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Και μικρά της Συνεδρίασης…

Μπήκαν κι αυτά στη προχθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου
Βέροιας:
Δ. Τσανακτσίδης: Σε άθλια κατάσταση το υδραγωγείο της Ν. Λυκογιάννης,
καφέ χρώμα το νερό του χωριού

ΕΤΟΣ:
2022
Μήνας: 06

Εβδομάδα: 26
05.03
Ανατολή Ήλιου:
.51
Δύση  Ήλιου: 19
173-192

ΤΕΤΑΡΤΗ
22
ΙΟΥΝΙΟΥ

μ.
νά, Ευσεβίου ιερο
Ζήνωνος και Ζη

Στ. Διαμάντης: Έγιναν οι εργασίες, έμεινε μόνο ο υδατόπυργος, στον οποίο πρέπει να γίνει πρώτα μία παρέμβαση εσωτερικά. Για την ποιότητα του
νερού λαμβάνονται δείγματα και είναι καθαρό.
Β. Στεφανόπουλος: Τι θα γίνει με την εκκλησία στον Προμηθέα;
Κ. Βοργιαζίδης: Το οικόπεδο που αγοράστηκε για την εκκλησία, όταν αποπληρώθηκε, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ένα καταπατημένο κομμάτι και πήγε
νομικά…
Γ. Μιχαηλίδης: Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι πλέον πολιτικό Όργανο,
δεν παράγει έργο. Η πόλη ταλανίζεται κι εμείς είμαστε μακριά από την πραγματικότητα, μας έχει ξεπεράσει η κοινωνία…
Λ. Ασλανίδης: Αυξημένη η τουριστική κίνηση στη Βέροια τον Μάιο και το
πρώτο 10ήμερο του Ιουνίου. Προτείναμε φάκελο στο πλαίσιο του Interreg για
τον γαστρονομικό τουρισμό και πιστοποίηση τοπικών μας προϊόντων.

Από πλατφόρμα
σε πλατφόρμα…γίνεται της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας!!!
Τι γίνεται το τελευταίο διάστημα με τις ηλεκτρονικές
πλατφόρμες; Εκεί που τρέχω να προλάβω για το FUEL
PASS, έρχεται για το ηλεκτρικό ρεύμα και στη συνέχεια
για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών συσκευών. Να
και μια ακόμη πλατφόρμα για την εγγραφή σε επαγγελματικό μητρώο και παράλληλα λήγει η προθεσμία για
την αίτηση και τα δικαιολογητικά στην πλατφόρμα του
ασφαλιστικού φορέα. Είπαμε κε Πιερρακάκη να κυβερνηθούμε ηλεκτρονικά, αλλά το έχουμε τερματίσει! Δεν
παραπονιέμαι γιατί όλα αυτά θα σήμαιναν ουρές και
χαρτούρα σε διάφορες υπηρεσίες, ενώ τώρα τα τελειώνουμε με λίγα κλικ μπροστά στον υπολογιστή. Απλώς
αισθάνομαι ότι όλα αυτά μας ήρθαν απότομα και βλέπω
ότι πολλοί δεν είναι ακόμη σε φόρμα να συμπληρώνουν
την πλατφόρμα! Που θα πάει θα εξοικειωθούν και οι λιγότερο εκπαιδευμένοι και με αυτό, όπως με τόσα άλλα,
εξάλλου είναι για την διευκόλυνσή μας, αλλά μέχρι να
πάρουν το «κολάι» θα παιδευτούν λιγάκι. Προς το παρόν υπάρχει το άγχος πότε ανοιγοκλείνει η πλατφόρμα,
ποιο ψηφίο «παίζει» σήμερα και φυσικά ποιον θα «αγγαρέψουν» για να τα κάνει!
Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Στο δελτίο επιδείνωσης του καιρού
και ο καύσωνας!
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού έστειλε στα ΜΜΕ, η εθνική
μετεωρολογική υπηρεσία
και επειδή είμαστε συνηθισμένοι να θεωρούμε επιδείνωση του καιρού την
κακοκαιρία, τις βροχές, τις
καταιγίδες και τα χαλάζια,
ανησυχήσαμε δεδομένου
ότι οι προγνώσεις λένε για
καύσωνα που ξεκινάει από
σήμερα και για θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους
40 βαθμούς. Τελικά διαπιστώνουμε ότι στην επιδείνωση του καιρού ανήκει
και ο καύσωνας αφού το
δελτίο της ΕΜΥ κάνει λόγο για σταδιακή άνοδο της
θερμοκρασίας τις επόμενες μέρες με την μέγιστη τιμή να φτάνει κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς κελσίου, ενώ οι ελάχιστες θερμοκρασίες
δεν θα είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Επιτρέπονται τα sms σε προεκλογική περίοδο

«Πράσινο φως» στην αποστολή sms και email κατά
τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου άναψε το Συμβούλιο της Επικρατείας στους υποψήφιους βουλευτές.
Η απόφαση αυτή ρυθμίζει το νομοθετικό κενό που
υπήρχε για το ζήτημα αυτό, ενώ επισημάνθηκε ότι δεν
μπορεί να εξομοιωθεί η πολιτική επικοινωνία με τη διαφημιστική δραστηριότητα. Μάλιστα, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο ακύρωσε πρόστιμα των 3.000 ευρώ
που είχαν επιβληθεί σε τρεις υποψήφιους βουλευτές
από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα για παράνομη επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων που αφορούσαν στην προεκλογική περίοδο των εθνικών εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2019.

Άνοιξε η πλατφόρμα για επιδότηση
ηλεκτρικών συσκευών
Η πλατφόρμα allazosyskevi.gov.
gr άνοιξε χθες Τρίτη 21/3 για υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα επιδότησης ηλεκτρικών συσκευών. Το
Πρόγραμμα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ-ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ» επιχορηγεί νοικοκυριά για την αντικατάσταση παλαιών
ηλεκτρικών συσκευών με νέες, φιλικές προς το περιβάλλον και ενεργειακά πιο αποδοτικές. Δικαιούχοι είναι
όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως εισοδήματος, με επιπλέον μοριοδότηση
των πιο ευάλωτων νοικοκυριών. Το
πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση
από 30% έως 50%, με ποσό ανά
συσκευή από 135 έως 710 ευρώ.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μόνο
οι ακόλουθες κατηγορίες συσκευών:

Κλιματιστικά, Ψυγεία, Καταψύκτες
Η επιχορήγηση παρέχεται μέσω επιταγών (vouchers) του Προγράμματος, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν
κατά την αγορά νέας συσκευής σε καταστήματα λιανικής πώλησης ηλεκτρικών συσκευών και να καλύψουν ένα μέρος
της συνολικής δαπάνης.
Για κάθε αγορά νέας συσκευής με επιδότηση, δημιουργείται παράλληλα η υποχρέωση παράδοσης μίας παλιάς
προς ανακύκλωση που ανήκει στην ίδια κατηγορία - η οποία και θα πρέπει να λειτουργεί και να τοποθετηθεί η νέα
συσκευή στο ίδιο σπίτι!
Η πλατφόρμα θα ανοίγει σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των ωφελούμενων. Το πληροφοριακό
σύστημα θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022.

ΤΕΤΑΡΤΗ
22 ΙΟΥΝΙΟΥ2016
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Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας
Αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης, κόμβοι, ΔΕΥΑΒ,
λακκούβες, παράταση σχολικού ωραρίου, αγροτικά και θερινό
σινεμά, κυριάρχησαν προ ημερησίας…
Σε θέματα καθημερινότητας του
Δήμου και των πολιτών κινήθηκε η
σ υ ν ε δ ρ ί α σ η το υ
δημοτικού συμβουλίου Βέροιας,
το απόγευμα της
Δευτέρας, στο δημαρχείο. Αρχικά
τοπο θ ε τ ή θ η κ ε ο
δήμαρχος και ακολούθησαν ερωτήσεις και απαντήσεις
εκπροσώπων παρατάξεων, αντιδημάρχων, προέδρων
επιχειρήσεων και
Επιτροπών, ενώ ο
πρόεδρος του Σώματος Άρης Λαζαρίδης άνοιξε την
συνεδρίαση με σχόλιο για την αύξηση
των κρουσμάτων
του κορονοϊού μέσα
στο καλοκαίρι, με αφορμή την απουσία λόγω covid των αντιδημάρχων,
Βασίλη Παπαδόπουλου και Στέλιου Ασλάνογλου.
Για την παράταση του σχολικού ωραρίου στα ολοήμερα μέχρι
τις 5.30 μ.μ. έκανε λόγο ο δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης,
μετά την σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, θεωρώντας ότι
θα πρέπει να είναι αυτονόητο ότι μαζί με την παράταση θα γίνουν και οι
απαραίτητες προσλήψεις προσωπικού. «Αναμένουμε να ακούσουμε
βεβαίως και για τους παιδικούς σταθμούς ότι θα καλυφθούν οι οποίες
δαπάνες για τις επιπλέον ώρες που θα απαιτηθούν μέχρι τις 6:00 το
απόγευμα τόσο στην καθαριότητα των σχολείων όσο και στις λειτουργικές δαπάνες και κυρίως στο θέμα της ενέργειας».
Ο δήμαρχος συνέχισε με την νέα διάταξη που αφορά την απαγόρευση των αρχηγών δημοτικών παρατάξεων να θέτουν θέματα προ
ημερήσιας διάταξης ως έκτακτα, εκτιμώντας ότι «το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να αυτορυθμιστεί, μπορεί να αποφασίσει αν ένα θέμα
πρέπει να μπει και να συζητηθεί προ ημερησίας και είναι άκυρες, άσκοπες και αχρείαστες οι οποίες απαγορεύσεις».
Επίσης ενημέρωσε ότι από την πλευρά του δήμου γίνονται προσπάθειες και συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τις πολιτιστικές
πρωτεύουσες της Ευρώπης, με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη
διαδικασία της κατάθεσης προτάσεων, κάτι που θα αφορά την μεθεπόμενη θητεία. Οπότε, «αν κάποιος ενδιαφέρεται, θα πρέπει εγκαίρως να
τρέξει…»πρόσθεσε ο κ. Βοργιαζίδης.
Η Γεωργία Μπατσαρά ευχήθηκε να δούμε κάποια στιγμή τη Βέροια
πολιτιστική πρωτεύουσα και στη συνέχεια αναφέρθηκε στα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τον αγροτικό κόσμο με τις μεγάλες καταστροφές
στις καλλιέργειες, κάνοντας έκκληση προς τον ΕΛΓΑ και στο υπουργείο
να επισπεύσουν τις εκτιμήσεις. Εξέφρασε επίσης θετική άποψη για τον
κυκλικό κόμβο στην Θωμαΐδου.
Ερωτήματα από τον Παύλο Παυλίδη, για τις κινήσεις του Δήμου
ως προς την λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας ενώ έθεσε και
θέμα βιωσιμότητας της ΔΕΥΑΒ μετά τις πρόσφατες δηλώσεις Διαμάντη
για δυσκολίες στην Επιχείρηση. Έθιξε και πάλι το κυκλοφοριακό πρόβλημα στη γέφυρα Κούσιου καθώς και το πρόβλημα με τις λακκούβες
σε κεντρικούς δρόμους που «σπάνε ζάντες», Σε αναφορά του για τους
δύο προβλεπόμενους κόμβους στην Ακροπόλεως, είπε χαρακτηριστικά,
«ας γίνει ένας και βλέπουμε… δεν είμαι εναντίον των κόμβων, αλλά να
είναι λειτουργικοί».
Σε ότι αφορά την βιωσιμότητα της ΔΕΥΑΒ, ο πρόεδρος Στ. Διαμάντης απάντησε ότι πρόκειται για μια επιχείρηση που είναι ζωντανός
οργανισμός και προσπαθεί να ισορροπήσει τα πράγματα. «Ο κόσμος
έδειξε περισσότερο ενδιαφέρον μετά την έκκληση να τακτοποιήσει τις
οφειλές του και είμαστε σε καλό σημείο. Δεν κινδυνεύει η ΔΕΥΑΒ, είναι
από τις πιο υγιείς κι από τις λίγες με πρόβλεψη για ενεργειακή εξοικονόμηση και φωτοβολταϊκά».
Αντιδημοκρατική χαρακτήρισε ο Αντώνης Μαρκούλης την απόφαση που απαγορεύει τους επικεφαλής παρατάξεων να θέτουν έκτακτα
θέματα, ενώ αναφέρθηκε στα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν το εισόδημα όχι μόνο των αγροτών αλλά και όλου του νομού καθώς και στην
έλλειψη εργατικών χεριών «από την απραξία της κυβέρνησης». Για την
φετινή συνεργασία της ΚΕΠΑ με τον κιν/φο ΣΤΑΡ για το «θερινό σινεμά», αφού θύμισε προηγούμενη πρότασή του για τόνωση των τοπικών
κινηματογράφων, διαφώνησε με το αντίτιμο που πληρώνεται στον ιδιώτη για τις προβολές, αφήνοντας αιχμές για «προεκλογική σκοπιμότητα».
Ο Κώστας Ρίζος, ως πρόεδρος της ΚΕΠΑ απάντησε ότι οι προβολές για τον κόσμο είναι δωρεάν και με το μικρότερο κόστος για την
ιδιωτική επιχείρηση. Επισήμανε επίσης ότι «φέτος είναι και μία χρονιά
που δίνεται βαρύτητα στις υποδομές και στην εξασφάλιση χρημάτων
για αποκατάσταση ζημιών». Παράλληλα με την ιδιότητα του γιατρού

