι) της  Κοινότητας 
Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας, λόγω τελικών συνδέσε-
ων στο νέο δικτύου ύδρευσης και ακύρωση του παλαιού.  
Οι εργασίες επελέγησαν να γίνουν μετά την ολοκλήρωση 
της σχολικής χρονιάς, για να μην αναστατωθεί η μαθητική 
κοινότητα της περιοχής.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για την 
συγκέντρωση των απαραίτητων ποσοτήτων νερού, προ-
κειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειψυδρίας 
το χρονικό διάστημα των εργασιών. Παράλληλα με την 
ανακοίνωση στα ΜΜΕ, πάγια τακτική της ΔΕΥΑΒ είναι, 
οι συμπολίτες μας να ενημερώνονται έγκαιρα με σχετική 
μεγαφώνιση. 

Τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης θα καταβάλλουν 
προσπάθειες ώστε οι εργασίες να αποκατασταθούν το 
γρηγορότερο δυνατόν.  Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των 
καταναλωτών-πελατών της για την ολιγόωρη αναστάτωση 
που θα υποστούν.  

Εορτασμός Ημέρας προς 
τιμή των Αποστράτων 

της Ελληνικής Αστυνομίας

Πραγματοποιήθηκε στις (19 Ιουνίου 2022) το πρωί, ο εορ-
τασμός της «Ημέρας προς τιμή των Αποστράτων», σε Ιερούς 
Ναούς της Ημαθίας, του Κιλκίς, της Πέλλας, της Πιερίας, των 
Σερρών και της Χαλκιδικής.

Από την Ελληνική Πολιτεία έχει καθιερωθεί η εορτή των 
Αγίων Πάντων ως ημέρα τιμής στους απόστρατους αστυνομι-
κούς για την έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς τους, μέ-
σα από την εργασιακή τους πορεία, στο Σώμα της Ελληνικής 
Αστυνομίας και γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο.

Σημειώνεται ότι η θεσμοθέτηση του εορτασμού της Ημέρας 
προς τιμή των αποστράτων έγινε από το Υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, με 
σκοπό την απόδοση τιμής και αναγνώρισης της προσφοράς 
των αποστράτων αστυνομικών στη διαμόρφωση της δια-
χρονικής εικόνας της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και για τη 
διαφύλαξη των δεσμών του εν ενεργεία και εν αποστρατεία 
αστυνομικού προσωπικού.



Στην Λαμία στα-
μάτησε το όνειρο 
της ανόδου της 

βασίλισσας του βορρά 
στην SL1  μετά την 
ταλαιπωρία την κοροϊ-
δία, και το άγχος μιάς 
ολόκληρης χρονιάς.

Η Βέροια από την αρχή μέχρι 
το τέλος αυτής  της πρωτοφανής  
πορείας έδωσε απαντήσεις μέ-
σα στους αγωνιστικούς χώρους 
, δίδαξε ήθος και αξιοπρέπεια σε 
όσα γήπεδα αγωνίστηκε αλλά η 
κατάφορη αδικία ...επικράτησε 
στο τέλος.

Δεν θα δικαιολογήσουμε την 
απώλεια ..και ο τρόπος που χάθη-
κε αυτή η άνοδος, γιατί θα αδική-
σουμε την Διοίκηση , την τεχνική 
ηγεσία και τους παίκτες της βα-
σίλισσας του βορρά που έκαναν 
το καθήκον τους , να αναδείξουν 
την Βέροια πρωταθλήτρια ...και 
να χάσει την πολυπόθητη άνοδο 
από κάποιους που θέλουν να λέ-
γονται παράγοντες του Ελληνικού 
ποδοσφαίρου και παίρνουν λάθος 
αποφάσεις. Δεν το λέμε γιατί σε 
αυτή την περίπτωση αδικήθηκε η 
Βέροια, μπορεί να ήταν ο Λεβα-
δειακός και δεν ξέρουμε την νέα 
χρονιά ποια θα είναι η τυχερή...
ομάδα που θα την πληρώσει.   

Ο καθένας τώρα από τον κα-
ναπέ ...θα κάνει την κριτική του 
ανεύθυνα και θα τα πει το μακρύ  
και το κοντό του. Όσοι όμως ζή-
σαμε αυτή την πορεία της ομάδας 
μόνο καλά λόγια πρέπει να πούμε 
σε όλους τους πρωταγωνιστές και 
πάνω απ’ όλα και στους ηρωικούς 
φιλάθλους που γύρισαν ξανά κο-
ντά στην αγαπημένη τους ομάδα.   
«Δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνη...το 

βασικό σύνθημα των οπαδών

ΤοπάλεψεκαιστηνΛαμία
Εικόνα και πάλι ομάδας SL1 

έδειξε η Βέροια και στον δεύτερο 
αγώνα με την Λαμία  και έφθασε 
πολύ κοντά στο θαύμα , ώστε να 
κάνει την ανατροπή και να παρα-
μιλάει όλη η Ελλάδα.

Προηγήθηκε στο 27’ λεπτό με 
τον Γιακουμάκη μετά από κόρνερ 
του Κάτσε και έφθασε πολύ κοντά 
στο 0-2 στο 46’ λεπτό όταν μετά 
από κούρσα του Βασίλη Γαβριη-
λίδη από το κέντρο του γηπέδου 
και δύσκολο γύρισμα στην μικρή 
περιοχή΄ της Λαμίας ο νεαρός και 
άπειρος Φοφανά έχασε την πιο 
μεγάλη ευκαιρία να στειλει την 
μπάλα στα δίκτυα την ομάδα του 
στην μεγάλη κατηγορία και αυτός 
να γίνει ο ήρωας όχι μόνο του α-
γώνα αλλά όλης της χρονιάς.

Το μήνυμα αυτό ..αφύπνισε 
τους γηπεδούχους που ανέλαβαν 
την πρωτοβουλία των κινήσεων 
και πίεσαν την  ‘άμυνα της Βέροι-
ας που αναγκάστηκε να υποπέσει 

σε πολλά αβίαστα λάθη, με απο-
τέλεσμα να  έρθει η ισοφάρισει για 
τους γηπεδούχους στο 78’ λεπτό 
με τον γκολ του Μπεχαράνο  ενώ 
στην φάση που προηγήθηκε υ-
πάρχει επιθετικό φάουλ στον τερ-
ματοφύλακα της Βέροιας που δεν 
έδωσε ο Ούγγρος διαιτητής που 
γενικά είχε σφυρίγματα υπέρ των 
γηπεδούχων. 

Από κει και μετά δεν άλλαξε 
τίποτε  και αυτό γιατί οι παίκτες 
της Βέροιας δεν αντέδρασαν ό-
πως ΄ έπρεπε να φτάσουν στο 1-2 
που θα πήγαινε το παιχνίδι στην 
παράταση.

Το τελευταίο σφύριγμα του δι-
αιτητή έδωσε την ευκαιρία στους 
γηπεδούχους να πανηγυρίσουν 
έξαλλά για την οριστική παραμονή 
τους στην SL1  ενώ οι φίλαθλοι 
της Βέροιας χειροκρότησαν τους 
παίκτες για την ηρωική προσπά-
θεια μέχρι το τέλος.  Πάντως εί-
δαμε και κάποιους φιλάθλους της 
Λαμίας ..με αντικειμενικότητα να 
δίνουν συγχαρητήρια στην βασί-
λισσα του βορρά που τους εντυ-
πωσίασε.

