
«Πικρή» ήττα 73-62 στο Αγρίνιο για τον 
Φίλιππο και υποβιβασμός στην Β’ Εθνική

Η Άλκηστις 
Πρωτο-
ψάλτη 

στη 
Βέροια!

Μια πραγματική γιορτή με λαμπαδηδρομία, 
χορευτικά και θεατρικά δρώμενα  

στη μνήμη των αρχαίων Μακεδόνων

Συνέπεια λόγων 
Βεσυρόπουλου για 
τον ΕΝΦΙΑ στην 

Ημαθία…στα έργα 
(επίσημα στοιχεία)
του Υπουργείου 

Οικονομικών
 (πίνακας)

Πήρε φωτιά Ι.Χ. επιβατικό στην Εγνατία, 
στο ρεύμα από Βέροια προς Κοζάνη

Είναι δυνατό να υπάρχουν 91 καμένες 
λάμπες από την είσοδο της Βέροιας 

δια μέσου Περιφερειακής
έως το ΔΑΚ Μακροχωρίου;;;

Εκδηλώσεις μνήμης για την 
Γενοκτονία των Ποντίων 

σε Σουμελά και Πλατεία Καπετανίδη
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Με τον κορωνοϊό παρόντα, 
έρχεται η ευλογιά

των πιθήκων και μετά
τι ακόμη άραγε;;;  

Ώρες-ώρες αισθάνομαι ότι ζω μέσα σε ένα ά-
σχημο όνειρο και λέω που θα πάει θα ξυπνήσω! 
Με το μυαλό μας να προσπαθεί να αποβάλει τις 
τραυματικές και πρωτόγνωρες μνήμες καραντί-
νας, απομόνωσης και απωλειών από τον κορω-
νοϊό(με την ελπίδα ότι δεν θα επανέλθουμε ξανά 
μετά τον Σεπτέμβριο) και μεσούντος του πολέμου 
στην Ουκρανία και των επιπτώσεων του, μας 
ήρθε νέο υγειονομικό «φρούτο» η ευλογιά των 
πιθήκων. Που μας θυμήθηκε και εμφανίστηκε η 
ευλογιά μετά από τόσα χρόνια; Σκεφτείτε ότι έχει 
εξαλειφθεί εδώ και δεκαετίες και αυτοί που έκαναν 
τελευταίοι το εμβόλιο στην Ελλάδα κοντεύουν τα 
50. Τι έχει πάει τόσο στραβά τα τελευταία χρόνια 
που η ζωή μας θεωρητικά έχει πάει μπροστά, 
αλλά εμφανίζονται ασθένειες ξεχασμένες και ε-
ξαλειμμένες; Τι ακόμη θα δούμε και τι ακόμη μας 
περιμένει;  

Ζησης Μιχ. Πατσίκας

Α ΔΕ ΣΜΕΥ ΤΗ ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΗ
Ε ΦΗ ΜΕ ΡΙ ΔΑ ΝΟ ΜΟΥ Η ΜΑ ΘΙ ΑΣ

(τα κτι κό μέ λος Σ.Η.Π.Ε.)
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Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 100 ευ ρώ + ΦΠΑ
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ΜΑΪΟΥ
Συμεών του Στυλίτου,

Ιλαρίωνος, Μελετιου

«Σιντριβάνι» 
στη γέφυρα 

του Φράγματος 
Αλιάκμονα!!!

Εντυπωσιακό ήταν το θέαμα για όσους 
βρέθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής(20/5) 
στη γέφυρα του Φράγματος Αλιάκμονα, αφού 
ένας τεράστιος πίδακας νερού σχημάτισε ένα 
«αυτοσχέδιο σιντριβάνι»! Σύμφωνα με διερ-
χόμενους από το σημείο, που μας έστειλαν 
και φωτογραφίες, από την δεξιά πλευρά στην 
αρχή της γέφυρας στην πορεία από Βέροια 
προς Βεργίνα έσπασε σωλήνας και το νερό 
με μεγάλη πίεση σχημάτιζε ένα «ψηλό τόξο» 
που εμπόδιζε κυρίως τους μοτοσικλετιστές 
να περάσουν από το σημείο. Οι ίδιες πλη-
ροφορίες αναφέρουν ότι η παρέμβαση της 
ΔΕΥΑΒ ήταν άμεση και συνεργείο έφτασε στο 
σημείο για να αποκαταστήσει την ζημιά. Πά-
ντως ο ζεστός καιρός και το έστω «προσω-
ρινό σιντριβάνι» έκανε μικρούς και μεγάλους 
να χαζεύουν την βλάβη και να θέλουν να 
παίξουν με αυτό.   

Για τις ακαθαρσίες σκυλιών
σε πάρκα και πλατείες που παίζουν παιδιά

Σχόλια διαμαρτυρίας από γονείς, για τις ακαθαρσίες σκυλιών σε πάρκα και πλατείες της πόλης, εκεί που πηγαίνουν 
τα παιδιά τους, για βόλτα, ή με ποδήλατο, ή με πατίνι,ή για να παίξουν με άλλα πιτσιρίκια τώρα που άνοιξε ο καιρός. 
Όμως απο τα περιττώματα των σκυλιών που πατούν τα παιδιά ή τα κάθονται, γεμίζουν ρούχα, παπούτσια και χέρια με 
ακαθαρσίες. Κι έτσι αναγκάζονται να τα πάρουν και να φύγουν…

Έχουμε μάθει στα παιδιά μας εν μέσω πανδημίας να προσέχουν τα μικρόβια και να πλένουν συχνά τα χέρια τους, 
αλλά δυστυχώς, τα πάρκα και οι πλατείες οπου μαζεύονται τα αδέσποτα, δεν βοηθάει καθόλου ούτε στο αναγκαίο παι-
χνίδι των παιδιών, ούτε στην τήρηση των υγειονομικών κανόνων, σχολιάζουν. Να πεις ότι έχουν άδικο;

ΣυνέπειαλόγωνΒεσυρόπουλουγιατονΕΝΦΙΑ
στηνΗμαθία…σταέργα(επίσημαστοιχεία)

τουΥπουργείουΟικονομικών

Σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο για όλα τα νοικοκυριά, ήρθε και η ώρα του ΕΝΦΙΑ, που όπως προκύπτει από επί-
σημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών για την Ημαθία, τα «ραβασάκια» που λάβαμε είναι μειωμένα. Συγκεκριμένα, 
όπως προκύπτει από τα στοιχεία της εκκαθάρισης του φόρου, σημαντικά μειωμένο είναι το ποσό του ΕΝΦΙΑ που καλού-
νται να πληρώσουν 100.000 περίπου πολίτες, ιδιοκτήτες ακινήτων, στον νομό Ημαθίας. Ειδικότερα, ο ΕΝΦΙΑ του έτους 
2022 είναι μειωμένος για τα φυσικά πρόσωπα κατά 43%, σε σχέση με το 2018  παρά την αύξηση της αξίας της περιουσί-
ας των πολιτών. 

Να θυμίσουμε ότι ο ημαθιώτης υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος είχε δηλώσει στους Ζήση Μιχ. 
Πατσίκα και Νίκο Βουδούρη ζωντανά στην ραδιοφωνική εκπομπή Λαϊκ&Αιρετικά του ΑΚΟΥ 99.6, στις 4 Φεβρουαρίου 
2022, «Τουλάχιστον 30% η μείωση του ΕΝΦΙΑ για τους ημαθιώτες- Σε καμία περιοχή αύξηση». Όχι μόνο τηρήθηκε η δέ-
σμευση, αλλά με τα επίσημα στοιχεία διαπιστώνουμε ότι η μείωση είναι κατά μέσο όρο μεγαλύτερη. Και μάλιστα σε αυτό 
το ξέφρενο ράλι αυξήσεων, η συγκράτηση και μείωση του ΕΝΦΙΑ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. 

Είναιδυνατόναυπάρχουν91καμένεςλάμπες
απότηνείσοδοτηςΒέροιαςδιαμέσουΠεριφερειακής

έωςτοΔΑΚΜακροχωρίου;;;
Αρκετές φορές μας έρχονται παράπονα για κά-

ποια καμένη λάμπα στον δημόσιο ηλεκτροφωτισμό 
και παρεμβαίνουμε με σχόλιό μας για να αποκατα-
σταθεί. Αυτή την φορά θα ασχοληθούμε από την 
είσοδο της πόλης στην διασταύρωση της Εγνατίας 
Οδού, την Περιφερειακή Οδό Βέροιας μέχρι το 
Μακροχώρι. 

Θα μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι σε αυτά 
τα λίγα χιλιόμετρα σε δρόμους γύρω από τον αστι-
κό ιστό υπάρχουν συνολικά 91 καμένες λάμπες;;; 

Κι όμως σύμφωνα με καταγγελία επιχειρηματία 
που δραστηριοποιείται στην περιοχή, μπήκε στην 
διαδικασία να τις μετρήσει μία προς μία. Ξεκινώ-
ντας από την διασταύρωση εισερχόμενος από την 
Εγνατία στη Βέροια και κινούμενος μέσω Περιφε-
ρειακής με το αυτοκίνητό του μέχρι την ΤΟΥΟΤΑ 
Γεωργιάδης μέτρησε 80 «σβησμένες» λάμπες, 
ενώ στη συνέχεια από το ύψος της διασταύρωσης 
του Μαυροδενδρίου(ύψος Εφορίας) μέχρι λίγα 
μέτρα παρακάτω στο ΔΑΚ Μακροχωρίου άλλες 11 
καμένες λάμπες. Είναι δυνατόν;;;;   



Σε λειτουργία για χρήση α-
πό τους γονείς τέθηκαν χθες 
το πρωί το Ψηφιακό Βιβλιάριο 
Υγείας Παιδιού και το Εθνικό 
Μητρώο Εμβολισμών Παι-
διών και Εφήβων. Πρόκειται 
για δύο υπηρεσίες που ανα-
βαθμίζουν την παρακολούθη-
ση της αναπτυξιακής προό-
δου του παιδιού και διευκο-
λύνουν τον προγραμματισμό 
των βασικών παιδιατρικών 
εμβολίων. Οι δύο υπηρεσίες 
υλοποιήθηκαν από την Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ 
ΑΕ), εποπτευόμενο φορέα του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης. Υπενθυμίζεται ότι 
η σχετική ΚΥΑ υπογράφηκε 
από τους συναρμόδιους υ-
πουργούς και δημοσιεύτηκε 
στις αρχές Απριλίου 2022 και 
η λειτουργία των υπηρεσιών 
παρουσιάστηκε πριν από έ-
ναν μήνα στον Πρωθυπουργό 
Κυριάκο Μητσοτάκη από τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υπουργό Υγείας Θάνο 
Πλεύρη. Ήδη από τις 11 Απριλίου, οι παιδίατροι είχαν ξεκινήσει την 
ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων των παιδιών στο ψηφιακό 
βιβλιάριό τους.

Ειδικότερα, αναφορικά με κάθε υπηρεσία:
Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού

Σύμφωνα με τα  dikaiologitika,  την ψηφιοποίηση του μέχρι πρό-
τινος έγχαρτου Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού, το παιδιατρικό ιστορικό 
περνά στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΑΗΦΥ). Έτσι, το 
Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού εμφανίζεται πλέον ως μια ξεχω-
ριστή υποκατηγορία του ΑΗΦΥ και είναι προσβάσιμο στους γονείς 
μέσα από το ehealth.gov.gr, στην ενότητα «Παιδιατρικό Ιστορικό».

Στο Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού εμφανίζονται τα δεδομένα υγείας 
του παιδιού για κάθε ηλικιακή του περίοδο. Εμφανίζεται, επίσης, και 
το σύνολο των εμβολιασμών που έχουν καταχωριστεί από τον ια-
τρό στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων (τόσο 
όσοι εμβολιασμοί έχουν ήδη γίνει, όσο και οι επόμενοι που έχουν 

προγραμματιστεί από τον ιατρό).
Εθνικό Μητρώο Εμβολισμών Παιδιών και Εφήβων

Με το Μητρώο Εμβολιασμού Παιδιών και Εφήβων η Ελλάδα α-
ποκτά για πρώτη φορά ένα πλήρες σύστημα οργάνωσης των βασι-
κών παιδιατρικών εμβολιασμών. Η σύσταση του Μητρώου Εμβολι-
ασμού Παιδιών κι Εφήβων αποσκοπεί στην ηλεκτρονική καταγραφή 
των εμβολίων για όλα τα νοσήματα. Στο Μητρώο θα καταχωρίζονται 
όλα τα δοσολογικά σχήματα που χορηγούνται μέχρι και την εφηβική 
ηλικία, βάσει του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού για Παιδιά 
κι Εφήβους και σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής 
Εμβολιασμού.

Με τον τρόπο αυτό, δίνεται στους γονείς η δυνατότητα πρόσβα-
σης στις πληροφορίες του Εθνικού Μητρώο Εμβολιασμών Παιδιών 
και Εφήβων που αφορούν στην εμβολιαστική κάλυψή των παιδιών 
τους, τα οποία είναι ασφαλιστικά εξαρτώμενα μέλη τους.
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Σε λειτουργία από χθες 
το Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού 
και το Εθνικό Μητρώο Εμβολισμών 

Παιδιών και Εφήβων
-Γονείς και παιδίατροι θα παρακολουθούν τα δεδομένα 

και την αναπτυξιακή τους πρόοδο

Ευχαριστήριο προς τον 
Υφυπουργό Οικονομικών 
Απόστολο Βεσυρόπουλο 

Ευχαριστώ δημόσια τον Υφυπουργό Οικονομικών και Βου-
λευτή Ημαθίας κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, για την έμπρακτη 
στήριξη της προσπάθειας υποβολής της πρότασης του Δήμου Α-
λεξάνδρειας στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ-
ΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.3.1 ΤΗΣ Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α._ΜΙΚΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΡΓΑ, της χρηματοδότησης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΟΛΗ-
ΨΙΑΣ“, ύψους 2.194.800,00 ευρώ.