ενημέρωσε με στοιχεία για την ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων
και των νοσηλευομένων με κορωνοϊό, συστήνοντας την χρήση μάσκας
στους εσωτερικούς χώρους και σε συνωστισμό.
Ο Δημήτρης Τσανακτσίδης ρώτησε για την κατάσταση στο βρεφονηπιακό σταθμό της Κυψέλης «που χτίζεται εδώ και χρόνια χωρίς να
έχει ολοκληρωθεί» δίνοντας χώρο σε ανήλικους που μπαίνουν μέσα, να
σπάνε, να καταστρέφουν το κτίριο και να οχλαγωγούν ενοχλώντας την
γειτονιά. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αλέκος Τσαχουρίδης απάντησε οτι
υπογράφηκε η σύμβαση και το αμέσως προσεχές διάστημα θα προχωρήσει το έργο και θα κλείσουν οι τοίχοι.
Ο Γιώργος Μελιόπουλος συγχάρηκε τις αθλήτριες και τους αθλητές
του δήμου για τις διακρίσεις που πέτυχαν, «με πολλές θυσίες και χωρίς
τη στήριξη της πολιτείας» και ρώτησε τι μέτρα θα λάβει ο δήμος για
τον καύσωνα που έρχεται αλλά και για το κόστος ενέργειας, ζητώντας
στοιχεία για το ύψος των αυξήσεων στους λογαριασμούς του Δήμου.
Πρότεινε στον δήμαρχο να ζητήσει αύξηση χρηματοδότησης από την
κυβέρνηση για να μην περάσει το κόστος στους δημότες, ενώ ζήτησε
να ληφθούν άμεσα, γενναία μέτρα για τις μετακλήσεις εργατών γης.
Για ένα έγγραφο της Αιολικής Βερμίου με το οποίο η εταιρία εξέφραζε την πρόθεση χορηγίας στο Δήμο, μετά από επικοινωνία με την
δημοτική Αρχή, έκανε λόγο ο Γιώργος Μιχαηλίδης ζητώντας περεταίρω ενημέρωση. «Δεν είμαστε σε χρόνια παχιών αγελάδων, πρέπει να
τρέξουμε για να φέρουμε χρήματα, η πρόθεση της Αιολική Βερμίου
ανήκει στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνη εταιρειών κι
εμείς προσπαθούμε να έχουμε όλους τους πόρους που μπορούμε, στη
διάθεσή μας», απάντησε ο δήμαρχος.
Την δυσαρέσκειά του που δεν ενημερώθηκε το Σώμα για την χορηγία, εξέφρασε ο Κυριάκος Θεοδωρίδης και πρότεινε θεματικές συζητήσεις στην ημερήσια διάταξη.
Κινητοποίηση του ΕΛΓΑ και του υπουργείου για τις ζημιές στις καλλιέργειες ζήτησε ο Στ. Κελεσίδης, ενώ για την επιμήκυνση του ωραρίου
των ολοήμερων αλλά και τις αρμοδιότητες που δίνονται στους δήμους
χωρίς κονδύλια, έκανε λόγο ο κ. Τσαναξίδης.
Ερώτημα για το 9ο Δημοτικό σχολείο μετά από φήμες περί επικινδυνότητας έκανε ο Θόδωρος Θεοδωρίδης. Ενοχλημένος ο δήμαρχος
για «την σοβαρή αναφορά περι επικινδυνότητας του σχολείου», ζήτησε
στοιχεία από τον κ. Θεοδωρίδη ο οποίος απάντησε ότι απλά «ήρθε στα
αυτιά του» από κάποιους πολίτες, γι αυτό το έφερε προς διερεύνηση
στο δημοτικό συμβούλιο.
Ρώτησε επίσης, αν η ΔΕΥΑΒ ολοκλήρωσε το δίκτυο ύδρευσης στο
Μακροχώρι. Ο κ. Διαμάντης απάντησε ότι ολοκληρώθηκε το δίκτυο
και ήδη κάθε βδομάδα απομονώνεται το παλιό δίκτυο ανά οικοδομικό
τετράγωνο, ώστε να σταματήσουν και οι διακοπές νερού.
Ο Ηλίας Τσιφλίδης είπε για τις πρόσφατες καταστροφές από βροχή
και χαλάζι ότι ο ΕΛΓΑ ναι μεν κάνει μεγάλη προσπάθεια, αλλά χωρίς
στελέχωση με γεωπόνους δεν γίνεται… «Πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να έχουμε πιο γρήγορες αποζημιώσεις, έχουμε χτυπήσει το κουδούνι του κινδύνου και για τους εργάτες γης», πρόσθεσε.
Η Συρμούλα Τζήμα κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό τόνισε
ότι η φετινή σχολική χρονιά κλείνει με θετικό πρόσημο, τόσο για τη λειτουργία όσο και για τα έργα που έγιναν όπως οι «πράσινες αυλές» με
ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων, ενώ αναφέρθηκε και στον αθλητικό
τομέα, τον οποίο, όπως είπε, έχει αγκαλιάσει ο κόσμος στη Βέροια. «Κι
αυτό θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, ως ένα συγκριτικό πλεονέκτημα
στο κομμάτι του αθλητικού τουρισμού» τόνισε και ευχήθηκε να γίνει
σύντομα το κλειστό γυμναστήριο στην είσοδο της πόλης. Εξέφρασε
επίσης, μία επιφυλακτικότητα για τον κυκλικό κόμβο στη Θωμαΐδου και
πρότεινε, οι επόμενοι κόμβοι να γίνουν σε σημεία που είναι επικίνδυνα
και έχουν σημειωθεί ατυχήματα.

Τέλος, για τις νέες εξελίξεις στο κτηματολόγιο για τα Ριζώματα, ενημέρωσε ο Θανάσης Δέλλας.
Απαντήσεις δημάρχου περι ενεργειακού και κόμβων
Κλείνοντας, ο δήμαρχος έδωσε απαντήσεις στα ερωτήματα που
αφορούσαν στις πρωτοβουλίες του Δήμου απέναντι στην ενεργειακή
κρίση. Όπως είπε, έχουν γίνει ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολείων,
σχεδιάζονται νέα φωτιστικά led στην πόλη, ξεκινάει το σχέδιο Ηλέκτρα
τον επόμενο μήνα, υπάρχει διαθέσιμος χώρος για φωτοβολταϊκά, ενώ
σε μεγάλο βαθμό ο δήμος βρίσκεται σε ετοιμότητα για συνολική αλλαγή φωτισμού. Όσο για το κόστος ενέργειας στο Δήμο, αυτό, αυξήθηκε
κατά 120%. «Πήραμε μία έξτρα ΚΑΠ από την πολιτεία, 700.000 ευρώ
και αναμένουμε ένα επιπλέον ποσό 650.000 ευρώ. Τα ζητάμε και τα
παίρνουμε…».
Απάντησε τέλος, στην κα Συρμούλα Τζήμα για τον κυκλικό κόμβο
της Θωμαίδου στο Βυζαντινό Μουσείο, ότι η χρηστικότητα των κόμβων
δεν καθορίζεται από το δήμο και οτι υπήρξε μελετητής που πρόκρινε να
γίνει στο σημείο αυτό καθώς και στην αναγκαιότητα του διπλού κόμβου
στην Ακροπόλεως. «Εμείς οφείλουμε να εμπιστευτούμε την επιστημοσύνη του», κατέληξε ο δήμαρχος.
Σοφία Γκαγκούση
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Η Γιούκι, η μικρή δράκαινα και ηρωίδα
του βιβλίου της Άννας Μπαντή,
στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας προσκαλεί παιδιά ηλικίας 8-12 ετών σε ένα εργαστήριο
γνωριμίας με τη Γιούκι, τη μικρή δράκαινα και ηρωίδα
του βιβλίου της Άννας Μπαντή.
Την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022, 11.00 – 12.30 το
πρωί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας.
Με ελεύθερη συμμετοχή.
Λίγα λόγια για το βιβλίο :
Τρεις λιμνοθάλασσες και πέντε κορυφές από ‘δω,
γεννήθηκε η Γιούκι, αφηγείται το Μεγάλο Κόλπο παρέα με το Μικρό. Ήταν κατάλευκη, σαν το απάτητο
χιόνι. Μέχρι που εξαιτίας της ανθρώπινης παρέμβασης χρειάστηκε να αποχωριστεί τους γονείς της
και τότε κάτι παράξενο άρχισε να συμβαίνει. Με το
πρώτο ανεπιθύμητο άγγιγμα, ένα σκούρο σημάδι
εμφανίστηκε στο σώμα της. Κι έτσι ξαφνικά δεν ήταν
πια κατάλευκη. Αιχμάλωτη τώρα του Φιλάργυρου,
τριγυρίζοντας παρέα με το μπουλούκι του, γνώρισε
πόλεις και χωριά, ανθρώπους φιλικούς αλλά και
άλλους εχθρικούς. Ανάμεσα σ’ αυτούς ο Για, ο γιος
του Φιλάργυρου και η Μόρι, μια παράξενη κήρυκας
της ελευθερίας, που έμελλε να γίνουν συνοδοιπόροι στο ταξίδι
που της έμαθε τη σκληρότητα της εκμετάλλευσης αλλά και την
τρυφερότητα της φιλίας. Και όλα αυτά «γράφονταν» πάνω στο
σώμα της Γιούκι με ανεξίτηλα σημάδια, σχήματα και χρώματα,
με το καθένα να διηγείται κι από ένα κομμάτι της ιστορίας της.
Ένα παραμύθι που έρχεται να μας θυμίσει ότι το σώμα έχει
μνήμη, αποθηκεύει συναισθήματα και προτιμάει να αγγίζεται,
αφού πρώτα συναινέσει.
Η Άννα Μπαντή γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε
στη Βέροια. Όταν ήταν μικρή, έτρωγε όλο το φαγητό της μόνο
όταν άκουγε παραμύθι από τον μπαμπά. Μεγαλώνοντας, όταν

ήθελε να ξεκουραστεί από τα διαβάσματα του σχολείου, έπιανε
ένα από τα βιβλία που είχε δανειστεί από τη βιβλιοθήκη της
Βέροιας. Η μαμά της αναρωτιόταν: «Τι διάλειμμα είναι αυτό,
που αφήνεις το ένα βιβλίο και πιάνεις το άλλο;» Πριν από έναν
χρόνο, η οικογένειά της αποφάσισε να αφήσει το σπίτι όπου
είχε μεγαλώσει και η Άννα βρέθηκε να μαζεύει τα πράγματα
που είχαν μείνει στο παιδικό της δωμάτιο. Έπεσε τότε πάνω σε
ένα λεύκωμα της πέμπτης δημοτικού. Στην ερώτηση «Τι θέλεις
να γίνεις όταν μεγαλώσεις;» η απάντηση ήταν «Συγγραφέας
και δασκάλα». Δασκάλα είχε ήδη γίνει. Τώρα της έμενε να γίνει
συγγραφέας.

Προβολή του ντοκιμαντέρ
«FEMICIDIO» για την πρόληψη και
αντιμετώπιση της έμφυλης βίας
Προβολή ντοκιμαντέρ με στόχο την ευαισθητοποίηση για την πρόληψη και
αντιμετώπιση της έμφυλης βίας συνδιοργανώνουν το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Βέροιας και ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης
Έρασμος. Το CineDoc παρουσιάζει το νέο ντοκιμαντέρ «Femicidio» σε σκηνοθεσία
της Nίνας Μαρίας Πασχαλίδου («Kismet», «Αμίρ Καν: Ο Γητευτής των Φιδιών»)
που εξερευνά μια σειρά από γυναικοκτονίες μέσα από το βλέμμα και την φωνή της
επιζήσασας Λάουρα Ρόβερι, η οποία τραβάει την κουρτίνα στον σκοτεινό κόσμο της
έμφυλης βίας στην Ιταλία και μεταμορφώνεται σ’ ένα ζωντανό παράδειγμα θάρρους.
Στην Ιταλία δολοφονείται μία γυναίκα ανά τρεις ημέρες. Σε κάθε γωνιά του πλανήτη,
η βία κατά των γυναικών αυξάνεται, σε ένα φαινόμενο που δε γνωρίζει σύνορα. Η
ταινία έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
της Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο του 2022.
Femicidio, Σκηνοθεσία: Nίνα Μαρία Πασχαλίδου | Ελλάδα, Ιταλία | 68′ | 2022.
Η προβολή θα γίνει το Σάββατο 25 Ιουνίου και ώρα 20.30 στο καφέ Εκτός Χάρτη
– Gallery Παπατζίκου με την παρουσία της σκηνοθέτιδος και θα ακολουθήσει συζήτηση.
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό
πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020).
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Η ποιητική συλλογή
της Άννας Βασιάδη
«Τριάντα τρία
αντι - κείμενα»,
παρουσιάζεται στη Βέροια
Παρουσιάζεται στη
Βέροια από το βιβλιοπωλείο «Ηλιοτρόπιο»
και τις εκδόσεις «Συρτάρι» η ποιητική συλλογή της Άννας Βασιάδη «Τριάντα τρία αντι
- κείμενα» σε εικονογράφηση του Ημαθιώτη
ζωγράφου Απόστολου
Χολέβα . Η εκδήλωση
θα γίνει στον πολυχώρο της Ελιάς, τη Δευτέρα 27 Ιουνίου στις
19.30. Με τη συγγραφέα θα συνομιλήσει ο
Αλέκος Χατζηκώστας,
συγγραφέας, εκδότης και ο Αναστάσιος Βασιάδης, ιατρός, συγγραφέας.
Η Άννα Βασιάδη γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα. Έχει σπουδάσει Αγγλική Φιλολογία
και Δημιουργική Γραφή. Είναι ανιψιά του ορθοπεδικού Τάσου Βασιάδη, κόρη του αδελφού του Δημήτρη, ο οποίος ως στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού επισκεπτόταν τακτικά τη Βέροια και σε συνεργασία με τοπικούς αθλητικούς παράγοντες διεκπεραίωνε τρέχουσες εκκρεμότητες.

Παράσταση της Σχολής Χορού ΚΕΠΑ
Δήμου Βέροιας στο Χώρο Τεχνών
«Ο σκοπός της τέχνης είναι να
δώσει στη ζωή σχήμα…» – Ουίλιαμ Σαίξπηρ
Μέσω της τέχνης καταλαβαίνεις
τον εαυτό σου, αντιλαμβάνεσαι τη
ζωή με έναν πιο κριτικό τρόπο, αποκτάς μια ευαισθησία λυτρωτική,
ανοίγεις το μυαλό σου, ελευθερώνεσαι από κοινωνικές αγκυλώσεις,
εν τέλει, ζεις μια καλύτερη ζωή.
Τα πολλά λόγια είναι καμιά φορά περιττά. Η εικόνα είναι πάντα
πιο δυνατή, άλλωστε όπως σοφά
λέει ο λαός μια εικόνα… χίλιες λέξεις... Για να γεμίσετε εικόνες, να
πλημμυρίσετε από συναισθήματα,
να γιορτάσετε μαζί μας τη χαρά
μας που είμαστε ζωντανοί μαζί
στη σκηνή, σα ροκ συγκρότημα,
σας περιμένουμε στην παράσταση
των τμημάτων της Σχολής Χορού
ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας την Τετάρτη
22/6/2022 στις 18.30 στο Χώρο
Τεχνών.
Επιτέλους ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ!
Διδασκαλία: Λενικάκη Μαυρέτα, Αβραμίδου Κάτια
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Λενικάκη Μαυρέτα
Είσοδος ελεύθερη

Πραγματοποιήθηκε η Αιμοδοσία
του Συλλόγου Ν. Νικομήδειας Ημαθίας “Η ΑΓΑΠΗ”
Πραγματοποιήθηκε με
επιτυχία η τακτική αιμοδοσία του συλλόγου στις
19/6/2022, η οποία εντάχθηκε στα Παύλεια Ιούνιος 2022, σε συνεργασία
με το νοσοκομείο Βέροιας. Κοντά μας παραβρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος
της Βέροιας κ. Καλλίστρατος Γρηγοριάδης,
ο οποίος στηρίζει τις εκδηλώσεις του συλλόγου
και ενημερώθηκε για την
οργάνωση της Λαμπαδιοδρομίας. Κατάφεραν να αιμοδοτήσουν 29 συνάνθρωποι μας, παρότι προσήλθαν περισσότεροι από 35 άτομα, οι οποίοι
αποκλείστηκαν για λόγους υγείας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την συμμετοχή σας και σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι!!!!
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Ο Γιάννης Καισαρίδης
και η Βέροια
Γράφει ο Γιώργος
Ι. Καλογήρου
Την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022, στο θερινό χώρο της Γκαλερί Παπατζίκου,στη
Βέροια, προβλήθηκε η ταινία (ντοκιμαντέρ) του Γιάννη Καισαρίδη που έχει
τίτλο “Πηγή είναι ο Λόγος-Αναζητώντας
την Αόρατη Πόλη»
Η ταινία, που αναφέρεται αποκλειστικά στη Βέροια, γυρίστηκε στα πλαίσια
του εορτασμού των δέκα χρόνων από
την απονομή του Βραβείου «Πρόσβαση
στη μάθηση» από το Ίδρυμα Bill and
Melinda Gates, στη Δημόσια Κεντρικά
Βιβλιοθήκη της πόλης μας.
Πρόκειται για μια εξαίρετη ταινία με
ιδιαίτερο καλλιτεχνικό ενδιαφέρον, το ευτυχές αποτέλεσμα της οποίας οφείλεται στον πολυτάλαντο
Γιάννη Καισαρίδη (σενάριο- σκηνοθεσία) αλλά και
σε μια σειρά από ταλαντούχους συμπολίτες μας που
τον πλαισίωσαν.
Δεν θα αναφέρω, για οικονομία χώρου, τα ονόματα των συνεργατών του, που άλλωστε ήδη
δημοσιεύτηκαν. Θα κάνω μόνο μια εξαίρεση. Θα
υπογραμμίσω ότι η μουσική με την οποία έντυσε την
ταινία ο συμπολίτης συνθέτης Σούλης Λιάκος, είναι
εκπληκτική και προσθέτει αρκετούς «πόντους» στο
όλο αποτέλεσμα.
Όσα πιο πάνω ανέφερα αποτελούν μια σύντομη
εισαγωγή που οδηγεί στον κύριο στόχο αυτού του
σημειώματός που είναι η ανάδειξη της προσωπικότητας και της σημαντικότητας του Γιάννη Καισαρίδη
καθώς και η επισήμανση της σχεδόν ανύπαρκτης είσπραξης, από ολόκληρη την πόλη, των ωφελημάτων
που μπορούν να προκύψουν από τις δυνατότητες
αυτού του χαρισματικού συμπολίτη.
Ο Γ. Καισαρίδης έχοντας στη φαρέτρα του τρία
πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ( Πολιτικές Επιστήμες, Ελληνική Φιλολογία, Θέατρο) διορίστηκε καθηγητής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και
παράλληλα ασχολήθηκε κυρίως με την συγγραφή
βιβλίων και το ανέβασμα θεατρικών παραστάσεων,