Δ Ι Α Ι Τ Η Τ Η Σ :  Μ π ο γ κ ν ά ρ 
(Μπούζας, Κομπόρ)

ΛΑΜΙΑ: Σαράνοφ, Προβυδά-
κης (46’ Σαραμαντάς), Αντέτζο, 
Τζανετόπουλος, Τσανδάρης, 
Νούνιεζ (74’ Ταϊρόν), Μανούσος 
(95’ Αραμπούλι), Καραμάνος (74’ 
Μπανκουρά), Μαρτίνεθ, Σιμόν, 
Μπεχαράνο (82’ Γκέντσογλου).

ΒΕΡΟΙΑ: Παπαδόπουλος, Μα-
ραγκός (46’ Σκόνδρας), Μπουκου-
βάλας, Πεταυράκης, Γαβριηλίδης 
(77’ Οικονόμου), Κάτσε, Φοφα-
νά (64’ Κουατέγκ), Μούργος (77’ 
Καπνίδης), Πασάς, Γιακουμάκης, 
Δημόπουλος.

Παύλος Δερμιτζάκης:
«Αδικήσαμε τους εαυτούς 

μας, η Βέροια έπαιξε μπάλα»
Ο Παύλος Δερμιτζάκης στις δη-

λώσεις του μετά την αναμέτρηση 
της Βέροιας με τη Λαμία δήλωσε 
πως η ομάδα του αδίκησε τον ε-
αυτό της στους δύο αγώνες των 
μπαράζ

Αναλυτικά οι δηλώσεις του 
Δερμιτζάκη:

Για το ματς: «Καταρχάς θέλω 
να πω συγχαρητήρια στη Λαμία 
για την παραμονή στην κατηγο-
ρία. Για την ομάδα μου θεωρώ 
πως είμαστε πολύ καλή ομάδα. 
Στα μπαράζ αδικήσαμε τους εαυ-
τούς μας βάσει εικόνας. Κάναμε 
μεγάλη προσπάθεια, για άλλο έ-
να παιχνίδι ήμασταν πολύ καλοί. 
Προηγηθήκαμε στο σκορ αλλά δυ-
στυχώς το ποδόσφαιρο σε τιμω-

ρεί. Συγχαρητήρια σε όλον οργα-
νισμό μας. Όλη την χρονιά είχαμε 
μια ομάδα υπόδειγμα, είναι μία 
παρακαταθήκη για το μέλλον. Μία 
ομάδα με ήθος και ποδοσφαιρική 
αξιοπρέπεια. Ευχαριστούμε τον 
κόσμο, που είναι η μεγάλη μας 

περιουσία που μετά από χρόνια 
είναι δίπλα μας.

Σαν εικόνα και στα δύο ματς, 
η ομάδα μου ήταν αυτή που έπαι-
ξε μπάλα. Το βλέπω με τα μάτια 
μου. Όταν είσαι μία ομάδα που 
προσπαθεί να παίξει καλό ποδό-
σφαιρο, πρέπει και να πάρεις αυ-
τό που σου αναλογεί. Πολλοί προ-
πονητές λένε πως αυτά τα ματς 
πρέπει να τα κερδίζεις και όχι να 
τα παίζεις. Εμείς δεν έχουμε μάθει 
να μην παίζουμε καλά, είμαστε 
ομάδα με ποιότητα. Δυστυχώς ό-
μως δεν πήραμε αυτό που αξίζα-
με. Θέλω να πιστεύω πως αυτή 
η ομάδα έχει μέλλον, γιατί όλοι 
κάνουμε τα πάντα για να φτάσει η 
ομάδα εκεί που αξίζει».

Για το τι του είπε ο πρόεδρος 
της Λαμίας: «Ο πρόεδρος της Λα-
μίας μου είπε να μην ξαναβρεθού-
με σε τέτοια διαδικασία. Γιατί είμα-
στε σε τέτοια ημερομηνία, μετά α-
πό αποχή ενός μήνα να παίξουμε 
ματς που κρίνουν το μέλλον μας. 
Είναι κάτι που είναι κατανοητό α-
πό όλους μας. Του ευχήθηκα καλή 
συνέχεια».

Αχιλλέας Μπίκας:
«Είναι όλα ανοικτά

για την επόμενη μέρα
της Βέροιας»

Μετά και τον τελευταίο αγώνα 
μπαράζ που στοίχισε τον αποκλει-
σμό της Βέροιας από την άνοδο 
της στην SL1  η Διοίκηση του Ν-
ΠΣ Βέροιας θα πάρει αποφάσεις 

εντός της ερχόμενης εβδομάδας 
για την τεχνική ηγεσία τους παί-
κτες , και θα τοποθετηθεί με συνέ-
ντευξη τύπου που θα παραχωρή-
σει στα ΜΜΕ 

Μιλώντας στο Laosnews .gr 

ο διευθύνων  σύμβουλος της ο-
μάδας Αχιλλέας Μπίκας ζήτησε 
λίγες μέρες ώστε να συζητήσουν 
οι μεγαλομέτοχοι το μέλλον στην 
ομάδα. 

«Είναι όλα ανοικτά τόνισε ο 
κ. Μπίκας και περισσότερο μας 
προβληματίζει ο εμπαιγμός και η 
κοροϊδία αφού σε 4 χρόνια κατα-
κτήσαμε 3 πρωταθλήματά χωρίς 
η ομάδα να ανέβει δικαιωματικά 
στην SL1. Αν δεν αλλάξουν κά-
ποια πράγματα στο μέλλον  για το 
καλό του ποδοσφαίρου  θα δούμε 
τι θα κάνουμε. Πάντως   θα ενη-
μερωθούν για όλα και για όλους  
οι  φίλαθλοι της ομάδας εντός της 
εβδομάδος με συνέντευξη τύπου 
στα ΜΜΕ. που θα δοθεί.»

Μάλιστα επιβεβαίωσε  το με-
γάλο πριμ που υποσχέθηκε στους 
παίκτες (200.000 ευρώ) σε πε-
ρίπτωση που η ομάδα ανέβαινε 
στην SL1   αλλά δεν ήθελε σε 
καμία περίπτωση να διαρρεύσει 
στον τύπο. 
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Τέλος στο όνειρο...
Ισοπαλία1-1στηνΛαμίαηΒέροιαπουπροηγήθηκεστοσκορ



Ο Πρόεδρος 
της Super 
League 2, 

Λεωνίδας Λεου-
τσάκος, μετά 
το τέλος του 
αγώνα ανάμεσα 
στη Βέροια και 
τη Λαμία, στον 
οποίο παραβρέ-
θηκε έκανε  στην 
παρακάτω δήλω-
ση:

«Καθ’ όλη τη διάρκεια 
της σεζόν μέχρι και το τε-
λευταίο λεπτό της χρο-
νιάς στη Λαμία, η Super 
League 2 προσπάθησε 
με κάθε τρόπο να αναδεί-
ξει την κατάφορη αδικία 
του συστήματος ανόδου 
των ομάδων μας στην 
Super League 1.

Μια αδικία που ανα-
γκάζει έναν πρωταθλητή 
ομίλου να δίνει δυο δι-
πλούς αγώνες μπαράζ 
και να μην κερδίζει απευ-
θείας την θέση του στην 
ανώτερη κατηγορία.