Η άριστη συνεργασία μας, επιβεβαιώνεται καθημερινά με τη 
διεκπεραίωση όλων των τοπικών υποθέσεων του Δήμου μας και 
είμαι βέβαιος ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Χθες αργά το απόγευμα
 Πήρε φωτιά Ι.Χ. επιβατικό 
στην Εγνατία, στο ρεύμα 
από Βέροια προς Κοζάνη

 Παρανάλωμα του πυρός έγινε αργά χθες, το απόγευμα 
της Δευτέρας, ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο από 
άγνωστη αιτία πήρε φωτιά, στην Εγνατία οδό, στο ρεύμα από 
Βέροια προς Κοζάνη, με την έξοδο από τούνελ. Στο συμβάν 
έσπευσε άμεσα πυροσβεστική για την κατάσβεση αλλά και 
αστυνομία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων, α-
φού από το συμβάν προκλήθηκαν καθυστερήσεις. Για τα αίτια 
διενεργεί ανάκριση η Τροχαία.

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

TOP GUN: MAVERICK 
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:   
Πέμπτη 26/5 – Παρασκευή 27/5 – Σάββατο 28/5 – Τρίτη 31/5 

στις 21.00
Κυριακή 29/5 – Δευτέρα 30/5 – Τετάρτη 1/6 στις 20.45
Σκηνοθεσία: Joseph Kosinski
Σενάριο: Ehren Kruger
Ηθοποιοί: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller, 

Val Kilmer, Monica Barbaro, Jon Hamm, Ed Harris

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με περισσότερα από τριάντα χρόνια υπηρεσίας ως ένας από 

τους καλύτερους πιλότους της αεροπορίας, ο Πιτ «Μάβερικ» 
Μίτσελ (Τομ Κρουζ) βρίσκεται εκεί όπου ανήκει, δουλεύοντας ως 
εκπαιδευτής πιλότων κι αποφεύγοντας την προαγωγή σε βαθμό 
που θα τον «προσγείωνε». Όταν αναλάβει την εκπαίδευση μιας 
διμοιρίας αποφοίτων για μία εξιδεικευμένη αποστολή, όμοια 
της οποίας κανένας πιλότος δεν έχει συναντήσει, ο Μάβερικ 
συναντά τον Υποσμηναγό Μπράντλεϊ Μπράντσο (Μάιλς Τέλερ,«-
Χωρίς Μέτρο»), γιο του εκλιπόντα φίλου του Μάβερικ, Υποσμη-
ναγού Νικ Μπράντσο. Απέναντι σε ένα αβέβαιο μέλλον, αλλά και 
φαντάσματα του παρελθόντος, ο Μάβερικ έρχεται αντιμέτωπος 
με τους βαθύτερους φόβους του, που αποκρυσταλλώνονται σε 
μια αποστολή η οποία απαιτεί την απόλυτη θυσία από όσους 

συμμετάσχουν σε αυτήν.

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

Σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβολή θα πραγματοποιηθεί 
ταυτόχρονα και στην αίθουσα 1

 
Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η πρόσβαση στο 

Θερινό κινηματογράφο είναι ελεύθερη σε όλους, χωρίς να απαι-
τείται καμιά επίδειξη αποτελέσματος τεστ ή βεβαίωσης εμβολια-
σμού .

Απλά, έχετε μαζί σας, τη μάσκα σας και μια ζακέτα και έρχε-
στε !!

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     26/5/22 - 1/6/22Τραγουδώντας την 
Παράδοση, σήμερα στη Στέγη

Tο Δημοτικό Ωδείο 
της Κ.Ε.Π.Α. Δήμου 
Βέροιας διοργανώ-
νουν συναυλία με τίτλο 
«Τραγουδώντας την 
Παράδοση», την Τρίτη 
24 Μαΐου, ώρα 20.00, 
στο Θέατρο της Αντω-
νιάδειας Στέγης Γραμ-
μάτων και Τεχνών.

Η Παιδική -Νεανική 
χορωδία με συνοδεία 
μουσικών θα πραγμα-
τοποιήσει ένα μουσικό 
ταξίδι σε διάφορες πε-
ριοχές της Ελλάδας α-
πό τη Μακεδονία μέχρι 
τη Ρόδο και την Κων-
σταντινούπολη μέσα  από γνωστά παραδοσιακά τραγούδια, 
που όλοι αγαπάμε.  

Επεξεργασία τραγουδιών, επιμέλεια οργανικής συνοδείας, 
μαέστρος χορωδίας: Ζησέκα Δήμητρα

Μουσικοί
Πιάνο: Βαλεντίνη Φωκά 
Κλαρινέτο: Τσιφλίδης Στάθης
 Κλαρινέτο: Κοντοτάσιος Γιώργος
Κλαρινέτο:   Πατρίκα Ελισάβετ  
Βιολί: Φώτη Σταματίνα
Ανάγνωση κειμένων: Αμαράντου Καλλιόπη.
Η είσοδος είναι ελεύθερη. Υποχρεωτική χρήση μάσκας. 

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη 
στη Βέροια!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΒΕΡΟΙΑΣ
HAMLET “…τίποτα 

από μένα δεν φαίνεται…”
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Το Σχολείο Σκηνοθεσίας είναι ένα Εργαστήριο 
Θεατρικής έρευνας, που εγκαινίασε το Δημοτικό Πε-
ριφερειακό Θέατρο Βέροιας το καλοκαίρι του 2020. 
Οι νέοι δημιουργοί της τέχνης του θεάτρου έχουν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν πρακτικά μαθήματα, 
διαλέξεις, masterclasses και παραστάσεις. Να συνα-
ντηθούν και να μοιραστούν με τους δάσκαλους τους 
τις καλλιτεχνικές τους αγωνίες και ειδικότερα να ε-
ρευνήσουν την πολύ ευαίσθητη θέση του σκηνοθέτη 
μέσα στο σύμπαν του θεάτρου. Το Σχολείο Σκηνοθε-
σίας επιστρέφει για 3η χρονιά με στόχο να διευρυν-
θεί ακόμα περισσότερο ώστε να λειτουργήσουν τρεις 
κύκλοι μαθημάτων και να δοθεί έμφαση στα εξής: 
την πρακτική εφαρμογή της μεθόδου εργασίας, τη 
συνεργασία με τους ηθοποιούς, τον κώδικα δεοντολογίας και τη 
δημιουργική επικοινωνία με το κοινό.

Θεματική
Την πρώτη χρονιά, μέσα στο δυστοπικό τοπίο της πανδη-

μίας, ο στόχος μας ήταν η συνάντηση και η επικοινωνία. Τον 
δεύτερο χρόνο, μέσα σε μια περίοδο που ο ρόλος του σκηνο-
θέτη κλονίστηκε, στόχος ήταν η μελέτη των ορίων και η ανάγκη 
δημιουργίας ενός κώδικα δεοντολογίας.

Η τρίτη χρονιά μας βρίσκει αντιμέτωπους με τις κοινωνιολο-
γικές επιπτώσεις της πανδημίας και με μια εμπόλεμη πραγμα-
τικότητα. Είναι η στιγμή να δούμε με ποιον τρόπο η κοινωνική 
διάσταση της τέχνης του θεάτρου μπορεί να σταθεί απέναντι 
στους ηθικούς τριγμούς της κοινωνίας. Να δούμε πώς η δύναμη 
του λόγου, βασικού πυλώνα της θεατρικής δράσης,  μπορεί να 
αποτελέσει έναν πυλώνα ηθικής των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, 
επιλέγουμε να εργαστούμε με οδηγό τον Άμλετ του Σαίξπηρ, 
ώστε να ερευνήσουμε τα παραπάνω ζητήματα. Ο σαιξπηρικός 
ήρωας, κατά τη διάρκεια ενός επεκτατικού πολέμου στην Δανία, 
βιώνει την απόλυτη ηθική κατάπτωση και πασχίζει να κρατήσει 
ακέραιο τον εαυτό του. Μήπως τελικά αυτή η προσπάθεια είναι 
που δημιουργεί έναν καλλιτέχνη; Άλλωστε, όπως είπε πρό-
σφατα ο Σωτήρης Τσαφούλιας: «Καλλιτέχνης δεν γίνεσαι όταν 
πιάσεις ένα μικρόφωνο, ένα πινέλο ή ένα στιλό. Ο τρόπος που 
αντιμετωπίζεις την ασχήμια, τη μεταβολίζεις και τη δίνεις πίσω 
ως καλοσύνη ή ως φως, ο τρόπος που στέκεσαι απέναντι στις 
σκοτεινές στιγμές της ζωής σου, για μένα σε κάνει καλλιτέχνη, 
ανεξαρτήτως επαγγέλματος.»

Διδάσκοντες
Στο 3ο Σχολείο Σκηνοθεσίας θα διδάξουν οι: Στεφανία Γου-

λιώτη, Σοφία Καραγιάννη, Γεωργία Μαυραγάνη, Γιάννης Παρα-
σκευόπουλος, Ελεάννα Τσίχλη, Χριστίνα Χατζηβασιλείου και θα 

πραγματοποιηθεί masterclass από τους Όλγα Ντέντα και Φάνη 
Σακελλαρίου.

Χρονική διάρκεια
Από Κυριακή 3 Ιουλίου έως και Σάββατο 16 Ιουλίου 2022. 
Το Σχολείο Σκηνοθεσίας απευθύνεται:
- σε επαγγελματίες σκηνοθέτες
- σε νέους σκηνοθέτες, που έχουν στο βιογραφικό τους του-

λάχιστον μία επαγγελματική σκηνοθεσία
- σε  τελειόφοιτους και απόφοιτους δραματικών σχολών,  

θεατρολογικών πανεπιστημιακών τμημάτων πρακτικής κατεύ-
θυνσης, οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην αίτησή 
τους βίντεο από εργασία σκηνοθεσίας (στο πλαίσιο μαθήματος 
ή πτυχιακή)

Δήλωση συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν ένα βιογραφικό 

σημείωμα, με ενσωματωμένη μια φωτογραφία τους και, όσοι εν-
διαφέρονται για τη σκηνοθεσία, να στείλουν ηλεκτρονικά βίντεο 
δουλειάς στη διεύθυνση: dipethever@yahoo.gr  Η επιλογή θα 
γίνει βάσει των βιογραφικών.

Επικύρωση Εγγραφής
Όσοι ενδιαφερόμενοι επιλεγούν, θα χρειαστεί να επικυρώ-

σουν την συμμετοχή τους, με κόστος 50€ για κάθε άτομο.
Διαμονή και μετακίνηση
Η διαμονή στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νά-

ουσας και οι μετακινήσεις με λεωφορείο κατά τη διάρκεια των 
μαθημάτων θα είναι εξασφαλισμένες.

Δηλώσεις συμμετοχής έως και την Παρασκευή 3 Ιουνίου 
2022.

Διοργάνωση: Υπουργείο Πολιτισμού  -  Δημοτικό Περιφερεια-
κό Θέατρο Βέροιας  σε συνεργασία με το Δήμο Νάουσας και την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας.



Ζητήματα αναβάθμισης της επιχειρησιακής ικανότητας της Πυ-
ροσβεστικής Ημαθίας έθεσε στη συνάντησή του με τον Υφυπουργό 
Πολιτικής Προστασίας κ. Ευαγ. Τουρνά, ο Τάσος Μπαρτζώκας, 
εστιάζοντας στην αύξηση των οργανικών θέσεων, τη δημιουργία 
Πυροσβεστικών Κλιμακίων και την αναβάθμιση του απαρχαιωμένου 
επιχειρησιακού εξοπλισμού.

Ο Βουλευτής επανέφερε  στο προσκήνιο, την από 4-2-2020 
διεκδίκησή του για επανασύσταση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου 
στη Βεργίνα. Επεσήμανε ότι η μη συμπερίληψη του αρχαιολογικού 
χώρου της Βεργίνας στον κατάλογο με τους 11 αρχαιολογικούς 
χώρους, στους οποίους θα εστιάσει η φετινή αντιπυρική προστασία 
κρύβει μεγάλους κινδύνους, καθώς η επισκεψιμότητα της Βεργίνας 
όχι μόνο βαίνει αυξανόμενη, αλλά θα κορυφωθεί με την ολοκλήρω-
ση του Πολυκεντρικού Μουσείου των Αιγών. Ως εκ τούτου, ο Τάσος 
Μπαρτζώκας έθεσε επιτακτικά το ζήτημα της δημιουργίας Πυρο-
σβεστικού Κλιμακίου, τονίζοντας ότι παρόμοια αναβάθμιση πρέπει 
να γίνει για την ΠΥ Αλεξάνδρειας (αναβάθμιση σε σταθμό Γ’ Τάξης) 
όσο και για τον Εθελοντικό  Πυροσβεστικό Σταθμό Μακεδονίδος (α-
ναβάθμιση σε Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.

Περαιτέρω, ο Τάσος Μπαρτζώκας διατύπωσε με έμφαση το αίτη-
μα των στελεχιακών ελλείψεων, επισημαίνοντας ότι για την Ημαθία 
δεν πρέπει καν να γίνεται λόγος για περαιτέρω αποδυνάμωση 
στελεχιακού δυναμικού. Ιδιαίτερα μετά από τις ανεπάρκειες σε 
δυνάμεις, λόγω της μετακίνησης προσωπικού στα αεροδρόμια της 
FRAPORT. Αντίθετα, ο διάλογος πρέπει να επικεντρωθεί σε αύξηση 
των οργανικών θέσεων, καθώς και σε επιπρόσθετη ενίσχυση της 
ικανότητας του σώματος, με άμεσες τοποθετήσεις εποχικών για την 
αντιπυρική θωράκιση του Νομού

Ο Βουλευτής δεν παρέλειψε να τονίσει τις ανάγκες σε επιχειρη-
σιακό εξοπλισμό, ιδίως σε οχήματα, αναλύοντας τις μεγάλες ελλεί-
ψεις σε όλες τις υπηρεσίες. Παράλληλα, ανέλυσε και τις σημαντικές 
ανεπάρκειες Μέσων Ατομικής Προστασίας, ζητώντας την άμεση 

κάλυψη τους, μέσω των χρηματοδοτικών πόρων του Προγράμμα-
τος Αιγίς.