Ανακοίνωση της εταιρείας
ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ σχετικά με τις
γεωτρήσεις στο Βέρμιο

σε μικρούς χώρους της πόλης, που τις παρακολουθούσαν λίγοι άνθρωποι.
Όλα τα βιβλία του αναφέρονται στη Βέροια και
εκδόθηκαν από γνωστούς Εκδοτικούς Οίκους της
Χώρας, ένα δε από αυτά κατέκτησε το Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας.
Ο Κασαρίδης δίνεται ολοκληρωτικά σε ό,τι δημιουργεί και αυτό, σε συνδυασμό με το πλούσιο ταλέντο του σε όλους τους τομείς της δράσης του, τον κατατάσσει ανάμεσα στις σπουδαιότερες πνευματικές
και καλλιτεχνικές Μορφές της πόλης μας.
Και το ερώτημα που γεννιέται είναι τι έκανε η
πόλη για να προβάλλει αυτό το εκλεκτό τέκνο της
και κυρίως τι έκανε για να ωφεληθεί αυτή από τις
προφανείς δυνατότητές του που διακρίνονται για το
υψηλό επίπεδό τους?
Νομίζω τίποτα η σχεδόν τίποτα για να καλυφθώ
από κάτι που δεν γνωρίζω. Και έχουμε ευθύνη για
αυτό όλοι οι πολίτες αυτής της πόλης. Όχι μόνο
οι ηγέτες της. Είχαμε υποχρέωση, ο καθένας από
το μετερίζι του, να αντιληφθούμε τι συμβαίνει, να
κινηθούμε, να πιέσουμε πρόσωπα, φορείς και καταστάσεις ώστε ο σεμνός αλλά πλούσιος σε προσόντα
αυτός λάτρης της Βέροιας,να βρεθεί στη θέση που
του αξίζει, για το καλό της πόλης και κατ’επέκταση
της Χώρας μας. Γι’αυτό και μόνο γι’αυτό.

Μέχρι την 1η Ιουλίου οι δηλώσεις παραγωγών
για ζημιές από χαλάζι στην Δ.Ε. Ειρηνούπολης
Ξεκινάει η διαδικασία δηλώσεων για τις ζημιές που προκάλεσε σε καλλιέργειες η χαλαζόπτωση στις
17/06/2022, στο αγρόκτημα της Δ.Ε. Ειρηνούπολης.
Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται έως και την Παρασκευή 1η Ιουλίου 2022, μετά από προγραμματισμένο
ραντεβού στους αρμόδιους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ Φωτεινή Τηλκερίδου, στο τηλ. 2332350518 και Κυριάκο Τηλκερίδη στο τηλ. 2332350633.

Το τελευταίο διάστημα είναι σε εξέλιξη μια δημόσια συζήτηση σχετικά με τις γεωτρήσεις που
διενεργεί η ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Α.Ε. στο όρος Βέρμιο. Επειδή έχουν διατυπωθεί ισχυρισμοί που δεν
έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, η ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Α.Ε. ενημερώνει για τα εξής:
1. Οι γεωτρήσεις που εκτελούνται στις θέσεις
εγκατάστασης των ανεμογεννητριών είναι επιφανειακές, μικρού βάθους κατά μέσον όρο περί τα
15-20 μέτρα και σκοπό έχουν τη λήψη δείγματος εδάφους, στο πλαίσιο της γεωτεχνικής έρευνας που
εκπονείται πριν την εγκατάσταση οποιουδήποτε
τεχνικού έργου όπως είναι ένας αιολικός σταθμός.
2. Οι γεωτρήσεις δεν έχουν καμία σχέση με
γεωτρήσεις νερού που διενεργούνται σε βάθη εκατοντάδων μέτρων για την εύρεση υδροφόρου
ορίζοντα.
3. Πριν την έναρξη της γεωτεχνικής έρευνας
ελήφθη το σύνολο των απαραίτητων αδειών και
το σύνολο των εργασιών γίνεται σύμφωνα με τις
άδειες και τις προβλέψεις της νομοθεσίας.
4. Στη συνεδρίαση της 15ης Ιουνίου 2022 του
Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας ακούστηκε ένα
ηχητικό «ντοκουμέντο» (https://www.youtube.com/
watch?v=FpQOrVyTDuc&t=1781s στο χρονικό σημείο 10:00) που υποτίθεται ότι καταγράφει τον ήχο
του νερού του υδροφόρου ορίζοντα του Βερμίου (!)
που βρέθηκε εντός της οπής της γεώτρησης. Αυτό
δεν είναι ακριβές.
5. Η εξήγηση είναι απλή: Οι γεωτρήσεις που
πραγματοποιεί η ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ γίνονται παρουσία υδροφόρας, με την οποία το συνεργείο
που εκτελεί τις γεωτρήσεις ρίχνει νερό εντός της
οπής για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση του
γεωτρύπανου. Όπως γίνεται αντιληπτό, το νερό
αυτό μπορεί να παραμείνει για ορισμένο χρονικό
διάστημα μέσα στην οπή μέχρι να απορροφηθεί
από το έδαφος. Υπενθυμίζεται επιπλέον, ότι είχε
προηγηθεί στην περιοχή η κακοκαιρία “GENESIS”
που δημιούργησε ιδιαίτερα σφοδρές βροχοπτώσεις
στο Βέρμιο.
6. Μετά την ακρόαση του ηχητικού αποσπάσματος, διατυπώθηκε ο ισχυρισμός ότι ο ήχος του
νερού είναι από μια «υπόγεια λίμνη στα 2000 μέ-

Διαδικτυακή εκδήλωση του Επιμελητηρίου Ημαθίας:
“Νέα επενδυτικά εργαλεία – Ελλάδα Ισχυρή
Ανάπτυξη 2022 & Ψηφιακός Μετασχηματισμός”
Το Επιμελητήριο Ημαθίας σας προκαλεί σε διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει, με τη στήριξη της Εταιρίας Συμβούλων Alpha Plan Consultants, και το Veria Tech Lab της Δημόσιας
Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας, με θέμα: «Νέα Επενδυτικά Εργαλεία
- Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη 2022 & Ψηφιακός Μετασχηματισμός». Οι
θεματικές ενότητες που θα παρουσιαστούν αναλυτικά:

Παρουσίαση του Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΣΠΑ) 2021-2027 & Ενημέρωση για την Δημιουργία Συνεργατικών
Σχηματισμών (Cluster) - Μπουζούδης Αλέξανδρος, Δ/ντής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Εκπαίδευσης της Alpha Plan Consultants
Παρουσίαση του Εθνικού Σχέδιου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης - Θάνος Παναγιώτης, Σύμβουλος
Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της
Alpha Plan Consultants
Παρουσίαση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 «Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» Χαραλαμπάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Αναπτυξιακού Νόμου της Alpha Plan
Consultants
Παρουσίαση Σύγχρονων λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού - Νιοκούδης Στέργιος,
Partner Channel Manager - Northern Greece
της Εταιρίας Πληροφορικής Entersoft
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 και ώρα 17:30.
Σύνδεσμος παρακολούθησης: https://
us02web.zoom.us/j/86436726680
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τα σεμινάρια μπορείτε να επικοινωνείτε στο
τηλέφωνο 2331029774, κ. Δαληγγάρος Βασίλης, vd@icci.gr

τρα» (!), ενώ έγινε και προσπάθεια παραπλάνησης
και σύνδεσης με τα νερά της Αράπιτσας. Τέτοιοι
ισχυρισμοί είναι αντίθετοι σε κάθε πραγματικότητα
και επιστημονική λογική και αποτελούν ασύστολα
ψεύδη.
7. Η εταιρεία μας είναι διαθέσιμη να συνοδεύσει τους καλόπιστους πολίτες της Νάουσας στους
χώρους που διενεργούνται οι γεωτρήσεις, ώστε να
διαπιστώσουν από μόνοι τους τα ανωτέρω και να
μιλήσουν επί τόπου με τους γεωλόγους που εποπτεύουν τις εργασίες.
Η εταιρεία μας έχει ενημερώσει θεσμικά και με
κάθε πρόσφορο μέσο τους πολίτες, για όλες τις
τεχνικές και περιβαλλοντικές λεπτομέρειες του έργου. Παραταύτα, λόγω των ανωτέρω εξελίξεων και
αναγνωρίζοντας την ευαισθησία των πολιτών για
τον υδατικό πλούτο της περιοχής, επαναλαμβάνει
τα εξής:
1. Στην περιοχή από τον Άγιο Νικόλαο έως τα
3-5 πηγάδια δεν θα γίνει η παραμικρή επέμβαση.
Από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης του έργου
έχει αποκλειστεί η χρήση των δρόμων αυτής της
περιοχής για τη μεταφορά των ανεμογεννητριών.
2. Το βάθος θεμελίωσης των ανεμογεννητριών
είναι μόλις 3 μέτρα και δεν ενέχει κανένας κίνδυνος
για τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής. Η πλησιέστερη ανεμογεννήτρια από τις πηγές της Αράπιτσας βρίσκεται περίπου στα 8.700 μέτρα, ενώ η
υψομετρική διαφορά ανεμογεννήτριας και πηγής
είναι της τάξης των 1.550 μέτρων.
3. Η εταιρεία μας έχει εκπονήσει ειδική υδρογεωλογική μελέτη, η οποία έχει εγκριθεί αρμοδίως
και τεκμηριώνει ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος
για τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα της περιοχής
από την εγκατάσταση του αιολικού σταθμού.
4. Τα ανωτέρω είναι δημόσια στοιχεία και αποτυπώνονται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς
όρους του έργου.
Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ εκτελεί με απόλυτα νόμιμο τρόπο ένα περιβαλλοντικά πρότυπο έργο
αιολικής ενέργειας για το οποίο οι πολίτες της περιοχής θα είναι υπερήφανοι, και για αυτό καλεί να
σταματήσει η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η
κατάφορη διαστρέβλωση της πραγματικότητας.
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Εκδήλωση της Σχολής
Βυζαντινής Μουσικής της
Παρουσιάζεται το βιβλίο
Ιεράς Μητροπόλεως
του Θωμά Καλοκύρη
«Η Ιστορία των Σκιών»
Σήμερα Τετάρτη 22 Ιουνίου
στην Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
Βέροιας, οι Πρότυπες Εκδόσεις Πηγή
και το Βιβλιοπωλείο
Ηλιοτρόπιο, παρουσιάζουν το μυθιστόρημα «Η Ιστορία
των Σκιών» του Θωμά Καλοκύρη, την
Τετάρτη 22 Ιουνίου,
στις 6.00 μ.μ, στον
χώρο της Βιβλιοθήκης.
Ο Θωμάς Καλοκύρης είναι δικηγόρος και κατάγεται
από τη Βέροια. Το
πρώτο του βιβλίο
«Ονείρων Άθυρμα»,
μία συλλογή διηγημάτων και ποιημάτων, παρουσιάστηκε
απ’ τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
Βέροιας το 2015.
Επτά έτη αργότερα
παρουσιάζει το νέο
του μυθιστόρημα,
«Η Ιστορία των Σκιών». Πρόκειται για ένα βιβλίο που πραγματεύεται την καλύτερα οργανωμένη προσπάθεια συγκέντρωσης απόλυτης εξουσίας και καθυπόταξης κάθε αντίστασης.
«Χωρίς γνώση δεν υπάρχει αμφιβολία, χωρίς αμφιβολία δεν υπάρχει σκέψη, χωρίς
σκέψη δεν υπάρχει έμπνευση, χωρίς έμπνευση δεν υπάρχει ελευθερία, χωρίς ελευθερία δεν υπάρχει αντίδραση».
Θεσσαλονίκη, 2015. Ο ήρωας του βιβλίου, ο Αχιλλέας, αποδέχεται την πρόκληση του καθηγητή του. Το ταξίδι ξεκινά και το τέλος του είναι απρόβλεπτο. Η ιστορία
γίνεται εμμονή, η φαντασία πραγματικότητα. Η αλήθεια παραμονεύει πίσω από ένα
ειδεχθές έγκλημα.
Ευρώπη, 1558. Ο Κώδικας των Απαγορευμένων Βιβλίων είναι γεγονός. Σε
ποιους εναπόκειται να προστατεύσουν την Απαγορευμένη Γνώση; Οι σκιές έρχονται
στο φως στους δρόμους των Παρισίων, στο πριγκιπάτο της Σαβοΐας, στην Τορώνη,
στη Ρώμη καθώς και στα θεμέλια του νεόκτιστου Πύργου των Λεόντων στη Θεσσαλονίκη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Βέροια, 1970. Ποια στοιχεία οδηγούν στους απογόνους των Προστατών της
Γνώσης; Πώς συνδέεται η δολοφονία μιας έφηβης ποιήτριας με το σκοτεινό παρελθόν του καθηγητή;
Το παρελθόν, απώτερο και κοντινό, εξελίσσεται παράλληλα με το παρόν του
Αχιλλέα που αναζητά να βρει τη λύτρωση (εάν αυτή ταυτίζεται με την αλήθεια) μέσα
από τις σκιές της
ιστορίας του.

Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της
Ιεράς Μητροπόλεως
Βεροίας, Ναούσης
& Καμπανίας, «Κοσμάς ο Μαδυτινός»
στο πλαίσιο των ΚΗ΄
ΠΑΥΛΕΙΩΝ, και της
σειράς επετειακών
εκδηλώσεων μνήμης, διοργανώνει εκδήλωση – αφιέρωμα
για τα 100 χρόνια
από την μικρασιατική Καταστροφή, με
τίτλο: «Με τα φτερά
της Ελληνική Μουσικής», που θα πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη 22 Ιουνίου
2022 και ώρα 20:00 στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς
Μητροπόλεως μας.
Η εκδήλωση περιλαμβάνει ύμνους από τους Καθηγητές της
Σχολής, υπό τη διεύθυνση του κ. Ιορδάνη Ζερδαλή, Σολίστες
Κλασικών Μουσικών Οργάνων καθώς Ορχήστρα και Χορωδία
Παραδοσιακών Τραγουδιών υπό την διεύθυνση και επιμέλεια
του κ. Σωτήρη Ζερδαλή.
Στην εκδήλωση θα μιλήσει η Δρ. Τζωρτζίνα Αθανασίου με θέμα: «Η συμβολή της μουσικής σε περιόδους κρίσης’.