Μια ομάδα, σε ένα 
πρωτάθλημα 34 ομάδων, 
να κατακτά το πρωτάθλη-
μα στον όμιλό της και να 
πρέπει να αγωνιστεί και 
πάλι στην ίδια κατηγορία 
με την περυσινή.

Τα δυο παιχνίδια μπα-

ράζ ανάμεσα στη Βέροια 
και τη Λαμία, έκαναν ακό-
μη πιο υπαρκτό το πρό-
βλημα. Αρκετοί από τους 
προέδρους της SL1 στη-
λιτεύουν πλέον το γεγο-
νός. Ελπίζουμε του χρό-
νου να ψηφίσουν υπέρ 
μας και να ζητήσουν τον 
απευθείας προβιβασμό 
δυο ομάδων μας.

Οφείλουμε να δώ -
σουμε τα πιο θερμά μας 
συγχαρητήρια στην ΠΑΕ 
ΝΠΣ Βέροια που στους 

δυο αγώνες με τη Λα-
μία απέδειξε ότι μπορεί 
να σταθεί επάξια στο 
πρωτάθλημα της Super 
League 1. Υπερείχε και ά-
ξιζε την άνοδο. Ας είναι η 
τελευταία ομάδα που βι-
ώνει αυτόν τον Γολγοθά».

Το...ΥπουργείοΟι-
κονομικών

στο«Αθ.Διάκος»
Συνεργάζονται σε κα-

θημερινή βάση στο Υ-
πουργείο Οικονομικών, 

όμως το Σάββατο  ήταν 
αντίπαλοι για 2 ώρες.

Ο λόγος για τον Υ-
πουργό Οικονομίας Χρή-
στο Σταϊκούρα και τον 
Υφυπουργό του ίδιου Υ-
πουργείου Απόστολο Βε-
συρόπουλο (στην φωτο 
με τον πρόεδρο της SL2 
Λεωνίδα Λεουτσάκο), οι 
οποίοι παρακολούθησαν 
παρέα τον δεύτερο αγώ-
να μπαράζ της Λαμίας με 
την ΒΕΡΟΙΑ, και μάλιστα 
πανηγύρισαν και οι δυο 

τα γκολ που πέτυχαν οι 
ομάδες των εκλογικών 
τους περιφερειών, την 
Φθιωτιδα και την Ημαθία.

Στο τέλος του ματς, 
δεν έλειψαν και τα πει-
ράγματα του Σταϊκούρα 
προς τον Βεσυροπουλο, 
με τον δευτερο να επικα-
λείται την ατυχία και την 
καλύτερη απόδοση της 
«Βασίλισσας» και στα 
δυο παιχνίδια.

Ο μεγαλομέτοχος 
της Λαμίας, 
Πανουργιάς 

Παπαϊωάννου, μετά το 
τέλος του επαναληπτι-
κού αγώνα μπαράζ, δεν 
έκρυψε την ανακούφι-
ση του για τον τρόπο 
που η ομάδα του εξα-
σφάλισε την παραμο-
νή, σχολιάζοντας πως 
δεν το πανηγυρίζει από 
σεβασμό στους ανθρώ-
πους της ΒΕΡΟΙΑΣ για 
την προσπάθεια που 
έχουν κάνει.

Επανέλαβε δε, την πεποίθη-
ση του πως πρέπει να αλλάξει 
ο τρόπος διεξαγωγής του πρω-
ταθλήματος.

Συγκεκριμένα, είπε: «Δυστυ-
χώς φτάσαμε να παίξουμε μπα-
ράζ πολύ αργά και αυτό είναι 
ψυχοφθόρο για όλους μας. Αλ-
λά όλα καλά αφού το τέλος ήταν 
καλό. Δεν πρέπει να συμβαί-
νει αυτό. Πρέπει να το δουν οι 
αρμόδιοι ώστε τα παιχνίδια να 
τελειώνουν πιο γρήγορα. Είναι 
δύσκολο για τους παίκτες και 
των δύο ομάδων».

Για τον σχεδιασμό της νέας 

σεζόν: «Θα ξεκουραστούμε λίγο 
γιατί το έχουμε ανάγκη. Από το 
γήπεδο έφυγε ένας νικητής και 
ένας ηττημένος. Εγώ μπαίνω 
και στη θέση της Βέροιας. Είναι 
μια νοικοκυρεμένη ομάδα. Δεν 
θέλω να πανηγυρίζω και αυτοί 
ιδιοκτήτες είναι και έχουν στενο-
χώρια. Θα πρέπει κάτι να γίνει. 
Άποψή μου είναι να εκπροσω-
πούνται περισσότερες ομάδες 
από την επαρχία στο επαγγελ-
ματικό ποδόσφαιρο. Έχει δρό-

μο το ελληνικό ποδόσφαιρο 
μπροστά. Θέλω να ευχαριστή-
σω τη Βέροια για τη φιλοξενία. 
Πιστεύω και αυτοί είχαν το ίδιο 
εδώ».

Για μια υπόσχεση στον κό-
σμο: «Έτσι όπως έχει διαμορ-
φωθεί η κατάσταση η Ευρώπη 
είναι δύσκολο. Είναι ένα θαύμα. 
Αυτό που μπορούμε να κάνου-
με είναι μια καλύτερη πορεία 
από τη φετινή γιατί δεν το αξί-
ζαμε αυτό. Μέσα στο χειμώνα 

φύγαμε από το γήπεδό μας και 
παίξαμε εκτός λόγω κάποιων 
προβλημάτων στο γήπεδο. Εί-
χαμε πολλά κρούσματα κορο-
νοϊού. Κάποια παιδιά πέρασαν 
πολύ δύσκολα και δεν έχουν ε-
πανέλθει ακόμα. Δεν είναι δικαι-
ολογία, αλλά ίσως δώσαμε και 
προσπάθεια στο Κύπελλο. Δυ-
στυχώς φτάσαμε με την ψυχή 
στο στόμα για την παραμονή. 
Το ποδόσφαιρο τα έχει αυτά. 
Τέλος καλό όλα καλά».

ΑποχώρησεαπότονΑστέρα
Τριποτάμουοπροπονητής
ΤάσοςΧουρσουζίδης!