Σημειώνεται ότι οι διεκδικήσεις και οι παρατηρήσεις του Βουλευ-
τή προς τον Υφυπουργό είναι αποτέλεσμα της αγαστής συνεργα-
σίας του με τα στελέχη των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ημαθίας, 
η οποία ενδυναμώνεται, με στόχο την ασφάλεια της ζωής και της 
περιουσίας των πολιτών της Ημαθίας.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε το

άρθρο 1369 τουΑστικού Κώδικα
ότι:

Ο ΧΑΪΛΑΖΙΔΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ του 
Κωνσταντίνου και της Λίτσας, το γέ-
νος Πραχαλιά, που γεννήθηκε στον 
Πειραιά Αττικής και κατοικεί στο Βού-
περταλ Γερμανίας και η ΜΗΤΡΟΠΟΥ-
ΛΟΥΑΝΝΑ του Ευαγγέλου και της 
Σοφίας, το γένος Λουκανοπούλου, 

που γεννήθηκε στη Βέροια Ημαθίας και κατοικεί στο 
Βούπερταλ Γερμανίας, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίας Πα-
ρασκευής Μελίκης Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε το

άρθρο 1369 τουΑστικού Κώδικα
ότι:

ΟΜΑΚΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθα-
νασίου και της Θωμαής, το γένος Α-
ποστόλου, που γεννήθηκε στον Χο-
λαργό Αττικής και κατοικεί στην Καρ-
δίτσα και η ΚΕΡΑΣΙΛΙΔΟΥΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΑ του Κων/νου και της Βασιλικής, 
το γένος Καραβασίλη, που γεννήθηκε 

στη Βέροια και κατοικεί στο Διαβατό Ημαθίας, πρόκειται 
να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον 
Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου, Ελένης και Ελευθερίου στο Δια-
βατό Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε το

άρθρο 1369 τουΑστικού Κώδικα
ότι:

ΟΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣΙΩΑΝΝΗΣ του 
Κων/νου και της Φεβρωνίας, το γένος 
Μπασιώτη, που γεννήθηκε στον Χο-
λαργό Αττικής και κατοικεί στην Βερ-
γίνα Ημαθίας και η ΠΑΠΧΙΑΝΟΥΕ-
ΛΕΝΗ του Αντωνίου και της Ειρήνης, 

το γένος Αναξαγόρου, που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στην Βεργίνα Ημαθίας, πρόκειται να παντρευ-
τούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Αγ. Φωτίου Βεργίνας Ημαθίας.

Για μπίζνες 
στο Κογκρέσο

Του Αντώνη Μαρκούλη*

Πράγματι άξιος θαυ-
μασμού ο τρόπος διαχεί-
ρισης της παρουσίας Μη-
τσοτάκη στις ΗΠΑ, από 
την κυβέρνηση, από τη 
Νέα Δημοκρατία και από 
τα -έως παρεξηγήσεως- 
φιλικά μέσα μαζικής ενη-
μέρωσης. Ο καλύτερος 
πελάτης της αμερικανικής 
πολεμικής βιομηχανίας ε-
πισκέφθηκε τους πάντα 
πρόθυμους προμηθευτές 
του, τους είπε ωραία λό-
για για το «κατάστημα» 

και τα «προϊόντα» τους, κι εκείνοι τον χειροκρότησαν πολλά-
κις και με ενθουσιασμό, όπως κάνει κάθε πωλητής που σέ-
βεται τον εαυτό του μετά από μία καινούρια γενναία αγορά 
του καλύτερου πελάτη του.

Κατά συνέπεια. Δεν απηχούσε το σύνολο του ελληνικού 
λαού η ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού στο Αμερικανικό 
Κογκρέσο. Οι υγιώς σκεπτόμενοι Έλληνες δεν πείστηκαν 
από την καλλιέπεια της αγγλικής του Μητσοτάκη, όπως δεν 
πείθονται πολλά χρόνια τώρα για τις ειρηνικές προθέσεις 
των ένθερμων χειροκροτητών του. Μια ακόμη μπίζνα ήταν 
(αεροπλάνα, φρεγάτες, υποβρύχια κλπ.), την οποία ο ελλη-
νικός λαός θα κληθεί να πληρώνει για πολλά χρόνια, όπως 
και τόσες άλλες της τελευταίας τριετίας. Στο όνομα του καπι-
ταλισμού και της ειρήνης, που βολεύουν πάντα τους λίγους 
και ισχυρούς.

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

Τάσος Μπαρτζώκας: Καμία αποδυνάμωση της Πυροσβεστικής 
στην Ημαθία, μόνο για αναβάθμιση πρέπει να γίνεται λόγος
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Η εταιρεία 
ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ SECURITY

 βράβευσε τους
καλύτερους του 2021! 

Στη Νάουσα θα γίνει 
τον Ιούλιο, το 36ο Πανελλήνιο 

Αντάμωμα Βλάχων 
Με τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων (ΠΟΠΣ) Βλάχων, Μιχάλη Μαγειρία και 

τον Αντιπρόεδρο Γεώργιο Δαρδακούλη συναντήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (19.05.2022) ο Δήμαρχος Νάουσας 
Νικόλας Καρανικόλας. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν, επίσης, η Αρχοντούλα Τζιμουλίκου, Πρόεδρος του Λαογραφικού 
Συλλόγου Βλάχων Νάουσας που είναι και ειδική  γραμματέας της ΠΟΠΣ Βλάχων, καθώς και μέλη του Δ.Σ.  Συλλόγου.  
Κατά τη συνάντηση, ο Δήμαρχος Νάουσας τόνισε ότι είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά η απόφαση από πλευράς της Ομο-
σπονδίας να διοργανώσει το 36ο Πανελλήνιο Αντάμωμα  Βλάχων στη Νάουσα - το οποίο θα είναι αφιερωμένο στην 
επέτειο των 200 ετών από το Ολοκαύτωμα της πόλης και θα πραγματοποιηθεί στις 8, 9 και 10 Ιουλίου 2022,  επιση-
μαίνοντας παράλληλα την αμέριστη στήριξη της δημοτικής αρχής στο σημαντικό αυτό γεγονός και τη διοργάνωσή του. 

Στη συνάντηση  συζητήθηκαν επίσης ζητήματα περαιτέρω συνεργειών και από κοινού μελλοντικών δράσεων μετα-
ξύ του Δήμου Νάουσας και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων. 

Έχει ιδιαίτερη σημασία και σπανίζει την δύσκολη περίοδο που βιώνουμε 
το φαινόμενο μια επιχείρηση να βραβεύει εργαζομένους της για τις υπηρε-
σίες που προσφέρουν. Η εταιρεία του Μπάμπη Τσιφλίδη, ‘’T.S.S.-TSIFLIDIS 
SECURITY SERVICES’’, ανάμεσα στους δεκάδες εργαζομένους και συνεργά-
τες της βράβευσε τους καλύτερους για την χρονιά 2021. 

Οι Μπαλτζής Θωμάς και Τάσος Γεωργίου βραβεύθηκαν από την εταιρεία 
για το ήθος και τον επαγγελματισμό τους. 

Εξαιρετική πρωτοβουλία που καλό είναι να βρει μιμητές…έστω και ως ηθι-
κή επιβράβευση!   

 AΔΑ: ΩΑΒ6Ω9Ο-679
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛ:80/2022                                         Αρ. Πρωτ.: 23774
CPV: 45233222-1                                        Ημ/νια: 19/05/22

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΛΟΙΠΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (2022)»

1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοι-
κτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  
«Ενδοδημοτική οδοποιία λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου 
Βέροιας» προϋπολογισμού  400.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανο-
μένου 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας 
Έργων  Οδοποιίας

2. Ταξινόμηση έργου κατά  CPV: 45233222-1
3. Κωδικός NUTS: EL 521
4. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-

βουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω 
της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και μέσω της δι-
αδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με αναζήτηση στον 
αρ συστήματος 189219

5. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με 
ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016,  με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών την 16.06.22 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 
λήξης της υποβολής των προσφορών 08:00πμ Την ίδια ημέρα και 
ώρα 09:00 θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, 
από την  Επιτροπή Διαγωνισμού. 

6. Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύστημα υποβολής της  
προσφοράς είναι  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό  
για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης  
σε  έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 
2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης  είναι 
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βά-
σει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

7. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
-Α. Εγγεγραμμένες  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

(Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον είναι 
1ης ΤΑΞΗΣ και άνω Οδοποιίας

- Β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που 
έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)  
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους 
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν 
τηρούνται επίσημοι  κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με τα δη-
μοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  ύψους     έξι χιλιάδων τετρα-
κοσίων πενήντα ενός ευρώ και εξήντα ένα λεπτών (6.451,61 €).

και θα απευθύνεται στον Δήμο Βέροιας και θα έχει χρόνο ισχύος 
μεγαλύτερο των δεκατριών (13) μηνών και τριάντα (30) ημερών, α-
πό την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφο-
ρών  (άρθρο 97 παρ. 3 και άρθρο72 παρ. 1α  του Ν. 4412/2016, 
δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 15-08-2023.

9. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 
02.30.7323.020 του προϋπολογισμού του έτους 2022 του Δήμου 
και προέρχεται από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλεσης 
του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

11. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» 
δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακολουθεί τις προβλέψεις 
της υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/16).

12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών –Περιουσίας 

Τσαχουρίδης Αλέξανδρος 

 AΔΑ: 6ΕΓΤΩ9Ο-7Υ0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛ:112/2022                                       Αρ. Πρωτ.: 23777
CPV: 45233222-1                                        Ημ/νια: 19/05/22

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  
ΣΥΜΒΑΣΗΣ   ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ (2022)»
1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό α-

νοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έρ-
γου  «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων ΔΕ Βέροιας 
(2022)» προϋπολογισμού  185.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανο-
μένου 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας 
Έργων  Οδοποιίας

2. Ταξινόμηση έργου κατά  CPV: 45233222-1
3. Κωδικός NUTS: EL 521
4. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-

βουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω 
της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και μέσω της δι-
αδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με αναζήτηση στον 
αρ συστήματος 189220

5. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με 
ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016,  με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών την 20.06.22 ημέρα Δευτέρα και  ώρα 
λήξης της υποβολής των προσφορών 08:00πμ Την ίδια ημέρα και 
ώρα 09:00 θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, 
από την  Επιτροπή Διαγωνισμού. 

6. Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύστημα υποβολής της  
προσφοράς είναι  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό  
για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης  
σε  έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 
2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης  είναι 
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βά-
σει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

7. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
-Α. Εγγεγραμμένες  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

(Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον είναι 
Α2 ΤΑΞΗΣ και άνω Οδοποιίας

- Β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που 
έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)  
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους 
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν 
τηρούνται επίσημοι  κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με τα δη-
μοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγ-
γυητικής επιστολής συμμετοχής  ύψους δύο χιλιάδων εννιακοσί-
ων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (2983,87 €).

και θα απευθύνεται στον Δήμο Βέροιας και θα έχει χρόνο ισχύος 
μεγαλύτερο των δέκα (10) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  
(άρθρο 97 παρ. 3 και άρθρο72 παρ. 1α  του Ν. 4412/2016, δηλαδή 
πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 20-05-2023.

9. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 
02.30.7333.020 του προϋπολογισμού του έτους 2022 του Δήμου 
και προέρχεται από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλεσης 
του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

11. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» 
δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακολουθεί τις προβλέψεις 
της υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/16).

12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών –Περιουσίας 

Τσαχουρίδης Αλέξανδρος 



Την ομάδα μαθητών του 4ου ΓΕΛ Βέροιας 
υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Βέροιας

 – Οι νέοι φιλοτέχνησαν αφίσες κατά της έμφυλης βίας
Την ομάδα των μαθητών 

της Α’ τάξης του 4ου Γενικού 
Λυκείου Βέροιας και την καθη-
γήτριά τους κα Έφη Τσεπίδου, 
οι οποίοι είχαν την ιδέα να φι-
λοτεχνήσουν δύο αφίσες κατά 
της έμφυλης βίας, υποδέχθηκε 
ο Δήμαρχος Βέροιας, κ. Κων-
σταντίνος Βοργιαζίδης.

Οι μαθήτριες Μαριλένα Σι-
δηροπούλου, Άσπα Σαρόγλου, 
Στέλλα Σίμου, Μαρία Τσαγγα-
λίδου και ο μαθητής Γιάννης 
Τασιόπουλος θέλησαν να στεί-
λουν το δικό τους μήνυμα α-
πέναντι στην κακοποίηση των 
γυναικών και τις γυναικοκτονί-
ες, φαινόμενα που δυστυχώς 
λαμβάνουν ανησυχητικές δια-
στάσεις τους τελευταίους μή-
νες στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο της ολοκλήρω-
σης σειράς μαθημάτων στη 
γλώσσα και τη λογοτεχνία με 
θέμα τη βία μεταξύ των φύ-
λων, οι μαθητές με την καθο-
δήγηση της υπεύθυνης καθη-
γήτριας, δημιούργησαν γραφι-
στικό σχέδιο και έγραψαν τον 
τίτλο «Σπάσε τη σιωπή… Δεν 
είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη» 
εμπνευσμένο και από το βι-
ωματικό εργαστήριο του Κέ-
ντρου Συμβουλευτικής Γυναι-
κών Δήμου Βέροιας «Ενδυνά-
μωση μαθητών και μαθητριών 
στην πρόληψη της έμφυλης βί-
ας στις συντροφικές σχέσεις» 
που πραγματοποιήθηκε στο 
4ο ΓΕΛ Βέροιας.

Ο Δήμαρχος Βέροιας 
συνεχάρη τους μαθητές 
για την πρωτοβουλία 
τους και τα μηνύματα 
που στέλνουν απέναντι 
στις πιο ακραίες μορφές 
έμφυλης βίας, καθώς οι 
νέοι στην πρώτη τους 
αφίσα μέσα από φρά-
σεις προσπαθούν να 
ευαισθητοποιήσουν όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερο 
μέρος της κοινωνίας πά-
νω στο θέμα των ανισο-
τήτων.
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
 «VENUS GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

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

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ: 
Email: hr@venusgrowers.gr

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

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
«VENUS GROWERS» 

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

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

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

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

Mail: hr@venusgrowers.gr

Βρέθηκαν 
κλειδιά

Βρέθηκαν 
κλειδιά στην 
οδό Μ. Αλε-
ξάνδρου. 