Η κα Αθανασίου ξεκίνησε τις σπουδές της στην Γαλλία στο
Πανεπιστήμιο της Σορβόννης.
Μετά την απόκτηση του
βασικού τίτλου σπουδών στη γαλλική γλώσσα και φιλολογία,
συνέχισε στο ίδιο πανεπιστήμιο με μεταπτυχιακές σπουδές στη
γλωσσολογία, και συγκεκριμένα στη Στυλιστική.
Στον μεταπτυχιακό αυτό τίτλο, ήρθε να προστεθεί και ένας
δεύτερος, που αφορά στις Επιστήμες της γλώσσας στο πανεπιστήμιο της Μονς στο Βέλγιο, όπου εξειδικεύτηκε στη μετάφραση
με τρεις γλώσσες εργασίας, γαλλικά, αγγλικά και ελληνικά.
Ολοκληρώνοντας τους μεταπτυχιακούς τίτλους που προαναφέραμε, στο πανεπιστήμιο της Σορβόννης εκπόνησε και την
διδακτορική της διατριβή στο επιστημονικό πεδίο της Γλώσσολογίας την οποία υποστήριξε το 2004.
Το 2019 ολοκλήρωσε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έναν
επιπλέον μεταπτυχιακό τίτλο, στο τμήμα «Οργάνωσης και Διοίκησης επιχειρήσεων». Το θέμα της πτυχιακής εργασίας, ήταν:
«Στρατηγικό αναπτυξιακό σχέδιο του Δήμου ηρωικής πόλης Νάουσας 2019-2023».
Μέχρι την εκδήλωση της πανδημίας αρθρογραφούσε στην
εφημερίδα «Μακεδονικά Νέα» και έχει αναπτύξει εθελοντικές
δράσεις σε διάφορους τομείς και εντός και εκτός της Νάουσας.
Να αναφέρουμε κλείνοντας πως είναι δημόσιος υπάλληλος και
εργάζεται στο γραφείο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας
και είναι μέλος του ΔΣ (Γεν.Γραμματέας) της Ευξείνου Λέσχης
Ποντίων Νάουσας - Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυρουπόλεως του
Πόντου.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Βέροιας
Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 για την υπηρεσία διαγράμμισης οδικών
επιφανειών, εκτιμώμενης αξίας 119.825,80 € (148.583,99 Φ.Π.Α.
24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. CPV υπηρεσίας:
34922100-7.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο
Δήμος Βέροιας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον
με Κ.Α. : 30-6262.013 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Βέροιας.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
συστήματος.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς
και δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς
ηλεκτρονικά, μέσω της παραπάνω διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.
ΔΗ.Σ. με ημερομηνία έναρξης την 22/6/2022 και καταληκτική
ημερομηνία την 8/7/2022 και ώρα 15:00 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 4η εργάσιμη ημέρα μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10:00. Για
τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr).
Προσφορές υποβάλλονται για τη συνολική ποσότητα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η εγγύηση συμμετοχής διαμορφώνεται στο ποσό των δύο
χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων
λεπτών(2.396,54€)
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα πέντε
(5) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βέροιας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια υπάλληλος: Α.Μιζαντζίδου, τηλ.:
2331350616) , e-mail: mizantzidou@veria.gr.
Ελεύθερη, άμεση και πλήρη & δωρεάν πρόσβαση στη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού παρέχεται από την ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας στην διεύθυνση http://www.veria.gr, καθώς
και από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.
Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις
επί των εγγράφων της σύμβασης υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το
αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών, μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και
σχετικές απαντήσεις επί των αιτημάτων παρέχονται με τον ίδιο
τρόπο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ειδικότητες του Δημόσιου ΙΕΚ Βέροιας
στο Παράλληλο Μηχανογραφικό
Οι ειδικότητες του ΔΙΕΚ Βέροιας στο Παράλληλο Μηχανογραφικό, που
μπορούν να επιλέξουν οι τελειόφοιτοι και οι υποψήφιοι που συμμετέχουν
στις πανελλαδικές εξετάσεις, για το σχολικό έτος 2022-2023 είναι οι παρακάτω:
1) Βοηθός Φαρμακείου
2) Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας
3) Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων
4) Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων & Υποδομών
5) Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών
6) Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης
7) Ειδικός Αισθητικής & Τέχνης του Μακιγιάζ
Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο
δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2022
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310-71743
Ιστοσελίδα: https://iekverias.gr
Ιστολόγιο: https://iekverias.blogspot.com
Fb: https://www.facebook.com/diek.verias
Instagram: https://www.instagram.com/iekverias
email επικοινωνίας: grammateia@iek-veroias.ima.sch.gr
Ώρες λειτουργίας (Σεπτέμβριος-Ιούνιος): 13.00μ.μ. - 20.00 μ.μ.
Ώρες λειτουργίας (Ιούλιος-Αύγουστος): 9.30π.μ. - 14.30 μ.μ.

Οι σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ είναι ΔΩΡΕΑΝ, διαρκούν 2 έτη και ακολουθούνται από 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης (το οποίο μπορεί να
γίνεται και ταυτόχρονα με το 2ο έτος). Το ωράριο των μαθημάτων είναι
15:00μμ – 18:55μμ. Με την αποφοίτηση ο καταρτιζόμενος αποκτά δίπλωμα επιπέδου 5, που συνεπάγεται πληθώρα επαγγελματικών δικαιωμάτων.

ΤΕΤΑΡΤΗ
22 ΙΟΥΝΙΟΥ2016
2022
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΟΗΘΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ στο Α’ & Γ’ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ από
1 ως 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ώρες 8.30 π.μ - 13.00 μ.μ, για
όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν ΔΩΡΕΑΝ στην παραπάνω ειδικότητα του διδακτικού έτους 2022-23.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : 2331351145 , 6986623716,
6944726416, 6981594856.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψήφιων καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ αποτελούν τα ακόλουθα:
1. Σχετική αίτηση που θα δίδεται και θα συμπληρώνεται
στο Δ. Ι.Ε.Κ.
2. Πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο).
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή
τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους
περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός
Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών απαιτείται ή κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας
παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.
Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Λύκειο ή
ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών,
επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του,
εκδοθέντων από δημόσια Ελληνική υπηρεσία.
Επιπλέον οι τελειόφοιτοι και οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για το σχολικό έτος
2022-23 έχουν την δυνατότητα επιλογής της παραπάνω
ειδικότητας μέσω υποβολής παράλληλου μηχανογραφικού
δελτίου. ( ΦΕΚ 2662 /30-5-2022 )
ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΠΑΛ–-ΤΕΕ Β ΚΥΚΛΟΥ–ΙΕΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΣΤΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ.

Ενημερωτική
εκδήλωση
στην Αλεξάνδρεια
για την πρόληψη

Η Διοικούσα Επιτροπή Νέας Δημοκρατίας Ημαθίας
και η Δημοτική Τοπική Οργάνωση Αλεξάνδρειας διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση « Η πρόληψη σώζει
ζωές», την Πέμπτη 23 Ιουνίου και ώρα 20:30, στην Αλεξάνδρεια, στο Cafe - Bar COEN Βετσοπούλου 32
.Στην εκδήλωση θα γίνει ενημέρωση και θα δοθούν
απαντήσεις για την σπουδαιότητα της διαδικασίας του
προσυμπτωματικού ελέγχου και τις δωρεάν εξετάσεις
για τον καρκίνο του μαστού.

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 ψυχαγωγική της εκδήλωση
στο Κέντρο «Φλαμουριές», τη Δευτέρα 27
Ιουνίου 2022, με ώρα
έναρξης 8:00 μμ.
Την εκδήλωση θα
καλύψουν μουσικά με ένα ποικίλο και πλούσιο
ρεπερτόριο εθελοντές
- καλλιτέχνες του ΟρΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
γανισμού, σε ένα πρό«VENUS GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ
γραμμα με παραδοσιακά
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ
ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ
και λαϊκά τραγούδια με
συνοδεία κρύου πιάτου,
ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
κρασιού-αναψυκτικού
ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
και γλυκού.
Σας καλούμε να
1) Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού
προσέλθετε και να συΜηχανικού εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας
ναντηθούμε όλοι μαζί
μετά από αρκετό και2) Αρχιτεχνίτη Μηχανικού εγκαταστάσεων 4ης ειδικότητας- (Θερμαστή)
ρό, διασκεδάζοντας στο
3) Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας
δροσερό και φιλόξενο
περιβάλλον των «ΦλαΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ:
μουριών»!
Email: hr@venusgrowers.gr
Για την καλύτερη
οργάνωση της εκδήλωFax: 2331024204
σης παρακαλούμε να
Διεύθυνση: Α.Σ. Βέροιας VENUS GROWERS,
προμηθευτείτε την πρόΣιδηροδρομικός Σταθμός Βέροιας, ΤΚ 59131, Τ.Θ. 3, Βέροια.
σκλησή σας από τα γραΤηλέφωνα επικοινωνίας: 2331023311
φεία Διοίκησης, Ανοίξεμε εσωτερικό αρ. 141 ή 144 ή 123.
ως 19 τηλ. 2331029571.
ΤΟ Δ.Σ.
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Κέντρο Υγείας Βέροιας: Κάνε
ένα δώρο στον εαυτό σου
Η τακτική εξέταση για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας με την διεξαγωγή του τεστ ΠΑΠ σώζει ζωές.
Με στόχο την προαγωγή της υγείας των γυναικών, το Κέντρο Υγείας Βέροιας μέσω του
Μαιευτικού-Γυναικολογικού Τμήματός, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό
Σύλλογο Βεργίνας «ΑΙΓΕΣ» , υλοποιεί εξέταση Τεστ ΠΑΠ την Τρίτη και Τετάρτη 21-22 Ιουνίου 2022 στη Βεργίνα του Δήμου Βέροιας.
Οι συμμετέχουσες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ΔΩΡΕΑΝ εξέταση τεστ Παπανικολάου (test Pap), με γνώμονα την αξία της πρόληψης. Επιπλέον εκτός από το δωρεάν Τεστ
ΠΑΠ, θα δοθεί στις εξεταζόμενες κυρίες παραπεμπτικό για Μαστογραφία και υπερηχογράφημα μαστού.
Αν και τα προγράμματα ελέγχου και εμβολιασμού είναι αρκετά διαδεδομένα κι ο καρκίνος
του τραχήλου της μήτρας και του μαστού είναι καρκίνοι, που μπορούν να προληφθούν, παραμένουν βασικές αιτίες θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες παγκοσμίως,
«Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές» είναι το μήνυμα που θέλουμε να μεταφέρουμε.
Κ.Υ.ΒΕΡΟΙΑΣ

Δηλώσεις ζημιών από το χαλάζι
της 17ης Ιουνίου σε Σταυρό και Ξεχασμένη

Παρακαλούνται οι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν υποστεί ζημία σε Δενδρώδεις και Λοιπές
καλλιέργειες από το χαλάζι της 17ης Ιουνίου, στη Τ/Κ Σταυρού και την Τ/Κ Ξεχασμένης, να
προσέλθουν στον τοπικό τους ανταποκριτή για την υποβολή σχετικής δήλωσης.
Για τη συμπλήρωση της δήλωσης θα πρέπει οι παραγωγοί να προσκομίζουν την τελευταία Δήλωση καλλιέργειας ΟΣΔΕ (δήλωση για τον ΕΛΓΑ).
Οι δηλώσεις θα γίνονται με ραντεβού, κατόπιν συνεννόησης με τον ανταποκριτή, τηλέφωνο επικοινωνίας: 698-0715200, έως και την Τρίτη, 5 Ιουλίου.
Ο Ανταποκριτής ΕΛΓΑ
τ.κ. Σταυρού και τ.κ. Ξεχασμένης

Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών
Ο Σύλλογος Εθελοντών Διασωστών << ΠΡΟΤΕΚΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ >> και
η Πιστοποιημένη σε Προϊόντα & Υπηρεσίες Ασφαλείας Εταιρεία Φυλάξεων ‘’ T.S.S. –
SECURITY ‘’, διοργανώνουν την Τρίτη 28 / 06 /2022 επίσημο Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών για όλο το προσωπικό της εταιρείας, με Θέμα : Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και
σωστή χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή - ( CPR/AED ) .

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
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SL2: Συμπληρώνεται το
παζλ των ομάδων της σεζόν
2022-2023

Μετάλλιο
για την Σοφία Υφαντίδου
στους Βαλκανικούς
της Κραιόβας

Σ

την τελευταία
συμμετοχής
στους Βαλκανικούς αγώνες στίβου
η αθλήτρια του ΟΚΑ
Βικέλας Βέροιας Σοφία
Υφαντίδου κατέκτησε
την 3η θέση στο 7πταθλο και πρόσθεσε ένα
ακόμη μετάλλιο στην

Μ

ε την ολοκλήρωση των μπαράζ των
playout με την Λαμία να παραμένει στην
SL1, κλείδωσαν οι 30 ομάδες που θα αγωνίζονται στην Super League 2 για την νέα αγωνιστική σεζόν.

Με τέσσερις ομάδες λιγότερες σε σχέση με το πρωτάθλημα της
περσινής περιόδου η Super League της σεζόν 2022-2023, με δύο
δικαστικές εκκρεμότητες να υπάρχουν και μερικούς αστερίσκους.
Σχετικά με τις δύο δικαστικές αποφάσεις, η μια αφορά το CAS
που προσέφυγε η Κοζάνη, ενώ η άλλη είναι η έφεση του Πανδραμαϊκού κατά της επικύρωσης της βαθμολογίας του 1ου ομίλου της
Γ’ Εθνικής. Υπενθυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός Β’ θα παίξει στον
Βόρειο όμιλο, ενώ ο Ολυμπιακός Β’ θα είναι στον Νότιο όμιλο,
βάσει της περσινής προκήρυξης. Δείτε αναλυτικά τις ομάδες της
Super League 2 της νέας σεζόν με τα μέχρι τώρα δεδομένα:
Οι ομάδες της Super League 2
Ολυμπιακός Β’, ΠΑΟΚ Β’, ΑΕΚ Β’, Παναθηναϊκός Β’, Βέροια,
ΑΕΛ, Ξάνθη, Νίκη Βόλου, Αναγέννηση Καρδίτσας, Ηρακλής, Αλμωπός Αριδαίας, Απόλλων Πόντου, Απόλλων Λάρισας, Θεσπρωτός, Πανσερραϊκός, Καλλιθέα, Καλαμάτα, Χανιά, Κηφισιά, Επισκοπή, Αιγάλεω, Εργοτέλης, Ηρόδοτος, ΟΦ Ιεράπετρας, Διαγόρας,
Απόλλων Σμύρνης, Παναχαϊκή, Αγροτικός Αστέρας, Προοδευτική,
Μακεδονικός.

πλούσια συλλογής της.
Στους αγώνες που έγιναν
στην Κραιόβα της Ρουμανίας συγκέντρωσε 5.218 β. Η αθλήτρια
που έχει ήδη ανακοινώσει πως
διανύει την τελευταία σεζόν της
καριέρας της χαιρέτησε τους
συναθλητές της και φυσικά θα
της λείψει πολύ η γαλανόλευκη
στολή.