Με απόφαση του ο προπονητής του Αστέρα 
Τριποτάμου Τάσος Χουρσουζίδης  δεν θα 
συνεχίσει στην τεχνική ηγεσία του συλλό-

γου μετά την πολύ πετυχημένη χρονιά και ολοκλη-
ρώθηκε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, 
την κατάκτηση του κυπέλλου και φυσικά την ιστο-
ρική άνοδο της ομάδας στην Γ’ Εθνική. 
Αναλυτικά η ανακοίνωση του συλλόγου 
Mετά από μία απόλυτα επιτυχημένη χρονιά  ο προπονητής μας 

Τάσος Χουρσουζίδης, που σημειωτέον  διακρίθηκε εντός και εκτός α-
γωνιστικών χώρων δήλωσε οτι δεν επιθυμεί να παραμείνει στον πά-
γκο της ομάδας για προσωπικούς λόγους, Tον ευχαριστούμε για την 
ιδιαίτερα σημαντική του συμμετοχή  στον φετινό άθλο και την άψογη 
συνεργασία μας . Του ευχόμαστε υγεία προσωπική και οικογενειακή 
και κάθε επιτυχία στο μέλλον.»
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Λεωνίδας Λεουτσάκος: «Ας είναι η ΒΕΡΟΙΑ
η τελευταία ομάδα που βιώνει αυτό τον γολγοθά

ΜαζίΣταικούρας-Βεσυρόπουλος

ΠρόεδροςτηςΛαμίας:“Δενπανηγυρίζω
απόσεβασμόπροςτηνΒέροια”



Η πόλη Οστράβα της Τσεχικής 
Δημοκρατίας, είναι ο επόμενος 
διεθνής σταθμός του αθλητή του 
“Εν Σώματ Υγίεί” Α.Σ. ΑμεΑ Βέροι-
ας, Λευτέρη Μαύρη, αυτή τη φορά 
ως μέλος της Εθνικής Ομάδας. 
Όπως είχαμε προαναγγείλει, ο α-
θλητής μας συμμετέχει φέτος σε 
μια σειρά διεθνών τουρνουά επι-
τραπέζιας αντισφαίρισης, με σκο-
πό να εδραιωθεί στην παγκόσμια 
κατάταξη του αθλήματος. Ήδη 
συμμετείχε στο Διεθνές Τουρνουά 
του Αμμάν και της Ποντγκόριτσα. 

   Στην Οστράβα θα συμμετέ-
χει στο Ατομικό της κατηγορίας 
6 και στο Διπλό Ανδρών (MD14) 
με συμπαίκτη τον Έλληνα πρω-
ταθλητή Μουχθή Γιώργο, ενώ μέ-
χρι αυτή την ώρα δεν έχει βρεθεί 
συμπαίκτρια για το Διπλό Μικτό 
(XD14). 

Στην Οστράβα θα συμμετέ-
χουν άλλοι 7 αθλητές και αθλήτρι-
ες της Εθνικής Ομάδας:

1. Χρυσικός Γρηγόριος (1)

2. Στάμου Χρήστος (2)
3. Μουχθής Γιώργος (6)
4. Διακουμάκος Αλέξανδρος 

(10)
5. Μπουρνιά Ευανθία (1)
6. Δρακωνάκη Ειρήνη (6)
7. Καΐπη Μαρία
Προπονητές: 

Νταουντάκη Ελευθερία, Ομο-
σπονδιακή Προπονήτρια

Καραϊωσήφ Αλέξανδρος, Τε-
χνικός Σύμβουλος 

Με την αποστολή θα ταξιδέ-
ψουν και η προσωπική προπο-
νήτρια της Δρακωνάκη, Ανίτα Χα-
τσατριάν και ο προσωπικός βοη-

θός του Χρυσικού. 
Η αποστολή αναχωρεί για την 

Οστράβα την Τετάρτη 22 Ιουνίου 
από Αθήνα και Θεσσαλονίκη μέ-
σω Μονάχου και Κρακοβίας και ε-
πιστρέφει την Κυριακή 26 Ιουνίου 
μέσω Κρακοβίας και Βιέννης.

Με πλήρη επιτυχία και 
αρκετή προσέλευση κόσμου 
έληξε το 1ο ‘’Τουρνουά Φί-
λων’’ με την συμμετοχή 10 
ομάδων στις κατηγορίες πα-
γκορασίδων Β΄ [Κ11] και Α΄ 
[Κ13], που διοργάνωσε ο Α-
ΠΣ Φίλιππος Βέροιας σε συ-
νεργασία με το Δήμο Βέροιας 
και με την υποστήριξη του 
Ερυθρού Σταυρού στην Βέ-
ροια. Στην κατηγορία Κ13 νικητής αναδείχθηκε ο Φίλιππος νικώντας 
στον τελικό τον Απόλλωνα Καλαμαριάς με 23-19 και 3η ήταν η ομάδα 
του Πανελλήνιου Συκεών. Στην κατηγορία Κ11 ο Ζαφειράκης Νάου-
σας νικώντας στον τελικό τον Φίλιππο με 16-15 αναδείχθηκε πρώτος 
ενώ την 3η θέση πήρε ο Εθνικός Κοζάνης.

Συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Ήταν ότι το καλύτερο για τις 
ομάδες του Βορρά ενώ οι ομάδες του νότου μετά την ακύρωση του 
Danaos Cup στις παγκορασίδες θα μείνουν χωρίς τουρνουά.

Οι όμιλοι και τα πλήρη αποτελέσματα έχουν ως εξής:
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α΄ Κ13
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Φίλιππος Βέροιας-Εθνικός Κοζάνης 23-17
Πανελλήνιος Συκεών-Εθνικός Κοζάνης 23-20
Φίλιππος Βέροιας- ΑΕΣΧ Πυλαίας 32-23
Φίλιππος Βέροιας-Πανελλήνιος Συκεών 26-18
ΑΕΣΧ Πυλαίας-Εθνικός Κοζάνης 34-27
Πανελλήνιος Συκεών-ΑΕΣΧ Πυλαίας 24-23

ΗΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Φίλιππος Βέροιας 81-58  ......................................................... 6
2. Πανελλήνιος Συκεών 65-69  .................................................... 5
3. ΑΕΣΧ Πυλαίας 77-83  .............................................................. 4
4. Εθνικός Κοζάνης 64-80  .......................................................... 3
2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΟ Προσοτσάνης - Ορφέας Κατερίνης  ................................ 27-16
Ζαφειράκης Νάουσας-Απόλλων Καλαμαριάς  ...................... 19-33
Ζαφειράκης - Ορφέας  .......................................................... 28-19
Απόλλων Καλαμαριάς-ΑΟ Προσοτσάνης  ............................ 29-22
Ορφέας Κατερίνης-Απόλλων Καλαμαριάς  ............................. 7-21
Ζαφειράκης Νάουσας-ΑΟ Προσοτσάνης .............................  20-23

ΗΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Απόλλων Καλαμαριάς 83-48 ..................................................  6
2. ΑΟ Προσοτσάνης 72-65 .........................................................  5
4. Ζαφειράκης Νάουσας 64-75  ................................................... 4
4. Ορφέας Κατερίνης 42-76 ........................................................  3

ΑΓΩΝΕΣΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ Φίλιππος Βέροιας-Απόλλων Καλαμαριάς  ........... 23-19
3η θέση Πανελλήνιος Συκεών-ΑΟ Προσοτσάνης ................  22-15
5η θέση ΑΕΣΧ Πυλαίας- Ζαφειράκης Νάουσας  ................... 30-25
7η θέση Εθνικός Κοζάνης-Ορφέας Κατερίνης  ....................... 20-9
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β΄ Κ11
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Πανόραμα 2-Ορφέας Κατερίνης  ............................................ 25-4
Φίλιππος Βέροιας-ΧΑΝΘ  .................................................... 14-11
Φίλιππος Βέροιας-Ορφέας Κατερίνης  ................................... 14-7
Πανόραμα 2-ΧΑΝΘ  ............................................................... 19-9
ΧΑΝΘ-Ορφέας Κατερίνης  ...................................................... 24-6
Πανόραμα 2-Φίλιππος Βέροιας  ........................................... 18-22

ΗΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Φίλιππος Βέροιας 50-36  ......................................................... 6
2. AΕΠ Πανόραμα 2 62-35  ......................................................... 5
3. ΧΑΝΘ 44-39  ........................................................................... 4
4. Ορφέας Κατερίνης 17-63  ........................................................ 3
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Ζαφειράκης Νάουσας-Πανόραμα 1  ..................................... 31-14
Εθνικός Κοζάνης-Πανελλήνιος Συκεών  ............................... 28-15
Εθνικός Κοζάνης-Πανόραμα 1  ............................................. 25-15
Ζαφειράκης Νάουσας-Πανελλήνιος  ..................................... 37-16
Ζαφειράκης Νάουσας-Εθνικός Κοζάνης  .............................. 29-22
Πανόραμα 1- Πανελλήνιος Συκεών  ..................................... 25-23

ΗΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ζαφειράκης Νάουσας 97-55  ................................................... 6
2. Εθνικός Κοζάνης 75-59  .......................................................... 5
3. ΑΕΠ Πανόραμα 1 54-76  ......................................................... 4
4. Πανελλήνιος Συκεών 53-90  .................................................... 3
ΑΓΩΝΕΣΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ Ζαφειράκης Νάουσας-Φίλιππος Βέροιας  ............ 16-15
3η θέση Εθνικός Κοζάνης- AΕΠ Πανόραμα 2 ......................  17-14
5η θέση ΧΑΝΘ- ΑΕΠ Πανόραμα  ........................................... 15-5
7η θέση Πανελλήνιος Συκεών- Ορφέας Κατερίνης ..............  20-14
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Τρίτοςστα800μ.
οΠαναγιώτηςΑθανασάκηςστο
ΠανελλήνιοπρωτάθλημαΚ-18

Εγινε το Σαββατοκύριακο  18-19 Ιουνίου  στο Πανθεσσαλικό  
στάδιο του Βόλου το Παν/νιο Πρωτάθλημα Στίβου της κατηγορίας 
Κ-18.  Ο ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ συμμετείχε  με 11 αθλητές και 
αθλήτριες  που αγωνίστηκαν πέτυχαν ατομικές επιδόσεις οι περισ-
σότεροι, και άφησαν υποσχέσεις για  την αγωνιστική τους συνέχεια 
. Ευχάριστη στιγμή η επιστροφή στις επιτυχίες  του Παναγιώτη 
Αθανασάκη  που κατάφερε να κερδίσει το χάλκινο μετάλλιο στα 800 
μέτρα μετά από πολύμηνη απουσία απο την αγωνιστική δραστηριό-
τητα λόγω τραυματισμού  

Αποτελέσματα
800 μ. 3ος   Αθανασάκης Παναγιώτης  2΄00’’43
13ος Καραγιάννης Αλέξανδρος 2΄05’’68
110 εμπ,  23ος  Παναγιωτίδης Γιώργος 16’’33
3000 μ. 24ος  Μεταξόπουλος Αλκης10’00’’24
31ος   Λιόβας Δημήτρης 10΄16’’99
Ακόντιο 9η Πίσκου Τάνια 39.52  { 42.25 στον προκριματικό}
5000 βάδ. 10η Μπαρμπαρούση Ηλια 29΄23’’71
1500 μ.  13η Λάζου Εμμυ 5΄09’’43    
3000 μ 25η Λάζου Εμμυ 11΄10’’90
29η Πατσαλά Ευγενία 11΄19’’65
100 μ. 30η Πασχούλα Αμαλιάννα 12΄΄’89
50η Αβραάμ Βικτωρία 13’’30
200 μ, 27η   Αβραάμ Βικτωρια 26’’70
44η   Πασχούλα Αμαλιάννα 27’’60
Το επόμενο Σαββατοκύριακο στο Καυταντζόγλειο στάδιο της 

Θεσ/νίκης θα διεξαχθεί το Παν/νιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών 
Γυναικών

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

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

20-06-2022 μέχρι 

26-06-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Τρίτη 21-06-2022

13:30-17:30 ΧΑ-

ΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥ-

ΘΥΜΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ-

ΟΥ 8 (στενό Ν. Δημαρ-

χείου) 23310-25669

21:00-08:00ΚΑΛΑΪ-

ΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα 

ΚΤΕΛ) 23310-62989

Φαρμακεία

Σε Διεθνές Τουρνουά στην Τσεχία Μαύρης και Καραϊωσήφ
ITTFCzechParaOpen2022,Ostrava,23-25June

ΣυμμετοχήμετηνΕθνικήΟμάδαΕπιτραπέζιας
ΑντισφαίρισηςΑμεΑτουΛευτέρηΜαύρη
Μαζί του και ο Τεχνικός Διευθυντής του “Εν Σώματι Υγιεί”

κ. Καραϊωσήφ, ως Τεχνικός Σύμβουλος της Εθνικής Ομάδας

Χάντμπολ
Νικητές Φίλιππος Βέροιας και Ζαφειράκης Νάουσας

στο “τουρνουά φίλων”
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 20 

Ιουνίου 2022 στις 11.00 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία 
Άνω Ζερβοχωρίου ο Αναστάσι-
ος Ευαγγ. Τροχίδης σε ηλικία 
50 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 20 

Ιουνίου 2022 στις 6.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου Τριποτάμου  
ο Ξενοφών Γεωρ. Καλλιαρί-
δης σε ηλικία 90 ετών.

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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 21 Ι-
ουνίου 2022 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Βασιλι-
κή Ορταντζόγλου σε ηλικία 86 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 20 

Ιουνίου 2022 στις 2.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
Μικρής Σάντας η Βέρα Κων. 
Παπαδοπούλου σε ηλικία 91 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 20 

Ιουνίου 2022 στις 6.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Ευθυ-
μία Θυμιοπούλου σε ηλικία 88 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 20 

Ιουνίου 2022 στις 11.00 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
στο Κομνήνιο Βέροιας η Χαρί-
κλεια Μαραντίδου σε ηλικία 84 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

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

Την Τετάρτη 22 Ιουνίου στις 8:00 μ.μ. στο Παύλειο Πο-
λιτιστικό Κέντρο Βεροίας θα παραστεί και θα χαιρετίσει την 
εκδήλωση της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητρο-
πόλεως μας με τίτλο: «Η συμβολή της μουσικής σε περιόδους 
κρίσης», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των ΚΗ´ Παυ-
λείων.

Την Πέμπτη 23 Ιουνίου στις 6:00 μ.μ. στον Μητροπολιτικό 
Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας θα τελέσει 
Εσπερινή Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για τους Αναγνώστες 
και τους Ιερόπαιδες της Ιεράς Μητροπόλεως μας.

Την Πέμπτη 23 Ιουνίου στις 9:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη 
σειρά των ομιλιών «Επισκοπικός Λόγος» με θέμα: «Τῆς φιλο-
ξενίας μή ἐπιλανθάνεσθε» μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον 
ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

Την Παρασκευή 24 Ιουνίου το πρωί θα ιερουργήσει στην 
Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας, με την ευ-
καιρία της εορτής της Συνάξεως των εν Σκήτη Βεροίας Αγίων, 
ενώ στις 10:30 π.μ. θα παραστεί και θα χαιρετίσει την Ημερί-
δα για τα 200 χρόνια από την καταστροφή της Ιεράς Μονής με 
τίτλο: «Μετά την καταστροφή».