Όποιος τα 
έχασε θα βρί-
σκονται στα 
γραφεία της 
εφημερίδας, 
Βενιζέλου 10, 
τηλ.  23310 
66913

Παροχή γεωργικών συμβουλών 
από την ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

στο πλαίσιο του υπο-Μέτρου 2.1
Ο πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ενημερώνει, ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η 
υλοποίηση του Υπομέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – 
Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ). 

Το Υπομέτρου 2.1 εφαρμόζεται σε όλη την Ελληνική επικράτεια προσφέροντας στήριξη 
σε Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβούλων, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
σε γεωργούς. Η εφαρμογή του στοχεύει στην ενθάρρυνση της χρήσης των συμβουλών από 
τους γεωργούς και στην αναγνώριση του οφέλους των συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

Η υλοποίησή του, δίνει τη δυνατότητα στους γεωργούς να έχουν συμβουλευτική υπο-
στήριξη από εξειδικευμένους Γεωργικούς Συμβούλους, με επιτόπιες επισκέψεις και προ-
σφορά επιστημονικής γνώσης για σημαντικά θέματα που αφορούν την εκμετάλλευσή τους 
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Η συμμετοχή των παραγωγών στο συγκεκριμένο μέ-
τρο και η πρόσβαση τους στις συμβουλές είναι προαιρετική και αποτελεί ελεύθερη επιλογή 
τους. 

Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, συμβάλλουν στη βελ-
τίωση της αειφόρου διαχείρισης και της συνολικής απόδοσης της εκμετάλλευσης των γεωρ-
γών και στη λήψη σωστών αποφάσεων από αυτούς, για τη συνολική τεχνικοοικονομική και 
περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους. Επιπλέον, οι συμβουλές συμβάλλουν 
άμεσα στον εγκάρσιο στόχο της καινοτομίας, στην αειφορία του αγρο-διατροφικού συστή-
ματος και στους οριζόντιους στόχους του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής. 

Η εταιρεία ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ έχει στο δυναμικό της πλήθος εξειδι-
κευμένων Γεωργικών Συμβούλων πιστοποιημένων από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και έχει την 
δυνατότητα να παρέχει συμβουλές προς τους δυνητικά ωφελούμενους γεωργούς με εκμε-
ταλλεύσεις, φυτικής, ζωικής ή μικτής κατεύθυνσης, στο σύνολο των θεματικών πεδίων του 
υπο-Μέτρου 2.1, τα οποία επιγραμματικά αναφέρονται παρακάτω: 

● Πολλαπλή συμμόρφωση 
● Πρασίνισμα 
● Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) / Agro 
● Ορθολογική χρήση νερού / Σύνταξη σχεδίου διαχείρισης 
● Ορθολογική χρήση λιπασμάτων / Μείωση ρύπανσης υδάτων 
● Ορθολογική διαχείριση ζωικών αποβλήτων / Μείωση ρύπανσης υδάτων 
● Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία (ΟΦΠ) 
● Μετριασμός κλιματικής αλλαγής ή προσαρμογή σε αυτή 
● Χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων κ.λπ. για τη βιοοικονομία 
● Μείωση αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας 
● Υποστήριξη Μ11 – Βιολογική παραγωγή 
● Υποστήριξη Μ10 – Γεωργοπεριβαλλοντικά 
● Καινοτομία/Εκσυγχρονισμός/Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
● Μείωση κόστους παραγωγής 
● Νέοι και νεοεισερχόμενοι γεωργοί 
● Καθετοποίηση 
● Προσανατολισμός στην αγορά

ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Γραφείο Σκύδρας: 2381081600
Γραφείο Βέροιας: 2331074100

www.georgikoisymvouloi.com.gr
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ΔεύτεροςστηνΙορδανία
οΛευτέρηςΜαύρης

του«ΕνΣώματιΥγιεί»Βέροιας!

 Μεγάλη επιτυχία για τον αθλητής της Επιτραπέζιας Αντισφαίρι-
σης του «Εν Σώματι Υγιεί» Α.Σ. ΑμεΑ Βέροιας, Λευτέρη Μαύρη, η 
κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Ατομικό της Κατηγορίας 6 
όπου αγωνίζεται. 

Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας 
Αμμάν το τριήμερο 19-21 Μαΐου. 

Πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις την πρώτη μέρα των 
αγώνων, νίκησε διαδοχικά αθλητές από Σαουδική Αραβία και την Ι-
ορδανία αντίστοιχα με 3-0 σετ. Την επόμενη μέρα γνώρισε δύο ήττες, 
από το φαβορί Γερμανό αθλητή και μια απρόσμενη ήττα από τον έτε-
ρο Ιορδανό και σε μια περίεργη τριπλή ισοβαθμία, κατετάγη δεύτερος 
με διαφορά πόντων με πρώτο τον αθλητή Muller της Γερμανίας.

Στα Διπλά Ανδρών με συμπαίκτη τον Ιορδανό Τayem M. έμει-
ναν στην 4η θέση, όπως και στα Διπλά Μικτά με συμπαίκτρια την 
Abdelaziz S. από την Αίγυπτο. 

Στο πλευρό του Λευτέρη ο Τεχνικός Διευθυντής του «Εν Σώματι 
Υγιεί» κ. Καραϊωσήφ Αλέξανδρος με διπλή ιδιότητα, τόσο του προ-
πονητής Επιτρ. Αντισφαίρισης, όσο και του Τεχνικού Συμβούλου της 
Εθνικής Ομάδας ΑμεΑ. 

Με την επιτυχία του αυτή ο Λευτέρης Μαύρης, εκπληρώνει τον 
αρχικό στόχο που ήταν η είσοδος στην παγκόσμια κατάταξη του 
αθλήματος και με τις συμμετοχές του στα προσεχή τουρνουά της Πο-
ντγκόριτσα και της Οστράβα, στοχεύει στην βελτίωση της θέσης του 
και την καθιέρωσή του στους ελίτ αθλητές της κατηγορίας του.

Στους αγώνες συμμετείχαν και οι αθλητές του ΠΑΣΚΑ Χρυσικός 
Γρηγόρης (κατ.1 - 2ος στο Ατομικό, 1ος στο Διπλό) και η μόλις 16 
ετών Μπουρνιά Ευανθία (κατ.1 2η στο Ατομικό, - 2η στο Διπλό) 
συνοδευόμενοι από την προπονήτριά τους και Ομοσπονδιακή Προ-
πονήτρια κ. Νταουντάκη Ελευθερία. Όλοι οι αθλητές συμμετείχαν με 
δικά τους έξοδα.

Πλέον τα μάτια όλων στρέφονται στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, όπου θα 
συμμετέχει σύσσωμη η Ομάδα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης του «Εν 
Σώματι Υγιεί».

Ολοταχώς προς την άνοδο στη Γ’ Εθνική 
κατηγορία οδεύει ο Αστέρας Τριποτάμου του 
Τάσου Χουρσουζίδη που σάρωσε εκτός έδρας 
στα Γιαννιτσά τον τοπικό Εθνικό με 0-3. μετά 
το αποτέλεσμα αυτό και με το γεγονός οτι έχει 
κάνει και το ρεπό του η ομάδα της Ημαθίας 
μάλλον από την νέα χρονιά θα βρίσκεται στα 
«σαλόνια» εθνικής κατηγορίας του Ελληνικού 
ποδοσφαίρου

Αγωνιστικά, ο Αστέρας ήταν ανώτερος στο 
μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, απέναντι 
στην αξιόλογη ομάδα των Γιαννιτσών που τα 
έδωσε όλα για να πάρει βαθμό ή βαθμούς.

Το πρώτο 45λεπτο έληξε με το λευκό 0-0 
και τις δύο ομάδες να έχουν κάποιες καλές 
στιγμές μπροστά στις αντίπαλες εστίες.

Στην επανάληψη ο Τριπόταμος ήταν πιο 
αποτελεσματικός και στο 70’ πήρε το προβά-
δισμα στο σκορ με ωραίο διαγώνιο σουτ του 
Μετάι λίγο μέσα από την περιοχή.

Τέσσερα λεπτά αργότερα  ο Χιντίδης με 
κεφαλιά, μετά από κόρνερ και πρώτη κεφαλιά 
Μπαλάφα, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 
0-2, ενώ στο 80’ οι Ημαθιώτες βγήκαν στην 
αντεπίθεση με τον Βασιλείου, ο οποίος την 
τελευταία στιγμή ανακόπηκε, η μπάλα κατέ-
ληξε στον Μετάι που με πλασέ σε κενή εστία 
έγραψε το τελικό 0-3!

ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ: Καμπαλής, Χα-
τζηλιάδης, Κυρτεγίδης, Γκογκολούδης, Γου-
στέρης, Καμπάνης (76’ Λιτοβολής), Τσιλογλα-
νίδης (85’ Μιχαηλίδης), Σιδώρης, Χριστοφό-
ρου, Σιδέρης.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ: Κύρου, Μπα-
λάφας, Μπέσας, Γιτίδης, Τ. Παπαδόπουλος 
(60’ Μπικιάρης), Κόλα (78’ Μπρέγκου), Προ-
βατίδης, Μετάι (83’ Μανώλης), Γιόνδης (83’ 
Τούφας), Αχαλινόπουλος, Μπουλάρι (78’ Βα-
σιλείου).

ΤάσοςΧουρσουζίδης.»Κάναμεακόμη
έναβήμαγιαναπετύχουμετονστόχομας»

Στο kerkidasport.gr μίλησε μετά το τέλος 
του νικηφόρου αγώνα με τον Εθνικό Γιαννι-
τσών, ο προπονητής του Αστέρα Τριποτάμου, 
Τάσος Χουρσουζίδης.

Αναλυτικά τα όσα είπε:
«Σήμερα κάναμε ακόμα ένα βήμα προς 

τον στόχο μας με την νίκη μας μέσα στην έ-
δρα του Εθνικού Γιαννιτσών. Θέλω να δώσω 
συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου 

που για ακόμα ένα παιχνίδι τήρησαν το πλάνο 
και έδειξαν σοβαρότητα απέναντι σ έναν πολύ 
σοβαρό αντίπαλο, καταφέρνοντας να πετύ-
χουμε το απόλυτο νικών στον όμιλο μας. Στο 
πρώτο ημίχρονο είχαμε την καθολική κατοχή 
της μπάλας αλλά δεν καταφέραμε να μετουσι-
ώσουμε τις ευκαιρίες μας σε γκολ.

Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πιο απο-
φασισμένοι, δεν αλλάξαμε κάτι στο τρόπο παι-
χνιδιού μας, αλλά με τις αλλαγές που έγιναν 
καταφέραμε να δώσουμε ενέργεια και να προ-
ηγηθούμε στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου. 
Από κει και πέρα όλα ήταν πιο εύκολα καθώς 
βρήκαμε αρκετούς χώρους στις πλάτες του 
αντιπάλου, πετυχαίνοντας ακόμα δυο τέρμα-
τα. Ο αγωνιστικός χώρος στο εθνικό στάδιο 
Γιαννιτσών ήταν άψογος και μας βοήθησε να 
παίξουμε με τον τρόπο που επιθυμούμε.

Ευχαριστούμε για την άψογη φιλοξενία 
τους ανθρώπους του Εθνικού και να ευχηθώ 
στην ομάδα τους καλή συνέχεια στους επόμε-
νους αγώνες. Κοιτάμε πλέον το εντός έδρας 
παιχνίδι της Τετάρτης με την Χανιώτη όπου με 
νίκη σφραγίζουμε και μαθηματικά την άνοδο 
στην Γ’ Εθνική. Είναι μια απαιτητική χρόνια με 
πολλά παιχνίδια και είναι ευκαιρία μπροστά 
στον κόσμο της Ημαθίας να κλειδώσουμε 

ένα από τα εισιτήρια της ανόδου. Εύχομαι ο 
κόσμος να είναι εκεί να μας συμπαρασταθεί 
σε έναν ακόμα δύσκολο αγώνα για την ομάδα 
μας και υποσχόμαστε να κάνουμε τα πάντα 
για να φύγουν χαρούμενοι απ το γήπεδο του 
Μακροχωρίου».
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ΠΑΟΚ Κρηστώνης - Μελιτέας Μελ  .....2-1
Αναγ. Επανομής - ΑΟ Χανιώτης  .........0-2
Εθνικός Γιαν - Αστέρας Τριπ ...............0-3
Ρεπό: ΓΑΣ Σβορώνου
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5ηαγωνιστική(25/05)
ΠΑΟΚ Κραστώνης -Εθνικός Γιαννιτσών
ΓΑΣ Σβορώνου-Αναγέννηση Επανομής
Αστέρας Τριποτάμου-ΑΟ Χανιώτης
Ρεπό: Μελιτέας Μελίτης

ΜπαράζανόδουστηνΓ’Εθνική
Ασταμάτητος ο Αστέρας Τριποτάμου 0-3 τον Εθνικό

στα Γιαννιτσά

Την ήττα με σκορ 
2-0 γνώρισε η 
ομάδα Κ20 της 

ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ στο Βόλο 
από την τοπική Νίκη, 
στον πρώτο προημιτε-
λικό του πρωταθλήμα-
τος της SL2.

Έτσι, στον επαναληπτικό που 
θα γίνει την επόμενη Κυριακή 
στη Βέροια, οι «κυανέρυθροι» 
θα έχουν δύσκολο έργο, ωστό-
σο θα παλέψουν για την πρό-
κριση στην επόμενη φάση του 
πρωταθλήματος Κ-20 της Super 
League 2.

Η Βεροιώτικη ομάδα στον α-
γώνα του Βόλου είχε αρκετά πα-
ράπονα από την διαιτησία, αφού 
την άφησε από το 40’ με παίκτη 
λιγότερο (αποβολή Καρασαρίδη 
με 2η κίτρινη κάρτα), και γενικά 
«μοίραζε» με ευκολία τις κάρτες 

στους «κυανέρυθρους»!
Τα γκολ των γηπεδούχων ση-

μείωσαν στο 75’ ο Πρίφτι και στο 
τέταρτο λεπτό των καθυστερήσε-
ων ο Αναστασιάδης!

ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ: Βά-
ντσης, Χαβιαρόπουλος (75’ Χο-
χλιούρος), Φωτόπουλος, Τασιό-
πουλος, Καρασαρίδης, Μιχαηλί-
δης (42’ Βασιλειάδης), Λαζεκίδης 

(60’ Βουδούρης), Ισαακίδης, 
Λουτζιανιώτης (46’ Τσέας), Μπε-
κιαρίδης, Χερίδης (60’ Μωυσί-
δης).

SL2
ΉτταγιατηνΚ20τηςΒέροιαςαπότηΝίκημε2-0

στοΒόλο

 Νέα αναβολή για 
Παναιτωλικό - Πάνε ακόμα 

πιο πίσω τα μπαράζ!

Η αστοχία της Επιτροπής Δεοντολογίας που δεν κάλεσε σε απο-
λογία τον πρώην εργαζόμενο στον Παναιτωλικό, Χρήστο Κουτσο-
σπύρο, οδήγησε σε νέα αναβολή την εκδίκαση της υπόθεσης των 
Αγρινιωτών στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Την αναβολή ζήτησε η πλευρά του Κουτσοσπύρου, ο οποίος κα-
τηγορείται για «παράνομο στοιχηματισμό», και έγινε δεκτή από την 
Επιτροπή.

Η υπόθεση επρόκειτο να συζητηθεί την προσεχή Τετάρτη. Η νέα 
αναβολή σημαίνει ότι πάνε ακόμα πιο πίσω οι αγώνες μπαράζ Λάμία 
- Βέροια, που αναβλήθηκαν εν αναμονή της απόφασης της Επιτρο-
πής Δεοντολογίας.

Υπενθυμίζεται ότι η εισήγηση του ερευνητικού τμήματος είναι ο 
υποβιβασμός της ομάδας του Αγρινίου.
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Καυστική επιστολή με ‘’α-
παντήσεις’’ στα ερωτήματα του 
προέδρου του Φίλιππου Βέροιας 
Γιώργου Φύκατα απευθύνει σύσ-
σωμος ο σύλλογος Παλαιμάχων 
του Φίλιππου Βέροιας με την υ-
πογραφή του προέδρου του Γιάν-
νη Γκιλιόπουλου.

Στην επιστολή αυτή υπάρχουν 
και ερωτήματα και τον καλούν να 
παραιτηθεί για να αναλάβουν τον 
ιστορικό Φίλιππο Βέροιας άνθρω-
ποι που μπορούν να τον αναστή-
σουν.

Η επιστολή:
Αξιότιμε κύριε Φύκατα,
Είμαι υποχρεωμένος να απα-

ντήσω στις δηλώσεις-σχόλια που 
κάνατε, όσον αφορά ότι ‘’Παρα-
καλούσαν’’ να πέσει ο Φίλιππος.

Κανείς γονιός δεν θέλει να πε-
θάνει το παιδί του. Αυτό το τμήμα 
είναι δημιούργημα (απο το 1977) 
όλων των αθλητών, προέδρων, 
εφόρων, παραγόντων, φιλά-
θλων,ακόμη και εξωπαραγοντι-
κών που μόχθησαν όλοι μαζί και 
στάθηκαν δίπλα στην ομάδα, ό-
πως και εσείς άλλωστε.

Είναι ομάδα όλης της πόλης, 
όλων των πολιτών.

Το να αναφέρεστε αόριστα ότι 
παρακαλούσαν  να πέσει η ομά-
δα, προσβάλλετε ανεπανόρθωτα 
την τιμή και την προσπάθεια ό-
λων.

Αν γνωρίζετε κάτι περισσότε-
ρο αναφερθείτε ονομαστικά.

Ανακαλέστε ή παραιτηθείτε... 
Μην κρύβεστε, γιατί πίσω απο 

εσάς κρύβετε τον ιστορικό Φίλιπ-
πο, ‘’εγκλωβισμένο’’ στα συρτά-

ρια σας. 
Και ξέρετε τι εννοούμε: ‘’χαρ-

τιά, σφραγίδα, βιβλία, απολογι-
σμούς και το κυριώτερο την δη-
μοκρατία του συλλόγου’’.

Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που 
αγαπούν τον Φίλιππο και θέλουν 
την Ανάστασή του.

Δεν είναι δυνατόν να αφήσου-
με σε όλη την πόλη μας αλλά και 
στο πανελλήνιο να αιωρείται στο 
φίλαθλο κοινό μία τέτοια άποψη η 
οποία είναι διόλου αντίθετη με την 
απέραντη αγάπη μας για αυτόν 
τον ιστορικό Σύλλογο.

Όσον αφορά γιατί δεν έρχο-
νται δίπλα σας να βοηθήσουν η 
να υποστηρίξουν την προσπά-
θειά σας, γνωρίζετε πως σε όλα 
αυτά τα χρόνια που είστε πρό-
εδρος, ήρθαν και συστρατεύτη-
καν δίπλα σας, όλη η αφρόκρεμα 

της πόλης (αθλητές, παράγοντες, 
επιχειρηματίες, προπονητές) οι 
οποίοι έφυγαν ...κακήν κακώς...

Τον λόγο που δεν επιθυμούν 
να ξανασυνταχθούν δίπλα σας 
ίσως τον γνωρίζετε εσείς καλύ-
τερα.....

Και ΝΑΙ, ο σχεδιασμός της ο-
μάδας [όπως κάνουν όλες οι ομά-
δες στο χαντμπολ] έχει ξεκινήσει 
αυτήν την περίοδο, εδώ και δύο 
εβδομάδες! 

Όχι τον Αύγουστο όπως νομί-
ζετε, γιατί οι αθλητές  αν δεν τους 
αγκαλιάσεις η δεν τους προσεγγί-
σεις θα ψάξουν να βρουν αλλού 
σπίτι να τους στεγάσει.

Η ομάδα κύριε Φύκατα δεν εί-
ναι δική σας. 

Δεν είναι κανενός. Είναι όλων 
μας. 

Είναι όλης της πόλης που φέ-

ρει το όνομά της:. ‘’Φίλιππος Βέ-
ροιας’’ λέγεται. 

Μην το αγνοείτε.  
Απο ποιόν να ζητήσουμε την 

ομάδα; 
Τα μέλη της σας έχουν εκλέξει. 

Εσείς αν δεν μπορείτε, πρέπει 
να παραιτηθείτε και να παραδώ-
σετε τον σύλλογο για τις δημο-
κρατικές διαδικασίες της εκλογής 
‘’διοίκησης’’ που θα μπορεί να 
ανταπεξέλθει στη μεγάλη ιστορία 
του Φίλιππου. 

Μπορείτε;
Ας ξεκινήσουμε επιτέλους να 

μιλάμε ονομαστικά και με ΑΛΗ-
ΘΕΙΕΣ!!!                                           

Μετιμή
ΓΙΑΝΝΗΣΓΚΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

[ΠΡΟΕΔΡΟΣΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΥΒΕΡΟΙΑΣ]

ΚαυστικήεπιστολήκαταπέλτηςτωνΠαλαίμαχων
τουΦιλίππουΒέροιαςστονπρόεδροΓ.Φύκατα

M. Τζαφερόπουλος Α. Μπέτμαν 
διαιτήτευσαν στον Α’ τελικό
του European Cup ανδρών

στην Νορβηγία

Ο Μιχάλης Τζαφερόπουλος και ο Ανδρέας Μπέτμαν διαιτήτευσαν 
χθέ το βράδυ στην πόλη Στάβανγκερ της Νορβηγίας, τον πρώτο 
τελικό του European Cup ανδρών μεταξύ Νέρμπο (Νορβηγίας) και 
Μπάγια Μάρε (Ρουμανίας), στον οποίο νίκησε η γηπεδούχος ομάδα 
με 29-25 παρουσία 5000 θετών.

Ο αγώνας μεταδόθηκε σε 27 χώρες.
Ο ορισμός τους στον τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης αποτελεί 

χαρά, τιμή και διάκριση για το ελληνικό χάντμπολ και την ελληνική 
διαιτησία.

Συγχαρητήρια και εις ανώτερα.
Ο Μιχάλης Τζαφερόπουλος είναι διαιτητής από το 1995 και ο Αν-

δρέας Μπέτμαν από το 2003.
Ήταν ο δεύτερος ευρωπαϊκός τελικός που θα διαιτήτευσαν αφού 

το 2017 είχαν οριστεί στον 1ο τελικό του EHF Cup Mπίτενχαιμ (Γερ-
μανία)- Ροστόφ (Ρωσία).

Στιη φωτογραφία οι δύο διεθνείς διαιτητές μας μετά την λήξη του 
αγώνα που  βρήκε νικήτρια την Νορβηγική ομάδα με 29-25.

Δεν τα κατάφερε η ομάδα μπα΄σκετ του 
Φίλιππου Βέροιας και γνώρισε την ήττα με 
73-62 στο Αγρίνιο και αποχαιρετήσε  την Α2 
κατηγορία  Έτσι μία ακόμη ομάδα της πόλις 
μας μετά τον υποβιβασμό της ομα΄δας  χαντ 
μπολ μετά από 45 συνεχή χρόνια στην μεγά-
λη κατηγορία . ήρθε ο υποβιβασμός και της 
ομάδας Βόλεϊ, και σήμερα ακολούθησε και η 
ομα΄δα του μπα΄σκετ στην Β’ εθνική.

Μιά πολύ άσχημη χρονιά για τον αθλητι-
σμό της Βέροιας , μακάρι τουλάχιστον να τα 
καταφέρει η ομάδα ποδοσφαίρου...να ανέβει 
στην SL1. Το παιχνίδι για τον Φίλιππο χά-
θηκε στο τρίτο 10λεπτό, όπου είχε τραγική 
εμφάνιση  και κανείς παίκτης δεν μπόρεσε 
να διακριθεί, όταν ο αντίπαλος σου κάνει το 
18-0 δεν αφήνει περιθώρια για την συνέχεια. 

Το ερώτημα γιατί η άσχημη εικόνα σε αυ-
τό το δια΄στημα μήπως πίστεψαν οι παίκτες 
του Φιλίππου οτι στο ημίχρονο με το προβά-
δισμα που πήρε τελείωσε ο αγώνας 

Αβίαστα λάθη πούλημα της μπάλας αστο-
χία τα πα΄ντα ήταν εναντίον του Φιλίππου. 

Να θυμίσουμε οτι οι γηπεδούχοι  το 31-38 
το έκαναν 58-50 δηλαδή πέτυχαν 27 πό-
ντους και ο Φίλιππος μόλις 12. 

Από κει και μετά «κόπηκαν» τα πόδια των 
παικτών του Φιλίππου που συνέχισαν στην 
μετριότητα χωρίς πάθος σε αντίθεση με τους 
γηπεδου΄χους που πραγματικά και με την α-
νοχή των διαιτητών  έκαναν οτι ήθελαν σε ά-
μυνα και επίθεση.  Και να σκεφτεί κανείς που 
πήγε το πρώτο  καλό 20λεπτό του Φιλίππου 
που πήρε το προβάδισμα και ξε΄φυγε μα΄λι-
στα μέχρι και 10 πόντος διαφορά.

Ηεικόνατουαγώνα
Στο πρώτο δεκάλεπτο η ομάδα του Κα-

λαμπάκου ξέφυγε στο σκορ με 0-7 στο 2′ 
και στο 5′ έκανε το double σκορ (6-12). Οι 
παίκτες του Φιλίππου παίζοντας πολύ καλή 

άμυνα ήταν μπροστά στο σκορ μέχρι και το 
8′(13-16) σημείο στο οποίο οι γηπεδούχοι 
μετά από κάποια λάθη που έκαναν οι παί-
κτες του Φιλίππου ισοφάρισαν σε 16-16 και 
πέρασαν μπροστά με 17-16. Τελικό σκορ του 
δεκαλέπτου 17-17. Με 5 πόντους του Ελευ-
θεριάδη στο ξεκίνημα του 2ου δεκαλέπτου ο 
Φίλιππος ξέφυγε και πάλι στο σκορ με 17-20 
αλλά ο Τσούκας από πλευράς γηπεδούχων 
με τρίποντο μείωσε σε 20-22. Η ομάδα της 
Βέροιας με σερί 0-10 έκανε στο 16′ το 20-30 
και στο 18’ο Κοθράς με τρίποντο έβαλε για 
πρώτη φορά την Βέροια μπροστά΄ με +11 
(25-36) Το προβάδισμα του Φιλίππου διατη-
ρήθηκε μέχρι το ημίχρονο με σκορ 31-38.

Διαφορετική εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο 
με την ομάδα του Αγρινίου να πατάει γκάζι 
να μειώνει σε 44-45 στο 26′ και να περνάει 
μπροστά με 48-45 εκμεταλλευόμενοι την 
έλλειψη συγκέντρωσης από τους παίκτες του 
Φιλίππου. Το σκορ στο 30′ έγινε 58-50 και η 
διαφορά ανέβηκε στο 37′ στους +13 (70-57). 
Η ομάδα του Καλαμπάκου δεν μπόρεσε να 

βρει λύσεις στο υπόλοιπο χρόνο που απέμει-
νε και έχασε με τελικό σκορ 73-62 

Συνθέσεις στατιστική 
Αγρίνιο (Παπαδόπουλος): Νικολαΐδης 

(0/10 σουτ, 4 κλεψίματα), Crnic 15 (3/5 βο-
λές, 3/7 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 6 κλεψίμα-
τα), Τσούκας 6 (2), Μήτσου 14 (3/3 βολές, 
1/1 δίποντο, 3/6 τρίποντα), Κυριλής 12 (3/4 
βολές, 3/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3 κλεψίμα-
τα), Μπαλός 13 (2/3 βολές, 4/6 δίποντα, 1/5 
τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Κουρουπάκης 8 (11 
ριμπάουντ), Γκάτζιος 5.