Γερμανική ομάδα χάντμπολ
υποδέχθηκε στη Νάουσα ο Ζαφειράκης
Την γερμανική ομάδα χάντμπολ της πόλης
Pforzheim υποδέχθηκε
η ομάδα του Ζαφειράκη
Νάουσας.
Αναλυτικά η ενημέρωση αναφέρει:
Υποδεχθήκαμε χθες,
στη Νάουσα, την παιδική ομάδα χάντμπολ της
πόλης Pforzheim από τη
Γερμανία.
Η
ομάδα
της
Pforzheim, είναι φιλοξενούμενη της γειτονικής
ομάδας του Αερωπός
Έδεσσας , η οποία είχε
πραγματοποιήσει αντίστοιχο ταξίδι στην Γερμανία το (με συμμετέχοντες
7 Ναουσαίους χαντμπολίστες του Ζαφειράκη
καθώς και τον Ναουσαίο
έμπειρο προπονητή Χρή-

στος Δεληχρήστος ).
Στην υποδοχή της
γερμανικής ομάδας χάντμπολ, στο καταπράσινο
Άλσος του Αγίου Νικολάου, βρέθηκαν από τον
Δήμος Ηρωϊκής Πόλης
Νάουσας ο Αντιδήμαρχος
Αθλητισμού, Παιδείας,
Νεολάιας και Υγείας κ.
Βασιλης Τζουβάρας και
ο πρόεδρος της τοπικής
κοινότητας Νάουσας κ.
Κώστας Χατζηστυλλής
που παρέδωσαν αναμνηστικά δώρα στους φιλοξενούμενους, ενώ εκ μέρους του Ζαφειράκη Νάουσας οι Μέμος Ιωάννου
και Giorgos Rotzios από
το διοικητικό συμβούλιο
του σωματείου.
Ευχόμαστε σε όλα τα
παιδιά καλή διαμονή και
πάντα επιτυχίες!

Μπάσκετ

Στον 5ο όμιλο της Γ’ Εθνικής
οι τρεις ομάδες της Ημαθίας

Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΟΚ, η κλήρωση για την
ανακατανομή των σωματείων στους Ομίλους των Εθνικών Πρωταθλημάτων.
Οι τρεις ομάδες της Ημαθίας που θα πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής, οι Αετοί Βέροιας, ο ΑΟΚ Βέροιας και ο ΓΑΣ Μελίκης,
θα αγωνιστούν στον 5ο όμιλο που θα απαρτίζεται από 12 ομάδες, δύο
περισσότερες από την προηγούμενη σεζόν.
Αναλυτικά:
ΑΣ Καστοριά, Αριστοτέλης Φλώρινας, ΦΟ Αριδαίας, Αετοί Βέροιας,
ΑΟΚ Βέροιας, Κούπα Κιλκίς, ΠΑΟΚ Μεσοποταμίας, ΓΑΣ Μελίκης,
Ιωνικός Ιωνίας, Αρετσού Καλαμαριάς, ΜΕΝΤ, Όλυμπος Ελευθερίου ,
Κορδελιού

CMYK
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Η δήλωση του Τάσου
Χουρσουζίδη για την αποχώρησή
του από τον Αστέρα Τριποτάμου

Έ

να ακόμα Σαββατοκύριακο
λατρείας για
την πορτοκαλί «θεά»
πέρασε με τέσσερις
αγώνες που διεξήχθησαν στο κλειστό
γήπεδο ΔΑΚ Βικέλας ,
πλησιάζοντας στο τέλος
σιγά σιγά του τουρνουά.

Το Σάββατο στο απογευματινό παιχνίδι οι ΘΥΕΛΛΑ επικράτησαν των Αχθος Αρουρης με
σκορ 30-56 , ενώ αντίστοιχα στο
βραδινο παιχνίδι οι Havana βγήκαν νικητές στο ντέρμπι με τους
Morfes Boys23 με σκορ 38-45 .
Την Κυριακή στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας οι ΦΟΥΦΟΥΤΟΣ έκαμψαν την αντίσταση των
Basket Gurus με σκορ 39-35 , ενώ στο βραδινό ντέρμπι οι πρωτοπόροι Texas Losers επικράτησαν με βραχεία κεφαλή των
Daltons με σκορ 57-61 .
Σάββατο 18 Ιουνίου συνεχίστηκε η ξέφρενη πορεία του
τραίνου του Κονδωνη, που έφτασε την έκτη νίκη σε ισάριθμα
παιχνιδια και φιγουράρει στην
πρώτη θέση του βαθμολογικού
πινακα ! Ένας Μουρατίδης σε
δαιμονιωδη φόρμα σκόραρε έξω από την γραμμή των 6, 75,
ο Μπαλτζης τσάρος των αιθέρων σκόραρε στο ζωγραφιστο
, ο Μπουζικας σταθερή αξία , ο
Χορμοβας πυραυλοκινητος, και
ο Αλεξόπουλος δεν είχε αντίπαλο.
Δυναμικό για ένα ακόμα παιχνίδι το σύνολο του Κατροτζανακη, με τον αρχηγό να παλεύει
στην ρακέτα , ο Λιακόπουλος
κέρδισε μάχες και εύκολους πόντους , ο Τσιβελιδης βομβάρδισε
από μακριά και ο Λιοτακης Κέρβερος στην άμυνα , δεν κατάφεραν όμως πολλά πραγματα .
ΆΧΘΟΣ ΑΡΟΥΡΗΣ: Λιοτάκης
4, Κατροτζανάκης 4, Κιορπες
1, Λαμπράκης 2, Σουμελίδης 2,
Τσιβελίδης 10(1), Λιακόπουλος 7
ΘΥΕΛΛΑ : Μπουζίκας 9(1),
Μουμτζίδης 5(1), Χορμόβας 8,
Χατζηπαυλίδης 4, Μουρατίδης
6(2), Μπάμπαλης 2, Αλεξόπουλος 8, Μπαλτζής 14, Κονδωνής,
Ζαλώνης
Επικράτηση των ασταματητων Κουβανών , απόντος του
αρχηγου Καρανάσιου καταφέρνοντας να κερδίσουν με νύχια

Μ
και με δόντια στο ντέρμπι . Ο
Τζιμος έβαλε χειροπέδες στα αντίπαλα ατού και σκόραρε κατά
ριπάς , ο Ζηνδρος όσο εξαίρετος
ηθοποιός άλλο τόσο εξαιρετικά
σκόραρε υπό πίεση , ο Αργυροπουλος καταλυτικός από τα 6,75
και ο Γκιλιοπουλος κέρδισε τις
μάχες στην ρακετα με τον διοσκουρο Σιδηρόπουλο να μοιράζει τάπες .
Δεν τα κατάφερε το σύνολο
του Πολυμερή , παρόλο που ο
αρχηγός ήταν πρωτος σκόρερ
της ομάδας , με 2 τριποντες βόμβες ενάμιση λεπτό πριν το τέλος
έχασαν την αυτοσυγκέντρωση
τους και επήλθε η ήττα . Βιονικος
ο Γώγος , πυροβολούσε από το
τρίποντο ο Τριγωνης και ο Ευθυμιάδης αλλά δεν τα κατάφεραν .
HAVANA: Ζήνδρος 7(1), Γκιλιόπουλος 9(1), Τζίμος 14(1), Κυριακίδης 2, Παπαοικονόμου 3(1),
Αργυρόπουλος 6(2), Μόσχου 4,
Τσιάρας, Σιδηρόπουλος.
MORFES BOYS23: Τζανέτος 3(1), Τριγώνης 7(2), Γώγος
8, Ευθυμιάδης 10(2), Πολυμέρης
10(1), Μαυρόπουλος.
Κυριακή 19 Ιουνίου οι Φουφουτος του Μωυσιάδη πήραν ακόμα ένα ροζ φύλλο αγώνα , καθως έκαμψαν την αντίσταση των
αντίπαλων με την ψυχή στο στόμα ! Αιχμή του δόρατος ο Βυζας ,
o Σαράφης σε ένα ακόμα παιχνίδι σκόραρε από μέση απόσταση
, καταλυτικός ο Αμοιριδης , και
δαιμόνιος ο Κοτζάμπασης κυνηγούσε κάθε κατοχή .
Ένα ακόμα ονειρικό παιχνίδι
από τους υπέροχους του Κυβεντίδη που λίγο έλειψε να σπάσουν το σερί τους και να κάνουν

την πρώτη τους νίκη . Μαέστρος
ο Ουζουνης στο σκοράρισμα ,
ασταμάτητος ο Τζουρτζιας κέρδισε μάχες και φάουλ στο ζωγραφιστο , βράχοι στην άμυνα Τζινας και Σαλαμανης και αέρινος ο
Αλεξίου .
ΦΟΥΦΟΥΤΟΣ: Σαράφης 11
(1), Αμοιρίδης 7, Βύζας 12, Κοτζάμπασης 3, Λαζάρου 2, Μωυσιάδης 4.
BASKET GURUS: Αλεξίου 2,
Ουζουνης 14(1), Τζουρτζιας 9,
Κισιωτης 5(1), Σαλαμανης 2, Τσιγάρας 3, Κυβεντίδης, Φενεριδης
, Τζινας .
Ακόμα μια νίκη για το φέτεινο φαβορί του τουρνουά , τους
Τεξανους του Μπιζετα που συνεχίζουν ακάθεκτοι για το τρόπαιο .
Διαγωνισμός τριπόντων ανάμεσα σε Κανελλιδη και Κωστογλιδη
που πέτυχαν από 3 ο καθένας ,
ασταμάτητος ο Τσίπης στην ρακέτα και κρίσιμα καλάθια από
τον Χατζής και τον απανταχού
πάρων και τα καλάθια γεμίζων
Μανουρά .
Το καλύτερο φέτεινο παιχνίδι από τους παίκτες του Καραθανάση , που τους πλήγωσε η
κούραση και η αστοχία στο τελευταίο κρίσιμο δεκάλεπτο . Εκτελεστής από την γραμμή του
τριποντου ο Κλωναρας , καλαθομηχανη ο Παπαδόπουλος , το
καλύτερο του παιχνίδι στο τουρνουά ο Ποταμοπουλος και δίδυμοι πύργοι Καραγιαννόπουλος
και Μπογδαμπειδης , πάλεψαν
αλλά δεν τα κατάφεραν στο τέλος.
DALTONS:ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
14(2),ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 10,ΚΑΡΑ ΓΙΑ ΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 9,ΜΠΟ -

ΓΔ ΑΜΠΕΙΔΗΣ 8,Κ Λ ΩΝΑΡΑ Σ
12(3),ΜΟΡΦΗΣ 4(1),Κ ΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ,ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ.
T E X A S LO S ERS:Τ ΣΙΠ ΗΣ
15(1),Κ ΑΝΕΛΛΙΔΗΣ 11(3),ΠΑΠ Α ΔΟΠΟΥΛΟΣ 4,ΣΙΣ ΤΑ ΚΟΣ
6(1),ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΗΣ 14(3),Χ ΑΤΖΗΣ 4,ΜΑΝΟΥΡΑΣ 7(1),ΜΑΡΤΟΣ,ΠΥΡΚΑΣ,ΜΠΙΖΕΤΑΣ.
Σήμερα Τετάρτη 22 Ιουνίου
θα διεξαχθούν δύο σούπερ παιχνίδια στο κλειστό γήπεδο ΔΑΚ
Βικέλας , λόγω του ότι ο Φίλιππος Βέροιας έχει τελετή λήξης
στην Εληα .
Στις 18:00 έχουμε το υπέρτατο ντερμπι !! Δύο ανεπανάληπτες ομάδες συγκρούονται με
υπέρτατο σκοπό την πρώτη νίκη
στο τουρνουά !!! Οι Αχθος Αρουρης του Giannis Douzos , υποδέχονται τους Basket Guru του
Γεώργιος Κυβεντίδης , με σκοπό
το χρυσό ροζ φύλλο αγώνα !!
Μόνο ένας αξίζει να βρίσκεται
στον πάτο της βαθμολογίας !!!
Στις 20:0 0 η Θύε λ λα του
Antonios Kondonis με σπασμένα τα φρένα , υποδέχεται τους
Oklaχωμα του Aris Beckiaridis !
Θα καταφέρουν οι αήττητοι Θύελλα να συνεχίσουν το σερί και
να σφραγίσουν το εισιτήριο για
τον μεγάλο τελικό ??? Η θα τους
υποχρεώσουν στην πρώτη ήττα
οι αντίπαλοι για να βρεθούν αυτοί με το ένα πόδι στην δεύτερη
θέση
Απαντήσεις μόνο σε όσους
βρουν τα μαγικά χαρτάκια για το
γήπεδο !!! Άνω των 60 φίλαθλοι
απαγορεύονται δεν έχουμε απινιδωτη .

Τελετή λήξης των ακαδημιών του ΑΟΚ Βέροιας
Με ανάρτηση στο fαcεbook
η διοίκηση του ΑΟΚ Βέροιας ανακοινώνει την τελετή λήξης των
τμημάτων υποδομής και των ακαδημιών του συλλόγου όπου
παραβρέθηκαν πάρα πολλά
παιδία και οι γονείς τους
Αναλυτικά
Πραγματοποιήθηκε η τελετή
λήξης των ακαδημιών μας, με
μεγάλη προσέλευση παιδιών και
γονέων. Σας ευχαριστούμε που
είστε δίπλα μας μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε. Ραντεβού
την νέα αγωνιστική σεζόν. Καλό
καλοκαίρι!!!

ε δήλωσή του στο kerkidasport.gr ο νεαρός τεχνικός αναφέρεται στους λόγους
που οδήγησαν να αποχωρήσει από τους
«κυανόλευκους», ευχαριστώντας παράλληλα του
ανθρώπους της ομάδας.

Αναλυτικά τα όσα δηλώνει:
«Δυστυχώς λόγοι οικογενειακοί και επαγγελματικοί δεν μου επιτρέπουν να βρίσκομαι στο τιμόνι της ομάδας την επόμενη σεζόν στη
Γ’ εθνική. Παρ όλα αυτά θα συνεχίσω να βρίσκομαι δίπλα στην ομάδα και στον πρόεδρο Γιώργο Τσαχουρίδη βοηθώντας εξωαγωνιστικά
με όποιον τρόπο μπορώ.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο για ακόμη μια φορά γιατί μου έδωσε τα κλειδιά μιας ομάδας που αρκετοί προπονητές θα ήθελαν να
προπονήσουν. Είμαι βέβαιος πως ό,τι στόχο θέσει ο κ. Τσαχουρίδης
θα τον υλοποιήσει, καθώς πλέον έχει και την εμπειρία να διαχειριστεί
ακόμα πιο δύσκολες χρονιές από την φετινή.
Ευχαριστώ πολύ τους συνεργάτες μου στο τεχνικό team και φυσικά όλους τους ποδοσφαιριστές για την άριστη συνεργασία καθ’ όλη
τη διάρκεια της χρονιάς, τα μέλη της διοίκησης που βρισκόταν δίπλα
μας σε εύκολες και δύσκολες στιγμές, αλλά και στον λιγοστό μας κόσμο που μας ακολουθούσε σε κάθε μας προσπάθεια.
Αυτό που πετύχαμε είναι κάτι που θα το θυμόμαστε για χρόνια.
39 παιχνίδια αήττητοι, πρωτάθλημα Ημαθίας, Κύπελλο Ημαθίας και
το απόλυτο 6/6 στη διαδικασία των μπαράζ - άνοδος στην Γ’ εθνική.
Αναμένω ως φίλος πλέον της ομάδας λύση στο γηπεδικό ζήτημα
από τον δήμο, καθώς η στέγη για έναν σύλλογο είναι το Α και το Ω.
Καλή συνέχεια στον Αστέρα Τριποτάμου και εύχομαι μόνο επιτυχίες.
Εις το επανιδείν».
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Τη Δευτέρα 27 Ιουνίου