Την Παρασκευή 24 Ιουνίου στις 7:00 μ.μ. στο Παύλειο 
Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας θα παραστεί και θα χαιρετίσει 
την Εσπερίδα «Σύγχρονες Μορφές της Εκκλησίας», που θα 
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των ΚΗ´ Παυλείων και είναι α-
φιερωμένη στον Όσιο Γέροντα Ευμένιο Σαριδάκη.

Το Σάββατο 25 Ιουνίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Δοβρά Βεροίας, με την ευκαιρία της συνάξεως των αποφοίτων 
της Αθωνιάδος Σχολής, που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο 
των ΚΗ´ Παυλείων.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ                                             

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο 
Βέροιας``,  ευχαριστούν θερμά:

-Τους κ.κ..Αναγνώστου Δημήτρη, Κανελλίδη Δημήτρη, 
Μαυρόπουλο Δημήτρη , Μούρτζιο Νίκο και Μπογδαμπε`ί`δη 
Ευθύμιο (5 αδελφικοί φίλοι) , για την δωρεά του ποσού των 
250 Ε , εις μνήμη του αγαπητού τους ,Φώτη Καραβασίλη.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους 
γεύματος , εις μνήμη των γονέων της Δημητρίου και Γεωργίας 
Δ.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά 1 γεύματος 
με πίτσες , εις μνήμη του συζύγου της.

-Το Μανάβικο ``Με την Οκά και την Σέσουλα`` και την κ.Βύ-
ζα Καλλιόπη , για την ευγενική προσφορά ζαρζαβατικών και 
φρούτων , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Την κ.Ασπασία Ντοκάλου , για την ευγενική προσφορά 
πρωινού με πίτες , εις μνήμη της αδελφής της , Αχτσή Λεμο-
νιάς  συζ.Θεοφάνους.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους 
γεύματος , εις μνήμη προσφιλών προσώπων.

Εκ της Δ/νσεως

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέ-

ντρου Μέριμνας ΑμΕΑ Βέροιας ευχαριστεί θερμά τον Υπουργό 
Οικονομικών και Βουλευτή της Ν.Δ. Ημαθίας κύριο Απόστολο Βε-
συρόπουλο για την άμεση ανταπόκριση για βοήθεια στα αιτήματα 
μας. Ευχόμαστε ο θεός που βλέπει και γνωρίζει τα πάντα να απο-
δώσει τα καλυτέρα σε αυτόν και την οικογένεια του γιατί τα θέματα 
των ΑΜΕΑ είναι φλέγοντα και ουσιαστικά.  Ευχαριστούμε για όλα. 

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

«ΚΗ’ Παύλεια»
Με λαμπρότητα 
εορτάστηκαν τα 

«Καβασίλεια 2022»

Την Κυριακή 19 Ιουνίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βε-
ροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Πανηγυρι-
κό Εσπερινό στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Καβασίλων, με την ευκαιρία 
της εορτής του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα.

 Τον θείο λόγο κήρυξε ο Αρχιερατικός Επίτροπος Αντιγονιδών Αρχιμ. Παύ-
λος Σταματάς, ο οποίος μίλησε για την ενότητα της Εκκλησίας κατά τον εορτα-
ζόμενο Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα. 

Μετά το πέρας του Πανηγυρικού Εσπερινού, πραγματοποιήθηκαν στον 
αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Καβασίλων οι καθιερωμένες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις υπό τον τίτλο «Καβασίλεια 2022», οι οποίες εντάσσονται στο πλαί-
σιο των ΚΗ΄ Παυλείων. 

Στην αρχή της εκδήλωσης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντε-
λεήμων απηύθυνε χαιρετισμό και προσέφερε τα αναμνηστικά των «ΚΗ´ Παυ-
λείων» στους συμμετέχοντες, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες του για 
τη συμμετοχή τους.

 Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν ο πολιτιστικός σύλλογος Καβασίλων «Ο Χα-
μαετός», το πνευματικό πολιτιστικό κέντρο Νέων Μαλγάρων-Θεσσαλονίκης, 
ο σύλλογος Βλάχων Περιβολιωτών Ημαθιας - Π. Σκυλίτσι και ο μορφωτικός 
πολιτιστικός σύλλογος Νέας Νικομήδειας «Ο Αριστοτέλης». 

«ΚΗ’ Παύλεια»
 Μαθητική επίδειξη του Ωδείου της 
Ιεράς Μητροπόλεως μας με τίτλο: 

«Νέοι Σολίστες» στη Νάουσα

Το Σάββατο 18 Ιουνίου το βράδυ στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού 
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ στη Νάουσα, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ΚΗ’ Παυ-
λείων, η μαθητική επίδειξη του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως μας με τίτλο: 
«Νέοι Σολίστες».

 Στην αρχή, ο Γραμματέας της Ιεράς Μητροπόλεως μας και Αρχιερατικός 
Επίτροπος Ειρηνουπόλεως Αρχιμ. Αρσένιος Χαλδαιόπουλος καλωσόρισε τους 
παρευρισκομένους και μετέφερε τις πατρικές ευχές και ευλογίες του Ποιμενάρ-
χου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμονος, ο οποίος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί εξαιτίας του Πανηγυρι-
κού Εσπερινού των Αγίων Πάντων στην ομώνυμη πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή 
Βεργίνης.

 Στην εκδήλωση, την οποία παρουσίασε η Γραμματέας του Ωδείου της 
Ιεράς Μητροπόλεως μας κ. Μαρία Χαλδαιοπούλου, συμμετείχαν μαθητές των 
τμημάτων Βυζαντινής, παραδοσιακής Οργάνων, Μονωδίας, Κιθάρας, Βιολιού 
και Πιάνου και παρουσίασαν μουσικά κομμάτια που διδάχθηκαν στο πρόγραμ-
μα σπουδών που ολοκληρώθηκε πριν λίγες ημέρες.
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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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα  
ρετιρέ 80 τ.μ., Μυτιλέκα 10, 
μπροστά στον Ι.Ν. Κυριώτισ-
σας, 3ος όρ., ανακαινισμένο. 
Τηλ.: 6973 021410.

ΛEΠTOKAPYA Πιερίας 
ευκαιρία πωλούνται οικόπε-
δα 350 τ.μ. με νερό κοντά 
στη θάλασσα 25.000 ευρώ 
και οικόπεδα με άδεια. 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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φανταστική ι-
σόγεια μονοκατοικία, 70 τ.μ. 
στη Βεργίνα, στο κέντρο του 
χωριού, κατασκευής 2003, 
σε οικόπεδο 500 τ.μ. πλή-
ρως επιπλωμένη, ξύλινα 
σύγχρονα κουφώματα μέ-
σα στο πράσινο. Τηλ.: 6948 
041985.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 2 
στρέμ. στους Γεωργιανούς, 

άρτιο και οικοδομήσιμο, 
περιφραγμένο, ρεύμα. Με-
γάλη ευκαιρία. Τιμή 22.000 
ευρώ. Τηλ.: 6983 277527.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα 30 τ.μ., πλήρως επι-
πλωμένη, Εμμ. Παππά 30, 
1ος όροφος, air condition 
inverter, θωρακισμένη πόρ-
τα, με 2 μπαλκόνια. Τηλ.: 
6979 343636.