Φίλιππος Βέροιας (Καλαμπάκος): Ντόβας 
4 (1/7 σουτ, 6 λάθη), Ελευθεριάδης 24 (4/5 
βολές, 7/12 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5 λάθη), 
Πουλιανίτης 6 (1/8 σουτ), Κοθράς 3 (1/5 
τρίποντα, 5 λάθη), Παραπούρας 5 (1), Σου-
τζόπουλος 2, Drekalovic 2, Ιατρίδης 13 (1/1 
βολή, 3/8 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 11 ριμπά-
ουντ, Πιλκούδης 3.

Τα 10λεπτά 17-17, 31-38, 58-50 73-62 
τελικό

«Πικρή» ήττα 73-62 στο Αγρίνιο για τον Φίλιππο
και υποβιβασμός στην Β’ Εθνική
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Προγράμματα κατάρτισης

Με ιδιαίτερο ενδια-
φέρον συνεχίζονται τα 
προγράμματα κατάρ-
τισης με κωδικούς ΠΚ 
001 και ΠΚ 002 των 
υπόχρεων του Υπομέ-
τρου 6.3 «Ενισχύσεις 
για την Ανάπτυξη μι-
κρών εκμεταλλεύσε-
ων» του ΠΑΑ 2014-
2020 για το έτος 2022.

Στις 18 και 19 Μαΐ-
ου πραγματοποιήθηκε 
στην εταιρεία Αειφορία 
Πέλλας που εδρεύει 
στο Ριζάρι του Ν.Πέλλας, εκπαιδευτική επίσκεψη με σκοπό να καταστεί όσο πιο σαφές γίνεται η 
αναγκαιότητα των εδαφολογικών αναλύσεων και της φυλλοδιαγνωστικής. Δόθηκαν στους καταρτιζό-
μενους οδηγίες δειγματοληψίας εδάφους ως προς τις θέσεις, τον χρόνο, το βάθος δειγματοληψίας 
καθώς και τον σχηματισμό του τελικού δείγματος. Επιπλέον οι καταρτιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να 
δούνε από κοντά ένα φασματόμετρο, διαδικασίες μέτρησης pH και αγωγιμότητας καθώς και  μεθό-
δους  μηχανικής ανάλυσης εδάφους, προσδιορισμού οργανικής ουσίας, θρεπτικών στοιχείων κλπ.  

Στις 20 και 23 Μαΐου τα ίδια τμήματα κατάρτισης (ΠΚ 001, ΠΚ 002) επισκέφτηκαν τα Φυτώρια 
Δημητριάδη που εδρεύουν στο Ριζάρι του Ν.Πέλλας. Εκεί ενημερώθηκαν για την διαδικασία παρα-
γωγής πολλαπλασιαστικού υλικού, για υποκείμενα και ποικιλίες οπωροφόρων δένδρων καθώς και 
για τους απαραίτητους καλλιεργητικούς χειρισμούς όσο αφορά τον εμβολιασμό και το κλάδεμα. 

Τις εκπαιδευτικές επισκέψεις παρακολούθησαν ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε.Πέλλας κ. Ιορδάνης 
Τζαμτζής και ο διευθυντής της ΔΑΟΚ Ν.Πέλλας κ.Γεώργιος Γαϊτάνης , οι οποίοι εξέφρασαν την ικα-
νοποίησή τους για το έργο που επιτελείτε από τον Ε.Λ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ». 

Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας εκφράζει τις ευχαριστίες του στις ανωτέρω επιχειρήσεις για την 
συμβολή τους στην ολοκληρωμένη ενημέρωση των καταρτιζόμενων.

P Και μ’ όλα τους τα σωστά άρχι-
σαν να μας βομβαρδίζουν με την ευλο-
γιά των πιθήκων τα πιθήκια…

P Πρώτο κρούσμα στην Ιταλία. 
Εκτός κι αν δεν πέτυχε η νέα πλα-
στική του Μπερλουσκόνι.

P Εμένα ο γιατρός μου μού είπε ότι 
η ευλογιά των πιθήκων δεν κολλάει σε 
εμβολιασμένους με άστρα ζένεκα.

P Α! Υπάρχει λέει και κίνδυνος 
ελονοσίας στην Ελλάδα τα επόμενα 
40 χρόνια. Να δω τι άλλο θα σκε-
φτούν για να μας ρίξουν κι άλλο τη 
ριγμένη στα τάρταρα ψυχολογία.

P Μόνος νικητής της περιόδου ο 
Μητσοτάκης, πήρε ψήφο εμπιστοσύ-
νης μέχρι κι από τους Αμερικάνους.

P Άμα του «κάτσουν» και τα 
Ελγίνεια, θα πάρει τέλος μέχρι και η 
παραφιλολογία περί γκαντεμιάς της 
οικογένειας.

P Στο «ου» διαρκώς από την α-
γάπη, επειδή τώρα που άνοιξε ο καιρός αργώ να 
γυρίσω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι η πηγή παντό-
φλας.

P Γυναίκα είναι αυτή που δεν θέλει να βά-
λει οικονομικές λάμπες στο σπίτι, αλλά πάντα 
ξεχνάει αναμμένα τα φώτα.

P Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα απολύονται λέει 
μετά από τέσσερις δυσμενείς κρίσεις. Να δείτε 
που θα γεμίσει το δημόσιο με τέσσερις κίτρινες.

P Τουρκικά μαχητικά πάνω από τον Έβρο. 
Τη ζητάει ο οργανισμό τους τη δυσμενή.

P Αυτός ο ρωσο-ουκρανικός πόλεμος θα πε-

τύχει το ακριβώς αντίθετο από το win win.

P Μεγάλος νικητής θα είναι αυτός που θα 
χάσει τα λιγότερα.

P Και:
Ο Μήτσος και ο Κώστας, χρόνια φίλοι, απο-

φασίζουν να πάνε στο βουνό για ορειβασία και 
πέφτουν σε μια χιονοθύελλα τρομερή. Για καλή 
τους τύχη πετυχαίνουν εκεί κοντά σε ένα χωριό 
ένα σπίτι και ζητούν καταφύγιο για να περάσουν 
την νύχτα. Τους προκύπτει εκεί πέρα μια ωραία 
χήρα και τους λέει ότι για λόγους κουτσομπολιού 
δεν μπορούν να μείνουν στο σπίτι, αλλά στον 
στάβλο που είναι άδειος και καθαρός. Φυσικά οι 
τύποι δέχονται, άλλωστε είχαν και τον κατάλληλο 
εξοπλισμό. Βολεύονται λοιπόν την νύχτα και γυρί-
ζουν μετά στην Αθήνα.

Μετά από δέκα μήνες έρχεται ένας δικηγόρος 
στον Κώστα σταλμένος από τη χήρα του λέει κάτι 
και παθαίνει ζημιά! Τηλεφωνεί λοιπόν στον Μήτσο 
να ρωτήσει:

– Έλα ρε Μήτσο, θυμάσαι την ωραία χήρα 
που μας φιλοξένησε;

– Φυσικά, γιατί ρωτάς;
– Μήπως ρε το βράδυ που κοιμόμουνα πήγες 

στο σπίτι της και έκανες σεξ;
– Μμμμμμ ναι, δεν μπορούσα να συγκρατη-

θώ…
– Μάλιστα, μήπως της έδωσες και το δικό μου 

όνομα για δικό σου;
– Ναι, ρε συγγνώμη, ελπίζω να μην σε πειρά-

ζει.
– Όχι, καθόλου, γιατί πέθανε και μου άφησε 

όλη της την περιουσία!
Κ.Π.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
    Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ημαθίας σε συνεργασία  με 

την σχολή ζωγραφικής του Κωνσταντίνου Αρώνη  και την 
ευγενική συμμετοχή με έργα τους των κκ Μελετινής Τσίλη, 
Αρώνη Κων/νου και Δαμιανού Οικονομίδη, σας προσκαλεί, 
την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 19:30, στα εγκαίνια  της 
έκθεσης ζωγραφικής που θα πραγματοποιηθεί στο ισόγειο 
του  κτιρίου του Δημαρχείου Βέροιας.

   Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, 
κατά την ημέρα των εγκαινίων, θα προβληθούν ντοκουμέντα 

από την ίδρυση της σχολής στη Σμύρνη, από το οικογενειακό αρχείο του κ. Αρώνη .
  Η έκθεση θα λειτουργήσει έως την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022 , τις πρωινές ώρες λειτουργίας του δημαρ-

χείου.
Το ΔΣ του συλλόγου

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας καλεί τα μέλη του στη Γενική Συνέλευση, 
που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Μαϊου στις 18:30 στα γραφεία του Συλλόγου, στην οδό Παπά-
γου 43. 

Με Εκτίμηση
Η Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας

Αθηνά Πλιάτσικα Τσιπουρίδου

Ευχαριστήριο του «Έρασμου»
O Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί θερμά τον κύκλο των συμμαθητριών της κ. 

Αικατερίνης Καπαγερίδου(μέλος του ΕΡΑΣΜΟΥ), η οποία απεβίωσε προσφάτως, για τη δωρεά ποσού 50€ 
στη μνήμη της εκλιπούσης. Το ποσό, κατά την επιθυμία των κυριών θα διατεθεί σε προσφυγική οικογένεια 
από την Ουκρανία, την οποία συνδράμει η δομή μας. 

Κάθε προσφορά των συμπολιτών μας απέναντι στον «Έρασμο» αποτελεί σημαντική ευεργεσία στον κα-
θημερινό αγώνα μας για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αναβάθμιση του μέσου όρου 
ποιότητας ζωής των ατόμων και των ομάδων που στηρίζουμε, προάγοντας παράλληλα τον τοπικό αλλά και 
τον εθνικό μας πολιτισμό! 

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)

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

Γεωργία Φωστηροπούλου Μαργαρίτα Δαμιανίδου

ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας:  Ευχαριστήριο για τη συμβολή 
σε πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων

Το ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας ευχαριστεί θερμά τους αρτο-
ποιούς κ. Δούκα Κωνσταντίνο και κ. Λατινόπουλο Αχιλλέα 
για την συμβολή τους στην υλοποίηση εκπαιδευτικής 
δράσης στο πλαίσιο προγράμματος σχολικών δραστηρι-
οτήτων με τίτλο «Ταξιδεύοντας με παραδοσιακές συντα-
γές». Mοιράστηκαν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους με 
ομάδα μαθητών/τριών μας σχετικά με το επάγγελμα του 
αρτοποιού και παρουσίασαν την εκτέλεση μιας παραδο-
σιακής συνταγής ψωμιού. Αδημονούμε για την επόμενη 
συνάντηση-συνεργασία που θα λάβει χώρα στο εργα-
στήριο αρτοποιείας τους και ευελπιστούμε σε ανάλογες 
συνεργασίες και με άλλους επαγγελματίες της πόλης μας.
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 29 

Μαϊου 2022 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας Ε-
ΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα και παππού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΚΟΤΣΥΦΑ

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

Η σύζυγος
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Θα δοθεί δεξίωση στο «Le monde» 
(παλιό «Κεντρικό») Κεντρικής 129

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ    

                                         
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο 

Βέροιας``,  ευχαριστούν θερμά:
-Ανώνυμη Εταιρεία Κρεάτων , για την ευγενική προσφορά 

κρεάτων  , εις μνήμη Ταρσούνα Γιάννη , Σιδηρόπουλο Γιάννη , 
Ορφανίδη Θεόδωρο , Σπανό Νικόλαο και Πολυμέρη Ευστάθιο.

-Την Εστία Βο`ι`ωτών και Δυτικομακεδόνων Βέροιας ,για 
την δωρεά του ποσού των 50 Ε , εις μνήμη του επίτιμου προέ-
δρου του Συλλόγου , Χατσιούλη Μιχαήλ.

-Τον Όμιλο ΙΝΝΕR WHEEL Βέροιας ,για την δωρεά του 
ποσού των 50 Ε, εις μνήμη Ηρακλή Τσιφλίδη , πατέρα του 
μέλους τους , Δέσποινας Δαβόρα.

-Την Οικ.Γεωργίου Σκοτίδα , για την ευγενική προσφορά 
1 πλήρους γεύματος , εις μνήμη συζύγου και μητέρας τους 
Κυριακής Σκοτίδα , με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον 
θάνατό της.

-Ανώνυμη Κυρία , για την δωρεά του ποσού των 50 Ε, εις 
μνήμη αδελφής  και γονέων.

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη , για την ευγενική 
προσφορά γαλέο , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

                                          Εκ της Δ/νσεως 

Χωρίς Rapid Tests αυτή την εβδομάδα 
στο ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας

 
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι δεν θα πραγματο-

ποιηθούν Rapid tests από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, την επόμενη 
εβδομάδα στο ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας. Δωρεάν tests θα διενερ-
γηθούν καθημερινά στο ΚΑΠΗ Βέροιας.

Την προηγούμενη εβδομάδα έως και την Παρασκευή 20 
Μαΐου διενεργήθηκαν 77 Rapid Tests στο ΚΑΠΗ Αλεξάνδρει-
ας, εκ των οποίων τα 5 ανιχνεύθηκαν θετικά (6,5%).

Στη Μάνα του Πόντου, την Παναγία Σουμελά, το μνημόσυνο 
για τα θύματα της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού

 
 Την Κυριακή 22 Μαΐου το 

πρωί  ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεήμων λει-
τούργησε και κήρυξε τον θείο λό-
γο στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύ-
νημα της Παναγίας Σουμελά στο 
όρος Βέρμιο.

 Στο τέλος της Θείας Λειτουρ-
γίας, ενώπιον της Μάνας του Πό-
ντου, της Προστάτιδας των προ-
σφύγων και των ξεριζωμένων, της 
Παναγίας της Σουμελιώτισσας, 
τελέστηκε το μνημόσυνο για τα 
θύματα της Γενοκτονίας του Πο-
ντιακού Ελληνισμού παρουσία 
τοπικών πολιτικών και στρατιωτι-
κών αρχών, εκπροσώπων Ποντι-
ακών Σωματείων και Πολιτιστικών 
Συλλόγων και πλήθους ευσεβών 
προσκυνητών.