«Μνήμη μας…» με τους
αδελφούς Κωνσταντίνο και
Ματθαίο Τσαχουρίδη
Η Ιερά Μητρόπολις Βεροίας Ναούσης & Καμπανίας παρουσιάζει
την επετειακή συναυλία Μνήμη
μας (κεντρική καλλιτεχνική εκδήλωση των ΚΗ΄ Παυλείων) με τους
αδελφούς Κωνσταντίνο και Ματθαίο
Τσαχουρίδη την Δευτέρα 27 Ιουνίου,
ώρα 8.30μ.μ. στο θέατρο του Χώρου Τεχνών Δήμου Βέροιας.
1922-2022
Ένας αιώνας που αποτέλεσε, για χιλιάδες ανθρώπους, τον
«Φρικτό Γολγοθά» της Νεότερης
Ιστορίας μας. Ξεριζωμός και προσφυγιά άφησαν τραυματικό αποτύπωμα στη συλλογική συνείδηση,
όχι μόνον των Μικρασιατών, που
ξεριζώθηκαν από την γη τους, αλλά
και όλων των υπολοίπων Ελλήνων.
Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη και
Τραπεζούντα, τα τρία σπουδαία κέντρα του Μικρασιατικού Ελληνισμού
συνεχίζουν να εμπνέουν, δημιουργώντας ένα σπάνιο μουσικό αμάλγαμα, που θα αγγίξει τις καρδιές
των ανθρώπων και θα θεριέψει την
νοσταλγία για τον σπουδαίο Μικρασιατικό Ελληνικό Πολιτισμό.
Στις 27 Ιουνίου, στις 8.30μ.μ.,
μέσα από ένα ξεχωριστό, οπτικό-μουσικό νοσταλγικό ταξίδι θα ανασύρουμε μνήμες, με την μουσική
παράσταση
Μνήμη μας…
με τους αδελφούς
Κωνσταντίνο και Ματθαίο
Τσαχουρίδη
Μαζί τους η Μαίρη Δούτση
Είσοδος με προσκλήσεις που
διατίθενται ΔΩΡΕΑΝ από το Βιβλιοπωλείο «Παύλειος Λόγος» (Βενιζέλου 29) και τα γραφεία της Ιεράς
Μητροπόλεως.
Συντελεστές
Εθνομουσικολογική έρευνα:
Κωνσταντίνος & Ματθαίος
Τσαχουρίδης
Επιστημονική επιτροπή:
Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Κώστας
Φωτιάδης, Κυριάκος
Χατζηκυριακίδης

Επιμέλεια κειμένων:
Δημήτρης Ι. Μπρούχος
Αφήγηση κειμένων:
Γρηγόρης Βαλτινός
Art work:
www.wethinkdifferent.gr
Καλλιτεχνική επιμέλεια & δ
ιοργάνωση παραγωγής:
Κωνσταντίνος & Ματθαίος
Τσαχουρίδης
Συντελεστές ορχήστρας
Ποντιακή λύρα, ούτι,
βιολί, φωνή:
Ματθαίος Τσαχουρίδης
Φωνή:
Κωνσταντίνος Τσαχουρίδης
Φωνή:

Μαίρη Δούτση
Ενορχηστρώσεις – πιάνο:
Αντώνιος Σαρακατσιάνος
Καβάλ, κλαρίνο:
Γεώργιος Σκηπητάρης
Λαούτο:
Γιάννης Πούλιος
Κανονάκι:
Αθανάσιος Ξενούδης
Πλήκτρα, προγραμματισμός:
Αθανάσιος Σωτηριάδης
Νταούλι, καχόν, τύμπανα:
Γεώργιος Κορτσινίδης
Νταραμπούκ, μπεντίρ,
ζίλια, ρεκ:
Ιμπραή Ιμπραήμογλου
Νταραμπούκ, μπεντίρ, ζίλια,
ρεκ: Ιωάννης Πεχλιβανίδης

Την Δευτέρα 27 Ιουνίου στο Θέατρο Άλσους

“Ο γαργαληστής”
του Δημήτρη Μπασλάμ

Ζει τα τελευταία χρόνια, μακριά
πολύ από τα χιόνια, σχεδόν στα βάθη της Ανατολής κάπου, εδώ τριγύρω
δηλαδή, ένας παράξενος, ξακουστός,
φημισμένος, πασίγνωστος ληστής…
Στις ιστορίες και τα παραμύθια τον
αναφέρουν ως… “Ο γαργαληστής”
του Δημήτρη Μπασλάμ On summer
tour την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022
Θέατρο Άλσους «Μελίνα Μερκούρη»
«Όταν το γέλιο τα παιδιά μοιράζουν, τα πάντα στα σίγουρα αλλάζουν»
Το ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας σε συμπαραγωγή με το Θέατρο ΑΥΛΑΙΑ παρουσιάζουν το εξαιρετικό μουσικό
παραμύθι του Δημήτρη Μπασλάμ σε
καλοκαιρινή περιοδεία. Ο γαργαληστής με την κόκκινη καρό του τσάντα,
ταξιδεύει με νέα πλοκή, ενορχήστρωση και ευρηματικούς διαλόγους, οι
οποίοι με δεξιότητα και χιούμορ πλέκουν το νήμα της ιστορίας.
Τέσσερις ετερόκλητες επιθεωρήτριες, οι οποίες αγνοώντας το σχέδιο
του γαργαληστή, τον κυνηγούν κατά
πόδας με σκοπό να ανακαλύψουν τι
ακριβώς σκαρώνει. Εκείνος όμως τις ξεγλιστράει σαν… σκιά…
Θα τον πιάσουν… Δεν θα τον πιάσουν…
Λίγα λόγια για το έργο
Η ιστορία του γαργαληστή είναι τόσο απλή και κατανοητή όσο ένα λαϊκό παραμύθι. Ένας
ιδιόμορφος ληστής, ικανός να βλέπει με τα μάτια του, το αγνό γάργαρο παιδικό γέλιο. Αποφασίζει λοιπόν να ταξιδέψει σε όλον τον κόσμο, ψάχνοντας για τα παιδιά που το γέλιο τους
περισσεύει. Στόχος του να το “κλέψει” και σαν άλλος Ρομπέν των Δασών να το μοιράσει σε
παιδιά που σπάνια χαμογελούν.
Στην παράσταση η μοναξιά συνυπάρχει με την τρυφερότητα ως αντίθετό της. Παρούσα
αλλά όχι κυρίαρχη. Ως μία υπενθύμιση της ύπαρξης της. «Όταν το γέλιο τα παιδιά μοιράζουν,
τα πάντα στα σίγουρα αλλάζουν», γράφει ο γαργαληστής στο γράμμα που αφήνει. Εμείς, λέμε
πως σήμερα, περισσότερο από ποτέ, μοιάζει να είναι απαραίτητος ο γαργαληστής και εκφράζουμε την ευχή να γίνουν πολλοί περισσότεροι.
Συντελεστές:
Σκηνοθεσία / κείμενο / μουσική: Δημήτρης Μπασλάμ
Χορογραφία: Δημήτρης Σωτηρίου, Αλέξης Τσιάμογλου
Σκηνικά / κοστούμια: Αλεξάνδρα Μπουσουλένκα, Ράνια Υφαντίδου
Φωτισμοί: Αθηνά Μπανάβα
Μουσική διδασκαλία: Έλσα Μουρατίδου
Βοηθός σκηνοθέτη: Λυδία Ανεστοπούλου
Παίζουν επι σκηνής: Φωτεινή Ευαγγέλου, Μαργαρίτα Νασιούλα, Ανδρέας Παράσχος, Κασσιανή Τζιάτζη, Σοφία Φραγγή,
Ακορντεόν & μαντολίνο: Λυδία Ανεστοπούλου
Πληροφορίες
Πληροφορίες / αλλαγές: https://avlaiatheater.gr/
Ημέρα & ώρα: Δευτέρα 27 Ιουνίου, στις 21:00
Εισιτήρια: 5€ προπώληση, 8€ στην είσοδο του θεάτρου
Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr >> https://bit.ly/3HnhpNo & ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας,
Βιβλιοπωλείο Επίκαιρο & Ουζερί Στάσου Μύγδαλα
Διάρκεια: 60 λεπτά
Επικοινωνία: Γιάννης Δαλάκας / 697 870 3621 / ydalakas@gmail.com
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας / 2331078142, 140 / dipethever@yahoo.gr
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«ΚΗ’ Παύλεια»

Με συγκίνηση η εκδήλωση
με τίτλο: «Για τις αλησμόνητες
πατρίδες…» στη Νάουσα

Τη Δευτέρα 20 Ιουνίου το βράδυ στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ στη Νάουσα, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ΚΗ’ Παυλείων, η εκδήλωση του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως μας με τίτλο: «Για τις
αλησμόνητες πατρίδες…», σε συνεργασία με τον Σύλλογο Μικρασιατών Ημαθίας, ο οποίος φέτος συμμετέχει ενεργά στα «ΚΗ´ Παύλεια» με την ευκαιρία
της συμπλήρωσης 100 ετών από την Μικρασιατική καταστροφή.
Στην αρχή, ο Γραμματέας της Ιεράς Μητροπόλεως μας και Αρχιερατικός
Επίτροπος Ειρηνουπόλεως Αρχιμ. Αρσένιος Χαλδαιόπουλος καλωσόρισε τους
παρευρισκομένους και κάλεσε τον Ποιμενάρχη μας, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, να απευθύνει τον
πατρικό χαιρετισμό του.
Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης συμμετείχαν οι Καθηγητές του Ωδείου της
Ιεράς Μητροπόλεως μας και παρουσίασαν τραγούδια της προσφυγιάς, ενώ
στο δεύτερο μέρος συμμετείχε το χορευτικό τμήμα και η ορχήστρα του Συλλόγου Μικρασιατών Ημαθίας και παρουσίασαν μικρασιάτικους χορούς.
Στο τέλος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, απένειμε
τα αναμνηστικά των «ΚΗ´ Παυλείων» στους συντελεστές της εκδήλωσης εκφράζοντας τις θερμές ευχαριστίες του για τη συμμετοχή τους.

Την Παρασκευή 24 Ιουνίου

Εκδήλωση των ΚΗ΄ Παυλείων
για τις «Σύγχρονες
μορφές της Εκκλησίας»
Την Παρασκευή 24 Ιουνίου στις 7:00 μ.μ., στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο
Βεροίας (πλησίον του Βήματος του Αποστόλου Παύλου) θα πραγματοποιηθεί
η εκδήλωση των ΚΗ΄ Παυλείων με τίτλο «Σύγχρονες μορφές της Εκκλησίας».
Πρόκειται για την καθιερωμένη ημερίδα, η οποία φέτος είναι αφιερωμένη
στον νέο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη.
Στην ημερίδα θα ομιλήσουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευμενείας κ. Ειρηναίος και ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου π.
Χρυσόστομος Παπαδάκης. Είναι μία ευκαιρία να γνωρίσουμε τον νέο Άγιο της
Εκκλησίας μας και να ακούσουμε τις εμπειρίες ανθρώπων που τον γνώρισαν.
Είσοδος Ελεύθερη

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΟΣΜΑ &
ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου στη Βέροια

Πανηγυρίζει
ο Ι. Ναός
Αγίων Αναργύρων
Κοσμά και Δαμιανού
Ο Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, πανηγυρίζει την μνήμη τους το διήμερο 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου.
Κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής και λατρευτικής πανηγύρεως
, στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού το διήμερο 30 Ιουνίου-1 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί και εμποροπανήγυρις.
Ο Ιερός Ναός των Αγίων Αναργύρων θα παραμένει ανοιχτός
καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου από τις 7:00 έως τις 23:30.
Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθούν σε προσκύνηση τα ιερά λείψανα των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού.

Εθελοντική Αιμοδοσία
στα ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, μέσω του
Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής
Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού
προκειμένου να έχει
τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες για αίμα
των δημοτών μας,
καλεί νέους και παλιούς εθελοντές αιμοδότες να ανταποκριθούν και να προσέλθουν στην εθελοντική
αιμοδοσία που διοργανώνει την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022, από
τις 09:00 π.μ. έως τις 13:30 μ.μ. στο κτίριο όπου στεγάζεται το
ΚΑΠΗ του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Η συμμετοχή όλων σε αυτή τη δράση είναι ιδιαίτερα σημαντική, η Εθελοντική Αιμοδοσία του Δήμου δεν είναι απλώς μια
πράξη αγάπης, αλλά επιτακτική ανάγκη και έμπρακτη απόδειξη
αλληλεγγύης και ανιδιοτέλειας προς τους συνανθρώπους μας
που χρήζουν αίματος.
Ιδίως στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο του καλοκαιριού,
που οι ανάγκες των Νοσοκομείων μας για αίμα είναι μεγάλες,
είναι εξαιρετικά σημαντικό να δείχνουμε με πράξεις ότι η αλληλεγγύη παραμένει θεμελιώδης αξία της ελληνικής κοινωνίας.
Την αιμοληψία αναλαμβάνει κινητό συνεργείο του Τμήματος
Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Βέροιας, το οποίο αποτελείται
από επιστημονικό προσωπικό, τηρώντας αυστηρά τους υγειονομικούς κανονισμούς για την προστασία των αιμοδοτών.
Κατά τη διεξαγωγή της αιμοδοσίας: (α) Θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας και (β) θα εφαρμοστούν όλες οι προβλεπόμενες οδηγίες για την ασφαλή προσέλευση και συμμετοχή των
εθελοντών.
Οι εθελοντές αιμοδότες κατά την προσέλευσή τους στο χώρο θα πρέπει να έχουν μαζί τους την Αστυνομική Ταυτότητα και
τον αριθμό ΑΜΚΑ.
Παρακαλούνται οι Δημότες που αιτήθηκαν να τους χορηγηθεί αίμα και δεν επέστρεψαν τις φιάλες, όπως όφειλαν να
κάνουν εντός δυο μηνών, να προσέλθουν την ημέρα αυτή ώστε
να ξεχρεώσουν τις φιάλες που οφείλουν ενισχύοντας τα αποθέματα αίματος του Δήμου μας.
Όσοι αδυνατούν να προσέλθουν την ημέρα αυτή μπορούν
να απευθυνθούν άμεσα στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Βέροιας, καθημερινά ή και Σαββατοκύριακο και να δηλώσουν ότι θέλουν να συνεισφέρουν για την ενίσχυση της Ομάδας
Εθελοντών Αιμοδοτών Δήμου Αλεξάνδρειας και παράλληλα να
ενημερώσουν την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου στα τηλέφωνα 23330-53071 και 53072, ώστε να γίνει σχετική καταχώρηση
στο Μητρώο.
Εάν δεν αναπληρωθούν οι οφειλές που εκκρεμούν έως
σήμερα ο Δήμος Αλεξάνδρειας δεν θα μπορέσει να καλύψει τις
ανάγκες των Δημοτών που δεν είναι αιμοδότες, λόγω έλλειψης
αίματος.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας ΑμΕΑ Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι
για τις δωρεές τους :
1. Την επιχείρηση κρεάτων ΓΑΛΙΚΑ για την δωρεά νωπού
κρέατος για το γεύμα των παιδιών.
2. Τον κύριο Κώστογλου για την δωρεά σε ροδάκινα για το
εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3. Την επιχείρηση Μπουτάρης για την δωρεά κρασιών.
4. Την κυρία Μαίρη Ζαμάνη για την προσφορά ενός γεύματος στα παΐδια του κέντρου υπέρ αναπαύσεως του αδερφού
της Δημητρίου Ζαμάνη ο θεός ας τον αναπαύσει.
Η Εθελόντρια Διευθύντρια
και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό
συμβούλιο της Ευξείνου Λέσχης
Βέροιας εκφράζουν τα θερμά
τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του Ξενοφώντα Καλλιαρίδη,
ο οποίος ήταν από τα πρώτα μέλη του συλλόγου μας, δυναμικός
και πάντα κοντά μας μέχρι την
τελευταία του πνοή, ενώ στήριζε τη λέσχη με όλες τους τις δυνάμεις.
Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του και ας δίνει κουράγιο στην οικογένεια του.
Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας
Τουμπουλίδης Νικόλαος Τογκουσίδου Ευαγγελία
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ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 στις 4.30 μ.μ. από τον
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο Θεοφάνης
Γεωργ. Καλαϊτζής σε ηλικία 83
ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Η κίνηση
του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και
Καμπανίας κ. Παντελεήμων:
Την Τετάρτη 22 Ιουνίου στις 8:00 μ.μ. στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας θα παραστεί και θα χαιρετίσει την
εκδήλωση της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως μας με τίτλο: «Η συμβολή της μουσικής σε περιόδους
κρίσης», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των ΚΗ´ Παυλείων.
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 φιλοξενίας 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 ευκαιρία της εορτής της Συνάξεως των εν Σκήτη Βεροίας Αγίων,
ενώ στις 10:30 π.μ. θα παραστεί και θα χαιρετίσει την Ημερίδα 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 αφιερωμένη 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.
Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας - Ημαθίας
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ»