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

Στην Γρίτσα Λι-
τοχώρου Πιερίας 
σε απόσταση 50 
μέτρων από την θά-
λασσα, σε καταπρά-
σινο περιβάλλον, ε-
νοικιάζονται για την 
θερινή περίοδο  δύο 
διαμερίσματα πλή-
ρως 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.



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 
50 τ.μ., επί της Κονίτσης 29 (δί-
πλα στα Αστικά), 1 υπνοδωμά-
τιο, 1 σαλοκουζίνα, W.C., 1ος ό-
ροφος, με ελάχιστα κοινόχρηστα 
(μερικώς επιπλωμένη). Πληρ. 
τηλ.: 6946 740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέ-
ρα, 1ος όροφος, Ανοίξεως 52. 

Πληρ. τηλ.: 6945 852826.
ΠΑΤΡΙΔΑ, περιοχή Μαυ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώνας με 

καφέ-εστιατόριο, στο Σέλι (Κά-
τω Βέρμιο), στην πλατεία του 
χωριού. Δεκτές, μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ. 6945931427.

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης κρέατος 
από την εταιρία ΘΑΝΟΣ ΕΠΕ 
- Στενήμαχος Ναούσης. Πλη-
ροφορίες στο τηλέφωνο 6973-
736711

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΩ εργασία ως εξωτε-

ρικός πωλητής για το Νομό Ημα-
θίας. Πληρ. τηλ.: 6980 715197 κος 

Δημήτρης.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλαξη 

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

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

•ΚΕΝΤΡΟ 77τμ.1ου ορόφου,2δωμάτια σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο 
45000ευρώ.
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100τμ 3ου ορόφ.3δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπά-
νιο,μπαλκόνι με μπάρμπεκιου  112.000ευρώ.
•ΑΚΡΟΠΟΛΗ πολυτελές 130τμ 2δωμάτια,σαλόνοκουζίνα με 
τζάκι,2μπανια,ντουλάπες,θερμοσυσσωρευτές, μεγάλα μπαλκό-
νια με θέα,κλειστό  parking  190.000ευρώ.
•ΡΟΛΟΙ 105τμ 2οςοροφ. 3δωμάτια, σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο και 
αποθήκη. Χρειάζεται ανακαίνιση  55.000€ 
- ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ 2διαμερίσματα 100τμ το καθένα 2δωμάτια,σα-
λόνι,κουζίνα μπάνιο και δυνατότητα 3ουδωματίου 75.000ευρώ 
το καθένα.
- ΚΕΝΤΡΟ 94τμ,2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιο 55.000ευρώ
-ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 3ου ορόφου 163τμ 3δωμ,σαλονοκουζίνα,-
1μπάνιο,1WC, Parking 220.000ευρώ.

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

ΠωλούνταιΜονοκατοικίες:
ΑΣΩΜΑΤΑ σε οικόπεδο 490τμ με 2διαμερίσματα(100τμ ισόγειο 
και 115τμ 1ου ορόφου),λουξ .165.000 ευρώ.
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ 70τμ με υπόγειο,2δωμάτια,σαλόνι,μεγάλη 
κουζίνα,μπάνιο 55.000ευρώ.
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ με υπόγειο και σοφίτα, με 4δωμάτια,σαλό-
νι,κουζίνα με καθιστικό και μπάνιο  38.000ευρώ.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ λουξ μεζονέτα 300τμ με 5δωμάτια,σαλονοκουζίνα 
με τζάκι, μπάνιο,ενδοδαπέδια θέρμανση,γκαράζ και ισόγειο δι-
αμέρισμα με 2δωμάτια, σαλονοκουζίνα,μπάνιο. 360.000ευρώ.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ μεζονέτα 300τμ πολυτελείας με υπόγειο,4δωμά-
τια,μεγάλη κουζίνα,σαλόνι με 2 χώρους και τζάκι 3μπάνια και 
σάουνα στο υπόγειο,ενδοδαπέδια θέρμανση,κλειστό γκαράζ 
και αυλή με μπάρμπεκιου 350.000ευρώ.
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 65τμ σε οικόπεδο 850τμ 40.000ευρώ.

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

Πωλούνταιχωραφοοικοπεδα
Οικόπεδο 850τμ άρτια οικοδομήσιμο,σε περιοχή κατω από την 
Ανοίξεως 250.000ευρώ.
Οικόπεδο 1437τμ οικοδομήσιμο, χωραφοοικόπεδα 5355τμ( με 
άδεια αθλητικών εγκαταστάσεων)και 4500τμ.Τιμή συζητήσιμη.
Κουλούρα 844τμ οικοδομήσιμο 25.000ευρώ.
Εργατικές κατοικίες οικόπεδο 3,5 στρεμ.οικοδομήσιμο 56.000ευρώ.

Κοντά στον Γαλαξία οικόπεδο οικοδομήσιμο 240τμ. 35.000ευρώ.
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 2στρεμ.110.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2δωμ.σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,ατομική θερμ. πετρε-
λαίου250ευρώ
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,1δωμάτιο,σαλοκουζίνα, air condition, 300ευρώ.
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ου ορόφου,1δωμάτιο,κουζίνα,χωρίς θέρμανση 200ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 1δωμάτιο,σαλοκουζίνα,μπάνιο,θερμοσυσσωρευτές 
200ευρώ.
ΡΟΛΟΙ επιπλωμένη,λουξ,1δωμάτιο,σαλονοκουζίνα,ηλεκτρικές 
συσκευές ατομική θέρμανση πετρελαίου,χωρίς κοινόχρηστα 
350 ευρώ.(Στην τιμή περιλαμβάνεται το wifi και ο λαγαριασμό
ύδρευσης)
ΚΕΝΤΡΟ 6 γκαρσονιέρες πρόσφατα ανακαινισμένες 
300-350ευρώ. 
ΚΕΝΤΡΟ 1ου ορόφου επιπλωμένη και με ηλεκτρικές συσκευ-
ές,aircondition, xωρίς κοινόχρηστα 270ευρώ.

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

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

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση 

ΖΗΤΕΙΤΑΙΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για πρατήριο υγρών καυσίμων 
στην Βεροια (BP ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ), στον εισοδο της πολης.
Ατομα απο 18-40 ετων 
Πληρης Απασχοληση
Προυπηρεσια δεν ειναι απαραιτητη 
Οιενδιαφερόμενοιμπορούνναστείλουντοβιογραφικο
τουςστοπαρακατωemail:bpsidiropoulou@gmail.com

Τηλ.επικοινωνιας:2331071120

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

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) ΑΜΑ ΙΚΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου) - από επίσημο έγ-

γραφο
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

CITRUSBILL
MON.IKE
Η εταιρία επεξερ-

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

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

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

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

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

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & SERVICE

Τίτλος Θέσης: Μηχανικός/Ηλεκτρονικός
Περιοχή: Πέλλα/Ημαθία
Εταιρία: FOODIN
Δραστηριότητα: Εμπόριο-Αντιπροσωπείες Μηχανημάτων Επεξεργα-

σίας Τροφίμων
ΑπαραίτηταΠροσόντα:
•Διπλωματούχος μηχανικός/ηλεκτρονικός (Απόφοιτος τεχνικής σχολής 

,ΤΕΙ ,Τεχνικού Λυκείου κλπ)
•Άριστη Γνώση αγγλικής γλώσσας
•Καλή Χρήση Η/Υ, Μ/S Office
•Επιδεξιότητα ως προς το χειρισμό του εξοπλισμού
•Διοικητικές ικανότητες
•Μεταδοτικότητα
•Δυνατότητα 3μηνης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και δυνατότητα τακτικών ταξιδιών
Συμπληρωματικά:
•Προϋπηρεσία στο αντικείμενο θα προτιμηθεί
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
•Δίπλωμα Οδήγησης – Μεταφορικό Μέσον
ΠεριγραφήΘέσης:
Η Foodin Γιάκος ΑΕΒΕ ζητά, διπλωματούχο μηχανικό/ ηλεκτρονικό από-

φοιτο τεχνικής σχολής ,ΤΕΙ ,Τεχνικoύ Λυκείου κλπ, με άριστες γνώσεις αγγλι-
κών και ηλεκτρονικού υπολογιστή για τεχνική υποστήριξη πελατών.