 Τον πανηγυρικό της ημέρας 
εκφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, 
ενώ οι εκδηλώσεις ολοκληρώθη-
καν με τρισάγιο και καταθέσεις στεφάνων στο μνημείο του Αλεξάνδρου Υψηλάντη, πλησίον του Iερού Ναού.

 

Εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων 
του Πόντου από την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας

Η  Εύξεινος  Λέσχη  Βέροιας   με  σεμνό-
τητα πραγματοποίησε τις προγραμματισμέ-
νες  δράσεις και ολοκλήρωσε τις εκδηλώσεις 
μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του 
Πόντου, λέγοντας για άλλη μια φορά  ΄΄ΔΕΝ 
ΞΕΧΝΩ΄΄ . 

Την Κυριακή  22  Μαΐου 2022   πραγ-
ματοποιήθηκε μνημόσυνο στον Ι.Ν. Αγίας 
Παρασκευής Βεροίας και στις  10.30 π.μ.  τε-
λέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση στην  Πλατεία 
Νίκου Καπετανίδη με κατάθεση στεφάνων 
και σχετική ομιλία στη μνήμη των αδικοχαμέ-
νων προγόνων μας

 Όλοι μαζί έδωσαν την υπόσχεση ότι δεν 
ξεχνούν και απαιτούν τη διεθνή αναγνώριση 
της γενοκτονίας των προγόνων τους και την 
δημόσια συγγνώμη από τους θύτες και τους 
συνεργάτες τους.

Πανηγυρικός Εσπερινός 
των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων στη Βέροια

 
 Την Παρασκευή 20 Μαΐου το 

απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελεήμων 
χοροστάτησε στον Πανηγυρικό 
Εσπερινό και κήρυξε τον θείο 
λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό των Αγίων Θεοστέπτων Βα-
σιλέων και Ισαποστόλων Κων-
σταντίνου και Ελένης και Οσίου 
Νικοδήμου Βεροίας.

 Στον Πανηγυρικό Εσπερινό 
παρευρέθηκαν τοπικοί πολιτικοί 
άρχοντες και πλήθος ευσεβών 
Βεροιέων, ενώ στο τέλος ο Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας 
κ. Παντελεήμων δεν παρέλειψε 
να ευχηθεί στον εορτάζοντα Δή-
μαρχο της πόλεως κ. Κωνσταντί-
νο Βοργιαζίδη και στον εφημέριο 
της ενορίας π. Κωνσταντίνο Νι-
κολαΐδη.
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα ι-
σόγειο 91 τ.μ., Ηρακλέους 6, 
περιοχή Ακροπόλεως. Τηλ.: 
6944 910329.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα 50 τ.μ., επί της Κονί-
τσης 29 (δίπλα στα Αστικά), 
1 υπνοδωμάτιο, 1 σαλοκου-
ζίνα, W.C., 1ος όροφος, με 
ελάχιστα κοινόχρηστα (με-
ρικώς επιπλωμένη). Πληρ. 
τηλ.: 6946 740621.

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

ΠΑΤΡ ΙΔΑ ,  π ε ρ ι οχ ή 
Μαυροσι, ενοικιάζεται χω-
ράφι 10 στρέμματα, χέρσο, 
αρδευτικό, πάνω στην ά-
σφαλτο. Πληρ. τηλ.: 6945 
152085, κος Νίκος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  γκαρ-
σονιέρα 38 τ.μ. στη Βέ-
ροια, Κωττουνίου 14 (πε-
ριοχή Εληάς),  4ος όρ. , 
ασανσέρ ,  ημ ιαυτόνομη 
θέρμανση, Δ, Σ, Κ, WC, 
μ π ά ν ι ο ,  ε ν τ ο ι χ ι σ μ έ ν η 
ντουλάπα, φωτεινό, τιμή 
συζητήσιμη. Τηλ.:  6931 
929530, ιδιώτης.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώνας 

με καφέ-εστιατόριο, στο Σέ-
λι (Κάτω Βέρμιο), στην πλα-
τεία του χωριού. Δεκτές, μό-
νο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 
6945931427.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ συνεργείο 

αυτοικινήτων, πλήρως εξο-
πλισμένο και σε λειτουργία, 
με σταθερή πελατεία, Στα-
δίου 130. Πληρ. τηλ.: 6944 
860080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  απο-
θηκευτικός χώρος δύο ο-
ρόφων 150 τ.μ. έκαστος, 
Βρίσκεται σε οικόπεδο 700 
τ.μ., παραπλεύρως πάρκιγκ 
νεκροταφείου. Τηλ.: 6932 
230921.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητρο-
πόλεως 35, χώρος 90 τ.μ. 
περίπου, με 3 χώρους και 
κουζινα, W.C., για επαγγελ-
ματική χρήση ή για διαμέ-
ρισμα, 3ος όρ. Τηλ.: 6932 
471705 & 23310 21100.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜ/ΤΩΝ
Κωδ: 22940 ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ ενοικιά-

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

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

Κωδ.23420 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Διαμέρισμα 108 
τ.μ., καθ. κατασκευή 1998, 2 υ/δ, 1 ος όροφος , 
πολύ φωτεινό , διαθέτει τζάκι και θέα μοναδική 
στον κάμπο , ξεχωριστή κουζίνα και ένα πολύ 
μεγάλο και με γωνιακή μπανιέρα μπάνιο , ά-
ψογα συντηρημένο, άνετο από κάθε άποψη 
, καταπληκτικό και σπάνιο , με πολυτέλεια και 
ζεστασιά, αυτόνομη θέρμανση με pellets και με 
πολύ χαμηλό κόστος θέρμανσης , κοινόχρηστα 
καθόλου , σίγουρα για σοβαρούς ενοικιαστές , 
ενοίκιο 350€. Από 1/6/22 ελεύθερο.

ΚΩΔ.116191 Ενοικιάζεται ένα πολύ ωραίο 
διαμ/μα στο κέντρο της πόλης 110 τ.μ. 3δσκλ, 
1ος υπερυψωμένος όροφος, σε κεντρικότατο 
σημείο, με ευχάριστη θέα, σε πολυκατοικία 
αξιώσεων, η θέρμανση του με θερμοσυσσω-
ρευτές με μπάνιο και WC, με ένα πολύ ωραίο 
τζάκι, διαμπερές, ηλιόλουστοι χώροι, δάπεδα 
από μάρμαρο και ξύλο, σε τιμή προσφοράς 
360 €. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ Α-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24291 - Στον Κοπανό Νάουσας   , 

ενοικιάζεται αποθήκη συνολικής επιφάνειας 
650 τ.μ. σε ισόγειο χώρο με αυλή μπροστά . 
Αποτελείται από έναν ενιαίο  Χώρο, και WC. . 
Μίσθωμα  650 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23850 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κατά αποκλειστικότητα ένα πολύ μικρό γρα-
φείο συνολικής επιφάνειας 8 τ.μ. 1ος Υπερυ-
ψωμένος κατάλληλο και για έδρα επιχείρη-
σης. Μηνιαίο μίσθωμα 80 €.

Κωδ. 24647 ΚΕΝΤΡΟ κοντά στη Μη-
τρόπολη γραφείο 47 τ.μ. στον 3ο όροφο, 
κατάλληλο για κάθε χρήση, 2 χώροι με κοινό 
wc ενοίκιο 140€.

ΚΩΔ. 24004 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, Επί 
της Βενιζέλου ενοικιάζεται γραφείο 60 τ.μ., 
κατάλληλο για ιατρείο και όχι μόνο  2 χώροι 
με δικό του WC , 3 ος όροφος , σε καλή κα-
τάσταση, ατομική θέρμανση με κλιματιστικά 
και με ανελκυστήρα καινούργιο, ευρίσκεται 
σε προνομιακή τοποθεσία και το μίσθωμα 
του στα 250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14612 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κα-

τάστημα συνολικής επιφάνειας 68 τ.μ. Ισόγειο. 
Αποτελείται από 1 Χώρο, Κουζίνα, και WC. 
Είναι ανακαινισμένο μερικώς, με καινούργια 
κουφώματα αλουμινίου, ρολά ασφαλείας, σε 
καλή κατάσταση, με μεγάλη βιτρίνα, οι χώροι 
του λειτουργικοί, κατάλληλο για πολλαπλές 
χρήσεις. Διατίθεται σε πολύ καλή τιμή: 250 €. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22887 - Επί της κεντρικής ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ 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 . Ενοίκιο  150 € .  Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ Α-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22786  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ 
ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ,  μεγάλης προβολής ισόγειο 
κατάστημα 300 τ.μ., με 1500 τ.μ. οικόπεδο για 
υπαίθριο πάρκινγκ , πάνω στο δρόμο προς 
Μακροχώρι . Προσφέρεται σε τιμή εξαιρετικά 
συμφέρουσα , μόνο  900€. Υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρά ενδιαφέρον αγοραστή. Αποκλειστική 
ανάθεση στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13740 - Στην Νέα Καλλικράτεια Χαλ-

κιδικής πρώτο στη θάλασσα  με εξαιρετική 
θέα διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 54 τ.μ. 
ευρισκόμενο στον 2ο όροφο. Αποτελείται από 
1 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα ξεχωριστή 
και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1974 
και  έχει κουφώματα αλουμινίου και χωρίς α-
νελκυστήρα  ,  σπάνια περίπτωση ακινήτου σε 

σπάνια τιμή  , μόνο 82.000 €.
Κωδ: 14298 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο οροφοδιαμέ-
ρισμα συνολικής επιφάνειας 119 τ.μ. σε δυό-
ροφη οικοδομή 1ος Υπερυψωμένος. Αποτε-
λείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και 
δύο Μπάνια . Είναι κατασκευασμένο το 2005 
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρελαίου , 
έχει Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, 
Κλειστό Πάρκινγκ μεγάλο με τηλεχειριστήριο , 
κήπο κοινόχρηστο και Τζάκι.  Διαθέτει ηλιακό 
θερμοσίφωνα, BBQ , είναι γωνιακό  και με δύο 
πολύ μεγάλες βεράντες - Τιμή μόνο 119.000€ 
τελική.

Κωδ.13086 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!! 
πωλείται μεγάλο ισόγειο οροφοδιαμέρισμα 
135τ.μ. , καθαρό με εκπληκτική και ανεμπό-
διστη θέα, διαθέτει 3 υ/δ, σαλόνι, καθιστικό , 
κουζίνα , αποθήκη και δύο μπάνια, είναι οι χώ-
ροι του  ηλιόλουστοι , χρήζει συνολικής ανακαί-
νισης . Διαθέτει  ατομική θέρμανση με σόμπα , 
έχει σωληνώσεις καλοριφέρ και μπορεί να γίνει 
ατομική μονάδα με πετρέλαιο , σε τιμή μοναδι-
κής προσφοράς μόνο 48.000€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 14444  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  ημιτελής 

στο Μακροχώρι αποτελούμενη  από τρία επί-
πεδα ισόγειο 60 τ.μ. ,1ος ορ. 90 τ.μ. και 2ος 
ορ. 90 τ.μ. και με στέγη , με άδεια δόμησης το 
1994 σε οικόπεδο 1000 τ.μ. πωλείται συνολικά  
ως έχει , τιμή 120.000€ . Αποκλειστική διά-
θεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105242 ΠΑΤΡΙΔΑ, Πωλείται Μο-
νοκατοικία 170τ.μ. σε οικόπεδο 6,000τ.μ., η 
οποία επεκτείνεται σε δύο επίπεδα, στο Ισό-
γειο υπάρχει σαλόνι, κουζίνα, 2υ/δ και ένα 

μπάνιο, στον 1ο όροφο υπάρχει σαλόνι, 2υ/δ 
και ένα μπάνιο μεγάλο, βρίσκεται σε γαλήνιο 
περιβάλλον, για κάποιον που επιθυμεί πραγ-
ματική ησυχία, χρήζει μερικής ανακαίνισης, με 
πολύ μεγάλη αυλή, σε τιμή προσφοράς όλο 
μαζί μόνο: 95.000€. Αποκλειστική διάθεση και 
υπόδειξη από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.24116 ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 
πωλείται πολυτελέστατη μονοκατοικία η οποία 
εκτείνεται σε 4 επίπεδα , συνολικά 407 τ.μ. στε-
γασμένος χώρος σε οικόπεδο 350 τ.μ. με έτος 
κατασκευής το 2000 τ.μ.,  διαθέτει ουσιαστικά 
δύο διαμερίσματα   , σε ειδυλλιακό τοπίο και με 
θέα όλον τον κάμπο και την πόλη της Βέροιας 
, τιμή  470.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη 

συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο. 
Αποτελείται από 6 Χώρους, και WC. Είναι κα-
τασκευασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ. 13186  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ , πωλούνται 

Γραφειακοί χώροι 1ου ορ. με 243 τ.μ. μικτά 
και 212 τ.μ. καθαρά συνολικά 7 χώροι όλοι 
νοικιασμένοι με συνολικό μίσθωμα τα 900€ 
με ωραία διαρρύθμιση και προσφέρονται  σε 
τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα, μόνο 190.000€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106842 ΚΕΝΤΡΟ, Πωλείται Κατά-

στημα συνολικής επιφάνειας 40τ.μ. Ισόγειο 
και 15 τ.μ.πατάρι, αποτελείται από έναν ενιαίο 
χώρο με WC, σε καλή κατάσταση, προσόψε-
ως, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις, σε τιμή 

προσφοράς 44.000€. Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105264 ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ  
ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ , πωλείται μεγάλης 
προβολής ισόγειο κατάστημα 300 τ.μ., με 1500 
τ.μ. οικόπεδο για υπαίθριο πάρκινγκ , πάνω 
στο δρόμο προς Μακροχώρι . Προσφέρεται σε 
τιμή εξαιρετικά συμφέρουσα , μόνο 200000€. 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφέρον αγο-
ραστή. Αποκλειστική ανάθεση στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
κωδ 14217 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Πωλείται Χωράφι 

220 τ.μ., σε προνομιακή τοποθεσία , ευκαιρία 
για μεγάλη υπεραξία, σχεδόν χαρίζεται, σε τιμή 
πράγματι χαμηλή μόνο από 10.000€ τώρα μό-
νο 5.000€.Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105085 ΠΑΛΙΑ ΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ , 
πωλείται αγροτεμάχιο 11 στρ., ελεύθερο με 
μικρή αποθήκη μέσα και με άδεια νόμιμη , τιμή 
κομπλέ μόνο 26.000 €.