Ευχαριστήριο

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας – Ημαθίας «ΑΓΙΟΣ
ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ» ευχαριστεί θερμά τον κ. Μασούρα Άγγελο και
τις αδελφές Μασούρα Αλεξάνδρα και Κατερίνα, για την δωρεά
ποσού εις μνήμην της συζύγου και μητέρας τους Φαρμακοποιού Ειρήνης Μασούρα.
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Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
Το Αστικό ΚΤΕΛ Βεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως στο πλαίσιο του νέου
lockdown τροποποιούνται τα δρομολόγια όλων των συγκοινωνιακών γραμμών. Τα δρομολόγια των λεωφορείων από την 17 Νοεμβρίου 2020 διαμορφώνονται ως εξής:

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι)
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
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
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
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:
2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:
2331076.643
Γραμματεία:
2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:
2331076650
Ταυτότητες:
2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:
2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:
2331076.653
Γραμματεία:
2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:
2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
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
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜ/ΤΩΝ
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ.
καθ. στον 2ο όροφο. Αποτελείται από Σαλονοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1975 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με
κλιματιστικό, Κουφώματα Συνθετικά με διπλά
τζάμια, Πόρτα Ασφαλείας με τρίαινα, Ανελκυστήρα, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές - Τιμή: 220 €.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από τη
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 107383 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 45
τ.μ. 1ος όροφος υπερυψωμένος, αποτελείται
από 1 υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο
. Είναι κατασκευασμένη το 1979 και διαθέτει 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 ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 22940 ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα 70 τ.μ. μικτά και 63
τ.μ. καθ. με 2υ/δ, σαλονοκουζίνα, μπάνιο και
αποθήκη, σε πολύ καλή κατάσταση , ανακαινισμένο κομπλέ , χωρίς κοινόχρηστα , ανεξάρτητο και χωρίς θέρμανση , τιμή μόνο 220€ .
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 105160 ΚΕΝΤΡΟ Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 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 μόνο 250€. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.115569 ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βέροιας
, Ενοικιάζεται κομπλέ ανακαινισμένο διαμέρισμα 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 , καινούργιες εσωτερικές πόρτες , καινούργια κουζίνα ,
είναι επιμελημένης κατασκευής , με σαλονοκουζίνα άνετη , ατομική θέρμανση πετρελαίου
, τιμή 250€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 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 θερμοσυσσωρευτές 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-

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
ρετιρέ 80 τ.μ., Μυτιλέκα 10,
μπροστά στον Ι.Ν. Κυριώτισσας, 3ος όρ., ανακαινισμένο.
Τηλ.: 6973 021410.
ΛEΠTOKAPYA Πιερίας
ευκαιρία πωλούνται οικόπε-

ΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη και με ηλεκτρικές συσκευές , συνολικής
επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα . Αποτελείται από 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο
και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1998 και
διαθέτει θέρμανση ατομική - Πετρέλαιο. Έχει
απεριόριστη θέα, τα κουφώματα της συνθετικά, με διπλά τζάμια , διαθέτει τζάκι , αποθήκη
και μεγάλη αυλή. Τιμή: 320 € .
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
24653 ΜΑΥΡΟΔΕΝΡΙ Ενοικιάζεται ΑΠΟΘΗΚΗ 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 μεγάλη αναμονή και WC, βρίσκεται στον 5ο όροφο
ρετιρέ, προσόψεως, με πολύ καλή διαρρύθμιση, 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 Μητρόπολη γραφείο 47 τ.μ. στον 3ο όροφο, κατάλληλο 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 Ανελκυστήρα - Τιμή: 160 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23165 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται στον
πεζόδρομο της Βέροιας ισόγειο κατάστημα
18 τ.μ., μεγάλης εμπορικής προβολής , ενοίκιο 250€. Αποκλειστικά από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 22955 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά 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 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατ΄ αποκλειστικότητα ένα ανεξάρτητο κατάστημα συνολικής επιφάνειας 300

δα 350 τ.μ. με νερό κοντά
στη θάλασσα 25.000 ευρώ
και οικόπεδα με άδεια. Τηλ.:
6983 936729.
ΛEΠTOKAPYA Πιερίας
πωλούνται αυτόνομα νεόδμητα διαμερίσματα 40 τ.μ.
και 60 τ.μ. 300 μέτρα από
τη θάλασσα με σαλόνι, κουζίνα, 1-2 υπνοδωμάτια και
μπάνιο και μεγάλα μπαλκόνια με θέα τη θάλασσα

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ SPORT CAFÉ στο
Μακροχώρι πάνω στον κεντρικό δρόμο(Αριστοτέλους) λόγω πρόσληψης και αλλαγής επαγγέλματος. Το κατάστημα είναι πλήρως εξοπλισμένο
και σε λειτουργία με σταθερή πελατεία. Τιμή συζητήσιμη. Επικοινωνία τηλ. 6975524842
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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 € .

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
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. αποτελείται από 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο,
είναι κατασκευασμένη το 1960, έχει γίνει ολική
ανακαίνιση το 2015, με εξαιρετική διαρρύθμιση, ηλιόλουστοι χώροι, βλέπει σε ανοιχτωσιά,
διαθέτει εξωτερική σκάλα , σε τιμή προσφοράς: 57.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 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 αγοράς. Τιμή όλα μαζί μόνο 45.000€ . Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 105276 ΠΑΤΡΙΔΑ Πωλείται Διαμέρισμα 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 πετρελαίου, με ένα ωραιότατο τζάκι στο σαλόνι,
με δρύινα δάπεδα, αποθήκη, άνετους και ηλιόλουστους χώρους. Στην ίδια οικοδομή θα
δοθούν μαζί στην τιμή και 2 γκαρσονιέρες, μια
στο Ισόγειο με 44,81τ.μ., με 1υ/δ, σαλονοκουζίνα 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.

και τον Όλυμπο. Τηλ.: 6983
936729.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ φανταστική ισόγεια μονοκατοικία, 70 τ.μ.
στη Βεργίνα, στο κέντρο του
χωριού, κατασκευής 2003,
σε οικόπεδο 500 τ.μ. πλήρως επιπλωμένη, ξύλινα
σύγχρονα κουφώματα μέσα στο πράσινο. Τηλ.: 6948
041985.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 2
στρέμ. στους Γεωργιανούς,
άρτιο και οικοδομήσιμο,
περιφραγμένο, ρεύμα. Μεγάλη ευκαιρία. Τιμή 22.000
ευρώ. Τηλ.: 6983 277527.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά

Στην Γρίτσα Λιτοχώρου Πιερίας
σ ε α π ό σ τα σ η 5 0
μέτρων από την θάλασσα, σε καταπράσινο περιβάλλον, ενοικιάζονται για την
θερινή περίοδο δύο
διαμερίσματα πλήρ ω ς ε π ι π λω μ έ ν α
και εξοπλισμένα 45
τ.μ. και 63 τ.μ. (τηλ.
6977241877 )

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ: 105456 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, Πωλείται
Μονοκατοικία 81τ.μ. με 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα
και 2 μπάνια, σε οικόπεδο 700τ.μ. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ανακαινίστηκε εκ βάθρων
το 2011, με πολύ ωραίο κήπο, με BBQ μεγάλο
σε κιόσκι στεγασμένο και με μεγάλη αποθήκη 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. ανοδομή , 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 κουφώματα με διπλά τζάμια, κτίστηκε με πολύ μεράκι και με υλικά ανώτερης ποιότητας, οι χώροι
της λειτουργικοί και με ατομική θέρμανση
πετρελαίου, διαθέτει τζάκι, 3υ/δ και δύο υπερπολυτελή 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 , Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 160.000€. Στην
παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνεται ολόκληρος ο εξοπλισμός και η επίπλωση της. Μόνο
σοβαρές προτάσεις δεκτές.
Κωδ. 13971 ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπάνια μονοκατοικία 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 , ηλιόλουστοι χώροι, έχει τζάκι, με δύο μπάνια , σε πολύ
καλή τιμή από 340.000€ μόνο 270.000€.

στο κέντρο της Βέροιας
γκαρσονιέρα μέχρι 50 τ.μ.
με ασανσέρ. Τηλ.: 6945
122583.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 30 τ.μ., πλήρως επιπλωμένη, Εμμ. Παππά 30,
1ος όροφος, air condition
inverter, θωρακισμένη πόρτα, με 2 μπαλκόνια. Τηλ.:
6979 343636.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 50 τ.μ., επί της
Κονίτσης 29 (δίπλα στα
Αστικά), 1 υπνοδωμάτιο,
1 σαλοκουζίνα, W.C., 1ος
όροφος, με ελάχιστα κοινόχρηστα (μερικώς επιπλωμένη). Πληρ. τηλ.: 6946
740621.

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

ΚΟΠΑΝΟΣ ενοικιάζονται δύο επαγγελματικοί
χώροι από 350 τ.μ. ο καθένας με δυνατότητα να
γίνει ένας χώρος, στον περιφερειακό δρόμο Κοπανού, 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.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13745 ΚΕΝΤΡΟ , Γραφείο 80 τ.μ.,
κατάλληλο για επαγγελματική χρήση , 1 ος
όροφος υπερυψωμένος, ανακαινισμένο εκ
βάθρων και πολυτελώς , άψογα συντηρημένο, με σύγχρονες προδιαγραφές , καινούργια
αλουμινίου κουφώματα με διπλά τζάμια, ατομική θέρμανση με κλιματιστικά inverter και
ατομική θέρμανση πετρελαίου, μεγάλη πρόσοψη 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 ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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 συνολικής επιφάνειας 4436 τ.μ., είναι άρτιο και
οικοδομήσιμο, γωνιακό, σε πολύ καλή τοποθεσία, τιμή προσιτή μόνο:50.000 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 115505 - ΒΕΡΓΙΝΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κάτω
από το χωριό , άδειο αγροτεμάχιο με πομώνα
και με εξαιρετική ανοιχτωσιά συνολικής επιφάνειας 8.500 τ.μ. Τιμή: 15.000 € τελική
Κωδ: 106268 ΚΑΤΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
στο δρόμο για τη Μέση ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο στη Ζώνη 1 συνολικής επιφάνειας 10.000
τ.μ. άδειο , σε πολύ καλό σημείο , ποτιστικό
, πάνω σε δρόμο Τιμή μόνο: 22.000 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12902 Οικόπεδο στην Μεγάλη
Παναγιά Χαλκιδικής 75 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο στο κέντρο του χωριού , πράγματι
εκπληκτικό οικόπεδο, σε άριστο σημείο και σε
τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα , μόνο 18.000€.
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Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120
τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς επικλινές
, σε απίστευτα χαμηλή τιμή, Αποκλειστική διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία
χωρίς αμφιβολία, μόνο 15.000 €.
Κωδ: 12745 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο 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 πωλείται οικόπεδο 464τ.μ., εντός σχεδίου , άρτιο
και οικοδομήσιμο , διαθέτει θέα απρόσκοπτη
προς τη Βέροια, για απαιτητικούς αγοραστές
, σε άριστο σημείο και σε τιμή προσφοράς ,
μόνο 60.000€. ¨Έχει και ισχύουσα άδεια ανέγερσης για δύο Μεζονέτες έτοιμη η οποία και
είναι εκτός τιμής.
Κωδ: 12764 ΑΚΡΟΠΟΛΗ πωλείται ένα
ωραιότατο οικόπεδο 505 τ.μ. γωνιακό ανατολικό με σ/δ 0,8 κατάλληλο και για οικοδομή , τιμή
πολύ καλή μόνο , 50.000€.
Κωδ.12784 Νέα Καλλικράτεια ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 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 πλατεία κατάλληλο και για εργολάβο , πωλείται
στην εκπληκτική τιμή των 95.00€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
12883 Περιοχή Νέα Καλλικράτεια στην
περιοχή κάμπος εντός σχεδίου πόλεως 2960
τ.μ. κατάλληλο για επένδυση με άμεση δόμηση , 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 εξαιρετική θέα διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 54 τ.μ. ευρισκόμενο στον 2,5 όροφο.
Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι,
Κουζίνα ξεχωριστή και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1974 και έχει κουφώματα
αλουμινίου και χωρίς ανελκυστήρα , σπάνια περίπτωση ακινήτου σε σπάνια τιμή ,
μόνο 81.000 €.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr
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152085, κος Νίκος.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλούνται Διαμερίσματα
•ΚΕΝΤΡΟ 77τμ.1ου ορόφου,2δωμάτια σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο
45000ευρώ.
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100τμ 3ου ορόφ.3δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιο,μπαλκόνι με μπάρμπεκιου 112.000ευρώ.
•ΑΚΡΟΠΟΛΗ πολυτελές 130τμ 2δωμάτια,σαλόνοκουζίνα με
τζάκι,2μπανια,ντουλάπες,θερμοσυσσωρευτές, μεγάλα μπαλκόνια 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,σαλόνι,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.
Πωλούνται Γκαρσονιέρες
•ΚΕΝΤΡΟ 67τμ 2ου ορόφου με 1Δ,ΣΚ,WC 40.000ευρώ.
Πωλούνται Μονοκατοικίες:
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,σαλόνι,κουζίνα με καθιστικό και μπάνιο 38.000ευρώ.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ λουξ μεζονέτα 300τμ με 5δωμάτια,σαλονοκουζίνα
με τζάκι, μπάνιο,ενδοδαπέδια θέρμανση,γκαράζ και ισόγειο διαμέρισμα με 2δωμάτια, σαλονοκουζίνα,μπάνιο. 360.000ευρώ.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ μεζονέτα 300τμ πολυτελείας με υπόγειο,4δωμάτια,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.
Πωλούνται Καταστήματα
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 διάφορες χρήσεις 900.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 107τμ με 4 γραφεία,μπάνιο
70.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 100τμ στον 1οόροφο
135.000ευρώ.
Στα ΑΣΩΜΑΤΑ ταβέρνα 120τμ πλήρως εξοπλισμένη μαζί με
διαμέρισμα 130τμ 1ου ορόφου 2Δ,ΣΚ,WC 270.000ευρώ
Πωλούνται χωραφοοικοπεδα
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

Ενοικιάζονται Διαμερίσματα
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2δωμ.σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,ατομική θερμ. πετρελαίου250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ επιπλωμένο,2δωμ,σαλόνι κουζίνα 330ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 220τμ 5δωμ,σαλόνι, τζάκι,κουζίνα με ηλ.
συσκευές,2μπάνια ηλιακό θερμοσίφωνα,ντουλάπες,ατομ. θέρμανση-θερμοπομπούς 480ευρώ.
Ενοικιάζονται Γκαρσονιέρες:
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 συσκευές,aircondition, xωρίς κοινόχρηστα 270ευρώ.
Ενοικιάζονται Γραφεία:
Στο ΚΕΝΤΡΟ της πόλης 24τμ. 200€
Στο ΡΟΛΟΙ 80τμ στον 1οορ.450ευρώ.
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ 75τμ.πλήρως ανακαινισμένο,1ου ορόφου γωνιακό 400ευρώ.
Ενοικιάζονται Καταστήματα:
•Στην οδό Θεσ/κης 60τμ. 300€
•Στο ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 900τμ(300τμ ισόγειο+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