Η υποστήριξη αφορά πρακτική επίβλεψη ,συντήρηση και επισκευή ολοκλη-
ρωμένoυ συστήματος/ γραμμής συσκευασίας τροφίμων καθώς και διαδικασίες 
εκπαίδευσης του προσωπικού του πελάτη ως προς το χειρισμό του εξοπλισμού.

Προσφέρεται:
•Δυνατότητα εξειδίκευσης σε ένα από τους πιο δραστήριους τομείς της βιομηχανίας
•Συνεχής εκπαίδευση σε Ελλάδα και εξωτερικό
•Σταθερότητα και ευκαιρία οικονομικής εξέλιξης
•Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας
Βιογραφικά στο e-mail: manolisgiakos@foodin.gr & service@foodin.gr
*Συνοδευτική επιστολή όπου θα αναφέρονται τα κίνητρά σας για την 

ενασχόληση με το εν λόγω πόστο θα εκτιμηθεί δεόντως.

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



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.

“ΕΛΣΑ  - Silgan”
Μεταλλικές Συσκευασίες A.E

Η πολυεθνική βιομηχανία ΕΛ-
ΣΑ-SilganΑ.Ε. με κύρια δραστηριό-
τητα την κατασκευή μεταλλικών συ-
σκευασιών που βρίσκεται στο Πλεύ-
ρωμα Σκύδρας αναζητά εποχιακούς

-XειριστέςΑνυψωτικούΠερονοφόρου
-ΕργάτεςΠαραγωγής
Απαραίτητα Χαρακτηριστικά
•Κάτοικοι ευρύτερης περιοχής Πέλλας-Ημαθίας
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες. 
Απαραίτητα Προσόντα για τους χειριστές ανυψωτικού οχήματος
•Άδεια χειριστή περονοφόρου 
•Αναγγελία βοηθού χειριστή  
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό 

τους στο e-mail Eftichia.Samaropoulou@silganmp.com η να 
επικοινωνήσουν απευθείας με την κα Σαμαροπούλου Ευτυχία στο 
τηλέφωνο 2381071490.

Θέση εργασίας στο τμήμα λογιστηρίου
Κύριεςαρμοδιότητες:
• Έλεγχος και καταχώριση παραστατικών 
• Έκδοση τιμολογίων και επισκόπηση δαπανών 
• Συμφωνίες λογαριασμών 
• Συμμετοχή και προετοιμασία στις εργασίες για το κλείσιμο μηνός 

και στην κατάρτιση φορολογικών δηλώσεων 
• Υποστήριξη σε όλο το φάσμα εργασιών του λογιστηρίου 
ΠροφίλΥποψηφίου:
• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης 
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση οργανω-

μένου λογιστηρίου 
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
• Εξοικείωση με το χειρισμό εφαρμογών ERP (ιδανικά Softone) 

και MS Office με ιδιαίτερη έμφαση στο Excel 
• Ανεπτυγμένες οργανωτικές δεξιότητες και πολύ καλή διαχείριση χρόνου 
• Συνέπεια, υπευθυνότητα και ακεραιότητα 
• Εστίαση στη λεπτομέρεια
Tηλ:2331067347-Ε-mail:monte@montenoulikas.gr
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P Λίγο να δεις ειδήσεις και μετά ‘άγριες 
μέλισσες’, συμπεραίνεις ότι έχουμε πάθει όλοι 
Διαφάνι…

P Ανάθεμα κι αν μείνει κάποιος ζωντανός 
στο χωριό όταν τελειώσει το σίριαλ.

P Κατά τα άλλα, οι μέλισσες είναι οι άγριες.

P  Εντέλει πρέπει κάποτε να δώσουμε 
βαρύτητα στον εκπαιδευτικό ρόλο της TV 
και όλων των μέσων. Διότι η πλειοψηφία 
είμαστε κακοί τους μαθητές.

P Ό,τι στραβό, το υιοθετούμε με ευκολία. Τα 
καλά, αυτά δεν γίνονται.

P Εξ και παίζουμε πετροπόλεμο μια φο-
ρά στα νιάτα και σε όλα τα γεράματα.

P Τώρα θυμήθηκα τον λόγο που από μικρός 
ήμουν υπέρ του ραδιοφώνου.

P Και μετά ήλθε ο ‘άγνωστος πόλεμος’. 
Κι έκτοτε παραμένει.

P Το μόνο σίγουρο αυτήν την περίοδο είναι 
ότι όταν σε καλεί φίλος σε γάμο, είναι ο δεύτε-
ρός του.

P Εγώ με την αγάπη νομίζουμε ότι η δε-
καετία του σωτηρίου ’90 ήταν πριν 10 χρό-
νια.

P Γι’ αυτό και έχουμε καταργήσει επετείους 
και κάθε είδους επαιτείες.

P Στην Ελλάδα ληστεύουν, ξυλοκοπούν 

και δολοφονούν πρόσφυγες, λέει ο Ερντο-
γάν. Ψέματα! Συνταξιούχους!

P Έχει κι η παραπληροφόρηση τα όριά της. 
Παρότι δεν έχει σύνορα.

P Η δεύτερη φωτογραφία μας, σήμερα, 
για τη γιορτή του πατέρα. Για να μην ξεχνιό-
μαστε.

P Και:
Το ζευγάρι είναι παντρεμένο πάνω από 30 

χρόνια και μία μέρα, την ώρα που η γυναίκα 
κάνει δουλειές στο σπίτι, εντοπίζει στο κομοδί-
νο από την πλευρά του συζύγου της ένα κουτί. 

Το ανοίγει από περιέργεια και βλέπει ότι έχει 
μέσα 3 αβγά και 3.000 ευρώ! Αν και στην αρχή 
δεν δίνει σημασία, αποφασίζεις να ρωτήσει τον 
άντρα της να της πει τι είναι αυτό!

-Α, αυτό; λέει ο άνδρας της. Είναι βασικά 
κάτι προσωπικό αλλά έφτασε η στιγμή να σου 
το πω. Κάθε φορά που σε κεράτωνα έβαζα ένα 
αβγό στο κουτί!

Η γυναίκα στεναχωρήθηκε, αλλά σκέφτηκε 
ότι τρεις απιστίες σε 30 χρόνια γάμου δεν ήταν 
και τόσο πολύ:

-Και τι είναι τα 3.000 ευρώ; ρωτάει ξανά.
-Α! Κάθε φορά που μάζευα 12 αβγά, τα 

πουλούσα!
Κ.Π.
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