Κωδ.22847  Αγροτεμάχιο στην Παλιά Λυ-
κογιάννη 15,250 τ.μ. το μισό με ροδάκινα  12 
ετών και το μισό άδειο , με δική του Πομώνα 
και μπεκάκια πωλείται στην τιμή των 27.000€ 
ευκαιρία πρώτη.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 105258 ΚΕΝΤΡΟ, Πωλείται Οικό-

πεδο συνολικής επιφάνειας 120τ.μ. γωνιακό, 
σε μοναδικό σημείο, με Σ.Δ. 2.2 , ιδανικό για 
ανέγερση οικοδομής ή και μονοκατοικίας με 
πάρκινγκ, στην καρδιά της πόλης, μαζί με κτί-
σμα το οποίο αποτελείται από Υπόγειο χώ-
ρο 100τ.μ., Ισόγειο  Κατάστημα 100τ.μ. και 
1ο όροφο 100τ.μ. σε τιμή προσφοράς μόνο 
160.000€ όλο μαζί. Αποκλειστική διάθεση και 
υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ.

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

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

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

35.000€.
Κωδ. 12763  Στο Πανόραμα Βέροιας πω-

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

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

Κωδ: 105687 - Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-
ποκλειστικότητα σε σπάνιο σημείο κοντά στα 
γήπεδα οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1063 
τ.μ. εντός ζώνης οικισμού άρτιο και οικοδο-
μήσιμο, σε πολύ καλή τοποθεσία, ιδανικό για 
ανέγερση κατοικίας. Τιμή: 20.000 €.

Κωδ 105574. ΤΡΙΛΟΦΟΣ πωλείται οικό-
πεδο 1500 τ.μ. μέσα στο χωριό στην περιοχή 
Αυλαγάς, άρτιο και οικοδομήσιμο, με μεγάλη 
φάτσα, σε τιμή ευκαιρίας μόνο 20.000€. Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106548 - ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικό-
πεδο συνολικής επιφάνειας 1508 τ.μ. μέσα 
στο χωριό, άρτιο και οικοδομήσιμο, σε πολύ 
καλή τοποθεσία, Τιμή: 25.000€. Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ Α-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 105350 ΚΟΥΛΟΥΡΑ , Διατίθε-

ται προς πώληση ένα μοναδικό Αγροτεμά-
χιο 30.400 τ.μ., ενιαίο κομμάτι, σε εξαιρετικό 
σημείο, μεγάλης προβολής, πρώτο από την 
Εγνατία οδό, σε απόσταση περίπου 1,5χλμ 
από τον κόμβο, περιφραγμένο με μπετό, κα-
τάλληλο για πολλαπλές χρήσεις, ζητούμενο 
τίμημα 165.000€ όλο μαζί. Αποκλειστική διά-
θεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο 7,5 στρέμματα 
στο δρόμο προς Νοσοκομείο αριστερά (φρύ-
δι) απέναντι από το «Άρωμα Πόλης» (προς 
ένταξη στο Σχέδιο Πόλης). Πληρ. τηλ.: 6944
422644.

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



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Ιερισσό 
Χαλκιδικής αναζητεί καμαριέρες / 
καθαρίστριες για την καλοκαιρινή 
σεζόν 2022 για οχτάωρη απασχό-
ληση. Ικανοποιητικό πακέτο απο-
δοχών. Δωρεάν διαμονή. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας 6977079426, 

2377041191 υπεύθυνος Χρή-
στος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρος τεχνίτης 
επίπλων καθώς και λοιυστραδόρος 
επίπλων με εμπειία. Πληρ. τηλ.: 
6987 501595.

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος φαρμα-
κείου με εμπειρία, για ημιαπασχό-
ληση. Πληρ. τηλ.: 23310 27507.

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

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

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

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ  Spec i foods 
MON.IKE ζητά  εργάτριες & ερ-
γάτες παραγωγής, για εργασία 
στο υποκατάστημά της στην 

περιοχή Κουλούρα. Τηλέφωνα 

επικοινωνίας: 23310 97588-
97555, Κιν:6949748888.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πλανόδιοι μι-
κροπωλητές για νησί. Απαραί-
τηττο μεταφορικό μέσο. Αποδο-
χές από 80 ευρώ ημερησίως. 
Πληρ. τηλ.: 6945 003564.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλα-

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

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

•ΡΟΛΟΙ 105τμ 1ου ορόφου διαμπερές, 2δωμάτια, μεγάλο σα-
λόνι,κουζίνα, μπάνιο,αποθήκη,δυνατότητα και 3ου δωματίου  
70.000ευρώ.
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100τμ 3ουορόφ.3δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπά-
νιο,μπαλκόνι με μπάρμπεκιου  112.000ευρώ.
•ΑΚΡΟΠΟΛΗ πολυτελές 130τμ 2δωμάτια,σαλόνοκουζίνα με 
τζάκι,2μπανια,ντουλάπες,θερμοσυσσωρευτές, μεγάλα μπαλκό-
νια με θέα,κλειστό parking 190.000ευρώ.
•ΡΟΛΟΙ 105τμ 2οςοροφ. 3δωμάτια, σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο και 
αποθήκη. Χρειάζεται ανακαίνιση  55.000€ 
- ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ 2διαμερίσματα 100τμ το καθένα 2δωμάτια,σα-
λόνι,κουζίνα μπάνιο και δυνατότητα 3ουδωματίου 75.000ευρώ 
το καθένα.
- ΚΕΝΤΡΟ 94τμ,2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιο 55.000ευρώ
-ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 3ου ορόφου 163τμ 3δωμ,σαλονοκουζίνα,-
1μπάνιο,1WC,  Parking 220.000ευρώ.

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

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

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

Πωλούνταιχωραφοοικοπεδα
Εργατικές κατοικίες οικόπεδο 3,5 στρεμ.οικοδομήσιμο 

56.000ευρώ.
Κοντά στον Γαλαξία οικόπεδο οικοδομήσιμο 240τμ. 35.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

ΚΕΝΤΡΟ ισόγειο,2δωμ,σαλονοκουζίνα μπάνιο,σόμπα 200ευ-
ρώ.
ΡΟΛΟΙ επιπλωμένο.2δωμ,σαλονοκουζίνα,μπάνιο,κλιματιστι-
κό,ατομική θέρμανση,με θέα και ασανσέρ 350ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 220τμ 5δωμ,σαλόνι, τζάκι,κουζίνα με ηλ.
συσκευές,2μπάνια ηλιακό θερμοσίφωνα,ντουλάπες,ατομ. θέρ-
μανση-θερμοπομπούς 480ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
ΚΕΝΤΡΟ 1δωμάτιο με ντουλάπα,κουζίνα,μπάνιο,μπαλκόνι με 
θέα 200ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 1δωμάτιο,σαλοκουζίνα,μπάνιο,θερμοσυσσωρευτές 
200ευρώ.
ΡΟΛΟΙ επιπλωμένη,λουξ,1δωμάτιο, σαλονοκουζίνα,ηλεκτρικές 
συσκευές, θερμοπομπούς,air-condition,ατομική θέρμανση 
350ευρώ.Στην τιμή περιλαμβανεται το wifi και ο λογαριασμός 
ύδρευσης.Χωρίς κοινόχρηστα.
ΚΕΝΤΡΟ 6 γκαρσονιέρες πρόσφατα ανακαινισμένες 
300-350ευρώ. 

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στον1οόροφο

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

Ζητούνταιακίνηταπροςπώληση-ενοικίαση

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

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

Τηλ.επικοινωνιας:2331071120

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CITRUSBILL
MON.IKE
Η εταιρία επεξερ-

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ€ 
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 600 μέτρα, καλό, 16.000 €
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού, 
24.000 €
ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 700 τ.μ. επάνω στον δρόμο 28.000 €
ΛΟΖΙΤΖΙ  5.000 τ.μ. μεγάλη ευκαιρία 32.000 €
ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ 520 τ.μ. δίπλα στο σχολείο 35.000 €
ΕΛΙΑ 220 τ.μ. ευκαιρία τιμή 39.000 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ  35–50–60 τ.μ.  προς 1.000 € το τετρα-
γωνικό
ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 
29.000 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

Ηκαθημερινότη-
τασουθαπεριλαμ-
βάνει:

• Καθημερινή επι-
κοινωνία με νέους & 
υφιστάμενους πελάτες

• Διερεύνηση των 
αναγκών τους και παράθεση επαγγελματικών & καινοτόμων λύσεων

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

ΑΠΟΣΤΟΛΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ:vasileios.nikolaou1@vodafone.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία σε Μίνι Μάρκετ. Πληρο-
φορίες τηλ.: 6972 289915 κ. Κώστας ή βιογραφικό αυτο-
προσώπως στο κατάστημα Μητροπόλεως 23, Βέροια.

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

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

Αποστολήβιογραφικών:info@veritafruit.gr,
Τηλέφωναεπικοινωνία:6972396712

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



Για τις Διεθνείς Ημέρες Μουσείων και Περιβάλλοντος
Μια πραγματική γιορτή με λαμπαδηδρομία, χορευτικά και 
θεατρικά δρώμενα  στη μνήμη των αρχαίων Μακεδόνων

-Σε αναμονή των εγκαινίων του νέου Μουσείου των Αιγών
Δύο γιορτές, η Ημέρα των μουσείων 

και οι πράσινες πολιτιστικές διαδρομές, 
ενώθηκαν σε μία, και την Κυριακή 22 
Μαίου, με την συνεργασία της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Ημαθίας, του συλλόγου 
των φίλων του πολυκεντρικού μουσεί-
ου των Αιγών και του δικτύου του, του 
ΔΗΠΕΘΕ, του συλλόγου δρομέων Βέ-
ροιας, του Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας, 
του ομίλου Γιανίτσαροι και Μπούλες της 
Νάουσας, της Εστίας Ρουμλουκιωτών 
Αλεξάνδρειας, της Εύξεινου λέσχης Βέ-
ροιας και του 3ου σώματος προσκόπων 
Βέροιας, τιμήθηκαν με μια μαραθώνια 
(40 χιλιομέτρων) λαμπαδηδρομία, όπως 
έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες, με μουσι-
κές, χορούς και θεατρικά δρώμενα στη 
μνήμη των Μακεδόνων που ξεκινώντας 
από αυτά τα χώματα της Ημαθίας, άλ-
λαξαν την ιστορία του κόσμου και έ-
καναν οικουμενική την Μακεδονία, με  
στρατηλάτη τον Μέγα Αλέξανδρο, από 
τις σημαντικότερες μορφές της παγκό-
σμιας ιστορίας.

Η φλόγα ξεκίνησε το πρωί, από τη 
σχολή του Αριστοτέλη στην αρχαία Μί-
εζα  με ένα δρώμενο από τις Μπούλες 
της Νάουσας, έκανε στάση στην Πατρί-
δα, όπου χορευτές του Λυκείου Ελληνί-
δων χόρεψαν τοπικούς παραδοσιακούς 
χορούς και έφτασε, συνοδευόμενη από 
περιπολικά της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Ημαθίας που διευκόλυναν την κυκλο-
φορία αλλά και πυροσβεστικά οχήματα, 
μπροστά από το αρχαιολογικό μουσείο 
της Βέροιας για να αλλάξει  χέρια δρο-
μέων με τελικό προορισμό τις Αιγές.

Στο αρχαιολογικό μουσείο της Βέ-
ροιας ο κόσμος είχε την τύχη να πα-
ρακολουθήσει μπροστά από τον τοίχο 
της μνήμης, στην αυλή του μουσείου, 
το θεατρικό δρώμενο «Αντικρίζοντας τη 
χώρα των Αιγών- Η προετοιμασία των 
εφήβων» με την παρουσίαση ντόπιων 
χορών από τις κοπέλες του Λυκείου 
Ελληνίδων Βέροιας, που χόρεψαν ως 
αρχόντισσες, με παραδοσιακές φορε-
σιές και κοσμήματα που αναδεικνύο-
νταν ακόμα περισσότερο με την αργή 
και δωρική τους κίνηση. Το δρώμενο 
συνοδευόταν από μουσικούς, ενώ ιδι-
αίτερα συγκινητική η στιγμή της ερμη-
νείας, από την Ελένη Αναγνώστου, του 
παραδοσιακού βεροιώτικου τραγουδιού, 
«μαρμαρένια μου βρυσούλα».

Ακολούθησαν, στο Φράγμα του 
Αλιάκμονα, οι κοπέλες της Εστίας 
Ρουμλουκιωτών Αλεξάνδρειας με τις 
εντυπωσιακές φορεσιές τους και το 
κατσούλι στο κεφάλι και η γιορτή ολο-
κληρώθηκε στην τελευταία στάση της 
φλόγας, αφού πέρασε από το νέο μου-
σείο των Αιγών που την υποδέχθηκαν 
οι πρόσκοποι, στη Νεκρόπολη των Αι-
γών, δίπλα στους τάφους των Μακεδόνων βασιλέων, με το θεατρικό δρώμενο, «Ω Παι-διός», ως αποχαιρετισμό στο Μ. 
Αλέξανδρο, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Παρασκευόπουλου, καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας που συμμετεί-
χε και με ηθοποιούς των τμημάτων του, ενώ συμμετείχαν επίσης τα  Ρογκάτσια της Αλεξάνδρειας και η Εύξεινος Λέσχη 

με πολεμικούς 
χορούς. 

Τέλος, σύντο-
μο χα ιρετ ισμό 
απηύθυνε στο 
κλείσιμο της δι-
οργάνωσης ο Δή-
μαρχος Βέροιας 
Κώστας Βοργια-
ζίδης.

Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθη-
κε με αφορμή τη 
λειτουργία του νέ-
ου Μουσείου των 
Αιγών, τα εγκαί-
νια του οποίου 
θα γίνουν αυτό 
το καλοκαίρι, στη 
Βεργίνα.

Σ.Γκ.
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