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & SERVICE

Τίτλος Θέσης: Μηχανικός/Ηλεκτρονικός
Περιοχή: Πέλλα/Ημαθία
Εταιρία: FOODIN
Δραστηριότητα: Εμπόριο-Αντιπροσωπείες Μηχανημάτων Επεξεργασίας Τροφίμων
Απαραίτητα Προσόντα:
•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
Περιγραφή Θέσης:
Η Foodin Γιάκος ΑΕΒΕ ζητά, διπλωματούχο μηχανικό/ ηλεκτρονικό απόφοιτο τεχνικής σχολής ,ΤΕΙ ,Τεχνικoύ Λυκείου κλπ, με άριστες γνώσεις αγγλικών και ηλεκτρονικού υπολογιστή για τεχνική υποστήριξη πελατών.
Η υποστήριξη αφορά πρακτική επίβλεψη ,συντήρηση και επισκευή ολοκληρωμένoυ 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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για πρατήριο υγρών καυσίμων
στην Βεροια (BP ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ), στον εισοδο της πολης.
Ατομα απο 18-40 ετων
Πληρης Απασχοληση
Προυπηρεσια δεν ειναι απαραιτητη
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικο
τους στο παρακατω email: bpsidiropoulou@gmail.com
Τηλ. επικοινωνιας: 23310 71120

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα, 1ος όροφος, Ανοίξεως 52.
Πληρ. τηλ.: 6945 852826.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
στη Σκύδρα 90 τ.μ., 1ος όροφος, ανακαινισμένο, χωρίς θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα, 250
ευρώ. Τηλ.: 6951 831687.
ΠΑΤΡΙΔΑ, περιοχή Μαυροσι,
ενοικιάζεται χωράφι 10 στρέμματα, χέρσο, αρδευτικό, πάνω
στην άσφαλτο. Πληρ. τηλ.: 6945

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώνας με
καφέ-εστιατόριο, στο Σέλι (Κάτω Βέρμιο), στην πλατεία του
χωριού. Δεκτές, μόνο σοβαρές
προτάσεις. Τηλ. 6945931427.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ συνεργείο
αυτοικινήτων, πλήρως εξοπλισμένο και σε λειτουργία, με
σταθερή πελατεία, Σταδίου 130.
Πληρ. τηλ.: 6944 860080.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με ειδική άδεια από επιχείρηση στη
Βέροια γία πλήρη απασχόληση.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός & Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων από επιχείρηση στη Βέροια για πλήρη
απασχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός
συνεργείου από επιχείρηση στη
Βέροια για πλήρη απασχόληση. Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2331071553 & 2331062900 Ώρες επικοινωνίας: 9:30 ΜΕ 18:30
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρος τεχνίτης επίπλων καθώς και λοιυστραδόρος επίπλων με εμπειία.
Πληρ. τηλ.: 6987 501595.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης κρέατος
από την εταιρία ΘΑΝΟΣ ΕΠΕ Στενήμαχος Ναούσης. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973-736711
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ψήστη σε
εστιατόριο για πλήρη απασχόληση. Πληρ. τηλ.: 6979 808608.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΩ εργασία ως εξωτερικός πωλητής για το Νομό Ημαθίας. Πληρ. τηλ.: 6980 715197
κος Δημήτρης.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλαξη
και περιποίηση ηλικιωμένων. Τηλ.:
6945 738276 κα Βέτα.
ZHTEITAI φαρμακοποιός ή βοηθός φαρμακείου
για πλήρη απασχόλησης.
Αποστολή βιογραφικών:
aggeliespharm@gmail.com

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων για 24 ώρες. Πληρ. τηλ.:
6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνωριμία κυρία έως 55 ετών. Πληρ.
τηλ.: 6984 040769.

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

CITRUSBILL
MON. IKE
Η εταιρία επεξεργασίας και συσκευασίας 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.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
•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
ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΓΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ:
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

Το κονσερβοποιείο – χυμοποιείο «ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ» στη Βέροια ανακοινώνει πως δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη εποχιακού προσωπικού
Εργάτες/Εργάτριες και Χειριστές Κλαρκ/Βοηθοί Χειριστές Κλαρκ για
τη θερινή περίοδο 2022.
Για να κάνετε αίτηση μπορείτε να στείλετε τα δικαιολογητικά στο
email: hr@aqf.gr ή να τα προσκομίσετε στο εργοστάσιο στη Βέροια
(δίπλα στο Σιδηροδρομικό Σταθμό).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ/ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ:     
1) Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο- Άδεια παραμονής και εργασίας (Για αλλοδαπούς)
2) Πρόσφατο εκκαθαριστικό Εφορίας ή Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ
3) ΑΜΑ ΙΚΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου) - από επίσημο έγγραφο
4) ΑΜΚΑ - από επίσημο έγγραφο
5) Λογαριασμός ΔΕΗ
6) Αντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας (Επικυρωμένο από τον Ιατρικό
Σύλλογο αν είναι από Ιδιώτη Ιατρό)
7) Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας – 1η σελίδα (1ος Δικαιούχος)
ΕΠΙΠΛΕΟΝ για τους:
Χειριστές Κλαρκ: Άδεια χειριστή μηχανημάτων Έργου
Βοηθούς Χειριστές Κλαρκ: Βεβαίωση Αναγγελίας
Η μεταφορά θα γίνεται με λεωφορεία της εταιρείας
Για περισσότερες πληροφορίες για την μεταφορά σας (την καλοκαιρινή σεζόν) είτε για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε στο Τηλ. 2331 0 22774 κα Αγάπη Μπαλάτσα
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ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ με υπόγειο 100τ.μ. 14ετί-

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180 €

ας, καλό, 480 €

ΚΤΕΛ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180 €

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 30 τ.μ. θέα 270 €

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

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 θέρμανση, θέα ,τέντες 260 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 50 τ.μ. super lux, κλίμα, ανακαινισμένο, 300 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60 τ.μ. super lux, ανακαινισμένο, 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, ατομική θέρμανση, 370 €
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 240 τ.μ. 5 ΔΣΚΛ σε 2 επίπεδα,
ατομική θέρμανση, 600 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. 1ΔΣΚΛ ευκαιρεία 15.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ 60 τ.μ. 1ος καλό 81.500 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 49 τ.μ. 1ΔΣΚΛ, 48.000

ΒΑΡΒΑΡΕΣ 600 μέτρα, καλό, 16.000 €

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

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

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €

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

ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€

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

105.000 €

ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,

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

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

24.000 €

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

ΣΚΛ 63.000 €

ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €

ΕΛΙΑ 80 τ.μ. ανακαινισμένο, 85.000 €

ΣΕΛΙ 70 τ.μ. 2ΔΣΚΛ πέτρινο 65.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 700 τ.μ. επάνω στον δρόμο 28.000 €

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

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα

ΛΟΖΙΤΖΙ 5.000 τ.μ. μεγάλη ευκαιρία 32.000 €

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

200.000 €

ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ 520 τ.μ. δίπλα στο σχολείο 35.000 €

47.000 €

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

ΕΛΙΑ 220 τ.μ. ευκαιρία τιμή 39.000 €

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

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων,

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

λουξ, 220.000 €

48.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο

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

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

210.000 €

γωνικό

ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ.3ΔΣΚΛ πάρκιν 120.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 42τ.μ. 1ΔΣΚΛ νεόδμητο 31.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 45 τ.μ. 1ος καινούργιο 37.000 €

ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 200 τ.μ. κεντρικό κτίριο, 700 €

πάρκιν, αποθήκη 108.000 €

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

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 60 τ.μ. κεντρικό, 1200 €

ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €

ΚΤΕΛ 50 τ.μ., με πατάρι και υπόγειο, 270 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €

ΡΟΛΟΙ 34 τ.μ. 1ος ανακαινισμένο 50.000 €
ΡΟΛΟΙ 38τ.μ. 2ος ανακαινισμένο 37.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:

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

τρων, 14.000 €

ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €

Κύριες αρμοδιότητες:
• 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
Προφίλ Υποψηφίου:
• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση οργανωμένου 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: 23310 67347 - Ε-mail: monte@montenoulikas.gr

“ΕΛΣΑ - Silgan”
Μεταλλικές Συσκευασίες A.E
Η πολυεθνική βιομηχανία ΕΛΣΑ-Silgan Α.Ε. με κύρια δραστηριότητα την κατασκευή μεταλλικών συσκευασιών που βρίσκεται στο Πλεύρωμα Σκύδρας αναζητά εποχιακούς
-Xειριστές Ανυψωτικού Περονοφόρου
-Εργάτες Παραγωγής
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.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ
ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €

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

Θέση εργασίας στο τμήμα λογιστηρίου

29.000 €

Σου αρέσουν οι
πωλήσεις αλλά και
οι προκλήσεις; Η επικοινωνία και η διαπραγμάτευση είναι
τα στοιχεία που σε
χαρακτηρίζουν;
Αν θέλεις να γίνεις το νέο πρόσωπο της Vodafone
για τους πελάτες
μας, η ομάδα των
Business Advisors
σε περιμένει!
Η καθημερινότητα σου θα περιλαμβάνει:
• Καθημερινή επικοινωνία με νέους &
υφιστάμενους πελάτες
• Διερεύνηση των
αναγκών τους και παράθεση επαγγελματικών & καινοτόμων λύσεων
• Εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες
Τι περιμένουμε από εσένα:
• Δυναμισμό & επικοινωνία
• Ομαδικό πνεύμα
• Αν έχεις εμπειρία και σε ρόλο πωλήσεων… ακόμα καλύτερα…!
Τι να περιμένεις από εμάς:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Μηνιαίο Bonus παραγωγικότητας
• Εταιρικό ΙΧ - κινητό & tablet
• Δυνατότητες εξέλιξης
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: vasileios.nikolaou1@vodafone.com

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα «ΛΑΟΣ» νέος
με δίπλωμα μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημερίδας (για μόνιμη απασχόληση). Πληροφορίες
εργάσιμές ημέρες και ώρες. Τηλ.: 6974 030005.

www.mesitikoveria.gr
1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

μ2 1ος όροφος 4ΔΣΚΧΛΚ

30.000€

WC ΑΠ διαμπερές 110.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 90

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

μ2 3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ

50.000€

θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

σμα εντός οικοπέδου 900 μ2

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ

40.000€

48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68

μ2 με θέα 40.000€

μ2 2ος όροφος λούξ τζάκι

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110

ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ.

μ2 κέντρο 75.000€

65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85

118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

μ2 4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ.

140.000€

κέντρο 55.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία

1444 μ2 Γιοτζαλίκια

90 μ2 εντός οικοπέδου 800 μ2

14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409

σούπερ λούξ 80.000€

μ2 Γιοτζαλίκια

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
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Η αγάπη αγόρασε προχθές μαύρο ανεμιστήρα. Έτσι, πλέον στο σπίτι έχουμε ένα
μαύρο να μας κάνει αέρα…

P

P Επίσης, ξεκίνησε δίαιτα μήπως και πάμε

τίποτα διακοπές. Τσάμπα δίαιτα.

P Γάμος. Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισό-

βια!

P Στη γαμήλια συμβίωση ισχύει το: η κουζίνα

είμαι εγώ.

P Εκεί όπου η αγάπη με νικά κατά κράτος.
P Η πολιτική εξουσία διαφθείρει για κάποιες

ΤΕΤΑΡΤΗ
22 ΙΟΥΝΙΟΥ2016
2022
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

τετραετίες. Η μαγειρική εξουσία για πάντα.

P Η δίαιτα περιλαμβάνει μόνο ψητά και
φρούτα. Με όποια σειρά θέλει ο καθένας.
P Τώρα αναζητούμε συνταγές γκουρμέ σε

συσκευασία διαίτης. Από καιρό έχει πάθει Κοντιζά-Ιωαννίδη.

P Αφού κι ο Μητσοτάκης ετοιμάζει για
την άλλη εβδομάδα ανακοινώσεις για butcher
και greengrocer’s pass.
P Ευτυχώς τελείωσε η εποπτεία της χώρας,
διότι μας είχαν ταράξει στο οφσάιντ αυτοί οι ξένοι
διαιτητές.

P VARάτε με κι ας κλαίω!
P Ανέβηκε ξανά στη Γαλλία η Λεπέν. Είναι
τρελοί αυτοί οι Γαλάτες!
P Επίκαιρο:

-Πάμε θάλασσα;
-Πάμε!
-Άμμο ή βότσαλο θες;
-Με καντίνα!

P Και:

Βγαίνει ξημερώματα Κυριακής ένας μεθυσμένος από το μπαρ και ξεκινάει για το σπίτι του.
Στον δρόμο συναντάει έναν παπά που προφανώς
πήγαινε να λειτουργήσει. Αφού τον αγριοκοιτάζει
τύφλα στο μεθύσι, αρχίζει να τον βαράει. Μπουνιές, κλωτσιές, ξανά μπουνιές ώσπου πέφτει λιπόθυμος ο παπάς! Τον κοιτάει με ειρωνικό ύφος
ο μεθύστακας και λέει υπερηφανευόμενος:
«Χα! Τι Batman και κουραφέξαλα!»
Κ.Π.

Διεθνής διάκριση για την
βεροιώτικη επιχείρηση
«Κανδύλας»
Με το Superior Taste Award, βραβείο ανώτερης ποιότητας και γεύσης, τιμήθηκε το Άλειμμα Ταχινιού
με Κακάο και Πραλίνα Φουντουκιού «Κανδύλας», από το Διεθνές Ινστιτούτο Γεύσης των Βρυξελλών. Η
βεροιώτικη επιχείρηση «Κανδύλας» ξεκίνησε από το 1927 με τα παραδοσιακά προϊόντα ταχινιού, χαλβά, λουκουμιών και πλέον καλύπτει σχεδόν όλη την γκάμα τοπικών παραδοσιακών προϊόντων(γλυκά
κουταλιού,
μ α ρ μ ε λά δες, σιροπιαστά,
χυλοπίτες,
τ ρ α χα ν ά ς
κ.α.). Η
υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής
είναι υπόδειγμα με όλες τις σύγχρονες πιστοποιήσεις, βρίσκεται στην πόλη μας και προσφέρει
σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας που καλύπτονται από την περιοχή.
Αναφορικά με το βραβευμένο πλέον άλειμμα
ταχινιού «Κανδύλας» προέρχεται από 100% φυσικό σουσάμι, που σε συνδυασμό με την αξεπέραστη ποιότητα του κακάο και του φουντουκιού
απογειώνουν τη γεύση του. Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν Άλειμμα ταχινιού με μέλι, πορτοκάλι,
φράουλα, σοκολάτα, αλλά και με αλατισμένη καραμέλα.
Η εξαιρετική γεύση του σουσαμιού, η επιλογή
πάντα υψηλής ποιότητας και προέλευσης του
καρπού και ο παραδοσιακός τρόπος παραγωγής
σε ελληνικούς πετρόμυλους, δίνει αυτή την εξαιρετική γεύση στο ταχίνι «Κανδύλας», που ειδικεύεται στην επεξεργασία του σουσαμιού σχεδόν
έναν αιώνα!
Συγχαρητήρια στην βεροιώτικη εταιρεία «Κανδύλας», που συμβάλει στην ανάπτυξη της Ημαθίας, αφού τα προϊόντα της εξάγονται στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. αλλά και σε «μακρινές»
αγορές όπως Μεξικό, Η.Π.Α., Ν. Κορέα και Ν.
Αφρική!

